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 לתושב קבענוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי 

 מטרת הנוהל .א

הכניסה בהתאם לחוק  ,לתושבי קבעמתן מעמד לבני זוג זרים הנשואים בקשות לטיפול באופן הלקבוע את 

 . "(הכניסה)להלן: "חוק  1952 –, התשי"ב לישראל

 כללי .ב

לצורך הגנה על התא מיועד , קביליםישואין בנ לתושב קבע ה/אשר נישא ה/זרזוג  ת/ןבל בישראל מעמדהסדרת  .1.ב

 תושב הקבעיודגש כי זכותו של  בישראל. ואמיתיכן  המשפחתי ומתן אפשרות לבני הזוג לקיים יחד תא משפחתי

 מכוח נישואין למעמד של תושב קבעיי משפחה אינה זכות מוחלטת וכי בן הזוג הזר אינו זכאי אוטומטית חל

  ות נוהל זה., אלא בכפוף להוראקבעהושב לת

שים מוזמנת( ומבק, לרבות )להלן: "המוזמן" לתושבת קבעאו בן זוג זר שנישא  תושב קבעבת זוג זרה שנישאה ל .2.ב

להגיש בקשה תושב הקבע "(, רשאי לשהות בישראל לצד בן/ת הזוג תושב/ת הקבע )להלן: "תושב/ת הקבע

 ל זה.אשר תטופל בהתאם להוראות נוה ,להסדרת מעמדו בישראל של המוזמן

לצד בן זוגו, קיום חיים משותפים ושוהה בחו"ל אך מעוניין להגיע לישראל לצורך  תושב קבעשנישא ל מוזמן .3.ב

, לרבות כאשר הנו נתין מדינה אשר לישראל יש עמה הסכם ב בהגשת בקשה מראש בטרם הגיעו לישראלימחו

 פטור מאשרת כניסה מוסדרת מראש.

היתר מת"ק  או יכלל 1ב/שהיה ועבודה מסוג שיון ירלמוזמן יינתן  ,כמפורט להלן במהלך בדיקת הבקשהככלל,  .4.ב

בכפוף להערות זאת , במסגרת ההליך המדורג שאינה נכללת חצי שנה עדתקופה של ל תושב האזור, ןמוזמל

עד לסיום תוקף הרישיון וארך י ,במידת הצורך. אחרת הנדרשים ולהיעדר מניעה הסף מסמכילהמצאת גורמים ו

 . לנוהל זה 2לסעיף ד.ולהיעדר מניעה בהתאם  וף להערות גורמיםבכפ הבדיקות

 – התאם להוראות נוהל זהב ,בהעדר מניעהו –ובמידה ויוחלט לאשרהלאחר הגשת הבקשה  ,בתום הבדיקות .5.ב

 27תקופה של ל 1שיון ישיבה ועבודה מסוג ב/ייינתן למוזמן רליך המדורג אשר במסגרתו הלהתחיל ביהא ניתן 

כאשר מדובר במוזמן שהינו  .תושבות קבע ם התקופהבסיוו שנים, 3( למשך 5ון לישיבת ארעי )א/שייחודשים, ור

)להלן: "הוראת  2003-התאם לחוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת השעה( התשס"ג תושב איזור, הכל ב

  .שעה"(

על ידי מינהל אכיפה וזרים ערך שתלויה ועומדת בעניינו בקשה מכוח נוהל זה, ונפתחו נגדו הליכי אכיפה, יימוזמן  .6.ב

, ולאחר מכן יוחלט לגבי המשך הליכי האכיפה נגדו )בהתאם לנוהל הוצאת צו מטפלתבירור מול הלשכה ה

 (.10.4.0001ונוהל הוצאת צו הרחקה  10.3.0001משמורת 

ד לקבלת ע המוזמןהשוהה בישראל שלא כדין, לא יורחק מוזמן במידה והוגשה בקשה לפי נוהל זה למעמד עבור  .7.ב

 החלטה בבקשה, למעט כאשר המוזמן הינו תושב איזור כמפורט להלן. 
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בהתאם לקריטריונים שנקבעו  תטופלנה ,12.5.02קשות למתן מעמד עבור תושב אזור אשר הוגשו לאחר יום ב .8.ב

  .הוראת השעהחוק ב

גילו מעל תושב אזור שבן זוג למתן היתר שהיה עבור מכוח נוהל זה  להגיש בקשהרשאית  תושבת קבע .א.8.ב

 25רשאי להגיש בקשה למתן היתר שהיה עבור בת זוג תושבת אזור שגילה מעל  תושב קבעושנים,  35

נמוך מן הגילאים המפורטים לעיל, תסורבנה  שגילו/האזור  /תזוג תושב בן/תבקשות למעמד עבור  שנים.

 .אשרות בלשכה רע"ןעל הסף על ידי 

 .זה נוהלתנאי ללהוראת השעה ובהתאם  תטופלנה, 12.5.02 יוםבקשות שהוגשו לפני  .ב.8.ב

להאריך את המעמד  אלא רקאין לשדרג את מעמדו של תושב האזור, יודגש כי בהתאם להוראת השעה  .ג.8.ב

 . נוהל זהבכפוף לעמידתו בתנאי  ,הנוכחי שבידי תושב האזור

 עצם הגשת בקשה לפי נוהל זה עבור מוזמן תושב האזור, אינה מונעת הרחקתו מישראל. .ד.8.ב

 נהלא תטופל ,: אירן, לבנון, סוריה ועירקלהוראת השעה המדינות המנויות בתוספתנתיני  מוזמנים .ה.8.ב

 בהתאם להוראת השעה.  יהםתובקש

מתן רישיונות בקשות חדשות לכלל אין לאשר , 15/06/08מיום  3598מספר החלטת ממשלה ל בהתאם .ו.8.ב

שם האוכלוסין כתושב למי שרשום במר מכוח נוהל זה,בישראל  לשהייהישיבה בישראל או היתרים 

הנחיה זו אינה חלה על ואולם, . ה אף שאינו רשום כתושב רצועת עזהמתגורר ברצועת עז/ רצועת עזה

, ובמקרים 15/06/08לפני בעקבות בקשה אשר אושרה שהייה מי שכבר מחזיק ברישיון ישיבה ו/או היתר 

 ,להוראת השעהבהתאם הקיים ייה השהאו היתר הקיים  הישיבהרישיון תוקף ניתן יהיה להאריך את  האל

  ובכפוף לעמידה בתנאי נוהל זה.

 

יש לשים לב לתחולת נוהל הערות מידה ומתקבלות הערות גורמים בכל שלב משלבי הטיפול בבקשה, ב .9.ב

 ( ולפעול בהתאם להוראותיו.5.2.0015גורמים )

 תקבלל מעמדו, אינו זכאי לבוטשקיבל מעמד בישראל )אזרחות ישראלית/תושבות קבע( במרמה ו/או ככלל, זר  .10.ב

לישיבת ארעי מסוג לכל היותר רישיון יוכל לקבל אלא  ,בסיומו של ההליך המדורג מכוח נוהל זה תושבות קבע

  בישראל. 5א/

במידה והמוזמן הגיש בקשה נוספת/מקבילה לקבלת מעמד בישראל בהתאם לנוהל אחר, המוזמן יתבקש  .11.ב

וזאת באמצעות מכתב מפורט בו יצהיר באיזה  ,עמד בישראללבחור הליך אחד בו תטופל בקשתו לקבלת מ

 והבקשה השנייה תיסגר. ,הליך בוחר להמשיך הטיפול

 התקבלה המלצה מנומקתו/או התגלתה אי מסירה של מידע מלא ומקיף ו/או  במידה ונמצאה אי עמידה בנהלים .12.ב

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

  .נוהל זהמכוח שניתן רישיון כל לאלתר לבטל 
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 :תנאים ודרישות .ג
        

 : נוכחות אישית חובה .1.ג

 המוזמןבמידה ו של שניהם בלשכת הרשות.אישית נוכחות  חובת  – שני בני הזוג בישראלבמידה ו 

 בלבד. חזק במשמורת תוגש הבקשה בנוכחות תושב הקבעמו

 בלשכה. תושב הקבעהשל נוכחות חובת  –בארץ והמוזמן בחו"ל  תושב הקבעהזוג  במידה ובן 

 הזוג בנציגות ישראל במקום שהותם,  שני בנישל נוכחות חובת  – במידה ושני בני הזוג מחוץ לישראל

 הפטורה מאשרת כניסה מוסדרת מראש. לרבות כאשר המוזמן הינו נתין מדינה

 :הגשת הבקשהסף לפתיחת תיק ל מסמכי .2.ג

 .1אש/טופס בקשה לאשרת כניסה  -אינו בישראל  המוזמןבמידה ו. 6אש/טופס בקשה  .א.2.ג

 . ת ומתורגמת, מאומתתמקורי ןנישואי תעודת .ב.2.ג

  כל אחד מבני הזוג.תמונות חזותיות של  2 .ג.2.ג

מסמך מזהה ישראלי )אשרת חוזר,  –חו"ל קונסוליה ב. בתושב הקבע הזוג בן של עודת זהותת .ד.2.ג

 תמי"ל, ת.ז וכרטיס יוצא(

 , בתוקף לשנתיים לפחות.המוזמן של זר ןדרכו .ה.2.ג

 ומשך אופן, המשותפים חייהםלקשר ביניהם,  בנוגע הזוג בניחתום על ידי שני  הסבר מכתב .ו.2.ג

 וכיוב'. היכרותם

 :, כמפורט להלןמתורגםגם הצורך במידת ומאומת  מקורי המוזמןשל  הגשת תיעוד .ז.2.ג

  אין צורך באימותה. – וריתמקבמידה והוצגה תעודת לידה  עודת לידה של המוזמן.ת (1

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

 .שם

 על מצב אישי נוכחי וקודם של המוזמן.המעידה  ממדינתועדכנית  תעודה ציבורית (3

. 16לווה מעל גיל לרבות קטין נ ,של המוזמןממדינת המוצא )הכוללת גם שינויי שם(  תעודת יושר (4

, לפי או תעודה מן המחוז אליו משתייך המוזמן פדראליתבמידת הצורך תידרש גם תעודת יושר 

 העניין.

חוזה  ,משותפות תמונות: לפחות מהשנה האחרונה ף בישראלחיים משותמרכז קשר ולקיום כנות ל הוכחות .3.ג

מבני משפחה וחברים )יש לצרף צילום  מכתבים והמלצות לגבי היכרות בני הזוג ,, חשבונות משותפיםשכירות

ל מסמך אחר שיידרש, עפ"י שיקול דעת הלשכה, בהתאם וכ (התקשרותופרטי  זהות של כל ממליץעודת ת

 .לנסיבות המקרה

חוות  לקבלתע"י לשכת הרשות יופנו מדינות )חב"מ( או מזרח אירופה )מזא"ר( החבר  נתיני ו/או ילידי מדינות .4.ג

 .נתיב -לשכת הקשר דעת

 שינוי כל עלרשות הללשכת  להודיע הזוג בני חובת ועל שהוגש החומר אמיתות על הזוג בני של צהירת .5.ג

 (3עמ'  6אש/) .בנסיבות
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 :יש לצרף ,מקשר זוגי קודםקטינים  נלוויםכאשר לבקשה  .6.ג

 מקורית, מאומתת, ובמידת הצורך גם מתורגמת.נלווה הקטין התעודת לידה של  .א.6.ג

 יים לפחות.התקף לשנת ,דרכון זר של הקטין .ב.6.ג

 עמדת הורהו הנוסף של הקטין: .ג.6.ג

ולקבלת  לצורך קבלת עמדת הורהו הנוסף של הקטין הנלווה בכל הנוגע להגירת הקטין לישראל (1)

תעודה ציבורית מקורית , יידרש ההורה המוזמן להציג לקטין בישראל תושבות קבעמעמד 

הורהו הנוסף של  המעידה על כתובתו העדכנית שלהצורך אף מתורגמת(  ובמידתומאומתת )

וכתובתו מעודכנת  למעט כאשר ההורה הנוסף שוהה בישראל, מושבובמקום  הקטין הנלווה

 במערכת אביב.

לפיה  בכתבהודעה להורה הנוסף  יש לשלוחימסר ע"י ההורה המוזמן, תש לכתובתבהתאם  (2)

ל אשר בסיומו הוא עשוי לקב מתן מעמד בישראל, הוגשה עבור הקטין בקשה להילוות להליך

יישאל ההורה הנוסף האם  . בהודעהע התנגדותו לכךישראל, וכי באפשרותו להביב תושבות קבע

 .יקבל מעמד של תושב קבעהוא מתנגד לכך שילדו יהגר לישראל והאם הוא מתנגד לכך שילדו 

 ההודעה להורה הנוסף תישלח לכתובת שמסר ההורה המוזמן, כמפורט להלן: (3)

 אר רשום אשר יישלח מן הלשכה המטפלת בבקשה.בדו – בישראל נוסף השוהה להורה

 בדואר אשר יישלח ע"י נציגות ישראל הרלוונטית. – בחו"ללהורה נוסף השוהה 

 ,חודשים לקבלת תגובתו 6יש להמתין , של הקטין הנוסף ולאחר שליחת ההודעה להורה (4)

הליך לרבות כאשר הורהו המוזמן החל ב אין לשדרג מעמדו של הקטיןובמהלך חודשים אלה 

 .2/בשיון מסוג יהמדורג. במהלך תקופה זו, ניתן לאשר לקטין ר

ייחשב   -ה ממועד שליחת ההודע חודשים 6תוך ב תגובת ההורה הנוסףולא מתקבלת במידה  (5)

  .לקטיןבישראל לקבלת מעמד קבע  הן להגירת הקטין לישראל והן  והדבר כהיעדר התנגדות

אין לשדרג מעמדו אף אם  - הגירת הקטין לישראלו להתנגדות במידה וההורה הנוסף מודיע על (6)

הביקור מסוג  ןרישיוהורהו המוזמן החל בהליך המדורג, והקטין יידרש לצאת מישראל בתום תוקף 

כאשר ההורה הנוסף  2/בביקור מסוג  ןרישיושברשותו. יודגש כי לא ניתן לאשר הארכת תוקף  2/ב

 מתנגד להגירת הקטין לישראל.

, אך אינו מודיע על קטיןמתן מעמד של תושבות קבע למתנגד לסף במידה וההורה הנו (7)

 5מסוג א/ מעמדו של הקטין לרישיון לישיבת ארעיישודרג  – התנגדותו להגירת הקטין לישראל

  .בכפוף לאישור הליך מדורג להורהו המוזמן ,18-וכל עוד גילו של הקטין נמוך מ בלבד

, יידרש להמציא תעודה ציבורית אינו בחיים ההורה הנוסףבמידה וההורה המוזמן טוען כי  (8)

 מקורית ומאומתת )ובמידת הצורך אף מתורגמת( המוכיחה זאת. 
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של הקטין, יידרש להמציא פסק דין  סו הבלעדיאפוטרופוההורה המוזמן טוען כי הנו במידה  (9)

מת מקורי ומאומת )ובמידת הצורך אף מתורגם( או הסכם גירושין מאושר ע"י ביהמ"ש מקורי ומאו

 )ובמידת הצורך אף מתורגם( הקובע כי האפוטרופסות הבלעדית על הקטין ניתנה לו.

בנוסף למסמכים המפורטים לעיל, יש לדרוש גם הוכחות להימצאות  :15קטינים נלווים מעל גיל  .ד.6.ג

הקטינים בחזקתו של בן הזוג המוזמן )הן החזקה משפטית והן החזקה בפועל( לפחות שנתיים קודם 

במידה ולא הומצאו הוכחות כנדרש, תסורב הבקשה על ידי מרכז אשרות בלשכת  להגשת הבקשה.

 הרשות.

שנים, תועבר הבקשה להחלטת מנהלת תחום אשרות  17.5במידה ובעת הגשת הבקשה מלאו לקטין 

 וזרים במטה הרשות.

 .בהתאם ללוח אגרות –תשלום אגרה  .7.ג

  הליך הטיפול: .ד

 במעמד הגשת הבקשה: .1.ד

אינו מופיע בקובץ יש לקלוט מוזמן במידה וה .למול מערכת אביב ,הקטין הנלווה לרבות ,זיהוי המבקשים .א.1.ד

על פי  יש לעדכן את כל הפרטים ,שיון הביקור שלויר תוקף לא מעודכנות הארכות. במידה ואת פרטיו בקובץ

 ובמידת הצורך לבצע קישור תיקים. ,תוקף רישיון כולל הארכות ,דרכונו

לבקשה(  ף)ככל שצורן הנלווה , המוזמן והקטיתושב הקבעהקישור פרטי תוך  ממוחשב פתיחת תיק בקשה .ב.1.ד

 ה ועדכון גיליון הרישום הממוחשב, לרבות בתיק הקטין הנלווה. גביית אגר

 מוזמנת תושבת אזור, או עבור 35-משגילו נמוך  הינו תושב אזורשמוזמן הבקשה מוגשת עבור במידה ו .ג.1.ד

כבר בשלב זה ולמבקשים יימסר מכתב  על הסףרב הבקשה , או עבור תושב עזה, תסו25-שגילה נמוך מ

ימים. יש לעדכן את סירוב הבקשה על הסף בגיליון  14סירוב מנומק עם דרישה ליציאה מישראל בתוך 

 בקשה במערכת אביב. התיק את  , להעביר עדכון למינהל אכיפה וזרים ולסגורהרישום

ה להציג דרכון זר בתוקף לשנתיים לפחות. יחד עם על המוזמן, לרבות הקטין הנלוו דרכונו של המוזמן: .ד.1.ד

תוקף להסדיר את  כי עליהם בכתבפחות משנתיים, יובהר למבקשים  זר שתוקפו ןדרכוזאת במידה והוצג 

  .כנדרש, כתנאי לטיפול בבקשה הזרן דרכוה

יידרש  הליך המדורג, אך לאה לצורך תחילתדרכון תקף רק להציג עליו  תושב האזור,הוא  המוזמןכאשר 

 .ההליך המדורג המשךדרכון תקף לשם להציג 

יונפק שבישראל על מנת  מדינתו, יופנה לנציגות תקף מסמך נסיעההשוהה בארץ המוזמן במידה ואין בידי 

או במידה בנציגות מדינתו בישראל, מסמך נסיעה  להנפקתאין אפשרות  במידה ויוכח כילו מסמך נסיעה. 

מחוץ  דרכון חדשלו תמי"ל ליציאה מן הארץ על מנת להסדיר  ניתן להנפיק ואין בישראל נציגות למדינתו,

 .3.2.0006שמספרו  בהתאם לנוהל תמי"ללישראל 
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 תעודת הנישואין: .ה.1.ד

במידה ונמצא כי תעודת  .לרבות אימות כדין ומסמכיו האישיים של המוזמן, בדיקת תעודת הנישואין (1

)בהתאם לתעודות האישיות של  המוזמןאת פרטי וכן  תושב הקבעהנישואין קבילה ותואמת את פרטי ה

"בבירור" ותעודכן בקובץ הגבלה מסוג "מצב אישי"  תושב הקבעהאישי של בן הזוג ה ומצבירשם י( המוזמן

 ותאריך הנישואין.  המוזמןיצוינו פרטי  בה

יעשה י "נשוי"-"בבירור" ל-שינוי המרשם מ לכל היותר."בבירור" יהיה עד חצי שנה  הגבלה מסוג תוקף (2

ההליך המדורג, אולם אם חל עיכוב מכל סיבה שהיא, יש לשנות ותחילת במקביל לאישור הבקשה ככלל 

ככל שבסיום תקופה זו " ל"נשוי" לא יאוחר מחצי שנה לאחר קבלת הבקשה. בירורב"מאת המרשם 

ום כי מדובר כי מדובר בנישואין פיקטיביים, יש לשנות מצב אישי ל"נשוי", ולציין בגיליון ריש מתברר

 בנישואין פיקטיביים. 

מאחר שאינה קריטריונית לנוהל , תסורב הבקשה על הסף תעודת הנישואין אינה קבילהבמידה ונמצא כי  (3

 .  ימים 14זה והמוזמן יידרש לצאת את ישראל בתוך 

 . 5.2.0009, תטופל הבקשה בהתאם להוראות נוהל מאל סלבדורבמידה ותעודת הנישואין הינה  (4

לרבות מעברים פנימיים במידת )פרטי כניסות ויציאות ובכלל זה, למול מערכת "אביב"  ים/רקע למוזמןבדיקת  .ו.1.ד

תיק זר במערכת "אביב" בחוצץ "אשרות" , , שהייה בלתי חוקית, הרחקה, סירוב כניסה במעברי גבול(הצורך

  .'ב, בקשות קודמות במידה והוגשו וכיו)סירובים ואישורים אל מול הקונסוליה בחו"ל(

 . במידה וישקבעתושב יש לוודא כי הינו ובכלל זה  ,"מערכת אביב"מול ל תושב הקבעלבדיקת רקע  .ז.1.ד

/הערה בנוגע למעמדו בישראל או כל הגבלה אחרת, תועבר הבקשה להתייעצות עם דסק אשרות הגבלה

נתין זר , בקשות קודמות למעמד עבור תושב הקבעהשל  מצבו האישי הרשוםיש לבדוק  עודבמטה הרשות. 

  .'וכיוב

 יש לבדוק המסמכים שהוגשו. .ראיות להוכחת מרכז חיים וכנות הקשר תקיבד .ח.1.ד

לביטוח לאומי למוסד  גםשאילתא ישלח במידת הצורך בהתאם לשיקול דעתו של עובד הרשות, ת .א.ח.1.ד

 . בישראל חייםהבדיקת מרכז  במסגרתמשרד החינוך לו

מטעם  תושב הקבעחותו של בן הזוג הכאשר המבקשים שוהים רבות מחוץ לישראל, מתוקף שלי .ב.ח.1.ד

ובמידת  עובד מקומי ישראלי(, ייבחן מרכז חייהם המשותף בהתאם לנסיבות –המדינה )אך לא עמ"י 

 .הצורך תיערך התייעצות עם המטה

לגבי ילדים מגיל כן המוזמן וו תושב הקבעהתיערך לגבי  הבדיקה בדיקת היעדר מניעה פלילית וביטחונית: .ט.1.ד

 :, כמפורט להלן14

, ובמידה והמוזמן תושב הקבעממוחשבת למשטרה לגבי בן הזוג השאילתא :  יש לשלוח מטא"ר .א.ט.1.ד

 שוהה בישראל מעל חצי שנה, תישלח שאילתא ממוחשבת גם לגביו.
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לנוהל הערות בחון בטחוני )בהתאם מחוייב באבמידה ואחד או יותר מן המבקשים  גורמי הביטחון: .ב.ט.1.ד

לגורמי הביטחון. לצורך כך, על המבקשים למלא טופס שאילתא (, יש לשלוח 5.2.0015גורמים 

 קורות חיים מלא, אשר יועבר על ידי הלשכה לאבחון גורמי הביטחון ולגיבוש המלצתם. 

מנהל אגף הודעת עדכון על הגשת הבקשה אל תועבר  - סיכון מדינתנתין במידה והמוזמן הינו  .ג.ט.1.ד

 . , לצורך ניהול מעקב ובקרהמרשם ומעמד במטה הרשות

 :/ היתר מת"קכללי 1מסוג ב/ ישיבה ן רישיון מת .2.ד

 : לעיל 2בסעיף ג. כמפורט הסף מסמכיבמלואם שהומצאו ולאחר בשלב זה  .א.2.ד

 רכון זר תקףד 

 תעודת נישואין 

  תעודת לידה 

  ותעודה המעידה על מצב אישי קודםתעודה המעידה על שינוי שם 

 מכתב הסבר  

תקופה של כללי למשך  1וזמן רישיון ישיבה מסוג ב/למ לאשר תןינ ,אחרת כמפורט להלן ניעהככל שאין מ

 ניתן לאשר, כאשר המוזמן הינו תושב אזור כנדרש.חודשים, אשר במהלכם תערכנה יתר הבדיקות  6עד 

תימסר לו ע"י הלשכה הפניה לקבלת ו בכפוף להערות גורמיםחודשים  6עד  תקופה שללמתן היתר מת"ק 

 יודגש כי, על כך למת"ק מת"ק( הרלוונטי ובמקביל יועבר דיווחהיתר שהייה ממינהל התיאום והקישור )

למשך  2כאשר מצורף קטין נלווה, יינתן לו רישיון מסוג א/ תעודת הזהות הפלסטינית תישאר בידי המוזמן.

ההחלטה תעודכן בגיליון  לעיל. 6ג.בכפוף לעמידת בקשתו בתנאי סעיף ו ,למעט תושב אזור ,חודשים 6עד 

 . יודגש כי תקופת הרישיון כאמור לא תימנה כחלק מההליך המדורג .בקשותהרישום ובתיק 

, או שהורחק בעבר מישראל, או שנכנס רשב"ג וכו'(כרם, רותם/) במידה ונמצא כי למוזמן קיימות הגבלות .ב.2.ד

שוהה/שהה בארץ שלא כדין, או שקיבל מעמד בישראל בעבר מכוח נישואין או חיים  לישראל שלא כדין, או

ומעמדו בוטל בגין פיקטיביות הקשר הזוגי, או שסורבה בקשתו למעמד מכוח נוהל אחר ונדרש  משותפים

לעזוב את ישראל, או שבעברו נסיבות רלוונטיות אחרות, תועבר הבקשה לבחינת מרכז אשרות בלשכה 

ב בשלאו היתר מת"ק  1אשר בסמכותו לקבוע, בהתאם לנסיבות הרלוונטית, שלא להעניק הרישיון מסוג ב/

במידה והשתכנע מרכז אשרות כי אין מניעה להענקת הרישיון יחד עם זאת,  זה טרם ביצוע בדיקות נוספות.

  להסיר ההגבלות ככל שקיימות. בשלב זה, בסמכות מנהל הלשכה

תימסר למבקשים רשימה בכתב של  ,(סףהמסמכי  שאינם) במידה ולא הומצאו כלל המסמכים הנדרשים .ג.2.ד

במידה ודרוש למבקשים פרק  .עד למועד הפגישה )תור( במחלקת אשרות ציאיתר המסמכים שעליהם להמ

מנהל ובסמכות  בבקשה למתן ארכה, זמן נוסף להמצאת המסמכים החסרים, עליהם לפנות בכתב ללשכה

בהתחשב בין היתר בסוג המסמכים החסרים, הצעדים שנקטו  ,הלשכה להאריך מועד זה לפי שיקול דעתו

 .'הזמן הדרוש למבקשים, ארכות קודמות ככל שאושרו וכיובם, משך המבקשים על מנת להשיג
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ב"דואר רשום" הודעת  להם מבקשים, תישלחפרק הזמן שניתן לבמידה ולא יומצאו המסמכים בתום  .א.ג.2.ד

עם דרישת יציאה והעתק וסגירת תיק הבקשה  בהיעדר מלוא המסמכים הנדרשים סירוב על הסף

 .ממנה יועבר למינהל אכיפה וזרים

יהא על  ,סגירת התיק וסירוב הבקשה על הסףהוגשו ללשכה לאחר הנדרשים המסמכים וה במיד .ב.ג.2.ד

תנאי אגרה מתאימה בהתאם ללוח האגרות, אולם  , תוך תשלוםבקשה חדשה המבקשים להגיש

המסמכים שחסרו בבקשה שנסגרה ואלמלא  מלואלהגשת בקשה חדשה כאמור הינה הצגת 

 .יוצגו לא תאושר פתיחת תיק חדש

במידה והמוזמן מחזיק ברישיון ישיבה תקף, יוארך תוקף הרישיון הקיים עד לסיום הבדיקות בבקשה.  .ג.ג.2.ד

 במידה והמוזמן אינו מחזיק ברישיון ישיבה תקף, אין להרחיקו עד לסיום הבדיקות בבקשה. 

ו עלי, משיך לעבוד כדין בסיעודעוניין להומ סיעודי" תקף 1במידה והמוזמן שוהה ברישיון מסוג "ב/ .ד.ג.2.ד

ידוע לו המאשר כי  או בן משפחתו מכתב מהמעסיק להציג צילום ת"ז של המעסיק או בן משפחתו וכן

   שהמוזמן הגיש בקשה להסדרת מעמד בישראל בהתאם לנוהל זה, והוא מעוניין להמשיך להעסיקו.

וף כללי, בכפ 1במידה והמוזמן סיים עבודתו אצל מעסיק סיעודי, יוחלף רישיונו לרישיון מסוג ב/ .ה.ג.2.ד

 לעמידתו בהוראות נוהל זה.

( שקיבל בהליך מדורג 5או א/ 1תקף )ב/ישיבה במידה ובעת הגשת הבקשה מחזיק המוזמן ברישיון  .ו.ג.2.ד

, 5.2.0017מכוח קשר זוגי קודם שנותק, תחילה יש לבטל רשיונו הקיים בהתאם להוראות נוהל 

כפוף לעמידתו בהוראות נוהל ב 1מאחר שמדובר בהליך שהופסק. לאחר מכן, יינתן לו רישיון מסוג ב/

מכוח בן  חדשמובהר בזאת כי ככל שתאושר הבקשה החדשה, יהא עליו להתחיל בהליך מדורג  .זה

 הזוג החדש.

 לאחר קליטת הבקשה: .3.ד

ראיון בהתאם לנוהל עריכת ראיונות עריכת תתקבל לאחר בדיקה מקיפה ומעמיקה, לרבות  ההחלטה בבקשה .א.3.ד

  המצטברים הבאים:  יביםלגבי המרכבין היתר (, 5.1.0013)

  המבקשים.כנות הקשר הזוגי בין  1.א.3.ד

 .שראלבימרכז חיים משותף קיום  2.א.3.ד

 :מניעה ביטחונית או פליליתהיעדר  3.א.3.ד

במידה ונתקבלו הערות גורמים )לרבות מידע על תיקי מב"ד( יש לפעול בהתאם להוראות נוהל  (1

 (.5.2.0015הערות גורמים )

לאחר שנערכה  יכולהאר המוזמן רישיון/היתר תקף, ניתן ככל שבידי –אם עמדות הגורמים מתעכבות  (2

 בחינת כנות ראשונית של הקשר בין בני הזוג. 
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ונערכה בחינת כנות ראשונית של  ,אם התקבלה עמדת שב"כ, אך טרם התקבלה עמדת משטרה (3

אשר יוארך עד  חודשים 3-ללתושב אזור / מת"ק לזר שאינו תושב אזור 2שיון ב/ילתת ר ניתן –הקשר

יש להזמין את בני  – תקופה זוהתקבלה עמדת משטרה במהלך במידה וקבלת עמדת משטרה. ל

 בהתאם לנוהל.  להמשך הטיפולהזוג ללשכה 

וכי מדובר בבני זוג המקיימים מרכז חיים משותף  זוגי כן ואמיתי בקשראשרות שאכן מדובר  רע"נהשתכנע  .ב.3.ד

תחילתו של ההליך , יאשר ראות נוהל זהמניעה לאישור הבקשה בהתאם להוכל בישראל, ולא נמצאה 

 המדורג. במידה ולא מצא רע"נ אשרות מקום לאשר הבקשה, יעבירה לבחינת מרכז אשרות בלשכה.

מאי כנות הקשר הזוגי ו/או מ תרשם בשלילהשהה על מכלול נסיבותיה, ובמידה מרכז אשרות יבחן הבקש .ג.3.ד

חשש לכנות הקשר, רשאי  במידה וקייםת, יחד עם זאמרכז חיים משותף בישראל, תסורב הבקשה.  קיום

לחצי שנה נוספת  1להאריך תוקף רישיון מסוג ב/ מרכז אשרות במקרים המתאימים בהתאם לשיקול דעתו,

בהפקדת ערבות בתחילת הליך מדורג להתנות אישור הבקשה אשר בסיומה תיבחן שוב כנות הקשר, או 

  (.5.1.0004ערבויות ) )בנקאית/במזומן(. גובה הערבות ייקבע בהתאם לנוהל

, ובהגיעם יש יש להזמין את שני בני הזוג ללשכה, על יסוד ממצאי הראיון והוחלט לסרב הבקשהבמידה  .ד.3.ד

אשר בשוליה  ימים, 30עם דרישה ליציאת המוזמן מן הארץ בתוך בכתב הודעת סירוב מנומקת להם  למסור

המוזמן שוהה באופן בלתי חוקי יש  . במקרים בהם1.6.0001ן אפשרות הגשת ערר בהתאם לנוהל תצוי

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

להוסיף הגבלה מסוג , מכוח נוהל זה ככל שניתן / היתר מת"קכללי 1הבקשה, לבטל את הרישיון מסוג ב/

  .יון הרישום הממוחשבלעדכן את סגירת התיק בגילו", "מסורב שהייה

ואולם מכתב  ,ה על אף שזומנו, יש לפעול בהתאם לאמור בסעיף הקודםלא הגיעו בני הזוג ללשכבמידה ו .ה.3.ד

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

להגיש בקשה חדשה  המבקשיםאותם יוכלו  רבה הבקשה בטרם החל ההליך המדורג או במהלכו,במידה וסו .ו.3.ד

/ החלטה פנימי ערררוב הלשכה/ דחיית ירק בחלוף שנה מיום בו ניתנה ההחלטה האחרונה בבקשה )ס

 שיפוטית המורה על דחיה או מחיקה של ההליך השיפוטי(.

 חריגים:

 המוזמןיציאת תתאפשר הגשת בקשה חדשה לאחר ככלל , בקשה בהיעדר מלוא המסמכיםבמידה וסורבה ה 1.ו.3.ד

   ולא חלפה שנה מן המועד בו סורבה. התיעוד שחסר בבקשה שנסגרה, גם במידהמלוא  הצגתמישראל ו

תתאפשר הגשת בקשה  ,כאשר בני הזוג מוכיחים כי מאז סירוב בקשתם חל בעניינם שינוי נסיבות מובהק 2.ו.3.ד

 לא חלפה שנה מן המועד בו סורבה בקשתם הקודמת, לפי החלטת מנהל הלשכה.שגם במידה חדשה 

בהתאם ל"נוהל  המצויים בהליך מדורג מכוח חיים משותפים ומוזמן תושבת הקבעמוזמנת או ו תושב הקבע .4.ד

, במהלך ההליך נישאיםו(, 5.2.0009הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים, לרבות בני אותו מין" )נוהל מס' 

ורג של בני זוג , ולהסב את ההליך המדורג להליך מדלהגיש בקשה בהתאם לנוהל זה לאחר נישואיהם רשאים

 נשואים, בכפוף לעמידתם בהוראות נוהל זה, וכמפורט להלן:
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מכוח ההליך המדורג  1עובר להליך המדורג של בני זוג נשואים כאשר ברשותו אשרת ב/ המוזמןבמידה ו .א.4.ד

לאחר חודשים.  27עד לתקופה של  1תושלם תקופת שהייתו של המוזמן ברישיון ב/ –במסגרת חיים משותפים 

כל באך זה, והמשך הטיפול בו יהיה בהתאם למפורט בנוהל  ,5שיון ישיבת ארעי מסוג א/ידרג מעמדו לרישומכן 

   .את כל תקופת ההליך המדורגמקרה עליו להשלים 

מכוח ההליך  5א/ מסוג כאשר ברשותו רישיון ארעי נשואיםעובר להליך המדורג של בני זוג  המוזמןבמידה ו .ב.4.ד

שנות  3ואולם אין לספור  זה,יש להמשיך הטיפול בהתאם למפורט בנוהל   -המדורג במסגרת חיים משותפים 

מסוג ארעי לישיבת שיון ממועד המעבר לנוהל זה, אלא מן המועד בו ניתן לו לראשונה רי 5א/-בברצף שהייה 

 תפים(.ו)במסגרת נוהל חיים מש 5א/

 :לישראל /ההזוג הזר /תבבקשה להזמנת בן .5.ד

 תושב הקבעלצד בן זוגו, על מנת לשהות מעוניין להגיע לישראל וה בחו"ל שוה, תושב קבעשנישא ל מוזמן .א.5.ד

הנו נתין מדינה אשר  המוזמן בטרם הגיעו לישראל, לרבות כאשרלהזמנתו בהגשת בקשה מראש מחויב 

 לישראל יש עמה הסכם פטור מאשרת כניסה מוסדרת מראש.

ידה ומרכז חייהם של בני הזוג נוהל בחו"ל לנוהל זה, ואולם במ 'הבקשה תוגש תוך עמידה בהוראות סעיף ג .ב.5.ד

השנה האחרונה טרם הגשת הבקשה, יש לדרוש ראיות להוכחת כנות קשר וניהול משק בית משותף במהלך 

 שקדמה להגשת הבקשה.לפחות 

 וידואיום ממועד הגשת הבקשה, לאחר  45תתקבל בתוך לישראל  המוזמןלהזמנת החלטה בבקשה ככלל,  .ג.5.ד

  .תושב הקבעהקשר עם בן הזוג הכנות של ה ראשונית בחינושבנוהל זה ות עמידה בתנאים והדריש

לא תתקבל החלטה בבקשה בטרם תועבר עמדתם, אולם יש עם זאת, במידה ונדרשת עמדת גורמים, יחד 

על הצורך בעריכת בדיקות נוספות בטרם ממועד הגשת הבקשה יום  45בכתב בתוך  תושב הקבעלהודיע ל

הערות גורמים, יש לפעול בהתאם ל"נוהל הערות גורמים" )נוהל  ומתקבלותבמידה  תתקבל החלטה בבקשתו.

 (.5.2.0015מס' 

מדובר לא הוצגו ראיות משכנעות להוכחת כנות הקשר או כי דיקת כנות הקשר נמצא כי במסגרת במידה וב .ד.5.ד

ב הבקשה. בסמכות מרכז אשרות בלשכה לסר ,נועדו לצורך הקניית מעמד בישראלבנישואין פיקטיביים ש

, בציון אפשרות הגשת ערר בהתאם לנוהל תושב הקבעעל סירוב הבקשה תישלח לבכתב הודעה מנומקת 

1.6.0001. 

להעמיק את ניתן על פי שיקול דעת מרכז אשרות בלשכה  במידה ומתעוררים ספקות בנוגע לכנות הקשר, .ה.5.ד

, ולזר בנציגות ישראל הרלוונטית(בלשכה  תושב הקבעבדיקת כנות הקשר, בין היתר באמצעות עריכת ראיון )ל

על הצורך בעריכת בדיקות נוספות ממועד הגשת הבקשה יום  45בכתב בתוך  תושב הקבעאולם יש להודיע ל

לנציגות במידה והוחלט על עריכת ראיון למוזמן בנציגות, על הלשכה להעביר  בטרם תתקבל החלטה בבקשה.

 רקע והנחיות לצורך עריכת הראיון.בכתב 
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והודעה על כך תישלח  "תעודכן ההחלטה ב"גיליון הרישום" ו"תיק הבקשותוהוחלט לאשר הבקשה, במידה  .ו.5.ד

מאשרת כניסה המוסדרת מראש יהא עליו להציג את הפטורה  מדינהנתין והמוזמן הינו . במידה תושב הקבעל

באשרת  ויבתהמחבמידה והנתין הינו נתין מדינה  .הודעת אישור הבקשה בביקורת הגבולות בהגיעו לישראל

ולבקשה  . במידהימים 30-שתוקפה ל 2אשרת ב/ תוברק לנציגות הרלוונטית בחו"ל ,כניסה מוסדרת מראש

 .המוזמןצורף קטין נלווה, יוברקו לנציגות גם פרטי הורהו 

לאחר כניסת המוזמן לישראל, על המבקשים לפנות ללשכה לצורך תיאום המשך הטיפול שהימים  30במהלך  .ז.5.ד

 בהתאם להוראות נוהל זה. למעמד בקשתםב

  :לצאת לחו"ל להינשאובני הזוג מעוניינים בן הזוג הזר בארץ כאשר  .6.ד

אך בכוונתם  וטרם הגישו בקשה להסדרת מעמד מכוח הקשר הזוגי כאשר בני הזוג שוהים בישראל וטרם נישאו .א.6. ד

כניסה חוזרת , באפשרותו להגיש בקשה לאשרת כחוקשוהה בישראל  המוזמןלצאת לחו"ל ולהינשא, במידה ו

בנוהל בהתאם לתנאים והדרישות המפורטים ותטופל על מנת לצאת לחו"ל ולהינשא. הבקשה תוגש 

5.2.0009. 

בחינה ראשונית של כנות , בהיעדר מניעה לפיו ובכפוף ל5.2.0009עמידה בתנאים ובדרישות נוהל לאחר  .ב.6. ד

 רת כניסה חוזרת לישראל.חודשים ואש 3-ל 2אשרות בלשכה לאשר מתן אשרת ב/ רע"נבסמכות קשר, ה

 :בחו"לשוהים שני בני הזוג כאשר  .7.ד

, לישראל המוזמןבקשה מסודרת לכניסת  ולהגיש המוזמןשל  ומוצאבמדינת לנציגות ישראל  לפנותבני הזוג על  .א.7.ד

 הינו נתין מדינה הפטורה מאשרת כניסה מוסדרת מראש. המוזמןכאשר לרבות 

, ואולם במידה ומרכז חייהם של בני הזוג נוהל בחו"ל הל זהלנו 'סעיף גהוראות הבקשה תוגש תוך עמידה ב .ב.7.ד

טרם הגשת הבקשה, יש לדרוש ראיות להוכחת כנות קשר וניהול משק בית משותף במהלך השנה האחרונה 

 שקדמה להגשת הבקשה.לפחות 

יום  45ככלל, החלטה בבקשה תתקבל בתוך . לאחר הגשת הבקשה במלואה תיבחן הבקשה על ידי הקונסול .ג.7.ד

הקשר כנות של ה ראשונית בחינעד הגשת הבקשה, לאחר וידוא עמידה בתנאים והדרישות שבנוהל זה וממו

  לשני בני הזוג. בין בני הזוג לרבות בדרך של עריכת ראיון

במידה ובמסגרת בדיקת כנות הקשר נמצא כי לא הוצגו ראיות משכנעות להוכחת כנות, בסמכות הקונסול  .ד.7.ד

 לסרב הבקשה. 

התרשם בשלילה מכנות הקשר הזוגי או כי מדובר שהבקשה על מכלול נסיבותיה, ובמידה הקונסול יבחן  .ה.7.ד

תסורב הבקשה. יחד עם זאת, במידה וקיים חשש  ,בנישואין פיקטיביים שנועדו לצורך הקניית מעמד בישראל

סך בלכנות הקשר, רשאי הקונסול להתנות אישור הבקשה לכניסה לישראל בהפקדת ערבות )בנקאית/במזומן( 

 אשר תופקד ביחידת הערבויות בלשכת הרשות בנתב"ג. ₪ 30,000

 יש להמתין עד למתן תשובתם. – (משטרה ושב"כ)ם גורמיהאם יש צורך בעמדת  .ו.7.ד
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 -בתוקף ל 2ורישיון ביקור מסוג ב/אשרת כניסה לאשר תן ינ –ידה בכל התנאים המפורטים לעיל לאחר עמ .ז.7.ד

 .זורית להמשך הטיפול בעניינםת הרשות האנות ללשכלפעל המבקשים אשר במהלכם  ימים 30

 ההליך המדורג .8.ד

או  1ישיבה ועבודה מסוג ב/שיון ירולקטין הנלווה ככל שצורף לבקשה,  למוזמן, יוענק אישור הבקשה לאחר .א.8.ד

 חודשים, אשר יוארך בהתאם לעמידה בתנאי הנוהל למשך שנה נוספת.  15תקופה של ל, היתר מת"ק

 ר לו ע"י הלשכה הפניה לקבלת היתר שהייה ממינהל התיאום והקישור )מת"ק(, תימסתושב האזורמוזמן שהנו  .ב.8.ד

תעודת הזהות הפלסטינית תישאר בידי  . יודגש כיעל כך למת"ק הרלוונטי, ובמקביל יועבר דיווח (145אש/)

 המוזמן. 

אות ובכפוף לעמידה בהור/ מת"ק במסגרת ההליך המדורג  1חודשים ברישיון ב/ 27לאחר חלוף תקופה של  .ג.8.ד

לתקופה כוללת של ועד . רישיון הארעי יינתן כל פעם לשנה אחת 5א/מסוג  יינתן רישיון לישיבת ארעינוהל זה, 

, לבצע תיק אדם ברישום חדשלהקימו ב לראשונה, יש למלא שאלון מרשם, 5בעת מתן רישיון מסוג א/ שנים. 3

  .לו תעודת זהות ארעית ולהנפיק קישור תיקים לדרכונו של המוזמן

(, ייערך ראיון לפי העניין, תושבות קבע, 5, היתר מת"ק, א/1)ב/ בהתאם לנוהל זה שיוןילפני כל הארכת תוקף ר .ד.8.ד

מרכז חיים משותף קיום , של כנות קשר הנישואין והמשך קיומו תועדכני ותבדיק לשני בני הזוג וכן תיערכנה

 . (14ילם עולה על )ביחס למבקשים ולקטינים נלווים שג והיעדר מניעת גורמיםבישראל 

בקשתו אושרה והוא ו 31.12.06לפני יום תושב אזור שהגיש בקשה למעמד מכוח נוהל זה ל, יחד עם זאת .ה.8.ד

כל התנאים ב עמידהוזאת בכפוף ל מתן היתר מת"ק לשנתייםניתן לאשר  מחזיק בהיתרי מת"ק מכוח בקשה זו,

נית ופלילית, ובכפוף לשינוי נסיבות ככל , בהעדר מניעה ביטחוהיתר מת"ק הדרושים להארכת תוקף רישיון/

יש  5מסוג א/ רישיוןבקשות, וככל שמדובר בהארכת  יש לעדכן כל הארכה בתיק. שיתעוררו בעניינו של המבקש

  רישיון. חוצץ – מוזמןהלעדכן גם בתיקו של 

יבת ארעי לתושב אזור אשר החל בהליך המדורג טרם כניסת הוראת השעה לתוקף, וקיבל מכוחו רישיון ליש .ו.8.ד

  .ויציאתו מישראל תהיה כתושב אזור כניסתואשר תוקפו מוארך מאז,  5מסוג א/

 /היתר,שיוןישלושה חודשים לפני תום תוקפו של כל רבה מתנהל תיקם לפנות ללשכה  יודגש כי על המבקשים .ז.8.ד

ת תור לפגישה במחלקהלשכה למבקשים תקבע . לאחר פנייה כאמור טיפול והארכת תוקפוהלצורך המשך 

במידה  .לא יאוחר משלושה חודשים מיום פנייתם ללשכהשיחול  במועדלהמשך הטיפול בעניינם אשרות 

הארכת הרישיון/ בבקשתם להחלטה לאלתר במחלקת אשרות לא ניתן יהיה לקבל ולאחר קיום הפגישה עימם 

ן/היתר שבידו היתר למשך שנה, למרות שהמבקש פעל כנדרש בהתאם להוראות נוהל זה, יוארך תוקף הרישיו

 .בכפוף להיעדר הערות גורמיםלתקופה של חצי שנה 

בדרכוניהם הירדנים,  5א/ לישיבת ארעי מסוג רישיוןדבקת מלהדביק אין  שאינו זמני למוזמנים בעלי דרכון ירדני .ח.8.ד

 .הקובץ בהתאםשיון ועדכון ייש להסתפק במתן תעודת זהות ארעית בציון תוקף הרו



 
 5.2.0011 מספר נוהל:   אשרות תחום: 

 מתן מעמד לזר מכוח נישואין  נושא:
 קבעלתושב 

 
 14מתוך      13דף   

 19.6.2019 : תאריך עדכון 
 

 

 5.2.0011 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות 

 

כל תקופה  לקצר, הת, בנסיבות מיוחדות על פי שיקול דעתרשאי טה הרשותתחום אשרות וזרים במ מנהלת .ט.8.ד

תחום  למנהלתמן הלשכה תועברנה בקשות מתאימות , מטעמים מיוחדים שיירשמו. שנקבעה על פי נוהל זה

 .ובצירוף המלצתהרלוונטי אשרות וזרים, באמצעות הדסק 

הפסקת הליך  נוהליש לפעול על פי  נפטר, הקבעתושב או במידה ובן הזוג  במידה ונותק הקשר בין בני הזוג .י.8.ד

 (.5.2.0019או  5.2.0017הרלוונטי ) מדורג

 :תושבות קבע –סיום ההליך  .ה

המנויות מדינות האו נתין אחת אזור תושב מוזמן שהנו מעמדו של  אין לשדרג את, להוראת שעה בהתאם .1.ה

 המצוי בידו. תוקף ההיתר או הרישיוןאת מדי שנה להמשיך ולהאריך  וניתן ,תוספתב

על בקשתו לשדרוג  תקופת ההליך המדורג תום חודשים לפני 3 ללשכה להודיע מחויב אזורהמוזמן שאינו תושב  .2.ה

  תו בדבר מעמדו בארץ המוצא.  לאחר בירור עם נציגות מדינולמעמד קבע 

 התנהל תיקם של הבלשכת הרשות ב תטופלו הגשת הבקשה מותנית בנוכחות אישית של שני בני הזוג .3.ה

 .מסוג תושב קבע חדשממוחשב בקשה במערכת אביב תיק יש לפתוח  טיפול בבקשהההמבקשים עד כה. לצורך 

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

 3) 5שנים ברישיון א/ 3-/ מת"ק ו 1חודשים ברישיון ב/ 27בני הזוג ללשכה לאחר חלוף שני עם פנייתם של  .4.ה

של קיומו וכנותו של קשר הנישואין,  עדכניתיש לערוך בחינה , כמפורט לעיל( ןתום תוקף הרישיו חודשים לפני

. בשלב זה אין לדרוש , בהתאם להוראות נוהל זהבישראל ועמדות גורמים עדכניותמשותף קיומו של מרכז חיים 

מרכז החיים בישראל וכוונת  ,יש להכין סיכום תיק תוך התייחסות להתרשמות מכנות הנישואין דרכון זר בתוקף.

 נערכו.הנדרשות ולוודא שכל המסמכים הומצאו וכל הבדיקות  השתקעות העתידית בישראל.

הקטין יש לבדוק את גיל  ובכלל זה ,שאין הגבלה למתן שירות ,יש לבדוק כי לא חל כל שינוי בנסיבות הבקשה .5.ה

. במידה סף של הקטין למתן תושבות קבע לקטיןכי לא מצויה בתיק הודעת התנגדות מצד הורהו הנוולוודא  הנלווה

לעמוד וללא גביית אגרה נוספת  בקשה נפרדת עליו להגישהמדורג,  ההליךבגר במהלך תקופת והקטין הנלווה 

בתנאים החלים על הורהו המוזמן, ובמסגרת הטיפול בבקשתו יש לבחון, בין היתר, את זיקותיו להורה שאליו 

במידה ולא השלים לפחות שנתיים ברישיון  קבלת תושבות קבעקשתו של קטין נלווה ליודגש כי לא תאושר בנלווה. 

 .5לישיבת ארעי מסוג א/

מניעה פלילית וביטחונית וכן כי אין  בני הזוג על כל התצהירים הנלווים לבקשה וההצהרותשני לוודא חתימת יש  .6.ה

  .למתן מעמד קבעעדכנית 

 (.5.2.0015יש לפעול בהתאם לנוהל הערות גורמים ) במידה וקיימת מניעה פלילית או ביטחונית, .7.ה

קיום מרכז ר מתעורר ספק בנוגע לכנות הקשר או לאו כאש ,בקשה למעמד קבעכל תנאי ה מתמלאיםבמידה ולא  .8.ה

. במידה 5ארעי מסוג א/ הרישיון לישיבתלאשר הארכה בשנה נוספת של  מנהל הלשכהרשאי  ,חיים בישראל

 מת מניעה לאישור הבקשה, תועבר הבקשה להחלטת הדסק במטה.ובתום שנת ההארכה עדיין קיי
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לאשר סיום ההליך המדורג  ,בהמלצת ועדה לשכתית ,מנהל הלשכהבסמכות במידה ומתמלאים כל תנאי הבקשה,  .9.ה

פרטי הבקשה יעודכנו בתיק בקשות וכן בגיליונות הרישום של . למתן מעמד של תושב קבעוהעברת הבקשה 

יש לפעול בהתאם להוראות נוהל מתן רישיון  נלווה ככל שצורף להליך.הקטין הן של , וכהמוזמןו תושב הקבע

 (. הגשת הבקשה מותנית בנוכחות אישית של שני בני הזוג.5.2.0023לישיבת קבע )

וכו'(. לקטינים יינתן  26, 59, 20,21יש לשנות את סמל האזרחות בקובץ למעמד קבע על פי סמל האוכלוסייה )  .10.ה

קטין  - "אחר" בתוספת הערת ן סמל כמעמד הוריוכוריהם, וכן נלווה שבגר תוך כדי ההליך יעודמעמד כמעמד ה

 . שבגר(

 תושבות הקבע.בציון תעודת זהות חדשה וכן ספח חדש להנפיק יש  .11.ה

יש לדווח למת"ק בית אל וארז על קבלת תושבות קבע, לצורך הורדה ממרשם יש"ע, וכן להעביר  –לתושבי האזור  .12.ה

 עודת הזהות הפלסטינית.אליהם את ת

 יש לתייק את כל החומר בתיק האישי של התושב ובתיקי הנלווים. .13.ה

בכתב בציון האפשרות להגשת ערר בהתאם  תשובת סירוב מנומקת יש לשלוח – לא אושרה הבקשהבמידה ו .14.ה

 .(1.6.0001לנוהל קליטת בקשות ועררים )

 אביב. במערכתשתי הבקשות  ולסגור אתארכיב בהתיקים  יש לתייקעם תום הטיפול בבקשה  .15.ה

 תחולה .ו

 תטופלנה בהתאם לתנאי נוהל זה. הל זה וטרם נתקבלה החלטה לגביהןבקשות שהוגשו לפני מועד עדכון נו

 החוק וסעיפיו .ז

 .1952-התשי"ב ,חוק הכניסה לישראל



 :הבקשה להגשת תיק לפתיחת סף מסמכי

חובה המזמין / הזוג בני של אישית נוכחות.  

לאשרת בקשה טופס - בישראל אינו והמוזמן במידה ,6/אש בקשה טופס מילוי  

 .1/אש כניסה

ומתורגמת מאומתת ,מקורית נישואין תעודת.   

ישראלי דרכון – ל"בחו בקונסוליה .הישראלי הזוג בן של זהות תעודת. 

לפחות לשנתיים בתוקף ,המוזמן של זר דרכון. 

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

צורך אין – מקורית לידה תעודת והוצגה במידה .המוזמן של לידה תעודת 

   .באימותה

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

 .שם שינויי על המעידה

המוזמן של וקודם נוכחי אישי מצב על המעידה ממדינתו עדכנית ציבורית תעודה. 

 :נוספים מסמכים

המשותפים חייהם ,ביניהם לקשר בנוגע הזוג בני שני ידי על חתום הסבר מכתב, 

 בזה וכיוצא היכרותם ומשך אופן

צילום לצרף יש) וחברים משפחה מבני הזוג בני היכרות לגבי והמלצות מכתבים 

 (התקשרות ופרטי ממליץ כל של זהות תעודת

הזוג מבני אחד כל של חזותיות תמונות 

האחרונה מהתקופה משותפות תמונות   

ממדינת (הנדרש במידת) ומתורגמת *מאומתת ,מקורית עדכנית יושר תעודת 

  .16 גיל מעל נלווה קטין לרבות ,המוזמן של (שם שינויי גם הכוללת) המוצא

  אליו המחוז מן תעודה או פדראלית יושר תעודת גם תידרש הצורך במידת

 .המוזמן משתייך
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ש
א

/
5

3
 

ה 
ר
דו

ה
מ

  
  

א 
1 



 מסמכים עדכניים המוכיחים כנות קשר וקיום מרכז חיים בישראל : 

  חוזה רכישת דירה או חוזה שכירות 

טלפון וכדומה, ארנונה , מים , חשמל : חשבונות הקשורים לדירת המגורים. 

 תלושי שכר  / אישור ממקום העבודה 

תדפיסי בנק מצב חשבון 

צילום רישיון רכב עדכני 

 בריאות וכדומה, א "בטל: אישור בדבר קבלת שירותים ממוסדות ממשלתיים כגון 

אישור מהרשות המקומית בדבר מגורים בתחומה 

ס "תעודות בי, מבוקש להמציא אישור רישומיהם ללימודים , במידה ולמבקש ישנם ילדים  /

 אישור מוסד חינוכי  וכן פנקסי חיסונים של הילדים 

יש לצרף, כאשר לבקשה נלווים קטינים מקשר זוגי קודם: 

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

התקף לשנתיים לפחות, דרכון זר של הקטין 

 יש לצרף הוכחות על קיום הקשר בשנתיים האחרונות  15קטין מעל גיל. 

 פירוט מורחב בנוהל –עמדת הורהו הנוסף של הקטין 

  תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הזוג להודיע ללשכת הרשות

 .  על כל שינוי בנסיבות

  תשלום אגרה בהתאם ללוח האגרות 

הן של הישראלי המזמין והן של בן הזוג הזר, יש להציג מסמכים של שני בני הזוג. 

* חותמת  , בהתאם לנהוג מדינת המוצא, על גבי המסמך המקורי תוצג  -תיעוד מאומת

משרד  + משרד החוץ של מדינת המוצא " )הליך אימות"חתימות שבוצעו ב 3או " אפוסטיל"

 (.  שגרירות ישראל + המשפטים במדינת המוצא 

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  . 
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  תאריך:

  מס' בקשה: 

 לכבוד:
  מר/ת  

  

  

 
 ישראלי/תראל לבן / בת זוג זר/ה  הנשוי/אה לקבלת מעמד בישבקשה ל הנדון:           

 

 

 ים הבאים:את המסמכ צרף הנך מתבקש/ת ל, בקשתך עם הגשתהריני להודיעך כי 
 

בבקשה 
 חדשה

להמשך 
 טיפול

 פירוט המסמכים

 )אשרת כניסה + בקשה לקבלת מעמד( ש"ח.                  אגרה עפ"י לוח האגרות: סה"כ  ₪        ₪         

    3 .תמונות פספורט של המוזמן/ת והמזמין/ה 

     + בולותצילום דף עיקרי, דפי הויזות והחותמות של בקורת גדרכון המוזמן . 

   .תעודת נישואין מאומתת או אפוסטיל 

    מוזמן/ת חתומים לפי הנוסח המצ"ב. למזמין/ה ול תצהירים 

    משלטונות מדינת המוזמן/ת. מאומתת/אפוסטיל תעודת יושר 

     מאומת ובתרגום נוטריוני( תעודות מקוריות המעידות על מצב אישי קודם ונוכחיX2.) 

    בתרגום נוטריוני  והנלוויםשל המוזמן/ת תעודות לידה מקוריות(X2 .) 

     תלושי שכר אחרונים.  3והמוזמן +  מקום העבודה של המזמין/ה בדבראישורים 

   בני זוג –כרות ימכתב הסבר לגבי ה. 

     נספח לחוזה שכירות. מקור + צילום –חוזה שכירות/רכישת דירה ע"ש המזמין + 

     עד              :מיום המזמין/ה / ע"ש המשכיר/ה )חשמל, מים, מיסים, טלפון(חשבונות: 

    חינוךבריאותסדות ממשלתיים כגון: בטל"א, ואישורים בדבר קבלת שירותים ממ ,. 

     6אישור לימודים ותעודות גמר )ציונים( של ילדים במסגרות החינוך החל מגיל. 

     מרכז חיים בישוב לפי הנוסח המצ"ב.אישור העירייה/המועצה המקומית על 

    אישור על ניהול חשבון בנק משותף 

     בני הזוג חובה 2נוכחות 

 

יש  .הגשת הבקשה ייתכן ויידרשו מסמכים נוספים ולאחר תנאי מוקדם לטיפול בבקשה הינו המצאת המסמכים הנ"ל  הערה:
כל מסמך ציבורי עוד יודגש כי י מקבל הבקשה. יד-להגיש צילומי המסמכים המקוריים בנוסף למקור אשר ייבדק על

   יש לתרגם נוטריוני לעברית )מלבד מהשפות ערבית ואנגלית(
 בכבוד רב,                   
 

 ב / מנהל הלשכה
 העתק:  תיק אישי של המבקש/ת     

 

 מדינת ישראל

 רשות האוכלוסין וההגירה
לנוהל  8נספח   1עמוד  - 6אש      5...000

 ______________________ת:לשכ

    כאן יופיעו פרטי הלשכה
 

 



לפרטים נוספים  ,קבלת האזרחות הישראלית בדרך זו עלולה להשפיע על אזרחותך האחרת

ות, בלשכה ולנציג מדינת אזרחותך האחרת לבירור ההשלכ יש לפנות לפקיד/ה המוסמך/ת

 .תוגש בקשה זו. תידרש/י לחתום על תצהיר בהקשר זה בטרם

 במשבצת המתאימה לבקשה xנא לסמן 

 בישראל בקשה לישיבת קבע 

  (7לפי סעיף ) בישראלבקשה להתאזרחות 
 

 תושב קבע   אזרח / מעמדו/ה בישראל:    /הפרטי המזמין
 

 שם האם שם הסב שם האב השם הפרטי שם המשפחה מספר הזהות

      
         

 

 לאום דת תאריך נישואין המצב האישי המין תאריך הלידה

 זכר  יום חודש שנה
 נקבה 

 רווק  גרוש 
 נשוי  אלמן 

   

 

 משלוח יד תאריך קבלת מעמד אזרחות תאריך כניסה לארץ שם פרטי קודם שם משפחה קודם

      

 

 מס' טלפון נייד מס' הטלפון במען המען

   המיקוד מס' דירה מס' בית הרחוב בהישו

     

 

 פרטי המוזמן/ת:
 של האזור זהות פרמס  בתוקף עד מספר דרכון

   

                       
 

 המין תאריך הלידה שם האם שם הסב שם האב השם הפרטי שם המשפחה

 זכר  יום חודש שנה     
 נקבה      

 

 תוקף אשרה מעמד בישראל מקום הכניסה תאריך כניסה לארץ אזרחות לאום דת המצב האישי

 רווק  גרוש 
 נשוי  אלמן 

       

 

 מס' טלפון נייד מס' הטלפון במען קירבה למזמין המען בחו"ל

    מספר רחוב העיר המדינה

    

 

 (:81קטינים נלווים )עד גיל 

כניסה  תאריך
 לארץ

 המין
 תאריך הלידה

 שם המשפחה השם הפרטי ההורה השנישם  דהמקום הלי
מספר זהות / 

 שנה חודש יום דרכון זר

  זכר 
 נקבה 

        
 

  זכר 
 נקבה 

        
 

  זכר 
 נקבה 

        
 

 
אישית של יש להציג הסכמת ההורה השני לקבלת אזרחות/תושבות קבע בישראל. בהיעדר הסכמה  - קטינים נלווים מנישואין קודמים

הסכם גירושין מקורי ומאושר ע"י בית המשפט המציין כי האפוטרופסות הבלעדית על הקטין ניתנה להורה  /ההורה השני, יש להציג פסק דין 

 לא הסכמת ההורה השני.עבור הקטין להמוזמן רשאי להגיש בקשה למעמד או פסק דין הקובע כי ההורה  ,מגיש הבקשההמוזמן 

 ______________סיבה: ________  לא      אחר. צורף     חתימת ההורה השני: _______________   ני : כן. אישית הוצגה הסכמת הורה ש

 המשך הבקשה בדף הבא

 

 משרד הפנים –מדינת ישראל  
 וההגירה האוכלוסיןרשות 

 
 זר הנשוי לישראלי זוג ןלב בישראל מעמד קבלתבקשה ל

 

 
תמונת 

 המוזמן/ת

 2עמוד  6 / אש

רסמ ה  פ ש ק  ב

_____________ 



 

  הנני מוכר לאנשים הבאים שיוכלו למסור פרטים עליי ועל בני משפחתי וכן על המוזמנים )* ימולא ע"י המזמין(

 *מספר הזהות שם המשפחה השם הפרטי בההקיר המען מס' טלפון

      

         
      

         
      

         
 יש לצרף צילום ת.ז*

 הצהרת המבקשים:
 

 נכונים ומהווים יסוד לדיון בבקשתי.  בבקשתימצהיר/ה כי הפרטים שנמסרו הח"מ אני  .1

ההגירה על כל שינוי נסיבות שיחול במהלך הטיפול ואני מתחייב/ת לדווח לרשות האוכלוסין  .2

 בקשתי ובתקופת ההליך המדורג ככל שתאושר בקשתי.ב

ידוע לי כי מסירת פרט לא נכון או חלקי, לרבות פרטים הנובעים מן החומר המוגש כתמיכה  .3

עלולים להביא לביטול כל מעמד שיינתן לבקשתי, וכן העלמת פרטים ואי גילוי שינוי נסיבות, 

, וכן להוצאת צו הרחקה 1592-תשי"בלחוק הכניסה לישראל,  11בהתאם לסעיף  מכוח בקשה זו

 . 1592-לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב 13מישראל כנגד בן/בת זוגי הזר/ה בהתאם לסעיף 

לפי הדין  מסירת פרט כוזב או צירוף מסמך כוזב מהווים עבירה פליליתכמו כן ידוע לי כי  .4

התנהלות מצידי ההגירה מוסמכת לדווח למשטרת ישראל על כל ובישראל וכי רשות האוכלוסין 

 ו/או מצד בן/בת זוגי המנוגדת לחוק.
 

 
 חתימת המוזמן/ת____________ __________חתימת המזמין/ה: ___

 
 

 ________ך ________ תארי____המקום ____

 
 
 

     __________שם הפקיד:____________________________ תאריך:_____________________  -נתקבל ב
 

 ____________הערות: _________________________________________
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

 משרד הפנים –מדינת ישראל  
 רשות האוכלוסין וההגירה

 

 המשך -זר הנשוי לישראלי זוג ןלב בישראל מעמד קבלתבקשה ל 

 

 
 תמונת 

 המזמין

 ______________מס' קבלה:

 סכום:__________________

 מתאריך: _______________

 3עמוד  6 / אש

 לשימוש משרדי
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 נא לסמן  ליד כל סעיף עליו אתה מצהיר 

  .נישואינו נישואי אמת ולא נערכו לצורך קבלת מעמד בישראל 

 .אינני רשום/ה כנשוי/אה )מלבד לבן/בת זוגי זה/זו( במרשם התושבים של מדינה כלשהי 

 חייב בזה לקבל את המוזמן/ים ולשאת בהוצאות השהות, השיכון והכלכלה שלו/הם בישראל, הריני מת

 מבלי שיזדקק/ו לעזרת הרשויות בישראל או כל מוסד אחר, בכפוף להוראות הדין. 

 .המוזמן הינו בן זוגי היחיד והנני נשוי רק לו/ המוזמנת הינה בת זוגי היחידה ואני נשוי רק לה 

 לאחרת ואני בת זוגו היחידה/ בת זוגי אינה נשואה  לאחר ואני בן זוגה היחיד. בן זוגי אינו נשוי 
 

 אם אינך יכול/ה להצהיר לגבי אחד או יותר מן הסעיפים הנ"ל פרט/י הסיבה: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

לא  הפרטים שנמסרו לעיל נכונים ומהווים יסוד לבחינת בקשתי. ידוע לי כי מסירה של פרט לא נכון או

נתן ישי רישיוןלהביא לביטול כל  עלולהבקשתי, בשלם, לרבות פרטים הנובעים מן החומר המוגש כתמיכה 

רחקה מישראל , וכן להוצאת צו ה1952-לחוק הכניסה לישראל תשי"ב 11מכוח בקשה זו בהתאם לסעיף 

לחוק זה. כמו כן ידוע לי כי מסירת פרט לא נכון או צירוף מסמך כוזב  13כנגד בן/בת זוגי בהתאם לסעיף 

 הינם בגדר עבירה פלילית לפי הדין בישראל. 
 
 

 חתימת המזמין/ה: _________________ המקום: ________________ תאריך: _______________

 ניסוחים מובאים בלשון זכר, אך מיועדים לגברים ונשים כאחד* מטעמי נוחות בלבד חלק מה

 אישור קבלת ההצהרה
 

 ________________ -מ ______________רישיון מס' ______________________, אני עו"ד/רשם 

 _________________אשר זוהה/תה ע"י על פי ת"ז  _______________________מאשר כי מר/גב' 

כי חובה להצהיר אמת וכי הוא/היא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, ולאחר שהוזהר/ה 

 אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל בפני עליה. 

 
___________________     _____________________ 

 חתימת עו"ד/רשם                חותמת         

 בקשה פרמס

_______________ 

 
 הצהרת בן הזוג המזמין* 

 4עמוד  6אש/      5.2.0008נספח לנוהל 



 
 
 
 

 
 

  

 נא לסמן  ליד כל סעיף עליו אתה מצהיר 

 

 מצהיר בזה כי:_________________מ"ז  ________________שם משפחה  ______________אני, שם פרטי

  הובא לידיעתי כי קבלת האזרחות הישראלית עלולה לגרום לביטול אזרחותי האחרת, ובשל כך הומלץ לי לברר
השלכותיה אל מול נציגות שלטונות ארץ אזרחותי הזרה בטרם אקבל החלטה. ידוע לי כי אם תאושר בקשתי אהיה 

 .1952 -לחוק האזרחות, התשי"ב 8-5סעיפים אזרח/ית ישראלי/ת מכוח התאזרחות לפי 

 .בכוונתי להשתקע בישראל 

  .אינני מכור/ה לסמים קשים או לאלכוהול 

 .אינני חולה במחלת נפש 

 .אינני חולה במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור בישראל 

 י רשויות המשטרה לא עברתי עבירה פלילית )למעט עבירות תנועה(, לא קיים נגדי צו מעצר ואינני מבוקש/ת ע"
 והביטחון של מדינה כלשהי. 

  .לא פעלתי נגד העם היהודי ובטחון מדינת ישראל 

  בגוף, ארגון או תנועה ו/או  –לא הייתי חבר/ה או תומך/ת במישרין או בעקיפין לרבות על דרך של תמיכה כספית
 פעולה נגד מדינת ישראל, תושביה או אזרחיה.

 ש/הרחקה מישראל ולא נתבקשתי ע"י רשות מוסמכת לעזוב את תחומי מדינת ישראל.מעולם לא הוצא כנגדי צו גירו 

  .נישואינו נישואי אמת ולא נערכו לצורך קבלת מעמד בישראל 

 .אינני רשום/ה כנשוי/אה )מלבד לבן/בת זוגי זה/זו( במרשם התושבים של מדינה כלשהי 

 ינה בת זוגי היחידה ואני נשוי רק לה.המזמין הינו בן זוגי היחיד והנני נשוי רק לו/ המזמינה ה 

  .בן זוגי אינו נשוי לאחרת ואני בת זוגו היחידה/ בת זוגי אינה נשואה לאחר ואני בן זוגה היחיד 

 .ידוע לי כי רשות האוכלוסין וההגירה אינה מחויבת לאשר מעמד כלשהו בישראל לילדי מקשר קודם או אחר 
 

 אם אינך יכול/ה להצהיר כמבוקש לגבי אחד או יותר מן הסעיפים הנ"ל פרט/י הסיבה: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

הפרטים שנמסרו לעיל נכונים ומהווים יסוד לבחינת בקשתי. ידוע לי כי מסירה של פרט לא נכון או לא שלם, לרבות 
כה לבקשתי, יכול להביא לביטול כל מעמד שינתן מכוח בקשה זו בהתאם פרטים הנובעים מן החומר המוגש כתמי

 13, וכן להוצאת צו הרחקה מישראל כנגד בן/בת זוגי בהתאם לסעיף 1952-לחוק הכניסה לישראל תשי"ב 11לסעיף 
 בישראל. לחוק זה. כמו כן ידוע לי כי מסירת פרט לא נכון או צירוף מסמך כוזב הינם בגדר עבירה פלילית לפי הדין 

 

 חתימת המוזמן/ת: _________________ המקום: ________________ תאריך: _______________

 אישור קבלת ההצהרה
 

 

 ________________ -מ ______________רישיון מס' ______________________, אני עו"ד/רשם 

 _________________ת"ז אשר זוהה/תה ע"י על פי  _______________________מאשר כי מר/גב' 

ולאחר שהוזהר/ה כי חובה להצהיר אמת וכי הוא/היא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, 
 אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל בפני עליה. 

 

     ___________________                _____________________ 

 ם חתימת עו"ד/רש               חותמת         

 

 

 1952 –לפי חוק האזרחות, התשי"ב  –הצהרה למתאזרח 

 

 הצהרת בן הזוג המוזמן 

  5עמוד  - 6 אש      5.2.0008נספח לנוהל 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

            ____________________מ"ז  ____________________שם משפחה  ______________אני הח"מ, שם פרטי
לאחר שהוזהרתי כי חובה עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

 בכתב כדלקמן:

 __________      אחר ___________בתי  בני / אני עושה תצהירי זה כתמיכה לבקשה לקבלת מעמד בישראל של:  .א

____________________________     __________________    __________________    _       _____________ 
 ת. הגשת הבקשה                 מס' הבקשה                              מס' ת"ז                             שם השוכר                         

 _____ מספר זהות/דרכון _____________________עבור רעייתו/בעלה : __________________

___           בכתובתי: _____________________ הנני מצהיר/ה בזה שאני בעל/ת הנכס אשר נמצא ב: _______________ .ב
 נא פרט(.  -והנכס רשום על שמי )אם הנכס מס' יחידות דיור 

 ________ חדרים. -______ קומות  והנכס הינו בית/דירה בגודל: _________ מ"ר,  בעל __ ג. 

 הנכס/הדירה הושכר לבני הזוג הנ"ל  למיטב ידיעתי לא מתגוררים בנכס אנשים נוספים. ד.

 בנכס זה בנוסף לי ולילדי הרווקים גרות המשפחות הר"מ: )מלא לפי המתאים( .ה
 בקומה א

 שכ"ד משולם ע"י תאריך קירבה מספר  זהות שם האב שם פרטי ומשפחה

      

      

      

      
 

 בקומה ב

 שכ"ד משולם ע"י תאריך קירבה מספר  זהות שם האב שם פרטי ומשפחה

      

      

      

      

 החשבונות הרשומות מטה משלומים כמצויין ליד כל בקשה  ו.

 שוכר משכיר סוג התשלום

   חשמל

   מים

   טלפון

   ארנונה

 _____________ ________________________________________________התשלום מתבצע כדלקמן: _____ .ז

 / העיסוק שלי ______________ ____ המקצוע 18מספר הילדים מתחת לגיל  אלמןגרוש נשוי רווק מצב משפחתי:  .ח

 כמו כן מצהיר בזאת כי מאז חתימת הסכם שכ"ד, הנ"ל מתגוררים אך ורק בדירה לפי הפרטים לעיל. .ט

 .חייב בזאת לדווח לרשות האוכלוסין וההגירה במקרה שהשוכר יעזוב את יחידת המגוריםאני מת .י
 

 
 שם וחתימת המצהיר: ______________________     תאריך: _________________

 אישור קבלת ההצהרה

 ____________________מתאריך  ___________________רישיון מס' _______________________, אני עו"ד / רשם 

 _________________________אשר זוהה/תה ע"י על פי ת"ז  _____________________________מאשר כי מר / גב' 

ולאחר שהוזהר/ה כי חובה להצהיר אמת וכי הוא/היא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה 
 הנ"ל בפני עליה. 

 

___________________       _____________________ 
 חתימת עו"ד/רשם                                       חותמת           

   
 בני זוג -תצהיר נספח להסכם שכ"ד                         

 5.2.0008נספח לנוהל               

 

 

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

 

 תאריך: _______________

 מננו: _______________סי
 
 

 לכבוד 

 מר / גב' ________________
 מנהל  הלשכה  למינהל  אוכלוסין

______________________ 
 
 

 בקשה לקבלת מעמד בישראל לבן זוג זר הנשוי לישראליהנדון: 
 
 

 -הנני מאשר בזה כי בני הזוג שפרטיהם רשומים להלן   .1
 

       

 תושב/ת  שם האב  שם פרטי ומשפחה  מספר זהות

 -נשוי/אה ל

       

 תושב/ת  שם האב  שם פרטי ומשפחה  מספר זהות
 

 גרים בישוב מתאריך: _________________________ ועד היום וזאת ע"פ הרשום ברישומי 

 המועצה/העיריה, בכתובתם: _____________________________________________ 
 

זה רכישה/שכירות ו/או חשבונות ארנונה ומים ואינו מסתמך על הצהרת בני אישור זה ניתן לאחר בדיקת חו .2

 הזוג ו/או על הרישום במרשם האוכלוסין/תעודת זהות.

 
 , בברכה .3
 
 

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

 

  
 נוסח למכתב העיריה/מועצה מקומית על מרכז חיים         

 
 7עמוד  6אש                             5.2.0008נספח לנוהל           

 

 

 1952 –לפי חוק האזרחות, התשי"ב  –הצהרה למתאזרח 

 



 

 מדינת ישראל 
 משרד הפנים

ן  מינהל האוכלוסי
 

______________: מספר התיק גליון רישום 

 רישומיםד"מס
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 תחום אשרות
 

  5.2.0009לנוהל  בנספח 
 

 מרכז שירות ומידע ארצי 
*3450 

 
 

 )אזרח ישראלי(לכבוד  
     

     

     

 באמצעות דואר רשום
 
 המצאת מסמכים נדרשים – 5.2.0009נוהל בני זוג על סמך חיים משותפים         

 

 בתאריך_________ הוגשה על ידך בקשה לקבלת מעמד על סמך חיים משותפים עם  .1
 

 ם חסרים.________ ובה מסמכי____________________________ מוזמן זר : 
 מספר דרכוןשם ומשפחה                                                             

 

עליך להשלים  בהתאם לנוהלי רשות האוכלוסין, על מנת להתחיל הטיפול בבקשה .2

 המסמכים הבאים :

 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 

ימים ממועד מכתב זה, רשות האוכלוסין  45במידה ולא יועברו המסמכים האמורים בתוך  .3

זר/ה לצאת מהארץ והגשת ה  , ויהא על המוזמן/נת כמבוטלתתראה בקשתך וההגירה 

 בקשה חדשה תותנה בהמצאת המסמכים החסרים.

 

 לידיעתך. .4

 

             
 חתימת מרכז אשרות   שם ומשפחה       תאריך          

 



 
 
 

 מרכז שירות ומידע ארצי 
*3450  

 
 

   

 
 

 

  

   
 הפנייה לקבלת היתר מת"ק                   

       

 145אש/   5.2.0008פח לנוהל נס                         

 

 

 
         

 ישראלשהייה ב/אישור כניסה מהווה מסמך זה אינו
                                                                                               

                                                                                                         
 
 

 __________רשות האוכלוסין ב לשכת
 לכבוד
_________________                                                     

_________________ 

    
 

 -/ת איו"ש/אזח"עבישראל עבור תושב תוקף היתר שהייה / הארכתבקשה לקבלת הנדון:
 זוג של אזרח ישראלי /תבן

 
 ______________בישראל עבור ____תוקף היתר שהייה  /הארכתלתהריני להודיעך כי בקשתך לקב .1

כניסה לישראל  אושרה במסגרת ההליך המדורג לתקופה של ____ חודשים."ז ______________ ת
היתר יציאה מהמנהל האזרחי אזור יהודה ושומרון/מנהלת תיאום וקישור  קבלתושהייה בה מותנים ב

 ארז.
 

 יום 90תוך ם וזאת כמגוריאזור והקישור ב לפנות למנהלת התיאום /תעל המוזמן ,היתרהלצורך קבלת  .2
 כמבוטלת. תכםיראה בקשת, במהלך התקופה האמורהבמידה ולא יעשה/תעשה זאת . ממתן הפניה זו

 

לא תחושב במניין  אחרת מדורג יחל רק מיום מימוש היתר הכניסה לישראל. כל תקופהההליך המניין  .3
 המדורג. ההליך 

 

 .תוקפו של מסמך זה מותנה בכך שלא תיווצר מניעה ביטחונית או פלילית לשהות המוזמן/ת בישראל .4

 

 האזור. יתושב/ת איו"ש/אזח"ע וחלים עליו/ה כל הדינים החלים על תושב /ההמוזמן/ת הינויודגש כי  .5

 

אל על כל י חוקית בישרחשב ככניסה/שהייה בלתיההיתר האמור תקבלת כניסה ו/או שהייה בישראל ללא  .6
 .יודגש כי מסמך זה אינו מהווה היתר שהייה בישראל המשתמע מכך.

 

שלושה חודשים טרם תום תוקף היתר השהייה, עליכם לפנות ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה בה  .7
 מטופלת בקשתכם, בבקשה להארכת תוקף ההיתר. 

 
 

 
__________________      ________________________ 

 חתימה וחותמת                           תאריך                  
 

 מת"ק אזח"ע /איו"שב מת"קהעתק: 

 
   

 תמונת מוזמן




