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 تعليمات عامة -فصل أ

 :مجموعة القوانين تعاريف بشأن .1

الخط )" بين السياج األمني لبين خط منطقة يهودا والسامرة  المنطقة الموجودة -منطقة التماس  .أ

التي تعتبر كمنطقة عسكرية مغلقة وفقاً , هذه المنطقة هي منطقة يهودا والسامرة"(. األخضر

الحصول على . حيث أن التواجد بها تلزم تصريح عام أو شخص, ألمر من قائد المنطقة

يح الشخصية المختلفة التي يقوم باصدارها القائد التصار. التصاريح يتم بواسطة نظام التصاريح

العسكري من أجل الدخول والمكوث في منطقة التماس والشروط للحصول عليها مفصلة 

 .بمجموعة القوانين هذه

 .االعالن عن منطقة التماسموعد البدء ب –اعالن  .ب

 (.16-0 أجيال) سنة 16الشخص الذي لم يتجاوز  -قاصر .ت

 (. الملزم بحمل هوية) وما فوق  16 الشخص من جيل -بالغ .ث

, مواطن فلسطيني الذي يقوم بتقديم طلب للحصول على تصريح لمنطقة التماس -مقدم الطلب .ج
 . ان كان ذلك من أجله أو من أجل مواطن اخر

 (.االرتباط االسرائيلي) االرتباط والتنسيق االسرائيلي مكتب -االرتباط والتنسيق مكتب .ح

 (.االرتباط والتنسيق الفلسطيني مكتب) باط الفلسطينياالرت -االرتباط الفلسطيني .خ

 .الرتباط والتنسيقمدير ا -مدير االرتباط والتنسيق .د

 .ضابط التنسيق المدني -ضابط التنسيق المدني .ذ

 .ضابط توجهات الجمهور لالدارة المدنية -ضابط توجهات الجمهور لالدارة المدنية .ر

ولكن تعليماته تنطبق بشكل , كتابته بلسان المذكر تمت مجموعة القوانين هذه: الفرق بين الجنسين .2

 .مماثل على كال الجنسيين

 : هو, الدخول لمنطقة التماس من دون الحاجة لتصريح شخصيبالشخص الذي يسمح له  .3

 مواطن دولة اسرائيل .أ

, المسجل في سجل السكان في اسرائيل بحسب قانون السجل السكاني ,مواطن دولة اسرائيل .ب
 هو ساري المفعول باسرائيل دوريا  كما , 1965-لسنة

كما هو ساري المفعول , 1950-لسنة, من يحق له القدوم السرائيل بحسب قانون العودة .ت

 . باسرائيل دوريا  

 .فقط من أجل العبور, فلسطيني يحمل تصريح دخول السرائيل .ث

 .لوبحوزته تأشيرة مكوث سارية المفعول في اسرائي من هو غير مواطن في يهودا والسامرة .ج

كما هو مفصل في كمالة ,للتصريح المعينمشروط بااليفاء  بالمعايير الملزمة  :اصدار تصريح خاص  .4

يمنع استخدامه لهدف , بأن التصريح يعطى للهدف المذكور فيه, ينبغي التأكيد . في مجموعة القوانين هذه

 .تقبليوسبب رفض الصدار تصريح مس ا سيكون سبب في حرمان تصريح قائمتجاوز كهذ. اخر
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على صاحب تصريح الدخول الشخصي لمنطقة التماس الدخول والخروج فقط من :دخول وخروج .5

. فقط في الساعات المذكورة بالتصريحوالتواجد في منطقة التماس  المعبر المذكور بالتصريح
وسبب لرفض  وسيكون سبب لحرمان تصريح قائم, تجاوز كهذا يعتبر اخالل بشروط التصريح

الدائمين في منطقة التماس بالعبور من كل  المذكور ال يمنع المواطنين. ستقبلياصدار تصريح م

 .معبر سمح لهم للعبور منه

 :واجب حمل الوثيقة .6

بأن يحمل  ,الملزم بتصريح شخصي بحسب مجموعة القوانين هذه واجب على كل شخص بالغ .أ

 .األمنותחיקת   كما هو ملزم بموجب تعليمات القانون, يضا  وثيقة مشخصةوأ,معه التصريح

وعبوره بين   يسمح له بعدم حمل التصريح الذي يحق له العبور بمعابر منطقة التماس القاصر .ب
وذلك بحسب  ,منطقة التماس وباقي مناطق يهودا والسامرة ال يلزم باصدار تصريح من أجله

 . تعليمات الفصل د

ول باصدار تصريح ألي يحق للشخص المخ(, ب)6 مذكور في البند  رغم:اصدار تصريح للقاصر .7

حاجة لقاصر الذي نمط حياته يلزمه بتنقل متواصل بين منطقة التماس وباقي مناطق يهودا 
 . سنة 12 وذلك ان كان عمره يزيد عن,  والسامرة 

قوم بتعديل تفاصيل أصحاب تصاريح الدخول لمنطقة مكتب االرتباط والتنسيق ي :تعديل تفاصيل .8

المقدمة  وذلك وفقا  للتفاصيل المعدلة, عند اصدار التصريح وتجديدهكل سنتين أو , التماس وصورهم

 .بأن يطلبوا من مقدم الطلب للتصريح بأن يتصور ألجل ذلك يسمح لمسؤولو مكتب االرتباط. للطلب

ارتباط وتنسيق مخول باصدار تصاريح دخول ومكوث بمنطقة التماس كل مكتب  :صالحية محلية .9

 االت المصادق عليها من قبل رئيس فرع التنسيق المدني أو من قبلما عدا في الح .التي بقطاعه
 . المعابر والتماسرئيس 

صاحب وظيفة باالدارة المدنية الذي تم تخويله على يد رئيس االدارة الصدار  :السلطة المختصة .10

 :األشخاص المخولين لمنطقة التماس والمكوث فيها  تصاريح دخول

أو مالزم بتعيين من , وما فوق من طرفه برتبة مالزم لتنسيق أو شخصمدير االرتباط وا .أ

 . مالزم أول

 . ضابط التنسيق المدني أو نائبه .ب

 -تقديم ومعالجة الطلب .11

تم بين االرتباط االسرائيلي واالرتباط ت معالجة طلبات الدخول لمنطقة التماس ,بشكل عام .أ

رتباط الفلسطيني االلمنطقة التماس لمكتب لذلك يتم تقديم طلبات الدخول .الفلسطيني

 . بنسختين

في  يتم استالم طلبات  في شباك استقبال الجمهور في مكتب االرتباط والتنسيق االسرائيلي .ب
 مدير من قبل طلبات الستفسار  ,دائمة طلبات لشهادة مواطن, حاالت انسانية ومستعجلة

 التنسيق ليقدمواواطنين الذين حولوا من قبل مكتب االرتباط وملوطلبات ,  االرتباط والتنسيق

 .طلبهم في الشباك



 رقم الصفحة
 

 

 

 

 

 

5 
 

-5- 
         ودا والسامرةاالدارة المدنية    يه

 مجال المعابر والتماس
 منطقة التماس   نمجموعة القواني

 2017                شباط
 صفحة  43    حويت    مجموعة القوانين 

بشأن تحويل يمكن التوجه لضابط توجهات الجمهور في االدارة المدنية من أجل الفحص  .ت
الجواب لالستفسار  .من االرتباط الفلسطيني الى مكتب االرتباط والتنسيق االسرائيليالطلب 

 .التوضيحالمذكور يعطى بمدة ال تتعدى األسبوعين من يوم استالم طلب  المذكور

سطة شباك استقبال الجمهور في حالة تم استالم الطلب للمعالجة بوا –موافقة على تقديم طلب  منح .12

  .على تقديمه"( وصل )" يعطى لمقدم الطلب موافقة ,االرتباط والتنسيق  بمكتب

 :فحص الطلب سلسلت .13

 تقديم الطلب •

 فحص موعد الطلب •

 المستندات  ارفاق كافة •

 للمعايير االيفاء •

 مني أفحص  •

 الحصول على التصريح •

 .يجب الرفض بهذه المرحلة,الفحص في حالة  التي بها الطلب ال يفي بالشرط في مرحلة •

عدا التصاريح التي يتم اصدارها , يتم تحويل التصريح لالرتباط الفلسطيني : صودق على الطلب .14

 .أو بواسطة تنسيق االرتباط والتنسيق في مكتب بالمكان للمواطن الموجود 

يتم تفصيل سبب الرفض على أحدى نماذج الطلب ويتم ارجاع النسخة لالرتباط  :م رفض الطلبت .15

ي التما عدا في حاالت  ,وذلك .االرتباط والتنسيق تبقى النسخة الثانية في مكتب  بينماالفلسطيني 

تنسيق أو بال,المكان للمواطن الذي قام بتقديم طلب بشباك استقبال الجمهور  ها الجواب فييعطى في

 .يعطى الجواب مباشرة للمواطن في نموذج الطلب,في هذه الحاالت . االرتباط والتنسيق مع مكتب

 : اعطاء جواب سلبي للطلب  .16

أخطاء   بسبب ,طلب الذي لم يتم فحصه بشكل جذري بواسطة السلطة المخولة – رفض تام .أ

 :بتقديم الطلب اجرائية

 برفض الطلب بشكل تام   المخول للشخص يسمح– قبل الموعد المحدد لتقديمه الطلب قدم .1
يسمح لمقدم الطلب , هذا األمر تم رفض الطلب بسببعندما ي.هذا األمر  وذلك بسبب

 . بتقديم طلب جديد في الموعد الذي يسمح بتقديمه

برفض الطلب  يسمح للشخص المخول له  -من دون كل المستندات المتعلقة قدم الطلب  .2

في هذه . بحيث يتم تفصيل كل المستندات الناقصة, ندات""نقص بالمست بحجة  بشكل تام

 .فورا  , صةبحيث يرفق اليه المستندات الناق, باالمكان تقديم طلب جديد, الحالة

تفاصيل مهمة  ينقصه بشكل جزئي أو طلب النماذج معبأة,بمعنى –ينقصه تفاصيلطلب  .3

", اصيل ناقصةتف"بحجة  برفض تام للطلب للمخول يسمح.المطلوبة من أجل الفحص 
 باالمكان تقديم طلب جديد ,في هذه الحالة. بحيث يتم تفصيل التفاصيل التي يجب اتمامها

 .فورا  ,ألمور المطلوبة بحيث يشمل كل ا,
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بالحالة التي يكون هدف التصريح ال يتالئم مع , بمعنى –لتصريح من النوع الخاطئ طلب .4

, يشمل تفصيل للتصريح المالئم, رفض الطلب بهذه الحجة. تفاصيل الطلب ومستنداته
  .  لمعطيات المفصلة بالطلبالذي يجب المطالبة به وفقا  ل

فعليا  تم تقديم الطلب على يد منهو  ,بمعنى – مالئمطرف غير  الطلب تم تقديمه على يدي .5

مخول تفاصيل بشأن الطرف ال شملرفض الطلب بهذه الحجة ي .غير مؤهل لتقديمه

 .لتقديمه

تم  ,مقدم الطلب للمعايير ايفاء ونتيجة لعدم , الذي تم قحصه بشكل جذري طلب –رفض الطلب .ب

 : خولعلى يد الطرف الم رفض الطلب 

للمعايير االدارية  ال يفيومقدم الطلب , مع المستندات المتعلقة وبالموعد تم تقديم الطلب  .1

يجب . "لعدم االيفاء بالمعاييربرفض الطلب بحجة "رفض  للشخص المخول يسمح-  للطلب

 .تفصيل السبب للرفض

بالمعايير  ومقدم الطلب يفي, مع كل المستندات المتعلقة وفي الموعد تم تقديم الطلب .2

يسمح للشخص  -من مسؤولي األمن جواب سلبي بشأنه تلقىولكن , االدارية للطلب 

كتاباً مكشوف  في هذه الحالة يجب ارسال  ".رفض أمني " برفض الطلب بحجة  المخول

يجب عدم رفض الطلب الذي يفي للمعايير فقط  األحوال وفي كل ,  ة الرفضحجبشأن 

  .من دون أن يتم اجراء فصح أمني  , جهاز الحاسوبب  وجود منع أمني لكون

ارفاق المستندات تم /حان موعد الطلب) لموعد تصليح الخلل االجرائي :سريان مفعول الرفض التام .17

 (.الناقصة وما شابه

ال يجب معالجة الطلبات التي  ,عموما  . أشهر من موعد الرفض 9 :الطلبسريان مفعول رفض  .18

أو في أعقاب   اطار عدا في,  أشهر من موعد الرفض 9خالل ( ولم يرفضوا بشكل تام) ترفض

لهذا  .وما عدا في موسم قطف الزيتون لجنة االستئناف/ رتباط والتنسيقاستفسار لدى مدير اال

 , االرتباط والتنسيق م فيه رفض الطلب األولي في مكتبريخ الذي تموعد الرفض هو التا ,  الشأن
أو على يدي لجنة )ان  االرتباط والتنسيق مديرأو الموعد الذي تم فيه رفض الطلب بعد فحص 

  .بينهما  وفقا  للمتأخر, ( كانت قائمة

في . قوانينمجموعة ال يتم اصدار التصاريح للفترة الزمنية المحددة في, عمومأ -مدة التصريح .19

التصريح  التي أعطي في حالة. هذا يجب تفسير لماذا,الصريح لفترة زمنية أقصر الحالة التي يعطى

 . مكشوف بشأن السبب لذلكيجب ارسال  كتاب , لفترة زمنية أقصر نتيجة لموقف مسؤولي األمن  

 فترة المسجلة يمنع اصدار تصريح لفترة أطول من ال, في كل حالة -فترة سريان المفعول القصوى .20
 .مجموعة القوانينفي 

المعابر  رئيس ,في حالة عدم وضوح أو نقص باالرشاد المالئم بشأن معالجة الطلب -مهني مرشد .21

 .يرشد بشأن المعالجة بحسب ملف القوانين هذاوالتماس 
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 معالجة الطلبات المختلفةجداول األوقات ل

.  تباط والتنسيق وباقي أقسام االدارة المدنيةاالر تعتبر جداول األوقات كقاعدة ارشاد لعمل مكتب .1
يجب ابالغ االرتباط الفلسطيني مع ذكر مدة التأخير , بعالج الطلبات ان كان هنالك توقع بالتأخير

 .لضغطا من االرتباط الفلسطيني بسببيجب أن ال يتم رفض استالم طلبات ,في كل حالة. المتوقعة

يجب رفض الطلب بشكل تام خالل مدة عشرة  ,تام   الشروط لرفض طلب ه قد وفيتتبين بأن ان .2

 .مع شرح عن سبب الرفض, االرتباط والتنسيق القطاعي اللحظة التي تم استالمها بمكتب من أيام 

ستقبل ابتداًء من اليوم الذي فيه  ,تصريح متعاقبأو الحصول على  لتجديد تصريح قائمكل طلب  .3

أي طلب يقدم قبل الموعد ال تتم  . التصريح القائميتبقى ثمانية أسابيع لنهاية سريان مفعول 

 .معالجته

 :(المواطنة في منطقة التماس) الفصل ب .4

منذ أربعة أسابيع  المواطن( يعطى خالل مدة) الفصل ب بحسب لطلب شهادة جديدة الجواب .أ

 .االرتباط والتنسيق القطاعية  مكتبلحظة استالم كل المستندات المطلوبة في 

لحظة استالم كل  ذمنأسبوعين حسب الفصل ب يعطى خالل هادة قائمة لتجديد شالجواب  .ب
 .االرتباط والتنسيق القطاعي مكتبالمستندات المطلوبة في 

 :تجارية/حاجيات زراعية – الفصل ج .5

الفصل ج يعطى  وفقا   ,بما في ذلك عمل زراعي, الجواب لطلب تصريح لحاجيات زراعية .أ

االرتباط والتنسيق  مكتبلمستندات المطلوبة في منذ لحظة استالم ا اربعة اسابيعخالل 
 .القطاعية

يعطى  وفقا  للفصل ج, عمل تجاري بما في ذلك, الجواب لطلب التصريح للحاجيات التجارية .ب

مكتب االرتباط والتنسيق منذ لحظة استالم كل المستندات المطلوبة في أربعة أسابيع خالل 
 . القطاعي

وذلك حين يقوم مقدم الطلب , فحص مستعجلللذي يحتاج طلب االالمذكور ال يمنع معالجة  .ت

 .باظهار بأنه لم يكن باالمكان تقديم الطلب في موعد مسبق

 :تصاريح أخرى -الفصل ج .6

 ,لفصل جل وفقا  ,تجارية الزراعية أو الحاجيات لمخصص لغير الجواب لطلب التصريح ال .أ
االرتباط والتنسيق  مكتبفي  المطلوبةأسبوعين منذ لحظة استالم كل المستندات  يعطى خالل

 .القطاعي

وذلك حين يقوم مقدم الطلب , المذكور ال يمنع معالجة الطلب الذي يلزم فحص مستعجل .ب

 .باظهار بأنه لم يكن باالمكان تقديم الطلب في موعد مسبق

 

 

 



 رقم الصفحة
 

 

 

 

 

 

8 
 

-8- 
         ودا والسامرةاالدارة المدنية    يه

 مجال المعابر والتماس
 منطقة التماس   نمجموعة القواني

 2017                شباط
 صفحة  43    حويت    مجموعة القوانين 

 الئحة ملخصة .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمن العالج األقصى نوع الطلب

 (تقويمي)

سمح فيه تقديم الموعد قبل نهاية التصريح الحالي الذي ي

   تصريح متعاقب /طلب للتجديد

 - أربعة أسابيع (طلب أولي) مواطن دائم -ب الفصل 

  ثمانية أسابيع أسبوعين (تجديد) مواطن دائم -الفصل ب

 ثمانية أسابيع أربعة أسابيع تجارية/حاجيات زراعية -الفصل ج

 ثمانية أسابيع أسبوعين باقي التصاريح – الفصل ج
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 استفسار لدى مدير االرتباط والتنسيق

وباالضافة فحص , لعدم االيفاء بالمعاييرطلب نتيجة لرفض للمقدم فحص لرفض طلب ال -الهدف .1

 . تخاذ القرار بشأنهالجراء االادعاءات مقدم الطلب في اطار 

 -تقديم طلب لمدير االرتباط والتنسيق .2

 :طلب الذي قدمه مقدم الطلب في الحاالت التاليةمدير االرتباط يقوم بالبحث باستفسار ال .أ

 :امكانية لالستفسار وبه طالب التصريح  تقديم طلب لالستفسار من قبل (1

 .للمعايير )عدا المنع األمني( بسبب عدم ايفاءهالطلب رفض  (أ

لفترة زمنية أقل من المحددة في مجموعة القوانين )عدا ولكن , صودق على الطلب (ب

 . الذين طلبهمم يتم اعطاءه لكل العمال أو ل , (المنع األمني

 ات اضافية.ولكن ال توجد معه مستند, نتيجة لنقص في مستنداتتم رفض الطلب  (ت

 . تم تعليق التصريح نتيجة لدخول منع أمني جديد (ث

تم منع المواطن من العبور  في المعبر ولكن لم يتم تعليق تصريحه على يد  (ج
 .المسؤولين في المعبر

 .  بحجة ليست أمنية تم حرمان تصريحه (ح

 :ريحانوع من التص بشأن يتعلق بأيدعوة لطلب من االرتباط والتنسيق  (2

 .الذي في أعقابه تم دعوة مقدم الطلب لالستفسارشك عند فحص طلب ظهر  (أ

وأيضا  في الحاالت التي يوجد )بطلب من مدير االرتباط والتنسيق, في حاالت أخرى (ب

 (. بها تصريح

مباشرة  في ( 2ملحق ) يقوم بتقديم طلبه, فسار مدير االرتباط والتنسيقمقدم الطلب المعني باست .ب

أو من  ,الرتباط الفلسطينيه لتحويل الرفض بطلب من يوم 45خالل, مكتب االرتباط والتنسيق

 .المسبق بينهما بحسب,يوم ارسال الجواب مباشرة  للمواطن عن طريق شباك استقبال الجمهور
لتقديم الطلب بتمديد الموعد ,س أو مدير االرتباط والتنسيقالمعابر والتما يسمح لرئيس 

 .ستسجل الجراء االستفسار ألسباب الخاصة 

يوم من دون اعطاء  45م يفعل ذلك خالل زولاالستفسار  المواطن الذي كان بامكانه طلب .ت
ال يمكنه تقديم طلب استفسار وينتظر حتى الموعد الذي يكون  ,سبب مقنع لتقصيره

 (.شهور من موعد الرفض 9)  قديم طلب جديدباستطاعته ت

ً , من يوم تقديم طلبهيتم دعوة مقدم الطلب لالستفسار خالل اسبوعين  .ث اذا ال يمكن  .هاتفيا

يطلب من مقدم الطلب باحضار . االرتباط الفلسطيني بواسطة يتم دعوته, التواصل معه هاتفيا  

 .كل المستندات المتعلقة بالطلب

قدم الطلب من دون دعوة المواطن مريح لوالتنسيق باألمر باصدار تص كان مدير االرتباطبام .ج
 .لالستفسار
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 مجال المعابر والتماس
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 صفحة  43    حويت    مجموعة القوانين 

البحث )الجلسة( للجنة  باألمر بتحويل, بامكان مدير االرتباط والتنسيق السباب خاصة ستسجل .ح

 .االستئناف

 :طريقة تنفيذ االستفسار .3

ر مدير االرتباط ستفساااليتم تسجيل األمور األساسية بنموذج تلخبص في خالل االستفسار  .أ
 (.3 ملحق) والتنسيق

بحسب المعلومات الموجودة في  ص ادعاءات مقدم الطلبمدير االرتباط والتنسيق يقوم بفح .ب
ومستندات اضافية التي يقوم مقدم الطلب , المستندات التي قدمت مع الطلب, جهاز الحاسوب

التي ستعرض شفويا  في  تءاوالتي بامكانهم دعم االدعا ,بتقديمها بموعد الجلسة في اللجنة

 . الجلسة

 .اعتباره وفقا  , بتوجيه أسئلة لمقدم الطلبيسمح لمدير االرتباط والتنسيق  .ت

ال يتم , مثال  ) ادعاءات جديدة يتم فحصها باطار الطلب المالئم وليس باطار االستفسار .ث

ن باالستفسار فحص مستندات بشأن أراضي زراعية لم يتم ارفاقها للطلب األصلي أو بشأ
في هذه الحالة يجب تقديم (. تقسيم مختلف لألرض بخالف مما عرض باطار الطلب األصلي

 .طلب جديد

  -اعتبارات مدير االرتباط والتنسيق .ج

 .للحصول على التصريحللمعايير مقدم الطلب ايفاء  (1

 .والمستندات الداعمة للطلب االنطباع من مصداقية أقوال مقدم الطلب (2

اخالالت سابقة لشروط التصريح أو استخدام سلبي , في ذلك بما , أسبقيات مقدم الطلب (3

  . للتصريح

 يعطى لمقدم الطلب نموذج تلخيص االستفسار لدى مدير االرتباط والتنسيق ,بنهاية االستفسار .ح
األمور  ادخالب االرتباط والتنسيقيقوم . ان كان ذلك قرار نهائي أو قرار مرحلي ,وبه القرار

 .لقرار كمالحظة بجهاز الحاسوباالستفسار واب األساسية

 :طريقة اتخاذ القرار .4

. وقعالتصريح المطلوب ويسلم في الماصدار يتم  -على الطلب صادق مدير االرتباط والتنسيق .أ
 .التصريح المطلوب بواسطة االرتباط الفلسطيني تسليم ميت, ان تم اتخاذ القرار في موعد الحق

 –بحاجة لتقرير   ولكن يريبالمعا تيحة لاليفاء االرتباط والتتسيق على الطلب نمدير  صادق .ب
يشمل ) من أجل ارساله لمقدم الطلب, أسبوعينيعطى جواب نهائي لالرتباط الفلسطيني خالل 

 (. رفضذلك كتابا  عندما يكون 

الطلب األصلي  أن هنالك حاجة لفحص اضافي اليفاءتوصل مدير االرتباط والتنسيق ب .ت
 .الطلب ممن أجل ارساله لمقد, أسبوعلسطيني جواب خالل يرسل لالرتباط الف -للمعايير
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, يعطى -توصل مدير االرتباط والتنسيق بأن هنالك حاجة لعمل جولة في األرض الزراعية .ث
بهدف القيام , لمدة ثالثة أشهر تصريح لحاجيات شخصية,فقط لمقدم طلب التصريح الزراعي

ذنب  أي من دون, بالجولة في هذا الوقت والتي بها ال يسمح بالقيام ,في حاالت خاصة.بالجولة

تخطي . جولةالبهدف القيام ب, يتم اصدار تصريح اضافي لمدة ثالثة شهور, يتعلق بمقدم الطلب

 .بعد ارسال التقرير الذي يشرح التأخير ,المعابر والتماس فقطهذه الفترة يكون بمصادقة مدير
م القيام بالجولة لالرتباط الفلسطيني قرار مدير االرتباط والتنسيق يرسل خالل أسبوع من يو

 .من أجل ارساله لمقدم الطلب 

بنموذج تلخيص  يكتبوا  الرفض والتفسيرات له -الطلبرفض مدير االرتباط والتنسيق  .ج

. يتم ارسال القرار والنموذج لمقدم الطلب في المكان .االسفسار لدى مدير االرتباط والتنسيق
يتم ارسال النموذج بواسطة  ,الحق وان اتخد القرار  في حالة تم اتخاذ القرار في موعد

 . االرتباط الفلسطيني

توصل مدير االرتباط والتنسيق الى أنه من األصح اتخاذ قرار مختلف من  -قرار اخر .ح

وبمالحظة مالئمة  يفسر قراره ويفصل عواقبها بنموذج تلخيص االستفسار, المذكورات هنا

  .االرتباط والتنسيق مكتب الذي تدخل على يد, بجهاز الحاسوب

توصل مدير االرتباط والتنسيق بأنه قد  في حالة-ادعاءات التي لم تذكر باطار الطلب األصلي .خ

وبمالحظة عندها يسجل األمر بتلخيص اللجنة , فحصلالتي تحتاج لعرضت ادعاءات جديدة 

طلب يستطيع ومقدم ال, االرتباط والتنسيق مكتب خل على يدالتي تد مالئمة بحهاز الحاسوب

 . وسيتم فحصها وفقا  لجدول األوقات, بارفاق كافة المستنداتفوراً تقديم طلب جديد 

وتوجد موافقة على  ,الذي دعي اليه المواطن الذي لم يحضر لالستفسار: عدم الحضور لالستفسار .5

حظة عندها تسجل مال, ساعة على األقل من موعد االستفسار 48ولم يبلغ بذلك , ارسال الدعوة له

الذي سيعقد  ,ويقوم بدعوته لموعد االستفسار القادم بجهاز الحاسوب على يدي االرتباط والتنسيق

لن تقبل طلب اضافي لالستفسار بشأنه وعلى المواطن االنتظار للموعد الذي  .خالل أسبوعين

بصالحية مدير , ولكن(. شهور من موعد الرفض 9) يكون باستطاعته تقديم طلب جديد للتصريح

بأن يسمح باقامة استفسار بحيث أنه يتم تجاوز , من أسباب خاصة التي تسجل , الرتباط والتنسيقا

 .هذه القواعد 

المواطن الذي يحضر لجلسة االستفسار  :االرتباط والتنسيق مكتبعدم الوصل لالستفسار بمبادرة  .6

نسيق الصالحية باتخاذ لمدير االرتباط والت, وتوجد موافقة على استالمه لوعد الجلسة ,بعد جلستين

االرتباط  مكتبهنالك صالحية ل,ولكن .بما في ذلك قرار بحرمان التصريح, القرار بشأن التصريح

 . بأن يسمح باقامه استفسار بحيث أنه يتم تجاوز هذه القواعد,السباب خاصة ستسجل,  والتنسيق

ارات مدير االرتباط نموذج تلخيص االستفسار وقر ,المستندات التي عرضت في اللجنة -توثيق .7

 . االرتباط والتنسيق مكتب لف ويمسحوا لجهاز الحاسوب على يديحفظوا بالم والتنسيق

وذلك , بالسماح بتواجد محامي من طرف المواطن,  عتبارهال وفقا  , يسمح لمدير االرتباط والتنسيق .8

ممكن بأن تتداول في الحاالت التي تدل على أن ظروف الحالة ستجتاز االستفسار الوقائعي ومن ال
 . معايير المحددة في مجموعة القوانين هذهاطاره ادعاءات مختلفة بشأن ايفاء مواطن الضفة للفي 
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 لجنة االستئناف

دخول التصاريح  مكتب االرتباط والتنسيق وقرارته بموضوع منحوجود رقابة على عمل  -الهدف .1

بشكل كامل أو , ارات رفض الطلباتعلى قر رقابة بما في ذلك وجود, والمكوث في منطقة التماس

 .  ألسباب أمنية, جزئي

 -تركيبة اللجنة .2

الذي , على األقل, مالزم مدير المعابر والتماس أو ضابط اخر برتبة  -رئيس لجنة االستئناف .أ

 . رئيس فرع التنسيق المدني يتم  تعيينه على يد

 . فرع التنسيق المدني رئيس  ضابط أو جندي يتم تعيينه على يد -سكرتير لجنة االستئناف .ب

 . ضابط استشارة من قبل المستشار القضائي ليهودا والسامرة -مستشار قضائي .ت

 .ممثل مسؤولي األمن -مستشار أمني .ث

الوصي أو  ضابط تسجيل األراضي  ممثل من مكتبضابط   -مستشار لشؤون العقارات .ج

 .والعقارات 

  -تعليمات لتركيبة اللجنة .3

  . رئيس اللجنة ومستشار فضائي ,على األقل, اللجنةتحتوي  .أ

اعتبار رئيس  وفقا  , كما هو مفصل أعاله ,مشاركين اضافيين اللجنة من الممكن أن تحتوي .ب

 . اللجنة

تقديم وكالة بشرط , مقدم الطلب أمام اللجنةل بأن يمث باستطاعة المحامي -تمثيل بواسطة محامي .4

باعفاء مقدم  ,جنة, وبطلب قدم مسبقا  يسمح لرئيس الل,في حاالت خاصة. مالئمة وبحضور المواطن

 .الطلب من الحضور والسماح للمحامي بتمثيله

 :تقديم طلب للبحث في لجنة االستئناف وفحص الحاجة بانعقادها  .5

 :في الحاالت التاليةللتصريح  طلبجنة االستئناف بفحص طلبات مقدم التقوم ل, بشكل عام .أ

 .ر لدى مدير االرتباط والتنسيقبعد االستفساتم رفض طلب مقدم الطلب للتصريح  .1

 .برفض أمنيتم رفض طلب مقدم الطلب للتصريح  .2

 .أمنية ألسباب, تم المصادقة على طلب مقدم الطلب لفترة زمنية أقل من المحددة .3

ولم يتم معالجته في الموعد  االرتباط والتنسيق مكتبطلب مقدم الطلب وصل لمعالجة  .4
 .المذكور بمجموعة القوانين

 .استنادا  لقرار مدير االرتباط والتنسيقحول  لب مقدم الطلب للجنة االستئنافالبحث في ط .5

بأن يأمر بدعوة , بظروف شاذة وألسباب خاصة التي ستسجل,يسمح لرئيس لجنة االستئناف  .ب

وأيضا  , ) عن العلل التي ذكرت أعاله تختلف وذلك بعلة المواطن للجلسة أمام لجنة االستئناف

 (.قائمن بها التصريح في الحاالت التي يكو

يتم فحص الطلب على . باالمكان التوجه أيضاً للجنة بشأن استئناف لطلب غير مذكور أعاله .ت

 .رئيس اللجنة يد
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( لضابط 2يقوم بارسال طلبه )ملحق , مقدم الطلب المعني بجلسة للجنة االستئناف بشأنه .ث

 :حددم  الموعد ال   من ابتداءً  , يوم 45خالل , توجهات الجمهور في االدارة المدنية

سيكون بداية حساب الفترة  -مدير االرتباط والتنسيق التي أُجري استفسار لدى حالةالفي  (1

 .قرار مدير االرتباط والتنسيق بالغ عن من يوم اال

سيكون بداية حساب  -مدير االرتباط والتنسيق الحالة التي لم يجرى استفسار لدىفي  (2

 لالستفسار لدى( ب)2 كما هو مفصل في اطار البند, الفترة من يوم تحويل الرفض لطلبه

ن سيتم بداية حساب الفترة م, في حالة لم يتم تحويل الرفض. مدير االرتباط والتنسيق

 .االرتباط والتنسيق مكتب اليوم الذي انتهى به الموعد لمعالجة الطلب على يد

يوم من الموعد  45الل المواطن الذي كان بامكانه طلب انعقاد جلسة للجنة ولم يقم بذلك خ .ج
في هذه الحالة .ال يستطيع تقديم طلب لالستئناف,ومن دون اعطاء سبب مقنع لتقصيره,المحدد

بتمديد الموعد  يسمح لرئيس اللجنة. باستطاعة المواطن تقديم جديد عندما يحين الموعد لذلك

 .سجلألسباب خاصة ست   ,لتقديم طلب النعقاد اللجنة

مكان طلب تقديم باال .لطلبها ويرفق كل المستندات المتعلقة باأسباب يقوم مقدم الطلب بتفصيل .ح

 .حضور أمام اللجنةمرافعات خطية بالطلب بدال  عن  ال

من موعد استالمها  أسبوعين يقوم رئيس اللجنة أو سكرتير اللجنة بفحص الطلب خالل .خ
في حالة  ,كل عامبش .ويقرر ان كان هنالك حاجة النعقاد جلسة للجنة االستئناف بهذا الشأن

 . وجود رفض أمني يتم انعقاد بحث )جلسة(

اللجنة ال تقوم بالتداول في الحالة التي كان من الممكن طلب استفسار لدى مدير االرتباط  .د
 .والتنسيق ولم يتم ذلك

يتم دعوة مقدم الطلب للجلسة خالل مدة شهر , عندما يقرر بأن هنالك حاجة بانعقاد اللجنة .ذ

تتم دعوته بواسطة , ان لم يكن باالمكان التواصل معه هاتفيا  . هاتفيا  , الطلبمن موعد استالم 

 .يطلب من مقدم الطلب باحضار معه كل المستندات المتعلقة بالطلب .االرتباط الفلسطيني

 :يعطي المدير احدى القرارات التالية , ال حاجة النعقاد اللجنةعندما يتقرر بأنه  .ر

 . كن هنالك سبب لفحص رفض مدير االرتباط والتنسيقلم ي من خالل التمعن بالطلب .1

اتضح بأنه لم يتم استالم الطلب في مكتب االرتباط والتنسيق  من خالل التمعن بالطلب .2
 هويجب تقديم

 .سبب اخر مفسر .3

 :طريقة فحص الطلب واعتبارات اللجنة .6

 .بوعيا  مرة أس,يقوم سكرتير اللجنة بتجميع كافة مستندات الطلب ويقدمهم أمام اللجنة .أ

  :كالتالي كما هو مفصل يتم فحص الطلب .ب
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 مجال المعابر والتماس
 منطقة التماس   نمجموعة القواني
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 صفحة  43    حويت    مجموعة القوانين 

ومات المتوفرة في جهاز لرئيس اللجنة يقوم بفحص ادعاء مقدم الطلب وفقا  للمع .1
مقدم الطلب في  قدم على يدتُ س مستندات اضافية ,دمت مع الطلبالمستندات التي قُ ,الحاسوب

ويسمح .  ءات المعروضة بالجلسةاالدعاتي من الممكن بأن تدعم شفويا  موعد الجلسة باللجنة وال

 . األنسب ذلكان وجد أنه من ,  بما في ذلك تقارير مهنية,بفحص كل مستند أو معلومة أخرى له

يسمح لرئيس اللجنة باألمر بتلقي تقرير مهني ألحد من مستشاري اللجنة أو من طرف مهني  .2
 . عتبارهال وفقا  ,اخر

وال يكون ,عادلي تبدو له جيدة التخاذ قرار عند فحص الطلب يسلك رئيس اللجنة الطريق الت .3

 .   مرتبط بقانون األدلة والجراءات القانون

على يدي السكرتير أو على يدي شخص اخر يتم تعيينه من قبل محضر الجلسة يتم تسجيل  .ت
 .رئيس اللجنة

 ان كان ,تسليم محضر الجلسة والقرار لمقدم الطلب أو لوكيلهيتم , في نهاية الجلسة باللجنة .ث

ار خال االمور األساسية للجلسة باللجنة والقريتم اد.  ذلك قرار نهائي أو قرار مرحلي

 . سكرتير اللجنة كمالحظة بجهاز الحاسوب على يد

بواسطة مجموعة ,  من موعد االجتماع أسبوع سيعطى خالل  ,القرار النهائي لرئيس اللجنة .ج

   .القوانين

 :طريقة اتخاذ القرار .7

وسيتم تحويل لمقدم بحسب  ,سيتم اصدار التصريح المطلوب -لى الطلبوافق رئيس اللجنة ع .أ

 .استفسار لدى مدير االرتباط والتنسيق للفصل الذي يتحدث عن 5ما هو مذكور بالبند 

يتم  . بمستند القرار,يتم ذكر سبب الرفض والتفسيرات له -رئيس اللجنة قام برفض الطلب .ب

لوكيله بواسطة مجموعة القوانين خالل أسبوع من ارسال قرار رئيس اللجنة لمقدم الطلب أو 
 .يوم اتخاذ القرار

لمقدم الطلب , يعطى -توصل رئيس اللجنة بأن هنالك حاجة بالقيام بجولة في أرض زراعية  .ت

في . بهدف القيام بجولة,تصريح لحاجيات شخصية لمدة ثالثة شهور, التصريح الزراغي فقط

, لسبب ليس له عالقة بمقدم الطلب, جولة في هذا الوقتلم يسمح بها بالقيام بال, حاالت خاصة
هذه الفترة تكون   تجاوز. بهدف القيام بالجولة, يتم اصدار تصريح اضافي لمدة ثالثة شهور

يتم ارسال قرار .بعد تحيول التقرير الذي يشرح التأخير ,موافقة رئيس فرع التنسيق المدنيب

من يوم القيام  أسبوعة مجموعة القوانين خالل رئيس اللجنة لمقدم الطلب أو لوكيله بواسط
 .بالجولة

في الحاالت التي أمر بها رئيس اللجنة بتلقي تقرير مهني من أحد مستشاري اللجنة أو من  .ث
له الصالحية باعطاء قرار مرحلي بتأجيل موعد اعطاء القرار النهائي لمدة ,طرف مهني اخر

 . يوم 14ال تتجاوز 

جنة الى أنه من األصح باتخاذ قرار مختلف عن القرارات توصل رئيس الل -قرار اخر .ج

يتم ارسال قرار اللجنة .يقوم بشرح القرار وتفصيل عواقبه في مستند القرار, المذكورة هنا

 . لمقدم الطلب أو لوكيله بواسطة مجموعة القوانين خالل أسبوع من يوم اعطاء القرار
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 مجال المعابر والتماس
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 صفحة  43    حويت    مجموعة القوانين 

لت اللجنة بأنه قد تم عرض ادعاءات توص -ادعاءات لم يتم ذكرهم باطار الطلب األصلي .ح

وبالمالحظة المالئمة بجهاز  يتم تسجيل األمر بمحضر جلسة اللجنة, جديدة التي تلزم فحص

فوري وبامكان مقدم الطلب بتقديم طلب جديد  ,التي تدخل على يدي سكرتير اللجنة, الحاسوب

, المحددة للبحث لمواعيدالتي يتم فحصها وفقا  لالئحة ا,للتصريح وبارفاق كافة المستندات
 .ويتعلق بهدف التصريح المطلوب

ويوجد موافقة على استالمه  ,المواطن الذي يصل لجلسة اللجنة التي دعي اليها: عدم الوصول للجنة .8

ستسجل مالحظة في , ساعة قبل موعد الجلسة 48ولم يقم باالبالغ عن ذلك بفترة , لموعد الجلسة

التي  , الذين يقومون بدعوته لموعد الجلسة القادم  ,جنةجهاز الحاسوب بواسطة سكرتير الل

بأنه لن يتم القبول بطلب اضافي لجلسة اللجنة ,  واجب التذكير .ستعقد خالل أسبوعين

شهور من  9)  وعلى المواطن االنتظار للموعد الذي بامكانه تقديم طلب جديد للتصريح,بشانه

السماح بانعقاد للجنة خالل , ألسباب خاصة ستسجل, لرئيس اللجنة الصالحية, ولكن(. موعد الرفض

 .فترة شاذة عن هذه القواعد

 ,المواطن الذي لم يحضر للجلسة بعد دعوتين :عدم الوصول للجلسة التي تعقد بمبادرة اللجنة .9
, من صالحية رئيس باتخاذ القرار بشأن تصريحه, وتوجد موافقات الستالمه مواعيد الجلسات بيده 

ألسباب خاصة ,  لرئيس اللجنة الصالحية,ولكن . رار بشأن حرمان التصريحبما في ذلك الق

 . بانعقاد جلسة باللجنة مع تجاوز هذه القواعد,ستسجل

يحفظوا ويمسحوا لجهاز  ,محضر الجلسة والقرارات المستندات التي كانت أمام اللجنة -توثيق .10

يتم ادخالهم كمالحظة ار اللجنة وقراألمور األساسية بالجلسة . الحاسوب بواسطة سكرتير اللجنة

 .بجهاز الحاسوب بواسطة سكرتير اللجنة

ما عدا في  ,اتخاذ قرار اللجنةمن يوم شهور  9 بعد -تقديم طلب جديد للتصريح بعد الرفض باللجنة .11

  . حالة تم تحديد موعد اخر بقرار اللجنةا
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         ودا والسامرةاالدارة المدنية    يه

 مجال المعابر والتماس
 منطقة التماس   نمجموعة القواني

 2017                شباط
 صفحة  43    حويت    مجموعة القوانين 

 مواطنة بمنطقة التماس -الفصل ب

 : تعاريف .1

عترف به ه في منطقة التماس وأُ الشخص الذي مركز حيات -بمنطقة التماس" مواطن دائم" .أ

 .كمواطن دائم بحسب القواعد المحددة في مجموعة القوانين هذه

الشخص الذي مركز حياته لم يكن بمنطقة التماس سنتين  -في منطقة التماس" مواطن جديد" .ب

 ة التماس وبالحصول على ياته لمنطقنقل مركز حبويطلب  ,قبل االعالن عن منطقة التماس

 . عتراف كمواطن دائماال

شهادة مواطن "تصريح مطبوع الذي يحمل عنوان -شهادة مواطن دائم في منطقة التماس .ت

 "دائم في منطقة التماس

ات وتحمل عنوان يتم اصدارها لمدة أربع سنوبطاقة ذكية  –بطاقة مواطن في منطقة التماس  .ث

نطقة التماس دخول لمالر هذه البطاقة باالضافة لتصريح تصد .ة التماس" مواطن دائم في منطق

 .  اصداره وتتم جباية رسوم مقابل

 اصدار شهادة مواطن دائم في منطقة التماس

مدير االرتباط  ولمصادقة على اصدار شهادة مواطن دائم في منطقة التماس هبا السلطة المخولة .2
 .والتنسيقي القطاعي

 .أربع سنوات يكون لمدة -سريان مفعول الشهادة .3

مقدم الطلب بفترة  سنتين قبل موعد االعالن عن المنطقة   وضعية -التاريخ المحدد لفحص األحقية .4

 : تم تحديد تاريخ األحقية, المعينة ك " منطقة تماس" ونتيجة لذلك 

 -ب+  أمنطقة تماس في المراحلتاريخ األحقية في المناطق التي تم االعالن عنها ك .أ

01.06.2001 

غالف  + ج التي تم االعالن عنها كمنطقة تماس في المراحل في المناطق األحقيةتاريخ  .ب

     28.02.2007 د +  القدس

يحصل على األحقية ,  بتاريخ األحقيةلشهادة مواطن دائم في منطقة التماس من لم يكن يملك أحقية  .5

 .يحمل شهادة مواطن جديد على مدار سنتين متواصلتينبعد أن لها 

 :تحديد األحقية لشهادة مواطن دائم في منطقة التماسالمعايير ل .6

على مقدم الطلب االيفاء , ألجل تحديد األحقية لشهادة المواطن الدائم في منطقة التماس .أ

 :لشروط التاليةبا

مقدم  اتضح بأن مركز حياة, مهاالطلب والمستندات التي قد من خالل فحص طلب مقدم (1

أو أن مركز حياته في , لفحص األحقية المحدد في منطقة التماس بالتاريخ  الطلب كان

ويحمل تصريح مواطن جديد بمنطقة التماس على مدار سنتين , منطقة التماس

 .متواصلتين
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 مجال المعابر والتماس
 منطقة التماس   نمجموعة القواني
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 صفحة  43    حويت    مجموعة القوانين 

وجود منع أمني واستخدام سلبي للتصريح ال تمنع أحقية مقدم الطلب بالحصول على  (2
في منطقة وذلك في الحاالت التي كان يسكن , شهادة مواطن دائم في منطقة التماس

  .االعالن قبل التماس 

 :طريقة تقديم الطلب .7

 مكتبشهادة مواطن دائم في منطقة التماس بأن يقوم بتقديم الطلب في ل طلبالعلى مقدم  .أ
 (1ملحق ) االرتباط والتنسيق

 :يجب ارفاق المستندات التالية للطلب .ب

 .أفراد العائلة به مسجلون الملحق الذي يكون صورة عن الهوية تشمل (1

معني  وذلك عندما يكون ,(في حالة لم يكن بحوزة المواطن بطاقة ذكية)لبطاقة ذكية طلب (2

 .بالحصول عليها

 : مستندات التي تدل على كون مقدم الطلب مواطن دائم في منطقة التماس (3

 . بشأن سكن مقدم الطلب وأفراد عائلته  مصادقة من طرف المجلس المحلي (أ

 (.وما شابه,مياه, كهرباء, رنونة أ) مستندات التي تدل على دفع الضرائب (ب

 .مكان التعليممستندات تدل على  (ت

 .جار لمدة سنتينأو عقد استئ ,ملكية على المسكن تثبت سجل طابو أو مستندات (ث

  :يجب القيام بالخطوات التالية, ألجل فحص مركز حياة مقدم الطلب -طريقة فحص الطلب .8

 : فحص الطلب .أ

 . مصداقيتهمو لبالمستندات المتلقة بالطفحص وجود كل  (1

, لمقدم الطلب التفاصيل الشخصية األساسية فحص  -بجهاز الحاسوب فحص معطيات (2
 الطلب عنوان مقدم, عالقات عائلية, مثل, وفحص مدى صحة التفاصيل المتعلقة بالطلب

 .وأقاربه وما شابه

ة في حال, نسخة من التقارير واالستنتاجات للطلب يجب اضافة  -القيام بزيارات بيتية (3

 .اعتبار فاحص الطلب بأن وجود هذا الفحص يكون وفقا  , يوضح.  تمت زيارة للبيت

 (.  مياه وما شابه, كهرباء, أرنونة) دفعات الضرائبفحص  (4

 (. يجب فحص شهادات المدرسة) مكان تعلم أوالد مقدم الطلبفحص  (5

 .االرتباط والتنسيق بشأن تخطيط المنطقة مكتبفحص المعلومات الموجودة في  (6

 : تخاذ القرارا .ب

بالمصادقة أو رفض  يسمح للمخول -شك بشأن مصداقية محتوى الطلبعندما ال يكون  (1

 .وذلك وفقا  المتثال مقدم الطلب للمعايير المعددة أعاله, اصدار الشهادة

 -يوجد شك بشأن مصداقية محتوى الطلب (2
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بحسب  الذي سيعقد ,يتم دعوة مقدم الطلب الستفسار لدى مدير االرتباط والتنسيق (أ

 .تعليمات الفصل أ

يتم ,بأن هنالك حاجة لزيارية بيتية اضافيةفي الحالة التي اتضح من خالل االستفسار  (ب

وخالل هذه الفترة  ,اصدار تصريح لحاجيات شخصية لمقدم الطلب لمدة ثالثة شهور

يتم  ,في حاالت شاذة بها لم يتسنى القيام بزيارة بيتية في هذا الوقت .الزيارةتتم 

والجولة تكون في  لمدة ثالثة شهور اضافيةتصريح مؤقت لحاجيات شخصية  اصدار
بعد  فقط بموافقة رئيس المعابر والتماستجاوز عن هذه الفترة يكون .  هذه الفترة

 . الذي يشرح ظروف التأخير باتخاذ القرار نتيجة  ألسباب خاصة ستسجل, نقل التقرير

 

 تماستجديد شهادة المواطن الدائم في منطقة ال

في  ضابط االرتباط والتنسيق لتجديد شهادة المواطن الدائم في منطقة التماس هو  السلطة المخولة  .9
 . االرتباط والتنسيق القطاعي مكتب

 :(المستندات المطلوبة فض تام للطلب الذي يقدم من دون كافةيتم ر )طريقة تقديم الطلب .10

 . لتجديدها (1 ملحق) يقوم بتقديم طلب , يقترب من النهايةصاحب الشهادة التي سريان مفعولها  .أ

  :للطلب يجب ارفاق .ب

 .صورة عن الهوية تشمل الملحق الذي به مسجل أفراد العائلة (1

 .صورة عن شهادة المواطن الدائم (2

 : مستندات  تدل على أن مركز حياة مقدم الطلب  ما زال موجود في منطقة التماس (3

زال  مقدم الطلب وأفراد عائلته مابأن مكان سكن  مصادقة من طرف المجلس المحلي (أ
 . في منطقة التماس

 (. وماشابه, مياه,كهرباء, أرنونة) مستندات تدل على دفعات ضرائب (ب

 .جار لمدة سنتينأو عقد استئ, ملكية على المسكن تثبت تسجيل طابو أو مستندات (ت

 : فحص الطلب .ت

 .وجود كل المستندات المتعلقة بالطلبة ومصداقيتهمفحص  (1

الشخصية األساسية لمقدم الطلب  لفحص التفاصي -ات بجهاز الحاسوبفحص المعطي (2

عنوان مقدم الطلب , عالقات عائلية, مثل, وفحص مدى صحة التفاصيل المتعلقة بالطلب,

وفحص تواجد مقدم الطلب بمنطقة التماس على مدار الفترة الزمنية وبساعات , وأقاربه

 .النوم

 لم يكونوا مواطني منطقة التماس عندو أعاله كل المراحلمقدمي الطلب الذين يوفون ب (3
فحص وجود منع أمني بجهاز الحاسوب وتلقي الموقف الخاص لمسؤولي : موعد االعالن

 .األمن

 : اتخاذ القرار .ث
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         ودا والسامرةاالدارة المدنية    يه

 مجال المعابر والتماس
 منطقة التماس   نمجموعة القواني

 2017                شباط
 صفحة  43    حويت    مجموعة القوانين 

 بالمصادقة أو الرفض يسمح للشخص المخول – ليس هنالك شك بشأن مصداقية الطلب (1
 .المتعلقةمتثال مقدم الطلب للمعاييرال لتجديد التوثيق وفقا  

 -يوجد شك بشأن مصداقية محتوى الطلب وصلة مقدم الطلب لمنطقة التماس  (2

م أسماء األشخاص الذي ت,ذلك صور بما في) نتائج الزيارة -يتم القيام بزيارة بيتية (أ

 .يتم ارفاقهم للطلب( استجوابهن وما شابه

يات لحاجتصريح  -يحصل على تصريح مؤقت للمكوث في منطقة التماس مقدم الطلب (ب

 . الشخصية بمنطقة التماس يشمل النوم

 . يسمح لمقدم الطلب بتقديم مستندات تدعم ادعائاته بشأن وجود صلة لمنطقة التماس (ت

 . يتم التداول في الطلب في اطار االستفسار لدى مدير االرتباط والتنسيق (ث

ة يوجد منع أمني أو موقف خاص لمسؤولي األمن بما يتعق بمن لم يكن مواطن في منطق (3
 .التماس بموعد االعالن
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         ودا والسامرةاالدارة المدنية    يه

 مجال المعابر والتماس
 منطقة التماس   نمجموعة القواني

 2017                شباط
 صفحة  43    حويت    مجموعة القوانين 

 تصريح مواطن جديد في منطقة التماس

مدير االرتباط للمصادقة على اصدار تصريح مواطن جديد في منطقة التماس هو  السلطة المخولة .1
  .والتنسيق القطاعي

 . سنة :فترة سريان مفعول المواطن الجديد .2

 .لة لعدم اصدارهيكون بمثابة ع -اشتباه باستخدام سلبي للتصريح .3

 :في منطقة التماس" جديد"معايير لتحديد أحقية شهادة مواطن .4

على مقدم الطلب االمتثال ألحد , ألجل تحديد األحقية لشهادة "مواطن" في منطقة التماس .أ

 :الشروط التالية

 .تقديم الطلب قدم الطلب  في منطقة التماس عندم مركز حياة (1

 بيت للسكن في منطقة التماس شراء التماس بعد مقدم الطلب يكون في منطقة مركز حياة (2
 :وكذلك,  أو استئجار بيت في منطقة التماس لمدة سنتين على األقل

 . يجب أن يكون المبنى  قانونيا   (أ

 . يعمل به تقطيعمن غير الممكن شراء أو استئجار قسم من مبنى للسكن لم  (ب

للسكن في بيت قريب عائلة مركز حياة مقدم الطلب يكون في منطقة التماس بعد انتقاله  (3
 . الذي هو مواطن دائم في منطقة التماس, من الدرجة األولى

 .من صاحب شهادة مواطن دائم في منطقة التماس تزوج مقدم الطلب  (4

ظهر في في منطقة التماس اعتمادا  على علة لم تباالمكان تقديم طلب لشهادة مواطن دائم  .ب
 تدعم الطلب.وتقديم مستندات مجموعة القوانين بحيث يتم تفصيل العلة 

مركز  بأن من المتوقع أن يكون,على مقدم الطلب اظهار, ألحد الشروط أعاله باالضافة لاليفاء .ت

 . في منطقة التماس د تقديم الطلبحياته على مدار سنتين منذ موع

باالمكان رفض , في الحاالت التي بها مقدم الطلب لم يسكن في منطقة التماس قبل االعالن .ث

 .لب نتيجة الموقف السلبي لمسؤولي األمن أو في أعقاب اشتباه باستعمال سلبي للتصريحالط

 :طريقة تقديم الطلب .5

للحصول  (1 ملحق) على مقدم الطلب الذي هو مواطن جديد في منطقة التماس بتقديم الطلب .أ

 . على تصريح

 :للطلب يتم ارفاق المستندات التالية .ب

 .ل به أفراد العائلةصورة عن الهوية تشمل الملحق المسج (1

 : مستندات تثبت على كون مقدم الطلب مواطن جديد في منطقة التماس (2

 . تصريح من المجلس المحلي الذي يصدق مكان سكن مقدم الطلب وأفراد عائلته (أ

 (.وما شابه, مياه, كهرباء, أرنونة) مستندات تدل على دفع الضرائب (ب
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         ودا والسامرةاالدارة المدنية    يه

 مجال المعابر والتماس
 منطقة التماس   نمجموعة القواني

 2017                شباط
 صفحة  43    حويت    مجموعة القوانين 

 .لبيتتثبت ملكية ا تسجيل من الطابو أو مستندات (ت

الى منطقة التماس  تصريح التزام بنقل مركز حياة مواطن منطقة اليهودا والسامرة (ث
 السنتين القادمتين. خالل

صورة عن الهوية  -في حالة االنتقال للسكن في بيت قريب عائلة الذي هو مواطن دائم (ج

 .الدائم للقريبالمواطن  تصريح و

هوية , عن وثيقة الزواج صورة -في حالة الزواج من مواطن دائم في منطقة التماس (ح

 .ة/والتصريح الدائم للزوج

 .يجب ارفاق العقد,جار بيت في منطقة التماسحالة شراء أو استئفي  (خ

يجب , من أجل الفحص ان كان مركز حياة مقدم الطلب في منطقة التماس -طريقة فحص الطلب .6

 : القيام بالخطوات التالية

 : فحص الطلب يشمل المراحل التالية .أ

 .ومصداقيتهمالمستندات المتعلقة للطلب كل فحص وجود  (1

 لمقدم الطلبالتفاصيل الشخصية األساسبة  فحص -تصديق معطيات في جهاز الحاسوب (2
عنوان مقدم الطلب , عالقات عائلية, مثل, وفحص مدى صحى التفاصيل المتعلقة بالطلب, 

 .وأقاربه وما شابه

ان تم , واالستنتاجات من الطلب يجب اضافة نسخة عن التقارير -القيام بزيارات بيتية (3

ان القيام بمثل هذا الفحصل يقع وفقا  العتبارات فاحص , يجب التوضيح. زيارة بيتية

 .الطلب

 (. مياه وما شابه ,كهرباء, أرنونة) دفعات الضرائبفحص  (4

 (. يجب فحص شهادات المدرسة) مكان تعلم أوالد مقدم الطلبفحص  (5

 .تنسيق بشأن تخطيط المنطقةاالرتباط وال مكتبفحص المعلومات ب (6

 :اجراءات اضافية في حالة االنتقال لبيت قريب عائلة من الدرجة األولى (7

  في منطقة التماس كيفما تم  صحية تفاصيل قريب العائلة المقيم يجب فحص مدى     (أ
 .تعبئتهما في الطلب

 .الطلب جدة مقدم/جد, أخت/أخ, بنت/ابن, أم/أب: قريب العائلة يكون, لهذا الشأن     (ب

 :اجراءات اضافية في حالة الزواج من مواطن دائم في منطقة التماس (8

, فعال  يسكن في منطقة التماس, يجب التأكد من أن الزوج الذي يحمل شهادة مواطن دائم (أ
, السكن سويا  في منطقة التماس على مدار السنتين القادمتينوعلى أن الزوجين ينوون 

 . على األقل

 : حالة شراء أو استئجار عقار في منطقة التماساجراءات اضافية في  (9

 . عقدى االيجار على اسم مقدم الطلب /ويجب التأكد من أن التسجيل في الطابأ(   
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         ودا والسامرةاالدارة المدنية    يه

 مجال المعابر والتماس
 منطقة التماس   نمجموعة القواني

 2017                شباط
 صفحة  43    حويت    مجموعة القوانين 

 بحيث يشمل التفاصيل الشخصية للبائع ,يجب على مواطن منطقة التماس تقديم العقدب( 
 . المستأجر/

 : منطقة اجراءات اضافية تتعلق بالبائع أو المستأجر عقار في (10

باجراء مشابه الجراء تجديد  المستأجر/قوم بفحص البائعمكتب االرتباط والتنسيق ي (أ

نتيجة لالفتراض بأن المعاملة تقطع صلته لمنطقة , المفصل أعاله, شهادة مواطن دائم

مدير  صريحه من دون دعوته لالستفسار لدىيمنع الغاء ت, في أية حالة. التماس

 . االرتباط والتنسيق

 ستفسار لدىأو أن البائع لم يحضر لال, بأنه تم قطع صلة البائع لمنطقة التماسنتج  (ب

لن تتم تجديد شهادة , مدير االرتباط والتنسيق شهر بعد أن تمت دعوته قانونيا  

 .المواطن الدائن التابعة له

فحص وجود منع أمني في جهاز الحاسوب : لمعايير أعالهذين أوفوا  امقدمي الطلب ال (11

 .األمن على الموقف الخاص لمسؤوليلحصول وا
 : اتخاذ قرار .ب

بالمصادقة أو رفض  يسمح للشخص المخول -ال يوجد مصداقية بشأن محتوى الطلب (1

 .مقدم الطلب للمعاييرالمذكورة أعاله وذلك يرتبط  بايفاء , الطلب

 -يوجد شك بشأن مصداقية محتوى الطلب (2

يتم ارفاقهم ( ماء المستجابين وما شابهأس, صور) نتائجها -يتم القيام بزيارة بيتية أخرى (أ

 . للطلب

 .االستفسار لدى مدير االرتباط والتنسيق يتم البحث في الطلب في اطار (ب

يمكن القيام بتقديم طلب لتجديده , التصريح األول تداء  من ثمانية أسابيع منذ نهايةاب -تجديد التصريح .7

لكي ,دات التي تم تقديمهم مع الطلب األوللكافة المستنبالصيغ المعدلة بحيث يكون , لسنة اضافية

 . تفحص بنفس الطريقة

بعد سنتين من يوم تقديم الطلب األول لتصريح  -اتخاذ قرار بشأن األحقية لشهادة مواطن دائم .8

عندها يمكن تقديم طلب لشهادة مواطن دائم في   ,مواطن جديد والحصول على التصاريح المؤقتة

بالصيغ المعدلة لكافة المستندات التي تم تقديمها مع الطلب  مرفق كونبحيث ي, منطقة التماس

االرتباط والتنسيق بفحص مركز حياة مقدم الطلب في اطار  مكتبقوم ي. لتصريح مواطن جديد

االرتباط  مكتبوتتم تحديد أحقيته للشهادة على أساس التخطيط وجوالت طلبه لشهادة مواطن دائم 
 بفترة التصاريح المؤقتة والتنسيق في مكان سكن مقدم الطلب

 -للمواطن  األحقية بتصريح مواطن دائمتقرر بأنه بعد سنتين  -االنتقال لمسار تجديد مواطن دائم .9
تعليمات  بتقديم طلبات مستقبلية بحسوبامكانه  ,يحصل على شهادة وتصريح ألربع سنوات

 .الفصل المتعلق بتجديد شهادة مواطن دائم
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         ودا والسامرةاالدارة المدنية    يه

 مجال المعابر والتماس
 منطقة التماس   نمجموعة القواني

 2017                شباط
 صفحة  43    حويت    مجموعة القوانين 

 لة االضاعةاصدار شهادة جديدة في حا

 مكتبيقدم الطلب في , المواطن الذي يدعي باضاعة شهادة المواطن الدائم في منطقة التماس .1

  .االرتباط والتنسيق القطاعي

 :يرفق للطلب أحدى المستندات التالية .2

 .بشأن اضاعة شهادة مواطن دائم موقعة أمام محامي تصريح .أ

  .الشهادة بشأن تقديم شكوى بشأن ضياعموافقة من شركة اسرائيل  .ب

أو بالزامه بالقيام  , يقوم مدير االرتباط والتنسيق بالقرار اما باصدار توثيق اضافي لمقدم الطلب .3

 . وفقا  لظروف الحالة, مجددا  باجراء اصدار كما هو مفصل أعاله

بعد االصدار المجدد يجب ادخال المالحظة المالئمة في جهاز الحاسوب وذلك من أجل منع  .4
 .بي للشهادة القديمةاالستخدام السل
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         ودا والسامرةاالدارة المدنية    يه

 مجال المعابر والتماس
 منطقة التماس   نمجموعة القواني

 2017                شباط
 صفحة  43    حويت    مجموعة القوانين 

  منطقة التماس  تصاريح لمواطني يهودا والسامرة من أجل الدخول والمكوث في -الفصل ج

 تصاريح لحاجيات زراعية في منطقة التماس

 اطني يهودا والسامرة من أجل التفليحالتصاريح التي يتم اصدارها لمو -جوهر)نوعية( التصاريح .1

 .راعية في منطقة التماسزلفي األراضي ا

لألراضي  ملكيته تثبت   صلةيتم اصداره لمواطن يهودا والسامرة الذي لديه  -تصريح زراعي .2

 . وهدفه الحفاظ على الصلة لتلك األراضي ,الزراعية في منطقة التماس

على يد مزارع في  ن يهودا والسامرة الذي يتم تشغيلهيتم اصداره لمواط-تصريح عمل زراعي  .3

 .في هذه األراضي من أجل التفليح, الذي هو مقدم الطلب, وذلك وفقاً لطلب المزارع,  هأرض

, مستأجرة لفترة زمنية أقلفي الحالة التي تكون بها القطعة ) سريان مفعول التصاريح لمدة سنتين .4
 (. عندها يكون سريان مفعول التصريح لمدة فترة عقد االيجار

كبر القطعة كحاضل ضرب كل مساحة القطعة بالتكلفة  تسابفي هذا الفصل يتم اح -كبر القطعة .5

  .النسبية لمقدم الطلب في القطعة 

ضابط االرتباط  الصدار تصاريح للحاجيات الزراعية في منطقة التماس هو -لمخولةالسلطة ا .6

 .أو نائبه, القطاعي االرتباط والتنسيق مكتبوالتنسيق في 

مكان , صاحبي التصاريح الزراعية في منطقة التماسالئحة ب -"قطع في منطقة التماسال" جدول .7

 .شغلون بالقطعةوالمُ , بالقطع أنواع التفليحات, كبر القطعة, قطعهم

 .تها ة لألرض التي ُخصصت وباالمكان فالحيتم اعطاء التصريح للحاجيات الزراعي -نوع القطعة .8

 . اصداره أوعدم/ ذلك يكون علة لحرمانه و – االشتباه باستخدام سلبي للتصريح .9

 .ممكن فقط بعد الحصول على الموقف الخاص من قبل المسؤوليين األمنيين -رفض من دافع أمني .10

   هدف انتاج محصول زراعي.ب, في األرض الحاجة بالتفليح – حاجة زراعية .11

يتم رفض تام ألي طلب يقدم من دون أن يشمل كل المستندات ) طريقة تقديم الطلب بشأن القطعة .12

 :(المطلوبة

 .ريح زراعي في منطقة التماسصللحصول على ت (1 ملحق) يم طلبتق .أ

 .ارفاق صورة عن الهوية تشمل الملحق وبه مسجل أفراد العائلة .ب

مقدم الطلب لألرض الزراعية الموجودة رفق للطلب المستندات التي تثبت الصلة عن ملكية ي .ت
 :في منطقة التماس

 .ة عن سند الطابونسخ -ويتفي ان كانت األرض قد سُ  (1

لألرض  أو كل مستند اخر يثبت صلته  مالية أصلية -ان لم تكن االرض قد سويت (2

 . الزراعية
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         ودا والسامرةاالدارة المدنية    يه

 مجال المعابر والتماس
 منطقة التماس   نمجموعة القواني

 2017                شباط
 صفحة  43    حويت    مجموعة القوانين 

الى جانب كافة المستندات , يقدم حصر ارث الذي يثبت سلسة الوراثة -وارث القطعة  (أ

 .التي تثبت صلة الوارث للقطعة الزراعية

تندات انب كل المسالى ج, يقدم العقد ووكالة دورية غير قابلة للعزل -مشتري القطعة (ب

 .لبائع األرض الزراعية التي تثبت صلة الملكية 

 تثبتالى جانب كل المستندات التي ,يقوم بتقديم نسخة من قطعة االيجار -مستأجر القطعة (3

مؤجر بأنه معلوم وأيضا تصريح الُ  .ألرض الزراعية المعينة الصلة عن الملكية لمؤجر ا

 .  ى حقوقه باستعمال األرض المستأجرةله بأنه خالل فترة االيجار يتنازل عل

حصته (,1 ملحق)بأن يذكر في المكان المخصص لذلك في نموذج الطلب الطلب على مقدم (4

أو ذكر أمرا  ال يتالئم مع , مقدم الطلب الذي لم يقم بذلك.  بقطعة وفقا  للمستندات المرفقة

 . الطلب بشكل تامبرفض  يسمح للطرف المخول عندها –المذكور في المستندات المرفقة

  .بشأن القطعة ,بتصاريح العمل الزراعية المتواجودة قائمةتقديم  (5

لحصول على تصريح زراعي بالمعايير ل دم الطلب الذي يفي مق -فقط تقديم طلب للعمال .ث

 ال. باستطاعته تقديم طلب لتشغيل عمال من دون أن يكونوا مالصقين لطلب تصريح زراعي

 .شغلليست باسم الم   عماليتم قبول طلبات من قبل ال

لحاجيات زراعية في  هل هنالك أحقية لمقدم الطلب للتصريح فحص من أجل -طريقة فحص الطلب .13

 : منطقة التماس واجب القيام بالخطوات التالية

 : فحص الطلب .أ

 .المستندات المتعلقة بالطلب, ومصداقيتهم  فحص وجود كل  (1

, تفاصيل متعلقة بالطلب, لشخصيةفحص التفاصيل ا -فحص المعطيات بجهاز الحاسوب (2
في الماضي   التي ُمنحت له في  وفحص هل قام صاحب التصريح باستخدام التصاريح

 .للحاجة المتعلقة به

وتسجيل األراضي  'אפוمنسق  – مقدم الطلب لألرض الزراعيةعن ملكية  فحص الصلة  (3

صلة بين مقدم االرتباط والتنسيق يفحص مصداقية المستندات التي تثبت ال مكتبفي 
 .الطلب لألرض ونوع األرض

يجب فحص مصداقية , في حالة شراء أو استئجار قطعة -فحص مصداقية المعاملة (4

,  المقابل الذي أعطي,فحص وجود معامالت اضافية في القطعة, كبر األرض – المعاملة
 .مصداقية العقد وما شابه

 .طيط المنطقةفحص المعلومات الموجودة في االرتباط والتنسيق بشأن تخ (5

يجب التأكد من عدم وجود مواطن يحمل  تصريح  -"قطع في التماس"قائمة فحص  (6

سيتم تأخير البحث  ,ان وجد مواطن مع تصريح .زراعي ساري المفعول للقطعة المطلوبة

دعين على الملكية للقطعة لالستفسار لدى مدير ويتم استدعاء الشخصين المُ ,  في الطلب 

 .االرتباط والتنسيق
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للحصة وفقا  يتم اصدارهم تصاريح العمل الزراعي  -فجص حصة مقدم الطلب في القطعة (7

 : على أن يتم التشديد.وفقاُ للمستندات, النسبية للمزارع بالقطعة

  .مستندات مالئمة وجود ادعاءات على التفليح في قطع أخرى يجب دعم ذلك ب في حالة (أ

تكون كبر القطعة التي يطلب من عندما  קיימא,-בר لن تكون حاجة زراعية,عامة   (ب

في ظروف خاصة ,ولكن  .متر مربع 330ال يزيد عن ,  شأنها التصريح بكبر دنيوي

لقطعة ,يسمح لمدير االرتباط والتنسيق باصدار تصريح زراعي ,وبتفسيرات ستسجل

  .كما هو مذكور,  نيويزراعية بكبر د  

وح للتصاريح لقطعة المسمعدد الفحص  -فحص الحاصلين على تصريح عمل زراعي (8

فحص وجود عمال (,4 ملحق) زراعةال مكتب قائد  مشغل وفقا  للمعايير المذكورة بقائمة

وفحص المرشحين , وجهاز الحاسوب" قطع بالتماس"  وفقا  لقائمة في الوقت الحالي

وفقا  لحجم العدد , األوائل بالئحة تصاريح العمل الزراعي الذي قام المزارع بتقديمهم

 .ووفقا  لتصديق معطياتهم بجهاز الحاسوب الباقي المسموح

  -المزارع والعدد المسموح به للعمال (9

لن يحسب ضمن العدد السموح , ألرض الزراعيةالصلة عن ملكية اصاحب ,المزارع (أ

 .من العمال به

 .به من العمال  يحسب من ضمن العدد المسموحقطعة يستأجر المزارع الذي  (ب
يسمح لمدير االرتباط والتنسيق  , ت ستسجلبظروف خاصة ومن تفسيرا,ولكن

 .مستأجر لن يحسب ضمن العدد المسموح به من العمالبالتحديد بأن 

ألقارب عائلة من الدرجة الصالحية باألمر باصدار تصارح لمدير االرتباط والتنسيق  (ت
وفقا  للحاجة , به من العمال وأيضا  فوق العدد المسموح (أب زوج وأخ) األولى

  .وألسباب خاصة ستسجل,  ولظروف الشأن والعتباره

فحص عدم وجود منع أمني في جهاز : ن لكافة الشروط أعالهمقدمي الطلب الذين يوفو (10

الطلب  تم رفض في حالة . الحاسوب والحصول على الموقف الخاص لمسؤولي األمن

يجب المطالبة بالموقف الخاص من , موقفهمبسبب   لتصريح العمل الزراعي للعامل

 .قائمة المواطن التالي في ال وصبخص

 : اتخاذ القرار .ب

بالموافقة أو  يسمح للشخص المخول -ال يوجد هنالك شك بشأن مصداقية محتوى الطلب (1

بحيث يتم تعديل , للمعايير المذكورة أعاله  وفقا  اليفاء مقدم الطلب والعمال, رفض الطلب

 ".قطع في منطقة التماس" قائمة

مقدم الطلب لألرض أو بالصلة عم ملكية /حتوى الطلب وهنالك شك بشأن مصداقية م (2

الذي سيتم وفقأ , لالستفسار لدى مدير االرتباط والتنسيق مقدم الطلبيتم دعوة  -الزراعية

 .لتعليمات الفصل أ
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وبات على العدد المسموح به باالمكان فرض عق. للمشغل المسؤولية على عماله –مسؤولية المشغل .14

باستخدام سلبي لتصريح العمل الذي في أيديهم  ونبأن عماله يقوم, ا يتضح لمشغل عندم من العمال 

يبلغ عن ذلك – توقف المشغل من تشغيل عامل – انهاء العمل .وفقا  لتعليمات الفصل ,بشكل متعاقب

 مكتبالذي يقدم لالرتباط الفلسطيني ويحول لمسؤولي (, 5 ملحق) غ عن انهاء التشغيلبنموذج االبال

 .   الذين يعملون على الغاء التصريح,والتنسيق  االرتباط

المزارع المعني بتبديل عامل يقوم بتقديم طلب للعامل الجديد ويفصل بالطلب العامل  –تبديل عامل  .15

 .(5بالغ عل انهاء التشغيل)ملحق للطلب يرفق تصريح العامل السابق ونموذج اال. المنوي تبديله

باالمكان بموسم , واألهمية لموسم قطف الزيتون من خالل معرفة الخصوصية –قطف الزيتون .16

عائلة  ألفراد, المحدد به قطف الزيتون المطالبة بتصاريح عمل زراعي فوق العدد المسموح

 :المزارع

ووفقا  للتقدير , كل سنة يتم تحديد سريان مفعول هذه التصاريح على يد مدير المعابر والتماس .أ

 .الموسمي بشأن مواعيد قطف الزيتون

م المشغل بتقديم الئحة بأفراد العائلة لموسم قطف الزيتون وذلك في الفترة التي تتراوح بين يقو .ب
 .بالمسار االداري العادي, اب 30اب ل  16

 .منع أمني يوجد لديه ال وللشخص الذي  األفضلية لألقارب من الدرجة األولى تعطى .ت

باالمكان , بقطعهم رعي المواشي لمعرفة حاجة الراعين لوفقا   -في منطقة التماس رعي المواشي .17

ي وفقا  للمعايير المحددة من أجل الرعي في أراضي الراع المطالبة بتصريح مخصل لتنقل المواشي
 :بهذا الخصوص

سريان مفعول هذه التصاريح يكون لفترة الرعي التي تحدد كل سنة على يد مدير فرع التنسيق  .أ
 . عني مقدم الطلب بالرعي بهاألرض الموذلك بحسب تصنيف ا, المدني وفقا  لتقدير موسمي

بدأ مع موسم الرعي بخصوص هذه المنطقة ي –وال تنمو بها  أشتال  منطقة مفلوحة (1

 .ستمر حتى بداية موسم قطف الزيتونوي, نهاية موسم الحصاد 

موسم الرعي في هذه المنطقة يبدأ مع نهاية  -منطقة غير زراعية أو تنمو بها أشتال (2

 تمر حتى بداية موسم قطف الزيتونويس, موسم الحراثة

ال يتم اصدار التصريح لمقدم طلب الذي منطقة  -الحظيرة/ة الرعي عن الديرالبعد بين مساح .ب

 .كم من مكان مبيت القطيع 2.5الرعي التي يطلب تصريح من شأنها تزيد عن 

ً لكبر مساحة المرعى .ت هي  المعادلة لحساب أيام الدخول -األيام المسموح بها للرعي وفقا

 :كاالتي

 عدم ايام الرعي في السنة=  X   100    (بالدونمات)كبر مساحة المرعى

    بالقطيع عدد المواشي                       

الذين يطلبون بالرعي بالقطعة التي , رأس ماشية 20بخصوص القطيع الذي يشمل   مثال 

 .  رعي بالسنةيوم  50, عندها يعطى لمقدم الطلب  100يسمح ب  , دونمات 10كبرها 
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يمكن التقديم لمدة شهر قبل انتهاء سريان  ,مشابه لتقديم الطلب األولي -طريقة تجديد التصريح .18

 . مفعول التصريح
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م بعالقات التصاريح التي يتم اصدارها لمواطني يهودا والسامرة لهدف القيا -جوهر التصاريح .1

 .تجارية بمنطقة التماس

التي عالقاته المهنية تلزمه  صاحب مصلحة,صدر لمواطن يهودا والسامرةيُ  -تصريح تجاري .2

 .بالدخول لمنطقة التماس

مشغل على يد مواطن فلسطيني صاحب يصدر لمواطن اليهودا والسامرة الُ  -تصريح عمل تجاري .3

 .التصريحبطالب المالذي هو , صلحةوفقاً لطلب صاحب الم, مصلحة في منطقة التماس

سريان , ستأجرة لفترة أقصرعند تكون المصلحة مُ  .فترة سريان مفعول التصاريح هي لمدة سنة .4

, عندما تكون رخصة المصلحة لفترة أقصر,وأيضا   .مفعول التصريح يكون لفترة عقد االستئجار
 . سريان مفعول التصريح يكون لفترة سريان مفعول رخصة المصلحة

ضابط االرتباط  الصدار التصاريح للحاجيات التجارية في منطقة التماس هو السلطة المخولة .5
 . أو نائبه    االرتباط والتنسيق القطاعي مكتبوالتنسيق في 

 . لعدم اصداره أو/كون علة لحرمانه وي -اشتباه في استخدام سلبي للتصريح .6

 .اص من قبل مسؤولي األمنممكن فقط بعد الحصول على الموقف الخ -رفض لسبب أمني .7

 :معايير لتحديد األحقية .8

 .كما هو مطلوب بحسب القانون رخصة مصلحة سارية المفعولصاحب مصلحة الذي بحوزته  .أ
تعتبر ,تاريخ نهاية فترة سريان مفعول الرخصة بها حالة التي لم يذكرالفي , يجدر بالذكر

 .  الرخصة سارية المفعول لسنة من موعد اصداره

تلزمه ألجل عمله المعقول  ,بحسب الشأن, ب المصلحة أو العامل لمنطقة التماسدخول صاح .ب

حجم الدخوالت ,موقعه, بما في ذلك نوع المصلحة, يجب فحص كافة الظروف -للمصلحة

 .الدخوالت لعمله  جوده ومساهمةلمنطقة التماس المطلوبة لو

المشتري ,  أو. التماسهو صاحب المصلحة الفعال عند االعالن عن منطقة صاحب المصلحة  .ت

 . فتح مصلحة بعد االعالن عن المنطقة كمنطقة تماسأو الذي ي, مصلحة

 :طريقة تقديم طلب لتصريح للحاجيات التجارية .9

 .للحصول على تصريح تجاري في منطقة التماس (1 ملحق ) تقديم الطلب .أ

 .شمل ملحق وبه مسجلين أفراد العائلةت صورة عن الهوية .ب

دائرة التجارة الفلسطينية التي تدل على كونه صاحب ن ومكتوب م لصورة عن رخصة العم .ت
 .مصلحة

دفعات , حسابات) على أن مقدم الطلب صاحب مصلحة التي تثبت مستندات اضافية .ث

 (.  وما شابه,ضرائب

لطلب للمصلحة وعلى مقدم ادات التي تثبت الصلة عن ملكية لمقدم الطلب يتم ارفاق المستن .ج
 :سالتما موقعه في منطقة

 .ن الطابونسخة ع -اذا تمت تسوية األرض (1
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 . أو كل مستند اخر يثبت صلته باألرض الزراعية مالية أصلية –اذا لم تتم تسوية األرض  (2

ب كافة الى جان, يقوم بتقديم حصر االرث التي تثبت سلسلة الوراثة – وارث قطعةال (3

 .المستندات التي تثبت صلة الوارث لألرض الزراعية

 :يجب اضافة المستندات التالية, حة في منطقة التماسعند شراء مصل  (4

 . بين صاحب المصلحة السابق لشاري المصلحة المصلحة بيععقد  (أ

 . ساري المفعول لصاحب المصلحة السابق يتجار صورة عن تصريح

ؤجر يجب تقديم عقد االيجار وتصريح لم  , في منطقة التماس, استئجار مصلحة عند  .ح

جار يتنازل عن حقوق استخدام المصلحة على بأنه خالل فترة االستئ أنه معلوم لهب  المصلحة
 .المؤجرة

 : عندما يكون التاجر معني بعمال –عمل تجاري .خ

 . الموجودة عند المصلحة ,بتصاريح العمل التجارية قائمة (1

 .عقد عمل بين المشغل والعامل (2

 .  بمجال التشغيل فقط,تعهد المشغل للتشغيل وفقا  للقانون (3

بالمعايير للحصول على تصريح تجاري  مقدم الطلب الذي يفي -ب للعمال فقطتقديم طل .د

لن يتم قبول طلبات من . يتصريح تجارللطلب ا تقديم طلب لتشغيل عمال ليس معباستطاعته 

 .قبل المشغلين ليست باسم المصلحة

 : طريقة فحص الطلب .10

 : فحص الطلب .أ

 .هاالمتعلقة بالطلب, ومصداقيتفحص وجود كل المستندات  (1

,  تفاصيل متعلقة للطلب,فحص تفاصيل شخصية –تصديق معلومات في جهاز الحاسوب (2
وفحص هل حامل التصريح قام باستخدام التصاريح السابقة التي أعطيت له للحاجة 

 . لُمخصصةا

فحص مصداقية المستندات التي تدل على ملكية المشغل  –فحص مصداقية الطلب (3

 . لفحص مصداقية المصلحة م بجولة في المكانباالمكان القيا. للمصلحة قانونيا  

 : اجراءات اضافية عند شراء أو استئجار مصلحة في منطقة التماس (4

بما في ذلك التفاصيل , جار المصلحةيجب فحص مصداقية عقد الشراء أو استئ (أ

 . مؤجر المصلحة/الشخصية للبائع

االرتباط  مكتب يتم فحصة على يد, الذي بحوزته تصريح تجارة ,مؤجر المصلحة/بائع (ب

باالمكان ) في منطقة التماس حص مجدد لفحص أحقيته لتصريح تجاريوالتنسيق بف

وعند , االرتباط والتنسيق مكتبالمؤجر في /االستعانه بالمواد الموجودة بشأن البائع

 (. مدير االرتباط والتنسيق تتم دعوته الستفسار لدى, الشك
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أو لم يحضر , ع األحقية لتصريح التجارةمؤجر المصلحة قد أضا/تبين على أن البائع (ت

عندها يجب , لالستفسار لدى مدير االرتباط والتنسيق شهر بعد أن تمت دعوته قانويا  

 .الغاء تصريح التجارة الذي بحوزته في منطقة التماس

فحص وجود منع أمني في جهاز : كافة المراحل أعالهي الطلب الذين يوفون لمقدم (5

 .موقف الخاص لمسؤولي األمنالحاسوب والحصول على ال

 : اتخاذ القرار .ب

لشخص المخول بالمصادقة أو رفض يسمح ل –ال يوجد شك بشأن موثوقية محتوى الطلب (1

 .للمعايير المذكورة أعاله وفقا  اليفاء مقدم الطلب والعمال, الطلب

يتم دعوة مقدم الطلب  –مشغل للمعاييرالُ  بشأن موثوقية محتوى الطلب وايفاءيوجد شك  (2

 .الذي سيتم وفقا  لتعليمات الفصل أ,  ستفسار لدى مدير االرتباط والتنسيقال

به باالمكان فرض عقوبات على العدد المسموح . شغل المسؤولية على عمالهللمُ  – مسؤولية المشغل .11

عندما يتضح على أن عماله يقومون باستخدام سلبي لتصريح العمل بشكل  للعمال لدى المشغل
 .عليمات الفصل هوفقا  لت,  بيتعاق

هاء بالغ عن انيبلغ على ذلك في نموذج اال – توقف مقدم الطلب عن تشغيل العامل – انهاء التشغيل .12

وهؤالء  , الذي يقدم لالرتباط الفلسطيني وينقل لمسؤولي االرتباط والتنسيق(, 5ملحق ) التشغيل

 .  يعملون على الغاء التصريح

يقدم طلب بشأن العامل الجديد ويفصل به  ,بتبديل عاملصاحب المصلحة المعني  – تبديل العامل .13

بالغ على انهاء وأيضا  نموذج اال ابق تصريح العامل الس يتم ارفاق للطلب.العامل المنوي تبديله

 .(5 ملحق) التشغيل

شهر قبل نهاية الطلب خالل  باالمكان تقديم. مشابه لتقديم الطلب األولي -ديد التصريحجطريقة ت .14

 .التصريح سريان مفعول
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 مجال المعابر والتماس
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 صفحة  43    حويت    مجموعة القوانين 

التي تحتاج لمكوثه في  ألسباب خاصة أو انسانيةيصدر لمواطن يهودا والسامر  –جوهر التصريح .1

الذي يعتبر مقدم , عي الى منطقة التماس على يد مواطن له صلة لمنطقة التماسودُ , منطقة التماس

 .  طن الذي من شأنه يطلب التصريح كمقدم الطلبيعتبر الموا, بغياب داعي. الطلب

ً لهدفه, بشكل عام .2 ووفقاً , خولوبحسب اعتبار الطرف الم, يكون سريان مفعول التصريح وفقا

 للظروف الخاصة للحالة

 .كون علة لحرمانه أو عدم اصدارهيُ  -اشتباه الستخدام سلبي للتصريح .3

جديد في أعقاب كل حدث من أجله يطلب يجب تقديم تصريح , غير قابل للتجديد هذا التصريح .4

 .تصريح من هذا النوع

ضابط التنسيق المدني السلطة المخولة الصدار هذا النوع من التصاريح للحاجيات الشخصية هو  .5
 .أو نائبه,في االرتباط والتنسيق القطاعي

 :معايير لتحديد األحقية .6

; زيارة أفراد عائلة ; ارةزي; عرش: مثل, دخوله لمنطقة التماس الذي يلزميوجد سبب خاص  .أ
 .مناسبات اجتماعية ;اجتماع مهني; مرض; والدة

 .سبب انساني اخر الذي يلزم مكوث مقدم الطلب في منطقة التماس .ب

أو  زراعية من شأنها ال يمكن الحصول على تصريح لحاجيات, للقطعةتثبت ملكية  صلة .ت

 .  تجارية

 :طريقة تقديم الطلب .7

    .على تصريح لحاجيات شخصية في منطقة التماسللحصول ( 1 ملحق) تقديم طلب .أ

 :مستندات مرفقة للطلب 

 .وبه مسجلين أقاربه ,يشمل الملحق ,لمقدم الطلب هويةعن  صورة  (1

عندما تكون مناسبة . وبه مسجل أقاربه, يشمل الملحق, للشخص المدعوصورة عن هوية  (2

يسمح لمقدم (,ما شابهو اجتماع مهني, جنازة, عرس: مثل) وبها الكثير من المشتركين

يشمل الئحة بالمدعوين الذي يطلب تصريح من شأنهم وأرقام ,  الطلب بتقديم طلب مركز

 .وال حاجة الرفاق صورة عن هوية لكل مدعو, هوياتهم

صلته لمنطقة  عن تصريح مقدم الطلب الذي يثبت صورة  –عندما تكون الحاجة للنوم (3

 (.  واطن جديد وما شابهتصريح م, تصريح مواطن دائم: مثل) التماس

 .صورة عن شهادة وفاة المرحوم -عندما تكون جنازة (4

 .صورة عن الدعوة للمناسبة -عندما يكون عرس (5

 .صورة عن الدعوة للمناسبة -عندما يكون اجتماع مهني (6

 . وفقا  للحاجة وظروف الشأن,التي تدل على مصداقية الطلب ,مستندات اضافية (7
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  :طريقة فحص الطلب .8

 : بفحص الطل .أ

  . ومصداقيتهم,المستندات المتعلقة بالطلب فحص وجود كل (1

, تفاصيل متعلقة بالطلب, فحص تفاصيل شخصية –فحص المعطيات في جهاز الحاسوب (2
وفحص هل قام مقدم طلب التصريح أو المدعو باستخدام التصاريح السابقة التي اعطيت 

 .له للحاجة المتعلقة

فحص وجود حدث مقابل طرف مختص  –يةالسلطة المحل  تصديق المعطيات مقابل (3

 (. يتعمد على خطوة لتصديق في مديريات االرتباط والتنسيق)  بالسلطة المحلية

فحص وجود منع أمني في جهاز  –لكل المراحل أعاله مقدمي الطلب الذين يوفون (4

 .الحاسوب والحصول على الموقف الخاص لمسؤولي األمن

 :اتخاذ قرار .ب

يسمح للشخص المخول بالمصادقة أو  –ية محتوى الطلبليس هنالك شك بشأن مصداق (1

 .مقدم الطلب للمعايير المذكورة أعاله وفقا  اليفاء, رفض اصدار تصريح

الطلب مع تفصيل السبب على يتم رفض  –يوجد شك بشأن مصداقية محتوى الطلب (2

  .نموذج الطلب

 . رفضمن يوم الحصول على طلب ال  ال يوجد تقييد بالوقت لتقديم طلب جديد (3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تصاريح اضافية
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بسبب , الذين هنالك حاجة لدخولهم لمنطقة التماس, التصاريح للمواطنين تصدر – جوهر التصاريح .1

 .عملهم أو تعليمهم

. بحسب الظروف, لسنةالذي بنهاية هذا الفصل هي  ح المفصلة بالجدولالتصاري سريان مفعول .2
تحتية يعطى  ولعامل لمنظمة دولية وعامل بنى, ة التعليميةيتم اصدار التصاريح للسن, لمعلم وتلميذ

 .وبكل حالة لفترة ال تزيد عن سنة,  فترة المشروعالتصريح ل

 . يجب تقديم طلب جديد في كل مرة. غير قابلة للتجديدالتصاريح  .3

االرتباط بط االرتباط والتنسيق مكتب هوضاالصدار تصريح في منطقة التماس  -مخولةالسلطة ال .4

عندما يكون موظف في منظمة دولية هنالك حاجة لموافقة مديراالرتباط )تنسيق القطاعيوال

 (.والتنسيق

 .لحرمانه أو لعدم اصداره يكون علة -اشتباه الستعمال سلبي للتصريح .5

كما ,ومستندات اضافية, لكل طلب يجب ارفاق صورة عن الهوية تشمل الملحق: طريقة تقديم الطلب .6

 . هاية هذا الفصلفي نهو مفصل بالجدول 

 : طريقة فحص الطلبات .7

 : طريقة الفحص .أ

  . ومصداقيتهم,فحص تواجد كل المستندات المتعلقة للطلب (1

تفاصيل متعلقة , فحص التفاصيل الشخصية –تصديق المعطيات في جهاز الحاسوب (2

وفحص ان كان حامل التصريح استعمل التصاريح السابقة التي أعطيت له , بالطلب

 .ةللحاجة المتعلق

فحص وجود منع أمني في جهاز الحاسوب  –للمعايير أعاله مقدمي الطلب الذين يوفون (3

 .والحصول على الموقف الخاص لمسؤولي األمن 

  :اتخاذ القرار .ب

يتم دعوة مقدم الطلب الستفسار لدى مدير  – يوجد شك بشأن مصداقية محتوى الطلب (1
  .الذي يتم وفقا  لتعليمات الفصل أ, االرتباط والتنسيق

يسمح للشخص المخول بالمصادقة أو رفض اصدار , ال يوجد شك بشأن مصداقية الطلب (2

 :كالتالي المذكورة في الجدول, متثال مقدم الطلب للمعاييرال وفقا  , التصريح
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معلم في مؤسسة  معلم

تربوية الموجودة في 

 منطقة التماس وهو 

 مل بالسلطة ليس عا

 .الفلسطينية

المعلم الذي يعمل في مؤسسة 

تعليمية موجودة في منطقة 

 .التماس

مجلس /كتاب من االرتباط الفلسطيني. 1

محلي الذي يقر بشأن تشغيله كمعلم في 

 .مؤسسة تعليمية في منطقة التماس

عقد عمل للمتقدم للمؤسسة التعليمية . 2

 . ة ساري المفعول للسنة التعليمية المطلوب

يجب تقديم الطلب 

شهرين قبل بداية 

 .السنة التعليمية

باالمكان الموافقة على 

 .تعليم خاص

 عامل

 في منظمات 

 دولية

مواطن الذي يعمل 

دولية  في منظمات

التي تعمل في منطقة 

 .التماس

دولية تعمل في  عامل منظمات

 .منطقة التماس

الدولية  صورة عن هوية عامل المنظمات. 1

 .اليةللسنة الح

 .عقد عمل بين مقدم الطلب والمنظمة. 2

كتاب من االرتباط الفلسطيني الذي يصدف . 3

 .تشغيل مقدم الطلب في المنظمة

سريان مفعول 

التصريح يكون للفترة 

الزمنية المطلوبة 

للمشروع الذي يريد 

مقدم الطلب العمل به 

 .وحتى سنة

 عامل 

 السلطة

 الفلسطينية

المواطن الذي يعمل 

ة الفلسطينية للسلط

في منطقة التماس 

 وبالسلطات المحلية

مقدم الطلب هو عامل للسلطة 

 أو سلطة محلية  الفلسطينية

 .يعمل في منطقة التماس

صورة عن هوية عامل السلطة الفلسطينية .1

 . للسنة الحالية

عقد عمل بين مقدم الطلب لمؤسسة . 2

مستند رسمي من . السلطة الفلسطينية

العامل ية الذي يصدق بأن السلطة الفلسطين

دخوله يشتغل في المكتب وبحاجة للسماح ب

 .ألجب تنفيذ وظيفته,لمنطقة التماس

 

 عامل

 تحتية بنى

عامل في شركة 

التي ليست ,مقاولة

, السلطة الفلسطينية

 لخدمات بنى المانحة

منطقة في  تحتية

 التماس

مقدم الطلب هو عامل بنى 

تحتية الذي يشتغل في منطقة 

 . التماس

كتاب من االرتباط الفلسطيني الذي يصدق . 1

 .تشغيل مقدم الطلب في شركة البنى التحتية

 .عقد عمل بين مقدم الطلب والشركة. 2

 ً  سريان المفعول وفقا

الحاجة  /مدة المشروعل

طلب بها مقدم التي ي  

 .الطلب وحتى سنة

 طاقم

  طبي

العامل بوظيفة طبية 

 .في منطقة التماس

 :ائفصاحب أحدى الوظ

المشغل على يد وزارة . 1

الصحة الفلسطينية ألعمال 

تتطلب الدخول لمنطقة 

 .التماس

المشغل في عيادة خاصة .2

التي تعمل في مباتي ثابتة في 

 .منطقة التماس

سائق اسعاف المعترف . 3

االرتباط  مكتبعلى يد 

والتنسيق بأنه سائق اسعاف 

 .لالنقاذ واالخالء

دلة للسنة شهادة عامل طاقم طبي مع. 1

 .الحالية

كتاب من االرتباط الفلسطيني الذي يصدق . 2

على تشغيل مقدم الطالب كعامل طاقم طبي 

 .في منطقة التماس

صورة عن شهادة التأهيل من قبل وزارة .3

موظق  الصحة الفلسطينية بكون مقدم الطلب 

 (.سائق اسعاف,ممرض,طبيب) طبي مؤهل

 .عقد عمل بين مقدم الطلب ومشغله. 4
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, انتقال تالميذ قاصر تلميذ

مواطن منطقة يهودا 

والسامرة المتعلم في 

 .منطقة التماس

طالب في مؤسسة تعليمية . 1

 .معترفة

ال يوجد مؤسسة بديلة التي .2

تلزم االنتقال بين منطقة 

 . التماس ويهودا والسامرة

تصديق تسجيل في المؤسسة أو تصديق . 1

 .لمدة التعليم

 .ة عن هوية الذي ينامصور -يتطلب مبيت. 2

يقدم صورة عن هوية أحد  -قاصر. 3

 .بما في ذلك الملحق المسجل به, األبوين

يجب تقديم الطلب 

شهرين قبل بداية 

 .السنة التعليمية
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 المعابر -الفصل د

الحفاظ على  والسامرة ومنطقة التماس  ذلك يشمل الحفاظ على حرية التنقل لمواطني يهودا :الهدف .1

 . ام واألمن بالمنطقةالنظام الع

 معبر سيار

ً مصادقة لمعبر سياراصدار تصريح دخول ومكوث في منطقة التماس .2 ويجب  ,ال يمنح تلقائيا

 .المطالبة بتسجيل تفاصيل المركبة في التصريح

 : هو, الشخص الذي يسمح له بالعبور بالمعبر السيار من دون تصريح .3

 .مواطن أو مقيم في اسرائيل .أ

 .يهودا والسامرة وبيده تأشيرة دخول سارية المفعول السرائيلمن هو ليس مواطن  .ب

ما دام صاحب السيارة المسجلة قريب ,العابر الذي يحمل شهادة مواطن دائم في منطقة التماس .ت

شهادة المواطن  عن صورةتفاصيل المركبة مذكورة باالضافة لو, من الدرجة األولى للعابر

 . هار رخص وتأمين ساري المفعولالدائم لصاحب السيارة باالضافة الى اظ

عدا تصريح الدخول لمنطقة التماس المذكور به تفاصيل , معبر سيار ال يلزم بتصريح اضافي .4

 .السيارة المصادق عليها بالعبور

 :األحقية لتسجيل سيارة على تصريح دخول لمنطقة التماس .5

 .التماسصاحب التصريح هو مواطن دائم أو مواطن جديد في منطقة  – مركبة خاصة .أ

 .صاحب تصريح لحاجيات تجارية – مركبة تجارية .ب

 . صاحب تصريح لحاجيات زراعية – مركبة زراعية .ت

 .ألسباب خاصة ستسجل, حسب اعتبار مدير االرتباط والتنسيق – أية حاجة أخرى .ث

 :نقاط عبور المركبات المسجلة في تصريح الدخول لمنطقة التماس .6

  -مركبة خاصة .أ

 ".نسيج الحياة" قاط الرقابة وبوابات عن طريق ن,بشكل عام,يتم (1

يسمح بعبور مركبات خاصة عن , وبموافقة مدير االرتباط والتنسيق, في حاالت شاذة فقط (2

 .طريق بوابات زراعية

يتم ذلك عن طريق معابر البضائع فقط ولهدف نقل  –(شاحنة وما شابه, فان) مركبة تجارية .ب

 . يتعامل معه كمركبة خاصة,بضائع لعبور مركبة تجارية ليس لهدف نق. فقط البضائع

 .يتم عن طريق البوابات الزراعية –(الة حرث وما شابه, جرار)زراعية مركبة  .ت

 : غرض انساني أو من أجل تنفيذ عمليات انقاذ يتم عن طريق نقاط الرقابةلعبور مركبات الخالء  .7
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عمليات انقاذ هي أو من أجل القيام ب المراكب التي يمكن استخدامها لالخالء لغرض انساني .أ
اسعاف المصادق عليه من قبل وزارة الصحة ووزارة المواصالت الفلسطينية لعمليات من هذا 

 .النوع

أو لتنفيذ عمليات انقاذ يصادق عليها من  ينطقة مع مركبة لالخالء لغرض انسانالعبور لم .ب
 :قبل ضابط التنسيق المدني عندما يكون

نسيق بخصوص المراكب الفلسطينية المعرفة لهذا االرتباط والت تظهر المركبة في قائمة (1
 .الغرض

 .لسائق المركبة يوجد تصريح طاقم طبي أو تصريح انساني ساري المفعول (2

باالمكات التنسيق لعبوره لمرة واحدة , مركبة لالخالء لغرض انساني الموجودة ضمن الالئحة .ت

 .وذلك بحسب الحاجة االنسانية

 ضمن صالحية مدير االرتباط والتنسيق القطاعي – صالحية مدير االرتباط والتنسيق .ث
باالضافة فعبور شاذ , لحاجيات انسانية مستعجلة خاصةالمصادقة على عبور مركبات 

 .ألسباب خاصة ستسجل, لفلسطيني من دون تصريح

الذي يعطي المصادقة على العبور مع مركبة  ,اصدار تصريح دخول ومكوث في منطقة التماس  .8

 :يتم باظهار المستندات التالية .راعيةتجارية أو ز, خاصة

 .اظهار شهادة تأمين سارية المفعول للمركبة .أ

 (. فحص) اظهار مستند يدل على اهلية المركبة .ب

 .اظهار مستند ملكية صاحب التصريح للمركبة .ت

على يد صاحب شهادة مواطن دائم في , التي يتم ادخالها للمرة األولى لمنطقة التماسمركبة جديدة  .9

استعمال اضافي للمركبة يلزم . لمرة واحدة لدخول المركبة له اصدار تصريح يتم , لتماسمنطقة ا

 . اضافة تفاصيل المركبة للتصريح

 عبور قاصر

ً لتعليمات  ,في المعبرمل مستندات تشخيص عند عبوره ليس هنالك واجب على القاصر بح .1 وفقا

 .هذا الفصل

 :تاليعبور القاصر في نقاط الرقابة منتظم بالشكل ال .2

يلزم بمرافقة قريب عائلة من الدرجة االولى , القاصر العابر في نقاط رقابة من دون تصريح .أ

 :كما يلي, الذي يحمل تصريح دخول لمنطقة التماس

بالعبور بمرافقته بشرط  ,للقاصر الذي هو ابن لمواطن دائم في منطقة التماس يسمح (1

 .اظهار هوية األب التي مذكور بها تفاصيل القاصر

زراعي : االضافة لذلك يسمح لعبور القاصرين كمرافقين ألصحاب التصاريح من النوعب (2

ور بمرافقة صاحب يسمح للقاصر بالعب.  عمل زراعي وحاجيات شخصية فقط, تجاري

 .صورة عن هوية أحد األبوين بما في ذلك الملحق المسجل به التصريح بشرط عرض
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, افق بين منطقة التماس ويهودا والسامرةيحق للقاصر الذي هو طالب بالعبور من دون مر .ب
 :باظهار احد المستندات التالية

 . صورة عن تصريح لمنطقة التماس ألحد األبوين (1

 .شهادة والدة (2

يشمل الملحق مع تفاصيل  (صاحب تصريح مواطن دائم) صورة عن هوية ألحد الوالدين (3

 .الولد

سنة وذلك من  12لذي لم يتجاوز باالمكان اصدار تصريح من كل نوع للقاصر ا, رغمأ عن ذلك .3

 . كون له صورة في جهاز الحاسوببشرط أن ت, هذا. أجل التسهيل بعبوره
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 طريقة معالجة االستخدام السلبي للتصريح في منطقة التماس -الفصل ه

وحرمان تصاريح الدخول والمكوث في منطقة  ,مصادرة تنظيم طريقة تنفيذ: الهدف األعلى .1

ن كان ذلك ألجل معاقبة صاحب التصريح الذي يقوم باستخدامه سلبيا  بعكس شروطه او ا,التماس

 . ألسباب امنية  ذلك وان كان,  أو يقوم بتنفيذ مخالفة بمساعدته,هدفه

 : (فقط لهذا الفصل) تعاريف .2

 عدا شهادة مواطن دائم في منطقة التماس, تصريح دخول ومكوث في منطقة التماس -تصريح .أ
 ."(مواطنة في منطقة التماس" – د تعليمات خاصة في الفصل ببشأنها حد)

للتصريح وتعليق زمني لسريان مفعوله في جهاز  ةمؤقت مصادرة  – التصريح مصادرة .ب

 الحاسوب

 .والغاءه في جهاز الحاسوب, تعليق تام لسريان مفعول التصريح – الغاء التصريح .ت

 :يكون أحد هؤالء, استخدام سلبي للتصريح .ث

اخالل أو تجاوز أحد أو أكثر من الشروط المفصلة في  –وط التصريحاخالل بشر (1

دخول أو خروج في معبر غير المعبر المسجل , تجاوز ساعات التصريح, مثل) التصريح

 (.تجاوز من هدف التصريح أو الدخول السرائيل , في التصريح

 .موحاستعمال التصريح من أجل تحقيق هدف غير مس – استعمال غير معقول للتصريح (2

دة أو في اسرائيل بمساع تنفيذ مخالفات جنائية أو أمنية في منطقة التماس -تنفيذ مخالفة  (3

وبأنه , على أن المعايير المتعلقة بهذا الشأن هي المعايير االدارية, يوضح.  التصريح

 .ليست حاجة بمستوى االثبات المطلوب في االجراء الجنائي

في مناطق : مثال  . )الستخدام القوة في المنطقة الطرف المسؤول المخول –القوة القابضة .ج

, حرس الحدود, شرطة اسرائيل -في يهودا والسامرة ;حرس الحدود, شرطة اسرائيل – اسرائيل
ول أو كل طرف اخر خُ , مسؤولي االدارة المدنية, الشرطة العسكرية) جيس الدفاع السرائيل

 (.على يد قائد اللواء

 . هي القوة القابضة, يحبمصادرة التصر ةالسلطة المخول .3

منع أمني من  أو أدخل, الذي استعمل بشكل سلبي ,السلطات المخولة التخاذ قرار بالغاء التصريح .4

وأيضا  رئيس , مدير االرتباط والتنسيق أو نائبه هو ,ضد صاحب التصريح ,قبل مسؤولي األمن

 .المعابر والتماس ورئيس فرع التنسيق المدني

  :طريقة تنفيذ السحب .5

قبض على صاحبه في الوقت الذي يقوم عندما تم اللتصريح بسحب ا سمح للقوة القابضةي .أ
بعد موعد اصدار ,أو عندما فرض منع أمني جديد بشأن المواطن, باستخدام سلبي للتصريح

 .التصريح

 .يوم 30لفترة تزيد على مصادرة  التصريح ال تكون  .ب
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 . االرتباط والتنسيق مكتبالذي يرسل لبالغ اتعبئ نموذج  القوة القابضة .ت

نموذج مصادرة التصريح , الذي صودر تصريحه, تعطي لصاحب التصريحالقوة القابضة  .ث

وفيه تفصيل عن سبب المصادرة وتوجيهه لالرتباط والتنسيق  (6 ملحق) لمنطقة التماس

 . القطاعي

 . االرتباط والتنسيق تفاصيل الحدث مكتبل بتبليغ مهامي القوة القابضة يقوم   .ج

ً يقوم  ة القابضةالقو .ح  مكتبل ,بحيث يكونوا صالحين ,بالغنموذج االببتسليم التصريح مرفقا

ساعة من  48وذلك خالل , الذي قام باصدار التصريح المذكوراالرتباط والتنسيق القطاعي 

 . موعد المصادرة

ولكن التصريح لم يصادر على يد القوة التي  عندما يكون اشتباه باستخدام سلبي للتصريح .خ
, المواطن الذي تم القبض عليه في اسرائيل من دون أن يأخذ منه التصريح) لقت القبضأ

يتم دعوة المواطن (,العبورات لمنطقة التماس التي ال تالئم هدف التصريح وما شابه

وتفحص  يتم االستفسار وفقا  لما هو مفصل بالفصل أ. الستفسار لدى مدير االرتباط والتنسيق

 يتم الغاء تصريحه, اذا لم يحضر المواطن لالستفسار بعد دعوتين. يحامكانية الغاء التصر
 .رسل لالرتباط الفلسطينييُ  والبالغ بهذا الخصوص

استمرار  – في حالة لم يتم تنفيذ اجراء المصادرة بصورة مقبولة أو نفذ بشكل غير صالح .د

 .العتبار مدير االرتباط والتنسيق يكون وفقا   بهذا الشأن البحث

  –فحص الغاء التصريحطريقة  .6

يوم  30خالل ( ملحق ب)يسمح لصاحب التصريح الذي صودر بتقديم طلب العادة تصريحه  .أ

االرتباط  مكتب مدير االستفسار لدىفحص الطلب في اطار  يتم. من موعد المصادرة

 .وفقا  للفصل أ, والتنسيق

ح من دون القيام ؤدي اللغاء التصريسي, يوم 30التصريح خالل  طلب السترجاع عدم تقديم .ب

 .االرتباط والتنسيق مكتب مدير بتنفيذ استفسار لدى

يتم توجيه  -وموعد سريان المفعول يقترب من النهاية خالل أيام, صودر التصريح الذي .ت

 .صاحب التصريح لتقديم طلب جديد وفقا  لالجراءات

باط يحصل االرت, في الحاالت التي يتم مصادرة التصريح بسبب فرض منع أمني معدل .ث

 . والتنسيق على موقف مسؤولي األمن

الذي  ,وليتم تحويل موضوع المواطن للطرف المخ, مع الحصول على موقف مسؤولي األمن .ج

يوم من  30ة زمنية ال تزيد عن وكل ذلك خالل فتر, أو يقوم بالغاءه,  يقرر هل يعيد التصريح

 – تقرر باعادة التصريح حالةفي . تقديم الطلب لالستفسار لدى مدير االرتباط والتنسيق موعد
تصريحه  من المواطن باعادة طلبيُ . بالغ للمواطن عن طريق االرتباط الفلسطينيايتم ارسال 

 مكتببواسطة االرتباط الفلسطيني أو شباك استقبال الجمهور في ,(مسكان لم يُ ) القديم 

المفعول رغم ساري " وعليه تكون عالمة, والحصول على تصريح جديد ,االرتباط والتنسيق

 بلغ على أن له االمكانيةويُ , للمواطن تم ارسال كتابي – تقرر بالغاء التصريح في حالة".المنع

 . باالستئناف على القرار أمام لجنة االستئناف



 رقم الصفحة
 

 

 

 

 

 

42 
 

-42- 
         ودا والسامرةاالدارة المدنية    يه

 مجال المعابر والتماس
 منطقة التماس   نمجموعة القواني

 2017                شباط
 صفحة  43    حويت    مجموعة القوانين 

 : اعتبارات يجب أخذها قبل اتخاذ القرار بشأن الغاء التصريح .7

 ..اشتباه معقول للقيام استخدام سلبي للتصريح .أ

 .أو االخالل بشروطه ,أو االستعمال الغير معقول للتصريح شدة المخالفة .ب

 .أو االخالل بشروطه,  أو االستعمال الغير معقول للتصريح نية صاحب التصريح لتنفيذ مخالفة .ت

 .حاجته لصاحبهمدى نوع التصريح و .ث

بالغ واالستفسار لدى مدير االرتباط في نموذج اال ادعاءات صاحب التصريح كما تظهر .ج
 . والتنسيق

 .بعد اصدار التصريح فُرضمنع أمني الذي قد  .ح

 . وجود اخالالت سابقة .خ

 :صالحية مدير االرتباط والتنسيق .8

مع أو بدون اعطاء تحذير ,اعادة التصريحالقرار على يسمح للشخص المخول ب

ود بأن ال يعمدير االرتباط والتنسيق يحذر مقدم الطلب , ان تقرر باعطاء تحذير

 .. سلبي يح الستخدامويستعمل مستقبالً التصر

 اصدار منع أو/و يسمح للشخص المخول بالقرار بالغاء التصريح بشكل جزئي أو تام (1

 :تصريح مستقبلي لفترة ال تزيد عن سنة من موعد القرار

 .يتم تسجيل مدة فترة االلغاء على نموذج تلخيص االستفسار وفي جهاز الحاسوب (أ

يوم  30 خالل( 2 ملحق) واسطة تقديم طلبيحق لمقدم الطلب بالتوجه للجنة االستئناف ب (ب

 .  من موعد رفضه

 ,باالضافة. اجراءات البحث باالستئناف تكون وفقاً لتعليمات الفصل أ .ب

للبحث لدى  ,يتم تحويل نسخة من االستفسار لدى مدير االرتباط والتنسيق ومستندات المصادرة
 . لجنة االستئناف
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 مالحق -فصل و

 .تقديم طلب لتصريح دخول لمنطقة التماسنموذج  -1ملحق  .1

 .لجنة استئناف/نموذج تقديم طلب الستفسار لدى مدير االرتباط والتنسيق -2 ملحق  .2

 .لجنة استئناف/نموذج تلخيص االستفسار لدى مدير االرتباط والتنسيق -3 ملحق .3

 .الزراعة الئحة ضابط مكتب  -4 ملحق .4

 .بالغ على انهاء العملاالنموذج  -5 ملحق .5

 .نموذج مصادرة تصريح الدخول لمنطقة التماس -6 ملحق .6
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 המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

 والسامرة يهودا لمنطقة المدنية اإلدارة
 التماس منطقة إلى طلب -בקשה למרחב התפר

  :الطلب صاحب عن تفاصيلפרטי המבקש /

 _________________________ : العنوان \כתובת :_______________  الرباعي االسم \שם מרובע

 _____________ :لواء \נפה :_______ الوالدة سنة \שנת לידה _______,: الهوية بطاقة رقم \ת.ז

  متزوج\נשוי : االجتماعية الحالة \מצב משפחתי
 מס' ילדים___

 .أرمل\אלמן  مطلق\גרוש اعزب  \רווק

  וונטית(:)נא לסמן במשבצת הרל تقديم الطلب מטרת ההיתר/

(1) תושב קבע במרחב התפר 
 مواطن دائم بمنطقة التماس 

(2) תושב חדש במרחב התפר 
 مواطن جديد بمنطقة التماس 

(3) מסיק במרחב התפר 
 لتماسقطف الزيتون بمنطقة ا 

(4) חקלאי במרחב התפר 
 مزارع بمنطقة التماس 

(5) תעסוקה חקלאית במרחב התפר 
 تماسبمنطقة العامل زراعي  

(6) צרכים אישיים במרחב התפר 
 حاجات خاصة بمنطقة التماس 

(7) ובד הוראה במרחב התפרע 
 معلم بمنطقة التماس 

(8) עובד ארב"ל במרחב התפר 
 موظف منظمات دولية بمنطقة التماس 

(9) עובד רש"פ במרחב התפר 
 موظف سلطة بمنطقة التماس 

(10) צוות תשתית במרחב התפר 
 ية تحتية بمنطقة التماسطاقم بن 

(11) צוות רפואי במרחב התפר 
 طاقم طبي بمنطقة التماس 

(12) תלמיד במרחב התפר 
 طالب بمنطقة التماس 

(13) מסחר במרחב התפר 
 تجارة بمنطقة التماس 

(14) תעסוקה מסחרית במרחב התפר 
 بمنطقة التماس يتجارعامل  

(15) מרעה במרחב התפר 
 منطقة التماس رعي الماشية في 

 : _________________________________لتقديم الطلب خاصهأسباب  \נסיבות מיוחדות להגשת הבקשה 
________________________________________________________________________________ 

 __________________. تىح \____________ עד-من \: מ  اطلب الخروج من تاريخ \מבקש לצאת בתאריך 

 :_____________مدخل زراعي رقم /أرجو العبور طريق نقطة المراقبة  מבקש לעבור דרך נקודת ביקורת/שער חקלאי מס':______

 (ىيجب ارفاق الهويه والملحق لكل طلب )ارفاق وثائق اخر -לכל בקשה יש לצרף צילום ת"ז כולל הספח )ומסמכים נוספים(

 :__________توقيع صاحب الطلب \חתימת המבקש : _________________رقم التلفون \מספר טלפון

 تباط الستعمال مكتب االر -לשימוש המת"ק-
 מצורפים לבקשה םיש לוודא כי כלל המסמכים הרלוונטיי 

 המלצת גורמי הביטחון )פרפראזה גלויה במקרה סירוב(: בדיקת מניעה :________________.
_______________________________________ 

 דרך השערים :__________________________ לא מאושר מאושר /  החלטת הגורם המוסמך:

 סיבת דחייה על הסף                                                           : סיבת סירוב: 
 تقديم الطلب قبل ה להגיש היה ניתן בטרם בקשה הוגשה 

     موعد المحدد لتقديمهاال
ممنوع بعد الفحص -מנוע לאחר אבחון 

يوجد تصريح ساري المفعول. -קיים היתר בתוקף االرض ليست في منطقة التماس. -הקרקע נמצאת מחוץ למרה"ת  
ناقص مستندات -בקשה חסרת מסמכים يوجد تصاريح كافيه على األرض. -ניצול מירבי של מכסת המועסקים 
الطلب ناقص تفاصيل -ה חסרת פרטיםבקש الطلب مزور -בקשה מזויפת 
  הפרטים הרשומים אינם מתאימים לבקשה- 

 التفاصيل المذكورة ال تطابق الطلب
 مزروعة ليست ارض קרקע לא מעובדת  
 ال يوجد إثبات لملكيه قطعة األرض. -אי הוכחת זיקה לחלקה 

  تم رفع الطلب من הוגשה בקשה ע"י גורם שאינו מתאים 

 قبل فئة غير مؤهلة
 ال يوجد صله لألرض. -חלקה מזערית                          
مركز الحياة ليس في منطقة التماس.-מרכז חיים לא במרחב התפר 

  ______________:أخرى :____________أسباب אחר                   
 _____________________מס' היתר שנופק :

 חתימת הקצין: תאריך:
  بتاريخ المعالجة الستمرار لدائرة االرتباط  العودة يرجى \נא להגיע למת"ק להמשך טיפול בתאריך : _____________________ 

 www.cogat.mod.gov.il  למידע על הקריטריונים לקבלת היתר, אפשרות ערר ובקשות נוספות, ראה קפ"ק מרחב התפר באתר
 www.cogat.mod.gov.ilمجموعة القوانين على الموقع  إلىنظر لاستئناف ا استفسار/ إمكانيات, الحصول على تصريح وإمكانية لالستفسار حول كيفية تقديم طلبات للتصاريح

 ימים מיום החלטה זו 45יש בקשה לבירור רמת"ק/ ערר בתוך תשומת הלב לכך שניתן להג
 يوم بعد إصدار هذا القرار   45يرجى المالحظة, بأنه بإمكانك تقديم طلب توضيح/الطعن من رئيس اإلدارة المدنية في المناطق المختلفة في الضفة الغربية, خالل 

http://www.cogat.mod.gov.il/
http://www.cogat.mod.gov.il/
http://www.cogat.mod.gov.il/
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         ودا والسامرةاالدارة المدنية    يه

 مجال المعابر والتماس
 منطقة التماس   نمجموعة القواني

 2017                شباط
 صفحة  43    حويت    مجموعة القوانين 

 وثائق مضافه للطلبמסמכים מצורפים לבקשה:  
 המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון 

 مواطن جديد بمنطقة التماس (:תושב קבע )חדש 
  من المجلس المحلي. وثيقة رسمية \תצהיר המועצה המקומית   مستندات إلثبات دفع الضرائب. \מסמכים המעידים על תשלומי מיסים 

 أو عقد استئجار لمدة سنتين نسخ طابوا أو أوراق إثبات ملكية المكان-רישום טאבו או מסמכי בעלות על המקום. 

 اقرار وتعهد بنقل مركز الحياه الى منطقة التماس. /יר התחייבות להעביר מרכז חיים למרחב התפרתצה 
 طلب ممغنطבקשה לכרטיס חכם .-   عنوان سكن مستقبلي \כתובת מגורים עתידית - 

 مواطن جديد بمنطقة التماس وثائق خاصه لطلب מסמכים ייחודיים לבקשות תושב חדש:
 عقد بيع او ايجار. -شراء او ايجار .חוזה המכירה/שכירות  -קנייה או שכירות 

 إثبات زواج لمواطن دائم. عقد: زواج -חוזה נישואין לתושב קבוע -נישואין 
צילום ת"ז וההיתר של קרובי המשפחה במרה"ת - מעבר לבית קרוב משפחה-  

 نطقة التماسصوره لهوية وتصريح قريب العائلة في م: السكن في بيت قريب العائله
 عن التصريح األخير. نسخه -تجديد تصريح -צילום היתר קודם -חידוש היתר 

 مزارعחקלאי :

 : פרטי מקרקעין  

 אדמות הכפר

 أراضي القرية
_______ 

 מס' חלקה

 رقم القطعة
______ 

 מס' גוש

 رقم الحوض
_______ 

 שם המקום

 اسم الموقع

________ 

 בעל הקרקע הרשום

 المسجلمالك األرض 
___________________ 

 ירושה/רכישה -מקור בעלות

 اصل الملكيه )ارث/شراء(

________________ 
 דונם _____גודל החלקה כולה:

 كبر القطعه:_______ دنم

 דונם גודל חלקך בחלקה: _____

 كبر جزئك في القطعه:______ دنم

 דונם גודל חלקך המעובד: _____

 _ دنمكبر جزئك في المفلوحه:__

 _________ -סוג גידול

 الزراعه: _______ نوع

 حصر ارث. -وريث –צו ירושה  - יורש 

 عقد رسمي. - مشتري/ مستاجر – חוזה מהימן – קונה/שוכר  كاتب عدل مستند ةمثيل من -مشتري \נוטריוני  חייפוי כו - קונה. 

 تجاري -מסחר
 رخصة عمل وتصريح من غرفة التجارة الفلسطيني \עסק ומכתב מלשכת המסחר הפלסטינית  ןרישיו . 
 مستندات اخرى الثبات كونك تاجر. -מסמכים נוספים המעידים על המבקש כבעל עסק 

 شراء /عقد + صوره لهوية وتصريح صاحب المحل السابق.: צילום היתר מסחר בתוקף של בעל העסק הקודם+  חוזה -מכירה 

 بمنطقة التماس.راعي/تجاري عامل ز -תעסוקה חקלאית/מסחרית

  :)2 .1 عمال )اسم وهويه(מועסקים )שם ות"ז. 

3. 4. 5. 
6. 7. 8. 

  .العمال صوره هويةצילום ת"ז של מועסקים. 

 والعامل المستخدمبين  عمل : عقدتجاريه \חוזה עבודה בין המעסיק למועסק  - מסחרית 

 فقط. في نطاق العمل, المستخدم لقانون العمل التزام: تجاريه \ק, בתחום העיסוק בלבדפי חו-התחייבות מעסיק להעסקה על - מסחרית  

 احتياجات شخصيه:צרכים אישיים:
 ז של מי מבני משפחתו של המנוח כולל הספח בו רשום המנוח ”צילום תעודת פטירה, או צילום ת"ז של המנוח, או צילום ת - לוויה\ 
 , به مكتوب اسم المتوفى.ملحقال عن هوية احد أقرباء المتوفى مع نسخةعن هوية المتوفى أو  نسخةأو عن شهادة الوفاة  نسخة: وفاه
 نسخة دعوة للمناسبة + نسخة هوية صاحب المناسبة.: عرس -צילום הזמנה לאירוע + צילום תעודת זהות של בעל האירוע  - חתונה 

 للقاء دعوه صورة – مهني اجتماعצילום הזמנה לאירוע.  – כנס מקצועי. 
 المضيف هوية صورة: نوم طلبצילום ת"ז מלין פוטנציאלי.  – דרושה לינה. 
 .مستندات اخرى الثبات صحة الطلب. מסמכים נוספים המעידים על אמיתות הבקשה 

 تصاريح اخري والعبور مع سياره. -היתרים נוספים ומעבר רכוב
 ומית המאשר העסקה במוסדות רש"פ או ארגון ספציפי מכתב מהקישור הפלסטיני או המועצה המק\ 

 ات السلطة او في منظمات دولية.مؤسسالمحلي بالعمل في  موافقة من االرتباط الفلسطيني او المجلس 

 .عقد عمل بين الطالب والسلطه او المنظمه. -חוזה עבודה בין המבקש לבין הרש"פ או הארגון הספציפי 

 "صوره بطاقة عامل سلطه او عامل المنظمه פ או הארגון הספציפי.צילום תעודת עובד רש 
  )צילום תעודת הסמכה ממשרד הבריאות הפלסטיני כי המבקש הינו עובד רפואה מוסמך )רופא, אח, נהג אמבולנס\  

 سعاف(سائق إ, ممرض, من إدارة الصحة الفلسطيني بان طالب التصريح يعمل بمجال الصحة )طبيب ترخيصنسخة شهادة  

 صورة هوية المضيف.طلب نوم إثبات تسجيل الطالب بمؤسسة تعليمية. \צילום ת"ז מלין(  -אישור רישום התלמיד במוסד חינוך )דרושה לינה : 

 نوع \:____________ סוגرقم \: מס' سيارة \רכב :خصوصي \פרטיتجاري\מסחרי زراعي\חקלאי  

  ملكية السيارة + رخصة السيارة + تامين السيارة \ביטוח רכב+ טסט+ תעודת בעלות רכב 
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         ودا والسامرةاالدارة المدنية    يه

 مجال المعابر والتماس
 منطقة التماس   نمجموعة القواني

 2017                شباط
 صفحة  43    حويت    مجموعة القوانين 

 טופס הגשת בקשה לבירור רמת"ק/ועדת ערר
 طلب استفسار لدى مدير االرتباط/ استئناف

 
 الطلب صاحب عن تفاصيلפרטי המבקש /

 :______________ يةالهو بطاقة رقم \ת.ז :____________________الرباعي االسم \שם מרובע
 

 _____________ :لواء \נפה : ___________ العنوان \כתובת :_______ الوالدة سنة \שנת לידה
 

 .أرمل\, אלמןمطلق\גרוש ,اعزب \רווק מס' ילדים :_____(,) متزوج\: נשוי االجتماعية الحالة \מצב משפחתי

 מטרת ההיתר )נא לסמן במשבצת הרלוונטית(
(1) קבע במרחב התפר תושב 

 مواطن دائم بمنطقة التماس 

(2) תושב חדש במרחב התפר 
 مواطن جديد بمنطقة التماس 

(3) מסיק במרחב התפר 
 لتماسقطف الزيتون بمنطقة ا 

(4) חקלאי במרחב התפר 
 مزارع بمنطقة التماس 

(5) תעסוקה חקלאית במרחב התפר 
 بمنطقة التماسعامل زراعي  

(6) ים במרחב התפרצרכים אישי 
 حاجات خاصة بمنطقة التماس 

(7) ובד הוראה במרחב התפרע 
 معلم بمنطقة التماس 

(8) עובד ארב"ל במרחב התפר 
 موظف منظمات دولية بمنطقة التماس 

(9) עובד רש"פ במרחב התפר 
 موظف سلطة بمنطقة التماس 

(10) צוות תשתית במרחב התפר 
 اسطاقم بنية تحتية بمنطقة التم 

(11) צוות רפואי במרחב התפר 
 طاقم طبي بمنطقة التماس 

(12) תלמיד במרחב התפר 
 طالب بمنطقة التماس 

(13) מסחר במרחב התפר 
 تجارة بمنطقة التماس 

(14) תעסוקה מסחרית במרחב התפר 
 بمنطقة التماس يتجارعامل  

(15) מרעה במרחב התפר 
 رعي الماشية في منطقة التماس 

 الطلب تقديم سببהגשת הבקשה: סיבת 
  בירור רמת"ק )יש לצרף צילום של מסמכי הבקשה המקורית והסירוב לה(:

 (.للطلب الرفض وسبب االصلي الطلب في سلمت التي الوثائق جميع الحاق يجب)  االرتباط مدير لدى استفسار

  .بالمعايبر يوفي ال النه رفض طلبيבקשתי סורבה קריטריונית. 

 التي ال امتلكها المستندات تنقصه النه رفض طلبيי סורבה עקב חוסר במסמכים אך אין לי נוספים. בקשת. 

 ועדת ערר )יש לצרף צילום של מסמכי הבקשה המקורית והסירוב לה, אם יש(:

 (.للطلب الرفض وسبب االصلي الطلب في سلمت التي الوثائق جميع الحاق يجب) استئناف 

 ר רמת"ק )יש לצרף צילום החלטת הרמת"ק(.בקשתי סורבה בבירו 

 .االرتباط مدير قرار عن صوره الحاق يجب.االرتباط مدير لدى االستفسار في رفض طلبي

  .امني بسبب رفض طلبيבקשתי סורבה עקב סירוב ביטחוני 

 :الطلب  لتقديم أسباب \נסיבות להגשת הבקשה 

 

 
 

: الطلب صاحب توقيع \חתימת המבקש ____: _______________التلفون رقم \מספר טלפון
______________________________________ 

 למידע על הקריטריונים לקבלת היתר, אפשרות ערר ובקשות נוספות, ראה את קפ"ק מרחב התפר באתר 

  الموقع على القوانين مجموعة الى انظر استئناف /استفسار امكانيت, وامكانية الحصول على تصريح للتصاريح طلبات تقديم كيفية حول لالستفسار

www.cogat.mod.gov.il 

 
 
 
 
 

http://www.cogat.mod.gov.il/
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         ودا والسامرةاالدارة المدنية    يه

 مجال المعابر والتماس
 منطقة التماس   نمجموعة القواني

 2017                شباط
 صفحة  43    حويت    مجموعة القوانين 

 המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
 والسامرة يهودا لمنطقة المدنية اإلدارة

 ועדת עררוטופס סיכום בירור רמת"ק/
 افاستئن /االرتباط مدير لدى استفسار تلخيص مستند
 

  لجنة االستئناف للمواطن /محضر االستفسار

 מת"ק ________________مكتب االرتباط والتنسيق

 : נתוני תושב معطيات المواطن .1

 גזרהقطاع ת.ז.رقم هوية שם מרובעاالسم الرباعي

   

 _________________. תאריך ועדת השימוע:تاريخ لجنة االستماع .2

 נוכחים בשימוע:الحضور في االستماع .3

________________________________________________________________
________________________________________________________________

 _____________________________________________________________ 

 פרוטוקול שימוע: محضر جلسة االستماع .4

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 _____________. -מ"ס טלפון رقم هاتف .5

 :פרטים נוספיםتفاصيل اضافية .6
________________________________________________________

 ______________________________________________________ 

 _________________________הגורם המוסמך: חתימתع الطرف المخولتوقي .7
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 مجال المعابر والتماس
 منطقة التماس   نمجموعة القواني
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 صفحة  43    حويت    مجموعة القوانين 

 טבלת קמ"ט חקלאותجدول ضابط مكتب الزراعة
 

 
 
 
 

 סוג גידול

 نوع التنمية

 רכב חקלאי אמצעים מורשיםالوسائل المسموحة ימי עבודה לדונםأيام العمل للدونم

 مركبة زراعية

מס' דונמים 
 לעובד בשנה

 عدد الدونمات للعامل
 عمال 4 عمال 3 عمال2 1 لعام

 מטעיםاشتال 

  منشار, مقص,طرية, مجرفة,الة رش, اله حرث 3 4 5 10 زيتون

 

 7-5 جرار زاعي

 6-4 جرار زاعي 6 8 12 25 لوز

 6-4 جرار زاعي 6 8 12 24 عنب

 6-4 جرار زاعي 6 8 12 25 تين

 5-3 جرار زاعي 8 10 15 30 حمضيات

 7-5 اعيجرار ز 4 5 7 15 خوخ

 تنمية خضار بالسقي

 الة تسميد,طورية , مجرفة, اله رش, ال حرث 43 57 85 170 دفيئة/ بندورة

 

 2-1.5 جرار زاعي

 4-3 جرار زاعي 10 13 20 40 مفتوح/بندورة

 2.5-2 جرار زاعي 30 40 60 120 מלפפון בחממות/חורף

 4-3 جرار زاعي 15 20 30 60 מלפפון בחממות/קיץ

 4-3 جرار زاعي 14 18 28 55 בחממות שעועית

 6-5 جرار زاعي 5 6 9 18 שעועית/ פתוח

 7-5 جرار زاعي 8 10 15 30 أقواس/فلفل

 5-4 جرار زاعي 5 7 10 20 مفتوح /فلفل

 4-3 جرار زاعي 7 9 13 25 مفتوح/قرع

 4-3 جرار زاعي 7 9 14 28 مفتوح/باذنجان

 6-5 جرار زاعي 5 6 9 18 ملوخية

 4-3 جرار زاعي 7 9 14 28 بامية

 4-3 جرار زاعي 6 8 12 24 قرنبيط/ملفوف

 تربية فالحة وبعل

 10-8 جرار زاعي الة تسميد, طرية, مجرة, اله رش, اله حرث 3 4 5 10 شعير/قمح

 10-8 جرار زاعي 2 3 4 8 حمص/عدس/سمسم

 7-6 جرار زاعي 3.5 5 7 14 بصل

 7-6 جرار زاعي 3 4 6 12 قرع

 6-4 جرار زاعي 6 8 11 22 بندورة

 6-5 جرار زراعي 7 10 14 28 دخان
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 مجال المعابر والتماس
 منطقة التماس   نمجموعة القواني
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 صفحة  43    حويت    مجموعة القوانين 

שובר מסירה לנטילת היתר כניסה לישראל/ היתר 

 שהייה במרחב התפר/ רישיון תעסוקה בהתיישבות:

 

בתאריך _________ ניטל היתר כניסה לישראל/ היתר 

שהייה במרחב התפר/ רישיון תעסוקה בהתיישבות, ע"ש 

תושב_________ ת.ז.___________ תושב נפת ה

 ___________ היתר מס' __________.

 

 

סיבת הנטילה היא כי הוזנה מניעה בטחונית/ הוזנה מניעה 

משטרתית/ הוזנה מניעת אג"מ/ חשד לשימוש לרעה 

בהיתר. עניינך מועבר להחלטת הגורם המוסמך אשר רשאי 

 לנקוט כנגדך בסנקציות נוספות.

  

 

אי לפנות למת"ק בנפת ________ להשמעת הנך רש

הימים הקרובים. אם לא תתייצב  30טענותיך בנדון במשך 

במועד, יקבל הגורם המוסמך החלטתו ללא שמיעת 

 טענותיך. 

 

 פרטי וחתימת הנוטל:

  

______________________________ 

 ה  שם        מ.א.                                         חתימ      

 

  חתימת  התושב שניטל היתרו               

 

  ______________________________________ 

 מהשם                מקום מגורים                         חתי       

إيصال مصادرة تصريح دخول إلسرائيل / تصريح مكوث في 
 منطقة التماس/ تصريح عمل في المستوطنات

 

صودر تصريح دخول إلسرائيل /  بيوم ________
تصريح مكوث في منطقة التماس/ تصريح عمل في 
المستوطنات الذي يحمل اسم 
 المواطن_____________ رقم الهوية:

رقم  __________________سكان محافظة 
 التصريح _______________.

 

سبب المصادرة انه ادخل منع امني/ ادخل منع شرطة/ 
ت/ هنالك شك انه تم استعمال ادخل منع غرفة العمليا

 .التصريح بشكل مخالف لشروطه

 

 

التنسيق واالرتباط  مكتبيحق لك التوجه ل
_________ لإلدالء بادعاءاتك بهذا الصدد, خالل 

يوم القادمة. بحال ولم تمثل خالل الموعد المحدد,  30
ستتخذ السلطة المختصة قرارها دون االستماع 

 الدعاءاتك.

 

 المصادر:تفاصيل وتوقيع 

 

 

 االسم             الرقم الشخصي                 التوقيع

 

 توقيع المواطن الذي صودر تصريحه

 

____________________________ 

 االسم             الرقم الشخصي                 التوقيع

 
 



 رقم الصفحة
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         ودا والسامرةاالدارة المدنية    يه

 مجال المعابر والتماس
 منطقة التماس   نمجموعة القواني

 2017                شباط
 صفحة  43    حويت    مجموعة القوانين 

 
 

 הודעה בדבר סיום העסקה:

 

אני מצהיר בזאת כי ביום _______, נסתיימו 

העבודה ביני לבין התושב _________  יחסי

הנושא ת.ז _________, מישוב ________. 

על כן אבקש לבטל את היתר התעסוקה 

החקלאית / התעסוקה המסחרית במרחב התפר, 

 אשר הונפקו לתושב לפי בקשתי. 

 

 חתימת  התושב 

 

 

      ______________________________________ 

 מקום מגורים                         חתימה שם                      

 

 ايصال بانتهاء عقد عمل

 

تم انتهاء عقد عمل بيني  _______انا اقر انه بيوم 
حامل هويه رقم  _______ وبين المىواطن

 ______. من منطقة _______

التجاري في  /لذلك اطلب تبطيل التصريح الزراعي
تصريح  منطقة التماس للمواطن الذي طبع من اجل

 حسب طلبي

 

 توقيع المواطن الذي صودر تصريحه

 

 

 االسم             الرقم الشخصي                 التوقيع

 


