
 
 5...5090 והל: מספר נ  אשרות תחום: 

 נושא:
      – 3אשרה מסוג א/תן מ

 דתאיש 
 

 3מתוך      5דף   

 1.11.2011 : תאריך עדכון 

 

 

 
 

 5...5090 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות

 

 

 

 רישיון  תהארכ / / מתן רישיון ישיבהנוהל הטיפול במתן אשרת כניסה

 (3לאנשי דת )א/הישיבה 

 מטרת הנוהל 0א

 
 ת רישיון הישיבהוהארכ 3וג א/סמ, מתן רישיון ישיבה לקבוע את השיטה לטיפול באשרת כניסה

  דת. ישלא

 
 תנאים ודרישות 0ב

 
 על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים:

 . 1לישראל מסוג אש/ שה לאשרת כניסהטופס בק  50ב0 

חודשים  6 -לוודא כי תוקף הדרכון הוא לפחות ל . יששל איש הדת נו הזרצילום דרכו   2ב0 

 שיון.ימעבר לתקופת הר

 חובה. -נציג המוסד הדתי / נוכחות של המזמין  .3ב0

ארץ עם המוזמן ישרת אצלם וייצא את ה לפיואישור מהמוסד הדתי בו ישרת איש הדת  .4ב0

 סיום תפקידו.

 .  םות שאיש הדת המוזמן ימלא תפקיד במוסד דת מוכר על ידידתעדות ל אגףהמלצת ה   5ב0

ולא יתאפשר שינוי  ינתן לזר עוד בהיותו בארצותלראשונה  אשרה כאיש דתככלל, מתן     6ב0

 .האוכלוסין רשותמנהל לשכת חריג יועבר להחלטת ה מקר .3מעמד לא/

 הארכת רישיון ישיבה:בבקשה ל    7ב0

 .3אש/מסוג בקשה להארכת רישיון ישיבה טופס  7.1ב. 

 נציג המוסד. /המבקש נוכחות    7.2ב. 

 .השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח אגרות –תשלום אגרה     8ב0

 

 הליך הטיפול 0ג



 
 5...5090 והל: מספר נ  אשרות תחום: 

 נושא:
      – 3אשרה מסוג א/תן מ

 דתאיש 
 

 3מתוך      2דף   

 1.11.2011 : תאריך עדכון 

 

 

 
 

 5...5090 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות

 

 

 

 המקבל את טופס הבקשה לאשרת כניסה של איש הדת, יבדוק את  עובד הרשות 5ג0

אנשי דת לא הבקשה עונה לתנאים הנדרשים. כי  ויוודא המסמכים שהוגשוום הפרטי

  סיכון./ מקדמיות ואישור של גורמי הביטחון, כולל מדינות אבחון נדרשים בבדיקות 

 

כדי לוודא שאין ב "תיק זר"ו "מערכת אביב"אל מול  הבקשה בדוק את פרטיעובד הרשות י 2.ג

 "שירותים המצריכים ברור מקדיםנוהל "עפ"י קיימת הגבלה יש לטפל  הגבלה. באם 

 .1.2.0001מספר 

 

 בתיק זר. "אביב"מערכת "גיליון רישום" הבקשה תעודכן ב 3ג0

 

במערכת עובד הרשות בגיליון רישום ההחלטה ויעדכן  ,הוחלט לאשר את הבקשה 4.ג

הישראלית במקום מגוריו של ויועבר באמצעותה אישור לנציגות  "אשרות" בקובץ "אביב"

העתק אחד יתויק בתיק והעתק נוסף יישלח . ימי עבודה ממועד ההחלטה 3תוך  המוזמן

  למוסד המזמין.

 

 שנה אחת ותוארך בכל פעם לשנה נוספת. להארכה תהיה בתוקף  5ג0

 

במקרים חריגים בהם שוהה הזר בישראל, והמוסד הדתי מבקש עבורו רישיון איש דת,   6ג0

 .מנהל הלשכהיובא עניינו להחלטת 

 

בהם קיימת עילה לסירוב הבקשה, יועבר הנושא להחלטת מנהל הלשכה. מצא  במקרים 7ג0

הבקשה, יעביר התיק והמלצתו לראש דסק אשרות  מחייבת סירובמנהל הלשכה כי העילה 

 . סופיתמתן תשובה טרם בות ידתעדות אגף לההתייעצות עם לבמטה הרשות 

 

יש לציין  את סיבת  ".אביב"כת במער, יעודכן הסירוב לסרב הבקשהבמטה הרשות הוחלט   8ג0

.בתום הטיפול יוחזר ולאגף לעדות למוסד המזמיןמנומק הסירוב ולשלוח מכתב סירוב 

 התיק ללשכת הרשות.

 



 
 5...5090 והל: מספר נ  אשרות תחום: 

 נושא:
      – 3אשרה מסוג א/תן מ

 דתאיש 
 

 3מתוך      3דף   

 1.11.2011 : תאריך עדכון 

 

 

 
 

 5...5090 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות

 

 

פרחי כמורה/ סטודנטים לכמורה / נזירות יטופלו בהתאם לתנאי נוהל זה ובכפוף להמלצת  9ג0

 .2האגף לעדות, ולאחר אישור הבקשה תוענק להם אשרה מסוג א/

נדרשים בבדיקות מקדמיות ואישור של אינם בקשות אלו במוזמנים ממדינת אבחון/סיכון 

 .גורמי הביטחון

 

, אגף לעדות דתיותהמלצת העמידה בתנאים, קבלת תתבצע בכפוף ל 3א/ ת רישיוןהארכ .5.ג

רישיון חודשים לפחות מתום תוקף ה 6 -ל תקףהזר ובכפוף לדרכון  שאילתא למטא"ר ,

 .המבוקש

 

 ומנומקהסבר מפורט  יועבר -3ברישיון מסוג א/ שנים של שהות כאיש דת 7לאחר  055ג

 הדת, מומחיותו , תפקידו בכנסייה איששל  ייחודיותובדבר  ותידתעדות ל אגףמה

 איש הדת בישראל.  נחיצותו שלו

 

שנים, הארכת רישיונו תתבצע  7תקופה העולה על  3איש דת השוהה ברישיון מסוג א/ 52ג0

 תיים בכל פעם, בכפוף לעמידה בתנאים. לשנ

 

 .5.10.0001יטופלו בהתאם לנוהל  3בני משפחה של אנשי דת בעל אשרת א/ 53ג0

 

ניתן לאשר אשרת חוזר )אינטר ויזה( רב פעמית למי שאושרה בקשתו, בכפוף לתום  54ג0

 תוקף האשרה. 

 

 החוק וסעיפיו 0ד

 1174-)ג( לתקנות הכניסה לישראל  תשל"ד6סעיף       

 

 נספחים 0ה

 

 50אש/טופס בקשה לאשרת כניסה  05ה 

 30אש/ טופס בקשה להחלפת/הארכת רשיון  02ה 


