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 5.1.0013 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות

 
 

 

 נוהל עריכת ראיונות

 מטרת הנוהל .א

 ההגירה )להלן: "הרשות"(.וראיונות ברשות האוכלוסין ביצוע אופן את מטרתו של נוהל זה להסדיר 

 
 כללי .א

ברשות האוכלוסין לבירור העובדות  עובדל שהראיון הינו אחד מכלי העבודה/תהליכים ככלל, 

הבנת הבסיס שמכוחו  צורךרכו לייעהראיונות  .והנתונים המוצגים בעת הגשת בקשה כלשהיא

ות שמכוחן נטענת וטענו/או כל בקשה אחרת המחייבת בירור נוסף, מעמד מתן למוגשת הבקשה 

  חידוש והארכת אשרה קיימת. כללפני  ובדגש ,הזכאות לאישורה

 
ולמרואיין תינתן , הראיון יתנהל בדרך של שיחה אישית עם המרואיין, באמצעות שאלות ותשובות

 להשמיע טענותיו.הוגנת  הזדמנות

 
 מועד עריכת ראיון .ב

ייערך לאחר הגשת ו/או כל בקשה אחרת המחייבת בירור נוסף,  מתן מעמד לצורךראיון  1.ב

 הבקשה.

בהתאם לאמור בנהלי הרשות, נידרש לתאם מועד לשם  ורישיון שהיה מבקש אשרה 2.ב

על  ,בלת הפניה. לאחר קחודשים טרם תום תוקף הרישיון 3-וראיון כהגשת הבקשה 

 הלשכה לזמן המרואיין בכתב, בפרק זמן סביר טרם המועד שנקבע לראיון.

 

 מיקום  .ג

במקום ובתנאים שיבטיחו, במידת האפשר, שמירה מירבית  בלבד, רשותההראיון ייערך במשרדי 

 על פרטיות המרואיין.

 

 עורך הראיון .ד

 

הנתונים במערכת "אביב"  מערך ה שלבדיקה והצלבלאחר וזאת הראיון עובד הרשות ייערוך 

 שלמד התיק כהכנה לראיון.ולאחר 
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 נוכחות מלווה .ה

 למרואיין רשאי להצטרף מלווה לראיון. 1.ה

 למרואיין קטין יתלווה הורה/אפוטרופוס. 2.ה

חל איסור על המלווה להתערב במהלך הראיון והדבר יובהר בתחילת הראיון. כל  3.ה

ראיון ובמקרה של התערבות ע"י המלווה, רשאי צד המלווה תתועד ע"י עורך ההתערבות מ

 עובד הרשות להרחיק המלווה ממקום עריכת הראיון.

 

 שפת הראיון  .ו

 הראיון ייערך בשפה אותה דובר ומבין המרואיין. 1.ו

במידה ואין בנמצא מראיין הדובר את שפת המרואיין, יתורגם הראיון באמצעות מתורגמן  2.ו

 מטעם הרשות.

 

 תיעוד הראיון .ז

 (1"טופס עריכת ראיון" )נספח , על גבי וברור הראיון יירשם בשפה העברית, בכתב קריא 1.ז

 אשר ימוספרו בראשם.

תיעוד הראיון יכלול את עיקרי הנאמר בו, בשימת דגש על הבסיס להגשת הבקשה   2.ז

 והטענות שמכוחן נטענת הזכאות לאישורה.

טענתו וכן רשאי פקיד הרשות לדרוש  המרואיין רשאי להגיש מסמכים וראיות להוכחת  3ז.

 מסמכים אלו במידת הצורך.

במידה ועולות סתירות בין דברי המרואיין לבין מסמכים שהוגשו, בין דבריו במספר  4.ז

 ראיונות, בין דברי מרואיינים שונים וכיוב', יש לתעדן בפירוט.

 .ראיוןתתועד כל התרחשות חריגה מצד המרואיין ו/או הנלווה לו במהלך ה 5.ז

מטופס ניתן למסור העתק מבבקשה לאחר קבלת החלטה סופית ורק לפי בקשה בלבד,  6.ז

ולא יימסרו  רק תיעוד מהלך הראיוןאך ולמרואיין, אולם יימסר  (1)נספח  עריכת ראיון

 סיכום, מסקנות וכיוב' או כל תרשומת פנימית אחרת.
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 חתימת המרואיין .ח

 לקרוא את תיעוד הראיון ולאשרו בחתימתו.  בתום הראיון, יתבקש המרואיין 1.ח

ולאחר יודע לקרוא, יתורגם עבורו הראיון מרואיין שאינו דובר השפה העברית או שאינו  2.ח

 מכן יתבקש לחתום עליו.

 .ומרואיין שאינו יודע לכתוב, יתבקש לחתום בטביעת אצבע 3.ח

 ון.מסרב לחתום, תירשם הערה בעניין ע"י עורך הראימרואיין ה 4.ח

 

 

 סיכום הראיון .ט

יחתום עליו בשמו ו ( בנספח ) "ראיוןטופס סיכום "עורך הראיון יסכם את הראיון וממצאיו ב

 ובחותמתו האישית ויצרפו יחד עם טופס הראיון לצורך המשך טיפול בהתאם לממצאי הראיון.

 

 נספחים .י

 

 (א"טופס עריכת ראיון" )נספח  1י.

 

 ( ב)נספח "טופס סיכום ראיון" 2י.

 



 
 
 
 
 

 

ישראל  נת    מדי

ירה וההג ן  סי כלו ת האו  רשו

 טופס עריכת ראיון    
  (5.1.0013' לנוהל א)נספח   

 
 

 __________________:תאריך

        :מספר תיק

  :ראיוןמקום עריכת ה

 ___ דף מספר 

 
             עורכי הראיון:

                   נוכחים בראיון:

 
 

                              
 
                             
 

                              
 
                             
 
                               
 
                             
 

                              
 
                             
 

                              
 
                             
 

                              
 
                              

 
                             
 
                               
 
                              

 
                              
 
                              

 
 חתימת המרואיין

 
______________________ 

פרטי 

 המרואיין

 
 

  

 מספר דרכון /זהות שם משפחה שם פרטי



 
 
 
 
 

 

ישראל  נת    מדי

ירה וההג ן  סי כלו ת האו  רשו

 טופס עריכת ראיון    
  (5.1.0013' לנוהל א)נספח   

 
 

 דף מספר___
 מספר תיק:_________________

                              
 
                             
 

                              
 
                             
 
                               
 
                             
 

                              
 
                             
 

                              
 
                             
 

                              
 
                              

 
                             
 
                               
 
                              

 
                              
 
                              

 
                               
 
                              

 
                              
 
                              

 
 

 חתימת המרואיין
 

      ______________________      



 

שראל  י נת  י ד   מ

רה גי הה ו ן  סי ו כל האו ת  שו  ר

 ראיון סיכוםטופס     
  (5.1.0013' לנוהל ב)נספח   

 
 

   

 __________________:תאריך   

       __  :מספר תיק

 __________ :ראיוןמקום עריכת ה

 ___ דף מספר 

 
             עורכי הראיון:

                   נוכחים בראיון:

 

 )פרטי הבקשה והמעורבים בה, הסיבות לביצוע הראיון ומטרתו( רקע:

               

               

               

               

 )עיקרי הדברים(: תוצאות הראיון

               

               

               

               

               

  )בהתייחס לנושאים שנבדקו, כגון מרכז חיים, אמיתות הנישואין( סיכום ומסקנות והמלצות להחלטה:

               

               

               

               

              

 חתימה וחותמת הפקיד               תאריך               

 

פרטי 

 המרואיין

 
 

  

 מספר דרכון /זהות שם משפחה שם פרטי


