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 לחסידי אומות העולםבנים ונכדים לנוהל מתן רשיון שהייה בישראל 
  

 כללי: .א

 בן לכניסה וקבלת מעמד בישראל אופן הטיפול והבחינה של בקשות לעניינו של נוהל זה להסדיר את  .1. א

שפעל למען העם היהודי )להלן:"המבקש"( והכל בהתאם לתנאי  ,לחסיד אומות עולם מוכרו/או נכד קטין 

 נוהל זה.

תנאי  .המבקששות לקבלת רישיון מכוח נוהל זה יוגשו בלשכת מינהל האוכלוסין האיזורית על ידי בק .2. א

  בעת הגשת הבקשה. ושהייה חוקית בישראלארצה כניסה כחוק נדרש הינו 

 1תחילה רישיון ישיבה ועבודה מסוג ב/ יונפקיבישראל למבקש,  מעמדתאושר הבקשה לקבלת ככל ו .3. א

 5שלאחריה ניתן יהא לאשר מעמד של תושב ארעי מסוג א/ בכל פעם, , שנהלתקופה של חמש שנים

להגיש  המבקש, באפשרות כאמורבתום התקופה המצטברת . נוספות שנים חמשלתקופה מצטברת של 

 , והכל כפי שיפורט להלן.בקשה לקבלת רישיון לישיבת קבע

ר, יתבקש לבחור הגיש בקשה נוספת/מקבילה לקבלת מעמד בישראל בהתאם לנוהל אח בקשהמאם  .4. א

הליך אחד בו תטופל בקשתו לקבלת מעמד בישראל, וזאת באמצעות מכתב מפורט בו יצהיר באיזה 

הבקשה הנוספת שהגיש המבקש  אםבוחר להמשיך הטיפול, והבקשה השנייה תיסגר. אולם, הוא הליך 

ח חוק או בקשה לגיור או בקשה לקבלת מעמד מכו 5.2.0012היא בקשה למקלט מדיני לפי נוהל 

, לא יידרש המבקש לבחור הליך כאמור לעיל אלא יוכל לנהל את שני 5.2.0001השבות לפי נוהל 

 ההליכים במקביל, הכל לפי הוראות הנוהל להלן.

להגיש בקשה  בתחילת ההליך או במהלכו, המבקש יוכל סורבה הבקשה מסיבה כלשהיאם ככלל,  .5. א

ה בבקשה )סרוב הלשכה / דחיית ערר פנימי/ חדשה רק בחלוף שנה מיום בו ניתנה ההחלטה האחרונ

החלטה שיפוטית המורה על דחיה או מחיקה של ההליך השיפוטי וכו'( וזאת ככל שעמדו בתנאי 

 ההחלטה שניתנה. 

שאושרה בקשתו בהתאם לתנאי נוהל זה וקיבל בישראל אשרה ורישיון  מבקש –אשרת כניסה חוזרת  .6. א

ישיון ומתעד לשוב ארצה, נדרש להצטייד מראש באשרת היוצא לחו"ל במהלך תוקפו של הרוישיבה, 

בלשכת מינהל האוכלוסין האזורית מבעוד מועד, מאחר ותוקף רישיון ( "אינטר ויזה")כניסה חוזרת 

 הישיבה שברשותו פג עם יציאתו מישראל. 

הוראות נוהל זה אינן גורעות מההוראות הקבועות בחוק ובתקנות שהותקנו לפיו והחלטות הממשלה  .7. א

 הרלוונטיות.

במידה ונמצאה אי עמידה בנהלים ו/או התגלתה אי מסירה של מידע מלא ומקיף ו/או התקבלה המלצה  .8. א

רשאית, בכפוף  (להלן: "הרשות") מנומקת מרשות ציבורית לביטול הרישיון, רשות האוכלוסין וההגירה

 לעריכת שימוע ,לבטל לאלתר כל רישיון שניתן מכוח נוהל זה.  

 מטרת הנוהל .ב
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רישיון אשרה ובמינהל האוכלוסין לקבלת להגשת בקשות והליך הטיפול השיטה מטרת נוהל זה לפרט את 

  .לחסיד אומות עולם מוכר שפעל למען העם היהודיו/או נכד קטין בן לישיבה בישראל 

 

 תנאים ודרישות .ג

 על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים:

 .אוכלוסין האיזוריתשל המבקש בלשכת מינהל הנוכחות אישית חובת  .1.ג

 .(3אש/) רשיון ישיבה/להחלפת סוג האשרה ארכתטופס בקשה לה .2.ג

 .המבוקשת מעבר לתקופת הרשיוןלפחות בתוקף לחצי שנה זר של המבקש דרכון  .3.ג

 .של המבקש עדכניות –תמונות חזותיות  2 .4.ג

 .מוכר ולםחסיד אומות העניטען הסב הההורה/  אישור "יד ושם" על היות -בעת הגשת בקשה לראשונה  .5.ג

להתאמת הזיקה נתיב  -ע"י לשכת מינהל האוכלוסין לקבלת חוות דעת לשכת הקשר היופנ המבקש .6.ג

 .גיש הבקשה לבין חסיד אומות העולםהמשפחתית הנדרשת בין מ

יציג מסמך רשמי ממדינת המוצא )הכוללת גם שינויי שם( שהונפקה בחצי השנה האחרונה  בקשהמ .7.ג

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

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

 .מכתב מהמבקש המנמק את הטעמים לבקשה .8.ג

 שניהורה ההסכמת הבמידה והמבקש הינו קטין המגיע לישראל רק עם אחד מהוריו הביולוגים, נדרשת  .9.ג

  .6.ד ורט בסעיףובהתאם למפ

כל מסמך ו/או תעודה נוספת בהתאם להחלטתו/שיקול דעתו של עובד מדרגת נציג שירות בלשכה  .10.ג

 )להלן: "עובד הלשכה"(.

 השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח אגרות. –תשלום אגרה  .11.ג

  הליך הטיפול ד.
 

פרטי את שכה"( יבדוק עובד מדרגת נציג שירות ומעלה בלשכת מינהל האוכלוסין )להלן:"עובד הל .1.ד

ובכללם פרטי כניסות בתיק זר ובתיק אדם ברשות  הממוחשבתמערכת האל מול הדרכון ומול  המבקש

ויציאות, סירובים ואישורים אל מול הקונסוליה בחו"ל, קיום תיקים נוספים וכן את המסמכים הרלוונטיים 

אין מספר זהות  שלמבקשם יוודא כל החומר לארכיון הממוחשב, יבדוק בתיק אדאת יסרוק  ,ואמיתותם

ממלא אחר כל התנאים  כי המבקשיוודא ו פעיל, ו/או תיקים נוספים ביחידות הרשות השונות,

ויפתח  ויעדכן הבקשה ופרטיה ב"גיליון רישום" של לרבות כניסה ושהייה כחוק בישראל, והדרישות
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בקשתו תטופל בהתאם  אם נמצא שקיימת רשומה על שמו כאזרח או תושב "תיק בקשות" בהתאם.

 לממצאים.

 חודשים מעבר לתקופת הרישיון המבוקשת. 6דרכון תקף לתקופה של המבקש יש לוודא שברשות  .2.ד

. ככל שנמצאה הגבלה יש לפעול המבקשיוודא שלא קיימת הגבלה כל שהיא לגבי  הלשכהעובד  .3.ד

 .1.2.2001בהתאם ל"נוהל מתן שירותים המצריכים בירור מקדים" מס' 

הבקשה תסורב באופן מיידי  ,לעיל 5ג..בסעיף כנדרש א צורף לבקשה אישור מ"יד ושם"במידה ול .4.ד

  ממועד הודעת הסרוב.ימים  14ל בתוך ותידרש יציאת המבקש מישרא

הלשכה שאילתא  עובדחצי שנה, יעביר העולה על תקופה בישראל  שהה בעבר  מבקשבמידה ו .5.ד

 למשטרה על עבר פלילי ומידע מודיעיני.

הורהו  הסכמתוקשת הסדרת מעמד לקטין המגיע לישראל רק עם הורה אחד, נדרשת במידה ומב .6.ד

בפני נציגות ישראל בחו"ל או  בישראלוקבלת מעמד ליציאת הקטין לשם מגורים  הנוסף של הקטין

  בתצהיר מאושר ע"י נוטריון ומאומת כדין..

 

ו לרישיון לישיבת אין לשדרג מעמד - להגירת הקטין לישראל מתנגד  במידה וההורה הנוסף .א

שברשותו.  2, והקטין יידרש לצאת מישראל בתום תוקף רישיון הביקור מסוג ב/5ארעי מסוג א/

כאשר ההורה הנוסף מתנגד  2יודגש כי לא ניתן לאשר הארכת תוקף רישיון ביקור מסוג ב/

 להגירת הקטין לישראל. 

הגירת הקטין אשר מאך  למעמד קבוע של הקטין בישראל מתנגד במידה וההורה הנוסף  .ב

בלבד וכל עוד גילו של  5ישודרג מעמדו של הקטין לרישיון לישיבת ארעי מסוג א/ –לישראל 

, ואולם כל עוד גילו של הקטין נמוך המבקשהורהו  בקשתו של, בכפוף לאישור 18-הקטין נמוך מ

 מעמד קבוע בישראל., לא יוכל לקבל 18-מ

, יידרש להמציא תעודה ציבורית אינו בחיים ףההורה הנוסבמידה וההורה המוזמן טוען כי  .ג

 מקורית ומאומתת (ובמידת הצורך אף מתורגמת) המוכיחה זאת . 

של הקטין, יידרש להמציא פסק דין  וההורה המוזמן טוען כי הנו אפוטרופוס בלעדי במידה .ד

י מקורי מאומת ומתורגם או הסכם גירושין מאושר ע"י ביהמ"ש מקורי מאומת ומתורגם הקובע כ

 האפוטרופסות הבלעדית על הקטין ניתנה לו. 

לחסיד אומות עולם מוכר ו/או נכד קטין בן כי המבקש הוא לשכת הקשר  -ע"י נתיב במידה ויימצא  .7.ד

, ולאחר וידוא עמידה בתנאי הנוהל, השלמת התיעוד הנדרש, ולאחר שפעל למען העם היהודי

לאשר את הבקשה. ההחלטה  אשרות ראש צוות שנמצא כי אין מניעה לאישור הבקשה, בסמכות 
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רישיון  מבקשמר לארכיון הממוחשב, ויינתן לתעודכן ב"תיק בקשות" ובגיליון הרישום וסריקת החו

כאמור יוארך  1רישיון מסוג ב/למשך שנה. " בן לחסיד אומות העולם" 1ישיבה ועבודה מסוג ב/

ה בכל התנאים. בסמכות לתקופה של חמש שנים במצטבר, כל פעם בשנה נוספת, ובכפוף לעמיד

 .עובד הלשכה להאריך תוקפו של הרישיון

יועבר התיק  אחרת,מניעה  כל כי קיימתחסיד אומות העולם או ל קטין נמצא כי המבקש אינו בן/נכד .8.ד

לסרבה, יישלח מכתב  מנהל הלשכהשבסמכותו לסרב הבקשה. החליט  מנהל הלשכהלהחלטת 

בתוך  תוך דרישה ליציאה מישראל ,ד הגשת הבקשהממוע ימים 30על סירוב הבקשה בתוך  למבקש

פירוט נימוקי הסירוב ובציון האפשרות להגשת ערר פנימי בהתאם לנוהל הטיפול בבקשות ימים ו 14

. סיכום תיק ונימוקי ההחלטה יעודכנו במערכת הממוחשבת ובגיליון הרישום, 1.6.0001-ועררים 

 סריקת החומר לארכיון הממוחשב. לרבות עדכון הגבלה ככל שניתנה, סגירת הבקשה ו

וככל  ובכפוף לעמידה בהוראות נוהל זה 1ברישיון ב/של חמש שנים במצטבר לאחר חלוף תקופה  .9.ד

 .5רישיון לישיבת ארעי מסוג א/ באפשרות המבקש להגיש בקשה למתן , שלא היה שינוי בנסיבות

ולתקופה מצטברת של  אחתרישיון הארעי יינתן כל פעם לשנה  בסמכות עובד הלשכה לאשר הבקשה.

, רישוםלראשונה יש למלא שאלון  5. בעת מתן רישיון מסוג א/שנים בסך הכל ברישיון זה חמש

להקימו בתיק אדם ברישום חדש, לבצע קישור תיקים לדרכונו של המוזמן ולהנפיק לו תעודת זהות 

  , לעדכן תיק בקשות ולסרוק כלל החומר לארכיון הממוחשב. ארעית

וכן  למבקש, לפי העניין(, ייערך ראיון 5, א/1הארכת תוקף רישיון בהתאם לנוהל זה )ב/לפני כל  .10.ד

והצגת דרכון בתוקף תיערכנה בדיקות עדכניות של קיום מרכז חיים בישראל והיעדר מניעת גורמים 

יודגש כי על המבקש לפנות ללשכה בה מתנהל    לחצי שנה לפחות מעבר לתקופת הרשיון המבוקשת

כת תוקפו. לאחר שה חודשים לפני תום תוקפו של כל רישיון, לצורך המשך הטיפול והארשלו ותיק

במידה ולאחר . תור לפגישה במחלקת אשרות להמשך הטיפול שפנייה כאמור תקבע הלשכה למבק

להארכת הרישיון למשך  הקיום הפגישה במחלקת אשרות לא ניתן יהיה לקבל לאלתר החלטה בבקש

ל כנדרש בהתאם להוראות נוהל זה, יוארך תוקף הרישיון שבידו לתקופה שנה, למרות שהמבקש פע

של חצי שנה בכפוף להיעדר הערות גורמים. כן יובהר כי באחריות המבקשים להודיע לרשות 

בעבר, גם אם טרם תם  וביחס למידע שנמסר על יד והאוכלוסין וההגירה על כל שינוי שחל בעניינ

 .תוקף הרשיון

 לבחינת ראש צוות אשרות בלשכה. הבקשה , יעבירלשכה מקום לאשר הבקשהלא מצא עובד האם  .11.ד

 או שלא נמצאמתוצאות הראיון, התרשם בשלילה  ואםראש הצוות יבחן הבקשה על מכלול נסיבותיה, 

 תסורב הבקשה., וכיו"ב מרכז חיים בישראל

 תו לסרבה., תועבר הבקשה להחלטת מנהל הלשכה שבסמכושישנן הערות גורמים למבקשאם נמצא  .12.ד
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הודעת סירוב  ויש למסור ל וללשכה, ובהגיע המבקשהוחלט לסרב הבקשה, יש להזמין את אם  .13.ד

ימים, אשר בשוליה תצוין אפשרות  30מן הארץ בתוך  מבקשמנומקת בכתב עם דרישה ליציאת ה

. במקרים בהם המוזמן שוהה באופן בלתי חוקי יש לדרוש 1.6.0001הגשת ערר בהתאם לנוהל 

ימים. העתק ממכתב הסירוב יועבר למינהל אכיפה וזרים. כמו כן יש לסגור את תיק  14תוך יציאתו ב

הבקשה, לבטל את הרישיון ככל שניתן מכוח נוהל זה, להוסיף הגבלה מתאימה במערכת ולעדכן את 

 סגירת התיק בגיליון הרישום הממוחשב. 

בסעיף הקודם, ואולם מכתב  , יש לפעול בהתאם לאמורןעל אף שזומ הגיע המבקש ללשכהלא אם  .14.ד

הסירוב יישלח בדואר רשום, שמספרו יעודכן בגיליון הרישום )עפ"י מדבקת הדואר(. ניתן אף להעביר 

 מייל.הבנוסף את המכתב באמצעות הדואר האלקטרוני, תוך קבלת אישור מהנמען על קבלת 

קף מכוח נוהל זה, על מצוי רישיון ת המבקשהופסק מסיבה כלשהי ובדרכונו של  הטיפול בבקשהאם  .15.ד

ובמידה ומתקבלת החלטה על ביטול הרישיון  בענייןלזמן את המבקש ללשכת הרשות  עובד הלשכה

בשני קווים מלוכסנים ולהטביע חותמת רשות האוכלוסין וחותמת לבטל את הרישיון  –ביטול הרישיון 

.אם לא הגיע ו תלבטל האשרה/רישיון במערכת הממוחשב וכן " על גבי המדבקה Cancel-"מבוטל

, ת.ז ללשכה יש לשלוח לו מכתב לכתובתו הידועה בדואר רשום  ולהודיע לו כי רישיונו בוטל המבקש

נדרש לעזוב את ישראל עד למועד שהוחלט. מנהל הוא ו הארעית שברשותו ככל וישנה, אינה בתוקף

מסמך ללא המבקש הלשכה רשאי לאשר תמי"ל ליציאה מן הארץ ללא אשרת חוזר, במקרים בהם 

 נסיעה תקף /אין מסמך נסיעה.

להגיש בקשה לקבלת  המבקש, באפשרות  5וא/ 1ה ברישיון ב/ישהיבתום התקופה המצטברת של  .16.ד

 רישיון לישיבת קבע שתיבחן כלהלן: 

של המבקש עד כה. לצורך  והבקשה תטופל בלשכת מינהל האוכלוסין האיזורית בה התנהל תיק .א

הממוחשבת תיק בקשה ממוחשב חדש מסוג תושב קבע. הטיפול בבקשה יש לפתוח במערכת 

 וככל שלבסוף תאושר הבקשה ניתן יהא לסגור את שני תיקי הבקשות.

חודשים לפני תום  3) 5ללשכה לאחר חלוף המועד הנדרש ברישיון א/ המבקשהגיעו של  עם  .ב

ם עדכניות בישראל ועמדות גורמימרכז חיים של קיומו לתוקף הרישיון( יש לערוך בחינה עדכנית 

לשדרוג המעמד ובהתאם להוראות נוהל זה. יש להכין סיכום תיק תוך התייחסות להתרשמות 

 המבקשמרכז החיים בישראל וכוונת השתקעות העתידית בישראל. יש לוודא נוכחות וחתימת מ

כל המסמכים הומצאו וכל הבדיקות הנדרשות נערכו. פרטי הבקשה יעודכנו כי על הבקשה ולוודא 

 קשות וכן בגיליונות הרישום.בתיק ב

קיימת מניעה אם אין הגבלה למתן שירות. כי יש לבדוק כי לא חל כל שינוי בנסיבות הבקשה ו .ג

 תועבר הבקשה להחלטת מנהל הלשכה שבסמכותו לסרבה. פלילית או ביטחונית,
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לא מתמלאים כל תנאי הבקשה לתושבות קבע, או כאשר מתעורר ספק לקיום מרכז חיים אם  .ד

. 5ל, רשאי מנהל הלשכה לאשר הארכה בשנה נוספת של הרישיון לישיבת ארעי מסוג א/בישרא

במידה ובתום שנת ההארכה עדיין קיימת מניעה לאישור הבקשה, בסמכות מנהל הלשכה לדחות 

 הבקשה.

או ראש צוות  מנהל הלשכהמתמלאים כל התנאים לקבלת מעמד תושבות קבע, בסמכות אם  .ה

. המשך הטיפול למתן תושבות קבע תהא בהתאם לנוהל קבעמתן תושבות אשרות לאשר 

5.2.0023. 

 תחולה: .א

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

 נוהל זה.

 החוק וסעיפיו .ב

 1952-חוק הכניסה לישראל התשי"ב     

 

 החוק וסעיפיוד. 
 

 .1950 –חוק הכניסה לישראל, התש"י  1ד.
 

 נספחיםה. 
 

 (3טופס בקשה להארכת רשיון ישיבה/להחלפת סוג האשרה)אש/
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