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 כללי   -' א  חלק 

 : הגדרות .1

  או  הרווחה  משרד  ידי  על  מוכרו  באזור  פועלהבינלאומי    ארגון  –  ""לארב"

 ;"שבמתפאו המחלקה האזרחית   בישראל החוץ  משרד

 ; יהודה ושומרוןאזור  – "האזור" 

שהוסמך על  רמ"ח מבצעים במתפ"ש או מי    –"  במתפ"ש  "הגורם המוסמך

 ; ידו לעניין זה

עיסוק״   הגדה    –״היתר  )אזור  עיסוק  על  איסור  בדבר  בצו  כמשמעותו 

 ; 1967-(, תשכ"ז65)מס'  המערבית(

כמשמעותו בחוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה     – "הסכם הביניים"  

המערבית ורצועת עזה )סמכויות שיפוט והוראות אחרות( )תיקוני חקיקה(,  

 ;  1996- התשנ"ו

  האוכלוסין  במרשם  רשום  ואינו   ישראל   תושב  או  אזרח  שאינו  אדם   –"  זר"

 ; הפלסטיני

קרבה   עם  אשר    –   " איו"שלתושב    משפחתית"זר  או  / ו  זוג בת  /בן  לוזר 

   "ש;איו תושבי  שהינם ילדיםאו  / ו, םהורי

  בעל  שהינו"ל,  ארב   ידי על  המועסק  זר  –   " או מומחה בשירות ארב"ל  "יועץ

  לפרק   ש"לאיו   להיכנס  ומבקש,  מסוים  מקצועי  בתחום  מומחה  או  מקצוע

  פעילות   לטובת   הנדרש ,  יותומומח   בתחום   תפקידו   לביצוע   קצוב   זמן

 "ל;הארב

 ;בציבור  ידועים  רבותל,  האזור  תושבת  או  תושב  של  זוג  בת   או  בן  –  "מוזמן"
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  על  מוכרים ו  באזור  פועלים ה   , דת  וארגון   דתית  משלחת   לרבות  –   "מוסד דת"

 ; הפנים  במשרד  הדתות  אגף  ידי

  הכניסה   בצו על ידי שר הפנים    ה גבול שנקבע  תחנת   –  "ל" בינ  גבול   מעבר"

 ; לעת מעת  תוקפו  כפי, 1987-ז"תשמ(, גבול)תחנות  לישראל 

  ; "לארב עובד שהוא זר –  ""לארב עובד"

 בנושא  לפרוטוקול(  14)28-ו (  13) 28  בסעיפים   כמשמעותו  –   "ביקור  רישיון"

 ; הביניים הסכם  של אזרחיים עניינים

האוכלוסין    –   ""שאיו  תושב" במרשם  איו"ש  כתושב  הרשום  פלסטיני 

 הפלסטיני.  

  :רקע .2

הו  הסכם  במסגרת',  90- ה  בשנות  .א לרשות    חלקית  עברההביניים, 

ל   הפלסטינית זרים  כניסת  להתיר    והשומרון   יהודה  אזורהסמכות 

  יידרש ,  ש"לאיו  להיכנס  המבקש  זר,  כי   נקבע  כם הבינייםבהס.  (ש"איו)

 שיונפק על ידי הרש"פ, באישור הצד הישראלי.   ביקור רישיוןב להחזיק

  בקובעו כי   ,הישראלי  הצד  בידיהותיר סמכויות  הביניים  הסכם  זאת,    לצד .ב

זרים ממדינות המקיימות יחסים דיפלומטיים עם ישראל, יוכלו להיכנס  

   .לישראל תקפה  ניסהכ אשרתגם באמצעות   שלאיו"

המעבר לאיו"ש באמצעות אשרה ישראלית נמצאת תחת אחריות   סוגיית .ג

 .הפנים משרדב וההגירה  האוכלוסין  רשותמתפ"ש, הפועל בתיאום עם 
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נוגעת    נוהל .ד ככל שהיא  זו,  בא להגדיר את מדיניות מתפ"ש בסוגיה  זה, 

 . אשרה  באמצעות  לאיו"ש  כנסלהי  המבקשים,  זה  בנוהל  כהגדרתם  לזרים

 מטעם   ביקור  שיונות יבאמצעות ר  ,"שלאיו  כניסהל הטיפול בבקשות    סדרי .ה

ונוהל זה אינו    מעוגנים בנהלי מתפ"ש הרלוונטיים   ,הפלסטינית  הרשות 

 . עוסק בהם

עם   .ו דיפלומטיים  יחסים  מקיימות  שאינן  מדינות  אזרחי  שהינם  זרים 

',  ובנספח    המפורטות  מדינות   של  תעודות  ובעלי  םאזרחיאו  ישראל,  

, ולא יתאפשר  רישיון ביקור מאת הרשות הפלסטיניתמחויבים בקבלת  

 .  להם להגיש בקשות או לקבל אשרה בהתאם לנוהל זה

אישור הגעתו של הזר למעבר    ו, משמעות פי נוהל זהלמוקדם    אישור מתן .ז

עם הגעת הזר  רק    .לאזור  בפועל   כניסה  מבטיח  ואינו הגבול 'גשר אלנבי'  

בעניין כניסתו  החלטה סופית    ולאחר תשאולו, תתקבלאל מעבר הגבול  

 לאזור. 

  ישראל ממשלת    ולמדיניות   הביטחוני  מצב ל  בכפוף  יהיה  הנוהל  יישום  .ח

 .לעת   מעת ומשתנה   והנבחנת, העת באותה  הנהוגה

 : הנוהל מטרת .3

  להיכנס  המבקשים  זרים  בבקשות  הטיפול ואופן הסמכויות מדרג הגדרת .א

  עם   ובתיאום   למדיניות  בהתאם "ל,  הבינ  הגבול   מעברי  דרך  ש"לאיו

 . נטייםוו הרל   הגופים
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 : האשרות סוגי לכל בנוגע כלליים דגשים .4

לסוגים    אזורב  והשהייה   הכניסה  אשרות  מחולקות ,  זה  לנוהל   בהתאם .א

לפי   אשרות  מיועדות    ב'  חלקשונים.   באזור   מועד  קצר   לביקורלנוהל 

על עולה  שאינה  לפי    , חודשים  שלושה   לתקופה  שאשרות    ג'  חלק בעוד 

  בהתאם ,  לנוהל, הינן אשרות שהייה המנופקות למטרות ייעודיות שונות

מתייחס לבקשות להסדרת מעמד באזור  לנוהל,  ' ד  חלק. הפרק  להוראות 

אשרות לקבלת  אזור,    תושבישל    זריםזוג    בני   שהייתל  ולאפשרות 

שהרש"פ הגישה בעניינם בקשה להסדרת מעמד שסורבה, לצד בני זוגם 

   תושבי האזור )שלב"ז(. 

 על גבי האשרה.    יםמפורטותנאיה האשרה   קףתו תום  תאריך .ב

חל איסור להישאר בשטחי האזור לאחר תום תוקף האשרה, ככל שזו לא  .ג

בהתאם לתנאי האשרה או תוך שימוש באשרה שלא   שלא , או  הוארכה

 למטרתה.  

 : בתנאים אשרה  מתן .5

  ישנה ,  ש"לאיו  המגיע  לזר  סהכני  לאשרת  בקשה  מוגשת  בהם  במקרים .א

  בנקאית  ערבות  לדרוש,  להלן  כמפורט  המוסמך במתפ"ש,  לגורם  סמכות

עם תום האשרה   "שמאיו   הזר   של   יציאתו   הבטחת   לשם,  במזומן  ערבות  או

 תנאי האשרה.  יתר  קיום והבטחת 

 שיירשמובהם מתקבלת החלטה על דרישת ערבות, מן הטעמים    במקרים  .ב

 :להלן כמפורט ייקבע  הערבות גובה, ההחלטה בגוף
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  לדרוש ערבות עד לסך  "זמנהא   אוכלוסין  מרשם"ט  קמבסמכות   (1

 ₪.  25,000 של

  של   "ש לדרוש ערבות עד לסך מתפב  ומרשם  תיעוד "ד  רמ   בסמכות  (2

70,000  .₪ 

מבצעים    בסמכות (3 ערבות  מתפברמ"ח  לדרוש    של   סך  מעל"ש 

70,000  .₪ 

אוצר  קמ  לפקודת  רשומה  תהא  הערבות .ג פעולות הממשלה    מתאם  -"ט 

  פרטי   שם,  הדרכון  מספר:  זאת  ובכלל  הזר  של  פרטיו  את  ותכלול,  בשטחים

 . הלידה  ותאריך  משפחה ושם

לאשר כניסת הזר בכפוף להפקדת ערבות, תינתן לו הודעה על כך,    הוחלט .ד

  בהתאם   הדואר  בבנק  תופקד  הערבותתוך ציון גובה הערבות הנדרשת.  

 . מטעמו  למי או  לזר  שימסרו להנחיות

  כתב   הוא  -1התחייבות   טופס  על  הערב  את  להחתים  יש,  הערבות  קבלת  עם .ה

עותק מכתב ההתחייבות .  שהוכתבו  לתנאים  בכפוף   ייצא   שהזר   התחייבות 

לידי    ,  הערובה  יחד עם אסמכתא על הפקדת נוסף    הערב יועברו  ועותק 

 .  יישמר בלשכת הקישור באלנבי

עיתיות    יתקיימו .ו בתנאי   ש"באיו   הזר   של  שהותו  בדברבדיקות  ועמידה 

 . האשרה

 
 '.זראה נספח 1
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והעברת    עמידה בתנאי אשרת השהייה של הזר/יציאתו מאיו"ש,  רלאח .ז

תוחזר הערבות בדואר רשום לבנק, תוך    עדכון לגורם הרלוונטי במתפ"ש

 למפקיד הערבות.  ידי הגורם הרלוונטי במתפ"ש- על  מתן הודעה

, "שבמתפ  המוסמך  גורםל   הנושא  יועברלא עמד הזר בתנאי הערבות,    אם .ח

שהופקד  לחילוט  האפשרות   שקילת  לשם   לבעל   להודיע  יש.  הסכום 

 . סכום הערבות חילוטוונה ל כ בדבר הערבות

חילוט הערבות, תהיה באפשרותו לפנות  וונה לכ לזר על    הודעה   מתן  לאחר  .ט

על ההחלטה   יכלול    7תוך    "שבמתפ   המוסמך  גורםלבהשגה  הזר  ימים. 

לעמדתו את ביטול החילוט.    שמצדיקותבהשגתו את הנסיבות החריגות  

  מעת   ימים  7  תוך  "שבמתפ  המוסמך  גורםהידי  -על  תתקבל  ההחלטה 

 .הזר  לידי  ותועבר,  קבלתה

במתפ"ש   .י המוסמך  הגורם  על  החלטת  ובהשגה  הערבות  חילוט  לעניין 

לוסין, שיפעל לעדכן  תועבר לקמ"ט מרשם אוכההחלטה, ככל שהוגשה,  

   .ןהרישום של הערב, הנערב והמזמי גיליון בהתאם את 

הגורם    לצד .יא רשאי  ערבות,  הפקדת  שעניינו  תנאי  לקבוע  האפשרות 

לקבוע תנאים מסוגים אחרים, לרבות: דרישה להצגת כרטיס    המוסמך

טיסה חזרה, חתימה על הצהרה באשר לידיעת תנאי האשרה, התחייבות  

 לשהייה במקומות מסוימים בלבד וכיוצא בזה.  

 :האשרה  הארכת .6

האשרה    משכי .א לסוג  בהתאם  זה,  בנוהל  קבועים  המרביים  האשרות 

 הרלוונטי.  
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נציג מרשם האוכלוסין הפלסטיני    באמצעות  תוגש  אשרה  הארכתל  בקשה .ב

תוגש על גבי טופס    הבקשה  .ז"מנהא   אוכלוסין  מרשם  ט"קמל,  ברמאללה

, לפחות שבועיים  , בצירוף דרכונו של המבקשלנוהל זה  ג'  בנספחהמופיע  

 טרם מועד פקיעת האשרה.  

בקשה    במקרים .ג הגשת  לאשר  ניתן  בלבד,  ישירות   הזרידי  - עלחריגים 

 .  הציבור  פניות  קציןפנייה ל באמצעות, אוכלוסין  מרשם"ט  קמל

נסיבות   כל .ד למכלול  בהתאם  לגופה,  תיבחן  אשרה,  להארכת  בקשה 

 המקרה, לרבות:  

 ; ההארכה צורך (1

 ;באזור  להשתקעות חשש (2

 ; כדין ושלא כדין,  ש"באיושהייה בעבר  תקופות (3

 ; המקרה  דחיפות (4

 ; הבקשה  בהגשת איחור (5

 ; אשרה למתן כתנאי  ניתנוש ככל, קודמות התחייבויותב עמידה (6

 ;"לבחו המזמין שהיית (7

 ; שונות בבקשות עבר  והצהרות  תשאול  תכני בין עקביות   חוסר (8

 . לעניין נטי וו הרל   אחר  שיקול כל (9

לנוהל זה, ניתן להאריך מטעמים    ב'  חלקביקור, המנופקות לפי    אשרות .ה

של   מרבית  לתקופה  בלבד  היותר    3חריגים  לכל  נוספים    – חודשים 

 קמ"ט מרשם אוכלוסין מנהא"ז.   מכותבס
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לנוהל זה, ניתן להאריך    ג'  חלק למטרות ייעודיות, המנופקות לפי    אשרות .ו

סוג אשרה, כמפורט בחלק    לכלבהתאם להוראות הפרטניות הרלוונטיות  

 ג' להלן.  

  בלבד   חריגים  מטעמים ,  האשרה  למשכי  ביחס  מההוראות   חריגה .ז

  בכל   ."שבמתפ   המוסמך  גורםהשל    רואיש   טעונה,  ומנימוקים שיירשמו

 . חודשים  27  על  העולה  לתקופה  זה נוהל  לפי  אשרה  תוארך לא ,מקרה

 פעמיות  רב אשרות .7

האזור  ככלל .א משטחי  הזר  של  יציאתו  עם  פוקעת  לאזור  כניסה  אשרת   ,

היוצא מן האזור   זר  לפיכך,  מעברים    דרךבאמצעות המעברים הבינ"ל. 

 , נדרש לבקש ולקבל אשרה חדשה.  לאזור  ניתבש  להיכנס ומעונייןאלו  

העילות    על .ב מכוח  ייעודיות  אשרות  שקיבלו  זרים  לעיל,  האמור  אף 

  לקבל לפנות לגורם המוסמך בבקשה    יוכלולנוהל זה,    'ג  בחלקהכלולות  

 פעמית   רב  אשרה, כי  יובהרכניסה רב פעמית לאזור.    תהמאפשר   האשר

 . אגרה בתשלום כרוכה 

 הזרים   פניות   למוקדובטרם הגעה לאזור    מראש  ימים   45  תוגש  הבקשה  .ג

חריגים, רשאי הגורם המוסמך לאשר קיצור תקופה   במקרים.  "שבמתפ

 זו, בהתאם לנסיבות המקרה.  

  האסמכתאות   כלל  אליו   פוויצור  לבקשה   הנימוקים  יפורטו   בטופס  .ד

  גורם ה"י  ע  תיבחן  הבקשה.  פעמיות  רב  בכניסות  הצורך   את  המבססות

 . "שבמתפ המוסמך



 "ס בלמ
 

  
 

 

 

 

 

11 
 

 

 

 

 

   2022                                        פברואר  
 

מכילה    עמודים  62הפקודה 
 

   פעולות            תיאום
בשטחים   הממשלה 

פקודות  קבע   קובץ 
 

  רב  אשרה  שרלאפ  "שבמתפ  המוסמך גורםה אישור בקשה, בסמכות    בעת .ה

 רב   אשרה  או,  עם מספר כניסות מוגדר מראש לאזור )כרטיסיה(  פעמית

 .הכניסות מספר על מגבלה כוללת שאינה  פעמית

גשר    יובהר .ו דרך  תתבצע  פעמית,  רב  אשרה  באמצעות  לאזור  כניסה  כי 

מראש,    בקשה  הגשתמקרה    בכלדרך נתב"ג טעונה    כניסהבי בלבד.  אלנ

 . בלבד חריגות  בנסיבות ותאושרפרטני   באופןתיבחן   אשר

 אשרות   החלפת .8

 נות לאשרה למטרה אחרת,לש המחזיק באשרה    במקרים בהם מבקש הזר .א

להמשיך   ולכל    באזור  לשהותבאפשרותו  בבקשתו,  החלטה  לקבלת  עד 

 . שבידוהתקפה   ההאשר המאוחר, עד למועד תום תוקף  

  מטרת   שינוי  אישור  או  ההחלטה  קבלת  בטרם  ,הזר  של  האשרה  קע תוקףפ .ב

האזור  -על   האשרה  את  לצאת  הזר  יידרש  המוסמך,  הגורם   ולפעול ידי 

 . בעניינו שתתקבל להחלטה  בהתאם

זה    בהתאם לסעיף הרלוונטי בנוהלאשרה ייבחנו  מטרת  בקשות לשינוי   .ג

 ובהתאם לסד הזמנים הקבוע בו.  

 מנועי כניסה  זרים .9

, של גורמי  אדם הכלול ברשימת מנועי כניסה  – "  כניסה  מנוע"   זה   בסעיף  .א

 הביטחון, המשטרה או ביקורת הגבולות.  
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זר ממדינה המקיימת יחסים דיפלומטיים  לא תורשה כניסתו לאזור של   .ב

בעניינו   מתשקיי,  ו' בנספח  שאינה מנויה ברשימה המפורטת  ועם ישראל  

. ניתן  הגבולות  ביקורת  גורמי  מטעם  מניעה  או  פלילית,  ביטחונית  מניעה

 . לנוהל זה 11לסעיף    בהתאםלהגיש השגה על החלטה כאמור, 

לזר כאמור   לאשר,  "שבמתפ  המוסמך  גורםהאף האמור לעיל, בסמכות    על .ג

  חוות   קבלת   לאחר  וזאת ,  דחוף  רי א הומניט  צורך   של   במקרה   לאזור  כניסה

   .תול בהחלטהגורם המכלי , תוך ידועהמכליל הגורם מאת פרטנית דעת

 כניסה:   סירוב .10

ייבחנו    ,לאזור  להיכנס  מוקנית  זכות  לזר  אין,  ככלל .א זרים  של  ובקשות 

   בהתאם לשיקול דעתו של הגורם המוסמך.

  או   ביטחונית   מסוכנות  של   שיקולים   למנות  ניתן,  שייבחנו  השיקולים   עם .ב

באזור, הפרת תנאי    שלא כדין  להשתקעות  חשש,  הזר  מן  הנשקפת  פלילית

 אשרה בעבר וכל שיקול רלוונטי אחר.  

זאת,    יחד .ג יבחן הגורם    טרםעם  על סירוב למתן אשרה,  קבלת החלטה 

בהתאם    המוסמך האם ניתן לאשר את הבקשה באופן חלקי או בתנאים 

 .  תוך עדכון הגורם המקצועי ,לעיל  5לסעיף 

ר על זר הוא הסמכות לקבל החלטה האם לאסו  "שבמתפ  המוסמך   גורם ה .ד

 . שלהיכנס לאיו"
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 הארכתה  או אשרה למתן סירוב על  השגה .11

לנוהל    'ג  או' ב  חלקים לפי להאריכה או   שסורבה בקשתו לקבל אשרה  זר .א

תוך   רשאי  לידיעתו, ימים  30זה,  בבקשה  ההחלטה  שהועברה  מיום   ,

ההשגה תוגש    . "שבמתפ המוסמך  גורםלההחלטה    על  בכתבלהגיש השגה  

 .  "שמתפ של הזרים  פניות מוקדבאמצעות 

,  האפשרי  בהקדם  השגהב יחליט  או מי מטעמו    "שבמתפ   המוסמך   גורם ה .ב

הגורם  , רשאי  השגה. בעת בחינת ה הימים ממועד הגשת  60-מ  יאוחר  ולא

 ועץ בכל גורם מקצועי שימצא לנכון, בהתאם לנסיבות המקרה. להיו

בהתאם לשיקול דעתו ותוך התייעצות  רשאי,    "שבמתפ   המוסמך  גורםה .ג

ככל שאין מניעה אחרת, לאשר  ועם הגורמים הרלוונטיים במקרה הצורך,  

  ועד   השגהה  נהנדו  ה זמנית באזור למשך התקופה ב  שהייהלמוזמן אשרת  

 .  מכן  לאחר יום 30

 : נוספים דגשים .12

' )קרי, אשרה אחרונה  LAST PERMIT'  חותמת  בדרכונו  שהוטבעה   זר .א

לחידושה(   לפנות בבקשה  נדרש  ולפנות  מאיו לצאת    נדרש שלאחריה  "ש 

 . זה בנוהל לאמור בהתאם, "שלאיו בבקשה מחודשת לכניסה 
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 באזור   ביקוראשרות    - '  ב  לק ח

 כללי  .1

למטרת    כלל .א מיועדות  זה,  חלק  לפי  המנופקות  באזור,   ביקור האשרות 

 .חודשים שלושה עלשלא יעלה  לפרק זמן  יוגבל  ותוקפן

  לאזור   מעבר .  בלבד  אלנבי   מגשר   תתבצע  זה   חלק  מכוח  לאזור  כניסה .ב

ע"פ    והומניטריים  חריגים  במקרים  יתבצע"ג,  נתב   דרך  מישראל בלבד, 

 . "שבמתפ המוסמך  גורםהאישור מראש של 

.  זרים המבקשים לבקר באזור ובישראל במקבילנוהל זה אינו מתייחס ל .ג

 2. האוכלוסין וההגירההללו יטופלו בהתאם לנהלי רשות  

אשרות ביקור לפי חלק זה יוענקו אך ורק לזרים המשתייכים לקטגוריות   .ד

 הבאות:

לצורך ביקור    –   איו"ש  תושבי  שלמדרגה ראשונה    וקרוביםזוג    בני (1

שנמצא    , או באזור בעת הגשת הבקשההוא    וחיי   שמרכז "ש  איו  תושב

הביקור,   בעת  ד' באזור  חלק  לפי  מעמד,  להסדרת  בקשה  הגשת    או 

 לנוהל זה.  

לצורך    –  "שאיושל פלסטינים הרשומים כתושבי    16עד גיל    ילדים (2

 "פ, כתושבי האזור. ביקור או הסדרת רישומם ברש

 .ומשקיעים עסקים  אנשי (3

 
מס'    2 "  6.4.0010נוהל  וההגירה  האוכלוסין  רשות  הטיפשל    של   הבינלאומיים  הגבול  במעברי  בעוברים  ולנוהל 

 ".ישראל
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  או  ידיעות  סוכנות  במסגרת   אחר  תקשורתי  תפקידבעל    או  עיתונאי (4

  העיתונות   לשכת  מטעם  מתאימה  תעודה  נושא ,  תקשורת  כלי

, כי  הגורם המוסמך)לע"מ( או שהוכיח להנחת דעתו של    הממשלתית

לצורך תפקידו במסגרת סוכנות    –  הינו מועסק בכלי תקשורת בינ"ל

 הידיעות או כלי התקשורת. 

לאשר מתן אשרה לפי חלק זה לזרים    הגורם המוסמך במתפ"שבסמכות   .ה

משתייכי לעיל,  שאינם  המפורטות  לקטגוריות  חריגות ם    בנסיבות 

 . שיירשמו מיוחדים  ומטעמים הומניטאריים

 הבקשה  הגשת .2

אזרחי מדינות החתומות על הסכם פטור מאשרות עם ישראל שהם  זרים .א

אשרה   ומבקשים  בלבד  ביקור  למטרת  ושומרון  יהודה  לאזור  המגיעים 

ויהיה זה  חלקמכוח   מראש,  בקשתם  להגיש  ככלל,  יחויבו,  לא   ,

למעט  וזאת  אלנבי,  למעבר  הגעתם  עם  את הבקשה  להגיש  באפשרותם 

 . פורשבמקרים בהם נקבע אחרת בנוהל זה, באופן מ 

 שבעברם ממדינות החתומות על הסכם פטור מאשרות עם ישראל    זרים .ב

; זרים  ביטחוני  או   פלילי   עבר   בעלי   זרים ;  לישראל  או   לאזור  לכניסה   סורבו 

וזרים שבחמש באזור  או  בישראל כדין    שלאתקופות שהייה    שבעברם  ;

השנים האחרונות הותנתה כניסתם לאזור או לישראל בהפקדת ערבות  

  . במתפ"ש  זרים פניות    מוקדכספית, יידרשו לתאם את הגעתם מראש דרך  
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  אך ,  ישראל  עם  דיפלומטיים   יחסים  המקיימות   מדינות  אזרחי שהם    זרים .ג

המבקשים להיכנס    3,ישראל  עם  מאשרות  פטור  הסכם  על  חתומות  אינן

ישראלית,   אשרה  באמצעות  שהיא,  מטרה  לכל  לפנות לאיו"ש   רשאים 

, על מנת להגיש בקשה לקבלת אשרה,  מוצאם  במדינתהישראלית    לנציגות

 הגורם המוסמך. כמפורט בנוהל זה. הבקשה תועבר לבחינת  

  נמל  דרך  להיכנס  ומעונייןלהגיע לאזור בלבד למטרת ביקור,    המבקש  זר .ד

מראש  ולתאם  לאשר  יידרשגוריון,  -בן   התעופה  פניות    הגעתו  מוקד  עם 

     .מתפ״שזרים ב

כאמור בסעיפים קטנים    , עבור זרים הנדרשים לכך לאזור  לכניסה   בקשה .ה

לעיל-ו  'ב הכניסה  ימים  45  תוגש   , ג׳  מועד  טרם  מקרים  לפחות  למעט   ,

, יותר  קרוב  במועד הומניטאריים וחריגים, בהם יתאפשר להגיש בקשה  

. יודגש שעות טרם מועד הכניסה  48ולכל הפחות    המקרה  נסיבות  פי  על

תקינה   אינה  או  מלאה  שאינה  בקשה  להשלמת    -כי,  עד  תטופל  לא 

  הפרטים  ציון  בצירוף   למבקש  תימסר  ין י הודעה בענ  הפרטים הנדרשים.

 . השלמה הטעונים

 זה.   לנוהל 'ב  בנספחתהיה ערוכה לפי הטופס המופיע   הבקשה .ו

בהטיפו .ז פרטים,  שהוחזרה    בקשה ל  השלמת  לצורך  הושלמו  לפונה  ולא 

יידרש להגיש בקשה חדשה,  , והפונה  יופסק  ,ימי עבודה  30תוך  הפרטים  

 .שנדרשועם כלל הפרטים 

  

 
 על פי העדכונים המתפרסמים מעת לעת מטעם משרד החוץ.  3
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    בבקשה ההחלטה  .3

ידי    –  מראש  בקשתו  להגישבו נדרש הזר    במקרה .א תתקבל ההחלטה על 

ימים ממועד    45בכתב תוחזר לפונה תוך    מנומקת  תשובה.  המוסמך  הגורם

דחיפות   מעורר  נסיבותיו,  נוכח  שהמקרה,  ככל  הבקשה.  יפעל    – הגשת 

 הגורם המוסמך להחלטה בבקשה בהקדם האפשרי.  

של זר, אשר מדינת מוצאו חתומה על הסכם פטור מאשרות עם    במקרה  .ב

 – ישראל, ועניינו אינו נמנה עם המקרים המצריכים הגשת בקשה מראש 

 בעת הגעתו למעבר אלנבי.תקבל ההחלטה ת

, תוטבע חותמת לכניסה לשטחי איו"ש בלבד  הבקשה  אישורשל    במקרה .ג

הנושאת את הכיתוב: "מוגבל לשטחי איו"ש בלבד" בדרכונים או  ייעודית  

   . בתעודות המעבר

  הזכות   יידוע  תוך  , תוחזר תשובה לפונה בכתב,בקשה  סירובשל    במקרה .ד

 .השגה  להגשת

   שונות הוראות .4

יהיה באפשרותו לבקש    –   ויצא בהתאם לתנאי האשרה   לאזור  הזר  כנס נ .א

  ממועד   חודשים  9  בחלוף  רקמכוח חלק זה לכניסה עתידית,  נוספת  אשרה  

תהיה    חריגה  . האזור  מן   יציאתו זו    המוסמך   גורם ה   באישור מתקופה 

 , מטעמים מיוחדים שיירשמו.  "שבמתפ
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 ייעודיות  למטרות   אשרות  - '  ג  לק ח

יפורטו    בחלק .1 והתנאים    סוגי זה,  השונות,  הייעודיות  למטרות  האשרות 

 לקבלתן.  

 כלליים:  דגשים .2

מראש,    כלל .א בקשה  הגשת  טעונות  זה  חלק  לפי  המתווה    לפיהאשרות 

שנקבע בהתאם למטרת האשרה הרלוונטית,  וזאת גם אם מדינת מוצאו 

 של הזר חתומה על הסכם פטור מאשרות עם מדינת ישראל.  

זה    אשרות .ב חלק  או    אינןלפי  אזור  לתושבי  הנשואים  לזרים  מיועדות 

המנהלים קשר זוגי עם תושב אזור, בין אם החל הקשר הזוגי לפני ההגעה  

 חל לאחריו.  לאזור, ובין אם ה

לפעול להסדרת    , אזור  תושב  עם  זוגי   קשר  המנהלים או    הנשואיםים  יזר .ג

  הגעת   לאחר  הקשר  החללנוהל זה, טרם הגעתם לאזור.    'ד  חלקעניינם לפי  

)לכתובת    "שבמתפ   המוסמך   הגורם להודיע על כך בכתב אל    יש   , לאזור  הזר

ייעודית(   יש  הקשר  תחילת  מיום  ימים   30  תוך דוא"ל  במקביל    להגיש . 

  . בנוהל זה  'ד  חלק ל   בהתאם,  הפלסטינית  ברשות  מעמד   להסדרת  בקשה

יום הקשר  תחילת  יום"  – זה    לעניין האירוסין,  טקס  כיום  ייחשב   "

לפי   בית,  משק  באותו  משותפים  מגורים  תחילת  יום  או  הנישואין 

 המוקדם.

תוך    התקבלהלא   .ד מעמד  להסדרת  בקשה  הישראלי  מיום  יום  90בצד   ,

האזרחי,   למנהל  ההודעה    לצאת   יהיה  הזר   ועל האשרה    תפקעהגשת 

   .מהאזור מיידית
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לפי   .ה אשרות  להאריך  יהיה  ניתן  לא  בנוהל,  האמור  האף  זה    חלקעל 

על   העולה  אשרות    27לתקופה  לקבל  יהיה  ניתן  זאת,  עם  חודשים. 

 זה.  חלקבמתחדשות בכפוף למפורט 

 : הגבוהה ההשכלה   וםבתח  וחוקרים מרצים .3

וחוקרים   .א למרצים  האשרות  הנפקת  הליך  את  להסדיר  זה  פרק  מטרת 

 באקדמיה הפלסטינית.  

 כהיתר עיסוק.  גם אשרה לפי סעיף זה, יראו בה   .ב

 :אורחים  וחוקרים מרצים .ג

 באזור.  סימסטריאליים וקורסים  השתלמויות,  כנסים: יעד (1

   . לפחות שני תואראקדמית: על הזר להיות בעל   דרישה (2

  ועד   האקדמית  הפעילות   למשך  בהתאם  יקבע:  האשרה  משך (3

 במקרה של קורס סמסטריאלי. חודשים  5 של תקופהל

  לשוב   שברצונו  וככל,  מהאזורהזר    יצא  האשרה  תקופת  בתום (4

זה  יהיה ,  לאזור מסוג  לאשרה  חדשה  בקשה  להגיש    ,באפשרותו 

במקרה של  .  האזור  את   יציאתו   ממועד  לפחות   חודשים   9  בחלוף

תקופה העולה על אורכו של  קורס סימסטריאלי, לא ניתן לאשר  

   אחד בשנת לימודים קלנדרית. קורס

   :נדרשים במקצועות מצטיינים  וחוקרים מרצים .ד

למכסה    מצטיינים  חוקרים  של  מצומצם  מספרל  מיועד (1 בהתאם 

תפורט בנספח א' לנוהל  ו  "שבמתפ  המוסמך  גורםהשתיקבע ע"י  

   .זה
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לאשרה לפי פרק זה תאושר במקרה כי הוכח להנחת דעתו    בקשה (2

למרצה    "ש במתפ  המוסמך  גורם ה של   משמעותית    תרומה כי 

  פעולה   שיתוף  לקידום  או  האזור  לכלכלת,  האקדמית  להשכלה

 . אזורי  ושלום

   לפחות. דוקטור תואר בעלאקדמית:   דרישה (3

יהיה ניתן לחדשה  ו אשרה: האשרה תינתן לתקופה של שנה,  משך (4

  חודשים. אם תקופת עבודתו של מרצה   27  לפרק זמן שלא יעלה על

חודשים, יגיש בקשה חדשה לאחר    27תעלה על    או חוקר מצטיין

יציאה לחו"ל, ובלבד שסך כל תקופת השהות לא תעלה על חמש  

   .שנים במצטבר

תקופת האשרה יצא המרצה מהאזור, וככל שברצונו לשוב    בתום (5

זה   מסוג  לאשרה  חדשה  בקשה  להגיש  באפשרותו  יהיה  לאזור, 

   . האזור את יציאתו ממועד לפחות  חודשים  9 בחלוף כניסהלצורך 

  וילדים  זוג  בני  לכניסת אפשרות  תינתן : נלווים משפחה  בני  כניסת (6

זה,   לסעיף  בהתאם  אשרה  שקיבל  מצטיין  וחוקר  מרצה  של 

 לפרק זה.   7  בהתאם לסעיף"  נלווים  משפחה"בני    אשרת  באמצעות 

 : השיטה .ה

ההשכלה    מרצים   אשרת  לקבלת   הבקשות  כלל (1 בתחום  וחוקרים 

המוצא של    במדינתהישראלית    לנציגות   תוגשנה  לסוגיהן הגבוהה  

  60לכל הפחות      , הזר, בצירוף מסמך הזמנה רשמי מטעם הרש״פ

  המסמכים   יצורפו  בקשה  לכל.  המבוקש  הכניסה   מועד  טרם  ימים

 . להלן"  ודרישות"תנאים    ףסעיב כמפורט
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  מרצים לקבוע מכסה לכניסת    "שבמתפ   המוסמך  גורםה  בסמכות  (2

  . זה לנוהל א'  בנספח יפורסמו  המכסות.  וחוקרים

  הבקשה   תאושרשמסמכי הבקשה ימצאו תקינים ומספקים,    ככל (3

ככל שחסרים מסמכים לבקשה, יוחזר מענה  .  פנויה  למכסה  בכפוף

 .יום  21לפיו ניתן לבצע השלמת מסמכים תוך  

 : ודרישות תנאים .ו

 . 25  - אשרה לקבלת מינימום גיל (1

 :הבאים  המסמכים את תכלול אורח  וחוקר מרצה לאשרת בקשה (2

לאשרה,    טופס (א הבקשה    הצהרהבקשה  טעמי    לכניסהלגבי 

  וזוגיים  משפחתיים  וקשרים  חיים   קורות   שאלון ו  לאזור

 . באזור

,  המבקש  של  וההכשרה  ההשכלה  לגבי  ותיעוד  מסמכים (ב

מטעם  לרבות   האקדמי  התואר  אודות  על  רשמי  אישור 

 המוסד שהעניק את התואר.

)פרטי    שם  שינוי   בוצע   אם .  המוזמן  של   הלידה  תעודת   צילום  (ג

  שינוי  על  המעידה  ציבורית  תעודה  להציג  יש(  החמשפ   או

 .השם

  חודשים   6  על   העולה  לתקופה  התקף  המבקש  של  זר  רכוןד (ד

דרכון  אם    .המבוקשת  השהות  לתקופת  מעבר  לפחות קיים 

 ממדינה נוספת, יש להצהיר על כך ולמסור את פרטיו. 



 "ס בלמ
 

  
 

 

 

 

 

22 
 

 

 

 

 

   2022                                        פברואר  
 

מכילה    עמודים  62הפקודה 
 

   פעולות            תיאום
בשטחים   הממשלה 

פקודות  קבע   קובץ 
 

 הרש״פ. הזמנה רשמית מטעם  (ה

 

התאריכים    הזמנה (ו את  הכולל  האקדמי  של המוסד  רשמית 

וחוזה   האקדמית  הפעילות  מהות  לביקורו,  המבוקשים 

 . העסקה

 . המבקשצילום חזיתי עדכני של פני   (ז

 .המבוקשת  השהייה לתקופת  רפואי ביטוח על אישור  (ח

 :הבאים  המסמכים את  בנוסף יצרפו מצטיינים  וחוקרים מרצים (3

)או    ומאומתחתום    מסמך (א האקדמי  המוסד  רקטור  מטעם 

שיכלול   שונה(  תוארו  אם  גם  דומה,  בתפקיד  המשמש 

להשכלה   תרומתה  המבוקשת,  המשרה  למהות  התייחסות 

האקדמית, לכלכלת האזור או לקידום שיתוף פעולה ושלום  

 אזורי. 

לפרק    7אם לסעיף  וזמן בהת שפחת הממ  אודות  הפרטים  כלל (ב

 זה.  

 : מצטייןמרצה /חוקר אשרת   הארכת .ז

  למשרד לעניינים אזרחיים ברש״פ   יוגשו  אשרה  להארכת  בקשות (1

 . העוקבת הלימודים  שנת של  תחילתה טרם לפחות  חודשיים
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  בשנת  בפועל  העסקה  על  הוכחות  יצורפו  אשרה   להארכת  לבקשה (2

  על   הוכחות  לרבות  האקדמי   מהמוסד)אישור    החולפת  הלימודים

  רפואי   ביטוח  אישור  לצרף  יש  כן(.  לחוזה  בהתאם  השכר  תשלום

 .המבוקשת  השהייה לתקופת

 . מרצהה  של והילדים הזוג  בני של פרטיהם את גם  תכלול  הבקשה (3

  סטודנטים .4

  סטודנטים   עבור   לאשרה  בקשה   הגשת   הליך  להסדיר  זה   פרק   של   מטרתו  .א

   באזור   המוכרים  גבוהה  להשכלה  במוסדות  לתארים  ללמוד  המעוניינים

 . )להלן: מוסד מוכר( זה לנוהל  ד'בנספח  מפורטכ

 : השיטה .ב

שנת לימודים    בעבור  ראשונה  לקבלת אשרת סטודנט  הבקשות  כלל (1

הזר,  ,  אקדמית של  המוצא  במדינת  הישראלית  לנציגות  תוגשנה 

עד   ,  הלימודים  לשנת  הקודם  באפריל  1ליום  בכל שנה קלנדרית 

הרש״פ מטעם  רשמי  הזמנה  מסמך  יצורפו  בצירוף  בקשה  לכל   .

 "תנאים ודרישות" להלן.  סעיףהמסמכים כמפורט ב

לכניסת    "שבמתפ   ךמהמוס   גורםה  בסמכות (2 מכסה  לקבוע 

  הקיימים   התארים  לסוגי   תחולק  שהמכסה  יכול .  סטודנטים

  שתוגבל   יכולו  ( דוקטורט  פוסט  לרבות)ראשון/שני/שלישי  

  לנוהל   א'  בנספח  יפורסמו   המכסות.  מיםי מסו   לימוד  למקצועות

 .זה
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  הזר  פרטי  כללויי ,  ומספקים  תקינים   ימצאו  הבקשה   שמסמכי   לככ (3

  גורם ה ידי  על    רוכזאשר ת  עקרוני  אישור  שקיבלו  הזרים  ברשימת

 .  "שבמתפ המוסמך

יישלח למחלקה הקונסולרית    3  בסעיף  כאמור  הרשימהשל    עותק (4

  במשרד החוץ, וזו תעבירנה לנציגויות ישראל הרלוונטיות בחו"ל 

 .  בצירוף הנחיה לקבל את הזרים לראיונות בנציגויות

לתאם    ,מוצאו  במדינת  ישראל  לנציגות  לפנות  הסטודנט באחריות (5

ליום    ראיון ל  ולהתייצב עד  המאוחר  שנה  במאי    15לכל  באותה 

יועברו    בצירוף המלצת הנציגות  הראיונות  סיכומי  כללקלנדרית.  

ליום  עד    "שבמתפ  המוסמך   גורם המנציגויות ישראל בחו"ל לידי  

   .באותה שנה קלנדרית ביוני  15

בצירוף  יבצע בחינה סופית של הבקשות    "שבמתפ  המוסמך   גורם ה (6

התשאולים המאושרת    סיכומי  הסטודנטים  רשימת  את  ויגבש 

תועבר   הרשימה  הקרובה.  הלימודים  מרשם  לקמלשנת  "ט 

 . אוכלוסין

של   (7   אחת   לימודיםלשנת  הוא  ,  זרים  לסטודנטים  אשרותתוקפן 

  הוא   בו  ולמוסד  לסטודנט   הרלוונטיים  לתאריכים  בהתאם,  בלבד

באותו התואר, ובלבד שהללו    הארכות  לאשר מספר    ניתן  .לומד

היה ולימודיו של הסטודנט נמשכים מעל  חודשים.    27לא יעלו על  

ובלבד שסך  לאחר יציאה לחו"ל,  חודשים, יגיש בקשה חדשה    27

על   תעלה  לא  השהות  תקופת  באותו  כל  במצטבר  שנים  ארבע 

  שלישי   לתואר  סטודנט  של  במקרה  במצטבר  שנים  וחמשהתואר,  

 .  ובכפוף לעמידה בתנאי האשרה דוקטורנט פוסט או
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 : ודרישות תנאים .ג

 . 18  -מינימום לקבלת אשרה  גיל (1

 את המסמכים הבאים: תכלול  סטודנט שרתאל בקשה (2

כולל קורות חיים והצהרה לגבי טעמי  בקשה לאשרה,    טופס  (א

 . לתוארהבקשה  

 . וזוגיים באזורשאלון קורות חיים וקשרים משפחתיים   (ב

  חודשים   6  על   העולה  לתקופה  התקף  המבקש  של  זר  דרכון (ג

 . המבוקשת  השהות לתקופת מעבר לפחות

  אין,  מקורית  תעודה  הוצגהאם  .  המבקש  של  לידה  תעודת (ד

לאמתה  אם    .באימותה  צורך נדרש  ציבורית  תעודה  הוצגה 

עברית. או  ערבית  לאנגלית,    רק  זאת  לצרף  יש  ולתרגמה 

 . הראשונית  בבקשה

 . המבקשצילום חזיתי עדכני של פני   (ה

הזמנה של המוסד הלימודי המוכר ואישור על קבלה    מכתב (ו

פירוט על אודות    שיכלוללמוסד זה, חתום על ידי נציג המוסד  

 מקצוע הלימוד, סוג התואר ומשך תקופת הלימודים הצפויה.  

  לגבי   אישור  זה  בכלל  -  למבקש  מחייה  אמצעי  על  הוכחות (ז

 . יו"בוכ   בנק חשבון  תדפיס, לימוד  שכר תשלום, מלגות

 .המבוקשת  השהייה לתקופת  רפואי ביטוח על אישור  (ח
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 שישנם. ככל    קודמים  תארים  של  קיומם  בדבר  אקדמי  אישור  (ט

 :סטודנט אשרת   הארכת .ד

חודשיים לפחות    "פ הרש  באמצעות  יוגשו  אשרה   להארכת  בקשות  (1

 טרם תחילתה של שנת הלימודים העוקבת. 

לימודים בשנה    יוםק יצורפו הוכחות על    אשרה   להארכת  בקשהל (2

ואישור    בשנה קודמת  הלימודים   יום ק קודמת )אישור מהמוסד על  

שכר    תשלוםהוכחות לאמצעי מחיה,    ,על המשך לימודים והיקפם(

 . המבוקשת  השהייה  לתקופת  רפואי וביטוח מגורים מקוםלימוד, 

 :נוספות הוראות .ה

  לעבוד   המבקש  על  איסור  חל  הלימודים  תקופת  במהלך,  ככלל (1

,  לפחות  שני  לתואר  לסטודנטים  תאפשרי על אף האמור,  .  באזור

  הלימוד   בתחום  הוראה   או  תרגול  מהותהש   חלקית  במשרהלעבוד  

 . לומד הוא  בה באוניברסיטה המבקש  של

זה  לפי  באשרה  יראו (2 המפורטים    עיסוק  כהיתר,  חלק  בתנאים 
   .שלעיל 1קטן  בסעיף 

 :  מתנדבים .5

ל   -'מתנדב'אשרת   .א לאפשר  ,  עמותות,  בריאות,  רווחה  ארגונינועדה 

מזמין"(    אחרים  פילנתרופיים  וגופים  דת  מוסדות "גוף    להיעזר )להלן: 

,  קיום  דמי  תמורת  אלא,  ושכר  תמורה   ללא   להתנדב   המוכן ,  זר  אדם   בכוח 

 .)להלן: "מתנדב"( וכלכלה  העשרה  לימודיאו , לינה מקום

 : השיטה .ב
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  למתפ״ש , בקשה לאשרת מתנדב תוגש מטעם הגוף המזמין  ככלל (1

  לאחר   רק   לאזור   ייכנס הזר  "ל.  בחו  שוהה   המוזמן   הזר  כאשר

 . "שבמתפ המוסמך גורםה  "יע  הבקשה אישור 

  רצופה לא תעלה על תקופה    זה  לפרק  בהתאם  ההתנדבות  תקופת (2

  לחזור   יוכל  התנדבותו   תקופת  את  שסיים  מתנדב.  חודשים  12  של

,  המתנדב  אשרת  תוקף   פקיעת  מיום  שנהבחלוף    רק  באזור  להתנדב

 .  הפרטנית ובחינתה  חדשה בקשה להגשת  בכפוף

 אשרה מסוג זה אינה מתירה עיסוק.  (3

 : ודרישות תנאים .ג

לאשרה  טופס (1   וקשרים   חיים  קורות   שאלון  כולל  , בקשה 

  הבקשה   טעמי  לגבי  הצהרהו   באזור  וזוגיים  משפחתיים

  בעבר   ביקר  המתנדב  האם  המזמין  יפרט  בבקשה  .להתנדבות

 . ההתנדבות ומשך מקום, את מטרת ההתנדבות, ש"באיו 

ל  דרכון  צילום (2 ה   שנה  חציהתקף  לתקופת  מעבר    אשרה לפחות, 

 . תהמבוקש

)המפעיל    הגוף  (3 בו    אתהמזמין  התחייבות  כתב  ימלא  המתנדב( 

יתחייב כי הוא אחראי ליציאת המוזמן דרך אחד ממעברי הגבול  

 בתום תקופת האשרה. 

  לתקופת   רפואי  ביטוח  עללצרף לבקשה אישור    המזמין  באחריות (4

 . באזור שהייתו
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שכר.    תצהיר (5 מקבל  לא  המוזמן  לפיו  ספק,    למעןהמזמין  הסר 

  6,000  -יובהר כי לא יראו מלגת קיום עד לתקרת סכום שווה ערך ל 

 , כשכר.  בשנה דולר

מאומת,    באחריות (6 אישור  לצרף  ,  לאנגלית  מתורגםההמזמין 

עברית  ערבית    מן   מוזמן   כל   של  פלילי  רישום   היעדר  על,  או 

 . מוצאו במדינת  המוסמכות  הרשויות

 : הבקשות בחינת  .ד

ע"י    הן,  הבקשות  בחינת  בעת (1   "ש במתפ  המוסמך  גורםה יסווגו 

ויועברו   גורמי  בהתאם לסוג הגורם המזמין  נוספת בידי  לבחינה 

 במתפ"ש. הרלוונטיים המקצוע 

במדינת   (2 הישראלית  בנציגות  לראיון  הזר  יזומן  הצורך,  במידת 
 מוצאו.  

כי לא    וודאול   המוזמן  פרטי  את  לבדוק  יש,  כניסה  לאשרת  בבקשה (3

האחרונה.   בשנה  כי  התנדב  במתפ״ש  המוסמך  הגורם  מצא  אם 

 . וניתן לאשר את התנדבות  -הגוף המזמין רשאי להזמין מתנדבים  

  יגיש ,  "שאיו ב  מזמין אחד למשנהו   ארגוןמלעבור    המעוניין  מתנדב  (4

במתפ"ש,    , החדש  הארגון  בעניינו  זרים    חדשה   בקשה למוקד 

כי    יודגשבהתאם למתווה המפורט בנוהל זו לאשרות התנדבות.  

בכל מקרה, תקופת השהייה הכוללת של המתנדב באזור לא תעלה  

  חודשים.  12על 
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בעלי היתר עיסוק   בכירים  ועובדים  ייחודיים  במקצועות  ויועצים  מומחים .6

 : שלאיו"

  (, 65לצו בדבר איסור על עיסוק )אזור הגדה המערבית( )מספר    בהתאם .א

, חל איסור על זר לנהל עסק מסחרי באזור או לעבוד בו, אלא  1967-תשכ"ז

 . "שמתפ   יחידתבהיתר מאת  

את    סעיף  .ב מסדיר  באזור    הנפקתזה  תעסוקה  לצורך  הניתנות  האשרות 

 .ומשניתנה אשרה לפיו, יראו אותה כהיתר עיסוק 

  חודשים   27אשרות לפי סעיף זה יינתנו לתקופה מירבית שלא תעלה על   .ג

     .סה"כ )עד שנה בכל הארכה(

    :הבאות  הקטגוריות  פי  על לעובדים   יינתנו זה  סעיף לפי   אשרות .ד

המועסק על    שהינו בעל מקצוע בתחום נדרש,  זר  :זר"ל  ארב  עובד (1

ארב"ל    לביצוע   וב קצ   זמן  לפרק  ש "לאיו  להיכנס   ומבקש  ידי 

לעניין סעיף  לטובת פעילות הארב"ל  מומחיותו  בתחום  תפקידו  .

בעלי   בפרויקטים  חלק  הנוטלות  חברות  גם  כארב"ל  יראו  זה, 

 . "שבמתפ המוסמך גורםהחשיבות לפיתוח האזור, עפ"י החלטת 

  מסחריות   בחברות  המועסקים  מומחיםעובדים    :אחרים  עובדים (2

 .  שיוגדרו על ידי הגורם המוסמך במתפ"ש  בתחומי עיסוק נדרשים

כלכליים    :ומשקיעים  עסקים  אנשי (3 לקריטריונים  בהתאם 

 . "שבמתפ המוסמך  גורםהע"י שיוגדרו  

 : השיטה .ה
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  מראש   יום   60טופס בקשה לאשרת כניסה תתבצע לפחות    הגשת (1

בצירוף  ישירות   הזר,  של  מוצאו  במדינת  הישראלית  לנציגות 

   הזמנה רשמית מטעם הרש״פ. 

  ביקר   ומתי  האם)הזר(    המוזמן  יפרט  כניסה  לאשרות  בבקשות (2

 . ההעסקה  ומקום  העסקתו מטרת  את, ש"באיו  בעבר

ע"י    הבקשות (3 לסוג  "ש במתפ  המוסמך  גורםהיבחנו  בהתאם   ,

 הבקשה.  

  טופסמועסק  /המזמין  ימלא ,  מועסק  אשרת  להארכת   בבקשה (4

  וחתום   מודפס  הסבר  מכתב  בצירוף,  ישיבה  רישיון   להארכת  בקשה

 .והמועסק   המזמין  ידי על

  וילדים  זוג  בני  לכניסת אפשרות  תינתן : נלווים משפחה  בני  כניסת (5

  . לפרק זה  7לסעיף  בהתאם  "  נלווים  משפחה"בני    אשרת  באמצעות 

הבקשה    בקשה עם  ביחד  תוגש  נלווים"  משפחה  "בני  לאשרת 

לסוג   הנדרשים  של  המסמכים  כלל  את  ותכלול  העיקרי  להיתר 

 האשרה העיקרי, בשינויים המחויבים.  

זה,    אשרות (6 בנוהל  אחר  מקום  בכל  האמור  אף  על  פעמיות:  רב 

  לאזור   פעמית   רב  כניסה  תאפשרנה   זה  סעיף  לפיאשרות שינופקו  

 . פרטנית בקשה  בהגשת צורך ללא וממנו

יהיה באפשרותו    – ויצא בהתאם לתנאי האשרה    לאזור  הזר  נכנס  (7

  חודשים   9  בחלוף  רקלבקש אשרה מכוח חלק זה לכניסה עתידית,  

  הגורם   באישור מתקופה זו תהיה    חריגה .  האזור   מן  יציאתו  ממועד 

 "ש, מטעמים מיוחדים שיירשמו.  במתפ המוסמך
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 : ודרישות תנאים .ו

 . וזוגיים באזורשאלון קורות חיים וקשרים משפחתיים   (1

דרכון זר התקף לשישה חודשים, מעבר לתקופת האשרה    ילוםצ (2

  איתם   דרכונים   לרבות ,  נוספים  דרכונים  קיימים  אם המבוקשת.  

 . זאת לציין  יש,  בעבר"ש  לאיו  הזר נכנס 

 הרש״פ.  רשמי מטעם מסמך הזמנה (3

כולל את התאריכים המבוקשים  ההזמנה רשמית מטעם המזמין    (4

   לביקורו, מהות הפעילות וחוזה העסקה.

  צורך   אין,  מקורית  תעודה   הוצגה אם  .  המבקש  של  לידה  תעודת  (5

ולתרגמה  אם    .באימותה לאמתה  נדרש  ציבורית  תעודה  הוצגה 

 . הראשונית בבקשה רק זאת לצרף  יש לאנגלית, ערבית או עברית.

  כי   יתחייב  בו,  התחייבות  כתב   ימלא (  שקיים)ככל    המזמין  ף הגו (6

בתום תקופת האשרה. לא    מהאזור  המוזמן  ליציאת  אחראי  הוא

האשרה תקופת  בתום  המוזמן  שיקול  -יצא  הדבר  לחובת    יהווה 

 .  עתידיותבעת בחינת בקשות   הגוף המזמין 

 . באזור השהייה לתקופת רפואי ביטוח  על אישור יצורף   לבקשה (7

,  לאנגלית  המתורגם,  מאומת  אישור  לצרף  המזמין  באחריות (8

  מן   מוזמן   כל   של  פלילי  רישום   היעדר  על,  עברית  או  ערבית 

 . מוצאו במדינת  המוסמכות  הרשויות
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 :נלווים משפחה בני .7

גיל    וילדיהם  זוג  בני  לשהיית  מיועדת   זה  מסוג  אשרה .א זרים    (21)עד  של 

  6-)ד( ו3סעיפים  המועסקים באזור על פי אשרה ייעודית המנופקת על פי  

זהל "  חלק  העיקרית)להלן:   כי   מפורש  באופן  צוין  םלגביה ,  "(הבקשה 

  מבקש  של הגרעינית   המשפחה בני  את לאזור  להכניס במסגרתה  יתאפשר 

 . ההיתר

  להיתר   הבקשה  עם  ביחד  תוגש"  נלווים   משפחה"בני    לאשרת  בקשה .ב

ותכלול את כלל המסמכים של הנדרשים לסוג האשרה העיקרי,    העיקרי 

 בשינויים המחויבים.  

זהאשרה   .ג סעיף  בן    לפי  לצד  באזור  המשפחה  בני  שהיית  את  תאפשר 

בלבד.   העיקרית  האשרה  מחזיק  בן  המשפחה  מחזיק אם  המשפחה 

האשרה העיקרי אינו שוהה באזור באותה עת, לא תתאפשר כניסת בני  

בליוויו.המשפ ב  חה שלא  גם אשרות  יפקעו    ניפקעה האשרה העיקרית, 

 המשפחה.  

 : השיטה .ד

  למתווה   בהתאם  העיקרית   לבקשה   במצורף   תוגש  הבקשה  (1

 . עימה יחד ותיבחן  הרלוונטי

העיקרית,  ככלל (2 הבקשה  אישור  של  במקרה    הבקשה   גם  תיבחן , 

,  ביטחוניים  לשיקולים  בכפוף,  נלווים  משפחה  בני  לאשרת

  שיקול   וכל   לאזורחוקית    לאהגירה    מניעתל  םשיקולי,  פליליים

 . המקרה לנסיבות בהתאם אחר רלוונטי
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"בן    אשרת  המקבל  זר   של  זוג  בן,  אחרת  במפורש  נקבע  לא  עוד  כל (3

  את   ויראו   באזור   שהייתו  בעת   לעבוד  רשאי  יהיה "  נלווה   משפחה 

 . עיסוק כהיתר  האשרה

", וככל שלא  נלווים  משפחהבעת הגשת בקשה לחידוש אשרת "בני   (4

חל שינוי נסיבות בעניינם של בני הזוג, באפשרותם לצרף לבקשתם  

על   להסתמך  מבקשים  והם  בעניינם  שינוי  חל  לא  לפיה  הצהרה 

 המסמכים שהוגשו במסגרת הבקשה המקורית.  

 : ודרישות תנאים .ה

  לפחות   חודשים  6  על  העולה  לתקופה   התקף  המבקש  של   זר   דרכון  (1

 . המבוקשת השהות לתקופת מעבר

או   (2 )פרטי  בוצע שינוי שם  הלידה של המוזמן. אם  צילום תעודת 
 משפחה( יש להציג תעודה ציבורית המעידה על שינוי השם. 

 . המבקשחזיתי עדכני של פני    ילוםצ (3

 .המבוקשת  השהייה לתקופת  רפואי ביטוח על אישור  (4
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בקשות להסדרת מעמד באזור   - ד'    חלק 

 זוג )שלב"ז(  בני אשרת שהייה לצד  ו

 כללי  .1

  זוגי  קשר  המקיימים   פלסטינים  תושבים  מתגוררים  ושומרון  יהודה   באזור .א

פרק זה  מטרת    .לצדם  באזור  ישהו  הזוג  בני  כי  ומעוניינים  זרים  זוג  בני   עם

להסדיר את הליך הבחינה לבקשות להסדרת מעמד של בני הזוג או לקבלת  

 אשרת שהייה.  

  לאישור   חובה  מטילה   אינה,  זה  בנוהל  כמפורט,  הסף  בתנאי  עמידה, כי  יודגש .ב

   .הפרטנית  הבקשה

  שיקולי   ובהם,  הרלוונטיים  השיקולים  לכלל  לב  בשים  בחנויי  הבקשות .ג

 המדיניות  הנסיבות  וכן  הומניטריים  שיקולים,  כלליים  מדיניות

 . לעת מעת להשתנות  העשויות והביטחוניות 

 הגדרות .2

 זה:   בחלק .א

)  אשרת (1 זוג  בן  לצד  באזור  "להלןשהייה     –(  ""זשלבאשרת  : 

ל שניתן  ייעודית  זר  ינפהאשרה  עבור    , איו"שלתושב    הנשוי ק 

בקש הוגשה  לצורך    באזור   מעמד  ת הסדרל  ה שבעניינו  שסורבה, 

 שהיה לצד בן זוגו, בהתאם להוראות נוהל זה; 

 ; זה לנוהל' ב  חלק לפי  נפקתואשרה המ   – ביקור באזור  אשרת (2
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האוכלוסין  ל  בקשה  –הסדרה    בקשת (3 במרשם  הזר  רישום 

, המוגשת ע"י הרשות הפלסטינית לאישור מוקדם של  הפלסטיני

  וטוקוללפר ( 11)28הצד הישראלי, בהתאם למתווה הקבוע בסעיף 

 הסכם הביניים; הנספח ל   אזרחיים עניינים  בנושא 

 ; "שאיובן זוג זר, לרבות בת זוג זרה, של תושב או תושבת    –   מוזמן (4

, המבקש אשרת שהייה למוזמן לפי נוהל זה,  "שאיו  תושב  –  מזמין (5

 ; "שאיולרבות תושבת 

 : שיטהה .3

 : אזור תושב  עם  זוגי קשר  המקיים זר של באזור ביקור  .א

  קשר   מקיים  או  איו"ש אף האמור בכל נוהל, זר הנשוי לתושב    על (1

, והמעוניין לבקר באזור )בין אם לצורך ביקור  יו"שא  תושב  עם   זוגי 

(, מחויב לתאם כניסתו מראש ע"י הגשת  הסדרת מעמדו או לצורך  

 ."שמתפ הזרים ב  פניות למוקדמראש,  יום 45בקשה 

זוג  ביקורלמטרת    לאזור  להיכנס  בקשתו  שאושרה  זר (2 יקבל  בן   ,

לתקופה מירבית של    , זה  לנוהל'  ב  חלק   פי  על  באזור  ביקור אשרת  

הגורם המוסמך    ובאישור שלושה חודשים. במקרים חריגים בלבד  

אשרה    יהיה,  במתפ"ש להאריך    נוספים   חודשים   שלושה לניתן 

 . בלבד

תאושר    עם (3 לא  ככלל,  האזור.  מן  לצאת  הזר  על  האשרה,  תום 

  , מיום יציאת הזר מהאזור  חודשים  6  משך  נוספת ל  ביקוראשרת  

 הגורם המוסמך במתפ"ש. אלא באישור 
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מאפשרת    ביקור   למטרת מיועדת    ביקוראשרת   (4 ואינה  בלבד 

כדי   בה  שיש  אחרת  פעולה  כל  של  נקיטה  או  באזור  השתקעות 

לבסס מרכז חיים באזור, לרבות רישום ללימודים מכל סוג, עבודה  

לתקופה העולה    באזור, חכירה, רכישה או שכירה של נכס דלא נייד

  על תוקף אשרת הביקור וכיו"ב.  

 באזור  מעמד  להסדרת  בקשה .ב

ס   התאםב (1   עניינים   בנושא  לפרוטוקול(  11)28עיף  להוראות 

מעמד  ל  הנספח  אזרחיים לתת  הרש"פ  רשאית  הביניים,  הסכם 

א לתושב  הנשוי  לזר  הצד  יו"שבאזור  של  מוקדם  באישור   ,

הישראלי. לפיכך, ככל שהרשות הפלסטינית תמצא לנכון לעשות  

של   המוקדם  לאישורו  הבקשה  את  להעביר  באפשרותה  כן, 

 . "שמתפ

למדיניות    אישור (2 בהתאם  ייעשה  מהרש"פ,  המתקבלות  בקשות 

  לרבות באמצעות מכסות, ככל שיקבעו,   שתוגדר ע"י הדרג המדיני,

בהתאם   לעת  מעת  להשתנות  השיקולים    למארגהעשויה 

 .  ביטחוני-המדיני למצבהרלוונטיים, ובכלל זה 

המעוניין להסדיר את מעמדו של בן זוגו, יגיש את בקשתו    מזמין  (3

הפלסטינית, בצירוף המסמכים הרלוונטיים לתמיכה    לידי הרשות

 . בה

תוחזר הבקשה לרשות  שלא הוגשו כלל המסמכים הנדרשים,  ככל (4

תוך   להשלמתם  דרישה  בצירוף  מיום    45הפלסטינית  ימים 

שהמסמכים   בקשה  הפלסטינית.  לרשות  הבקשה  שהוחזרה 

על הסף    45הנלווים לה לא הושלמו בתוך   ימים כאמור, תידחה 

 והודעה על כך תישלח לרשות הפלסטינית.  
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תקינה,  בקשה (5 הביטחון.  גורמהתייחסות  ל  תועבר  שנמצאה  י 

  הגורמים   כלל   של   והתייחסויות   לבחינה  תועבר ,  במקביל

 "ש. במתפ הרלוונטיים

של    לאחר  (6 להחלטתו  הבקשה  תובא  העמדות,  כלל    מתאם קבלת 

  הבקשה  את לאשר מוסמך יהיה אשר, בשטחים הממשלה פעולות

 . לסרבה או

 : מקדמית בדיקה  .ג

  הגורם   יבפנ   תובא  היא,  "שבמתפ  ההסדרה  בקשת  קבלת  עם (1

  כמפורט ,  המקדמית  לבדיקתה  יפעל  אשר  ,"שבמתפ   המוסמך

 :להלן

במערכות    זיהוי  (א נלווה,  קטין  לרבות  הזוג,    הממוחשבותבני 

והזנת הערות מערכת, הן בעניינו של המזמין והן בעניינו של  

 המוזמן; 

 ;המסמכים  כל וסריקת ממוחשב בקשה תיק פתיחת (ב

  בני  של  האישיים  מסמכיהם  וכלל  הנישואין  תעודת  בדיקת (ג

  הנישואין  תעודת  כי  ווידוא  כדין  אימות  וידוא  לרבות ,  הזוג

  התעודות  ליתר  בהתאם ,  הזוג  בני   פרטי  את  ותואמת  קבילה

 ; האישיות

זה    בדיקת (ד ובכלל  האוכלוסין,  רשות  במערכות  למוזמן  רקע 

ככל   פנימיים  מעברים  )לרבות  ויציאות  כניסות  פרטי 

ו קודמות  אשרות  או  שקיימים(,  באזור  ביקור  רישיונות 

שהייה     במעברי   כניסה  סירוב,  הרחקה,  כדין  שלא בישראל, 
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  תשאולים  למוזמן  בוצעו   אם.  צ"ביווכ  קודמות  בקשות ,  גבול

 ;לתיק  ויצורפו יאותרו הם,  הגבול  במעברי קודמים

  זה   ובכלל  האזרחי   המנהל   במערכות  למזמין  רקע   בדיקת  (ה

"ל,  ובינ  פנימיים  מעברים,  מניעות,  אישי  מצב  אודות  על  נתונים

 ;מערכת  והערות היתרים,  בעניינו שהוגשו בקשות

יש לבדוק    –   הקשר   וכנות  חיים מרכז  להוכחת  הראיות  בדיקת  (ו

ראיה   לבסס  כדי  בהם  שיש  ולוודא  שהוגשו  המסמכים  את 

 למרכז חיים וכנות הקשר;

תיערך הן    הבדיקה  –  וביטחונית  פלילית  מניעה  היעדר  בדיקת (ז

נלווים. אם    וכן,  המוזמן  לגבי  והן  המזמין  לגבי לגבי קטינים 

בתום הבדיקה נמצאו המסמכים תקינים, יפעל בעל התפקיד  

  הגורמים   את  שיכלול   עמדות  לסבבבקשה  הרלוונטי להעברת ה

  גורמי ,  משפטי  יועץ,  וההגירה  האוכלוסין  רשות  נציג:  הבאים

  יוחלט  עליו  אחר  רלוונטי  גורם   וכל   ישראל  משטרת  ,הביטחון

 .המקרה לנסיבות בהתאם

  מסמכים  כוללת  הבקשה   כי  ש"במתפ  המוסמך  הגורם  מצא (ח

, מסמך כוזב וכיוצא בזה,  בפרט מהותי  שקר  הצהרות,  מזויפים

בקשה   מהגשת  מנוע  יהיה  והמזמין  לאלתר  הבקשה  תדחה 

בהחלטת   תתאפשר  זו  מהוראה  חריגה  שנה.  למשך  נוספת 

 מנימוקים מיוחדים שיירשמו.   "שבמתפ   המוסמך הגורם 

 : בשטחים הממשלה פעולות  מתאםהבקשה להחלטת   העברת .ד

"פ  לרש  הבקשה  הוחזרה   שלא  וככל,  המקדמית  הבדיקה  תום  עם (1

  60  בתוך  הבקשה   תיבחן מסמכים, או סורבה על הסף,    להשלמת 

 . םפעולות הממשלה בשטחי  מתאם"י ע  ימים
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  מתאם פעולות הממשלה בשטחים   להחליט בבקשה, ישקול    בבואו  (2

 את אמות המידה הבאות:

זו    –  מדיניות הדרג המדיני (א לא תאושר בקשה להסדרה, אם 

עם   אחד  בקנה  עולה  לרבות  אינה  המדיני,  הדרג  הנחיות 

 . במקרה בו אין מכסה פנויה

שגילם    –  מינימלי  גיל (ב זוג  בני  של  בקשות  יאושרו  לא  ככלל, 

 . 18-נמוך מ

של    –  הקשר   וכנות  נישואין  (ג דעתו  להנחת    הגורם הוכח, 

 ואמיתיים.    כנים, כי נישואי בני הזוג "שבמתפ המוסמך

יודגש,    –   ביגמיה  ואיסור  בלבד  אחד  מוזמן   של  קיומו  בדיקת (ד

  אחד   מוזמן  עבורכי תושב האזור רשאי להגיש בקשת הסדרה  

  נשויה   מזמין   של   בקשות  יאושרו  לא,  ככלל  כי,  יובהר  עוד  .בלבד

     "ש. איותושב או תושבת  ל

 .  גורמי הביטחוןלהתייחסות בהתאם  –  ביטחונית מסוכנות (ה

פעולות      –  פלילי  עבר  העדר/    פלילית  מסוכנות (ו מתאם 

ייקח בחשבון שיקולי מסוכנות פלילית, הן    הממשלה בשטחים

המוסמך    הגורםשל המזמין והן של המוזמן. לעניין זה, רשאי  

וכן לעיין במסמכי  במתפ"ש   להיוועץ בגורמי משטרת ישראל 

וכל   יושר"  "תעודות  דין,  פסקי  אישום,  כתבי  פלילי,  רישום 

מסמך רלוונטי אחר, לרבות מסמך מטעם מדינת המוצא של  

 המוזמן או של כל מדינה אחרת.  

  בריאות   ביטוח  ברשותו  כי ,  הוכיח  המוזמן  –  בריאות  ביטוח (ז

 תקופת שהייתו באזור.   ל לכ, תקף

המוסמך    הגורם  –  הומניטאריים  ושיקולים  אישיות  נסיבות (ח

ושיקולים    ש במתפ" אישיות  נסיבות  בחשבון  ייקח 
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הומניטאריים בעניינם של בני הזוג ומשפחתם. ואולם, לעניין  

בני    לא זה   נישואיהם של  ייחשבו כשיקול הומניטארי עובדת 

 הזוג, לכשעצמה, או היותם הורים לילדים.  

דעתו,    בשטחים  הממשלה  פעולות  מתאם (3 שיקול  פי  על  מוסמך, 

חריגים,   במקרים  גם  בקשות    בקשות   לבחון   זה   ובכלללבחון 

, לבני זוג מאותו המין, לילדים של  בציבור  ידועים  זוג  לבני  הנוגעות

האזור    האזור   תושבי  של  האוכלוסין  במרשם  רשומים  שאינם 

הנוגעות  ובקשות  קודם(  זוגי  מקשר  המזמין  של  ילדיו    )לרבות 

בחינת   בעת  באזור.  שוהה  אינו  או  נפטר  המזמין  בהן  למשפחות 

ייתן   כאמור,  חריגות  במתפ"  בקשות  המוסמך  דעתו    שהגורם 

לשיקולים שונים, בהם שיקולי מדיניות ושיקולים הומניטאריים  

 פרטניים.  

כי דרוש בירור עובדתי    ש"במתפ  המוסמך  הגורםבו סבר    במקרה (4

רשאי להורות על זימונו לתשאול  נוסף עם המזמין או המוזמן, הוא  

האזרחי במינהל  האוכלוסין  מרשם  על  הממונה  נציג    או ,  בפני 

 .  "לבחו  שוהה שהמוזמן ככל,  מוצאו  במדינת ישראל   בנציגות

במתפ"  בסמכות (5 המוסמך    אשרת   הנפקתעל    להורות  שהגורם 

  בסעיף   כמפורט,  מעמד   להסדרת  בקשה  בעניינו  שהוגשה  לזר  שהיה 

 ". הסדרה בקשת  בעניינם  שהוגשה לזרים  שהייה אשרות הנפקת"

לידיעת הגורם    יועברו  בשטחים  הממשלה  פעולות  מתאם  החלטות (6

 מגיש הבקשה ברשות הפלסטינית.   
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 :  ההסדרה בקשת אישור של במקרה .ה

  ש "במתפ   המוסמך   הגורם על אודות האישור תועבר ע"י    החלטה (1

אוכלוסין במנהל  לרשות הפלסטינית, וכן הודעה לממונה מרשם  

  בקשהלאותו    צרףהאזרחי. הרש"פ תקצה מספר ת"ז עבור הזר ות

במנהל    ממונהל  יועברו  ואלו,  המקורית האוכלוסין  מרשם 

האזרחי, לטובת הסדרת רישומו בהעתק מרשם האוכלוסין שבידי  

 הצד הישראלי.  

 מרשם האוכלוסין במנהל האזרחי:   ממונה (2

הפלסטינית,    יאמת  (א הרשות  ע"י  המועברת  הבקשה  פרטי  את 

  בקשות .  ש"במתפ  המוסמך  הגורםלמול הבקשות שאושרו ע"י  

 . הפלסטינית לרשות   יוחזרו  פרטים  חסרות או  תואמות לא

,  הפלסטיני   האוכלוסין  מרשם  בהעתק   הזר  התושב  את  ירשום (ב

 .הפלסטינית  הרשות "י  ע לו שניתנה.ז ת מספר"פ ע

  אשרות ,  ביקור  רישיונות ,  תייר  אשרות  של   סגירתן   יוודא (ג

 . שהוא סוגמכל  הי שהי

  אישור   דבר  על   הממוחשבות  במערכות  מתאימה  הערה  יזין (ד

  לפרטי  החדש  התושב  פרטי  קישור  יוודא  וכן,  וביצועה  הבקשה

  וקרובי   הפלסטיני  הזוג   בן  ולפרטי ,  הידועים   הזרים  דרכוניו 

 . אזור כתושבי הרשומים אחרים משפחה 

 :הבקשה  סירוב של במקרה .ו

 . הפלסטינית  לרשות תימסר  הסירוב  דבר  על מנומקת הודעה (1
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במתפ"  בסמכות (2 המוסמך    אשרת   הנפקתעל    להורות  שהגורם 

  ף עיבס   כמפורט,  מעמד   להסדרת  בקשה  בעניינו  שהוגשה  לזר  שהיה 

 ". הסדרה בקשת  בעניינם  שהוגשה לזרים  יהי שה אשרות הנפקת"

להסדרה  זר (3 בקשתו  חדשה    לגופה,  שסורבה  בקשה  להגיש  יוכל 

. לא  ממועד קבלת המענה לבקשתו  חמש שניםבחלוף  להסדרה רק  

באישור   אלא  זו,  מהוראה  חריגה    המוסמך   הגורם תתאפשר 

שינוי  ש"במתפ שחל  לכן  ובכפוף  שירשמו  מיוחדים  מנימוקים   ,

 נסיבות מהותי מאז הגשת הבקשה האחרונה.  

למוזמן שהוגשה בעניינו    באזור לצד בן זוג )שלב"ז(  הי שהי  אשרת  הנפקת .ז

 : בקשת הסדרה

בעניינו    לאשר  "שבמתפ  המוסמך  הגורם  בסמכות (1 שהוגשה  לזר, 

בהתאם למדיניות הדרג המדיני באותה    שסורבה בקשת הסדרה  

, לקבל אשרות שהיה ייעודיות  ( לפרק זה2)ב()3עת כאמור בסעיף  

בן הזוג, גם בהיעדר הסדרה של מעמדו   באזור, לשם שהיה לצד 

 (."זשלב באזור )אשרת 

ההסדרה    במסגרתייכללו    לא  "זהשלב  אשרות (2 אישורי  מכסת 

  "ש במתפ  המוסמך  גורםה  בסמכותואולם,    שתקבעככל  השנתית  

 .   יעודית לעניין מתן אשרות שלב"ז לקבוע מכסה

והן    שנה  של  מרבית  לתקופה  נפקוו י  "זהשלב  אשרות (3 בכל פעם, 

הפלסטיני,   זוגו  בן  המזמין,  לצד  באזור  לשהות  למוזמן  יאפשרו 

מעת    "זשלבכמפורט בפרק זה. ניתן יהיה להאריך את אשרות ה

זה בנוהל  הקבועים  לכללים  בהתאם  כוללת  ו   לעת,  לתקופה  עד 

 .חודשים 27שלא תעלה על 
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  המוסמך  הגורם, ייתן  "זשלבהבחינה, האם לאשר לזר אשרת    בעת (4

דעתו לכלל השיקולים  "שבמתפ "העברת    סעיףבהמפורטים    את 

    ."הגורם המוסמך במתפ"ש  הבקשה להחלטת 

ה  במקרה (5 אשרת    ש"במתפ  המוסמך  הגורם  חליטבו  אישור  על 

  העוסקים   הנהלים  פי   על  האשרה   את  קינפה ל  ניתן  לא  אך ,  שלב"ז

המוזמן    תנפקהב של  אזרחותו  מדינת  בו  במקרה  )כגון:  אשרות 

רשאי   ישראל(,  עם  דיפלומטיים  יחסים  מקיימת    הגורם אינה 

באזור על בסיס רישיון    הזר לאשר את שהיית    ש "במתפ  המוסמך

ואולם,   הפלסטינית.  הרשות  עם  מוקדם  בתיאום    הגורם ביקור, 

באזור, שהינו אזרח מדינת    זריאשר שהיית    לא  ש"במתפ  המוסמך

 אויב.    

, בתנאים  "זהשלב  אשרת  מתןאת    "שבמתפ  המוסמך  הגורם  אישר (6

יופנה המזמין   ללא תנאים,    הנפקת, לשם  זרים  פניות  למוקדאו 

 האשרה.  

מתאימה    "זהשלב   אשרות (7 להגשת בקשה  בכפוף  לחידוש  ניתנות 

באמצעות הרש"פ, חודשיים לפחות לפני תום תקופת האשרה. על  

בקשות החידוש יחולו הכללים הקבועים להגשת בקשה ראשונה,  

רשאי   האמור,  אף  על  המחויבים.    המוסמך   הגורם בשינויים 

הבקשה    להסתמך   "ש במתפ במסגרת  שהוגשו  חומרים  על 

שלא ככל  ב  הראשונה,  כמפורט  בנסיבות,  מהותי  שינוי    סעיף חל 

 " כמפורט להלן.  "זשלב "חידוש אשרת 
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 השגה  .ח

את בקשת ההסדרה ולא    בשטחים  הממשלה  פעולות  מתאם  דחה (1

על     השגה להגיש    המזמין  רשאי  –  "זשלבאשרת    הנפקתהורה 

מפורטת המכילה נסיבות חריגות שלא הועברו במסגרת הבקשה  

  ההחלטה   שהועברה  מיוםימים,    45  תוך  הראשונה, ככל שישנן,  

באמצעות    באמצעות  ,ולידיעת  בבקשה או  הפלסטינית  הרשות 

   במתפ"ש.  זרים  פניות  מוקד

ימים    60בתוך    השגהב  יחליט  בשטחים  הממשלה  פעולות  מתאם (2

הגשת   המוסמך   הגורם   רשאי,  השגהה  בחינת  בעת.  הממועד 

  לנסיבות   בהתאם,  לנכון  ימצאש   מקצועי  גורם  בכל  להיוועץ

 . המקרה

רשאי, ככל שאין מניעה אחרת, לאשר    "שבמתפ   המוסמך  הגורם (3

אשרת   נידו  , זמנית  "זשלבלמוזמן  בה  התקופה  למשך    נה באזור 

 .  יום לאחר מכן 30ועד  ההשגה

 "ז שלבחידוש אשרת  .ט

אשרת   (1 לחידוש  בקשה  הגשת  שינוי  "זשלב בעת  חל  שלא  וככל   ,

נסיבות בעניינם של בני הזוג, באפשרותם לצרף לבקשתם הצהרה  

לפיה לא חל שינוי בעניינם והם מבקשים להסתמך על המסמכים  

 שהוגשו במסגרת הבקשה המקורית.  

  ש הגורם המוסמך במתפ"  יבחןעם קבלת בקשת חידוש כאמור,   (2

החומרים   על  להסתמך  ניתן  והאם  המקרה,  נסיבות  מכלול  את 

 קיימים, או שיש צורך לדרוש מסמכים נוספים. ה
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   "ז שלבביטול אשרת  .י

במקרה בו מתגלות עובדות חדשות או נסיבות רלוונטיות, לאחר   (1

ליזום    שהגורם המוסמך במתפ", רשאי  "זשלבהנפקה אשרת  הוש

ול דיון   בבקשה  ואולם,    החליטמחודש  האשרה.  ביטול    טרם על 

את    יתאפשר,  כאמור  החלטה  קבלת בכתב  להציג  הזוג  לבני 

    .וטיעוניהם בפני

להגיש  העל   (2 ניתן  המוסמך  ימים    45תוך    השגההחלטות  לגורם 

   ה'. , בהתאם לנוסח המפורט כנספח  במתפ"ש

כי   (3 יתגלה  בו  לעיל, במקרה  לגרוע מהאמור  במסגרת    הוגשמבלי 

, ניתן יהיה לפעול לביטול  בפרט מהותיאו חסר    הבקשה מידע כוזב

, בהתאם לשלבים שפורטו לעיל, והמזמין יהיה מנוע  "זשלבאשרת  

שנה.   במשך  נוספת  בקשה    תיעשה ,  זו  מהוראה  חריגה מהגשת 

 .  שירשמו יוחדיםמ  מנימוקיםהגורם המוסמך במתפ"ש,   באישור 

 הוראות נוספות   .יא

, אינו רשאי להיכנס  "זשלבמוזמן השוהה באזור באמצעות אשרת   (1

לשטח מדינת ישראל ללא אשרת שהייה פרטנית. יציאה וכניסה  

 לאזור וממנו יתבצעו, ככלל, דרך מעבר אלנבי בלבד.   

יהיה רשאי לעבוד    "זשלבמוזמן השוהה באזור באמצעות אשרת   (2

 . היתר עיסוקכהאזור, ויראו באשרת השלב"ז   בשטחילהתנדב  או
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 תחולה  .יב

לתקופת "פיילוט" של    ,2022במאי    20זה יכנס לתוקפו ביום  נוהל    (1

   שנתיים. 

בתום תקופת הפיילוט תבוצע הערכת מצב ותתקבל החלטה באשר   (2

 להמשך תחולת הנוהל.   
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 נספחים   –ה'    חלק 

 48 ............................................................... מכסות ייעודיות לנוהל זה נספח א:

 49 ...................................................................... בקשה לכניסה לאזור נספח ב:

 53 ..................................................... טופס הארכת אשרה )ע"פ חלק ב'( נספח ג:

 55 ........................................... מוכרים ברשות  ה מוסדות להשכלה גבוהנספח ד:

 57 ................................................................................... טופס השגה נספח ה:

 61 ............................................................................. רשימת המדינות נספח ו:

 62 .................................. כתב התחייבות לזרים הנכנסים בכפוף לערבות נספח ז:
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 מכסות ייעודיות לנוהל זה  :א נספח

 

 מכסה מטרה מס"ד

1 

 מרצים וחוקרים בתחום ההשכלה הגבוהה 

 - מרצים אורחים 

2 
מרצים 

בתחומים  
 נדרשים 

100 

 150 סטודנטים  3
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 קשה לכניסה לאזור ב :ב נספח

 

 
The State Israel 

Ministry of Defense 
Coordinator  of Government Activities  in  the  Territories 

 

Application – Entry to the West Bank 
 

By submitting this form I declare that all of the details listed below 
are true and you are aware that hiding information or providing 
incorrect information is liable to punishment under the law and 
security legislation. 
This form is intended for filling in a computer. 
 

1) Personal information: 

 Full name 
 Date of birth 
 Place of birth 
 Place of residence 
 Nationality  
 Passport number 
 Passport expiry date (make sure 

its valid for at least six 
months): 

 Do you have a passport or travel 
document of another country or 
territory? (please specify, 
including passport or certificate 
number) 

 Do you have relatives (first-degree) 
in the area? Please specify 
(including names and ID 
numbers / passports) 
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 Personal phone number 
 Personal Email 
 Local phone number 

 

2) Current Visit: 

 When would you like to enter? 
 To what purpose do you want to 

enter? (if you want to visit relative/s 
please specify the relation) 

 For how long would you want to 
enter? 

 Where will you stay? 
 Will you visit with other people? 

please specify (including 
passport / ID card) 
**note that your companion/s need 
to submit a separate request. 

 

3) General information: 

 Do you have land / house in the 
area? please specify 

 Do you own or are claiming 
inheritance in the area? please 
specify 

 Do you have a criminal record? 
Please specify convictions for any 
criminal or security offenses in 
Israel or abroad; Punishments 
imposed without conviction; 
Indictments or pending 
investigation proceedings; Pending 
criminal appeals, including for 
acquittal of an indictment; 

 
4) Previous visits to the region: 

 Did you ever enter the area before? 
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if you have never visited the region skip to the next section 
 When was your last entry into the 

area? 
 When did you leave the area in 

your last visit? 
 What was the purpose of your visit? 
 Have you ever breached visa terms? 

Please specify 
 In the past five years, how much 

time did you spend in the region in 
total? 

 

5) Denial of entry (if your entry was never denied, please skip to the 

next section): 

 When were you last denied? 
 Where we you denied? 
 What was the reason for the denial? 

 
6) Inviter Information (please fill out the relevant section depending on 

the type of inviter): 

 What is the institute 
name? 

Official institute or 
organization/ 

employer/ NGO and 
etc. 

 What is your role/ 
position in the institute? 

 Is the hiring a one-time 
or a long-time 
employment? 

 Full name 

A resident of the west 
bank 

 Date of birth 
 Place of residence 
 ID number 
 What is your relation to 

this person? 
 

7) Please attach a photocopy of every passport you own (a valid one 

and an old one if you have it). 
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8) If you are applying in another person's name, please attach power of 

attorney. 

 

9) Additional comments (any additional information that is relevant or 

that may explain of an abnormal case): 
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 )ע"פ חלק ב'(   אשרה  הארכתופס  ט :ג נספח
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 מוכרים ברשות   הלהשכלה גבוה מוסדות :ד נספח
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 טופס השגה  :ה נספח

 
 

 

   חלק ראשון

 _______ תאריך חתימת המסמך ______ 

 

 
 ___ _____________   )כפי שכתוב בדרכון( __________________  מספר דרכון: שם 

 מדינת מגורים _________________   _____________________________   אזרחות

   ______________________________ : לפוןט

 ________________  ______________________________ : ר אלקטרוניכתובת דוא

 

 _______ מספר רישיוןעו"ד _________________________   אם מיוצג[ על ידי ב״כ)

   ______________________________ : לפוןט

 _______________________________________________ :ר אלקטרוניכתובת דוא

 

 

 ( ___________ :ראח  /בקשה להסדרת מעמד/גובה ערבות סירוב בקשה לאשרה/ סירוב- ההשגהסוג 

 

 ____________________________________ שגה ת ההתאריך מתן ההחלטה עליה מוגש

 

 :(שנםכל שי )כ אזורב  פחהבני מש _____________________________  השגה מועד ההמצאה של ההחלטה שעליה מוגש ה 

 : ________________________________ תעודה מס'  ____ שם: _____________________

 : ________________________________ מס' תעודה  ____ שם: _____________________

 : ________________________________ מס' תעודה  ____ שם: _____________________

 : ________________________________ מס' תעודה  ____ שם: _____________________

 : ________________________________ תעודה מס'  ____ שם: _____________________

 : ________________________________ מס' תעודה  ____ שם: _____________________

 : ________________________________ מס' תעודה  ____ שם: _____________________
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 ההשגה גוף  -שני חלק 

 
 

 :משיגיםעיקרי ההחלטה שעליה 

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

_________________________________________________________ ________

 ________________________________ 

 : סיכום הטענות ונימוקי ההתנגדות להחלטה

 _________________________________________________________________

 ___________________________________________________________ ______

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

_______________________________________________________ __________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 ___________________________________________________ ______________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

_______________________________________________ __________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 ___________________________________________ ______________________

______________________________________________________ ___________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________
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 _________________________________________________________________

__________________________________________________ _______________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 ______________________________________________ ___________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

__________________________________________ _______________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

__________________________________ _______________________________

____ _____________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

______________ ___________________________________________________

_______________ ___________________________ 

 

                                                           

                                                                                                                                                                                     ________________ 

 חתימה                                                                                              
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 : להשגהנספחים 

 : התומכים בטענות המובעות בהשגה, וכן  םרלוונטיייצורפו מסמכים גה  השל

 ;משיגיםהעתק ההחלטה שעליה  (1)

 ;  כחלק מבקשתו המקוריתהוגשו והתקבלו ש העתקי המסמכים  (2)

 עו"ד המייצג בעל דין, יצרף לכתב הטענות הראשון את ייפוי הכוח מטעם בעל הדין.   (3)

  .רלוונטים נוספיםמסמכים  (4)
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 ת מדינוה רשימת  :ו נספח

 ירדן  .1

 מצרים  .2

 מרוקו  .3

 בחריין  .4

 דרום סודאן  .5

 

 

 

  ומדיניים  יטחונייםב משיקולים יקבעו, זהמפורטות בנספח ה  מדינות רשימת
 . האזור  רשויות ידי על לעת מעת
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 לערבותם בכפוף כתב התחייבות לזרים הנכנסי :ז נספח

ranting a permit to enter by conditionsG 

 

The entry of ___________________  passport  ____________________ has 

been approved (B2 tourist visa) according to the following conditions: 

1. Deposit guarantee of_______________ shekels. 

2. B\2 visa valid for ______ days only. 

3. The given visa permit is to the West Bank only, traveling outside this 

area is not approved. 

4. The visa holder is prohibited from residing, lodging, settling, and/ or 

staying in Israel  . 

5. The Population Registry Officer has the authority to question and inquire 

the visa holder about his/ her compliance with the terms and conditions 

of the visa. Refusal to co-operate with the questioning and/ or inquiry 

is, therefore, in violation of the terms and conditions of the visa. 

I  __________________ declare that I understand that in case one of these 

conditions are violated, the guarantee will be forfeited immediately. 

 

Full name: _________________________________ 

Passport number: ____________________________ 

Date: ______________________________________ 

Signature: __________________________________ 

 


