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 בני אותו מיןלרבות של ישראלים, מעמד לבני זוג  מתןנוהל הטיפול ב

 

 מטרת הנוהל 0א

 

בעל או  ישראליאזרח של  )להלן "המוזמן"( זרזוג  ןמעמד לב מתןטיפול בבקשות לאופן הלקבוע את 

 ןאותו מיזוג מבני  וכן, )ידועים בציבור( המקיים חיים משותפים ללא נישואין ,רשיון לישיבת קבע בישראל

 0שנישאו או שמקיימים חיים משותפים ללא נישואין )ידועים בציבור(

 

אלא רק  חיים משותפים )ידועים בציבור(במצבים בהם ידוע שלא מקובל לקיים קשר של  –לתשומת לב 

 ידועים בציבורשל במסווה  םשואינבבני זוג וכן במקרים בהם מתעורר חשד כי מדובר  ,נישואיןקשר 

כמפורט להלן  מקיפה ותשאול מעמיקיש לערוך בדיקה , ף את האיסור על ביגמיה()למשל על מנת לעקו

  .נישואיןשל על מנת לוודא שאין מדובר בקשר 

 

                                       ות הערות גורמיםבמידה ומתקבל בכל שלב משלבי הטיפול בבקשה,

 0בהתאם להוראותיופעול ( ול19..9000יש לשים לב לתחולת נוהל הערות גורמים )

 

 תנאים ודרישות 0ב

 על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים:
 

 .(3)אש/הארכת רשיון ישיבה קבלת/בקשה ל  01ב

 .חובהישית של שני בני הזוג בלשכה נוכחות א  00ב

 .כל אחד מבני הזוגתמונות חזותיות של   03ב

 .הישראלי הזוג בן של עודת זהותת  04ב

 .ייםתנ, בתוקף לשהמוזמן של זר ןדרכו     09ב

 , מקורי, מאומת )מתורגם במידת הנדרש( כדלהלן:מוזמןשל ה ציבוריתיעוד   06ב

  ( הכוללת גםתעודת יושר של המוזמן )שהונפקה בשנה האחרונהמעודכנת  שמות מקוריים. 

  המעידה על ציבורית במידה ובוצעו שינויי שם )פרטי/משפחה( של המוזמן, יש להציג תעודה

 שינויי שם .

  מוזמןקודם של הנוכחי ועל מצב אישי  ותהמעיד ציבוריות תעודות. 

  מוזמן.תעודת לידה של ה 

חוזה  ,וחברים משפחה מקרובי מכתבים, משותפות תמונות)לקשר ולחיים משותפים  הוכחות  07ב

ל מסמך אחר שיידרש, עפ"י שיקול דעת הלשכה, בהתאם , חשבונות משותפים וכשכירות

  .(לנסיבות המקרה
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המלצות לגבי היכרות בני הזוג מבני משפחה וחברים. יש לצרף צילום ת. זהות של מכתבים ו  08ב

 כל ממליץ. 

 

 .םהיכרות ומשך אופן, המשותפים חייהם על הזוג מבני הסבר מכתב     05ב

 

ללשכת רשות  להודיע הזוג בני חובת ועל שהוגש החומר אמיתות על הזוג בני של תצהיר .01ב

 (תצהיר –א פח נס).בנסיבות שינוי כל על האוכלוסין

 

 לשכת המלצתתידרש חבר מדינות )חב"מ( או מזרח אירופה )מזא"ר(  באזרחי כשמדובר 011ב

 .)בני הזוג יופנו ללשכת הקשר ע"י לשכת הרשות לקבלת חוו"ד( הקשר

 

במידה  – גרוש, אלמן, רווק() צריך להיות פנוי ושל המוזמן האישי של הישראלי םמצבככלל,  010ב

 .21ג. יש לפעול בהתאם להוראות סעיף י,ואחד מבני הזוג עודנו נשו

 

 יום לא יומצאו המסמכים 54תוך בידוע לו שאם כי  )נספח ב'( וזמןהצהרה חתומה ע"י המ 013ב

למנהל הלשכה סמכות  .בהתאםעל הסף ותישלח הודעת סרוב  וטלתמב תו, בקשהמבוקשים

 .לפי שיקול דעתו להאריך מועד זה

 

דואר ", תישלח בע"י המבקשים יום 54 במידה ובפועל לא יומצאו המסמכים בתום .א.23.ב

 (.מהלשכה על הסף הודעת סרוב –' ג)נספח הודעת סירוב על הסף  "רשום

 54של  רק לאחר התקופה האמורההוגשו ללשכה המסמכים המבוקשים במידה  .ב.23.ב

, בהתאם ללוח האגרות אגרה מתאימה תוך גבייתקשה חדשה ביש לפתוח , יום

הינה הצגת המסמכים שחסרו בבקשה  תנאי להגשת בקשה חדשה כאמוראולם 

 .ואלמלא יוצגו לא תאושר פתיחת תיק חדש שנסגרה

 

 כמפורט בלוח אגרות. השירות כרוך בתשלום אגרה -תשלום אגרה  014ב

 

 הליך הטיפול 0ג

יזהה את המבקשים, יאתר תיקם במערכת "אביב" ל את טופס הבקשה המקב הרשותלשכת עובד  01ג

ובכללם פרטי כניסות ויציאות של זמן למול מערכת "אביב" של המזמין והמו הבקשה יבדוק את פרטי

חוצץ "אשרות" תיק זר במערכת "אביב"  -במידת הצורך לרבות מעברים פנימיים - הזר המוזמן

 במערכת בגיליון רישום ובתיק בקשות ן הבקשהויעדכ)סירובים ואישורים אל מול הקונסוליה בחו"ל( 

ממלא  מוזמן יוודא שהכן ולתיק  ואמיתותם ויצרפם לבנטייםיבדוק המסמכים הר, של המזמין והמוזמן

ן לא מעודכנות או לחילופי זרים אינם מופיעים בקובץ מוזמןבאם פרטי ה הנדרשים. כל התנאים  חרא

אם בולבצע קישור תיקים  ,כולל הארכות ,יש לעדכן את כל הפרטים ,שלוישיבה הארכות של רשיון ה

 חדש. פתוח תיק במידה ולא קיים תיק יש ל .נדרש
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במקרים בהם  רשב"ג וכו'(.רותם/, כרם)למוזמן  הגבלות האם קיימותהרשות יבדוק לשכת עובד  00ג

 יש לוודא כי חלפו ככלל, או שהורחק בעבר מישראל גם/רשב"רותם/כר מסוגלמוזמן קיימת הגבלה 

תו/עברו ולאחר בדיקת הסיבה להרחק שנים 4במידה ולא חלפו . שנים ממועד תחילת ההגבלהחמש 

מטה רשות דסק אשרות בעם  להתייעצותזמן, תועבר הבקשה על פי המלצת מנהל הלשכה ושל המ

 .האוכלוסין

 

מכוח  / קיבל מעמד בישראל בעברץ שלא כחוק/ הוצא נגדו צו הרחקהשוהה באר מוזמןוהידה במ 03ג

קיבל מכתב וגי/ תום הקשר הז פיקטיביות הקשר הזוגי/בוטל בגין  רישיונוואו חיים משותפים נישואין 

   .להחלטתו של מרכז אשרות בלשכהתועבר הבקשה , סרוב אחר עם דרישת יציאה מישראל

 

 רישיון הישיבה שלו בנוגע ל /הערההגבלה במידה ויש ."תיק אדם"יש לבדוק פרטי הישראלי אל מול  04ג

 מטה הרשות.דסק אשרות בעם  תועבר הבקשה להתייעצותהגבלה אחרת,  בישראל או כל

 

ובמידה ונדרש  ,לגבי בן הזוג הישראלי על עבר פלילי ומידע מודיעינילמשטרה  שאילתאיש להעביר  09ג

 .באם הזר שוהה בישראלעביר ה. שאילתא לגבי הזר יש לגם לגורמי הביטחון

 

ס קורות חיים מלא אשר יועבר לגורמי הביטחון עליו למלא טופ חוןבמידה והמוזמן ממדינות אב 06ג

באישור מנכ"ל מותנית במידה והמוזמן ממדינת סיכון, תחילת הטיפול בו . לאבחון וקבלת המלצתם

במידה ואושרה הבקשה ע"י הבקשה תועבר למנכ"ל באמצעות ראש הדסק במטה הרשות.  .הרשות

 ורמי הביטחון לקבלת המלצתם.המנכ"ל על המוזמן למלא טופס קורות חיים מלא שיועבר לג

 

יש לפעול בהתאם להוראות נוהל  במידה ונתקבלו הערות גורמים )לרבות מידע על תיקי מב"ד( 07ג

 (190..9000הערות גורמים )

 

במידה והמוזמן  מחזיק ברישיון ישיבה תקף, יוארך הרישיון הקיים עד לסיום הבדיקות בבקשה.  08ג

 ה תקף, אין להרחיקו עד לסיום הבדיקות בבקשה. במידה והמוזמן אינו מחזיק ברישיון ישיב

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

בירור מול הלשכה הרלוונטית, על ידי מינהל אכיפה וזרים ולאחר מכן יוחלט לגבי המשך הליכי 

 (.20.5.0002ונוהל הוצאת צו הרחקה  20.3.0002 האכיפה נגדו )בהתאם לנוהל הוצאת צו משמורת

 

מכתב מהמעסיק כי ידוע יש לדרוש  ,תקף "סיעודי 2ב/"שוהה ברישיון מסוג  במידה והמוזמן  0א080ג

ד בישראל בהתאם לנוהל זה, והוא מעוניין להמשיך לו שהמוזמן הגיש בקשה להסדרת מעמ

 להעסיקו.
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עד לקבלת  1וחלף רישיונו לרישיון מסוג ב/במידה והמוזמן סיים עבודתו אצל מעסיק סיעודי, י 0ב080ג

 החלטה בבקשתו בהתאם לנוהל זה.

( שקיבל בהליך מדורג 4או א/ 2הבקשה מחזיק המוזמן ברישיון תקף )ב/הגשת במידה ובעת  0ג080ג

מכוח קשר זוגי קודם שנותק, תחילה יש לבטל רשיונו הקיים בהתאם להוראות נוהל 

עד לסיום  1חר מכן, יינתן לו רישיון מסוג ב/, מאחר שמדובר בהליך שהופסק. לא4.1.0025

 הבדיקות בבקשתו החדשה מכוח נוהל זה.

 

מכוח  חדשכי ככל שתאושר הבקשה החדשה, יהא עליו להתחיל בהליך מדורג  מובהר בזאת

 בן הזוג החדש.

 

ההחלטה לאישור הבקשה וכניסת בני הזוג להליך המדורג, תתקבל לאחר בדיקה מקיפה ומעמיקה,  05ג

  הבאים:  המצטברים המרכיבים(, לגבי 4.2.0023ראיון אישי בהתאם לנוהל עריכת ראיונות )לרבות 

 כנות הקשר הזוגי בין בני הזוג והמשך קיומו.  0א050ג

 .מדינת ישראלתחום בדיקת מרכז חיים משותף ב 0ב050ג

מניעה ביטחונית או פלילית לאישור הבקשה. במידה ותשובות הגורמים עדיין היעדר  0ג050ג

 כאמור לעיל, אלא אם כן יידרש אחרת בהתאם לנסיבות. ,בתוקף אין צורך בפניות חדשות

יש לפעול בהתאם  במידה ונתקבלו הערות גורמים )לרבות מידע על תיקי מב"ד(

 (190..9000נוהל הערות גורמים )הוראות ל

 

, ולאחר בדיקת כנות הקשר, קיומו של מרכז ומצבם האישי של שני בני הזוג הינו "פנוי" במידה .01ג

רע"ן אשרות יערוך סיכום תיק בצירוף התרשמותו  חיים משותף בישראל והיעדר מניעת גורמים,

 מכנות הקשר ויעביר הבקשה להחלטת מרכז אשרות בלשכה.והמלצתו 

 

 2ב/ מתן אשרת, יאשר ואמיתי זוגי כןותפים ובקשר אשרות שאכן מדובר בחיים מש מרכזהשתכנע  011ג

ר הינה שלילית ו/או לא במידה והתרשמות מרכז אשרות מכנות הקש לשנה.למוזמן למשך כללי 

תסורב הבקשה. במידה וקיים חשש לכנות הקשר, רשאי מרכז נמצא מרכז חיים משותף בישראל,

ן(. גובה הערבות ייקבע בהתאם אשרות להתנות אישור הבקשה בהפקדת ערבות )בנקאית/במזומ

 (.4.2.0005לנוהל ערבויות )

 

, יש לתשאל במסגרת הראיון גם במידה ומצבו האישי של אחד מבני הזוג/שניהם מופיע כ"נשוי" 010ג

בנוגע לבלעדיות וייחודיות הקשר בין בני הזוג וכן בנוגע למאמציו של בן הזוג הנשוי להתיר נישואיו. 

להמציא ראיות לנסיונותיו להתיר נישואיו, וזאת באמצעות תעודות בנוסף יתבקש בן הזוג הנשוי 

   ציבוריות מקוריות, מאומתות ומתורגמות.
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ככל שיימצא כי ההתרשמות מכנות הקשר, ייחודיותו ובלעדיותו הינה חיובית )ובמקרה בו   .א.21.ג

ת ימצא כי בן הזוג הנשוי נוקט במאמצים ובנסיונות כנים ואמיתיים להתרי בן הזוג נשוי,

נישואיו(, יוכח מרכז חיים משותף בישראל ולא תימצא מניעה פלילית ו/או בטחונית, תועבר 

הבקשה באמצעות הדסק להחלטת ראש תחום אשרות וזרים במטה הרשות בצירוף 

לבחינת ראש  הבקשאת ההמלצת מנהל הלשכה. בסמכות ראש הדסק לסרב להעביר 

 תרת הנישואין יימצא בלתי קביל.תחום אשרות, במידה והתיעוד להוכחת נסיונות ה

 

, בסמכות  במידה ולא תוכח כנות קשר ו/או לא יוכח קיומו של מרכז חיים משותף בישראל  .ב.21.ג

 )ללא קשר למצב האישי( .22בסעיף ג. עילמרכז אשרות בלשכה לסרב הבקשה כמפורט ל

 במידה ותימצא מניעת גורמים, יש לפעול בהתאם לנוהל הערות גורמים. 

 

הודעת סירוב להם  ולמסוריש להזמין את שני בני הזוג ללשכה לסרב הבקשה, חלט והובמידה  013ג

ימים. במקרים בהם המוזמן שוהה  30עם דרישה ליציאת המוזמן מן הארץ בתום בכתב מנומקת 

לא הגיעו בני הזוג ללשכה, יש לשלוח את מכתב  ימים. 25באופן בלתי חוקי יש לדרוש יציאתו בתוך 

 ם" למבקשים.הסירוב "בדואר רשו

 

כאשר תוקף ההגבלה יהיה  שהייה"מסורב "שהבקשה סורבה בובתיק בקשות יש לעדכן בתיק זר  014ג

סיבת  לשלוח עותק ממכתב הסירוב למינהל האכיפה לזרים, בציוןיש לחמש שנים ולהוסיף הכללה. 

 .ומועד היציאה שנדרש מהמוזמן הסירוב

 

של המבקשים יתן יהיה להגיש בקשה חדשה , נבה הבקשה בתחילת ההליך או במהלכובמידה וסור 019ג

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

  עתירה לבית המשפט(.

 :חריגים

לעיל(,  25במידה וסורבה הבקשה על הסף בהיעדר מלוא המסמכים )כאמור בסעיף ב..א 24ג.

גם , התיעוד שחסר בבקשה שנסגרה רק לאחר הצגתתתאפשר הגשת בקשה חדשה 

 חלפה שנה מן המועד בו סורבה על הסף.במידה ולא 

 

תתאפשר  מובהקחל בעניינם שינוי נסיבות קשתם במאז סירוב .ב כאשר בני הזוג מוכיחים כי 24ג.

לפי  ,חלפה שנה מן המועד בו סורבה בקשתם הקודמת גם במידה ולאהגשת בקשה 

 .החלטת מנהל הלשכה

 



 
 5...9000 מספר נוהל:   אשרות תחום: 

 7מתוך     6דף   מתן מעמד חיים משותפים נושא:

 7.10.2013 : תאריך עדכון 
 

 5...9000 מספר נוהל רשות האוכלוסין וההגירה

 

, המוזמן נוהל אחרהגיש בקשה נוספת/מקבילה לקבלת מעמד בישראל בהתאם למוזמן במידה וה 016ג

מפורט  וזאת באמצעות מכתב בו תטופל בקשתו לקבלת מעמד בישראל אחד הליךיתבקש לבחור 

 .תיסגרהשנייה והבקשה  בוחר להמשיך הטיפול ומהן טענותיוהליך זה בו יצהיר באי

 

 ההליך המדורג:

 

 רח ישראלי:כאשר המזמין הוא אז 017ג

 

 בתוקף לשנה. כללי  2במידה והוחלט לאשר הבקשה תוענק למוזמן אשרת ב/ 0א0170ג

 

והמשך כנות קשר, , מרכז חייםבכפוף לבדיקת ו ,2ב/ באשרתבה שהה המוזמן  לאחר שנה 0ב0170ג

אחרת והחזקת דרכון זר תקף  /היעדר מניעה פלילית/ ביטחוניתכן בו ,קיום חיים משותפים

0 מצטברב שנים 3ובסך הכל  לשנה נוספת 2מסוג ב/ קף האשרהתוארך יו, )לשנתיים לפחות(

 בישראל של חיים משותפיםבדיקות כמתואר לעיל  תיערכנהשנה  בתום כל  יודגש כי

 דיקות גורמים וקיום ראיון מעמיק0, תוך בבמלואן וכנות קשר

 

ים של כנות קשר/מרכז חי בהיעדר מניעה ,כללי 2ב/באשרת המוזמן שהה  ם בהןשני 3לאחר  0ג0170ג

 ישודרג, חזקת דרכון זר תקף )לשנתיים לפחות(הומשותף בישראל/ביטחונית/פלילית/אחרת 

בסיומה בהיעדר מניעות כאמור יוארך אשר  ,לשנה 4לתושב ארעי מסוג א/של הזר מעמדו 

 תיערכנהבתום כל שנה אשר כ, במעמד זהבמצטבר  שנים 5בסך הכל בשנה נוספת ו

, תוך בדיקות גורמים וקיום במלואן וכנות קשרתפים של חיים משובדיקות כמתואר לעיל 

 ראיון מעמיק0

 

 :כאשר המזמין הוא תושב קבע 018ג

 

 2שנים באשרת ב/ 5 תהא ההליך המדורג  תקופתמפורט לעיל, אולם אופן הטיפול בבקשה יהא כ

ובהיעדר מניעה וף לעמידה בתנאי נוהל זה , בכפ4נים ברשיון לישיבת ארעי מסוג א/ש 4ולאחריהן 

  עדכניות שתיערכנה משנה לשנה.בבדיקות ב

 

 :נישואין מאל סלבדור מסמכיבבקשה ע"ס  015ג

 

 :כמפורט להלן מסמכי נישואין מקוריים מאומתים ומתורגמים לבדוק כי הוצגויש תחילה 

  עיריהתעודת נישואין + פרוטוקול שנערך ב –נישואין שנערכו בעיריה. 

  ע"י נוטריון ציבורי על גבי נייר  וזה נישואין שנערךח –נישואין שנערכו ע"י נוטריון ציבורי

 פרוטוקולים )בהתאם להנחיות מחלקת מרשם(.

 



 
 5...9000 מספר נוהל:   אשרות תחום: 

 7מתוך     7דף   מתן מעמד חיים משותפים נושא:

 7.10.2013 : תאריך עדכון 
 

 5...9000 מספר נוהל רשות האוכלוסין וההגירה

 

תינתן למוזמן לגופה במהלך בדיקת הבקשה  מאל סלבדור, יםנישואין קבילאחר שהוצגו מסמכי ל

 .שאינה נמנית בתקופת ההליך המדורג לחצי שנה 2אשרת ב/

 

 2שנתיים באשרת ב/ תהא, אולם תקופת ההליך המדורג אופן הטיפול בבקשה יהא כמפורט לעיל

ובהיעדר מניעה , בכפוף לעמידה בתנאי נוהל זה 4שנים ברשיון לישיבת ארעי מסוג א/ 5ולאחריהן 

 עדכניות שתיערכנה משנה לשנה.הבדיקות ב

 

 בשלושת סוגי ההליך המדורג:

 

בלשכת רשות האוכלוסין  מובהר כי באחריות בני הזוג להגיש הבקשה להארכת האשרה מדי שנה .00ג

 תום תוקף רישיון השהייה הנוכחי. טרםימים  00האזורית, 

 

להגיש בקשה לקבלת  באפשרות בני הזוג של ההליך המדורג הרלוונטי,בתום התקופה המצטברת  001ג

עמידה בכל התנאים הנדרשים ל בכפוףו 4.1.0013אשר תטופל עפ"י נוהל מספר  קבערישיון לישיבת 

 .י נוהל זהלפ ובהיעדר מניעה

 

במידה וההליך הופסק מסיבה כלשהי ובדרכונו של המוזמן מצויה אשרת שהייה תקפה מכוח נוהל  000ג

על עובד הרשות בלשכה לבטל האשרה/רישיון במערכת "אביב" וכן בשני קווים מלוכסנים  ,זה

ן אם לא הגיע המוזמ" על גבי המדבקה. Cancel-ולהטביע חותמת רשות האוכלוסין וחותמת "מבוטל

ולהודיע לו כי רישיונו בוטל ונדרש לעזוב  ללשכה יש לשלוח לו מכתב לכתובתו הידועה בדואר רשום 

מנהל הלשכה רשאי לאשר תמי"ל ליציאה מן הארץ ללא אשרת חוזר, את ישראל עד למועד שהוחלט. 

 במקרים בהם מצוי מסמך נסיעה לא תקף למוזמן/אין מסמך נסיעה.

 

 תחולה: 0ד

 

תטופלנה בהתאם לתנאי  – ןוטרם נתקבלה החלטה לגביה עדכון נוהל זה י מועדשהוגשו לפנבקשות 

 נוהל זה.

 החוק וסעיפיו 0ה

 2041-חוק הכניסה לישראל התשי"ב     

 נספחים 0ו

 (3/ החלפת סוג אשרה )אש/להארכת רשיון ישיבה בקשה  01 ו

 תצהיר – אנספח  00 ו

 דרישה להשלמת מסמכים – בנספח  03 ו

 הודעת סרוב -נספח ג  04 ו



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 שם המשפחה 
Family name 

 השם הפרטי
Given name 

 שם האב
Father’s name 

 שם האם
Mother’s name 

     בעברית

In English     

 

 שם נעורים של האם 
Mother’s maiden name 

 השמות הקודמים
Previous family name 

 הלאום
Nationality 

 דת
Religion 

     בעברית

In English     
 

 ארץ הלידה 
Country of birth 

 תאריך הלידה
Date of birth 

 האזרחות
Citizenship 

 משלח יד
Occupation 

     בעברית

In English     
 

 המצב המשפחתי
Family Status 

  דרכון  
Passport 

 תעודת מעבר 
Laisser passer 

 
 

  רווק/ה- Single   נשוי/אה- Married 

  גרוש/ה- Divorced   אלמנ/ה- Widowed 

 מספר
Number 

 ניתן בתאריך
Issued at 

 בתוקף עד
Valid until 

 

  

 
 המען הקבוע בחו"ל

Permanent address abroad מספר הטלפון 
Telephone No.  הארץ 

Country 
 העיר

Town 
 הרחוב ומספר הבית

Street and house no. 

 בעברית
    

In English 
   

 
 המען בישראל

Address in Israel מספר הטלפון 
Telephone No.  העיר 

Town 
 הרחוב ומספר הבית

Street and house no. 

 בעברית
   

In English 
  

 

 בחו"ל או בגבול הונפקהאשרת כניסה לישראל ש
Entry visa for Israel 

 הכניסה לישראל
Entry to Israel 

 רשיון הישיבה עד תאריך
Resident permit valid until 

 המספר
No. 

 הסוג
Category 

 ההנפקהמקום 
Issued at 

 ההנפקהתאריך 
Issued on 

 בתאריך
Date 

 במקום
Place 

 

      
 

 עבוד המבקש/תאו י /תהמפעל או המוסד בו עובד 
Establishment or institution where applicant is employed or will be employed 

 השם
Name 

 הכתובת
Address 

   בעברית

In English   

 
 3אש / 

 

 במשבצת המתאימה: xנא לסמן 
  בקשה להארכת תוקף רשיון ישיבה 

 חודשים  ________ ___לתקופה של  
  :בקשה להחלפת סוג האשרה ל  

 

 הוראות למילוי הטופס
 נא לצרף תמונה שצולמה לאחרונה. . 1
 .לועזיתנא למלא את הפרטים הבאים בעברית וב . 3

Please mark "x" in the appropriate square: 
 Application to extend present permit of 
 residence for the period     months 
 Application to change visa category to:   
 

Instructions for completing Application form: 
1.  Please attach a recent photograph. 
2. Please fill in following details in Hebrew and English. 

 

 
 
 
 

 תמונה
 

Photograph 

 

 מספר התיק
 לשימוש המשרד בלבד
For official use only 

 Particulars of the Applicant  פרטי המבקש 

 The form continues on the back of the page המשך מעבר לדף

 

 

 
 

 משרד הפנים –מדינת ישראל 
State of Israel – Ministry of the Interior 

  ההגירה ו רשות האוכלוסין
Population and Immigration  Authority 

 

 

 
ון ישיבה/להחלפת סוג האשרהבקשה ל  הארכת רשי

Application for the extension of permit of residence/change of visa category 
 
 
 

 

 8/2011מהדורה 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :או בכל מעמד אחר קבע /תאו כתושב /תארעי /תשהות קודמת בישראל כתושב
 

 (תאריכים):  /תכארעי  
 (תאריכים):  /הכקבוע  
  :(תאריכים) בכל מעמד אחר   

  האם בוטל בעבר מעמדך בישראל? ומדוע? 
 נימוקים לבקשה ואמצעי מחייה:

Previous  stays in Israel as temporary or permanent residentor any 
other status: 
  Temporary (dates):   

  Permanent (dates):   
  Any other status:   
Was your status in Israel ever been cancelled? And why?    
Reasons for application and means of support 

  

  
 
 
 
 

 שם המשפחה
Family name 

 השם הפרטי
Given name 

 שם הנעורים
Maiden name 

 שם האב
Father’s name 

 ארץ לידה
Place of birth 

 תאריך לידה
Date of birth 

      

 
 
 

 טיהשם הפר 
Given name 

 ארץ הלידה
Country of birth 

 תאריך הלידה
Date of birth 

 In English בעברית In English בעברית In English בעברית

1       
2       
3       
4       
 
 
 
 

 שם המשפחה
Family name 

 השם הפרטי
Given name 

 בישראל /תנמצא
In Israel 

 המעמד (לנמצא בישראל)
Status (present in Israel) 

 מספר הזהות
Identity No. 

 מספר התיק
File No. 

     כן- Yes 
   לא- No 

  מבקר– Visitor 
  ארעי– Temporary resident 
  קבע– Permanent resident 

                   

         

 
 
 

בזה שלא עברתי עבירה פלילית. לא פעלתי נגד העם  /הכרה שהם מהווים יסוד לדיון בבקשתי. כמו כן, אני מצהירשהפרטים שנמסרו לעיל נכונים ונמסרו בה /האני מצהיר
 ע"י המשטרה של מדינה כלשהי. /תהיהודי ובטחון מדינת ישראל. לא חליתי במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור. לא קיים נגדי צו מעצר שיפוטי ואינני מבוקש

I declare that the particulars contained in this application are correct and have been made in awareness of the fact that they are to serve as basis 
for the consideration of my application. I also declare that I have not committed any criminal offence or any act directed against the Jewish people 
or the security of the State of Israel and that I am not affected with any illness which might endanger the public health. There is no judicial warrant 
of arrest against me and I am not wanted by the police of any country. 
 
 

     

 המקום
Place 

 התאריך 
Date 

 חתימת המבקש/ת 
Signature of applicant 

 

 Declaration הצהרה

    Children under the age of  18ילדים עד גיל

 מגיש/ה בקשה  עם פרטים של בן/בת הזוג אם אינו/ה כלול/ה
Particulars of wife or husband in the event that spouse is not included in the application 

 Particulars of dependants included in the application פרטים של הנכללים בבקשה

 Spouse   בן/בת הזוג

 
 
 

  תאריך     -הלשכה ב
 

   ת/שם הבודק   הבקשה  /תשם מקבל
 

 רצ"ב החומר  אין הערות  נבדק ברמ"ש
  הבקשה אושרה   הבקשה סורבה 
  הודעה על סירוב נשלחה למבקש/ת במכתב שהעתק ממנו מצורף לתיק 

   הפקיד/ה: וחתימת שם     תאריך: 

 For official use only /   לשימוש המשרד
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 מקום להטבעת חותמת הרשיון

 3אש / 

 מספרקבלה 

_________________________ 

 

 

 
 

 משרד הפנים –מדינת ישראל 
State of Israel – Ministry of the Interior 

  ההגירה ו רשות האוכלוסין
Population and  Immigration Authority 

 

 

 
ון ישיבה/להחלפת סוג האשרה  בקשה להארכת רשי

Application for the extension of permit of residence/change of visa category 
 
 
 

 

 8/2011מהדורה 
 



 

 
 

 תחום אשרות
 

 5...9000נספח א לנוהל 
 

 

  .059* טל:   מרכז שירות ומידע ארצי

 
 

 

 לכבוד  
 רשות האוכלוסין וההגירה

 
 

 תצהיר - 5...9000בני זוג על סמך חיים משותפים   נוהלבקשתי בהתאם ל

 נכונים ומהווים יסוד לדיון בבקשתי.  בבקשתימצהיר/ה כי הפרטים שנמסרו הח"מ אני  .1

ההגירה על כל שינוי נסיבות שיחול במהלך ואני מתחייב/ת לדווח לרשות האוכלוסין  .2

 בקשתי ובתקופת ההליך המדורג ככל שתאושר בקשתי.הטיפול ב

ידוע לי כי מסירת פרט לא נכון או חלקי, לרבות פרטים הנובעים מן החומר המוגש  .3

עלולים להביא לביטול כתמיכה לבקשתי, וכן העלמת פרטים ואי גילוי שינוי נסיבות, 

-תשי"בלחוק הכניסה לישראל,  11בהתאם לסעיף  כל מעמד שיינתן מכוח בקשה זו

 13, וכן להוצאת צו הרחקה מישראל כנגד בן/בת זוגי הזר/ה בהתאם לסעיף 1592

 . 1592-לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב

 מסירת פרט כוזב או צירוף מסמך כוזב מהווים עבירה פליליתכמו כן ידוע לי כי  .4

שטרת ישראל על ההגירה מוסמכת לדווח למולפי הדין בישראל וכי רשות האוכלוסין 

 כל התנהלות מצידי ו/או מצד בן/בת זוגי המנוגדת לחוק.

 

 על החתום: ולראייה באנו

 
 

____________  _________________                
 תאריך       תעודת זהות      שם ומשפחה                                                 חתימה      

 

 
____________  _________________                

 תאריך       מספר דרכון      שם ומשפחה                                                 חתימה      

 
 
 

 :וההגירה  מאשר החתימה בלשכת רשות האוכלוסין
 

____________  _________________                
 חתימה     תאריך        תפקיד         שם ומשפחה                       

 

ראליהיש  

 הזר



 

 
 

 תחום אשרות
 

  02.25550לנוהל  בנספח 
 

 מרכז שירות ומידע ארצי 
*0505 

 
 

 )אזרח ישראלי(לכבוד  
     

     

     

 באמצעות דואר רשום
 
 המצאת מסמכים נדרשים – 02.25550נוהל בני זוג על סמך חיים משותפים         

 

 בתאריך_________ הוגשה על ידך בקשה לקבלת מעמד על סמך חיים משותפים עם  .1
 

 ם חסרים.________ ובה מסמכי____________________________ מוזמן זר : 
 מספר דרכוןשם ומשפחה                                                             

 

עליך להשלים  בהתאם לנוהלי רשות האוכלוסין, על מנת להתחיל הטיפול בבקשה .2

 המסמכים הבאים :

 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 

ימים ממועד מכתב זה, רשות האוכלוסין  54במידה ולא יועברו המסמכים האמורים בתוך  .3

והגשת  לצאת מהארץהזר/ה   זמן/נתוהמיהא על ו,  כמבוטלתתראה בקשתך וההגירה 

 בקשה חדשה תותנה בהמצאת המסמכים החסרים.

 

 לידיעתך. .5

 

             
 חתימת מרכז אשרות   שם ומשפחה       תאריך          

 



 

 
 

 תחום אשרות
 

  5...9000לנוהל  גנספח 
 

 מרכז שירות ומידע ארצי 
*059. 

 
 

 )אזרח ישראלי(לכבוד  
     

     

     

 באמצעות דואר רשום
 
 על הסף רוביס – 5...9000נוהל בני זוג על סמך חיים משותפים         

 
 

 בתאריך_________ הוגשה על ידך בקשה לקבלת מעמד על סמך חיים משותפים עם  .1
 

 .________ ובה מסמכים חסרים____________________________ מוזמן זר : 
 מספר דרכוןשם ומשפחה                                                             

 

 

. משלא ימים 54בתוך ביום ______________ נדרשתם להמציא המסמכים החסרים  .2

  זמן/נתוהמעל ו . מסורבת על הסף ומבוטלתבקשתך הומצא כל הנדרש, נודיעך כי 

 עד ליום ____________.  לצאת מהארץהזר/ה 

 

הנדרשים בהתאם  תותנה בהמצאת המסמכים החסריםעל ידכם והגשת בקשה חדשה  .3

 לנוהלי הרשות.

 

 

 לידיעתך. .5

 
 
 
 
 
 
 
 

             
 אשרות רע"ןחתימת    שם ומשפחה       תאריך            
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