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اجراء اصدار تصاريح دخول الى  – 6 االجراء رقم

   لغرض لقاء عمل إسرائيل
 

 :عام .0

تصدر اإلدارة المدنية لسكان منطقة يهودا والسامرة الفلسطينيين تصاريح دخول الى إسرائيل  .أ
 . في ذلك ألغراض لقاء عملألغراض تجارية مختلفة، بما 

في  خاضع لما ذكر في هذا االجراء وكذلك اصدار تصاريح الدخول لغرض لقاء عمل يكون .ب
  .أوامر وضع التصاريح، التي تتم حتلنتها بين الحين واآلخر

 :الهدف .5

بعدف لقاء  إسرائيلإلصدار تصاريح دخول من منطقة يهودا والسامرة الى  وإجراءاتتحديد قواعد 
 .المراقبة وإجراءاتعملـ تسليم التصريح، طريقة المتابعة، طاقم التوثيق 

 :الطريقة .3

 :طريقة تقديم الطلب الى مكتب التنسيق واالرتباط .أ

يقدم المواطن طلبا عن طريق مكتب االرتباط الفلسطيني مع ذكر التفاصيل الشخصية، وعرض  (0
 .عمل في اسرائيلالوثائق التي تصادق على دعوة المواطن للقاء 

يتم فحص الطلب من قبل ضابط التنسيق المدني او نائبه. بشكل عام، تمنح التصاريح لفترات  (5
 .وقت اللقاء فقط

 .ينفذ ضابط التنسيق المدني او نائبه، فحوصات منع، على كل أنواعها، لمجمل مقدمي الطلبات (3

 . ذكية سارية المفعول لغرض الحصول على تصريح لهذا الغرض، سلوم المواطن بحمل بطاقةל (4

كما هو مفصل في امر "وضع التصريحات" الذي يتحتلن بين الحين  – مدة وساعات التصريح (2

 .واآلخر

بشكل عام، في حال وكان مقدم الطلب ممنوعا، لن يصادق على طلبه. في حاالت شاذة جدا  (6
 . يمكن تحويل موضوعه لفحص الجهة المانعة بشكل خاضع لرأي الجهة المصادقة

 

 :طريقة تقديم الطلب لمركز التنسيق المدني من قبل منظمة دولية/ شركة تجارية ومعالجته .ب

المواطن المعني بالخروج من منطقة يهودا والسامرة الى إسرائيل للقاء تجاري، يجب  (0
طلب من الشركة الفلسطينية وطلب ) على شركته تقديم طلب الى مركز التنسيق المدني

 .(تي التقى معها في اسرائيلمن الشركة اإلسرائيلية ال

تفصل الشركة في استمارات الطلب الحاجة الى الخروج وطول مدة الفترة التي يجب  (5
 .عليه ان يمكث فيها في اسرائيل

استمارات الطلب الموقعة ترسل الى الشرطة مقدمة الطلب، الى الفاكس/ البريد  (3
 .االلكتروني لمركز الطوارئ المدني

 :مواعيد تقديم الطلبات (4
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تقدم طلبات الدخول الى إسرائيل على األقل قبل سبعة أيام عمل قبل بداية  (أ
 . التصريح المطلوب

 .الطلب الذي ال يستوفي المعايير لن تتم معالجته (ب

 :ينفذ المركز الفحوصات التالية (2

التأكد من وجود كل الوثائق المطلوبة، بما في ذلك، الوثيقة  – فحص وثائق الطلب (أ

 .ووثيقة من الشركة االسرائيلية من الشركة الفلسطينية

 .فيحال وجود منع، ارسال الطلب الى الجهة المانعة، للتطرق– فحص المنع (ب

 .فحص وجود بطاقة ذكية (ت

بعد المصادقة على الطلب من قبل قائد المركز، يقوم المسؤول عن المركز بتوثيق الطلب  (6
 .في متابعة التصريحات ويدخل التفاصيل فب قائمة المتابعة

 .فترة يغذي الطلب في الجهاز المحوسب ويرسله للمصادقة في مركز التصاريحبعد  (7

يجمع ضابط الطوارئ في التنسيق المدني من مركز التصاريح  ,11:11 الساعةم كل يو (8

 .التي تم  إصدارها في ذلك اليوم

يرقم ضابط الصف في جدول المتابعة، أي تصاريح تم إصدارها ويضعها في ملف  (9
 .بحسب الشركات

سلم ضابط الصف التصريح الموقع في شباك االستقبال التابع لإلدارة المدنية أيام االحد، ي (01
-11:11 ويوم الخميس بين الساعات 11:11-11:11 االثنين واألربعاء بين الساعات

عن طريق كتابة تفاصيل التصريح في دوسية توقيع وعندما يوقع جامع ע ,12:11

 .ان يغذي في قائمة المتابعة بأن التصريح اخذ الدوسيهات من الشركة على ذلك، وبعد

 :رفض طلب .ت

 :أسباب رفض الطلبات في مركز التنسيق المدني

في هذه الحالة يعاد الطلب الى المتوجه نع ذكر  – تنقصه الوثائق الطلب الذي (أ

 .الوثائق الناقصة، لتقديم معاد

ذه الحالة في ه –مثل طلب ليس لهدف تجتري , الذي ال يستوفي المعاييرالطلب  (ب

يرفع الطلب الى قائد مركز رئيس قرع التنسيق المدني/ رئيس قسم االقتصاد، 
 .الذي بحسب قرارهم يتم رفض الطلب او يتقرر معالجته، ألسباب خاصة تسجل

في هذه الحالة يتم تنفيذ الطلب بشكل مشابه للبند السابق،  – مقدم الطلب ممنوع (ت

 .رفض الطلب او تشخيص الجهة المانعة

يرفض الطلب واذا رفعت معلومات اكيدة بالنسبة  – وف من تزييف مستنداتتخ (ث

لتزييف الوثيقة، تحول تفاصيل المواطن الى مركز التصاريح لغرض مواصلة 
 .العالج

 

 :في اسرائيل المبيتتصريح يشمل  .ث

 .صادق على تصاريح دخول الى إسرائيل، التي تشمل المبيتال ي  , بشكل عام (0
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التي تتم المصادقة  يت في إسرائيل في الحاالت الشاذة،يشمل المب ييصدر التصريح الذ (5
 .عليها من قبل رئيس فرع التنسيق المدني/ رئيس قسم االقتصاد فقط


