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 כללי .1

 

 לחוק( 5()א)2 סעיף לפי ברישיון אשר מחזיקלנוהל זה,  3ומבקש מקלט )כהגדרתם בסעיף  מסתנן

ביישובים  תיאכף העסקתו"(, חוק הכניסה" או "החוק)להלן: " 1952-, התשי"ב הכניסה לישראל

 כפר, ירושלים, חולון, הרצליה, גבעתיים, ים בת, ברק בני, אשדוד, אילת, אזור, יהודה אור הבאים:

 אם יועסק למעטזאת  ,יפו - אביב תלו השרון רמת, גן רמת, אונו קריית, תקווה פתח, נתניה, שמריהו

יותר  - ומסעדנות )ביחס לתחום המסעדנות מלונאות ,מוסדי סיעוד, חקלאות, בניין :הבאים בענפים

חודשים  3לכל הפחות תקופה של , קרי 2022בחודשים אפריל, מאי ויוני  זה תחוםלמי שעבד ב

  (.ולעסוק בתחוםלהמשיך  ,30.6.2022יום עד וכולל ב ברציפות

 

 

 החוק הוראות .2

 

  –לחוק הכניסה קובע  2סעיף  .2.1

עד  –( רישיון זמני לישיבת ביקור למי שנמצא בישראל בלי רישיון ישיבה וניתן עליו צו הרחקה 5")

 .ליציאתו מישראל או הרחקתו ממנה"
 

 

 קובע:חוק הכניסה ל 6סעיף  .2.2

  –"שר הפנים רשאי 

ישיבה ולהארכה או החלפה של רשיון ישיבה, לרבות  לקבוע תנאים למתן אשרה או רשיון (1)

קביעת המצאת עירבון כספי, ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת להבטחת תנאים 

 כאמור, ודרכי מימושה או חילוטה של הערובה;

 

קפם של האשרה או של רשיון לקבוע באשרה או ברשיון ישיבה תנאים שקיומם יהיה תנאי לת (2)

 "הישיבה
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 :הגדרות .3

 

 שוהה והוא 1954-ד"תשי(, ושיפוט עבירות) הסתננות למניעת לחוק 1 בסעיף כהגדרתו -מסתנן .א.3

( לחוק 5)א()2ק ברישיון לפי סעיף אשר מחזי ,למדינתו זמנית הרחקה אי מדיניות מכוח בישראל

לא ם בהם יאשר הוחלט לקבוע ברישיונו תנאים לעניין תחומי העיסוק והאזורים הגיאוגרפיו

 . תיאכף העסקתו

 

 ובלבד הוכרעה שטרם בישראל מדיני מקלט לקבלת בקשה הגישש מי -מדיני מקלט מבקש .ב.3

מקלט מדיני בישראל"  במבקשי הטיפול נוהל"ב 'ו1-ו 'ה1ם בסעיפים הקבועי המועדים שחלפו

 .5.2.0012 ומספרש

 

 מטרת הנוהל .4

 

הוראות נוהל זה באות לקבוע את הליך הטיפול במסתננים ומבקשי מקלט אשר מחזיקים ברישיונות לפי 

תחומי העיסוק והאזורים  תנאים לעניין ברישיונותיהם( לחוק אשר הוחלט לקבוע 5)א()2סעיף 

  .אכף העסקתםילא תם בהם יהגיאוגרפי

 

 קביעת תנאי הרישיון .5

 

לנוהל זה(, אשר מחזיק ברישיון לפי סעיף  3)כהגדרתם בסעיף  מבקש מקלטו/או מסתנן זר שהנו 

אור יהודה, אזור, אילת, אשדוד, בני ברק, בת ים, הבאים: ביישובים  תיאכף העסקתו ,( לחוק5)א()2

גבעתיים, הרצליה, חולון, ירושלים, כפר שמריהו, נתניה, פתח תקווה, קריית אונו, רמת גן, רמת השרון 

מלונאות ומסעדנות  ,סיעוד מוסדי, חקלאות, בניין הבאים: בענפים אם יועסק זאת למעט, יפו -תל אביב ו

, קרי לכל 2022זה בחודשים אפריל, מאי ויוני  תחוםביותר למי שעבד  - )ביחס לתחום המסעדנות

 (.להמשיך ולעסוק בתחום 30.6.2022חודשים ברציפות עד וכולל ביום  3הפחות תקופה של 

בהיתר להעסקת עובדים  יידרשבתחומים אלו הרי שמעסיקם לא  יבחרו הם לעבודיובהר כי באם 

  .1991-כאמור בחוק עובדים זרים, תשנ"א זרים

 לפי עבירה מהווה ברישיון שנקבעו לתנאים בניגוד זה בנוהל כאמור מקלט מבקש או/ו מסתנן העסקת

 .1991-א"התשנ, זרים עובדים לחוק( 1()א)2 סעיף
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 הליך הטיפול .6

  

מסתנן / מבקש מקלט אשר נופל בגדר הוראות נוהל זה )ראה מעת כניסתו של נוהל זה לתוקף,  .6.1

( 5)א()2נהל אכיפה וזרים לצורך הנפקת רישיון לפי סעיף ילמתקני מסעיף ההגדרות( בעת הגעתו 

ינפיק לו ממונה ביקורת הגבולות רישיון ובו יקבעו תנאים לעניין לחוק או לצורך חידוש הרישיון, 

 תיאכף העסקתו.  םענפים והערים בהה

 גיאוגרפי מסוים: באזורלא יקבעו מגבלות על תחום העיסוק יחס לאוכלוסיות הבאות ב .6.2

 קטין. .א

 במערכת החינוך הישראלית.הורה לקטין הסמוך על שולחנו בישראל והוא לומד  .ב

 .60  על מי שגילו עולה .ג

 

ביישובים ובענפים  מבקש מקלט ו/אותנן סהמ של העסקתו על יחולוהתנאים שיקבעו ברישיון  .6.3

 המפורטים בנוהל זה.

 

 ממונה של פרטניות החלטות במסגרת לזרים שניתנו גאוגרפיות מגבלותמבטל נוהל זה אינו  .6.4

 למגבלות תתווספנה זה נוהלכאמור ב והמגבלות משפט ערכאות בידי שניתנו או הגבולות ביקורת

 .להם ניתנו שכבר

 

 ברישיונו שנקבעו התנאים לביטול מקלט מבקש/  מסתנן לש פנייה .7

 

תנאים את ה יש לבטל יבות פרטניות שבגינןסנ הטוען לקיומן שלמבקש מקלט  ו/או תנןמס .7.1

לפנייה בכתב בפני מטה מינהל אכיפה וזרים. , רשאי להביא את מלוא טענותיו כאמור שנקבעו 

 יש לצרף את מלוא האסמכתאות הרלוונטיות לבקשה.

את  הממונה יבחן, הבקשות לביטול התנאים שנקבעו כאמורפרטנית של הבחינה במסגרת ה .7.2

)מעבר  מצדיקות החרגתו מנוהל זהההמבקש  וייחודיות במצבו של חריגות נסיבות קיומן של

 .לקבוצות שכבר הוחלט על החרגתן כאמור(
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במערכת  לקטין הסמוך על שולחנו ואשר לומדמבקש מקלט הטוען להיותו הורה ו/או מסתנן  .7.3

נוך וכן אסמכתאות אסמכתאות לטענותיו ובכלל זה אישור ממערכת החי יציגהחינוך הישראלית 

 מגוריהם המשותפים.על המעידות 

לא תתקבלנה פניות  ו.ובשממסתנן /מבקש המקלט יודגש כי הפניות תוגשנה רק על ידי ה .7.4

 ח ידו של המעסיק.ברישיונות מטעם מעסיק זה או אחר בטענה לפגיעה במשל התנאיםלביטול 

 

 תחולה .8
 

 .1.10.2022החל מיום  ףלתוק תיכנסנההוראות נוהל זה 

 

ככל שהזר הנו מסתנן ו/או מבקש מקלט )כהגדרתם בנוהל זה( נכון ליום  על אף האמור לעיל,

 .1.1.2023אך מיום  בורו והוראות נוהל זה יחולו עליו, הרי שתוארך תקופת ההתארגנות ע1.10.2022

 

טרם לעניין המגבלות הגיאוגרפיות אשר הוצאו לאוכלוסיית המסתננים הרישיונות הכוללים תנאים 

יעמדו בתוקפן עד לקבלת החלטה עדכנית בעניינם על ידי ממונה ביקורת פרסומו של נוהל זה, 

 הגבולות. 

 

 
 החוק וסעיפיו .9

 
 .1952-תשי"ב ,חוק הכניסה לישראל

 

 
 


