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  اجراء اصدار تصريح دخول الى إسرائيل لغرض زيارة العائالت : الموضوع
 

 :عام .0

دخول سكان يهودا والسامرة المتزوجون لمواطني او سكان إسرائيل اليوم، او هم والدين/ احفاد  .أ
من الدرجة األولى يتم على أساس تصريح دخول الى إسرائيل لغرض "توحيد العائالت"، وذلك 
لصالح الشريحة السكانية الموجودة في اجراء توحيد العائالت الى إسرائيل التي تمت المصادقة 

ها من قبل وزارة الداخلية، بحسب "قانون الجنسية والدخول الى إسرائيل" )تعليمات الساعة( علي
 .3001-للعام 

 لم شملتحدد إجراءات وزارة الداخلية ف إسرائيل معايير وتقييدات، ال تمكن تقديم طلب " .ب
 .العائالت" لصالح كل مواطن فلسطيني

 لم شمليلي/ة معني بالحصول على "اسرائ من متزوج ة/فلسطيني ة/مواطن كل ليس كذلك .ج
 .العائالت" في اسرائيل

في إسرائيل لمن ال يحصل  قصيرة االمد للزيارات التصاريح اصدار لتنظيم معد االجراء هذا .د
 . قرار وزارة الداخلية بحسب "على تصاريح "توحيد عائالت

 :الهدف .4

زيارة عائلة لصالح الى إسرائيل لغرض  قصيرة االمد تنظيم اجراء الصدار تصاريح دخول
فلسطينيين/ات متزوجون من زوج/ة إسرائيليين ال يحصلون على تصاريح "توحيد عائالت" 

 .بحسب قرار وزارة الداخلية

 :الطريقة .3

يتوجه المواطن الفلسطيني المعني بالحصول على تصريح دخول الى إسرائيل لهدف زيارة  .أ
رائيل، الى مكتب االرتباط الفلسطيني في زوجته او ابنه/ ابنته من زواجه مع إسرائيلي/ة في إس

  .مكان سكنه

 :يرفق الطلب بالوثائق التالية .ب

 .استمارة طلب دخول الى إسرائيل مع ذكر سبب الزيارة (0

 .كمتزوج صورة بطاقة الهوية التي يظهر فيها وضعه الشخصي (4

 .اتفاقية الزواج وصورة بطاقة الهوية للزوج االسرائيلي (3

الحاجة عندما يدور الحديث  عند إسرائيلشهادات ميالد األوالد الذين ولدوا وسجلوا في  (2
 .عن زيارة ابن/ بنت العائلة في اسرائيل

 :التالية الفحوصات نائبه او التنسيق ضابط ينفذ .ج

 .فحص المنع، على كل انواعه، لمقدم الطلب (0

 .الجهاز المحوسب فحص الوثائق المرفقة ومقارنة المعطيات الظاهرة مع معطيات (4

بشكل عام، في حال كان مقدم الطلب ممنوعا، لن يصادق على طلبه. في الحاالت الشاذة  (3
فقط، يمكن تحويل موضوعه لتشخيص الجهة المانعة، بشكل خاضع العتبارات ضابط 

 . شكاوى المساجين / نائبه
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سارية المفعول.  ذكية بطاقة بامتالك المواطن يلزم الغرض، لهذا تصريح على الحصول لغرض .د
في الحاالت الشاذة، يمكن المصادقة على منح تصريح بدون بطاقة ذكية بشكل خاضع للتشخيص 

 . مقابل مركز التصاريح

 من التصاريح منح وتيرة الى باإلضافة الذكية، البطاقة في أيضا التصريح وساعات مدة تفصل .ه
 .ن واآلخريالح بين يحتلن الذي" التصريحات وضع" أوامر في النوع، هذا

في حال وجود شك، يمكن التوجه الى المسؤول عن السجل السكاني من اجل الحصول على  .و
 .مساعدة في تصديق المعطيات

 ضابط يتوجه أسبوع، عن تزيد لفترة تصريح منح تلزم حالة عن يدور الحديث كان حال في .ز
 . التصاريح مركز الى واالرتباط التنسيق مكتب بتوصية شاذ بطلب االتصال

من اجل منع استغالل التصاريح , حقيقي محدد لغرض االجراء هذا بحسب التصاريح اصدار يتم .ح

 .لإلقامة في اسرائيل

 

 

 

 
 

 
 
 


