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

 כללי
המסדיר את ) לחוק' א2סעיף (לחוק הדרכונים הוסף סעיף חדש ) 5' תיקון מס(ב "בתיקון תשס

 :להלן החוק. ל של אזרחים ישראלים"אופן הכניסה ארצה והיציאה לחו

 ,ובת השימוש בדרכון ישראליח
לפני קצין ביקורת , בעת כניסתו לישראל ובעת יציאתו ממנה, אזרח ישראלי יציג"

בנסיבות , השר רשאי; דרכון ישראלי או תעודת מעבר ישראלית, הגבולות
לאשר כניסה ויציאה של אזרח ישראלי על סמך הצגת דרכון או תעודת , מיוחדות

 ."מעבר אחרים

 מטרת הנוהל .א
לצאת מהארץ /  המבקש להיכנס לארץ באזרח ישראללקבוע את השיטה בטיפול  1.א

 .עם הצגת מסמך נסיעה זר שברשותו

מאחר והחוק מחייב רק אזרחים ישראליים לצאת ולהיכנס עם מסמך נסיעה  2.א
תושב ( לקבוע את השיטה בטיפול בתושב ישראל שאינו אזרח ישראלי ,ישראלי

בקש להיכנס לארץ או לצאת מהארץ עם הצגת המ) מצהיר, תושב ארעי, קבע

 . מסמך נסיעה זר שברשותו

 תנאים ודרישות .ב
  1.על המבקש לצאת או להיכנס ארצה עם מסמך נסיעה זר לקיים את התנאים ב

 5. או ב4.ב, 3. ואחד מהתנאים ב2.ב-ו
 .אזרח ישראלי 1.ב

 . ובידו דרכון זר תקף, בעל אזרחות זרה 2.ב

 . חודשים מיום עלייתו ארצה3פו עולה חדש שטרם חל 3.ב

 ).אינו מתגורר באופן קבוע בארץ(ל "מרכז חייו בחו 4.ב

אזרח ישראלי תושב הארץ  במקרים חריגים של יציאה באישור מי שהוסמך לכך  5.ב

 .י השר"ע
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 הליך הטיפול .ג
 .יציאה וכניסה של אזרח ישראלי עולה חדש עם דרכון זר 1.ג

פי חוק השבות וטרם חלפו שלושה חודשים -לעולה חדש שרכש אזרחותו ע 1.1.ג

לכן החליט שר הפנים על פטור , י"מיום עלייתו ארצה רשאי להצהיר ארל

ויש לאפשר יציאתו , מחובת נשיאת מסמך נסיעה ישראלי לעולים אלה

 . וכניסתו מהארץ עם מסמך הנסיעה הזר שברשותו

א תצייד אותו " הלשכה למנ1.1.עולה שעומד בקריטריונים של סעיף ג 1.2.ג

תבצע קישור תיקים בין הרשומה , באישור יציאה בדרכון זר לבקר הגבול

מנת ליצור המשכיות -שלו בתיק זר ובין הרשומה שלו לפי מספר הזהות על

 .ורצף של תנועות הכניסה והיציאה

 ולא קיבל אישור יציאה מהלשכה 1.1.עולה שעומד בקריטריונים של סעיף ג 1.3.ג

י "תאושר יציאתו בדרכונו הזר ע, יציאה מהארץ עם דרכון זרוהגיע ל, א"למנ

 .ג וכן עדכון הקובץ כאמור בסעיף ג"אחראי המשמרת בנתב

 במערכת אביב בגיליון רישוםג תוסיף "א נתב"א או לשכת מנ"הלשכה למנ 1.4.ג

אושרה יציאתו בדרכון זר והתחייב להשתמש במסמך ": את המלל הבא

 ."החודשיםנסיעה ישראלי בתום שלושת 

עולה חדש לאחר שחלפו שלושה חודשים מיום העלייה חייב לצאת ולהיכנס   1.5.ג

 .עם מסמך נסיעה ישראלי כמתחייב בחוק ככל אזרח ישראלי אחר

 .)מרכז חייו אינו בארץ (-ל "אזרח ישראלי תושב חו 2.ג
כז ולראות היכן מר) כניסות ויציאות של האזרח(יש לבדוק בקובץ ביקורת הגבולות 

פי -ל ומגיע לביקורים קצרים לארץ יש לפעול על"במידה ושוהה רוב זמנו בחו, חייו

 :הכללים הבאים

 .פי דרכונו הזר באופן חריג וחד פעמי-יציאתו על/ יש לאפשר כניסתו  2.1.ג

 בארץ יהיה עליו להצטייד במסמך בעת ביקורו הבאיש להודיע לאזרח כי  2.2.ג

דרכונים וכי אישור הכניסה והיציאה בדרכונו נסיעה ישראלי כמתחייב בחוק ה

 .הזר אושר לו בפעם זו באופן חריג וחד פעמי
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כי הובאה לידיעתו החובה ) ב בנספח"מצ(אזהרה / יש להחתימו על הצהרה  2.3.ג

וכי הוא , יציאתו מהארץ/ בשימוש במסמך נסיעה ישראלי בעת כניסתו 

כן -כמו. ( הבא בארץמתחייב להציג מסמך נסיעה ישראלי בעת  ביקורו

להודיע לו על האפשרות לקבל מסמך נסיעה ישראלי בנציגות ישראל 

 .)ל"בחו

 .אזהרה יש לשלוח ללשכה המתאימה לתיוק בתיקו האישי/ את ההצהרה   2.4.ג

: המלל הבאפי מספר הזהות - במערכת אביב על"גיליון רישום"ביש להוסיף  2.5.ג

השתמש בעתיד במסמך נסיעה אושרה יציאתו בדרכון זר והתחייב ל"

 ."ישראלי

יש לבצע קישור תיקים בין הרשומה שלו בתיק זר ובין הרשומה שלו לפי  2.6.ג

 .מנת ליצור המשכיות ורצף של תנועות הכניסה והיציאה-מספר הזהות על

 .אזרח ישראלי תושב הארץ במקרים חריגים 3.ג
ץ לצאת עם מסמך נסיעה זר בטענה מקרים בהם מבקש אזרח ישראלי תושב האר

 כגון , כי זהו מקרה חריג ואין ברשותו מסמך נסיעה ישראלי תקף

 , ל"יציאה לטיפול רפואי בחו 

 , מנת להשתתף בהלוויה של בן משפחה-ל על"יציאה דחופה לחו 

 , מי שאינו מופיע במרשם התושבים 

 , ל שטרם ניתן לו מספר זהות"קטין יליד חו 

כחות המצדיקות את טענותיו בבקשתו לצאת עם מסמך נסיעה יש לבקש הו 3.1.ג

 . להלן5.י סגיף ג"במידה ואין בידו הוכחות יש לפעול עפ. זר

בהתאם לקבלת אישור ממי , פי דרכונו הזר-יציאתו על/ יש לאפשר כניסתו  3.2.ג

 .ידי השר-שהוסמך לכך על

 ישראלי כמתחייב יש להודיע לאזרח כי בעתיד עליו להצטייד במסמך נסיעה 3.3.ג

יציאה בדרכונו הזר כעת אושר לו באופן / בחוק הדרכונים וכי אישור הכניסה 

 .חריג וחד פעמי

כי הובאה לידיעתו החובה ) ב בנספח"מצ(אזהרה / יש להחתימו על הצהרה  3.4.ג

וכי הוא , יציאתו מהארץ/בשימוש במסמך נסיעה ישראלי בעת כניסתו

 .שראלי בעתידמתחייב להשתמש במסמך נסיעה י
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 .אזהרה יש לשלוח ללשכה המתאימה לתיוק בתיקו האישי/ את ההצהרה  3.5.ג

: פי מספר הזהות המלל הבא-במערכת אביב על" גיליון רישום"יש להוסיף ב 3.6.ג

אושרה יציאתו בדרכון זר והתחייב להשתמש בעתיד במסמך נסיעה "

 ."ישראלי

 בתיק זר ובין הרשומה שלו לפי יש לבצע קישור תיקים בין הרשומה שלו 3.7.ג

 .מנת ליצור המשכיות ורצף של תנועות הכניסה והיציאה-מספר הזהות על

 . מי שאינו אזרח ישראלי-תושב ארעי / כניסה ויציאה לתושב קבע  4.ג
 בשימוש במסמך נסיעה ישראלי בעת רק אזרח ישראליהחוק מחייב  4.1.ג

ובכללם תושבי קבע , ליולכן מי שאינו אזרח ישרא, הכניסה והיציאה
 ויש אינם חייבים בשימוש במסמך נסיעה ישראלי, ותושבים ארעיים

כמובן בהתאם לאשרת הכניסה , לאפשר כניסתם ויציאתם במסמך נסיעה זר

 . או רישיון הישיבה שברשותם

 ואין לחייבםמי שאינם אזרחים ישראליים להלן סימלי האזרחות של  4.2.ג
, 26, 24, 23, 22, 21, 20,  18, 17, 16, 15 ,00, במסמך נסיעה ישראלי

27 ,28 ,51  ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,98 ,99. 
יש לאשר יציאתו עם מסמך נסיעה , 99, 19, 00בעל אחד מסמלי אזרחות  4.3.ג

אין לדרוש ממנו להציג מסמך נסיעה ישראלי עד להחלטה בבירור , זר

 על הנחיה שניתנה לו שעליו לבצע  יש להשאיר העתק בתיק האישי, אזרחות

א או בנציגויות ישראל "בירור אזרחות כאמור בנוהל אזרחות בלשכת מנ

 .ל"בחו

תושב אשר יוצא מהארץ בדרכונו הזר יש לבצע קישור תיקים בין הרשומה  4.4.ג

מנת ליצור המשכיות -שלו בתיק זר ובין הרשומה שלו לפי מספר הזהות על

 .והיציאהורצף של תנועות הכניסה 

פרט למקרים שפורטו לעיל אין לאשר יציאה של ישראלים במסמך נסיעה זר  5.ג
-מי שהוסמך לכך על(ג "א נתב"א או מנהל הלשכה למנ"ללא אישור מטה מנ

 .ידי שר הפנים
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 החוק וסעיפיו .ד
 1952 -ב "חוק הדרכונים התשי 1.ד

 1952 -ב "חוק הכניסה התשי 2.ד

 1952 -ב "התשילחוק האזרחות ) ב(14סעיף  3.ד

 נספחים .ה
 .)52/דר(אישור יציאה בדרכון זר  1.ה

 יוצא מהארץ עם מסמך/ לאזרח ישראלי הנכנס לארץ /  אזהרה /הצהרה  2.ה

 .)8/דר (נסיעה זר 
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 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל האוכלוסין

 

  

 -הלשכה למינהל אוכלוסין ב
 :תאריך

 
 :תיק' מס

 

 
 - ב  בקורת הגבולותת/קצין: אל

 
 

       :הנדון
 מספר הזהות  שם פרטי  שם משפחה 

 
 

  דרכוןה/ובידו    -ישראלית ו,  אזרחות כפולהת/ל בעל"הנ 

  הנוספתהאזרחות   זר מספר

 
 

רשם"הנ  נ ו מה/ל  פ חל טרם  ו לה  ו ע כ ו3  מ שו י ר ם  ו י מ ם  דשי חו להה/  ו ע כ ד,   י ל  ה/י

 מספר  דרכוןת/נושא  
   האזרחות  מקום הלידה 

 
 

בו עליכם להטביע ,  הזרןל בדרכו" לחוה/את צאתו,  כמקרה חריג וחד פעמית/ מאשריאנ

 ".14/א"חותמת יציאה ולציין את המעמד 

מהחובה  אישור זה אינו פוטר_____,  /_____/  ______ל עד"תוקף אישור זה יפה ליציאה לחו

 .ל אם הוא חייב בשרות זה"להצטייד באישור שלטונות צה

  :הסיבה לאישור

 

  :הערות

 
 
 

     
 חתימת המאשר   המאשרשם הפקיד  חותמת הלשכה

 52 / דר
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  משרד הפנים–מדינת ישראל 
ן  מינהל האוכלוסי

 יוצא מהארץ עם מסמך/ לאזרח ישראלי הנכנס לארץ /  אזהרה /הצהרה 
 נסיעה זר

 

 
 

 
 

 מספר הזהות שם המשפחה השם הפרטי שם האב טלפון
         
         

    

   

 
 

 : בזה כיה/אני מצהיר

לחוק הדרכונים המחייב אזרח ישראלי להשתמש במסמך נסיעה ישראלי בעת יציאתו ' א2עתי תוכן סעיף הובא לידי . 1
 .כניסתו לארץ / מהארץ

 לצאת מהארץ עם דרכוני הזר הינו אישור חריג / האישור שניתן לי היום להיכנס לארץ כי הובא לידיעתי כן -כמו .2
 .סיעה ישראליואני מתחייב כי בעתיד אשתמש במסמך נ, פעמי-וחד

 .ידוע לי כי בעתיד במידה ולא אצטייד במסמך נסיעה ישראלי כחוק לא תותר יציאתי עם מסמך נסיעה זר שברשותי .3

 .ה כי זהו שמי וזו חתימתי/אני מצהיר .4
 

 

 

מסירת מידע כוזב , פי החוק- עלית בזה שהובא לידיעתי כ/הנני מאשר
 .וקנסביודעין מהווה עבירה על החוק ודינה מאסר 

 

 

 

 

   ה/ת המצהירחתימ   תאריך   מקום

 ה/פרטי המצהיר

 
 
 

    ההצהרהת/שם מקבל  תאריך    -הלשכה ב 
 
 .כניסתו באופן חריג עם מסמך נסיעה זר/ ל עודכן בקובץ מרשם התושבים כי אושרה יציאתו "לנ
 

 : הערות

 

 

 

 לשימוש המשרד 8/ דר 


	נוהל הטיפול באזרח ישראלי / תושב ישראל המבקש לצאת מהארץ ו/או 

