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 תיור בקבוצות הטיפול נוהל
 

 הנוהל מטרת .א

 ל.הגבו במעבר יציאה ומעקב לישראל כניסה ,הבקשה הגשת - תיור בקבוצות לטיפול השיטה את לקבוע

 
 כללי .ב

רשות האוכלוסין וההגירה הינה , פיו על שהותקנו והתקנות 1952 - ב"התשי ל,לישרא הכניסה לחוק בהתאם .1.ב

 .לקבוצות רתיו אשרות ומתן לטיפול המוסמך הגורם

פטור  הסכמי עמן שאין המדינות כל אזרחי של קבוצות הינן לאשרות בקשות להגיש יש לגביהן התיירים קבוצות .2.ב

 .אשרותמ

 .שני המיניםוהוא מתייחס כמובן להייחוס ללשון נקבה, או זכר, בנוהל זה נעשה מטעמי נוחיות בלבד  .3.ב

כ"ג בחשוון תשע"ט,  , עד ליוםIL.GOV.NOHALBG@PIBAהערות לנוהל ניתן להעביר לתיבת הדואר האלקטרוני  .4.ב

 .2018בנובמבר  1

 הגדרות .ג

י ראשת תחום ביקורת על יד שהוכר בעל רישיון עוסק מורשה, מס' ח.פ., או ע.ר., אדם, לרבות תאגיד,: סוכן .1.ג

 כסוכן לצרכי נוהל זה. הגבולות והמעברים

טרם חלפה שנה קבוצות תיור ובלבד ש 24הגיש בקשה להזמנת אשר המצוי בתקופת ניסיון,  סוכן :סוכן חדש .2.ג

 .מיום אישורו כסוכן לפי נוהל זה

: סוכן המבקש להזמין קבוצות תיירים ממדינות מוגבלות באופן סדיר. סוכן סוכן הפועל במדינות מוגבלות .3.ג

 סוכן הפועל במדינות מוגבלות באופן סדיר.קבוצות ממדינות מוגבלות, יחשב כ 6 –המבקש להזמין יותר מ 

אחד בין היתר בהתאם להרשות, המרשתת של ותפורסם באתר תוגדר שקבוצת מדינות  :מוגבלותמדינת  .4.ג

 :תבחינים הבאים )רשימה זו אינה ממצה(מה

 .הינו גבוה נתיניהם של הנשירה ששיעור מדינות .א

 י חוקית בישראל.לשהייה בלתלהשתקעות, או מדינות שלנתיניהן ישנה נטייה  .ב

 .מדינות שלנתיניהן ישנה נטייה להגיש בקשות למקלט בישראל .ג

 זיהוי, או  אינן משתפות עם פעולה עם  רשות האוכלוסין וההגירה בסוגייתנציגויותיהן בישראל מדינות ש  .ד

 הנפקת מסמכי נסיעה עבור נתיניהן.

 מדינות שאין להן נציגות רשמית בישראל. .ה
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 ימים מיום פרסום העדכון. 30נס לתוקפו לאחר עדכון מדינה כמוגבלת יכ

 : מדינות שיש לקבל בעניינם את החלטת הגורמים הביטחוניים הרלוונטיים.מדינות אבחון .5.ג

 .ה, שכניסתם ארצה טרם אושרהחברי קבוצ :מוזמנים .6.ג

נות קבוצות ממדי, למעט בעלי אזרחות זהההינם  שחבריואנשים  50 - עד 10 - המונה מחבר מוזמנים קבוצה:  .7.ג

ולמעט מדינות שעניינן הוחרג בהחלטת מנכ"ל רשות  אשר נכרתו עימם הסכמי תיירות פרטניים המורים אחרת

  .האוכלוסין וההגירה

: כרטיס זיהוי שבאמצעותו ניתן להגיש בקשות. כרטיס זה יונפק ע"ח הסוכנים שאושרו ויהווה תנאי כרטיס חכם .8.ג

 להגשת בקשות בהתאם לנוהל זה.מקדים 

 : רשימת התיירים המוזמנים שהוגשה ע"י הסוכן. ליד שמו של כל תייר, יצוין מספר סידורי.זמניםרשימת מו .9.ג

בקשה לקבלת אשרת כניסה קבוצתית בכפוף לתנאים המנויים בנוהל זה, אשר מוגשת באתר הרשות, : בקשה .10.ג

דיגיטלי ופרטים נוספים כאמור בטופס הבקשה ה הבקשה תכלול רשימת מוזמנים באמצעות הכרטיס החכם.

 .המפורסם באתר הרשות

רשימת התיירים ובה התייחסות של נציגי מחלקת ביקורת גבולות ומעברים בשאלת  רשימת תיירים מעודכנת: .11.ג

 אישור או סירוב בקשתם.

 בקשה אישורהחלטה על  אשרה זו, הנקראת גם "אשרת כניסה לקבוצות תיור", הינה :קבוצתית כניסה אשרת .12.ג

ליה צורפה , אשר אבטופס "אישור כניסה לישראל לקבוצות תיור" כאמורמעבר הגבול, קבוצה להגיע לחברי עבור 

כפי שהוא מופיע  חברי קבוצה שלא אושרה כניסתם יצוינו באמצעות מספרם הסידורי .רשימת תיירים מעודכנת

 .ברשימת המוזמנים

תימסר הודעה  בות,במקרים בהם הוחלט על כניסת הקבוצה בכפוף להפקדת ער :החלטה על כניסה בתנאים .13.ג

יופיעו התנאים לשהיית חברי הקבוצה בישראל, סכום הערבות הנדרש להבטחת . בהחלטה זו בכתב לסוכן

 תנאים אלו והמועד להפקדתו.

 : חבר קבוצה שנכנס לישראל ובעניינו מתקיים אחד מהתנאים הבאים )רשימה זו אינה ממצה(:נושר .14.ג

 ון השהיה.ימים ממועד תפוגת רישי 7לא יצא מישראל עד  .א

 .הגיש בקשת מקלט בישראל .ב

בקשה מטעמים הומניטריים,  מעמד הגיש בקשה להסדרת מעמדו בישראל, לרבות הגשת בקשה למתן .ג

 וכיוב'. חיים משותפיםהסדרת מעמד מכח ל

 הגיש בקשה להארכת שהייתו בישראל. .ד
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מועד זה מתברר באופן הינו מועד סיום האשרה הקבוצתית, לרבות במקרים בהם  בפועל יובהר שמועד הנשירה

 רטרואקטיבי.

לעיל, מיוחס לעיכוב ביציאתו של הנושר ביחס לשאלת חילוט הערבות בלבד, ( א)14ג.יובהר כי האמור בסעיף  .15.ג

או את בכדי למנוע מנקיטת הליכי אכיפה נגדו, ו ואין בכך בכדי להכשיר את שהייתו הבלתי חוקית בישראל

 השלכותיה על יתר הטיפול בעניינו.

מיד בחלוף ( לעיל, לא יחול על נתיני מדינות אבחון, אשר יחשבו כנושרים ככל שלא יצאו א)14ר בסעיף ג.האמו .16.ג

 .ברישיון השהייהמועד הנקוב 

פרסום  שקדמו ליוםהשנתיים מכלל מבקשי האשרות משל ממוצע אחוז הנושרים  נתון משוקללאיזון:  נקודת .17.ג

  ינואר.בחודש  שות האוכלוסין וההגירה מידי שנהיפורסם על ידי ר הנתון .1.5 , המוכפל בזה נתון

 .ששת החודשים הקודמים לאירוע נשירהבאופן רטרואקטיבי לגבי תקופה בת יחושב  ממוצע נשירות לסוכן: .18.ג

בה לא נשרו מוזמנים מקבוצתו של סוכן פלוני, לא יובהר שהפקדת ערבות, או חילוטה וכן תקופה ממושכת 

משיך להיות מחושב על בסיס ששת החודשים האחרונים שקדמו לאירוע נשירה. "יאפסו" ממוצע הנשירות, אשר י

יחושב הממוצע באופן , כסוכן אישורואשר טרם חלפו שישה חודשים מיום  ,בעניינו של סוכן חדשכמו כן, 

 .כסוכן אישורו מיוםשחלפה התקופה  רטרואקטיבי לגבי

, , (נוהל ערבויות"" )להלן 5.1.0004רבויות מס' עהעומדת בתנאים המנויים בנוהל בנקאית, : ערבות ערבות .19.ג

יובהר שבאחריות סוכן אשר בחר להפקיד הנועדה להבטיח את התנאים המנויים בהחלטה על כניסה בתנאים. 

ערבות בנקאית, הקצובה בזמן, לוודא שסיפק ערבות חדשה לאחר מועד התפוגה. סוכן שתוקף ערבותו 

 עד לחידוש הערבות על ידו. מוזמניםהבנקאית פג, לא יוכל להזמין 

, אם אפשרות להארכה לשנה והינה בתוקף לשנה : ערבות הנדרשת כברירת מחדל מסוכן חדשראשוניתערבות  .20.ג

 .נוספת

)ובכך נבדלת מערבות קבוצתית המיוחסת  שוטפתה עבודהה המשךהמבטיחה את  ערבות: שוטפת ערבות .21.ג

 ושיובא כפי, זה נוהל בתנאי עמידה אי בגין מחולטתר ואש המחודשת על ידי הסוכן מידי שנה, לקבוצה פרטנית(

 של מוזמנים פוטנציאליים.  העתידית םהבטחת יציאתמניעת נשירה ו הינה זו ערבות של תכליתה. בהמשך

 ולהבטחת העדר נשירהפרטנית  הישור כניסתה לישראל של קבוצאכתנאי ל הנדרשת ערבות: ערבות קבוצתית .22.ג

  ., כפי שיפורט בנוהל זהממנה

בוצה. ועלול להשתנות בהתאם לגודל הק: תשלום האגרה בגין הגשת בקשה הינו בכפוף ללוח האגרות אגרה .23.ג

בסיום הגשת הבקשה. זאת למעט קבוצות ממדינות אשר פורסם  באמצעות שרת התשלומיםהתשלום יבוצע 

ערובה לאישור  תשלום האגרה אינו מהווה בעניינם צו פטור מאגרה החתום ע"י שר הפנים ואשר מורה אחרת.

 .הבקשה
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 חדש סוכן קליטת .ד

 האישורים כל בצירוף ויעבירו( א' נספחר' )  חדש סוכן קליטת טופס ימלא חדש כסוכן להיקלט המבקש אדם .1.ד

 .bg@piba.gov.il לדוא"ל: התיירות במשרד לתייר לשירות בכיר ל"סמנכ לשכת והמלצת הדרושים

 או קבוע מוזמנים ממדינות מוגבלות, יציין זאת בבקשתו. ,בקש להיקלט כסוכן המזמין באופן ארעיאדם המ .2.ד

ושטרם חלפה שנה  הודעה קודמת על הפסקת עבודה במסגרת נוהל זה, אשר הוצאה בעבר כנגד סוכן פלוני .3.ד

 לקליטה כסוכן חדש על הסף. ו, תהווה עילה לדחיית בקשתממועד נתינתה

את קיומם  ,בדוק, בין היתר, אשר תהרשות במטה ומעברים גבולות ביקורת מחלקת תובדע"י עבדק יהבקשה ת .4.ד

 הבאים )רשימה זו אינה ממצה(: המסמכיםשל 

 אישור מס הכנסה על סיווג ענף כלכלי בתחום התיירות; .א

 אישור ניהול ספרים במס ההכנסה; .ב

דמו ליום הגשת הבקשה, השנים שק 3במהלך  עוסק בתיירות נכנסת שהמבקשמסמכים המעידים על כך  .ג

הסכמים עם בתי מלון, הסכמים עם חברות הסעות, הסכמים עם מדריכים ומורי דרך, או : בקבוצות תיור, כגון

על תחום עיסוק המבקש  ומעברים גבולות ביקורת מחלקת תעובדכל מסמך אחר שיעיד להנחת דעת 

 כאמור.

 המלצת משרד התיירות כל כך שהמבקש הינו סוכן נסיעות. .ד

להורות על המבקש להשלים מסמכים לשם המשך הטיפול  תרשאיובדת מחלקת ביקורת הגבולות והמעברים ע .5.ד

 בעניינו, לרבות מסמכים שלא מצוינים ברשימה דלעיל.

 .למבקש החלטה תישלח מאושרת אינה והבקשה במידה .6.ד

 בסך שוניתרא ערבות הפקדתל הדרישודרישה להנפקת כרטיס חכם  למבקש תועבר מאושרת והבקשה במידה .7.ד

בהתאם  ,ג"נתבב ביחידת הערבויות שתופקד , עם אפשרות הארכה לשנה נוספת,לשנה בתוקף ₪ 100,000

 הערבות .במועד מהארץ המוזמנים של הסוכן כל יציאת להבטחתתשמש ערבות זו . להוראות נוהל ערבויות

 .(מאוחר מביניהםה)הסוכן קבוצות תיור שהזמין  24 - , או לאחר יציאת למעלה משנה בתום תושב

₪  200,000ערבות שוטפת בסך יפקיד  ,ביקש לפעול במדינות מוגבלותחדש ש., סוכן 7חרף האמור בסעיף ד. .8.ד

ערבות זו תשמש להמשך העבודה עם הסוכן ולא תושב במהלך כל התקופה בה יהיה ₪.  100,000במקום 

זו תמשיך ד עם מדינות מוגבלות, ערבות ככל שיסווג בהמשך בסוכן המניין העוב לפי נוהל זה. חדש רשום כסוכן

קבוצות  24 –, גם בתום שנה, או לאחר יציאת למעלה מ כתנאי להמשך עבודתו וכאמור בנוהל זהלעמוד על כנה 

 .התיור שהזמין הסוכן

 .להדרכה במחלקת בקורת גבולות ומעבריםהחדש יוזמן הסוכן  ,הנפקת כרטיס החכםו הערבות הפקדת לאחר .9.ד
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ואשר משכך הושבה לו הערבות הראשונית  ,בפרק זההתנאים המנויים בהצלחה יינו התמלאו שבענ ,סוכן חדש .10.ד

פעילותו כסוכן מהמניין,  הוכיח להנחת דעתה של ראשת תחום ביקורת הגבולות והמעברים שאין מניעה להמשך

 .ןיקבל הודעה על הפסקת תקופת הניסיו

  :ודרישות תנאים .ה

באמצעות כרטיס חכם במערכת האינטרנט לאחר התשלום בשרת  עברתו, תיור לקבוצת כניסה לאשרת הבקשה .1.ה

 .התשלומים הממשלתי

החלטה חיובית על סוכן המבקש לפעול במדינות מוגבלות להגיש בקשה למחלקת ביקורת הגבולות והמעברים.  .2.ה

 כברירת מחדל הנדרשת₪  200,000, תהיה מותנית בהפקדת ערבות שוטפת בסך שתינתןבקשה שכזו, ככל ב

יובהר שערבות שכזו תתבקש גם מסוכן חדש שפעל  .לא תוחזר כל עוד הסוכן פועל במדינות מגבלות אשר

 . לעיל.8ד. –. ו 7במדינות מוגבלות ושהשיב את כספי הערבות אותם הפקיד על פי סע' ד.

 שאינו מבקש לפעול ממדינות מוגבלות, אינו נדרש בהפקדת ערבות שוטפת כברירת מחדל. סוכן .3.ה

 להודיע הנסיעות סוכן על, במצרים או בירדן קצר לביקור לצאת יםשהמבק הקבוצה וחברי במידה -הכפול כניסה .4.ה

 .הבקשה הגשת בעת, מראש כך על

 6סוכן המבקש להזמין באופן ארעי עד  – בערבות קבוצתית ,ממדינות מוגבלות להזמנת קבוצהבקשה  .5.ה

בות שוטפת כתנאי להמשך עבודתו, רשאי ואשר לא נדרש להפקיד ער ,בלבד מוגבלות ממדינותקבוצות בשנה 

 ערבות שוטפת במקוםלמניעת נשירת חברי הקבוצה, שברצונו להפקיד ערבות קבוצתית  ,בבקשתו מראשלציין 

 הנדרשת מסוכנים המזמינים תיירים ממדינות מוגבלות.

ל שבקשתו סוכן הפועל במדינות מוגבלות, רשאי לבקש לחדול מפעילות במדינות אלו. ככ –הודעת חדילה  .6.ה

לא יהיה רשאי לשוב ולפעול במדינות מוגבלות במשך שנה מיום שהומצאה תאושר, תושב לו ערבותו והוא 

 סבורה אולם, חדילה בקשת הוגשה. מוגבלות שאינן במדינות לפעולזה יוכל להמשיך ובקשת החדילה. מהסוכן 

, אפשרית לנשירה מחשש רשתנד שהופקדה והערבות ייתכן כי והמעברים הגבולות ביקורת מחלקת עובדת

 התנאים מהם ותציין הבקשה המצאת מיום ימים 14 בתוך החלטתה בדבר הסוכן את העובדת תיידע

 . הערבות השבת את תאפשר שהתרחשותם

 

 .ישירות למערכת המחשוב של הרשות תועברהבקשה האגרה,  התשלוםלאחר  .7.ה

, מרוכזות חופשות או חגים בתקופת. הקבוצה של הצפוי ההגעה מועד לפני עבודה ימי 10 לפחות תוגש הבקשה .8.ה

 ., אולם לא מועדים שכאלו לא יחשבו במניין הימים לבדיקת הבקשהשיתאפשר ככל מזורז באופן הבקשה תטופל

 .ימי עבודה לפני מועד ההגעה 30 תוגש מדינות אבחון בקשה עבור כניסת קבוצה 
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 :טיפול הליך .ו

 במקרה. כנדרש מופיעים בבקשה לטיפול הפרטים כל אם וקבדתעובדת מחלקת ביקורת הגבולות והמעברים  .1.ו

 .הנסיעות לסוכן כך על בכתב הודעה הדוא"לבאמצעות   עבירת הקבוצה אודות פרטים בהשלמת צורך של

 השלמת ממועד עבודה ימי 10 עד ויימשך הנדרשים הפרטים השלמת לאחר רק יחל המלאה בבקשה הטיפול .2.ו

 .נוסף טיפול זמן המצריכות אבחון ממדינות וצותקב להזמנת בקשות למעט ,פרטים אלו

תשובתם  .הביטחון גורמי לבדיקת המוזמנים רשימת תועבר, אבחון מדינותבעת טיפול בבקשה לכניסת תיירים מ .3.ו

 הינה תנאי להמשך הטיפול בבקשה.

ככל שעלה צורך בהשלמת פרטים במהלך בקשה להזמנת מוזמנים ממדינות אבחון, יובהר שבאחריות הסוכן  .4.ו

להשלים בהזדמנות הראשונה את מלוא הפרטים להנחת הדעת של הגורם הרלוונטי וככל שלא שהתבקש לכך, 

 יעשה כן, יהווה הדבר עילה לדחיית הבקשה.

לאור  , בין היתרלא מתעורר חשש מנשירה של המוזמניםש חנהתבמחלקת ביקורת הגבולות והמעברים  ותעובד .5.ו

 :הבאים )רשימה זו אינה ממצה( החלופיים התבחינים

 גיל. 
 משפחתי מצב. 
 מקצוע. 
 בעבר חוקית בלתי שהייה. 
 לישראל מרובות כניסות. 
 בעבר מעמד ביטול. 
 בעבר שסורבו מעמד , אולכניסה בקשות. 
 (ניסהכ סירובו הרחקה צוכגון ) כניסה הגבלות. 
 ממדינתו המוזמן תיציא תדירות. 
 .חשש להפיכתו של המוזמן לנושר 
  תיירים של תקופתית השתקעות מגמת מהן שניכרת מדינותהשתייכות למדינות סיכון או. 
 חוקית לא עבודה או, השתקעות חשש לעורר כדי בהן שיש אחרות סיבות. 

לשקול האם ניתן לאפשר  והמעברים גבולותהקורת יב עובדת מחלקת תחרף התקיימות אחד התבחינים, רשאי .6.ו

דרש על ידי ייובהר שערבות קבוצתית ת. קבוצתית בכפוף להפקדת ערבות , או מי מחבריה,את כניסת הקבוצה

 זה מכבר ערבות שוטפת. הסוכן לא הפקידעובדת מחלקת ביקורת הגבולות רק במקרים בהם 

ובלבד  העניין לנסיבות בהתאם קבוצות ולפצל לאחד רשאיותעובדות מחלקת ביקורת הגבולות והמעברים  .7.ו

 . לעיל.7שמספר חברי הקבוצה לא יחרוג מהאמור בסע' ג.

בתנאים בכפוף להפקדת ערבות קבוצתית, יפקידה הסוכן בתוך שני  , או מי מחבריה,אושרה כניסתה של קבוצה .8.ו

ה המבוקש. במועד זה, כניסת הקבוצ לפני מועדימי עבודה  3ולכל המאוחר  ימי עבודה מיום קבלת ההחלטה

 את טופס ההסכמההסוכן יצרף . להודעתו, בדוא"ל למחלקת ביקורת הגבולות והמעברים הודעהמציא הסוכן י

  .החתום ואת העתק הערבות הבנקאית
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 , תסורב כניסת הקבוצה ללא צורך במתן החלטה נוספת.האמורבמועד הערבות  הפקיד אתסוכן אשר לא  .9.ו

מחלקת ביקורת הגבולות והמעברים  עובדת, ערבות קבוצתיתוצה במסגרת להזמנת קב ככל שהוגשה בקשה .10.ו

 בקשות קודמות 3בדוק האם מדובר בקבוצה שחבריה נתיני מדינות מוגבלות והאם טרם אושרו לסוכן המבקש ת

שנה הקלנדרית. בהינתן תשובה חיובית לשתי הבדיקות הללו ובהיעדר מניעה אחרת, תאושר במהלך אותה 

  .להפקדת ערבות קבוצתיתבקשתו בכפוף 

, או "מסורב" א המילים: שמו ברשימת המוזמנים ליד לרשום יש, הקבוצה מחברי אחד כניסת לאשר לא הוחלט .11.ו

"Rejected". למנוע מנת על ולהזין הערות "כרם" ו"רותם" מסורבת ל"הנ של שכניסתו האביב במערכת לעדכן יש 

 התיירים של הסידוריים המספרים יפורטו בוצתיתבאשרה הק. אחר סוכן נסיעות באמצעות בקשה הגשת

 .במדינתם ישראל בנציגות פרטניות בקשות להגיש התיירים כי באפשרות ,יןויצו שבקשתם סורבה

 אתעובדת מחלקת ביקורת הגבולות והמעברים  אמתת 5ו. סעיף לתבחיני בהתאם חשש עלה ולא במידה .12.ו

 .בקובץ הנתוניםאת  זיןתו הבקשה את אשרת כלשהן תהגבלו נמצאו ולא במידה. אביב מערכת למול הפרטים

מסך חברי הקבוצה המקורית  10%הסוכן רשאי להגיש בקשה לתיקוני שמות המוזמנים בשיעור שלא יעלה על  .13.ו

 ובלבד שטרם הונפקה אשרת כניסה לקבוצה זו.

סת קבוצה כניאישור , לרבות במקרים בהם הופקדה ערבות קבוצתית עקב החלטה על בבקשה הטיפול בגמר .14.ו

 .בקבוצהרשימת התיירים טופס מעודכן של אשרת הכניסה ו דוא"לשלח לסוכן באמצעות ת בתנאים,

 .סוכן כל לגבי נשירות מעקב טבלת תערוך גבולות ביקורת מחלקת .15.ו

ות שהזמין מהקבוצ ונשר יםשתייר חשד עלה שלאחר המועד שאושר באשרה לעזיבת הקבוצה את הארץ במידה .16.ו

בעניין בטרם קבלת לסוכן שימוע בכתב  אחת לחודש תערוךביקורת הגבולות והמעברים  מחלקתעובדת , סוכןה

 על דבר השימוע ועל כך שבאפשרותו בה תיידע את הסוכןתמציא לסוכן הודעה  העובדת. במסגרת זו, ההחלטה

וין ימים מיום קבלת ההודעה, אלא אם צ 14יעמוד על הסוכן התייחסות להמציא התייחסות. המועד להמצאת 

להוכחת טענותיו. בחלוף פרק הזמן יצרף הסוכן את כל המסמכים הרלוונטיים  ו. להתייחסותהאחרת בהודע

 ותהאם חלו נשירות מהקבוצעובדת מחלקת ביקורת הגבולות והמעברים  תשקוללהמצאת ההתייחסות, 

  .הנושר לגבי וכרם רותם הגבלות האביב ערכתמב ותעדכןהרלוונטיות 

 האםויבדקו  מחלקת ביקורת הגבולות והמעברים את ממוצע הנשירות לסוכן ותשבו עובדיחבהינתן נשירה,  .17.ו

ממוצע הנשירות, לא תעשה הבחנה בין בעת חישוב  .("חריגה" –גם  ממוצע זה עולה על נקודת האיזון )להלן

ת ביקורת יפעלו מחלק, שזוהתה חריגהככל ו מוגבלות.שאינן נושרים ממדינות מוגבלות ובין נושרים ממדינות 

 באופן הבא:הגבולות והמעברים והסוכן 

 אשר לא אירעו בעניינו חריגות במהלך השנה הקודמת ,פועל במדינות מוגבלות שאינו סוכןבעניינו של  .א

כתנאי להמשך ₪  200,000, תידרש ערבות שוטפת בסך שוטפת לפני החריגה ערבות ושלא נדרש להפקיד
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במהלך השנה שתחלוף מחריגה זו, רשאי הסוכן להגיש  האיזוןמנקודת  ככל שלא יזוהו חריגותפעילות. 

 בקשה להשבת הערבות.

בגין חריגה ₪  200,000ערבות שוטפת בסך  המפקיד, פועל במדינות מוגבלות שאינו סוכןבעניינו של  .ב

₪  300,000ותידרש ערבות שוטפת בסך  הערבות תחולטטרם חלפה שנה ממועד התרחשותה, ש ,קודמת

במהלך השנה שתחלוף מחריגה זו, רשאי מנקודת האיזון עילות. ככל שלא יזוהו חריגות כתנאי להמשך פ

₪.  200,000סך על  שוטפת ערבותל₪  300,000 של סךמ השוטפת ערבותההמרת להסוכן להגיש בקשה 

 .הערבות השוטפת, למעט סכומים שחולטו כאמורבחלוף שנה נוספת, רשאי הסוכן להגיש בקשה להחזר 

תחולט ₪,  300,000, המפקיד ערבות שוטפת בסך פועל במדינות מוגבלות שאינו סוכן בעניינו של .ג

ככל שיבקש לשוב  .שנההערבות ותימסר הודעה על הפסקת פעילותו במסגרת נוהל זה לתקופה של 

 לפעילות כסוכן על פי נוהל זה, יידרש להגיש בקשה מתאימה למחלקת ביקורת הגבולות והמעברים.

בגין חריגה ₪  300,000, המפקיד ערבות שוטפת בסך פועל במדינות מוגבלות שאינו סוכןבעניינו של  .ד

, תחולט הערבות ותימסר הודעה על הפסקת טרם חלפה שנה ממועד התרחשותהשמנקודת האיזון קודמת 

 פעילותו במסגרת נוהל זה לתקופה של שנה.

 פעילותו הפסקת על לסוכן דעההו ותימסר הראשונית הבנקאית הערבות תחולט, חדש סוכן של בעניינו .ה

להגיש בקשה להצטרפות כסוכן חדש לפי הוראות  רשאיבחלוף שנה, יהיה  .במסגרת נוהל זה למשך שנה

 נוהל זה.

 100,000, תחולט הערבות הבנקאית הראשונית על סך מוגבלות במדינות הפועל חדש סוכןבעניינו של  .ו

במסגרת  תימסר הודעה לסוכן על הפסקת פעילותוכמו כן ₪.  100,000ש"ח וכן הערבות השוטפת על סך 

להגיש בקשה להצטרפות כסוכן חדש לפי  רשאיבחלוף שנה, יהיה  .לתקופה של שנהנוהל זה למשך 

 הוראות נוהל זה.

ערבות דרש  יות₪  200,000, תחולט הערבות השוטפת בסך מוגבלות הפועל במדינות סוכןבעניינו של  .ז

במהלך השנה  מנקודת האיזון ככל שלא יזוהו חריגותמשך פעילות. כתנאי לה₪  300,000שוטפת בסך 

לערבות ₪  300,000סך משתחלוף מחריגה זו, רשאי הסוכן להגיש בקשה להמרת הערבות השוטפת 

לבקש הפחתת, או ביטול, ערבות  רשאי אינוסוכן הפועל במדינות מוגבלות  . ₪ 200,000שוטפת על סך 

 ₪. 200,000שוטפת על סך 

בגין חריגה קודמת ₪  300,000, המפקיד ערבות שוטפת בסך הפועל במדינות מוגבלות סוכןנו של בעניי .ח

, תחולט הערבות ותימסר הודעה על הפסקת אשר טרם חלפה שנה ממועד התרחשותהמנקודת האיזון, 

הגיש ככל שיבקש לשוב לפעילות כסוכן על פי נוהל זה, יידרש ל פעילותו במסגרת נוהל זה לתקופה של שנה.

 בקשה מתאימה למחלקת ביקורת הגבולות והמעברים
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 הרלוונטית מהקבוצה הנשירות שסך ככל הערבות תחולט, קבוצתית ערבות הפקיד אשר סוכן של בעניינו .ט

 כתנאי ₪ 300,000 בסך שוטפת ערבות להפקיד הסוכן דרשיי, בנוסף .האיזון נקודת שיעורמ 4 פי על עלה

 זאת. מוגבלות שאינן למדינות פעילות להמשך כתנאי ₪ 200,000 או, תמוגבלו מדינות עם פעילות להמשך

 .לעיל 'ח עד' ב ק"בס לאמור לבחירתו. המשך הטיפול בו יעשה בהתאם בהתאם

להזמנת קבוצה יובהר שסוכן שבחר להמשיך פעילות במדינות שאינן מוגבלות לא יהיה רשאי להגיש בקשה 

 נה ממועד החריגה.למשך ש ממדינות מוגבלות בערבות קבוצתית

 .בקשותיו תטופלנה לא, כן לעשות וסירוב זה סעיף מכוח ערבות להפקיד שנדרש סוכן .18.ו

 סכומי ערבות קבוצתית .ז

 יובהר, למען הסדר הטוב, שהוראות פרק זה אינן חלות על ערבויות שוטפות, כהגדרתן בנוהל זה. .1.ז

 ךקצוב ערבות קבוצתית בסל מחלקה זו רשאיותת ועובדראשת מחלקת ביקורת הגבולות והמעברים ו .2.ז

 ₪. 100,000 עדשל 

, בכפוף לנסיבות העניין ללא הגבלת סכוםרשאי לפסוק ערבות קבוצתית  האוכלוסיןראש מנהל  .3.ז

 ומנימוקים שירשמו.

 ערבותוהמרת  , גרירתהשבת .ח

 באחריות הסוכן להגיש בקשה להשבת או המרת ערבות בהתקיים התנאים המנויים בנוהל זה. .1.ח

מיום הגשת הבקשה,  14 בתוךבבקשה  ורת הגבולות והמעברים תמסור החלטתהעובדת מחלקת ביק .2.ח

   .לצורך הטיפול בבקשתו מידעאו תיידע את הסוכן שעליו להשלים 

 השבת תוודא מעבריםהו גבולותה ביקורת מחלקתבהינתן החלטה המורה על השבת ערבות, עובדת  .3.ח

. ככל ומעברים גבולות ביקורת תחום אשר החלטת ממועד ימי עבודה 30 בתוך הבמלוא לסוכן הערבות

 שהשבת הערבות איננה מתאפשרת בפרק זמן זה, תיידע את הסוכן.

לאחר שכבר הופקדה על ידו, לא תוחזר אליו  קבוצתיתהסוכן רשאי לבקש שערבות  - ערבות נגררת .4.ח

שכניסתה אושרה בכפוף  נוספתבעניינה של קבוצה  קבוצתיתאלא תשמש כערבות יציאת הקבוצה, 

להפקדת ערבות בגובה זהה. זאת ובלבד שבמועד הגשת הבקשה יוכיח שכל חברי הקבוצה הקודמת 

יצאו זה מכבר מישראל ושתוקפה של הערבות יפוג במשך שישה חודשים, לכל המוקדם, מיום הגשת 

 האמור בסעיף זה לא חל על ערבויות שוטפות. הבקשה.

 תוראש יותר נמוכה חדשהבערבות  מתקוד שוטפת ערבות להמיר שביקש סוכן - המרת ערבות .5.ח

הערבות החדשה כתנאי להשבת  אתלבקשתו, יפקיד  המעברים נעתרהגבולות והביקורת מחלקת 
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 הערבות הפקדת ממועד ימי עבודה 30 בתוךהערבות הקודמת. הערבות הקודמת תושב לסוכן 

  .החדשה

 הגבול מעברב לישראל  כניסה .ט

שיקול דעתו של קצין ביקורת גבולות  לסרב את כניסת חבריה  עצם מתן האשרה לקבוצה אינה מצמצמת את .1.ט

 במעבר הגבול.

מחברי הקבוצה, רשאי קצין ביקורת הגבולות לסרב את כניסת כל חברי  80%בהינתן הגעתם של פחות מ  .2.ט

 הקבוצה.

 עררים .י

, זהנוהל מכח  על החלטת גורם מגורמי רשות האוכלוסין וההגירה ערר פנימי אחד בלבדככלל, ניתן להגיש  .1.י

כד לחוק  13משמוצה הליך הערר הפנימי, ניתן להגיש ערר לבית הדין לעררים מכוח סעיף  ט להלן.כמפור

 .ובהתאם לדין 1952הכניסה לישראל, תשי"ב 

ראשת לעל החלטת עובדת מחלקת ביקורת הגבולות והמעברים לפי נוהל זה ניתן להגיש ערר פנימי אחד  .2.י

בנוסף לאמור, ערר על בבקשה לאשרת כניסה  ימים וללא שיהוי. 21מעברים בתוך הגבולות והמחלקת ביקורת 

ימי עבודה לפני המועד המשוער לכניסת הקבוצה. יובהר שעם הגשת הערר,  3קבוצתית יוגש לא יאוחר מ 

תושהה האשרה ללא צורך בהחלטה נוספת ויאסר על חברי הקבוצה להיכנס לישראל עד לקבלת ההחלטה 

את חברי הקבוצה, כולם או מקצתם,  הישראלית בחו"ל ולהזמין בערר. לחילופין, באפשרות הסוכן לפנות לנציגות

 באופן פרטני ולא ע"פ הוראות נוהל זה.

 ראשת מחלקת ביקורת הגבולות רשאית להודיע לסוכן בכתב שעליו להשלים מסמכים לצורך בירור טענותיו. .3.י

שלים את המסמכים ראשת מחלקת ביקורת הגבולות והמעברים רשאית למחוק על הסף ערר של סוכן אשר לא ה .4.י

 . מיום דרישתם ימי עבודה 14שהתבקשו ממנו בתוך 

מיום הגשת הערר, או  ימי עבודה 14ראשת מחלקת ביקורת הגבולות והמעברים תיתן החלטתה בערר בתוך  .5.י

 , לפי המאוחר.השלמת המסמכיםמהמועד האמור לצורך 

אחד לראש מנהל פנימי  ערר להגיש תןני זה ,לפי נוהלמחלקת ביקורת הגבולות והמעברים  ראשת החלטות על .6.י

 ימים וללא שיהוי. 21בתוך  ,האוכלוסין

 רשאי  להודיע לסוכן בכתב שעליו להשלים מסמכים לצורך בירור טענותיו. האוכלוסיןראש מנהל  .7.י

רשאי  למחוק על הסף ערר של סוכן אשר לא השלים את המסמכים שהתבקשו ממנו בתוך  האוכלוסיןראש מנהל  .8.י

 . מיום דרישתם הימי עבוד 14
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ימים וללא  30ערר מינהלי לבית הדין לעררים בתוך  להגיש ניתןלפי נוהל זה  האוכלוסין מנהל ראש החלטת על .9.י

 .שיהוי

 תחולה .יא

 .1.1.2019מיום מהדורה זו של הנוהל תחול  .1.יא

 מעבר הוראת .יב

 .כנן על יעמדו, מהדורה זו תחולת למועד עובר שניתנו ערבות לחילוט החלטות .1.יב

 נספחים .יג

  .א' נספח - חדש סוכן קליטת טופס .1.יג

 וסעיפיו החוק .יד

 .1952 – ב"התשי לישראל הכניסה וקח. 1.יד
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