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املقدمة
مت إعداد هذا الكتيب ضمن سلسلة كتيبات «أعرف حقوقك» بالتعاون بني امللتقى الفكري العربي واالئتالف األهلي
حلقوق الفلسطينيني في القدس  ،وذلك ضمن مشروع حتسني املشاركة املجتمعية في عملية رصد ،وتوثيق وعمل تقارير
بانتهاكات حقوق االنسان في القدس الشرقية» الذي يتم تنفيذه من قبل امللتقى الفكري العربي بالشراكة مع مركز القدس

للحقوق االجتماعية واالقتصادية واملمول من قبل سكرتاريا حقوق االنسان والقانون الدولي اإلنساني.

يهدف هذا املشروع إلى متكني القاعدة الشعبية في القدس الشرقية إلجراء نشاطه في مجال حقوق اإلنسان ،وخاصة في
متكني منظمات املجتمع احمللي من ناحية الرصد والتوثيق ،واإلبالغ عن حاالت وانتهاكات حقوق اإلنسان ،مع التركيز

على االنتهاكات الفردية مثل حقوق امللكية ،وهدم املنازل ،ومصادرة األراضي ،والتهجير القسري ،أو إلغاء حق اإلقامة
وغيرها من االنتهاكات .

وسعيا لتحقيق هذا ،عمل امللتقى الفكري العربي مع أربع مؤسسات قاعدية ميثلون شرائح متنوعة في القدس الشرقية،

جمعية اجلالية اإلفريقية ،جتمع الباحثني امليدانيني حلقوق االنسان في القدس ،جمعية البستان ،وجمعية تنمية وتطوير
العيساوية ،حيث عمل امللتقى الفكري العربي بالتعاون مع مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية على بناء

قدرات ورفع الوعي لدى املنظمات األربعة في مجال عملية رصد وتوثيق واعداد التقارير اخلاصة باالنتهاكات اإلسرائيلية

حلقوق اإلنسان والتخطيط وعمل حمالت توعية ومناصرة باخلصوص .من خالل عقد دورة تدريبية متخصصة
باملجال.

يشتمل مشروع حتسني املشاركة املجتمعية في عملية رصد ،وتوثيق وعمل تقارير بانتهاكات حقوق االنسان في القدس

الشرقية» على جملة من املخرجات والتي تتمحور حول:

 .1زيادة الوعي لدى املواطنني املقدسيني بحقوقهم ودور املؤسسات القاعدية في توثيق ورصد وتقرير االنتهاكات

االسرائيلية

 .2عقد تدريب للمؤسسات القاعدية بخصوص قوانني حقوق االنسان واالتفاقيات الدولية اخلاصة بحقوق

االنسان.

 .3اعداد كتيبات اعرف حقوقك تشتمل على املواضيع التي يغطيها املشروع.

 .4عمل  20حمالت توعية في املناطق املستهدفة من خالل املؤسسات القاعدية املستفيدة من املشروع

 .5تفعيل دور املؤسسات القاعدية في عملية توثيق ورصد وتقرير االنتهاكات االسرائيلية في القدس الشرقية
 .6خلق الية مرجعية لتحويل القضايا الى املؤسسات احلقوقية الدولية واحمللية

 .7اصدار بحث شامل لالنتهاكات االسرائيلية في القدس الشرقية بخصوص املواضيع التي يغطيها املشروع
 .8عمل «انفوغراف» يوضح االنتهاكات االسرائيلية في منطقة القدس الشرقية
 .9حملة اعالمية لتسليط الضوء على القضايا التي يغطيها املشروع.

4

مدخل
لقد أدى سريان وتطبيق القوانني اإلسرائيلية على شرقي القدس نتيجة ضمها من قبل إسرائيل ،إلى

حرمان الفلسطينيني من حق اإلقامة في القدس .إضافة ملواجهة السكان املقدسيني جلملة مشاكل،
متثلت بتشتيت األسر جراء املساس بوحدة األسرة .ووضع املعوقات أمام جمع شملها داخل حدود

املدينة .ومشاكل أخرى تتعلق بتسجيل املواليد والتعليم ،واخلدمات الصحية والسكن .

وأصبح املقدسيون خاصة والفلسطينيون عامة عرضة للمعاناة الناجمة عن السياسات اإلسرائيلية

واإلجراءات املرتبطة بها ،مبا في ذلك القوانني والتشريعات التي أقرتها للنيل من النسيج االجتماعي
للمدينة وتشتيت االسر املقدسية وتقويض بنيتها االقتصادية ،وحرمان املقدسيني من املتطلبات احليوية

الالزمة ملمارسة حياتهم الطبيعية ،مما وضعهم في موقع الدفاع اليومي عن حقوقهم ،وفي مقدمتها حق
اإلقامة في القدس والعيش فيها بكرامة ،واحلق في السكن ،واحلق في التعليم ،والدفاع عن وحدة

العائلة وحمايتها من التشتت.

وسائل حرمان الفلسطينيني من حق اإلقامة في القدس

على أثر الضم الفعلي للقدس ،باشرت سلطات اإلحتالل بتنظيم سجل لسكانها الفلسطينيني،

وأدرجتهم ضمن فئة املقيمني الدائمني في إسرائيل ،وذلك شريطة أن يثبتوا أنهم يقيمون بشكل فعلي
في املدينة ،وأن يكونوا قد تواجدوا فيها إبان إجراء السجل .كانت االجراءات والشروط التي وضعتها

سلطات االحتالل للسماح للفلسطينيني باإلقامة في القدس بداية الطريق للتقليل من نسبة هؤالء فيها،
إذ قصرت حق اإلقامة في املدينة على الذين تواجدوا فيها أثناء فترة اإلحصاء ،حيث مت بشكل تلقائي
استثناء املقدسيني الذين كانوا يقيمون في اخلارج انذاك ،مبا فيهم كل من كان مقيم ًا خارج حدود بلدية
القدس التي اقرتها وزارة الداخلية اإلسرائيلية في حزيران  ، 1967ولم يحصلوا على وضع املقيمني

الدائمني ،ومت حرمانهم من اإلقامة في املدينة ،ولم يسمح لهم بالعودة إلى وطنهم.

منحت السلطات اإلسرائيلية «حق اإلقامة الدائمة» للفلسطينيني الذين تواجدوا في القدس عام،1967
وذلك وفق ًا ملا هو منصوص عليه في قانون الدخول إسرائيل لعام  ، 1952واعتبر املقدسيني مبثابة
مقيمني دائمني  « ”residentsفي إسرائيل ،وليسوا مواطنني “ ” Citizensمما ال يترتب عليه أية

حقوق دائمة كما متليه قوانني املواطنة ،بل عليهم التقيد بالشروط التي متليها اإلقامة في إسرائيل ،وذلك
أسوة باملواطنني األجانب القادمني من اخلارج ،ووفق ًا ملا ميليه قانون الدخول1952

منذ ذلك احلني بات كل فلسطيني يغادر القدس ويقيم في مكان آخر ،سواء خارج البالد ،أو في الضفة
الغربية وقطاع غزة ملدة طويلة نسبيا أمام خطر فقدان حقه املتمثل باإلقامة الدائمة في املدينة ،خاصة

وأن قانون الدخول إلى إسرائيل لسنة  1974ي خول وزير الداخلية إلغاء اإلقامة سواء كانت مؤقتة أم

دائمة .إضافة لذلك ،تنص املادة (،11أ( من أحكام الدخول إلسرائيل على مبدأ فقدان األشخاص

5

لإلقامة الدائمة في حالة اإلقامة في دولة أجنبية ملدة سبع سنوات ،أو احلصول على إقامة دائمة في بلد

أجنبي ،أو التجنس في بلد أجنبي ،مبا فيهم الفلسطينيون الذين يسكنون خارج حدود بلدية القدس التي
رسمتها السلطات اإلسرائيلية بعد االحتالل.

هنالك تبعات خطيرة إللغاء حق إقامة الفلسطينيني في القدس ،ليس فقط على املقدسيني ،بل على
كل فلسطيني بحكم احلق املتأصل لهؤالء في اإلقامة والعيش في املدينة ،واخلروج منها والدخول

إليها بحرية تامة .فالقدس هي جزء ال يتجزأ من األرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967

 ،وبالتالي فأن كافة اإلجراءات التي اتخذتها السلطات اإلسرائيلية لتغيير املكانة القانونية للمدينة

وملواطنيها الفلسطينيني باطلة بحكم مخالفتها ألسس ومبادئ القانون الدولي.
حق االنسان في بلده هو متأصل وأساسي ،وهو معترف به قانوني ًا وموثق في املادة  13من اإلعالن
العاملي حلقوق االنسان الصادر  ، 1948والتي أكدت على أن «لكل فرد حق حرية التنقل ،وفي اختيار

محل إقامته داخل حدود دولته » .كذلك احلال بالنسبة للعهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 1966
 ،فقد أكدت املادة  12منه على هذا احلق بالنص على أن «لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم

دولة ما حرية التنقل فيه ،وحرية اختيار مكان إقامته».

بانتهاجها هذه السياسات ،تكون إسرائيل قد انتهكت ،وعلى نحو واضح ،التزاماتها وتعهداتها مبوجب
هذه االتفاقيات الدولية ،وانتهكت مبدأ حظر التمييز باعتباره قاعدة ملزمة مبوجب القانون الدولي.

السياسات اإلسرائيلية على هذا الصعيد هي مبثابة متييز واضح جتاه مواطني القدس الفلسطينيني بالدرجة
األولى ،وانتهاك للمبدأ القائل بضرورة أن يتساوى الناس جميع ًا أمام القانون ،والتمتع بحماية القانون

دون أي متييز ألي سبب كان

تعتبر سياسة إلغاء إقامة الفلسطينيني في القدس وسياسة جمع الشمل املتبعة مبثابة انتهاك خطير للمعايير

الدولية التي تضمن احلماية لألسرة بصفتها الوحدة اجلماعية الطبيعية واألساسية في املجتمع ،واحلق

ابتداء من بلوغ سن الزواج ،حق في
في التمتع بحماية املجتمع والدولة ،وأن يكون للرجل واملرأة،
ً
التزوج وتأسيس أسرة

تؤكد إتفاقية حقوق الطفل على حق الطفل في معرفة والديه قدر اإلمكان ،وعلى ضرورة أن يسجل

بصورة فورية بعد الوالدة .وفي نفس الوقت ،تقر االتفاقية بحق الطفل في اكتساب اسم وجنسية،

وضرورة إقصاء أي تدخل أو سبب غير شرعي من شأنه أن ميس بتعهد الدول األطراف القاضي باحترام
حق الطفل في احلفاظ على هويته ،وجنسيته ،واسمه ،وصالته العائلية .لذلك ميكن القول

بأن هذه السياسات مخالفة واضحة الحكام اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر األسرة مبثابة الوحدة
االساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة األطفال.
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الفصل األول:

اإلجــراءات العمليـة يف تقديـم طلبـات لم الشمـل
القسم األول :لم شمل الزوج من الضفة أو القطاع

الفرع األول :لم شمل أحد الزوجين القاطن يف مناطق الضفة الغربية أو قطاع غزة

إجراءات تقدمي طلب لم الشمل

 -طلب لم شمل زوج من الضفة الغربية:

إن مقدم طلب لم الشمل هو الفلسطيني الذي يحمل اجلنسية اإلسرائيلية و\أو املقدسي الذي يحمل

الهوية الزرقاء اإلقامة الدائمة والساكن واملقيم في القدس ويسمى (الطالب) والزوج الفلسطيني الذي

يقيم في الضفة أو يسكنها واملقيم في قطاع غزة أو يسكنها والزوج األجنبي هو(املطلوب) وقد يشمل
طلب معاملة لم الشمل على مرافقني أوالد للزوج املطلوب .و\أو الذين ولدوا في خارج إسرائيل

لنفس األبوين.

اخلطوات الواجب إتباعها:

 .1إن معاملة لم الشمل تبدأ بتقدمي طلب ملحق رقم( )1لتحديد موعد من أجل تقدمي املعاملة

للمعاجلة أمام موظف الداخلية وهذا الطلب ترفق إليه املستندات التالية:
• صورة عن هوية أو جواز الزوج اإلسرائيلي
• صورة عن هوية الزوج الفلسطيني
• صورة عن عقد الزواج

إذا كان هنالك أوالد مرافقون في الطلب يرفق صور عن تبليغ الوالدة املواليد في املستشفيات و\أو

شهادة امليالد.

مالحظة :يجب أن يكون الزوج الفلسطيني الذكر قد أمت اخلامسة والثالثون من عمره ( )35وإن كانت

زوجة يجب أن تكون قد أمتت سن اخلامسة والعشرين من عمرها ( )25عند موعد تقدمي طلب لم

الشمل وفقا لألمر املؤقت واملعدل في سنة .2005

 .2بعد تعبئة طلب حتديد موعد لم الشمل وإرفاق الوثائق املطلوبة إليه .يرسل بعد ذلك إلى وزارة

الداخلية إلى دائرة سجل السكان عنوان واد اجلوز  .49بواسطة البريد املسجل ويفضل إن يكون مع
إيصال استالم (אישור מסירה) أو عن طريق تسليمه في دائرة استقبال اجلمهور في مكتب وزارة
الداخلية في شرقي القدس باليد مع االحتفاظ بنسخة تصدق بختم االستالم من قبل وزارة الداخلية.

مهم :ينبغي إن يشمل طلب حتديد املوعد للم الشمل على عنوان واضح ومحدد .يشمل املنطقة السكنية
والشارع ورقم البيت إن وجد .وفي حال عدم وجود رقم محدد يشار إلى أية مؤسسة أو بناية معروفة

قريبة من مكان السكن باإلضافة إلى رقم صندوق البريد إن وجد(يفضل) وأرقام الهواتف األرضية
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والنقالة.

 .3إن على املتقدمني بطلب لم الشمل وقبل حلول املوعد إن حدد لهم موعد معني .أن يقوموا بعدة

إجراءات احترازية مسبقة .وإعداد الوثائق واملستندات التي تساعد في تيسير معاجلة طلبات لم الشمل
دون تعطيل أو تأخير نوعا ما وهي:

 -أن يستخرج كال من الزوجني شهادة حسن سلوك من السلطات املختصة وفحص إن كان يوجد

ملفات جنائية ما زالت عالقة لم تغلق أو أن قيدها لم يعدل .كون وجود أحد هذه امللفات مفتوحا أو

قدم فيه الئحة اتهام أو لم يحكم به بعد يعد سببا لوقف معاملة لم الشمل حتى تسوية هذه امللفات أو
صدور حكم نهائي.

 -تعديل احلالة االجتماعية في بطاقة الهوية لكل من الطالب واملطلوب (متزوج ،مطلق ،وزواج سابق

وغيره)....

على الزوج املطلوب أن يكون بحوزته جواز سفر فلسطيني ساري املفعول. -سريان التأمني الصحي للطالب.

 -سريان قبض مخصصات األوالد في حال وجود أوالد من مؤسسة التامني الوطني.

 -نسخة عن تصاريح الدخول إلى «إسرائيل» أن كان الزوج املطلوب قد سبق وإن حصل على تصاريح

دخول إلى» إسرائيل» ألي سبب كان للعمل أو الزيارة أو العالج أو غيرها.

-إقرار سكن في «إسرائيل» أو إقامة من املجلس احمللي أو البلدي مبكان السكن و\ أو إعداد

عقود اإليجار أو سند تسجيل أو ملكية للعقار من فواتير استهالك املياه .كهرباء ،تلفون ،وضريبة
السكن(األرنونا) للسنتني التي تسبق موعد تقدمي طلب لم الشمل والتي ميكن أن تكون فاتورة أو فواتير

عن كل سنة بسنتها حتى سنة تقدمي الطلب.

-أن يعبئ استمارة السيرة الذاتية(،ملحق رقم « ، )»2تعبأ بكامل تفاصيلها للزوج الطالب والزوج

املطلوب وأسماء أقاربه من الدرجة األولى ( االسم الرباعي ) مع عناوينهم وأرقام هوياتهم وأرقام

هواتفهم وتاريخ ميالدهم ،وماهية العالقة وكيفية التعارف بني الزوجني وغيرها من املعلومات
الشخصية عن الزوج املطلوب مصادق عليها من محامي مرخص معبأة بالكامل (باللغة العبرية) دون

شطب أو خربشة أو فراغات وإال فان املوظف قد يرفض قبولها أو يلزم بتعديلها  -وتكون على ثالث
نسخ مرفق إليها ثالث صور شخصية «باسبورت» لكل واحد من الزوجني.

 -تعبئة طلب لم الشمل(ملحق رقم» )»3بصورة واضحة وكاملة دون نقص أو شطب وإذا ما كان لم

الشمل يتضمن قصر (أوالد) ال بد من ذكرهم في الطلب ثم يصادق عليه من قبل محامي مرخص.
 -صور عن حفل الزفاف.

 -قسيمة راتب(تلوشات) أو إقرار من رب العمل بعمل الزوجني أو أحدهما .وفي حال عدم عمل
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الزوج أو كالهما .يقدم حلفان ميني بالبطالة.

 -شهادات املدارس لألوالد من سن  6سنوات ،وجتدر اإلشارة هنا إلى أن بعض املوظفني ال يكتفون

بكتاب من املدرسة بل يشترطون أيضا تفاصيل العالمات.
 -دفاتر التطعيم الصحية لألوالد.

 .4حضور الزوج الطالب ملوعد لم الشمل في وزارة الداخلية إلزامي ويجب أن يحضر هويته الشخصية
وهوية الزوج املطلوب ،وتقدم الوثائق مصورة مع نسختها األصلية لتسهيل سير املعاملة أو مصدقة من

قبل محامي بطبق األصل.

مالحظة :وزارة الداخلية تفحص معاملة لم الشمل والوثائق املرفقة لها فحص ًا دقيقا ومطوال كما تنص

لوائح الداخلية حتى  6أشهر .وما يتطلبه األمر من احلصول على املوافقة من جهات الشرطة واملخابرات

التي قد متت فيه الفترة إلى ما يزيد عن ستة أشهر ،فضال عن فحص مركز احلياة وصحة الزواج.

.5بعدها إذا ما متت املوافقة على طلب لم الشمل يحصل املطلوب على مكتوب موجه لإلدارة املدنية

للحصول على تصريح دخول إلى «إسرائيل»(اليوم تتبع الداخلية نظام رسائل  smsلهاتف مقدم طلب

الشمل متوجها بها إلى مكتب االرتباط في منطقة إقامته للحصول على تصريح دخول إلى «إسرائيل»
مينحه حق اإلقامة واحلق بالعمل دون آية حقوق اجتماعية أو تغطية طبية ويكون ساري ملدة سنة جتدد قبل

نهايتها بثالث أشهر .
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الفرع الثاني:
االستئناف واالعتراض أمام محكمة االستئناف
يف حال تم رفض طلب لم الشمل من قبل وزارة الداخلية يكون أمام الزوجين حق:
.1االستئناف:

إذا تبلغ مقدم الطلب كتابا من وزارة الداخلية يتضمن رفض طلبه للم الشمل وذلك مع شرح مفصل ألسباب الرفض
أو عدمه ،يحق ملقدم الطلب أن يتقدم باستئناف ضد قرار رفض طلب لم الشمل إلى وزارة الداخلية خالل  45يوما

من تسلمه كتاب الرفض.
 .2االعتراض:

 في حال رفضت وزارة الداخلية االستئناف يكون الرفض معلال مع اإلشارة إلى حق الطالب باالعتراض على القرارأمام محكمة االستئناف اخلاصة بالداخلية خالل  30يوم من تاريخ تسلم قرار رفض االستئناف.

 -وفي حال رفضت محكمة االستئناف االعتراض يكون من حق الطالب أن يتوجه بالتماس إداري أمام احملاكم

اإلدارية املختصة خالل  45يوم ًا وهنا يقوم طالب االلتماس بالتوجه حملامي مختص وتوكيله مبا يخص تقدمي ومتابعة
طلب االستئناف و\أو تقدمي االعتراض فضال عن تقدمي التماس أمام احملاكم املختصة.

وجتدر اإلشارة هنا إلى أن محكمة االستئناف التي أنشأت مبوجب تعديل قانون الدخول إلى» إسرائيل» لسنة ،1952
في التعديل رقم  22لسنة  2011ويرأس هذه احملكمة قاضي من بني قضاة احملكمة مخول بالنظر في قرارات دائرة
تسجيل السكان .ويشير هذا القرار إلى أن إجراء االستئناف على قرار الداخلية بالرفض ملعاملة طلب لم الشمل املقدمة

من زوج له حق اإلقامة الدائمة لزوجة املقيم في الضفة حسب املادة »2أ» « »4وطلبات اإلقامة في «إسرائيل» حسب

الالئحة أو النظام رقم  12ألنظمة الدخول إلى «إسرائيل» لسنة  ،1974هو أمر الزم ومسبق الستنفاذ اإلجراءات قبل

التوجه إلى تقدمي التماس إلى احملكمة املختصة .ولقد دخل عمل هذه احملكمة حيز التنفيذ في العام  2014والذي
ألغى بذلك جلنة االعتراضات التي كان معمول بها سابقا.

الفرع الثالث:

لم شمل أحد الزوجين مسجل و\أو مقيم يف قطاع غزة

أما بخصوص طلبات لم الشمل املقدمة ملطلوب من أهلنا في قطاع غزة سواء كان مسجل في سجل السكان
أو كان غير مسجل في سجل السكان ولكن محل إقامته في قطاع غزة فإنه ومبوجب قرار احلكومة من يوم

 15/6/2008ورقمه ( 3598ال يسمح وال يوافق على إعطاء رخصة إقامة في «إسرائيل» أو تصريح إقامة

دخول إلى «إسرائيل» حسب املواد  3و  3أ» »2من قانون الدخول إلى «إسرائيل» ويعرف القانون املقيم بقطاع

غزة بأنه من هو مسجل في سجل السكان كمقيم في قطاع غزة ومن هو يسكن قطاع غزة حتى ولم يكن
مسجل في سجل السكان .هذا القرار ال يشمل وال يسري على من يحمل إذن إقامة أو تصريح إقامة ودخول

مبوجب طلب قد متت املوافقة عليه في املاضي حيث يتم في هذه احلاالت متديد إذن اإلقامة أو التصريح حسب
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الفصل األول:

القسم الثاني :لم شمل أحد الزوجين
حامل جنسية بلد آخر (أجنبي)

القانون).

ويشمل هذا الفرع ثالث حاالت:

أوال :الزوج األجنبي غير متواجد في «إسرائيل» وقد مت الزواج
ونفرق هنا بني أمرين:

.1الزوجان متواجدان خارج البالد وطلبوا الدخول إلى «إسرائيل» سوية:

هنا يتوجه الزوجني إلى املمثلية اإلسرائيلية في تلك البلد لتقدمي طلب إذن دخول إلى «إسرائيل»للزوج األجنبي لقاء دفع رسوم .ويرفق للطلب الوثائق واملستندات املبينة أدناه وذلك بغرض تسهيل

حصول الزوج األجنبي بعد ذلك على اإلقامة .وهنا ولغايات قبول الطلب ومنح إذن الدخول قد تطلب

كفالة مالية للزوج ولكل طفل مرافق.

 ويتم فحص طلب إذن الدخول خالل  30يوما إذا قدمت جميع الوثائق واستكملت الشروط أما إذاكان الزوج األجنبي املطلوب من بلد تشترط فيها اإلجراءات موافقة أمنية .فان املوافقة على طلب إذن

الدخول يكون بعد احلصول على املوافقة األمنية .وحينها يحصل الزوج األجنبي على إذن دخول إلى
«إسرائيل» من نوع  B\2فيزا حتى  30يوم.

.2الزوج األجنبي خارج البالد والزوج الفلسطيني حامال اجلنسية و/أو اإلقامة اإلسرائيلية داخل

البالد:

 هنا على الزوج الفلسطيني حامل اجلنسية اإلسرائيلية التوجه شخصيا إلى مكتب وزارة الداخليةوتقدمي طلب إقامة (لم شمل) * طلب إذن دخول إلى «إسرائيل» للزوج األجنبي املطلوب .مع دفع

الرسوم املقررة لكل طلب مرفقا معها املستندات والوثائق املبينة أدناه.

وفي حال ثار شك لدى مكتب الداخلية بأن الزواج ممكن أن يكون صوري غير حقيقي قد تطلب تقدمي

كفالة مالية للزوج ولكل طفل مرافق.

 ويتم فحص طلب إذن الدخول خالل  30يوما إذا قدمت جميع الوثائق واستكملت الشروط ،إماإذا كان الزوج األجنبي املطلوب من بلد تشترط فيها اإلجراءات موافقة أمنية فإن املوافقة على طلب إذن
الدخول يكون بعد احلصول على املوافقة األمنية التي متدد إلى  6أشهر ،وحينها عند املوافقة يحصل

الزوج األجنبي على إذن دخول إلى «إسرائيل» من نوع  B\2فيزا حتى  30يوما.

ثانيا :الزوج األجنبي موجود داخل البالد ،ونفرق هنا بني حالتني:
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.1الزوج األجنبي املوجود داخل البالد بشكل قانوني:

 -حضور الزوجني شخصيا إلى مكتب وزارة الداخلية وتقدمي طلب إقامة (لم شمل للزوج األجنبي)

مع دفع الرسوم .حيث يتم هنا فحص العالقة الزوجية وثباتها ومركز احلياة وعدم وجود مانع أمني بعد
استكمال كافة الوثائق واملستندات ،على إنه إذا تأخرت املوافقة األمنية أو الشرطة فإنه يتم متديد إذن

الدخول الفيزا  B\2حتى احلصول على املوافقة األمنية والشرطة.

 بعد احلصول على املوافقة األمنية مينح الزوج األجنبي على تصريح إقامة فيزا  B\1ملدة  6أشهر..2إذا دخل الزوج األجنبي إلى البالد وبقي مخالف للقانون:

 -يسري عليه األمر كما في احلالة السابقة ،إال أنه إذا مت الزواج بعد مخالفة إلذن الدخول ،وكان

قد صدر أمر إبعاد بحقه يترتب عليه قيام الوزارة بفحص مطول جلدية وقيام العالقة الزوجية وعدم
صوريتها.

-إما إذا قررت الوزارة عدم قبول الطلب لعدم جدية الزواج فأنها تطلب من الزوج األجنبي مغادرة البالد

وإتباع اإلجراءات في طلب إذن الدخول وتصريح اإلقامة للزوج املطلوب من خارج «إسرائيل».

-بعد إثبات مركز احلياة وجدية الزواج واستكمال كافة الوثائق وبعد احلصول على املوافقة األمنية مينح

الزوج األجنبي على تصريح إقامة فيزا  B\1ملدة  6أشهر.

على إنه إذا تأخرت املوافقة األمنية أو الشرطة فإنه يتم متديد إذن الدخول الفيزا  B\2حتى احلصولعلى املوافقة األمنية والشرطة.

ثالثا :الزوجني داخل البالد ويريدان اخلروج إلمتام إجراءات الزواج:
ويكون أمامهم ثالث خيارات:

األول :إذا كان الزوج األجنبي مقيم في البالد بشكل قانوني فأنه يتقدم بطلب إذن عودة قبل خروجه

من البالد متكنه من حق العودة.

الثاني :بعد إمتام إجراءات الزواج يعود الزوج الفلسطيني حامل اجلنسية اإلسرائيلية إلى البالد ويتقدم
بطلب إذن دخول وإقامة للزوج األجنبي.

الثالث :على الزوجني التوجه إلى املمثلية اإلسرائيلية في اخلارج لتقدمي طلب إذن الدخول مع كافة
الوثائق.

وحتت إطار جميع احلاالت التي ذكرت أعاله .وبعد إثبات العالقة الزوجية وجديتها ووجود مركز
احلياة في «إسرائيل» وعدم وجود مانع أمني أو شرطة واستكمال كافة الوثائق واملستندات ودعوة

الوزارة للزوجني جللسة استماع مينح الزوج املطلوب متديد إلذن اإلقامة فيزا  B\1والتي متدد إلى فترة

 27شهرا .يخضع فيها عند كل متديد إلى إثبات العالقة الزوجية وجديتها ووجود مركز احلياة في
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«إسرائيل» وعدم وجود مانع امني أو شرطة بعد استكمال كافة الوثائق واملستندات السنوية ملركز احلياة

أو أية مستجدات.

مالحظة :الفحص األمني يشمل الزوج الطالب واملطلوب واألوالد فوق سن  .14ويكون ساري ملدة
سنة واحدة فقط.

بعد مرور فترة  27شهرا يدخل الزوج األجنبي في مرحلة اإلقامة واإلجراءات املدرجة ويحصل بعد

إثبات العالقة الزوجية وجديتها ووجود مركز احلياة في «إسرائيل» وعدم وجود مانع أمني أو شرطة
واستكمال كافة الوثائق واملستندات ودعوة الوزارة للزوجني جللسة استماع على الهوية املؤقتة أ\ 5ملدة

ثالث سنوات متدد كل سنة والتي ال بد من تقدمي طلب التمديد ثالث أشهر قبل انتهائها.

وبتمام الثالث سنوات يحصل الزوج األجنبي بعد إثبات العالقة الزوجية وجديتها ووجود مركز احلياة
في «اسرائيل» وعدم وجود مانع أمني أو شرطة واستكمال كافة الوثائق واملستندات ودعوة الوزارة

للزوجني جللسة استماع وتقدمي طلب لإلقامة الدائمة وطلب للحصول على الهوية اإلسرائيلية يحصل

على اإلقامة الدائمة.

ملحق اإلثباتات املطلوبة:

-عقد الزواج األصلي للزوجني.

-صورة هوية الزوج الفلسطيني حامل اجلنسية اإلسرائيلية.

-صورة عن جواز السفر للزوج األجنبي.

 -ثالث صور شخصية لكل من الزوجني.

-إثباتات على حقيقة قيام العالقة الزوجية مثل صور مشتركة عن حفل الزفاف للزوجني إقرار من األهل

باملوافقة على الزواج وعدم ممانعة إقامة الزوج األجنبي في «إسرائيل» حتى لو كان بالغ.
-جواز سفر للزوج األجنبي ساري املفعول لسنتني على األقل.

-حلفان ميني من الزوجني بخصوص املعلومات املقدمة وصحتها وكذلك الوثائق املقدمة ،ولزوم

الزوجني إعالم الوزارة على كل تغيير طارئ.

حلفان ميني من الزوج األجنبي بخلوه من اإلمراض اخلطيرة واملعدية وكذلك خلوه من املوانعاجلنائية.

نسخة أصلية مصدقة عن السجل اجلنائي للمطلوب.-شهادة ميالد أصلية.

-شهادات تعليم للزوج املطلوب.

-ملخص من السجل السكاني للزوج املطلوب.

-اثباتات رسمية بخصوص احلالة االجتماعية السابقة (عزوبية ،زواج سابق ،طالق)
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إقرار سكن أو إقامة من املجلس احمللي أو البلدي أو املختار مبكان السكن و\أو أعداد عقود اإليجار أوسند تسجيل أو ملكية للعقار وفواتير استهالك مياه ،كهرباء ،تلفون ،وضريبة السكن(االرنونا)

قسيمة راتب(تلوشات) عمل للزوج الطالب(أو إقرار بعدم العمل) للسنتني التي تسبق موعد تقدميطلب لم الشمل.

أن يعبئ الزوج املطلوب استمارة السيرة الذاتية بكامل تفاصيلها للزوج الطالب والزوج املطلوب أقاربهمن الدرجة األولى مع عناوينهم وأرقام هواياتهم وأرقام هواتفهم وماهية العالقة وتاريخ امليالد ،كما
ويجب تعبئة نفس التفاصيل أعاله الثنني من أصدقاءه على األقل وكيفية التعارف بني الزوجني وغيرها

من املعلومات الشخصية عن الزوج املطلوب مصادق عليها من محامي مرخص .معبأة بالكامل دون
شطب أو خربشة أو فراغات وإال فإن املوظف قد يرفض قبولها أو يلزم بتعديلها -وتكون على ثالث

نسخ مرفق إليها ثالث صور شخصية «باسبورت» لكل واحد من الزوجني.

 -تعبئة طلب لم الشمل بصورة واضحة وكاملة دون نقص أو شطب وإذا ما كان لم الشمل يتضمن

قصر(أوالد) ال بد من ذكرهم في الطلب ثم يصادق عليه من قبل محامي مرخص.

يشار هنا إلى أنه إذا كان هنالك طفل مرافق للزوج األجنبي من زواج سابق يضاف إلى طلب اإلقامة
موافقة والد الطفل اآلخر أو قرار قضائي مينح الزوج املطلوب حق احلضانة مصدق ومترجم عدليا إضافة

إلى شهادة امليالد األصلية املترجمة.

مواطن من األردن :يشار هنا أنه إذا كانت معاملة إذن الدخول واإلقامة بخصوص زوج مواطن من

األردن فعلى الزوج املطلوب إحضار الوثائق الشخصية مثل شهادة امليالد جواز السفر وغيرها األصلية

مصدقة من وزارة العدلية ومن وزارة اخلارجية األردنية وبعدها مصدقة من السفارة اإلسرائيلية في
عمان.

القسم الثالث :لم شمل أفراد من دول تعتبر معادية لدولة «اسرائيل»:

إن الدول التي تعتبرها إسرائيل كيان معادي مثل لبنان ،أفغانستان ،سوريا ،ليبيا ،السودان ،باكستان،

ايران ،اليمن ،أو العراق ال تقبل وال ميكن تقدمي معامالت لم الشمل للزوج اآلخر ،بيد أن من كان من

رعايا هذه الدول ولكن يحمل أو يقيم بصفة دائمة في بلد آخر غير معادي أو بلد يوجه معه تبادل أو متثيل
دبلوماسي ميكن أن تقدم معاملة لم الشمل حتت هذا االعتبار فقط مع بالغ الصعوبة.

أما الدول األخرى العربية كالسعودية أواملغرب أو غيرها وال ترتبط بعالقات متثيلية مع «إسرائيل» تقبل

معامالت لم الشمل مع إمكانية تصديق الوثائق واملعامالت من قبل إحدى الدول التي تقيم عالقة
دبلوماسية مع «إسرائيل» كاألردن أو مصر مثال.

14

الفصل الثاني:

اإلجراءات العملية لتسجيل األوالد

القسم األول :تسجيل مولود ولد في «إسرائيل» أمر  12-بدون رسوم

أوال :إذا كان األبوين يحمالن الهوية اإلسرائيلية (اإلقامة الدائمة) أو اجلنسية اإلسرائيلية فإن املولد
لهما يحصل مباشرة على رقم هوية يكون مدون في تبليغ الوالدة الذي يتلقيانه من املستشفى عقب

الوالدة في املستشفى في «إسرائيل» .وهذا الرقم هو الذي يسجل في ملحق الهوية للوالدين وفي شهادة

امليالد إضافة إلى أسم املولود وتاريخ ميالده.

يستطيع األبوين تسجيل املولود واحلصول على شهادة امليالد بإحدى طريقتني:

-بالتوجه الشخصي إلى وزارة الداخلية بحوزته تبليغ الوالدة والهوية الشخصية لكل من األبوين ويتم

تسجيله على الفور ويستلم وثيقة شهادة امليالد .ويضاف املولود إلى ملحق الهوية لكال األبوين دون

رسوم.

إذا كان لدى األبوين مشاكل في اإلقامة أو السكن خارج القدس .قد ميتنع املوظف من إكمال عملية

التسجيل وقد يطلب تعديل الوضع أو تقدمي إثباتات للسكن في القدس أو غيرها وهنا ننصح بالتوجه
إلى محامي مختص.

الطريقة الثانية تكون من خالل خدمات البريد حيث يرسل في البريد املسجل امللحقني وتبليغ الوالدةلعنوان الداخلية في واد اجلوز  49شرقي القدس وينصح بتصوير الوثائق واالحتفاظ بنسخة قبل إرساله

مشيرا إلى عنوان دقيق إلرسال الوثائق ال يلزم بدفع رسوم.

يشترط في احلالتني أن يكون قد مت فعال تعديل احلالة الشخصية في قيد الزوجني وإال فإن احلضور

إلزامي مع إحضار عقد الزواج األصلي.

ثانيا :أما إذا كان األبوين يحمالن اجلنسية اإلسرائيلية أو إحداهما وولد لهما مولود في خارج «إسرائيل»
فإن الطفل يحصل على رقم هوية لدى تسجيله في سجل السكان ويسجل في امللحق ويستلم شهادة

ميالد للمولود وال يلزم برسوم.

ثالثا :إذا كان أحد الزوجني يحمل الهوية اإلسرائيلية (إقامة دائمة) واآلخر من الضفة أو يحمل جواز
سفر أجنبي لطفل ولد في «إسرائيل» فإن تسجيل املولود يكون هنا من خالل أمر  12ألوامر الدخول إلى

«إسرائيل» العام :1974
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طلب تسجيل يقدم إلى الداخلية حسب اللوائح حتت عنوان تسجيل مولود.

ولبدء هذا اإلجراء ال بد من تقدمي طلب لتحديد موعد من أجل تسجيل املولد يرفق إليه:
صورة عن هوية الوالدين أو جواز السفر.-صورة عن عقد الزواج.

-صورة عن تبليغ الوالدة مفصال في الطلب العنوان الدقيق مع صندوق البريد إن وجد كما ميكن أن

يحدد املوعد عن طريق الهاتف.

وفي املوعد يجب أن يحضر الزوجني مع إحضار الهويات الشخصية وكافة الوثائق التي ألزموا بها
بكتاب تبليغ املوعد ومنها:
 -تبليغ الوالدة.

-إقرار سكن في «إسرائيل» أو إقامة من املجلس احمللي أو البلدي مبكان السكن و\أو إعداد عقود اإليجار

أو سند تسجيل أو ملكية للعقار وفواتير استهالك مياه ،كهرباء ،تلفون ،وضريبة السكن(االرنونا)
للسنتني التي تسبق موعد تقدمي طلب لم الشمل والتي ميكن أن تكون فاتورة أو فواتير عن كل سنة

بسنتها حتى سنة تقدمي الطلب.

 -سريان التامني الصحي للولد اإلسرائيلي.

 -سريان قبض مخصصات األوالد من مؤسسة التأمني الوطني.

 قسيمة راتب (تلوشات) أو إقرار من رب العمل بعمل الزوجني أو أحدهما .وفي حال عدم عملالزوج أو كالهما .يقدم حلفان ميني بالبطالة.

 -شهادات املدارس لألوالد من سن  6سنوات ،وجتدر اإلشارة هنا إلى إن بعض املوظفني ال يكتفون

بكتاب من املدرسة بل يشترطون أيضا تفاصيل العالمات.
 -دفاتر التطعيمات الصحية لألوالد.

عند املوعد يقوم موظف الداخلية بفحص معاملة لم الشمل والوثائق املرفقة لها فحصا دقيقا فإن استوفى

الطلب الشروط واللوائح ومركز احلياة يقرر املوظف قبول الطلب وتعبئة النماذج اخلاصة وقيد امللف
ومينح اإلقامة الدائمة للمولود ويسجل في ملحق الوالد املقدسي ويستلم شهادة ميالد.

رابعا :إذا كان أحد الزوجني يحمل الهوية اإلسرائيلية (إقامة دائمة) واآلخر من الضفة أو يحمل جواز

سفر أجنبي لطفل ولد في «إسرائيل» ولم يبلغ سن الرابعة عشر وسجل خارج «إسرائيل» وحصل على
جواز سفر أجنبي .فإن تسجيل املولود يكون هنا من خالل أمر  12ألوامر الدخول إلى «إسرائيل» العام

 1974حيث يخضع للترتيب املوجود في التسجيل في البند الثالث أعاله ،حيث يحصل الطفل بعد
إثبات مركز احلياة على أ\ 5لسنتني ثم يحصل على اإلقامة الدائمة والتي بعدها وقبل انتهاء مدة السنتني
بثالثة أشهر يتوجه األبوين للحصول على اإلقامة الدائمة للمولود مرفقا معه إثبات السكن والتعليم
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والعمل(مركز احلياة).

خامسا :إذا كان أحد الزوجني يحمل الهوية اإلسرائيلية (إقامة دائمة) واآلخر من الضفة أو يحمل جواز

سفر أجنبي لطفل ولد في «إسرائيل» ولم يبلغ سن الرابعة عشر ومسجل في سجل السكان في الضفة أو

يسكن الضفة الغربية ولم يكن مسجل في سجل السكان ولم يبلغ سن الرابعة عشر فإن تسجيل املولود

هنا من خالل أمر  12ألوامر الدخول إلى إسرائيل عام  ، 1974حيث يخضع للترتيب املوجود في
التسجيل في البند الثالث أعاله ،حيث يحصل الطفل بعد إثبات مركز احلياة على أ\ 5لسنتني ثم يحصل

على اإلقامة الدائمة (قانون الطوارئ) والتي بعدها وقبل انتهاء مدة السنتني بثالثة أشهر يتوجه األبوين
للحصول على اإلقامة الدائمة للمولود مرفقا معه إثباتات السكن والتعليم والعمل (مركز احلياة).

سادسا :إذا كان أحد الزوجني يحمل الهوية اإلسرائيلية (إقامة دائمة) واآلخر من الضفة أو يحمل جواز

سفر أجنبي لطفل ولد في «إسرائيل» وبلغ سن الرابعة عشر ولم يبلغ سن الثامنة عشر ومسجل في سجل
السكان في الضفة أو يسكن الضفة الغربية ولم يكن مسجل في سجل السكان فان تسجيل املولود يكون
هنا من خالل أمر  12ألوامر الدخول إلى» إسرائيل» العام  .1974حيث يخضع للترتيب املوجود في
التسجيل في البند الثالث أعاله ،حيث يحصل الطفل بعد إثبات مركز احلياة وعدم وجود مانع أمني

على تصريح ارتباط «מת»ק» يجدد سنويا.

التسجيل املتأخر :إن الداخلية في ممارساتها في طلبات اآلباء الذين يقدموا على تسجيل أوالدهم بعد

العام األول من والدته تخضعه لبرنامج تسجيل األوالد املتأخرين الذي يتمثل بنظام فحص مطول

وإثباتات ومستندات دورية خالل معاجلة الطلب.

القسم الثاني:تسجيل مولود ولد خارج «إسرائيل» أو في مناطق الضفة –يلزم بدفع رسوم
أو ً
ال :إذا كان األبوين يحمالن الهوية اإلسرائيلية و\أو أحدهما (اإلقامة الدائمة) وولد لهم طفل خارج

«إسرائيل» ولم يسجل في سجل السكان ولم يبلغ سن الرابعة عشر
فان تسجيل املولود يكون هنا من خالل:

طلب تسجيل مولود للحصول على اإلقامة الدائمة يكون هنا من خالل طلب لم شمل وليس من خالل
طلب تسجيل مولود رغم أن الطلب يقدم إلى الداخلية حسب اللوائح حتت عنوان تسجيل مولود،

ولبدء هذا اإلجراء ال بد من تقدمي طلب لتحديد موعد من أجل تسجيل املولود يرفق إليه:
 -تبليغ الوالدة أو شهادة امليالد.

 إقرار سكن في «إسرائيل» أو إقامة من املجلس احمللي أو البلدي مبكان السكن و\أو إعدادعقود اإليجار أو سند تسجيل أو ملكية للعقار وفواتير استهالك املياه .كهرباء،تلفون ،وضريبة

السكن(االرنونا) للسنتني التي تسبق موعد تقدمي طلب لم الشمل والتي ميكن أن تكون فاتورة أو فواتير
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عن كل سنة بسنتها حتى سنة تقدمي الطلب.

 -سريان التأمني الصحي للوالد الفلسطيني حامل اجلنسية اإلسرائيلية.

 -سريان قبض مخصصات األوالد من مؤسسة التأمني الوطني.

 قسيمة راتب(تلوشات) أو إقرار من رب العمل بعمل الزوجني أو إحداهما .وفي حال عدم عملالزوج أو كالهما ،يقدم حلفان ميني بالبطالة.

 -شهادات املدارس لألوالد من سن  6سنوات ،وجتدر اإلشارة هنا إلى إن بعض املوظفني ال يكتفون

بكتاب من املدرسة بل يشترطون أيضا تفاصيل العالمات.
 -دفاتر التطعيمات الصحية لألوالد.

 -تعبئة طلب لم الشمل بصورة واضحة وكاملة دون نقص أو شطب ،يصادق عليه من قبل محامي.

 -اذا بلغ الطفل سن الرابعة عشر عند تقدمي الطلب يعبا النموذج طلب السيرة الذاتية بكامل تفاصيلها

مصادق عليها من محامي مرخص معبأة بالكامل دون شطب أو خربشة أو فراغات فان املوظف قد
يرفض قبولها أو يلزم بتعديلها – وتكون على ثالث نسخ مرفق إليها ثالث صور شخصية «باسبورت»
الطفل.

ويفضل أن تكون هذه الوثائق جاهزة أسبوع على األقل قبل املوعد ويفضل أن تقدم الوثائق مصورة

مع نسختها أصلية لتسهيل سير املعاملة أو مصدقة من قبل محامي بطبق األصل .وفي حال تعذر على
الطالب إحضار أي مستند أو وثيقة يرفق طلبه بكتاب منه يعلل هذا النقص أو التقصير.

عند املوعد وإذا متت املوافقة على الطلب مينح املولود تصريح إقامة مؤقت لسنتني أ\ 5ثم بعدها وقبل

انتهاء مدة السنتني بثالثة أشهر يتوجه األبوين للحصول على اإلقامة الدائمة للمولود مرفقا معه إثباتات
السكن والتعليم والعمل(مركز احلياة) لنفس الفترة.

ثانياً :إذا كان األبوين يحمالن الهوية اإلسرائيلية و\أو احدهما (اإلقامة الدائمة) وولد لهم طفل خارج

«إسرائيل» وسجل في اخلارج وحصل على جنسية.

فإن تسجل املولود يخضع للترتيب املوجود في التسجيل في البند األول أعاله حيث يحصل الطفل بعد
إثبات مركز احلياة على أ\ 5لسنتني ثم يحصل على اإلقامة الدائمة والتي بعدها وقبل انتهاء مدة السنتني

بثالثة أشهر يتوجه األبوين للحصول على اإلقامة الدائمة للمولود مرفقا معه إثباتات السكن والتعليم
والعمل (مركز احلياة) لنفس الفترة.

ثالثا :إذا كان األبوين يحمالن الهوية اإلسرائيلية و\أو احدهما (اإلقامة الدائمة) وولد لهم طفل في
الضفة ومسجل في سجل السكان في الضفة أو يسكن الضفة الغربية ولم يكن مسجل في سجل السكان

ولم يبلغ سن الرابعة عشر.

فإن تسجل املولود يخضع للترتيب املوجود في التسجيل في البند األول أعاله حيث يحصل الطفل بعد
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إثبات مركز احلياة على أ\ 5لسنتني ثم يحصل على اإلقامة الدائمة ولكن (وفق ضوابط قانون الطوارئ)
والتي بعدها وقبل انتهاء مدة السنتني بثالثة أشهر يتوجه األبوين للحصول على اإلقامة الدائمة مرفقا معه

إثباتات السكن والتعليم والعمل (مركز احلياة) لنفس الفترة.

رابعا :إذا كان األبوين يحمال الهوية اإلسرائيلية و\أو احدهما (اإلقامة الدائمة) وولد لهم طفل في
الضفة ومسجل في سجل السكان في الضفة أو يسكن الضفة الغربية ولم يكن مسجل في سجل السكان

وبلغ سن الرابعة عشر.

فان تسجيل املولود يخضع للترتيب املوجود في التسجيل في البند األول أعاله حيث يحصل الطفل بعد
إثبات مركز احلياة حيث يحصل على تصريح ارتباط «מת»ק» فقط يجدد سنويا.

جتدر اإلشارة هنا إلى أن املعاملة لم الشمل املواليد متر بفترة معاجلة وفحص أقل بكثير من معاملة لم
الشمل لألزواج وتخضع فقط لفحص مركز احلياة دون الفحص األمني واجلنائي وإثبات احلياة الزوجية

طاملا كان املولود حتت سن الرابعة عشر .أما إذا بلغ سن الرابعة عشر فإنه يخضع للفحص اجلنائي
واألمني.

التسجيل املتأخر إن الداخلية في ممارساتها في طلبات اآلباء الذين يقدموا على تسجيل أوالدهم
بعد العام األول من والدته تخضعه لبرنامج تسجيل األوالد املتأخر الذي يتمثل بنظام فحص مطول

وإثباتات ومستندات دورية خالل معاجلة الطلب ويتبع فيه اإلجراءات املقررة في طلب حتديد املوعد
والوثائق املطلوبة كما هو مفصل أعاله.

مهم :جتدر اإلشارة هنا إلى أنه إذا قدمت معاملة لم الشمل ألحد الزوجني وكان هنالك أوالد مرفقني

في الطلب حتت سن الرابعة عشر وأوالد فوق سن الرابعة عشر وجاء رفض أمني للزوج و\أو رفض

أمني لألوالد فوق سن الرابعة عشر ،ال ترفض معه بالتناوب طلب لم الشمل لألوالد حتت سن الرابعة
عشر وعلى الوالد التوجه خالل  45يوما مبديا رغبته في السير باملعاملة .وهنا تقرر الداخلية السير بها

من املرحلة التي جمدت حسب لوائح الداخلية .كما أن له احلق بداية أن يقدم هذه الطلبات منفصلة
كل على حدا.

إن اعتبار السن هنا لغايات التسجيل هو وقت تقدمي الطلب وليس وقت املوافقة عليه.

إن من بلغ سن الرابعة عشر وما زال يحمل اإلقامة املؤقتة أ\ 5يبقى بهذه املرحلة وال ينتقل إلى مرحلة
اإلقامة الدائمة.

وأخير ًا إن هذه اإلجراءات والطلبات واللوائح كما رأينا قد تتغير أو تعدل أو تلغى إنا تبعا إلى لوائح

أو أنظمة جديدة أو قرارات محكم أو تعديالت القانون لذا ال بد من التواصل أوال بأول بكل هذه
التغييرات حتى ال يترتب على ذلك فقدان حق في اإلقامة أو لم الشمل.

مرفق هنا جدول يوضح حاالت تسجيل مواليد أحد الوالدين يحمل الهوية اإلسرائيلية كمقيم دائم:
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مسجل في سجل
السكان في الضفة أو
يسكن الضفة الغربية ولم
يكن مسجل في سجل
السكان في الضفة ولم
وبلغ سن الرابعة عشر

مسجل في سجل السكان
في الضفة أو يسكن
الضفة الغربية ولم يكن
مسجل في سجل السكان
في الضفة ولم يبلغ سن
الرابعة عشر

احلصول على إقامة
ملولود امر 12مركز
احلياة في «اسرائيل»
تصريح(ارتباط) دخول
إلى «اسرائيل» فقط

احلصول على إقامة ملولود
امر 12مركز احلياة في
«اسرائيل» أ\ 5لسنتني بعدها
حق إقامة دائمة خاضع
لضوابط قانون الطوارئ

طلب إقامة دائم
(لم الشمل) مركز احلياة
في «اسرائيل»
تصريح(ارتباط) دخول
إلى «اسرائيل» فقط

طلب إقامة دائم
(لم الشمل) مركز احلياة في
«اسرائيل» أ\ 5لسنتني بعدها
حق إقامة دائمة
خاضع لضوابط قانون الطوارئ

مسجل في اخلارج
ويحمل جواز سفر

لم يسجل -ال يوجد
رقم هوية

حالة التسجيل

احلصول على إقامة
احلصول على إقامة ملولود
امر 12مركز احلياة في ملولود امر 12مركز احلياة
«اسرائيل» أ\ 5لسنتني في «اسرائيل» حق إقامة
بعدها حق إقامة دائمة دائمة

مكان الوالدة
ولد داخل «إسرائيل»
(امر )12ال يلزم بدفع
رسوم

طلب إقامة دائم(لم
الشمل) مركز احلياة في
«إسرائيل» أ\ 5لسنتني
بعدها حق إقامة دائمة

ولد في خارج
«إسرائيل»\في الضفة
ملزم بدفع رسوم

طلب إقامة دائم(لم
الشمل) مركز احلياة في
«اسرائيل» أ\ 5لسنتني
بعدها حق إقامة دائمة

مالحظة هامة:

إذا كان أحد األبوين يحمل الهوية اإلسرائيلية واألخر هوية الضفة وولد لهم طفل في الضفة ومسجل

في سجل السكان في الضفة أو يسكن الضفة الغربية ولم يكن مسجل في سجل السكان وبلغ سن الثامنة

عشر وبالتالي ال يستحق إقامة و/أو تصريح حسب القانون ففي مثل هذه احلالة ميكن التوجه وتقدمي
طلب لم شمل إلى اللجنة اإلنسانية في تل أبيب والتي متلك صالحيات واسعة ملعاجلة بعض قضايا لم

الشمل التي ال ينطبق عليها القانون إال أنها جلنة ذات طابع أنساني ويكون الرد عادة حسب مدى جدية
احلالة اإلنسانية.
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املـــــراجــــع

.1قانون الدخول إلى «إسرائيل» لعام  1952وتعديالته.

.2أنظمة الدخول إلى» إسرائيل» لعام  1974وتعديالته.
.3أنظمة ولوائح وزارة الداخلية اإلسرائيلية.

.4منشورات ومواقع في االنترنت ملؤسسات حقوق اإلنسان

(مثل هموكيد-عدالة).

.5قرارات محاكم واستشارات مجموعة من احملامني

املتخصصني.

 .6احملامي أسامة حلبي ،املكانة القانونية لسكان القدس
الشرقية منذ العام 1067-أيار  -2008-من منشورات

االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيني في القدس.
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