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 לבן זוג זר הנשוי לתושב קבענוהל הטיפול במתן מעמד 

 מטרת הנוהל 2א
 

 הנשואים לתושבי קבע. לקבוע את השיטה לטיפול במתן מעמד לבני זוג זרים      
 

 כלליב2 
 

 תושב קבע הנישא לזר רשאי להגיש עבורו בקשה לקבלת מעמד בישראל. 
 

שנים,  3( למשך 5יון לישיבת ארעי )א/חודשים, ורש 72למשך   1עם אישור הבקשה יינתן רשיון ב/

 :כפי שיפורט להלן הכולתושבות קבע,  –בהעדר מניעה  –שלאחריהן 

 בכל שלב משלבי הטיפול בבקשה, במידה ומתקבלות הערות גורמים 

 ( ולפעול בהתאם להוראותיו02.255102יש לשים לב לתחולת נוהל הערות גורמים )    

 

 מצבים לטיפול: 3
 

 אינו בארץ ובני הזוג נשואים:בן הזוג הזר  12

 ארצה יחדיו לאחר שנישאו. סלהיכנ.א בני הזוג בחו"ל ומבקשים 1

 .ב הישראלי נכנס ארצה לבד ומזמין את בן/בת הזוג הזר/ה .1
 

 בן הזוג הזר בארץ ובני הזוג נשואים: 2.

 .א הזר חוקי בארץ7

 .ב הזר אינו חוקי בארץ7
 

 ת לחו"ל להינשא:בן הזוג הזר בארץ ובני הזוג מבקשים לצא 32

 הזר חוקי בארץ. א.

 הזר אינו חוקי בארץ. ב.

במידה והוגשה בקשה לפי נוהל זה למעמד עבור זר השוהה בישראל שלא כדין, לא יורחק הזר עד לקבלת   *

 החלטה בבקשה למעט כאשר המוזמן הינו תושב איזור כמפורט להלן. 

נוהל זה, ונפתחו נגדו הליכי אכיפה, ייערך בירור מול זר שתלויה ועומדת בעניינו בקשה מכוח  –לתשומת לב  

הלשכה הרלוונטית, על ידי מינהל אכיפה וזרים ולאחר מכן יוחלט לגבי המשך הליכי האכיפה נגדו )בהתאם 

 (.10.0.0001ונוהל הוצאת צו הרחקה  10.3.0001לנוהל הוצאת צו משמורת 

 

בהתאם לכך, עצם הגשת בקשה לפי נוהל זה 2 יש לשים לב להוראת השעה בכל שלבי הטיפול בבקשה **

בקשות למתן מעמד עבור תושב אזור אשר עבור מוזמן תושב האזור, אינה מונעת הרחקה מישראל. בנוסף, 

לא יאושרו. בקשות שהוגשו לפני מועד זה יאושרו בהתאם לנוהל, אולם אין  17.5.07הוגשו לאחר יום 
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של ההליך ניתן להאריך את המעמד הנוכחי שבידי תושב  לשדרג את מעמדו של תושב האזור, ובכל שלב

 האזור. 
 

מתן רישיונות                       אין לאשר"–3551שמספרה  15/00/01עפ"י החלטת ממשלה מיום  ***

שרשום במרשם למי  ( לחוק7א ) 3 –ו  3או היתרים לישיבה בישראל לפי סעיפים לישיבה בישראל 

 שמתגורר ברצועת עזה אף שאינו רשום כתושב רצועת עזה2 זה וכן למי האוכלוסין כתושב רצועת ע

 

הנחיה זו אינה חלה על מי שכבר מחזיק ברישיון ישיבה ו/או היתר בעקבות בקשה אשר אושרה  

 .בעבר, ובמקרים אלו ניתן יהיה להאריך את רישיון השהיה או ההיתר בהתאם להוראות החוק 

 המסמכים הדרושים:ג2 
 

 כלכל שלב במהלך הנוהל יובהרו המסמכים הדרושים לאותו שלב. המסמכים המפורטים להלן הינם ב –*הערה 

 המסמכים הדרושים בכל שלבי הטיפול בבקשה:

 
 מסמכי נישואים מקוריים )מקור + צילום(.  .1

 צילום ת"ז של בן הזוג הישראלי. .7

 צילום דרכונו הזר של המוזמן. .3

 וג.תמונות חזותיות של כל אחד מבני הז  3  .0

הוכחות לחיי נישואין )תמונות משותפות, מכתבים מקרובי משפחה וחברים וכו'( ומכתב הסבר מבני הזוג  .5

 על חייהם המשותפים, אופן ומשך היכרותם. 

תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הזוג להודיע למשרד הפנים על כל שינוי  .0

 בנסיבות. 

 על העדר עבר פלילי של המוזמן.הצהרת בריאות וכן הצהרה  .2

יש לבצע בדיקת מטא"ר לגבי הישראלי. במידה וקיימים נגדו תיקי מב"ד, או נמצא בעל עבר פלילי    

 משמעותי המשליך על הבקשה, תועבר הבקשה להחלטת המטה. 

 
 דרכון זר תקף לפחות לשנתיים.כן נדרשת בדיקה מחודשת מדי שנה לגבי תוקף דרכונו של המוזמן כך .1

שיהיה תקף לשנתיים לפחות למעט מקרה של תושבי האזור, לגביהם יידרש דרכון תקף רק לשם כניסה 

 להליך המדורג אך לא יידרש דרכון תקף לשם הארכת ההליך המדורג.

תעודת יושר מקורית של בן הזוג הזר )כולל שמות מקוריים(. במידה והזר, מסיבה כלשהי,אינו יכול להציג  .5

 ר הבקשה להחלטת המטה הרשות בצירוף מסמכים התומכים בטענתו .תעודת יושר, תועב
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 מסמכים רשמיים המעידים על מצב אישי קודם של הזר.  .10

 תעודת לידה מקורית של הזר. .11

 כאשר לבקשה מצורפים קטינים מנישואים קודמים יש לצרף: .17

 ין הסכמת ההורה השני או פס"ד מאומת ומתורגם ע"י נוטריון הקובע כי המשמורת על הקט

 מוענקת בלעדית לבן הזוג המוזמן.

  רגום(       של קטין נלווה )מקור + תתעודת לידה 

  אין לדרוש הוכחות להימצאות הקטינים בחזקת בן הזוג המוזמן  :10בבקשות של קטינים עד גיל

 לפחות שנתיים קודם להגשת הבקשה ויש להעניק מעמד זהה למעמד ההורה המוזמן.

לדרוש הוכחות להימצאות הקטינים בחזקת בן הזוג המוזמן לפחות יש  :10קטינים מעל גיל 

שנתיים קודם להגשת הבקשה. במידה והקטין אינו נמצא בקשר רציף עם ההורה המוזמן בשנתיים 

באמצעות מחלקת  ראש רשות האוכלוסיןיש להעביר הבקשה להחלטת שקדמו להגשת הבקשה, 

 עם המלצת המחלקה.הרשות אשרות וזרים במטה 

 .הסכמת ההורה השני למגורי קבע של קטין נלווה 

 . תשובת לשכת הקשר בנוגע למסמכים. ) כשמדובר באזרחי ברית המועצות לשעבר ומזא"ר (17

 תנאים ודרישות:ד2 

 
 בן הזוג הזר אינו בארץ ובני הזוג נשואים:2 1ד2
 
 בני הזוג בחו"ל ומבקשים להיכנס ארצה יחדיו לאחר שנישאו:   121ד2

      
 הזר לישראל.  בני הזוג יפנו לנציגות ישראל במקום הימצאם ויגישו בקשה מסודרת לכניסת בן הזוג  

 תנאים ודרישות :

 

 הגשת בקשה לאשרת כניסה בקונסוליה הישראלית. (1

 תשלום אגרה. (7

 המסמכים אותם יש לצרף לבקשה כתנאי לאישור אשרת כניסה: (3

 מסמכי נישואים מקוריים.)מקור + צילום(  א.
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 צילום ת"ז של בן הזוג הישראלי. . ב
 
 צילום דרכונו הזר של המוזמן. ג. 
 
 תמונות חזותיות של כל אחד מבני הזוג. 3  ד.

 הוכחות לחיי נישואין )תמונות משותפות, מכתבים מקרובי משפחה וחברים וכו'( ומכתב  ה. 

 הסבר מבני הזוג על חייהם המשותפים, אופן ומשך היכרותם. 

 

של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הזוג להודיע למשרד הפנים על כל צהיר ת  ו. 

 שינוי בנסיבות. 

 
 הצהרת בריאות וכן הצהרה על העדר עבר פלילי של המוזמן. ז. 
 

 תעודת לידה מקורית של הזר. .ח

 

 כאשר לבקשה מצורפים קטינים מנישואים קודמים יש לצרף: .ט

 מקור + תירגום( תעודת לידה של קטין נלווה( 

  הסכמת ההורה השני או פס"ד מאומת ומתורגם ע"י נוטריון הקובע כי המשמורת על הקטין

 מוענקת בלעדית לבן הזוג המוזמן.

  אין לדרוש הוכחות להימצאות הקטינים בחזקת בן הזוג המוזמן  :10בבקשות של קטינים עד גיל

 ה למעמד ההורה המוזמן.לפחות שנתיים קודם להגשת הבקשה ויש להעניק מעמד זה

יש לדרוש הוכחות להימצאות הקטינים בחזקת בן הזוג המוזמן לפחות  :10קטינים מעל גיל 

שנתיים קודם להגשת הבקשה. במידה והקטין אינו נמצא בקשר רציף עם ההורה המוזמן בשנתיים 

ת האוכלוסין באמצעות מחלק ראש רשותיש להעביר הבקשה להחלטת  שקדמו להגשת הבקשה,

 עם המלצת המחלקה. הרשותאשרות וזרים במטה 

 .הסכמת ההורה השני למגורי קבע של קטין נלווה 

 
 בשלב זה יובהר למבקשים כי בהמשך יידרשו להמציא את המסמכים הבאים 

 הבקשה למתן מעמד: כתנאי לאישור
 

של דרכון זר תקף לפחות לשנתיים.כן נדרשת בדיקה מחודשת מדי שנה לגבי תוקף דרכונו  .י

המוזמן כך שיהיה תקף לשנתיים לפחות למעט מקרה של תושבי האזור, לגביהם יידרש דרכון 

 תקף רק לשם כניסה להליך המדורג אך לא יידרש דרכון תקף לשם הארכת ההליך המדורג.
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ושר מקורית של בן הזוג הזר )כולל שמות מקוריים(. במידה והזר, מסיבה כלשהי,אינו תעודת י .יא

דת יושר, תועבר הבקשה להחלטת המטה הרשות בצירוף מסמכים התומכים יכול להציג תעו

 בטענתו .

 

 מסמכים רשמיים המעידים על מצב אישי קודם של הזר.  .יב

 
 תשובת לשכת הקשר בנוגע למסמכים. ) כשמדובר באזרחי ברית המועצות לשעבר ומזא"ר ( .יג

 
על מנת לקצר את משך הטיפול יש להמליץ לבני הזוג להצטייד במסמכים אלה בטרם כניסתם לישראל 

 בבקשה למתן מעמד2 
 

ובנוסף בעבור כל קטין נלווה תופקד ערבות ע"ס ₪  15.000ופקד ערבות בנקאית ע"ס ת –תשלום ערבות  (0

אוכלוסין במקום מגורי בן הזוג הישראלי )ניתן להפקיד בטרם יציאה מישראל או רשות הבלשכת ₪  5000

 לאחר היציאה על ידי נציג מטעמו(. 

 

  יום לאחר העמידה בתנאים ודרישות2 35בקשת הכניסה תאושר בתוך 
 

  יש להמתין עד למתן תשובתם2 –אם יש צורך בעמדת גורמי הביטחון 

 

  אם ישנה עמדת משטרה בתיק המתנגדת לבקשה, ניתן לסרב את הבקשה כבר בשלב זה, אולם אין
 להמתין לתשובות משטרה בשאילתות חדשות2 

 

 ימים2  35 -בתוקף ל .תינתן אשרת כניסה ב/ –תנאים המפורטים לעיל לאחר עמידה בכל ה

 2.המשך הטיפול בבקשה על פי המפורט להלן בסעיף 

 
 הישראלי נכנס ארצה לבד ומזמין את בן/בת הזוג הזר/ה: .12ד2

 
 נאים ודרישותת   

 
 נוכחות הישראלי בלשכה חובה. (1
 
 אשרת כניסה.הגשת בקשה למתן מעמד עבור בן הזוג הזר + בקשה ל (7

 
 הבקשות. 7תשלום אגרה עבור  (3

 
 המסמכים אותם יש לצרף לבקשה כתנאי לאישור אשרת כניסה: (0

 
 א. מסמכי נישואים מקוריים.)מקור + צילום(

 
 ב. צילום ת"ז של בן הזוג הישראלי.
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 ג. צילום דרכונו הזר של המוזמן.

 

 תמונות חזותיות של כל אחד מבני הזוג. 3ד. 

נישואין )תמונות משותפות, מכתבים מקרובי משפחה וחברים וכו'( ומכתב הסבר ה. הוכחות לחיי 

 .מבני הזוג על חייהם המשותפים, אופן ומשך היכרותם. 

ו. תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הזוג להודיע למשרד הפנים על כל 

 שינוי בנסיבות. 

 עבר פלילי של המוזמן. הצהרת בריאות וכן הצהרה על העדר  ז. 
 

 תעודת לידה מקורית של הזר. .ח

 כאשר לבקשה מצורפים קטינים מנישואים קודמים יש לצרף: .ט

  הסכמת ההורה השני או פס"ד מאומת ומתורגם ע"י נוטריון הקובע כי המשמורת על הקטין

 מוענקת בלעדית לבן הזוג המוזמן.

 )תעודת לידה של קטין נלווה )מקור + תרגום 

 אין לדרוש הוכחות להימצאות הקטינים בחזקת בן הזוג המוזמן  :10ל קטינים עד גיל בבקשות ש

 לפחות שנתיים קודם להגשת הבקשה ויש להעניק מעמד זהה למעמד ההורה המוזמן.

יש לדרוש הוכחות להימצאות הקטינים בחזקת בן הזוג המוזמן לפחות  :10קטינים מעל גיל 

הקטין אינו נמצא בקשר רציף עם ההורה המוזמן בשנתיים שנתיים קודם להגשת הבקשה. במידה ו

האוכלוסין באמצעות מחלקת ראש רשות יש להעביר הבקשה להחלטת שקדמו להגשת הבקשה, 

 עם המלצת המחלקה. הרשותאשרות וזרים במטה 

 .הסכמת ההורה השני למגורי קבע של קטין נלווה 

 
כתנאי לאישור הבקשה למתן המסמכים הבאים  בשלב זה יובהר למבקש כי בהמשך יידרשו להמציא את

 מעמד:
 
דרכון זר תקף לפחות לשנתיים.כן נדרשת בדיקה מחודשת מדי שנה לגבי תוקף דרכונו של המוזמן כך  .ט

שיהיה תקף לשנתיים לפחות למעט מקרה של תושבי האזור, לגביהם יידרש דרכון תקף רק לשם כניסה 

 ם הארכת ההליך המדורג.להליך המדורג אך לא יידרש דרכון תקף לש

 
תעודת יושר מקורית של בן הזוג הזר )כולל שמות מקוריים(. במידה והזר, מסיבה כלשהי,אינו יכול להציג  .י

 תעודת יושר, תועבר הבקשה להחלטת המטה הרשות בצירוף מסמכים התומכים בטענתו .
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 מסמכים רשמיים המעידים על מצב אישי קודם של הזר.  .יא

 
 קשר בנוגע למסמכים. ) כשמדובר באזרחי ברית המועצות לשעבר ומזא"ר (. תשובת לשכת הבי

 
יש להמליץ לבני הזוג להצטייד במסמכים אלה בטרם כניסתו של בן הזוג הזר לישראל על מנת לקצר 

 את משך הטיפול בבקשה למתן מעמד2 
 

בעבור כל קטין ובנוסף ₪ 15.000ע"ס  הקשר ניתן לדרוש ערבות בנקאית אם מתעורר חשד בדבר כנות (5

במקרים חריגים תישקל העלאה או הורדה של באישור מנהל הלשכה. ₪  5000נלווה תופקד ערבות על סך 

 סכום הערבות עפ"י המלצת מנהל הלשכה ובאישור מטה מנ"א.

 

  יום לאחר עריכת בחינת כנות ראשונית של הקשר עם בן הזוג  35בקשת הכניסה תאושר בתוך
 ודרישות, אלא אם הבקשה מעוררת חשד לפיקטיביות על פניה2 הישראלי ועמידה בתנאים 

 

  יש להמתין עד למתן תשובתם2 –אם יש צורך בעמדת גורמי הביטחון 

  ,אם ישנה עמדת משטרה בתיק המתנגדת לבקשה, ניתן לסרב את הבקשה כבר בשלב זה

 אולם אין להמתין לתשובות משטרה בשאילתות חדשות2 

 ימים2 35 -בתוקף ל .תינתן אשרת כניסה ב/ –פורטים לעיל לאחר עמידה בכל התנאים המ

 2.המשך הטיפול בבקשה על פי המפורט להלן בסעיף 

 

 בן הזוג הזר בארץ ובני הזוג נשואים2 .ד2 

 
 בני הזוג נשואים והזר שוהה בארץ באופן חוקי :2 21.

 
בו בן הזוג הזר נכנס  *האמור להלן מתייחס הן למצב בו בן הזוג הזר שהה כל העת בארץ והן למצב

 לעיל: 1לארץ על פי מצב 

 
 תנאים ודרישות  

 
 נוכחות שני בני הזוג חובה. (1

 הגשת בקשה לקבלת מעמד בישראל. (7

 תשלום אגרה . (3

 המסמכים אותם יש לצרף לבקשה:  (0

 .)מקור + צילום(א. מסמכי נישואים מקוריים
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 ב. צילום ת"ז של בן הזוג הישראלי.

 
 המוזמן. ג. צילום דרכונו הזר של

 

 תמונות חזותיות של כל אחד מבני הזוג. 3ד. 

  ה. הוכחות לחיי נישואין )תמונות משותפות, מכתבים מקרובי משפחה וחברים וכו'( ומכתב הסבר

 מבני הזוג על חייהם המשותפים, אופן ומשך היכרותם. 

רד הפנים על ו. תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הזוג להודיע למש

 כל שינוי בנסיבות. 

 ז. תעודת לידה מקורית של הזר.

 . הצהרת בריאות וכן הצהרה על העדר עבר פלילי של המוזמן.ח

 . כאשר לבקשה מצורפים קטינים מנישואים קודמים יש לצרף:ט           

 הסכמת ההורה השני או פס"ד מאומת ומתורגם ע"י נוטריון הקובע כי המשמורת על הקטין 

 מוענקת בלעדית לבן הזוג המוזמן.

 )תעודת לידה של קטין נלווה )מקור + תירגום 

  אין לדרוש הוכחות להימצאות הקטינים בחזקת בן הזוג המוזמן  :10בבקשות של קטינים עד גיל

 לפחות שנתיים קודם להגשת הבקשה ויש להעניק מעמד זהה למעמד ההורה המוזמן.

כחות להימצאות הקטינים בחזקת בן הזוג המוזמן לפחות יש לדרוש הו :10קטינים מעל גיל 

שנתיים קודם להגשת הבקשה. במידה והקטין אינו נמצא בקשר רציף עם ההורה המוזמן בשנתיים 

האוכלוסין באמצעות מחלקת ראש רשות יש להעביר הבקשה להחלטת שקדמו להגשת הבקשה, 

 עם המלצת המחלקה.הרשות אשרות וזרים במטה 

 ורה השני למגורי קבע של קטין נלווה.הסכמת הה 

 
 יש לבצע בחינת כנות ראשונית של הקשר בין בני הזוג במועד הגשת הבקשה למעמד.  (5

במקרים בהם לא מעודכן בקובץ מועד כניסתו של הזר לישראל, יש להפנות הבקשה לממונה מעברי  (0

 גבול במטה הרשות.

לאחר שנערכה  7יש להאריך ב/ –יש לקבל עמדות משטרה ושב"כ. אם עמדות הגורמים מתעכבות  (2

 בחינת כנות ראשונית של הקשר בין בני הזוג. 

 
 חודשים2  6/ היתר מת"ק למשך  1יינתן רשיון ב/ –לאחר עמידה בכל התנאים המפורטים לעיל 
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 ר הבקשה למתן מעמד וכתנאי לכך שיון יש להודיע לבני הזוג כי לצורך אישויבמועד מתן הר

 עליהם להמציא:

 
דרכון זר תקף לפחות לשנתיים.כן נדרשת בדיקה מחודשת מדי שנה לגבי תוקף דרכונו של המוזמן כך שיהיה  (1

תקף לשנתיים לפחות למעט מקרה של תושבי האזור, לגביהם יידרש דרכון תקף רק לשם כניסה להליך 

 הארכת ההליך המדורג. המדורג אך לא יידרש דרכון תקף לשם

 
תעודת יושר מקורית של בן הזוג הזר )כולל שמות מקוריים(. במידה והזר, מסיבה כלשהי,אינו יכול להציג  (5

 תעודת יושר, תועבר הבקשה להחלטת המטה הרשות בצירוף מסמכים התומכים בטענתו .

 
 מסמכים רשמיים המעידים על מצב אישי קודם של הזר.  (10

 
 שר בנוגע למסמכים. ) כשמדובר באזרחי ברית המועצות לשעבר ומזא"ר (תשובת לשכת הק (10

 
 בהפניה ללשכת הקשר2 ורק לאחר המצאת המסמכים יוזמנו להמשך טיפול2 בנוסף, יש לצייד את בני הזוג

 
 המשך הטיפול בבקשה על פי המפורט להלן בסעיף ה2

 :בני הזוג נשואים והזר שוהה בארץ באופן בלתי חוקי  .2.ד2 
 

 תנאים ודרישות
 
 נוכחות בן הזוג הישראלי חובה. (1

 הגשת בקשה לקבלת מעמד בישראל. (7

 תשלום אגרה. (3

 : ראה לעיל: המסמכים הדרושים כאשר הזר שוהה בארץ המסמכים אותם יש לצרף לבקשה  (0

 באופן חוקי. 

 
כנות הקשר, ובמסגרת השימוע שייערך לבדיקת בן זוג  זר אשר נישא בארץ לאחר הוצאת צו הרחקה כנגדו,  (5

ניתן לעמוד על יציאתו של הזר מהארץ בטרם  –יש לבחון האם מעורר חשד לפיקטיביות על פניו. אם כן 

 סלהיכנבני הזוג בחו"ל ומבקשים  –לעיל  1והטיפול בבקשה ייעשה כמפורט בסעיף והמשך  טיפול בבקשה

 ארצה יחד או הישראלי נכנס ארצה לבד ומזמין את בן הזוג הזר. 

 

 ר קבלת הבקשה יוזמנו בני הזוג לבחינת כנות ראשונית של הקשר ביניהם.לאח( 0
 

יש להדגיש כי, אם מדובר בבן זוג זר שיש לקבל עבורו עמדת גורמים יוזמן ללשכה רק לאחר   .א

 קבלת עמדת הגורמים.
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 יש להמתין.  –אם טרם התקבלה עמדת שב"כ  .ב

ה בחינת כנות ראשונית אם התקבלה עמדת שב"כ, אך טרם התקבלה עמדת משטרה ונערכ 2ג

חודשים, אשר יוארך עד לקבלת עמדת  3-/ מת"ק ל .יש לתת רשיון ב/ –של הקשר 

יש להזמין את בני הזוג  –משטרה2 ככל שהתקבלה עמדת משטרה במהלך תקופת הרשיון 

 חודשים, בהתאם לנוהל2  6/ מת"ק למשך  1ללשכה למתן רשיון ב/

 

 חודשים2  6/ היתר מת"ק למשך  1יינתן רשיון ב/ –ל לאחר עמידה בכל התנאים המפורטים לעי

 

יש להודיע לבני הזוג כי לצורך אישור הבקשה למתן מעמד וכתנאי לכך עליהם  ןהרישיובמועד מתן 
 להמציא:

 
דרכון זר תקף לפחות לשנתיים.כן נדרשת בדיקה מחודשת מדי שנה לגבי תוקף דרכונו של המוזמן כך שיהיה  .2

מעט מקרה של תושבי האזור, לגביהם יידרש דרכון תקף רק לשם כניסה להליך תקף לשנתיים לפחות ל

 המדורג אך לא יידרש דרכון תקף לשם הארכת ההליך המדורג.

 

 תעודת לידה מקורית של הזר. .1

 

תעודת יושר מקורית של בן הזוג הזר )כולל שמות מקוריים(. במידה והזר, מסיבה כלשהי,אינו יכול להציג  .5

 עבר הבקשה להחלטת המטה הרשות בצירוף מסמכים התומכים בטענתו .תעודת יושר, תו

 

 מסמכים רשמיים המעידים על מצב אישי קודם של הזר.   .10

 

 שובת לשכת הקשר בנוגע למסמכים. ) כשמדובר באזרחי ברית המועצות לשעבר ומזא"ר (ת .11

 

 ג בהפניה ללשכת הקשר2 ורק לאחר המצאת המסמכים יוזמנו להמשך טיפול2 בנוסף, יש לצייד את בני הזו
 

 המשך הטיפול בבקשה על פי המפורט להלן בסעיף ה2
 

 מבקשים לצאת לחו"ל להינשא2 –בן הזוג הזר בארץ 2    3ד2
 

 תנאים ודרישות
 

 בפני בני הזוג עומדות שלוש אפשרויות:
 

 , יקבל אשרת כניסה ) אינטר ויזה ( טרם יציאתו את הארץ    הזר שוהה בארץ כחוק אםא2 
 (. 5.7.0075) ראה נוהל           

 . הישראלי ישוב ארצה ויזמין את הזר להמשך הטיפול להזמנת בן/ת הזוג. ב
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לכניסת בן   . בני הזוג מבקשים להיכנס יחד ארצה, יפנו לנציגות ישראל במקום ויגישו בקשה ג

 הזוג הזר לישראל.

 
גות ארץ אזרחותו בישראל על מנת שיונפק , יופנה לנצימסמך נסיעה*במידה ואין בידי הזר השוהה בארץ 

לו מסמך נסיעה. אם אין אפשרות להנפיק מסמך נסיעה על ארץ אזרחותו יונפק לו תמי"ל ליציאה מן הארץ 

 על מנת להסדיר מסמכיו בארצו.

 
 ה2 בדיקת הבקשה למתן מעמד 

 
 מפורט להלן:יש לפעול כ –תקופת בדיקת הבקשה  –חודשים  0/ מת"ק למשך  1שיון ב/יעם מתן ר

 
פקיד קבלת קהל המקבל את טפסי הבקשה, יבדוק את הפרטים בקובץ מול מערכת אביב והמסמכים  1.ה

 המצורפים בבקשה, ויוודא שהמבקש ממלא את כל התנאים. 

 המסמכים הדרושים כמפורט בפרק "המסמכים הדרושים" )ג(  כלהפקיד יבדוק שהומצאו  7.ה

רכון הזר של המוזמן ושל הקטינים הנלווים לבקשה. הצורך בדרכון תקף הפקיד יבדוק את תוקפו של הד 3ה.

לפחות לשנתיים, כאמור לעיל, יוסבר למבקשים בכתב כבר בעת הגשת הבקשה, ויובהר כי במהלך 

/ מת"ק שניתנה להם, עליהם להסדיר את עניין הדרכון של בן הזוג הזר, באופן שיהיה  1שיון ב/יתקופת ר

הזוג הזר ולקטינים הכלולים בבקשה, למעט מקרה של תושבי תיים לפחות, לבן בתוקף לתקופה של שנ

האזור, לגביהם יידרש דרכון תקף רק לשם כניסה להליך המדורג אך לא יידרש דרכון תקף לשם הארכת 

 ההליך המדורג.

  
 ג   יש לבדוק אם אחד מבני הזוג כלול בהגבלה מסוימת, באם יתברר כי קיימת הגבלה, יש לנהו  0ה.

 .1.7.0001עפ"י נוהל טיפול בהגבלות מס'             
 

שיון ילגבי אזרח ברית המועצות לשעבר ומזא"ר, יש לציידם במסמכי הפנייה ללשכת הקשר במועד מתן ר 5ה.

 במידת הצורך, עד לקבלת המלצת לשכת הקשר.  1/ מת"ק, ולהאריך  תוקף אשרת ב/ 1ב/

 
שי של בן הזוג הישראלי "בבירור" ותעודכן בקובץ          הגבלה עם הגשת הבקשה ירשם המצב האי 0ה.

 מסוג " מצב אישי " ושם יצוינו פרטי בן הזוג הזר ותאריך הנישואין. 

   
 רישום "בבירור" יהיה עד למקסימום של חצי שנה בלבד!

 
"ק במסגרת / מת 1נשוי יעשה בד"כ במקביל לאישור הבקשה ומתן רשיון ב/-"בבירור" ל-שינוי המרשם מ

ההליך המדורג, אולם אם חל עיכוב מכל סיבה שהיא, יש לשנות את המרשם "מבירור" ל"נשוי" לא 

 יאוחר מחצי שנה לאחר קבלת הבקשה. 
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ככל שבסיום תקופה זו הוכח כי מדובר בנישואין פיקטיביים, יש לשנות מצב אישי ל"נשוי", ולציין בגיליון 

 . רישום כי מדובר בנישואין פיקטיביים

 
 בקשה.בפקיד הלשכה יפתח בקובץ, בקשה בתיק בקשות, ויעדכן בה את כל שלבי הליך הטיפול    2ה.

 
 פקיד הלשכה יוודא כי נשלחו שאילתות לבדיקת הגורמים ולקבלת תגובתם: 1ה.

 

 לכלל האוכלוסייה. –מטא"ר התאזרחות/ קבע   (1

 לבני מיעוטים , מדינות סיכון, יו"ש ואזח"ע. –שב"כ  (7

 לתושבי יו"ש ועזה. –מת"ק  (3

      .10בדיקת הגורמים תיערך לגבי המזמין, המוזמן ולגבי הילדים מגיל 
 

 פקיד הלשכה ישלח שאילתות לביטוח לאומי ומשרד החינוך כמרכיב בבדיקת מרכז חיים.    5ה.

 במידה ונתקבלו הערות מהגורמים, יש להעביר החומר לדסק המתאים לבדיקה. 10ה.
 

 את שאלת מתן  הרשות בן הזוג המוזמן הינו אזרח ממדינת סיכון, ישקול מנהל במקרים בהם  11ה.

 המעמד בישראל תוך התייעצות עם גורמי ביטחון בנסיבות הזמן .         
 
 

 ראיוןההחלטה לאישור הבקשה וכניסת בני הזוג להליך המדורג, תתקבל לאחר בדיקה מקיפה לרבות   17ה.

 גבי המרכיבים הבאים:, לראיוןבהתאם לנוהלי האישי 

 כנות קשר הנישואים בין בני הזוג והמשך קיומו. .א

 בדיקת מרכז חייהם בישראל.  .ב

בהעדר מניעה ביטחונית או פלילית לאישור הבקשה )במידה ותשובות הגורמים עדיין בתוקף )בתוקף  .ג

 שנה ( אין צורך בפניות חדשות(. 

 

 
מנימוקים ביטחוניים או פליליים, ניתן יהיה להגיש במידה וסורבה הבקשה בתחילת ההליך או במהלכו  13ה.

מיום בו ניתנה ההחלטה האחרונה בבקשה )סרוב הלשכה/ דחיית ערעור/ שנה בחלוף  רקבקשה חדשה 

 דחיית עתירה לבית המשפט(.

* יש להדגיש כי כל הבדיקות האמורות לעיל יערכו בכל שלב ושלב לפני הארכת תוקף הרישיון2 
 תישלח תשובת סירוב מנומקת2 –הבקשה ובמידה ולא אושרה 

 
ין לאשר את תחילת ההליך המדורג  ללא תעודת יושר. במקרים בהם כבר נמצא בהליך, תינתן  ההארכה א (0

תעודת יושר מקורית ומאומתת של בן הזוג הזר )כולל ויתבקש להמציא תעודת יושר בשלב ההארכה הבאה. 
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ו יכול להציג תעודת יושר, תועבר הבקשה להחלטת המטה שמות מקוריים(. במידה והזר, מסיבה כלשהי,אינ

 הרשות בצירוף מסמכים התומכים בטענתו .

 

חודשי  6לפו חלאחר עמידה בכל התנאים המפורטים לעיל והמצאת כל המסמכים הדרושים )אף אם טרם 

 חודשים 10-/ מת"ק ל 1נתן רישיון ב/יהבקשה לתחילת הליך מדורג תאושר וי –/ מת"ק(  1ב/

 

 2 ההליך המדורגו

חודשים, אשר יוארך בהתאם לעמידה בתנאי הנוהל  15-/ מת"ק ל 1עם אישור הבקשה יינתן רישיון ב/  1ו.

במסגרת ההליך המדורג / מת"ק  1חודשים ברישיון ב/ 72למשך שנה נוספת. לאחר חלוף תקופה של 

 שנים. 3ת לתקופה כוללת של (. רישיון הארעי יינתן כל פעם לשנה אח5יינתן רישיון לישיבת ארעי )א/

 

יועלו פרטי המבקש לתיק אדם ברישום חדש ותונפק לו תעודת זהות ארעית. יש  5עם אישור רישיון א/ 7ו.

 לבצע קישור תיקים.

 
לתושבי האזור, יש לדווח על כך למת"ק בית אל / ארז, אולם תעודת  הזהות  5עם אישור רישיון א/  3ו.

 וג הזר .הפלסטינית תישאר בידי בן הז

 

בדרכוניהם הירדנים, יש להסתפק במתן תעודת           זהות  5א/הדביק מדבקת לאזרחים ירדנים אין ל    0ו.

 ארעית בציון תוקף הרישיון ועדכון קבצים.

 חוצץ נוספים. –יש לעדכן כל הארכה בתיק הזר, תיק בקשות ותיק אדם  5ו.

לושה חודשים לפני תום תוקפו של כל רישיון על מנת יש להודיע למבקשים שעליהם לפנות ללשכה ש  0ו.

להגיש בקשה להארכת תוקף הרישיון, ולהודיע ללשכה על כל שינוי שחל בעניינם ביחס למידע שהועבר 

 על ידם בעבר, גם אם טרם תם תוקף הרשיון.

 
ת קשר  הנישואין שיון מדי שנה, יש לערוך בדיקה מחודשת של כנויבמהלך ההליך המדורג לפני הארכת הר   2ו.

והמשך קיומו, בני הזוג יתבקשו להציג ראיות להוכחת חייהם המשותפים בישראל לשנה נוספת ותיערך 

בדיקה מקיפה עפ"י נוהלי השימוע לבדיקת הנתונים המופיעים בבקשה  והתאמתם לדרישות  

ורת הגבולות. ( יש לבדוק על פי קובץ ביק1.13.0001הנוהל.לקביעת מרכז חיים בישראל )ראה נוהל 

במקרים בהם יש היתכנות למגורים בתחומי הרש"פ, על בני הזוג להמציא ראיות למגורים בישראל )תושבי 

הרש"פ יש לבדוק כניסות ויציאות מהגדה יו"ש ואזח"ע(.כשקובץ ביקורת גבולות אינו שלם, ימציאו דרכונים 

 להשלמה.
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 .10י המוזמן ולגבי ילדיו הקטינים מעל גיל נדרשת בדיקה מחודשת מדי שנה עם הגורמים לגב    1ו.
 
 במידה ונותק הקשר בין בני הזוג יש לפעול על פי נוהל הטיפול בהפסקת הליך מדורג.   5ו.

 
 

 תושבות קבע –ז2 סיום ההליך 
 

* יש לשים לב להוראת שעה לפיה לא ישודרג מעמדו של תושב האזור ויש להמשיך ולהאריך את המעמד 

 הנוכחי2

 

 3) 5שנים ברישיון א/ 3-/ מת"ק ו 1חודשים ברישיון ב/ 72ם פנייתם של בני הזוג ללשכה לאחר חלוף ע 1ז. 

, כמפורט לעיל( יש לערוך בחינה נוספת של קיומו וכנותו של קשר ןחודשים לפני תום תוקף  הרישיו

 הנישואין, קיומו של מרכז חיים בישראל ועמדות גורמים עדכניות. 

  
ום תיק תוך התייחסות להתרשמות מכנות קשר הנישואין, מרכז חיים בישראל וכוונת יש להכין סיכ 7ז.

 השתקעות עתידית בישראל, ולוודא שכל המסמכים הומצאו וכל הבדיקות נערכו.

 
 במידה ולא מולאו כל תנאי ההתאזרחות הדרושים או כאשר ישנו חשד לאי קיום מרכז חיים     3ז. 

 .5, רשאי ראש ענף לאשר הארכה בשנה נוספת של מעמד ארעי מסוג א/בישראל או לכנות הקשר       

 הבקשה תידון בשנית בתום השנה.       
 
 הבקשה תאושר על ידי מנהל הלשכה ולאחר קיום ועדה לשכתית:  0ז. 

 יוזמנו בני הזוג בכתב לקבלת רישיון לישיבת קבע. –אושרה הבקשה  .1 

 רוב מנומקתתישלח תשובת סי –לא אושרה הבקשה  .7 

 
וכו'(.  70, 55, 70,71יש לשנות את סמל האזרחות בקובץ למעמד קבע על פי סמל האוכלוסייה )   5ז.

 לקטינים יינתן מעמד כמעמד הוריהם, וכן נלווה שבגר תוך כדי ההליך יעודן סמל כמעמד הוריו.

        
 יש להנפיק תעודת זהות של תושב קבע.    0ז.
 
יש לדווח למת"ק בית אל וארז על קבלת תושבות קבע, לצורך הורדה ממרשם יש"ע,  –לתושבי האזור   2ז.

 וכן להעביר אליהם את תעודת הזהות הפלסטינית.

 
 יש לתייק את כל החומר בתיק האישי של התושב ובתיקי הנלווים.    1ז.
 
 .התיקים לארכיב וייסגרו שתי הבקשות בקובץ אביבעם תום הטיפול בבקשה יוחזרו    5ז.
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