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 الفصل أ: عام
 
 .الهدف1
 

السماح للمستحقين، سكان إسرائيل، المعنييين ذيكل ، المديا طو عيا، يب، اذتيداا يين اليييم، ةالمن قيب 
القييراط ، إءيي ا  -)ف ميا نليي   6/6/2004، ييين نيييم 1996التي  نن قييل عليهييا اييراط الحكيييب طايي  

 مها إلى الدوليب يقاذيل سيلفب عليى  سياع التعيي أ عليى أسيا  األطض والمبان  الت  عليها وتسل
يبا ىا التعيي أ التي  أو يه ذهيا الللنيب لايخون ااءي ا، التعيي أ وااسيت  ان القيدنل، والتي  

التي يي ا، ، و ييل كيي ا  مييا  فصييل  -ييين الملحييل ق للقييراط )ف مييا نليي   6أق مييه ةمي ييم المييا و 
 ف ما نل .

 
 . التعر فا، 2
 

 اضر المك يطو ف  القراط. الحي  -"ين قب" 
 

 . 2004ين الملحل ق للقراط، السا   ين  ز ران  14 ما نك ر ف  الما و  -"الييم المقرط" 
 

ييين الملحييل ق  9إ اطو التنفيييك فيي   نيييان طئيي ء الييييطاا، والتيي  أق مييه ةمي ييم المييا و  -"اا اطو" 
 للقراط.

 
 يله كروط أءيرى  ميا  فصيل في   ين هي يسلل ف  سلل السكان اسرائيل وتي د  -"يستحل"  

 هكا القراط. 
 

اليييدفعا، للمسيييتحقين وفقيييا لهيييكو المبيييا ىا، والتييي  هييي  عليييى  سييياع  فعيييب التعيييي أ  -"السيييل " 
  سم التي  ا،،  ما سيتقرط ف  اانين ت قيل ء ب ف  ااطتباط. 

 
 عتسمينا وا  ف. –"ار ب تعاون ب" 

 



م السيييلفب تخءيييك ةالحسيييبان إ ميييال  ع ااتيييه لديييرض إايييراط ير يييز الح ييياو ل الييي -"ير يييز الح ييياو" 
  -العائل ب، اااتصا  ب واا تما، ب، ةما فيها ضمن أييط أءرى 

 
 يكان سكنه وسكن أذناا عائلته؛

 
 عنيانه المسلل ف  السل ، القانين ب أو ةمي م اليثائل األين ب ف  المن قب.

 
 عضي ب ف  اتحا  تعاون  لحاضرو يركحب لإلء ا.

 
 ا، التعل   ألذناا العائلب.يكان يخسس

 
.الللنيييييب لايييييخون ااءييييي ا، التعيييييي أ وااسيييييت  ان القيييييدنل سيييييت ين ي يليييييب ةم اييييييب تعر يييييف 3

ااسيييتحقاي فييي  هيييكو القياعيييد ييييي التعر فيييا، التييي  سيييتندطق فييي  ييييك رو القيييانين لت قييييل ء يييب فييي  
ن القانين لت قييل ااطتباط وياروع القانين، ةقدط يا ت ين  ا ب إلى ذل . وبقدط الحا ب، ةعد س

 القانين  ستن قل يعانير ااستحقاي الت  ستتقرط ف  القانين.  -ء ب ف  ااطتباط )ف ما نل  
 
.اا اطو تمنح سلفب  ما هي يفصل ف  هكو التعل ما، ف ما نلي  يقاذيل إءي ا األطاضي  والمبيان  4

 الت  عليها وتسل مها إلى الدولب.
 

 اا ينزل السكنالفصل ع: سل  على  ساع التعي أ لق
 ."يستحل"5
 

 يستحل لدرض تلق  سلفب على  ساع التعي أ لقاا ذيه السكن هي وا د ين التالين: 
 

ييين  ييان فيي  نيييم المقييرط عرفييا فيي  عقييد إ ليياط أو اسييت لاط ييين الدولييب أو ييين يبعيثيهييا ةالنسييبب 
، تييي  لييضطض وبييييه السيييكن فيي  المن قيييب، و يييكا إسييرائيل  هيييي عيييرف فيي  عقيييد ييييي ينييدوب  الدوليييب

ةمي م تعل ما، عقد ذين الدولب وبين يندوبيها ةالنسبب ليضطض وينيزل السيكن، وير يز   اتيه في  
اليييييم المقيييرط، وهيييي ايييد سيييكن فييي  ينيييزل السيييكن فييي  اليييييم المقيييرط، ولللم  يييب عقيييد ت ل يييف يييين 

يسيتحل يسيتر ر أو  يا م  -الهستدطو، الصهيين ب ةالنسبب ليضطض وينيزل السيكن )ف ميا نلي  
     ب . 



ين ف  الييم المقرط، وف  نييم تقيد   ال ليم للسيل  ير يز   اتيه هيي في  المن قيب، ويسيتر ر في  
ااسكان العميي  ينزل سكن ف  المن قب ةعقد إ لاط يباكر يين الدوليب، ذياسي ب كير ب عمييداط، 

يسييتحل يسييتر ر  -كيي كين وبيتيييح، أو  ائييرو ااسييت  ان فيي  الهسييتدطو، الصييهيين ب )ف مييا نليي  
  عميي  .

يييين فييي  اليييييم المقيييرط  يييان عرفيييا فييي  عقيييد إ لييياط لييي ء يييين الدوليييب أو يييين هي اتهيييا أو ينيييدوبيها، 
ةالنسبب لمنزل سكن ف  المن قب، وير ز   اته ف  اليييم المقيرط ويين ذا، اليييم و تيى نييم تقيد   

 يستحل يستر ر ءصي   . -ال لم لتلق  السل  هي ف  المن قب )ف ما نل  
 
 .أنياع السل 6
 

  -رن هكو الما و أ.ةا
 

  -نفقا، يباكرو لنقل أيتعب القيه والنفقا، المرافقب  -نفقا، النقل 
 

 آاف ك كل. 9 - تى ث ثب نفي  ف  العائلب 
 
 ك كل. 13.500 -نفي  ف  العائلب  5 - 4
 

 أل  ك كل. 18 -نفي  ف  العائلب  6فيي 
 

  -إ لاط كقب 
 

 هر.ك كل ف  الا 1800 -نفي  ف  العائلب  3 تى 
 
 ك كل ف  الاهر. 2.025 -نفي  ف  العائلب  5 - 4
 

 ك كل ف  الاهر. 2.250 -نفي  ف  العائلب  6فيي 
 



ع.يستحل يستر ر أو  ا م     ب  حصل على ستب اكهر إ لاط كيقب ونفقيا، النقيل و يكا 
ييين  3.2.4أو  3.2.3، 3.2.2سييلفب لقيياا ينييزل السييكن ةحليي  ثلييم التعييي أ المفصييل فيي  القنييي  

 ي  ا،. الت
 

ق.يستحل يسيتر ر عمييي   حصيل عليى سيتب اكيهر إ لياط كيقب ونفقيا، النقيل، و يكا سيلفب لقياا 
 ين التي  ا،.  3.2.5ينزل السكن ةحل  ثلم التعي أ المفصل ف  الما و 

 
 حصل عليى إ لياط كيقب  حسيم وفقيا لسيتب اكيهر، و يكا نفقيا،   - .يستحل يستر ر ءصي    

النقيل. اليدفي لقياا إ لياط الاييقب  صيرف في   فعتيين يتسياو تين وا ييدو ييي إءي ا ينيزل السيكن فيي  
 المن قب، والثان ب، ةعد ث ثب اكهر.

 
 .ااست  ان ف   ياضر ذدنلب يفضلب 7
 

ب فيي  الييييم المقييرط، وهييي يسييتحل للتعييي أ لقيياا ينييزل السييكن ييين ير ييز   اتييه  ييان فيي  المن قيي
 سم التي  ا،، ةاستثناا يستحل يستر ر ءصي   و اتري أطضا للسكن أو ينيزل سيكن في  
يناعل األولي ب اليعن ب أ ف  النقم أو ف  اللليل،  حصل إضافب إلى السيلفب لقياا ينيزل السيكن، 

 على يساعدو إضاف ب أءرى. 
 

 5 ب تصيرف  قيرض  صيبح ينحيب إذا ييا لي  تنقيل  قيايه في  األطض في  نها يب المساعدو ااضياف
ألي  كي كل. و يل هيكا اسيتنا ا إليى ييا وط  في   90سنيا،.  ل  المنحب الماروعب ست ين ةمقلي  

 ين التي  ا،.  3.2.6الما و 
 

 الفصل ق: سلفب على  ساع ذدل الترال  لقاا فقدان الريي للفر  
 
 .يستحل8
 

تلقيي  سييلفب لقيياا فقييدان الييريي  سييم هييكا الفصييل هييي عايييل  مييا ني يي  فيي   أ."يسييتحل" لدييرض 
 وتي د ةارنه الظروف المتراكمب التال ب: 1995ين اانين التريين اليعن  للعام  1الما و 

 



  عمل ف  الييم المقرط لدى طع عمل ف  المن قب وف  نييم تقيد   ال ليم ليدفي السيلفب  يان ا 1)
 نزال  عمل ف  المن قب.

 
 ير ز   اته  ان ف  الييم المقرط ف  المن قب.  2)
 

 غا ط المن قب ةإطا ته ف  إعاط هكو القياعد.
 

 هي أو اذن عائلته ين الدط ب األولى  س  ف  ذيته نتلق ان السل  لقاا ينزل السكن. 
 

تنق يييي ع ايييا، عاييييل طع عميييل ذينيييه وبيييين يييين  يييان طع عمليييه فييي  اليييييم المقيييرط؛ فييي   اليييب 
 يليي يتير عليى األايل يين يكيان عمليه  40عايل ننتقل إلى يكان سكن على يسيافب ال  -ااستقالب  

 الساذل.
 

ا نن قييل علييى العايييل اتفيياي  ميياع  أو أييير تيسيي ي  قييرط تسييي ب أءييرى، ةمييا فيي  ذليي  ااتفيياي 
ذييييين  كيييييييب إسييييرائيل وبييييين الهسييييتدطو، العايييييب أو ااتفييييياي  25/7/1980اللميييياع  ييييين نيييييم 
ذيييين  كيييييب إسيييرائيل وبيييين الهسيييتدطو، العاييييب وهسيييتدطو،  13/12/1993اللمييياع  يييين نييييم 

 ييظف  الدولب. 
 

 هي ين تن قل ةارنه الاروط المتراكمب التال ب:  -ع.ف  هكو الما و، "عمل ف  المن قب" 
 

 ير ز العمل لرع عمله هي فرعه المي ي  ف  المن قب.
 

 أسا  عمل العايل نت  ف  المن قب.
 
 .السل 9
 

على سلفب ةمقل  تحسم وفقا لض ير الايهري المتيسيل للعاييل في  األكيهر التي  المستحل  حصل 
عمل فيها ف  العام الكي سقل الييم المقرط، ةمعدل كهر ل ل سينب عميل فيهيا ليدى طع عميل في  
الييم المقرط أو ف  يكان العمل ف  المقرط اقل تقد   ال لم للسيلفب، و يزا يين السينب  عتقير سينب 

 ذدل الت  ف . -ل  ذهكا الارن )ف ما ن



 السلفب تدفي ذدفعا، كهر ب، وعالما المستحل ا  عمل وا  سكن ف  المن قب.
 

المقلييي  الايييهري اليييكي  مييينح ا  فييييي ضيييعف  األ ييير المتيسيييل فييي  اااتصيييا ، وا  قيييل عييين الحيييد 
 األ نى لض يط ف  الاهر. 

 
 تقل عن فترو كهر وا د.  يقل  السلفب  سم هكو الما و  منح لفترو ا تز د عن ستب اكهر وا

 
في  الفتيرو التي  نتلقيى فيهيا المسيتحل ذيدل ة اليب، ا  كيين يسيتحقا لتلقي  ذيدل الت  يف  سيم هيكو 

 القياعد. 
 

.)أ  يسيتحل ذيدل الت  يف  يان في  اليييم المقيرط عليى طع عمليه السياذل أن نيدفي عنيه  فعييا، 10
فيي   ييندوي ااسييتر ا  فيي   لصييندوي ااسييتر ا  للم صيي   فعييب الدولييب عنييه إلييى ذا، الحسيياع 

الفتييرو التيي  نتلقييى فيهييا ذييدل ت  ييف، يقليي  يسيياوي لضييع  األ يير األسييا  ةمعييدل  ييان فيي  الييييم 
 المقرط على طع عمله أن ندفعه لصندوي ااستر ا ، وعالما استيف  الارعان التال ان: 

 
 ي ااستر ا . ةعد الييم المقرط المستحل ل   سحم يبال  ت ين ف  استحقااه ف   ساةه ف   ندو 

 
المستحل ندفي إلى  ساةه ف   ندوي ااستر ا  يقلدا يساو ا لضع  الراتم األسا  ةمعدل ف  
الييييم المقييرط  ييان عل ييه أن ندفعييه لصييندوي ااسييتر ا . اا اطو تحسيي  المقليي  ييين ذييدل الت  ييف  ييل 

 كهر وتنقله إلى  ساع المستحل ف   ندوي ااستر ا .
 

ر ا   ما وط  ف  الما و الفر، ب أ  ندوي اد    ما  عرف في  الفصيل )ع  إذا  ان  ندوي ااست
، وتعل ميييا، الفصيييل الميييك يط تن قيييل 1991يييين ايييانين الرااةيييب عليييى أعميييال التيييريين، للعيييام  1ي 

ي أ يييين القييييانين  78عل يييه، سيييتز ا  الييييدفعا،  ميييا ذ يييير فييي  هييييكو الميييا و وفقييييا لتعل ميييا، المييييا و 
 المك يط. 

يتيسل الراتم الاهر للمستحل،  ما  فه  ف  أنظميب ضير بب  -تم أسا " )ق  ف  هكو الما و "طا
، ف  العام الكي سقل إاالته أو 1964الدءل )اياعد المصا اب واا اطو لصنا نل ااستر ا  ، للعام  

 استقالته،  سم الم روح.
 


