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נוהל ניסויי לבירור זהותם של תושבי רצועת עזה הטוענים כי הינם אזרחי ישראל
לצורך קבלת דרכון ישראלי וכניסה לישראל.
א .מטרת הנוהל
א .1.נוהל זה נועד להסדיר את אופן טיפולם של הגורמים המוסמכים ברשות האוכלוסין וההגירה (להלן:
"הרשות") בכניסתם לישראל של מי שרשומים כאזרחים ישראלים במרשם האוכלוסין והעבירו את מרכז
חייהם לעזה ,אך מעת לעת מבקשים להיכנס לישראל ,ואין ברשותם דרכון ישראלי בר תוקף.
א .2.יודגש כי אדם הרשום במרשם האוכלוסין כאזרח ישראלי ועובר להתגורר ברצועת עזה ,נותר אזרח
ישראלי ולא נפגעת אזרחותו הישראלית כתוצאה מהמעבר לרצועת עזה גם אם קיבל מספר זהות
פלסטיני ,וגם אם רשום כמי שחדל להיות תושב ישראל .כאזרח ישראלי חלים עליו הדינים והנהלים
השונים בכפוף להוכחת זהותו כאזרח ישראל.

ב .כללי
ב .1.ביום  ,28.9.05בעקבות יישום תכנית ההתנתקות מרצועת עזה ,הוכרז מעבר ארז כתחנת גבול לעניין
סעיף  7לחוק הכניסה לישראל ,תשי"ב – ( 1952להלן" :חוק הכניסה לישראל") ,הקובע כי כניסה לישראל
תהא רק בתחנת גבול ,לאחר הליך ביקורת גבולות והצגת דרכון או תעודת מעבר ברי תוקף .לאור זאת,
מעבר ארז הינו מעבר גבול בינלאומי ,אולם מדובר במעבר מיוחד השונה במאפייניו מיתר מעברי הגבול
הבינלאומיים אשר בהם נכנסים אנשים לישראל ויוצאים ממנה.
ב .2.לאזרחים ישראלים ,וביניהם אזרחי ישראל המתגוררים ברצועת עזה ,ישנה זכות קנויה להיכנס לישראל
מכוח היותם אזרחי המדינה ,וזאת בכפוף לזיהוי ודאי בעת המעבר בגבול .כמו כן זכאים להנפקת מסמכי
נסיעה ישראליים בכפוף להוראות חוק הדרכונים ,תשי"ב( 1952-להלן" :חוק הדרכונים") ולנהלי הרשות.
ב .3.חוק הדרכונים מחייב כניסת אזרחים ישראלים לישראל ויציאה ממנה באמצעות דרכון ישראלי או תעודת
מעבר ישראלית .לפיכך ,אזרחים ישראלים שהעבירו מרכז חייהם לעזה וכן מי שנולדו בעזה לאזרחים
ישראלים ונרשמו כאזרחי ישראל במרשם האוכלוסין ,נדרשים להצטייד במסמך נסיעה ישראלי על מנת
להיכנס חזרה לישראל .יודגש כי הנפקת דרכון או מסמך נסיעה ישראלי לאזרחי ישראל המתגוררים
ברצועת עזה מאפשרת את זיהויים הוודאי הן במעבר ארז והן בעת שהותם בישראל ,שהרי בהיעדר תיעוד
ישראלי גם אין דרך לזהותם בעת שהם שוהים בישראל.
ב .4.יחד עם זאת ,לאחר ההתנתקות מרצועת עזה ,מעברם של אזרחים ישראלים למגורים ברצועת עזה יצר
קשיי זיהוי בעת הכניסה לישראל במעבר ארז וכן בעת שהותם בישראל ,שכן מרביתם אינם מחזיקים כיום
בתיעוד ישראלי מסיבות שונות .כך נוצר מצב בו אזרחים ישראלים השוהים ברצועת עזה שנים רבות
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(חלקם אף עוד בטרם יישום תכנית ההתנתקות) ,מבקשים לממש זכויותיהם כאזרחים ישראלים ,אך לא
ניתן לזהותם בהיעדר מסמכי זיהוי ישראלים ,כלומר לא ניתן לזהות האם מבקש השירות הוא אכן אותו
אדם הרשום במרשם האוכלוסין כאזרח ישראלי ,והאם הוא זכאי להיכנס לישראל כאזרח ישראלי ולקבל
בלשכות הרשות שירותים שונים כאזרח ישראלי.
ב .5.לפיכך ,בהתאם להוראות חוק הדרכונים ,תושב עזה המבקש להיכנס לישראל וטוען כי הוא אזרח
ישראלי אך אינו מחזיק בדרכון ישראלי תקף (או בכלל) ,נדרש להגיש מראש ,טרם הגעתו למעבר ארז,
בקשה להנפקת מסמך נסיעה ישראלי (דרכון או תעודת מעבר) ,ובמסגרת בחינת בקשתו ,תיערך
בעניינו בדיקה מעמיקה ככל הניתן ,לצורך זיהויו הוודאי כאזרח ישראלי הרשום במרשם האוכלוסין,
כמפורט להלן בהוראות נוהל זה .יובהר כי נטל הוכחת הזהות הנטענת מוטל על המבקש.
ב .6.למען הסר ספק יודגש כי בניגוד לכניסתם של ישראלים מרצועת עזה לישראל ,המתבצעת בהתאם לחוק
הכניסה לישראל ולסמכויות גורמי רשות האוכלוסין וההגירה ,הרי שיציאתם מישראל לרצועת עזה מחייבת
קבלת היתר של גורמי הצבא עפ"י סעיף  24לחוק יישום תוכנית ההתנתקות ,התשס"ה –  ,2005ולפיכך
נוהל זו אינו נוגע ליציאת ישראלים מישראל לרצועת עזה.
ג .תנאים ודרישות
ג .1.מילוי טופס בקשה לדרכון/תעודת מעבר (דר )1/במלואו ובחתימת המבקש ,מילוי טופס נלווה לבקשה
להנפקת דרכון עבור אזרח ישראלי תושב רצועת עזה (דר ,)12/והגשתם כל טופס בשני העתקים בלשכת
מתאם רשות האוכלוסין וההגירה במעבר ארז באמצעות "הוועדה האזרחית הפלסטינית".
ג 3 .2.תמונות חזותיות ,עדכניות ,צבעוניות וזהות בגודל  35 X 45מ"מ.
ג .3.קבלה על תשלום אגרת בקשה באופן מקוון ,בהתאם ללוח האגרות ,באמצעות אתר הרשות
 .www.piba.gov.ilניתן לבצע התשלום באמצעות נציג ישראלי .בהיעדר אפשרות לתשלום באמצעות כרטיס
אשראי ישראלי ,יש לפרט הטעמים לכך בטופס הנלווה ובמידת הצורך בסמכות מנהל הלשכה האיזורית
אליה משויך המבקש לאשר תשלום אגרה במזומן בלשכה.
ג .4.מסמכים מזהים ישראלים שהונפקו למבקש בעבר (תעודת זהות ו/או דרכון) ככל שמצויים ברשותו של
המבקש – בעת הגשת הבקשה ,יש לצרף צילומי מסמכים אלה ,ובעת הראיון יש להציג תיעוד מקורי.
ג .5.מסמכים מן העבר וההווה שעשויים לסייע בהוכחת זהותו הישראלית של המבקש כגון :תעודת לידה ,תעודות
לימודים ,מסמכים רפואיים ,מסמכים שונים מרשויות ציבוריות בישראל ,תמונות וכיוב' – בעת הגשת
הבקשה ,יש לצרף צילומי מסמכים אלה ,ובעת הראיון יש להציג מסמכים מקוריים.
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ד .הליך הטיפול
ד .1.לאחר קבלת הבקשה לדרכון כמפורט בסעיף ג' לעיל במשרדי מתאם רשות האוכלוסין וההגירה במעבר ארז,
תועבר הבקשה לטיפולה של לשכת הרשות האזורית אליה משויך המבקש ,עפ"י כתובתו בישראל הרשומה
במרשם האוכלוסין (להלן – לשכת האם) ,ובלשכת האם תיפתח בקשה ממוחשבת לדרכון.
ד .2.לאחר פתיחת בקשה ממוחשבת ,ייבדק תיקו האישי של המבקש (ככל שקיים) ובמידת הצורך ייבדקו גם
תיקיהם של בני משפחה נוספים (ככל שקיימים) ,לצורך עריכת סיכום תיק עובדתי והכנת התיק לעריכת ראיון
למבקש .בין היתר ,יש לבדוק גם כניסות ויציאות ,לרבות מעברים פנימיים.
ד .3.לאחר בדיקת והכנת התיק ,יוזמן המבקש לראיון במעבר ארז ,לצורך זיהויו ואימות הפרטים העולים מבקשתו
למול המידע הקיים בתיקו ,ככל שקיים ,ו/או בתיקי בני משפחתו .המבקש יוזמן לראיון ע"י לשכת מתאם
הרשות במעבר ארז.
ד .4.מועד הראיון יתואם בין לשכת האם לבין עובד לשכת מתאם הרשות במעבר ארז ,וטרם קיום הראיון ,תעביר
לשכת האם ללשכת מתאם הרשות במעבר ארז הנחיות ודגשים לתשאול ולבדיקה במהלך לראיון.
ד .5.במועד הראיון יהא על המבקש להציג את המסמכים המקוריים שברשותו המוכיחים את זהותו הישראלית
הנטענת ,כמפורט בסעיף ג' לעיל.
ד .6.הראיון ייערך בשפה המובנת למבקש ,במידת הצורך באמצעות מתורגמן לשפה הערבית ,והמבקש יהא
רשאי להיות מלווה בעו"ד או באדם אחר מטעמו ,בהתאם לנוהל עריכת ראיונות (.)5.1.0013
ד .7.במידת הצורך ,בהתאם לשיקול דעת מרכז מרשם ודרכונים בלשכת האם  ,ניתן לראיין אף בני משפחה
ישראלים נוספים ,בין לפני עריכת הראיון למבקש ,בין במקביל לראיון של המבקש ובין לאחריו ,על מנת
לאמת פרטים העולים מן הבקשה ו/או מן הראיון שנערך למבקש .כמו כן ,במידת הצורך ובהתאם לשיקול
דעת מנהל לשכת האם  ,ניתן לערוך למבקש ראיון נוסף.
ד .8.לאחר עריכת הראיון ,תועבר תרשומת הראיון וכן המסמכים והתמונות שהמציא המבקש ,אל לשכת האם
בבקשה לצורך בחינת החומר וקבלת החלטה בבקשה לדרכון.
ד .9.ההחלטה תתקבל ע"י לשכת האם  ,ובמידת הצורך ועפ"י שיקול דעת מנהל הלשכה ניתן לפנות לגורמים
ממשלתיים נוספים (כגון מטא"ר ,שב"כ ,מל"ל ,מתפ"ש וכיוב') בבקשה למידע ומסמכים ,לרבות תמונות,
אודות המבקש ,שניתן למוסרם עפ"י דין.
ד .10.במידה והשתכנעה לשכת האם בזהותו הישראלית של המבקש ,ומצאה כי הוא אכן אזרח ישראלי הרשום
במרשם האוכלוסין ,תאושר הבקשה (נספח א) והודעה על כך תישלח למבקש (באמצעות בא כוחו או איש
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הקשר בישראל) על ידי לשכת האם  ,בציון כי הדרכון יימסר לו ע"י מתאם הרשות במעבר ארז .במקביל לכך,
תועבר לגורמי הביטחון הודעת עדכון על אישור הבקשה.
ד .11.לאחר אישור הבקשה יונפק הדרכון בלשכת האם  ,ולאחר מכן יועבר ללשכת אשקלון אשר תעבירו למתאם
הרשות במעבר ארז ,לצורך מסירתו למבקש.
ד .12.במידה ולא השתכנעה לשכת האם בזהותו הישראלית הנטענת של המבקש ,ומצאה כי המבקש לא הרים
את נטל הוכחת טענתו כי הוא אזרח ישראלי הרשום במרשם האוכלוסין ,יש לדחות הבקשה לדרכון
באמצעות מכתב סירוב מנומק (נספח ב) .כמו כן ,כאשר קיימת מניעה אחרת להנפקת הדרכון בהתאם לנהלי
דרכונים ,יש לדחות הבקשה בהתאם להוראות הנוהל הרלוונטי ,ולהודיע על כך למבקש באמצעות מכתב
סירוב מנומק.
ד .13.יחד עם זאת ,באפשרות המבקש אשר נדחתה בקשתו  ,לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת פסק דין
הצהרתי בדבר זהותו ו/או קשר משפחתי בינו לבין אזרח ישראלי .ככלל ,בא כוח רשות האוכלוסין וההגירה
בהליך המשפטי ידרוש הוכחת הזהות הנטענת ו/או הקשר המשפחתי הנטען ,בדרך של עריכת בדיקה
גנטית ,לצורך זיהויו הוודאי של המבקש.
ד .14.במידה ויומצא פסק דין כאמור ,ייבחן פסק הדין ותתקבל החלטה בהתאם.
ד .15.הטיפול בבקשה וההחלטה בה יתקבלו בתוך  90יום ממועד הגשתה במלואה ,ובכפוף לעמידת המבקש
בהוראות נוהל זה ולשיתוף פעולה מלא מצידו.

ה .החוק וסעיפיו
סעיף  6לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו
חוק הכניסה לישראל התשי"ב – 1952
חוק הדרכונים התשי"ב – 1952

ו.

נספחים
טופס בקשה לדרכון – דר1/
טופס נלווה לבקשה לדרכון לתושב עזה – דר12/
נספח א  -הודעת אישור בקשה
נספח ב  -הודעת סירוב בקשה
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מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
בקשה לדרכון  /תעודת מעבר

תמונה

הדרכה :בקשה לדרכון רשאי להגיש אזרח ישראלי בלבד .לבקשה יש לצרף תעודת זהות ודרכון קודם שניתן לך 2 .תמונות צבעוניות ,עדכניות,
חזותיות ,חדשות וזהות בגודל  3.5x4.5ס"מ (גובה ורוחב הפנים  2.5x3.5ס"מ) על רקע בהיר וחלק ,תמונות במדים או תמונות
המודפסות במחשב ביתי או תמונות מאיכות גרועה לא יתקבלו .טיב התמונות שנמסרות באחריות המבקש .על-פי החוק נגבית האגרה
בעד הגשת הבקשה ואין מחזירים התשלום אם הבקשה נדחית או מתבטלת .אם שמך מורכב מיותר מ 50-אותיות יירשם במסמך
הנסיעה השם הראשון במלואו והאות הראשונה של השם השני .בטרם עברו  7שנים מיום שינוי השם יירשם במסמך הנסיעה שמך הקודם
בסוגריים בסמוך לשם הנוכחי .על-פי החוק ועל-פי תקנון ארגון התעופה הבינלאומי ,מסמך הנסיעה ניתן ליחיד .בגין בקשה למסמך נסיעה
במקום מסמך נסיעה גנוב ,אבוד או מושחת נגבית תוספת לאגרה על-פי החוק.
לתשומת ליבך ,אין בהנפקת דרכון או תעודת מעבר כדי להוות אישור יציאה מן הארץ למי שיש כנגדו מניעה כלשהי ליציאה מן הארץ.

נא לסמן  Xבמשבצת המתאימה לבקשתך,

בקשה ל  :דרכון
 ראשון/נה נוכחות אישית חובה.
 במקום גנוב/ה נוכחות אישית חובה.
 במקום אבוד/ה נוכחות אישית חובה.

Photograph

נא למלא הטופס בכתב ברור.
רשום הפרטים על-פי תעודת הזהות שלך,
ועל-פי ההדרכה שלעיל ובהמשך הבקשה.

 תעודת מעבר
 חידוש דרכון  /תעודת מעבר
 במקום מושחת/ת נוכחות אישית חובה

פרטי מבקש/ת השרות

מספר הזהות
שם המשפחה
בעברית

השם הפרטי
בלועזית

שם האב

בעברית

שם המשפחה הקודם (לא שם נעורים)
בלועזית
בעברית

שם האם

בלועזית

שם הנעורים לנשוי/אה
בלועזית
בעברית

השם/ות הפרטי/ים הקודם/ים
בלועזית
בעברית

השם הקודם ירשם בדרכונך  /תעודת המעבר אם טרם עברו  7שנים מיום השינוי.

שם הנעורים ירשם אם טרם עברו  7שנים מיום השינוי .אם ברצונך

אם ברצונך שהשם/ות הקודם/ים ירשם/ו למרות שחלפו  7שנים ,נא לסמן  xבמשבצת זו 

ששם הנעורים ירשם למרות שחלפו  7שנים ,נא לסמן  xבמשבצת זו 

מקום הלידה (ישוב)

תאריך הלידה

ארץ הלידה

שנה

חודש

המין

יום

המצב האישי
 רווק/ה  נשוי/אה
 גרוש/ה  אלמנ/ה

 זכר
 נקבה

המען
הישוב

תאריך רישום כעולה
שנה

טלפון בבית

הרחוב

מספר דירה

מספר בית

חודש

יום

טלפון בעבודה

מיקוד

שים לב :המען שירשם בטופס זה ישמש כהודעה על שינוי המען שלך ,של בן  /בת זוגך וילדיך הקטנים ,בתנאי שיצורפו ספחי תעודות הזהות שלכם.

כתובת למשלוח הדרכון  /תעודת מעבר
מספר בית
הרחוב

הישוב

אצל משפחת
מספר דירה

תא דואר

המיקוד

עפ"י חוק עדכון כתובת ,התשס"ה , 5002-כל תושב רשאי למסור בנוסף למען הרשום במרשם התושבים גם כתובת למשלוח דואר אשר יירשם בקובץ מרשם התושבים,
"כתובת למשלוח דואר" הרשומה במרשם התושבים תימסר למוסדות ורשויות עפ"י בקשתם בהתאם לרשום בתוספת לחוק.
אם ברצונך שהכתובת למשלוח הדרכון/תעודת המעבר יירשם בקובץ מרשם התושבים כ"כתובת למשלוח דואר" שלך יש לסמן  Xבמשבצת 
אם ברצונך שהכתובת הנ"ל תירשם גם עבור ילדיך הקטינים ,יש לסמן  Xבמשבצת 
אם הבקשה לדרכון  /תעודת מעבר עבור קטין שטרם מלאו לו  81שנה ,יחתום אחד ההורים על בקשה זו ,נוכחות ההורה והקטין חובה .אם ההורים אינם נשואים זה לזו על
ההורה השני לחתום על הסכמה להנפקת הדרכון  /תעודת מעבר בנוכחות הפקיד בלשכה ,או בפני עורך-דין המאשר את הסכמת ההורה השני .בהיעדר הסכמה אישית של ההורה
השני יש להציג פסק דין או הסכם גירושין מקורי מאושר ע"י בית המשפט ,המציין כי החזקה על הקטין ניתנה להורה המגיש את הבקשה לצורך בירור והחלטה.
מספר הזהות

חתימת האב

מספר הזהות

חתימת האם

אני אזרח ישראלי ,לא הצהרתי לפי סעיף ( 5ג) 5לחוק האזרחות התשי"ב 2525-על אי רצון להיות אזרח ישראלי ,ולא נכללתי בתור קטין בהצהרה כזו שניתנה ע"י הורי .אני מצהיר/ה בזה שהפרטים בטופס זה נכונים.
הצהרה :אני מאשר/ת שבמסגרת הטיפול בבקשתי זו יתקבל ממשטרת ישראל מידע לגבי מקובץ המרשם הפלילי.

המקום

חתימת המבקש/ת

תאריך

דר 8 /

/1/2/82

לשימוש המשרד
תאריך

הלשכה ב-
הבקשה נבדקה ואושרה ע"י

שם מקבל/ת הבקשה

סוג המסמך שניתן

נחתם ע"י

הדרכון לאחר ניפוקו נבדק ע"י

הערות

מספר דרכון/תמבד"ל/תמי"ל

בתוקף עד

מיום

אסמכתאות

נשלח בדואר רשום ביום _________________ נמסר ביד לבעל הדרכון או למיופה כוחו (השם)_______________ חתימת המקבל/ת

פרטי
דרכון
קודם

מספר הדרכון

תאריך ההנפקה
שנה

חודש

יום

 אבד בוער
 אחר  תקף
בוטל  הושחת

 צורף  נגנב
 מזויף  נגנז
 מלא  נפגם

 לא נמסר
 אבד בדואר
 אבד בלשכה

קבלה מספר

מדינת ישראל – משרד הפנים
רשות האוכלוסין וההגירה
טו פ ס נ ל וו ה ל ב ק ש ה ל ה נ פ ק ת ד ר כ ו ן ע בו ר א ז ר ח י ש ר א ל י ת ו ש ב ר צ ו ע ת ע ז ה
למבקש שהינו רש ום במרשם האוכלוסין כאזרח ישראלי

פרטי מבקש/ת השרות
מספר הזהות
הישראלי
השם הפרטי

שם הסב

שם האב

שם המשפחה

שם האם

שם נעורים

מספר הזהות
הפלסטינאי

פרטי בני משפחה בישראל
הקירבה

שם פרטי ומשפחה

כתובת מגורים

מספר זהות

1
2
3
4
5

פרטים על כניסות ויציאות מעזה
מועד יציאה

משך שהייה

מטרת היציאה

פרטי איש קשר בישראל או בא כוח המבקש (חובה לצרף ייפוי כוח)
טלפון קווי

טלפון סלולרי

דואר אלקטרוני Email

האם הונפק לך בעבר מסמך מזהה ישראלי – ת.ז  ,דרכון או מסמך נסיעה אחר?

כן

כתובת למשלוח דואר

לא

נא פרט איזה מסמך ישראלי הונפק_______________________________ (יש לצרף צילום המסמך שהונפק בעבר לטופס זה)
מועד הנפקת המסמך________________________________________ :
היכן נמצא כעת המסמך הישראלי_______________________________:
פירוט מילולי של הבקשה ומטרתה ________________________________________________________________________:

המקום

תאריך

חתימת המבקש/ת

•

יש להמציא אסמכתא לתשלום אגרה  .על-פי החוק נגבית האגרה בעד הגשת הבקשה ואין מחזירים התשלום אם הבקשה נדחית או מתבטלת.

•

יש לצרף מסמכים ,תעודות ,תמונות וכל דבר שיש בו כדי לסייע לעניין הזיהוי והקשר לבני משפחה הנמצאים בישראל כמפורט בנוהל.

דר 12 /

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
תצהיר והתחייבות המעסיק בבקשה להעסקת עובדים יומיים מירדן
באילת
) 3.2.0012
מלוןוהל
בבתיא ' לנ
(נספח
( נספ ח ד ' ל נו ה ל ) 9 .6 . 00 01

תאריך_____________ :

לכבוד (ב"כ המבקש/בני משפחה בישראל)
_________________
_________________
_________________
שלום וברכה,
בקשה להנפקת דרכון ישראלי

_____________

 .1הבקשה לקבלת דרכון ישראלי עבור __________________

מספר זהות/מספר דרכון

שם ומשפחה

___________
מועד הגשת הבקשה

נבדקה בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה ב_______________.

 .2נודיעך כי הוחלט לאשר הבקשה לקבלת דרכון ישראלי.

 .3לשם קבלת הדרכון נדרש המבקש ליצור קשר עם לשכת מתאם רשות האוכלוסין וההגירה במעבר ארז
ולתאם מראש מועד לקבלת הדרכון.
 .4יש להביא עמך מסמך זה לקבלת הדרכון.

בברכה,

מנהל הלשכה
רשות האוכלוסין וההגירה

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
תצהיר והתחייבות המעסיק בבקשה להעסקת עובדים יומיים מירדן
באילת
בבתיבמלון
) 3.2.0012
לנוהל
( נספח
( נספ ח ד ' ל נו ה ל ) 9 .6 . 00 01

תאריך_____________ :

לכבוד (ב"כ המבקש/בני משפחה בישראל)
_________________
_________________
_________________
שלום וברכה,
בקשה להנפקת דרכון ישראלי

 .1הבקשה לקבלת דרכון ישראלי עבור __________________
שם ומשפחה

_____________
מספר זהות/מספר דרכון

___________
מועד הגשת הבקשה

נבדקה בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה ב_______________.

 .2נודיעך כי הוחלט לסרב הבקשה לקבלת דרכון ישראלי מהסיבות הבאות:

 .3באפשרותך לערער על החלטה זאת בהתאם לנוהל " 1.6.0001נוהל טיפול בבקשות ובעררים על החלטות
לשכות ומטה רשות האוכלוסין וההגירה".
 .4לידיעתך.

בברכה,

מנהל הלשכה
רשות האוכלוסין ההגירה

