اجراء اعطاء إذن سياقة لسيارة اسرائيلية لفلسطيني سكان يهودا والسامرة وقطاع غزة

ملخص القرار:
يتعلق االمر باجراء تم سنه من قبل و ازرة الدفاع بشأن اعطاء تصاريح للسياقة لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة للسياقة

منطقة اسرائيل .يحدد االجراء شروط بالغة الصعوبة للحصول على تصريح القيادة منها وجود حالة انسانية بالغة الصعوبة.
وتتذرع الو ازرة بذلك لحجج امنية.

تنبيه واخالء مسؤولية
إن هذا النص العربي هو ترجمة غير رسمية صادرة عن موقع" المرجع -جامعة القدس "وهو غير ملزم ،حيث أن النص

األصلي باللغة العبرية هو النص األصلي والملزم .يصدر موقع"المرجع -جامعة القدس "هذا النص فقط في سبيل نشر
المعلومة ،وهو ينأى بنفسه وبجامعة القدس وكافة معاهدها ومراكزها عن أية مسؤولية قانونية تنتج عن أي خطأ في

الترجمة ،علماً بأن الموقع قد بذل كل الجهد لتكون الترجمة في أفضل مستوى من الدقة .لالستفسار يرجى التواصل مع:
marje@law.alquds.edu
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دولة اسرائيل
وزارة الدفاع

تنسيق االعمال بالمناطق
قسم التنسيق االمني
وشعبة العمليات

دائرة التنسيق االمني

هاتف03-6977576/06 :

فاكس03/6977689 :

شعبة العمليات 11771 -

 20تشرين أول 2013
الموضوع :اجراء اعطاء إذن سياقة لسيارة اسرائيلية لفلسطيني سكان
يهودا والسامرة وقطاع غزة
 .1عام:

أ .يمنع على سكان يهودا والسامرة قيادة سيارة اسرائيلية ،اال بإذن وحسب مصادقة أمنية ،كما ورد فيي البنيود  3و  5لالوامير

بخصوص الحركة والنقل في يهودا والسامرة  .1968وبحسب االمر  578ب ( )1الوامر النقل والمواصيال

( 1961أدنيا::

أوامر النقل والمواصال ) والذي يقول" :ال يقود ساكن المنياطق سييارة غيير مسيجلة فيي المنياطق اال اذا كيان لدييه اذن ليذلك

من قائد قوا

الجيش االسرائيلي في المنطقة أن ممن هو مخول بذلك".

يسييري ايضييا منييع مشييابه علييى سييكان قطيياع غ يزة كمييا ورد فييي االميير  578ب ( )2الواميير النقييل والمواصييال  .وفييي هييذ:
الحالة تكون صالحية اعطياء اذن بييد وزيير المواصيال

رئييس القسيم االقتصيادي بياالدارة المدنيية باعطياء اذونيا

سيارة اسرائيلية لسكان يهودا والسامرة ،ووزير المواصال

واالمان على الطرق أو ممن هو مخول لذلك.

ب .يخييول قائييد المنطقيية رئيييس القسييم االقتصييادي بيياالدارة المدنييية باعطيياء اذونييا
والسامرة ،ووزير المواصال
ج .تفييرأ أنةميية المواصييال

سيياقة فيي

سييياقة فييي سيييارة اس يرائيلية لسييكان يهييودا

واالمان خول قائد مكتب التنسيق واالرتباط في غزة باعطاء هكذا اذونا

لسكان قطاع غزة.

واالعتبييا ار االمنييية فييي المنطقيية قيييودا علييى اعطيياء تصيريح سييياقة اسيرائيلي لسييكان المنطقيية

باس يرائيل ،حيييث ان االميير  175الواميير المواصييال
لسكان المناطق فقط في الحاال

يقضييي بييان سييلطة التييرخيص تعطييي أو تجييدد رخصيية سييياقة اس يرائيلية

التي تقتنع بعمل ذلك العتبا ار خاصة .ومع ذلك ،تةهر صيغة االمير  578ب ( )2ان

ميين يسييكن قطيياع غيزة يسييتطيع سييياقة سيييارة اس يرائيلية فقييط اذا حصييل علييى اذن بييذلك ،حتييى وان كييان حاصييال علييى رخصيية
سياقة اسرائيلية.
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د .في حاال

خاصة وانسانية باالمكان اصيدار تصيريح سيياقة فيي سييارة اسيرائيلية لسيكان المنطقية وحسيب ميا هيو وارد بهيذا

االجراء.
 .2تعريفات (تخص هذا االجراء فقط):
أ" .منطقة" -يهودا والسامرة وقطاع غزة.

ب" .سيياكن فييي المنطقيية" – ميين هييو مسييجل فييي سييجل السييكان بالمنطقيية أو ميين يسييكن بالمنطقيية وليييس مسييجل فييي سييجل

السكان للمنطقة ،باستثناء سكان المستوطنا

حسب قانون سجل السكان .1965

االسرائيلية بالمنطقية وباسيتثناء مين هيو مسيجل فيي السيجل السيكاني االسيرائيلي

ج" .رخصة سياقة لساكن منطقة" – رخصية سيياقة سيارية المفعيول فيي المنطقية مين قبيل السيلطة الفلسيطينية حسيب البنيد 38

لالضافة االولى في ملحق " 3لالتفاق المرحلي".

د" .االتفاق المرحلي" – هو االتفاق االسيرائيلي – الفلسيطيني حيول الضيفة الغربيية وقطياع غيزة واليذي تيم توقيعيه فيي واشينطن
بين دولة اسرائيل ومنةمة التحرير الفلسطينية يوم االربعاء (.)1995-9-28

ه" .تصريح سياقة في سيارة اسرائيلي" وهو تصريح يعطى حسب االمر  587باالوامر المواصال
و" .تصريح تعلم سياقة في سييارة اسيرائيلية" – تصيريح سيياقة سييارة اسيرائيلية ويعطيى الهيدا

سياقة اسرائيلية ،ويكون ساري المفعول فقط مع وجود موافقة من اللجنة في و ازرة المواصال
ز" .اللجنية فيي و ازرة المواصيال

قسم الترخيص ممثل عن المكتب القانوني في و ازرة المواصال

تعليم السيياقة واصيدار رخصية

باسرائيل ،لمدة  6اشهر.

االسيرائيلية" – لجنية برئاسية مييدير المنطقية فيي و ازرة االتصياال
ومسؤول السياقة القانونية.

لسكان المنطقة.

واعضياء فيهيا :نائيب مييدير

 .3الهدف :هدف هذذا االجذراء هذو تدديذد المعذايير والطريقذة لمعالجذة طلبذات اعطذاء تةذري سذياقة فذي سذيارة اسذرائيلية
لسكان المنطقة.
 .4سياسة متابعة طلبات تةاري السياقة باسرائيل بسيارة اسرائيلية لسكان المنطقة السباب انسانية:
أ .قرار منح احد سكان المنطقة تصريح سياقة في سيارة اسرائيلية يأتي نتيجة للتوازن بين عدة اعتبا ار .

ب .من جهة ،يوجد خطر امني حقيقي لدولة اسرائيل باعطاء تصاريح سياقة في سييارة اسيرائيلية لسيكان المنطقية ليذلك يجيب

منح هذ :الطريقة بشكل قليل ومحدود ،لذلك يمنع القانون سياقة سيارة اسرائيلية اال اذا كان ذلك مسموحا.
ج .من جهة ثانية ،يجب مراعاة الحاجيا

بحسب تصاريح سارية المفعول.

االنسيانية الخاصية لسيكان المنطقية اليذين يسيكنون بشيكل قيانوني فيي اسيرائيل وهيذا

د .بالتييالي وميين أجييل التيوازن بييين هييذ :الحاجييا

ميين جهيية والخطيير االمنييي ميين جهيية ثانييية ،تقييرر انييه فقييط ميين تنطبييق عليييه

الشروط التالية من حقه تقديم طلب من أجل الحصول على تصريح سياقة سيارة اسرائيلية:

 .1أن يكون لدى الشخص تصريح ساري المفعول بخصوص لم الشمل والتواجد في اسرائيل.
.2أن يكون الشخص متواجد في اسرائيل اكثر من  3سنوا

متواصلة.

.3يجييب ان يتواجييد قريييب ميين الدرجيية االولييى ولديييه اقاميية دائميية فييي اس يرائيل (يحمييل رخصيية لالقاميية الدائميية او جنسييية)
ويعيياني ميين مييرأ ويحتيياج عالجييا

متواصييلة ،تلييزم وصييول سيريع للمشييفى .وزوج هييذا الشييخص غييير مسييمو لييه أن يسييوق

داخل اسرائيل .وال يوجد حل آخر سوى اعطاء القريب اذن بالسياقة.
 .5الطريقة:
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أ .آلية تقديم الطلب الجل الحصول على اذن سياقة بسيارة اسرائيلية:
 )1أحد سكان المنطقة الغير حاصل على رخصة سياقة سارية المفعول من قبل السلطة الفلسطينية.

أ) الذي يسكن في المنطقية وتنطبيق علييه الشيروط اليواردة فيي البنيد  4اعيال :وغيير حاصيل عليى رخصية سيياقة مين المنطقية،
يتوجه في البداية للسلطة الفلسطينية من أجل الحصول على رخصة سياقة فلسطينية.
ب) اذا كان من غير الممكن التوجه للسلطة للحصول على الرخصة يتوجه الشخص الى رئيس القسم االقتصادي فيي االدارة

المدنية من اجل الحصول على اذن تعلم سياقة اسرائيلي.

ج) يتم رفأ الطلب اذا لم تقدم اعتبا ار انسانية كما هو وارد في البند  4لهذا االجراء.

د) الطلب الذي ال يتم رفضه يتم تحويله ليقوم ضابط هيئة المواصال

بفحصه ،وكيذلك الشياباك وأي جهية اخيرى لهيا عالقية

بيياالمر ،كمييا هييو مفصييل بالبنييد .5أ 2.لهييذا االجيراء .وبعييد الحصييول علييى ميواقفهم يقييرر رئيييس القسييم االقتصييادي فييي االدارة

المدنييية ،تحويييل الطلييب الييى اللجنيية فييي و ازرة المواصييال

باس يرائيل .ويتخييذ الق يرار بحسييب المعييايير االمنييية والبنييد  578ب

الوامر المواصال .

ه .اذا قييرر رئ يييس القسييم االقتص ييادي ف ييي االدارة المدنييية تحوي ييل الطل ييب ال ييى اللجن يية ف ييي و ازرة المواصييال  ،يق ييوم باص ييدار

تصريح سياقة تعليمي للشخص.

ويتوجييه الشييخص الييى دائيرة السييير فييي اسيرائيل ميين اجييل البييدء بعملييية التعليييم للحصييول علييى رخصيية سييياقة اسيرائيلية حسييب
االمر  175الوامر المواصال  .موةف دائرة السير يستلم الطلب ،ويتأكد من وجود التصريح التعليميوبعدها يحوله من اجيل
اتخاذ قرار اللجنة في و ازرة المواصال

في اسرائيل.

ز .قرار رفأ الطلب ،سواء من قبل موةف دائرة السير أو من قبل اللجنة في و ازرة المواصال  ،يرسل للشيخص ،ويصيادر
منه تصريح التعليم ويعاد الى رئيس القسم االقتصادي في االدارة المدنية.
 .قرار اللجنة في و ازرة المواصال

يبلغ به الشخص بأقرب وق

الحصول على رخصة سياقة اسرائيلية واجراءا
ط .بعد االنتهاء من اجراءا

ممكن مع ارفاق االوامير المتعلقية بعمليية التعلييم مين أجيل

الحصول على الرخصة حسب القوانين االسرائيلية.

الترخيص االسرائيلي ،وطالما ان الشخص يلبي الشيروط الميذكورة فيي البنيد  4يعطيى الشيخص

رخصة سياقة خاصة فقط.

ي .بعييد الحصييول علييى رخصيية السييياقة االس يرائيلية يتوجييه الشييخص ل يرئيس القسييم االقتصييادي فييي االدارة المدنييية ميين أجييل
الحصول على تصريح سياقة لسيارة اسرائيلية.

ي.أ تعطييى رخصيية السييياقة ميين قبييل و ازرة النقييل والمواصييال

فييي اسيرائيل وتكييون سييارية المفعييول لمييدة عييام أو أكثيير وحسييب

تقدي ار دائرة السير في اسرائيل .وهذا بما يتالئم مع سريان االقامة في اسرائيل.

ي.ب أي تجديد لتصريح السياقة في اسرائيل ييتم حسيب ميا هيو مفصيل فيي البنيد د.أ 2.لهيذا االجيراء وبميا يتناسيب ميع تقيديم
طلب لتجديد التصريح.
 )2أحد سكان المنطقة الحاصل على رخصة سياقة سارية المفعول من السلطة الفلسطينية:
أ) طلب الحصول على تصريح سياقة اسرائيلي يقدم لرئيس القسم االقتصادي في االدارة المدنية.
ب) يجب ان يشمل الطلب – نموذج طلب ،معبأ وموقع من قبل مقدم الطلب مع ذكر:
( )1اسمه الكامل.
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( )2عنوان دقيق وطرق االتصال بما في ذلك رقم هاتف.
( )3رقم الهوية الفلسطينية في المقدمة.
( )4رقم رخصة السياقة.

( )5توضيح لالعتبا ار االنسانية التي تقف وراء الطلب والحاجة الى التصريح.
( )6يجب التأكد ان جميع التفاصيل الموجودة في الطلب واضحة ومقروءة.
ج) يرفق للطلب:
( )1صورة واضحة للهوية.

( )2صورتي جواز سفر يتم تثبيتها على الطلب.
( )3صورة مطابقة لرخصة السياقة.

( )4وثائق تؤكد الطلب واالعتبا ار الطبية واالنسانية.
( )5حلفان يمين موقع من مقدم الطلب وزوجه/زوجته لدى محامي.
د .الطلب الذي ال يشمل ما ورد أعال :أو أنه ال يالئم البند  ،4يتم رفضه ،ويتم تبليغ مقدم الطلب بالسرعة الممكنة.
ه .الطلييب الييذي تتييوفر فيييه الشييروط بالبنييد  4تييم تحويلييه ميين قبييل رئيييس القسييم االقتصييادي فييي االدارة المدنييية الييى الجهييا

التالية:

( )1ضابط هيئة في المواصال

 :لفحص رخصة السياقة في جهاز المواصال .

( )2الشاباك  :الجراء فحص امني لمقدم الطلب.

( )3شرطة اسرائيل :لفحص الخطر الجنائي والمواصالتي.
( )4اية جهة اخرى ذا

صلة يرى رئيس القسم االقتصادي في االدارة المدنية ان هناك حاجة لتحويل الطلب اليها.

و .بعييد الحصييول علييى التوصيييا

يقييرر رئيييس القسييم االقتصييادي فييي االدارة المدنييية اعطيياء أو عييدم اعطيياء تص يريح سييياقة

لسيارة اسرائيلية (ساري المفعول لسنة على االكثر) ويشارعلى التصريح كتابيا تاريخ اصدار التصريح.

ز .طلب تجديد تصريح السياقة لسيارة اسرائيلية يقدم كطلب جديد ويشمل الشروط المذكورة في البند .4
ب .تشديدا :
 )1تعد من مسؤوليا

رئيس القسم االقتصادي في االدارة المدنية تتبع الطلبا

في ذلك تسجيل الحالة في المعلوما

المحوسبة.

العطاء تصريح سياقة لسيارة اسرائيلية ،بميا

 )2رئ يييس القس ييم االقتص ييادي ف ييي االدارة المدني يية يش ييير ف ييي تق ييارير :ال ييى ع ييدد تص يياريح الس ييياقة لس يييا ار اسي يرائيلية وس ييارية
المفعول.

ج .رسييم بييياني لم ارحييل اصييدار تص يريح سييياقة لسيييارة اس يرائيلية لم يواطن ميين المنطقيية وحاصييل علييى رخصيية سييياقة سييارية
المفعول من السلطة الفلسطينية:
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التوجه لرئيس القسم االقتةادي في االدارة المدنية مع الوثائق المطلوبة والتقارير الطبية واالنسانية

فدص الطلب بشكل اولي :وثائق ثبوتية وتوفر الشروط ودسب السياسات المتبعة ذذ ال

نعم
فدص موقف الشاباك ،والجهات المعنية

قرار رئيس القسم االقتةادي في االدارة المدنية ذذ مرفوض

مةادقة

اةدار تةري سياقة لسيارة اسرائيلية دسب ةالدية رخةة السياقة من السلطة الفلسطينية وتةري الدخول السرائيل

ادخال المعلومات ودفظها في دائرة السير ووزارة المواةالت االسرائيلية

اعطاء التةري للشخص من قبل رئيس القسم االقتةادي في االدارة المدنية
رفض الطلب وابالغ الشخص وتسجيل ذلك في السجالت

6

أرشيف المصادر األولية للقانون اإلسرائيلي مترجمة الى العربية
Email: marje@law.alquds.edu
Website: http://www.marje.alquds.edu
Phone: +972 (0)2-2790417

د .رسم بياني دول اةدار تةري سياقة في اسرائيل لسيارة اسرائيلية لمن يسكن في المناطق وغير داةل على رخةة
سياقة سارية المفعول من قبل السلطة الفلسطينية وال يستطيع التوجه للسلطة الفلسطينية:
توجه الشخص لرئيس القسم االقتةادي في االدارة المدنية

فدص الطلب بشكل اولي اثبابات مناسبة ودسب السياسات  -ال

نعم
فدص الطلب بشكل اولي اثبابات مناسبة دسب السياسات  -مرفوض

نعم
ليس باالمكان التوجه للسلطة الفلسطينية يتوجه للةدول على اذن تعليم سياقة

تدويلة للسلطة الفلسطينية للدةول على رخةة سياقة فلسطينية

فدص وزارة المواةالت والشاباك والجهات المعنية

االستمرار دسب البند ج اعاله
تدويل الشخص لوزارة المواةالت في اسرائيل بما في ذلك موقف المنطقة

قرار للجنة بوزارة المواةالت  -سلبي

ايجابي
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اةدار تةري تعليم لسياقة سيارة اسرائيلية

اجراءات اةدار الرخةة االسرائيلية

اةدار تةري سياقة لسيارة اسرائيلية دسب سريان مفعول الرخةة االسرائيلية وتةري الدخول السرائيل

اعطاء التةري للشخص من قبل رئيس القسم االقتةادي في االدارة المدنية
رفض الطلب ،ابالغ الشخص ،توثيق

8

أرشيف المصادر األولية للقانون اإلسرائيلي مترجمة الى العربية
Email: marje@law.alquds.edu
Website: http://www.marje.alquds.edu
Phone: +972 (0)2-2790417

