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 لموظفياجراء اصدار تصاريح  –4االجراء رقم 

 المنظمات الدولية والوفود الدبلوماسية
 

 : عام

قسم تابع لاجراء اصدار تصاريح لجهات المنظمات الدولية والوفود الدبلوماسية اشتق من أمر 

االستخبارات في اإلدارة المدنية. في اطار مساعدة نشاطات المنظمات الدولية والوفود 

توجهات لطلبات الدخول الى إسرائيل من قبل فرع التنسيق المدني، الالدبلوماسية تتم معالجة 

 .لصالح المنظمات والوفود

  : الهدف 

الفلسطينيين للمنظمات الدولية والوفود الدبلوماسية في  الموظفيناصدار تصاريح لصالح 

  . اسرائيل

 :الطريقة

: فرع نجد الجهات التي تتوجه الى فرع التنسيق المدني في اإلدارة المدنية من .3

، ضابط األركان لشؤون جودة االجتماعي الرفاهمكتب المنظمات الدولية، منسقة 

ية، بعثات دبلوماسية، قنصليات البيئة، ضابط المياه، جهات المنظمات الدول

 .   NGOومنظمات

من خالل مدني التنسيق الالمنظمة الدولية او الوفد الدبلوماسي الى مركز تتوجه  .2

يذكر في التوجه االسم، رقم بطاقة  توجه رسمي وموقع من قبل رئيس المنظمة.

بب سكن ، رقم الهاتف، وظيفته في المنظمة او الوفد وتفصيل سال عنوانالهوية، 

 .الطلب
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يفحص المركز الحاجة الى منح التصريح، يتم في هذا االطار بحث طلبات تجديد  .1

لقاء عمل، مقابلة في ) منظمات دولية دائم، لقاء لمرة واحدة لموظف تصريح

يجب التنويه الى ان الفرع يعالج  وما شابه( احتياجات طبية وغيرها. قنصلية

المنظمات الدولية الدائمين الذين يحصلون على ترخيص على أساس  موظفيمعظم 

 .تجديد كل نصف عام

 :بعد الحصول على المعطيات المطلوبة يعمل المركز كما يلي .7

ل الفرع الطلب لمصادقة مركز التصاريح في فرع االستخبارات عن يحو   .أ
 .طريق الجهاز المحوسب

عن  بدءا من التصديق عليهلجة الطلب، يجب التنويه الى ان طريقة معا  .ب

 ،طريق التشخيص األمني )عند الحاجة( وانتهاءا بإصدار التصريح

 .التصاريحمركز  بصالحيةموجودة 

 عن اعالن أي المدني، التنسيق مركز الى الجواب ينتقل النهاية، في .ج

في الجهاز  كرد   يرسل الذي الرفض بالمقابل او التصاريح موضوع

  .المحوسب

تم يمتابعة والالى مركز التصاريح في قائمة  يتم تحويلهالمركز كل طلب  يتابع .5

 .رد  حتى الحصول على  بشكل جار   تجديده

الشروط الضرورية لمعالجة طلب رخصة طويلة المدى في إسرائيل لصالح  .6

 :هي منظمة دولية موظف

 .ذات العالقة من قبل المنظمة الدولية موظفملكية بطاقة ا. 

 .المنظمةرسالة موقعة من قبل جهة رسمية من قبل  .ب
 .المفعول سارية مغناطيسية ببطاقة االحتفاظ .ج

 

 الدولية، المنظمة كموظف في المحوسب الجهاز في المواطن يظهر لم حال في .4
 :الطلب الى ارفاقه المنظمة من الطلب يجب

منظمة دولية  كموظف فيصورة بطاقة من قبل المنظمة كشرط إلدخاله  .أ
 .الى الجهاز
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 الموظف يعرف انه يصرح الذي المنظمة، قبل من رسمي وظيفة صاحب توقيع .ب
 .المنظمة في ثابت كموظف

تصدر تصاريح لصالح جهات دولية واجنبية وهم  ال واالرتباط التنسيق مكاتب .8

يتوجهون الى الجهات المذكورة لفرع تنسيق المدني في اإلدارة المدنية، وذلك عدا 

في حاالت معينة يكون الحديث فيها عن توجيهات من فرع اصدار في مكتب 

تقرير عملي. يجب التنويه الى انه من ل وفقا  اليه  تم تحويلهالتنسيق واالرتباط 

جواز تصاريح لهدف مقابلة لتجديد فيزا/الحية مكتب التنسيق واالرتباط اصدار ص

 .سفر وما شابه

استقبال الجمهور في اإلدارة  شباك في الدولية المنظمات تصريحات يتم تسليم .9

 . ي مكاتب الفرع وفي مكاتب التنسيق واالرتباطفالمدنية، 

 انواعهم على النظافة ،الصيانة عمال االستعالمات، قسم توجيهات اطار في .31
يستحقون المصادقة من قبل عمال المنظمات ( العاملين بشكل دائم مع المنظمة)

  .الدولية رغم ماهية وظيفتهم المختلفة


