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شروط عامة
أ.

بموجب اﻷمر الخاص بالمناطق المغلقة )منطقة الضفة الغربية( )تعديل( )رقم  ،(34لعام

 ،1967منطقة يهودا والسامرة هي عبارة عن منطقة عسكرية مغلقة ،يتطلب الخروج منها ودخولها
تصري ًحا من القائد العسكري.
ب.

إن دخول أحد سكان قطاع غزة إلى إسرائيل مرهون بحصوله على تصريح من مديرية

التنسيق واﻻرتباط غزة ،بموجب أمر الدخول إلى إسرائيل )اﻹعفاء لسكان قطاع غزة( ،لعام ،2005
وكذلك وفقًا لصﻼحيات "قائد المنطقة" "بموجب أحكام قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل )أحكام
مؤقتة( ،لعام .2003
ت.

خروج مواطن إسرائيلي ،بما في ذلك أحد السكان اﻹسرائيليين ومواطن أجنبي ُمنح تصريح

إقامة في إسرائيل ،إلى قطاع غزة ،يتطلب تصري ًحا من قائد المنطقة الجنوبية في جيش الدفاع ومن
مديرية التنسيق واﻻرتباط غزة نيابةً عنه ،وفقًا للمادة رقم  24من قانون تنفيذ خطة اﻻنفصال ،لعام
.2005
ث.

وفقًا للصﻼحيات الممنوحة للجهات التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق،

وقرارات المستوى السياسي والمخاطر اﻷمنية الناجمة عن أنشطة المنظمات اﻹرهابية التي تسيء
استغﻼل حركات تنقل اﻷشخاص  -فإن تطبيق وبلورة وتحديد السياسة المتعلقة بتنقل اﻷشخاص بين
إسرائيل ويهودا والسامرة وقطاع غزة مرتبطة بشكل مباشر باﻷوضاع السياسية اﻷمنية المتغيرة.
وعليه ،فإن المعايير المتعلقة بحركة تنقل اﻷشخاص يتم النظر فيها بشكل متكرر من قبل الجهات
المختصة ،وهي مستمدة من الوضع المتغير المذكور.
ج.

باﻹضافة إلى الحاجة إلى تعديلها لتﻼئم التصاريح سارية المفعول ،يتم النظر في طلبات

ضا وفقًا للفحوصات اﻷمنية الفردية المطلوبة ،والتي تتطلبها أجهزة اﻷمن والشرطة
الدخول أي ً
اﻹسرائيلية ،وكذلك حسب المصالح اﻷمنية والسياسية واﻻستراتيجية لدولة إسرائيل بالنسبة للطلبات.
يجب أن تفي الطلبات بالفحوصات اﻹدارية واﻹجرائية المطلوبة من قبل كل سلطة إدارية ذات صلة،
وكذلك يتم النظر في صحة المستندات المرفقة لدعم الطلبات ،والحاجة المحتملة إلى إبراز مستندات
إضافية ﻹثباتها.
ح.

نُذكر أن المواطن الفلسطيني ليس له حق مكتسب في دخول إسرائيل ،وليس لمواطن

إسرائيلي حق مكتسب في المغادرة إلى قطاع غزة.
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خ.

لقطع الشك باليقين ،يوضح أنه كلما ورد مصطلح "درجة القرابة اﻷولى" في هذه الوثيقة،

وفي أي مستند أو إجراء آخر لوحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق أو أي شخص ينوب عنها،
فيما يتعلق بسياسة حركة تنقل اﻷشخاص بين دولة إسرائيل وقطاع غزة ومنطقة يهودا والسامرة،
يُقصد بذلك فقط اﻷم ،اﻷب ،الشقيق ،الشقيقة ،اﻻبن واﻻبنة ،الزوج  /الزوجة )متزوجان( ،ما لم ينص
صراحة على خﻼف ذلك فيما يتعلق بمعيار فردي معيّن في وثيقة محدثة .أما بالنسبة لمغادرة
اﻹسرائيليين إلى قطاع غزة ،فطالما كان اﻷمر يتعلق بحضور حفل زفاف  /جنازة أو أي حالة
استثنائية أخرى في غزة تتم الموافقة عليها بشكل فردي ،سيتم اعتبار اﻷجداد والجدات أقارب من
الدرجة اﻷولى.
د.

مرفقة بهذه الوثيقة في نهايتها "جداول التصاريح" ذات الصلة بالسكان الفلسطينيين في

يهودا والسامرة وقطاع غزة .الغرض مما جاء في هذه الجداول هو إضافة واستكمال ،عند اﻻقتضاء،
المعايير المدرجة في نص الوثيقة .يجب قراءة كل معيار في نص الوثيقة مع السطر المقابل له في
الجداول.

الغرض من هذه الوثيقة
أ.

تعريف تصاريح دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل ،بما في ذلك الدخول لغرض مرورهم بين

منطقة يهودا والسامرة وقطاع غزة ولغرض مغادرتهم إلى خارج البﻼد.

شعبة العمليات  -في طليعة العمل

غير سري
5

الفصل )أ(
وضع التصاريح للسكان الفلسطينيين في منطقة يهودا والسامرة
.1

اﻻحتياجات الصحية
الدخول إلى إسرائيل متاح على أساس  3أغراض رئيسية للتصريح:

اﻻحتياجات الطبية :الدخول إلى إسرائيل للمرضى الذين يعانون من مجموعة متنوعة من اﻷمراض
وطلبات من المستشفيات والمرضى المزمنين.
مرافقة مريض :دخول إسرائيل لغرض مرافقة أحد اﻷقارب ممن تم ترقيده في المستشفى ،أو مرافقة
مريض يحتاج المساعدة ،أو مرافقة مرضى مزمنين في إسرائيل.
زيارة مريض :دخول إسرائيل لغرض زيارة مريض من اﻷقارب الفلسطينيين /اﻹسرائيليين.
طبيب :اﻷطباء الذين يتم توظيفهم في المستشفيات في إسرائيل.
طاقم طبي رفيع :تصاريح قيادة السيارات في إسرائيل ﻷفراد طاقم طبي رفيع )غير اﻷطباء(.
.2

اﻻحتياجات القضائية
الدخول إلى إسرائيل متاح على أساس غرضين من أغراض التصاريح:

محام في إسرائيل :عمل المحامين الفلسطينيين في إسرائيل مع المعتقلين الفلسطينيين ،ﻷغراض
ٍ
منها التشاور والتحضير للجلسات.
اﻻحتياجات القضائية:
 .1المشاركة في جلسات المحكمة )لغرض اﻹدﻻء بشهادة أو مجرد الحضور(.
 .2الفحوصات الطبية الﻼزمة لغرض اجراء قضائي  -رهنًا لﻼمتثال ﻷمر بإجراء الفحص
الطبي أو بدﻻً من ذلك رأي طبي بموجبه الفحص ضروري لﻺجراء القضائي.
.3

اﻻحتياجات الدراسية
الدخول إلى إسرائيل متاح على أساس  6أغراض للتصريح:

اﻻحتياجات الخاصة بموظفي المدارس :معلمون يعملون في مدارس في شرقي أورشليم القدس،
وموظفو المدارس في شرقي أورشليم القدس.
اﻻحتياجات الخاصة بطﻼب المدارس :مخصص لطﻼب المدارس الذين يتعلمون في شرقي أورشليم
القدس.
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الدراسات اﻷكاديمية :دراسات أكاديمية في إسرائيل شريطة عدم توفر بديل عملي آخر غير
إسرائيل .تعطى اﻷولوية لدراسات الدكتوراه؛ درجة الماجستير إذا كانت هناك حصص شاغرة
وطالما كان الحديث يدور عن برنامج دراسي شأنه بشكل خاص التعاون والتنمية اﻹقليمية
واﻻقتصادية والعلوم الدقيقة والتعايش والسﻼم اﻹقليمي.
اﻻحتياجات الخاصة بمؤتمر طبي :المشاركة في مؤتمر طبي.
دورة استكماليه طبية :الدخول للمشاركة في دورة استكماليه طبية في إسرائيل.
التخصص في مجال الهاي تك :الدخول للمشاركة في دورات استكمالية في مجال الهاي تك.
.4

العمل )التراخيص والتصاريح الصادرة عن منسق شؤون العمل(

العمل في إسرائيل :يتم دخول العمال الفلسطينيين إلى العمل في إسرائيل عن طريق إصدار تصريح
دخول إلى إسرائيل لغرض العمل من خﻼل منسق شؤون العمل ،وذلك رهنًا بمعايير وإجراءات
مصلحة اﻻستخدام والتشغيل في إسرائيل ووجود تصريح استخدام بحوزة صاحب العمل .ذلك ،إلى
جانب إجراءات التشخيص اﻷمني والمعايير المحددة.
الزراعة الموسمية :تملك وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق صﻼحية إدارة حصة قدرها
 12500تصريح للزراعة الموسمية .يتم إجراء تغيير في الحصص بنا ًء على طلب يرد من وزارة
الزراعة ،والذي يتم تحويله إلى القسم المدني ،حيث يتضمن مبررات لتغيير الحصص .يتطلب كل
تغيير موافقة المنسق الخاصة.
العمل في المناطق الصناعية والتجمعات السكانية اليهودية في يهودا والسامرة :تتم الموافقة عليها
وفقًا لتعليمات قيادة المنطقة الوسطى في جيش الدفاع وتحت صﻼحية اﻹدارة المدنية )منسق شؤون
العمل( :داخل منطقة التماس  -من سن  22وما فوق ،بدون حصة .في منطقة يهودا والسامرة ،ولكن
ليس في منطقة التماس  -من سن  18وما فوق ،بدون حصة وبدون قيود اﻷحوال الشخصية.
عمال شركة دفن الموتى كاديشا :مغادرة عمال فلسطينيين يعملون في خدمة "شركة كاديشا" من
يهودا والسامرة إلى إسرائيل .الدخول إلى إسرائيل يتم على أساس تصاريح العمل .دخولهم موافق
عليه حتى أثناء اﻹغﻼق )الجمهور الخاص الذي ﻻ يسري عليه اﻹغﻼق .(.تحت صﻼحية اﻹدارة
المدنية -العمل.
.5

اﻻقتصاد:

 : BMCكبار رجال اﻷعمال الفلسطينيين.
مساعد أول لرجل أعمال رفيع :باﻹضافة إلى تصريح  ،bmcسيتم إصداره لثﻼثة مساعدين كبار
لرجل اﻷعمال ،الذين يعملون بصفة وكﻼء له أمام الشركات في إسرائيل.
شعبة العمليات  -في طليعة العمل
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التجارة :دخول التجار الفلسطينيين إلى إسرائيل.
موظف منظمات دولية :دخول موظفي المنظمات الدولية الفلسطينيين إلى إسرائيل.
عامل كنيسة :عمال الكنائس في إسرائيل.
عامل ديني :رجال دين )قساوسة( في أورشليم القدس.
موظف لدى شركة كهرباء محافظة القدس :موظفو شركة كهرباء محافظة القدس.
عامل وقف في الحرم القدسي الشريف :عمال الوقف في الحرم القدسي الشريف .يتم تحويل قوائم
عمال الوقف من قبل إدارة اﻷوقاف إلى شرطة إسرائيل في الحرم القدسي الشريف ،ليتم تحويلها إلى
مكتب التنسيق واﻻرتباط ضواحي القدس بعد عمليات التدقيق.
اﻻحتياجات الخاصة اجتماع عمل :دخول فلسطينيين لحضور اجتماعات عمل في إسرائيل.
اﻻحتياجات الخاصة البحث عن العمل :دخول فلسطينيين للبحث عن عمل في إسرائيل.
مرشد سياحي :مرشدو السياحة في اسرائيل.
عامل في مجال السياحة :عمال في مجال السياحة في إسرائيل.
طاقم الطوارئ الطبي :مخصص لجميع المستشفيات في شرقي أورشليم القدس ،طواقم طبية تابعة
للهﻼل اﻷحمر.
إجراء القطارات :عمال في التجمعات السكانية اليهودية في يهودا والسامرة يطلب منهم مغادرة
منطقة يهودا والسامرة برفقة صاحب العمل لتركيب المنتجات في منزل الزبون.
.6

احتياجات العبادة الدينية
ستتاح إمكانية القيام بالزيارات العائلية إلى إسرائيل كجزء من الخطوات المدنية الخاصة
خﻼل اﻷعياد اﻹسﻼمية :اﻷضحى ،رمضان واﻷعياد المسيحية .يتم نشر الخطوات
بواسطة أمر خاص.
يُسمح للفلسطينيين بدخول إسرائيل ﻻحتياجات العبادة الدينية بنا ًء على  3أغراض
للتصريح:

العيد المسيحي :دخول الفلسطينيين المسيحيين في أيام اﻷعياد المسيحية إلى إسرائيل.
أداء الصلوات في الحرم القدسي الشريف في أيام الجمعة فقط :دخول المصلين الفلسطينيين ﻷداء
الصلوات في الحرم القدسي الشريف في أيام الجمعة فقط.
زيارة عائلية :للعائﻼت المنقسمة في إسرائيل.
الزيارة العائلية في العيد  :ستتم الموافقة عليها في إطار اﻹجراءات المدنية الخاصة خﻼل فترات
اﻷعياد )كما هو موضح أعﻼه(.
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.7

كبار المسؤولين الفلسطينيين
دخول كبار المسؤولين إلى إسرائيل متاح على أساس غرضين للتصريح:

مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية :1
 (1مخصص لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية وغيرهم من اﻷشخاص المقربين من
رئيس السلطة الفلسطينية )على النحو المحدد في إجراء الحصول على مكانة .(VIP
 (2يتيح التنقل )بما في ذلك المبيت( بين يهودا والسامرة وقطاع غزة إلى إسرائيل أو بين
إسرائيل والخارج دون التفتيش )يمرون بالتفتيش في مطار بن غوريون الدولي(.
 (3ﻻ يمكن المرور بالسيارة من جسر اللنبي إﻻ لرئيس السلطة الفلسطينية ورئيس
الوزراء الفلسطيني فقط.
 (4سيحصل اﻷقارب من الدرجة اﻷولى الذين يسافرون مع صاحب هذه المكانة ،على
وضع مماثل له وقت المرور )مكانة .(VIP1
 (5يجوز ﻷصحاب هذه المكانة )بالتنسيق مسبقًا( طلب الوصول إلى معبر جسر اللنبي
مع سيارة وسائق شخصي ،إذا لم تنتقل السيارة والسائق إلى الخارج.
 (6الحصة.120 :
مسؤول كبير لدى السلطة الفلسطينية :2
 (1مخصص ﻷصحاب المناصب الرفيعة المختلفة لدى السلطة الفلسطينية )على النحو
المحدد في إجراء الحصول على مكانة .(VIP
 (2صاحب الوثائق يستحق تسهيل عملية التفتيش عند مروه عن طريق معبر جسر
اللنبي  -يخضع لفحص مسح الحمولة ومقياس المغناطيسية )ماجنومتر( ،ولكن سيتم
إعفاؤه من فحص الموجة الميليمترية و/أو الفحص بجهاز اختبار اﻻحتكاك
بالمتفجرات.
 (3يجوز له المرور عن طريق المعابر اﻹسرائيلية من المعابر الداخلية )من يهودا
والسامرة إلى إسرائيل(.
 (4يسمح بالتنقل بين يهودا والسامرة وقطاع غزة إلى إسرائيل )على مدار  24ساعة في
اليوم(.
 (5يمكن ﻷصحاب هذه المكانة أن يطلبوا )بالتنسيق مسبقًا( الوصول إلى معبر جسر
اللنبي من خﻼل سيارات اﻷجرة الموجودة عند الجسر )الوصول بسيارة أجرة إلى
المعبر )غرفة الـ  (VIPأو نقله بسيارة أجرة من المعبر إلى يهودا والسامرة(.
شعبة العمليات  -في طليعة العمل
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 (6الحصة.240 :
مسؤول كبير لدى السلطة الفلسطينية :3
 (1دخول كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل ،الذين يتولون مناصب نواب
المديرين العامين ،ورؤساء البلديات ،وقادة اﻷجهزة اﻷمنية ،وقادة مكاتب اﻻرتباط
وغيرهم من كبار المسؤولين حسب تقدير قائد المنطقة.
 (2تصريح لمدة عام واحد.
 (3حق المرور من مطار بن غوريون الدولي )بما في ذلك اﻷقارب من الدرجة اﻷولى،
عند مرور المسؤول(.
 (4الصﻼحية :اﻹدارة المدنية.
 (5سيتم إصدار تصريح ﻷفراد العائلة من درجة القرابة اﻷولى لمدة ثﻼثة أشهر.
 (6الحصة.360 -
تعليمات وإرشادات أخرى:
 (1سيتم الموافقة على المرور إلى إسرائيل بالسيارة لحاملي الوثائق فقط )شريطة كون
السائق إسرائيلي فقط( رهنًا بالتنسيق مع المعبر.
 (2يوافق على مرور أفراد العائلة من الدرجة اﻷولى لحاملي وثائق  VIP1من خﻼل
اﻹجراء بدون تفتيش )أثناء اﻷوقات اﻻعتيادية وفي غياب شبهات محددة( عند
الدخول والخروج من معبر جسر اللنبي الحدودي.
 (3سيخضع جميع المسؤولين لتفتيش كامل في مطار بن غوريون الدولي.
.8

حركة تنقل السكان لقضاء اﻻحتياجات المختلفة:
ضا
يُسمح للفلسطينيين بدخول إسرائيل ﻻحتياجات مختلفة أخرى بنا ًء على  17غر ً
للتصريح:

أ.

لم الشمل :لم شمل العائﻼت لسكان فلسطينيين في إسرائيل )بموافقة وزارة الداخلية(.

ب.

اﻻحتياجات الخاصة الرحﻼت :رحﻼت جماعية لفلسطينيين في إسرائيل.

ت.

اﻻحتياجات الخاصة الرفاه :لغرض قضاء احتياجات الرفاه في إسرائيل.

ث.

اﻻحتياجات الخاصة حفل زفاف :حضور حفل زفاف يقام في إسرائيل.

ج.

اﻻحتياجات الخاصة جنازة :حضور جنازة تقام في إسرائيل.

شعبة العمليات  -في طليعة العمل
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ح.

اﻻحتياجات الخاصة مقابلة في سفارة :دخول فلسطينيبن إلى إسرائيل ﻹجراء مقابلة في

القنصليات /السفارات.
خ.

اﻷطباء البيطريين :مغادرة اﻷطباء البيطريين المعتمدين من يهودا والسامرة إلى قطاع غزة

لغرض المساعدة في الحوادث الموضعية وتقديم الدورات اﻻستكمالية والمرافقة المهنية.
الصحفيون :مغادرة اﻹعﻼميين والصحافيين إلى إسرائيل من أجل عقد لقاءات مع وكاﻻت اﻷنباء
التي يعملون معها.
د.

المغادرة إلى الخارج :سفر الفلسطينيين للخارج عبر مطار بن غوريون الدولي.

ذ.

زيارة سجين :دخول أهالي نزﻻء السجون للقيام بزيارة للسجون اﻹسرائيلية ،باستثناء

زيارات عائﻼت السجناء المنتمين إلى حماس من قطاع غزة.
ر.

المكوث المؤقت في يهودا والسامرة :تصاريح إقامة قابلة للتجديد في يهودا والسامرة لـ

 1100فلسطيني من موظفي السلطة الفلسطينية ،الذين يكون عنوان سكنهم المسجل في قطاع غزة
)غادروا قطاع غزة بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في شهر يونيو  (2007وكذلك للسكان
الفلسطينيين من قطاع غزة الذين تسري عليهم سياسة عدم اﻹبعاد التي أعلنتها الدولة في إطار قرار
الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا  4019/10والفلسطينيين الذين تمت الموافقة على دخولهم في
العملية التدريجية حسب "إجراء معالجة طلبات التوطين لسكان قطاع غزة في يهودا والسامرة".
تجديدات بموجب صﻼحية اﻹدارة المدنية .تصاريح جديدة بموافقة وحدة تنسيق أعمال الحكومة فقط.
ز.

اﻻحتياجات الشخصية :إذن الدخول في حاﻻت استثنائية ﻻ تفي بالمعايير ،رهنًا بحدوث

ظروف استثنائية ،وفقًا لتقدير كل حالة بعينها .موافق عليه حسب الحصة.
س.

اﻻحتياجات الشخصية  -موظف القطاع العام :للجهات التابعة لوزارات السلطة الفلسطينية

والنقابات المهنية /اﻻتحادات والمستوى البلدي في مختلف المناطق وعلى مستوى المقر من غير
أفراد اﻻرتباط الفلسطيني واﻷجهزة اﻷمنية التابعة لها.
ش.

اﻻحتياجات الشخصية  -موظف القطاع اﻻقتصادي :لممثلي الشركات التي تضم عددًا من

الشركات التابعة )مثل :روابي ،باديكو ،إلخ( وممثلي الشركات الكبرى.
ص.

اﻻحتياجات الخاصة  -المكوث في إسرائيل :لضباط اﻻرتباط وقادة اﻷجهزة اﻷمنية )من

رتبة مقدم وما فوقها( وموظفي اﻹدارة المدنية من الفلسطينيين.
ض.

اﻻحتياجات الخاصة  -المنظمات اﻹسرائيلية :للمنظمات اﻹسرائيلية المعترف بها من قبل

وزارة العدل كمؤسسة غير ربحية .ستكون التصاريح لغرض إقامة الرحﻼت والمؤتمرات في
إسرائيل.
شعبة العمليات  -في طليعة العمل
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اﻻحتياجات الخاصة  -عائﻼت  :BMCﻷحد أفراد العائلة من درجة القرابة اﻷولى فقط من

ط.

حاملي الوثائق.
احتياجات خاصة عائﻼت  :VIPبالنسبة ﻷحد أفراد العائلة المصغرة من درجة القرابة

ظ.

اﻷولى فقط )زوج/ة؛ اﻷطفال؛ اﻷشقاء وأولياء اﻷمور( من حاملي الوثائق .وفقًا لﻼستحقاق على
النحو المحدد في إجراء .VIP
كبار السن :إذن بدخول الفلسطينيين من كبار السن )الرجال بعمر  55عا ًما أو أكثر ،والنساء

ع.

بعمر  50عا ًما أو أكثر( دون الحاجة إلى تصريح مطبوع.
التسوية اﻹنسانية في أورشليم القدس :سكان يهودا والسامرة الذين يعيشون في منطقة

غ.

نفوذ بلدية أورشليم القدس ،الذين اعترفت وزارة الداخلية بأنهم مؤهلون للحصول على تصاريح في
إطار التسوية اﻹنسانية في هذه المنطقة.
.9
أ.

تعليمات وإرشادات أخرى
الدخول إلى إيﻼت :يمكن الموافقة على الدخول إلى مدينة إيﻼت ومنطقة وادي عربة للسكان

التاليين )اﻷشخاص المفروض عليهم منع أمني رهنًا بالخضوع لتشخيص حالتهم اﻷمنية( :المشاركة
في المؤتمرات المهنية التي تُعقد في مدينة إيﻼت ومنطقة وادي عربة ،تجار ﻷغراض تجارية،
وكﻼء السفر من ذوي اﻻهتمام في المدينة BMC ،وكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ،المتدربين
لدى "معهد وادي عربة" والحاﻻت اﻻستثنائية اﻹنسانية .ستتم الموافقة على الطلبات من قبل وحدة
تنسيق أعمال الحكومة في المناطق.
ب.

مغادرة الفلسطينيين إلى خارج البﻼد عبر "معبر جسر اللنبي"  :تتم الموافقة ،بشكل عام،

على مغادرة سكان يهودا والسامرة إلى خارج البﻼد عن طريق معبر جسر اللنبي وﻻ يتطلب تنسيقًا
مسبقًا .أشخاص يُمنع عليهم مغادرة البﻼد  -رهنًا بموافقة أمنية فردية .سكان قطاع غزة الذين يمكثون
في منطقة يهودا والسامرة عن طريق معبر جسر اللنبي:
 .1يمكثون في منطقة يهودا والسامرة على أساس تصريح المكوث المتجدد -يوافق
على مغادرتهم بدون الحاجة للتنسيق مسبقًا.
 .2يمكثون في يهودا والسامرة بدون تصريح متجدد -بعد التنسيق الفردي مع مديرية
التنسيق واﻻرتباط غزة والتشخيص حسب الحاجة ،ووفقًا لﻸهداف المحددة
المعتمدة حسب سياسة التنقل لسكان قطاع غزة .سيتم النظر في الطلب بنا ًء على
اﻷسس الموضوعية وسيتم إبﻼغ الشخص المتوجه بالقرار.
طلبات الحصول على تصاريح تشمل المبيت في إسرائيل:
شعبة العمليات  -في طليعة العمل
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سا للموافقة على
أ .يجب أن يتضمن الطلب شهادات /مستندات تشكل دع ًما وأسا ً
التصريح ،بما يشمل المبيت .لن تتم الموافقة على طلب ﻻ ترفق به وثائق تبرر المبيت
في إسرائيل.
ب .رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني )في حال تم إدخال منع(.
ت .مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة.
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الفصل )ب(
وضع اﻷذونات للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة
.1

التعليمات العامة
يتم تحويل الطلبات لدخول سكان قطاع غزة إلى إسرائيل إلى مديرية التنسيق واﻻرتباط

أ.

غزة من قبل اللجنة المدنية الفلسطينية في قطاع غزة ،التي تتبع لوزارة الشؤون المدنية التابعة للسلطة
الفلسطينية في رام ﷲ .اللجنة المدنية مسؤولة عن تركيز وفرز وإعطاء اﻷولوية لنقل طلبات
الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الجانب اﻹسرائيلي ،حسب تقديرها المستقل .في حاﻻت استثنائية،
يتم قبول الطلبات المقدمة من قبل جهات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعترف بها.
ب.

سيتم النظر في جميع الطلبات المقدمة وفقًا لﻼعتبارات اﻷمنية والسياسية واﻻستراتيجية

لدولة إسرائيل ،بما في ذلك الفحوصات اﻷمنية الفردية المتعلقة بمقدم الطلب أو أفراد عائلته ،وامتثال
الطلبات للمعايير المحددة من وقت ﻵخر لسكان قطاع غزة لدخول إسرائيل ،والفحوصات اﻹدارية
الﻼزمة مثل صحة الوثائق المرفقة بالطلبات وضرورة إبراز وثائق أخرى لدعمها والخ ..تشكل
الفحوصات المذكورة جز ًءا ﻻ يتجزأ من عملية النظر في كل طلب والموافقة عليه.
.2

اﻻحتياجات الصحية
الدخول إلى إسرائيل متاح على أساس  5أغراض للتصريح:

أ.

العﻼج الطبي :الدخول إلى إسرائيل متاح ،حتى لو كان لغرض اﻻنتقال إلى يهودا والسامرة

أو إلى الخارج ،لغرض تلقي العﻼج الطبي المنقذ للحياة أو العﻼج الطبي الذي قد يتغير معنى الحياة
تما ًما بغيابه .كل ذلك رهنًا بعدم توفر العﻼج المطلوب في قطاع غزة.
 .1الدخول متاح وفقًا لتوجه منسق شؤون الصحة الفلسطيني ،الذي يعمل في إطار
اللجنة المدنية الفلسطينية ويتولى المسؤولية عن تحديد أولويات الطلبات وتصنيف
مدى إلحاحها ونقلها إلى مديرية التنسيق واﻻرتباط غزة.
 .2يشدد على أن مدفوعات العﻼج الطبي يتم تحويلها من السلطة الفلسطينية مباشرة
إلى المستشفيات في إسرائيل ،وبالتالي فإن السلطة الفلسطينية مطالبة بالموافقة على
دخول المريض للعﻼج في إسرائيل مسبقًا.
 .3المرضى المزمنون )السرطان /غسيل الكلى( الذين يحصلون حاليًا على تصريح
ليوم واحد سيستخدمون تصاريح "البطاقة" وفقًا لتكرار العﻼج )المغادرة لتلقي
العﻼج والعودة في نفس اليوم(.
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 .4في حالة العﻼج الطبي المعقد )مثل العﻼج الكيماوي المستمر الذي يتطلب فترة
انتعاش( ،ستتم الموافقة على تصريح فردي ليهودا والسامرة أو إسرائيل لفترة
طويلة ) 3-6أشهر( بما في ذلك المبيت ،بعد النظر ،من بين أمور أخرى  ،في تواتر
وتكرار العﻼج.
ب.

الوالد المرافق :مرافقة أحد الوالدين لمريض دون سن  18عا ًما يتلقى عﻼ ًجا طبيًا في

إسرائيل  /يهودا والسامرة  /في الخارج .يمكن الموافقة على الدخول كما هو محدد في الجدول حتى
شهر واحد حسب تكرار العﻼج .سيكون التصريح ساري المفعول وبحوزة المريض ،وفي حال عدم
تواجد المرافق على مقربة من المريض ،يتم تقديم شهادة استشفاء سارية المفعول.
ت.

مرافقة المريض :مرافقة المريض الذي يتلقى العﻼج الطبي في إسرائيل  /يهودا والسامرة

 /الخارج .يمكن الموافقة على الدخول كما هو محدد في الجدول حتى شهر واحد حسب تكرار العﻼج.
سيكون التصريح ساري المفعول وبحوزة المريض ،وفي حال عدم تواجد المرافق على مقربة من
المريض ،يتم تقديم شهادة استشفاء سارية المفعول .كقاعدة عامة ،ستتم الموافقة على مرافق واحد
لكل مريض .تتطلب مغادرة قاصر دون الـ  18عا ًما من العمر حضور مرافق معه.
ث.

دورة استكماليه طبية :دخول الكوادر الطبية إلى المستشفيات أو المراكز الطبية في

إسرائيل أو يهودا والسامرة لغرض المرور بدورات استكمالية مهنية طبية والتدريبات التخصصية
سن اﻻستجابة الطبية المقدمة لسكان القطاع ،مع التركيز على المجاﻻت
التي من شأنها أن تعزز وتح ّ
التي ﻻ وجود لها في القطاع.
زيارة مريض :يدخل سكان قطاع غزة إلى إسرائيل )حتى لغرض اﻻنتقال إلى يهودا

ج.

والسامرة أو الخارج( لزيارة أحد اﻷقارب من درجة القرابة اﻷولى الموجود في المستشفى لفترة
طويلة  -بما في ذلك اﻻستشفاء في دار النقاهة أو اﻻستشفاء المنزلي المرتبط بمتابعة ومرافقة طبيتين-
خطرا على حياة المريض) .في هذا اﻹطار
أو المريض المصاب بمرض خطير ،من شأنه أن يشكل
ً
ضا(.
يتم أخذ عمر المريض في عين اﻻعتبار أي ً
.3

اﻻقتصاد والتوظيف
الدخول إلى إسرائيل متاح على أساس  4أغراض للتصريح:

أ.

التجار :دخول التجار الفلسطينيين إلى إسرائيل ويهودا والسامرة والخارج .يتاح الدخول

كبيرا ،والذي من شأن دخوله أن يساهم في تحسين اقتصاد القطاع
بشرط أن يكون مقدم الطلب
تاجرا ً
ً
والذي يزاول تجارة السلع المعتمدة وفقًا للسياسة المدنية في وقت تقديم الطلب.
ب.

 :BMCكبار رجال اﻷعمال والتجار الفلسطينيين.
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ت.

عائﻼت  :bmCدخول زوج/ة وأبناء  ،bmcبصفة مرافقين أثناء مرور

الـ.bmc
ث.

اﻻحتياجات اﻻقتصادية  :مغادرة السكان الفلسطينيين ﻷغراض اقتصادية.

ج.

تصريح عمل استثنائي :كقاعدة عامة ،ﻻ تتم الموافقة على توظيف سكان قطاع غزة في

إسرائيل .التصريح اﻻستثنائي فقط مخصص لموظفي سلطة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع،
والذين يُعتبر عملهم ضروريًا لتشغيل المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.
.4

المواطنون اﻷجانب والمنظمات الدولية:
حركة تنقل موظفي المنظمات الدولية تتاح على أساس غرضين للتصريح:

أ.

موظفو المنظمات الدولية :يُسمح للفلسطينيين العاملين في المنظمات الدولية المعترف بها

)من قبل وزارة الرفاه أو الداخلية أو الخارجية( أو موظفي البعثات الدبلوماسية )السفارات
والقنصليات والبعثات الدبلوماسية لدى السلطة الفلسطينية( الخاصة بدول تقيم عﻼقات دبلوماسية مع
إسرائيل ،والذين يظهرون في قائمة الموظفين المنقولة من قبل المنظمات والبعثات إلى مكتب التنسيق
واﻻرتباط بدخول إسرائيل )حتى لغرض المرور إلى يهودا والسامرة أو الخارج( ،ﻷغراض أنشطة
المنظمة /البعثة فقط.
ب.

المستفيدون من المنظمات الدولية :دخول الفلسطينيين الذين ﻻ يعملون بشكل دائم لدى

منظمة دولية معترف بها )من قبل وزارة الرفاه ،الداخلية أو الخارجية( ،بل يتم توظيفهم مؤقتًا أو
يشاركون في مشروع أو برنامج تموله المنظمة) ،على سبيل المثال "عمال المقاول"( ،ﻷغراض
نشاط المنظمة فقط.
ت.

تعليمات إضافية  -مغادرة اﻷجانب من إسرائيل إلى قطاع غزة عن طريق معبر "إيرز":
وفقًا ﻷحكام "إجراءات تنسيق دخول اﻷجانب إلى قطاع غزة" وبشكل عام رهنًا
بالمعايير والتعليمات التالية:
 .1مغادرة الجهات الدبلوماسية إلى قطاع غزة:
א .مغادرة الدبلوماسيين نيابة عن الدول التي تقيم عﻼقات دبلوماسية مع إسرائيل
والذين يكنون الوﻻء لدولة إسرائيل ولديهم وثائق رسمية نيابة عن وزارة
الخارجية.
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ב .مغادرة الممثلين الرسميين نيابة عن الدول اﻷجنبية ،التي تقيم عﻼقات
دبلوماسية مع دولة إسرائيل ،ﻷغراض رسمية نيابة عن الدولة التي يمثلونها.
الذين تم تقديم طلب رسمي نيابة عنهم من البعثة الدبلوماسية الرسمية لدى
إسرائيل ،والذين ﻻ تكون زيارتهم إلى قطاع غزة ذات طابع حزبي أو سياسي
يتعارض مع مصالح دولة إسرائيل )على سبيل المثال لقاء مع جهات حمساوية(
.
 .2مغادرة اﻷجانب والموظفين وممثلي المنظمات الدولية المعترف بها:
أ .مغادرة اﻷجانب وموظفي المنظمات الدولية المعترف بها :مغادرة موظفي
المنظمات الدولية المعترف بها من قبل دولة إسرائيل )من قبل وزارة الرفاه،
الداخلية أو الخارجية( ،من حاملي الجنسية اﻷجنبية ،الذين تم تقديم طلب رسمي
نيابة عنهم من قبل مقر المنظمة الدولية في إسرائيل  -تحت صﻼحية قائد
مديرية التنسيق واﻻرتباط غزة.
ب .مغادرة اﻷجانب ،ممثلي المنظمات الدولية المعترف بها :مغادرة اﻷجانب الذين
ليسوا موظفي منظمة دولية معترف بها ،ولكن تم تقديم طلب رسمي نيابة عنهم
من مقر المنظمة الدولية المعترف بها في إسرائيل ،والذين هم أصحاب مهنة
تتطلب الخبرة الضرورية لنشاط المنظمة )مثل اﻷطباء ،المهندسين ،الفنيين
الخصوصيين(.
 .3مغادرة الصحفيين اﻷجانب إلى قطاع غزة :مغادرة إسرائيل إلى قطاع غزة
والعودة منه ،مصادق عليها للصحفيين من حملة جواز سفر أجنبي )غير
إسرائيلي( ،الذين يملكون شهادة وموافقة من المكتب الصحفي الحكومي )(GPO
فقط .رهنًا بالتشخيص الفردي .بموجب صﻼحية وحدة تنسيق أعمال الحكومة في
المناطق.
 .4مغادرة موظفي المؤسسات المسيحية :يُسمح بمغادرة موظفي المنظمات المعترف
بها من قبل قسم اﻷديان التابع لوزارة الداخلية.
.5

حركة تنقل السكان لقضاء اﻻحتياجات المختلفة
دخول سكان قطاع غزة إلى إسرائيل /منطقة يهودا والسامرة موافق عليه ﻷحتياجات
ضا:
مختلفة أخرى على أساس  14غر ً
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أ.

زيارة سجين :دخول أفراد عائﻼت السجناء ،باستثناء نزﻻء السجن الذين ينتمون إلى حماس

من سكان قطاع غزة ،لزيارة نزﻻء السجن الذين يقضون محكوميتهم في السجون اﻹسرائيلية ،وفقًا
للقواعد والمبادئ التوجيهية التي تضعها مصلحة السجون فيما يتعلق بزيارات السجناء ،بما في ذلك
القرابة العائلية ،وعدد الزوار وتكرار الزيارات.
ب.

اﻻحتياجات القضائية :دخول سكان قطاع غزة إلى إسرائيل للقيام باﻹجراءات الﻼزمة

ﻹدارة اﻹجراءات القضائية المنظورة أمام محكمة إسرائيلية )على سبيل المثال ،اﻹدﻻء بشهادة أمام
المحكمة  ،اجراء فحص من قبل خبير طبي يعمل بالنيابة عن المحكمة وما شابه ذلك( .ستتم الموافقة
على الطلبات فقط رهنًا باﻻمتثال ﻷحكام "إجراء النظر في طلبات الدخول للفلسطينيين من سكان
غزة لغرض إدارة اﻹجراءات القضائية في إسرائيل" ،بما في ذلك الشروط التي التي تنص على أن
منع دخول المقيم سيؤدي إلى عرقلة اﻹجراء القضائي أو إلى إلحاق ضرر جسيم به؛ وجود ظروف
إنسانية استثنائية تتعلق بسير اﻹجراءات والنتائج المترتبة عنها؛ غياب المنع اﻷمني أو الجنائي
الفردي.
ت.

لم الشمل :يُسمح للفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين يمرون بإجراء "لم شمل" في

إسرائيل بدخول إسرائيل وتجديد المكوث في إسرائيل ،رهنًا بالخضوع لفحص أمني فردي من حين
ﻵخر ،وحسب التعليمات والمعايير التي تحددها وزارة الداخلية.
ث.

مقابلة لدى سفارة :دخول سكان قطاع غزة إلى إسرائيل لغرض إجراء مقابلة لدى

قنصليات /سفارات ،شريطة أن المقابلة المطلوبة غير متوفرة في قطاع غزة .سيتاح دخول سكان
قطاع غزة إلى القنصلية اﻷمريكية في أورشليم القدس حسب التواريخ التي تم التنسيق بخصوصها
مسبقًا مع القنصلية اﻷمريكية.
الصحفيون :مغادرة الصحافيين واﻹعﻼميين إلى إسرائيل من أجل عقد لقاءات مع وكاﻻت اﻷنباء
التي يعملون معها.
ج.

المغادرة إلى خارج البﻼد :يُسمح بدخول سكان قطاع غزة من أجل المغادرة إلى خارج

البﻼد )عن طريق معبر الجسر اللنبي( لغرض:
 .1العﻼج الطبي :العﻼج الطبي المنقذ للحياة ،أو الذي من شأن عدم تلقيه أن يغيّر معنى
الحياة .باﻹضافة إلى ذلك ،ستتاح المغادرة لغرض تلقي العﻼجات اﻻستثنائية بنا ًء
على تقدير مكتب التنسيق واﻻرتباط ،حسب مدى توفرها في القطاع.
 .2مؤتمر :مؤتمر خاص في مجاﻻت الطب ،الزراعة ،الطاقة ،المياه ،المياه العادمة،
الهاي تك ،واﻻقتصاد من أجل دعم المشاريع.
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 .3التعليم :مغادرة الطﻼب الجامعيين لﻼنخراط في الدراسات اﻷكاديمية في الخارج
)كافة اﻷلقاب( والدراسات للحصول على شهادة )مهندسين وفنيين(.
 .1الحاصلون على منحة دراسية :يٌسمح بالدخول من أجل المغادرة إلى خارج البﻼد
عن طريق إسرائيل ويهودا والسامرة ومعبر الجسر اللنبي لﻸردن ،لسكان قطاع
غزة الذين يحصلون على منحة معترف بها من دولة تقيم عﻼقات دبلوماسية مع
دولة إسرائيل ،أو من منظمة دولية معترف بها من قبل دولة إسرائيل )وزارة الرفاه
والضمان اﻻجتماعي ،الداخلية أو الخارجية( ،والمعنيين بالمغادرة إلى خارج البﻼد
من أجل اﻻنخراط في التعليم اﻷكاديمي .بنا ًء على الطلب -يمكن إتاحة مغادرتهم
برفقة أزواجهم وأطفالهم فقط .وذلك رهنًا بالتوجه المباشر من مندوبية الدولة التي
يُفترض أن يتعلم فيها الحاصل على المنحة الدراسية أو من خﻼل منظمة دولية
معترف بها ،ورهنًا بالمرافقة من قبل المندوبية /المنظمة الدولية.
 .4المكوث طويل اﻷمد في الخارج :كقاعدة عامة ،ستتم الموافقة على طلب جميع سكان
قطاع غزة المعنيين بالدخول إلى إسرائيل ويهودا والسامرة من أجل المغادرة إلى
خارج البﻼد ﻷغراض شخصية مختلفة ،مع التعهد خطيًا بعدم العودة والدخول عن
طريق إسرائيل ويهودا والسامرة إلى قطاع غزة لمدة نصف سنة على اﻷقل .وذلك
رهنًا بالخضوع لتشخيص أمني خاص والتوقيع على وثيقة تعهد بعدم العودة إلى
قطاع غزة عن طريق إسرائيل ويهودا والسامرة لمدة نصف سنة على اﻷقل.
 .5دورة استكمال :بالنسبة للمعلمين والطاقم اﻷكاديمي )محاضرين(.
 .6طلب من قنصلية/سفارة أجنبية لدى إسرائيل :في حال استﻼم طلب رسمي من
قنصلية و/أو سفارة أجنبية في إسرائيل ،سيتم تحويل رسالة توجه رسمية منها،
تشمل صورة جواز سفر ساري المفعول وغير ذلك من التفاصيل الﻼزمة أعﻼه.
سيتم التنقل عن طريق إسرائيل /يهودا والسامرة حتى المغادرة إلى خارج البﻼد
بمرافقة القنصلية ذات الصلة.
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 .7مغادرة السكان الفلسطينيين إلى خارج البﻼد ستتم عن طريق معبر جسر اللنبي،
من خﻼل المجموعات والمرافقة )خدمة النقل المكوكية( فقط .الحاﻻت اﻻستثنائية
بموافقة سريّة العمليات التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق .كقاعدة
عامة ،ﻻ تتم الموافقة على مغادرة الفلسطينيين عن طريق مطار بن غوريون
الدولي ،إﻻ ﻷصحاب  BMCوفي حاﻻت إنسانية استثنائية للغاية وخاصة )حصة
شهري◌ً ا( .يجوز ﻷحد السكان الذي صودق على مغادرته عن طريق مطار بن
20
َ
غوريون الدولي ،العودة عن طريق مطار بن غوريون الدولي.
ح.

حضور جنازة أو حفل زفاف :دخول سكان قطاع غزة إلى إسرائيل )حتى لغرض المرور

إلى يهودا والسامرة أو خارج البﻼد( لغرض حضور حفل زفاف أو جنازة ﻷحد اﻷقارب من درجة
القرابة اﻷولى .دخول أطفال بصفة مرافقين :يُسمح بدخول اﻷطفال القاصرين )حتى عمر  15عا ًما(
سمح بدخوله إلى إسرائيل لغرض زيارة أحد أقاربه المصاب بمرض وخيم،
ﻷحد سكان القطاع الذي ُ
أو لغرض حضور جنازة أو حفل زفاف ،أو لغرض إنساني آخر ،حسب تقدير الجهات المختصة.
دخول قاصرين إلى إسرائيل إذا كان أحد والديهم يحمل بطاقة هوية إسرائيلية،
سيُسمح به في الحاﻻت التالية على أن تكون محددة اﻷجل مع تجنب تسلسلية
التصاريح:
 .8عندما يعاني أحد الوالدين الفلسطينيين من شيء يعيق وظيفته إلى حد ملموس )مرض
شديد وما شابه ذلك(.
 .9الحاﻻت اﻹنسانية اﻻستثنائية التي تتطلب الدخول إلى إسرائيل حسب المعايير القائمة
)العﻼج الطبي ،حفل زفاف ،جنازة ،زيارة مريض(.
 .10إجراء لم الشمل يتطلب حضورك إلى مكتب سلطة السكان ذي الصلة.
خ.

الصلوات في الحرم القدسي الشريف :دخول سكان قطاع غزة ﻷداء الصلوات في كافة أيام

الجمعة في الحرم القدسي الشريف .حسب الحصة ،وفقًا للقيود العمرية ،وبشكل استثنائي ينظم على
أساس الحافﻼت المستأجرة من قبل السلطة الفلسطينية وبمرافقة ممثل عن السلطة .هذا الغرض
مجمد حتى إشعار آخر.
د.

رحلة:
 .1دخول طﻼب فلسطينيين من سكان قطاع غزة )حتى عمر  15عا ًما( ﻹجراء رحلة
في إسرائيل أو يهودا والسامرة خﻼل أيام اﻷسبوع دون نهايته .يشمل المعلمين
المرافقين ،حسب نسبة معلم واحد لكل  15طالبًا.
شعبة العمليات  -في طليعة العمل

غير سري
20

 .2رحلة منظمة ﻷطفال مرضى ومن ذوي اﻻحتياجات الخاصة -دخول أطفال مرضى
ومن ذوي اﻻحتياجات الخاصة في إطار جوﻻت منظمة خاصة وذات طابع إنساني
إلى إسرائيل أو يهودا والسامرة .دخول أطفال من ذوي اﻻحتياجات الخاصة يلزم
رعاية جمعية إسرائيلية.
ذ.

اﻻحتياجات الشخصية :إذن الدخول في حاﻻت استثنائية ﻻ تفي بالمعايير ،رهنًا بحدوث

ظروف استثنائية ،وفقًا لتقدير كل حالة بعينها .موافق عليه حسب الحصة.
ر.

احتياجات خاصة عائﻼت  :VIPبالنسبة ﻷحد أفراد العائلة المصغرة من درجة القرابة

اﻷولى فقط )زوج/ة؛ اﻷطفال؛ اﻷشقاء وأولياء اﻷمور( من حاملي الوثائق .وفقًا لﻼستحقاق على
النحو المحدد في إجراء .VIP
ز.

حضور مؤتمر :دخول فلسطينيين ،أخصائيين في مجاﻻت الزراعة /الطب /المياه /المياه

العادمة /الطاقة /الهاي تك /واﻻقتصاد ،لحضور مؤتمرات في مجاﻻت عمل هؤﻻء ،في يهودا
والسامرة وإسرائيل .باﻹضافة إلى ذلك ،دخول سكان قطاع غزة لحضور مؤتمرات وفعاليات خاصة
صل من ممثلي السلطة.
تقيمها السلطة الفلسطينية في يهودا والسامرة ،رهنًا باستﻼم طلب مف ّ
س.

لقاءات عمل:
 .1الدخول إلى إسرائيل أو يهودا والسامرة لجهات مسؤولة في مجال الطاقة ،والمياه،
واﻹعﻼم ،والمياه العادمة ،والصحة ،وجودة البيئة للترويج لمشاريع في هذه
المجاﻻت ولقاءات عمل لدى شركات ووزارات حكومية.
 .2وكذلك دخول مسؤولين في القطاع اﻻقتصادي من غير التجار ،في المجال
المصرفي ،وفي مجاﻻت السياحة ،والتأمين ،واﻹعﻼم والهاي تك ،لغرض عقد
لقاءات عمل في هذه المجاﻻت.
 .3مسؤولون في فتح للقاءات في رام ﷲ.
 .4موظفو السلطة الفلسطينية لعقد لقاءات في مكاتب السلطة في رام ﷲ.
 .5دخول الرياضيين :يُسمح بدخول جميع أعضاء المنتخبات الرياضية الوطنية
والمحلية لسكان قطاع غزة إلى إسرائيل لغرض المرور إلى يهودا والسامرة أو إلى
ضا بدخول
الخارج ،ﻷغراض النشاطات الرسمية للمنتخبات .كما تقدم يُسمح أي ً
أعضاء اللجنة اﻷولمبية واتحاد كرة القدم الفلسطيني .بموجب صﻼحية وحدة تنسيق
أعمال الحكومة في المناطقُ .ملزم بالحصول على موافقة رئيس دائرة العمليات
وبالتنسيق مع وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق.
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 .6الدخول إلى مؤتمرات وفعاليات تقيمها السلطة الفلسطينية :من حين ﻵخر ،ورهنًا
صل من ممثلي السلطة الفلسطينية في يهودا والسامرة ،يُسمح بدخول
باستﻼم طلب مف ّ
سكان قطاع غزة إلى يهودا والسامرة ،لغرض حضور مؤتمرات أو فعاليات خاصة
تُعقد برعاية السلطة الفلسطينية .بموجب صﻼحية وحدة تنسيق أعمال الحكومة في
المناطقُ .ملزم بالحصول على موافقة رئيس دائرة العمليات وبالتنسيق مع وحدة
تنسيق أعمال الحكومة في المناطق.
.6

كبار المسؤولين الفلسطينيين
حملة شهادات  VIP1و  - VIP2مسؤولون فلسطينيون كبار يشغلون مناصب رئيسية في

أ.

السلطة الفلسطينية ،والذين تظهر أسماؤهم في القوائم المقدمة من وزارة الشؤون المدنية التابعة
للسلطة ،بشرط الحصول على تصريح من وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق.
ب.

الطلبات الفردية للمصادقة على دخول الوزراء الجدد من سكان قطاع غزة إلى يهودا

والسامرة /الخارج سيتم التعامل معها من قبل شعبة العمليات التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة
في المناطق.
ت.

طلبات دخول أعضاء فتح وأعضاء المجلس التشريعي من سكان قطاع غزة )مهما كان

انتماؤهم التنظيمي( من قطاع غزة إلى إسرائيل ويهودا والسامرة -سيتم التعامل معها من قبل شعبة
العمليات التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق.
ث.

سيتم التعامل مع طلبات انتقال أعضاء لجنة اﻻنتخابات من قطاع غزة إلى يهودا والسامرة

من قبل شعبة العمليات التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق.
.7
أ.

مغادرة إسرائيليين إلى منطقة قطاع غزة:
تحت صﻼحية قائد المنطقة الجنوبية في جيش الدفاع ،ومديرية التنسيق واﻻرتباط غزة

بالنيابة عنه ،ورهنًا بموافقة الجهات المختصة في وزارة الداخلية والفحوصات اﻷمنية الﻼزمة.
ب.

وفقًا لتوجيهات قائد المنطقة الجنوبية في جيش الدفاع بشأن التقليص المؤقت لمغادرة

اﻹسرائيليين إلى قطاع غزة ،في الوقت الحالي ،لن يُسمح لﻺسرائيليين بدخول قطاع غزة إﻻ في
الحاﻻت اﻹنسانية التي سيتم النظر فيها بشكل فردي وفي ظروف استثنائية ،خاصة وعاجلة فقط.
ت.

بموجب ذلك ،فيما يلي معايير مغادرة اﻹسرائيليين إلى قطاع غزة:
 .2المغادرة في حالة الضرورة اﻹنسانية اﻻستثنائية:
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أ.

مغادرة اﻹسرائيليين إلى قطاع غزة بغرض زيارة أحد اﻷقارب من درجة القرابة اﻷولى/

خطرا على حياة المريض أو يتطلب
جد جدة ،المريض المصاب بمرض خطير ،من شأنه أن يشكل
ً
فترة طويلة من الترقيد في المستشفى.
ب.

مغادرة اﻹسرائيليين إلى قطاع غزة لغرض حضور جنازة أو حفل زفاف ﻷحد اﻷقارب من

الدرجة اﻷولى ،بما في ذلك اﻷجداد والجدات.
ت.

مغادرة المرافقين :يُسمح بالمغادرة الى القطاع ﻷطفال اسرائيلي تبلﻎ أغمارهم حتى سن 16

سمح له بالمغادرة الى القطاع وفقًا للمعايير المذكورة أعﻼه ،كمرافقين.
عا ًما فقطُ ،
" .3العائﻼت المنقسمة" :مغادرة اﻹسرائيليين الذين يسكن شريك حياتهم في قطاع غزة
)"العائﻼت المنقسمة"( لغرض لم الشمل مع شريك الحياة ،برفقة أطفالهم اﻹسرائيليين
الذين تصل أغمارهم حتى سن  18عا ًما .في حال ﻻ يتمكن فيه الوالد اﻹسرائيلي من
المغادرة إلى قطاع غزة )فقط في حاﻻت المرض الخطير الذي يمنعه من الحركة /
الوفاة  /الطﻼق( ،سيسمح ﻷطفاله )الذين تصل أعمارهم حتى سن  18عا ًما( بالمغادرة
إلى القطاع لزيارة الوالد الغزي.
أ.

عندما يدور الحديث عن اﻷطفال حتى سن  16عا ًما ،ستتاح مرافقة أحد أفراد العائلة من

درجة القرابة اﻷولى أو الثانية )شقيق أكبر  -حتى سن  18عا ًما ،الجد/ة وفي حاﻻت استثنائية ،ستتم
الموافقة على مرافقة عم/ة إسرائيلي/ة(.
ب.

سيُمنح التصريح فقط ﻷفراد اﻷسرة اﻹسرائيليين )أولياء اﻷمور /اﻷطفال(.

ت.

ستتم مغادرة اﻷطفال )حتى سن  18عا ًما( بعد أن يوقع الوصي اﻹسرائيلي على تصريح

نزع المسؤولية اﻷمنية والشخصية قبل مغادرتهم إلى قطاع غزة.
 .4الموظفون اﻹسرائيليون )من سكان شرقي أورشليم القدس( في المنظمات الدولية:
مغادرة إسرائيليين ،وموظفي المنظمات الدولية المعترف بها من قبل دولة إسرائيل
)من قبل وزارة الرفاه والضمان اﻻجتماعي ،الداخلية أو الخارجية(  ،أو موظفي
البعثات الدبلوماسية للدول التي تقيم عﻼقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل ،الذين تُعتبر
خبرتهم أو مجال عملهم ضرورية ﻷنشطة المنظمة أو البعثة في قطاع غزة ،من شرقي
أورشليم القدس إلى قطاع غزة.
 .5تاجر عربي إسرائيلي :تجار من عرب إسرائيل يتطلعون إلى تحسين وتعزيز اقتصاد
قطاع غزة.
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 .6الموافقة على دخول اﻹسرائيليين إلى قطاع غزة مشروطة ،باﻹضافة إلى اﻻمتثال
ضا ورهنًا
للمعايير المذكورة أعﻼه ،بإجراء كافة الفحوصات اﻷمنية الﻼزمة أي ً
بنتائجها ،وكذلك رهنًا بالتغييرات التي تطرأ على الواقع اﻷمني  -السياسي وتأثيرها
المحتمل على معبر "إيرز" والمخاطر التي يشكلها تنقل اﻹسرائيليين إلى قطاع غزة.
إضافة إلى ذلك ،فإن الموافقة على المغادرة إلى قطاع غزة مشروطة باستيفاء كافة
المتطلبات والشروط المحددة من قبل كافة السلطات العامة العاملة في معبر "إيرز"،
كل منها حسب صﻼحياتها والقواعد المتبعة لديها.
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الفصل )ج(
وضع تصاريح دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل لغرض المرور
بين يهودا والسامرة وقطاع غزة
.1

ستتم المصادقة على مغادرة سكان يهودا والسامرة إلى قطاع غزة في الحاﻻت اﻻستثنائية
على النحو التالي فقط:

أ.

تتم الموافقة على دخول سكان يهودا والسامرة إلى قطاع غزة على نطاق محدود للغاية ،مع

التركيز على الحاﻻت اﻹنسانية فقط  ،بنا ًء على طلب من مكاتب التنسيق واﻻرتباط التابعة للسلطة
الفلسطينية ،وبنا ًء على توصية المستشار القضائي الخاص بمنطقة يهودا والسامرة عند
الضرورة ،وره ًنا بالخضوع لتشخيص أمني ،والحصول على رأي مديرية التنسيق واﻻرتباط غزة.
الحاﻻت اﻻستثنائية ضمن صﻼحية وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق.
ب.

كقاعدة عامة ،ستكون الطلبات التي سيتم النظر فيها لﻸغراض التالية:
 .1المغادرة بغرض زيارة أحد اﻷقارب الذي يعاني من مرض خطير  -مغادرة سكان
يهودا والسامرة إلى قطاع غزة لغرض زيارة قريب من درجة القرابة اﻷولى
خطرا على حياة المريض أو الذي
مصاب بمرض خطير والذي من شأنه أن يشكل
ً
يتطلب الترقيد في المستشفى لفترة طويلة.
 .2المغادرة لغرض حضور جنازة أو حفل زفاف :مغادرة سكان يهودا والسامرة إلى
قطاع غزة لحضور حفل زفاف أو جنازة أحد اﻷقارب من درجة القرابة اﻷولى.
 .3المغادرة لغرض اﻻستقرار في قطاع غزة ونقل مركز حياة أحد السكان إليه.
بموجب تعليمات "إجراء استقرار سكان يهودا والسامرة في قطاع غزة".
 .4دخول الفلسطينيين المسجل عنوانهم في قطاع غزة من يهودا والسامرة إلى
إسرائيل لغرض عودتهم إلى قطاع غزة :بصﻼحية مكاتب التنسيق واﻻرتباط
أريحا  /ضواحي القدس /الخليل  -مندوبية ترقوميا ومكتب اﻻرتباط في معبر جسر
اللنبي الموافقة على إصدار تصاريح العودة إلى قطاع غزة لسكان قطاع غزة الذين
يتواجدون في يهودا والسامرة حتى عام واحد من تاريخ مغادرتهم القطاع .منح
تصريح  -حسب ساعات عمل المعابر .بالنسبة لسكان قطاع غزة الذين يقيمون في
يهودا والسامرة منذ أكثر من عام ،فيجب على مكاتب التنسيق واﻻرتباط المذكورة
أعﻼه التقدم بطلب للحصول على موافقة من مديرية التنسيق واﻻرتباط غزة.
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 .5مغادرة المسؤولين الفلسطينيين إلى قطاع غزة :مغادرة الفلسطينيين الذين
يشغلون مناصب رئيسية في السلطة الفلسطينية ممن ترد أسماؤهم في القوائم التي
نقلها مكتب رئيس السلطة الفلسطينية إلى وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق.
 .6مغادرة موظفي المنظمات الدولية الفلسطينيين من سكان يهودا والسامرة إلى
قطاع غزة :مغادرة الفلسطينيين من سكان يهودا والسامرة الذين يتم توظيفهم لدى
المنظمات الدولية المعترف بها من قبل دولة إسرائيل إلى قطاع غزة )من قبل وزارة
الرفاه والضمان اﻻجتماعي أو الخارجية أو الداخلية( أو لدى البعثات الدبلوماسية
التي تقيم عﻼقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل ،الذين تُعتبر خبرتهم أو مجال عملهم
ضروريًا ﻷنشطة المنظمة أو البعثة في قطاع غزة .المكوث طويل اﻷمد )ﻷكثر من
أسبوع واحد( في قطاع غزة -تتطلب الحصول على موافقة رئيس دائرة العمليات
وتنسيق وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق.
 .7المغادرة لغرض زيارة والدة :مغادرة والدي الوالدة في حاﻻت حيث يتم فيها ترقيد
الوالدة في المستشفى في منطقة غير منطقة إقامة والديها وكانت تعاني من
مضاعفات أثناء الحمل  /الوﻻدة  /بعد الوﻻدة.
.2
أ.

دخول سكان قطاع غزة إلى منطقة يهودا والسامرة
لغرض تلقي العﻼج الطبي المنقذ للحياة أو العﻼج الطبي الذي من شأنه انعدامه أن يغيّر

معنى الحياة تما ًما .على النحو الموضح في الفصل )ب( من هذه الوثيقة .تحت صﻼحية قائد مديرية
التنسيق واﻻرتباط غزة.
ب.

زيارة أحد اﻷقارب المصاب بمرض خطير ،كما هو موضح في الفصل )ب( من هذه الوثيقة.

تحت صﻼحية قائد مديرية التنسيق واﻻرتباط غزة.
ت.

حضور جنازة أو حفل زفاف ﻷحد اﻷقارب من درجة القرابة اﻷولى ،كما هو موضح في

الفصل )ب( من هذه الوثيقة .تحت صﻼحية قائد مديرية التنسيق واﻻرتباط غزة.
ث.

مغادرة سكان قطاع غزة إلى اﻷردن عبر "معبر جسر اللنبي"  -ستتم المصادقة عليها في

حاﻻت إنسانية استثنائية ،وفق معايير سياسة حركة التنقل ،وبعد الخضوع لتشخيص أمني والتنسيق
بين مديرية التنسيق واﻻرتباط غزة واﻹدارة المدنية في يهودا والسامرة  /مكتب اﻻرتباط في معبر
جسر اللنبي.
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ج.

ستتم الموافقة على مغادرة سكان قطاع غزة الذين يملكون تصريح مكوث متجدد من قبل

اﻹدارة المدنية للمنطقة إلى اﻷردن عن طريق معبر جسر اللنبي ،ورهنًا بتعليمات التشخيص ذات
الصلة.
ح.

الرياضيون -على النحو الموضح في الفصل )ب( من هذه الوثيقة .بموجب صﻼحية وحدة

تنسيق أعمال الحكومة في المناطقُ .ملزم بالحصول على موافقة رئيس دائرة العمليات وبالتنسيق
مع وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق.
خ.

الدخول إلى مؤتمرات وفعاليات السلطة الفلسطينية  -كما هو موضح في الفصل )ب( من

هذه الوثيقة .بموجب صﻼحية وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطقُ .ملزم بالحصول على موافقة
رئيس دائرة العمليات وبالتنسيق مع وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق.
د.

دخول موظفي المنظمات الدولية المعترف بها من الفلسطينيين من قطاع غزة إلى يهودا

والسامرة -كما هو موضح في الفصل )ب( من هذه الوثيقة.
ذ.

دخول الفلسطينيين المسجل عنوان سكنهم في يهودا والسامرة من قطاع غزة إلى إسرائيل

لغرض عودتهم إلى يهودا والسامرة  -في حال تم مرورهم إلى قطاع غزة بموافقة دولة إسرائيل
وبالتنسيق معها ،وبدون تقييد عودتهم إلى المنطقة عن طريق إسرائيل.
ر.

دخول سكان قطاع غزة إلى مؤتمرات  /دورات استكمالية في يهودا والسامرة وإسرائيل

في سياق إعادة إعمار قطاع غزة  -يُسمح بدخول سكان قطاع غزة للمشاركة في مؤتمرات  /دورات
استكمالية مهنية في يهودا والسامرة ،نيابةً عن السلطة الفلسطينية من أجل إعادة إعمار القطاع )في
مجاﻻت البنية التحتية واﻻقتصاد( .رهنًا بالخضوع لتشخيص أمني وتقديم طلب من قبل السلطة
الفلسطينية.
ز.

الوصول إلى قطاع غزة  -إعادة اﻹعمار :يُسمح باﻻنتقال بين يهودا والسامرة وقطاع غزة،

وباﻻتجاه المعاكس ،ﻷصحاب المناصب المعيين بإعادة إعمار قطاع غزة )موظفي السلطة
الفلسطينية وغيرهم من اﻷطراف ذات الصلة المباشرة بأنشطة إعادة اﻹعمار المنفذة بالتنسيق مع
دولة إسرائيل فقط( .ﻻ يشمل هذا المعيار مرور التجار .صﻼحية الموافقة على مرور أصحاب
المناصب هؤﻻء من يهودا والسامرة إلى قطاع غزة تعود إلى اﻹدارة المدنية وهي مرهونة بالتنسيق
مع مديرية التنسيق واﻻرتباط غزة .من أجل اﻷمر المذكور أعﻼه سيتم استصدار تصاريح لوجهة
قطاع غزة ولغرض "الوصول إلى قطاع غزة -إعادة اﻹعمار".
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س.

باﻹضافة إلى ذلك ،تتم الموافقة على دخول عرب إسرائيليين إلى القطاع ،لغرض إعادة

اﻹعمار .يدور الحديث عن القطاع اﻻقتصادي -التجار ،بمن فيهم عرب شرقي أورشليم القدس.
ي وقت معيّن .مدة صﻼحية التصريح -حتى شهر واحد .رهنًا
الحصة -حتى  500تاجر في أ ّ
بالخضوع للتشخيص.
ش.

تملك مديرية التنسيق واﻻرتباط غزة صﻼحية الموافقة على دخول موظفي السلطة

الفلسطينية بمن فيهم أصحاب المناصب لدى السلطات المهنية مثل :سلطة المياه وسلطة الكهرباء
فقط ،المرتبطة بإعادة إعمار القطاع.
المغادرة لغرض زيارة والدة :مغادرة والدي الوالدة في حاﻻت حيث يتم فيها ترقيد الوالدة في
المستشفى في منطقة غير منطقة إقامة والديها وكانت تعاني من مضاعفات أثناء الحمل  /الوﻻدة /
بعد الوﻻدة.
.3

التعليمات المشتركة بخصوص المرور بين يهودا والسامرة وقطاع غزة وباﻻتجاه
المعاكس:

أ.

ستتم معالجة حالة أحد السكان الذي يطلب العودة إلى مكان إقامته حسب مكان إقامته وليس

حسب مكان مكوثه عند تقديم الطلب.
ب.

دخول اﻷطفال بصفة مرافقين :يُسمح بمرور اﻷطفال القاصرين )حتى سن  (16لسكان قطاع

غزة المسموح لهم بدخول يهودا والسامرة أو لسكان يهودا والسامرة المسموح لهم بدخول قطاع غزة
عن طريق إسرائيل ،وذلك ﻷغراض زيارة أحد اﻷقارب من درجة القرابة اﻷولى المصاب بمرض
خطير ،أو حضور حفل زفاف أو جنازة أحد اﻷقارب من درجة القرابة اﻷولى ،وفقًا لتقدير مكتب
التنسيق واﻻرتباط") .قريب من الدرجة اﻷولى" = زوج/ة واﻷبناء والوالدين واﻷشقاء ﻷحد السكان
الخاضع للفحص وكذلك جد أو جدة أحد السكان الخاضع للفحص(.

شعبة العمليات  -في طليعة العمل

غير سري
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جدول التصاريح  -منطقة يهودا والسامرة
اﻻحتياجات الصحية
الهدف

التخصيص

الحصة

نطاق التصريح

العمر

الرقم
التس
لسلي
.1

احتياجات
طبية

 .1مرضى يتم استدعاؤهم لتلقي الرعاية
الطبية في إسرائيل.

بدون

حسب الحاجة
بين الساعات
00:00-00:00

بدون

.2

مرافقة
مريض

 .2مرضى السرطان وغسيل الكلى حسب
القوائم الصادرة عن منسقة شؤون
الصحة.

المبيت في إسرائيل  -صﻼحية
قائد مكتب التنسيق واﻻرتباط /
رئيس قسم التوثيق والتسجيل .

 .4المرضى المصابون بأمراض مزمنة.

 .2المرضى المصابون بأمراض مزمنة.

 .1البنود  4+2+1تحت صﻼحية  .1إرفاق الوثائق الملحقة المحدثة.
مكاتب التنسيق واﻻرتباط
 .2غير مشروط بإبراز بطاقة ممغنطة.
 .2البند  -3مركز التصاريح.
 .3تصريح المكوث الذي يشمل  .3الخضوع لتشخيص أمني حسب الحاجة.

 .3دعوات يتم توجيهها من مستشفيات في
إسرائيل حسب فحص نموذجي مع
المستشفى.

 .1مرافقة أحد اﻷقارب ممن تم إدخاله
للمستشفى.

الصﻼحية

مﻼحظات

بدون

حسب الحاجة بدون.
بين الساعات
00:00-00:00

 .1مكاتب التنسيق واﻻرتباط.

 .1اﻷولوية لدرجة القرابة اﻷولى.

 .2مركز التصاريح.

 .2إرفاق الوثائق الملحقة.

 .3الموافقة على تصريح مع  .3غير مشروط بإبراز بطاقة ممغنطة.
المبيت في إسرائيل بصﻼحية
 .4الخضوع لتشخيص أمني حسب الحاجة.
قائد مكتب التنسيق واﻻرتباط.

شعبة العمليات  -في طليعة العمل
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الرقم
التس
لسلي

الهدف

التخصيص

الحصة

 .1زيارة مريض فلسطيني/إسرائيلي من
اﻷقارب.

بدون

حتى  5أيام بين بدون
الساعات 05:00
فجرا و00:00
ً
ليﻼً

بدون

180
يو ًما ،بدون
الساعات 00:00

.3

زيارة
مريض

.1

طبيب

 .1طبيب يعمل في مستشفى في إسرائيل.

مناوب

 .2ﻷطباء يتم توظيفهم في إسرائيل وﻻ
يحصلون على تصريح عمل لﻸسباب
التالية:

 .2زيارة مريض في غزة -درجة القرابة
اﻷولى فقط وفي حالة الخطر على حياته
)انظر الفصل ج( رهنًا بموافقة منسقة
شؤون الصحة.

نطاق التصريح

العمر

الصﻼحية

 .1صﻼحية
واﻻرتباط.

مكاتب

مﻼحظات

التنسيق  .1فحص تصريح ساري المفعول ﻷحد اﻷقارب/
وثيقة حول إسرائيلي يمكث في مستشفى.

 .2حتى  3أيام تحت صﻼحية  .2مشروط بإبراز بطاقة ممغنطة.
مسؤول الوردية.
 .3الخضوع لتشخيص أمني حسب الحاجة.
 .3الموافقة على تصريح مع
المبيت في إسرائيل بصﻼحية
قائد مكتب التنسيق واﻻرتباط.
 .1بصﻼحية مركز التصاريح  .1رهنًا بموافقة وزارة الصحة على التوظيف في
يهودا والسامرة.
إسرائيل بالتنسيق مع منسقة شؤون الصحة.
 .2رهنًا بالخضوع لتشخيص أمني عند اللزوم.

א .بسبب وجود منع أمني

 .3ملزم ببطاقة ممغنطة.

ב .أطباء يملكون تصاريح لم الشمل
في إسرائيل.

 .4حصة تصاريح السيارات 500 -

ג .متخصصون في مستشفى في
اسرائيل
.2

أفراد طاقم
طبي رفيع

تصاريح قيادة السيارات في إسرائيل ﻷفراد
طاقم طبي رفيع )غير اﻷطباء(.

150

حتى  180يو ًما.
الساعات:
 .00:00إسرائيل
ما عدا إيﻼت

الصﻼحية -قائد المنطقة

شعبة العمليات  -في طليعة العمل

 .1مشروط بإبراز بطاقة ممغنطة.
 .2ملزم ببيانات المواصﻼت سارية المفعول
 .3حصة تصاريح السيارات 150 -

غير سري
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مﻼحظات

الرقم
التس
لسلي

الهدف

التخصيص

الحصة

نطاق التصريح

العمر

الصﻼحية

.3

زيارة
والدة

والدا الوالدة فقط ،إذا لم يكونوا تابعين لنفس
المنطقة التي تتبع إليها الوالدة أو في حاﻻت
يتم استشفاء الوالدة في منطقة غير منطقة
سكن والديها.

بدون

أسبوعين،
الحاﻻت
اﻻستثنائية حتى
شهر واحد

بدون

حتى أسبوعين بصﻼحية نائب قائد
مركز التصاريح.
حتى شهر واحد بصﻼحية قائد
المنطقة.

 .1التصريح محدود لوالدي الوالدة فقط.
 .2سيتم إصدار التصريح حسب تفاصيل الحاﻻت
الطبية الواردة في إجراء زيارات الوالدات.
 .3الخضوع لتشخيص أمني حسب الحاجة

اﻻحتياجات القضائية
الرقم
التسل
سلي
.1

الهدف

اﻻحتياجات
القضائية

الحصة

التخصيص

 .1المثول أمام المحكمة.
 .2الفحوصات
ﻻحتياجات قضائية.

بدون
الطبية

نطاق التصريح

العمر

تصريح ليوم واحد حسب بدون.
الساعات المطلوبة

الصﻼحية

 .1مكاتب التنسيق واﻻرتباط.

مﻼحظات

 .1إرفاق الوثائق الملحقة.

 .2الموافقة على تصريح مع المبيت  .2غير مشروط بإبراز بطاقة ممغنطة.
في إسرائيل بصﻼحية قائد
 .3الخضوع لتشخيص أمني حسب
المنطقة.
الحاجة.
 .4منع مفروض من شعبة العمليات
ليس من شأنه عرقلة الموافقة من
خﻼل الفحص اﻹداري لهذا
الغرض.

شعبة العمليات  -في طليعة العمل
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.2

محام في إسرائيل
ٍ

 .1عمل المحامين الفلسطينيين
مع المعتقلين الفلسطينيين،
ﻷغراض منها التشاور
والتحضير للجلسات

بدون

حتى  3أشهر بين
فجرا
الساعات 05:00
ً
وً 22:00
ليﻼ

بدون

 .1مركز التصاريح.

محام سارية المفعول.
 .1شهادة
ٍ

 .2الموافقة على تصريح مع المبيت  .2وثيقة توكيل من أحد السكان المعتقل
في إسرائيل.
في إسرائيل بصﻼحية قائد
المنطقة.
 .3بﻼغ بخصوص تواجد المعتقل في
منشأة معيّنة.
 .4موقف المستشار القضائي.
 .5مشروط بإبراز بطاقة ممغنطة.
 .6الخضوع لتشخيص أمني حسب
الحاجة.

اﻻحتياجات الدراسية
الر
قم
الت
سل
سلي

الحصة

نطاق التصريح

الهدف

التخصيص

.1

موظف
مدرسة في
شرقي
أورشليم
القدس

 .1معلمون يشتغلون في
مدارس في شرقي
أورشليم القدس.

السنة
لفترة
معلمون
بين
)مسلمون(  -الدراسية
 .400معلمون الساعات 05:00
و19:00
فجرا
مسيحيون.150 -
ً
مسا ًء
موظفون -بدون

.2

اﻻحتياجات

مخصص لطﻼب المدارس

السنة

العمر

بدون

بدون

 .1مكتب التنسيق واﻻرتباط  .1رهنًا بتوجه المؤسسة التعليمية مع أخذ اﻻنتماء السياسي
للمؤسسة بعين اﻻختبار وإبراز اﻷدلة المناسبة.
ضواحي القدس.
 .2الموافقة على تصريح مع  .2مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة.
المبيت في إسرائيل بصﻼحية
الخضوع لتشخيص أمني حسب الحاجة.
قائد المنطقة.

 .2موظفون في مدارس
في شرقي أورشليم
القدس
حصة

لفترة

الصﻼحية

مﻼحظات

بدون

 .1مكتب التنسيق واﻻرتباط  .1رهنًا بتوجه المؤسسة التعليمية مع أخذ اﻻنتماء السياسي

شعبة العمليات  -في طليعة العمل

غير سري
الخاصة-
طالب مدرسة

الذين يتعلمون في شرقي
أورشليم القدس.

.3

التعليم
اﻷكاديمي

.4

اﻻحتياجات
الخاصة-
مؤتمر طبي

المشاركة في مؤتمر طبي

.5

دورة
استكماليه
طبية

الدخول إلى دورة استكماليه
طبية في إسرائيل

.6

تخصص في
مجال الهاي
تك

تصريح ﻷجل تخصص أحد
السكان الفلسطينيين في
مجال الهاي تك في إسرائيل

التعليم
إسرائيل

اﻷكاديمي

في

ضواحي القدس.

بين
الدراسية
الساعات 05:00
و19:00
فجرا
ً
مسا ًء

32

للمؤسسة بعين اﻻختبار وإبراز اﻷدلة المناسبة.

 .2الموافقة على تصريح مع  .2مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة.
المبيت في إسرائيل بصﻼحية
 .3الخضوع لتشخيص أمني حسب الحاجة.
قائد المنطقة.

90

حتى نصف سنة
على مدار اليوم
يشمل المبيت

بدون

 .1بصﻼحية قائد المنطقة.

بدون

حسب الحاجة بين
الساعات 00:00-
ً 00:00
ليﻼ .حتى
 3أشهر.

بدون

 .1مركز التصاريح.

حسب الحاجة )بين
الساعات 00:00-
 00:00ليﻼً(

بدون

 .1دراسات للحصول على لقب ماجستير /دكتوراه .وثائق
من المؤسسة اﻷكاديمية /الهيئات الضالعة في توفير
المنحة.
 .2مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة.
 .3الخضوع لتشخيص أمني حسب الحاجة.
 .1إبراز وثائق رسمية تدل على دعوة لحضور دورة
استكمال ،وماهية دورة اﻻستكمال ومواعيدها.

 .2الموافقة على تصريح مع
المبيت في إسرائيل بصﻼحية  .2رأي منسقة شؤون الصحة.
قائد المنطقة.
 .3مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة لتصريح لمدة تزيد عن
يوم واحد.
 .4الخضوع لتشخيص أمني حسب الحاجة.

بدون

1,000

لمدة ستة أشهر
متاح لمدة  7أيام
بين
أسبوعيًا،
الساعات 00:00-

 .1مركز التصاريح.

 .1رهنًا بإبراز وثائق وموقف منسقة شؤون الصحة.

 .2الموافقة على تصريح مع  .2مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة ،لتصريح لمدة تزيد عن
يوم واحد.
المبيت في إسرائيل بصﻼحية
قائد المنطقة.
 .3ره ًنا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
22

 .1يتم تقديم الطلبات من خﻼل شركة الهاي تك /مكتب
 .1مركز التصاريح.
اﻻرتباط الفلسطيني اﻹقليمي إلى مكتب التنسيق
 .2الموافقة على تصريح مع
واﻻرتباط ،أو من خﻼل شركة الهاي تك إلى فرع
المبيت في إسرائيل بصﻼحية
اﻻقتصاد.
قائد المنطقة.

شعبة العمليات  -في طليعة العمل
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 00:00ليﻼً

 .2يجب تقديم استمارة طلب ،صورة عن بطاقة الهوية،
وثيقة موقعة من قبل مدير شركة الهاي تك الفلسطينية.
 .3رهنًا بموقف قسم اﻻقتصاد.
 .4مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة.
 .5مشروط برفع المنع اﻷمني فقط )ﻻ تتم الموافقة على
أشخاص هناك منع أمني مفروض عليهم(
 .6الحاﻻت اﻻستثنائية بموجب صﻼحية وحدة تنسيق
أعمال الحكومة في المناطق.

التوظيف
نوع الحصة
ثابتة

الحصة للفرع

رمز الفرع
الثانوي

الحصة للفرع
الثانوي

المعيار

الفرع

74,300

-

-

عمر  22عا ًما
متزوج

الصناعة والمرافق

8,550

-

-

عمر  22عا ًما
متزوج

الزراعة

6,650

-

-

عمر  22عا ًما
متزوج

الصحة في إسرائيل

270

-

-

عمر  21عا ًما
أو أكثر

مبنى سكني

شعبة العمليات  -في طليعة العمل
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ثابتة في مناطق
خاصة

تسوية تخصيصات سابقة

875

-

-

عمر  22عا ًما
متزوج

المؤسسات التمريضية

1,000

-

-

عمر  21عا ًما
أو أكثر

الفندقة

2,000

-

-

عمر  22عا ًما
متزوج

المطاعم

2,000

-

-

عمر  22عا ًما
متزوج

الهاي تك

200

-

-

عمر  22عا ًما
متزوج

الصحافة المكتب الصحفي الحكومي

25

-

-

عمر  22عا ًما
متزوج

الصحة في شرقي أورشليم القدس )موظفي الصحة
في مستشفيات في شرقي أورشليم القدس(

2,680

-

-

عمر  21عا ًما
أو أكثر

شرقي أورشليم القدس

300

-

-

عمر  25عا ًما
أو أكثر 22 /
متزوج

المنطقة الصناعية عطاروت

3,600

-

-

عمر  22عا ًما
متزوج

شعبة العمليات  -في طليعة العمل

من الدرجة )أ( بتخصيص
500

غير سري
موسمية

12,500

الزراعة الموسمية
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الفواكه
والخضار
الموسمية

9,500

عمر  22عا ًما
متزوج

كل السنة

قطف اللوز/
قطف الزيتون

3,000

عمر  22عا ًما
متزوج

حسب المواسم

اﻻحتياجات اﻻقتصادية
الر
قم
الت
سل
سلي

الهدف

التخصيص

الحصة

نطاق التصريح

العمر

الصﻼحية

.1
.2

BMC

مخصص
لكبار رجال
اﻷعمال
الفلسطينيين.

الحصة
اﻹجمالية -
4,600

لمدة سنة واحدة
الساعات 00:00-
ً 00:00
ليﻼ

بدون

 .1مركز التصاريح.

.3

مساعد
رجل
أعمال
كبير

سيتم إصداره
مع تصريح
 bmcلـ 3
مساعدين كبار
لرجل
اﻷعمال ،ممن
يعملون بصفة

 3لكل .bmc
)متاح من
خﻼل عﻼمة
تبويب خاصة
على نظام
إيفن(

 .1مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة.

 .2الموافقة على تصريح مع  .2رهنًا بالخضوع لتشخيص أمني )يسري على مطار بن
المبيت في إسرائيل بصﻼحية
غوريون الدولي أيضًا(.
قائد المنطقة.

حصة
السيارات-
1,267
كل ستة أشهر
05:00-22:00

مﻼحظات

22

 .1مكاتب التنسيق واﻻرتباط.

 .1مشروط بإعادة البطاقة الممغنطة.

 .2الحاﻻت اﻻستثنائية بموجب  .2لن تتم الموافقة على أشخاص هناك منع أمني مفروض
عليهم.
صﻼحية رئيس شعبة العمليات
التابعة لﻺدارة المدنية.
 .3ره ًنا بحيازة تصريح  bmcساري المفعول .حتى 3
تصاريح لكل .bmc

شعبة العمليات  -في طليعة العمل
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وكﻼئه أمام
الشركات في
إسرائيل.
.4

التجارة

مخصص
للتجار
الفلسطينيين
الذين يدخلون
الى إسرائيل.

25,000

لمدة نصف سنة عمر
بين
الساعات متزوج+
 07:00صبا ًحا
و 00:00ليﻼً

25

عا ًما  .1مكاتب التنسيق واﻻرتباط:

 .1مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة.



عمر  25-35عا ًما .2 ،مشروط برفع المنع اﻷمني فقط )ﻻ تتم الموافقة على
أطفال-
متزوج+
أشخاص هناك منع أمني مفروض عليهم(
بصﻼحية نائب ضابط
التنسيق المدني.
 .3في إطار لقاء عمل بين منسق أعمال الحكومة في



عمر  25-35عا ًما ،متزوج
بدون أطفال -بصﻼحية
ضابط التنسيق المدني.



فوق عمر  35عا ًما
ومتزوج -بصﻼحية نائب
ضابط التنسيق المدني/
ضابط التنسيق المدني.

 .2دون عمر  25عا ًما -قائد مكتب
التنسيق واﻻرتباط
 .3تجديد تصريح ،ﻻ يشمل
سيكون
،00:00-00:00
بصﻼحية ضابط صف
 50 .4تصريح حاﻻت استثنائية
بموافقة رئيس شعبة العمليات
التابعة لﻺدارة المدنية.
 .5الموافقة على تصريح مع
المبيت في إسرائيل بصﻼحية
قائد مكتب التنسيق واﻻرتباط.

شعبة العمليات  -في طليعة العمل

المناطق ورئيس شعبة العمليات والتنسيق )12/2/17
 المرجع  (16774وافق منسق أعمال الحكومة فيالمناطق على إضافة حصة  1000تصريح تجارة
رهنًا بإلغاء  1000تصريح ﻷشخاص يُشتبه بكونهم
من العمال  -تحت مسؤولية رئيس شعبة العمليات
التابعة لﻺدارة المدنية.

غير سري
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.5

موظف
منظمات
دولية

.6

عامل
كنيسة

فلسطيني
لدى
للعمل
في
كنائس
إسرائيل.

.7

موظف
ديني

موظفون
دينيون
)قساوسة(.

العمر -25
مخصص
.200
:22
لموظفي
-25
فوق
المنظمات
الدولية من  .2,000إجماﻻً
2,200
الفلسطينيين.

لمدة نصف سنة عمر  22عا ًما أو أكثر
الساعات
بين
فجرا
05:00
ً
و 00:00ليﻼً.

 .1مركز التصاريح :قائد مركز  .1مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة.
التصاريح -فوق عمر  22عاما.
ً  .2ره ًنا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
نائب قائد مركز التصاريح-
 .3رهنًا بالطلبات من السفارات.
فوق عمر  25عا ًما.
 .2الموافقة على تصريح مع
المبيت في إسرائيل وساعات
استثنائية تحت صﻼحية قائد
المنطقة.
 .3التصريح الخاص بإسرائيل
يشمل غزة مع المبيت لمدة
تصل إلى نصف سنة تحت
صﻼحية قائد المنطقة.

1,780

لمدة نصف سنة عمر  25عا ًما أو أكثر
الساعات
بين
فجرا
05:00
ً
و 22:00مسا ًء.

100

لمدة نصف سنة عمر  25عا ًما أو أكثر
الساعات
بين
فجرا
05:00
ً
و 22:00مسا ًء.

 .1مكاتب التنسيق واﻻرتباط:

 .1استثناء تصريح لمدة سنة واحدة بموافقة ضابط
التنسيق المدني.

 .1مكاتب التنسيق واﻻرتباط.

 .1استثناء تصريح لمدة سنة واحدة بموافقة ضابط
التنسيق المدني.

الساعات اﻻستثنائية ومدتها
تحت صﻼحية ضابط التنسيق  .2مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة.
المدني.
 .3رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
 .2الموافقة على تصريح مع
 .4حسب إجراء المسيحيين.
المبيت في إسرائيل بصﻼحية
قائد المنطقة.

 .2الموافقة على تصريح مع
المبيت في إسرائيل بصﻼحية  .2مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة.
قائد المنطقة.
 .3رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
 .4حسب إجراء المسيحيين.

شعبة العمليات  -في طليعة العمل

غير سري
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.8

موظف
شركة
كهرباء
محافظة
القدس

دخول موظفي
شركة كهرباء
محافظة القدس

100

الساعات بدون
بين
00 -05:00

9

عامل
وقف في
الحرم
القدسي
الشريف

عمال وقف في
الحرم القدسي
الشريف ،إلى
أورشليم-
القدس فقط.

153

لمدة نصف سنة بدون
)الساعات حسب
الوظيفة والحاجة(.

10

اﻻحتياجا
ت
الخاصة-
لقاء عمل

 .1مركز التصاريح.

 .1وثيقة رسمية صادرة عن شركة كهرباء محافظة
القدس  +توصية رئيس فرع البنى التحتية.

 .2الموافقة على تصريح مع
المبيت في إسرائيل والساعات  .2رهنًا بتوصية منسق شؤون الكهرباء.
تحت صﻼحية قائد المنطقة.
 .3مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة.
 .4رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.

 .5تصريح لمدة تزيد عن نصف سنة تحت صﻼحية
وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق.
 .1مكتب ضواحي القدس )مندوبية  .1فحص قائمة اﻷسماء مع بلدية أورشليم القدس.
أبو ديس(.
 .2التشخيص اﻷمني لمدة سنة واحدة.
 .2الموافقة على تصريح مع  .3مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة.
المبيت في إسرائيل بصﻼحية
قائد المنطقة.

التوجه
للقاءات عمل
تُعقد في
إسرائيل.

بدون

حتى  5أيام بين
الساعات -00:00
00:00

بدون

التوجه للقاء
عمل يُعقد في
قطاع غزة-
بالنسبة
لموظفي
وعمال

بدون

حتى  5أيام بين
الساعات -00:00
00:00

بدون

 .1مكاتب التنسيق واﻻرتباط.
 .2الموافقة على تصريح مع
المبيت في إسرائيل بصﻼحية
قائد مكتب التنسيق واﻻرتباط.

 .1رهنًا بإبراز مستندات مثبتة ووثائق التي تدل على أن
اللقاء ينعقد في إسرائيل بالفعل وعلى غياب استمرارية
المكوث الدائم في إسرائيل.
.2سيتم إصدار التصريح لمدة تصل إلى  5أيام شهريًا بحد
أقصى.
 .3مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة والخضوع لتشخيص
أمني.

 .1صﻼحية وحدة تنسيق أعمال
الحكومة في المناطق.

 .1رهنًا بإبراز مستندات مثبتة ووثائق التي تدل على أن
اللقاء ينعقد في قطاع غزة بالفعل وعلى عدم استمرارية
المكوث الدائم في غزة.
.2سيتم إصدار التصريح لمدة  5أيام شهريًا .الحاﻻت
اﻻستثنائية بموافقة رئيس دائرة التنسيق المدني التابعة

شعبة العمليات  -في طليعة العمل
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السلطة
الفلسطينية من
يهودا
والسامرة.
.11

اﻻحتياجا
ت
الخاصة-
البحث عن
العمل

البحث
العمل
إسرائيل

عن
في

لوحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق.
 .3مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة والخضوع لتشخيص
أمني.

بدون

 5أيام  5 +أيام
شهريًا ليس على
التوالي 05:00- ،
19:00

 22متزوج+

** مشروط بفترة
انتظار تدوم 3
أشهر على
اﻷقل**

 .1مكاتب التنسيق واﻻرتباط.

 .1مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة.

 .2الموافقة على تصريح مع  .2مشروط برفع المنع اﻷمني فقط )ﻻ تتم الموافقة على
المبيت في إسرائيل بصﻼحية
أشخاص هناك منع أمني مفروض عليهم(
قائد المنطقة.
 .3سيصدر التصريح بدون يومي الجمعة والسبت.
 .4الحاﻻت اﻻستثنائية بموافقة وحدة تنسيق أعمال
الحكومة في المناطق.
 .5البرنامج النموذجي هو لمدة نصف سنة على أن يتم
النظر في النطاق مجددًا بعد نهايتها.

.12

مرشد
سياحي

مرشدون
سياحيون في
إسرائيل

50

لمدة نصف سنة بدون
الساعات
بين
00:00-00:00
ً
ليﻼ

.13

عامل في
مجال
السياحة

عمال في
مجال السياحة
في إسرائيل

500

لمدة نصف سنة بدون
الساعات
بين
فجرا
05:00
ً
و 00:00ليﻼً

 .1مكاتب التنسيق واﻻرتباط  .1بنا ًء على ورود قائمة بأسماء  50مرشدًا سياحيًا من
)ضابط التنسيق المدني(.
وزارة السياحة الفلسطينية.
 .2الموافقة على تصريح مع  .2رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
المبيت في إسرائيل بصﻼحية
 .3مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة.
قائد مكتب التنسيق واﻻرتباط.
 .1مكاتب التنسيق واﻻرتباط )نائب  .1مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة.
ضابط التنسيق المدني(.
 .2رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
 .2الموافقة على تصريح مع
المبيت في إسرائيل بصﻼحية
قائد مكتب التنسيق واﻻرتباط.

شعبة العمليات  -في طليعة العمل
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.14

طاقم
الطوارئ
الطبي

الطواقم الطبية
التابعة للهﻼل
اﻷحمر

2,000

لمدة نصف سنة بدون
الساعات
بين
00:00-00:00
ً
ليﻼ

.15

أعمال
التركيب
في
إسرائيل

في

1,500

لمدة  3أشهر بين  22عا ًما أو أكثر
الساعات 05:00
فجرا و 00:00ليﻼً
ً

العمال
التجمعات
السكانية
اليهودية في
يهودا
والسامرة
الملزمون
بمغادرة منطقة
يهودا
والسامرة
برفقة صاحب
عملهم من أجل
تركيب
"منتوجات"
منزل
في
الزبون في
إسرائيل.

بدون اﻻستمرارية
التصاريح
بين
)فاصل شهر واحد
على اﻷقل بين
تصريح وآخر(.

 .1مركز التصاريح.

 .1بنا ًء على طلب مستشفيات في شرقي أورشليم القدس
فقط.

 .2الموافقة على تصريح مع
المبيت في إسرائيل بصﻼحية  .2مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة.
قائد المنطقة.
 .3التشخيص اﻷمني لجميع الحاصلين على الوثيقة.

صل طبيعة العمل في
 .1مكاتب التنسيق واﻻرتباط )قائد  .1وثيقة من صاحب العمل تف ّ
إسرائيل.
مكتب التنسيق واﻻرتباط(
 .2الموافقة على تصريح مع  .2مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة.
المبيت في إسرائيل بصﻼحية  .3رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
قائد المنطقة.
 .4رهنًا بحيازة تصريح عمل ساري المفعول في
التجمعات السكانية اليهودية في يهودا والسامرة.

شعبة العمليات  -في طليعة العمل
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احتياجات العبادة الدينية
الر
قم
الت
سل
سلي

العمر

الهدف

التخصيص

الحصة

نطاق التصريح

.1

إقامة
الصلوات
في الحرم
القدسي
الشريف
في أيام
الجمعة
فقط.

المصلين
مغادرة
الفلسطينيين ﻹقامة
الصلوات في الحرم
القدسي الشريف في
أيام الجمعة فقط.

بدون

لمدة نصف سنة
بين الساعات
فجرا
ً 05:00
و 16:00من بعد
الظهر.

.2

عيد
مسيحي

دخول الفلسطينيين
المسيحيين في أيام
اﻷعياد المسيحية إلى
إسرائيل.

بدون

كل ستة أشهر

بدون

.3

زيارة
عائلية

الدخول للقيام بزيارات
عائلية في إسرائيل
للعائﻼت المقسّمة

بدون

حتى أسبوع واحد
بين الساعات
فجرا
ً 05:00
وً 22:00
ليﻼ

بدون

الصﻼحية

الخطوات  .1مكاتب التنسيق واﻻرتباط.
حسب
الموافق عليها

مﻼحظات

 .1سيتم تقديم الطلبات على ظهر قوائم يتم تقديمها من خﻼل
اﻻرتباط الفلسطيني.
 .2مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة حتى عمر  60عا ًما.
 .3رهنًا بالخضوع لتشخيص أمني حسب الحاجة.

 .1مكاتب التنسيق واﻻرتباط.

 .1القوائم المقدمة من مدير شؤون المسيحيين في وزارة
الداخلية.

 .2الموافقة على تصريح مع
المبيت في إسرائيل بصﻼحية  .2مشروط برفع المنع اﻷمني فقط )ﻻ تتم الموافقة على
قائد مكتب التنسيق واﻻرتباط.
أشخاص هناك منع أمني مفروض عليهم(
 .3مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة.
 .4رهنًا بالخضوع لتشخيص أمني حسب الحاجة.
 .1مكاتب التنسيق واﻻرتباط.

 .1درجة القرابة اﻷولى فقط

 .2الموافقة على تصريح مع  .2حسب اﻻنتماء إلى فئة" -درجة القرابة اﻷولى لمواطن
إسرائيلي".
المبيت في إسرائيل بصﻼحية
قائد مكتب التنسيق واﻻرتباط.
 .3ره ًنا بالخضوع لتشخيص أمني حسب الحاجة.
 .4بالنسبة للعائﻼت المقسّمة -اﻷزواج واﻷطفال.

شعبة العمليات  -في طليعة العمل
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.4

زيارة
عائلية
خﻼل
اﻷعياد

الدخول للقيام بزيارة
عائلية خﻼل أعياد
أبناء الطائفة
اﻹسﻼمية.

حسب
الخطوات
الموافق عليها

حسب الخطوات
الموافق عليها

حسب الخطوات
الموافق عليها

.5

زيارة
عائلية -
عيد
اﻷضحى

الدخول للقيام بزيارة
عائلية خﻼل أعياد
أبناء الطائفة
اﻹسﻼمية.

حسب أمر
الخطوات
الموافق عليها

حسب تعريف
الخطوات الموافق
عليها

حسب أوامر
الخطوات الموافق
عليها

الخطوات

 .1حسب
عليها.

42

الموافق  .1بدون الطباعة ﻷصحاب البطاقة الممغنطة سارية
المفعول.

 .2الموافقة على تصريح مع  .2بدون أشخاص عليهم منع أمني.
المبيت في إسرائيل بصﻼحية
قائد مكتب التنسيق واﻻرتباط.
 .3حسب تعريف
الموافق عليها.

الخطوات  .1حسب أمر الخطوات الموافق عليه.

 .4الموافقة على تصريح مع
المبيت في إسرائيل بصﻼحية
قائد مكتب التنسيق واﻻرتباط.

 .2رهنًا بالخضوع لتشخيص أمني حسب الحاجة.
 .3اﻻنتماء الديني  -مسلم فقط.

كبار المسؤولين الفلسطينيين
الرقم
التس
لسلي
.1

الهدف

التخصيص

الحصة

مسؤول لدى
السلطة
الفلسطينية 1

أصحاب المناصب الرفيعة لدى
السلطة الفلسطينية وغيرهم من
اﻷشخاص المقربين من رئيس
السلطة الفلسطينية.

120

نطاق التصريح

العمر

لمدة سنة واحدة .يشمل بدون
المبيت في إسرائيل.

الصﻼحية

وحدة
تنسيق
أعمال
الحكومة
في
المناطق

مﻼحظات

 .1رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
 .2يتيح التنقل بدون التفتيش )ﻻ يشمل مطار بن غوريون الدولي(.
 .3إمكانية تصريح قيادة سيارة فلسطينية لـ  ،(60) 100%إدارة الحصة تحت صﻼحية
مركز التصاريح التابع لﻺدارة المدنية.
 .4يتيح التنقل الحر إلى إسرائيل .بين المناطق رهنًا بالتنسيق الفردي.
 .5تصريح ﻷفراد العائلة من درجة القرابة اﻷولى -لمدة سنة واحدة.

شعبة العمليات  -في طليعة العمل
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.2

مسؤول لدى
السلطة
الفلسطينية 2

أصحاب المناصب المختلفة لدى
السلطة الفلسطينية.

.240

لمدة سنة واحدة .بين بدون
00:00الساعات
 ،00:00بدون المبيت
في إسرائيل.

وحدة
تنسيق
أعمال
الحكومة
في
المناطق

.3

مسؤول لدى
السلطة
الفلسطينية 3

دخول كبار مسؤولي السلطة
الفلسطينية إلى إسرائيل ،الذين
يتولون مناصب نواب المديرين
العامين ،ورؤساء البلديات،
وقادة اﻷجهزة اﻷمنية ،وقادة
مكاتب اﻻرتباط وغيرهم من
كبار المسؤولين حسب تقدير قائد
المنطقة.

360

سنة واحدة -00:00 -بدون
 00:00ليﻼً

رئيس
شعبة
العمليات
التابعة
لﻺدارة
المدنية

 .1يستحق التسهيل في التفتيش عند مروره عن طريق معبر جسر اللنبي وبمرافقة شركة
ﻻوفر.
 .2يجوز له المرور من المعابر اﻹسرائيلية الداخلية.
 .3إمكانية تصريح قيادة سيارة فلسطينية لـ  30%من الحصة ) ،(72إدارة الحصة تحت
صﻼحية مركز التصاريح التابع لﻺدارة المدنية.
 .4يتيح التنقل بين منطقة يهودا والسامرة وقطاع غزة رهنًا بالتنسيق.
 .6رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
 .7تصريح ﻷفراد العائلة من درجة القرابة اﻷولى -لمدة سنة واحدة.
 .1يجوز له المرور من المعابر اﻹسرائيلية الداخلية.
 .2بدون التسهيل عند التفتيش.
 .3إمكانية تصريح قيادة سيارة فلسطينية لـ  100%من الحصة ) ،(36إدارة الحصة تحت
صﻼحية مركز التصاريح التابع لﻺدارة المدنية.
 .4رهنًا بحيازة بطاقة ممغنطة ما عدا أفراد اﻷجهزة اﻷمنية.
 .5تصريح ﻷفراد العائلة من درجة القرابة اﻷولى -لمدة ثﻼثة أشهر.

شعبة العمليات  -في طليعة العمل
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حركة تنقل السكان لقضاء اﻻحتياجات المختلفة
الهدف

التخصيص

الحصة

نطاق التصريح

العمر

الرقم
التس
لسلي
.1

لم الشمل

لم شمل الفلسطينيين في إسرائيل،
بما في ذلك مدينة إيﻼت.

بدون

لمدة تصل إلى سنتين بين
الساعات 00:00-00:00
ً
ليﻼ

بدون

.2

قيادة
السيارة في
إسرائيل

إسرائيل
إلى
 .1الدخول
ﻷصحاب تصريح لم شمل
ساري المفعول ،بموجب
إجراء "قيادة السيارة لحاملي
تصاريح لم الشمل في
اسرائيل".

بدون

رهنًا بسريان تصريح لم
الشمل والوثائق المطلوبة
بموجب اﻹجراء رخصة
سيارة ،قيادة سيارة وما
شابه ذلك(.

بدون

بدون

ره ًنا بحيازة تصريح
مكوث في إسرائيل.

بدون

.3

اﻻحتياجات
الخاصة-

الصﻼحية

مﻼحظات

مركز التصاريح )لم الشمل تصاريح .1 ،رهنًا بإبراز موافقة وزارة الداخلية ومﻼحظة مركز
التصاريح التي توافق على لم الشمل على نظام
رهنًا بموافقة وزارة الداخلية على
المعلومات عن السكان )ماعات(.
النظام(.
 .2مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة.
 .3رهنًا بالخضوع لتشخيص أمني حسب الحاجة.
 .4يمكن إصدار تصريح لم شمل بين المناطق.
 .5يمكن إصدار تصريح قيادة سيارة وفقًا ﻹجراء "قيادة
السيارة لحاملي تصاريح لم الشمل في إسرائيل".

 .2قيادة السيارة من قبل مسؤولي
الطائفة المسيحية في إسرائيل

50
500

 .3أطباء فلسطينيون يتم توظيفهم
في مستشفيات في إسرائيل
رحﻼت في إسرائيل

 .3ره ًنا بموافقة منسقة شؤون
الصحة وإجراء قيادة سيارة أطباء
في إسرائيل.

رهنًا بحيازة تصريح
مكوث  /عمل في إسرائيل.
بدون

تصريح لمدة يومين بين
الساعات  08:00صبا ًحا

 .1رئيس الشعبة المدنية بموجب  .1بموجب إجراء قيادة حملة تصريح لم شمل في
إسرائيل
إجراء قيادة سيارة حامل تصريح
لم شمل في إسرائيل.
 .2بنا ًء على طلب قسم الطوائف المسيحية التابع لوزارة
الداخلية ،رخصة قيادة سارية المفعول ،تصريح
 .2رئيس شعبة العمليات التابعة
مكوث في إسرائيل ،عدم وجود موانع أمنية،
لﻺدارة المدنية رهنًا بوجود قائمة
معتمدة من قبل وحدة تنسيق  .3العمل بدوام كامل على مدار سنة كاملة ،العمل
أعمال الحكومة في المناطق.
بورديات ليلية ،أصحاب تصريح عمل في مجال

بدون

الطب ،تصريح عمل ودخول .كافة التصاريح
المذكورة أعﻼه مرهونة بإجراءات معالجة الطلبات
لهذه الفئة السكانية.

 .1مركز التصاريح منطقة يهودا  .1ره ًنا بطلبات من وزارات حكومية تابعة للسلطة
الفلسطينية )مع التركيز على المدارس( .ﻻ يوجد

شعبة العمليات  -في طليعة العمل
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والسامرة.
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استعداد للموافقة على الرحﻼت الشخصية.
 .2غير مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة.
 .1مشروط برفع المنع اﻷمني فقط )ﻻ تتم الموافقة على
أشخاص هناك منع أمني مفروض عليهم(
 .2باستثناء أيام الجمعة والسبت.
 .1رهنًا بالتوجه إلى منسق شؤون الرفاه.

.4

اﻻحتياجات
الخاصة-
الرفاه

احتياجات الرفاه في إسرائيل

بدون

بين
الحاجة
حسب
الساعات 00:00-00:00

بدون

.5

اﻻحتياجات
الخاصة-
حفل زفاف

حضور حفل زفاف يقام في
إسرائيل.

بدون

حتى ثﻼثة أيام ،الساعات
حسب الحاجة.

بدون

.6

اﻻحتياجات
الخاصة-
الجنازة

حضور جنازة تقام في إسرائيل.

بدون

حتى  3أيام بين الساعات
 00:00 -00:00ليﻼً

بدون

 .1مكاتب التنسيق واﻻرتباط )ضابط  .1القرابة العائلية
التنسيق المدني(.
 .2رهنًا بالخضوع لتشخيص أمني حسب الحاجة.
 .2الموافقة على تصريح مع المبيت  .3غير مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة.
في إسرائيل بصﻼحية قائد مكتب
 .4رهنًا بإبراز شهادة وفاة.
التنسيق واﻻرتباط.

.7

اﻻحتياجات
الخاصة-
مقابلة لدى
سفارة

مغادرة الفلسطينيين لحضور
مقابلة تجرى لدى قنصليات/
سفارات

بدون

تصريح ليوم واحد حسب
وقت إجراء المقابلة.

بدون

 .1مكاتب التنسيق واﻻرتباط) .نائب  .1وثيقة صادرة عن القنصلية المعنية.
ضابط التنسيق المدني(
 .2رهنًا بالخضوع لتشخيص أمني حسب الحاجة.
 .2الموافقة على تصريح مع المبيت  .3مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة.
في إسرائيل بصﻼحية قائد

 .1مركز التصاريح.

 .2الموافقة على تصريح مع المبيت  .2غير مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة.
في إسرائيل بصﻼحية قائد مكتب
 .3ره ًنا بالخضوع لتشخيص أمني حسب الحاجة.
التنسيق واﻻرتباط.
 .1مكاتب التنسيق واﻻرتباط.

 .1القرابة العائلية

 .2الموافقة على تصريح بدون قرابة  .2مشروط برفع المنع اﻷمني فقط )ﻻ تتم الموافقة على
أشخاص هناك منع أمني مفروض عليهم(
عائلية -ضابط التنسيق المدني.
 .3الموافقة على تصريح يشمل  .3مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة حتى عمر  60عا ًما.
المبيت -قائد مكتب التنسيق
 .4رهنًا بوجود دعوة.
واﻻرتباط

شعبة العمليات  -في طليعة العمل
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أطباء
بيطريون

مغادرة اﻷطباء البيطريين
المعتمدين إلى قطاع غزة لغرض
المساعدة في الحوادث الموضعية
وتقديم الدورات اﻻستكمالية
والمرافقة المهنية.

بدون

حتى خمسة أيام يشمل
المبيت

25

9

الصحفيون

مغادرة الصحفيين واﻹعﻼميين
إلى إسرائيل لغرض العمل الجاري
لدى وكاﻻت اﻷنباء التي ينتمون
إليها.

450

حتى ثﻼثة أشهر-05:00 .
00:00

22

10

المغادرة إلى مرور الفلسطينيين إلى خارج
خارج البﻼد البﻼد عن طريق مطار بن
غوريون الدولي.

بدون

بدون.

سيحصل أصحاب مكانة bmc
على تصريح مطار بن غوريون
الدولي حسب سريان تصريح
) bmcحتى سنة واحدة(.
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 .1قائد مركز التصاريح.

 .1أشخاص ﻻ يوجد عليهم منع أمني.

 .2حتى  30يو ًما -رئيس قسم  .2مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة.
العميات في اﻹدارة المدنية.
 .3لﻸطباء البيطريين المعتمدين فقط )بعد إبراز رخصة
طبيب بيطري(.
 .3أكثر من  30يو ًما -صﻼحية وحدة
تنسيق أعمال الحكومة في
المناطق.
 .1قائد مكتب التنسيق واﻻرتباط.
 .2استثناء الساعات /المبيت -رئيس
شعبة العمليات.

 .1رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني بالنسبة ﻷشخاص
لديهم منع أمني.
 .2رهنًا بإسناد الفئة السكانية على النظام.
 .3رهنًا بإبراز وثائق وشهادة من مكتب الناطق الرسمي
مرة واحدة سنويًا تفيد بانتماء الصحفي إلى وكالة
اﻷنباء.

واحد
ليوم
وحسب ساعات
الطيران )بما في
ذلك الرحﻼت
التي
الجوية
تنطلق في يوم
واحد وتهبط في
اليوم التالي(.

 .1مكاتب التنسيق واﻻرتباط -أصحاب مكانة  .1رهنًا بتقديم وثائق تبرر المغادرة عن طريق مطار بن
غوريون الدولي ،تذكرة الطيران وجواز سفر
 VIP، BMCأصحاب تصاريح لم الشمل
فلسطيني ساري المفعول.
)لغرض إنساني( واﻻحتياجات اﻹنسانية.
 .2مركز التصاريح -استثناءات أخرى.

 .2تشخيص أمني -فقط ﻷشخاص لديهم منع أمني.

 .3على مسؤولية الجهة القائمة على اﻹصدار  .3مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة ما عدا الحاﻻت
اﻹنسانية.
التأكد من توفر جواز سفر فلسطيني ساري
المفعول.
 .4يجوز لشخص سﱡمح بمغادرته إلى خارج البﻼد عن
طريق مطار بن غوريون الدولي ،العودة إلى المنطقة
بنفس الطريقة.

 .4مغادرة الفلسطينيين إلى خارج البﻼد عن
طريق مطار بن غوريون الدوليموافق
عليها من خﻼل جواز السفر الفلسطيني  .5سيتم إصدار التصريح بدون المبيت في إسرائيل.
فقط ،حتى إذا كانت هناك مواطنة أجنبية.
جواز السفر الفلسطيني يتغلب على جواز ) .6أ( - 5بمعالجة سلطة السكان والهجرة.

شعبة العمليات  -في طليعة العمل
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.11

زيارة
سجين

مغادرة عائﻼت نزﻻء السجن
لزيارة السجون في إسرائيل ما عدا
عائﻼت نزﻻء السجن المنتمين إلى
حماس غزةز

بدون

حتى سنة واحدة
بين الساعات
فجرا
05:00
ً
و 19:00مسا ًء

بدون

 .1مركز التصاريح.

.12

المكوث
المؤقت في
يهودا
والسامرة

تصاريح المكوث المتجددة لـ 1100
فلسطيني من موظفي السلطة الذين
يعود أصلهم إلى قطاع غزة /
سكان تمت الموافقة على
استقرارهم في منطقة يهودا
والسامرة  /التجديد للغزيين الذين
حصلوا على تصاريح في إطار
آخر.

بدون

حتى سنة واحدة

بدون

 .1تمديد التصاريح لمدة تصل إلى سنة واحدة .1 -رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
مركز التصاريح.
 .2الحاﻻت اﻻستثنائية بموافقة شعبة العمليات التابعة
لوحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق
 .2التصاريح الجديدة -رئيس دائرة التنسيق
الحكومة
المدني التابعة لوحدة تنسيق أعمال
 .3رهنًا بتوجهات من السلطة الفلسطينية /قسم التنسيق
في المناطق.
اﻷمني.

 .1سيتم استصدار التصاريح بنا ًء على طلب الصليب
اﻷحمر .سيتم استصدار التصريح للزائر من درجة
القرابة اﻷولى والجد والجدة.
 .2سيتم إصدار تصاريح ﻷشخاص لديهم منع أمني
واﻷشقاء /اﻷبناء بأعمار تتراوح بين  16-35عا ًما
لمدة  60يو ًما فقط -للدخول مرتين فقط.
 .3غير مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة.
 .4رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.

 .3الموافقة على تصريح مع المبيت في  .4وبضمنهم ،سكان تسري على حالتهم سياسة عدم
إسرائيل بصﻼحية قائد المنطقة.
الطرد وسكان يمرون بعملية تدريجية بموجب إجراء
اﻻستقرار.
 .5سياسة التشخيص -
א .سكان قطاع غزة الذين ليس لديهم منع أمني -لن
يتم إرسالهم للتشخيص.
ב .سكان قطاع غزة الذين لديهم منع أمني -سيتم
إرسالهم إلى تشخيص في المنطقة التي مكثوا
فيها شريطة مكوثهم فيها لفترة تزيد عن سنة

شعبة العمليات  -في طليعة العمل
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.13

اﻻحتياجات
الشخصية

إذن الدخول في حاﻻت استثنائية ﻻ
تفي بالمعايير ،رهنًا بحدوث
ظروف استثنائية ،وفقًا لتقدير كل
حالة بعينها .موافق عليه حسب
الحصة.

حتى  20لن يزيد عن
تصري ًحا شهر واحد بين
لكل مكتب الساعات 05:00
فجرا و22:00
تنسيق
ً
ً
وارتباط ليﻼ .سيتم تحديد
و30
فترة انتظار لمدة
واحد
تصري ًحا أسبوع
لمركز
اﻷقل.
على
التصاريح إجمالي
.
التصاريح ﻷحد
السكان لن يزيد
عن  6أشهر
سنويًا.

بدون

واحدة .أقل من سنة واحدة  -سيتم تشخيصهم من
قبل جهاز اﻷمن العام .'890

 .1مكاتب التنسيق واﻻرتباط ومقر اﻹدارة  .1لن يتم قبول القوائم الجماعية وإنما الطلبات الفردية
فقط.
المدنية .برتبة مقدم فقط .الحاﻻت اﻻستثنائية
بموافقة قائد المنطقة.
 .2مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة لمدة تزيد عن ثﻼثة
أيام.

 .2تحت صﻼحية قائد مكتب التنسيق
واﻻرتباط /رئيس شعبة العمليات التابعة
 .3رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
لﻺدارة المدنية الموافقة على حالة استثنائية
ﻷفراد اﻷجهزة اﻷمنية بدون بطاقة  .4لن يتم تحويل الصﻼحيات للمرؤوسين.
ممغنطة.
 .5الموافقة على التصاريح بالتوقيع الشخصي والختم
المطاطي أو بدﻻً من ذلك الموافقة من خﻼل حاسوب
 .3الموافقة على تصريح مع المبيت في
الضابط الذي يملك صﻼحية الموافقة على الطلب .لن
إسرائيل بصﻼحية قائد مكتب التنسيق
تتم الموافقة هاتفيًا.
واﻻرتباط.

شعبة العمليات  -في طليعة العمل

 .6يتعين على القائد الذي يوافق على الطلب أن يشرح
اﻻعتبارات التي أخِ ذت في الحسبان عند الموافقة على
الطلب في استمارة الطلب.

غير سري
49

الرقم
التسل
سلي

الهدف

التخصيص

الحصة

نطاق التصريح

العمر

.1

اﻻحتياجات
الشخصية-
موظف قطاع
عام

للجهات التابعة لوزارات السلطة
الفلسطينية والنقابات المهنية/
اﻻتحادات والمستوى البلدي في
مختلف المناطق وعلى مستوى
المقر من غير أفراد اﻻرتباط
الفلسطيني واﻷجهزة اﻷمنية
التابعة لها.

 1000لمقر الساعات 7:00 :صبا ًحا
اﻹدارة المدنية حتى ً 22:00
ليﻼ
الرئيسي
إعطاء تصريح بطاقة لمدة
ثﻼثة أشهر مع تقييد عدد
مرات الدخول لـ  50مرة
وبدون فترة انتظار

بدون

.2

اﻻحتياجات
الشخصية-
موظف قطاع
اقتصادي

الساعات 08:00 :صبا ًحا
 700لمقر
لممثلي الشركات التي تضم عددًا
من الشركات التابعة )مثل :روابي ،اﻹدارة المدنية حتى ً 22:00
ليﻼ.
الرئيسي
باديكو ،إلخ( وممثلي الشركات
إعطاء تصريح بطاقة نصف
الكبرى.
سنوي مع تقييد الدخول لـ 50
مرة.

بدون

الصﻼحية

 .1مكاتب التنسيق
واﻻرتباط.
 .2الموافقة على
تصريح مع المبيت
في إسرائيل -رئيس
شعبة العمليات.

مﻼحظات

 .1الحاﻻت اﻻستثنائية بموافقة رئيس اﻹدارة المدنية.
 .2لن يتم قبول القوائم الجماعية وإنما الطلبات الفردية
فقط.
 .3مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة لمدة تزيد عن ثﻼثة
أيام.
 .4رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
 .5لن يتم تحويل الصﻼحيات للمرؤوسين.
 .6وحسب الشروط المنصوص عليها في غرض
"اﻻحتياجات الشخصية".

 .1مكاتب التنسيق
واﻻرتباط.
 .2الموافقة على
تصريح مع المبيت
في إسرائيل -رئيس
شعبة العمليات.

 .1ﻻ يدور الحديث عن تجار ،وإنما عن ممثلي
الشركات ،التي لديها حاجة زائدة لدخول ممثليها إلى
إسرائيل في مجاﻻت مختلفة.
 .2الحاﻻت اﻻستثنائية بموافقة رئيس اﻹدارة المدنية
)الساعات اﻻستثنائية بموافقة رئيس شعبة العمليات
في اﻹدارة المدنية(.
 .3لن يتم قبول القوائم الجماعية وإنما الطلبات الفردية
فقط.
 .4مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة لمدة تزيد عن ثﻼثة
أيام.
 .5رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.

شعبة العمليات  -في طليعة العمل
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 .6لن يتم تحويل الصﻼحيات للمرؤوسين.
 .7وحسب الشروط المنصوص عليها في غرض
"اﻻحتياجات الشخصية"

الرقم
التسل
سلي
.1

الهدف

اﻻحتياجات
الخاصة-
المكوث في
إسرائيل

الحصة

التخصيص

نطاق التصريح

العمر

سيتم إصدار التصاريح من العدد اﻻجمالي  .1بدء سريان التصريح بين بدون
اﻻرتباط 3,600
الساعات  07:30صبا ًحا
ضباط
أجل
لدى
الفلسطينيين
والموظفين
و 00:00ليﻼً.
 .1حتى 300
اﻹدارة المدنية ونشطاء
لمكتبي
 .1تصريح بطاقة نصف
اﻷجهزة اﻷمنية واﻷشخاص
التنسيق
سنوي ،مقيد للدخول لـ 25
المقربين من اﻷجهزة اﻷمنية.
واﻻرتباط
مرة.
ﷲ
رام
فيما يلي تصنيف الفئات بالنسبة
والخليل.
لﻸجهزة اﻷمنية:
 250 .2لبقية
مكاتب
التنسيق
واﻻرتباط

 .1قادة اﻷجهزة اﻷمنية من
رتبة رائد وما فوقها.
)أفراد عائﻼتهم من درجة
القرابة اﻷولى سيكونون
جز ًءا من الحصة(.
.3
 .2قادرة اﻷجهزة اﻷمنية من
رتبة نقيب وما دونها.
)أفراد عائﻼتهم من درجة
القرابة اﻷولى سيكونون

مركز
التصاريح
)يشمل قسم
التنسيق
اﻷمني(-
800

الصﻼحية

مﻼحظات

 .1حصة مكاتب التنسيق  .1لن يتم قبول القوائم الجماعية ،وإنما الطلبات
الفردية فقط.
تحت
واﻻرتباط
صﻼحية قائد مكتب
 .2ملزم بحيازة بطاقة ممغنطة ،في كل حالة يتم فيها
التنسيق واﻻرتباط ،لمدة
أصدار تصريح لمدة تزيد عن ثﻼثة أيام .تحت
تصل إلى ثﻼثة أشهر.
صﻼحية قائد مكتب التنسيق واﻻرتباط /رئيس
 .2تصريح المبيت تحت
شعبة العمليات التابعة لﻺدارة المدنية.
صﻼحية قائد مكتب
 .3صﻼحية الموافقة -رتبة كتف مقدم وما فوقها.
التنسيق واﻻرتباط.
 .4في حال وجود منع أمني -رهنًا بالخضوع
 .3حتى  6أشهر بموافقة
لتشخيص.
قائد المنطقة.
 .5يتعين على القائد القائم على الموافقة أن يشرح
اﻻستثنائية
 .4الحاﻻت
اﻻعتبارات التي أخِ ذت في الحسبان عند الموافقة
بموافقة وحدة تنسيق
على الطلب في استمارة الطلب .ستتم الموافقة
أعمال الحكومة في
بالتوقيع الشخصي وختم مطاطي أو بدﻻً من ذلك
المناطق.
الموافقة عبر الحاسوب .لن تتم الموافقة هاتفيًا.
 .6موظفو اﻹدارة المدنية -موافق عليه على أساس
قائمة تضم  100موظف دائم لدى اﻹدارة المدنية
ممن ستتم الموافقة عليهم من قبل رئيس شعبة

شعبة العمليات  -في طليعة العمل
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40 .4
جز ًءا من الحصة(.
تصريح
 .3اﻷشخاص المقربون من
سيارة
اﻷجهزة اﻷمنية الذين ﻻ
ﻷفراد
يتم يعريفهم بصفة نشطاء
اﻷجهزة
مثل الحراس /المرافقين.
اﻷمنية فقط

.2

 .7حسب الشروط المنصوص عليها في غرض
"اﻻحتياجات الشخصية".
 .8قادة اﻷجهزة اﻷمنية من رتبة رائد وما فوقها
وأفراد عائﻼتهم وكذلك قادة اﻷجهزة اﻷمنية من
رتبة نقيب وما فوقها وافراد عائﻼتهم  -يتم
إعفاؤهم من البطاقة الممغنطة.

سيتم إصدار التصاريح من
أجل منظمات إسرائيلية
معترف بها من قبل وزارة
العدل باعتبارها مؤسسة غير
ربحية تشجع على السﻼم
وتآلف القلوب .سيتم تسجيل
للرحﻼت
التصاريح
والمؤتمرات في إسرائيل.

2,700

سيحصلون على تصاريح قابلة بدون
للتجديد لمدة تصل إلى نصف
عام ،مع قيد يصل إلى  100عملية
دخول على مدار نصف سنة إلى
إسرائيل لكل ناشط يعمل لدى
المنظمة )"تصريح بطاقة"(.

.3

سيتم إصدار التصاريح من
اﻻحتياجات
الخاصة-
أجل أفراد العائلة من درجة
عائﻼت  BMCالقرابة اﻷولى فقط )زوج/ة،
أشقاء ،أبناء وأولياء اﻷمور(
ﻷصحاب وثيقة .BMC

بدون

سيتم إصدار التصريح لفترة بدون
زمنية لن تزيد عن نصف سنة
دون فرض قيود على الساعات.

.4

سيتم إصدار التصاريح من
احتياجات
خاصة -عائﻼت أجل أفراد العائلة من درجة
VIP
القرابة اﻷولى فقط )زوج/ة ،
أشقاء ،أبناء وأولياء اﻷمور(

بدون

عائلة  :Vip1سيتم إصدار بدون
التصريح لفترة زمنية لن تزيد عن
سنة واحدة )حسب تصريح خاص
بأحد أفراد العائلة الذي يحمل

اﻻحتياجات
الخاصة-
المنظمات
اﻹسرائيلية

العمليات التابعة لﻺدارة المدنية.

 .1على المنظمات تقديم الطلب لتتم الموافقة عليه من
مركز التصاريح .الحاﻻت
قبل مركز التصاريح فقط.
اﻻستثنائية بموافقة قائد
المنطقة ،بما في ذلك  .2التصاريح بدون قيود على العمر ،على خلفية تعدد
أبناء الشبيبة الذين يشاركون في الفعالية.
التصريح مع المبيت.
 .3وحسب الشروط المنصوص عليها في غرض
"اﻻحتياجات الشخصية".

 .1مكاتب
واﻻرتباط
التصاريح.

التنسيق  .1لن يتم إصدار التصريح تلقائيًا ،وإنما بنا ًء على
طلب من التاجر والسلطة الفلسطينية الذي يشرح
ومركز
الحاجة.

 .2الموافقة على تصريح  .2وحسب الشروط المنصوص عليها في غرض
"اﻻحتياجات الشخصية".
مع المبيت في
إسرائيل بصﻼحية
قائد مكتب التنسيق
واﻻرتباط.

شعبة العمليات  -في طليعة العمل

التنسيق  .1غير مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة.
 .1مكاتب
واﻻرتباط ومركز
 .2حسب الشروط المنصوص عليها في غرض
التصاريح.
"اﻻحتياجات الشخصية".
 .2الموافقة على تصريح
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ﻷصحاب وثيقة  ،VIPحسب
صل
اﻻستحقاق على النحو المف ّ
في إجراء .VIP
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مع المبيت في
إسرائيل لـ vip2+3
تحت مسؤولية قائد
المنطقة.

تصريح  .(vipيشمل المبيت عند
التواجد مع الشخصية الهامة جدًا.
يُسمح بالمغادرة إلى خارج البﻼد
عن طريق مطار بن غوريون
الدولي بدون الشخصية الهامة
جدًا.
عائلة  :Vip2سيتم إصدار
التصريح لفترة زمنية لن تزيد عن
سنة واحدة )حسب تصريح خاص
بأحد أفراد العائلة الذي يحمل
تصريح  .(vipمسموح بين
الساعات  00:00-00:00ليﻼً ﻻ
يشمل المبيت .يُسمح بالمغادرة
إلى خارج البﻼد عن طريق مطار
بن غوريون الدولي فقط برفقة
الشخصية الهامة جدًا.
عائلة  :Vip3سيتم استصداره
لمدة ثﻼثة أشهر فقط00:00- ،
 .00:00يُسمح بالمغادرة إلى
خارج البﻼد عن طريق مطار بن
غوريون الدولي فقط برفقة
الشخصية الهامة جدًا.

.5

كبار السن

الموافقة على دخول فلسطينيين
إلى إسرائيل بدون الحاجة إلى
تصاريح.

بدون

 .1تلقائي.

لمدة تصل إلى نصف سنة بين الرجال-
07:00
الساعات
عمر
صبا ًحا من
.2
وً 22:00
 55عا ًما،
ليﻼ
النساء-
من عمر
 50عا ًما

شعبة العمليات  -في طليعة العمل

 .1التصريح التلقائي على النظام ،بدون الطباعة.

الموافقة على تصريح  .2غير مشروط بحيازة بطاقة ممغنطة.
مع المبيت في
 .3مشروط برفع المنع اﻷمني فقط )ﻻ تتم الموافقة
إسرائيل بصﻼحية
على أشخاص هناك منع أمني مفروض عليهم(
وحدة تنسيق أعمال
الحكومة في المناطق.
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.6

سكان يهودا والسامرة الذين
التسوية
اﻹنسانية في يعيشون في منطقة نفوذ بلدية
أورشليم القدس أورشليم القدس ،الذين اعترفت
وزارة الداخلية بأنهم مؤهلون
للحصول على تصاريح في
إطار التسوية اﻹنسانية في هذه
المنطقة.

بدون

لمدة سنتين بين الساعات 00:00-
ً 00:00
ليﻼ

بدون

.7

عودة سكان قطاع غزة من
اﻻحتياجات
يهودا والسامرة إلى منازلهم
الخاصة-
العودة إلى غزة في قطاع غزة

بدون

ليوم واحد ،حسب ساعات عمل
معبر إيرز

بدون

شعبة العمليات  -في طليعة العمل

وزارة الداخلية مع مركز  .1قائمة معتمدة من قبل وزارة الداخلية.
التصاريح ،يشمل المبيت
 .2غير مشروط بإبراز بطاقة ممغنطة.
في إسرائيل.
 .3الخضوع لتشخيص أمني حسب الحاجة.

صﻼحية مركز التصاريح
في منطقة يهودا والسامرة،
مديرية التنسيق واﻻرتباط
غزة ،معبر جسر اللنبي /
مكتب التنسيق واﻻرتباط
أريحا ،مندوبية ترقوميا/
الخليل ،مكتب التنسيق
واﻻرتباط ضواحي القدس

 .1بغياب منع أمني جديد تم إدخاله ﻷحد السكان
في نطاق زمني لنصف سنة منذ مغادرته
اﻷخيرة لقطاع غزة.
 .2حسب ساعات عمل معبر إيرز.
 .3صﻼحية العﻼج :مركز التصاريح يهودا
والسامرة /غزة واﻹصدار لدى مندوبية
ترقوميا /الخليل ،معبر جسر اللنبي /أريحا،
ضواحي القدس.

غير سري
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جدول التصاريح -قطاع غزة
اﻻحتياجات الصحية
الهدف

التخصيص

الحصة

نطاق التصريح

العم
ر

الرقم
التسلسلي
.1

المغادرة
لغرض
اﻻستشفاء

الدخول لتلقي العﻼج
الطبي المنقذ للحياة أو
العﻼج الذي قد يتغير معنى
الحياة تما ًما بغيابه ،إلى
إسرائيل ومنطقة يهودا
والسامرة.

بدون

استخدام تصاريح "بطاقة"
حسب تكرار العﻼج .في حال
العﻼج الطبي المعقد )مثل العﻼج
الكيماوي المتواصل( والذي
يستلزم فترة اﻻنتعاش ،ستتم
الموافقة بشكل خاص وبعد النظر
في اﻻعتبارات المختلفة على
إصدار تصريح لفترة طويلة
لمنطقة يهودا والسامرة )3-6
أشهر( يشمل المبيت.

بدو
ن

.2

دورة
استكماليه
طبية

ﻻ يوافق على إصدار
تصاريح ﻷقارب نشطاء
حماس ،إﻻ في حال كان
الحديث يدور عن عﻼج
منقذ للحياة ،أو عن عﻼج
قد يتغير معنى الحياة تما ًما
بغيابه والذي يتعذر تلقيه
في المنطقة.
مرور الكوادر الطبية من 150
قطاع غزة إلى منطقة
يهودا والسامرة وإسرائيل
من أجل المرور بدورات
استكمالية مهنية في مجال
الطب ،مع التركيز على
مجاﻻت غير متوفرة في
القطاع.

الدورات اﻻستكمالية المهنية في بدو
يهودا والسامرة وفي إسرائيل ن
لمدة تصل إلى  3أشهر.

الصﻼحية

مﻼحظات

حتى شهر واحد -نائب قائد مركز  .1رهنًا بتقديم طلب من قِبل منسق شؤون الصحة
لدى لجنة الشؤون المدنية الفلسطينية.
التصاريح
حتى  3أشهر -رئيس دائرة التنسيق المدني .2 .رهنًا بإبراز وثائق طبية.
الموافقة لمدة تزيد عن  3أشهر /تصريح  .3رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
مع المبيت في إسرائيل  -رئيس شعبة  .4الحاﻻت اﻻستثنائية بموافقة رئيس شعبة
العمليات /قائد مكتب التنسيق واﻻرتباط.
العمليات /قائد مكتب التنسيق واﻻرتباط.

 .1مركز التصاريح مديرية التنسيق  .1رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
واﻻرتباط غزة.
 .2ره ًنا بإبراز وثائق ذات صلة )رسالة رسمية من
 .2الموافقة على تصريح مع المبيت في
المؤسسة التي ستجرى الدورة اﻻستكمالية
إسرائيل تحت صﻼحية رئيس شعبة
لديها( وتوصية منسقة شؤون الصحة غزة.
العمليات غزة /قائد مديرية التنسيق
واﻻرتباط غزة.

شعبة العمليات  -في طليعة العمل
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.3

زيارة مريض

زيارة أحد اﻷقارب من
درجة القرابة اﻷولى
لمريض /شخص يتم
ترقيده في المستشفى لفترة
طويلة بما في ذلك الترقيد
نقاهة
مؤسسة
في
)تمريض( أو اﻻستشفاء
المنزلي المرتبط بالمتابعة
والمرافقة الطبية أو إذا كان
المريض مصابًا بمرض
خطير.

بدون

حتى أسبوع واحد بين الساعات بدو
 07:00صبا ًحا و 19:00مسا ًء .ن

 .1حتى أسبوع واحد -نائب قائد مركز  .1رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
التصاريح التابع لمديرية التنسيق
 .2يجب تقديم تقرير طبي حول حالة الشخص الذي
واﻻرتباط غزة
يتم ترقيده في المستشفى.
 .2الحاﻻت اﻻستثنائية ،بما في ذلك
 .3تتم الموافقة على درجة القرابة اﻷولى فقط.
المبيت في إسرائيل ،بموافقة رئيس
شعبة العمليات /قائد مكتب التنسيق
واﻻرتباط.

.4

أحد الوالدين
المرافق

مرافقة أحد الوالدين
لمريض دون سن  18عا ًما
يتلقى عﻼ ًجا طبيًا في
إسرائيل  /يهودا والسامرة
 /خارج البﻼد.

بدون

حسب الجدول الزمني للعﻼج بدو
الذي تم تحديده بالنسبة للقاصر .ن
استخدام تصاريح "بطاقة"
حسب تكرار العﻼج .في حال
العﻼج الطبي المعقد )مثل العﻼج
الكيماوي المتواصل( والذي
يستلزم فترة اﻻنتعاش ،ستتم
الموافقة بشكل خاص على
إصدار تصريح لفترة طويلة
لمنطقة يهودا والسامرة )3-6
أشهر( يشمل المبيت بعد النظر
في مدى تكرار العﻼج.

 .1حتى ثﻼثة أشهر -رئيس دائرة التنسيق
المدني.

 .1رهنًا بتقديم طلب من قِبل منسق شؤون الصحة
لدى لجنة الشؤون المدنية الفلسطينية.

 .2أكثر من ثﻼثة أشهر /التصريح مع
المبيت في إسرائيل  -رئيس شعبة
العمليات /قائد مكتب التنسيق
واﻻرتباط.

 .2رهنًا بإبراز وثائق طبية ذات صلة وسارية
المفعول.

.5

مرافق مريض مرافق مريض يتلقى
العﻼج الطبي في إسرائيل

بدون

حسب الجدول الزمني المحدد بدو
للعﻼج .استخدام تصاريح

 .3مغادرة مرافقين اثنين -رئيس دائرة
التنسيق المدني.

 .1حتى شهر واحد -نائب قائد مركز

شعبة العمليات  -في طليعة العمل

 .3رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
 .4الحاﻻت اﻻستثنائية بموافقة رئيس شعبة
العمليات /قائد مكتب التنسيق واﻻرتباط غزة.
 .5سيحصل الوالد المرافق على تصريح "بطاقة"
لمدة تصل إلى شهر واحد حسب مدى تكرار
العﻼج .سيكون التصريح ساري المفعول
وحسب تصريح المريض .في حال عدم مﻼزمة
المرافق للمريض ،ينبغي إبراز شهادة استشفاء
سارية المفعول.
 .1رهنًا بتقديم طلب من قِبل منسق شؤون الصحة

غير سري
 /يهودا والسامرة /
الخارج.

.6

زيارة والدة

والدا الوالدة فقط ،إذا لم
يكونوا تابعين لنفس
المنطقة التي تتبع إليها
الوالدة أو في حاﻻت يتم
استشفاء الوالدة في منطقة
غير منطقة سكن والديها.

"بطاقة" حسب تكرار العﻼج .ن
في حال العﻼج الطبي المعقد
الكيماوي
العﻼج
)مثل
المتواصل( والذي يستلزم فترة
اﻻنتعاش ،ستتم الموافقة بشكل
خاص على إصدار تصريح
لفترة طويلة لمنطقة يهودا
والسامرة ) 3-6أشهر( يشمل
المبيت بعد النظر في مدى تكرار
العﻼج.

بدون

أسبوعين ،الحاﻻت اﻻستثنائية بدو
ن
حتى شهر واحد

التصاريح.
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 .2حتى  3أشهر تحت صﻼحية رئيس
دائرة التنسيق المدني.
 .3الموافقة على مدة تزيد عن ثﻼثة
أشهر /المبيت في إسرائيل تحت
صﻼحية رئيس شعبة العمليات /قائد
مكتب التنسيق واﻻرتباط.

حتى أسبوعين بصﻼحية نائب قائد مركز
التصاريح.
حتى شهر واحد تحت صﻼحية رئيس
دائرة التنسيق المدني

لدى لجنة الشؤون المدنية الفلسطينية.
 .2رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
 .3رهنًا بإبراز وثائق طبية ذات صلة.
 .4الحاﻻت اﻻستثنائية بموافقة رئيس شعبة
العمليات /قائد مكتب التنسيق واﻻرتباط.
 .5سيحصل الشخص المرافق للمريض على
تصريح "بطاقة" لمدة تصل إلى شهر واحد
حسب مدى تكرار العﻼج .سيكون التصريح
ساري المفعول ،حسب تصريح المريض .في
حال عدم مﻼزمة المرافق للمريض ،ينبغي
إبراز شهادة استشفاء سارية المفعول.

 .1التصريح محدود لوالدي الوالدة فقط.
 .2سيتم إصدار التصريح حسب تفاصيل
الحاﻻت الطبية الواردة في إجراء زيارات
الوالدات.
 .3رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.

شعبة العمليات  -في طليعة العمل

غير سري
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اﻻحتياجات اﻻقتصادية
الر
قم
الت
سل
سلي

الهدف

التخصيص

الحصة

نطاق التصريح

العمر

الصﻼحية

.1

التجارة

التجار الفلسطينيون إلى
إسرائيل وخارج البﻼد .حسب
الشروط المحددة.

1,500

حتى  6أشهر.
.07:00-19:00

25
متزوج

 .1ضابط تنسيق اقتصادي.

.2

اﻻحتياجات
اﻻقتصادية

مغادرة السكان الفلسطينيين  10,000حتى  6أشهر.
.07:00-19:00
ﻷغراض اقتصادية

25
متزوج

مﻼحظات

 .1رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.

 .2الموافقة على تصريح مع المبيت في  .2رهنًا بالتوجه من ممثل لجنة الشؤون المدنية
المعني.
إسرائيل /منطقة يهودا والسامرة تحت
صﻼحية رئيس شعبة العمليات.
 .3النظر في الوثائق والفواتير بموجب إجراء
 .3الحاﻻت اﻻستثنائية اﻷخرى تحت صﻼحية
رئيس شعبة العمليات ) ً
العزاب الخ(..

التجارة.

 .4موقف منسق الشؤون )شؤون التجارة
والصناعة والمناجم ،المواصﻼت والزراعة(
المعني حسب الضرورة.
 .5المغادرة إلى خارج البﻼد على أساس تصريح
التجارة ستتم من معبر جسر اللنبي فقط.

 .1ضابط تنسيق اقتصادي.

 .1رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.

 .2الموافقة على تصريح مع المبيت في  .2رهنًا بالتوجه من ممثل لجنة الشؤون المدنية
إسرائيل /منطقة يهودا والسامرة تحت
المعني.
صﻼحية رئيس شعبة العمليات.
 .3الحاﻻت اﻻستثنائية الحالة اﻻجتماعية
)مطلقون /أرامل( تحت صﻼحية رئيس
دائرة التنسيق المدني.
 .4الحاﻻت اﻻستثنائية اﻷخرى تحت صﻼحية

شعبة العمليات  -في طليعة العمل
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رئيس شعبة العمليات ) ً
العزاب الخ(..
BMC

كبار رجال اﻷعمال والتجار
الفلسطينيين.

.3

.4

المستثمرون
اﻷجانب

دخول ومغادرة رجال اﻷعمال
إلى داخل قطاع غزة لغرض
اﻻستثمار والتطوير في
القطاع.

50
شهريًا

.5

عائﻼت BMC

زوج/ة وأطفال صاحب bmc
الذي تمت الموافقة على
مروره.

بدون
حصة

غزة

25

500

لمدة تصل إلى سنة
بين
واحدة
الساعات 00:00-
ً 00:00
ليﻼ

 3أشهر

+ 40

حتى نصف سنة أو
انتهاء صﻼحية
الـ
تصريح
أيهما
-BMC
بين
اﻷسبق
الساعات 00:00-
 00:00ليﻼً

بدون

 .1قائد مركز التصاريح.

 .1النظر في الوثائق والفواتير بموجب إجراء
.BMC

 .2الموافقة على تصريح مع المبيت في
إسرائيل  /منطقة يهودا والسامرة والحاﻻت  .2رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
اﻻستثنائية  -رئيس شعبة العمليات /قائد  .3المغادرة إلى خارج البﻼد على أساس تصريح
مكتب التنسيق واﻻرتباط.
 BMCستتم من معبر جسر اللنبي فقط.

 .1حتى شهر واحد -تحت صﻼحية رئيس  .1رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
دائرة التنسيق المدني
 .2رهنًا بإبراز وثائق تفيد بكونه رجل أعمال.
 .2حتى  3أشهر -تحت صﻼحية رئيس شعبة
العمليات غزة

 .3اﻷذونات اﻻستثنائية -تحت صﻼحية قائد
مديرية التنسيق واﻻرتباط غزة.

 .3إبراز تقارير اقتصادية تشير إلى دورة أعمال
تبلﻎ إجماﻻً  5مﻼيين شيكل سنويًا.
 .4رهنًا بإبراز شهادة وجواز سفر فلسطيني ساري
المفعول لنصف السنة المقبلة من موعد الرحلة
الجوية على اﻷقل.
 .5توصية قسم اﻻقتصاد.
 .6الحاﻻت اﻻستثنائية بموافقة رئيس شعبة
العمليات غزة.

 .1نائب قائد مركز التصاريح.

 .1رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.

 .2الموافقة على تصريح مع المبيت في  .2أزواج وأطفال صاحب  BMCساري المفعول.
إسرائيل /منطقة يهودا والسامرة  -تحت
 .3المغادرة إلى خارج البﻼد على أساس تصريح
صﻼحية رئيس شعبة العمليات /قائد مكتب
 BMCستتم من معبر جسر اللنبي فقط.
التنسيق واﻻرتباط.

شعبة العمليات  -في طليعة العمل
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.6

رخصة عمل
استثنائية
)على نظام التشغيل
وليس على نظام
التصاريح(

موظفو سلطة المعابر البريّة
فقط ،لتشغيل المعابر بين قطاع
غزة وإسرائيل.

15

حتى نصف سنة.

30

 .1تحت صﻼحية رئيس دائرة التنسيق المدني  .1رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
غزة
 .2تغيير الحصة -ره ًنا بموافقة شعبة العمليات
 .2الحاﻻت اﻻستثنائية بموافقة رئيس شعبة
التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة في
العمليات غزة.
المناطق وموافقة كافة السلطات المختصة في
إسرائيل.
 .3الحاﻻت اﻻستثنائية بموافقة قائد مديرية التنسيق
واﻻرتباط غزة.

شعبة العمليات  -في طليعة العمل
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المنظمات الدولية واﻷجنبية
الرقم
التسلسلي

الحصة

نطاق التصريح

العمر

الهدف

التخصيص

.1

دخول السكان الفلسطينيين من
الدولية
المنظمات
موظف منظمات موظفي
المعترف بها ،ﻷغراض نشاط
دولية
المنظمة فقط .إلى إسرائيل،
ومنطقة يهودا والسامرة وخارج
البﻼد) .رهنًا بإدراج أسماء
الموظفين على قوائم المنظمة
المرسلة إلى مكتب التنسيق
واﻻرتباط(

550

حتى نصف سنة
يشمل المبيت في
إسرائيل ومنطقة
يهودا والسامرة

فوق عمر
 24عا ًما

.2

المستفيدون من دخول فلسطيني ﻻ يتم توظيفه
بشكل دائم لدى منظمة دولية
المنظمات
معترف بها ،بل يتم توظيفه مؤقتًا
الدولية
أو يشارك في مشروع في برنامج
بتمويل تلك المنظمة .ﻷغراض
نشاط المنظمة فقط.

450

حتى  3أيام يشمل
المبيت في إسرائيل
يهودا
ومنطقة
والسامرة.

 24أو
أكثر

الصﻼحية

مﻼحظات

رئيس دائرة التنسيق المدني غزة .1 .رهنًا بتوجه المنظمة الدولية.
الحاﻻت اﻻستثنائية بموافقة قائد  .2حسب توصية قسم المنظمات الدولية غزة.
مكتب التنسيق واﻻرتباط.
 .3رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
 .4رهنًا بإدخال اﻻنتماء إلى فئة سكانية معيّنة.
 .5يتيح هذا التصريح إمكانية المغادرة إلى خارج
البﻼد عن طريق معبر جسر اللنبي.

حتى أسبوع واحد-
بدون المبيت.
 100تصريح لـ 3
أشهر ،منها ﻷعمار
تتراوح بين  18و24
عا ًما سيتم إصدار
التصريح لمدة تصل
إلى شهر واحد يشمل
المبيت

شعبة العمليات  -في طليعة العمل

 .1قائد مركز التصاريح غزة.

 .1رهنًا بتوجه المنظمة الدولية.

 .2المبيت لمدة تصل إلى أسبوع  .2حسب توصية قسم المنظمات الدولية غزة.
واحد تحت صﻼحية رئيس
 .3رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
دائرة التنسيق المدني غزة.
 .4رهنًا بإدخال اﻻنتماء إلى فئة سكانية معيّنة.
 .3لمدة تصل إلى ثﻼثة أشهر
والحاﻻت اﻻستثنائية تحت  .5بدون التسلسلية بين التصاريح.
رئيس
صﻼحية
شعبة  .6تتم الموافقة على حصة  100تصريح )من
التنسيق
مكتب
قائد
/
العمليات
أصل الـ  (550لتصريح يسري لمدة شهر واحد
واﻻرتباط.
حتى  3أشهر إلى يهودا والسامرة وإسرائيل
يشمل المبيت تحت صﻼحية قائد مكتب
التنسيق واﻻرتباط.

غير سري
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حركة تنقل السكان لقضاء اﻻحتياجات المختلفة
الرقم
التسلس
لي

الهدف

.1

اﻻحتياجات
الخاصة-
العودة إلى
قطاع غزة

.2

اﻻحتياجات
الخاصة
العودة إلى
منطقة
يهودا
والسامرة

.3

زيارة
سجين

التخصيص

الحصة

عودة سكان قطاع غزة من منطقة يهودا والسامرة /بدون
خارج البﻼد إلى منازلهم في قطاع غزة.

نطاق التصريح

العم
ر

ليوم واحد

بدو
ن

 .1نائب قائد مركز
 .1رهنًا بتقديم طلب من لجنة الشؤون المدنية الفلسطينية أو
التصاريح
جهات تابعة للمنظمات الدولية.
 .2أشخاص مستثناؤون
 .2مخصص لسكان قطاع غزة فقط.
من اﻹغﻼق -تحت
صﻼحية رئيس دائرة  .3ستتم إعادة السكان من خﻼل خدمة النقل المكوكية "شاتل"
وبمرافقة ممثل عن لجنة الشؤون المدنية /بمرافقة المنظمة
التنسيق المدني
الدولية.
 .3الحاﻻت اﻻستثنائية-
تحت صﻼحية رئيس  .4في حال عودة أحد السكان في إطار آلية ظهر لظهر ،سيتم
إصدار تصريح يتيح العودة إلى قطاع غزة رهنًا بالتنسيق
شعبة العمليات /قائد
الخاص.
التنسيق
مكتب
.
واﻻرتباط
 .5العودة إلى إسرائيل بما في ذلك شرقي أورشليم القدس ﻻ

بدو
ن

 .1نائب قائد مركز  .1ﻻ ينطبق على سكان منطقة يهودا والسامرة الذين استقروا
التصاريح.
في قطاع غزة.
 .2أشخاص مستثناؤون  .2رهنًا بتقديم طلب من لجنة الشؤون المدنية.
من اﻹغﻼق  -رئيس
شعبة العمليات /قائد  .3ملزمون بالتوقيع على شهادة قبل مرورهم إلى غزة.
التنسيق
مكتب
واﻻرتباط.

بدو
ن

 .1رئيس دائرة التنسيق  .1حسب التعريفات /القواعد المتبعة لدى مصلحة السجون.
المدني غزة.
 .2سيدخل السكان من خﻼل خدمة النقل المكوكية "شاتل" التي

إعادة مقيم بصورة غير قانونية من منطقة يهودا
والسامرة إلى قطاع غزة.

الصﻼحية

مﻼحظات

تتطلب استصدار تصريح.

مغادرة سكان يهودا والسامرة )الذين يكون عنوانهم بدون
مسجﻼً في منطقة يهودا والسامرة( من قطاع غزة إلى
منزلهم إيابًا.

ليوم واحد

دخول عائﻼت السجناء لزيارة السجون في إسرائيل حتى  50ليوم واحد بين
الساعات 05:00
ما عدا عائﻼت نزﻻء السجن المنتمين إلى حماس سجينًا

شعبة العمليات  -في طليعة العمل
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التي تسكن في قطاع غزة.
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أسبوعيًا.

فجرا و19:00
ً
مسا ًء

.4

اﻻحتياجات
القضائية

الدخول إلى إسرائيل لغرض القيام باﻷعمال الﻼزمة
ﻹدارة إجراءات قضائية في إسرائيل .حسب الشروط
المنصوص عليها في اﻹجراء ذي الصلة.

بدون

تصريح ليوم
حسب
واحد
الساعات
المطلوبة وبين
الساعات 05:00
فجرا و19:00
ً
مسا ًء فقط.

بدو
ن

.5

إعﻼمي/
ي
صحاف ّ

مغادرة اﻹعﻼميين والصحفيين إلى منطقة يهودا
والسامرة /إسرائيل لغرض العمل الجاري لدى
وكاﻻت اﻷنباء التي ينتمون إليها.

50

حتى ثﻼثة أشهر
بين الساعات
فجرا
05:00
ً
و 00:00ليﻼً .

22

تعمل من قِبل الصليب اﻷحمر ،على أن يتم تنسيق قائمة
الزوار بين الصليب اﻷحمر ومصلحة السجون .ستنطلق
خدمة النقل المكوكية "شاتل" بمرافقة شرطة إسرائيل فقط.
 .3درجة القرابة اﻷولى ما عدا اﻷشقاء )أولياء اﻷمور،
اﻷزواج ،وحتى  3أطفال(.
 .4زيارة اﻷشقاء رهنًا بالحصول على موافقة استثنائية من
مصلحة السجون.
 .5المغادرة مرة واحدة أسبوعيًا.
 .6رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
 .7ﻻ تتم الموافقة على إصدار هذا التصريح لعائﻼت نزﻻء
السجن المنتمين إلى حماس من قطاع غزة.

 .1رئيس دائرة التنسيق  .1رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
المدني غزة.
 .2الحاﻻت اﻻستثنائية بموافقة قائد مديرية التنسيق واﻻرتباط
غزة.
 .2الساعات اﻻستثنائية
بموافقة رئيس شعبة
 .3ره ًنا بتقديم وثائق من قبل لجنة الشؤون المدنية وحسب
العمليات /قائد مكتب
توصية المستشار القضائي غزة.
التنسيق واﻻرتباط.
 .3الموافقة على تصريح
مع المبيت في
إسرائيل بصﻼحية
وحدة تنسيق أعمال
في
الحكومة
المناطق.
 .1نائب قائد
التصاريح.
 .2استثناء

شعبة العمليات  -في طليعة العمل

مركز  .1رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني بالنسبة للجميع.

الساعات/

 .2رهنًا بإسناد الفئة السكانية على النظام.
 .3رهنًا بإبراز وثائق وشهادة من مكتب المتحدث باسم وحدة

غير سري
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بدون المبيت.

.6

لم الشمل

.7

اﻻحتياجات
الخاصة-
مقابلة لدى
سفارة-

الدخول إلى إسرائيل وتجديد تصاريح المكوث في
إسرائيل لفلسطينيين يمرون بإجراء "لم الشمل".

بدون

حتى سنتين ،بين
الساعات 00:00
ليﻼً و00:00
يشمل
ليﻼً،
في
المبيت
إسرائيل.

بدون

ليوم واحد .بين
الساعات 05:00
فجرا و 00:00
ً
ليﻼً

المغادرة إلى خارج البﻼد عن طريق مطار بن
غوريون الدولي مشروط بالخضوع لتشخيص أمني.

دخول سكان قطاع غزة إلى إسرائيل ﻹجراء مقابلة
لدى القنصليات /السفارات ،شريطة عدم توفر
المقابلة في قطاع غزة ورهنًا بالمواعيد المنسقة بين
القنصلية ومديرية التنسيق واﻻرتباط غزة.

المبيت /المدة -رئيس
شعبة العمليات /قائد
التنسيق
مكتب
واﻻرتباط.
بدو
ن

.8

المغادرة إلى א .المغادرة لغرض تلقي العﻼج الطبي.
خارج البﻼد ב .مؤتمر خاص يتناول مجاﻻت الطب ،الطاقة،
اﻹعﻼم والصحافة ،المياه ،المياه العادمة ،الهاي
تك والترويج اﻻقتصادي.
ג .طﻼب جامعيون للتعليم اﻷكاديمي  -كافة

التنسيق  .1حسب التعليمات وموافقة وزارة الداخلية.
 .2رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
 .3تقديم طلب من مكتب اﻹسرائيليين في مديرية التنسيق
واﻻرتباط غزة /مكتب تسجيل السكان.

بدو
ن

 .1رئيس دائرة التنسيق  .1وثيقة صادرة عن القنصلية المعنية.
المدني غزة.
 .2موعد منسق بين القنصلية اﻷمريكية ومكتب التنسيق
واﻻرتباط ،رهنًا بتوفر خدمة النقل المكوكية "شاتل" من
 .2الموافقة على تصريح
قِبل لجنة الشؤون المدنية.
مع المبيت في
إسرائيل بصﻼحية  .3رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
شعبة
رئيس
 .4كقاعدة عامة ،ﻻ يُسمح بدخول المرافقين إلى القنصلية.
العمليات /قائد مكتب
دخول شخص مرافق مسموح فقط ﻷحد الوالدين يرافق
التنسيق واﻻرتباط
قاصرا عمره حتى  16عا ًما وفي حاﻻت إنسانية استثنائية
ً
)مرافقة شخص معاق /مسن(.

سيتم دخول سكان قطاع غزة ﻹجراء مقابلة لدى
القنصلية اﻷمريكية على أساس خدمة النقل المكوكية
"شاتل" والتنسيق المسبق في مواعيد خاصة سيتم
التنسيق بشأنها.
مغادرة فلسطينيين إلى خارج البﻼد عن طريق معبر
جسر اللنبي لﻸغراض التالية:

رئيس دائرة
المدني غزة.

تنسيق أعمال الحكومة في المناطق مرة واحدة سنويًا والتي
تفيد بانتماء الصحفي إلى وكالة اﻷنباء.

مطار بن
غوريون
الدولي-
 20شهريًا
معبر
جسر
اللنبي-
بدون

ليوم واحد .بين
الساعات 05:00
فجرا و22:00
ً
مسا ًء

بدو
ن

 .1رئيس دائرة التنسيق  .1جواز سفر فلسطيني ساري المفعول لمدة نصف سنة من
موعد الرحلة الجوية ما عدا أصحاب جواز السفر اﻷردني
المدني غزة.
فقط.
استثنائية
 .2حاﻻت
ليست عبر خدمة  .2رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
النقل
المكوكية  .3بمجموعات مع المرافقة )خدمة النقل المكوكية "شاتل"(.
قائد
بموافقة
"
شاتل
"
الحاﻻت اﻻستثنائية بموافقة قائد مكتب التنسيق واﻻرتباط.
التنسيق
مكتب
 .4لغرض العﻼج الطبي -رهنًا بإثبات الحاجة.
واﻻرتباط.

شعبة العمليات  -في طليعة العمل

غير سري
اﻷلقاب .دراسات شهادة -هندسيون وفنيون.
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 .3الموافقة على تصريح  .5لغرض المكوث طويل اﻷمد -رهنًا بالتوقيع على التزام بعدم
مع المبيت في
العودة إلى قطاع غزة عن طريق إسرائيل ومنطقة يهودا
إسرائيل بصﻼحية
والسامرة ،لمدة ثﻼثة أشهر على اﻷقل في الخارج.
وحدة تنسيق أعمال
 .6عدم الممانعة اﻷردنية
في
الحكومة
 .7لغرض حضور مؤتمر /دورة استكمالية /طﻼب جامعيون-
المناطق.
رهنًا بإبراز الوثائق ذات الصلة.

حصة

ד .لغرض المكوث طويل اﻷمد في الخارج.
ה .دورة استكمالية لمعلمين والكوادر اﻷكاديمية.

9

قيادة
السيارة في
إسرائيل

الرقم
التسلسل
ي

فقط ﻷصحاب تصريح لم شمل ساري المفعول بدون
وحسب إجراء قيادة سيارة إسرائيلية.

رهنًا بحيازة
تصريح مكوث
في إسرائيل

بدو
ن

رئيس شعبة العمليات  .1رهنًا بسريان تصريح لم الشمل وحسب إجراء قيادة سيارة
لحاملي تصريح لم الشمل في إسرائيل.
غزة.
 .2رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
 .3رهنًا بحيازة تصريح مكوث في إسرائيل.

الهدف

التخصيص

الحصة

نطاق التصريح

العمر

الصﻼحية

.1

اﻻحتياجات
الخاصة-
حفل زفاف

دخول سكان قطاع غزة إلى إسرائيل )حتى
لغرض المرور إلى يهودا والسامرة أو
خارج البﻼد( لغرض حضور حفل زفاف
ﻷحد اﻷقارب من درجة القرابة اﻷولى.

بدون

حتى أربعة أيام.
الساعات -حسب
الضرورة.

بدون

 .1نائب قائد مركز التصاريح.

.2

اﻻحتياجات
الخاصة-
الجنازة

دخول سكان قطاع غزة إلى إسرائيل )حتى
لغرض المرور إلى يهودا والسامرة أو
خارج البﻼد( لغرض حضور جنازة ﻷحد
اﻷقارب من درجة القرابة اﻷولى.

بدون

حتى أربعة أيام .بين
الساعات 00:00-
ً 00:00
ليﻼ

بدون

مﻼحظات
 .1رهنًا بدرجة القرابة اﻷولى +جد وجدة.

 .2حتى أسبوع واحد بصﻼحية  .2رهنًا بإبراز الوثائق ذات الصلة.
رئيس شعبة العمليات /قائد
 .3ره ًنا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
مكتب التنسيق واﻻرتباط )بما
في ذلك المبيت في إسرائيل(.
 .1نائب قائد مركز التصاريح.

 .1رهنًا بدرجة القرابة اﻷولى +جد وجدة

 .2حتى أسبوع واحد بصﻼحية  .2سيتم إصداره حتى سبعة أيام من موعد الجنازة.
رئيس شعبة العمليات /قائد
 .3رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
مكتب التنسيق واﻻرتباط )بما
في ذلك المبيت في إسرائيل(.

شعبة العمليات  -في طليعة العمل

غير سري
.3

اﻻحتياجات
الخاصة-
رحلة

.4

اﻻحتياجات
الشخصية

دخول طﻼب فلسطينيين من سكان قطاع
غزة حتى عمر  15عا ًما ﻹجراء رحلة في
إسرائيل أو يهودا والسامرة.

بدون

ودخول اﻷطفال المرضى دون الـ  15عا ًما
من عمرهم من ذوي اﻻحتياجات الخاصة
لجوﻻت منظمة في إسرائيل أو في يهودا
والسامرة.

الرقم
التس
لسلي
.1

إذن الدخول في حاﻻت استثنائية ﻻ تفي
بالمعايير ،رهنًا بحدوث ظروف استثنائية،
وفقًا لتقدير كل حالة بعينها .موافق عليه
حسب الحصة.

 .1ليوم واحد بين
الساعات 05:00
فجرا و19:00
ً
مسا ًء

حتى
عمر
15
عا ًما

لمدة
 .2تصريح
يومين بصﻼحية
شعبة
رئيس
العمليات /قائد
مكتب التنسيق
واﻻرتباط.

100

حتى شهر واحد بين بدون
الساعات 07:00
صبا ًحا و 22:00
مسا ًء )اﻻنتظار لمدة
أسبوع واحد بين
أخرى
أمور
للتصريح(
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 .1ليوم واحد بصﻼحية رئيس  .1الرحﻼت المدرسية في منتصف اﻷسبوع بمرافقة
المعلمين.
دائرة التنسيق المدني غزة.
 .2تصريح لمدة تصل إلى  .2المعلمون -المرافقون )نسبة معلم واحد لكل  15طالب(
شعبة
رئيس
يومين-
 .3رهنًا بالخضوع لتشخيص أمني حسب الحاجة.
العمليات /قائد مكتب التنسيق
واﻻرتباط غزة .أكثر من  .4دخول أطفال من ذوي اﻻحتياجات الخاصة إلى إسرائيل
يستلزم رعاية جمعية إسرائيلية ومن أجل الدخول إلى
يومين -موافقة وحدة تنسيق
منطقة يهودا والسامرة ،يستلزم رعاية جمعية فلسطينية/
أعمال الحكومة في المناطق.
إسرائيلية.
 .3المبيت في إسرائيل /منطقة
يهودا والسامرة بصﻼحية قائد
مكتب التنسيق واﻻرتباط
غزة.
 .1رئيس شعبة العمليات /قائد
مكتب التنسيق واﻻرتباط

 .3رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.

 .2الحاﻻت اﻻستثنائية
بموافقة وحدة تنسيق
أعمال الحكومة في
المناطق.

الهدف

التخصيص

الحصة

نطاق التصريح

العمر

المشاركة
في مؤتمر

دخول سكان قطاع غزة الذين هم أخصائيون في
مجاﻻت الزراعة /الطب /الطاقة /المياه /المياه
العادمة /الهاي تك /اﻻقتصاد ،للمشاركة في مؤتمرات
تُعقد في يهودا والسامرة /إسرائيل والتي تتناول مجال
عملهم المذكور أعﻼه.

بدون
حصة

حتى أسبوعين بين
فجرا
الساعات 05:00
ً
و 19:00مسا ًء )في حال
اللزوم يشمل المبيت في
منطقة يهودا والسامرة

بدون

شعبة العمليات  -في طليعة العمل

الصﻼحية

مﻼحظات

 .1حتى أسبوع واحد -نائب قائد  .1ره ًنا بالخضوع لتشخيص أمني
حسب الحاجة.
مركز التصاريح
 .2حتى أسبوعين ،بما في ذلك  .2مؤتمرات وفعاليات تقيمها السلطة
الفلسطينية -رهنًا باستﻼم طلب
المبيت في إسرائيل ،بصﻼحية
قائد مديرية التنسيق واﻻرتباط
صل من ممثلي السلطة الفلسطينية.
مف ّ

غير سري
باﻹضافة إلى ذلك ،دخول سكان قطاع غزة لحضور
مؤتمرات وفعاليات خاصة تقيمها السلطة الفلسطينية
صل من
في يهودا والسامرة ،رهنًا باستﻼم طلب مف ّ
ممثلي السلطة الفلسطينية.

.2

لقاءات عمل

.3

التعليم
اﻷكاديمي

 .1دخول مسؤولين /جهات مهنية في مجال الطاقة،
المياه ،اﻻتصاﻻت ،ولمياه العادمة ،الصحة وجودة
البيئة ،للترويج للمشاريع /اللقاءات لدى شركات أو
وزارات حكومية في إسرائيل أو في منطقة يهودا
والسامرة.
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وإسرائيل(.

غزة.

 .4المؤتمرات -رهنًا بتسليم الوثائق ذات
الصلة وشرح الحاجة.
100

حتى شهر واحد بين
فجرا و
الساعات ً 05:00
 19:00مسا ًء

20

 .1حتى شهر واحد -ضابط  .1ره ًنا بالخضوع لتشخيص أمني
حسب الحاجة.
شؤون تصاريح /رئيس
دائرة التنسيق المدني.
 .2رهنًا بتسليم الوثائق ذات الصلة
وشرح الحاجة.

 .2حتى  3أشهر -تحت
شعبة
صﻼحية رئيس
 .3إعادة إعمار قطاع غزة رهنًا باستﻼم
مديرية
العمليات /قائد
طلب من السلطة الفلسطينية.
التنسيق واﻻرتباط غزة.

 .2مسؤولون في القطاع اﻻقتصادي هم ليسوا من
رجال اﻷعمال ،في المجاﻻت المصرفية،
السياحية ،شركات التأمين وشركات اﻻتصاﻻت
والهاي تك ،في إسرائيل أو في يهودا والسامرة.

 .3استثناء العمر-
شعبة العمليات غزة.

 .3مسؤولو فتح لحضور لقاءات في منطقة يهودا
والسامرة.

رئيس

 .4المبيت وغيره من الحاﻻت
اﻻستثنائية -صﻼحية وحدة
تنسيق أعمال الحكومة في
المناطق.

 .4موظفو السلطة الفلسطينية لعقد لقاءات في مكاتب
السلطة في رام ﷲ.

التعليم اﻷكاديمي في إسرائيل

 .3في حال اللزوم ينبغي اﻹرسال إلى
نقطة القسم المعني لدى مكتب التنسيق
واﻻرتباط.

10

حتى نصف سنة على
مدار اليوم يشمل المبيت

بدون

بصﻼحية قائد المنطقة.

 .1دراسات للحصول على لقب
ماجستير /دكتوراه .وثائق من
المؤسسة اﻷكاديمية /الهيئات
الضالعة في توفير المنحة.
 .2الخضوع لتشخيص أمني حسب
الحاجة.

شعبة العمليات  -في طليعة العمل

غير سري
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.4
دخول أصحاب المناصب الرفيعة لدى السلطة
مسؤول لدى الفلسطينية ،الذين يشغلون مناصب نواب المديرين
السلطة
العامين ،ممثلي لجنة الشؤون المدنية ،الذين تتم 100
الفلسطينية مرافقتهم عن طريق خدمة النقل المكوكية "شاتل"،
3
ممثلين لدى الوزارات الحكومية بالنيابة عن السلطة
الفلسطينية في غزة .

.5

احتياجات
خاصة-
عائﻼت
VIP

سيتم إصدار التصاريح من أجل أفراد العائلة من درجة بدون
القرابة اﻷولى فقط )زوج/ة ،أبناء ،أولياء اﻷمور
وأشقاء( ﻷصحاب وثيقة  ،VIPحسب اﻻستحقاق على
صل في إجراء .VIP
النحو المف ّ

 .1يجوز له المرور من المعابر
اﻹسرائيلية الداخلية.
 .1رئيس شعبة العمليات
نصف سنة-00:00 -
 00:00ليﻼً

بدون

سيتم إصدار التصريح بدون
لفترة زمنية لن تزيد عن
سنة واحدة )حسب
تصريح خاص بأحد
أفراد العائلة الذي يحمل
تصريح  (\vipعلى أن
يكون غير مقيد زمنيًا.

شعبة العمليات  -في طليعة العمل

 .2بدون التسهيل عند التفتيش.

اﻻستثنائية  .3رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.
 .2الحاﻻت
بموافقة قائد مكتب التنسيق
 .4تصريح ﻷفراد العائلة من درجة
واﻻرتباط
القرابة اﻷولى حسب الحاجة -لمدة
شهر واحد بموافقة رئيس دائرة
التنسيق المدني غزة.
 .1قائد مركز التصاريح.

 .1رهنًا بالخضوع للتشخيص اﻷمني.

 .2الموافقة على تصريح مع  .2أحد أفراد عائلة .VIP
المبيت في إسرائيل بصﻼحية
 .3سيتم تنسيق مدة سريان التصريح
قائد مكتب التنسيق واﻻرتباط.
حسب مدة سريان تصريح الـ .vip

