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 عام

، (34رقم ( )تعديل( )منطقة الضفة الغربية)وفقا لألمر بشأن المناطق المغلقة  .أ

، منطقة يهودا والسامرة هي منطقة عسكرية مغلقة، حيث يتطلب 1967-للعام

 .العسكري الخروج منها والدخول إليها تصريح من قبل القائد

يتطلب دخول أحد سكان قطاع غزة إلى إسرائيل الحصول على تصريح من  .ب

مديرية التنسيق واإلرتباط في قطاع غزة، وفقا للسلطة بموجب أمر الدخول إلى 

" قائد المنطقة"، ووفقا لسلطات 2005-، للعام(إعفاء سكان قطاع غزة)إسرائيل 

 .2003-، للعام( ر مؤقتأم)بموجب قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل 

يتطلب خروج إسرائيلي، بما في ذلك المقيم اإلسرائيلي ومواطن أجنبي ُمنح  .ت

تصريح إقامة في إسرائيل، إلى قطاع غزة، تصريح من قائد القيادة الجنوبية 

ومديرية التنسيق واإلرتباط في قطاع غزة نيابة عنه، وفقا للسلطة بموجب المادة 

 .2005-ك االرتباط، للعاممن قانون تطبيق خطة ف 24

وفقا للصالحيات المخولة إلى المسؤولون عن قيادة تنسيق أعمال الحكومة في  .ث

المناطق، قرارات القيادة السياسية والمخاطر األمنية الناجمة عن أنشطة المنظمات 

فإن تطبيق، تصميم  – اإلرهابية التي تستغل بشكل سيء تحركات األشخاص

بحركة األشخاص بين دولة إسرائيل، يهودا والسامرة  وتعريف السياسة المتعلقة

وبناء . األمني المتغير – وقطاع غزة، مرتبطان بشكل مباشر في الوضع السياسي

على ذلك، فإن المعايير التي تتعلق في حركة األشخاص يتم فحصها بشكل متكرر 

 .من قبل السلطات المختصة، وهي مستمدة من الحالة المتغيرة كما ذكر آنفا

باإلضافة إلى ضرورة تكييفها مع التصاريح السارية المفعول، يتم أيضا فحص  .ج

طلبات الدخول وفقا للفحوصات األمنية المحددة التي تطلبها، وبشكل ضروري 

قوات األمن والشرطة اإلسرائيلية، وكذلك وفقا للمصالح األمنية، السياسية 

يجب أن تستوفي الطلبات . واالستراتيجية لدولة إسرائيل فيما يتعلق بالطلبات

االختبارات اإلدارية واإلجرائية المطلوبة من قبل كل سلطة إدارية ذات صلة، 

وكذلك يتم فحص صحة الوثائق المرفقة لدعم الطلبات، والحاجة الممكنة إلى تقديم 

 .وثائق إضافية إلثباتها
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لى تجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد للمقيم الفلسطيني حق مكتسب في الدخول إ .ح

 .إسرائيل، وأن اإلسرائيليين ليس لهم حق مكتسب في المغادرة إلى قطاع غزة

من أجل إزالة الشك، يجب التوضيح أنه في أي مكان يتم اإلشارة إلى المصطلح  .خ

في هذه الوثيقة، وفي أي وثيقة أو إجراء آخر من قيادة " قرابة من الدرجة األولى"

خص بالنيابة عنها، والتي تتعلق في تنسيق أعمال الحكومة في المناطق أو أي ش

سياسة تنقل األشخاص بين دولة إسرائيل، قطاع غزة ومنطقة يهودا والسامرة، 

الزوجة  /القصد هو فقط لكل من األم، األب، األخ، األخت، الفتاة والطفلة، الزوج 

، إال إذا تمت اإلشارة بشكل صريح على خالف ذلك فيما يتعلق (متزوجون)

 .معين في وثيقة محدثةبمعيار فردي 

ذات الصلة بالسكان " جداول التصاريح"مالحق لهذه الوثيقة في نهايتها  .د

الغرض من المذكور في هذه . الفلسطينيين في يهودا والسامرة وفي قطاع غزة

. الجداول هو إضافة واستكمال، عند الضرورة، المعايير الواردة في نص الوثيقة

قة جنبا إلى جنب مع السطر المطابق له في يجب قراءة كل معيار في نص الوثي

 .الجداول

 هدف الوثيقة .2

تحديد التصاريح لدخول الفلسطينيين إلى إسرائيل، بما في ذلك الدخول من أجل  .أ

 .عبورهم بين يهودا والسامرة وبين قطاع غزة وبهدف مغادرتهم إلى خارج البالد

 مبنى الوثيقة .3

 .ين في منطقة يهودا والسامرةحالة التصاريح للسكان الفلسطيني – الفصل أ .أ

 .حالة التصاريح للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة – الفصل ب .ب

حالة التصاريح لدخول الفلسطينيين إلى إسرائيل من أجل العبور بين  – الفصل ج .ت

 .منطقة يهودا والسامرة وقطاع غزة

 .نشاط المعابر – الفصل د .ث

 .جداول التصاريح – الفصل ه .ج
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 صاريح للسكان الفلسطينيين في منطقة يهودا والسامرةحالة الت – الفصل أ

 االحتياجات الصحية .1

 :أهداف 3تصريح الدخول إلى إسرائيل ممكن على أساس  .أ

الدخول إلى إسرائيل لمرضى السرطان والغسيل الكلوي  – االحتياجات الطبية (1

 .، دعوات من المستشفيات والمرضى المصابين بأمراض مزمنة(الديليزا)

الدخول إلى إسرائيل بهدف مرافقة أحد أقرباء العائلة الموجود  – مريضمرافقة  (2

 .في المستشفى، المرضى المزمنين الذين يتعالجون في إسرائيل

الدخول إلى إسرائيل بهدف زيارة مريض ألحد أقرباء عائلة  – زيارة مريض (3

 .إسرائيلية /فلسطينية 

 .في جدول التصاريح – تفاصيل التصاريح .ب

 القانونيةاالحتياجات  .2

 :من األهداف 2تصريح الدخول إلى إسرائيل ممكن على أساس  .أ

 -االحتياجات القانونية (1

 (.تقديم شهادة أو حضور)المشاركة في جلسات المحكمة  (أ

منوطة بوجود أمر بشير  – الفحوصات الطبية الالزمة لإلجراءات القانونية (ب

بأن الفحص إلى إجراء الفحص الطبي، أو بدال من ذلك رأيا طبيا يقضي 

 .ضروري لإلجراءات القانونية

عمل المحامين الفلسطينيين في إسرائيل مع المعتقلين  – المحامي في إسرائيل (2

الفلسطينيين، من بين أمور أخرى، لغرض التشاور واإلعداد لجلسات االستماع 

 .أو المناقشات

 .في جدول التصاريح – تفاصيل التصاريح .ب

 احتياجات التعليم .3

 :أهداف 6إلى إسرائيل ممكن على أساس تصريح الدخول  .أ

مدرسون الذين يعملون في مدارس في شرقي  – احتياجات خاصة عامل مدرسة (1
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 .أورشليم القدس، عاملون في مدارس في شرقي أورشليم القدس

مخصص لطالب المدارس الذين يدرسون في  – احتياجات خاصة طالب مدرسة (2

 .شرقي أورشليم القدس

الدراسات األكاديمية في إسرائيل، شريطة أال يكون هناك  – الدراسات األكاديمية (3

األولوية هي لدراسات الدكتوراه، اللقب الثاني . بديل عملي آخر غير إسرائيل

في حالة كون الحصص ستبقى شاغرة، وبصورة عامة، عندما ( الماجستير)

يدور الحديث عن برنامج دراسي خاص موضوعه هو التعاون، التعايش والسالم 

 .إلقليميا

 .المشاركة في مؤتمر طبي – احتياجات خاصة مؤتمر طبي (4

 .الدخول بهدف إستكمال طبي في إسرائيل – إستكمال طبي (5

الدخول بهدف إستكماالت في مجال  – (هاي تيك)تصريح التكنولوجيا الفائقة  (6

 .التكنولوجيا الفائقة

 .في جدول التصاريح – تفاصيل التصاريح .ب

 االقتصاد والعمالة .4

دخول العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل من خالل إصدار تصريح دخول يتم  .أ

إلسرائيل لغرض العمل من خالل ضابط شؤون الموظفين، وهذا منوط بمعايير 

وإجراءات خدمة التوظيف في إسرائيل ووجود تصريح عمل من قبل صاحب 

 .هذا إلى جانب إجراءات التقييم األمني والمعايير المحددة. العمل

صادقة العمل في المناطق الصناعية وفي المستوطنات في منطقة يهودا م .ب

 :والسامرة

 .متزوج وما فوق، من دون حصص 22من سن  – داخل منطقة التماس (1

 18من سن  – في حدود منطقة يهودا والسامرة ولكن ليس في فناء منطقة التماس (2

 .وما فوق، من دون حصص ودون حدود الحالة الشخصية أو االجتماعية

 :عمال شركة كاديشا .ت

من منطقة " شركة كاديشا"خروج عمال فلسطينيين الذين يعملون في خدمة  (1



 غير مصنف

7- 

 في جبهة العمل –قسم شعبة العمليات 

 .متزوج 22يهودا والسامرة إلى إسرائيل بمعيار الجيل 

 .الدخول إلى إسرائيل هو على أساس تصاريح العمل (2

أي السكان الذين )كقاعدة عامة، تتم المصادقة على دخولهم أيضا أثناء اإلغالق  (3

 (.لديهم حصانة ضد اإلغالق

 .في جدول التصاريح – تفاصيل حصص التوظيف .ث

 :هدف رئيسي 13تصريح الدخول إلى إسرائيل ممكن على أساس  .ج

1) BMC – كبار رجال األعمال الفلسطينيين. 

 .دخول التجار الفلسطينيين إلى إسرائيل – تجارة (2

 .إسرائيلدخول عمال منظمات دولية فلسطينيين إلى  – عامل منظمات دولية (3

 .عمال الكنائس في إسرائيل – عامل الكنيسة (4

 .في أورشليم القدس( رجال دين)عمال الدين  – عامل ديني (5

عمال شركة الكهرباء شرقي  – عامل شركة الكهرباء شرقي أورشليم القدس (6

 .أورشليم القدس

يتم . عمال األوقاف في المسجد األقصى – عامل األوقاف في المسجد األقصى (7

عمال األوقاف من قبل إدارة األوقاف إلى شرطة إسرائيل في المسجد  نقل قائمة

األقصى، حيث يتم نقلها إلى مديرية التنسيق واإلرتباط غالف أورشليم القدس 

 .بعد القيام بالفحوصات

 .دخول فلسطينيين إلجتماعات عمل في إسرائيل – أمر خاص اجتماع عمل (8

 .بحث عن عمل في إسرائيلدخول فلسطينيين لل – أمر خاص البحث عن عمل (9

 .المرشدين السياحيين في إسرائيل – مرشد سياحي (10

 .عمال السياحة في إسرائيل – عامل سياحة (11

 .طواقم طبية تابعة للهالل االحمر – طاقم الطوارئ الطبي (12

العمال في المستوطنات الذين يطلب منهم المغادرة - إجراءات السكك الحديدية (13

والسامرة من أجل تركيب المنتجات في  مع صاحب العمل من مناطق يهودا
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 .منزل الزبون

 .في جدول التصاريح – تفاصيل التصاريح .ح

 احتياجات الطقوس الدينية .5

ستكون الزيارات العائلية في إسرائيل ممكنة كجزء من الخطوات المدنية الخاصة  .أ

يتم توزيع . األضحى رمضان واألعياد المسيحية: خالل األعياد اإلسالمية

 .أمر خاص الخطوات في

تصريح دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل ممكن الحتياجات الطقوس الدينية على  .ب

 :أهداف 3أساس 

يدخل المصلون الفلسطينيون  – صلوات في المسجد األقصى في يوم الجمعة فقط (1

 .للصالوات في المسجد األقصى في أيام الجمعة فقط

 .الزيارات العائلية في إسرائيل – زيارة عائلية (2

ستتم الموافقة كجزء من الخطوات المدنية الخاصة  – زيارة عائلية خالل العيد (3

 (.كما هو موضح أعاله)خالل فترات األعياد 

 :الخطوات المدنية بمناسبة األعياد المسيحية .ت

 :سيتم إصدار التصاريح لهذا الغرض من يوم – "الحج المسيحي"تصاريح  (1

 .00:00-00:00، الساعات (وفقا للطائفة) 28/01/2018 -17/10/17 (أ

 .00:00 -00:00سيتم إصدار التصريح بين الساعات  (ب

 .في جدول التصاريح – تفاصيل التصاريح .ث

 كبار المسؤولين الفلسطينيين .6

عبور الموكب في جسر اللنبي ممكن لرئيس السلطة الفلسطينية ولرئيس الحكومة  .أ

 .الفلسطينية فقط

على أساس )سيتم الموافقة على عبور الموكب إلى إسرائيل فقط لحاملي الوثائق  .ب

 .ويخضع للتنسيق مع المعبر( سائق إسرائيلي

بإجراء دون  VIP1يسمح بعبور أفراد العائلة من الدرجة األولى لحاملي الوثائق  .ت
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عند الدخول ( خالل األوقات الروتينية وفي غياب شبهات ملموسة)تفتيش 

 ".جسر اللنبي"في المعبر الحدودي والخروج 

 .سيخضع جميع كبار المسؤولين للتفتيش الكامل فى مطار بن جوريون .ث

 :من األهداف 2ستتم المصادقة على تصريح دخول كبار المسؤولين على أساس  .ج

 -1كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية  (1

 مخصص ألصحاب المناصب الكبيرة في السلطة الفلسطينية وغيرهم من (أ

كما هو مفصل في إجراءات الحصول )أقارب رئيس السلطة الفلسطينية 

 (.VIPعلى منصب

بين منطقة يهودا والسامرة وقطاع غزة ( بما في ذلك اإلقامة)يسمح بالحركة  (ب

يخضعون للتفتيش )إلى إسرائيل أو بين إسرائيل وخارج البالد دون تفتيش 

 (.في مطار بن غوريون

سيحصل األقارب من الدرجة األولى الذين يسافرون مع شخص من هذا  (ت

 (.VIP1وضع )الوضع على وضع مماثل له 

الوصول ( عن طريق تنسيق مسبق)يجوز ألصحاب هذا الوضع أن يطلبوا  (ث

بسيارة وسائق شخصي، بحيث أن السيارة والسائق " جسر اللنبي"إلى معبر 

 .ال يعبرون إلى خارج البالد

 .شخص فقط 120-إلى 1VIPحاملي وثائق يقتصر عدد  (ج

 -2كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية  (2

كما )مخصص ألصحاب المناصب الكبيرة المختلفة في السلطة الفلسطينية  (أ

 (.VIPهو مفصل في إجراءات الحصول على منصب 

يحق لحامل الوثائق الحصول على تخفيف في التفتيش أثناء عبوره على  (ب

لفحص شفاف لألمتعة ومقياس المغناطيسية، ولكنه  يخضع – جسر اللنبي

أو  /و ( تردد فائق العلو)سيكون معفى من فحص األمواج الميليمترية 

 .المعطرة

من منطقة )يحق له العبور عبر المعابر اإلسرائيلية عند المعابر الداخلية  (ت
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 (.يهودا والسامرة إلى إسرائيل

 24)يسمح بالمرور بين منطقة يهودا والسامرة وقطاع غزة إلى إسرائيل  (ث

 (.ساعة في اليوم

الوصول ( عن طريق تنسيق مسبق)يجوز ألصحاب هذا الوضع أن يطلبوا  (ج

الوصول في سيارة إلى المعبر )إلى معبر جسر اللنبي بسيارات الجسر 

 (.دا والسامرةأو نقله في سيارة من المعبر إلى منطقة يهو( VIPغرفة ال )

 .شخص فقط 200-إلى 2VIPيقتصر عدد حاملي وثائق  (ح

 .في جدول التصاريح – تفاصيل التصاريح .ح

 حركة السكان لتلبية احتياجات مختلفة .7

المصادقة على تصريح دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل الحتياجات مختلفة إضافية  .أ

 :هدفا 17على أساس 

بموافقة )جمع شمل العائالت للفلسطينين في إسرائيل  – جمع شمل العائالت (1

 (.وزارة الداخلية

للمغادرة إلى خارج البالد عن  في إسرائيل( مؤقت) 5 /أصحاب المناصب أ  (2

 .طريق مطار بن غوريون

 .رحلة مجموعات من الفلسطينين إلى إسرائيل – احتياجات خاصة رحلة (3

رعاية في /ياجات رفاهيةلصالح ذووي احت – رعاية/احتياجات خاصة رفاهية (4

 .إسرائيل

 .المشاركة في حفل زفاف في إسرائيل – احتياجات خاصة حفل زفاف (5

 .المشاركة في جنازة في إسرائيل – احتياجات خاصة جنازة (6

دخول فلسطينيين إلى إسرائيل إلجراء  – احتياجات خاصة مقابلة في السفارة (7

 .السفارات /مقابلة في القنصليات 

عبور الفلسطينيين إلى خارج البالد عن طريق  – خارج البالدالمغادرة إلى  (8

 .مطار بن غوريون
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 .دخول عائالت السجناء للزيارة في السجن في إسرائيل – زيارة سجين (9

سكان منطقة يهودا والسامرة الذين  – الترتيبات اإلنسانية في أورشليم القدس (10

االعتراف بهم من قبل وزارة يقيمون في منطقة بلدية أورشليم القدس، والذين تم 

الداخلية بأنهم يستحقون الحصول على تصاريح في إطار الترتيبات اإلنسانية في 

 .هذا المجال

 .تتم الموافقة وفقا للحصص – احتياجات شخصية (11

للمسؤولين في وزارات  – االحتياجات الشخصية، موظف في القطاع العام (12

نقابات والمستوى البلدي في مختلف ال /السلطة الفلسطينية، االتحادات المهنية 

القطاعات وعلى مستوى القيادة، والتي ليست جزءا من العالقات العامة 

 .واآلليات

ممثلو المؤسسات  – االحتياجات الشخصية، موظف في القطاع االقتصادي (13

مثل )الكبرى التي يعمل فيها عدد من الشركات التابعة، وكذلك أكبر الشركات 

أو  /، وذلك منوط بطلب اإلدارة العليا للشركات و (روابي، بادكو، إلخ

ينبغي التأكيد بأن الحديث ال يدور عن التجار وإنما عن ممثلي . المؤسسات

 .الشركات

يتعلق في ضباط اإلرتباط وأفراد  – احتياجات خاصة اإلقامة في إسرائيل (14

لمدنية عائالتهم، قادة األجهزة وأفراد عائالتهم، عمال فلسطينيين في اإلدارة ا

 .ودخول الصحفيين إلى إسرائيل

للمنظمات اإلسرائيلية المعترف بها من  – احتياجات خاصة منظمات إسرائيلية (15

ستكون التصاريح لصالح الرحالت . قبل وزارة العدل كمؤسسة غير ربحية

 .والمؤتمرات في إسرائيل

ألحد أفراد العائلة من الدرجة األولى فقط  -BMCاحتياجات خاصة عائالت  (16

 .لحاملي الوثائق

ألحد أفراد العائلة من الدرجة األولى فقط  -VIPاحتياجات خاصة عائالت  (17

 .VIPبموجب االستحقاق كما هو مفصل في إجراء . لحاملي الوثائق

 55الرجال البالغين من جيل )تصريح دخول فلسطينيين بالغين  – جيل البالغين (18
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دون الحاجة للحصول على ( عاما 50عاما، والنساء اللواتي يبلغن من العمر 

 .تصريح مطبوع

 .في جدول التصاريح – تفاصيل التصاريح .ب

فلسطيني  1,100 -يتم تجديد تصاريح اإلقامة في منطقة يهودا والسامرة إلى .ت

غادروا )موظفو السلطة الفلسطينية حيث أن عنوانهم المسجل هو في قطاع غزة 

، (2007يونيو  /قطاع غزة بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في حزيران 

وكذلك الفلسطينيين سكان قطاع غزة الذين تنطبق عليهم سياسة عدم اإلبعاد والذي 

، والفلسطينيين الذين 4019/  10صرحت به الحكومة في محكمة العدل العليا 

إجراءات التعامل مع "تمت الموافقة على دخولهم في اإلجراء التدريجي بموجب 

ستتم الموافقة . غزة في منطقة يهودا والسامرة طلبات اإلقامة من قبل سكان قطاع

على الطلبات وهذا منوط بتوجهات من وزارة الشؤون المدنية في السلطة 

 .الفلسطينية أو من خالل قناة التنسيق األمني

 مبادئ توجيهية وتأكيدات إضافية .8

يمكن الموافقة على الدخول إلى مدينة إيالت ومنطقة العربا للفئات السكانية التالية  .أ

في إطار تجريبي الذي سيستمر عامين ابتداء من ( المنع منوط بالتشخيص األمني)

المشاركة في المؤتمرات المهنية التي تعقد في مدينة إيالت : 2015شهر أغسطس 

ة، وكالء السياحة ذووي اهتمام بالمدينة، ومنطقة العربا، التجار ألغراض تجاري

وكبار المسؤوليين في السلطة الفلسطينية، الذين يقومون  VIP -و BMCحاملي وثائق 

 .وحاالت إنسانية استثنائية" معهد العربا"باإلستكمال في 

مصادق عليه  – مغادرة الفلسطينيين إلى خارج البالد عن طريق جسر اللنبي .ب

 :كقاعدة عامة

إلى خارج البالد عن طريق جسر اللنبي مصادق عليه ودون الحاجة  المغادرة (1

 .إلى تنسيق مسبق

 .تخضع لموافقة أمنية محددة – الممنوعون من المغادرة إلى خارج البالد (2

خروج الفلسطينيين سكان قطاع غزة الذين يقيمون في منطقة يهودا والسامرة إلى  (3

 -خارج البالد عن طريق معبر جسر اللنبي 
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 يقيمون في منطقة يهودا والسامرة على أساس تجديد تصريح اإلقامة الذين (أ

 .يتم الموافقة على مغادرتهم دون الحاجة إلى تنسيق مسبق –

بعد التنسيق  – الذين يقيمون في منطقة يهودا والسامرة بدون تصريح متجدد (ب

الفردي مع مديرية التنسيق واإلرتباط في غزة والتشخيص عند الضرورة، 

. هداف المحددة الموافق عليها وفقا لسياسة حركة سكان قطاع غزةووفقا لأل

سيتم فحص الطلب وفقا لألسس الموضوعية وسوف يرسل قرار لمقدم 

 .الطلب

 - النوم في إسرائيل /طلبات الحصول على تصاريح تشمل اإلقامة .ت

التي تشكل دعم وأساس للموافقة على  وثائق /شهادات يجب أن يتضمن الطلب  (1

لن يتم طلب بدون وثائق تبرر النوم في إسرائيل،  .التصريح، بما في ذلك النوم

 .الموافقة عليه

 (.في حالة تم إدخال منع)يخضع لتشخيص أمني  (2

 .مشروط بحيازة بطاقة عضوية (3
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 حالة التصاريح للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة – الفصل ب

 عامة مبادئ توجيهية .1

إن طلبات الفلسطينيين بالدخول من قطاع غزة إلى إسرائيل يتم تقديمها إلى مديرية  .أ

التنسيق واإلرتباط في غزة، كما يتم التعامل معها من قبلها حيث يتم نقلها من لجنة 

الشؤون المدنية الفلسطينية في قطاع غزة، وهي تابعة لمكتب الشؤون المدنية في 

اللجنة المدنية هي الجهة المسؤولة عن تركيز، . م هللاالسلطة الفلسطينية في را

ترشيح وتحديد أولويات نقل طلبات الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الجانب 

في حاالت استثنائية يتم قبول طلبات مقدمة من . اإلسرائيلي، وفقا لتقديرها المستقل

 .قبل أطراف من المجتمع الدولي ومن منظمات دولية معترف بها

افة إلى الحاجة في مالئمة الطلبات للمعايير المحددة من وقت آلخر، يتم باإلض .ب

فحص طلبات سكان في قطاع غزة للدخول إلى إسرائيل وفقا للفحوص األمنية 

أو أفراد عائلته، وكذلك وفقا  /المحددة المطلوبة المتعلقة في مقدم الطلب و 

اسية واالستراتيجية للفحوص اإلدارية المطلوبة، فحص المصالح األمنية، السي

لدولة إسرائيل فيما يتعلق بالطلبات، ويجري فحص صحة الوثائق المرفقة لدعم 

تشكل . الطلبات، وتجري دراسة الحاجة إلى عرض وثائق إضافية إلثباتها

 .الفحوصات المذكورة جزءا ال يتجزأ من عملية فحص كل طلب والموافقة عليه

 احتياجات صحية .2

 :أهداف 4ئيل ممكن على أساس تصريح الدخول إلى إسرا .أ

الدخول إلى إسرائيل ممكن حتى لو كان ذلك لغرض العبور إلى  – عالج طبي (1

منطقة يهودا والسامرة أو إلى خارج البالد، بغرض تلقي عالج طبي منقذ للحياة 

أو عالج طبي بحيث أن عدم توفره يؤدي إلى تغيير الحياة بشكل كامل، كل ذلك 

يصبح الدخول ممكنا بناء . وب غير متوفر في قطاع غزةمنوط بأن العالج المطل

على طلب المنسق الصحي الفلسطيني، الذي يعمل في إطار اللجنة المدنية 

الفلسطينية، وهو مسؤول عن ترتيب الطلبات حسب األولوية، تصنيف الحاجة 

ينبغي التأكيد على أن دفع . الملحة ونقلها إلى مديرية التنسيق واإلرتباط في غزة

تكاليف العالج الطبي ينقل مباشرة من السلطة الفلسطينية إلى المستشفيات في 
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إسرائيل، وبالتالي يطلب من السلطة الفلسطينية أن توافق مسبقا على دخول 

 .المتعالج للعالج في إسرائيل

دخول الطواقم الطبية إلى المستشفيات في  – استكمال طبي للطواقم الطبية (2

ودا والسامرة لغرض االستكمال المهني الطبي إسرائيل أو في منطقة يه

والتخصصات التي يمكن أن تؤدي إلى تعزيز وتحسين االستجابة الطبية المقدمة 

لسكان قطاع غزة في حاالت تهدد الحياة أو في الحاالت التي يؤدي فيها نقص 

 .العالج إلى تغيير في طبيعة الحياة بشكل كامل

دخول سكان قطاع  – انون من مرض خطيرزيارة أحد أقارب العائلة الذين يع (3

حتى لغرض االنتقال إلى منطقة يهودا والسامرة أو إلى خارج )غزة إلى إسرائيل 

لغرض زيارة قريب العائلة من الدرجة األولى والذي يعاني من مرض ( البالد

. خطير، حيث هناك قلق لحياة المريض أو التي تتطلب االستشفاء لفترات طويلة

 .إلى أن جيل المريض يؤخذ أيضا بعين االعتبار تجدر اإلشارة

دخول األطفال  – رحلة منظمة لألطفال المرضى وذوي االحتياجات الخاصة (4

المرضى وذوي االحتياجات الخاصة إلى جوالت منظمة فريدة من نوعها وذات 

 .طابع إنساني في إسرائيل

 .في جدول التصاريح – تفاصيل التصاريح .ب

 االقتصاد والعمالة .3

 :أهداف 5ح الدخول إلى إسرائيل ممكن على أساس تصري .أ

دخول التجار الفلسطينيين إلى إسرائيل، منطقة يهودا  – تجار ورجال أعمال (1

يمكن الدخول بناء على طلب من اللجنة المدنية . والسامرة وخارج البالد

الفلسطينية ومنوط بأن مقدم الطلب هو من كبار التجار والذي يساهم دخولهم في 

اقتصاد قطاع غزة والذي يعمل في تجارة السلع المعتمدة وفقا للسياسة تحسين 

 .المدنية عند تقديم الطلب

زوجات التجار المرافقين للتاجر الذي تمت الموافقة على  – مرافق للتاجر (2

 .دخوله، عند عبوره

3) BMG (Business Man Gaza) – كبار رجال األعمال والتجار الفلسطينيين. 
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تدخل الطواقم الطبية إلى المستشفيات في شرقي  – الطبيةطاقم الطوارئ  (4

 .أورشليم القدس للقيام بأعمال طبية

كقاعدة عامة، ال يتم اعتماد توظيف سكان قطاع غزة  – تصريح عمل استثنائي (5

موظفا في هيئة المعابر البرية  15-تصريح استثنائي معد فقط ل. في إسرائيل

ي يعتبر عملهم فيها ضروري لتشغيل المعابر ، الذ(رميم)التابعة لوزارة الدفاع 

 .البرية بين إسرائيل وقطاع غزة

 .في جدول التصاريح – تفاصيل التصاريح .ب

 حركة السكان لتلبية احتياجات مختلفة .4

منطقة يهودا والسامرة  /تتم المصادقة على دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل  .أ

 :هدفا 12الحتياجات مختلفة إضافية على أساس 

حتى )دخول سكان قطاع غزة إلى إسرائيل  – المشاركة في جنازة أو حفل زفاف (1

لغرض المشاركة في ( لغرض االنتقال إلى يهودا والسامرة أو إلى خارج البالد

 .حفل زفاف أو جنازة أحد أقارب العائلة من الدرجة األولى

( سنة 15حتى سن )يسمح دخول األطفال القصر  – دخول األطفال كمرافقين (2

لمقيم في قطاع غزة والذي سمح بدخوله إلى إسرائيل لغرض زيارة أحد أقارب 

، لغرض المشاركة (أعاله 3.أ. 2البند )العائلة الذين يعانون من مرض خطير 

أو ألغراض إنسانية أخرى، وفقا لتقدير ( 1.أ.4البند )في جنازة أو حفل زفاف 

 .السلطات المختصة

لسجناء لزيارة السجناء المسجونين في دخول أفراد عائلة ا – زيارة سجين (3

السجون اإلسرائيلية وفقا للقواعد والمبادئ التوجيهية التي تم تحديدها من قبل 

مصلحة السجون اإلسرائيلية فيما يتعلق بزيارات السجناء، بما في ذلك العالقات 

 .األسرية، عدد الزوار وتردد الزيارات

إلى إسرائيل للقيام باألنشطة دخول سكان قطاع غزة  – احتياجات قانونية (4

على سبيل المثال، )الضرورية من أجل إجراء قانوني في محكمة في إسرائيل 

لن تتم (. شهادة في المحكمة، فحص خبير طبي من قبل المحكمة، وما إلى ذلك

إجراءات فحص طلبات دخول "الموافقة على هذه الطلبات إال وفقا ألحكام 
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رض القيام باإلجراءات القانونية في الفلسطينيين سكان قطاع غزة لغ

، بما في ذلك الشروط ألن منع دخول المقيم ستؤدي إلى إلغاء اإلجراء "إسرائيل

القانوني أو ضرر خطير به؛ وجود ظروف إنسانية استثنائية التي تتعلق بوجود 

 .؛ عدم توفر منع أمني أو اجنائي فردي"اإلجراء ونتائجه

ول إلى إسرائيل وتجديد اإلقامة في إسرائيل يسمح الدخ – جمع شمل العائالت (5

في " جمع شمل العائالت"للفلسطينيين سكان قطاع غزة الذين هم في إجراء 

إسرائيل، تخضع لفحص أمني فردي من وقت آلخر، ووفقا للتعليمات والمعايير 

 .التي يتم تحديدها من قبل وزارة الداخلية

إسرائيل إلجراء مقابلة مع دخول سكان قطاع غزة إلى  – مقابلة السفارات (6

السفارات، شريطة أال تكون المقابلة المطلوبة متوفرة في قطاع  /القنصليات 

تم تعليق التصاريح إلجراء مقابلة في السفارة األمريكية بالتنسيق مع . غزة

 .الواليات المتحدة األمريكية حتى يتم أخذ العبر األمنية

قطاع غزة للصالة كل يوم جمعة في دخول سكان  – الصالة في المسجد األقصى (7

وفقا للحصص، مع فرض قيود على الجيل، وتنظيمها بشكل . المسجد األقصى

استثنائي على أساس الحافالت التي تستأجرها السلطة الفلسطينية ويرافقها ممثل 

 .تم تجميد الموضوع حتى إشعار آخر. عن السلطة الفلسطينية

خول سكان قطاع غزة الذين يعملون يسمح د – دخول الصحفيين إلى إسرائيل (8

كصحفيين، والذين ينتمون إلى وكالة أنباء يديعوت أو وسائل اإلعالم التي 

بحوزتها تمثيل في إسرائيل ومسجلين لدى مكتب الصحافة الحكومي، منوط 

بطلب الوكالة أو وسائل اإلعالم لتصريح الدخول بهدف التدريب المهني، 

 .ائزة صحفياجتماعات عمل أو الحصول على ج

 .تتم الموافقة وفقا للحصص – احتياجات شخصية (9

 15حتى جيل )دخول طالب فلسطينيين سكان قطاع غزة  – رحلة إلى إسرائيل (10

 .في رحلة إلى إسرائيل في منتصف األسبوع( سنة

دخول المهنيين الفلسطينيين في مجال الزراعة إلى  – المشاركة في المؤتمر (11

إسرائيل لغرض المشاركة في المؤتمرات المهنية  منطقة يهودا والسامرة أو إلى
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في مجاالت الزراعة التي يمكن أن تعمل على تحسين وتعزيز النشاط الزراعي 

الذي يجري في قطاع غزة، وكذلك دخول المهنيين الطبيين الفلسطينيين كما هو 

مذكور بهدف المشاركة في المؤتمرات المهنية في مجال الطب التي من شأنها 

 .االستجابة الطبية التي تقدم في قطاع غزة في أي مجال طبيتعزيز 

دخول كبار المسؤولين في مجاالت الطاقة، الماء ،  – اجتماعات العمل (12

االتصاالت وغيرهم من المسؤولين في الوزارات الحكومية ورجال أعمال كبار 

قد لع( منوط بتقديم طلب من قبل لجنة الشؤون المدنية الفلسطينية في قطاع غزة)

 .اجتماعات في إسرائيل ومنطقة يهودا والسامرة

يسمح دخولهم إسرائيل لغرض العبور إلى منطقة يهودا  – دخول الرياضيين .ب

والسامرة أو إلى خارج البالد، لجميع أعضاء الفرق الرياضية الوطنية والمحلية 

باإلضافة إلى ذلك، يسمح . سكان قطاع غزة، ألغراض النشاط الرسمي للفرق

 .ل كما هو مذكور إلى أعضاء اللجنة األولمبية ورابطة كرة القدم الفلسطينيةبالدخو

من وقت  – الدخول إلى المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها السلطة الفلسطينية .ت

آلخر، يسمح لسكان قطاع غزة بالدخول إلى إسرائيل وإلى منطقة يهودا والسامرة 

الخاصة التي تعقد تحت رعاية بهدف المشاركة في المؤتمرات أو المناسبات 

السلطة الفلسطينية، وذلك بناء على طلب مفصل من ممثلي السلطة الفلسطينية في 

 .يهودا والسامرة

 -دخول الفلسطينيين سكان قطاع غزة بهدف السفر إلى خارج البالد  .ث

يسمح دخول سكان قطاع غزة بهدف السفر إلى خارج  – الحصص األسبوعية (1

تصريح في األسبوع،  100بحصة قدرها "( اللنبي"عن طريق معبر )البالد 

العالج الطبي الخاص، المؤتمرات الخاصة، طالب الدراسات العليا : لغرض

 .المتقدمة في خارج البالد

إذا تم استالم طلب رسمي من  – سفارة أجنبية في إسرائيل /طلب من قنصلية  (2

م إرسال خطاب توجه رسمي من أو سفارة أجنبية في إسرائيل، سيت /قنصلية و 

قبلها، الذي يتضمن صورة عن جواز سفر ساري المفعول والتفاصيل األخرى 

منطقة يهودا والسامرة حتى  /إن الحركة عن طريق إسرائيل . المطلوبة أعاله
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 .المغادرة إلى خارج البالد ستنفذ بمرافقة القنصلية ذات الصلة

الذي يرغب في الدخول إلى إسرائيل كقاعدة عامة، فإن أي من سكان قطاع غزة  (3

وإلى منطقة يهودا والسامرة بغرض السفر إلى خارج البالد ألغراض شخصية 

مختلفة، مع التزام خطي بعدم العودة والدخول عن طريق إسرائيل ومنطقة يهودا 

وهذا منوط  .سيتم الموافقة على طلبهوالسامرة إلى قطاع غزة لمدة سنة واحدة، 

 :د، وفقا للسياسة التشخيصية ورهنا بالشروط التاليةبتشخيص أمني محد

سيقوم ممثل لجنة الشؤون المدنية الفلسطينية في قطاع غزة بإرسال الطلب،  (4

 :وسيتضمن التفاصيل التالية

 .االسم الكامل (أ

 .صورة عن بطاقة الهوية الشخصية (ب

 .صورة عن جواز السفر ساري المفعول (ت

 (.الجوال بما قي ذلك رقم الهاتف)وسائل االتصال  (ث

يجب أن يرفق الطلب بتأكيد أولي من السلطات األردنية بأن مقدم الطلب مصرح  (5

 .له بالمرور عبر أراضي الدولة األردنية

يوقع المقيم الراغب في السفر إلى خارج البالد بموجب هذا المعيار على كتاب  (6

تصريح يتعهد فيه بعدم العودة إلى منطقة قطاع غزة لمدة سنة واحدة عبر 

سيكون التعهد المذكور على نموذج . راضي إسرائيل ومنطقة يهودا والسامرةأ

ينبغي التأكيد على أن تصريح المقيم عن طريق التوقيع . معياري/تصريح موحد

هو شرط ( الذي تم نقله إلى اللجنة المدنية في قطاع غزة)على هذا النموذج 

 .لتحقيق السفر إلى خارج البالد

درة المقيمين الفلسطينيين إلى خارج البالد عن طريق كقاعدة عامة، ستتم مغا (7

أو من قبل ممثل رسمي  /، في مجموعات ومرافقة عسكرية و "اللنبي"معبر 

 .للسلطة الفلسطينية عن طريق إسرائيل ومنطقة يهودا والسامرة

كقاعدة عامة، ال يسمح للفلسطينيين بالمغادرة عن طريق مطار بن غوريون، إال  (8

المقبم الذي تم التصريح له . نسانية، اإاستثنائية والفريدة من نوعهافي الحاالت اإل
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بالمغادرة عن طريق مطار بن غوريون، يحق له العودة عن طريق مطار بن 

على الرغم مما سبق ذكره، فإنه في الحاالت المناسبة ووفقا لتقدير . غوريون

ق، سيتم المسؤولين المختصين في قيادة تنسيق أعمال الحكومة في المناط

الموافقة على السفر إلى خارج البالد عن طريق مطار بن غوريون للفلسطينيين 

من كبار أصحاب األعمال التجارية، الصناعيين والالعبين ذوي الوزن الكبير 

والتي تساهم أنشطتها التجارية  BMGفي اقتصاد القطاع الذين لديهم وثائق 

 .واالقتصادية في تحسين اقتصاد قطاع غزة

 .م تشخيص جميع المتقدمين أمنياسيت (9

عند مغادرة المقيم إلى خارج البالد، سيتم إدخال مذكرة في األنظمة ذات الصلة  (10

، "البقاء على المدى الطويل في خارج البالد"بأن المذكور أعاله غادر لغرض 

 .وسوف تحدد عودته إلى المنطقة لمدة سنة واحدة على األقل

ذي سافر إلى خارج البالد إلقامة طويلة األمد، إذا كان المقيم في قطاع غزة ال (11

( عن طريق منطقة يهودا والسامرة وإسرائيل)ويطلب العودة إلى قطاع غزة 

سيتم اتخاذ قرار بشأنه وفقا لتقدير جهة  -ألسباب إنسانية، حتى قبل نهاية العام

رئيس مديرية التنسيق  /قيادة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق )التصريح 

، على أساس دراسة الظروف الخاصة بكل حالة على أساس وقائعها (رتباطواإل

 .الموضوعية

كل من يرغب في العودة من خارج البالد إلى قطاع غزة في نهاية سنة االلتزام  (12

، وغادر إلى خارج البالد بالتنسيق (عن طريق منطقة يهودا والسامرة وإسرائيل)

" بشكل أحادي االتجاه"المسبق مع إسرائيل، سيعطى خيار العودة إلى قطاع غزة 

، وإذا رغب مرة أخرى بالمغادرة إلى خارج البالد (في نهاية فترة االلتزام)

 .سوف يضطر إلى إعادة تقديم طلب وفقا للمعايير القائمة

الستخدام المتكرر للمعيار الجديد، بعد أن يكون ال يوجد أي مانع أمام السماح با (13

المقيم قد بقي في خارج البالد لفترة طويلة من الوقت وعاد إلى قطاع غزة، 

المغادرة مرة أخرى إلى خارج البالد عن طريق إسرائيل ومنطقة يهودا 

والسامرة، شريطة أن يوقع مرة أخرى التزاما بعدم العودة إلى قطاع غزة لمدة 

 .ع لنفس الترتيباتسنة ويخض
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 .في جدول التصاريح – تفاصيل التصاريح .ج

 كبار المسؤولين الفلسطينيين .5

كبار المسؤولين الفلسطينيين الذين يعملون في  – VIP2 -و VIP1حاملي وثائق  .أ

المناصب الرئيسية في السلطة الفلسطينية والمدرجين في القوائم المقدمة من وزارة 

الفلسطينية، منوط بموافقة قيادة تنسيق أعمال الحكومة الشؤون المدنية في السلطة 

 .في المناطق

 األجانب والمنظمات الدولية .6

 :من األهداف 2تصريح حركة العاملين في المنظمات الدولية ممكن على أساس  .أ

حتى لو )يسمح دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل  – العاملين في المنظمات الدولية (1

الذين ( منطقة يهودا والسامرة أو إلى خارج البالدكان ذلك ضروريا للعبور إلى 

من قبل وزارة الرفاه، الداخلية أو )يعملون في منظمات دولية معترف بها 

من الدول التي لها عالقات . أو العاملين في البعثات الدبلوماسية( الخارجية

 .الممثلية /دبلوماسية مع إسرائيل، فقط ألغراض أنشطة المنظمة 

دخول الفلسطينيين الذين ال يعملون بشكل  – ن المنظمات الدوليةالمستفيدون م (2

من قبل وزارة الرفاه، الداخلية أو )مباشر في منظمة دولية معترف بها 

بشكل ثابت، ولكن تم تعيينهم من قبل المنظمة لفائدة تنفيذ مشاريع ( الخارجية

 .فقط، من أجل نشاط المنظمة "(عمال المقاول"على سبيل المثال )محددة 

دخول سكان قطاع غزة الذين  – دخول المستفيدون من المنح إلى إسرائيل (3

بحوزتهم منحة دراسية معترف بها من دولة تقيم عالقات دبلوماسية مع دولة 

من قبل )إسرائيل أو من قبل منظمة دولية معترف بها من قبل دولة إسرائيل 

ر أن يغادروا للدراسات ، الذين من المقر(وزارة الرفاه، الداخلية أو الخارجية

األكاديمية في خارج البالد، لغرض السفر إلى خارج البالد أو إلجراء مقابلة 

تم تجميد تصاريح للمقابلة في السفارة األمريكية بالتنسيق مع الواليات )التأشيرة 

منوط بطلب مباشر من سفارة أو (. المتحدة األمريكية حتى يتم إتخاذ العبر األمنية

ولة التي سيدرس فيها المستفيد من المنحة وتخضع لمرافقة من قبل قنصلية الد

 .السفارة أو القنصلية
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 .في جدول التصاريح – تفاصيل التصاريح .ب

 -" إيريز"خروج األجانب من إسرائيل إلى قطاع غزة عن طريق معبر  .ت

، بما في ذلك أيضا "إجراء تنسيق دخول األجانب إلى قطاع غزة"وفقا لتعليمات  (1

 :الفئات والمبادئ التوجيهية التاليةمراعاة 

 -خروج جهات دبلوماسية إلى قطاع غزة  (أ

إن خروج الدبلوماسيين من قبل الدول التي تقيم عالقات دبلوماسية مع  (1)

إسرائيل والموالين إلى دولة إسرائيل وحصلوا على وثائق رسمية من قيل 

 .وزارة الخارجية

خروج ممثلين رسميين من قبل الدول األجنبية التي تقيم عالقات دبلوماسية  (2)

مع دولة إسرائيل ألغراض رسمية من قبل الدولة التي يمثلونها، حيث تم 

تلقي طلبا رسميا نيابة عنها من البعثة الدبلوماسية الرسمية في إسرائيل 

اسي يتعارض والتي ال تتسم زيارتها إلى قطاع غزة بأي طابع سياسي أو سي

على سبيل المثال، اجتماع مع جهات من )مع مصالح دولة إسرائيل 

 (.حماس

 - خروج العاملين في المنظمات الدولية األجنبية المعترف بها (2

خروج موظفي المنظمات الدولية  – خروج عمال المنظمات الدولية األجنبية (أ

اخلية أو من قبل وزارة الرفاه، الد)المعترف بها من قبل دولة إسرائيل 

، ذووي جنسية أجنبية، الذين يحملون وثائق رسمية من قبل (الخارجية

أو من تم تقديم طلبا رسميا  /و "( الموالين إلسرائيل)"وزارة الخارجية 

 .باسمهم من مقر المنظمة الدولية في إسرائيل

خروج أجانب الذين  – خروج أجانب ممثلي المنظمات الدولية المعترف بها (ب

ليسوا موظفين في المنظمات الدولية، ولكن تم تقديم طلب رسمي نيابة عنهم 

من مقر المنظمة الدولية المعترف بها في إسرائيل، حيث أنهم من المهنيين 

مثل األطباء، )الذين يحتاجون إلى الخبرة الالزمة لصالح نشاط المنظمة 

 (.المهندسين وفنيين خاصين

الخروج من إسرائيل إلى قطاع  – ن األجانب إلى قطاع غزةخروج الصحفيي (3
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ليسوا )غزة والعودة موافق عليها للصحفيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية 

. ممن يحملون شهادة وموافقة من المكتب الصحفي الحكومي فقط( إسرائيليين

 .منوط بتشخيص فردي

ي المنظمات التي يسمح الخروج لموظف – خروج موظفي المنظمات المسيحية (4

 .تعترف بها إدارة الشؤون الدينية في وزارة الداخلية

 :خروج اإلسرائيليين إلى منطقة قطاع غزة (5

من خالل سلطة قائد قيادة المنطقة الجنوبية، ومديرية التنسيق واإلرتباط  (أ

غزة ونيابة عنه، ومنوط بموافقة الجهات ذات الصلة في وزارة الداخلية 

 .لمطلوبةوالفحوصات األمنية ا

وفقا لتوجيه قائد القيادة الجنوبية في جيش الدفاع اإلسرائيلي فيما يتعلق  (ب

بالقيود المؤقتة على خروج اإلسرائيليين إلى قطاع غزة، في هذا اآلوان، 

فإن خروج اإلسرائيليين إلى قطاع غزة لن يسمح به إال في الحاالت 

نائية، خاصة اإلنسانية التي سيتم فحصها بشكل فردي وفي ظروف استث

 .وعاجلة فقط

 :وبناء عليه، فإن معايير خروج اإلسرائيليين إلى قطاع غزة هي كما يلي (ت

 -خروج في حالة الحاجة اإلنسانية االستثنائية  (1)

خروج إسرائيليين إلى قطاع غزة لغرض زيارة قريب  (أ)

العائلة من الدرجة األولى والذي يعاني من مرض خطير، 

و التي تتطلب االستشفاء حيث هناك قلق لحياة المريض أ

 .لفترات طويلة

خروج اإلسرائيليون إلى قطاع غزة لغرض المشاركة في  (ب)

 .جنازة أو حفل زفاف ألحد أقارب العائلة من الدرجة األولى

يسمح الخروج إلى قطاع غزة ألبناء  – خروج مرافقين (ت)

سنة فقط،  16اإلسرائيلي كمرافقين والذين تقل أعمارهم عن 

بالخروج إلى قطاع غزة وفقا للمعايير والذي سمح له 

 .المذكورة أعاله
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خروج اإلسرائيليين الذين يقيم  – "العائالت المقسمة"خروج  (2)

العائالت )"أزواجهم وفقا لوثيقة الزواج في قطاع غزة 

، من أجل االنضمام إلى زوجهم، مع أطفالهم "(المقسمة

 .عاما 18اإلسرائيليين حتى سن 

سكان شرقي )خروج العاملين اإلسرائيليين في المنظمات الدولية  (3)

خروج اإلسرائيليين موظفي المنظمات الدولية  – (أورشليم القدس

من قبل وزارة الرفاه )المعترف بهم من قبل دولة إسرائيل 

أو موظفي البعثات الدبلوماسية في الدول ( ،الداخلية أو الخارجية

مع دولة إسرائيل، حيث إن مجال التي لها عالقات دبلوماسية 

نشاطهم ضروري ألنشطة المنظمة أو الممثلية في قطاع غزة، 

 .من شرقي أورشليم القدس إلى قطاع غزة

خروج رجال األعمال وغيرهم من سكان شرقي أورشليم القدس  (4)

فقط الذين يسعون إلى تحسين وتعزيز اقتصاد قطاع غزة وبنيته 

من  150حصص تصل إلى يخضع ذلك لل. التحتية اإلنسانية

سكان شرقي أورشليم القدس في أي فترة معينة، ومنوط بالمعايير 

 .المنصوص عليها في اإلجراء

ينبغي التأكيد على أن الموافقة على خروج اإلسرائيليين إلى قطاع غزة  (ث

مشروط، باستثناء االمتثال للمعايير المذكورة أعاله، أيضا على تنفيذ جميع 

منية المطلوبة ورهنا بنتائجها، وكذلك منوطة بتغييرات عمليات التفتيش األ

". إيريز"السياسي وآثارها المحتملة على معبر  – في الواقع األمني

باإلضافة إلى ذلك، فإن المغادرة إلى قطاع غزة مشروط باستيفاء جميع 

المتطلبات والشروط التي تم تحديدها من قبل جميع السلطات العامة العاملة 

 .، كل وفقا لسلطتها وقواعدها"يريزإ"في معبر 
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حالة التصاريح لدخول الفلسطينيين إلى إسرائيل من أجل العبور بين  – الفصل ج

 منطقة يهودا والسامرة وقطاع غزة

ستتم الموافقة على خروج سكان منطقة يهودا والسامرة إلى قطاع غزة في الحاالت  .1

 :االستثنائية على النحو التالي فقط

دخول سكان منطقة يهودا والسامرة إلى قطاع غزة، مصادق عليها بشكل محدود  .أ

منوط بطلب من قبل مكاتب اإلرتباط جا، مع التأكيد على الحاالت االنسانية فقط، 

 .والتنسيق التابعة إلى السلطة الفلسطينية

 :كقاعدة عامة، الطلبات التي سيتم فحصها ستكون لألغراض التالية .ب

 – ارة أحد أقارب العائلة الذين يعانون من مرض خطيرالخروج بهدف زي (1

خروج سكان منطقة يهودا والسامرة إلى قطاع غزة لغرض زيارة قريب العائلة 

من الدرجة األولى والذي يعاني من مرض خطير، حيث هناك قلق لحياة 

 .المريض أو التي تتطلب االستشفاء لفترات طويلة

خروج سكان منطقة يهودا  – حفل زفافالخروج بهدف المشاركة في جنازة أو  (2

والسامرة إلى قطاع غزة لغرض المشاركة في حفل زفاف أو جنازة أحد أقارب 

 .العائلة من الدرجة األولى

كل ذلك وفقا . الخروج بهدف اإلقامة في قطاع غزة ونقل مركز حياة المقيم إليه (3

 ".ةإجراء إقامة سكان منطقة يهودا والسامرة في قطاع غز"لتعليمات 

دخول الفلسطينيين الذين عناوينهم المسجلة في قطاع غزة من منطقة يهودا  (4

من صالحيات مديرية  .والسامرة إلى إسرائيل بغرض العودة إلى قطاع غزة

الخليل ممثلية ترقوميا ومكتب /غالف أورشليم القدس/التنسيق واإلرتباط أريحا

العودة إلى قطاع غزة اإلرتباط في جسر اللنبي المصادقة على إصدار تصاريح 

قطاع غزة الذين يقيمون في منطقة يهودا والسامرة حتى عام من يوم  لسكان

بالنسبة . تيضع لساعات عمل المعابر – منح التصريح. مغادرتهم من قطاع غزة

لسكان قطاع غزة الذين يقيمون في منطقة يهودا والسامرة ألكثر من عام، على 

ط المذكورة أعاله التوجه للحصول على موافقة كل من مديريات التنسيق واإلرتبا

 .مديرية التنسيق واإلرتباط غزة
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خروج الفلسطينيين الذين  – خروج كبار المسؤولين الفلسطينيين إلى قطاع غزة (5

يعملون في مناصب رئيسية في السلطة الفلسطينية، والذين يظهرون في القوائم 

يادة تنسيق أعمال الحكومة في التي قدمها مكتب رئيس السلطة الفلسطينية إلى ق

 .المناطق

خروج العاملين في المنظمات الدولية سكان منطقة يهودا والسامرة إلى قطاع  (6

خروج الفلسطينيين إلى قطاع غزة سكان منطقة يهودا والسامرة موظفي  – غزة

من قبل وزارة الرفاه )المنظمات الدولية المعترف بهم من قبل دولة إسرائيل 

أو موظفي البعثات الدبلوماسية في الدول التي لها ( الخارجية ،الداخلية أو

عالقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل، حيث إن مجال نشاطهم ضروري ألنشطة 

 .المنظمة أو الممثلية في قطاع غزة

 -دخول سكان قطاع غزة إلى منطقة يهودا والسامرة  .2

منقذ للحياة أو عالج طبي بحيث أن عدم توفره يؤدي إلى  من أجل تلقي عالج طبي .أ

. لهذه الوثيقة( 1.أ.2البند )كما هو مفصل في الفصل ب، . تغيير الحياة بشكل كامل

 .من صالحيات رئيس مديرية التنسيق واإلرتباط غزة

كما زيارة أحد أقارب العائلة من الدرجة األولى الذين يعانون من مرض خطير،  .ب

من صالحيات رئيس مديرية . لهذه الوثيقة( 3.أ.2البند )الفصل ب، هو مفصل في 

 .التنسيق واإلرتباط غزة

كما هو المشاركة في جنازة أو حفل زفاف أحد أقارب العائلة من الدرجة األولى،  .ت

من صالحيات رئيس مديرية . لهذه الوثيقة( 1.أ.4البند )مفصل في الفصل ب، 

 .التنسيق واإلرتباط غزة

 -" جسر اللنبي"قطاع غزة إلى األردن عن طريق  خروج سكان .ث

ستتم الموافقة عليها في حاالت إنسانية استثنائية، وفقا لمعايير سياسة الحركة،  (1

منوط بتقييم أمني وبعد التنسيق بين مديرية التنسيق واإلرتباط غزة وبين اإلدارة 

 .مكتب اإلرتباط لجسر اللنبي /المدنية في منطقة يهودا والسامرة 

أو /سكان قطاع غزة الذين يقيمون في منطقة يهودا والسامرة ألكثر من عام، و (2

أولئك الذين يحملون تصريح إقامة متجدد، ستتم الموافقة عليهم من قبل اإلدارة 



 غير مصنف

27- 
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المدنية الخروج من المنطقة إلى األردن عن طريق جسر اللنبي، مع مراعاة 

 .التعليمات التشخيصية ذات الصلة

 .لهذه الوثيقة( ب.4البند )كما هو مفصل في الفصل ب،  – الرياضيين (3

كما هو مفصل  – الوصول إلى المؤتمرات والمناسبات التابعة للسلطة الفلسطينية .ج

 .لهذه الوثيقة( ج.4البند )في الفصل ب، 

دخول العاملين في المنظمات الدولية المعروفة فلسطينيين من قطاع غزة إلى  .ح

لهذه ( 1.أ.6البند )هو مفصل في الفصل ب، كما  – منطقة يهودا والسامرة

 .الوثيقة

دخول فلسطينين الذين عناوينهم المسجلة في منطقة يهودا والسامرة من قطاع  .خ

حيث يكون  – غزة إلى إسرائيل بهدف عودتهم إلى منطقة يهودا والسامرة

عبورهم إلى قطاع غزة بناء على علم من دولة إسرائيل وبالتنسيق معها، ومن 

 .يقتصر عودتهم إلى المنطقة عبر إسرائيل دون أن

الدورات التدريبية في منطقة يهودا  /دخول سكان قطاع غزة إلى المؤتمرات .د

يسمح دخول سكان  – والسامرة وإسرائيل فيما يتعلق بإعادة تأهيل قطاع غزة

الدورات التدريبية المهنية في منطقة  /قطاع غزة لصالح االشتراك في المؤتمرات 

لسامرة وإسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، لصالح إعادة تأهيل قطاع يهودا وا

منوط بتشخيص أمني وتقديم طلب (. في مجاالت البنية التحتية واإلقتصاد)غزة 

من وزارة الشؤون المدنية إلى قيادة تنسيق أعمال )من قبل السلطة الفلسطينية 

 (.الحكومة في المناطق

يسمح  – ناصب فيما يتعلق بإعادة تأهيل قطاع غزةأصحاب الم /تنقل المسؤولين  .ذ

بالمرور بين منطقة يهودا والسامرة وقطاع غزة والعکس بالعکس بالنسبة ألولئك 

مسؤولو السلطة الفلسطينية )الذين لديهم وظائف تتعلق بإعادة تأهيل قطاع غزة 

المعيار تنقل ال يشمل هذا (. وغيرها من الجهات المرتبطة مباشرة بإعادة التأهيل

 .التجار
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 .تفاصيل في جدول التصاريح .ر

 :تعليمات مشتركة للعبور بين منطقة يهودا والسامرة إلى قطاع غزة والعكس بالعكس .3

( سنة 15حتى سن )مسموح مرور أطفاله القاصرين  – دخول األطفال كمرافقين .أ

ن للمقيم من قطاع غزة الذي سمح له بالدخول إلى منطقة يهودا والسامرة أو م

سكان منطقة يهودا والسامرة الذي سمح خروجه إلى قطاع غزة من خالل 

إسرائيل، وذلك لغرض زيارة قريب عائلة من الدرجة األولى والذي يعاني من 

مرض خطير، أو المشاركة في حفل زفاف أو جنازة أحد أقارب العائلة من الدرجة 

 .األولى

لسامرة إلى قطاع غزة والعكس فقط إلحتياجات طلبات العبور بين منطقة يهودا وا .ب

بالعكس، وذلك ألغراض زيارة قريب عائلة من الدرجة األولى والذي يعاني من 

مرض خطير، أو المشاركة في حفل زفاف أو جنازة أحد أقارب العائلة من الدرجة 

 /األخ  /يعني أحد الوالدين " = قريب من الدرجة األولى"األولى، معنى مصطلح 

 .يتم زيارته وكذلك الجد أو الجدة للمقيم الذي سيتم زيارتهطفل المقيم الذي س



 غير مصنف

29- 
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 نشاط المعابر – الفصل د

 نشاط المعابر في منطقة يهودا والسامرة .1

 -محطة اللنبي .أ

الخميس ما بين  – مفتوح لحركة المسافرين في كال االتجاهين في األيام األحد (1

المعبر مفتوح في نهاية األسبوع ما بين الساعات . 01:30-07:30الساعات 

8:00-15:00. 

ساعة، خمسة أيام في  24خالل فصل الصيف، سيفتح المعبر للمشاة لمدة  (2

 (.من األحد إلى الخميس)األسبوع 

 -البضائع  /محطة الشحن  (3

الخميس ما بين الساعات  – تعمل المحطة لنقل البضائع في األيام األحد (أ

08:00-18:00. 

لزم األمر، يمكن التنسيق بشكل فردي، وبالتنسيق بين الجمارك وسلطة إذا  (ب

المطارات وبين المحطة األردنية، تشغيل محطة البضائع حتى ساعة 

 (.من يوم العمل 24:00-بشكل ال يتأخر عن)متأخرة أكثر 

 .الشحن مغلقة لحركة البضائع /في نهاية األسبوع، محطة البضائع  (ت

 .مفتوحة لنقل البضائع – (البضائعمعابر )معابر جاج  .ب

منوط بسياسة  – عمل الحواجز أو نقاط التفتيش في داخل منطقة يهودا والسامرة .ت

 .القيادة المركزية

من  /من إسرائيل  /من قطاع غزة )نقل البضائع إلى منطقة يهودا والسامرة  .ث

 -( خارج البالد

تثناء قائمة المنتجات يمكن إدخال جميع البضائع إلى منطقة يهودا والسامرة باس (1

المراقبة والتي تتطلب تشخيصا أمنيا وتصريحا محددا من السلطات المختصة 

 :وفقا للتفاصيل التالية

المعدات ذات االستخدام المزدوج )أمر الرقابة على الصادرات األمنية  (أ

-، لسنة(المراقبة المنقولة للمناطق التي تحت سيادة السلطة الفلسطينية
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أصحاب الوظائف المفوضين لذلك في قيادة تنسيق  من صالحية. 2008

 أعمال الحكومة في المناطق

المعدات ذات االستخدام المزدوج )أمر الرقابة على الصادرات األمنية  (ب

 /من صالحيات مدير خدمات الهاتف والهندسة (. 2008-للعام( )المراقبة

 .شعبة الرقابة على الصادرات األمنية

من . 2008-، لسنة(معدات الصواريخ)األمنية  أمر الرقابة على الصادرات (ت

شعبة الرقابة على الصادرات  /صالحيات مدير خدمات الهاتف والهندسة 

 .األمنية

من . 2008-، لسنة(معدات القتال)أمر الرقابة على الصادرات األمنية  (ث

شعبة الرقابة على الصادرات  /صالحيات مدير خدمات الهاتف والهندسة 

 .األمنية

، 1988-لسنة( 1252رقم ( )يهودا والسامرة)األمر المتعلق بنقل البضائع  (ج

يحدد األمر أنواع . والتصريح العام باستيراد البضائع الصادر بمقتضاه

البضائع المطلوبة للحصول على تصريح محدد من قبل ضابط المقر المعني 

وضابط ضابط مقر حماية البيئة، ضابط مقر اتصاالت، )في اإلدارة المدنية 

 (.مقر التجارة والصناعة

-، للعام(يهودا والسامرة)اإلعالن المتعلق بتحديد نقاط عبور البضائع  (ح

يحدد اإلعالن نقاط المعبر التي يمكن فيها نقل أنواع معينة من . 2008

 .من صالحيات رئيس اإلدارة المدنية. البضائع

-، للعام(653رقم ( )يهودا والسامرة)أمر بشأن اإلشراف على مواد معينة  (خ

 .من صالحيات ضابط مقر جودة البيئة في اإلدارة المدنية. 1975

 نشاط المعابر في قطاع غزة .2

 -إيريز .أ

 .لحركة األشخاص وفقا للمعايير في الفصول المنصوص عليها أدناه مفتوح (1

 .إتجاه الدخول إلى إسرائيل -15:00- 07:30 (أ
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 .إتجاه الخروج إلى قطاع غزة -19:00- 07:30 (ب

 -كيرم شلوم .ب

لنقل البضائع، وفقا لطلبات التنسيق التي يرسلها الجانب الفلسطيني  مفتوح (1

والمنظمات الدولية إلى مديرية التنسيق واإلرتباط في غزة، وتخضع لقوائم 

 .المعدات الخاضعة للمراقبة ذات االستخدام المزدوج على النحو المفصل أدناه

في حاالت . 16:00 -07:00الخميس ما بين الساعات -مفتوح في األيام األحد (2

استثنائية، يمكن فتح المعبر وهو منوط بموافقة كل من قيادة تنسيق أعمال 

 .الحكومة في المناطق ورئيس العمليات البحرية

من  /من إسرائيل  /من منطقة يهودا والسامرة )نقل البضائع إلى قطاع غزة  .ت

 -( خارج البالد

للتنسيق أمام مديرية التنسيق واإلرتباط سيتم نقل البضائع إلى قطاع غزة وفقا  (1

 .غزة

، 2010حزيران  /من يونيو  44 /ووفقا لقرار اللجنة الوزارية لألمن القومي ب (2

يمكن إدخال جميع البضائع إلى قطاع غزة باستثناء قائمة المنتجات المراقبة 

والتي تتطلب تشخيصا أمنيا وتصريحا محددا من السلطات المختصة وفقا 

 :التاليةللتفاصيل 

المعدات ذات االستخدام المزدوج )أمر الرقابة على الصادرات األمنية  (أ

-، لسنة(المراقبة المنقولة للمناطق التي تحت سيادة السلطة الفلسطينية

من صالحية أصحاب الوظائف المفوضين لذلك في قيادة تنسيق . 2008

 .أعمال الحكومة في المناطق

من صالحيات مدير (. 2008-للعام) أمر الرقابة على الصادرات األمنية (ب

 .شعبة الرقابة على الصادرات األمنية /خدمات الهاتف والهندسة 

من . 2008-، لسنة(معدات الصواريخ)أمر الرقابة على الصادرات األمنية  (ت

شعبة الرقابة على الصادرات  /صالحيات مدير خدمات الهاتف والهندسة 

 .األمنية



 غير مصنف

32- 

 في جبهة العمل –قسم شعبة العمليات 

من . 2008-، لسنة(معدات القتال)نية أمر الرقابة على الصادرات األم (ث

شعبة الرقابة على الصادرات  /صالحيات مدير خدمات الهاتف والهندسة 

 .األمنية

إلى  /إلى إسرائيل  /إلى منطقة يهودا والسامرة )نقل بضائع من قطاع غزة  .ث

 - (خارج البالد

 نقل بضائع من قطاع غزة إلى منطقة يهودا والسامرة (1

من قطاع غزة إلى منطقة يهودا والسامرة وفقا  يتم نقل جميع البضائع (أ

 .للتنسيق المسبق أمام سلطة الضرائب وأمام مديرية التنسيق واإلرتباط غزة

تمت الموافقة على تسويق المنتجات الزراعية من قطاع غزة إلى منطقة  (ب

يهودا والسامرة وفقا لتعريفات وزارة الزراعة ووزارة الصحة اإلسرائيلية 

 .ت الجمارك والضرائبوإجراءات سلطا

تمت الموافقة على تسويق منتجات المنسوجات واألثاث من قطاع غزة إلى  (ت

 .منطقة يهودا والسامرة وفقا إلجراءات سلطات الجمارك والضرائب

 - نقل بضائع من قطاع غزة إلى خارج البالد .ج

تمت الموافقة على تصدير البضائع من قطاع غزة لجميع البضائع التي يمكن  (1

 .ا، وفقا إلجراءات التفتيش القائمة في معبر كيرم شالومتفتيشه

يتم نقل جميع البضائع من قطاع غزة إلى خارج البالد وفقا للتنسيق المسبق أمام  (2

سلطة الضرائب وأمام مديرية التنسيق واإلرتباط غزة ووفقا إلجراءات سلطات 

 .الجمارك والضرائب

 - نقل بضائع من قطاع غزة إلى إسرائيل .ح

 :ءاتاستثنا (1

صناديق بالستيكية فارغة، صناديق : تمت الموافقة على نقل البضائع التالية (أ

، الحديد والصلب، (طن شهريا 400)خشبية فارغة، منتجات زراعية 

 (.الدفاتر، وما إلى ذلك)األثاث والمنسوجات، المنتجات الورقية 
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 في جبهة العمل –قسم شعبة العمليات 

 منطقة يهودا والسامرة وقطاع غزة – جداول التصاريح

 منطقة يهودا والسامرة – جدول التصاريح

 احتياجات صحية

الرقم 

 التسلسلي

 مالحظات الجيل نطاق التصريح الحصة التسمية الهدف

 .للعالج الطبي في إسرائيلالمرضى المدعوون  .1 احتياجات طبية .1

مرضى السرطان والغسيل الكلوي وفقا لقوائم  .2

 .منسق الصحة

دعوات من المستشفيات في إسرائيل وفقا لفحص  .3

 .عينة مع المستشفى

 .المرضى المزمنين .4

وفقا للحاجة ما بين  .بدون

 00:00-00:00الساعات 

 .إرفاق الوثائق المرفقة .1 .بدون

 .غير مشروط بحيازة بطاقة عضوية .2

 .تشخيص أمني وفقا للحاجة .3

 .مرافقة أحد أقرباء العائلة الموجود في المستشفى .1 مرافقة مريض .2

 .المرضى المزمنين .2

وفقا للحاجة ما بين  .بدون

 00:00-00:00الساعات 

 .أولوية للقرابة من الدرجة األولى .1 .بدون

 .إرفاق الوثائق المرفقة .2

 .غير مشروط بحيازة بطاقة عضوية .3

 .وفقا للحاجةتشخيص أمني  .4

 /زيارة مريض ألحد أقرباء عائلة فلسطينية  .1 زيارة مريض .3

 .إسرائيلية

قريب من الدرجة  – زيارة مريض في غزة .2

انظر الفصل )األولى فقط وفي حالة خطر الحياة 

أيام ما بين الساعات  5حتى  .بدون

05:00-00:00 

فحص تصريح ساري المفعول ألحد  .1 بدون

وثيقة عن إسرائيلي مقيم  /أقرباء العائلة 

 .في المستشفى
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 في جبهة العمل –قسم شعبة العمليات 

 .مشروط بحيازة بطاقة عضوية .2 .، مع مراعاة موقف منسقة الصحة(ج

 .تشخيص أمني وفقا للحاجة .3

يدور . طبيب يعمل في مستشفى في إسرائيل .1 طبيب .4

الحديث عن األطباء الذين يعملون في إسرائيل وال 

شمل يحصلون على تصريح عمل ألن لهم لم 

العائلة، يتخصصون في المستشفيات في إسرائيل 

 .أو يحتاجون إلى تشخيص أمني

يوم، ما بين الساعات  180 بدون

00:00-00:00 

منوط بموافقة وزارة الصحة للتشغيل في  .1 بدون

 .إسرائيل، بالتنسيق مع منسقة الصحة

 .يخضع لتشخيص أمني عند الحاجة .2

 .ملزم ببطاقة عضوية .3

 القانونيةاالحتياجات 

الرقم 

 التسلسلي

 مالحظات الجيل نطاق التصريح الحصة التسمية الهدف

عمل المحامين الفلسطينيين في إسرائيل مع  .1 محامي في إسرائيل .4

المعتقلين الفلسطينيين، من بين أمور أخرى، 

لغرض التشاور واإلعداد لجلسات االستماع أو 

 .المناقشات

أشهر ما بين  3حتى  بدون

 19:00-05:00الساعات 

 .شهادة محامي سارية المفعول .1 بدون

 .وثيقة توكيل من مقيم معتقل في إسرائيل .2

 .إشعار بشأن وجود المعتقل بمعيار محدد .3

 .موقف المستشار القانوني .4

 .مشروط بحيازة بطاقة عضوية .5

 .تشخيص أمني وفقا للحاجة .6

 .الحضور في المحكمة .1 االحتياجات القانونية .5

 .إلحتياجات قانونيةفحوصات طبية  .2

تصريح لمدة يوم واحد  بدون

 حسب الساعات المطلوبة

 .إرفاق الوثائق المرفقة .1 .بدون

 .غير مشروط بحيازة بطاقة عضوية .2

 .تشخيص أمني وفقا للحاجة .3
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 في جبهة العمل –قسم شعبة العمليات 

 احتياجات التعليم

الرقم 

 التسلسلي

 مالحظات الجيل نطاق التصريح الحصة التسمية الهدف

 – احتياجات خاصة .6

 .مدرسةموظف 

مدرسون الذين يعملون في  .1

مدارس في شرقي أورشليم 

 .القدس

عمال في مدارس في شرقي  .2

 .أورشليم القدس

. 400 – مدرسون مسلمون .1

 .150 – مدرسون مسيحيون

 دون حصص – عمال .2

لفترة السنة الدراسية 

ما بين الساعات 

05:00-19:00 

منوط بطلب المؤسسة التعليمية، مع دراسة  .1 بدون

السياسي للمؤسسة وتقديم األدلة االنتماء 

 .المناسبة

 .مشروط بحيازة بطاقة عضوية .2

 .تشخيص أمني وفقا للحاجة

 – احتياجات خاصة .7

 طالب مدرسة

مخصص لطالب المدارس الذين 

 .يدرسون في شرقي أورشليم القدس

لفترة السنة الدراسية  بدون

ما بين الساعات 

05:00-19:00 

التعليمية، مع دراسة منوط بطلب المؤسسة  .1 بدون

االنتماء السياسي للمؤسسة وتقديم األدلة 

 .المناسبة

 .مشروط بحيازة بطاقة عضوية .2

 .تشخيص أمني وفقا للحاجة .3

حتى نصف عام ما  50 .تعليم أكاديمي في إسرائيل .تعليم أكاديمي .8

بين الساعات 

05:00-19:00. 

. الدكتوراه /التعليم لدرجة الماجستير  .1 بدون

الهيئات  /وثائق من المؤسسة األكاديمية 

 .األكاديمية المشاركة في المنحة

 .مشروط بحيازة بطاقة عضوية .2

 .تشخيص أمني وفقا للحاجة .3
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 في جبهة العمل –قسم شعبة العمليات 

 – احتياجات خاصة .9

 مؤتمر طبي

وفقا للحاجة ما بين  بدون المشاركة في مؤتمر طبي

-00:00الساعات 

 3حتى . 00:00

 .أشهر

التي تثبت الدعوة تقديم الوثائق الرسمية  .1 بدون

 .لإلستكمال، طبيعة اإلستكمال وتاريخه

 .رأي منسقة الصحة .2

مشروط بحيازة بطاقة عضوية لتصريح  .3

 .ألكثر من يوم واحد

 .تشخيص أمني وفقا للحاجة .4

الدخول بهدف إستكمال طبي في  إستكمال طبي .10

 إسرائيل

ما بين )وفقا للحاجة  بدون

-00:00الساعات 

00:00) 

 .بتقديم وثائق وموقف منسقة الصحةمنوط  .1 بدون

مشروط بحيازة بطاقة عضوية لتصريح  .2

 .ألكثر من يوم واحد

 .منوط بتشخيص أمني .3

التقنية  – تصريح .11

 هايتك/الفائقة

لمدة نصف عام ما  1,000 .هايتك/التقنية الفائقة – تصريح

بين الساعات 

05:00- 00:00 

 /تقدم الطلبات من قبل شركة التقنية الفائقة  .1 22

قطاع العالقات العامة إلى مديرية التنسيق 

واإلرتباط، أو من خالل شركة التقنية 

 .الفائقة للقطاع االقتصادي

يجب تقديم نموذج الطلب، صورة عن  .2

بطاقة الهوية الشخصية، وثيقة موقعة من 

. قبل مدير شركة التقنية الفائقة الفلسطيني

ت هناك حاجة لتقديم طلب من شركة ليس

 .التقنية الفائقة اإلسرائيلية

 .مشروط بحيازة بطاقة عضوية .3

غير موافق عليه )منوط بإزالة المنع فقط  .4

 (.للممنوعين
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 في جبهة العمل –قسم شعبة العمليات 

 االقتصاد والعمالة

الحصة  القطاع نوع الحصة

 للقطاع

الحصة للقطاع  القطاع الفرعي

 الفرعي

الحصة  المعيار

 للمعيار

 الحصةفترة سريان 

 ثابتة

 30,000 متزوج 22الجيل  - - 30,000 بناء

 حصة ثابتة

تصريح إقامة  16,000من بينهم )

 +(متزوج  22بمعيار 

 28,100 متزوج 22الجيل  - - 28,100 بناء للسكن

 4,450 متزوج 22الجيل  - - 4.450 الصناعة والخدمات

 6,250 متزوج 22الجيل  - - 6,250 زراعة غير موسمية

 270 وما فوق 21الجيل  - - 270 الصحة في إسرائيل

ثابتة في مناطق 

 خاصة

الصحة في شرقي أورشليم القدس 

العاملون في المجال الطبي في )

 المستشفيات في شرقي أورشليم القدس

  1,980 وما فوق 21الجيل  - - 1,980

  300 وما فوق 21الجيل  - - 300 فنادق في شرقي أورشليم القدس

 1,700 وما فوق 21الجيل  - - 2,500 المنطقة الصناعية عطروت
 حصص ثابتة

 800 متزوج 22الجيل 

 10,750 زراعة موسمية الموسمية

 كل السنة 4,250 متزوج 22الجيل  4,250 البساتين والمزارع

متزوج  21الجيل  3,000 قطف الزيتون

 (اإلجراءات العائلية)

3,000 27/08/17-15/01/2018 
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 في جبهة العمل –قسم شعبة العمليات 

الحصة  القطاع نوع الحصة

 للقطاع

الحصة للقطاع  القطاع الفرعي

 الفرعي

الحصة  المعيار

 للمعيار

 الحصةفترة سريان 

 2017موسم  2,000 متزوج 22الجيل  2,000 إلتقاط اللوز 

الفواكه والخضروات 

 الموسمية

 نمو متغير 1500 متزوج 22الجيل  1500

 (عمال وما إلى ذلك ،BMC تجار، مرشدين،)احتياجات اقتصادية 

الرقم 

 التسلسلي

 مالحظات الجيل نطاق التصريح الحصة التسمية الهدف

12. BMC  مخصص لكبار رجال األعمال

 .الفلسطينيين

لمدة سنة ما بين الساعات  2,400

00:00-00:00 

 .مشروط بحيازة بطاقة عضوية .1 بدون

ساري المفعول )منوط بتشخيص أمني  .2

 (.لمطار بن غوريون أيضا

 .بموجب ما هو مفصل في اإلجراء .3

مخصص لتجار فلسطينيين  تجاره .13

 .إلسرائيل

لمدة نصف عام ما بين  22,000

 00:00-07:00الساعات 

 25الجيل 

 +متزوج 

 .مشروط بحيازة بطاقة عضوية .1

غير موافق عليه )منوط بإزالة المنع فقط  .2

 (.للممنوعين

عامل منظمات  .14

 دولية

مخصص لعمال المنظمات الدولية 

 .الفلسطينيين

تشمل الحصة  .1

2,200. 

 -25 -22الجيل  .2

200. 

لمدة نصف عام ما بين 

 00:00-05:00الساعات 

 22الجيل 

 وما فوق

 .مشروط بحيازة بطاقة عضوية .1

 .منوط بتشخيص أمني .2

 .منوط بطلبات من السفارات .3
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 في جبهة العمل –قسم شعبة العمليات 

الرقم 

 التسلسلي

 مالحظات الجيل نطاق التصريح الحصة التسمية الهدف

 -25األعمار  .3

2,000. 

فلسطينيين للعمل في الكنائس في  عامل الكنيسة .15

 .إسرائيل

لمدة نصف عام ما بين  1,200

 22:00-05:00الساعات 

 25الجيل 

 وما فوق

 .مشروط بحيازة بطاقة عضوية .1

 .منوط بتشخيص أمني .2

 .وفقا إلجراء المسيحيين .3

في ( رجال دين)عمال الدين  عامل ديني .16

 أورشليم القدس

لمدة نصف عام ما بين  100

 22:00-05:00الساعات 

 25الجيل 

 وما فوق

 .مشروط بحيازة بطاقة عضوية .1

 .منوط بتشخيص أمني .2

 .وفقا إلجراء المسيحيين .3

عامل شركة  .17

الكهرباء شرقي 

 أورشليم القدس

دخول عمال شركة الكهرباء شرقي 

شركة الكهرباء )أورشليم القدس 

 (شرقي أورشليم القدس

-05:00ما بين الساعات  100

00 

وثيقة رسمية خاصة من شركة الكهرباء  .1 بدون

 /شرقي أورشليم القدس بإرفاق توصية

موقف رئيس قطاع البنية التحتية وضابط 

 .الكهرباءمقر 

 .مشروط بحيازة بطاقة عضوية .2

 .منوط بتشخيص أمني .3

عامل األوقاف في  .18

 المسجد األقصى

ساعات )لمدة نصف سنة  150 عامل األوقاف في المسجد األقصى

 (.وفق الوظيفة والحاجة

فحص قائمة األسماء أمام بلدية أورشليم  .1 بدون

 .القدس

 .تشخيص أمني لمدة سنة .2

 .عضويةمشروط بحيازة بطاقة  .3
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 في جبهة العمل –قسم شعبة العمليات 

الرقم 

 التسلسلي

 مالحظات الجيل نطاق التصريح الحصة التسمية الهدف

 – احتياجات خاصة .19

 اجتماع عمل

الخروج إلى اجتماعات عمل في 

 .إسرائيل

أيام ما بين  5حتى  بدون

 00:00-00:00الساعات 

ستخضع الموافقة على الطلب بتقديم وثائق  .1 بدون

وشهادات تؤكد أن هناك بالفعل اجتماعا 

في إسرائيل، منوط بعدم وجود إقامة دائمة 

 .في إسرائيل

 .بحيازة بطاقة عضويةمشروط  .2

 .منوط بتشخيص أمني .3

أيام في الشهر  5+ أيام  5 بدون البحث عن عمل في إسرائيل البحث عن عمل .20

ليس بالتزامن ما بين 

. 19:00-05:00الساعات 

 3مشروط بفترة تهدئة من 

 .اشهر على األقل

متزوج  22

+ 

 .مشروط بحيازة بطاقة عضوية .1

موافق عليه غير )منوط بإزالة المنع فقط  .2

 (.للممنوعين

 – سيتم إعطاء التصريح بدون أيام الجمعة .3

 .السبت

لمدة نصف عام ما بين  50 مرشدي السياحة في إسرائيل مرشد سياحي .21

 00:00 -00:00الساعات 

مرشدا سياحيا كما  50وفق قائمة تضم  .1 بدون

 .وردت من وزارة السياحة الفلسطينية

 .منوط بتشخيص أمني .2

 .بطاقة عضوية مشروط بحيازة .3

لمدة نصف عام ما بين  500 عمال السياحة في إسرائيل عامل سياحة .22

 00:00-05:00الساعات 

 .مشروط بحيازة بطاقة عضوية .1 بدون

 .منوط بتشخيص أمني .2

طاقم الطوارئ  .23

 الطبي

الطواقم الطبية التابعة إلى نجمة 

 داود الحمراء والهالل األحمر

 ما بين الساعات 2,000

00:00-00:00 

بموجب طلب المستشفيات في شرقي  .1 بدون

 .أورشليم القدس فقط
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 في جبهة العمل –قسم شعبة العمليات 

الرقم 

 التسلسلي

 مالحظات الجيل نطاق التصريح الحصة التسمية الهدف

 .مشروط بحيازة بطاقة عضوية .2

 .تشخيص أمني لجميع الذين يتلقون الوثائق .3

إجراءات السكك  .24

 /الحديدية 

 القطارات

العمال في المستوطنات الذين يطلب 

منهم المغادرة مع صاحب العمل من 

مناطق يهودا والسامرة من أجل 

في منزل " المنتجات"تركيب 

 .الزبون

أشهر ما بين  3لمدة  200

 00:00-05:00الساعات 

وثيقة من صاحب العمل التي تفصل طبيعة  .1 وما فوق 22

 .العمل في إسرائيل

 .مشروط بحيازة بطاقة عضوية .2

 .منوط بتشخيص أمني .3

يخضع لرخصة عمل سارية المفعول في  .4

 .المستوطنة

 احتياجات الطقوس الدينية

الرقم 

 التسلسلي

 مالحظات الجيل نطاق التصريح الحصة التسمية الهدف

صلوات في المسجد  .25

األقصى في أيام 

 الجمعة فقط

خروج المصلين الفلسطينيين للصالة في المسجد 

 .الجمعةاألقصى في أيام 

لمدة نصف عام ما  بدون

 بين الساعات

05:00-16:00. 

الرجال من 

 55جيل 

عاما، النساء 

من جيل 

 .عاما45

سيتم تقديم الطلبات بموجب القوائم المقدمة  .1

 .من خالل بالعالقات العامة

 مشروط بحيازة بطاقة عضوية حتى جيل .2

 .عاما 60

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .3

بموجب ما هو مفصل  بدون دخول الفلسطينيين المسيحيين في األعياد إلى إسرائيل المسيحيةاألعياد  .26

 .أعاله

 .السكان المسيحيين .1 بدون

تقدم من قبل مدير الشؤون المسيحية في  .2
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 في جبهة العمل –قسم شعبة العمليات 

الرقم 

 التسلسلي

 مالحظات الجيل نطاق التصريح الحصة التسمية الهدف

 .وزارة الداخلية

غير موافق عليه )منوط بإزالة المنع فقط  .3

 (.للممنوعين

 .غير مشروط بحيازة بطاقة عضوية .4

حتى أسبوع ما بين  بدون الدخول للزيارات العائلية في إسرائيل عائليةزيارة  .27

 -05:00الساعات 

22:00 

 قرابة من الدرجة األولى فقط .1 بدون

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .2

 .األزواج واألطفال – العائالت المقسمة .3

زيارة عائلية في  .28

 العيد

األضحى، الدخول للزيارات العائلية خالل األعياد 

 .رمضان واألعياد المسيحية

وفقا 

للتعريف 

في 

الخطوات 

المصادق 

 عليها

وفقا للتعريف في 

الخطوات المصادق 

 عليها

وفقا للتعريف 

في الخطوات 

المصادق 

 عليها

وفقا لما هو معرف في قانون الخطوات  .4

 .المصادق عليها

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .5



 غير مصنف

43- 

 في جبهة العمل –قسم شعبة العمليات 

 كبار المسؤولين الفلسطينيين

الرقم 

 التسلسلي

 مالحظات الجيل نطاق التصريح الحصة التسمية الهدف

كبار المسؤولين في  .29

 1السلطة الفلسطينية 

أصحاب المناصب الكبيرة في السلطة الفلسطينية 

 .وغيرهم من أقارب رئيس السلطة الفلسطينية

يشمل . لمدة سنة 120

 .النوم في إسرائيل/اإلقامة

 .منوط بتشخيص أمني .1 بدون

ال يشمل )يسمح حركة مرور دون تفتيش  .2

 (.مطار بن غوريون

بين . يسمح حركة مرور حرة إلسرائيل .3

 .المناطق منوط بتنسيق فردي

كبار المسؤولين في  .30

 2السلطة الفلسطينية 

ما بين الساعات . لمدة سنة 200 .أصحاب المناصب المختلفة في السلطة الفلسطينية

00:00-00:00. 

في التفتيش أثناء مروره  يستحق تخفيف .1 بدون

في المعبر ويتم مرافقته من قبل شركة 

 .لوفر

يحق له المرور عبر المعابر اإلسرائيلية  .2

 .الداخلية

يسمح بالمرور بين منطقة يهودا والسامرة  .3

 .وقطاع غزة خاضع للتنسيق

 .منوط بتشخيص أمني .4



 غير مصنف

44- 

 في جبهة العمل –قسم شعبة العمليات 

 حركة السكان لتلبية احتياجات مختلفة

الرقم 

 التسلسلي

 مالحظات الجيل نطاق التصريح الحصة التسمية الهدف

جمع شمل العائالت للفلسطينين في  جمع شمل العائالت .31

 .إسرائيل بما في ذلك إيالت

في إسرائيل  5/جمع شمل العائالت أ

إلى مطار بن  – (وضع مؤقت)

 .غوريون فقط

لمدة سنتين ما  بدون

بين الساعات 

00:00-00:00. 

يوم واحد إلى 

التاريخ المذكور 

على تذكرة 

الطيران ومنوط 

 /بعرض الحالة أ 

في إسرائيل  5

 .لجميع األهداف

منوط بإظهار موافقة وزارة الداخلية  .1 بدون

ومالحظة مركز التصاريح الذي يؤكد جمع 

شمل العائالت في نظام معات، بدال من 

 .في إسرائيل 5 /ذلك، يظهر الحالة أ 

 .بطاقة عضويةمشروط بحيازة  .2

غير موافق عليه )منوط بإزالة المنع فقط  .3

 (.للممنوعين

 5 /يتعين على كل شخص يحمل الوضع أ  .4

في إسرائيل أن يخضع لتشخيص أمني 

منوط بجواز . مسبق وأن يحمل تصريح

 .سفر فلسطيني ساري المفعول

 – احتياجات خاصة .32

 رحلة

تصريح ذو  بدون رحالت في إسرائيل

يومين ما بين 

الساعات 

08:00- 00:00 

منوط بطلبات وزارات حكومية في السلطة  .1 بدون

ال (. مع التأكيد على المدارس)الفلسطينية 

 .توجد نية للموافقة على الرحالت الخاصة

 .غير مشروط بحيازة بطاقة عضوية .2

غير موافق عليه )منوط بإزالة المنع فقط  .3

 (.للممنوعين

 .السبت – الجمعةبدون أيام  .4



 غير مصنف

45- 

 في جبهة العمل –قسم شعبة العمليات 

الرقم 

 التسلسلي

 مالحظات الجيل نطاق التصريح الحصة التسمية الهدف

 – احتياجات خاصة .33

 رفاه

وفقا للحاجة ما  بدون احتياجات رفاهية في إسرائيل

بين الساعات 

00:00-00:00 

منوط بتوجه مؤسسة الرفاه إلى منسقة  .1 بدون

 (.مجال الرفاه)الصجة 

 .مشروط بحيازة بطاقة عضوية .2

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .3

 – احتياجات خاصة .34

 زفافحفل 

المشاركة في حفل زفاف في 

 .إسرائيل

حتى ثالثة ايام،  بدون

ساعات وفق 

 .الحاجة

 .قرابة عائلية .1 بدون

غير موافق عليه )منوط بإزالة المنع فقط  .2

 (.للممنوعين

مشروط بحيازة بطاقة عضوية حتى جيل  .3

 .عاما 60

 .منوط بالدعوة .4

 – احتياجات خاصة .35

 جنازة

حتى ثالثة أيام ما  بدون .إسرائيلالمشاركة في جنازة في 

بين الساعات 

00:00-00:00 

 .قرابة عائلية .1 بدون

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .2

 .غير مشروط بحيازة بطاقة عضوية .3

 .منوط بتقديم شهادة وفاة .4

 – احتياجات خاصة .36

 مقابلة سفارات

خروج فلسطينيين إلسرائيل لمقابلة 

 السفارات /في القنصليات 

تصريح لمدة يوم  بدون

واحد حسب 

 ساعات المقابلة

 .وثيقة من القنصلية ذات الصلة .1 بدون

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .2

 .مشروط بحيازة بطاقة عضوية .3

منوط بتقديم الوثائق التي تبرر المغادرة  .1 .بدونيوميا، ساعات  بدونانتقال الفلسطينيين أو أصحاب الخروج إلى خارج  .37



 غير مصنف
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 في جبهة العمل –قسم شعبة العمليات 

الرقم 

 التسلسلي

 مالحظات الجيل نطاق التصريح الحصة التسمية الهدف

في إسرائيل إلى  5 /المناصب أ  البالد

خارج البالد عن طريق مطار بن 

 .غوريون

وفقا لموعد 

بما في )الرحلة 

 (ذلك عبر اليوم

عن طريق مطار بن غوريون، تذكرة 

السفر وجواز سفر فلسطيني ساري 

 .المفعول

كل من يتروح )منوط بتشخيص أمني  .2

 (.دون عالقة للمنع 60-18عمره بين 

باستثناء مشروط بحيازة بطاقة عضوية  .3

 .الحاالت االنسانية

من تمت الموافقة على خروجه إلى خارج  .4

البالد عن طريق مطار بن غوريون، يحق 

 .له العودة إلى المنطقة بنفس الطريق

ومنوط بتشخيص  5/منوط بعرض الحالة أ .5

الفلسطينيون الذين يسافرون إلى . أمني

خارج البالد عن طريق مطار بن غوريون 

سفر فلسطيني فقط، والمصرح لهم بجواز 

يغلب . حتى عندما يحملون جنسية أجنبية

جواز السفر الفلسطيني على جواز السفر 

 .األجنبي

خروج عائالت السجناء للزيارة في  زيارة سجين .38

 .السجن في إسرائيل

حتى سنة ما بين  بدون

الساعات 

05:00- 19:00 

ستصدر التصاريح بناء على طلب الصليب  .1 بدون

منح التصريح لزائر من  سيتم. األحمر

 .الدرجة األولى والجد والجدة

 /ستعطى التصاريح للممنوعين واألخوة  .2

 – 16األبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 

 .يوما لمدخلين فقط 60-عاما لمدة 45



 غير مصنف
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 في جبهة العمل –قسم شعبة العمليات 

الرقم 

 التسلسلي

 مالحظات الجيل نطاق التصريح الحصة التسمية الهدف

منوط . غير مشروط بحيازة بطاقة عضوية .3

 .بتشخيص أمني

إقامة مؤقته في  .39

منطقة يهودا 

 والسامرة

 1,100-مة متجددة لتصاريح إقا

فلسطيني من عمال السلطة الذين 

ينتمون إلى قطاع غزة، المقيمين 

الذين تمت الموافقة على إقامتهم في 

 .منطقة يهودا والسامرة

 .منوط بتشخيص أمني .1 بدون حتى سنتين بدون

 .منوط بتوجه من قبل السلطة الفلسطينية .2

من بين أمور أخرى، السكان الذين  .3

الترحيل والمقيمين  يخضعون لسياسة عدم

الذين هم في عملية تدريجية وفقا 

 .إلجراءات التوطين

تصريح لكل مديرية تنسيق  20حتى  .احتياجات شخصية احتياجات شخصية .40

تصريح لمركز  30-وإرتباط و

 التصاريح

فترة زمنية ال 

تزيد عن شهر ما 

بين الساعات 

05:00- 

سيتم . 22:00

تحديد فترة تهدئة 

واحد لمدة أسبوع 

. على األقل

مجموع 

التصاريح للمقيم 

 6ال تزيد عن 

 .أشهر في السنة

لن تقبل القوائم المرکزة وإنما طلبات فردية  .1 .بدون

 .فقط

مشروط بحيازة بطاقة عضوية ألكثر من  .2

 .ثالثة ايام

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .3

احتياجات شخصية،  .41

 عامل قطاع عام

للمسؤولين في وزارات السلطة 

 /الفلسطينية، االتحادات المهنية 

النقابات والمستوى البلدي في 

فترة زمنية ال  600

تزيد عن شهر ما 

بين الساعات 

لن تقبل القوائم المرکزة وإنما طلبات فردية  .1 بدون

 .فقط بموجب طلب السلطة الفلسطينية

مشروط بحيازة بطاقة عضوية ألكثر من  .2



 غير مصنف
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 في جبهة العمل –قسم شعبة العمليات 

الرقم 

 التسلسلي

 مالحظات الجيل نطاق التصريح الحصة التسمية الهدف

مختلف القطاعات وعلى مستوى 

القيادة، والتي ليست جزءا من 

 .العالقات العامة واآلليات

05:00- 

سيتم . 22:00

تحديد فترة تهدئة 

وع واحد لمدة أسب

. على األقل

مجموع 

التصاريح للمقيم 

 6ال تزيد عن 

 .أشهر في السنة

 .ثالثة ايام

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .3

احتياجات شخصية،  .42

عامل قطاع 

 إقتصادي

ممثلو المؤسسات الكبرى التي يعمل 

فيها عدد من الشركات التابعة، 

مثل روابي، )وكذلك أكبر الشركات 

، وذلك منوط بطلب (بادكو، إلخ

أو  /اإلدارة العليا للشركات و 

ينبغي التأكيد بأن . المؤسسات

الحديث ال يدور عن التجار وإنما 

 .عن ممثلي الشركات

فترة زمنية ال  300

د عن شهر ما تزي

بين الساعات 

05:00- 

سيتم . 22:00

تحديد فترة تهدئة 

لمدة أسبوع واحد 

. على األقل

مجموع 

التصاريح للمقيم 

 6ال تزيد عن 

 .أشهر في السنة

لن تقبل القوائم المرکزة وإنما طلبات فردية  .1 بدون

أو /فقط بموجب طلب المؤسسات و

 .الشركات

مشروط بحيازة بطاقة عضوية ألكثر من  .2

 .ثالثة ايام

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .3

 احتياجات شخصية .43

اإلقامة في  –

 إسرائيل

ستم إصدار التصاريح إلى ضباط 

اإلرتباط وأفراد عائالتهم، قادة 

األجهزة وأفراد عائالتهم، عمال 

فلسطينيين في اإلدارة المدنية 

لمديريات التنسيق  200حتى  .1

 .رتباط رام هللا والخليلواإل

لبقية مديريات  150حتى  .2

فترة زمنية ال 

 3تزيد عن 

ما بين . أشهر

الساعات 

لن تقبل القوائم المرکزة وإنما طلبات فردية  .1 بدون

 .فقط

ملزم ببطاقة العضوية، في أي حالة يتم فيها  .2



 غير مصنف
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 في جبهة العمل –قسم شعبة العمليات 

الرقم 

 التسلسلي

 مالحظات الجيل نطاق التصريح الحصة التسمية الهدف

 .التنسيق واإلرتباط ودخول الصحفيين إلى إسرائيل

 700 – اإلدارة المدنية .3

05:00- 

22:00. 

 .ألكثر من ثالثة ايامإصدار تصريح 

منوط بتشخيص  – في حالة وجود منع .3

 .أمني

الترتيبات األنسانية  .44

 في أورشليم القدس

سكان منطقة يهودا والسامرة الذين 

يقيمون في منطقة بلدية أورشليم 

القدس، والذين تم االعتراف بهم من 

قبل وزارة الداخلية بأنهم يستحقون 

الحصول على تصاريح في إطار 

 .الترتيبات اإلنسانية في هذا المجال

لمدة سنتين ما  

بين الساعات 

00:00-00:00 

قائمة مصادق عليها من قبل وزارة  .1 .بدون

 .الداخلية

 .غير مشروط بحيازة بطاقة عضوية .2

 .تشخيص أمني وفقا للحاجة .3

 – احتياجات خاصة .45

 منظمات إسرائيلية

سيتم إصدار التصاريح للمنظمات 

المعترف بها من قبل اإلسرائيلية 

وزارة العدل كمؤسسة غير ربحية 

. التي تشجع السالم وتقرب القلوب

ستسجل التصاريح لصالح الرحالت 

 .والمؤتمرات في إسرائيل

سوف يتم  1,500

الحصول على 

تصاريح متجددة 

تصل إلى نصف 

سنة، مع حد 

يصل إلى دخول 

مرة  100بواقع 

كل ستة أشهر 

لكل ناشط في 

 .المنظمة

سوف تقدم المنظمات الطلب لموافقة مركز  .1 نبدو

 .التصاريح فقط

هذه التصاريح غير مقيدة بالفئة العمرية  .2

بسبب العدد الكبير من الشباب المشاركين 

 .في النشاط

 .40ووفقا للشروط في الرقم التسلسلي  .3

 – احتياجات خاصة .46

 BMCعائالت 

سيتم إصدار التصاريح ألحد أفراد 

العائلة من الدرجة األولى فقط 

لحاملي ( زوجة /المرأة، زوج/زوج)

 .BMCالوثائق 

سيتم إصدار  بدون

التصريح لمدة ال 

تزيد على ثالثة 

أشهر ولن تكون 

لن يتم إصدار التصريح تلقائيا، ولكن بناء  .1 بدون

على طلب من قبل التاجر والسلطة 

 .فلسطينية التي تشرح الحاجةال

 .40ووفقا للشروط في الرقم التسلسلي  .2



 غير مصنف
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 في جبهة العمل –قسم شعبة العمليات 

الرقم 

 التسلسلي

 مالحظات الجيل نطاق التصريح الحصة التسمية الهدف

 .مقيدة بساعات

 – احتياجات خاصة .47

 VIPعائالت 

سيتم إصدار التصاريح ألحد أفراد 

العائلة من الدرجة األولى فقط 

لحاملي ( زوجة /المرأة، زوج/زوج)

بموجب االستحقاق , VIPالوثائق 

 .VIPكما هو مفصل في إجراء 

سيتم إصدار  بدون

التصريح لمدة ال 

تزيد على ثالثة 

أشهر ولن تكون 

 .مقيدة بساعات

 .غير مشروط بحيازة بطاقة عضوية .1 بدون

 40ووفقا للشروط في الرقم التسلسلي  .2

 (.بإستثناء حيازة بطاقة عضوية)

السماح بدخول الفلسطينيين إلى  كبار السن .48

 .إسرائيل بدون تصاريح

حتى نصف عام  

ما بين الساعات 

07:00- 22:00 

الرجال من 

 55جيل 

عاما، 

النساء من 

 50جيل 

 عاما

 .تصريح تلقائي في النظام، دون طباعة .1

 .غير مشروط بحيازة بطاقة عضوية .2

غير موافق عليه )منوط بإزالة المنع فقط  .3

 (.للممنوعين



 غير مصنف

51- 

 في جبهة العمل –قسم شعبة العمليات 

 قطاع غزة – جدول التصاريح

 احتياجات صحية

الرقم 

 التسلسلي

 مالحظات الجيل التصريحنطاق  الحصة التسمية الهدف

الخروج بهدف  .1

 اإلستشفاء

الدخول من أجل تلقي عالج طبي منقذ للحياة أو عالج 

طبي بحيث أن عدم توفره يؤدي إلى تغيير الحياة بشكل 

كامل، إلى إسرائيل، منطقة يهودا والسامرة وخارج 

 .البالد

وفقا للحاجة التي  /يوميا  بدون

تدعمها خطة العالج ووفقا 

 . للمدة، النوع والتردد

منوط بتقديم طلب من قبل منسق الصحة  .1 بدون

 .في اللجنة المدنية الفلسطينية

 .منوط بتقديم وثائق طبية .2

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .3

سيتم الموافقة على مرافق للمريض لمن تم  .4

الموافقة على طلبه للحصول على العالج 

الطبي، منوط بتقديم الطلب والعالقة 

سرية، الدخول سيكون ممكنا مع البفاء األ

يجانب المريض أو تخضع لعرض 

 .تصريح دخول المستشفى

عبور الطواقم الطبية من قطاع غزة إلى منطقة يهودا  إستكمال طبي .2

والسامرة وإسرائيل إلستكماالت مهنية وتخصصية 

 وفقا للشروط التي تم تحديدها

في  150

 الشهر

اإلستكماالت المهنية 

والتخصصية في منطقة 

يهودا والسامرة وفي 

حتى ثالثة  – إسرائيل

 .أشهر

المتدربون الدائمون في 

منطقة يهودا والسامرة وفي 

 .حتى ستة أشهر – إسرائيل

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .1 بدون



 غير مصنف

52- 

 في جبهة العمل –قسم شعبة العمليات 

الرقم 

 التسلسلي

 مالحظات الجيل التصريحنطاق  الحصة التسمية الهدف

زيارة أحد أقارب العائلة الذين يعانون من مرض  زيارة مريض .3

منطقة يهودا  /خطير وفقا للشروط المحددة في إسرائيل 

 خارج البالد /والسامرة 

ما بين )ليوم واحد فقط  بدون

( 19:00 -05:00الساعات 

 .وحتى أسبوع

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .1 بدون

 

 – احتياجات خاصة .4

 رحلة

المرضى وذوي االحتياجات الخاصة دخول األطفال 

 . إلى جوالت منظمة في إسرائيل

التصريح ليوم واحد ما بين  بدون

 22:00 -05:00الساعات 

 .برعاية جمعية إسرائيلية .1 بدون

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .2

 (، عمال وما إلى ذلكBMGتجار، )احتياجات إقتصادية 

الرقم 

 التسلسلي

 مالحظات الجيل نطاق التصريح الحصة التسمية الهدف

تجار فلسطينيين إلسرائيل، منطقة يهودا والسامرة  تاجر .5

 .وفقا للشروط التي تم تحديدها. وخارج البالد

ساعات . حتى ثالثة أشهر .5,000

 .وفقا للحاجة

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .1 30

منوط بتوجه من قبل ممثل اللجنة المدنية  .2

 .ذات الصلة

زوجات التجار كمرافقين للتاجر الذي تمت الموافقة  مرافق لتاجر .6

 .على دخوله، عند عبوره

 200حتى 

في 

 .األسبوع

ساعات وفقا . حتى أسبوعين

 .لساعات التاجر

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .1 30

7. BMG حتى نصف عام ما بين  500 .كبار رجال األعمال والتجار الفلسطينيين

 00:00 -00:00الساعات 

 .BMGوفقا إلجراء  .1 30

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .2



 غير مصنف

53- 

 في جبهة العمل –قسم شعبة العمليات 

الرقم 

 التسلسلي

 مالحظات الجيل نطاق التصريح الحصة التسمية الهدف

طاقم الطوارئ  .8

 الطبي

تدخل الطواقم الطبية إلى المستشفيات في شرقي 

 .أورشليم القدس للقيام بأعمال طبية

أشهر ما  3يوم واحد لمدة  500

 -00:00بين الساعات 

00:00 

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .1 بدون

تصريح عمل  .9

 استثنائي

عمال سلطة المعابر فقط لتشغيل المعابر بين قطاع 

 .غزة وإسرائيل

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .1 30 .حتى نصف عام 15

منوط بموافقة السلطات ذات الصلة في  .2

 .إسرائيل

 األجانب والمنظمات الدولية

الرقم 

 التسلسلي

 مالحظات الجيل نطاق التصريح الحصة التسمية الهدف

عامل منظمات  .10

 دولية

دخول عمال المنظمات الدولية المعترف بها 

إلسرائيل، . الفلسطينيين لغرض نشاط المنظمة فقط

 .منطقة يهودا والسامرة وخارج البالد

حتى شهر تشمل النوم في  450

إسرائيل ومنطقة يهودا 

 .والسامرة

 .منوط بتوجة المنظمات الدولية .1 25-28

 .أمني وفقا للحاجةمنوط بتشخيص  .2

يوم في السنة  120فترة متراكمة تبلغ  .3

 (.دون تحديد عدد التصاريح)

المستفيدون من  .11

 المنظمات الدولية

دخول الفلسطينيين الذين ال يعملون بشكل مباشر في 

منظمة دولية معترف بها، ولكن تم تعيينهم من قبل 

المنظمة لفائدة تنفيذ مشاريع محددة، من أجل نشاط 

 .المنظمة فقط

حتى شهر تشمل النوم في  550

إسرائيل ومنطقة يهودا 

 .والسامرة

من 

جيل 

وما  24

 فوق

 .منوط بتوجة المنظمات الدولية .1

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .2

 4مجموع التصاريح للمقيم ال تزيد عن  .3

 .تصاريح في السنة



 غير مصنف
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 في جبهة العمل –قسم شعبة العمليات 

 حركة السكان لتلبية احتياجات مختلفة

الرقم 

 التسلسلي

 مالحظات الجيل نطاق التصريح الحصة التسمية الهدف

دخول عائالت السجناء للزيارة في  زيارة سجين .12

 .السجون في إسرائيل

سجين في  50حتى 

 .األسبوع

ليوم واحد ما بين الساعات 

05:00- 19:00 

 .قواعد خدمات السجون /وفقا للتعريفات  .1 بدون

والدين، أزواج )قرابة من الدرجة األولى  .2

 (.أطفال 3وحتى 

 .الخروج مرة في األسبوع .3

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .4

الدخول إلى إسرائيل بهدف نشاطات  االحتياجات القانونية .13

الزمة إلدارة إجراءات قانونية في 

وفقا للشروط المحددة في . إسرائيل

 .اإلجراء ذات الصلة

تصريح لمدة يوم واحد  بدون

 .حسب الساعات المطلوبة

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .1 بدون

 .منوط بإستيفاء تعليمات اإلجراء .2

الدخول إلى إسرائيل وتجديد  جمع شمل العائالت .14

تصاريح اإلقامة في إسرائيل 

للفلسطينيين الموجودون في عملية 

 ".جمع شمل العائالت"

 5 /التعامل مع أصحاب المناصب أ 

في إسرائيل للمغادرة إلى خارج 

طريق مطار بن البالد عن 

 .غوريون

لمدة سنة ما بين الساعات  بدون

00:00- 00:00 

 .وفقا لتعليمات وموافقة وزارة الداخلية .1 بدون

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .2

سيتم تنفيذ موافقة خروج أصحاب  .3

وفقا لموعد السفرة ومنوط  5/المناصب أ

 .بتشخيص أمني وجواز سفر فلسطيني



 غير مصنف
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 في جبهة العمل –قسم شعبة العمليات 

 – احتياجات خاصة .15

 مقابلة سفارات

دخول سكان قطاع غزة إلى 

إسرائيل إلجراء مقابلة مع 

السفارات، شريطة أال  /القنصليات 

تكون المقابلة المطلوبة متوفرة في 

 .قطاع غزة

حتى يومين يشمل النوم في  بدون

 منطقة يهودا والسامرة

 .وثيقة من القنصلية ذات الصلة .1 بدون

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .2

تعليق التصاريح إلجراء مقابلة في تم  .3

السفارة األمريكية بالتنسيق مع الواليات 

المتحدة األمريكية حتى يتم أخذ العبر 

 .األمنية

الخروج إلى خارج  .16

 البالد

خروج الفلسطينيين إلى خارج البالد 

عن طريق معابر الحدود اللنبي 

عن طريق . ومطار بن غوريون

اللنبي لغرض العالج الطبي 

لخاص، المؤتمرات الخاصة، ا

. طالب الدراسات العليا المتقدمة

باإلضافة إلى ذلك، وفقا لهدف 

اإلقامة على المدى الطويل في 

وفقا للتفاصيل )خارج البالد 

عن طريق مطار (. المذكورة أعاله

بن غوريون لكبار رجال األعمال 

في الظروف التي تم  BMGمع 

تحديدها، وحاالت إنسانية استثنائية 

الخروج . في ظل الظروف المحددة

إلى خارج البالد ألصحاب 

في إسرائيل لكل  5/المناصب أ

 .األهداف

 20 – مطار بن غوريون

 في الشهر

في  100 – اللنبي

 األسبوع

ما بين الساعات . يوم واحد

05:00- 22:00 

 .جواز سفر فلسطيني ساري المفعول .1 بدون

حاالت إنسانية  – مطار بن غوريون .2

 .إستثنائية

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .3

 .في المجموعات وفي المرافقة .4



 غير مصنف
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 في جبهة العمل –قسم شعبة العمليات 

صلوات في المسجد  .17

 .األقصى

دخول سكان قطاع غزة للصالة كل 

 .يوم جمعة في المسجد األقصى

وفقا لساعات . يوم واحد 300

 .الصالة

60 

( يشمل)

للرجال 

 (والنساء

 .منوط بغياب منع أمني .1

إسرائيلية سيتم نقلهم بواسطة حافالت  .2

مستأجرة من قبل السلطة الفلسطينية، منوط 

 .بمرافقة ممثل للسلطة الفلسطينية

خروج المصلين يرافقهم أحفاد حتى سن  .3

 .عاما 15

 .تم تجميد الهدف .4

إعادة تأهيل قطاع  .18

 غزة

دخول سكان قطاع غزة إلى منطقة 

يهودا والسامرة وإسرائيل لصالح 

الدورات  /المؤتمرات المهنية 

التدريبية التي ترعاها السلطة 

الفلسطينية من أجل إعادة تأهيل 

 .قطاع غزة

 .منوط بطلب من قبل السلطة الفلسطينية .1 بدون .حتى أسبوع دون نوم بدون

تتم المصادقة عليها كقاعدة في مجاالت  .2

 .البنية التحتية واإلقتصاد

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .3

 30الحصة حتى  .شخصيةاحتياجات  احتياجات شخصية .19

 .تصريح

ال يزيد عن شهر ما بين 

. 22:00 -05:00الساعات 

سيتم تحديد فترة تهدئة لمدة 

. أسبوع واحد على األقل

مجموع التصاريح للمقيم ال 

 .أشهر في السنة 6تزيد عن 

لن تقبل القوائم المرکزة وإنما طلبات فردية  .1 بدون

 .فقط

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .2

 – احتياجات خاصة .20

 حفل زفاف

دخول سكان قطاع غزة إلى 

حتى لغرض االنتقال إلى )إسرائيل 

منطقة يهودا والسامرة أو إلى خارج 

لغرض المشاركة في حفل ( البالد

زفاف أحد أقارب العائلة من الدرجة 

 .األولى

 – ساعات. حتى ثالثة أيام بدون

 .وفقا للحاجة

ولى خاضع للقرابة من الدرجة األ .1 بدون

الوالدين، األخوة، األطفال، األجداد )

 (.للشخص الذي سيتم زيارته

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .2



 غير مصنف
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 في جبهة العمل –قسم شعبة العمليات 

 – احتياجات خاصة .21

 جنازة

دخول سكان قطاع غزة إلى 

حتى لغرض االنتقال إلى )إسرائيل 

منطقة يهودا والسامرة أو إلى خارج 

لغرض المشاركة في حفل ( البالد

العائلة من الدرجة جنازة أحد أقارب 

 .األولى

ما بين . حتى ثالثة أيام بدون

 00:00 -00:00الساعات 

خاضع للقرابة من الدرجة األولى  .1 بدون

الوالدين، األخوة، األطفال، األجداد )

 (.للمتوفى

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .2

دخول طالب فلسطينيين سكان  رحلة .22

 .قطاع غزة لرحلة إلى إسرائيل

ليوم واحد ما بين الساعات  بدون

05:00- 19:00 

حتى جيل 

 عاما 15

 .رحالت المدرسة في منتصف األسبوع .1

-النسبة هي معلم ل)مرافقين  – مدرسون .2

 (.طالب 15

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .3

دخول الفلسطينيين لحضور  المشاركة في مؤتمر .23

 /المؤتمرات في مجاالت الزراعة 

والسامرة  الطب في منطقة يهودا

 .وإسرائيل وفقا للشروط المحددة

حتى أسبوع ما بين الساعات  بدون

05:00- 19:00 

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .1 بدون

دخول كبار المسؤولين في مجاالت  اجتماعات عمل .24

الطاقة، الماء ، االتصاالت وغيرهم 

من المسؤولين في الوزارات 

الحكومية ورجال أعمال كبار 

بتقديم طلب من قبل لجنة منوط )

الشؤون المدنية الفلسطينية في قطاع 

لعقد اجتماعات عمل في ( غزة

 .إسرائيل ومنطقة يهودا والسامرة

 .منوط بتشخيص أمني وفقا للحاجة .1 بدون .حتى شهر دون نوم 50

 


