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 כללי .א

אופן הטיפול והבחינה של בקשה לקבלת מעמד בישראל להורה קשיש ובודד את עניינו של נוהל זה להסדיר 

 וכפי שיפורט להלן:של אזרח ישראלי ובבקשה להארכת הרישיון, 

ו בן זוג בחו"ל ו/או תלויים הנמצאים באפוטרופסיות או שאין לו ילדים נוספים ו/א)הורה קשיש ובודד  .1.א

יכול לקבל מעמד בישראל לשם שהות  ,"(המזמין)להלן:" של אזרח ישראלי( תחת חסותו של ההורה

במידה ותאושר  ההורההתחייבות מפורשת של המזמין לדאוג לצרכי תוך מתן בארץ לצד ילדו, 

 והכל בהתאם למפורט בנוהל זה. , הבקשה

 64תתאפשר לאב של אזרח ישראלי שגילו להורה קשיש ובודד, קשות בהתאם לנוהל זה הגשת ב .2.א

 "(. המוזמן/תומעלה )להלן: " 62ומעלה ולאם של אזרח ישראלי שגילה 

מוגדרת כמדינת אבחון ע"י גורמי הביטחון, פרטיו  מוזמןבמקרים בהם מדינת מוצאו/אזרחותו של ה .3.א

חון לאבחון וקבלת המלצתם, טרם אישור הבקשה להנפקת האישיים של המבקש יועברו לגורמי הביט

 אשרה ורישיון.

 נתיב .-ללשכת הקשרע"י לשכת מינהל האוכלוסין , יופנה חבר המדינותמוזמן שהנו נתין של  .4.א

חודשים, יש לדחות הבקשה  6כאשר בעת הגשת הבקשה שוהה המוזמן בישראל שלא כחוק מעל  .5.א

אשר תטופל ון הארץ באפשרותו להגיש בקשה חדשה, ולדרוש יציאתו מן הארץ. לאחר יציאתו מ

 בהתאם להוראות נוהל זה.

נוהל זה לא יחול על מי שכניסתו לישראל נעשתה על סמך ידיעות כוזבות ו/או מסמכים מזויפים ו/או  .6.א

   .מעמדו בישראל בוטל

ת , ורוצה לצאמי שאושרה בקשתו בהתאם לתנאי נוהל זה וקיבל הרישיון –אשרת כניסה חוזרת  .7.א

, חייב להצטייד מראש באשרת שניתן על פי נוהל זה במהלך תוקפו של הרישיון לישראל שובלחו"ל ול

 שברשותו פג עם יציאתו מישראל. רישיוןתוקף ה –אינטר ויזה"( שאם לא כן )" תכניסה חוזר

והחלטות הממשלה  לפיושהותקנו ההוראות הקבועות בחוק ובתקנות אינן גורעות מהוראות נוהל זה  .8.א

 רלוונטיות. ה

התקבלה ו/או התגלתה אי מסירה של מידע מלא ומקיף ו/או  במידה ונמצאה אי עמידה בנהלים .9.א

"( רשאית, בכפוף הרשותוההגירה )להלן: "רשות האוכלוסין לביטול הרישיון,  המלצה מנומקת

  לאלתר כל רישיון שניתן  מכוח נוהל זה.לבטל לעריכת שימוע לבעל הרישיון, 
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 מטרת הנוהל .ב

להורה קשיש ובודד )שאין לו רישיון ישיבה בישראל בוע את אופן הטיפול בבקשות למתן והארכת לק

ת או תחת חסותו של ההורה( של וילדים נוספים ו/או בן זוג בחו"ל ו/או תלויים הנמצאים באפוטרופס

    .אזרח ישראלי

 תנאים ודרישות .ג

 
לשכת רשות האוכלוסין והמוזמן ב נדרשת נוכחות חובה של המזמיןבישראל,  שוהה המוזמן כאשר .1.ג

הגשת הבקשה על גבי טופס בקשה להארכת רישיון ישיבה/החלפת סוג צורך ל ,שבמקום מגורי המזמין

 (. 3אשרה )אש/

בלשכת רשות האוכלוסין שבמקום מגורי  בלבדהמזמין נדרשת נוכחות חובה של  המוזמן בחו"ל,כאשר 

/החלפת סוג וכן בקשה להארכת רישיון ישיבה (1בקשה לאשרת כניסה )אש/המזמין לצורך הגשת 

  (.3)אש/ אשרה

 
 . כאשר המוזמן בחו"ל יש להמציא צילום דרכון כאמור.לפחות לשנתייםדרכון זר בתוקף  .2.ג

 .של המוזמן תמונה חזותית ועדכנית .3.ג

 :, כמפורט להלןמתורגםבמידת הצורך גם ו, מאומת מקורי המוזמן,של עדכני הגשת תיעוד  .4.ג

, למעט תעודת לידה מקורית ממדינות חב"מ וזמןרית ומאומתת כדין של המתעודת לידה מקו (1

  , אותה לא נידרש לאמת.1998שהונפקה עד לשנת 

במידה ובוצעו שינויי שם )פרטי/משפחה( של המוזמן יש להציג תעודה ציבורית המעידה על  (2

 שינויי שם.

ככל שמדובר במדינה . תעודה ציבורית עדכנית ממדינתו של המוזמן המעידה על מצב אישי (3

 מאומתת כדין.  התעודה כשהיא עובד הלשכההמנפיקה תעודה כאמור, ידרוש 

הצהרה   ככל שמדובר במדינה אשר אינה מנפיקה תעודה על מצב אישי קודם, הרי שיש לקבל (4

נוטריון  /קונסול ישראל בחו"ל חתומה בפני נוטריונית של האזרח הזר על מצבו האישי הקודם

 .המוצא של הזר בארץ קונסול מדינת /ן בארץנוטריו /בחו"ל

המאשר  שהונפקה בחצי השנה האחרונהמסמך רשמי ממדינת המוצא )הכוללת גם שינויי שם(  (5

שאין לו עבר פלילי או הרשעות כלשהן )להלן: "תעודת יושר"(,  במידת הצורך תידרש גם תעודת 

  העניין.יושר פדראלית או תעודה מן המחוז אליו משתייך המוזמן, לפי 

אין לו ילדים נוספים מלבד המזמין כי  האוכלוסין וההגירה בפני עובד רשותעל תצהיר המוזמן חתימת  .5.ג

  .בחו"ל
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ר, עם מי התגור היכן התגורר עד היום, היכן עבד, מי היו חבריו, ו יפורטבשל המוזמן ו מכתב הסבר .6.ג

 מעוניין לקבל מעמד בישראל. טיב הקשר עם המזמין וכדו' ומדוע הואהיכן ועם מי חגג את החגים, 

 תגורר המוזמן ומי ידאג לכל צרכיו.יהיכן בו יפורט המזמין מכתב הסבר של   .7.ג

שיון מותנה יככל שהבקשה תאושר, מתן הר לדאוג לצרכי המוזמן.המזמין של מפורשת התחייבות  .8.ג

. 1ב/ וא 2ב/ מסוג לכל תקופת הרישיון בהצגת פוליסת בריאות בתוקף עבור ההורה הקשיש המוזמן

 אישור לפוליסה יצורף כתנאי להארכת האישור מידי שנה.

ומעלה  "נציג שירות"עובד בדרגת כל מסמך ו/או תעודה נוספת בהתאם להחלטתו/שיקול דעתו של  .9.ג

 "(עובד הלשכהלהלן: " .בלשכת מינהל האוכלוסין שברשות האוכלוסין וההגירה)

 ח האגרות.השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלו –תשלום אגרה  .10.ג

 הליך הטיפול .ד

פרטי כניסות  למול המערכות הממוחשבות,טפל בבקשה יבדוק את פרטי המבקש המ הלשכהעובד  1.ד

 וזמןהאם בעבר הגיש המויציאות, חוצץ "אשרות" בתיק זר )סירובים ואישורים אל מול הקונסוליה בחו"ל(, 

 "תיק בקשותבמערכת "ן יפתח לאחר מכ. בקשות נוספות לקבלת רישיון ישיבה ומה סטטוס הטיפול בהן

עדכן בגיליון הרישום הממוחשב כי הוגשה יכן יקשר את תיקי המזמין והמוזמן, ו ,מסוג "הורה קשיש"

ונמצאה הגבלה יש לפעול בהתאם  במידה .האם קיימות הגבלות למבקשיבדוק . בנוסף בקשה למעמד

  .1.2.2001ריכים בירור מקדים" מס' ל"נוהל מתן שירותים המצ

 :מעמדו של המזמיןאת לבדוק  הלשכהעובד  על 2.ד

 . 4.9.0002בהתאם לנוהל בירור אזרחות יש לפעול בספק,  תמוטלבמידה ואזרחותו של המזמין  .א.2.ד

 במידה והמזמין אינו אזרח ישראלי, יש לדחות את הבקשה על הסף במכתב מנומק. .ב.2.ד

יש לסרב הבקשה  אל,אינו בישרומרכז חייו במידה  דוק כי מרכז חייו של המזמין בישראל.יש לב .ג.2.ד

 ולהודיע על כך למבקשים במכתב מנומק.

כן את הפרטים בטופס ו, יבדוק לעיל 'גבסעיף  המפורטות יבדוק כי מולאו כל הדרישות הלשכהעובד  3.ד

. וכנדרש, הבקשה תסורב על הסף על ידלא צורפו לבקשה המסמכים ובמידה . לבקשה וצורפשמסמכים ה

תידרש  והמוזמן שוהה בארץ במידה. בקשהנדחית ה ,תיעוד הנדרשכי בהיעדר ה יצויןבמכתב הסירוב 
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למינהל  יועבר . העתק מהמכתבאו בתום תקופת הרישיון שברשותו ימים 14מישראל בתוך  ויציאת

 זרים.ואכיפה 

חודשים, יש לדחות הבקשה  6כאשר בעת הגשת הבקשה שוהה המוזמן בישראל שלא כחוק מעל  4.ד

יציאתו מן הארץ באפשרותו להגיש בקשה חדשה, אשר תטופל בהתאם  ולדרוש יציאתו מן הארץ. לאחר

 להוראות נוהל זה.

על סמך ידיעות כוזבות ו/או מסמכים מזויפים ו/או  במידה ונמצא כי המוזמן נכנס לישראל עתה או בעבר 5.ד

בלשכה לסרב הבקשה על הסף. ) קהל וקבלת מעמד מרשם(ראש צוות בסמכות  ,מעמדו בישראל בוטל

 המוזמן שוהה בארץ יש לדרוש יציאתו מישראל ולהודיע על כך למינהל אכיפה וזרים.  במידה ו

 : לגורמיםפניה   6.ד

 יש לשלוח שאילתת מד"פ לגבי כל מוזמן. מד"פ : .א.6.ד

: במידה והמוזמן שוהה בישראל מעל חצי שנה, תישלח שאילתא ממוחשבת למשטרה מטא"ר .ב.6.ד

 לגביו.

מדינת אבחון יש לשלוח שאילתא לגורמי הביטחון.  במידה והמוזמן הנו נתין של גורמי הביטחון: .ג.6.ד

לצורך כך, על המוזמן למלא טופס קורות חיים מקוצר אשר יועבר על ידי הלשכה לגורמי הביטחון 

 לגיבוש המלצתם. 

 נתיב . -, יופנה ללשכת הקשרמוזמן שהנו נתין של מדינה ממדינות חבר העמים 7.ד

לאחר ששוכנע  לצת לשכת הקשר במידת הנדרש,והמ לאחר בחינת הבקשה, קבלת תשובות הגורמים 8.ד

 .הבקשהלאשר  לשכהה עובדרשאי  ,בהתאם לנוהל זהבהיעדר מניעה בטיב הקשר בין המזמין למוזמן ו

במערכת הממוחשבת בגיליון הרישום. בבקשה של זר יעודכנו האישור, סיכום התיק ונימוקי ההחלטה 

ממדינה החייבת באשרת כניסה, יועבר אישור לקונסוליה הישראלית בצירוף הערות, ככל שישנן, לרבות 

 עדכון הגבלה ברותם וסריקת החומר לארכיון הממוחשב.

היה הרישיון.  רך המשך הטיפול והנפקתהמזמין והמוזמן ללשכה לצו נוזמהיה והמוזמן שוהה בארץ, יו

 שמי., החלטה תישלח למזמין במכתב רוהמוזמן בחו"ל

 וקבלת מעמד מרשם( ראש צוות, יעבירה לבהתאם לנוהל זה לשכה מניעה לאישור הבקשהעובד המצא  9.ד

לאשר הבקשה יוזמנו המזמין והמוזמן ללשכה לצורך המשך הטיפול ראש הצוות תו. החליט להחלט ) קהל

 .14המשך הטיפול בהתאם לסעיף ג.הבקשה, אשר וחלט שלא לוהנפקת הרישיון. במידה וה
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 אישור הבקשה:  10.ד

הגשת  במועדישיבה שיינתן יהא בהתאם לגילו של המוזמן הרישיון  ,הבקשה במידה והוחלט לאשר

 כמפורט להלן: הבקשה

 למוזמנת:  .א.10.ד

 

, התקופה של שנל "הורה קשיש 2ב/"רישיון ישיבה מסוג  יינתן - שנים 65-62גילה שמוזמנת  1.א.10.ד

, בהתאם לחוק הכניסה לישראל) חודשים ברצף 27ובהמשך להאריכו לתקופה מצטברת של עד 

  . (1952-תשי"ב

וככל שבפרק " הורה קשיש 2ב/"ברישיון ישיבה מסוג ברצף חודשים  27שהייה מצטברת של  בתום

לתקופה הורה קשיש  1ניתן לאשר מתן רישיון ישיבה מסוג ב/שנים,  65 מוזמנתזמן זה טרם מלאו ל

 . 65ועד להגעתה של המוזמנת לגיל תשעה חודשים עד של 

הורה קשיש למשך שנתיים  1ישיבה מסוג ב/ה, ניתן להאריך רישיון 65גיל של המוזמנת ל בהגיעה

השהייה הקודמת  תלתקופ בנוסף מחויבות ושנתיים אליודגש כי . נוספות )שנה אחת בכל הארכה(

 .להורה קשיש כמפורט לעי 1ברישיון ב/

לתקופה של  "הורה קשיש 1ב/"רישיון ישיבה מסוג יינתן  - שנים ומעלה 65גילה שמוזמנת  2.א.10.ד

 .תיים )שנה אחת בכל הארכה(שנ

 הורה קשיש" לתקופה של שנה. 1ב/"רישיון ישיבה מסוג יינתן  - שנים ומעלה 70מוזמנת שגילה  3.א.10.ד

 

 למוזמן: .ב.10.ד

הורה קשיש" לתקופה של שנה, ובהמשך  2רישיון ישיבה מסוג "ב/יינתן  - שנים 67-64מוזמן שגילו  1.ב.10.ד

-חודשים ברצף )בהתאם לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב 27להאריכו לתקופה מצטברת של עד 

1952 .) 

הורה קשיש" וככל שבפרק  2חודשים ברצף ברישיון ישיבה מסוג "ב/ 27בתום שהייה מצטברת של 

הורה קשיש לתקופה  1בה מסוג ב/שנים, ניתן לאשר מתן רישיון ישי 67 ןזמן זה טרם מלאו למוזמ

 . 67לגיל  ןשל המוזמ ושל עד תשעה חודשים ועד להגעת
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למשך שנתיים  "הורה קשיש 1ב/"ישיבה מסוג ה, ניתן להאריך רישיון 67לגיל  ןשל המוזמ בהגיעו

לתקופת השהייה הקודמת  בנוסף מחויבותשנתיים אלו יודגש כי  .נוספות )שנה אחת בכל הארכה(

 הורה קשיש כמפורט לעיל. 1ברישיון ב/

הורה קשיש" לתקופה של שנתיים  1רישיון ישיבה מסוג "ב/יינתן  -שנים ומעלה 76 ושגיל ןמוזמ  2.ב.10.ד

 )שנה אחת בכל הארכה(.

 הורה קשיש" לתקופה של שנה. 1רישיון ישיבה מסוג "ב/יינתן  - שנים ומעלה 70 ושגיל ןמוזמ 3.ב.10.ד

 

בהמשך אושרה ו, 2ראל ברישיון תייר מסוג ב/בישהמוזמן כחוק הה במידה ובעת הגשת הבקשה ש .ג.10.ד

 לפני 2ברישיון ב/ תקופת שהותואת להחשיב , יש בהתאם לנוהל זהבישראל בקשתו להסדרת מעמדו 

עד בה על המבקש לשהות ברישיון מכוח נוהל זה והנדרשת תקופה ל אותה לצרףו ,הגשת הבקשה

 חודשים.   27של מצטברת לתקופה 

בהתאם להוראות ובהעדר מניעה לעיל,  10.כמפורט בסעיף ג 1/יון מסוג בברישבתום תקופת השהייה  .ד.10.ד

 5א/מתן רישיון לישיבת ארעי מסוג אשר ל בלשכה )קהל וקבלת מעמד מרשם( ראש צוותרשאי , נוהל זה

 . , שנה בכל פעםלשנתיים

ראש י הל זה, רשאבהתאם להוראות נוובהיעדר מניעה  5ברישיון לישיבת ארעי מסוג א/נתיים בתום ש .ה.10.ד

לאשר מעמד של תושב קבע בישראל אשר יוענק בהתאם בלשכה ( מרשם מעמד וקבלת קהל) צוות

 .5.2.0023לנוהל 

בקשות להארכת הרישיון מכוח נוהל זה תוגשנה בנוכחות אישית של המזמין והמוזמן, שלושה חודשים לפני  11.ד

והן לפני שינוי סוג הרישיון, יש  מועד פקיעת הרישיון. בכל שלב ושלב, הן לפני הארכת תוקף רישיון קיים

לערוך בדיקות עדכניות על מנת לוודא שמרכז החיים של המוזמן ושל המזמין בישראל, שמוסיף להתקיים 

וכי הענקת המעמד בין עפ"י חוק הכניסה לישראל ובין  תביניהם קשר שוטף, שאין מניעה פלילית או ביטחוני

 ור בישראל.ע"פ חוק האזרחות, אינה בניגוד לתקנת הציב

כי הבקשה להארכה עומדת בכל התנאים הנדרשים, ואין מניעה להארכת תוקף הרישיון  עובד הלשכהמצא  12.ד

בטרם הארכת  שנה נוספת.בהישיבה  ןהמוזמן ללשכה לשם הארכת רישיואת  בהתאם לנוהל זה, יזמן

וכפי המפורט  ק למוזמןלכל תקופת הרישיון שתוענ פהביטוח רפואי תקפוליסת  היש לוודא כי הוצגשיון יהר

 ליון הרישום בכל הארכת תוקף רישיון. ייש לעדכן תיק בקשות וגוכן  8בסעיף ג.
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ראש צוות  בקשה להחלטתה לשכה מניעה להארכת תוקף הרישיון בהתאם לנוהל זה, יעבירעובד המצא  13.ד

תאם ימשך הטיפול בה לאשר הארכת תוקף הרישיון, ראש הצוותהחליט  .(מרשם מעמד וקבלת קהל)

יוזמנו המזמין והמוזמן ללשכה לצורך המשך הטיפול והנפקת הרישיון. במידה והוחלט שלא  ,12לסעיף ג.

 .14לאשר הבקשה, המשך הטיפול בהתאם לסעיף ג.

למסור לו ביד מכתב סירוב  ,ן ללשכהי, יש לזמן את המזמבהתאם לנוהל זה ולא אושרה בקשה במידה 14.ד

גיליון לעדכן ולסגור תיק בקשות  ,1.6.0001בהתאם לנוהל  ימיתוך ציון אפשרות הגשת ערר פנ מנומק

והמוזמן נמצא בישראל והבקשה סורבה, יש  במידה יחידת האכיפה על הסירוב.את והרישום הממוחשב 

המוזמן  הגיעמכתב. במידה ולא מן המועד הנקוב ביום  30לציין במכתב כי על המוזמן לעזוב את הארץ תוך 

דואר הרשום יתועד בגיליון הרישום. יש מכתב הסירוב בדואר רשום ומספר הלח כפי שנדרש, ייש ללשכה

 לסרוק כל המסמכים לארכיון הממוחשב.

מוטל המוחלט הנטל להוכחת ניתוק הקשר  -נוסף המתגורר בחו"לבן עם מוחלט בטענה בדבר ניתוק קשר  15.ד

בני המשפחה להוכחת  ועליו לבסס טענותיו. ככל שמובאים תצהירים מאת ,על מבקש המעמד בישראל

מרשם ) השתכנע ראש צוות קטיבים התומכים באמור בתצהיר.ייש לתומכם במסמכים אובי -ניתוק הקשר

 -למנהל הלשכה  יעביר המלצתובחו"ל, הנוסף הבן כי קיים ניתוק קשר עם  בלשכה (מעמד וקבלת קהל

 אשר מעמד בהתאם לתנאי נוהל זה.שבסמכותו לקבל ההחלטה בבקשה ול

כי קיים שינוי  נמצא ו המתגורר בחו"ל, בןקשר עם למוחלט , שאושרה בקשתו על בסיס הוכחת ניתוק מוזמן 16.ד

מאז מועד אישור הבקשה, יובא עניינו של המוזמן לבחינה והחלטת מנהל הלשכה שבסמכותו נסיבות מהותי 

 לאשר או לסרב הבקשה.

שאינו "בודד" ולא הוכח ניתוק קשר  מוזמן שבקשתו אינה עומדת בקריטריונים הקבועים בנוהל זה מאחר 17.ד

תועבר  בעניינו, על פניו, טעמים נוספים,מוחלט בהתאם לעיל, ואולם לפי שיקול דעת מנהל הלשכה קיימים 

הבקשה בצירוף המלצת מנהל הלשכה לבחינת מנהלת תחום )ועדה הומניטארית( במנהל אוכלוסין אשר 

 .5.2.0022תבחן את המקרה בהתאם לנוהל 

 2יהא רשאי להגיש בקשה לרישיון ביקור מסוג ב/ ,ויצא את הארץ בהתאם לנוהל זה קשתו סורבהמוזמן שב 18.ד

 אשר תיבחן בהתאם לנהלי הרשות.  תייר

, מכוחו של נוהל זה מי שאושרה בקשתו בהתאם לתנאי נוהל זה וקיבל הרישיון –אשרת כניסה חוזרת  19.ד

 ת, חייב להצטייד מראש באשרת כניסה חוזרןבמהלך תוקפו של הרישיו לישראל שובורוצה לצאת לחו"ל ול

 שברשותו פג עם יציאתו מישראל. רישיוןתוקף ה –)"אינטר ויזה"( שאם לא כן 
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 תחולה .ה

תטופלנה בהתאם לתנאי נוהל  –בקשות שהוגשו לפני מועד עדכון נוהל זה וטרם נתקבלה החלטה לגביהן 
 זה.

 

 החוק וסעיפיו .ו
 

 . 1952 – "בחוק הכניסה לישראל, התשי
 
 

 נספחים .ז

 

 .(3טופס בקשה להארכת שהייה )אש/

 .(1טופס בקשה לאשרת כניסה )אש/

 .(139טופס התחייבות המזמין )אש/

 (146)אש/טופס הצהרת המוזמן 
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