תחום:

נושא:

אשרות

מספר נוהל:

רישיון ישיבת ארעי מסוג א/ 3/
תושב קבע

30.022.5

דף  1מתוך 3
תאריך עדכון:

4.9.2012

נוהל מתן בפועל  /הארכת רישיון לישיבת ארעי מסוג א 3/ורישיון לישיבת קבע
א 0כללי
נוהל זה הוא נוהל טכני המסדיר את אופן הענקת הרשיון בפועל למי שאושרה בקשתו לרישיון
לישיבת ארעי מסוג א 5/או לרישיון לישיבת קבע .יובהר כי נוהל זה אינו מאפשר להגיש מכוחו
בקשות.
המלצות מגורמי הביטחון השונים ו/או משרדי הממשלה למתן רישיון לישיבת ארעי מסוג א/ 3/
הארכת הרישיון  /מתן רישיון לישיבת קבע ,תועברנה ישירות לטיפול מטה הרשות0

ב 0מטרת הנוהל
לקבוע את תהליך מתן בפועל /הארכת רישיון לישיבת ארעי מסוג א 5/או מתן בפועל של רישיון לישיבת

קבע למי שאושרה בקשתו למתן מעמד זה מכוח אחד מן הנהלים הייעודיים בתחום האשרות.

ג 0תנאים ודרישות
ג 10בעת הגשת בקשה לקבלת רישיון של תושב ארעי מסוג א / 3/רישיון קבע לראשונה יש לוודא כי
המבקש מקיים את התנאים הבאים:
ג1.1.

נוכחות אישית חובה (קטין חייב בלווי הורה/אפוטרופוס).

ג1.1.

טופס בקשה  :רישיון לישיבת ארעי א - 5/אש3/
רישיון לישיבת קבע  -אש4/
בקשה לתעודת זהות (מר)1/

ג3.1.

דרכון זר תקף לפחות ל 6 -חודשים מעבר לתקופת הרשיון המבוקש.

ג4.1.

תיעוד רשמי של המבקש מקורי ,מאומת (מתורגם במידת הנדרש) כדלהלן:
א .תעודת לידה.

רשות האוכלוסין וההגירה

מספר נוהל

30.022.5

תחום:

נושא:

אשרות

מספר נוהל:

רישיון ישיבת ארעי מסוג א/ 3/
תושב קבע

30.022.5

דף  .מתוך 3
תאריך עדכון:

4.9.2012

ב .במידה ובוצעו שינויי שם (פרטי/משפחה) ,יש להציג תעודה רשמית המעידה על שינויי
שם.
ג .מסמכים רשמיים המעידים על מצב אישי נוכחי וקודם .
ד .תעודת יושר (כולל שמות מקוריים).
ג 5.1.שלוש תמונות חזותיות עדכניות.
ג 6.1.כשמדובר ב"קטין"  -חובה להציג אישור חתום ע"י שני ההורים (במידה ואחד ההורים או שניהם
שוהים בחו"ל נדרשת חתימה בפני קונסול ישראל או בפני נוטריון  +אימות קונסולרי .במידה
ושוהים בארץ ,נדרשת חתימה בפני הלשכה) או אישור מהאפוטרופוס החוקי – חובה (אש)141 /

ג 1.1.מכתב פירוט נסיבות עדכניות מהמבקש בצירוף תימוכין מתאימים .במידה ועולה כי קיים שוני בין
הנסיבות שבגינן אושרה הבקשה מלכתחילה לבין הנסיבות העדכניות ייערך למבקש ראיון אישי
בהתאם לנוהל  5.1.1113להבהרת השינוי בנסיבות.
ג 1.1.אישור עדכני ממקום עבודה במידה ועובד.
ג 1.1.במידה והמבקש שהה בישראל מעבר לתקופה של חצי שנה ,יעביר עובד הרשות שאילתא
למשטרה על עבר פלילי ומידע מודיעיני ובמידה ונדרש גם לגורמי הביטחון (כשמדובר במדינות
אבחון/סיכון שלגביהן נדרשת בדיקה בטחונית).
ג 11.1.תצהיר של המבקש על אמיתות החומר שהוגש ועל חובתו להודיע ללשכת רשות האוכלוסין על
כל שינוי בנסיבות (נספח א).
ג 11.1.הצהרה חתומה ע"י המבקש כי ידוע לו שאם תוך  45יום לא יומצאו המסמכים המבוקשים ולא
ניתנה הארכה להגשתם ע"י לשכת רשות האוכלוסין ,הרי יש לראות הבקשה כמבוטלת ותישלח
הודעת סרוב בהתאם.
ג 11.1.בבקשה לרישיון לישיבת קבע  -הוכחות לקיום מרכז חיים בישראל בהתאם לנוהל "בדיקה
וקביעת מרכז חיים" מספר ( 1.13.1111לדוגמא אישור רשות מקומית על מגורים ,חשבונות,
תלושי שכר ,מוסדות חינוך ,ביטוח לאומי וכדומה).

ג 13.1.אגרת שירות  -השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח אגרות.
רשות האוכלוסין וההגירה

מספר נוהל

30.022.5

תחום:

נושא:

מספר נוהל:

אשרות

רישיון ישיבת ארעי מסוג א/ 3/

30.022.5

דף  5מתוך 3

תושב קבע

תאריך עדכון:

4.9.2012

ג .0בעת הגשת בקשה להארכת רישיון א 3/על המבקש לקיים את התנאים הבאים :
ג1.1.

בקשה להארכה תוגש  11ימים מראש ובטרם פקיעת האשרה הקיימת.

ג1.1.

טופס בקשה להארכת רשיון ישיבה/החלפת סוג אשרה (אש.)3/

ג3.1.

נוכחות אישית חובה (קטין חייב בלווי הורה/אפוטרופוס).

ג4.1.

שתי תמונות חזותיות עדכניות.

ג5.1.

דרכון תקף לפחות ל 6-חודשים מעבר לתקופת הרשיון המבוקש.

ג6.1.

תעודת זהות וספח.

ג1.1.

שאילתא למשטרה על עבר פלילי ומידע מודיעיני ובמידה ונדרש גם לגורמי הביטחון
(כשמדובר במדינות אבחון/סיכון שלגביהן נדרשת בדיקה בטחונית).

ג1.1.

מכתב הסבר של המבקש בו יפורטו הטעמים לבקשה בצירוף תימוכין מתאימים.

ג1.1.

קיום ראיון אישי למבקש בהתאם לנוהל .5.1.1113

ג 11.1.הוכחות לקיום מרכז חיים בישראל בהתאם לנוהל "בדיקה וקביעת מרכז חיים" מספר
( 1.13.1111לדוגמא אישור רשות מקומית על מגורים ,חשבונות ,תלושי שכר ,מוסדות חינוך,
ביטוח לאומי וכדומה).
ג 11.1.בדיקת הנסיבות אשר בגינן קיבל המעמד ותקפותן.
ג11.1.

תצהיר של המבקש על אמיתות החומר שהוגש ועל חובתו להודיע ללשכת רשות האוכלוסין
על כל שינוי בנסיבות.

ג 13.1.אגרת שירות  -השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח אגרות.

ד 0הליך הטיפול
ד1 .

עובד הרשות המקבל הבקשה ,יבדוק תחילה כי אישור רישיון של תושב ארעי מסוג א / 5/רישיון
לישיבת קבע למבקש מעודכן בקובץ אביב ,או לחילופין שעומד בקריטריונים הקבועים בנוהל
הייעודי בתחום אשרות לצורך מתן הרישיון.

ד1 .

עובד הרשות המקבל את טופס הבקשה יבדוק את פרטי הבקשה של המבקש למול מערכת
אביב ,ובכללם פרטי כניסות ויציאות של הזר ,חוצץ "אשרות" תיק זר במערכת "אביב" ,תוקף
רשות האוכלוסין וההגירה

מספר נוהל

30.022.5

תחום:

נושא:

אשרות

מספר נוהל:

רישיון ישיבת ארעי מסוג א/ 3/
תושב קבע

30.022.5

דף  4מתוך 3
תאריך עדכון:

4.9.2012

הדרכון הזר וכן את המסמכים הרלוונטיים ואמיתותם ,יעדכן הבקשה ופרטיה ב"גיליון רישום" של
המבקש ויבצע קישור תיקים במידת הנדרש ועדכון בקשה ב"תיק בקשות".
ד3 .

עובד הרשות יוודא שלא קיימת הגבלה כל שהיא לגבי המבקש ,אם נמצאה הגבלה יש לפעול
עפ"י "נוהל מתן שירותים המצריכים בירור מקדים" מס' .1.1.1111

ד4 .

בבקשות להארכת רישיון א / 5/מתן רישיון לישיבת קבע יבדוק עובד הרשות כי המבקש עמד
בתנאים ודרישות כמפורט בסעיף ב' לעיל והגיש הנדרש ויקיים בדיקת מרכז חיים בישראל
בהתאם לנוהל  .1.13.1111במידה וקיים ספק לגבי מרכז חייו בארץ ,יש להפנות הבקשה
להחלטת מנהל הלשכה.

ד5 .

עולה מהבדיקה כי המבקש לא מקיים מרכז חיים בישראל ,יש להעלות המקרה להחלטת מנהל
הלשכה .הבקשה לא תאושר באם ימצא כי מרכז חייו של המבקש אינו בישראל רוב הזמן
הנבדק.

ד6 .

במידה והמבקש שוהה בישראל מעל חצי שנה יש להעביר שאילתא למשטרה על עבר פלילי ומידע
מודיעיני לגבי המבקש ,ובמידה ונדרש גם לגורמי הביטחון.
במידה והמבקש ממדינות אבחון עליו למלא טופס קורות חיים מלא אשר יועבר לגורמי הביטחון
לאבחון וקבלת המלצתם .במידה והמוזמן ממדינת סיכון ,תחילת הטיפול בו מותנית באישור מנכ"ל
הרשות .במידה ואושרה הבקשה ע"י המנכ"ל ,על המבקש למלא טופס קורות חיים מלא שיועבר
לגורמי הביטחון לקבלת המלצתם .במידה ונתקבלו הערות גורמים (לרבות מידע על תיקי
מב"ד) יש לפעול בהתאם להוראות נוהל הערות גורמים (0)30.02213

ד1 .

הוחלט לאשר את הבקשה ,עובד הרשות יעדכן בגיליון רישום את ההחלטה ובמערכת
"אשרות/בקשות/רישיונות" בקובץ "אביב" ,יעניק למבקש רישיון א 5/לשנה (תקופת הרישיון תהא
לשנה אחת לכל היותר בכל פעם) או רישיון לישיבת קבע ויגדיר סמל אזרחות בהתאם.

ד1 .

עובד הרשות ינפיק מדבקת הרשיון אשר תודבק בדרכון הזר וידפיס תעודת זהות חדשה  /ספח
חדש לתעודת הזהות הארעית בעת הארכה.

ד1 .

במקרים בהם הוגשה הבקשה במועד הנדרש אך עד לסיום מועד התוקף לא נסתיימו הבדיקות
הנדרשות ו/או אין תשובה בשאילתא ,יש להאריך תוקף האשרה הקיימת בשלושה חודשים
נוספים על מנת ליצור רצף באשרה.

רשות האוכלוסין וההגירה

מספר נוהל

30.022.5

תחום:

נושא:

ד11 .

אשרות

רישיון ישיבת ארעי מסוג א/ 3/
תושב קבע

מספר נוהל:

30.022.5

דף  3מתוך 3
תאריך עדכון:

4.9.2012

במקרים בהם קיימת עילה לסירוב הבקשה ,יועבר התיק להחלטת מנהל הלשכה .מצא מנהל
הלשכה כי יש לסרב הבקשה ,ישלח מכתב סירוב מנומק למבקש ,תוך עדכון ב"גיליון רישום"
ו"תיק בקשות".

ד11 .

במקרים בהם ניתן המעמד לראשונה כמקרה הומניטרי חריג ומתגלה שינוי נסיבות מן הבקשה
הנוכחית ,תועבר הבקשה להחלטת ראש דסק אשרות במטה הרשות ,לאחר עמידה בכל
התנאים ,לקבלת הנחיות לגבי הארכת האשרה.

ד11 .

ניתן לאשר אשרת כניסה חוזרת (אינטר ויזה) רב פעמית ,בכפוף לתום תוקף הרישיון עם תשלום
אגרה נפרדת כנדרש בלוח אגרות.

ה 0החוק וסעיפיו
תקנות הכניסה לישראל ,התשל"ד – 1114
ו 0נספחים
ה .1.נספח א'  -תצהיר
ה .1.טופס בקשה אש5/
ה.3.טופס בקשה אש/
ה .4.אש141 /
ה .5.בקשה לתעודת זהות מר1/

רשות האוכלוסין וההגירה

מספר נוהל

30.022.5

– משרד הפנים

מדינת ישראל

State of Israel – Ministry of the Interior

רשות האוכלוסין ו ההגירה

Population and Immigration Authority

תמונה

להחלפת סוג האשרה/בקשה להארכת רשיון ישיבה

Photograph

Application for the extension of permit of residence/change of visa category
: במשבצת המתאימהx נא לסמן

Please mark "x" in the appropriate square:

 Application to extend present permit of
residence for the period
מספר התיק
לשימוש המשרד בלבד
For official use only

בקשה להארכת תוקף רשיון ישיבה
לתקופה של ___________ חודשים

months

 Application to change visa category to:



: בקשה להחלפת סוג האשרה ל
הוראות למילוי הטופס
. נא לצרף תמונה שצולמה לאחרונה.1
. נא למלא את הפרטים הבאים בעברית ובלועזית.3

Instructions for completing Application form:
1. Please attach a recent photograph.
2. Please fill in following details in Hebrew and English.

Particulars of the Applicant פרטי המבקש
שם האם
Mother’s name

שם האב
Father’s name

השם הפרטי
Given name

שם המשפחה
Family name
בעברית
In English

דת
Religion

הלאום
Nationality

השמות הקודמים
Previous family name

שם נעורים של האם
Mother’s maiden name
בעברית
In English

משלח יד
Occupation

האזרחות
Citizenship

תאריך הלידה
Date of birth

ארץ הלידה
Country of birth
בעברית
In English

תעודת מעבר
Laisser passer
ניתן בתאריך
Issued at

בתוקף עד
Valid until

מספר הטלפון
Telephone No.

הרחוב ומספר הבית
Street and house no.

 דרכון
Passport
מספר
Number



המצב המשפחתי
Family Status
Married - אה/ נשוי

Single - ה/ רווק

Widowed - ה/ אלמנ

Divorced - ה/ גרוש

המען הקבוע בחו"ל
Permanent address abroad
העיר
Town

הארץ
Country
בעברית
In English

מספר הטלפון
Telephone No.

הרחוב ומספר הבית
Street and house no.

המען בישראל
Address in Israel

העיר
Town
בעברית
In English

רשיון הישיבה עד תאריך
Resident permit valid until

הכניסה לישראל
Entry to Israel
במקום
בתאריך
Place
Date

תאריך ההנפקה
Issued on

אשרת כניסה לישראל שהונפקה בחו"ל או בגבול
Entry visa for Israel
מקום ההנפקה
הסוג
Issued at
Category

תעבוד המבקש/ת או י/המפעל או המוסד בו עובד
Establishment or institution where applicant is employed or will be employed
הכתובת
Address

המספר
No.

השם
Name
בעברית
In English

1/0288 מהדורה

The form continues on the back of the page

המשך מעבר לדף

3 / אש

– משרד ה פנים

מדינת ישראל

State of Israel – Ministry of the Interior

רשות האוכלוסין ו ההגירה

Population and Immigration Authority

להחלפת סוג האשרה/בקשה להארכת רשיון ישיבה

Application for the extension of permit of residence/change of visa category
Previous stays in Israel as temporary or permanent residentor any
other status:
 Temporary (dates):

:ת קבע או בכל מעמד אחר/ת או כתושב/ת ארעי/שהות קודמת בישראל כתושב
:)ת (תאריכים/ כארעי
:)ה (תאריכים/ כקבוע

 Permanent (dates):
 Any other status:

:) בכל מעמד אחר (תאריכים
?האם בוטל בעבר מעמדך בישראל? ומדוע

Was your status in Israel ever been cancelled? And why?

:נימוקים לבקשה ואמצעי מחייה

Reasons for application and means of support

Particulars of dependants included in the application פרטים של הנכללים בבקשה
Spouse בת הזוג/בן
תאריך לידה
Date of birth

ארץ לידה
Place of birth

שם האב
Father’s name

שם הנעורים
Maiden name

השם הפרטי
Given name

שם המשפחה
Family name

Children under the age of 18 ילדים עד גיל
תאריך הלידה
Date of birth
In English
בעברית

ארץ הלידה
Country of birth
In English
בעברית

השם הפרטי
Given name
בעברית

In English

1
0
3
4

ה בקשה/ה עם מגיש/ה כלול/בת הזוג אם אינו/פרטים של בן
Particulars of wife or husband in the event that spouse is not included in the application
מספר התיק
File No.

מספר הזהות
Identity No.

)המעמד (לנמצא בישראל
Status (present in Israel)
Visitor –  מבקר
Temporary resident –  ארעי
Permanent resident –  קבע

Declaration

ת בישראל/נמצא
In Israel
Yes - כן
No - לא

השם הפרטי
Given name

שם המשפחה
Family name




הצהרה

 לא פעלתי נגד העם.ה בזה שלא עברתי עבירה פלילית/ אני מצהיר, כמו כן.ה שהפרטים שנמסרו לעיל נכונים ונמסרו בהכרה שהם מהווים יסוד לדיון בבקשתי/אני מצהיר
.ת ע"י המשטרה של מדינה כלשהי/ לא קיים נגדי צו מעצר שיפוטי ואינני מבוקש. לא חליתי במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור.היהודי ובטחון מדינת ישראל
I declare that the particulars contained in this application are correct and have been made in awareness of the fact that they are to serve as basis
for the consideration of my application. I also declare that I have not committed any criminal offence or any act directed against the Jewish people
or the security of the State of Israel and that I am not affected with any illness which might endanger the public health. There is no judicial warrant
of arrest against me and I am not wanted by the police of any country.

ת/חתימת המבקש
Signature of applicant
1/0288 מהדורה

התאריך
Date

For official use only / לשימוש המשרד

קבלה מספר
_________________________

מקום להטבעת חותמת הרשיון

המקום
Place
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תאריך

-הלשכה ב

ת/שם הבודק

ת הבקשה/שם מקבל

 רצ"ב החומר

 אין הערות

 הבקשה סורבה

 הבקשה אושרה

נבדק ברמ"ש

ת במכתב שהעתק ממנו מצורף לתיק/ הודעה על סירוב נשלחה למבקש
:ה/שם וחתימת הפקיד

:תאריך

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
בקשה לקבלת תעודת זהות או ספח לתעודת זהות

תמונה

הדרכה :על התמונות המצורפות לבקשה להיות עדכניות ,חזותיות ,צבעוניות ,חדשות וזהות בגודל  54 X 54מ"מ( .גובה
ורוחב הפנים  54 x 54מ"מ) על רקע בהיר וחלק ,תמונה במדים או מאיכות גרועה או ממדפסת ביתית לא תתקבל.
עבור תעודת זהות במקום אבודה  /גנובה  /מושחתת נגבית אגרה על פי החוק ,האגרה נגבית עבור הגשת הבקשה
ואין מחזירים התשלום אם הבקשה נדחית או מתבטלת.

נא לסמן  Xבמשבצת המתאימה לבקשתך.
 תעודת זהות ראשונה .נוכחות אישית חובה ,יש לצרף  2תמונות ותעודת זהות מקורית של ההורה בה הינך רשום.
 תעודת זהות במקום בלויה .נוכחות אישית אינה חובה ,יש לצרף תמונה אחת ואת התעודה הבלויה בשלמותה.
 תעודת זהות במקום אבודה  /גנובה  /מושחתת .נוכחות אישית חובה ,יש לצרף  2תמונות ומסמך מזהה( .דרכון ישראלי חובה אם ישנו).
 תעודת זהות בעקבות שינוי בפרטים האישיים .נוכחות אישית אינה חובה ,יש לצרף תמונה אחת ומסמכים מקוריים לאימות השינוי.
 ספח תעודת זהות במקום ספח אבוד  /גנוב  /מושחת .נוכחות אישית אינה חובה (למעט מקרים מיוחדים) ,יש לצרף את החלק העליון של תעודת הזהות.
 ספח במקום ספח בלוי  /שינוי בפרטים האישיים .נוכחות אישית אינה חובה ,יש לצרף את הספח הישן ומסמכים מקוריים לאימות השינוי.

פרטי מבקש/ת השירות
מספר הזהות
השם הפרטי

שם המשפחה

שם הסב

שם האב

תאריך הלידה העברי
שנה
חודש
יום

שם האם

תאריך הלידה הלועזי
יום
חודש
שנה

עפ"י חוק המרשם ירשם תאריך הלידה העברי בתעודת זהות שלך ,אם אין ברצונך שתאריך הלידה העברי יירשם בתעודת הזהות ,יש לסמן  xבמשבצת זו .
ארץ הלידה

המין
 זכר

המצב האישי
 רווק/ה  נשוי/אה

 נקבה

 גרוש/ה  אלמנ/ה

שם משפחה קודם

הלאום

המען הראשי (כפי שיירשם בספח תעודת הזהות)
מספר הבית
הרחוב

הישוב

שם פרטי קודם

שם נעורים לנשוי/אה

מספר הטלפון
מספר הדירה

המיקוד

שימ/י לב! המען שירשם בטופס ישמש כהודעה על שינוי המען שלך של בן/בת הזוג וילדיך הקטנים ,בתנאי שיצורפו ספחי תעודות הזהות שלהם.
אם אינך רוצה בשינוי המען לגבי בני המשפחה נא לסמן  Xבמשבצת 
כתובת למשלוח התעודה
המיקוד
תא דואר
מספר הדירה
מספר הבית
הרחוב
הישוב

אצל משפחת

עפ"י חוק עדכון כתובת ,התשס"ה , 2002-כל תושב רשאי למסור בנוסף למען הרשום במרשם התושבים גם כתובת למשלוח דואר אשר תירשם בקובץ מרשם
התושבים" ,כתובת למשלוח דואר" הרשומה במרשם התושבים תימסר למוסדות ורשויות עפ"י בקשתם בהתאם לרשום בתוספת לחוק.
אם ברצונך שהכתובת למשלוח התעודה תירשם בקובץ מרשם התושבים כ"כתובת למשלוח דואר" יש לסמן  Xבמשבצת 
אם ברצונך שהכתובת הנ"ל תירשם גם עבור ילדיך הקטינים ,יש לסמן  Xבמשבצת 

פרטי בן  /בת הזוג
שם המשפחה

מספר הזהות

שם הפרטי

חתימת המבקש/ת:

תאריך:

הצהרה על אובדן  /גניבה  /השחתה של תעודת זהות (יש למלא רק למבקש/ת תעודת זהות במקום אבודה  /גנובה  /מושחתת)
נא לסמן  Xבמשבצת המתאימה

אני מצהיר/ה שבתאריך ה-
 הושחת

 אבד

 נגנב

 על שמי

 על שם ילדי הקטין ( ,הצהרה על אובדן  /גניבה  /השחתה של קטין ,על אחד ההורים לחתום על ההצהרה בנוכחות הפקיד בלשכה).

תעודת זהות  /ספח לתעודת זהות

נסיבות האובדן  /גניבה:
המקום בו אירע הדבר (פרט ככל האפשר)
האם הוגשה תלונה במשטרה  :כן

 לא

מקום הגשת התלונה:

אני מצהיר/ה בזה שאין ברשותי תעודת זהות .תעודת הזהות שלי אבדה  /נגנבה  /ואני מתחייב להחזירה לכם מיד ,אם אמצא אותה או תוחזר
אלי ,הובא לידיעתי כי תעודת הזהות שתינתן לי מבטלת את תעודת הזהות הקודמת .הנני מאשר/ת בזה שהובא לידיעתי כי לפי סעיף (54ב) לחוק
מרשם האוכלוסין תשכ"ה  :1614 -מסירת מידע כוזב ביודעין לשם קבלת תעודת זהות מהווה עבירה על החוק ודינה מאסר וקנס.

שם המצהיר/ה:

חתימה:

מספר זהות:
לשימוש המשרד

מר 1 /
הלשכה ב-

תאריך

שם מקבל/ת הבקשה

שם הבודק/ת

/1/5/15
קבלה מספר

תחום אשרות
נספח א לנוהל 02.255.2
לכבוד
רשות האוכלוסין וההגירה

בקשתי בהתאם לנוהל  - 02.255.2תצהיר
.1

אני הח"מ מצהיר/ה כי הפרטים שנמסרו בבקשתי נכונים ומהווים יסוד לדיון בבקשתי.

.2

אני מתחייב/ת לדווח לרשות האוכלוסין וההגירה על כל שינוי נסיבות שיחול במהלך
הטיפול בבקשתי ובתקופת שהותי בישראל ברישיון המבוקש.

.3

ידוע לי כי מסירת פרט לא נכון או חלקי ,לרבות פרטים הנובעים מן החומר המוגש
כתמיכה לבקשתי ,וכן העלמת פרטים ואי גילוי שינוי נסיבות ,עלולים להביא לביטול
כל מעמד שיינתן מכוח בקשה זו בהתאם לסעיף  11לחוק הכניסה לישראל ,תשי"ב-
 ,1592וכן להוצאת צו הרחקה מישראל כנגדי בהתאם לסעיף  13לחוק הכניסה
לישראל ,תשי"ב.1592-

.4

כמו כן ידוע לי כי מסירת פרט כוזב או צירוף מסמך כוזב מהווים עבירה פלילית
לפי הדין בישראל וכי רשות האוכלוסין וההגירה מוסמכת לדווח למשטרת ישראל על
כל התנהלות מצידי המנוגדת לחוק.

ולראייה באנו על החתום:

חתימת
המבקש

____________
חתימה

_________________
שם ומשפחה

מספר דרכון

תאריך

מאשר החתימה בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה:
____________
שם ומשפחה

_________________
תפקיד

מרכז שירות ומידע ארצי טל2505 * :

תאריך

חתימה

 -רשות האוכלוסין וההגירה

מדינת ישראל

הסכמת הורה לילד קטין

U

הסכמת הורה למתן אשרת כניסה  /רישיון שהייה  /מתן מעמד בישראל לילדו הקטין
חובה לתת ההסכמה בפני הפקיד
בלשכה /קונסול עם הצגת תעודת זהות/
דרכון זר
.

יש לסמן  xבמשבצת המתאימה
 הסכמה למתן אשרת כניסה לישראל
 הסכמה למתן רישיון שהייה /מתן מעמד בישראל
אני הח"מ
שם משפחה

מספר זהות/דרכון זר

שם פרטי

נותן הסכמה מתן אשרת כניסה /מתן מעמד בישראל עבור ילדיי הרשומים מטה:
שם פרטי

שם משפחה

תאריך לידה

מספר דרכון

את האישור אבקש להעביר לנציגות ישראל /רשות האוכלוסין ב-
הערות:
חתימת האב/האם

תאריך______/______/_______ :

U

לשימוש רשות האוכלוסין

אל :המחלקה לאשרות וזרים ,רשות האוכלוסין
U

U

מאת :הלשכה למנ"א ב-
אנא העבירו לנציגות ישראל ב _____________________ -הסכמת  האב   /האם
 למתן אשרת כניסה   /מתן רישיון שהייה  /מעמד בישראל ,לילדיו הרשומים לעיל
הלשכה ב-

תאריך
חתימת הפקיד

שם הפקיד
חותמת המשרד

אל :החטיבה הקונסולרית ,משרד החוץ ,ירושלים
U

U

אבקש להעביר לנציגות ישראל ב ______________________________ -ההסכמה הנ"ל.
בברכה
אש 141 /

המחלקה לאשרות וזרים

מדינת ישראל – משרד הפנים

State of Israel – Ministry of the Interior

מינהל האוכלוסין

תמונה

Population Administration

 רשיון לישיבת קבע בישראל/ בקשה לתעודת עולה

Photograph

Application for permit of permanent residence in Israel / change
of visa category
: במשבצת המתאימהx נא לסמן

Please mark "x" in the appropriate square:

 Certificate of “oleh” (Law of Return)
 Permanent residence (Law of Entry)
מספר התיק
לשימוש המשרד בלבד
For official use only

( תעודת עולה )לפי חוק השבות
( ישיבת קבע )לפי חוק הכניסה

Instructions for completing application form:
1. Please attach a recent photograph.
2. Please attach letter of explanation for application.
3. Please fill in following details in Hebrew and English.

השמות הקודמים
Previous family name

שם נעורים של האם
Mother’s maiden name

שם האם
Mother’s name

האזרחות
Nationality

משלח יד
Occupation

תעודת מעבר
Laisser passer
בתוקף עד
Valid until

שם האב
Father’s name

תאריך הלידה
Date of birth

הדרכון
Passport



ארץ הלידה
Country of birth

הוראות למילוי הטופס
. נא לצרף תמונה שצולמה לאחרונה.1
. נא לצרף מכתב הסבר ומסמכים.2
. נא למלא את הפרטים הבאים בעברית ובלועזית.3

השם הפרטי
Given name

שם המשפחה
Family name

הדת
Religion

לאום
Nationality

המצב המשפחתי
Family Status



-ניתן ב
Issued at

מספר
Number

Married - אה/ נשוי

Single - ה/ רווק

Widowed - ה/  אלמנDivorced - ה/ גרוש

המען הקבוע בחו"ל
Permanent address abroad
העיר
Town

מספר הטלפון
Telephone No.
הרחוב ומספר הבית
Street and house no.

המען בישראל
Address in Israel

מספר הטלפון
Telephone No.
הרחוב ומספר הבית
Street and house no.

רשיון הישיבה עד תאריך
Resident permit valid until

הארץ
Country

הכניסה לישראל
Entry to Israel
במקום
בתאריך
Place
Date

תאריך ההנפקה
Issued on

Previous stays in Israel as temporary or permanent resident or any
other status:
 Temporary (dates):

 Permanent (dates):
 Any other status:
Was your status in Israel ever been cancelled? And why?

* The form continues on the back of the page

העיר
Town

אשרת כניסה לישראל שהונפקה בחו"ל או בגבול
Entry visa for Israel
מקום ההנפקה
הסוג
Issued at
Category

המספר
No.

:ת קבע או בכל מעמד אחר/ת או כתושב/ת ארעי/שהות קודמת בישראל כתושב
:(ת )תאריכים/ כארעי
:(ה )תאריכים/ כקבוע
:( בכל מעמד אחר )תאריכים
?האם בוטל בעבר מעמדך בישראל? ומדוע

* המשך מעבר לדף
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מקום העבודה בישראל
Occupation in Israel
כתובת
שם
Address
Name

ת/האנשים המכירים את המבקש
Persons familiar with the applicant
הכתובת
השם הפרטי
Address
Given name

מספר טלפון
Telephone No.

שם המשפחה
Family name
בישראל
In Israel
בחו"ל
Abroad

Particulars of dependants included in the application
Spouse
תאריך לידה
Date of birth

ארץ לידה
Place of birth

שם האב
Father’s name

פרטים של בני משפחה הנכללים בבקשה

בת הזוג/בן
שם הנעורים
Maiden name

השם הפרטי
Given name

שם המשפחה
Family name

Children under the age of 18 ילדים עד גיל
ארץ הלידה
Country of birth
In English
בעברית

תאריך הלידה
Date of birth

בעברית

In English

השם הפרטי
Given name
In English

בעברית

1
2
3
4

Declaration

הצהרה

 לא פעלתי נגד העם היהודי.ה בזה שלא עברתי עבירה פלילית/ אני מצהיר, כמו כן.ה שהפרטים שנמסרו לעיל נכונים ונמסרו בהכרה שהם מהווים יסוד לדיון בבקשתי/אני מצהיר
.ת ע"י המשטרה של מדינה כלשהי/ לא קיים נגדי צו מעצר שיפוטי ואינני מבוקש. לא חליתי במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור.ובטחון מדינת ישראל
I declare that the particulars contained in this application are correct and have been made in awareness of the fact that they are to serve as basis for
the consideration of my application. I also declare that I have not committed any criminal offence or any act directed against the Jewish people or the
security of the State of Israel and that I am not affected with any illness which might endanger the public health. There is no judicial warrant of arrest
against me and I am not wanted by the police of any country.

Signature:

:חתימה

Date:

:התאריך

Place:

For official use only

:המקום

לשימוש המשרד

:ביום

:הבקשה נתקבלה במקום
:ת/ה המקבל/שם הפקיד

:ת/ה המקבל/חתימת הפקיד
רצ"ב החומר



אין הערות



הבקשה סורבה



הבקשה אושרה



ת במכתב שהעתק ממנו מצורף לתיק/הודעה על סירוב נשלחה למבקש



:ה/חתימת הפקיד

:ה/שם הפקיד

נבדק ברמ"ש

:תאריך

'קבלה מס
תאריך
מקום להטבעת
חותמת הרשיון
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בהתאם לנוהל מספר 5.2.0023

 נוכחות אישית חובה של הישראלי המזמין ושל בן הזוג הזר(קטין חייב בלווי הורה /
אפוטרופוס)
 מילוי טופס בקשה להארכת רישיון אש3/
 דרכון זר תקף של הזר לפחות ל  6חודשים מעבר לתקופת הרישיון המבוקש
 תעודת הזהות של הישראלי המזמין
 2 תמונות חזותיות עדכניות של בן הזוג הזר
 מסמכים עדכניים המוכיחים קיום מרכז חיים בישראל של שני בני הזוג:
 חשבונות הקשורים לדירת המגורים :חשמל  ,מים  ,ארנונה  ,טלפון וכדומה.
 אישור ממקום העבודה  /תלושי שכר
 תדפיסי בנק ומצב חשבון
 אישור חברות בקופ"ח ומועד תחילת החברות
 אישור מביטוח לאומי בדבר קבלת קצבאות
 אישור מהרשות המקומית בדבר מגורים בתחומה
 צילום רישיון רכב עדכני
 במידה וישנם ילדים ,מבוקש להמציא אישור רישומיהם ללימודים  ,תעודות בי"ס ,אישור
מוסד חינוכי ,פנקסי חיסונים של הילדים וכו'

 תמונות משותפות מהתקופה האחרונה
 מכתבים והמלצות לגבי היכרות בני הזוג מבני משפחה וחברים (יש לצרף צילום תעודת
זהות של כל ממליץ ופרטי התקשרות עימם)
 אגרה  -תשלום אגרה בהתאם ללוח האגרות





יש להציג מסמכים של שני בני הזוג ,הן של הישראלי המזמין והן של בן הזוג הזר.
יש לצרף עותק מצולם של כל מסמך או תעודה מהמפורט לעיל.
בכל הגשת בקשה להסדרת מעמד יתכן וידרשו מסמכים נוספים בהתאם לשיקול דעתו של עובד
הרשות ובהתאם לנסיבות המקרה.
על אף שהניסוח בדף זה הוא בלשון זכר כל האמור מופנה לנשים וגברים כאחד.

אש 51/מהדורה 1

 חוזה רכישת דירה או חוזה שכירות

בהתאם לנוהל מספר 5.2.0023

 נוכחות אישית חובה של המבקש (קטין חייב בלווי הורה  /אפוטרופוס )
 מילוי טופס בקשה להארכת רישיון אש3/

 דרכון זר תקף לפחות ל  6חודשים מעבר לתקופת הרישיון המבוקש
 2 תמונות חזותיות עדכניות
 מסמכים עדכניים המוכיחים קיום מרכז חיים בישראל על שמו של המבקש:

 חשבונות הקשורים לדירת המגורים :חשמל  ,מים  ,ארנונה  ,טלפון וכדומה.
 אישור ממקום העבודה  /תלושי שכר
 תדפיסי בנק מצב חשבון
 צילום רישיון רכב עדכני
 אישור חברות בקופ"ח ומועד תחילת החברות
 אישור מביטוח לאומי בדבר קבלת קצבאות
 אישור מהרשות המקומית בדבר מגורים בתחומה

 במידה ולמבקש ישנם ילדים ,מבוקש להמציא אישור רישומיהם ללימודים ,תעודות בי"ס,
אישור מוסד חינוכי ,פנקסי חיסונים של הילדים וכו'
 אגרה  -תשלום אגרה ע"פ לוח אגרות

 יש לצרף עותק מצולם של כל מסמך או תעודה מהמפורט לעיל.
 בכל הגשת בקשה להסדרת מעמד יתכן וידרשו מסמכים נוספים בהתאם לשיקול דעתו של עובד
הרשות ובהתאם לנסיבות המקרה.
 על אף שהניסוח בדף זה הוא בלשון זכר כל האמור מופנה לנשים וגברים כאחד.

אש 52/מהדורה 1

 חוזה רכישת דירה או חוזה שכירות

