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 בני משפחה חסרי מעמד / איחוד משפחותזכותון 

. בחודש אוגוסט 2002האיסור על מתן מעמד לפלסטינים בישראל החל בהחלטת ממשלה בחודש מאי 

שהוצג חוק  –)הוראת שעה(  והכניסה לישראלהאזרחות חוק  –של הכנסת חוק האיסור נקבע ב 2003

הוארך שוב ושוב במהלך השנים על ידי הממשלה והכנסת, והיה בתוקף עד חודש יולי  ,זמנילציבורי כ

, חוץ מכמה הממשלה המשיכה לפעול על פיו ולמרות זאת. במשך מספר חודשים לא היה חוק, 2021

. החוק נחקק שוב בחודש מרץ (5תושבות זמנית )א/ זכו לקבלש, 50מאות בני זוג של ישראלים, מעל גיל 

המצב חזר לקדמותו, להוציא שינויים ספורים כחוק זמני חדש, שהממשלה והכנסת יכולות להאריך.  2022

 ומינוריים שנקבעו בחוק החדש.

לכלל  למי שמוגדרים "תושבי אזור".מעמד בישראל לתת אסור ככלל היא ש החוקהמשמעות המרכזית של 

 מספר חריגים שלגביהם נפרט בהמשך.זה 

  ?האיסורחל ועל מי  על פי החוק מיהם "תושבי אזור"

)כלומר, מי  עזהמרצועת או המערבית גדה בעלי מספר תעודת זהות של הרשות הפלסטינית מה .א

  שרשומים במרשם האוכלוסין הפלסטיני(.

 שוייםבשטחי הרשות הפלסטינית, עגם מי שלא נרשמו במרשם האוכלוסין הפלסטיני, אך התגוררו בעיקר  .ב

 בהקשר לחוק. "תושבי אזור"חשב כילה

 סוריה ועיראק.  ,לבנון ,מדינות נוספות: איראןתושבים של החוק חל גם על  .ג

 החוק כולל מספר חריגים שיפורטו להלן. רובם חלים על פלסטינים מהגדה, ומיעוטם על פלסטינים מעזה. 

ועל שהייתם  בישראלמהגדה המערבית ומעזה לסטינים פמתן מעמד להאוסר על החריגים לכלל 

 :בישראל

אפשר לתת לפלסטינים מהגדה או מעזה להיכנס לישראל לצורך עבודה, טיפול רפואי או  .1

 למטרה זמנית אחרת.

זכאים למעמד של  ,אחד מהוריהם הוא תושב ישראלש 14עד גיל מהגדה ומעזה ילדים  .2

 ילדי אזרחים שנולדו בישראל הםאיתו בישראל. יחד , וזאת רק אם הם חיים התושבההורה 

 אזרחים )ללא תנאים(. תמיד

, שאינם זכאים לאזרחות ישראלית, החיים 14מעל גיל ילדים מהגדה )אבל לא מעזה(  .3

בישראל יחד עם הורה שהוא תושב ישראל, יכולים לקבל היתר צבאי כדי שלא יופרדו מההורה 

 התושב. 

יוכלו לקבל מהגדה )אבל לא מעזה( ( 35, גברים מעל גיל 25ל בני או בנות זוג )נשים מעל גי .4

 צבאיים היתריםעל מנת להתאחד עם בני או בנות זוגם. מדובר ב היתרי שהיה בלבד

ניתנים ו ,לאחר בדיקת משרד הפנים שהמשפחה חיה יחד בישראל שמתחדשים מדי שנה

 . בגדה על ידי המינהל האזרחיבפועל 
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מעזה שקיבלו היתרים צבאיים או תושבות זמנית לפני חודש מאי  בני או בנות זוג מהגדה או .5

יכולים להמשיך ולהאריך אותם לאחר בדיקת משרד הפנים מדי שנה או שנתיים  2002

 שהמשפחה חיה יחד בישראל.

בני או בנות זוג מהגדה )אבל לא מעזה( שמקבלים היתר צבאי למעלה מעשור ועברו את גיל  .6

ית, שמתחדשת כל שנתיים לאחר בדיקת משרד הפנים יוכלו לקבל תושבות זמנ 50

 שהמשפחה חיה יחד בישראל. 

שיכולה להורות לתת גם למי שאינם  ,הוקמה ועדה הומניטרית מיוחדת המייעצת לשר הפנים .7

עומדים בתנאים האלה, אבל יש להם קרוב משפחה מדרגה ראשונה אזרח או תושב ישראל 

או תושבות זמנית צבאי ה יהיתר שהייט לתת השר יכול להחל .שמזמין אותם לשהות פה

ועדה נועדה למקרים שמתקיימות בהם נסיבות מיוחדות ושיש לחדש כל שנה או כל שנתיים. ה

הרכב נוסף החוק קובע שוחריגות. עצם הקרבה המשפחתית לאזרח או לתושב לא מספיקה. 

אלימות והתעללות.  עדה ההומניטרית המיוחדת יעסוק בעניינם של ילדים ונשים נפגעיושל הו

או לתושבות זמנית שיינתנו להיתרים  ליתמקסימ המכסעל שר הפנים יכול לקבוע בנוסף, 

 בשנה. 58עד שיקבע זאת, המכסה היא מדי שנה. מטעמים הומניטריים מיוחדים 

 איחוד משפחות )היתר צבאי(הליך הגשת בקשה ל

הגשת בקשה להיתר שהיה עבור בן משפחה מדרגה ראשונה נעשית  :הגשת בקשות לאיחוד משפחות

יש . קהגשת בקשה ופתיחת תילצורך , הקרובה למקום המגוריםוההגירה בפנייה לרשות האוכלוסין 

, לשלם אגרה ולצרף שורה של מסמכים כפי שהרשות דורשת. רשימת המסמכים בקשה למלא טפסי

 . באתר רשות האוכלוסין וההגירההעדכנית והטפסים שיש למלא נמצאים 

באמצעות אתר האינטרנט בלבד, באופן אלה כיום רשות האוכלוסין וההגירה מאפשרת הגשת בקשות 

  .מתקשים בכך או אין להם גישה למחשב וסורק רביםמקוון. ידוע כי 

 1680עומד כיום על סך האגרה שיש לשלם בעת הגשת בקשה חדשה להיתר  סכום תשלום אגרה:

, למשל מי מי שאינו יכול לעמוד בסכום זה בשל מצב כלכלי קשה, המחולקים לשני תשלומים. שקלים

, בהתאם להגיש בקשה לפטור מאגרה או להנחהזכאי  שמתקיימים מקצבאות המוסד לביטוח לאומי,

 .בעניין זה לנוהל רשות האוכלוסין

 חשוב לוודא .מתרחש מדי שנההניתנים לבני משפחה פלסטינים חידוש ההיתרים : חידוש היתרים

הוא  רצוי לוודא כי מועד התור לחידוש ההיתרלצורך כך,  .שההיתרים יחודשו עד כמה שניתן ברצף

 .מועדבמלואם בהדרושים המסמכים את ארגן יש לשלושה חודשים לפני פקיעת ההיתר ו

רשות האוכלוסין או המת''ק למרות שפניתם בשל עיכוב שגורמים אם ההיתרים אינם מחודשים בזמן 

ניתן לדרוש ליצור רציפות במועדי ההיתרים בדיעבד, כך שהזכות לביטוח רפואי  ,ים בזמןוהייתם מוכנ

 וזכויות נלוות נוספות לא ייפגעו. 

באופן כללי, חשוב לתעד את ההליך ולעקוב אחריו, למקרה הצורך. אין לסמוך על סדר, עמידה 

ם לרשות האוכלוסין חשוב לוודא שבכל מסירת מסמכיבזמנים ומהימנות של רשות האוכלוסין. 

שמאשרת שכל החומרים  שאירו בידכם עותק מהמסמכים כפי שנמסרו, תקבלו חותמת "נתקבל"ת

, ואת הפרטים את שם הפקיד או הפקידה שטיפלו בכם, המסירהומקום נמסרו, ושתתעדו את מועד 

  ליצירת קשר עמם.

  

https://www.gov.il/he/service/requesting-status-for-foreign-life-partner
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_exemption_from_pay_for_residency_permit
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_exemption_from_pay_for_residency_permit
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_exemption_from_pay_for_residency_permit
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_exemption_from_pay_for_residency_permit
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  תושבי קבעאזרחים ורישום ילדי 

 בישראל שנולדו ילדים

גם ילד שנולד מחוץ לישראל הוא אזרח מלידתו. לפחות ילד שנולד בישראל להורים שאחד מהם אזרח 

להורים שאחד מהם אזרח, יהיה ברוב המקרים אזרח מלידתו )ילד שנולד מחוץ לישראל להורה שנולד 

 מחוץ לישראל עלול שלא להיות אזרח מלידתו(. 

וא תושב קבע או תושב ארעי זכאים למעמד זהה לזה ילדים שנולדו בישראל ואחד מהוריהם המטפלים ה

רצוי מאוד לתכנן כך שהלידה תתרחש בבית חולים . זמניתאו תושבות קבע תושבות  –של אותו הורה 

בישראל. ילד שנולד בגדה או בבית מראש "חשוד" כמי שלא מתגורר בישראל ושמרכז חייו בגדה, והדבר 

 דרת מעמדו.עלול להכביד במידה רבה על ההליכים להס

אם לאב מעמד בישראל )אזרחות או תושבות( ולאם אין מעמד בישראל, ייתכן שהרשות תדרוש הוכחות 

להורות של האב, כמו בדיקה גנטית )שמצריכה הליך משפטי( או באמצעות מסמכים, המוכיחים קיום 

לבני זוג, אין  זוגיות כשנה עובר ללידה. במקרים שבהם הוכחה אבהות ביחס לילדים משותפים קודמים

 להפנות לבדיקת אבהות גנטית נוספת.

 נולדו מחוץ לישראלשילדים של תושבים 

לא נולד בישראל או שעבר לחיות ל תושב קבע, למשל תושב ירושלים המזרחית, שהחוק קובע כי ילד ש

תושבות בדומה לתושבותם של הוריו, לשם לו ניתן להעניק  ,בגדה וחזר לישראל מוגדר כ"תושב אזור"

 . 14מניעת הפרדתו מההורה בעל המעמד החי בישראל, וזאת עד הגעתו לגיל 

חשוב מאוד לפנות להסדרת מעמדם ורישומם של ילדים מיד לאחר לידתם ולא לדחות זאת, שכן גם 

 ד ממילא. פנייה להסדרת מעמדו של ילד באיחור עלולה להוביל להכבדה נוספת בהליך, המכבי

יוכל הילד לקבל היתר שהיה צבאי בלבד, בדומה לבני ובנות זוג של אזרחים ותושבים.  14לאחר גיל 

, אלא יש להגיש בקשות אלה 14על אף שהזכות קיימת לילדים עד גיל זה, אין להמתין עד לגיל 

 בהקדם האפשרי.

ום מרכז חיי המשפחה בישראל דורש הצגת ראיות לקי וקרטי לרישום ילדים של תושבי קבעההליך הביר

לתקופה של עד שנתיים קודם להגשת הבקשה או קודם ללידת הילד )חשבונות, חוזי שכירות או הוכחות 

קבלת תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי ולניהול חשבונות או בענין מקום המגורים, הוכחות לתעסוקה 

הדבר עשוי להקל על  –בישראל בתוקף במקרים שבהם ההורה שאינו תושב מחזיק בהיתר שהיה  בנק(.

 ההליך לרישום הילד במידה מסוימת.

 עדה ההומניטרית בבקשה למתן מעמדופנייה לו

, שאינו זכאי להיתר "תושב אזור"ללתת הוועדה ההומניטרית שהוקמה מכוח החוק מוסמכת להמליץ 

 שהיה על פי החוק או שבקשתו סורבה, היתר שהיה או תושבות זמנית. 

להם קרוב משפחה מדרגה ראשונה )הורה, ילד, אח או אחות( יש זכאים לפנות לועדה מי ש ,החוקעל פי 

 בישראל. 

לשם קבלת היתר או תושבות כאמור יש להוכיח כי מתקיים "טעם הומניטרי מיוחד" המצדיק הישארותו 

ם בו. עם זאת, של אותו אדם בישראל, בין מטעמים הנוגעים לו או מטעמים הנוגעים לבני משפחה התלויי

ו של קשר משפחתי )זוגיות או החוק קובע כי הפנייה לועדה לא תתקבל אם היא מתבססת על עצם קיומ

 .(ישראלבילדים 
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יש לצרף . לנוהל רשות האוכלוסין וההגירהבהתאם הפנייה לועדה נעשית בכתב, באמצעות דואר רשום, 

 לבקשה מסמכים להוכחת כל הטענות העובדתיות והנסיבות ההומניטריות שעליה היא נסמכת, וכן לצרף

 מאומת בידי עורכ.ת דין.  טופס קורות חיים

ככל שלא מתקבל מענה או  .במרבית המקרים מענה הועדה מתעכב חודשים רבים ואף למעלה משנה

 מתקבל מענה שלילי ניתן לשקול עתירה לבת המשפט המחוזי בעניין. 

 היתרי שהייה צבאיים לצורך איחוד משפחות  םמקבלייהם של מי שזכויות

לחברות  ,לחוקכפופים הקיים הסדר ביטוח בריאות מיוחד עבור בני משפחה פלסטינים  :ביטוח רפואי

 ן בתקנות אך מדי פעם חלים בו שינויים.גההסדר עו בקופות חולים.

מציע הוא דומה לביטוח בריאות ממלכתי )להוציא טיפולים  הסדרהכיסוי הביטוחי שה היקףמבחינת 

להיות מבוטחים בביטוח בריאות משלים בתשלום נוסף,  (. בנוסף לכיסוי הביטוחי הבסיסי, ניתן,בחו''ל

 .ם ישראליםם תושביקופת החולים בתנאים זהים לאלה שמקבליאמצעות ב

עבור הביטוח הרפואי , חובה לרשום את בן המשפחה בקופת חולים. התשלום על פי הוראות התקנות

. גישה לטיפול רפואי בקופת החוליםעדיין , גם אם לא הייתה מיום שהונפק לקרוב היתר שהיהמתחיל 

עבור בן  מקבלים היתרברגע ש , ולהסדיר זאתלחכות עם הרישום בקופת החולים לאמאוד רצוי  לכן,

 ולקבל את התמורה לתשלום. כדי לחסוך כסף המשפחה

ביטוח בין ל)כזה שניתן לאזרחים ולתושבים( עיקריים בין ביטוח בריאות ממלכתי רגיל ה הבדליםה

  :לבני משפחה פלסטיניםבהסדר בריאות 

 ארוכה יותר המתנהישנה תקופת  בהסדר לבני המשפחה הכפופים לחוק שאינם תושבי ישראל, •

חודשים עבור בני זוג  6הפנייה הראשונה לקופת החולים )קבלת ההיתר ולזכאות לביטוח לאחר 

, במהלכה יש לשלם דמי חברות בקופת (עבור בני זוג של תושבי קבע חודשים 27 של אזרחים,

 .החולים

 140 אוש''ח לחודש,  311 – גבוהה יותרלמי שאינם תושבי ישראל העלות של החברות בקופ''ח  •

)נכון למועד  מתקיים מהבטחת הכנסה או מקצבת נכותהישראלי ש''ח לחודש אם בן המשפחה 

תשלם המשפחה עד כאשר יש כמה בני משפחה שמבוטחים לפי ההסדר,  .(זה פרסום זכותון

 אבל לא יותר מכך. לכל בני המשפחה שאינם תושבים כפול עבור הביטוח סכום

 עד לכיסוי החוב.ימים ו 45תוך ורמת להפסקת הזכאות לשירותים רפואיים ווצרות של חוב גיה •

קפיא את הזכאות והגישה לטיפולים תיותר משלושה חודשים לתשלום החוב  המתנה של

החוב הצטבר. החובות במהלכו חודשים, תלוי במשך הזמן ש 18רפואיים לתקופה נוספת של עד 

גם צוברים הצמדה וריבית. נשלחת התראה אחת בלבד בגין חוב, לאחר מכן קופת החולים לא 

 מחויבת להתריע, אך החוב ימשיך להצטבר. 

 . לטיפול רפואי הזכאותו הביטוח גורמים להפסקת וחידוש לא רציף שלהיתר הצבאי או פקיעת ה •

 למידע נוסף ראו באתר כל זכות וההפניות המופיעות שם.

לפחות( זמנית, זכויותיהם של מי שאינם מחזיקים בתעודת זהות ישראלית )תושבות  :ביטוח לאומי

 מאוד. ההטבות והגמלאות שעליהן אמון המוסד לביטוח לאומי מוגבלות וחלקיותבמסגרת 

במסגרת ביטוח  – עובדיםיהם כמלבד זכויות סוציאליות אין זכאות לקצבאותלמי שאינם תושבים , ככלל

 .עבודה, ככל שהם עובדים והמעסיק ממדווח על כך ומשלם את דמי הביטוח

חקירות לגביהן הביטוח הלאומי מבצע כך שסובלות מ "זורתושב א"אחד ההורים הוא  ןבהשמשפחות 

מרכז חיים שלא לצורך, ולעיתים אף שולל את זכויות בני המשפחה מכוח חוק הביטוח הלאומי וחוק 

https://www.gov.il/he/departments/policies/working_procedure_public_commission_2013
https://www.gov.il/BlobFolder/servicequestionnaire/requesting-status-for-foreign-life-partner/he/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9F.pdf
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA
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ביטוח בריאות ממלכתי בשל זיהוי המשפחה כ"חשודה" באי קיום מרכז חיים בישראל. אם נתקלתם 

כדאי לפנות לקבלת סיוע וייעוץ  –או אם זכויותיכם נשללו סיבה,  בדרישה להוכחת מרכז חיים ללא כל

 ידי.משפטי באופן מי

)לרבות קצבת ניידות וסיעוד(, קצבת  קצבאות קיום וגמלאות סיוע לנכים :אין ביטוח סוציאלי •

אינם משולמים עבור בני משפחה שאינם תושבי ישראל. בני משפחה  – ילדים וקצבת זקנה

שאינם תושבים אינם זכאים גם לתוספת תלויים לבני משפחתם של נכים, ולקצבת שאירים 

 המשולמת לאלמנות ויתומים. 

מבוטחים  ומחזיקים בהיתר שהיה בתוקף בני משפחה אשר עובדים בישראל :ביטוח עבודהיש  •

בביטוח עבודה באמצעות הביטוח הלאומי )למעסיק חובה חוקית לדווח ולשלם את דמי הביטוח 

במקרה של תאונת עבודה או מחלה שאינה מאפשרת לעבוד, או פגיעה עבורם ככל עובד אחר(. 

ביטוח פגיעה או מחלה מהלצמיתות בכושר העבודה יהיו העובד או העובדת זכאים לקבל דמי 

 שים שעבדו ויצאו לחופשת לידה זכאיות לדמי לידה בתקופת החופשה.נ .לאומיה

העובד  –או נקלעו לקשיים כלכליים  פשט את הרגלעובדים ככל שהמעסיק או התאגיד שעבורו  •

 הגמל לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים שבהם חב המעסיק, וכן תשלום חוב לקופתזכאי 

 . מהביטוח הלאומי

 . או להשלמת הכנסה ינם תושבים אינם זכאים לדמי אבטלהמי שא ,לעומת זאת •

רים, קצבת יזכאים לקצבת ילדים, קצבת תלויים, קצבת שא – או אזרחים ילדים שהם תושבים •

את הקצבה גם אם הם  יוכלו לקבלללא קשר למעמד ההורה המטפל בהם. הם  ב,"יומזונות וכ

. המחזיק בהיתר וגם אם אינו בעל היתר, מצויים במשמורת הורה יחידני שאינו תושב ישראלי

חשבון בנק אין  להורה לחשבון הבנק של ההורה )אם יש כזה( ואם אותניתן להעביר את הקצב

באמצעות בן משפחה אחר, או באמצעות , ייעודי למטרה זואפשרות לפתוח חשבון בנק קיימת 

 גורים.לסיוע בכך ניתן לפנות ללשכת הרווחה במקום המ עמותות שבכך עיסוקן.

נשים שאינן תושבות, שילדו בישראל, וילדן הוא אזרח או תושב ישראלי זכאיות לכיסוי הוצאות  •

 הלידה בבית החולים, גם אם אינן תושבות ישראל.

ככלל, מי ששוהה בישראל בהיתר שניתן על פי החוק, לא זכאי לדיור  :וסיוע בשכר דירה דיור ציבורי

 ציבורי או לסיוע בשכר דירה. 

העובדה שאחד ההורים או הילדים )או שניהם( נמצאים  ,למרות זאת, כאשר משפחה זכאית לדיור ציבורי

במקרים  .ה צבאי לפי החוק, לא אמורה לשלול את הזכאות של המשפחה כולהיבישראל עם היתר שהי

בהם מאושר סיוע למשפחות כאשר אחד מבני המשפחה אינו תושב אלא מחזיק בהיתר צבאי או ללא ש

 סכום הסיוע יהיה נמוך יותר, כיוון שאותו בן משפחה אינו נלקח בחשבון.  –היתר כלל 

משרד השיכון וחברות הדיור הציבורי )דוגמת שבהם לבן המשפחה הפלסטיני יש היתר בתוקף, במקרים 

שתיתן  –עמידר או מגער( חייבים להעביר את הבקשה לסיוע או לדיור לועדת חריגים במשרד השיכון 

 החלטה מסודרת 

, גם הם יוכלו לקבל זכאות הורים יחידנים לילדים אזרחים ותושבים שיש להם היתר שהיה לפי החוק

נשים נפגעות כגון מקרים מיוחדים ב ורי רק באמצעות ועדות החריגים.לסיוע בשכר דירה או לדיור ציב

להגיש בקשה לסיוע בשכר דירה גם אם אין ניתן  –הנקלעות למצוקת מגורים לאחר הפרידה אלימות 

 היתר שהיה בתוקף. 
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אם קיבלתם תשובה שלילית לבקשה לסיוע, רק בשל העובדה שאתם כפופים לחוק ושוהים בישראל 

ייעוץ משפטי באופן ת סיוע וכדאי לפנות לקבל, בהיתרבישראל שאחד מבני המשפחה שוהה בהיתר, או 

 ידי. ימ

למחזיקים בהיתר איחוד משפחות מותר לעבוד, ככלל, בכל עבודה. במקומות עבודה  :תעסוקהו עבודה

 כך.רבים קיימת דרישה טכנית להנפקה של כרטיס הזדהות מגנטי של המינהל האזרחי לצורך 

חלק מהמקצועות אשר דורשים קבלת רישוי ממשלתי לצורך העיסוק בהם, דוגמת סיעוד, רפואה לגבי 

כך למשל, פעלנו מול לשכת עורכי הדין . קיים קושי בקבלת הרישיון עבור מי שאינו תושב –ורוקחות 

שסירבה בתחילה לקבל עורכות דין פלסטיניות השוהות בישראל עם היתר איחוד משפחות כעורכות דין 

 וכטוענות שרעיות והצלחנו בכך.

עבור מי שיש לו היתר שהיה בתוקף. ניתן לפתוח חשבון בנק פרטי רגיל )עו''ש(,  :פתיחת חשבון בנק

במידה ופקיד הבנק אינו מודע לאפשרות זו או טוען כי אינה קיימת יש לפנות למנהל הסניף או לגורם 

בחשבון עלולה להיות מוקפאת כאשר ההיתר אינו בכיר יותר. יש לשים לב שבחלק מהבנקים הפעילות 

 בתוקף.

למי שאינו תושב ישראל אין זכות לקבלת רישיון נהיגה ישראלי. כמו כן,  :ולימודי נהיגה רישיון נהיגה

על פי חוק, לא ניתן לנהוג בישראל באמצעות רישיון נהיגה פלסטיני בלבד. לבני משפחה בעלי רישיון 

היתר לנהיגה בישראל ולנהיגה ות לפנות למנהל האזרחי בבקשה לקבלת נהיגה פלסטיני קיימת אפשר

 .ברכב ישראלי

לבקשה יש לצרף צילום תעודת זהות ורישיון הנהיגה של המבקש וכן את פרטי הרכב שבו מבקשים היתר 

במרבית המקרים כאשר מתקיימות בקשות כאלה מאושרות  לנהוג, רישיון הרכב ותעודות ביטוח החובה.

כאשר קיים צורך רפואי שדורש הסעתו של אחד מבני המשפחה  , למשלאו הומניטריות מיוחדותנסיבות 

לטיפולים רפואיים וכדומה. רישיון הנהיגה שיינתן יאפשר נהיגה ברכב המשפחה בלבד )וניתן לבקש 

 שיחול גם על רכב של מקום עבודה(.

במידת  בגדה ויוציא רישיון נהיגה פלסטינימומלץ כי ילמד נהיגה  –מי שאין לו רישיון נהיגה פלסטיני 

 , משום שקיים קושי רב בלימודי נהיגה בישראל עבור תושבים פלסטינים.האפשר

מדוע יש לפנות בבקשה בכתב למינהל האזרחי ולהסביר  בישראל על מנת לקבל היתר לנהיגה לימודית

לפנות  יש המינהל האזרחיידי ללמוד נהיגה בגדה. ככל שבקשה זו מאושרת על  אין לאותו אדם אפשרות

הנהיגה. לאחר כל זאת יש צורך לפנות בבקשה להיתר  יימודבללהתחיל בבקשה למשרד התחבורה, 

  להלן.לנהיגה ברכב ישראלי כפי שפורט 

אין זכאות לסיוע משפטי בענייני מעמד )קבלת היתרי שהיה, רישום ילדים שאינם זכאים  :סיוע משפטי

להיתר שהיה וכו'(. כמו כן אין זכאות לסיוע משפטי בעניינים אזרחיים באופן  לאזרחות אלא לתושבות או

, או מטעמים ב"כנס לתמונה רק בעניינם של קטינים בסיכון, אפוטרופסות וכיויכללי. הסיוע המשפטי י

 . הומניטריים מיוחדים

  פרטי הקשר בקווי הסיוע של האגודה לזכויות האזרח:

 073-7050751: פניות בעברית

 054-2044344: פניות בערבית

 כאשר אין מענה אפשר להשאיר הודעה ברורה במשיבון ואנו נחזור אליכם.

  reut.s@acri.org.il דואר אלקטרוני:

  acri.org.ilwww.האינטרנט של האגודה:  ניתן לפנות גם באמצעות אתר
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