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נוהל פקיעת רשיוו לישיבת קבע
כלל■
 . 1פקיעת תוקף של רשיון לישיבת קבע על פי חוק הכניסה לישראל לבעלי רשיון לישיבת קבע
נקבע בתקנה (11ג) לתקנות הכניסה לישראל :
1.1

אם השר התנה את תוקף הרשיון בקיומו של תנאי כלשהו והתנאי לא קויים.

1.2

אם נעשה במסמך הנסיעה שבו ניתן הרשיון תיקון או שינוי בידי מי שלא
הוסמך לכך.

1.3

אם בעל הרשיון עזב את ישראל והשתקע במדינה מחוץ לישראל ,דהיינו
♦ אם שהה מחוץ לישראל תקופה של שבע שנים לפחות או
♦ אם קיבל רשיון לישיבת קבע במדינה אחרת או
♦ אם קיבל אזרחות של אותה מדינה  -לא אזרחות המדינה שבדרכונה קיבל
לראשונה את הרשיון לישיבת קבע  -בדרך של התאזרחות  -דהיינו לא
אוטומטית אלא ע״י בקשה להתאזרחות.

1.4

אדם שרשיון ישיבתו פקע רואים אותו למעשה כאדם הנמצא בישראל ללא
רשיון ישיבה יש לזכור כי על פי סעיף (13א) לחוק הכניסה רשאי שר הפנים
לתת צו הרחקה על אדם הנמצא בישראל בלי רשיון ישיבה.

 .2להלן הוראות הביצוע המפורטות שהוצאו בע״י שר הפנים בבג״צ  2277/98ביום 15.3.00
והנוגעות לפרשנות משרד הפנים את הוראות תקנות (10ב)(11 ,ג) ו 11 -א( ) 1לתקנות
הכניסה לישראל התשל"ד - 1974לגבי מי שנרשמו במרשם האוכלוסין.

2.1

לגבי מי שנגרעו ממרשם האוכלוסין משנת  1995ואילך  -מי שהעתיק את מרכז
חייו אל מחוץ לישראל מעל ל - 7שנים ולפיכך על פי הדין פקע רשיונו לישיבת
קבע בישראל ,ומשרד הפנים הודיע לו על פקיעת רשיונו לישיבת קבע ,או נגרע
מקובץ מרשם האוכלוסין עקב כך ,וביקר בישראל בתקופת תוקפו של כרטיס
היוצא שהיה ברשותו ,ומתגורר בישראל שנתיים לפחות ,יראה אותו שר הפנים
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כמי שקבל רשיון ישיבת קבע בישראל מיום חזרתו ,וזאת במידה ויבקש לרשום
אותו מחדש במרשם האוכלוסין.
2.2

לגבי מי שהעתיק את מרכז חייו אל מחוץ לישראל מעל ל 7-שנים ,ולפיכך על פי
הדין ,פקע רשיונו לישיבת קבע בישראל ,ומסיבה כלשהי לא הודע לו על ידי
משרד הפנים ו/או לא נגרע מקובץ מרשם האוכלוסין עד כה ,יראה אותו שר
הפנים כמי שנושא רשיון ישיבת קבע תקף בישראל ,במידה וביקר בישראל
בתקופת תוקפו של כרטיס היוצא שברשותו.

2.3

אין באמור לעיל ,כדי לגרוע מהוראות הדין בכל הנוגע להתאזרחות ולרכישת
רשיון ישיבת קבע מחיץ לישראל ,ומשיקול דעת משרד הפנים בנוגע ליישומן
לאור נסיבותיו האישיות ומכלול זיקותיו של הפונה.

2.4

לגבי מי שהיו קטינים ,בעת שהוריהם העתיקו את מרכז חייהם אל מחוץ
לישראל הרי שככלל שאלת תושבותם בישראל תיבדק מיום בגירותם ,ולעניין זה
לא תילקח בחשבון התקופה שקדמה ליום בגירותם.

2.5

נוהל זה יחול ,בשינויים המחויבים ,אף לגבי מי שהעתיק את מרכז חייו כאמור אל
שטחי אזור יהודה שומרון וחבל עזה.

א .נוטרת הנוהל
א 1.לקבוע את השיטה לטיפול בפקיעת אשרת רשיון לישיבת קבע בישראל

ב .תנאים ודרישות
על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים:
ב 1.נוכחות אישית
ב 2 .בקשה רלוונטית בהתאם לשירות המבוקש.
ב 4 .תשלום אגרה  -השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח אגרות.
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ג .הליו־ הטיפול

ג 1.פקיד קבלת קהל המקבל את טופ  0הבקשה יבדוק את הפרטים בטופס אם מדובר
בבעל מ״ז ישראלי.
ג 2 .יבדוק אם פרטי הזהות תואמים לרישום בתיקו האישי ובקובץ המרשם.
ג 3 .יבדוק את מידת זכאותו לקבלת השירות.
ג 3.1 .במידה והרשומה מופיעה בקובץ ללא ביצוע פקיעה (עבר ,חדל ,מנוע) .במידה
ושהה מחוץ לישראל ושמר על זיקה נאותה יקבל את השירות המבוקש.
ג 3.2 .במידה ובקובץ המרשם מופיע המבקש כמי שפקעה אשרת שהיית הקבע שלו
בישראל ,תיבדק "זיקה נאותה" של המבקש לישראל במהלך תקופת שהייתו
בחו״ל .במידה וקיימת "זיקה נאותה" יתבקש להוכיח מרכז חיים בישראל במהלך
שנתיים אחרונות מאז חזרתו .היה והוכיח תבוטל ברשומתו הפקיעה ויקבל את
השירות המבוקש .ראה תרשים זרימה של מתן שירות לבעלי רשיון קבע בישראל.
ראה טופס בקשה להמצאת מסמכים :מרכז חיים בישראל
ג 4 .להיכנס לשירות תיק אדם במערכת אביב.
ג 5 .לוודא שאין הגבלה כלשהי למתן השירות ,במידה ויש הגבלה יש לפעול בהתאם לנוהל
טיפול בהגבלה מספר
ג 6 .לוודא שקוד האזרחות אינו  . 32 , 12 ,44 , 14במידה וכן יש לפעול בהתאם לנוהל טיפול
בקוד אזרחות מספר
ג 7 .לוודא שהתושב לא רשום בסטטוס נפטר ,חדל להיות תושב ,עבר ,רשום כמי שנמצא
בחו״ל .במידה וכן יש לפעול בהתאם לנוהל טיפול בסטטוס מספר

ד .החוק וסעיפיו
ד 1.סעיפים (10ב)( 11 ,ג) לחוק השמות התשט"ז1956-

