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–في إإسرراائيیلل للمووااططنن االفلسططيیني  (لمم شملل) تووحيیدد االعائالتت ااجررااء منح تصرريیح ددخوولل االى  
ااسرراائيیلل  

 

1. :عامم   

اا. االمووااططنن/ةة االفلسططيیني/ةة االمتززووجج/ةة منن إإسرراائيیلي/ةة يیحقق لهھ/هھھھا تقدديیمم ططلبب تووحيیدد عائالتت٬، في 
مكاتبب تسجيیلل االسكانن االتابعة لووززااررةة االددااخليیة في إإسرراائيیلل٬، يیقددمم االططلبب منن قبلل االززووجج/ةة 

.ااإلسرراائيیلي/ةة  

2.  12بحسبب تعليیماتت ووززيیرر االددااخليیة٬، يیمكنن االمصاددقة على ااصدداارر تصارريیح للقاصرريینن حتى سنن  
) عنددما يیكوونن ااحدد االوواالدديینن مووااططنن في ددوولة إإسرراائيیلل٬، كي 18(في حاالتت خاصة حتى سنن االل 

.تمم االفصلل بيینن االقاصرر ووبيینن وواالددهه ااالسرراائيیليال يی  

5. تفحصص االططلباتت منن قبلل ووززااررةة االددااخليیة ااإلسرراائيیليیة. االمووااططنن االذذيي يیستووفي االمعايیيیرر االتي  
". حددددتت منن قبلل ووززااررةة االددااخليیة ااإلسرراائيیليیة٬، يیعررفف على اانهھ "مصاددقق عليیهھ للمم شملل االعائالتت  

8. االعائالتت في إإسرراائيیلل٬، يیمكنهھ االحصوولل على االمووااططنن االذذيي يیصاددقق عليیهھ على اانهھ مالئمم لتووحيیدد  
.تصارريیح ددخوولل وومكووثث في إإسرراائيیلل٬، يیشملل االمبيیتت٬، كما هھھھوو مفصلل في هھھھذذاا ااالجررااء  

2. : تعرريیفف هھھھذذاا ااالجررااء   

.تووحيیدد عائالتت في ااسرراائيیلل .1  

فلسططيیني منن سكانن يیهھوودداا وواالسامررةة في ووضع ناشطط في سجلل االسكانن في االمنططقة  – مقيیمم .2
.ااسرراائيیلي/ةةوومتززووجج/ةة منن ززووجج/ةة   

.ووززااررةة االددااخليیة في ااسرراائيیلل .5  

.18ووفي حاالتت شاذذةة يیصلل االى  12اابنن/ بنتت لمووااططنن/ةة وووواالدد إإسرراائيیلي سنهھ حتى االل  – قاصرر .8  
.منططقة يیهھوودداا وواالسامررةة – منططقة .26  

3. : هھھھددفف ااالجررااء   

االمعررفف منن قبلل  , )ووبالغقاصرر ( للموااططنإإسرراائيیلل تعرريیفف ططرريیقة معالجة منح تصارريیح ددخوولل االى 
.يیشملل منح تصرريیح مبيیتت ,"ضمنن تووحيیدد االعائالتت في ااسرراائيیللاالددااخليیة ااإلسرراائيیليیة على اانهھ "ووززااررةة   

4.   :االططرريیقة 

يیحوولل مكتبب مدديیرر مكتبب االسكانن في ووززااررةة االددااخليیة ااإلسرراائيیليیة٬، ااعالنا االى مرركزز االتصارريیح في  .1
  .ااإلددااررةة االمددنيیة٬، حوولل االمصاددقة على ططلبب االمووااططنن/ االقاصرر٬، لتووحيیدد االعائالتت

فيیما يیلي٬، وويیغذذيي ) حح(5 مرركزز االتصارريیح االفحووصاتت االمططلووبة٬، كما هھھھوو مفصلل في االبندد يینفذذ .2
. مالحظظاتت مالئمة في االجهھازز االمحووسبب لإلددااررةة االمددنيیة  

 شملل لمم على تصدديیقق باستماررةة مززوودد ووهھھھوو االعالقة ذذوو ووااالررتباطط االتنسيیقق مكتبب االى االمووااططنن يیتووجهھ .5
"مصاددقق عليیهھ للمم شملل  على اانهھفي إإسرراائيیلل  االددااخليیة ووززااررةة منن عليیهھا حصلل االتي االعائالتت

". االعائالتت   

 ووبحسبب خاضع بشكلل إإسرراائيیلل االى ددخوولل تصرريیح للمووااططنن ووااالررتباطط االتنسيیقق مكتبب يیصددرر .8
 ووالستماررةة الحقا مفصلل هھھھوو ووكما االمحووسبب٬، االجهھازز االى أأددخلتت االتي االمصاددقة في االمالحظظاتت
.االددااخليیة ووززااررةة منن االمصاددقة  
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عنن قاصرر٬، وواالدد االقاصرر االفلسططيیني يیمثلل في مكتبب االتنسيیقق ووااالررتباطط  االحدديیثث يیددوورر عنددما .26

وويیعررضض تصدديیقق ووززااررةة االددااخليیة ااإلسرراائيیليیة٬، وويیصددرر مكتبب االتنسيیقق ووااالررتباطط تصرريیح ددخوولل االى 
إإسرراائيیلل بشكلل خاضع ووبحسبب االمالحظظة االتي أأددخلتت االى االجهھازز االمحووسبب٬، بعدد تنفيیذذ االفحووصاتت 

. الحقا) حح(5 لبندداالمططلووبة٬، كما هھھھوو مفصلل في اا  

 

 

5. : تفصيیلل – االططرريیقة   

يیقددمم االززووجج/ةة االوواالدد/ةة ااإلسرراائيیلي/ةة ططلبا لتووحيیدد االعائالتت في ووززااررةة االددااخليیة في إإسرراائيیلل٬، لصالح  .1
.االقاصرراالززووجج/ةة /  

.تفحصص ووززااررةة االددااخليیة في إإسرراائيیلل االططلبب بحسبب ااجررااءااتهھ .2  

تززوودد ووززااررةة االددااخليیة في إإسرراائيیلل االمووااططنن/ االقاصرر  – االططلبب على االمصاددقة تمتت حالل في .5
تسلمم ااالستماررةة االى  –" مصاددقة على تووحيیدد عائالتت لمووااططنن/ قاصرر منن سكانن االمنططقة" باستماررةة

.االززووجج/ةة / االوواالدد/ةة ااالسرراائيیلي  

 أأسسس فيیهھا يیفصلل اااللكتررووني٬، االبرريیدد بووااسططة ااعالنا االتصرريیحاتت مرركزز االى االددااخليیة ووززااررةة تحوولل .8
"مصاددقة على لمم االشملل" وويیغذذيي مرركزز االتصارريیح لصالح كلل ززووجج مالحظظة مالئمة في االجهھازز 

   .االمحووسبب االتابع لإلددااررةة االمددنيیة

ااثناء االحصوولل على تصدديیقق ووززااررةة االددااخليیة٬، يینفذذ مرركزز االتصارريیح  –االتصارريیح مرركزز في معالجة .26
: االنشاططاتت االتاليیة  

1( .االسكانيفحصص تسجيیلل االمووااططنن في االسجلل    

2( .ووأأعززببفحصص حتلنة االووضع االشخصي: مووااططنن متززووجج٬، قاصرر    

3( . االجنائي في االجهھازز االمحووسبب/ فحصص االمنع ااالمني   
4( ااذذاا كانتت نتائج االفحووصاتت االمفصلة أأعالهه صحيیحة٬، يیغذذيي مرركزز االتصارريیح مالحظظة في  

"تمتت االمصاددقة على ططلبب لمم االشملل ررقمم ........... سرريیانن  نصهھا:االجهھازز االمحووسبب 
وواالدد االقاصرر االمثوولل في مكتبب االتنسيیقق / على االمووااططنن../../..,  حتى  مفعوولل االتصدديیقق
".لتنفيیذذ االتصرريیح../../..,   ووااالررتباطط حتى  

5( في حالل ووجوودد منع أأمني/ جنائي ااوو اانن تفاصيیلل االمووااططنن/ االقاصرر في االسجلل ال تالئمم  
االووثائقق االتي قددمتت  نن يیمنع ااصدداارر االتصرريیح ووتتمم حتلنة مرركزز االتصارريیح وواالمتووجهھ٬، اا –

.على االززووجج ااإلسرراائيیلي االتووجهھ االى مكتبب ووززااررةة االددااخليیة في إإسرراائيیلل لمووااصلة االمعالجة  

6( في حالل تمتت االمصاددقة على االتصرريیح٬، بعدد تغذذيیة ااإلعالنن في االجهھازز االمحووسبب يیررسلل  
منن قبلل مرركزز االتصارريیح بأنهھ تمتت االمصاددقة على ططلبهھ ) SMS( االى االمووااططنن ررسالة

.يیقق ووااالررتباطط االلوواائي منن ااجلل االحصوولل على االتصرريیحووعليیهھ االتووجهھ االى مكتبب االتنس  

مع ووصوولل االمووااططنن/ وواالدد االقاصرر االفلسططيیني االى شباكك ااستقبالل  – االعنايیة في مكتبب ااالتصالل .27
.االجمهھوورر٬، يیسلمم مصاددقة ووززااررةة االددااخليیة االتي بحووززتهھ االى االجندديي في االشباكك  

لتنسيیقق٬، في االجهھازز االمحووسبب اا مكتبب في االوورردديیة مسؤؤوولل ااوو نائبهھ٬، االمددني٬، االتنسيیقق ضابطط يیفحصص .11
لإلددااررةة االمددنيیة٬، عنن االمالحظظة االتي سجلتت منن قبلل مرركزز االتصارريیح وواالتصدديیقق االذذيي عررضهھ 

.االمووااططنن  

باإلضافة االى ذذلكك٬، يیؤؤكدد ووضع االتصارريیح االمحتلنن منن فتررةة االى أأخررىى االمعايیيیرر الصدداارر  .6
.تصرريیح لمم االشملل  
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16. قق االمددني ااوو نائبهھ٬، تصرريیح ددخوولل االى في حالل االمصاددقة على االططلبب٬، يیصددرر ضابطط االتنسيی 

إإسرراائيیلل لفتررةة حتى سنتيینن٬، بشكلل خاضع لسرريیانن مفعوولل مصاددقة ووززااررةة االددااخليیة وونتائج 
  .االفحصص كما هھھھوو مفصلل فيیما يیلي

:يیسلمم االتصرريیح للمووااططنن/ وواالدد االقاصرر االفلسططيیني٬، بشكلل شخصي بعدد تنفيیذذ االفحووصاتت االتاليیة يي.   
على أأساسس تشخيیصص شخصي وومقاررنة بالتفاصيیلل  – تشخيیصص االمووااططنن .1

.االمحووسبباالمددخلة االى االجهھازز   

.جنائي/ أأمنى – تنفيیذذ فحصص االمنع .2  

.فحصص ووجوودد بططاقة مغناططيیسيیة سارريیة االمفعوولل .3  
. فحصص تسجيیلل مالحظظة مالئمة في االجهھازز االمحووسبب .4  

  –   في حالل قاصرر .5

1. تشخيیصص وواالدد االقاصرر على أأساسس االتشخيیصص االشخصي٬، وومقاررنة  
.اصيیلل االمددخلة االى االجهھازز االمحووسببمع االتف  

2. .جنائي/ أأمنى – تنفيیذذ فحصص االمنع   
يیمنع ااصدداارر االتصرريیح وويیجبب حتلنة مرركزز االتصارريیح   - في حالل االمنع .6

وواالمتووجهھ٬، بأنن على االززووجج ااإلسرراائيیلي االتووجهھ االى مكتبب ووززااررةة 
.االددااخليیة في إإسرراائيیلل٬، لمووااصلة االبحثث  

6. : تشدديیدد   

1.  مووااططنن هھھھوو" االشملل للمم" كمررشح إإسرراائيیلل في االددااخليیة ووززااررةة قبلل منن عليیهھ يیصاددقق االذذيي االمووااططنن 
 ووبططاقة" إإسرراائيیلل في دداائمم مووااططنن" مرركزز على يیحصلل لمم ططالما ووذذلكك ااألموورر٬، لكلل وواالسامررةة يیهھوودداا
.إإسرراائيیليیة هھھھوويیة  

2. . مصاددقة ووززااررةة االددااخليیة ال تشكلل تصرريیح ددخوولل االى ااسرراائيیلل   

5. وواالدد االقاصرر االتووجهھ االى مكتبب االتنسيیقق ووااالررتباطط منن ااجلل االحصوولل على االتصرريیح /  االمووااططنن على 
منن تارريیخ االمصاددقة منن قبلل ووززااررةة االددااخليیة. ووااال يیووفف يیلغى  أأشهھرراالى إإسرراائيیلل قبلل مرروورر ثالثة 

االتصدديیقق. في هھھھذذهه االحالة تشررحح جهھاتت مكتبب االتنسيیقق ووااالررتباطط للمووااططنن/ وواالدد االقاصرر٬، بأنن على 
.هھ االى ووززااررةة االددااخليیة في إإسرراائيیلل منن ااجلل تجدديیدد االمصاددقةاالززووجج االتووج  

.يیسرريي ووااجبب ملكيیة بططاقة ذذكيیة لكلل مووضووعع االتصرريیح   دد  

 
 

 
 
 

 


