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لمزيد من المعلومات، زوروا موقعنا:
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لوزيــر الداخليــة مــن خــلل مكاتــب الداخليــة.

ي 
ي الداخــل بشــكل قانــو�ف

وجــود قريــب درجــة اوىل يعيــش �ف
ــة( ــم )اب-ام-زوج-زوجة-ابن-ابن ودائ

وجــود حالــة انســانية – ويجــب اثباتهــا بالوثائــق كمــا ان 
ي الداخــل ل تشــكل 

مجــرد صلــة قرابــة مــع شــخص يســكن �ف
ــانية«. ــة انس ــا »حال ــد ذاته بح

ي من سكان قطاع غزة :	 
لم شمل فلسطي�ن

بنــاء عــى قانــون  الطــوارئ فيمــا يخــص قطــاع غــزة ، ل يمكــن 
ــزوج او الزوجــة مــن غــزة . لكــن يمكــن  تقديــم لــم شــمل لل
نســانية لبحــث الحالــة و إمكانيــة  التوجــه اىل لجنــة الحــالت الإ
ي .

ي حالــة وجــود ســبب انســا�ف
ي �ف

حصولهــم عــى وضــع قانــو�ف

هنــاك امكانيــة اضافيــة عــدا عــن التوجــه اىل لجنــة الحــالت 
النســانية وهــي تغيــري العنــوان مــن غــزة اىل أي مــكان اخــر 
ي حــال 

ــا �ف ــم الشــمل كم ــم ل ــم تقدي ي الضفــة وبعدهــا يت
�ف

ــة. ــة الغربي ســكان الضف

ن 	  ن الحاصلــ�ي رخصــة الســياقة للأشــخاص الفلســطيني�ي
عــى لــم شــمل 

يحظــر عــى حملــة الهويــة الفلســطينية الســياقة داخــل 
ــمل،  ــم ش ــة ل ــى اقام ف ع ــ�ي ــك الحاصل ي ذل

ــا �ف ــل بم إرسائي
ولكنــه يســمح للجانــب بذلــك .

دارة المدنيــة . 1 الســتثناء الول: التوجــه بطلــب خــاص لــلإ
ي 

العســكرية وفــق نظــام خــاص يســمح للفلســطي�ف
ي الداخــل 

حاصــل ترصيــح لــم الشــمل بالســياقة �ف
ــق بوضــع صحــي  ــرت ظــروف تتعل ي اذا توف

الفلســطي�ف
ــراد الرسة.  ــد اف لح

للجنــة . 2 خــاص  بطلــب  التقــدم   : ي
الثــا�ف الســتثناء 

الحــالت النســانية بموجــب بنــد 3 أ 1  للحصــول عــى 
ــة  ــانية ملح رات انس ــرب ــرت م ــا توف ــة اذا م ــة مؤقت هوي

ــياقة(.  ــة للس ــن الحاج ــدا ع )ع



لم الشمل 	 

قانــون العــودة الرسائيــىي يمنــح الحــق ليهــود العالــم 
بالقــدوم اىل ارسائيــل والعيــش فيهــا فقــط لمجــرد كونهــم 
يهــود. امــا بالنســبة لغــري اليهــود فإمكانيــة التقــدم بطلــب 
للحصــول عــى اقامــة دائمــة محــدودة جــدا وبالأســاس 
ي حــالت زواج الجانــب مــن اشــخاص يحملــون الهويــة 

�ف
ي هــو ابــن لشــخص يحمــل  رسائيليــة او اذا كان الجنــ�ب الإ

الهويــة الرسائيليــة.

ــاه  ــب النتب ــود فيج ــري اليه ــمل غ ــم الش ــبة اىل ل ــا بالنس ام
ي اجــراءات لــم الشــمل عندمــا يكــون 

ــه هنــاك اختــلف �ف ان
ي او من جنســية 

الشــخص المطلــوب لــم شــمله هو فلســطي�ف
ف فإجــراءات لــم الشــمل ل  اخــرى. بالنســبة للفلســطيني�ي
تســمح لهــم بالحصــول عــى اقامــة دائمــة وانمــا يقتــرص لــم 
الشــمل عــى تصاريــح اقامــة مــن الدارة المدنيــة العســكرية 
ــل  ــمح بالعم ــح تس ــذه التصاري ــة )ه ــة الداخلي ــد موافق بع

ف صحــي خــاص(.  وايضــا بالحصــول عــى تأمــ�ي

القانــون 	  حســب  ي 
الفلســطي�ن الشــخص  تعريــف 

: الرسائيــىي

ف »الذيــن ل  القانــون الرسائيــىي يُعــرف مــن هــم الفلســطيني�ي
يمكــن اعطاؤهــم هويــة ارسائيليــة مــن خــلل اجــراءات لــم 

الشــمل« وهــم :

الشخاص الذين لديهم رقم هوية فلسطينية 	 

أو

اشــخاص ل يحملــون هويــة فلســطينية ولكنهــم ســكنوا 	 
ي الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة

�ف

فيســتطيع  التعريــف  عليــه  ينطبــق  ل  اي شــخص  امــا   
الحصــول عــى هويــة ارسائيليــة بعــد الموافقــة عــى طلــب 

ــمل. ــم الش ل

يحصل عى ترصيح لم شمل من الرتباط الرسائيىيهوية فلسطينية

ي دون هوية  اجن�ب
فلسطينيةولكن 
ي الضفة 

سكن �ف
ة ما الغربية لفرت

ة اقامة B/1 )مبيت + عمل(  يحصل عى تأشري
ي تمدد باستمرار دون منح  عى جواز سفر اجن�ب

هوية ارسائيلية

ي بدون هوية  اجن�ب
فلسطينية وبدون 

ي الضفة 
سكن �ف

الغربية

يحصل عى هوية واقامة دائمة

 	: ن لم شمل للأجانب غ�ي الفلسطيني�ي

ي حالــة ان الــزوج/ة او البــن/ة )القــارص( ليــس مــن ســكان 
�ف

ــة او قطــاع غــزة ولــم يســكن فيهمــا فيمكــن  الضفــة الغربي
ي ان 

ــدرج ويعــ�ف ــى المســار المت ــاء ع ــم شــمل بن ــم ل تقدي
ي يحصــل بعــد الموافقــة عــى لــم الشــمل  الشــخص الجنــ�ب
عــى إقامــة تســمح بالســكن والعمــل لمــدة 27 شــهر بعدهــا 
يحصــل عــى هويــة مؤقتــة تمنــح حقــوق اجتماعيــة وصحيــة 

لمــدة ثــلث ســنوات ثــم يحصــل عــى هويــة دائمــة.

وط الموافقة عى لم الشمل	  رسش

مصداقيــة الــزواج: ل يجــوز ان يكــون زواج صــوري او ان . 1
يعيــش الزوجــان بشــكل منفصل 

عدم وجود تعدد زوجات. 2

اثبــات ســكن لمقــدم طلــب لــم الشــمل )الــزوج/ة . 3
ف قبــل  ف متتاليتــ�ي حامــل الهويــة الرسائيليــة( لمــدة ســنت�ي
ــود  ــة: عق ــمل. الوراق المطلوب ــم الش ــب ل ــم طل تقدي
ايجار/ملكيــة بيــت, أرنونــا ، فواتــري ميــاه ، فواتــري كهربــاء 

، قســيمة الراتــب )تلوشــات( ، حســاب بنــك ،اثبــات 
ي ، شــهادة 

ف الوطــ�ف ي مخصصــات مــن التامــ�ي
عــن تقــا�ف

ــاط .   حســن ســلوك مــن الرتب

خلو موانع صحية او جنائية او امنية. 4

ف فقــط او . 5 وط اضافيــة تنطبــق عــى الفلســطيني�ي رسش
الجانــب الذيــن ســكنوا الضفــة الغربيــة :

اذا كان الــزوج مــن حملــة الهويــة الفلســطينية فيجب 	 
ان يكــون عمــره 35 عامــا فمــا فوق.

ــطينية 	  ــة الفلس ــة الهوي ــن حمل ــة م ــت الزوج اذا كان
ــوق. ــا ف ــا فم ــا 25 عام ــون عمره ــب ان يك يج

لجنة الحالت النسانية	 

ــم شــمل  ــم طلــب ل ــون الطــوارئ يمكــن تقدي بموجــب قان
ــام او  ــوق ال- 25 ع ــت ف ــه اذا كان ــزوج لزوجت ــل ال ــن قب م
مــن قبــل الزوجــة لزوجهــا اذا بلــغ ال -35 عــام او مــن قبــل 
الهــل اىل اولدهــم القارصيــن أي لــم يبلغــوا ال – 18 عــام. 

ي 
وط الساســية بالنســبة لشــخص فلســطي�ف اذا لــم تســتوف ال�ش

ي 
اســتثنا�أ طلــب  تقديــم  فيمكــن  القانــون  تعريــف  حســب 

للجنــة الحــالت النســانية بموجــب بنــد 3أ1 لقانــون المواطنــة 
والدخــول اىل ارسائيــل )امــر مؤقــت( لســنة 2003 بواســطة ارســال 

ي تــل ابيــب.  
يــد اىل عنــوان اللجنــة �ف طلبــا خاصــا بالرب

وط المطلوبة : ال�ش

ي )أي اذا كان يحمل 
الشــخص المطلــوب لــم شــمله هــو فلســطي�ف

ة  ي الــذي ســكن الضفــة الغربيــة لفــرت هويــة فلســطينية او الجنــ�ب
مــا(. للأجانــب الخريــن الذيــن ل ينطبــق عليهــم التعريــف اعله 
ــة الستشــارية  ــة انســانية اىل اللجن ــات حال ــم طلب فيمكــن تقدي


