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ברשות האוכלוסין  ישראלכניסת זרים ללבקשות  תבחינ - 7/3/21מיום  נוהל עבודההנדון: 

 בתקופת הקורונה. היתרים"ועדת " על ידי וההגירה

 מבוא .א

לעניין מתן אישורי המוגשות הליך הטיפול בפניות הוראת נוהל זו, עניינה ביאור ופירוט 

 .ארץל ת זריםכניס

 בלבד. אותן , אלא להבהירהחוק*אין בהוראת הנוהל לגרוע מהוראות 

הנוהל עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטות הממשלה ומצב התחלואה בישראל 

 ובעולם .

כתובים בלשון זכר אך מתייחסים לשני המינים כאחד, וכל האמור בהם ** הנוהל ונספחיו 

 בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.

 

 מטרות הנוהל .ב

 החלטה ועד למתן  , בחינת הבקשותלצורך כניסת זרים לישראל בקשהלקבוע את הליך ה

 . בקשהב

 בסיס החוקיה .ג

  1952 –חוק הכניסה לישראל, התשי"ב 

 הוראת )חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש לא 7 סעיף

 2020-ף"התש(, שעה

  הגבלת ( )הוראת שעה)תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

   2021 -א "התשפ(, היציאה מישראל והכניסה אליה

 

 רקע .ד

כניסת אזרחים  , תוסרנה חלק מההגבלות לעניין2/3/21בהתאם להחלטת הממשלה מיום 

, לאחר שהממשלה קבעה הסדרים מגבילים 7/3/21ישראליים ותושבי קבע החל מיום 

בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת 

 א"באדר תשפ 'כ

17/03/2021 

2021-00003019 
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ובתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות   2021 -היציאה מישראל והכניסה אליה(, התשפ"א 

–)הוראת שעה( )הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות( , התש"ףעם נגיף הקורונה החדש 

2021  . 

כניסת אזרחים ישראליים ותושבי קבע לא תותנה באישור ועדת חריגים, ואולם  .1

, ביום אנשים לישראל 3000כדי לשמור על ויסות ובקרה לגבי הנכנסים, יכנסו עד 

יציאת  .הבריאותעל פי מתווה טיסות שתקבע שרת התחבורה בתיאום עם משרד 

  חריגים. תתאפשר גם היא ללא אישור ועדת /מחלימיםישראלים מחוסנים

תתכנס מעת לעת ועדת היגוי בראשות  עבור זרים ישראללהכניסה  כללי לקביעת

 ישראללמנחים לכניסה הכללים ההגירה לקביעת ל רשות האוכלוסין וה"מנכ

 . כמפורט בנוהל זה 

יהיו חברים  הלבדיקת הבקשות ומתן התשובות. בוועד תפעל ועדת ההיתרים  .2

 נציג רשות האוכלוסין וההגירה, נציג משרד החוץ ונציג משרד הבריאות. 

סמכויות  בתקנותלעניין כניסת זרים שנקבעו את הכללים  ץמאמ נוהל זה   .3

מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת היציאה 

  ארץ.ללעניין מתן אישורי כניסה   1 2021 -מישראל והכניסה אליה(, התשפ"א 

 

 :בקשה בחינת .ה

עבור זרים )מי שאינם אזרחי ישראל או תושבי קבע אישור כניסה לקבלת בקשה  .1

שיהיה זמין באתר משרד  טופס מקווןבאמצעות  יתריםתוגש אל ועדת הבישראל( 

ותיבחן על , בליווי מסמכים רלוונטיים רשות האוכלוסין וההגירה, הבריאות, החוץ

 .ידי הועדה לפי הקריטריונים המפורטים להלן

את הבקשות הכללית אשר עמדה בקריטריונים המפורטים כל יום ב הועדה תבחן .2

 .קריטריוןלהלן תוך רישום וסיווג הבקשות לכל 

                                                           
 פורסמו ברשומות ביום 5 פברואר 2021, קובץ התקנות  9147 – ק"ת התשפ"א,  עמ'  1836  1

https://www.gov.il/he/departments/news/border_closing_coronavirus_14062020
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שרו כנגזרת של ותבחן הועדה את הבקשות שא המאושרותלאחר איסוף הבקשות  .3

ם ובשים טיסות המסחריות אשר עליהן יהיו נוסעים ישראלים וזריכניסות במכסת ה

 .ממעברים יבשתייםשל זרים לב לכניסות 

בשים לב , 23/03/2021 כניסת זרים תאושר במשורה ובצמצום עד ליום הבחירות  .4

מכסה לכניסת נוסעים ויש להעדיף כניסת ישראלים על ידי הממשלה לכך כי נקבעה 

 .על מנת לאפשר להם הצבעה בבחירות

 לאחר בחינת כמות הבקשות 16:00 עד לשעההועדה יצאו בצורה מרוכזת חלטות ה .5

 . הכוללת

 לאשר מתן תשובה   בוועדה וההגירה ומשרד החוץ  רשות האוכלוסין ילשיקול נציג

 . או מחלה אנושהבאופן מידי במקרים של פטירה 

הועדה תפרסם באתר רשות האוכלוסין וההגירה את מספר הבקשות שאושרו  .6

 . וכן את הכניסות בהתאם לבקשות שאושרו בחלוקה לקריטריונים שנקבעו

ערר לבית הדין לעררים בתל אביב מכוח סעיף  שהחלטות לפי נוהל זה ניתן להגיעל  .7

 .1952 -התשי"ב כניסה לישראלכד לחוק ה13

 הצרופות מעמד .ו

כל הצרופות המפורטות בנוהל הן בגדר הנחיה בלבד, כדי להקל על המבקש את הגשת 

 הבקשה וייעול הטיפול בה. 

אין בכך כדי למנוע מהמבקש להגיש צרופות אחרות מאלה שפורטו, אך על המבקש החובה 

 לעניין הקריטריונים שנקבעו.להוכיח את כלל רכיבי העילה 

 

 :העבודה ייעול לצורך .ז

משרד הבריאות לדון, לדחות או לאשר את כלל בקשות נציג הסמיכה את  ההיתריםועדת 

לו או לאדם , שאינו סובל דיחוי, פול רפואי חיוניהכניסה לישראל שהינן לצורך קבלת טי

לצורך סיוע לקרוב משפחה מדרגה ראשונה או  קרבה ראשונה בלבד –אחר התלוי בו 

ככל ויתקיים  הנמצא במצוקה, ושאין ביכולתו להסתייע באדם אחר הנמצא בישראל

 צורך, לבקשת משרד הבריאות, יקיים דיון של הועדה בבקשה.
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 מעברים יבשתיים .ח

פיקוד  ,פעמיים בשבוע במועדים קבועים בתאום עם רש"ת יהיה פתוח  - נהר הירדןמעבר 

המעטפת לכניסה לישראל לפי ויישום ערכות יומשרד הבריאות לצורך ה , משטרההעורף

 . ובתקנות בחוק שנקבעו התנאים 

 ,רש"תבתאום עם  פי הנחיות אלוף הפיקוד-המעבר יהיה פתוח לתושבי קבע על - מעבר אלנבי

המעטפת לכניסה לישראל לפי ויישום ערכות יפיקוד העורף ומשרד הבריאות לצורך ה

 . ובתקנות בחוק שנקבעוהתנאים 

 בתקנות.  הבהתאם להוראת השעה שנקבעיפתח באופן חד פעמי  – מעבר טאבה

 

 :קריטריונים לבדיקת בקשות .ט

 :כניסה לישראל

היומית שקבעה בכפוף למכסה  תושב ישראל רשאי להיכנס או אזרח ישראל א.

 . כאמור לעילהממשלה, 

 ועדת באישור לישראל היכנסל רשאי - קבע תושב אוישראל  אזרח שאינו מילגבי  ב.

 אחד בו שמתקיים או, להלן המפורטים מן אחד לצורך להיכנס מבקש הוא אם היתרים

 :להלן המפורטים

, בשים 23/03/2021 זרים תאושר במשורה ובצמצום עד ליום הבחירות יודגש, כי כניסת 

לב לכך, כי נקבעה מכסה לכניסת נוסעים ויש להעדיף כניסת ישראלים על מנת לאפשר 

 להם הצבעה בבחירות.

 

 

 באישור, המדינה ביטחון מטעמי או ישראל של החוץ יחסיל חיוני הנוגע  לצורך  .1

 משרד או הביטחון משרד, החוץ משרד: הממשלהי משרד של םיהכללי יםהמנהל

 .העניין לפי, הממשלה ראש

משרד , משרד החוץ)מכתב תומך מהמשרדים הרלוונטיים המוזכרים : צרופות לדוגמה

 .המאשר הצורך בכניסה לישראל( הביטחון או משרד ראש הממשלה
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אמות מידה: בקשה שנדרשת מטעמים מדיניים של יחסי החוץ של מדינת ישראל או מטעמים 

ביטחוניים והוצג מכתב של המנכ"ל של משרד החוץ, משרד הביטחון ומשרד ראש הממשלה, 

ובתנאי שלא ניתן לדחות את הנסיעה ושדחייתו עשויה לפגוע ביחסי החוץ או בביטחון 

 המדינה.  

לא ידרשו להציג אישור  –ים )דיפלומטי ושירות( המאומנים בישראל נושאי דרכונים רישמי

באחריות משרד החוץ לעדכן את הועדה  הנחיה לחברות התעופה.יש להעביר  עלייה למטוס

 במספר הדיפלומטים המואמנים הנכנסים מידי יום.

 

, בתחרות השתתפות לצורך, הפעילות הגבלת בתקנות כהגדרתו מקצועי ספורטאי .2

 התרבות משרד של הכללי ושהמנהל, בתחרות השתתפות לשם הנדרש ומלווהו

 שכניסתם השתכנעה שהוועדה ובלבד, כאמור באדם מדובר כי אישר והספורט

 .חיונית לישראל

אמות מידה: בקשה שמוגשת על ידי ספורטאי מקצועי כהגדרתו בתקנות הגבלת פעילות, 

רבות והספורט אישר שמדובר לכניסה לצורך השתתפות בתחרות ומלווהו, אשר משרד הת

ישראל  במעמדה שלתחרות תהווה פגיעה השתתפות ב אי   בספורטאי ומלווה כאמור, וכאשר

 בענף הספורט. 

צרופות לדוגמה: מכתב מאשר ממשרד התרבות והספורט לעניין קיום התנאים לגבי 

 ספורטאי והמלווה, הגעתו לתחרות והבהרה מדוע השתתפותו בתחרות היא חיונית.

 בהתאם) עלייתו את לדחות ניתן ושלא עולה לזכויותזכאי  או עולהשבידו אשרת   מי .3

והקליטה  הבו משרד העליי אל מול משרד הקליטה שגובש הפנימי העבודה למתווה

 (.שולח רשימה סגורה של עולים שאינם יכולים לדחות את עלייתם 

הסוכנות היהודית כי המבקש צרופות לדוגמה: אישור משרד העלייה והקליטה או אישור 

 .זכאי למעמד עולה או לזכויות עולה ולא ניתן לדחות את עלייתו

 וץ לצורך שמירת הרציפות התפקודיתעובד זר הנח .4

אליה יש לצרף המלצה של משרד , המומחה הזרמעסיקו של על ידי  המוגשתבקשה :  מומחים

צורך לכניסה של הזר ממשלתי רלוונטי )בריאות, כלכלה, אנרגיה, תחבורה וכו'( כי קיים 

 לרציפות התפקודית של 
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ואישור  האנרגיה לכניסת מומחה לתיקון תחנת כחצרופות לדוגמה: מכתב מאשר ממשרד 

 .הגשת בקשת היתר

שית בסיעוד, אליה יש לצרף את צילום גשת ע"י הלשכה הפרטית מורובקשה המסיעוד: 

 האשרה שהונפקה בשגרירות.

 .תיתר הענפים: תאושר כניסת עובדים זרים בטיסות ייעודיו

בן זוג של אזרח ישראל או תושב קבע או הורה לילד שהוא אזרח ישראל או לגבי  .5

 מן אחד לצורך להיכנס מבקש הוא אם ייבחן היכנס לישראלל רשאיתושב קבע 

 :להלן, המפורטים אחד בו שמתקיים או, להלן המפורטים

 

 )א( לצורך קבלת טיפול רפואי חיוני שאינו סובל דיחוי, לו או לאדם אחר התלוי בו;

לצורך השתתפות בהלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה, ובכלל זה השתתפות בהלוויה של  )ב(

 נפטר המובא לקבורה בישראל;

לצורך סיוע לקרוב משפחה מדרגה ראשונה הנמצא במצוקה, ושאין ביכולתו להסתייע באדם  )ג(

 אחר הנמצא בישראל;

)ד( לצורך הגעה להליך משפטי שאותו אדם צד לו, בעל מעמד בו, או נדרש להשתתף בו, ובתנאי 

 שהשתתפותו מרחוק אינה מתאימה בנסיבות העניין;

 )ה(אישה בשליש השלישי להריונה;

 )ו( לצורך הומניטרי או לצורך אישי מיוחד המחייב כניסה לישראל;

)ז( לצורך חיוני הנוגע ליחסי החוץ של ישראל או לצורך חיוני הנוגע לביטחון המדינה, באישור 

 המנהל הכללי של משרד החוץ, משרד הביטחון או משרד ראש הממשלה, לפי העניין;

 בישראל.כדין שחלו בעת שיצא, ומקום מגוריו הקבוע )ח( הוא יצא כדין מישראל, לפי ההגבלות 

 

צרופות לדוגמה: להגיש צרופה לפי העילה המתאימה + אסמכתא המעידה על היותו בן זוג 

 או הורה לאזרח ישראל או תושב קבע. 

 

 

 .לישראל כניסה המחייב מיוחד אישי צורך או הומניטרי לצורך .6
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 מתן מענה לאחר בדיקת בקשות .7

בקשה איננה עומדת בקריטריונים המפורטים בתקנות הועדה כי  מצאה א. 

 תשלח מכתב אל המבקש בנוסח הבא:

 

 נוסח לסירוב/דחיה:

 {,ז"ת, שם משפחה , שם}שלום רב 

תאריך הגשת )מתאריך  (מספר פניה)מספר אסמכתא , כניסה לישראלת דחיית בקש: הנדון

 (הבקשה

 . לישראלשל הזר לכניסה בחנו את בקשתכם 

 :וזאת בשל הנימוקים הבאים ,מצאנו כי יש לדחות את הבקשה כפי שהוגשה

הומניטרי או צורך צורך ובפרט אינה משקפת  שנקבעו עומדת בקריטריוניםבקשתכם אינה 

 .מיוחד המצדיק מתן אישור בהתאם לבקשתךאישי 

ונשוב , אנו תקווה כי נתגבר כולנו בקרוב על המשבר הנוכחי והאתגרים הרבים הנלווים אליו

 .במהרה אל זמני שגרה

 ,בברכה

 היתריםועדת ה -רשות האוכלוסין וההגירה 

 

 אין להשיב למייל זה!!   

 

כניסה לארץ תשלח אל לב. מצאה הועדה כי הבקשה עונה לקריטריון לאישור  

 המבקש מכתב אישור בנוסח הבא:

 

 )נוסח בעברית ולאחריו אנגלית(  נוסח לאחר אישור 

 {,דרכון, שם משפחה , שם}שלום רב 

 (תאריך שליחת אישור)מתאריך  (מספר פניה)מספר אסמכתא , לישראל אישור כניסה: הנדון

 .הבקשה עומדת בקריטריונים שנקבעו לאישור ומצאנו כישל הזר בחנו את בקשתכם לכניסה 

 .בקשתכם מאושרת, ובהתאם למסמכים שצורפו לבקשה, לפיכך
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 PCRפי בקשתו בצרוף בדיקת -לכל גורם רשמי עליש לשאת עמכם אישור זה ולהציגו 

 .או למעבר היבשתי השעות שקדמו לטיסה 72מ ( קורונה)

ונשוב , אנו תקווה כי נתגבר כולנו בקרוב על המשבר הנוכחי והאתגרים הרבים הנלווים אליו

 .במהרה אל זמני שגרה

 .ובכפוף לכל דין, ימים מיום הוצאתו 10-אישור זה תקף ל

 ,בברכה

 .ההיתריםועדת  -רשות האוכלוסין וההגירה 

 

ג. מצאה הועדה כי הבקשה לא ניתנת לבחינה בשל מחסור במסמכים מתאימים  

 ישלח מכתב בנוסח הבא:

  

 נוסח לסירוב/דחיה:

 {,ז"ת, שם משפחה , שם}שלום רב 

 (תאריך הגשת הבקשה)מתאריך  (מספר פניה)מספר אסמכתא , ת כניסהדחיית בקש: הנדון

 .לכניסה לישראלבחנו את בקשתכם 

 העדר מסמכים מתאימים.וזאת בשל  ,מצאנו כי יש לדחות את הבקשה כפי שהוגשה

 )מלל חופשי(___________________________

 .בצירוף מלוא המסמכים המתאימים ההיתריםבאפשרותך לפנות בבקשה חדשה אל ועדת 

 ,בברכה

 ההיתריםועדת  -רשות האוכלוסין וההגירה 

  

 ד. יובהר כי נוסחי המכתבים שלעיל ישלחו בהתאם לפרטי הבקשה הרלוונטית 

 שונות:

 לדרוש ממגיש הבקשה הצגת אישורים או מסמכים להוכחות פנייתו  הועדה תוכל

 ולצורך הכרעתה.

  שפעלה בעניין  07.03.2021מי שקיבל אישור כניסה מוועדה קודמת קודם לתאריך

 לא צריך לבקש אישור נוסף. ,ותאריך התוקף הרשום בו טרם פג
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  אישור לבקש צריך,  פג בו הרשום התוקף ותאריך זומי שקיבל אישור כניסה מוועדה 

 .נוסף
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