
5.14.0001 נוהל: מספר

(1 )מהדורה 2 מתוך 1 דף

1 02.2022 עדכון: תאריך

אשרות תחום: ٠ ٨ ٠

 מעמד במתן לטיפול זמני נוהל
 או לאזרח הנשוי אזור לתושב
קבע לתושב

נושא:
ת שו סין ר לו כ או ההגירה ה ו

Population ه  Immigration Authority
ل سا طهس ةروالقت ناكل

 לאזרח הנשוי אזור תושב זוג לבן מעמד במתן לטיפול זמני נוהל
בישראל קבע לתושב או

הנוהל מטרת א.

 לסעיף בהתאם ישראלים, לאזרחים הנשואים אזור תושבי זוג לבני מעמד למתן בבקשות הטיפול אופן את לקבוע

 לחוק 2 לסעיף בהתאם קבע, לתושבי הנשואים אזור תושבי זוג ובני 1952 - התשי״ב האזרחות, לחוק 7

 החורף מושב לסוף ועד 2022 לפברואר 1 שבין בתקופה הבקשות(, - )להלן 1952- התשי״ב לישראל הכניסה

מבניהם. המוקדם לפי החקיקה, הליך להשלמת עד או ,24ה- הכנ©ת של תשפ״ב

ושומרון. יהודה - אזור - זה נוהל לעניין

כללי ב.

 .2003התש©"ג- שעה( )הוראת לישראל והכניסה האזרחות חוק של תוקפו פקע 2021 ביולי 6 ביום .1 ב.

 מעמד קבלת נושא את יסדיר אשר חדש, חוק לחקיקת הפנים שרת פועלת זה מועד שלאחר בתקופה

 יופעל תשפ״ב, החורף מושב לסוף עד המאוחר ולכל חקיקה, הליכי להשלמת עד אזור. תושבי של בישראל

פלו במסגרתו להלן. המפורד הזמני הנוהל רו באופן לגופן אזור תושבי של בקשות ^ו פו בנוהל. שי

 ©דרי לפי תעשה הבקשות בדיקת זמן, דורשת היא שאף בדיקה ונדרשת קצר זמן בפרק שמדובר העובדה לאור .2 ב.

ביטחוניים. שיקולים ובפר^ שיקולים, למכלול לב בשים עדיפויות,

 ושתוגשנה שהוגשו משפחותיהם בני או האזור תושבי של בבקשות לטיפול עדיפויות סדרי קובע זה זמני ]והל

 גיל זה )ובכלל נוספים לשיקולים לב ובשים הגשתן מועד הבקשות, סוג הבקשות, מספר בהינתן זאת, לרשות.

 משפחותיהם בני או האזור תושבי הבקשות מגישי מקרב מסוימות לאוכלוסיות קדימות לתת שנועדו המבקש(

 גם כמו משפחותיהם, בני או האזור תושבי מקרב אחרות אוכלוסיות ידי על שיוגשו או שהוגשו בקשות פני על

 הביטחון שירות של עדכנית דעת בחוות הפנים לשרת שהוצגו כפי המדינה לביטחון הנוגעים לשיקולים לב בשים

הכללי

 מעמד לשדרוג בקשות - ביותר הפחות הביטחוני הסיכון נשקף ממנה הגיל מקבוצת תתחיל הבדיקה .3 ב.

 מת״ק בהיתר המחזיקים , 50 גיל מעל אזור תושבי זוג לבני 5א/ מסוג ארעי ישיבה לרישיון מת״ק מהיתר

. זוגיות מכוח משפחות איחוד הליך במסגרת האחרונות השנים 5 ב
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אשרות תחום: ٠ ٨ ٠

 מעמד במתן לטיפול זמני נוהל
 או לאזרח הנשוי אזור לתושב
קבע לתושב

נושא:
ת שו סין ר לו כ או ההגירה ה ו

Population ه  Immigration Authority
ل سا طهس ةروالقت ناكل

5.14.0001 נוהל: מספר

(1 )מהדורה 2 מתוך 2 דף

1 02.2022 עדכון: תאריך

 מתקבלות הבקשות - בעבר עליו חל השעה הוראת שחוק מי ידי על המוגשות הבקשות ליתר הנוגע בכל .4 ב.

 במכלול הטיפול המשך בקשה. מספר להם ניתן זה נוהל פרסום ליום ונכון האוכלוסין מינהל בלשכות

להלן. למפורט בהתאם יהיה הבקשות

ודרישות תנאים ג.

מניעה והעדר חיים מרכז קשר, כנות משותפים, חיים קיום בעניין הרגילים הבדיקות לכללי כפוף זה בנוהל האמור כל

.5.2.0011 ונוהל 5.2.0008 בנוהל וכמפורט פלילית או ביטחונית

הטיפול: הליך ד.

50 גיל מעל אזור תושבי שדרוג .א 1 ד.

כדלקמן: לבדוק הלשכות על

והשב״כ הביטחון לגורמי עדכניות שאילתות הוצאת א.

לפחות אחרונות שנים 5 ובמשך הנוהל פרסום במועד מת״ק בהיתר החזקה בתנאי עמידה בדיקת ב.

עדכניים ומסמכים משותפים( וחיים קשר כנות חיים, מרכז של )קיומו בתנאים עמידה בדיקת ג.

 להזמין יש המת״ק- היתר החזקת בתנאי עמידה ובדיקת העדכניות הביטחון גורמי עמדות קבלת לאחר ד.

 החסרים המסמכים את להמציא עליהם יהיה מסמכים שחסרים ככל מעמד. לשדרוג ללשכה הזוג בני את

השדרוג. במועד

ג לבן מעמד למתן חדשות בקשות .ב.1ד. בישראל קבע לתושב או לאזרח הנשוי אזור תושב זו

 להגיש יכול אזור תושבי זוג בת בן/ עבור משפחות לאיחוד בקשה להגיש המעוניין קבע תושב או אזרח א.

הבאה: בכתובת המקוון באתר בקשה

https://aovforms.aov.il/mw/forms/Merital appilGatlon@plba.aov.iic אגרה תשלום תוך 

מקוון. באופן להגיש ניתן שלא ככל בקשה, להגשת תור לקביעת בבקשה ללשכה לפנות או

 ליום ועד 2021 ביולי 6 מיום החל מקוון באופן או פיזי באופן בלשכות שהתקבלו לבקשות הנוגע בכל ב.

 שניתן הבקשה מספר פי )על הבקשה קבלת לתאריך בהתאם הפונים את יזמנו הלשכות זה- נוהל פרסום

אביב. במערכת בקשות לתיק התיק את ויעלו שחסרים, ככל מסמכים, והשלמת אגרה תשלום לצורך לה(

שאושרו בבקשות קיימים ורישיונות היתרים בהארכות טיפול המשך .ג.1ד.

 1ד.א. סעיף לפי לשדרוגים במקביל יטופלו - קיימים רישיונות של הארכה ונדרשת שאושרו בקשות

קיימים. והיתרים לרישיונות הארכות ויינתנו

٢٨٦
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