 .1מצורפת מטה טבלה מרכזת של הנהלים המקצועיים ברשות האוכלוסין
וההגירה ובהתאם לתחומי הטיפול:
נושא כללי -

תחום ( 1נהלים המתחילים במספר )1

נושא מרשם –

תחום 2

נושא דרכונים –

תחום 3

נושא אזרחות –

תחום 4

נושא אשרות וזרים –

תחום 5

נושא ביקורת גבולות –

תחום  – 6יפורסם בהמשך

נושא תחנות רישום –

תחום 8

נושא עובדים זרים –

תחום 9

נושא אכיפה –

תחום 10

 .2לנוחיותכם ובלחיצה על שם הנוהל ,קיים קישור ישיר לנוהל המפורסם
באתר האינטרנט של הרשות( .ישנם מספר נהלים שהורדו לשם הליך
עדכונם במטה ומשכך לחיצה על הקישור תוביל לפתיחת דף ריק שלא
מופיע בו נוהל).

מהדורה שלישית 29.12.2019

תחום  – 1כללי

מספר נוהל שם הנוהל
1.1.0001

נוהל ניהול נהלים

1.2.0001

נוהל מתן שירותים המצריכים בירור מקדים

1.3.0001

נוהל הטיפול באימות תעודה ציבורית שניתנה בחו"ל

1.4.0001

נוהל חוק חופש המידע

1.6.0001

נוהל קליטת בקשות ועררים על החלטות בלשכות ומטה רשות
האוכלוסין

1.8.0003

נוהל טיפול בתלונות ציבור

1.13.0001

נוהל בדיקה וקביעת מרכז חיים

1.14.0001

נוהל עבודה של הוועדה הציבורית לבחינת בקשות לקבלת
היתר/רישיון לשהייה ארעית מטעמים הומניטריים מיוחדים

1.14.0002

נוהל הטיפול בהחשדות בזיהוי בבקשות להנפקת תיעוד חכם

תחום  – 2מרשם
מספר נוהל שם נוהל
2.1.0001

נוהל רישום ראשון של פרטי הרישום של תושב

2.2.0001

נוהל רישום לידה בארץ

2.2.0004

נוהל רישום לידה שאירעה בחו"ל

2.2.0005

נוהל רישום מאוחר של לידות

2.2.0007
2.2.0008

נוהל הוספת פרטי אב לקטין תושב ישראל הרשום במרשם
האוכלוסין
נוהל הטיפול לרישום נולדים בישראל והכללת הזכאים לכך
במרשם האוכלוסין

2.3.0001

נוהל רישום פטירה בארץ

2.3.0002

נוהל רישום פטירה של תושב /אזרח שנפטר בחו"ל

2.3.0003

נוהל רישום מאוחר של פטירה

2.4.0001

נוהל ביצוע שינויים ,תיקונים ,השלמות ומחיקות בפרטי רישום
במרשם האוכלוסין

2.5.0001

נוהל תיקון /השלמת מקום לידה

2.5.0002

נוהל השלמת עיר לידה למי שנולד בחו"ל

2.6.0001

נוהל שינוי /תיקון פרט רישום מין

2.7.0001

נוהל תיקון תאריך לידה

2.7.0002

נוהל השלמת תאריך לידה

2.8.0001

נוהל השלמת /תיקון פרטי הדת והלאום

2.8.0002

נוהל שינוי /המרה פרט הדת והלאום של תושב /אזרח

2.9.0001

נוהל תיקון פרטי מרשם לנפטר

2.10.0001

שינוי שם כללי

2.10.0004

נוהל הטיפול בבחירת שם משפחה בעקבות נישואין

2.10.0006

נוהל הטיפול בשינוי שם למפרע

2.10.0007

נוהל הטיפול בהודעה על שינוי שם פרטי ומשפחה לקטין

2.10.0009

נוהל הטיפול בקביעת שם אב לילד שהשם הפרטי של אביו אינו
ידוע

2.11.0001

נוהל ביצוע שינויים ותיקונים במצב אישי

2.11.0002

נוהל טיפול בשינוי המצב האישי  -נישואין שנערכו בארץ

2.11.0003

נוהל טיפול בגירושין שנערכו בארץ

2.11.0005

נוהל טיפול בגירושין /נישואין שנערכו בחו"ל

2.11.0006

נוהל טיפול בנישואי קטינה (בוסר)

2.11.0007

נוהל טיפול בנישואי ביגמיה

2.11.0009

נוהל טיפול בעדכון מצב אישי בעקבות נישואין קונסולריים

נוהל טיפול בעדכון מצב אישי לבן /בת זוג בברית הזוגיות
2.11.0010
לחסרי דת
 2.12.0001נוהל אימוצים כללי
 2.12.0002נוהל אימוץ ע"י שני הורים בארץ
 2.12.0003נוהל אימוץ חד הורי בארץ
 2.12.0004נוהל הטיפול ברישום אימוץ בין ארצי
2.12.0005

נוהל הטיפול ברישום צו הורות (פונדקאות)

2.12.0006

נוהל הטיפול ברישום צו אפוטרופסות

2.13.0001

נוהל שינוי מען

2.13.0002

תיקון מען

2.13.0003

נוהל שינוי מען עבור דייר לשעבר

2.13.0004

שינוי מען למי שאינו אזרח אלא בעל רישיון ישיבת קבע/ארעי

2.13.0005

נוהל שינוי מען לקטינים ולחוסים

2.13.0007

הודעה על כתובת למשלוח דואר /שינוי בכתובת למשלוח דואר

2.13.0008
2.13.0009

נוהל הטיפול בהודעה של אזרח /תושב קבע על השתקעות
בחו"ל
הודעה על כתובת למשלוח דואר לקטינים /שינוי בכתובת
למשלוח דואר

2.14.0001

נוהל הנפקת תעודת איתור מען /בירור ת.ז /.בירור שם

2.14.0002

נוהל הנפקת תעודת חיים

2.15.0001

נוהל הנפקת תעודת לידה

2.16.0001

נוהל הנפקת תעודת פטירה

2.17.0001

נוהל הנפקת תמצית רישום

2.18.0003

נוהל הנפקת תעודת זהות במקום תעודה בלויה או בעקבות
שינויים בפרטים אישיים

2.18.0004

נוהל הנפקת תעודת זהות במקום תעודה שאבדה /נגנבה

2.18.0010
2.18.0013
2.18.0014

נוהל הפקת ספח תעודת זהות במקום ספח שאבד ,נגנב או
הושחת
נוהל הטיפול בקבלת בקשה ,ניפוק ,הפעלה ומסירה של תעודות
זהות ביומטרית חכמה
נוהל אבטחת כרטיסי תעודת זהות ומעטפות קוד בלשכות

2.18.0015

נוהל פקיעת תוקף תעודת זהות (ביומטרית חכמה או רגילה)

2.18.0017

תעודת זהות זמנית וקיצור תוקף ת.ז רגילה

2.18.0018

משלוח ,אישור מסירה והפעלה של ת .זהות ביומטרית

תחום  – 3דרכונים
מספר נוהל

שם נוהל

3.1.0001

נוהל הטיפול במסמכי נסיעה ישראליים

3.2.0001

בקשה לדרכון /תעודת מעבר ראשון

3.2.0002

בקשה לדרכון /תעודת מעבר לקטין

3.2.0003

בקשה לדרכון המכיל  64עמודים (דרכון כפול)

3.2.0005

בקשה לתעודת מעבר במקום דרכון לאומי (תמבד"ל)

3.2.0006

נוהל הטיפול בבקשה לתעודת מעבר ישראלית לזרים  -עבור
מי שרשום במרשם האוכלוסין

3.2.0009

נוהל הטיפול בכרטיס יוצא

3.2.0010

נוהל הטיפול בקבלת בקשה למסמך נסיעה ביומטרי חכם

3.2.0016

נוהל ניסויי לבירור זהותם של תושבי רצועת עזה הטוענים כי הינם
אזרחי ישראל לצורך קבלת דרכון ישראלי וכניסה לישראל
נוהל הטיפול בבקשה לתעודת מעבר ישראלית למי שאינו תושב הרשום
במרשם האוכלוסין
בקשות עולים למסמך נסיעה ישראלי או ליציאה מהארץ בחמש השנים
הראשונות לעלייתם

3.3.0004

בקשה לדרכון /תמבד"ל למי שהתאזרח

3.4.0002

בקשה למסמך נסיעה במקום מסמך נסיעה שאבד /נגנב/
הושחת

3.2.0008

נוהל הטיפול בבקשה למסמך נסיעה שאינו ביומטרי :מסמך נסיעה
זמני (דרכון זמני  /תמבד"ל זמני  /תמי"ל זמני) ומסמך נסיעה המונפק
בנציגויות ישראל בחוץ לארץ

3.6.0002

מסמך נסיעה בעקבות שינויים  /תיקונים בפרטי מרשם
הרשומים בו

3.7.0001

טיפול באזרח ישראלי /תושב ישראל המבקש לצאת מהארץ
ו/או להיכנס לארץ עם דרכון /תעודת מעבר זרים שברשותו

3.2.0012

3.3.0001

תחום  – 4אזרחות
מספר נוהל

שם נוהל

4.0.0001

כללי

4.0.0002

טבלת סמלי אזרחות

4.1.0001

הדרכה לעולה בעניין מסירת הצהרת ארל"י

4.1.0002

הצהרת ארל"י ליחיד

4.1.0003

הצהרת ארל"י משפחתית

4.1.0004

הצהרת ארל"י עבור קטין

4.1.0005

אישור חוזר על הצהרת ארל"י

4.1.0006

ויתור על הזכות להצהיר ארל"י

4.1.0007

ביטול הצהרת ארל"י

4.1.0008

כרטיס מצהיר ארל"י מסופק

4.2.0001

רכישת זכויות לפי סעיף ( 4א) לחוק השבות

4.4.0001

התאזרחות לפי סעיפים  5-8לחוק

4.4.0002

התאזרחות למי שמסר הצהרת ארל"י

4.4.0004

התאזרחות לתושב קבע הנשוי לאזרח ישראלי

4.4.0006

הצהרת אמונים

4.5.0001

הענקה לקטין לפי סעיף 9א'( )1לחוק

4.5.0002

הענקה לקטין לפי סעיף 9א'( )2לחוק

4.5.0003

נוהל הטיפול בהענקת אזרחות למי שאזרחותו בוטלה בהיותו
קטין ע"י הוריו ,ולמי שלא רכש אזרחות מלידה לפי סעיף 4
(א)()2משום שנולד דור שני בחו"ל ומבקש לקבלה בין הגילאים 18 22-
לפי סעיף (9א)()3

4.6.0001

השבת אזרחות

4.7.0001

ויתור על האזרחות הישראלית לאזרח תושב חוץ

4.7.0002

ויתור על האזרחות הישראלית לתושב ישראל המבקש להגר

4.7.0003

ויתור על האזרחות הישראלית לקטין שהוקנתה לו האזרחות
מכוח לידה בחו"ל

4.7.0004

ויתור על האזרחות הישראלית לקטין שהוקנתה לו האזרחות
מכוח לידה בישראל ומכוח שבות

4.7.0005

ויתור על האזרחות הישראלית לאזרח מכוח שבות המבקש
לשמור על אזרחותו הקודמת

4.7.0006

נוהל אישור חוזר על ויתור על אזרחות ישראלית לפי סעיף
 10לחוק אזרחות

4.8.0001

נוהל הטיפול בבקשת אישור על אזרחות ארצישראלית
פלשתינאית מתקופת המנדט

4.9.0001

בירור אזרחות מיוזמת המבקש

4.9.0002

בירור אזרחות תוצאתי

4.10.0001

תעודה המעידה על אזרחות ישראלית

4.10.0002

נוהל הטיפול באישור על אי  -היות המבקש אזרח /תושב

תחום  – 5אשרות
מספר נוהל שם נוהל
5.1.0003

נוהל פטור מאגרה בבקשות לאשרה ו/או רישיון ע"פ חוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב 1952

5.1.0004

נוהל ערבויות

5.1.0005

נוהל העברת תיקים לטיפול המטה

5.1.0006

נוהל הענקת אשרת חוזר

5.1.0007

נוהל הענקת פטור מאשרת חוזר

5.1.0009

נוהל מתן אשרת כניסה לילד שאומץ בחו"ל

5.1.0010

נוהל טיפול בבקשה לקבלת היתר יציאה לסוריה  -סטודנטים וכלות

5.1.0011

נוהל טיפול בבקשה לקבלת היתר יציאה לסוריה  -כהני דת

5.1.0012

נוהל הטיפול בבקשה לקבלת היתר יציאה ע"פ תקנה  5לפקודת
הארכת תוקף של תקנות לשעת חירום (יציאה לחו"ל) התש"ט 1948

5.1.0013

נוהל עריכת ראיונות

5.2.0001

בקשה לשינוי מעמד מתייר לעולה

5.2.0002

נוהל אישור בקשה לאשרת עולה בשנית בארץ או בנציגות

5.2.0003

נוהל מתן רישיון עבודה בישראל למי שחוק השבות חל עליו ואינו אזרח
תושב ישראל

5.2.0004

נוהל מתן מעמד בישראל לקטינים שנולדו בישראל בדרך של הכרה
באבהות

5.2.0005

נוהל הטיפול בהענקת מעמד קטין זכאי שבות אשר הוריו אינם נמצאים
בארץ או שעלה עם אחד מההורים ואין לגביו הסכמת ההורה האחר

5.2.0007

נוהל הטיפול במתן מעמד לקטין שאומץ ע"י זכאי שבות בטרם העליה

5.2.0008

נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי

5.2.0009

נוהל הטיפול בהסדרת מעמד לבני זוג של אזרחים ישראלים לרבות
בני אותו מין

5.2.0010

נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג האחד זכאי שבות והשני לא שנישאו
פחות משנה לפני העליה

5.2.0011

נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג הנשוי לתושב קבע

5.2.0012

נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל ובמי שהוכרו כזכאים
למקלט מדיני בישראל ע"י שר הפנים

5.2.0013

נוהל הארכת אישורי שהיה למסתננים

5.2.0015

נוהל הערות גורמים בבקשות לאיחוד משפחות

5.2.0017

נוהל הטיפול בהפסקת הליך מדורג

5.2.0018

נוהל פקיעת רישיון לישיבת קבע

5.2.0019

נוהל הטיפול בהפסקת הליך מדורג להסדרת מעמד לבני זוג של
ישראלים כתוצאה מאלימות מצד בן הזוג הישראלי

5.2.0020

נוהל הטיפול במי שמעמדו בוטל כיוון שניתן על יסוד פרטים כוזבים
בעת היותו קטין ושהתגלה כי הופעלה נגדו אלימות

5.2.0022

נוהל ועדה בינמשרדית

5.2.0023

נוהל מתן בפועל  /הארכת רישיון לישיבת ארעי מסוג א 3 /ורישיון
לישיבת קבע

5.2.0024

נוהל הטיפול בהענקת מעמד לבן קטין של בן/ת זוג של זכאי בשבות

5.2.0027

מתן מעמד לנין של יהודי

5.2.0029

נוהל הטיפול בבקשה למתן רישיון ישיבה בישראל לקטין שנולד
בישראל שרק אחד מהוריו רשום כתושב קבע לפי תקנה  12לתקנות
הכניסה לישראל התשל"ד 1974

5.2.0030

נוהל הטיפול בבקשה למתן רישיון ישיבה בישראל לקטין שנולד מחוץ
לישראל שרק אחד מהוריו רשום כתושב בישראל

5.2.0032

נוהל מתן מעמד לחסידי אומות העולם

5.2.0033

נוהל מתן מעמד להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי

5.2.0036

נוהל מתן מעמד להורה לחייל

5.2.0037

נוהל מתן רשיון שהייה בישראל לנפגעי פעולות איבה

5.2.0038

נוהל הטיפול בבקשה לעיכוב הרחקה /מתן מעמד זמני מטעמים
רפואיים

5.3.0001

נוהל הזמנת עובד זר מחו"ל

5.3.0002

נוהל הזמנה והעסקת עובד זר בתחום הסיעודי

5.3.0004

נוהל ניסוי להתרת העסקה קצרת מועד של עובדים זרים לסיעוד
השוהים בישראל בין  51-62חודשים להחלפה זמנית של עובדים זרים
לסיעוד שיצאו מישראל לחופשה באנטר ויזה

5.3.0005

נוהל הטיפול במתן אשרה לחוקר אורח ובני משפחתו

5.3.0006

נוהל זמני להגשת בקשות לפי סעיף 3א (ב )1לחוק הכניסה לישראל

5.3.0008

נוהל זמני לקביעת תקופת התארגנות ליציאה מישראל לעובדים זרים
בענף החקלאות וכן למומחים זרים בתפקיד שף

5.3.0009

נוהל ניסוי לטיפול בבקשות למתן אשרת כניסה ורשיון ישיבה למבקר
עסקי מסין

5.3.0010

נוהל הטיפול בבקשות למתן אשרת כניסה רב פעמית ורישיון ישיבה
למבקר עסקי מהרפובליקה של הודו

5.3.0013

נוהל הזמנת עובדים זרים בתחום ההשכלה הגבוהה (מרצים)

5.3.0014

נוהל הזמנת רופאים למטרת עבודה /השתלמות

5.3.0015
5.3.0017

נוהל הטיפול בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה ועבודה
ליהלומנים
ובני משפחותיהם
נוהל הטיפול בהזמנת שופטי ספורט קבוצות ספורט וספורטאים
לישראל

5.3.0019

נוהל הטיפול בתלונות על חברות כוח אדם

5.3.0022

נוהל עדכון מקום העבודה לעובדים זרים

5.3.0023

נוהל הטיפול בעובדת זרה בהריון ובעובדת זרה אשר ילדה בישראל

5.3.0024

נוהל הטיפול באשרת כניסה חוזרת לעובדים זרים השוהים בארץ כדין
ומבקשים לצאת לחו"ל ולשוב חזרה

5.3.0025

נוהל הטיפול בכניסת עובדים בינלאומיים של ארגונים הומניטריים לא
ממשלתיים לשטחי מדינת ישראל

5.3.0026

נוהל יישום תוכנית לחופשת טיול עבודה בישראל

5.3.0029

נוהל ניסויי לטיפול בבקשות למתן אשרת כניסה ורישיון ישיבה ליזמים
מחו"ל (חדשנות)

5.3.0030

נוהל הטיפול בבקשות למתן ולהארכת רישיונות למשקיעים ועובדים
מומחים חיוניים מטעמם ,אזרחי ארה"ב ובני משפחותיהם

5.3.0040

נוהל ניסויי לטיפול מזורז בבקשות להעסקת מומחה זר שהוא אזרח
מדינה לגביה חל פטור מאשרת כניסה המזומן לישראל לתקופה של עד
 30יום בשנה

5.3.0041

נוהל הטיפול בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה ועבודה
למומחים זרים

5.3.0042

נוהל הטיפול בבקשות להעסקה או למתן רישיון ישיבה לחוקרים
ומרצים במוסדות להשכלה גבוהה המצויים במסלול למתן קביעות וכן
לבני משפחותיהם

5.3.0043

נוהל ניסויי לטיפול בבקשות חברות הייטק וסייבר להעסקה והסדרת
מעמדם של מומחים זרים

5.4.0001

נוהל הטיפול במתן אשרות ורשיונות ישיבה מסוג ב 2/המוגשות
בלשכות מנ"א

5.4.0003

נוהל הטיפול בזרים המבקשים להיכנס ארצה ממדינות הפטורות
מאשרת כניסה

5.4.0004

נוהל הטיפול בהענקת אשרות ורשיונות ישיבה לזרים בגליון נפרד

5.4.0007

נוהל הטיפול בהארכות של רשיון ביקור מסוג ב2/

5.4.0010

נוהל מתן אשרת כניסה לכניסות רב פעמיות לישראל למי שמחזיק
דרכון סיני לאומי

5.5.0001

נוהל הטיפול באשרת נכנס נוסע מסופק מסוג ב3/

5.6.0001

נוהל הטיפול במתנדבים

5.7.0001

נוהל הטיפול במתן מעמד א 1/לזכאי שבות המבקשים לבחון אפשרות
השתקעות בארץ

5.7.0002

נוהל הטיפול בביטול מעמד לתושב ארעי שחדל להיות תושב

5.7.0003

נוהל הטיפול בביטול יזום של מעמד א 1/למי שמרכז חייו אינו בארץ

5.8.0002

נוהל מתן והארכת רישיון שהייה מסוג א 2/לתלמידים וסטודנטים זרים
במוסדות להשכלה גבוהה

5.9.0001

נוהל הטיפול במתן אשרת כניסה /הארכה לאנשי דת א3/

 5.10.0001נוהל הטיפול במתן רישיון ישיבה מסוג א 4/נלווה
 5.13.0003מתן אשרות לבני משפחה של דיפלומטים

תחום  – 8תחנות רישום
מספר נוהל שם נוהל
8.3.0001

מינוי פקידים לתחנות רישום וסוגי בקשות שהם רשאים לקבל

נוהל טיפול בבקשה למתן תעודת זהות ראשונה למי שמלאו
8.3.10001
לו  16שנה
נוהל טיפול בבקשה למתן תעודת זהות ראשונה לעולים
8.3.10002
חדשים
 8.3.10003נוהל טיפול בבקשה למתן תעודת זהות במקום בלויה
נוהל טיפול בבקשה לתעודת זהות במקום תעודת זהות
8.3.10004
שאבדה נגנבה או הושחתה
נוהל טיפול בבקשה למתן תעודת זהות בעקבות שינויים/
8.3.10005
תיקונים בפרטים אישיים
 8.3.10006נוהל טיפול בבקשה למתן תעודת לידה למי שנולד בישראל
 8.3.10007נוהל טיפול בבקשה למתן תמצית רישום ממרשם האוכלוסין
 8.3.10008נוהל טיפול בבקשה למתן תעודת חיים
 8.3.10009נוהל טיפול בבקשה בדבר שינוי שם משפחה ו/או פרטי
 8.3.10010נוהל טיפול בבקשה על בחירת שם משפחה
נוהל טיפול בבקשה לתעודת איתור מען או בירור מס' זהות
8.3.10011
או בירור שם
 8.3.10012נוהל טיפול בבקשה למתן תעודת פטירה
 8.3.10013נוהל טיפול בקבלת הודעה בדבר שינוי מען
נוהל טיפול בבקשה להשלמת שם פרטי של ילוד בהודעת
8.3.10014
לידת חי

 8.3.10015נוהל טיפול בבקשה לתיקון /שינוי פרטים אישיים במרשם
נוהל טיפול בבקשה לספח תעודת זהות במקום ספח שאבד
8.3.10016
נגנב או הושחת
הודעה על כתובת למשלוח דואר /שינוי בכתובת למשלוח
8.3.10017
דואר
 8.3.20001נוהל טיפול בבקשה לקבלת דרכון ראשון /חידוש דרכון
 8.3.20002נוהל טיפול בבקשה להארכת תוקף דרכון /תעודת מעבר
נוהל טיפול בבקשה לתעודה המעידה על האזרחות
8.3.30001
הישראלית
 8.3.30002נוהל טיפול בבקשה לתעודת בירור פרטים על נוסע ישראלי

תחום  – 9מינהל עובדים זרים
מספר נוהל שם נוהל
9.0.0001

נוהל ייצוג מעסיקים בפני מדור התשלומים

9.0.0003

נוהל פיקדון לעובדים זרים

9.0.0004

נוהל פיקדון למסתננים

9.0.0005

נוהל גמלאות עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל

9.1.1001

נוהל הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף
הבניין

9.1.1002

תנאים כלליים לתוקף היתר להעסקת עובדים פלשתינאים
בענף הבניין

9.1.1003

נוהל גביית הפרשות וניכויים משכר העובדים הפלשתינאים
המועסקים בענף הבניין

9.1.3001

נוהל זמני להסדרת העסקת עובדים פלשתינאים בישראל
בענף התעשייה והשירותים

9.1.3002

תנאים כלליים לתוקף היתר להעסקת עובדים פלשתינאים
בענף התעשיה והשירותים

9.1.3003

נוהל גביית הפרשות והניכויים משכר העובדים הפלשתינאים
המועסקים בישראל בענף התעשייה והשירותים

9.1.3004

נוהל הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים באזור התעשייה
עטרות

9.1.3005

תנאים כלליים לתוקף היתר העסקה באזור התעשיה עטרות

9.1.3006
9.1.3007
9.1.3011

נוהל הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים במפעלים שהועתקו
מיהודה ושומרון
תנאים כללים לתוקף היתר להעסקת עובדים פלשתינאים
במפעלים שהועתקו מיהודה ושומרון
נוהל ניסיוני להסדרת העסקת עובדים פלשתינאים בישראל
ככוח עזר במוסדות סיעוד

9.1.3012
9.1.3013
9.1.3014
9.1.3015

תנאים כלליים לתוקף היתר להעסקת עובדים פלשתינאים
במוסדות סיעוד
נוהל הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף
המלונאות
תנאים כלליים לתוקף היתר להעסקת עובדים פלשתינאים בענף
המלונאות
נוהל גביית הפרשות וניכויים משכר העובדים הפלשתינים
המועסקים בישראל בענף המלונאות

9.1.3016

נוהל העסקת עובדים פלשתינאים בענף המסעדות

9.1.3017

תנאים כלליים לתוקף היתר להעסקת עובדים פלשתינאים בענף
המסעדות

9.2.0001

נוהל לשכות פרטיות להבאה ,תווך וטיפול בעובדים זרים בענף
הסיעוד

9.2.0002

נוהל טיפול בבקשה לקבלת היתר חדש או הארכת היתר להעסקת
עובד זר בענף הסיעוד

9.2.0004

נוהל הטיפול בעובדים זרים במאגר הסיעוד

9.2.0005
9.2.0007
9.2.0008
9.2.0009

נוהל הטיפול בבקשה לביצוע הערכת תלות לקשיש אשר אינו זכאי
לגמלת סיעוד מחמת הכנסתו המבקש להעסיק עובד זר
נוהל הגשת בקשה להתלייה או לביטול התלייה של היתר להעסקת
עובד זר בסיעוד
נוהל הטיפול בבקשות למעבר חריג של עובד זר לסיעוד בין אזורים
גיאוגרפיים
נוהל טיפול בבקשות מטעם מטופלים סיעודיים המעסיקים שני
עובדים זרים בקורת גג אחת ,לפטור מחובת הלנת עובד זר לגבי
אחד מהעובדים

9.2.0011

נוהל מתן הודעה מראש לפני התפטרות

9.3.0001

נוהל לשכות פרטיות לתיווך עובדים זרים בענף החקלאות

9.3.0002

תנאי ההיתר להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות

9.3.0004

נוהל העברת היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות

9.3.0006

נוהל טיפול בבקשה להקצאת היתר להעסקת עובד זר אחד נוסף
בענף החקלאות לחקלאי בעל מגבלה רפואית המונעת עבודה
עצמית (בקשות רפואיות)

9.3.0007

נוהל קליטת עובד זר בענף החקלאות

9.3.0008

נוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף

9.3.0011

נוהל הזמנת והעסקת עובדים זרים עונתיים בחקלאות

9.4.0001
9.4.0002
9.4.0003

תנאי ההיתר להעסקת עובדים זרים בענף הבנין על ידי קבלני
כוח אדם
נוהל העסקת עובדים זרים בענף הבניין על ידי חברות ביצוע
זרות
תנאים כלליים לתוקף היתר להעסקת עובדים זרים בענף
הבניין על ידי חברות ביצוע זרות

9.4.0004

נוהל העסקת עובדים זרים בעבודות טכנולוגיה ומיכון ייחודיים

9.5.0011

נוהל לניוד שפים מומחים בין מסעדות אתניות אסיאתיות
ברשת מסעדות

9.6.0001

נוהל להעסקת עובדים ירדנים באיזור אילת

9.6.0002
9.7.0002

נוהל הסדרת העסקת עובדים יומיים מירדן בבתי מלון באזור
אילת
נוהל עריכת מבחנים מקצועיים ומיון עובדים זרים בענף הבניין
במדינות המוצא

9.7.0003

נוהל הזמנת והעסקת עובדים זרים מסין בישראל בענף הבניין

9.8.0001

תנאי ההיתר להעסקת עובדים זרים בעבודות חדרנות בענף
המלונאות

תחום  – 10מינהל אכיפה
מספר נוהל שם נוהל
 10.1.0010נוהל הטיפול במסתננים המעורבים בפלילים
 10.1.0015נוהל לטיפול בנתין זר הטוען כי הוא מחוסר אזרחות
 10.1.0016נוהל הטיפול בקטינים זרים לא מלווים
 10.1.0018נוהל הטיפול במעמד לבן זוג של פליט מוכר
 10.3.0001נוהל הוצאת צווי משמורת לפי חוק הכניסה לישראל
 10.4.0001נוהל הוצאת צו הרחקה
 10.7.0002נוהל הפעלת מתקן המשמורת בנתב"ג
 10.8.0002נוהל הפעלת סמכויות פקח
 10.8.0003נוהל השימוש בגז פלפל
 10.8.0004נוהל שימוש באזיקים
 10.8.0006נוהל הטיפול לצוותי אכיפה משולבים
 10.9.0005נוהל הרחקה למדינות השלישיות

