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נוהל עבודה של הוועדה הציבורית לבחינת בקשות לקבלת היתר/רישיון לשהייה
ארעית מטעמים הומניטאריים מיוחדים
.1

כללי

 1.1הוועדה הציבורית )להלן  -הוועדה( הוקמה על פי חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(,
תשס"ג) 2003-להלן-החוק( .סמכויות הוועדה והרכבה מוגדרים בסעיף 3א 1לחוק.
 .1.2הוועדה ,כאמור בסעיף 3א 1לחוק ,הינה וועדה מקצועית הבוחנת את הבקשות למתן היתרי
שהייה/מעמד תושב ארעי ומגישה המלצותיה לשר הפנים אשר בידו הסמכות להיענות לבקשה או
לדחותה.
 .1.3הוועדה ,על פי סמכותה ,עוסקת אך ורק במקרים הומניטאריים מיוחדים שאינם זכאים לקבל היתרי
שהייה ובקשות לתושבות ארעית לפי ס'  3ו3-א .לחוק.
 .1.4הוועדה תפעל על פי החוק ובהתאם לנוהל.
 .2מטרת הנוהל
 .2.1מטרתו של הנוהל היא להגדיר את אופן הטיפול בבקשה למתן היתר מטעמים הומניטאריים ,החל
באופן הגשת הבקשה ,אופן הטיפול בה טרם הדיון בוועדה ,תהליך הדיון בוועדה ,העברת ההמלצות
להחלטתו של שר הפנים והמשך הטיפול בהתאם להחלטת שר הפנים )משלוח הודעות למגישי
הבקשות(.
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התכנסות הוועדה וקבלת החלטות

 .3.1הוועדה תקיים ישיבותיה פעמיים בכל בחודש.
 .3.2לכל חבר בוועדה וכן ליו"ר קול אחד .ההחלטות יתקבלו בדעת רוב.
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שלבי הטיפול בבקשה.

 .4.1הבקשה מועברת לוועדה בהתאם לאמור בסעיף  9.9לנוהל זה .מסמכי הבקשה עוברים בדיקה
ראשונית של תקינותם ע"י מרכז\ת הוועדה .במידה והבקשה אינה מלאה תישלח הודעה למבקש
להגיש בקשה מתוקנת .בקשה תקינה נכנסת לתור הטיפול בבקשות .ככלל הבקשות מטופלות על פי
סדר הגעתן .יו"ר הוועדה רשאי לשנות הסדר .מרכז הוועדה ינהל מעקב לגבי הסטאטוס של כל בקשה
ובקשה.
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 .4.2הוועדה תתכנס אחת לשבועיים .לכל ישיבת וועדה תוכן רשימת בקשות לטיפול על פי התור כאמור
לעיל ,וכן יידונו בה בקשות בשלב דיון שני ,כפי שיפורט בהמשך .החומר לדיון יועבר לחברי הוועדה
טרם הדיון לצורך בדיקה מקדימה ,כל אחד בהתאם לנושאים הרלוונטיים לו ,לשם גיבוש עמדה .כך
שלדיון בוועדה יגיעו כל החברים לאחר שעיינו בחומר וגיבשו עמדתם.
 .4.3במידה והוועדה גיבשה עמדתה כי יש בבקשה טעם הומניטארי מיוחד ,ישלח מרכז\ת הוועדה למבקש
דרישה למסירת קורות חיים .לאחר קבלת קורות החיים ייערך למבקש שימוע במשרד הפנים ובמקביל
תעשה בדיקה ביטחונית .לאחר סיום שלבים אלה מובאת הבקשה שוב – לדיון שני – בוועדה ,אשר
מגבשת את ההמלצה לשר.
 .4.4אם החליטה הוועדה בשלב הדיון הראשון כי אין בבקשה טעם הומניטארי מיוחד תועבר ההמלצה לשר.
 .4.5לאחר קבלת החלטת השר ,תודיע הוועדה למבקש את החלטתו של השר.
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מבנה הוועדה וחבריה

 .5.1בוועדה יכהנו ,על פי האמור בחוק ,חמישה חברים )אחד מהם יו"ר( והיא תסתייע בעבודתה במרכז
וועדה .חברי הוועדה הם:
 .5.1.1יו"ר הוועדה – מי שכשיר להתמנות לשופט בית המשפט המחוזי ,שימנה שר הפנים והוא יהיה
יושב-ראש הוועדה.
 .5.1.2חבר וועדה  -ימונה ע"י שר הביטחון.
 .5.1.3חבר וועדה  -ימונה ע"י ראש שירות הביטחון הכללי מבין עובדי השירות.
 .5.1.4חבר וועדה  -ימונה ע"י שר הפנים מבין עובדי משרדו.
 .5.1.5חבר וועדה  -נציג ציבור שימונה ע"י שרי המשפטים והפנים.
 .5.2במקרים חריגים ייקח חלק בדיוני הוועדה מחליף לחבר הקבוע אשר ייקבע ע"י הגוף הממנה ,וזאת רק
אם המחליף בקיא בנהלים ובסמכויות הוועדה .ליו"ר הוועדה ולנציג הציבור לא יתמנה מחליף.
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תפקידי יו"ר הוועדה

 .6.1יו"ר הוועדה יהיה נוכח בכל דיוני הוועדה.
 .6.2יו"ר הוועדה יעיין בכל בקשה ובקשה ,יבדוק את טעמיה וכל חומר רלבנטי אחר )לדוגמא :עתירות
מנהליות ,בג"צים( ויביא לידיעת כל חבריה את תמצית הבקשה ,לאחר הבדיקה שנערכה על ידי רכזת
הוועדה.
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 .6.3יו"ר הוועדה יערוך את הדיון בוועדה בהתאם למפורט להלן
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.6.3.1

כל חבר יקבל בעוד מועד את כל החומר הקשור לישיבה.

.6.3.2

כל אחד מחברי הוועדה יוסיף נתונים אשר ידועים לו מבדיקה שערך.

.6.3.3

כל חבר יביע את דעתו לגבי מהות הבקשה ואת המלצתו לגביה ,ועמדתו תרשם בפרוטוקול.

.6.3.4

יו"ר הוועדה ידאג לרישום פרוטוקול מתומצת שיתייחס להמלצות הוועדה לכל בקשה ובקשה.

תפקידי חבר הוועדה

 .7.1להיות נוכח בדיוני הוועדה.
 .7.2לעיין בתמצית הבקשה.
 .7.3לבדוק את החומר המצוי בתחום טיפולו של חבר הוועדה.
 .7.4להציג לוועדה עמדה מנומקת לגבי כל בקשה שעולה בדיון.
 .7.5לחתום על הפרוטוקול.
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מרכז הוועדה.

 .8.1יקבל את הבקשות  ,ירשום אותן ,יעלה את הבקשה בקובץ "אביב" בתיק בקשות ויוודא שלכל בקשה
מצורפים כל המסמכים הנדרשים ע"י הוועדה.
 .8.2יודיע למבקש בכתב אם חסרים מסמכים לצורך הדיון בוועדה )נספח ב'( .
 .8.3יבדוק את הבקשה מול הנתונים המצויים במרשם האוכלוסין.
 .8.4יעמוד בקשר עם גופי משרד הפנים העוסקים בבקשות איחוד משפחות של תושבי האזור )פנייה תועבר
ע"ג טופס כדוגמאות נספח ג'( .
 .8.5יעמוד בקשר עם הלשכה המשפטית ברשות האוכלוסין בקשר לבקשות כאמור.
 .8.6יעמוד בקשר עם כל גורם ממשלתי ,מקצועי או אחר בקשר לבקשות כאמור.
 .8.7יתעד כל שיחה ופעולה שבוצעה בבקשה.
 .8.8יטפל בכל הנושאים שיוטלו עליה על ידי יו"ר הוועדה הקשורים לעבודת הוועדה.
 .8.9יתאם את ישיבות הוועדה עם יו"ר הוועדה ועם כל חברי הוועדה.
 .8.10יעביר את תמצית הבקשות לכל חברי הוועדה לקראת הדיון בבקשה.
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 .8.11מרכז הוועדה ינהל מעקב לגבי הסטאטוס של כל בקשה ובקשה.
 .8.12יסכם וישים פרוטוקול לדיונים  +המלצות סיכום.
 .8.13יעמוד בקשר עם הפונים או באי כוחם.
אופן הגשת הבקשות לוועדה
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 .9.1הבקשות יוגשו אל הוועדה ההומניטארית המיוחדת על ידי המבקש עצמו או על ידי בא כוחו.
 .9.2הבקשה תמולא בצורה ברורה ,מדויקת ,ואמינה ,תחתם על ידי הפונה וירשם בה תאריך מילוי הטופס.
 .9.3אל הבקשה יצורפו כל המסמכים הרשומים בטופס הבקשה ויצורף מכתב המפרט את הטעמים
ההומניטאריים המיוחדים בגינם מוגשת הבקשה וצילומי מסמכים התומכים בטענות אלה.
 .9.4הטופס וכל צרופותיו נמצאים באתר משרד הפנים  ) www.pnim.gov.ilמופיע כנספח א'(.
 .9.5העברת המסמכים תעשה על ידי משלוח בדואר לוועדה ההומניטארית המיוחדת ברח' מנחם בגין 125
בת"א קריית הממשלה.
 .9.6בקשות אשר לא יצורף אליהם כל החומר הרלבנטי לא יטופלו .תשלח למבקש הודעה על המסמכים
החסרים או המכתב המפורט ,שעל המבקש להשלים.
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רישום מדויק של ההמלצה ונימוקיה:

 .10.1הוועדה תרשום את המלצתה; באפשרות הוועדה לדרוש השלמת פרטים לפני מתן ההמלצה.
 .10.2המלצות הוועדה יהיו אחת מאלה:
 .10.2.1המלצת הוועדה לשר הפנים לדחות את הבקשה מאחר ואין בה טעם הומניטארי מיוחד
כמפורט בחוק; או כי אינה בסמכות הוועדה.
 .10.2.2המלצת הוועדה לשר הפנים לתת רישיון לישיבת ארעי בישראל מטעם הומניטארי מיוחד,
כאמור בסעיף 3א) .1א().(1
 .10.2.3המלצת הוועדה לשר הפנים לאשר בקשה למתן היתר לשהייה בישראל בידי מפקד האזור,
כאמור בסעיף 3א).1א().(2
 .10.3ראתה הוועדה שיש בבקשה עניין הומניטארי מיוחד ,תבקש מהמוזמן למלא טופס קו"ח מלא שיועבר
לרכזת הוועדה בהקדם האפשרי ,והיא תעביר הבקשה לאבחון ביטחוני ,משטרתי ,ובדיקות מרכז
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חיים וזוגיות ,אשר ייבדק על ידי לשכות רשות האוכלוסין .לאחר שהתקבלו תוצאות הבדיקה ולאחר
שהוועדה תעיין בהם ,תגבש את ההמלצה הסופית אשר תועבר להחלטת השר.
 .10.4המלצות כאמור בסעיף  10.2.1יועברו להחלטת השר.
 .10.5המלצות מפורטות של הוועדה יועברו לשר הפנים להחלטתו .לאחר החלטת השר ,תועבר החלטה
לוועדה אשר תיידע את המבקשים ובאי כוחם לגבי ההחלטה.
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החלטות השר

 .11.1המלצות הוועדה יועברו לשר הפנים לקבלת החלטתו.
 .11.2שר הפנים יעיין בהמלצות הוועדה ויחליט לגבי כל בקשה ,ויחתום על החלטתו.
 .11.3שר הפנים יעביר את החלטתו אל הוועדה לצורך הודעה למבקשים ולראות האוכלוסין בדבר ההחלטה..
 .11.4החלטת השר תועבר בכתב לפונה  /או בא כוחו על ידי יו"ר הוועדה ועותק ממנה לידיעת לשכת
הרשות.
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נספחים:
קורות חיים לבקשה לקבלת מעמד בישראל

נהלי רשות האוכלוסין ,ההגירה ומעברי הגבול
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5.2.0039

מדינת ישראל
משרד הפנים
רשות האוכלוסין  ,ההגירה
ומעברי גבול

קורות חיים לבקשה לקבלת מעמד בישראל
اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ وﺿﻊ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
לטופס זה יש לצרף:
ﻋﻠﻴﻙ ﺍﺭﻓﺎﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ :
  2תמונות פספורט של המוזמן
 2ﺼﻭﺭ ﺸﺨﺼﻴﻪ ﻟﻠﻤﻁﻠﻭﺏ
 צילום תעודת זהות שטחים או דרכון זר של המוזמן
ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺃﻭ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﻠﻤﻁﻠﻭﺏ
  2תמונות פספורט של המזמין
 2ﺼﻭﺭ ﺸﺨﺼﻴﻪ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ
 צילום תעודות הזהות הישראלית של המזמין
ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ
להלן הפרטים וקורות החיים הנדרשים לשם טיפול בבקשה לקבלת מעמד בישראל עבור תושבי האזור
ומדינות ערב )במידה ופרט לא קיים ,יש לציין זאת בטופס במקום המיועד לכך(:
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ واﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﻲ وﺿﻊ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
)ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﻣﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة أدﻧﺎﻩ ,اﻟﺮﺟﺎء ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ(:
מוזמן משטחי הרש"פ ומדינות ערב  /ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﺔ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
.1שם מרובע )פרטי ,אב ,סב ,משפחה(
اﻻﺳﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ )اﻟﺸﺨﺼﻲ ,اﻻب ,اﻟﺠﺪ ,اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ(
 .2שם נעורים לאישה
اﺳﻢ ﻋﺎﺋﻠﻪ اﻟﺰوﺟﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج
 .3מהות הקשר למזמין )הורה  /ילד  /בן/בת זוג(
ﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ واﻟﻤﻄﻠﻮب
 . 4תאריך לידה
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدة
 .5מספר זהות מהאזור  /מספר זהות ישראלי /
מס' דרכון זר
رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ هﻮﻳﺔ اﻟﻀﻔﺔ  /اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ  /أو رﻗﻢ ﺟﻮاز
اﻟﺴﻔﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ

 .6מקום לידה – ארץ ועיר
ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدﻩ – ﺑﻠﺪ وﻣﺪﻳﻨﻪ
 .7שם בן /בת זוג קודמים
اﺳﻢ اﻟﺰوج/ة اﻟﺴﺎﺑﻖ/ة
 .8תאריך נישואין
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺰواج
 .9מספר ילדים )בכל הגילאים כולל נשואים(
ﻋﺪد اﻻوﻻد )آﻞ اﻻوﻻد ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ(
 .10מספר אחים ואחיות
)כולל אחים ואחיות חורגים(
ﻋﺪد اﻻﺧﻮة واﻻﺧﻮات )ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﻏﻴﺮ اﻻﺷﻘﺎء(
 .11אזרחות נוספת )מס' דרכון נוכחי אם יש +
מספרי דרכון קודמים ,באם ישנם(
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻪ وﺟﻮد اي ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺮﺟﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ أرﻗﺎم
ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ארץ  /ﺑﻠﺪ

.12כתובת עדכנית מלאה

עיר  /ﻣﺪﻳﻨﻪ

רחוב  /ﺷﺎرع

מספר  /رﻗﻢ

اﻟﻌﻨﻮان ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
 .13כל מספרי הטלפון שברשותך
ﺟﻤﻴﻊ ارﻗﺎم اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮزﺗﻚ
 .14כל מספרי הטלפון הסלולאריים שברשותך
ﺟﻤﻴﻊ ارﻗﺎم اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺨﻠﻴﻮﻳﻪ اﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮزﺗﻚ
 .15כתובת  E-Mailבבית
اﻟﻌﻨﻮان ﺑﺎﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻠﺒﻴﺖ
 .16עיסוק /מקצוע
ﻣﻬﻨﻪ  /وﻇﻴﻔﻪ
 .17כתובת מקום העבודה

ארץ  /ﺑﻠﺪ

ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ
 .18מספרי טלפון בעבודה
ارﻗﺎم اﻟﻬﻮاﺗﻒ ﺑﻤﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ
 .19מספרי טלפון סלולארי בעבודה
ارﻗﺎم اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺨﻠﻴﻮﻳﻪ ﺑﻤﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ
 .20כתובת  E-Mailבעבודה
ﻋﻨﻮان اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﻤﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ

עמוד  2מתוך  12עמודים

עיר  /ﻣﺪﻳﻨﻪ

רחוב  /ﺷﺎرع

מספר  /رﻗﻢ

 .21האם שהית בעבר בישראל?

כן  /לא

هﻞ اﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ؟

ﻧﻌﻢ  /ﻻ
מועדי השהייה :מ ______________________________

 .22במידה ושהית בעבר בישראל נא פרט:
اﻟﺮﺟﺎء ان ﺗﻮﺿﻊ اذا اﻗﻤﺖ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ

עד ________________________________________
ﺗﻮارﻳﺦ اﻻﻗﺎﻣﻪ ﻣﻦ _______________________________
وﻟﻐﺎﻳﻪ ______________________________________

 .23רישיון נהיגה בתוקף )מקומי/בינלאומי( בציון
מקום הנפקתו ובצרוף תצלום הרישיון.
رﺧﺼﺔ ﺳﻴﺎﻗﺔ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل )ﻣﺤﻠﻲ/دوﻟﻲ( وﻣﻜﺎن
إﺻﺪارهﺎ وﺻﻮرة ﻋﻨﻬﺎ
עיר اﻟﻤﺪﻳﻨﻪ

 .24כתובת מגורים בה תשהה בישראל

רחוב اﻟﺸﺎرع

מספר رﻗﻢ

באופן קבוע /באופן זמני
ﻋﻨﻮان اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ/اﻟﻤﺆﻗﺖ

מזמין ישראלי اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ:
.1שם מרובע )פרטי ,אב ,סב ,משפחה(
اﻻﺳﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ )اﻟﺸﺨﺼﻲ ,اﻻب ,اﻟﺠﺪ ,اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ(
.2תאריך לידה
ﺗﺄرﻳﺦ اﻟﻮﻻدة
ארץ  /ﺑﻠﺪ

 .3מקום לידה

עיר  /ﻣﺪﻳﻨﻪ

ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدﻩ
 .4מהות הקשר למוזמן/ת
ﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ واﻟﻤﻄﻠﻮب
.5אזרחות נוספת )מס' דרכון אם יש(
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺟﻨﺴﻴﺔ أﺧﺮى )رﻗﻢ
ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ إن وُﺟﺪ(
עיר اﻟﻤﺪﻳﻨﻪ

.6כתובת מדויקת בישראל )לרבות מגורים
עתידיים(
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ )وأُذآﺮ إذا ﻟﻚ اﻟﻨﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎل
ﻟﻌﻨﻮان اَﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ(
 .7כל מספרי הטלפון שברשותך
ﺟﻤﻴﻊ ارﻗﺎم اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮزﺗﻚ
 .8כל מספרי הטלפון הסלולאריים שברשותך
ﺟﻤﻴﻊ ارﻗﺎم اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺨﻠﻴﻮﻳﻪ اﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮزﺗﻚ
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רחוב اﻟﺸﺎرع

מספר رﻗﻢ

 .9תאריך הנישואין
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺰواج
 .10כתובת  E-mailבבית
اﻟﻌﻨﻮان اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ
 .11מקצוע/עיסוק
ﻣﻬﻨﻪ  /وﻇﻴﻔﻪ
רחוב  /اﻟﺸﺎرع

 .12כתובת עבודה/עסק
ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ
 .13מספרי טלפון בעבודה
ارﻗﺎم اﻟﻬﻮاﺗﻒ ﺑﻤﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ
 .14כתובת  E-MAILבעבודה
ﻋﻨﻮان اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﻤﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ

להלן פרטים אשר חובה שיופיעו בקורות החיים של המוזמן
إﻟﻴﻚ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺐ ذآﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮب:
 .1היכן נולד/ה וגדל/ה המוזמן/ת )+כתובות(:
أﻳﻦ وُﻟﺪ/ت اﻟﻤﻄﻠﻮب/ة وﺗﺮﻋﺮع/ت واﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ:

 .2כל מוסדות להשכלה גבוהה בהם למד/ה:
آﻠﻴﺎت أو ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺗﻌﻠﻢ/ت ﻓﻴﻬﺎ:

עמוד  4מתוך  12עמודים

מס' דירה  /رﻗﻢ اﻟﺒﻴﺖ

מיקוד  /اﻟﻤﻴﻜﻮد

 .3כל המלגות אשר המוזמן/ת קיבל/ה  +פירוט הקרן מממנת המלגה:
آﻞ ﻣﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺣﺼﻞ/ت اﻟﻤﻄﻠﻮب/ة ﻋﻠﻴﻬﺎ  +ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻦ هﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ:

 .4כל המדינות בהן ביקר/ה התגורר/ה המוזמן/ת ומטרת הגעתו/ה למדינות אלו:
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻗﺎم/ت ﺑﺰﻳﺎرﺗﻬﺎ أو ﺳﻜﻦ/ت ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻄﻠﻮب وﺳﺒﺐ ﺳﻜﻨﻪ/هﺎ ﺑﻬﺎ:

 .5עיסוק בעבר ובהווה:
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ:

עמוד  5מתוך  12עמודים

.6

א .כל קשר עם ארגוני מודיעין זרים ו /או גורמי מודיעין ברש"פ ומחוצה לה ,בכלל זה מעצר /חקירה או זימון על
ידי גורמים אלו.
آﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎز ﻣﺨﺎﺑﺮات أﺟﻨﺒﻲ و/أو ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ و/او ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻮﻗﻴﻒ او ﺗﺤﻘﻴﻖ او
اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻠﻚ اﻻﺟﻬﺰﻩ.

.6

ב .כל קשר עם פעילים במנגנוני המודיעין ו/או הביטחון של הרש"פ.
آﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﻧﺸﻴﻄﻲ اﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات و/او اﻻﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.

.6

ג .פירוט כל בני המשפחה העובדים במסגרת מנגנוני המודיעין ו/או הביטחון של הרש"פ ו/או ארגוני מודיעין זרים.
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻗﺮﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺿﻤﻦ اﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات و/او اﻻﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ و/او اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪول اﺟﻨﺒﻴﺔ.

.6

ד .פירוט כל בני המשפחה העובדים במסגרת מוסדות הרש"פ אחרים או מוסדות ממשלתיים של מדינת המוצא.
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻗﺮﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺿﻤﻦ اﻻﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ و/او اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻜﺎن وﻻدﺗﻚ  /اﻻﺻﻞ.
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 .7כל קשר לבני אדם או לארגונים ,השייכים ו/או קשורים ו/או פועלים מטעם ארגוני טרור או בארגונים שהוכרזו כלא
חוקיים במדינת ישראל ו/או על ידי מדינות אחרות.
آﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻊ اﺷﺨﺎص و/او ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﺎﺑﻌﻪ و/او ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ و/او ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ آﻤﻨﻈﻤﺎت ارهﺎﺑﻴﻪ او ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دوﻟﺔ اﺳﺮاﺋﻴﻞ او ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اي دوﻟﺔ اﺧﺮى.

 .8פרט אם אי פעם עוכבת  /נחקרת  /נעצרת  /הואשמת  /הורשעת בפעילות פלילית ו/או ביטחונית על ידי גורמי
הביטחון ו/או האכיפה של ישראל.
ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﺮة ﺗﻢ اﻳﻘﺎﻓﻚ/اﻋﺘﻘﺎﻟﻚ /اﺳﺘﺠﻮاﺑﻚ /اﺗﻬﺎﻣﻚ/اداﻧﺘﻚ ﺑﻌﻤﻞ ﺟﻨﺎﺋﻲ و/او اﻣﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺟﻬﺰة اﻻﻣﻦ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ.

 .9קשר ישיר/עקיף עם מדינות ערב ומהות הקשר )כולל בני משפחה המתגוררים במדינות ערב(:
آﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺎهﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ
)اﺷﻤﻞ أﻳﻀًﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﻓﻲ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ أﺧﺮى(:
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יש למלא בעברית בכתב ברור  /اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ
כלל בני משפחה מדרגה ראשונה של המוזמן ,כולל אחים/אחיות חורגים  +בני זוגם  -כתובות ,מספרי טלפון ומספרי טלפון סלולארי
)במידה ויש בני משפחה נוספים ,יש לצרף רשימה בהתאם(:
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب  +أزواج أو زوﺟﺎت  -اﻟﻌﻨﻮان ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ,أرﻗﺎم اﻟﺘﻠﻔﻮﻧﺎت واﻟﺘﻠﻔﻮﻧﺎت اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺔ اَﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻴﻚ إرﻓﺎق ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ(:
קרבה

שם מרובע

ת"ז/דרכון

כתובת

מספרי טלפון

מספרי סלולארי

ﻗﺮاﺑﺔ

اﻻﺳﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ

هﻮﻳﺔ/ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ

اﻟﻌﻨﻮان

ارﻗﺎم اﻟﻬﻮاﺗﻒ

ارﻗﺎم اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺨﻠﻴﻮﻳﻪ

אב המוזמן
أب اﻟﻤﻄﻠﻮب
בת זוג האב
زوﺟﺔ اﻷب
אם המוזמן
أم اﻟﻤﻄﻠﻮب
בן זוג האם
زوج اﻷم
אח/אחות המוזמן )(1
أخ/أﺧﺖ اﻟﻤﻄﻠﻮب
בן/בת זוג האח/האחות
زوج/زوﺟﺔ اﻷخ/اﻷﺧﺖ
אח/אחות המוזמן )(2
أخ/أﺧﺖ اﻟﻤﻄﻠﻮب
בן/בת זוג האח/האחות
زوج/زوﺟﺔ اﻷخ/اﻷﺧﺖ
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קרבה

שם מרובע

ת"ז/דרכון

כתובת

מספרי טלפון

מספרי סלולארי

ﻗﺮاﺑﺔ

اﻻﺳﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ

هﻮﻳﺔ/ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ

اﻟﻌﻨﻮان

ارﻗﺎم اﻟﻬﻮاﺗﻒ

ارﻗﺎم اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺨﻠﻴﻮﻳﻪ

אח/אחות המוזמן )(3
أخ/أﺧﺖ اﻟﻤﻄﻠﻮب
בן/בת זוג האח/האחות
زوج/زوﺟﺔ اﻷخ/اﻷﺧﺖ
אח/אחות המוזמן )(4
أخ/أﺧﺖ اﻟﻤﻄﻠﻮب
בן/בת זוג האח/האחות
زوج/زوﺟﺔ اﻷخ/اﻷﺧﺖ
אח/אחות המוזמן )(5
أخ/أﺧﺖ اﻟﻤﻄﻠﻮب
בן/בת זוג האח/האחות
زوج/زوﺟﺔ اﻷخ/اﻷﺧﺖ
בן/בת המוזמן )(1
وﻟﺪ/ﺑﻨﺖ اﻟﻤﻄﻠﻮب
בן/בת זוג הבן/הבת
زوج/زوﺟﺔ اﻟﻮﻟﺪ/اﻟﺒﻨﺖ
בן/בת המוזמן )(2
وﻟﺪ/ﺑﻨﺖ اﻟﻤﻄﻠﻮب
בן/בת זוג הבן/הבת
زوج/زوﺟﺔ اﻟﻮﻟﺪ/اﻟﺒﻨﺖ
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קרבה

שם מרובע

ת"ז/דרכון

כתובת

מספרי טלפון

מספרי סלולארי

ﻗﺮاﺑﺔ

اﻻﺳﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ

هﻮﻳﺔ/ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ

اﻟﻌﻨﻮان

ارﻗﺎم اﻟﻬﻮاﺗﻒ

ارﻗﺎم اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺨﻠﻴﻮﻳﻪ

בן/בת המוזמן )(3
وﻟﺪ/ﺑﻨﺖ اﻟﻤﻄﻠﻮب
בן/בת זוג הבן/הבת
زوج/زوﺟﺔ اﻟﻮﻟﺪ/اﻟﺒﻨﺖ
בן/בת המוזמן )(4
وﻟﺪ/ﺑﻨﺖ اﻟﻤﻄﻠﻮب
בן/בת זוג הבן/הבת
زوج/زوﺟﺔ اﻟﻮﻟﺪ/اﻟﺒﻨﺖ
בן/בת המוזמן )(5
وﻟﺪ/ﺑﻨﺖ اﻟﻤﻄﻠﻮب
בן/בת זוג הבן/הבת
زوج/زوﺟﺔ اﻟﻮﻟﺪ/اﻟﺒﻨﺖ
בן/בת המוזמן )(6
وﻟﺪ/ﺑﻨﺖ اﻟﻤﻄﻠﻮب
בן/בת זוג הבן/הבת
زوج/زوﺟﺔ اﻟﻮﻟﺪ/اﻟﺒﻨﺖ
בן/בת המוזמן )(7
وﻟﺪ/ﺑﻨﺖ اﻟﻤﻄﻠﻮب
בן/בת זוג הבן/הבת
زوج/زوﺟﺔ اﻟﻮﻟﺪ/اﻟﺒﻨﺖ
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 .10שמות חברים עימם המוזמן מצוי בקשר בעבר ובהווה )שמות מרובעים ,טלפונים וסלולארי(:
أﺳﻤﺎء أﺻﺪﻗﺎء اﻟﻤﻄﻠﻮب واﻟﺬﻳﻦ آﺎﻧﺖ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮب ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻬﻢ وﻣﺎ زاﻟﺖ )اﻻﺳﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ,أرﻗﺎم اﻟﻬﻮاﺗﻒ واﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ(:
שם החבר/ה )שם מרובע(

ת"ז/דרכון

כתובת מדויקת

מספרי טלפון

מספרי סלולארי

أﺳﻤﺎء أﺻﺪﻗﺎء )اﻻﺳﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ(

هﻮﻳﺔ/ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﻬﺎﺗﻒ

ارﻗﺎم اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺨﻠﻴﻮﻳﻪ

 .11הכרות המוזמן/ת עם בן הזוג  -רקע ההכרות )משפחתי,חברי,אינטרנט,גורם אחר(:
آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎرف ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب/ة واﻟﻄﺎﻟﺐ/ة )ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ,اﻷﺻﺪﻗﺎء ,اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ,ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ َاﺧﺮ(:

 .12במידה ושהית או הנך שוהה כיום בישראל עליך לפרט:
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻪ اﻧﻚ ﺗﻮاﺟﺪت او اﻧﻚ ﻣﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺿﺢ:
א.

כל תאריכי הביקור  /שהייה בישראל:
ﺗﻮارﻳﺦ اﻟﺰﻳﺎرﻩ  /اﻻﻗﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﺳﺮﺋﻴﻞ:

ב.

פירוט ההיתרים :ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
מזמין הביקור

מקום שהיה בישראל

רקע/סיבה לקבלתו

מועדי ההיתר

ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺰﻳﺎرة

ﻣﻜﺎن اﻻﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ

آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ

ﻓﺘﺮة اﻻﻗﺎﻣﺔ
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מתאריך

עד תאריך

ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ

ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ

 .13ציין אם יש פרטים נוספים שחשוב לציין בנוגע לבקשה:
ﻓﺼﻞ اﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ذو اهﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ:

הצהרה
אני מצהיר/ה שהפרטים שנמסרו בהכרה מהווים יסוד לדיון בבקשתי.
ידוע לי כי אם יתברר שמסרתי פרטים כוזבים או חסרים לקבלת אשרה ורישיון ישיבה מסוג
רשאי שר הפנים לא לתת או לבטל לפי סעיף  11לחוק הכניסה לישראל תשי"ב  1952את רישיון הישיבה והאשרה
שנתנו לי.
أﻧﺎ اﻟﻤﻮﻗﻊ/ة أدﻧﺎﻩ أﻗﺮ ﺑﻬﺬا ﺑﺄن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻲ ﺳﺘﻜﻮن هﻲ اﻷﺳﺎس ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ.
ي ﺑﺄﻧﻪ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻗﺮاري ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮة وإﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع
ﻣﻌﻠﻮﻣًﺎ ﻟﺪ َ
ﻓﺎن وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﺨﻮَل ﺑﺈﻟﻐﺎء  -ﺣﺴﺐ ﻓﺮع  11ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ  - 1952ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺘﺄﺷﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
על החתום /اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:

ת"ז המבקש  /هﻮﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ/ة:

שם ומשפחה  /ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺴﻲ وﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ

חתימה  /اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ת"ז /דרכון המוזמן/ת
هﻮﻳﺔ/ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب/ة

שם ומשפחה  /ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺴﻲ وﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ

חתימה  /اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

אשור קבלת הצהרה:
רישיון מס'

אני עו"ד
מר/גב'

מ-
אשר התייצב בפני היום

ע"י ע"פ ת"ז

מאשר

כי

זוהה/תה

ולאחר שהוזהר/ה כי חובה להצהיר אמת וכי הוא/היא צפוי/ה לעונשים הקבועים

בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/ה בפני עליה.

חתימת המצהיר/ה:

חותמת

תאריך החתימה

עמוד  12מתוך  12עמודים

חתימת עו"ד

