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 "הנחיות-ש"כניסת זרים לשטחי איו"בעיות במימוש נוהל :הנדון
  גדההירדניות של תושבי  זוג בנותעבור 

 
י "שפורסם ע"  הנחיות–ש "סת זרים לשטחי איוכני" התקבל במשרדנו נוהל 11.2.2007ביום  .1

יטריונים והפרוצדורות לכניסת זרים רואשר מגדיר את הק, לשכת מתאם הפעולות בשטחים

 . לשטחי הגדה

 :  לנוהל מציין3סעיף  .2

ש "יכולים להיכנס דרך ישראל לאיו, אין להן הסדר אשרות עם ישראלזרים ממדינות אשר "

לצורך זאת . בארץ המוצאהקונסוליה /באמצעות השגרירותלאחר קבלת ויזה ממשרד הפנים 

 ." ש"פירוט סיבת הביקור באיותוך , על הזר להגיש בקשה בנציגות הישראלית בארץ המוצא

לאחרונה הגיעו למשרדנו פניות רבות של בנות זוג ירדניות של תושבי הגדה אשר ניסו לפעול  .3

אשר מערימה בדרכן שגרירות , ביריםאולם נתקלו במכשולים בלתי ע, בהתאם להנחייתכם זו

 . ישראל בירדן

מרבית הנשים אשר מנסות להגיש בקשה מפורטת , על פי התלונות אשר הגיעו למשרדנו .4

צלחו את  אשרואלו  , בירדן אינן מוכנסות כלל לשגרירותלקבלת ויזה בשגרירות ישראל 

על פי המידע . יזהמחסום הכניסה לשגרירות נתקלו בסירוב של הפקיד לקבל את בקשתן לו

הוא מוסר לה , עת שומע פקיד הקונסוליה כי האישה שלפניו נשואה לתושב הגדה, שבידינו

) בקשה כלשהיניתנה לה כלל הזדמנות להגיש זאת כאמור בטרם (בעל פה כי הבקשה מסורבת 

לנשים לא ניתנים אישורים כתובים על הגשת בקשה או .  את השגרירותומבקש ממנה לצאת

 . על הסירוב

מנוגדת לחלוטין לנהלים כפי , לא למותר לציין כי התנהלותה של השגרירות איננה סבירה .5

אשר הלכה למעשה נאסר עליהן להיפגש עם בני גורמת נזק עצום לנשים ו, שפורסמו על ידכם

   .זוגן במולדתם

 : חלק מן הנשים אשר השגרירות סירבה לקבל את הבקשות מידיהןלהלן פרטי  .6
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 _____' דרכון ירדני מס,  פארס_________' גב

 _____' דרכון ירדני מס,  אלקטו_________' גב

 _____' דרכון ירדני מס,  עפאנה_________' גב

 _____' דרכון ירדני מס,  אלקוני_________' גב

  _____' רדני מסדרכון י,  בדראן_________' גב

 _____' דרכון ירדני מס,  אבו מקדם_________' גב

 _____' דרכון ירדני מס,  שדיד_________' גב

 _____' דרכון ירדני מס,  אלתראמשה_________' גב

 : לפיהן, נבקש כי תעבירו הנחיות למשרד החוץ ולשגרירות ישראל לירדן.   7

 ;ןתוסדר כניסת הנשים לשגרירות ישראל בירד .א

י "י הנוהל שפורסם ותבדוק אותן לגופן עפ"השגרירות תקבל את הבקשות מידי הנשים עפ .ב

 ;הנהלים

י כללי "כמתחייב עפ, בכתבינתנו למגישים , וכן אישורים על הגשתן, תשובות לבקשות .ג

 . המינהל התקין

 .התייחסותך בהקדם על טיפולך ועל קבלת נודה .   8

 ,בכבוד רב
 

 נועה דיאטלוביצקי
  תלונות רכזת

 
 


