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 לזכאי שבות המבקשים  1/נוהל הטיפול במתן מעמד א

 לבחון אפשרות השתקעות בארץ

 מטרת הנוהל .א

אפשרות ה לבדוק את  מבקשפי חוק השבות ועל  "עולה"זכאי לאשרת הינו במי שלקבוע את השיטה לטיפול 

 ."עולה"והתנאים להשתקעות בישראל כ

 

 תנאים ודרישות .ב

 הבאים:על מגיש הבקשה לקיים את התנאים 

 נוכחות אישית חובה. 1ב.

 .(3)אש/הארכת רשיון ישיבה  / ה לשינויטופס בקש 2ב.

 המבוקשת. רהשחודשים מעבר לתקופת הא 6-דרכון זר בתוקף ל 3ב.

  .תמונות חזותיות עדכניות שלוש 4ב.

  :כדלהלן מבקששל המקורי, מאומת ומתורגם )במידת הנדרש( תיעוד הגשת  5ב.

  מתורגמות. תעודות הכתובות בשפה  זכאות שבות/או המוכיחות יהדות ו ,מקוריותאישורים ותעודות

 אין צורך בתרגום, למעט מסמכים רבי מלל ופסקי דין.  -בה עובד הלשכה יכול לקרוא ולהבינה 

  אין צורך באימותה.  –תעודת לידה של המוזמן. במידה והוצגה תעודת לידה מקורית 

 המעידה על שינויי  ציבוריתיש להציג תעודה  ,מבקששינויי שם )פרטי/משפחה( של ה מידה ובוצעוב

 שם.

  מבקשממדינתו המעידה על מצב אישי נוכחי וקודם של העדכנית תעודה ציבורית.   

  תעודת יושר עדכנית של המוזמן )הכוללת גם שינויי שם( ממדינת מוצאו. במידת הצורך תידרש גם

  תעודה מן המחוז אליו משתייך המוזמן, לפי העניין. תעודת יושר פדראלית או

 

 . 5.2.0001לנוהל "שינוי מעמד מתייר לעולה"  בהתאםוזכאות ל"עולה" על פי חוק השבות  6ב.

במידה והמבקש יבקש לשדרג מעמדו לעולה, יש להודיעו כי ייתכן ויתבקש להמציא מסמכים 

 נוספים.

בר לתקופה של ( למבקש ששהה בישראל מענדרש גם לגורמי הביטחוןוובמידה ) ת ישראלמשטרתשובת  7ב.

 חצי שנה.

 .בהתאם ללוח אגרות–תשלום אגרה  8ב.
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 הליך הטיפול .ג

יבדוק את , המקבל את טופס הבקשה יזהה את המבקש אל מול הדרכון והתמונההרשות לשכת עובד  .1.ג

פרטי הבקשה של המבקש למול מערכת אביב, ובכללם פרטי כניסות ויציאות, חוצץ "אשרות" תיק זר 

ם ואישורים אל מול הקונסוליה בחו"ל(  וכן את המסמכים הרלוונטיים במערכת "אביב")סירובי

 ם, ויעדכן הבקשה ופרטיה ב"גיליון רישום" של המבקש. אמיתותו

 המבוקש. ןמעבר לתקופת הרישיו חודשים 6של דרכון תקף לתקופה  בקשמזר היש לוודא שברשות ה .2.ג

מתן נוהל "יש לפעול בהתאם ל לוודא שאין הגבלה כלשהי למתן השירות. במידה ויש הגבלהיש  .3.ג

 .1.2.0001 מספר שירותים המצריכים בירור מקדים"

 
בקובץ המרשם על מנת לוודא כי המבקש אינו נושא מספר יבדוק פרטי המבקש  הרשותלשכת  עובד 4ג.

 זהות.

 
 ן:הלבקובץ מרשם האוכלוסין יש לפעול כדלכאזרח היה ונמצא רישום על שמו . 5ג.

 רשום כאזרח ישראלי. למבקש כי הינותימסר הודעה  5.1ג.

 .בדרכונו הזררישיון השהייה בוטל י 5.2ג.

  ישראלי. יש לעדכן המבקש כי עליו לצאת את הארץ באמצעות מסמך נסיעה 5.3ג.

 .ת.ז. חדשהבארץ תונפק לו להשתקע המבקש באם יחליט  5.4ג.

בד הרשות  שאילתא למשטרה על במידה והמבקש שהה בישראל מעבר לתקופה של חצי שנה, יעביר עו 6.ג

אם נמצאה מניעה בטחונית ו/או פלילית יש  עבר פלילי ומידע מודיעיני ובמידה ונדרש גם לגורמי הביטחון.

 טרם מתן החלטה.ברלוונטי אשרות דסק  –להעביר הבקשה למטה הרשות 

 לקבלת אישור זכאות המבקש. /לשכת הקשרהעובד יעביר שאילתא לסוכנות היהודית 7ג.

)אלא בהם שהה המבקש בישראל קודם לכן  תטופל ללא קשר לתקופות 1א/ מעמד מסוגהבקשה לקבלת  8ג.

אושר י -הנדרשים ואי מניעה עמידה בתנאים  ,לאחר בדיקת הזכאות .(1מסוג א/ מעמדאם כן שהה ב

 . 1א/ מעמד מסוג 

  בקשת המבקשלהתאם לתקופה מקסימלית של עד שלוש שנים ב לראשונהיינתן  1רישיון מסוג א/ 9ג.

 . )שנה/שנתיים/שלוש(.ובהתאם לתקופה בה עתיד לשהות בישראל
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בהתאם לתקופה אותה ביקש המבקש וזאת  1רישיון מסוג א/היך את הארעם תום התקופה ניתן ל 10ג.

עד לחמש תהא  זהכוללת ברישיון מסוג ובהתאם לתקופה בה עתיד לשהות בישראל, כאשר התקופה ה

ניתן לאשר אשרת כניסה חוזרת רב פעמית )אינטר  ובכפוף לתוקף הדרכון הזר.ברצף בלבד שנים 

 ויזה( למלוא תקופת הרישיון המאושרת.

מעמד של תושב  קבלת ", אועולה"להגיש בקשה ל מבקשיוצע ל 1השהייה במעמד א/עם סיום תקופת  11ג.

מספר  5שיון ישיבה מסוג א/ועל פי נוהל מתן/הארכת רי, חמש שנים נוספות ע"פ בקשתו 5ארעי מסוג א/

5.2.0029.  

עובד לשכת הרשות בדיקת יבצע הוארך לתקופה של מעל שנה ברצף,  ניתן או מבקש שתוקף רישיונו 

במידה ונתקבלו הערות, יש לזמן המבקש ללשכה ולהעביר עניינו להתייעצות עם דסק  .מד"פ אחת לשנה

 אשרות במטה הרשות.

 והצהרה על עבר פלילי. רת בריאותהמבקש יחתום על טופס הצה  12ג.

וודא כי המבקש מילא את כל הפרטים הנדרשים ליצירת קשר עימו במהלך שהותו בישראל כולל יש ל 13ג.

כתובות של המקומות בהם צפוי לשהות, כתובות המארחים/ מוסד בו ישהה באם קיים, טלפונים של בני 

 ד.משפחה וקרובים, דרכים ליצירת קשר, כתובות מייל ועו

 ויוקצה למבקש מספר זהות. 14/ון רישום מרבסיום הבדיקות ימולא שאל 14ג.

 ותונפק לו תעודה חדשה.  בקש ימלא טופס בקשה לת.ז. ראשונההמ 15ג.

 .דרכוןב שתודבק 1/ארעי א ינפיק מדבקתהרשות  עובד 16ג.

 יש לבצע קישור תיקים בין תיק אדם לתיק זר. 17ג.

שב/אזרח ישראלי יש לבצע קשר משפחתי בקובץ ביניהם ולהדפיס לבן הזוג במידה והמבקש נשוי לתו 18ג.

 הישראלי ספח חדש עם פרטי בן הזוג הארעי.

 
 החוק וסעיפיו .ד

 1974-תשל"ד תקנות הכניסה לישראלל)א( 6סעיף  1ד.

 1952-חוק הכניסה לישראל תשי"ב 2ד.

 נספחים .ה

 (3)אש/טופס בקשה לשינוי/הארכת רשיון ישיבה 


