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 'قطاع اقتصادي –اجراء هدف تصريح "احتياجات شخصية  :الموضوع

 

 :عام .1

اصدار تصاريح لهدف "احتياجات شخصية" تم استعمالها ألغراض  1995بدأ ألول مرة عام  .أ

شخصيات في السلطة الفلسطينية، تنفيذي  متنوعة، مثل: فلسطينيين مهددين، عائلة منقسمة،
 .وغيرها

الغاء هدف التصريح "احتياجات شخصية" , 2008قرر منسق اعمال الحكومة في المناطق عام  .ب
 .وتوزيع الهدف ألهداف فرعية، من خالل تعريف المعايير بحسب ذلك

ات ل"احتياجاتخاذ قرار حول تقليص التصريح والعودة الى اصدار هدف التصريح , 2012تم عام  .ت
 .شخصية" لمجموعة متنوعة من االحتياجات

حدثت عملية طعن في تل ابيب من قبل احد سكان الخليل، , 2015 من تشرين ثاني 19 بتاريخ .ث
 '. الذي كان يحمل تصريح دخول الى إسرائيل لغرض "احتياجات شخصية

دخول الى إسرائيل  في اعقاب الحادثة، وجه المنسق ورئيس قسم األمن الى تجميد اصدار تصاريح

لهدف "احتياجات شخصية" وإقامة طاقم فحص ليفحص هدف التصريح برئاسة قائد اللواء التنفيذي 

وتنسيق اعمال الحكومة في المناطق ومع  نهاية عمل طاقم الفحص، تمت بلورة إجراءات تنظم 

 . اصدار التصاريح، بحسب االحتياجات المختلفة

 .القطاع االقتصادي" فقط –"احتياجات شخصية هذا االجراء يعرف هدف التصريح  .ج

 :الهدف .2

 تنظيم وتعريف الشروط، المعايير والصالحيات الصدار تصاريح لهدف

 . "القطاع االقتصادي –"احتياجات شخصية 

 :الطريقة .3

ادي، تتم قطاع اقتص –تقديم طلبات الى مكتب التنسيق واالرتباط لتصاريح الحتياجات شخصية  .أ
بواسطة االرتباط الفلسطيني. مع ذلك، في حاالت شاذة، مع التشديد على الحاالت اإلنسانية/ 
العاجلة، يمكن المصادقة على تقديم الطلب في شباك استقبال الجمهور في مكتب التنسيق واالرتباط 

 .االسرائيلي

 :يشمل الطلب التفاصيل التالية

 .، الجد والعائلةاالسم الخاص، اسم الوالد (1

 .رقم بطاقة الهوية (2

 .العنوان (3

 .هدف وغرض الطلب (4

 . تاريخ، أيام وساعات مطلوبة (5

 .رقم هاتف محتلن (6

 '.يشمل تقديم وثائق مرافقة وادخالها الى جهاز "حجر الحكماء – تعليل مفصل للحاجة (7
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 :معايير .4

 : هدف .أ

الفرعية وممثلي الشركات  معد لممثلي تنظيمات كبيرة، الذين يركزون لديهم عدد من الشركات

الكبيرة. يشدد على انه ال يدور الحديث عن تجار وانما ممثلي الشركات، التي لديها حاجة زائدة 

 .في دخول ممثليها الى إسرائيل في مجاالت مختلفة

 .بحسب وضع التصاريح: الكمية .ب

 :مجال التصريح .ت

 .يصدر التصريح لفترة زمنية حتى شهر (1

 .22:00-05:00 لساعاتبشكل عام يحدد التصريح ل (2

 . تعين فترة "انتظار" لمدة أسبوع على االقل (3

 . أشهر في العام 6في كل حالة مدة التصاريح للمواطن ال تزيد عن  (4

 :السن .ث

 .تمنح التصاريح دون تقييد السن

 : 'قطاع اقتصادي –صالحيات هدف التصريح "احتياجات شخصية  .5

 .صالحية المصادقة على الطلب بحسب وضع التصاريح .أ

 :تشديد .6

 .لن تقبل قوائم مركزة وانما فقط طلبات فردية .أ

تتم المصادقة من قبل مكتب التنسيق واالرتباط على قوائم مركزة بشرط ان كل شخص في القائمة  .ب
 .سيخرجون معا لنفس الهدف، ومكتب التنسيق واالرتباط يوقع ويعلل الحاجة على ظهر القائمة

ببطاقة ذكية، في كل خالة اصدار تصريح يزيد عن ثالثة التصريح لهدف "احتياجات مميزة" ملزم  .ت
 . ايام

في الحاالت الشاذة، في حال يوجد منع على مقدم الطلب، يتم اجراء تشخيص  –فحص أمنى  .ث
 . فردي مقابل الجهة المانعة

على القائد المصادق على الطلب، تعليل االعتبارات التي كانت امامه اثناء المصادقة على الطلب،  .ج
  .هر استمارة الطلبعلى ظ

يكون تصديق هذه التصاريح بحسب التوقيع الشخصي وختم مطاطي، او بالمقابل مصادقة في  .ح
 . الحاسوب، لضابط صاحب صالحيات للمصادقة على الطلب

 .ال يتم تنفيذ مصادقة هاتفية على اصدار التصريح .خ
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 :يشمل الطلب التفاصيل التالية

الجد االسم الخاص، الوالد،  (1
 .والعائلة

 .رقم بطاقة الهوية (2

 .العنوان (3
 .هدف وغاية الزيارة (4
 . تاريخ أيام وساعات مطلوبة (5
 .رقم الهاتف المحتلن (6

 

 في حال كان الطلب كامال

 في حال نقص وثائق مطلوبة في الطلب

 بعد اكمال النقص

تقديم طلب عن طريق االتصال 

 الفلسطيني

فحص الطلب عن 

طريق مكتب 

 التنسيق واالرتباط

اكمال الطلب مقابل 

 مقدم الطلب

فحص مقابل الجهة 

 المانعة

 في حال وجود منع أمنى

 (فقط في حاالت شاذة)

 

اعالن لمقدم الطلب 

 الطلب في موضوع

في حال مصادقة الجهة  في حال الرفض

 االمنية

اصدار التصريح 

 وتسليمه الى ممثل

 في حال الرفض مقدمي الطلب

 حال المصادقةفي 


