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 מטרת הנוהל .א

, )להלן:"מבקש השירות"( השקו מתייחסת הבמרכז החיים של האדם אלית לקבוע את השיטה לבדיק

, מרשות האוכלוסין וההגירה לצורך קבלת השרות המבוקש . זאת בחו"ל או "באזור" הינו בישראל,,האם

 .של מבקש השירות לצורך אישוש מעמדו הרשום או

 

 אים ודרישותתנ .ב

בהתאם לסוג הבקשה/נסיבות  ,של מבקש השירות חייםהלמרכז  רלוונטיים ומסמכים המצאת ראיות

 זה. בנוהל הדרישה המפורטתעל פי המקרה ו

 

 מרכז חייםהליך הטיפול לקביעת  .ג

למרבית  ,ניתן להסתמךחי ומתגורר בישראל או בחו"ל,  מבקש השירותעל מנת לקבוע אם  .1.ג

מערכת הממוחשבת העל פי מישראל תוצאות בדיקת תנועות כניסה ויציאה על  ,האוכלוסיהמ

ורת גבולות של בק 6.2.0002על פי נוהל   ככל שנדרש, ,)תוך השלמת חסרים האוכלוסין ברשותש

 ומעברים(.

הנבדק מחזיק  האוכלוסיה שלגביה סבירות כלשהי של זיקה או מגורים "באזור", אף אם מןלחלק  .2.ג

ויו"ש  ת ורשום במרשם במען ישראלי, יש לבצע בדיקת כניסות ויציאות לעזהבתעודת זהות ישראלי

 בקובץ הממוחשב ישראלויציאה מתנועות כניסה זאת בנוסף לבדיקת 

מספרי הדרכונים  והזר )כולל כלבתיק אדם  הרשומות השונות של מבקש השירותבין  חובה לקשר .3.ג

, אחרת לא לבצע קישור תיקיםיחוד, יש לאחר הא .בהם השתמש( על מנת שתנועותיו בגבול יתאחדו

 בארץ או לא,זמנו שוהה רוב  מבקשהאם ה בחוןל ניתןניתן לקבוע מרכז חיים. על ידי בדיקה זו 

 מרכז חייו.  את בחוןול

רכז בכיר ומעלה  מציא על פי דרישתלה מבקש השירותעל בדיקה של ראיות רלוונטיות ש יש לערוך .4.ג

או בדואר רשום. עם הגשת הבקשה  –ביד  תימסרלראיות רישה . רשימת הד"(עובד הרשות)להלן: "

 במערכת הממוחשבת במלואה.עודכן ותהמסירה / המשלוח 

 ולהימנע מלדרושמלכתחילה,  המסמכים הנדרשיםכל ממבקש השירות את לבקש  להקפיד יש .5.ג

 מו כן, יש להימנע מלבקש מסמכים לאכהיה יכול להציג קודם, אותם להשלים מסמכים מהמבקש 

 רלוונטיים ע"י מחיקתם מהרשימה. 
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ימים בלבד מיום הגשת  45כי השלמת המסמכים תתאפשר בתוך  השירות יש להדגיש בפני מבקש .6.ג

וההגירה , רשות האוכלוסין כנדרשימים  45במידה ולא יועברו המסמכים האמורים בתוך הבקשה. 

מערכת הממוחשבת יעדכן הו יישלח הודעת סרוב למבקש הרשות, עובד כמבוטלת הקשהבתראה 

 בהמצאת המסמכים החסרים.תותנה בקשה חדשה  הגשתובהחלטת הסירוב 

ישווה  שעובד הלשכהמסמכים המוגשים לרשות האוכלוסין וההגירה יוצגו למשרדנו במקור + צילום  .7.ג

או בהעתק  ,מבקש השירותביניהם ויחתים "נאמן למקור" על הצילום, וישיב את המסמכים במקור ל

 אמן למקור" באמצעות עו"ד."נ  -המאושר כ

 לביצוע בדיקת המסמכים: דגשים  .8.ג

 שכירות:  /רכישהחוזה  א.8.ג

חוזה רכישה או אישור בעלות עדכני על הדירה/ חוזה שכירת ב הפרטיםאת  יש לבדוק בהקפדה

אל מול המערכת  וכן זהותםהמשכיר/מוכר והשוכר / קונה ומספרי לבחון פרטי דירה. 

את המען בבקשה, בתצהירים ובחשבונות בהתאם  אםהתוהנכס מען הממוחשבת לרבות 

ואופן  סבירות וכן משלם, להשוות לחשבונות וזהות ה הנכס הוצאותמהן  .הרלוונטית לתקופה

האם ישנם עוד אם תיאור הנכס מתאים לגודל המשפחה, , ה)שיהיה הגיוני( התשלום

במקרים בהם לא ניתן  ליצור קשר עם המשכיר לשם אימות המידע. ישוכד'.  בנכס יםמתגוררה

להמציא חוזה או שעולה חשש כי המבקשים אינם באמת מתגוררים בדירה., יידרש במידת 

 הצורך תצהיר.

 :אישור העירייה/המועצה המקומית ב.8.ג

ניתן ע"פ הצהרת לא האישור  ולוודא כי על מגורים בתחום היישוב יש לוודא כי האישור מעיד

לאמתו טלפונית עם ו גורם המוסמך בנוסח שנקבע, תאריך תחילת המגורים חתום ע"י המבקשה

 .באישור בני ביתו של המבקש וכי כלולים. מנפיק ככל שנדרשה

  :הדירה חשבונות ג.8.ג

טלפון, גז וכד'( הקשורים  ,ארנונה חשבונות )חשמל, מים,יש לבחון שמות החייבים המפורטים ב

 ועלי ןלמע התאמה וכתובת מקום מתן השירות המפורט בחשבון  לדירת המגורים של המבקש

  וכו'. לגודל המשפחהבהתאם צריכה הגיונית , החשבונות המבקש, הרציפות של הצהיר

יש לוודא כי ואין חשבונות על שם המבקש, ככל שתשלום דמי השכירות כולל בתוכו חשבונות 

המחאות הצילום לבדוק שיש עוד  בגין החשבונות.פרט מציין זאת ומשמשכיר ההומצא מכתב מ

ש לאשש זאת אל מול י .האמורים תשלומיםאת ה יםמציגקות ודפי חשבון מהבנק מסולה

 בשיחה טלפונית. המשכיר
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 : ם על כיסוי רפואיאישורי ד.8.ג

בתוכו כולל וחתום )חתימה וחותמת( על חברות בקופת חולים/ביטוח רפואי אישור י הכיש לוודא 

ו משפחה הגרעינית שלכל בני העבור המבקש ותאריך התחלת החברות, עבור את המידע על 

המבקש  הסניף בו מבקרכי מיקום  יש לבדוק וכן פנקסי חיסונים של ילדי המבקש, ככל שישנם.

 .תואם גאוגרפית את מקום המגורים ומשפחתו

 :אישורים בדבר קבלת שירותים ממוסדות ממשלתיים ה.8.ג

קצבאות  :דוגמתלמבקש  השירותים שניתנוומפרט את הינו רישמי שהוגש אישור לוודא כי ה

לל וכו וכדומה,רישיון נהיגה, רישיון רכב  ,משרד הכלכלהדרגה ממביטוח לאומי, משרד השיכון, 

 . ניתןפרטים בדבר המשכיותוהוהכתובת העדכנית  ,מועד תחילת קבלת השירותבתוכו את 

ו/או מידע  ותוצאותיהןחקירות  לבדוק אם קיימותהמוסד מעניק השירות ומול הנתונים אל לאמת 

 ,כי הנבדק אינו מתגורר בישראלמהמוסדות מתקבל מידע במידה ו .במוסד מעניק השירותף נוס

( ולאפשר קיום ראיוןנוהל בהתאם ל) ראיוןל יש לקבל פרוטוקול חקירה מלא, להזמין את הנבדק

  מן המוסדות. לו להתייחס לממצאים שעלו

 נם ממוסד חינוכי של ילדי המבקש, ככל שישאישורי לימודים ותעודות  ו.8.ג

הילדים  לוודא שמות, וסבירה הגיונית אוגרפיתיבקירבה גמצויים החינוך  ותלבדוק שמוסדיש  

וכד'.   שהומצאו , התאמתם לתעודותהאישורים שהומצאו חתומים כנדרש, לבחון שזהותםמס' ו

 ולקבלת מידע נוסף.   ולפנות למשרד החינוך לאימות , ישחשוד ככוזבשהומצא התיעוד במקרה ו

  ממקומות עבודה ותלושי משכורתאישור  ז.8.ג

תאריך  לרבותקום העבודה של המבקש ובן זוגו, שהומצאו מתייחסים למישורים אכי היש לוודא 

בין מקום  גיאוגרפי סבירשקיים מרחק  ,ומיקומו הגאוגרפי של מקום העבודהתחילת העסקה 

טוען. לבחון  וכי הפרטים תואמים את שהמבקשתעסוקה המגורים ומקום העבודה, לוודא רצף 

רשויות המוסמכות מעסיק ולתואמים את מכלול הנתונים שהוצגו. ניתן לפנות לאישורים ההאם 

 , מס הכנסה וכד'(רשות האכיפה והגבייהלאישוש הניטען )בטל"א, 

המאששות  בהתאם אסמכתאות ציגיש לה - תלמיד, סטודנט, מובטלככל שאחד מבני הזוג 

   טענות המבקש. 

 חשבונות בנק ותנועות עו"ש אישור על ניהול ח.8.ג

לבחון כי הנתונים המופיעים בדפי הבנק תואמים את מכלול הנתונים הניטענים ע"י המבקש,  יש

של הנבדק וכן  את הכתובת או מקום העבודה גיאוגרפיתלברר אם המען של סניף הבנק תואם 

 שכר דירה, מים, חשמל, ארנונה וכד'. חיובים בגין לבדוק גם תשלומי 
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  נסיעה ישראלים וזרים מסמכי ט.8.ג

של הרשות הפלסטינאית( לשם בדיקת  לרבות)המבקש יציג כל מסמך נסיעה הקיים ברשותו        

 המערכת הממוחשבת.כניסות ויציאות, והשלמת 

יכול  עובד הרשותימסור כל ראיה נוספת שלדעתו בכוחה להעיד על מרכז חייו, ומבקש השירות  .9.ג

 . זאת במערכת הממוחשבתלעדכן ימצא הצורך. יש להקפיד וככל ש לדרוש השלמות רלוונטיות,

כי , יש לוודא בתושב קבע או באזרח ישראלי, ומדובר ועזה שו"קיימת רשומה בקובץ יבמידה ו .10.ג

יש לטפל בעדכון  -"עבר" עודכנה הרשומה כבמידה ולא  "."עברועזה מעודכנת כ שו"י תרשומ

תושב כל עוד הנבדק במעמד יובהר כי  מה.ארז בהתאלמת"ק אל או -מת"ק ביתפניה ל באמצעות

פעילות  יש למבקשלבדוק האם  עוד יש "."עברועזה עדכון כ שו"יבקובץ , אין לבצע 5מסוג א/ ארעי

כגון דרכון, ת"ז, שינוי מצב אישי, רישום כלשהם אם קיבל שרותים האמור, ה מכל סוג שהיא בקובץ

 וכל עדכון רלוונטי אחר. ילדים 

ככל שאין  "עבר" לישראל.כועזה  שו"יברשומתו עדכון  -יזם לבין אי מבקשעילות שהיש להבדיל בין פ

ע"י  יזומהפעילות ככל שקיימת  בניהן.ר ושיקבצע ל חובה, ועזה שו"יובקישור בין הרשומות בישראל 

 של המבקש.   חייםהמרכז   בקביעתלקחת אותה בחשבון יש  ועזה, שו"יבקובץ  הנבדק

ולאחר קיום  על סמך מכלול הראיות שהומצאו שה וקבלת ההחלטה תהאבבקההתרשמות הסופית  .11.ג

 ראיון מעמיקלמבקש יש לקיים  ,לאחר המצאת כל המסמכים הנדרשים ראיון עם המבקש. לפיכך,

להמציא ראיה שהיא המבקש  במידה ואין באפשרות. ראיוןבהתאם לנוהל עריכת ם וחייהאודות מרכז 

על  ,ספקות עוליםבו במקרה או ו/בין המסמכים שהוגשו,  במקרה שאין תאימותאו /רלוונטית ו

במערכת וצאות הבדיקה והתשאול יתועדו בתכך. למסור הסבר מפורט בכתב על המבקש 

 הממוחשבת.

 עובד הרשות שהשתכנעבחינת כל מכלול הראיות שהוצגו ולאחר קיום ראיון מעמיק ולאחר לאחר  .12.ג

 ולהמשיך בטיפול, בהתאמה. את מעמדו ששאלניתן  ,מבקשהמרכז חייו של  היכן   העיקבל

 יש להקפיד ולעדכן את המערכת הממוחשבת בכל שלב ושלב בהליך. .13.ג

 

 נספחים .ד
 

 מסמך דרישה למרכז חיים
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