لوزيــر الداخليــة مــن خــال مكاتــب الداخليــة.
ف
ن
ـو�
وجــود قريــب درجــة اوىل يعيــش ي� الداخــل بشــكل قانـ ي
ودائــم (اب-ام-زوج-زوجة-ابن-ابنــة)
وجــود حالــة انســانية – ويجــب اثباتهــا بالوثائــق كمــا ان
مجــرد صلــة قرابــة مــع شــخص يســكن ف ي� الداخــل ال تشــكل
بحــد ذاتهــا «حالــة انســانية».
ن
•لم شمل
فلسطي� من سكان قطاع غزة :
ي
بنــاء عــى قانــون الطــوارئ فيمــا يخــص قطــاع غــزة  ،ال يمكــن
تقديــم لــم شــمل للــزوج او الزوجــة مــن غــزة  .لكــن يمكــن
التوجــه اىل لجنــة الحــاالت إالنســانية لبحــث الحالــة و إمكانيــة
حصولهــم عــى وضــع قانـ ن ف
ن
ـا� .
ـو� ي� حالــة وجــود ســبب انسـ ي
ي
هنــاك امكانيــة اضافيــة عــدا عــن التوجــه اىل لجنــة الحــاالت
االنســانية وهــي تغيـ يـر العنــوان مــن غــزة اىل أي مــكان اخــر
ف ي� الضفــة وبعدهــا يتــم تقديــم لــم الشــمل كمــا ف ي� حــال
ســكان الضفــة الغربيــة.
•رخصــة الســياقة أ
ـطيني� الحاصلـ ي ن
للشــخاص الفلسـ ي ن
ـ�
عــى لــم شــمل
يحظــر عــى حملــة الهويــة الفلســطينية الســياقة داخــل
ين
الحاصلــ� عــى اقامــة لــم شــمل،
إرسائيــل بمــا ف ي� ذلــك
ولكنــه يســمح لالجانــب بذلــك .
ـ�دارة المدنيــة
1.االســتثناء االول :التوجــه بطلــب خــاص لـ إ
العســكرية وفــق نظــام خــاص يســمح للفلســطي�ن
ي
حاصــل ترصيــح لــم الشــمل بالســياقة ف ي� الداخــل
ن
ـطي� اذا توفــرت ظــروف تتعلــق بوضــع صحــي
الفلسـ ي
الحــد افــراد االرسة.
ن
الثــا� :التقــدم بطلــب خــاص للجنــة
2.االســتثناء
ي
االحــاالت االنســانية بموجــب بنــد  3أ  1للحصــول عــى
مــررات انســانية ملحــة
هويــة مؤقتــة اذا مــا توفــرت ب
(عــدا عــن الحاجــة للســياقة).
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“للنســان الحــق ف ي� تكويــن عائلــة والعيــش معهــا
إ
كوحــدة واحــدة وعــى المجتمــع والدولــة حمايتهــا»

•لم الشمل
ائيــ� يمنــح الحــق ليهــود العالــم
قانــون العــودة االرس ي
بالقــدوم اىل ارسائيــل والعيــش فيهــا فقــط لمجــرد كونهــم
يهــود .امــا بالنســبة لغـ يـر اليهــود فإمكانيــة التقــدم بطلــب
للحصــول عــى اقامــة دائمــة محــدودة جــدا أ
وبالســاس
ف ي� حــاالت زواج االجانــب مــن اشــخاص يحملــون الهويــة
الرسائيليــة او اذا كان
االجنــ� هــو ابــن لشــخص يحمــل
إ
بي
الهويــة االرسائيليــة.
غــر اليهــود فيجــب االنتبــاه
امــا بالنســبة اىل لــم الشــمل ي
انــه هنــاك اختــاف ف ي� اج ـراءات لــم الشــمل عندمــا يكــون
ن
ـطي� او من جنســية
الشــخص المطلــوب لــم شــمله هو فلسـ ي
ين
للفلســطيني� فإجــراءات لــم الشــمل ال
اخــرى .بالنســبة
تســمح لهــم بالحصــول عــى اقامــة دائمــة وانمــا يقتــر لــم
الشــمل عــى تصاريــح اقامــة مــن االدارة المدنيــة العســكرية
بعــد موافقــة الداخليــة (هــذه التصاريــح تســمح بالعمــل
وايضــا بالحصــول عــى تأمـ ي ن
ـ� صحــي خــاص).
ن
•تعريــف الشــخص
الفلســطي� حســب القانــون
ي
االرسائيــ� :
ي
القانــون االرسائيــ� يُعــرف مــن هــم الفلسـ ي ن
ـطيني� «الذيــن ال
ي
يمكــن اعطاؤهــم هويــة ارسائيليــة مــن خــال اجـراءات لــم
الشــمل» وهــم :
•االشخاص الذين لديهم رقم هوية فلسطينية
أو
•اشــخاص ال يحملــون هويــة فلســطينية ولكنهــم ســكنوا
ف ي� الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة
امــا اي شــخص ال ينطبــق عليــه التعريــف فيســتطيع
الحصــول عــى هويــة ارسائيليــة بعــد الموافقــة عــى طلــب
لــم الشــمل.

هوية فلسطينية

ائيل
يحصل عىل ترصيح لم شمل من االرتباط االرس ي

اجن� دون هوية
بي
فلسطينيةولكن
سكن ف ي� الضفة
الغربية ت
لف�ة ما

تأش�ة اقامة ( 1/Bمبيت  +عمل)
يحصل عىل ي
اجن� تمدد باستمرار دون منح
عىل جواز سفر ب ي
هوية ارسائيلية

اجن� بدون هوية
بي
فلسطينية وبدون
يحصل عىل هوية واقامة دائمة
سكن ف ي� الضفة
الغربية

•لم شمل أ
ين
الفلسطيني�:
للجانب يغ�
ف ي� حالــة ان الــزوج/ة او االبــن/ة (القــارص) ليــس مــن ســكان
الضفــة الغربيــة او قطــاع غــزة ولــم يســكن فيهمــا فيمكــن
تقديــم لــم شــمل بنــاء عــى المســار المتــدرج ويع ـن ي ان
ـ� يحصــل بعــد الموافقــة عــى لــم الشــمل
الشــخص االجنـ ب ي
عــى إقامــة تســمح بالســكن والعمــل لمــدة  27شــهر بعدهــا
يحصــل عــى هويــة مؤقتــة تمنــح حقــوق اجتماعيــة وصحيــة
لمــدة ثــاث ســنوات ثــم يحصــل عــى هويــة دائمــة.
• ش�وط الموافقة عىل لم الشمل
1.مصداقيــة الــزواج :ال يجــوز ان يكــون زواج صــوري او ان
يعيــش الزوجــان بشــكل منفصل
2.عدم وجود تعدد زوجات
3.اثبــات ســكن لمقــدم طلــب لــم الشــمل (الــزوج/ة
ـنت� متتاليتـ ي ن
حامــل الهويــة االرسائيليــة) لمــدة سـ ي ن
ـ� قبــل
تقديــم طلــب لــم الشــمل .االوراق المطلوبــة :عقــود
ايجار/ملكيــة بيــت ,أرنونــا  ،فواتـ يـر ميــاه  ،فواتـ يـر كهربــاء

 ،قســيمة الراتــب (تلوشــات)  ،حســاب بنــك ،اثبــات
ض
ـا� مخصصــات مــن التامـ ي ن
ـ� الوطـن ي  ،شــهادة
عــن تقـ ي
حســن ســلوك مــن االرتبــاط .
4.خلو موانع صحية او جنائية او امنية
ين
الفلســطيني� فقــط او
 5.ش�وط اضافيــة تنطبــق عــى
االجانــب الذيــن ســكنوا الضفــة الغربيــة :
•اذا كان الــزوج مــن حملــة الهويــة الفلســطينية فيجب
ان يكــون عمــره  35عامــا فمــا فوق.
•اذا كانــت الزوجــة مــن حملــة الهويــة الفلســطينية
يجــب ان يكــون عمرهــا  25عامــا فمــا فــوق.
•لجنة الحاالت االنسانية
بموجــب قانــون الطــوارئ يمكــن تقديــم طلــب لــم شــمل
مــن قبــل الــزوج لزوجتــه اذا كانــت فــوق ال 25 -عــام او
مــن قبــل الزوجــة لزوجهــا اذا بلــغ ال  35-عــام او مــن قبــل
االهــل اىل اوالدهــم القارصيــن أي لــم يبلغــوا ال –  18عــام.
ن
ش
ـطي�
اذا لــم تســتوف ال�وط االساســية بالنســبة لشــخص فلسـ ئ ي
اســتثنا�
حســب تعريــف القانــون فيمكــن تقديــم طلــب
ي
للجنــة الحــاالت االنســانية بموجــب بنــد 3أ 1لقانــون المواطنــة
والدخــول اىل ارسائيــل (امــر مؤقــت) لســنة  2003بواســطة ارســال
بال�يــد اىل عنــوان اللجنــة ف ي� تــل ابيــب.
طلبــا خاصــا ب
ش
ال�وط المطلوبة :
الشــخص المطلــوب لــم شــمله هــو فلسـ ن
ـطي� (أي اذا كان يحمل
ي
ـ� الــذي ســكن الضفــة الغربيــة لفـ تـرة
هويــة أفلســطينية او االجنـ ب ي
للجانــب االخريــن الذيــن ال ينطبــق عليهــم التعريــف اعاله
مــا).
فيمكــن تقديــم طلبــات حالــة انســانية اىل اللجنــة االستشــارية

