
1 
 

 איחוד משפחות בשל היתר מת"ק בן משפחה מחזיק ב 

 או מטעמים הומניטאריים

 בן משפחה מחזיק 

 תושבות ארעיתב

 בן משפחה מחזיק 

 תושבות קבעב

היתר מודפס על נייר. כדי לעבוד יש צורך לבקש ולקבל גם כרטיס מגנטי, ומדובר  צורה

 טרחה נוספתהליך ביורוקרטי ובב

 תעודת זהות קבועה תעודת זהות מוגבלת בזמן

ומרכז החיים הזוגי של הקשר , בכל פעם ופעם, כרוך בביורוקרטיה רבה, בטרטור, בהוצאות ובבחינות חוזרות ונשנות הליך חידוש והארכה

סיום הקשר הזוגי )גם בשל אלימות מצד בן הזוג או מותו(, או יציאה מישראל , לא משנה כמה שנים בהליךבישראל. 

או הסתבכות של בן הזוג הישראלי בפלילים שעלול הוביל לתקופה מסוימת )למשל, בענייני לימודים, בריאות או עבודה(, 

טארית )שיכולה לא לתת דבר, יובילו לאובדן המעמד. במקרים של סיום הקשר הזוגי נתונים לחסדי הוועדה ההומנילמאסרו, 

 אף במקום תושבות ארעית אם היתה, או להעניק תושבות ארעית, בדרך כלל אם היתה כזו( –לתת היתר 

 אין צורך לחדש

יש לבקש בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה את חידוש ההיתר. אם מאשרת,  הליך הנפקה

גם הוא בקושי,  מפנה למת"ק. יש להמתין לאישור המת"ק, והליך ההנפקה כרוך

בטרטור למת"ק ובהוצאות. כיוון ששתי רשויות מעורבות בכך, לא פעם יש פער 

זמנים בין האישור של רשות האוכלוסין וההגירה לבין מועד ההנפקה בפועל על 

לשהות בישראל  –ידי המת"ק, ואדם נותר ללא היתר )ולכן יאבד את זכויותיו 

 (כדין, לעבוד, לקבל שירותי בריאות ועוד

תעודת הזהות מונפקת בלשכת רשות 

 האוכלוסין וההגירה

תעודת הזהות מונפקת 

בלשכת רשות 

 האוכלוסין וההגירה

העברת המעמד 

 לילדים

אי אפשר )למשל, מי שקיבלו היתרים משום שהיו ילדים של תושבים מעל גיל 

, ונותרו עם ההיתרים גם לאחר בגרותם, אינם יכולים להקנות מעמד 14

 לילדיהם(

לילדים שנולדו  אפשר לילדים שנולדו בישראל אפשר

בישראל, או בהליך 

איחוד משפחות עם ילד 

 שנולד מחוץ לישראל

אפשרות לטפל 

 בענייני הילדים

ילד, שהוא בעל מעמד, אינו רשום בהיתר של ההורה. יש קושי לטפל בענייני 

ורה ילדים מול רשויות כשאין תעודת זהות שהילד רשום בה ומקשרת בין הה

לבין הילד. בנוסף, הורה עם היתר אינו יכול לקבל גמלאות מן הביטוח הלאומי 

עבור ילד שהוא תושב )הילד זכאי, אבל ההורה האפוטרופוס אינו תושב שיכול 

 1992-חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב -לקבל עבורו(. ועוד 

 חל על הורה שהוא "תושב ישראל"

 אפשר אפשר
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בעקבות הליכים משפטיים ניתן היתר העסקה כללי לבני משפחה באיחוד  כשכיר עבודזכאות ל

משפחות, ונקבע שלא יוטל היטל על העסקתם. בפועל, קשה יותר לעבוד עם 

 היתר בלבד

 זכאי זכאי

זכאות לעבוד 

 כעצמאי

 זכאי זכאי יש קושי להיות "עוסק מורשה" או "עוסק פטור"

( לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, 3)א()5-ו 1976-( לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[, תשל"ז4)א()4בהגדרה בחוקים הרלוונטיים. למשל, סעיפים תלוי  רישיונות מקצועיים

מתנה בכך  1961-לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א 42, מתנים רישיונות בכך שאדם יהיה אזרח או בעל רישיון לישיבת קבע. סעיף  1981-תשמ"א

 תושב ישראל", ובעבר נטען בפני הלשכה שיש לפרש זאת על פי מציאות החיים.שאדם יהיה "

ביטוח בריאות 

 ממלכתי

יש הסדר מיוחד ויקר יותר בתקנות, שכובל את בעל ההיתר לקופת החולים של 

בן המשפחה, חובות נגבים על ידי קופות החולים והזכאות לשירותים נפסקת 

 בשל חוב

 זכאי זכאי

ביטוח תאונות עבודה, פשיטת רגל ואימהות ורק לעובדים. אין זכאות לאף ענף  ביטוח לאומי

 ביטוח אחר

 זכאי זכאי

חריגים, למשל כשמדובר בקטינים בסיכון או בנשים מקרים אינו זכאי )ייבחנו רק  סיוע רשויות הרווחה

 נפגעות אלימות(

 זכאי זכאי

דיור ציבורי וסיוע 

 בשכר דירה

יש בני משפחה ישראלים, או כשחריגים, למשל מקרים אינו זכאי )ייבחנו רק 

 כשמדובר בנשים נפגעות אלימות(

 זכאי זכאי

סיוע שירות 

התעסוקה והכשרות 

 מקצועיות

 זכאי זכאי אינו זכאי

סבסוד לימודים 

 ציבוריים אקדמיים

 זכאי אינו זכאי אינו זכאי
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או משר התחבורה )לתושבי יהודה ושומרון( יש לקבל היתר מהמפקד הצבאי  רישיון נהיגה

 וככל שניתן הוא לרכב ספציפי לקבלומאוד קשה . )לתושבי רצועת עזה(

 זכאי זכאי

אפשרות לנהל חשבון 

 בנק

 זכאי זכאי אפשר, אבל מורכב

 זכאי תושבות ארעיתיש קושי לאמץ בישראל עם היתר או עם תושבות ארעית. אי אפשר לאמץ באימוץ בין ארצי עם היתר או  אימוץ

בעקבות הליך משפטי בעניין, אפשר  אי אפשר יציאה מנתב"ג

 לפנות למתפ"ש לקבל היתר

 אפשר

זכאי )במחלוקת עם הסיוע המשפטי,  אינו זכאי סיוע משפטי

 שמבקש לקבוע שאינו זכאי(

 זכאי

סיוע משפטי בהליכי 

 איחוד משפחות

)כלומר איחוד משפחות עם בני זוג מכל מדינה(,  1952-סיוע לאזרחים בהליכי איחוד משפחות על פי חוק האזרחות, תשי"ב מעניקהסיוע המשפטי 

חל עליהם )כלומר באיחוד  2003-סיוע לאזרחים בהליכי איחוד משפחות עם מי שחוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, תשס"ג ואינו מעניק

 נים או אזרחים של המדינות שבתוספת להוראת השעה( משפחות עם בני זוג פלסטי

 


