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נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי
א0

מטרת הנוהל
לקבוע את אופן הטיפול בבקשות למתן מעמד לבני זוג זרים הנשואים לאזרחים ישראלים ,בהתאם לסעיף 7
לחוק האזרחות ,התשי"ב – ( 2591להלן" :חוק האזרחות").

ב0

כללי

ב 010סעיף  7לחוק האזרחות נועד לאפשר התאזרחות של בן/ת זוג זר/ה אשר נישא/ה לאזרח ישראלי/ת
בנישואין קבילים  ,לצורך הגנה על התא המשפחתי ומתן אפשרות לבני הזוג לקיים יחד תא משפחתי כן
ואמיתי בישראל .יודגש כי זכותו של האזרח הישראלי לחיי משפחה אינה זכות מוחלטת וכי בן הזוג הזר
אינו זכאי אוטומטית לאזרחות ישראלית מכוח נישואיו לאזרח ישראלי ,אלא בכפוף להוראות נוהל זה.
ב 000בת זוג זרה שנישאה לאזרח ישראלי או בן זוג זר שנישא לאזרחית ישראלית (להלן" :המוזמן" ,לרבות
מוזמנת) ומבקשים לשהות בישראל לצד בן/ת הזוג הישראלי/ת (להלן" :הישראלי" ,לרבות ישראלית),
רשאי הישראלי להגיש בקשה להסדרת מעמדו בישראל של המוזמן ,אשר תטופל בהתאם להוראות נוהל
זה.
ב 030מוזמן שנישא לאזרח ישראלי ושוהה בחו"ל אך מעוניין להגיע לישראל לצורך קיום חיים משותפים לצד בן
זוגו ,מחויב בהגשת בקשה מראש בטרם הגיעו לישראל ,לרבות כאשר הנו נתין מדינה אשר לישראל יש
עמה הסכם פטור מאשרת כניסה מוסדרת מראש.
ב 000ככלל ,במהלך בדיקת הבקשה יינתן למוזמן רישיון שהיה ועבודה מסוג ב 2/כללי ,או היתר מת"ק למוזמן
תושב האזור בכפוף להערות גורמים ,לתקופה של עד חצי שנה ,בכפוף להמצאת מסמכי הסף הנדרשים
ולהיעדר מניעה אחרת כמפורט להלן .במידת הצורך יוארך תוקף הרישיון עד לסיום הבדיקות ,וזאת למעט
כאשר המוזמן הוא תושב אזור ,לו יוארך תוקף היתר המת"ק בכפוף להערות גורמים.
ב 080בתום הבדיקות ,לאחר הגשת הבקשה ובמידה ויוחלט לאשרה ,ניתן יהא להתחיל בהליך המדורג אשר
במסגרתו יינתן למוזמן רישיון לישיבת ארעי (א )9/לתקופה של שנה וזאת למשך  4שנים במצטבר,
שבסיומן – בהעדר מניעה – התאזרחות ,למעט כאשר המוזמן הינו תושב איזור.
ב 060מוזמן שתלויה ועומדת בעניינו בקשה מכוח נוהל זה ,ונפתחו נגדו הליכי אכיפה ,ייערך על ידי מינהל אכיפה
וזרים בירור מול הלשכה המטפלת ,ולאחר מכן יוחלט לגבי המשך הליכי האכיפה נגדו (בהתאם לנוהל
הוצאת צו משמורת  20.0.0002ונוהל הוצאת צו הרחקה .)20.4.0002
ב 070במידה והוגשה בקשה לפי נוהל זה למעמד עבור מוזמן השוהה בישראל שלא כדין ,לא יורחק המוזמן עד
לקבלת החלטה בבקשה ,למעט כאשר המוזמן הינו תושב איזור כמפורט להלן.
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ב 050בקשות למתן מעמד עבור תושב אזור אשר הוגשו לאחר יום  ,21.9.01תטופלנה בהתאם לקריטריונים
שנקבעו בחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת השעה) ,התשס"ג( 1000-להלן :הוראת השעה).
ב050א 0אזרחית ישראלית רשאית להגיש בקשה מכוח נוהל זה למתן היתר שהיה עבור בן זוג תושב אזור
שגילו מעל  09שנים ,ואזרח ישראלי רשאי להגיש בקשה למתן היתר שהיה עבור בת זוג תושבת
אזור שגילה מעל  19שנים .בקשות למעמד עבור בן/ת זוג תושב/ת אזור שגילו/ה נמוך מן הגילאים
המפורטים לעיל ,תסורבנה על הסף על ידי רע"ן אשרות בלשכה.
ב050ב 0בקשות שהוגשו לפני יום  ,21.9.01תטופלנה בהתאם להוראת השעה ולנוהל זה ,אולם אין לשדרג
את מעמדו של תושב האזור ,אלא רק להאריך את המעמד הנוכחי שבידי תושב האזור ,בכפוף
לעמידתו בתנאי נוהל זה.
ב050ג 0יודגש כי עצם הגשת בקשה לפי נוהל זה עבור מוזמן תושב האזור ,אינה מונעת הרחקתו מישראל.
ב050ד 0מוזמנים נתיני המדינות המנויות בתוספת להוראת השעה :אירן ,לבנון ,סוריה ועירק ,לא
תטופלנה בקשותיהם בהתאם להוראת השעה0
ב050ה 0בהתאם להחלטת ממשלה מספר  0953מיום  ,29/00/03אין לאשר כלל בקשות חדשות למתן
רישיונות ישיבה בישראל או היתרים לשהייה בישראל מכוח נוהל זה ,למי שרשום במרשם
האוכלוסין כתושב רצועת עזה /מתגורר ברצועת עזה אף שאינו רשום כתושב רצועת עזה.
ואולם ,הנחיה זו אינה חלה על מי שכבר מחזיק ברישיון ישיבה ו/או היתר שהייה בעקבות בקשה
אשר אושרה לפני  ,29/00/03ובמקרים אלה ניתן יהיה להאריך את תוקף רישיון הישיבה הקיים או
היתר השהייה הקיים בהתאם להוראת השעה ,ובכפוף לעמידה בתנאי נוהל זה.
ב 090בכל שלב משלבי הטיפול בבקשה ,במידה ומתקבלות הערות גורמים יש לשים לב לתחולת נוהל
הערות גורמים ( )8000..18ולפעול בהתאם להוראותיו0
ב 01.0ככלל ,זר שקיבל מעמד בישראל (אזרחות ישראלית/תושבות קבע) במרמה ו/או בוטל מעמדו ,אינו זכאי
לקבלת אזרחות ישראלית מכוח נוהל זה בסיומו של ההליך המדורג ,אלא יוכל לקבל לכל היותר רישיון
לישיבת קבע בישראל.
ב 0110במידה והמוזמן הגיש בקשה נוספת/מקבילה לקבלת מעמד בישראל בהתאם לנוהל אחר ,המוזמן יתבקש
לבחור הליך אחד בו תטופל בקשתו לקבלת מעמד בישראל ,וזאת באמצעות מכתב מפורט בו יצהיר באיזה
הליך בוחר להמשיך הטיפול ,והבקשה השנייה תיסגר.
ב 0100במידה ונמצאה אי עמידה בנהלים ו/או התגלתה אי מסירה של מידע מלא ומקיף ו/או התקבלה המלצה
מנומקת לביטול הרישיון רשות האוכלוסין וההגירה (להלן" :הרשות") רשאית ,בכפוף לעריכת שימוע ,לבטל
לאלתר כל רישיון שניתן מכוח נוהל זה.
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תנאים ודרישות

ג 010נוכחות אישית חובה:


במידה ושני בני הזוג בישראל – חובת נוכחות אישית של שניהם בלשכת הרשות .במידה
והמוזמן מוחזק במשמורת תוגש הבקשה בנוכחות הישראלי בלבד.



במידה ובן הזוג הישראלי בארץ והמוזמן בחו"ל – חובת נוכחות של הישראלי בלשכה.

 במידה ושני בני הזוג מחוץ לישראל – חובת נוכחות של שני בני הזוג בנציגות ישראל במקום
שהותם ,לרבות כאשר המוזמן הינו נתין מדינה הפטורה מאשרת כניסה מוסדרת מראש.
ג 000מסמכי סף לפתיחת תיק להגשת הבקשה:
ג.1.א .טופס בקשה אש .0/במידה והמוזמן אינו בישראל  -טופס בקשה לאשרת כניסה אש.2/
ג.1.ב .תעודת נישואין מקורית ,מאומתת ומתורגמת.
ג.1.ג 1 .תמונות חזותיות של כל אחד מבני הזוג.
ג.1.ד .תעודת זהות של בן הזוג הישראלי .בקונסוליה בחו"ל – דרכון ישראלי.
ג.1.ה .דרכון זר של המוזמן ,בתוקף לשנתיים לפחות.
ג.1.ו .מכתב הסבר חתום על ידי שני בני הזוג בנוגע לקשר ביניהם ,חייהם המשותפים ,אופן
ומשך היכרותם וכיוב'.
ג.1.ז .הגשת תיעוד של המוזמן מקורי מאומת ובמידת הצורך גם מתורגם ,כמפורט להלן:
 )2תעודת לידה של המוזמן .במידה והוצגה תעודת לידה מקורית – אין צורך באימותה.
 )1במידה ובוצעו שינויי שם (פרטי/משפחה) של המוזמן יש להציג תעודה ציבורית המעידה
על שינויי שם.
 )0תעודה ציבורית עדכנית ממדינתו המעידה על מצב אישי נוכחי וקודם של המוזמן.
 )4תעודת יושר ממדינת המוצא (הכוללת גם שינויי שם) של המוזמן ,לרבות קטין נלווה
מעל גיל  .20במידת הצורך תידרש גם תעודת יושר פדראלית או תעודה מן המחוז אליו
משתייך המוזמן ,לפי העניין.
ג 030הוכחות מהשנה האחרונה לכנות קשר ולקיום מרכז חיים משותף בישראל :תמונות משותפות ,חוזה
שכירות ,חשבונות משותפים ,מכתבים והמלצות לגבי היכרות בני הזוג מבני משפחה וחברים (יש לצרף
צילום תעודת זהות של כל ממליץ ופרטי התקשרות) וכל מסמך אחר שיידרש ,עפ"י שיקול דעת הלשכה,
בהתאם לנסיבות המקרה.
ג 000נתיני ו/או ילידי מדינות חבר המדינות (חב"מ) או מזרח אירופה (מזא"ר) יופנו ע"י לשכת הרשות לקבלת
חוות דעת לשכת הקשר -נתיב.
ג 080תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הזוג להודיע ללשכת הרשות על כל שינוי
בנסיבות( .אש 0/עמ' )0
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ג 060כאשר לבקשה נלווים קטינים מקשר זוגי קודם ,יש לצרף:
ג060א0

תעודת לידה של הקטין הנלווה מקורית ,מאומתת ,ובמידת הצורך גם מתורגמת.

ג060ב0

דרכון זר של הקטין ,התקף לשנתיים לפחות.

ג060ג0

עמדת הורהו הנוסף של הקטין:
( )2לצורך קבלת עמדת הורהו הנוסף של הקטין הנלווה בכל הנוגע להגירת הקטין לישראל
ולהתאזרחותו בישראל ,יידרש ההורה המוזמן להציג תעודה ציבורית מקורית ומאומתת
(ובמידת הצורך אף מתורגמת) המעידה על כתובתו העדכנית של הורהו הנוסף של הקטין
הנלווה במקום מושבו ,למעט כאשר ההורה הנוסף שוהה בישראל וכתובתו מעודכנת במערכת
אביב.
( )1בהתאם לכתובת שתימסר ע"י ההורה המוזמן ,יש לשלוח להורה הנוסף הודעה בכתב לפיה
הוגשה עבור הקטין בקשה להילוות להליך מתן מעמד בישראל ,אשר בסיומו הוא עשוי לקבל
אזרחות ישראלית ,וכי באפשרותו להביע התנגדותו לכך .בהודעה יישאל ההורה הנוסף האם
הוא מתנגד לכך שילדו יהגר לישראל והאם הוא מתנגד לכך שילדו ירכוש אזרחות ישראלית.
( )0ההודעה להורה הנוסף תישלח לכתובת שמסר ההורה המוזמן ,כמפורט להלן:
להורה נוסף השוהה בישראל – בדואר רשום אשר יישלח מן הלשכה המטפלת בבקשה.
להורה נוסף השוהה בחו"ל – בדואר אשר יישלח ע"י נציגות ישראל הרלוונטית.
( )4לאחר שליחת ההודעה להורהו הנוסף של הקטין ,יש להמתין  6חודשים לקבלת תגובתו,
ובמהלך חודשים אלה אין לשדרג מעמדו של הקטין לרישיון לישיבת ארעי מסוג א ,9/לרבות
כאשר הורהו המוזמן החל בהליך המדורג .במהלך תקופה זו ,ניתן לאשר לקטין רשיון מסוג
ב.1/
( )9במידה ולא מתקבלת תגובת ההורה הנוסף בתוך  6חודשים ממועד שליחת ההודעה -
ייחשב הדבר כהיעדר התנגדותו הן להגירת הקטין לישראל והן להתאזרחות הקטין.
( )0במידה וההורה הנוסף מודיע על התנגדותו להגירת הקטין לישראל  -אין לשדרג מעמדו
לרישיון לישיבת ארעי מסוג א ,9/אף אם הורהו המוזמן החל בהליך המדורג ,והקטין יידרש
לצאת מישראל בתום תוקף רשיון הביקור מסוג ב 1/שברשותו .יודגש כי לא ניתן לאשר
הארכת תוקף רשיון ביקור מסוג ב 1/כאשר ההורה הנוסף מתנגד להגירת הקטין לישראל.
( )7במידה וההורה הנוסף מתנגד להתאזרחות הקטין ,אך אינו מודיע על התנגדותו להגירת
הקטין לישראל – ניתן לשדרג מעמדו של הקטין לרישיון לישיבת ארעי ,בכפוף לאישור תחילת
הליך מדורג להורהו המוזמן ,ואולם כל עוד גילו של הקטין נמוך מ ,23-לא יוכל לקבל אזרחות
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ישראלית (אף אם הורהו המוזמן מתאזרח) ,אלא רשיון לישיבת קבע בתום  4שנות שהייה
ברישיון לישיבת ארעי מסוג א ,9/בכפוף לעמידתו בהוראות נוהל זה.
( )3במידה וההורה המוזמן טוען כי ההורה הנוסף אינו בחיים ,יידרש להמציא תעודה ציבורית
מקורית ומאומתת (ובמידת הצורך אף מתורגמת) המוכיחה זאת.
( )5במידה וההורה המוזמן טוען כי הנו אפוטרופסו הבלעדי של הקטין ,יידרש להמציא פסק דין
מקורי ומאומת (ובמידת הצורך אף מתורגם) או הסכם גירושין מאושר ע"י ביהמ"ש מקורי
ומאומת (ובמידת הצורך אף מתורגם) הקובע כי האפוטרופסות הבלעדית על הקטין ניתנה לו.
ג060ד0

קטינים נלווים מעל גיל  :18בנוסף למסמכים המפורטים לעיל ,יש לדרוש גם הוכחות להימצאות
הקטינים בחזקתו של בן הזוג המוזמן (הן החזקה משפטית והן החזקה בפועל) לפחות שנתיים
קודם להגשת הבקשה .במידה ולא הומצאו הוכחות כנדרש ,תסורב הבקשה על ידי מרכז אשרות
בלשכת הרשות.

ג060ד0א במידה והוכח כי הקטין מצוי בקשר רציף עם ההורה המוזמן במשך השנתיים שקדמו
לבקשה ,בסמכות מנהל הלשכה לאשר הבקשה.
ג060ד0ב במידה ובעת הגשת הבקשה מלאו לקטין  27.9שנים ,תועבר הבקשה להחלטת מנהלת
תחום אשרות וזרים במטה הרשות.
ג060ד0ג

במידה והקטין אינו נמצא בקשר רציף עם ההורה המוזמן בשנתיים שקדמו להגשת
הבקשה ,תועבר הבקשה להחלטת מנהל אגף מרשם ומעמד במטה הרשות.

ג 070תשלום אגרה – בהתאם ללוח אגרות.
ד0

הליך הטיפול:

ד 010במעמד הגשת הבקשה:
ד010א 0זיהוי המבקשים ,לרבות הקטין הנלווה ,למול מערכת אביב .במידה והמוזמן אינו מופיע בקובץ יש
לקלוט את פרטיו בקובץ .במידה ולא מעודכנות הארכות תוקף רישיון הביקור שלו ,יש לעדכן את כל
הפרטים על פי דרכונו ,כולל הארכות תוקף רישיון ,ובמידת הצורך לבצע קישור תיקים.
ד010ב 0פתיחת תיק בקשה ממוחשב תוך קישור פרטי הישראלי ,המוזמן והקטין הנלווה (ככל שצורף לבקשה)
גביית אגרה ועדכון גיליון הרישום הממוחשב ,לרבות בתיק הקטין הנלווה.
ד010ג 0במידה והבקשה מוגשת עבור מוזמן שהינו תושב אזור שגילו נמוך מ ,09-או עבור מוזמנת תושבת
אזור שגילה נמוך מ ,19-או עבור תושב עזה ,תסורב הבקשה על הסף כבר בשלב זה ולמבקשים יימסר
מכתב סירוב מנומק עם דרישה ליציאה מישראל בתוך  24ימים .יש לעדכן את סירוב הבקשה על הסף
בגיליון הרישום ,להעביר עדכון למינהל אכיפה וזרים ולסגור את תיק הבקשה במערכת אביב.
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ד010ד 0דרכונו של המוזמן :על המוזמן ,לרבות הקטין הנלווה להציג דרכון זר בתוקף לשנתיים לפחות .יחד עם
זאת במידה והוצג דרכון זר שתוקפו פחות משנתיים ,יובהר למבקשים בכתב כי עליהם להסדיר את
תוקף הדרכון הזר כנדרש ,כתנאי לטיפול בבקשה.
כאשר המוזמן הוא תושב האזור ,עליו להציג דרכון תקף רק לצורך תחילת ההליך המדורג ,אך לא
יידרש להציג דרכון תקף לשם המשך ההליך המדורג.
במידה ואין בידי המוזמן השוהה בארץ מסמך נסיעה תקף ,יופנה לנציגות מדינתו בישראל על מנת
שיונפק לו מסמך נסיעה .במידה ויוכח כי אין אפשרות להנפקת מסמך נסיעה בנציגות מדינתו בישראל,
או במידה ואין בישראל נציגות למדינתו ,ניתן להנפיק לו תמי"ל ליציאה מן הארץ על מנת להסדיר דרכון
חדש מחוץ לישראל בהתאם לנוהל תמי"ל שמספרו .0.1.0000
ד010ה 0תעודת הנישואין:
 )1בדיקת תעודת הנישואין ומסמכיו האישיים של המוזמן ,לרבות אימות כדין 0במידה ונמצא כי תעודת
הנישואין קבילה ותואמת את פרטי הישראלי וכן את פרטי המוזמן (בהתאם לתעודות האישיות של
המוזמן) יירשם מצבו האישי של בן הזוג הישראלי "בבירור" ותעודכן בקובץ הגבלה מסוג "מצב אישי"
בה יצוינו פרטי המוזמן ותאריך הנישואין.
 )0תוקף הגבלה מסוג "בבירור" יהיה עד חצי שנה לכל היותר 0שינוי המרשם מ"-בבירור" ל"-נשוי"
ייעשה ככלל במקביל לאישור הבקשה ותחילת ההליך המדורג ,אולם אם חל עיכוב מכל סיבה שהיא,
יש לשנות את המרשם מ"בבירור" ל"נשוי" לא יאוחר מחצי שנה לאחר קבלת הבקשה .ככל שבסיום
תקופה זו מתברר כי מדובר בנישואין פיקטיביים ,יש לשנות מצב אישי ל"נשוי" ,ולציין בגיליון רישום כי
מדובר בנישואין פיקטיביים.
 )3במידה ונמצא כי תעודת הנישואין אינה קבילה ,תסורב הבקשה על הסף מאחר שאינה קריטריונית
לנוהל זה והמוזמן יידרש לצאת את ישראל בתוך  24ימים.
 )0במידה ותעודת הנישואין הינה מאל סלבדור ,תטופל הבקשה בהתאם להוראות נוהל .9.1.0005
ד010ו 0בדיקת רקע למוזמן/ים למול מערכת "אביב" ובכלל זה ,פרטי כניסות ויציאות (לרבות מעברים פנימיים
במידת הצורך) ,שהייה בלתי חוקית ,הרחקה ,סירוב כניסה במעברי גבול ,חוצץ "אשרות" בתיק זר
במערכת "אביב" (סירובים ואישורים אל מול הקונסוליה בחו"ל) ,בקשות קודמות במידה והוגשו וכיוב'.
ד010ז 0בדיקת רקע לישראלי למול "מערכת אביב" ,ובכלל זה יש לוודא כי הינו אזרח ישראלי .במידה ויש
הגבלה /הערה בנוגע למעמדו בישראל או כל הגבלה אחרת ,תועבר הבקשה להתייעצות עם דסק אשרות
במטה הרשות .עוד יש לבדוק מצבו האישי הרשום של הישראלי ,בקשות קודמות למעמד עבור נתין זר
וכיוב'.
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ד010ח 0בדיקת ראיות להוכחת מרכז חיים וכנות הקשר 0יש לבדוק המסמכים שהוגשו.
ד.2.ח.א .במידת הצורך בהתאם לשיקול דעתו של עובד הרשות ,תישלח שאילתא גם למוסד לביטוח לאומי
ולמשרד החינוך במסגרת בדיקת מרכז החיים בישראל.
ד.2.ח.ב .כאשר המבקשים שוהים רבות מחוץ לישראל ,מתוקף שליחותו של בן הזוג הישראלי מטעם
המדינה (אך לא עמ"י – עובד מקומי ישראלי) ,ייבחן מרכז חייהם המשותף בהתאם לנסיבות
ובמידת הצורך תיערך התייעצות עם המטה.
ד010ט 0בדיקת היעדר מניעה פלילית וביטחונית :הבדיקה תיערך לגבי הישראלי והמוזמן וכן לגבי ילדים מגיל
 ,24כמפורט להלן:
ד.2.ט.א .מטא"ר :יש לשלוח שאילתא ממוחשבת למשטרה לגבי בן הזוג הישראלי ,ובמידה והמוזמן
שוהה בישראל מעל חצי שנה ,תישלח שאילתא ממוחשבת גם לגביו.
ד.2.ט.ב .גורמי הביטחון :במידה ואחד או יותר מן המבקשים מחוייב באבחון בטחוני (בהתאם לנוהל
הערות גורמים  ,)9.1.0029יש לשלוח שאילתא לגורמי הביטחון .לצורך כך ,על המבקשים למלא
טופס קורות חיים מלא ,אשר יועבר על ידי הלשכה לאבחון גורמי הביטחון ולגיבוש המלצתם.
ד.2.ט.ג .במידה והמוזמן הינו נתין מדינת סיכון  -תועבר הודעת עדכון על הגשת הבקשה אל מנהל אגף
מרשם ומעמד במטה הרשות ,לצורך ניהול מעקב ובקרה.
ד 000מתן רישיון ישיבה מסוג ב 1/כללי:
ד000א0

בשלב זה ולאחר שהומצאו במלואם מסמכי הסף כמפורט בסעיף ג 00לעיל:


דרכון זר תקף



תעודת נישואין



תעודת לידה



תעודה המעידה על שינוי שם ותעודה המעידה על מצב אישי קודם



מכתב הסבר

ככל שאין מניעה אחרת כמפורט להלן ,ניתן לאשר למוזמן רישיון ישיבה מסוג ב 2/כללי למשך עד 0
חודשים ,אשר במהלכם תערכנה יתר הבדיקות כנדרש ,למעט כאשר המוזמן הינו תושב אזור ,אשר
לגביו מתן היתר מת"ק למשך עד  0חודשים יהא בכפוף להערות גורמים .כאשר מצורף קטין נלווה,
למעט תושב אזור ,יינתן לו רישיון מסוג א 1/למשך עד  0חודשים ,בכפוף לעמידת בקשתו בתנאי
סעיף ג 0.לעיל.
ד000ב 0במידה ונמצא כי למוזמן קיימות הגבלות (כרם ,רותם/רשב"ג וכו') ,או שהורחק בעבר מישראל ,או שנכנס
לישראל שלא כדין ,או שוהה/שהה בארץ שלא כדין ,או שקיבל מעמד בישראל בעבר מכוח נישואין או חיים
משותפים ומעמדו בוטל בגין פיקטיביות הקשר הזוגי ,או שסורבה בקשתו למעמד מכוח נוהל אחר ונדרש
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לעזוב את ישראל ,או שבעברו נסיבות רלוונטיות אחרות ,תועבר הבקשה לבחינת מרכז אשרות בלשכה
אשר בסמכותו לקבוע ,בהתאם לנסיבות הרלוונטית ,שלא להעניק הרישיון מסוג ב 2/או היתר מת"ק בשלב
זה טרם ביצוע בדיקות נוספות.
יחד עם זאת ,במידה והשתכנע מרכז אשרות כי אין מניעה להענקת הרישיון בשלב זה ,בסמכות מנהל
הלשכה להסיר ההגבלות ככל שקיימות.
ד000ג 0במידה ולא הומצאו כלל המסמכים הנדרשים (שאינם מסמכי הסף) ,תימסר למבקשים רשימה בכתב של
יתר המסמכים שעליהם להמציא עד למועד הפגישה (תור) במחלקת אשרות .במידה ודרוש למבקשים פרק
זמן נוסף להמצאת המסמכים החסרים ,עליהם לפנות בכתב ללשכה בבקשה למתן ארכה ,ובסמכות מנהל
הלשכה להאריך מועד זה לפי שיקול דעתו ,בהתחשב בין היתר בסוג המסמכים החסרים ,הצעדים שנקטו
המבקשים על מנת להשיגם ,משך הזמן הדרוש למבקשים ,ארכות קודמות ככל שאושרו וכיוב'.
ד.1.ג.א .במידה ולא יומצאו המסמכים בתום פרק הזמן שניתן למבקשים ,תישלח להם ב"דואר רשום" הודעת
סירוב על הסף בהיעדר מלוא המסמכים הנדרשים וסגירת תיק הבקשה עם דרישת יציאה והעתק
ממנה יועבר למינהל אכיפה וזרים.
ד.1.ג.ב .במידה והמסמכים הנדרשים הוגשו ללשכה לאחר סגירת התיק וסירוב הבקשה על הסף ,יהא על
המבקשים להגיש בקשה חדשה ,תוך תשלום אגרה מתאימה בהתאם ללוח האגרות ,אולם תנאי
להגשת בקשה חדשה כאמור הינה הצגת מלוא המסמכים שחסרו בבקשה שנסגרה ואלמלא
יוצגו לא תאושר פתיחת תיק חדש.
ד.1.ג.ג .במידה והמוזמן מחזיק ברישיון ישיבה תקף ,יוארך תוקף הרישיון הקיים עד לסיום הבדיקות
בבקשה .במידה והמוזמן אינו מחזיק ברישיון ישיבה תקף ,אין להרחיקו עד לסיום הבדיקות בבקשה.
ד.1.ג.ד .במידה והמוזמן שוהה ברישיון מסוג "ב 2/סיעודי" תקף ומעוניין להמשיך לעבוד כדין בסיעוד ,עליו
להציג צילום ת"ז של המעסיק או בן משפחתו וכן מכתב מהמעסיק או בן משפחתו המאשר כי ידוע
לו שהמוזמן הגיש בקשה להסדרת מעמד בישראל בהתאם לנוהל זה ,והוא מעוניין להמשיך
להעסיקו.
ד.1.ג.ה .במידה והמוזמן סיים עבודתו אצל מעסיק סיעודי ,יוחלף רישיונו לרישיון מסוג ב 2/כללי ,בכפוף
לעמידתו בהוראות נוהל זה.
ד.1.ג.ו .במידה ובעת הגשת הבקשה מחזיק המוזמן ברישיון ישיבה תקף (ב 2/או א )9/שקיבל בהליך מדורג
מכוח קשר זוגי קודם שנותק ,תחילה יש לבטל רשיונו הקיים בהתאם להוראות נוהל ,9.1.0027
מאחר שמדובר בהליך שהופסק .לאחר מכן ,יינתן לו רישיון מסוג ב 2/בכפוף לעמידתו בהוראות
נוהל זה .מובהר בזאת כי ככל שתאושר הבקשה החדשה ,יהא עליו להתחיל בהליך מדורג חדש
מכוח בן הזוג החדש.
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לאחר קליטת הבקשה:

ד030א0

ההחלטה בבקשה תתקבל לאחר בדיקה מקיפה ומעמיקה ,לרבות עריכת ראיון בהתאם לנוהל עריכת
ראיונות ( ,)9.2.0020בין היתר לגבי המרכיבים המצטברים הבאים:
ד.0.א 2.כנות הקשר הזוגי בין המבקשים.
ד.0.א 1.קיום מרכז חיים משותף בישראל.
ד.0.א 0.היעדר מניעה ביטחונית או פלילית:
 )2במידה ונתקבלו הערות גורמים (לרבות מידע על תיקי מב"ד) יש לפעול בהתאם להוראות
נוהל הערות גורמים (0)8000..18
 )1אם עמדות הגורמים מתעכבות – ככל שבידי המוזמן רישיון/היתר תקף ,ניתן להאריכו לאחר
שנערכה בחינת כנות ראשונית של הקשר בין בני הזוג.
 )0אם התקבלה עמדת שב"כ ,אך טרם התקבלה עמדת משטרה ,ונערכה בחינת כנות ראשונית של
הקשר– ניתן לתת רישיון ב 1/לזר שאינו תושב אזור /מת"ק לתושב אזור ל 0-חודשים אשר יוארך
עד לקבלת עמדת משטרה .במידה והתקבלה עמדת משטרה במהלך תקופה זו – יש להזמין את
בני הזוג ללשכה להמשך הטיפול בהתאם לנוהל.

ד030ב0

השתכנע רע"נ אשרות שאכן מדובר בקשר זוגי כן ואמיתי וכי מדובר בבני זוג המקיימים מרכז חיים
משותף בישראל ,ולא נמצאה כל מניעה לאישור הבקשה בהתאם להוראות נוהל זה ,יאשר תחילתו של
ההליך המדורג .במידה ולא מצא רע"נ אשרות מקום לאשר הבקשה ,יעבירה לבחינת מרכז אשרות
בלשכה.

ד030ג0

מרכז אשרות יבחן הבקשה על מכלול נסיבותיה ,ובמידה התרשם בשלילה מכנות הקשר הזוגי ו/או מאי
קיום מרכז חיים משותף בישראל ,תסורב הבקשה .יחד עם זאת ,במידה וקיים חשש לכנות הקשר ,רשאי
מרכז אשרות במקרים המתאימים בהתאם לשיקול דעתו ,להאריך תוקף רישיון מסוג ב 2/לחצי שנה
נוספת אשר בסיומה תיבחן שוב כנות הקשר ,או להתנות אישור הבקשה בתחילת הליך מדורג בהפקדת
ערבות (בנקאית/במזומן) .גובה הערבות ייקבע בהתאם לנוהל ערבויות (.)9.2.0004

ד030ד0

במידה והוחלט לסרב הבקשה על יסוד ממצאי הראיון ,יש להזמין את שני בני הזוג ללשכה ,ובהגיעם יש
למסור להם הודעת סירוב מנומקת בכתב עם דרישה ליציאת המוזמן מן הארץ בתוך  00ימים ,אשר
בשוליה תצוין אפשרות הגשת ערר בהתאם לנוהל  .2.0.0002במקרים בהם המוזמן שוהה באופן בלתי
חוקי יש לדרוש יציאתו בתוך  24ימים .העתק ממכתב הסירוב יועבר למינהל אכיפה וזרים .כמו כן יש
לסגור את תיק הבקשה ,לבטל את הרישיון מסוג ב 2/כללי ככל שניתן מכוח נוהל זה ,להוסיף הגבלה
מסוג "מסורב שהייה" ,ולעדכן את סגירת התיק בגיליון הרישום הממוחשב.
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101.00.10

במידה ולא הגיעו בני הזוג ללשכ ה על אף שזומנו ,יש לפעול בהתאם לאמור בסעיף הקודם ,ואולם מכתב
הסירוב יישלח בדואר רשום ,שמספרו יעודכן בגיליון הרישום (עפ"י מדבקת הדואר).

ד030ו0

במידה וסורבה הבקשה בטרם החל ההליך המדורג או במהלכו ,יוכלו אותם המבקשים להגיש בקשה
חדשה רק בחלוף שנה מיום בו ניתנה ההחלטה האחרונה בבקשה (סירוב הלשכה /דחיית ערר פנימי/
החלטה שיפוטית המורה על דחיה או מחיקה של ההליך השיפוטי).

חריגים:
ד030ו 10במידה וסורבה הבקשה בהיעדר מלוא המסמכים ,ככלל תתאפשר הגשת בקשה חדשה לאחר יציאת
המוזמן מישראל והצגת מלוא התיעוד שחסר בבקשה שנסגרה ,גם במידה ולא חלפה שנה מן המועד בו
סורבה.
ד030ו 00כאשר בני הזוג מוכיחים כי מאז סירוב בקשתם חל בעניינם שינוי נסיבות מובהק ,תתאפשר הגשת
בקשה חדשה גם במידה ולא חלפה שנה מן המועד בו סורבה בקשתם הקודמת ,לפי החלטת מנהל
הלשכה.
ד000

ישראלי ומוזמנת או ישראלית ומוזמן המצויים בהליך מדורג מכוח חיים משותפים בהתאם ל"נוהל הטיפול
במתן מעמד לבני זוג של ישראלים ,לרבות בני אותו מין" (נוהל מס'  ,)9.1.0005ונישאים במהלך ההליך,
רשאים לאחר נישואיהם להגיש בקשה בהתאם לנוהל זה ,ולהסב את ההליך המדורג להליך מדורג של בני
זוג נשואים ,בכפוף לעמידתם בהוראות נוהל זה ,וכמפורט להלן:

ד000א 0במידה והמוזמן עובר להליך המדורג של בני זוג נשואים כאשר ברשותו אשרת ב 2/מכוח ההליך המדורג
במסגרת חיים משותפים  -ישודרג מעמדו לרישיון ישיבת ארעי מסוג א ,9/והמשך הטיפול בו יהיה בהתאם
למפורט בנוהל זה ,אך בכל מקרה עליו להשלים  4שנים ברישיון לישיבת ארעי מסוג א 9/ברצף.
ד000ב 0במידה והמוזמן עובר להליך המדורג של בני זוג נשואים כאשר ברשותו רישיון ארעי מסוג א 9/מכוח ההליך
המדורג במסגרת חיים משותפים  -יש להמשיך הטיפול בהתאם למפורט בנוהל זה ,ואולם אין לספור 4
שנות שהייה ברצף ב-א 9/ממועד המעבר לנוהל זה ,אלא מן המועד בו ניתן לו לראשונה רישיון לישיבת
ארעי מסוג א( 9/במסגרת נוהל חיים משותפים).
ד080

בבקשה להזמנת בן/ת הזוג הזר/ה לישראל:

ד080א 0מוזמן שנישא לאזרח ישראלי ,שוהה בחו"ל ומעוניין להגיע לישראל על מנת לשהות לצד בן זוגו ,מחויב
הישראלי בהגשת בקשה מראש להזמנתו בטרם הגיעו לישראל ,לרבות כאשר הנו נתין מדינה אשר
לישראל יש עמה הסכם פטור מאשרת כניסה מוסדרת מראש.
ד080ב 0הבקשה תוגש תוך עמידה בהוראות סעיף ג' לנוהל זה ,ואולם במידה ומרכז חייהם של בני הזוג נוהל
בחו"ל טרם הגשת הבקשה ,יש לדרוש ראיות להוכחת כנות קשר וניהול משק בית משותף במהלך השנה
האחרונה שקדמה להגשת הבקשה.
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ד080ג 0ככלל ,החלטה בבקשה להזמנת המוזמן לישראל תתקבל בתוך  49יום ממועד הגשת הבקשה ,לאחר וידוא
עמידה בתנאים והדרישות שבנוהל זה ובחינה ראשונית של כנות הקשר עם בן הזוג הישראלי.
יחד עם זאת ,במידה ונדרשת עמדת גורמים ,לא תתקבל החלטה בבקשה בטרם תועבר עמדתם ,אולם יש
להודיע לישראלי בכתב בתוך  49יום ממועד הגשת הבקשה על הצורך בעריכת בדיקות נוספות בטרם
תתקבל החלטה בבקשתו .במידה ומתקבלות הערות גורמים ,יש לפעול בהתאם ל"נוהל הערות גורמים"
(נוהל מס' .)9.1.0029
ד080ד 0במידה ובמסגרת בדיקת כנות הקשר נמצא כי לא הוצגו ראיות משכנעות להוכחת כנות הקשר או כי מדובר
בנישואין פיקטיביים שנועדו לצורך הקניית מעמד בישראל ,בסמכות מרכז אשרות בלשכה לסרב הבקשה.
הודעה מנומקת בכתב על סירוב הבקשה תישלח לישראלי ,בציון אפשרות הגשת ערר בהתאם לנוהל
.2.0.0002
ד080ה 0במידה ומתעוררים ספקות בנוגע לכנות הקשר ,ניתן על פי שיקול דעת מרכז אשרות בלשכה להעמיק את
בדיקת כנות הקשר ,בין היתר באמצעות עריכת ראיון (לישראלי בלשכה ולזר בנציגות ישראל הרלוונטית),
אולם יש להודיע לישראלי בכתב בתוך  49יום ממועד הגשת הבקשה על הצורך בעריכת בדיקות נוספות
בטרם תתקבל החלטה בבקשה .במידה והוחלט על עריכת ראיון למוזמן בנציגות ,על הלשכה להעביר
לנציגות בכתב רקע והנחיות לצורך עריכת הראיון.
ד080ו 0במידה והוחלט לאשר הבקשה ,תעודכן ההחלטה ב"גיליון הרישום" ו"תיק הבקשות" והודעה על כך תישלח
לישראלי .במידה והמוזמן הינו נתין מדינה הפטורה מאשרת כניסה המוסדרת מראש יהא עליו להציג את
הודעת אישור הבקשה בביקורת הגבולות בהגיעו לישראל .במידה והנתין הינו נתין מדינה המחויבת
באשרת כניסה מוסדרת מראש ,תוברק לנציגות הרלוונטית בחו"ל אשרת ב 1/שתוקפה ל 00-ימים .במידה
ולבקשה צורף קטין נלווה ,יוברקו לנציגות גם פרטי הורהו המוזמן.
ד080ז 0במהלך  00הימים שלאחר כניסת המוזמן לישראל ,על המבקשים לפנות ללשכה לצורך תיאום המשך
הטיפול בבקשתם למעמד בהתאם להוראות נוהל זה.
ד060

כאשר בן הזוג הזר בארץ ובני הזוג מעוניינים לצאת לחו"ל להינשא:

ד06 0א 0כאשר בני הזוג שוהים בישראל וטרם נישאו וטרם הגישו בקשה להסדרת מעמד מכוח הקשר הזוגי
אך בכוונתם לצאת לחו"ל ולהינשא ,במידה והמוזמן שוהה בישראל כחוק ,באפשרותו להגיש
בקשה לאשרת כניסה חוזרת על מנת לצאת לחו"ל ולהינשא .הבקשה תוגש ותטופל בהתאם
לתנאים והדרישות המפורטים בנוהל .9.1.0005
ד06 0ב 0לאחר עמידה בתנאים ובדרישות נוהל  ,9.1.0005בהיעדר מניעה לפיו ובכפוף לבחינה ראשונית
של כנות הקשר ,בסמכות רע"נ אשרות בלשכה לאשר מתן אשרת ב 1/ל 0-חודשים ואשרת כניסה
חוזרת לישראל.
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כאשר שני בני הזוג שוהים בחו"ל:

ד070א0

על בני הזוג לפנות לנציגות ישראל במדינת מוצאו של המוזמן ולהגיש בקשה מסודרת לכניסת המוזמן
לישראל ,לרבות כאשר המוזמן הינו נתין מדינה הפטורה מאשרת כניסה מוסדרת מראש.

ד070ב0

הבקשה תוגש תוך עמידה בהוראות סעיף ג לנוהל זה ,ואולם במידה ומרכז חייהם של בני הזוג נוהל
בחו"ל טרם הגשת הבקשה ,יש לדרוש ראיות להוכחת כנות קשר וניהול משק בית משותף במהלך
השנה האחרונה שקדמה להגשת הבקשה.

ד070ג0

לאחר הגשת הבקשה במלואה תיבחן הבקשה על ידי הקונסול .ככלל ,החלטה בבקשה תתקבל בתוך
 49יום ממועד הגשת הבקשה ,לאחר וידוא עמידה בתנאים והדרישות שבנוהל זה ובחינה ראשונית של
כנות הקשר בין בני הזוג לרבות בדרך של עריכת ראיון לשני בני הזוג.

ד070ד0

במידה ובמסגרת בדיקת כנות הקשר נמצא כי לא הוצגו ראיות משכנעות להוכחת כנות ,בסמכות
הקונסול לסרב הבקשה.

ד070ה0

הקונסול יבחן הבקשה על מכלול נסיבותיה ,ובמידה התרשם בשלילה מכנות הקשר הזוגי או כי מדובר
בנישואין פיקטיביים שנועדו לצורך הקניית מעמד בישראל ,תסורב הבקשה .יחד עם זאת ,במידה וקיים
חשש לכנות הקשר ,רשאי הקונסול להתנות אישור הבקשה לכניסה לישראל בהפקדת ערבות
(בנקאית/במזומן) בסך  ₪ 00,000אשר תופקד ביחידת הערבויות בלשכת הרשות בנתב"ג.

ד070ו0

אם יש צורך בעמדת הגורמים (משטרה ושב"כ) – יש להמתין עד למתן תשובתם.

ד070ז0

לאחר עמידה בכל התנאים המפורטים לעיל – ניתן לאשר אשרת כניסה ורישיון ביקור מסוג ב0/
בתוקף ל 3. -ימים אשר במהלכם על המבקשים לפנות ללשכת הרשות האזורית להמשך הטיפול
בעניינם.

ההליך המדורג

ד050
ד050א 0לאחר אישור הבקשה ,למעט בבקשה של תושב אזור ,יוענק למוזמן ולקטין הנלווה ככל שצורף לבקשה,
רישיון לישיבת ארעי מסוג א 9/שתוקפו לשנה ,אשר יוארך כמפורט להלן ,לתקופה מצטברת בסך 4
שנים .לצורך כך ,יש למלא שאלון מרשם ,להקימו בתיק אדם ברישום חדש ,לבצע קישור תיקים לדרכונו
של המוזמן ולהנפיק לו תעודת זהות ארעית.
ד050ב 0תושבי הא זור מטופלים בהתאם להוראת השעה ,ולפיכך לאחר אישור הבקשה למוזמן שהנו תושב
האזור  ,תימסר לו ע"י הלשכה הפניה לקבלת היתר שהייה ממינהל התיאום והקישור (מת"ק) הרלוונטי
(אש ,)249/ובמקביל יועבר דיווח על כך למת"ק .יודגש כי תעודת הזהות הפלסטינית תישאר בידי
המוזמן.
ד050ג 0במהלך ההליך המדורג ,לפני כל הארכת תוקף רישיון לישיבת ארעי או היתר מת"ק (לפי העניין) ,ייערך
ראיון לשני בני הזוג וכן תיערכנה בדיקות עדכניות של כנות קשר הנישואין והמשך קיומו ,קיום מרכז חיים
משותף בישראל והיעדר מניעת גורמים (ביחס למבקשים ולקטינים נלווים שגילם עולה על .)24
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ד050ד 0ככלל ,תוקף רישיון לישיבת ארעי מסוג א( 9/למוזמן שאינו תושב אזור) או היתר מת"ק (למוזמן שהנו
תושב אזור) שיינתן בכל הארכה יהא לשנה אחת ,בכפוף לעמידה בהוראות נוהל זה .יחד עם זאת,
לתושב אזור שהגיש בקשה למעמד מכוח נוהל זה לפני יום  02.21.00ובקשתו אושרה והוא מחזיק
בהיתרי מת"ק מכוח בקשה זו ,ניתן לאשר מתן היתר מת"ק לשנתיים וזאת בכפוף לעמידה בכל התנאים
הדרושים להארכת תוקף רישיון /היתר מת"ק ,בהעדר מניעה ביטחונית ופלילית ,ובכפוף לשינוי נסיבות
ככל שיתעוררו בעניינו של המבקש .יש לעדכן כל הארכה בתיק בקשות ,וככל שמדובר בהארכת רישיון
מסוג א 9/יש לעדכן גם בתיקו של המוזמן – חוצץ רישיון.
ד050ה 0לתושב אזור אשר החל בהליך מדורג טרם כניסת הוראת השעה לתוקף וקיבל מכוחו רישיון לישיבת
ארעי מסוג א 9/אשר תוקפו מוארך מאז ,יוענק הרישיון על גבי דף נפרד בלבד (על )22/ולא על גבי דרכון
פלסטיני.
ד050ו 0יודגש כי על המבקשים לפנות ללשכה בה מתנהל תיקם שלושה חודשים לפני תום תוקפו של כל
רישיון/היתר ,לצורך המשך הטיפול והארכת תוקפו .לאחר פנייה כאמור תקבע הלשכה למבקשים תור
לפגישה במחלקת אשרות להמשך הטיפול בעניינם במועד שיחול לא יאוחר משלושה חודשים מיום
פנייתם ללשכה .במידה ולאחר קיום הפגישה עימם במחלקת אשרות לא ניתן יהיה לקבל לאלתר
החלטה בבקשתם ל הארכת הרישיון /היתר למשך שנה ,למרות שהמבקש פעל כנדרש בהתאם להוראות
נוהל זה ,יוארך תוקף הרישיון/היתר שבידו לתקופה של חצי שנה בכפוף להיעדר הערות גורמים.
ד050ז 0למוזמנים בעלי דרכון ירדני שאינו זמני אין להדביק מדבקת רישיון לישיבת ארעי מסוג א 9/בדרכוניהם
הירדנים ,ויש להסתפק במתן תעודת זהות ארעית בציון תוקף הרישיון ועדכון הקובץ בהתאם.
ד050ח 0מנהלת תחום אשרות וזרים במטה הרשות רשאית ,בנסיבות מיוחדות על פי שיקול דעתה ,לקצר כל
תקופה שנקבעה על פי נוהל זה ,מטעמים מיוחדים שיירשמו .בקשות מתאימות תועברנה מן הלשכה
למנהלת תחום אשרות וזרים ,באמצעות הדסק הרלוונטי בצירוף המלצתו.
ד050ט 0במידה ונותק הקשר בין בני הזוג או במידה ובן הזוג הישראלי נפטר ,יש לפעול על פי נוהל הפסקת הליך
מדורג הרלוונטי ( 9.1.0027או .)9.1.0025

ד 090סיום ההליך
ד090א 0בהתאם להוראת שעה ,אין לשדרג את מעמדו של מוזמן שהנו תושב אזור או נתין אחת המדינות
המנויות בתוספת ,וניתן להמשיך ולהאריך מדי שנה את תוקף ההיתר או הרישיון המצוי בידו0
ד090ב 0מוזמן שאינו תושב האזור מחוייב להודיע ללשכה  0חודשים לפני תום  4שנות שהייתו ברישיון לישיבת ארעי
מסוג א ,9/ולאחר בירור עם נציגות מדינתו ,איזה מעמד הוא מבקש לקבל בתום ההליך המדורג  -אזרחות
ישראלית או רישיון לישיבת קבע .הגשת הבקשה מותנית בנוכחות אישית של שני בני הזוג.
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 )2במידה ומבקש רישיון לישיבת קבע ,יש לפעול בהתאם להוראות נוהל מתן רשיון לישיבת קבע
( .)9.1.0010הגשת הבקשה מותנית בנוכחות אישית של שני בני הזוג.
 )1במידה ומבקש אזרחות ,יטופל כמפורט להלן בכפוף לנוכחות אישית של שני בני הזוג בכל שלבי הטיפול.
ד090ג 0יש לבדוק כי לא חל כל שינוי בנסיבות הבקשה ,ובכלל זה יש לבדוק את גיל הקטין הנלווה ולוודא כי לא
מצויה בתיק הודעת התנגדות מצד הורהו הנוסף של הקטין למתן אזרחות ישראלית לקטין .במידה והקטין
הנלווה בגר במהלך תקופת ההליך המדורג ,עליו להגיש בקשה נפרדת להתאזרחות ולעמוד בתנאים החלים
על הורהו המוזמן ,ובמסגרת הטיפול בבקשתו יש לבחון ,בין היתר ,את זיקותיו להורה שאליו נלווה.
ד090ד 0יודגש כי לא תאושר בקשתו של קטין נלווה להתאזרחות במידה ולא השלים לפחות שנתיים ברישיון לישיבת
ארעי מסוג א.9/
ד090ה 0יש לערוך בחינה עדכנית של קיומו וכנותו של קשר הנישואין ,קיומו של מרכז חיים משותף בישראל ועמדות
גורמים עדכניות ,בהתאם להוראות נוהל זה .בשלב זה אין לדרוש דרכון זר בתוקף.
ד090ו 0במידה וקיימת מניעה פלילית או ביטחונית ,יש לפעול בהתאם לנוהל הערות גורמים (.)9.1.0029
ד090ז 0במידה ולא מתמלאים כל תנאי הבקשה להתאזרחות ,או כאשר מתעורר ספק בנוגע לכנות הקשר או לקיום
מרכז חיים בישראל ,רשאי מנהל הלשכה לאשר הארכה בשנה נוספת של הרישיון לישיבת ארעי מסוג א.9/
במידה ובתום שנת ההארכה עדיין קיימת מניעה לאישור הבקשה ,תועבר הבקשה להחלטת הדסק במטה.
ד090ח 0במידה והבקשה עומדת בכל תנאי ההתאזרחות ,לרבות שהייה בישראל במשך  0שנים מתוך  ,9ומתוכן
שנתיים אחרונות ברציפות (למעט חופשות קצרות) ,בסמכות מנהל הלשכה ,בהמלצת ועדה לשכתית ,לאשר
סיום ההליך המדורג והעברת הבקשה לשלב ההתאזרחות .לצורך כך יש להכין סיכום תיק תוך התייחסות
להתרשמות מכנות קשר הנישואין ,קיום מרכז חיים בישראל וכוונת השתקעות עתידית בישראל ,ולוודא שכל
המסמכים הומצאו וכל הבדיקות הנדרשות נערכו .פרטי הבקשה יעודכנו בתיק בקשות וכן בגיליונות הרישום
של הישראלי והמוזמן ,וכן של הקטין הנלווה ככל שצורף להליך.
ד090ט 0על המוזמן לעמוד בכל תנאי ההתאזרחות על פי סעיף  7לחוק האזרחות והבקשה תטופל בהתאם
להוראות "נוהל הטיפול בבקשות להתאזרחות לפי סעיפים  9-3לחוק האזרחות" (נוהל מס' ,)4.4.0002
למעט הדרישה לוויתור על אזרחות קודמת.
ד090י 0הבקשה להתאזרחות תטופל בלשכת הרשות בה התנהל תיקם של המבקשים עד כה .לצורך טיפול בבקשה
להתאזרחות יש לפתוח במערכת אביב תיק בקשה ממוחשב חדש מסוג התאזרחות ,וככל שלבסוף תאושר
הבקשה להתאזרחות ,ניתן יהא לסגור את שני תיקי הבקשות.
ד090יא 0יש לבדוק כי לא חל כל שינוי בנסיבות הבקשה ,שאין הגבלה למתן שירות ,לבדוק את גילאי הקטינים
הנלווים ,ולוודא כי לא מצויה בתיק הודעת התנגדות למתן אזרחות לקטינים ע"י ההורה הנוסף .במידה
והקטינים הנלווים בגרו במהלך תקופת הנוהל המדורג ,עליהם להגיש בקשה נפרדת להתאזרחות ללא
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גביית אגרה נוספת (הנלווים כלולים באגרת ההורה) והם יידרשו לעמוד באותם התנאים שנדרשו הוריהם
(ע"פ סעיף  7לחוק האזרחות).
ד090יב 0יש לוודא חתימת שני בני הזוג על כל התצהירים הנלווים לבקשה וההצהרות וכן כי אין מניעה פלילית
וביטחונית עדכנית להתאזרחות.
ד090יג 0יש להכין סיכום תיק תוך התייחסות להתרשמות מכנות הנישואין מרכז החיים בישראל וכוונת השתקעות
העתידית בישראל.
ד090יד 0בסמכות מנהל הלשכה לאשר את הבקשה לאחר קבלת המלצות הוועדה הלשכתית .במידה ואושרה
הבקשה יוזמנו המבקש והקטין הנלווה מעל גיל ( 20באם נלווה) בכתב להצהרת אמונים בהתאם לנוהל
 .4.4.0000במידה ולא אושרה הבקשה – יש לשלוח תשובת סירוב מנומקת בכתב בציון האפשרות להגשת
ערר בהתאם לנוהל קליטת בקשות ועררים (.)2.0.0002
ד090טו 0לאחר השלמת פעולת הצהרת האמונים ניתן לאשר ההתאזרחות .יש לוודא כי שני בני הזוג יהיו נוכחים
במועד הצהרת האמונים ומתן האזרחות.
ד090טז 0יש לשנות למוזמן את סמל האזרחות בקובץ ל ,40 -לקטינים סמל אזרחות  ,44ולנלווה שבגר תוך כדי
ההליך סמל אזרחות ( 40בתוספת הערת "אחר"  -קטין שבגר).
ד090יז 0יש להנפיק תעודת זהות חדשה וכן ספח חדש בציון האזרחות הישראלית.
ד090יח 0עם תום הטיפול בבקשה יש לתייק התיקים בארכיב ולסגור את שתי הבקשות במערכת אביב.
ד090יט 0במידה ובן הזוג המתאזרח מבקש דרכון ישראלי ,יש לפעול בהתאם לנוהל הטיפול בבקשה לדרכון
למתאזרח (.)0.0.0004

ה 0תחולה
בקשות שהוגשו לפני מועד עדכון נוהל זה וטרם נתקבלה החלטה לגביהן תטופלנה בהתאם לתנאי נוהל זה.

ו 0החוק וסעיפיו
ו .2.סעיף  7לחוק האזרחות ,התשי"ב.2591-
ו .1.חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב.2591-
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בהתאם לנוהל מספר 5.2.0011 ,5.2.0008

מסמכי סף לפתיחת תיק להגשת הבקשה:
 נוכחות אישית של בני הזוג  /המזמין חובה.
 מילוי טופס בקשה אש ,6/במידה והמוזמן אינו בישראל  -טופס בקשה לאשרת
כניסה אש.1/
 תעודת נישואין מקורית ,מאומתת ומתורגמת.
 תעודת זהות של בן הזוג הישראלי .בקונסוליה בחו"ל – דרכון ישראלי.

 תעודת לידה של המוזמן .במידה והוצגה תעודת לידה מקורית – אין צורך
באימותה.
 במידה ובוצעו שינויי שם (פרטי/משפחה) של המוזמן יש להציג תעודה ציבורית
המעידה על שינויי שם.
 תעודה ציבורית עדכנית ממדינתו המעידה על מצב אישי נוכחי וקודם של המוזמן.
מסמכים נוספים:
 מכתב הסבר חתום על ידי שני בני הזוג בנוגע לקשר ביניהם ,חייהם המשותפים,
אופן ומשך היכרותם וכיוצא בזה
 מכתבים והמלצות לגבי היכרות בני הזוג מבני משפחה וחברים (יש לצרף צילום
תעודת זהות של כל ממליץ ופרטי התקשרות)
 תמונות חזותיות של כל אחד מבני הזוג
 תמונות משותפות מהתקופה האחרונה
 תעודת יושר עדכנית מקורית ,מאומתת* ומתורגמת (במידת הנדרש) ממדינת
המוצא (הכוללת גם שינויי שם) של המוזמן ,לרבות קטין נלווה מעל גיל .16
במידת הצורך תידרש גם תעודת יושר פדראלית או תעודה מן המחוז אליו
משתייך המוזמן.

מהדורה 1

 תיעוד מקורי ,מאומת** ומתורגם (במידת הנדרש) של המבקש :

אש 53/א

 דרכון זר של המוזמן ,בתוקף לשנתיים לפחות.

 מסמכים עדכניים המוכיחים כנות קשר וקיום מרכז חיים בישראל :
 חוזה רכישת דירה או חוזה שכירות
 חשבונות הקשורים לדירת המגורים :חשמל  ,מים  ,ארנונה  ,טלפון וכדומה.
 אישור ממקום העבודה  /תלושי שכר
 תדפיסי בנק מצב חשבון
 צילום רישיון רכב עדכני
 אישור בדבר קבלת שירותים ממוסדות ממשלתיים כגון  :בטל"א  ,בריאות וכדומה

 אישור מהרשות המקומית בדבר מגורים בתחומה

 תעודת לידה של הקטין הנלווה מקורית ,מאומתת ,ובמידת הצורך גם מתורגמת
 דרכון זר של הקטין ,התקף לשנתיים לפחות
 קטין מעל גיל  15יש לצרף הוכחות על קיום הקשר בשנתיים האחרונות .

 עמדת הורהו הנוסף של הקטין – פירוט מורחב בנוהל
 תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הזוג להודיע ללשכת הרשות
על כל שינוי בנסיבות.
 תשלום אגרה בהתאם ללוח האגרות

 יש להציג מסמכים של שני בני הזוג ,הן של הישראלי המזמין והן של בן הזוג הזר.
* תיעוד מאומת  -על גבי המסמך המקורי תוצג  ,בהתאם לנהוג מדינת המוצא ,חותמת
"אפוסטיל" או  3חתימות שבוצעו ב"הליך אימות" (משרד החוץ של מדינת המוצא  +משרד
המשפטים במדינת המוצא  +שגרירות ישראל ).

 יש לצרף עותק מצולם של כל מסמך או תעודה מהמפורט לעיל.
 בכל הגשת בקשה להסדרת מעמד יתכן וידרשו מסמכים נוספים בהתאם לשיקול דעתו של עובד
הרשות ובהתאם לנסיבות המקרה.
 על אף שהניסוח בדף זה הוא בלשון זכר כל האמור מופנה לנשים וגברים כאחד.

מהדורה 1

 כאשר לבקשה נלווים קטינים מקשר זוגי קודם ,יש לצרף:

אש 53/ב

 במידה ולמבקש ישנם ילדים ,מבוקש להמציא אישור רישומיהם ללימודים  ,תעודות בי"ס /
אישור מוסד חינוכי וכן פנקסי חיסונים של הילדים

נוסח למכתב העיריה/מועצה מקומית על מרכז חיים
אש  6עמוד 7

נספח לנוהל 5.2.0008

הצהרה למתאזרח – לפי חוק האזרחות ,התשי"ב – 1952
כותרת ,כתובית וסמל העיריה/מועצה מקומית

תאריך_______________ :
סימננו_______________ :
לכבוד
מר  /גב' ________________
מנהל הלשכה למינהל אוכלוסין
______________________
הנדון :בקשה לקבלת מעמד בישראל לבן זוג זר הנשוי לישראלי
.1

הנני מאשר בזה כי בני הזוג שפרטיהם רשומים להלן -
מספר זהות

שם האב

שם פרטי ומשפחה

תושב/ת

נשוי/אה ל-
מספר זהות

שם האב

שם פרטי ומשפחה

תושב/ת

גרים בישוב מתאריך _________________________ :ועד היום וזאת ע"פ הרשום ברישומי
המועצה/העיריה ,בכתובתם_____________________________________________ :
.2

אישור זה ניתן לאחר בדיקת חוזה רכישה/שכירות ו/או חשבונות ארנונה ומים ואינו מסתמך על הצהרת בני
הזוג ו/או על הרישום במרשם האוכלוסין/תעודת זהות.

.3

בברכה,
__________________________
עירית/מועצת ....
ראש
(ויחתם ע"י ראש הרשות בלבד)

