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 לאומי ניסי ןמחזיק דרכומי של לישראל מתן אשרת כניסה לכניסות רב פעמיותנוהל 

 רקע: .א

סין בדבר הסדר  ממשלת הרפובליקה העממית של לביןנחתם הסכם בין ממשלת ישראל  2016 במרס 29יום ב .1.א

לאזרחים סיניים מחזיקים בדרכונים לאומיים ישראליים ואזרחים ישראלים המרובות ל ותכניסלאשרות 

 . בדרכונים רגילים סינייםהמחזיקים 

לקבל, ע"פ בקשה,  יוכלו )דרכונים לאומיים( רגילים סיניים אזרחים סיניים המחזיקים בדרכונים על פי ההסכם, .2.א

רבית של עשר יאשר תוקפה יהיה לתקופה מיסה"( אשרת כנאשרה/)להלן " 2מסוג ב/ רב פעמית אשרת כניסה

 שנים, אך לא יותר מתוקף הדרכון של מבקש האשרה. 

 מטרת הנוהל: .ב

נוהל זה נועד להסדיר את הליך הטיפול בבקשות של אזרחים סינים לאשרת כניסה רב פעמית לתקופה של עד עשר 

במעבר הגבול והארכתו,  2מסוג ב/ בישראל ישיבהמתן רישיון שנים על ידי נציגות ישראל בחו"ל, כמו כן להסדיר 

 .1952-בכפוף להוראות חוק הכניסה לישראל התשי"ב

 עקרונות כלליים: .ג

על ידי  תוגשובהתאם לנוהל זה, לתקופה של עד עשר שנים  2מסוג ב/ רב פעמיתכניסה אשרת קבלת בקשות ל .1.ג

בלבד ולא ניתן להגיש בקשה  ברחבי העולםהפרוסות ישראל ת יונציגואחת מבאזרח סיני המחזיק בדרכון לאומי 

 .כאמור בישראל

 , אך לא יותרשנים 10לתקופה של עד רב פעמית  להנפיק אשרת כניסה הקונסול בנציגות ישראל בחו"ל מוסמך .2.ג

 .זה תנאי נוהלובכפוף ל של מבקש האשרה, תוקף הדרכוןמ

ים חריגים במקר .ימים 90 תעלה עלא שלמקסימלית לתקופה ינתן במעבר הגבול י 2מסוג ב/ ישיבההשיון יר .3.ג

ימים, יהא באפשרות האזרח הסיני לפנות ללשכת  90-העניק את הרישיון לתקופה הקצרה מובמידה ובקר הגבול 

מיום כניסתו ברצף ימים  90של מקסימלית מינהל האוכלוסין האזורית בבקשה להארכת הרישיון עד לתקופה 

מיום הכניסה  בשנה בישראל ימים 180של האזרח הסיני הינה המקסימלית במצטבר  השהיה תקופתראל. שלי

 .הראשונה

של עובדים זרים, וכן בעלי רישיונות ישיבה  בני משפחתם ,, עובדים זריםנוהל זה לא יחול על קבוצות תיור .4.ג

 .אחרים )לדוגמא: סטודנטים, מתנדבים, וכו'(

וכן על הוראות נהלי רשות האוכלוסין וההגירה בכל דין הוראות נוהל זה באות להוסיף על ההוראות הקבועות   .5.ג

 והחלטות הממשלה הרלוונטיות ולא לגרוע.
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 :תנאים ודרישות .ד

וף הגעה לישראל, בצירהבטרם ובלבד בנציגות ישראל בחו"ל מראש  תוגש זה לנוהל בהתאם כניסה לאשרת בקשה

  .מסמכים רלוונטיים כמפורט להלן

 .חודשים מעבר לתאריך הנפקת אשרת הכניסה 12ני רגיל )לאומי( תקף לפחות דרכון סי הצגת .1.ד

   .( הכוללת הצהרת המבקש בנוגע לשהיות קודמות בישראל1אש/הגשת טופס בקשה ) .2.ד

 .(פספורטחזותית עדכנית )תמונות  2 .3.ד

 איסור עבודה בישראל.יציאה במועד ולהמבקש התחייבות   .4.ד

 .בחו"ל אישורים ממקום העבודה .5.ד

  . מסמכים להוכחת קשר משפחתי שמדובר בביקור בן משפחהככל  .6.ד

 לישראל וחזרה. הזמנת מלון, אישור רכישת כרטיסי טיסה .7.ד

בדרכונו או  /שנגןיש למבקש ויזה אמריקאיתלמעט במקרים בהם הצהרה בנקאית של שלושה חודשים אחרונים.  .8.ד

 גואנדג'ו.או  , צ'נגדוביג'ינג, שאנגחאיבעל תעודה המעידה על תושבות בשהינו 

 .וולשיקול דעתבסמכות הקונסול לדרוש כל מסמך אחר או לזמן את המבקש לראיון בהתאם לצורך  .9.ד

 השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח האגרות. –אגרת שירות  .10.ד

 

 הליך הטיפול: .ה

וכי דלעיל כי הבקשה עומדת בתנאים ובדרישות הנציגות תבדוק  ,באחת מנציגויות ישראל לאחר הגשת הבקשה .1.ה

יידרש בו  למבקשישלח מכתב יהומצאו כלל המסמכים הנדרשים. במידה ולא הומצאו כלל המסמכים הנדרשים, 

יובהר כי הטיפול בבקשה יחל רק לאחר  ימים. 30בתוך  לצורך המשך טיפול בבקשהלהשלימם  נציגותעל ידי ה

 .בפרק הזמן הנדרש השלמת כלל המסמכים הנדרשים

 המבקשייבדקו ביקורים קודמים של כן ו הקונסולריתבמערכת פרטי הבקשה לאחר הגשת הבקשה במלואה, יוזנו  .2.ה

שהייה בלתי בגין למבקש ) "הגבלות"עוד ייבדק כי אין  וכדומה. בעבר שהחזיק רישיוןבתנאי עמידתו בישראל, 

 הבקשה.( או כל מניעה אחרת לאישור ו'וכבעבר  , הרחקה, סירוב כניסהחוקית

לעמידת המבקש בכפוף ו קונסול בנציגותהל ידי תתקבל ע ומשך האשרהאשרת כניסה ההחלטה בבקשה למתן  .3.ה

 .בנוהל זה המפורטיםבתנאים 
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המאושרת ועד הרב פעמית תקופת אשרת הכניסה משך את  ו, תכלול החלטתהחליט הקונסול לאשר הבקשה .4.ה

בסמכות הקונסול לאשר אשרת כניסה חד פעמית יחד עם זאת  ,לתקופה מקסימלית של עשר שנים כאמור

  .של הבקשה יהבהתחשב בנסיבותלתקופה מוגבלת ו

  .החליט הקונסול שלא לאשר הבקשה, יישלח מכתב סירוב למבקש .5.ה

כניסה ותונפק אשרת  "אביבמערכת "הקונסולרית וממנה במערכת אשרות ב במערכת כןעודהחלטת הקונסול ת .6.ה

 שתודבק בדרכונו של המבקש. 

 אך ורק על גבי הדרכון הלאומי ולא ניתן לאשר על גבי גיליון נפרד.  הרב פעמית תונפקאשרת הכניסה  .7.ה

האזרח הסיני  באפשרותימים,  90-בקר הגבול העניק את הרישיון לתקופה הקצרה מ בהםבמקרים חריגים  .8.ה

נוהל הטיפול " – 5.4.0007זורית בבקשה להארכת הרישיון ובהתאם לנוהל לפנות ללשכת מינהל האוכלוסין הא

עד לתקופה מקסימלית  2להאריך רישיון ב/עובד לשכת הרשות בסמכות  ."2בהארכת רישיונות ביקור מסוג ב/

 ימים ברצף מיום כניסתו לישראל.  90של 

ימים בשנה מיום הכניסה  180ימים בישראל ובמצטבר עד  90לא תתאפשר שהות ברצף מעבר לתקופה של  .9.ה

 הראשונה.

סמכויות בביקורת הגבולות אפשרות לבטל אשרה לפי הלבעלי מקנה  1952 –חוק הכניסה לישראל התשי"ב  .10.ה

במקרה זה, אזרח סיני המבקש לשוב הנהלים. בנסיבות שבהן אשרת הכניסה בוטלה, הכניסה לישראל תסורב. 

  לישראל יהא עליו לפנות לנציגות ישראל בבקשה חדשה לקבלת אשרת כניסה.

בכפוף לעריכת  ת,רשות האוכלוסין וההגירה רשאי, 1952-לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב 11יף בהתאם לסע .11.ה

חוק ו/או בתקנות ו/או הוראות הנמצאה אי עמידה באם מכוח נוהל זה,  כל אשרה ורישיון הניתנים שימוע, לבטל

התקבלה במקרה שבו ו/או  האשרה/הרישיוןמקבל ידי מידע מלא ומקיף על  כי לא נמסרבנהלים ו/או התגלה 

או אם נמצאה מניעה אחרת להמשך תוקף האשרה  הרישיוןהאשרה/לביטול מאת גורם מוסמך המלצה מנומקת 

  .  רישיוןהאו 

 החוק וסעיפיו .ו

 1952-חוק הכניסה לישראל תשי"ב

  1974-תקנות הכניסה לישראל, תשל"ד

 הרפובליקה ממשלת עם מרובות לכניסות אשרות הסדר לפי מרבית אשרה מתקופת)פטור  לישראל הכניסה צו

 2016 –"ו התשעשל סין(,  העממית

 


