اجراءات تقدم المالحظات من قبل الجهات المختصة حول طلب لم الشمل بعد عالقة زوجية مع اسرائيلي رقم
5.2.0015
ملخص االجراء :
هذا االجراء يوضح االجراءات التي يجب اتخاذ قبل رفض الطلبات السباب امنية أو جنائية .خيث يوضح االجراء ان

طلبات لم الشمل مرتبطة دائمة بموافقة االجهزة االمنية .ويجب اخطار الطالب في حال وجوب رفض طلب لألسباب
االمنية.

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 النظام5.2.0015 :

المجال :تأشيرات

الصفحة 1 :من أصل 5
تاريخ آخر تحديث2014/1/2 :

الموضوع :اجراء مالحظات الجهات المختصة

اجراءات تقدم المالحظات من قبل الجهات المختصة حول
طلب لم الشمل بعد عالقة زوجية مع اسرائيلي

 .1عام

 1.1في اطار تقديرات وزير الخارجية وحسب قانون الدخول الى اسرائيل وقانون المواطنةة ،فمةن حةز وزيةر الداخليةة فحةص
اذا مةةا كةةان مةةنح االقامةةة لشةةخص غيةةر اس ةرائيلي سيسةةبب خطةةر علةةى أمةةن الجمهةةور ،وسةةالمته وأمةةن الدولةةة أو مصةةالحها

الحيوية.

 1.2لذلك وفي اطار االجراءات التي تحدد كيفية متابعة الطلب بالحصول على المواطنة بسبب عالقة زوجيةة مةع اسةرائيلي،

حيث يقدم الطلب مواطنون ومقيمون اسرائيليون دائمون من أجل ازواجهم ويتوجب على سةلطات السةكان والهجةرة التوجةه الةى

الشةةرطة واجه ةزة االمةةن :أدنةةا  :الجهةةات المعنيةةة مةةن أجةةل الحصةةول علةةى توصةةيةما اذا مةةا كةةان مةةن شةةأن االسةةتجابة للطلةةب
التسبب بخطر على أمن الجمهور وأمن الدولة ومصالحها الحيوية.
 1.3ان التوجه للجهات المعنية ضروري عند تقديم الطلةب وقبةل الموافقةة وفةي كةل مرحلةة مةن م ارحةل المتابعةة وبالتأكيةد قبةل
اعطاء الموافقة النهائية على المواطنة او االقامة الدائمة.
 1.4تتطرق الجهات المعنية عند تقديم التوصية لسةلطة السةكان والهجةرة ،للمعلومةات التةي تخةص مقةدم الطلةب وكةذلك الةزو
الذي قدم من اجله الطلب .وهذا يشمل ملفات جنائية ومعلومات استخبارية.
 1.5سلطة السكان والهجرة ،تقوم وبعد تسلم التوصيات ،بدراسة الحال بناء على ما ورد أعال .
 .2طريقة المعالجة
 2.1اذا تطلب االمر التوجه بطلب للجهةات المعنيةة قبةل اعطةاء قةرار نهةائي بالطةب ،يةتم سةؤال الجهةات المعنيةة مةع تفصةيل
من هو الزو االسرائيلي الذي يطلب ومن هو الزو الغير اسرائيلي وما هو وضع الزوجين.

 2.2بكةةل مرحلةةة ومرحلةةة .واذا رأت الجهةةات المعنيةةة وجةةود خطةةر جنةةائي او أمنةةي ،وحسةةب التفصةةيل ال ةوارد ادنةةا بالبنةةد 3
فيجب ابةال الةزو االسةرائيلي كتابيةا :بريةد مسةجل وحسةب العنةوان الةوارد بالطلةب انةه وعلةى ضةوء المعلومةات المتةوفرة لةدى

الجهةةات االمنيةةة والشةةرطة ،فةةان سةةلطة السةةكان والهجةرة تميةةل الةةى رفةةض الطلةةب لالسةةباب التةةي يةةتم تلخيصةةها .وعليةةه بامكةةان
الزوجين الرد كتابيا :أدنا  :الرد خالل  30يوم من موعد الرسالة .يجب ان يشمل الرد ملفات حلفةان يمةين مةن قبةل الةزوجين
:استم ار ار لحلفان اليمين الذي قدم مع الطلب وارفاق الرد المختصر الذي وصلهم من الشرطة.
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في حال تمت الموافقة على الطلةب ،يةتم ابةال الةزوجين ان باسةتطاعتهم اتمةام االجةراءات .ويكةون ذلةك كتابةة وشةفاهة اال اذا
تقرر ارسال نص كتابي فقط يتم بموجبه تحديد موعد في و ازرة الداخلية.
فةةي حةةال عقةةد جلسةةة شةةقوية علةةى الةةزوجين احضةةار ردهةةم مكتوبةةا :بةةدال مةةن ارسةةال رد مكتةةوب خةةالل  30يةةوم حيةةث يعطةةى

الزوجين فرصة للتطرق الى الخالصة التي ارسلت اليهم من قبل مكتب الو ازرة.
صيغة الرسائل ،مرفقة كملحز رقم 1.

 2.3اذا لةةم يصةةل الةةرد خةةالل  30يةةوم ببريةةد مسةةجل يةةتم نقةةل الطلةةب ل ةرئيسرة القسةةم ويتقةةرر رفةةض الطلةةب ،ويرسةةل رئةةيسرة
القسم رد مفصل برفض الطلب.
 2.4في حال وصول الرد ،يجب التأكةد انةه يشةمل ملفةات حلفةان يمةين ،واذا لةم يةتم ارفةاق حلفةان اليمةين ،ويجةب طلةب ذلةك
خطيةةا خةةالل  14يةةوم .اذا لةةم يةةتم تقةةديم ملفةةات اليمةةين خةةالل  14يةةوم ،يةةتم تحويةةل الطلةةب الةةى رئةةيسرة القسةةم والتةةي بةةدورها
تفحص امكانية رفض الطلب ،وتقوم بدورها بارسال رسالة رفض مفصلة.

 2.5بعد استالم الرد :ومعه حلفان اليمين اذا استدعى االمر وايضا خالصة الجلسة الشفوية في حةال عقةدت .يةتم نقةل الةرد
والخالصة الى الجهات االمنية المختصة وكذلك الى رئيسرة القسم .

 2.6رد الجهة المعنية يرسل الى رئيس القسم خالل  30يوم .واذا احتاجت الجهات المعنية وقت اكثر تقةوم الجهةات المعنيةة
بابال رئيس القسم بذلك ليقوم بدور بارسال رسالة بينية للزوجين قائلة ان الطلب قيد المعالجة لدى الجهات المعنية.

 2.7مةةع اسةةتالم رد الجهةةات المعنيةةة يقةةوم رئةةيسرة القسةةم باتخةةاذ قةرار خةةالل  30يةةوم .واذا تقةةرر رفةةض الطلةةب يقةةوم رئةيسرة
القسم بارسال الرد حسب ما هو مذكور بالبند  3أدنا .

 2.8نظ ار النه منحت فرصة للةرد قبةل اتخةاذ القةرار النهةائي فانةه ال يمكةن الةتظلم علةى القةرار مةرة اخةرى ،ويجةب ان يتضةمن
القرار انه يمكن التظلم للجنة التظلمات حسب اجراء 1.5.0001.
 .3ردود الجهات المعنية:
في كل مرحلة من مراحل متابعة الطلب ،وفي حال قرر أحد االطراف أو اكثر رفض الطلب ،يجةب العمةل حسةب البنةد 2ر2

اعال وتمكين مقدمي الطلب اعطاء رد قبل القرار النهائي.

 3.1عند تقديم الطلب – اعتبارات مرتبطة بالزو الغير اسرائيلي:
 3.1.1اذا رفضت الجهات المعنية الطلب بسبب ادانات بحز الزو الذي قدم من اجله الطلب ،وقررت رئةيسرة القسةم تبنةي
التوصية بالرفض ،يتم ارسال رسالة خطية لمقدم الطلب يقال فيها انه تم رفض الطلب ،نظ ار الن الزو اديةن بمخالفةات ويةتم

ذكر هذ المخالفات .صيغة رد الرفض مرفقة بة ملحز رقم 2.
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 3.1.2اذا اوصةةت الجهةةات المعنيةةة رفةةض الطلةةب بسةةبب ملفةةات مفتوحةةة بحةةز ا لةةزو الةةذي قةةدم مةةن اجلةةه الطلةةب وقةةرر
رئيسرة القسم تبني التوصية برفض الطلب يتم ارسال رد بالرفض وسبب ذلك الملفات الجنائية المفتوحة ،ويشةار فةي الةرد ان

باستطاعة الزو تقديم طلب جديد في حال اغلقت هذ الملفات .صيغة رد الرفض مرفقة بة ملحز رقم . 3

 3.1.3اذا اوصةةت الجهةةات المعنيةةة رفةةض الطلةةب السةةباب اسةةتخبارية وتبنةةى رئةةيسرة القسةةم هةةذ التوصةةية يةةتم ارسةةال رد
كتةةابي بةةالرفض .حيةةث يشةةمل الةةرد تلخةةيص االعتبةةارات االمنيةةة واالسةةتخبارية التةةي جةةاء بسةةببها الةةرفض ،صةةيغة الةرفض التةةي

يمكن اضافة شرح لها مرفقة كملحز رقم .4

اذا كان سبب الرفض هو معلومات استخبارية تتصل بتعارض مصالح ،يقوم مدير عام سلطة السكان باتخاذ القرار النهائي.

 3.1.4في حاالت استثنائية حيث ترى الجهةات المعنيةة انةه ال يمكةن شةرح اسةباب الةرفض ،يمكةن حينهةا الةرفض بةدون شةرح
مةةع االشةةارة ان ال ةرفض جةةاء بسةةبب التةةور باعمةةال جنائيةةة او بسةةبب الخطةةر علةةى أمةةن الدولةةة ومصةةالحها الحيويةةة .وانةةه ال
يمكن تفصيل االمر السباب أمنية أو بسبب مصلحة الجمهور.

 صيغة الرفض الذي يكون غير تفصيلي السباب امنية مرفقة كملحز رقم 5 -صيغة الرفض السباب جنائية مرفقة كملحز رقم . 6

 3.2عند تقديم الطلب – اشياء مرتبطة بالزو االسرائيلي

. 3.2.1بشةةكل عةةام ،فةةان رفةةض طلةةب لةةم الشةةمل يكةةون السةةباب مرتبطةةة بمقةةدم الطلةةب نفسةةه ،وفةةي حةةاالت اسةةتثنائية حيةةث
يكون مقدم الطلب مسجون أو موقوف او تتم محاكمته ومن المتوقع أن يتم سجنه أو أنه موقوف حتى انتهاء االجراءات.

 3.2.2لةةذلك ،وفةةي الحةةاالت التةةي توصةةي بهةةا الجهةةات المعنيةةة رفةةض الطلةةب السةةباب ت ةرتبط بادانةةات سةةجن أو قةةد يسةةجن
بسببها مقدم الطلب فترة طويلة ،ورأى رئيسرة القسم انه يمكن تبني التوصية بالرفض ،حيث يتم ارسال الرفض لمقةدم الطلةب
مع االشارة انه يستطيع تقديم طلب آخر بعد تحرر وحتى ذلك الحين على الزو الغير اسرائيلي مغادرة البالد.
 -صيغة الرفض بسبب االدانات مرفقة كملحز رقم .7

 صيغة الرفض بسبب ملفات مفتوحة ومن المتوقع أن يسجن بسببها مقدم الطلب لفترات طويلةمرفقة كملحز رقم . 8

 3.3خالل العملية المتدرجة – اعتبارات تخص الزو الغير اسرائيلي :االجنبي
 3.3.1ادانات:

المعالجة تكون حسب البند  3.1اعال والرد يكون حسب ذلك.

 3.3.2قضايا قانونية

عموما ،وفي حال وجود ملفات في قضايا قانونيةة بحةز الةزو خةالل العمليةة المتدرجةة يةتم نقةل الطلةب ليقةرر رئةيسرة القسةم
فيه ،حيث يأخذ بعين االعتبةار نةوا المخالفةة وخطورتهةا ،وخطةورة نتائجهةا ،وعةدد المخالفةات التةي ارتكبهةا ،وبعةد اتخةاذ القةرار
ترسل رئيسرة القسم رسالة مفضلة ،صيغة الرسالة مرفقة كملحز رقم 9.

 3.3.3معلومات استخبارية

عنةةد وجةةود معلومةةات اسةةتخبارية حةةول تةةور الةةزو االجنبةةي ،يةةتم نقةةل الطلةةب ليقةةوم رئةةيسرة القسةةم باتخةةاذ الق ةرار بنةةاء علةةى
خطورة االمر وبعد اتخاذ القرار ترسل رئيسرة القسم رسالة مفصلة .صيغة الرسالة مرفقة كملحز رقم 9

 3.4خالل االجراءات المتدرجة – اعتبارات مرتبطة بالزو االسرائيلي
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 3.4.1اذا تعرض مقدم الطلب للسةجن او فتحةت بحقةه ملفةات مةن المتوقةع ان يسةجن بسةببها لفتةرات طويلةة ،او انةه موقةوف
للمحاكمة ،يتم نقل الطلب لرئيسرة القسم كي يقةرر .ويةتم اخةذ مسةألة االعتقةال بعةين االعتبةار .وتةتم م ارعةاة الفتةرة التةي مةرت
على اعطاء الموافقة ،رعاية االطفال ،مدى الحاجة السرائيل ،مركز الحيةاة فةي اسةرائيل وغيةاب سةبب امنةي او جنةائي لةرفض

الطلب وهكذا.
 3.5نهاية العملية المتدرجة
 3.5.1قبةةل اعطةةاء القةرار النهةةائي ،يةةتم ا جةراء فحةةص اضةةافي امةةام الجهةةات المعنيةةة ،ورد الجهةةات المعنيةةة يةةدرس حسةةب مةةا
ورد في البنود . 3.4 – 3.3

ملحق  1االجراءات 5.2.0015
دولة اسرائيل

سلطة السكان والهجرة

طلب لم يوافق عليه بعد
التاريخ______:
لحضرة

_____________
_____________

_____________
_____________
تحية وبعد،

الموضوع :طلب رقم _____ للم شمل
رقم الهوية /جواز السفر

االسم واسم العائلة

نبلغككأ أنككه وعلككا ضككوء المعلومككات الكواردة مككن الجهككات المنية/الشككرطة  ،سككلطات السكككان والهجككرة تككدرض رفككب الطلككب
لالسباب التالية:

______________
______________
______________
بإمكانأ ارسال رد كتابي لمكتب سلطة السكان خكالل  30يكوم مكن اليكوم .واتا تضكمن رد حقكائق تخصكأ أو تخكص الكزو
يجب ارفاق ملفات يمين.
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باحترام
االسم_____________ :
الوظيفة_____________:
التوقيع____________ :

ملحق  1أ االجراءات 5.2.0015
دولة اسرائيل
سلطة السكان والهجرة
طلب تمت الموافقة عليه
التاريخ______:

لحضرة
_____________

_____________

_____________
_____________
تحية وبعد،
الموضوع :طلب رقم _____ للم شمل

رقم الهوية /جواز السفر

االسم واسم العائلة

نبلغأ أنه وعلا ضوء المعلومات الواردة من الجهات المنية/الشرطة  ،فإن سلطات السكان والهجكرة تكدرض رفكب الطلكب
لالسباب التالية:

______________
______________
______________
بإمكانأ الحضور للمسائلة في المكتب بتاريخ _____ ويجب احضار رد مكتوب.
اتا كنت ال تريد جلسة مسائلة شفوية بامكانأ ارسال رد خطي خالل  30يوم.
اتا تضمن ردأ حقائق تخصأ أو تخص الزو يجب ارفاق ملفات يمين.

باحترام
االسم_____________ :

الوظيفة_____________:
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التوقيع____________ :
ملحق  2االجراءات 5.2.0015
دولة اسرائيل
سلطة السكان والهجرة
التاريخ______:
لحضرة

_____________
_____________
_____________
_____________
تحية وبعد،
الموضوع :طلب رقم _____ للم شمل

رقم الهوية /جواز السفر

االسم واسم العائلة

أبلغأ أنه تم رفب الطلب الن الزو أدين بالمخالفات التالية:
______________
______________
______________
باالمكان الحصول علا تفاصيل اخرى من الشرطة وعلا الزو مغادرة البالد فورا.

باحترام
االسم_____________ :
الوظيفة_____________:
التوقيع____________ :

ملحق  3االجراءات 5.2.0015
دولة اسرائيل
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سلطة السكان والهجرة
التاريخ______:
لحضرة
_____________

_____________

_____________
_____________
تحية وبعد،

الموضوع :طلب رقم _____ للم شمل
رقم الهوية /جواز السفر

االسم واسم العائلة

أبلغأ أنه تم رفب الطلب نظ ار لوجود ملفات مفتوحة بحق الزو وهي كالتالي:

______________
______________
______________

بإالمكان الحصول علا تفاصيل اضافية من الشرط.
علا الزو مغادرة البالد فورا.

في حال اغلقت الملفات في المستقبل باالمكان تقديم طلب جديد للم الشمل بعد أن تغلق هته الملفات ،وتتم دراسة الطلكب

بناء علا المعطيات وظروف اغالق الملفات.

باحترام
االسم_____________ :
الوظيفة_____________:
التوقيع____________ :

ملحق  4االجراءات 5.2.0015
دولة اسرائيل
سلطة السكان والهجرة
رقم لم الشمل _____
التاريخ______:
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لحضرة

_____________
_____________

_____________
_____________
تحية وبعد،

الموضوع :طلب لم شمل رقم ______.

نبلغأ أن طلب لم الشمل مع ______ هوية رقم/جواز سفر _______ تم رفضه.
حسب المعطيات التي لدينا والتي يتبين من خاللها أن :

______________
______________
______________

علا الزو /الزوجة مغادرة البالد فورا.
باحترام
االسم_____________ :

الوظيفة_____________:
التوقيع____________ :

ملحق  5االجراءات 5.2.0015
دولة اسرائيل

سلطة السكان والهجرة
رقم لم الشمل ______
التاريخ______:

لحضرة

_____________
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_____________
_____________
_____________
تحية وبعد،
الموضوع :طلب لم شمل رقم_____.

نبلغأ أن طلبأ للم شمل مع __________ هوية رقم/جواز رقم______ تم رفضه.
علككا ضككوء المعلومككات التككي تقككول ان الككزو متككورط باعمككال تمككض بككأمن الدولككة ال يمكككن تفصككيل أ ككر السككباب أمنيككة
ومصلحة الجمهور.

علا الزو /الزوجة مغادرة البالد فو ار.
باحترام
االسم_____________ :
الوظيفة_____________:
التوقيع____________ :

ملحق  6االجراءات 5.2.0015
دولة اسرائيل

سلطة السكان والهجرة
رقم لم الشمل_____
التاريخ______:

لحضرة

_____________
_____________

_____________
_____________
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تحية وبعد،
الموضوع :طلب لم شمل رقم ____.
نبلغأ أن طلب لم الشمل مع _______ هوية رقم/جواز سفر رقم_____ تم رفضه.
بناء علا معلومات حول أعمال جنائية للزو المقدم للطلب.
ليض باالمكان تفصيل سبب الرفب أ ر من تلأ السباب تخص مصلحة الجمهور.
علا الزو /الزوجة مغادرة البالد فو ار.
باحترام
االسم_____________ :
الوظيفة_____________:
التوقيع____________ :

ملحق  7االجراءات 5.2.0015
دولة اسرائيل

سلطة السكان والهجرة
التاريخ______:

لحضرة
_____________

_____________

_____________
_____________
تحية وبعد،
الموضوع :طلب رقم _____ للم شمل بحق _________.

نبلغأ انه تم رفب الطلب النأ مسجون أو موقوف وليض باالمكان اجراء لم شمل بهته الحاالت لتلأ تم رفب الطلب.
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تفاصيل اخرى باالمكان الحصول عليها من الشرطة.
علا الزو /الزوجة مغادرة البالد فورا.
مع خروجأ من السكن تستطيع تقكديم طلكب جديكد للكم الشكمل ،وسكيتم دراسكة الطلكب مكع االخكت بعكين االعتبكار االجكراءات

والوقائع والحقائق الضرورية.

باحترام
االسم_____________ :
الوظيفة_____________:
التوقيع____________ :

ملحق  8االجراءات 5.2.0015
دولة اسرائيل
سلطة السكان والهجرة
التاريخ______:
لحضرة

_____________
_____________

_____________
_____________
تحية وبعد،

الموضوع :طلب رقم _____ للم شمل بحق _________.

نعلمأ أنه تم رفب الطلب بسبب وجود ملفات جنائية مفتوحة ضدأ ومن المتوقع أن يحكم عليأ سجن لفترات طويلة.
في ظروف االعتقال ال يمكن اجراء لم شمل لتلأ تم رفب الطلب.

______________
______________
______________

يمكن الحصول علا تفاصيل اخرى من الشرطة.
علا الزو /الزوجة مغادرة البالد فورا.
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منككت اغككالق الملفككات تسككتطيع تقككديم طلككب جديككد للككم الشككمل وسككيدرض الطلككب علككا ضككوء االعتبككارات والوقككائع المتصككلة
بالملفات واغالقها.

باحترام
االسم_____________ :
الوظيفة_____________:
التوقيع____________ :

ملحق  9االجراءات 5.2.0015
دولة اسرائيل
سلطة السكان والهجرة
التاريخ______:
لحضرة
_____________

_____________

_____________
تحية وبعد،

الموضوع :طلب رقم _____ للم شمل بحق _________.

عند دراسة طلب لم الشمل تبين أن بحق زوجأ/زوجتأ اسكمه __________ رقكم هويكة __________ توجكد ملفكات
جنائية فيد المحا مة.
لتا تقرر :

______________
______________
______________
الملفات المفتوحة بحق الزو /الزوجة هي:

_______________

_______________
_______________
باحترام
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االسم_____________ :
الوظيفة_____________:
التوقيع____________ :
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