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הנדון  :נוהל היתרים לביקורי משפחה בישראל
 .1כללי:
א .כיום ,כניסת תושבי איו"ש הנשואים/ות לתושבי/ות ישראל מתבצעת
ע"ב היתר כניסה לישראל למטרת איחוד משפחות ,עבור האוכלוסייה
הנמצאת בהליך איחוד משפחות לישראל המאושר על-ידי משרד הפנים
בישראל.
ב .הנוהל החדש של משרד הפנים בישראל קובע קריטריונים (גיל מבקש/
מבוקש) והגבלות אחרות שאינם מאפשרים הגשת בקשה לאיחוד
משפחות עבור כל תושב/ת פלסטיני/ת.
ג .כמו כן ,לא כל פלסטיני הנשוי/אה לבן/ת זוג ישראלית מעוניין בקבלת
איחוד משפחות בישראל.
ד .היתרים שיונפקו על-ידי המנהל האזרחי לצורך נוהל זה ,אינם מהווים
כל הוכחה /הצדקה /סיבה למרכז חיים בישראל של המשפחה.
 .2המטרה:
הסדרת נוהל להנפקת היתרי כניסה לישראל למטרת ביקור משפחה
עבור פלסטינים הנשואים/ות לבן/בת זוג ישראליים.
 .3השיטה:
א .תושב פלסטיני המעוניין בקבלת היתר כניסה לישראל למטרת ביקור
בן/בת זוגו הישראלי/ית או בנו/בתו מנישואיו עם בן/בת זוג ישראלים
בישראל ,יפנה למת"ק הרלוונטי בנפת מגוריו.
ב .יש לוודא שמדובר בן/בת זוג של תושב ישראלי.
ג .יש לבצע בדיקות מניעה.
ד .יש לבצע בדיקת כר"ח תקף.
ה .במידה ומדובר בבן/בת זוג או בן/בת של תושב ישראלי המחזיק בכר"ח
תקף ,ובהעדר מניעות ביטחוניות או משטרתיות או אג"מ ,יונפק היתר
כניסה לישראל.
ו .קריטריונים :בהתאם לסטאטוס הרשאות.
 .4פירוט השיטה:
א .תושב פלסטיני המעוניין בקבלת היתר כניסה לישראל למטרת ביקור
בן/בת זוגו או בן משפחה בישראל ,יגיש בקשה מסודרת למת"ק
הרלוונטי בנפת מגוריו .לבקשה יצורפו המסמכים הבאים:
 )1טופס בקשה לקבלת היתר כניסה לישראל בציון סיבת הביקור.
 )2צילום תעודת זהות בה מופיע מצבו האישי כנשוי.
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 )3חוזה נישואין וצילום תעודת הזהות של בן הזוג הישראלי.
 )4תעודות לידה של הילדים שנולדו ונרשמו בישראל (במידת הצורך
כאשר מדובר בביקור בן/בת בישראל).
ב .יש לבצע את הבדיקות הבאות:
 )1בדיקת המסמכים המצורפים לבקשה.
 )2בדיקת סט אטוס התושב/ת במערכת מידע על תושב ב"אבן
מתגלגלת"  -יש לוודא שמדובר בתושב פלסטיני שמצבו האישי
נשוי ,במקרים חריגים כאשר מדובר במי שהתגרש מבן/בת זוגו
הישראלית או התאלמן ,המצב האישי צריך להופיע נשוי או גרוש
או אלמן (במקרה זה יש לבקש תעודת גירושין /תעודת פטירה).
 )3במידה וקיים ספק ,ניתן לפנות לממונה מרשם האוכלוסין לאימות
המקרה מול מערכות המחשב של משרד הפנים בישראל.
 )4בדיקת מניעה (גורמי הביטחון  /משטרה  /אג"מ).
 )5בדיקת תוקף כר"ח  ,אין לאשר יציאה לישראל למטרת ביקור
משפחה ללא כר"ח.
 )6במקרים חריגים בלבד ,ניתן לאשר מתן היתר ללא כר"ח ,בכפוף
לאבחון ביטחוני במידה וקיימת מניעה.
 )7לאחר אימות המקרה בכפוף לעיל ,יונפק היתר כניסה לישראל
למטרת ביקור משפחה לתקופה של עד שבוע ,לא כולל לינה.
 .5דגשים:
אמיתי
א .הנפקת ההיתרים בהתאם לנוהל זה ,תתבצע בהתאם לצורך
מוגדר ,על-מנת למנוע ניצול ההיתרים להשתקעות בישראל.
ב .הנפקת ההיתרים תתבצע בצורה מבוקרת ולא באופן רציף  :היתר זה
יינתן אחת לשלושה חודשים (לא כולל את החגים המוסלמים).
ג .היתרים אשר יונפקו על בסיס נוהל זה ,יונפקו למטרת צרכים ייחודיים
ביקור משפחה.
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