اجراء متابعة طلب اعطاء إقامة في اسرائيل لطفل ولد في اسرائيل فقط إذا كان أحد والديه مقيما دائما حسب بند  12من

أوامر الدخول السرائيل 5.2.0029 1974

ملخص االجراء
يتحدث هذا االجراء حول كيفية حصول الطفل الذي ولد في اسرائيل على اقامة اذا كان أحد الوالدين يحمل االقامة الدائمة
في اسرائيل  ,وكيفية تقديم الطلب الالزم واالجراءات المتبعة  ,ولزوم اثبات مركز الحياة للوالدين وللطفل منذ والدته حتى

يتمكن من الحصول على تصريح اقامة بشكل قانوني داخل اسرائيل .

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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رقم النظام5.2.0029 :

المجال :تأشيرات

الصفحة 1 :من أصل ( 7النسخة )2
تاريخ آخر تحديث19.5.2014 :

الموضوع :رخصة اقامة دائمة في اسرائيل لقاصر حسب البند12

اجراء متابعة طلب اعطاء إقامة في اسرائيل لطفل ولد في اسرائيل فقط

إذا كان أحد والديه مقيما دائما حسب بند  12من أوامر الدخول السرائيل 1974
أ.

هدف االجراء:

أ 1.تحديد طريقة الطلبب والمتابعبة العطباء اقامبة فبي اسبرائيل لطفبل مولبود باسبرائيل وفقبط احبد أبويبه مسبجل كمقبيم دائبم فبي
اسرائيل .حسب البند 12من أوامر الدخول السرائيل.

أ 2.تحديد نوع االقامة للطفل ،بعد استيفاء الشروط المسجلة أدناه:
مالحظة :كل ما ورد بهذا االجراء شروط باثبات االمومة او االبوة حسب االجراءات المالئمة لذلك
ب .شروط ومتطلبات:

ب 1.تقديم طلب للطفل حسب بند  12ألوامر الدخول السرائيل
ب 2.نموذج طلب إلعطاء تصريح اقامة دائم (تسجيل االوالد) او للحصول على اقامة مؤقتة أ – 5/نموذج أ ش.3/
ب 3.حضور أحد الوالدين االسرائيلي الزامي.

ب 4.بالغ والدة من المستشفى االسرائيلي (بالغ اصلي).
ب 5.هوية أحد الوالدين االسرائيلي.

ب 6.هوية أحد الوالدين االجنبي  /جواز سفر أجنبي.
ب 7.اثباتات حول مركز حياة في اسرائيل ألحد األبوين ممن يحمبل االقامبة الدائمبة خبالل السبنتين السبابقتين لتقبديم الطلبب،

ومركز حياة للطفل منذ والدته ،مع العلم االنتباه للبند ج 6.7.ادناه حول الطلبات التي قدمت بعد . 1.9.13

ب 8.في حال كان الطفل فوق سن  14يجب تعبئة سيرة ذاتية من أجل الفحص االمنبي الكامبل ،النمبوذج يطلبب عمومبا فبي

الحاالت التي يكون فيها المقيم من سكان المنطقة او من دولة مصنفة.

ب 9.دفع الرسوم -ال يجب دفع رسوم من اجل االقامة الدائمة – طالما اعطيت اقامة مؤقتة – يجب اخذ رسوم أ 5/فقط.
ج .عملية المتابعة:
ج 1.الموظببا الببذي يسببتلم الطلببب يقببوم بببالتعرا علببى مقببدمي الطلببب ،يحببدد الملفببات فببي نظببام افيببا ويفحببص تفاصببيل

الطلب ويقوم بتعبئتها في نظام أفيا والسبجل و ملبا الطلببات  .ويرفبم للملبا جميبع الوثبائم جميبع الوثبائم المطلوببة ،واذا
لم تكن تفاصيل الطفل مسجلة يجب تسجيلها وعمل ربط للملفات.

ج 2.اذا كان الطفل فبوق سبن  14يجبب التوجبه للشبرطة وفحبص الماضبي الجنبائي والمعلومبات االسبتخبارية وكبذل الجهبات
االمنية.
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ج 3.يجببب مسببائلة مؤسسببة التببأمين الببوطني وو ازرة التربيببة والتعلببيم و/او السببلطة التعليميببة المحليببة للحصببول علببى تفاصببيل
مركز الحياة.

ج 4.يجب فحص مركز حياة كامل في اسرائيل حسب اجراء  1.13.0001ألحبد االببوين االسبرائيلي والطفبل خبالل العبامين
السببابقين لتقببديم الطلببب ،وان كببان الطفببل اقببل مببن عببامين يجببب اثبببات مركببز حيبباة فببي اسبرائيل الحببد االبببوين االسبرائيلي فببي
السنتين السابقتين لموعد تقديم الطلب ومركز حياة للطفل منذ والدته.
ج 5.تحديد نوع االقامة:
من اجل تحديد نوع االقامة للطفل يجب فحص القضايا والمعايير التالية:

ج 5.1.1.هل ولد الطفل في اسرائيل؟.

ج 5.1.2.هل الطفل مسجل في سجل سكان آخر او أنه سكن خارج البالد بشكل دائم – في المنطقة او في دولة اخرى.؟
ج 5.1.3.هل يسري على الطفل قانون المواطنة والدخول السرائيل (اوامر الساعة) ( 2003أدناه :أوامر الساعة).؟

ج 6.استمرار المتابعة يكون حسب الجدول المرفم وفيها نوع التصريح الممنوح للطفل الذي يسبتحم الحصبول علبى تصبريح

اقامة وهذا حسب المعايير التالية:

ال يوجد

رقم هوية

سجل بالخارج جواز

سجل في المنطقة من

س ببجل ف ببي المنطق ببة أو

الخارج بشكل دائم

انه غير مسجل في

رغ ببم ان ببه غي ببر مس ببجل

للمنطقة ،ما عدا

باس ب ب ب ب ب ب ببتثناء م ب ب ب ب ب ب ب بواطن

مواطن مستوطنة

مستوطنة اسبرائيلي فبي

سفر أو سكن في

يسكن في المنطقة رقم يس ب ب ببكن ف ب ب ببي المنطق ب ب ببة
سجل السكان

اسرائيلي في المنطقة
رقم هوية مناطم
(تحت سن )14

ول ب ب ببد داخ ب ب ببل اس ب ب ب برائيل

(البنب ببد )12بب ببدون دفب ببع

اعطاء تصريح اقامة

لطفل حسب البند.12

اعطاء تصريح اقامة

للطفل حسب البند.12

اعطاء تصريح اقامة

لطفل حسب البند.12

بسجل السكان للمنطقة

المنطقب ب ببة ،رقب ب ببم هويب ب ببة

من ب ب بباطم (ف ب ب ببوق س ب ب ببنة

)14

اعط ب بباء اقام ب ببة للطف ب ببل
حسببب البنببد .12مركببز

رسببوم (باسببتثناء رسببوم مركز حياة لمدة سنتين مركز حياة لمدة سنتين مركز حياة لمدة سنتين حيبباة لمببدة عببامين فببي

تصريح أ5/

في اسرائيل

في اسرائيل (أ)5/

في اسرائيل أ 5/لمدة

اسب برائيل الهيئ ببة العام ببة

رخصة لالقامة

لمدة سنتين .بعد ذل

سنتين بعد ذل دائم

فقط

الدائمة

دائم بناء على استمرار

وحسب استمرار مركز

مركز حياة في

حياة باسرائيل ويعود

اسرائيل

اوامر الساعة ،جاء
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* مركز حياة سنوي في اسرائيل مع احد الوالدين االسرائيلي
ج 6.1.طرق معالجة وتحليل الجدول:

ج 6.2.1.عمومببا ،عنببدما يكببون طلببب للببم شببمل مببع زوج/زوجببة وطلببب تص بريح اقامببة للقاص برين فببي نفببس العائلببة ،يفحببص
الطلب كطلب واحد .
مع ذل ال تتأخر معالجة واعطاء جواب حسب هذا االجراء بسبب الفحوصات المطلوبة للم الشمل (الحد الزوجين) فقط.
ج 6.1.2.عنببد تقببديم الطلببب يجببب ارسببال الطلببب الخبباص باالطفببال فببوق سببن  14الخببذ مواقببا الجهببات المعنيببة (الشببابا
والشرطة).
ج 6.1.3.عموما ،عند تقبديم الطلبب باالمكبان تقبديم طلبب مشبتر العطباء تصبريح اقامبة للقاصبرين سبواء فبوق سبن  14او
تحببت سببن  .14مببع ذلب إن اعطبباء تصبريح االقامببة للقاصبرين تحببت سببن ( 14بموعببد تقببديم الطلببب) لببيس مشببروطا بفحببص

الجهات المعنية (شرطة وأمن) ألحبد الوالبدين االجنببي ،او للقاصبرين فبوق سبن  ،14سبواء قبدم طلبب بشبأنهم ام ال .واشبتراطا
بتوفر باقي الشروط للموافقة على الطلب حسب االجراء ساري المفعول.

ج 6.1.4.اذا قبدم طلببب واحببد لعببدة أوالد وتوجببد معارضببة (جهببات الشببرطة واألمببن) بخصببوص أحببد القاصبرين فببوق سببن 14
(بموعد تقديم الطلب) يجب إخبراج رسبالة حسبب اجبراء مالحظبات الجهبات المعنيبة  5.2.0015بسببب هبذا الطفبل واسبتمرار

معالجببة الطلببب بخصببوص ببباقي القاصبرين .يشببار انببه يجببب تقببديم طلببب جديببد للطفببل الببذي رفب

اخرى لمتابعة موضوعه ويفحص الطلب حسب عمره عند تقديم الطلب الجديد.

طلبببه اذا أراد التوجببه مبرة

ج 6.1.5.طفل حتى عمر عام ولد في اسرائيل وغير مسجل باي مكان آخر ،مدة الفحبص إلعطباء جبواب هبي نصبا عبام
من موعد تقديم الطلب ،وارفاق جميع الوثائم المطلوبة والتعاون الكامل لمقدم الطلب بفحص مركز حياة امام السلطات.

ج 6.1.6.مدة الفحص حتى اعطاء جواب عن قاصر فوق سن سنة ولد في اسرائيل هبي كقاعبدة نصبا سبنة مبن يبوم تقبديم

الطلببب ،وبشببرط أن ترفببم بالطلببب كببل الوثببائم ذات الصببلة والتعبباون الكامببل مببن مقببدم الطلببب فببي فحببص مركببز الحيبباة مببع
السلطات.
هنا حاالت يكبون فيهبا الفحبص لفتبرة طويلبة ألكثبر مبن نصبا عبام (حسبب الظبروا والمالبسبات مثبل :عمبر القاصبر عنبد

تقديم الطلب ،ضبرورة الحصبول علبى مواقبا السبلطات وعناصبر اخبرى واستيضباحات مطلوببة الجبل ذلب وهكبذا) .وفبي هبذه
الحاالت تطول المدة الزمنية اكثر من ستة اشهر.

* بخصببوص قاصببر عم بره فببوق  14عببام عنببد تقببديم الطلببب ،يجببب التأكببد مببن الحصببول علببى مواقببا الجهببات االمنيببة قبببل
اعطاء أي تصريح.

ج 6.1.7.فببي الحبباالت التببي ال يتخببذ فيهببا قببرار خببالل الفتببرة المببذكورة فببي البن ببد اعبباله – نصببا عببام – والتببأخير مببرتبط
بالمجيب وليس بمقدمي الطلب يجب العمل كالتالي:



يعطى القاصر تصريح تواجد لفترة نصا عام اذا لم يكن مسجل بالخارج.
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القاصر الذي يمل جواز سفر اجنبي ،بما في ذلب القاصبر المسبجل فبي سبجل سبكاني آخبر ،يعطبي تصبريح اقامبة مبن
نوع ب 2/على جواز سفره.



القاصببر الببذي يببدخل نطبباق قببانون المواطنببة والببدخول الس برائيل (أوامببر السبباعة)  2003يتواجببد فببي اس برائيل مببن خببالل
تصاريح مؤقتة تعطى له من قبل قائد المنطقة في يهودا والسامرة حسب توجه من قبل سلطة السكان.

يشار الى أن ما ذكر أعاله مشروط بايجاد كامل الوثائم المطلوببة والتعباون الكامبل .ال يعطبى تصبريح مؤقبت للقاصبر الببال

من العمر اكثر من  14عام بموعد تقديم الطلب طالما لم يصل بعد موقا الجهات االمنية.
ج 6.2.اذا قبدمت جميببع الوثبائم وأثبببت مركبز حياتببه فبي اسبرائيل دون تعبار

على اقامة دائمة طالما انه غير مسجل في مكان آخر خارج اسرائيل.

الشببرطة وأجهبزة االمببن ،فبان القاصببر يحصببل

ج 6.3.قدمت الوثائم المطلوبة واثببت مركبز حياتبه ،وان كبان القاصبر مسبجل فبي سبجر آخبر غيبر اسبرائيل يبتم عمبل اجبراء
لفحص استمرار وجود مركز حياة في اسرائيل كما هو مفصل أدناه.

ج 6.3.1.القاصر المسجل في الخارج يحصل على اقامبة مؤقتبة فبي اسب ارئيل مبن نبوع أ 5/لمبدة عبامين ومبع اثببات اسبتمرار
وجود مركز حياة في نهاية العامين يحصل على اقامة دائمة.

ج 6.3.2.القاصر الذي تسري عليه اوامر الساعة ،عنبد الحبديث عبن قاصبر مسبجل فبي المنطقبة ،او أنبه سبكن فبي المنطقبة
رغم انه ليس مسجل في السجل السكاني للمنطقة ،وباستثناء سكان المستوطنات االسرائيلية في المنطقة:

ج 6.3.2.1.القاصر تحت سن ( 14يتم اعتماد عمر القاصر عند التوجه لتقديم الطلب وبشرط انه قدمه في الموعبد المحبدد

لببه) يحصببل القاصببر علببى اقامببة مؤقتببة أ 5/لمببدة عببامين ومببع اثباتببات اسببتمرار مركببز حيبباة باسبرائيل مببع احببد االبببوين المقببيم
دائما في اسرائيل بنهاية العامين ،يحصل على اقامة دائمة.
ج 6.3.2.2.القاصر فوق سبن ( 14عمبر القاصبر يبتم اعتمباده عنبد التوجبه لتقبديم الطلبب) يحصبل علبى تصبريح مبن الهيئبة

العامة فقط ،وارتباطا بفحص الشرطة واالمن .وال يتم رفع مستوى اقامته.

ج 6.4.عند اعطاء االقامة المؤقتة أ ،5/يعطى احد االبوين المقيم دائما بالغا مكتوبا بالعبريبة والعربيبة يقبول انبه قببل انتهباء
مدة العامين بثالثة اشهر يجب تقديم وثائم وأدلة حول وجود مركز حياة في اسرائيل من أجل ان يقبوم المكتبب بفحبص ذلب ،

وهذا قبل اعطاء االقامة الدائمة.
ج 6.5.ال يتم تمديد اقامة القاصر اذا لم يسكن بشكل دائم مع احد أبويه المقيم دائما في اسرائيل.
ج 6.6.القاصر الذي تنطبم عليه أوامر السباعة وبلب عمبر  18يسبتمر فبي الحصبول علبى نفبس التصبريح/إقامة كانبت لديبه

عنببد بلوغببه  18وال يببتم تحسببين مسببتوى اقامته/االقامببة تمببدد طالمببا انببه ال مببانع جنببائي/أمني ،مركببز الحيبباة وكببل شببيء مبرتبط
بالمالبسات والقانون واالجراءات.

ج 6.7.الطلبات التي قدمت بعد .1.9.13
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ج 6.7.1.اذا قدمت جميع الوثائم ولم يثبت مركز الحيباة كمبا هبو مطلبوب (وبمبرور عبامين علبى موعبد تقبديم الطلبب) يبقبى

الطلب معلقا وال يتم رفضه .وعند مرور عامين متواصلين على وجود مركز حياة في اسرائيل ،يكون على أحد االبوين المقبيم
دائما في اسرائيل توفير االثباتات والوثائم حول وجود مركز حياة في اسرائيل للقاصر في العامين االخيرين.
اذا لم يتم تقديم االدلة واإلثبابات ،واذا لم يتوجه احد االبوين بعد مرور عامين من وجود مركز حياة ،يتم رف

الطلب.

اذا أثبت مركز حياة في اسرائيل كما هو مطلوب ،واذا لم يكن هنا منع أمني  ،يجب العمبل حسبب البنبد ج 6.3.فمبا فبوق،
يشار انه يجب التطرق لموعد تقديم الطلب حسب الموعد االول لتقديم الطلب وال يرف

حسب هذا البند.

د .القانون وبنوده:

د 1.قانون الدخول السرائيل .1952
د 2.البند 12الوامر الدخول السرائيل .1974

د 3.قانون المواطن والدخول السرائيل (اوامر الساعة) .3 00 2
ه .المالحق:
ه 1.نموذج تسجيل االطفال.

د 2 .طلب اقامة أ ش.4/
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