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 רשות האוכלוסין וההגירהב ם המקצועייםנהליהמצורפת מטה טבלה מרכזת של  .1
 :טיפולתחומי הובהתאם ל

 

 (1)נהלים המתחילים במספר  1תחום     -  כללינושא 

 2תחום    – מרשםנושא 

 3תחום    – דרכוניםנושא 

 4תחום    – אזרחותנושא 

 5תחום  – אשרות וזריםנושא 

  6תחום  – ביקורת גבולותנושא 

 8תחום   – תחנות רישוםנושא 

 9תחום  – עובדים זריםנושא 

   10תחום    – אכיפהנושא 

 

לנוחיותכם ובלחיצה על שם הנוהל, קיים קישור ישיר לנוהל המפורסם באתר  .2
הליך עדכונם במטה שם נהלים שהורדו ל)ישנם מספר  .של הרשות האינטרנט

   (נוהל.בו ופיע מלא שריק  ת דףחיפתומשכך לחיצה על הקישור תוביל ל
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     כללי  – 1תחום 

 

 

 

 

 

 

 

 

מספר 
 נוהל

  שם הנוהל

 1.8.2007 נוהל מתן שירותים המצריכים בירור מקדים 1.2.0001

 15.11.2018 נוהל הטיפול באימות תעודה ציבורית שניתנה בחו"ל 1.3.0001

1.6.0001 
נוהל קליטת בקשות ועררים על החלטות בלשכות ומטה 

 רשות האוכלוסין
24.2.2020 

 5.9.2019 נוהל טיפול בתלונות ציבור 1.8.0003

 1.7.2020 נוהל בדיקה וקביעת מרכז חיים 1.13.0001

1.14.0001 
נוהל עבודה של הוועדה הציבורית לבחינת בקשות לקבלת 

 יה ארעית מטעמים הומניטריים מיוחדיםירישיון לשה/היתר
2.9.2013 

 19.5.2020 נוהל הטיפול בהנפקת תעודת בירור פרטים על נוסע 1.18.0001

 1.8.2007 נוהל מתן שירותים המצריכים בירור מקדים 1.2.0001

תאריך 

 פרסום

https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_service_from_population_registry
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_approve_public_certifiacte_apostille
https://www.gov.il/he/departments/policies/receiving_requests_against_decisions_2014
https://www.gov.il/he/departments/policies/receiving_requests_against_decisions_2014
https://www.gov.il/he/departments/policies/public_complaints_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_determining_center_of_life
https://www.gov.il/he/departments/policies/working_procedure_public_commission_2013
https://www.gov.il/he/departments/policies/working_procedure_public_commission_2013
https://www.gov.il/he/departments/policies/issuing_traveler_document_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_service_from_population_registry
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  מרשם – 2תחום 

 פרסוםמועד  שם נוהל מספר נוהל 

 1.8.2005 נוהל רישום ראשון של פרטי הרישום של תושב 2.1.0001

 24.03.2011 נוהל רישום לידה בארץ 2.2.0001

 8.2005 .1 נוהל רישום מאוחר של לידות 2.2.0005

2.2.0007 
נוהל הוספת פרטי אב לקטין תושב ישראל הרשום במרשם 

 האוכלוסין
5.8.2020 

2.2.0008 
נוהל הטיפול לרישום נולדים בישראל והכללת הזכאים לכך 

 במרשם האוכלוסין
1.12.2020 

 1.8.2005 נוהל רישום פטירה בארץ 2.3.0001

 13.1.2008 נוהל רישום פטירה של תושב. אזרח שנפטר בחו"ל 2.3.0002

 25.3.2009 נוהל רישום מאוחר של פטירה 2.3.0003

2.4.0001 
תיקונים, השלמות ומחיקות בפרטי  נוהל ביצוע שינויים,

 רישום במרשם האוכלוסין
20.7.2020 

 1.6.2012 נוהל תיקון. מקום לידה 2.5.0001

 1.6.2012 נוהל השלמת עיר לידה למי שנולד בחו"ל 2.5.0002

 19.2.2018 נוהל שינוי. תיקון פרט רישום מין 2.6.0001

 1.6.2011 נוהל תיקון תאריך לידה 2.7.0001

 01.10.2014 נוהל השלמת תאריך לידה 2.7.0002

 17.1.2021 נוהל השלמת. תיקון פרטי הדת והלאום 2.8.0001

 14.1.2021 נוהל שינוי. המרה פרט הדת והלאום של תושב. אזרח 2.8.0002

 1.8.2005 נוהל תיקון פרטי מרשם לנפטר 2.9.0001

 7.7.2019 שינוי שם כללי  2.10.0001

https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_1
https://www.gov.il/he/departments/policies/birth_registry_in_israel_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_4
https://www.gov.il/he/departments/policies/adding_parent_to_minor_israeli_register_2014
https://www.gov.il/he/departments/policies/adding_parent_to_minor_israeli_register_2014
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_registration_of_birth_in_general_registry
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_registration_of_birth_in_general_registry
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_8
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_register_death_abroad
https://www.gov.il/he/departments/policies/late_death_registration_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/changes_in_population_registry_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/changes_in_population_registry_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_correcting_birth_place
https://www.gov.il/he/departments/policies/adding_birth_place_for_people_who_was_born_abroad_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/changing_sex_registration
https://www.gov.il/he/departments/policies/correcting_date_of_birth_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/completing_birth_date_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/completing_correcting_religion_and_nationality_details_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/changing_converting_detail_of_religion_and_nationality_of_citizen_or_resident_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_17
https://www.gov.il/he/departments/policies/renaming_procedure
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 פרסוםמועד  שם נוהל מספר נוהל 

2.10.0004 
נוהל הטיפול בבחירת שם משפחה בעקבות נישואין, ובכל עת 

 (3לחוק השמות )תיקון מס'  6סעיף  -
01.10.2017 

 12.1.2014 נוהל שינוי שם למפרע 2.10.0006

 1.2.2016 בהודעה על שינוי שם פרטי ומשפחה לקטין נוהל הטיפול 2.10.0007

2.11.0001 
נוהל ביצוע שינויים ותיקונים במצב אישי 

 )נישואין/גירושין/התאלמנות(
1.7.2020 

 12.01.2014 נוהל טיפול בנישואי בוסר 2.11.0006

 02.10.2011 נוהל טיפול בנישואי ביגמיה 2.11.0007

 1.3.2016 נוהל טיפול בעדכון מצב אישי בעקבות נישואין קונסולריים 2.11.0009

2.11.0010 
נוהל טיפול בעדכון מצב אישי לבן. בת זוג בברית הזוגיות 

 לחסרי דת
30.5.2011 

 27.8.2018 לבעל רישיון לישיבת קבענוהל שינוי מען לאזרח ישראלי ו.או  2.13.0001

 01.8.2005 תיקון מען 2.13.0002

 01.8.2005 נוהל שינוי מען עבור דייר לשעבר 2.13.0003

2.13.0004 
שינוי מען למי שאינו אזרח אלא בעל רישיון ישיבת קבע או 

 לישיבת ארעי
01.11.2008 

 01.9.2016 נוהל שינוי מען לקטינים ולחוסים 2.13.0005

2.13.0007 
בכתובת למשלוח הודעה על כתובת למשלוח דואר. שינוי 

 דואר
14.7.2015 

2.13.0008 
נוהל הטיפול בהודעה של אזרח .תושב קבע על השתקעות 

 בחו"ל
11.11.2020 

2.13.0009 
הודעה על כתובת נוספת למשלוח דואר לקטינים. שינוי 

 בכתובת למשלוח דואר
01.6.2012 

2.14.0001 
מספר זהות ובירור נוהל הנפקת תעודת איתור מען. בירור 

 שם
4.11.2020 

 9.4.2017 נוהל הנפקת תעודת חיים 2.14.0002

 14.1.2019 נוהל הנפקת תעודת לידה 2.15.0001

https://www.gov.il/he/departments/policies/selecting_last_name_for_married_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/selecting_last_name_for_married_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_renaming_retrospectively_2014
https://www.gov.il/he/departments/policies/changing_first_and_last_name_of_minor_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_changes_to_personal_status_married_divorced_widowed
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_changes_to_personal_status_married_divorced_widowed
https://www.gov.il/he/departments/policies/juvenile_marriages
https://www.gov.il/he/departments/policies/bigamy_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_register_personal_status_change_based_on_consular_marriage
https://www.gov.il/he/departments/policies/status_update_for_couple_without_religion_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/status_update_for_couple_without_religion_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/change_of_address_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_37
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_38
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_address_change_non_citizen
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_address_change_non_citizen
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_40
https://www.gov.il/he/departments/policies/change_of_mailing_address_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/change_of_mailing_address_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/settling_abroad_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/settling_abroad_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/another_mail_address_minor_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/another_mail_address_minor_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/locating_adres_id_name_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/locating_adres_id_name_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/life_certficate_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/birth_certificate_procedure
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 פרסוםמועד  שם נוהל מספר נוהל 

 14.9.2020 נוהל הנפקת תעודת פטירה 2.16.0001

 30.12.2020 נוהל הפקת תמצית רישום רגילה או מורחבת 2.17.0001

 18.4.2021 נוהל הנפקת תעודת זהות ראשונה 2.18.0001

 23.6.2020 נוהל החלפת תעודת זהות 2.18.0003

 18.4.2021 במקום תעודה שאבדה. נגנבהנוהל הנפקת תעודת זהות  2.18.0004

2.18.0010 
נוהל הפקת ספח תעודת זהות במקום ספח שאבד, נגנב או 

 הושחת
15.7.2014 

2.18.0013 
נוהל הטיפול בקבלת בקשה וניפוק של תעודת זהות 

 ביומטרית
1.6.2017 

 2.3.2014 נוהל פקיעת תוקף תעודת זהות )ביומטרית חכמה או רגילה( 2.18.0015

 24.1.2017 תעודת זהות זמנית וקיצור תוקף ת.ז רגילה 2.18.0017

 24.1.2017 אישור מסירה והפעלה של ת. זהות ביומטריתמשלוח,  2.18.0018

 1.8.2005 נוהל רישום ראשון של פרטי הרישום של תושב 2.1.0001

 24.03.2011 נוהל רישום לידה בארץ 2.2.0001

 01.08.2005 נוהל רישום מאוחר של לידות 2.2.0005

2.2.0007 
נוהל הוספת פרטי אב לקטין תושב ישראל הרשום במרשם 

 האוכלוסין
5.8.2020 

2.2.0008 
נוהל הטיפול לרישום נולדים בישראל והכללת הזכאים לכך 

 במרשם האוכלוסין
1.12.2020 

 1.8.2005 נוהל רישום פטירה בארץ 2.3.0001

 13.1.2008 נוהל רישום פטירה של תושב. אזרח שנפטר בחו"ל 2.3.0002

 25.3.2009 נוהל רישום מאוחר של פטירה 2.3.0003

2.4.0001 
וע שינויים, תיקונים, השלמות ומחיקות בפרטי נוהל ביצ

 רישום במרשם האוכלוסין
20.7.2020 

 1.6.2012 נוהל תיקון. מקום לידה 2.5.0001
 

https://www.gov.il/he/departments/policies/death_certificate_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/summary_info_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/first_id_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/changing_id_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/new_id_stolen_lost_currapted_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/lost_stolen_destroyed_id_stub_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/lost_stolen_destroyed_id_stub_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_handling_delivery_smart_id_2013
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_handling_delivery_smart_id_2013
https://www.gov.il/he/departments/policies?OfficeId=95b283ad-fc02-40e6-ac6f-8986acac6b86&limit=10&procedureNumber=2.18.0015
https://www.gov.il/he/departments/policies/short_period_id_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/handling_and_activating_biometric_id_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_1
https://www.gov.il/he/departments/policies/birth_registry_in_israel_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_4
https://www.gov.il/he/departments/policies/adding_parent_to_minor_israeli_register_2014
https://www.gov.il/he/departments/policies/adding_parent_to_minor_israeli_register_2014
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_registration_of_birth_in_general_registry
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_registration_of_birth_in_general_registry
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_8
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_register_death_abroad
https://www.gov.il/he/departments/policies/late_death_registration_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/changes_in_population_registry_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/changes_in_population_registry_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_correcting_birth_place
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       דרכונים – 3תחום 

מספר 
 נוהל 

 פרסום מועד שם נוהל

 15.11.2018 נוהל הטיפול במסמכי נסיעה ישראליים 3.1.0001

 25.11.2018 תעודת מעבר ראשוןבקשה לדרכון/  3.2.0001

 14.1.2019 בקשה לדרכון/ תעודת מעבר לקטין 3.2.0002

 14.11.2019 עמודים )דרכון כפול( 64בקשה לדרכון המכיל  3.2.0003

3.2.0006 
עבור  -לזרים נוהל הטיפול בבקשה לתעודת מעבר ישראלית 

 מי שרשום במרשם האוכלוסין
26.12.2019 

3.2.0008 
נוהל הטיפול בבקשה למסמך נסיעה שאינו ביומטרי: מסמך 

נסיעה זמני )דרכון זמני / תמבד"ל זמני / תמי"ל זמני( ומסמך 
 מונפק בנציגויות ישראל בחוץ לארץנסיעה ה

15.10.2017 

 13.11.2008 נוהל הטיפול בכרטיס יוצא לירדן 3.2.0009

 17.11.2019 נוהל הטיפול בקבלת בקשה למסמך נסיעה ביומטרי חכם 3.2.0010

3.2.0012 
נוהל ניסויי לבירור זהותם של תושבי רצועת עזה הטוענים כי 

הינם אזרחי ישראל לצורך קבלת דרכון ישראלי וכניסה 
 לישראל

24.9.2015 

3.2.0016 
נוהל הטיפול בבקשה לתעודת מעבר ישראלית למי שאינו 

 תושב הרשום במרשם האוכלוסין
26.12.2019 

3.3.0001 
נוהל הטיפול בבקשות עולים למסמך נסיעה ישראלי או ליציאה 

 מהארץ בחמש השנים הראשונות לעלייתם
3.12.2020 

3.3.0003 
נוהל הטיפול בבקשה להארכת תוקף דרכון שניתן כמקרה 

 מיוחד לעולה בטרם מלאה שנה לעלייתו.
13.12.2020 

 15.12.2020 בקשה לדרכון/ תמבד"ל למי שהתאזרח 3.3.0004

3.4.0002 
בקשה למסמך נסיעה במקום מסמך נסיעה שאבד/ נגנב/ 

 הושחת
14.11.2019 

3.7.0001 
ול באזרח ישראלי/ תושב ישראל המבקש לצאת מהארץ טיפ

 ו/או להיכנס לארץ עם דרכון/ תעודת מעבר זרים שברשותו
1.8.2005 

 15.11.2018 נוהל הטיפול במסמכי נסיעה ישראליים 3.1.0001

https://www.gov.il/he/departments/policies/israeli_travel_document
https://www.gov.il/he/departments/policies/first_passport_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/passport_minor_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/business_passport_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/handling_foreign_lesse_passe_for_people_who_are_registered_in_population_registry_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/handling_foreign_lesse_passe_for_people_who_are_registered_in_population_registry_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/non_biometric_documents
https://www.gov.il/he/departments/policies/non_biometric_documents
https://www.gov.il/he/departments/policies/non_biometric_documents
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_entry_exit_card_to_jordan
https://www.gov.il/he/departments/policies/biometric_travel_document_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/israeli_citizens_relocated_to_gaze_no_israeli_passport
https://www.gov.il/he/departments/policies/israeli_citizens_relocated_to_gaze_no_israeli_passport
https://www.gov.il/he/departments/policies/israeli_citizens_relocated_to_gaze_no_israeli_passport
https://www.gov.il/he/Departments/policies/handling_israeli_lesse_passe_for_people_who_are_not_registered_in_population_registry_procedure
https://www.gov.il/he/Departments/policies/handling_israeli_lesse_passe_for_people_who_are_not_registered_in_population_registry_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_127
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_127
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_129
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_129
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_130
https://www.gov.il/he/departments/policies/lost_stolen_destroyed_travel_document_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/lost_stolen_destroyed_travel_document_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_136
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_136
https://www.gov.il/he/departments/policies/israeli_travel_document
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 אזרחות – 4תחום 

 

 מועד פרסום שם נוהל מספר נוהל 

 1.1.2020 הדרכה לעולה בעניין מסירת הצהרת ארל"י 4.1.0001

 2.2.2020 הצהרת ארל"י ליחיד 4.1.0002

 31.8.2020 משפחתית הצהרת ארל"י 4.1.0003

 1.3.2016 הצהרת ארל"י עבור קטין 4.1.0004

 1.6.2020 אישור חוזר על הצהרת ארל"י 4.1.0005

 28.1.2019 ויתור על הזכות להצהיר ארל"י 4.1.0006

 1.3.2019 ביטול הצהרת ארל"י 4.1.0007

 1.3.2019 )א( לחוק השבות 4רכישת זכויות לפי סעיף  4.2.0001

 1.11.2020 4סעיף  -נוהל הטיפול באזרחות מכוח לידה וישיבה  4.3.0001

 1.12.2020 5,6,8התאזרחות לפי סעיפים  4.4.0001

4.4.0002 
נוהל הטיפול בבקשת התאזרחות למי שחוק השבות חל עליו 

 ומסר הצהרת אי רצון להיות ישראלי
29.1.2019 

4.4.0004 
נוהל הטיפול בבקשה להתאזרחות לתושבי קבע שהם בני 

 זוג של אזרחים ישראלים
28.1.2019 

 1.9.2019 הצהרת אמונים 4.4.0006

 1.12.2020 ( לחוק1א')9הענקה לקטין לפי סעיף  4.5.0001

 1.12.2019 ( לחוק2א')9הענקה לקטין לפי סעיף  4.5.0002

   

https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_immigrant_providing_guidance_statement_2014
https://www.gov.il/he/departments/policies/individual_denounce_israeli_citizinship_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_family_denouncement_of_citizinship
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_minor_denounce_israeli_citizinship
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_repeat_approval_renounce_israeli_citizinship
https://www.gov.il/he/departments/policies/waiving_the_right_to_declare_non_willingness_to_be_an_israeli_citizen_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_cancel_citizinship_renouncement
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_oleh_rights_for_permanent_citizen_by_shvut_law_4a
https://www.gov.il/he/departments/policies/citizenship_by_birth_and_stay_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/citizenship_request_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/citizinship_for_resident_shvut_and_arli_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/citizinship_for_resident_shvut_and_arli_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/citizenship_request_for_permanent_residents_with_israel_citizen
https://www.gov.il/he/departments/policies/citizenship_request_for_permanent_residents_with_israel_citizen
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_declaration_of_allegiance
https://www.gov.il/he/departments/policies/citizenship_for_minor_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/citizenship_for_minors_9a2_procedure
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 מועד פרסום שם נוהל מספר נוהל 

4.5.0003 

נוהל הטיפול בהענקת אזרחות למי שאזרחותו בוטלה 
בהיותו קטין ע"י הוריו, ולמי שלא רכש אזרחות מלידה לפי 

בקש ) (משום שנולד דור שני בחו"ל) ומ 2(א)(  4סעיף 
 )  3(א)(  9לפי סעיף  18 22-לקבלה בין הגילאים 

1.3.2019 

 6.7.2015 השבת אזרחות 4.6.0001

 22.2.2012 ויתור על האזרחות הישראלית לאזרח תושב חוץ 4.7.0001

 6.11.2012 ויתור על האזרחות הישראלית לתושב ישראל המבקש להגר 4.7.0002

4.7.0003 
על האזרחות הישראלית לקטין שהוקנתה לו האזרחות  ויתור

 מכוח לידה בחו"ל
10.6.2012 

4.7.0005 
י שמבקש נוהל הטיפול בוויתור על אזרחות ישראלית למ

 א' 10לשמור על אזרחותו הקודמת לפי סעיף 
1.1.2008 

4.7.0006 
נוהל אישור חוזר על ויתור על אזרחות ישראלית לפי סעיף 

 לחוק אזרחות 10
2.8.2020 

4.8.0001 
 נוהל הטיפול בבקשת אישור על אזרחות ארצישראלית

 פלשתינאית מתקופת המנדט
1.9.2019 

 10.12.2009 בירור אזרחות מיוזמת המבקש 4.9.0001

 1.12.2019 אזרחות ישראליתתעודה המעידה על  4.10.0001

 1.12.2019 היות המבקש אזרח/ תושב -נוהל הטיפול באישור על אי  4.10.0002

 1.1.2020 הדרכה לעולה בעניין מסירת הצהרת ארל"י 4.1.0001

 2.2.2020 הצהרת ארל"י ליחיד 4.1.0002

 31.8.2020 משפחתית הצהרת ארל"י 4.1.0003

 

 

 

 

https://www.gov.il/he/departments/policies/citizenship_for_minor_after_cancel_by_parents_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/citizenship_for_minor_after_cancel_by_parents_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/citizenship_for_minor_after_cancel_by_parents_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/citizenship_for_minor_after_cancel_by_parents_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/returning_citizenship_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/aiver_of_israeli_citizenship_for_non_resident
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_israeli_citizinship_waiver
https://www.gov.il/he/departments/policies/minor_israeli_citizenship_waiver_born_abroad_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/minor_israeli_citizenship_waiver_born_abroad_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_denounce_israeli_keep_foreign_citizinship
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_denounce_israeli_keep_foreign_citizinship
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_repeat_approval_renounce_israeli_citizinship_chapter10
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_repeat_approval_renounce_israeli_citizinship_chapter10
https://www.gov.il/he/departments/policies/authorization_mandatorial_israeli_resident_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/authorization_mandatorial_israeli_resident_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/citizenship_inquiry_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/israeli_citizenship_certificate_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/non_resident_confirmation_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_immigrant_providing_guidance_statement_2014
https://www.gov.il/he/departments/policies/individual_denounce_israeli_citizinship_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_family_denouncement_of_citizinship


 
 

 

~
ס' 

מ
ד 

מו
ע

9 
~

 

 אשרות – 5תחום 

 מועד פרסום שם נוהל מספר נוהל

5.1.0003 
נוהל מתן פטור מאגרה בבקשות לאשרה או רישיון ע"פ חוק 

 1952 הכניסה לישראל, התשי"ב

16.11.2008 

 15.6.2020 נוהל ערבויות כללי 5.1.0004

 16.11.2008 תיקים לטיפול המטה נוהל העברת 5.1.0005

 1.8.2005 נוהל הענקת אשרת חוזר 5.1.0006

 1.8.2005 חוזרנוהל הענקת פטור מאשרת  5.1.0007

 1.8.2005 נוהל מתן אשרת כניסה לילד שאומץ בחו"ל 5.1.0009

5.1.0010 
 -נוהל טיפול בבקשה לקבלת היתר יציאה לסוריה 

 סטודנטים וכלות
25.9.2009 

 1.8.2005 כהני דת -נוהל טיפול בבקשה לקבלת היתר יציאה לסוריה  5.1.0011

5.1.0012 
 5נוהל הטיפול בבקשה לקבלת היתר יציאה ע"פ תקנה 

לפקודת הארכת תוקף של תקנות לשעת חירום )יציאה 
 1948לחו"ל( התש"ט 

16.2.2012 

 31.8.2016 נוהל עריכת ראיונות 5.1.0013

 14.7.2015 בקשה לשינוי מעמד מתייר לעולה 5.2.0001

 1.8.2005 נוהל אישור בקשה לאשרת עולה בשנית בארץ או בנציגות 5.2.0002

5.2.0003 
וק השבות חל עליו נוהל מתן רישיון עבודה בישראל למי שח

 ואינו אזרח תושב ישראל
14.7.2015 

5.2.0004 
נוהל מתן מעמד בישראל לקטינים שנולדו בישראל בדרך 

 של הכרה באבהות
1.8.2005 

https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_exemption_from_pay_for_residency_permit
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_exemption_from_pay_for_residency_permit
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_guarantees_2012
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_transfer_case_to_headquarters
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_5_1_0006
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_62
https://www.gov.il/he/departments/policies/entry_visa_for_child_adopted_abroad_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/students_and_brides_exit_visa_to_syria_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/students_and_brides_exit_visa_to_syria_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_5_1_0011
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_exit_permit_extension_2012
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_exit_permit_extension_2012
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_exit_permit_extension_2012
https://www.gov.il/he/departments/policies/making_interviews_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/change_of_status_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_67
https://www.gov.il/he/departments/policies/work_permit_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/work_permit_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_for_granting_the_status_of_minors_by_acknowledging-paternity
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_for_granting_the_status_of_minors_by_acknowledging-paternity
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 מועד פרסום שם נוהל מספר נוהל

5.2.0005 
נוהל הטיפול בהענקת מעמד קטין זכאי שבות אשר הוריו 

אינם נמצאים בארץ או שעלה עם אחד מההורים ואין לגביו 
 הסכמת ההורה האחר

1.8.2005 

5.2.0007 
נוהל הטיפול במתן מעמד לקטין שאומץ ע"י זכאי שבות 

 בטרם העליה
1.8.2005 

 10.12.2020 נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי 5.2.0008

5.2.0009 
נוהל הטיפול בהסדרת מעמד לבני זוג של  אזרחים 

 ישראלים לרבות בני אותו מין
8.4.2018 

5.2.0010 
נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג האחד זכאי שבות והשני 

 לא שנישאו פחות משנה לפני העליה
1.8.2005 

 10.12.2020 נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג הנשוי לתושב קבע 5.2.0011

5.2.0012 
נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל ובמי שהוכרו 

 כזכאים למקלט מדיני בישראל ע"י שר הפנים
10.10.2019 

 28.2.2016 אישורי שהיה למסתנניםנוהל הארכת  5.2.0013

 21.3.2021 נוהל הערות גורמים בבקשות לאיחוד משפחות 5.2.0015

 14.4.2019 נוהל הטיפול בהפסקת הליך מדורג 5.2.0017

 1.1.2016 נוהל פקיעת רישיון לישיבת קבע 5.2.0018

5.2.0019 
נוהל הטיפול בהפסקת הליך מדורג להסדרת מעמד לבני זוג 

 זוג הישראלישל ישראלים כתוצאה מאלימות מצד בן ה
13.10.2020 

 10.12.2020 נוהל ועדה בינמשרדית 5.2.0022

5.2.0023 
 5נוהל מתן בפועל / הארכת רישיון לישיבת ארעי מסוג א/ 

 ורישיון לישיבת קבע
14.7.2015 

5.2.0024 
נוהל הטיפול בהענקת מעמד לבן קטין של בן/ת זוג של זכאי 

 בשבות
15.2.2009 

https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_69
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_69
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_69
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_70
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_70
https://www.gov.il/he/departments/policies/status_foreigner_married_to_israeli_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/israelis_couples_status_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/israelis_couples_status_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/married_couple_migrating_law_of_return_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/married_couple_migrating_law_of_return_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/foreign_marriage_citizen_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/handling_political_asylum_seekers_in_israel
https://www.gov.il/he/departments/policies/handling_political_asylum_seekers_in_israel
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_extending_temp_residency_permit_infiltrators_from_sudan_eritrea
https://www.gov.il/he/departments/policies/requests_status_relationship_israel_2014
https://www.gov.il/he/departments/policies/israeli_spouse_proccess
https://www.gov.il/he/departments/policies/residency_permit_expiration_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/procudure_stop_process_of_foreign_permit_breakup_resulting_of_violence_from_israeli_partner
https://www.gov.il/he/departments/policies/procudure_stop_process_of_foreign_permit_breakup_resulting_of_violence_from_israeli_partner
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_inter_ministerial_committee_2013
https://www.gov.il/he/departments/policies/permit_extension_a3_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/permit_extension_a3_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/status_for_minor_law_of_return_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/status_for_minor_law_of_return_procedure
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 מועד פרסום שם נוהל מספר נוהל

 26.12.2013 מתן מעמד לנין של יהודי 5.2.0027

5.2.0029 
נוהל הטיפול בבקשה למתן רישיון ישיבה בישראל לקטין 
שנולד בישראל שרק אחד מהוריו רשום כתושב קבע לפי 

 1974לתקנות הכניסה לישראל התשל"ד  12תקנה 
8.1.2020 

5.2.0030 
נוהל הטיפול בבקשה למתן רישיון ישיבה בישראל לקטין 

שנולד מחוץ לישראל שרק אחד מהוריו רשום כתושב 
 בישראל

8.1.2020 

 4.10.2010 נוהל מתן מעמד לחסידי אומות העולם 5.2.0032

 21.3.2021 נוהל מתן מעמד להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי 5.2.0033

 21.3.2021 הל מתן מעמד להורה לחיילנו 5.2.0036

 23.8.2015 נוהל מתן רשיון שהייה בישראל לנפגעי פעולות איבה 5.2.0037

5.2.0038 
נוהל הטיפול בבקשה לעיכוב הרחקה/ מתן מעמד זמני 

 מטעמים רפואיים
15.1.2020 

 30.8.2018 נוהל הזמנה והעסקת עובד זר בתחום הסיעודי 5.3.0002

5.3.0004 

נוהל ניסוי להתרת העסקה קצרת מועד של עובדים זרים 
דשים להחלפה זמנית חו 51-62לסיעוד השוהים בישראל בין 

של עובדים זרים לסיעוד שיצאו מישראל לחופשה באנטר 
 ויזה

16.7.2019 

 14.6.2015 נוהל הטיפול במתן אשרה לחוקר אורח ובני משפחתו 5.3.0005

5.3.0006 
( לחוק הכניסה 1א )ב3נוהל זמני להגשת בקשות לפי סעיף 

 לישראל
1.2.2021 

5.3.0008 
נוהל זמני לקביעת תקופת התארגנות ליציאה מישראל 

לעובדים זרים בענף החקלאות וכן למומחים זרים בתפקיד 
 שף

21.11.2018 

5.3.0009 
בבקשות למתן אשרת כניסה ורשיון נוהל ניסוי לטיפול 

 ישיבה למבקר עסקי מסין
21.12.2016 

https://www.gov.il/he/departments/policies/provision_grandson_jewish_status_2013
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_for_handling_an_application_for_residency_minor_2015
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_for_handling_an_application_for_residency_minor_2015
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_for_handling_an_application_for_residency_minor_2015
https://www.gov.il/he/departments/policies/residency_minor_was_born_abroad_2015
https://www.gov.il/he/departments/policies/residency_minor_was_born_abroad_2015
https://www.gov.il/he/departments/policies/residency_minor_was_born_abroad_2015
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_for_license_to_stay_in_israel_children_and_grandchildren_righteous
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_for_israeli_elderly_parent
https://www.gov.il/he/departments/policies/permit_parent_of_soldier_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_permit_for_terror_victims
https://www.gov.il/he/departments/policies/medical_emergency_visa_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/medical_emergency_visa_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/foreign_worker_employment_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/short_period_working_permit_nursing_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/short_period_working_permit_nursing_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/short_period_working_permit_nursing_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/short_period_working_permit_nursing_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/visa_procedure_for_visiting_researcher_and_family
https://www.gov.il/he/departments/policies/permit_extension_b1_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/permit_extension_b1_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/foreign_employees_exiting_israel_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/foreign_employees_exiting_israel_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/foreign_employees_exiting_israel_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/business_visitor_china_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/business_visitor_china_procedure
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 מועד פרסום שם נוהל מספר נוהל

5.3.0010 
נוהל הטיפול בבקשות למתן אשרת כניסה רב פעמית 

 ורישיון ישיבה 
  למבקר עסקי מהרפובליקה של הודו

14.02.2018 

5.3.0013 
הגבוהה נוהל הזמנת עובדים זרים בתחום ההשכלה 

 )מרצים(
20.8.2009 

 18.8.2015 נוהל הזמנת רופאים למטרת עבודה/ השתלמות 5.3.0014

5.3.0015 
נוהל הטיפול בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה 

 ועבודה ליהלומנים
 ובני משפחותיהם

21.06.2018 

5.3.0017 
נוהל הטיפול בהזמנת שופטי ספורט קבוצות ספורט 

 וספורטאים לישראל
18.09.2016 

 8.2005 .1 נוהל הטיפול בתלונות על חברות כוח אדם 5.3.0019

 27.12.2015 העבודה לעובדים זריםנוהל עדכון מקום  5.3.0022

5.3.0023 
נוהל הטיפול בעובדת זרה בהריון ובעובדת זרה אשר ילדה 

 בישראל
5. 9.2018 

5.3.0024 
נוהל הטיפול באשרת כניסה חוזרת לעובדים זרים השוהים 

 בארץ כדין ומבקשים לצאת לחו"ל ולשוב חזרה
10. 6.2012 

5.3.0025 
נוהל הטיפול בכניסת עובדים בינלאומיים של ארגונים 

 הומניטריים לא ממשלתיים לשטחי מדינת ישראל
1. 9.2013 

 3.2017 .1 נוהל יישום תוכנית לחופשת טיול עבודה בישראל 5.3.0026

5.3.0029 
כניסה ורישיון נוהל ניסויי לטיפול בבקשות למתן אשרת 

 ישיבה ליזמים מחו"ל )חדשנות(
9.3.2017 

5.3.0030 
נוהל הטיפול בבקשות למתן ולהארכת רישיונות למשקיעים 

ועובדים מומחים חיוניים מטעמם, אזרחי ארה"ב ובני 
 משפחותיהם 

1.5.2019 

5.3.0040 
נוהל לטיפול מזורז בבקשות להעסקת מומחה זר, שהוא 

אזרח מדינה לגביה חל פטור מאשרת ביקור, המוזמן 
 ימים בשנה 45לישראל לתקופה של עד 

9.11.2020 

https://www.gov.il/he/departments/policies/visa_for_business_visitors_from_india_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/visa_for_business_visitors_from_india_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/visa_for_business_visitors_from_india_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/visa_for_business_visitors_from_india_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/inviting_foreign_lecturers_in_education_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/inviting_foreign_lecturers_in_education_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_for_inviting_doctor_or_intern_for_work_or_training
https://www.gov.il/he/departments/policies/diaminds_expert_permit_application_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/diaminds_expert_permit_application_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/diaminds_expert_permit_application_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_request_entry_sports_players_groups_referee
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_request_entry_sports_players_groups_referee
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_102
https://www.gov.il/he/departments/policies/updating_foreign_worker_place_of_work_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_pregnant_foreign_worker_in_israel_2013
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_pregnant_foreign_worker_in_israel_2013
https://www.gov.il/he/departments/policies/handling_multiple_entry_visa_to_israel_foreign_workers_2012
https://www.gov.il/he/departments/policies/handling_multiple_entry_visa_to_israel_foreign_workers_2012
https://www.gov.il/he/departments/policies/entry_international_humanitarian_organizations_2013
https://www.gov.il/he/departments/policies/entry_international_humanitarian_organizations_2013
https://www.gov.il/he/departments/policies/working_touring_vacation_plan_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/experimental_procedure_for_visas_for_entrepreneurs_from_abroad
https://www.gov.il/he/departments/policies/experimental_procedure_for_visas_for_entrepreneurs_from_abroad
https://www.gov.il/he/departments/policies/us_investors_visa_permits_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/us_investors_visa_permits_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/us_investors_visa_permits_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/fast_procedure_foreign_expert_from_country_exampt_from_visa_to_israel
https://www.gov.il/he/departments/policies/fast_procedure_foreign_expert_from_country_exampt_from_visa_to_israel
https://www.gov.il/he/departments/policies/fast_procedure_foreign_expert_from_country_exampt_from_visa_to_israel
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 מועד פרסום שם נוהל מספר נוהל

5.3.0041 
נוהל הטיפול בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה 

 ועבודה למומחים זרים
9.11.2020 

5.3.0042 
נוהל הטיפול בבקשות להעסקה או למתן רישיון ישיבה 

לחוקרים ומרצים במוסדות להשכלה גבוהה המצויים 
 במסלול למתן קביעות וכן לבני משפחותיהם

5. 9.2018 

5.3.0043 
נוהל לטיפול בבקשות חברות הייטק וסייבר להעסקה 

 והסדרת מעמדם של מומחים זרים בישראל
24.11.2019 

5.4.0001 
 2שיונות ישיבה מסוג ב/ינוהל הטיפול במתן אשרות ור

 המוגשות בלשכות מנ"א
9.6.2020 

5.4.0004 
שיונות ישיבה לזרים ינוהל הטיפול בהענקת אשרות ור

 ליון נפרדיבג
1.8.2005 

5.4.0010 
נוהל מתן אשרת כניסה לכניסות רב פעמיות לישראל למי 

 שמחזיק דרכון סיני לאומי
13.10.2016 

 01.8.2005 3נוהל הטיפול באשרת נכנס נוסע מסופק מסוג ב/ 5.5.0001

 20.10.2015 במתנדבים נוהל הטיפול 5.6.0001

5.7.0001 
לזכאי שבות המבקשים לבחון  1נוהל הטיפול במתן מעמד א/

 אפשרות השתקעות בארץ
31.1.2016 

5.7.0002 
נוהל הטיפול בביטול מעמד לתושב ארעי שחדל להיות 

 תושב
01.08.2005 

5.7.0003 
למי שמרכז חייו  1נוהל הטיפול בביטול יזום של מעמד א/

 אינו בארץ
01.08.2005 

5.8.0002 
לתלמידים  2נוהל מתן והארכת רישיון שהייה מסוג א/

 וסטודנטים זרים במוסדות להשכלה גבוהה
18.8.2015 

5.8.0005 
ושינוי מעמד  2נוהל מתן או הארכת רישיון שהייה מסוג א/

 ל"עולה" למשתתפי תוכנית נעל"ה
1.3.2021 

 1.11.2011 3נוהל הטיפול במתן אשרת כניסה/ הארכה לאנשי דת א/ 5.9.0001

 12.8.2010 נלווה 4נוהל הטיפול במתן רישיון ישיבה מסוג א/ 5.10.0001

 22.11.2009 אשרות לבני משפחה של דיפלומטיםמתן  5.13.0003

https://www.gov.il/he/departments/policies/request_for_working_permit_expert_foreign_workers_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/request_for_working_permit_expert_foreign_workers_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/residency_for_educators_explorers_request_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/residency_for_educators_explorers_request_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/residency_for_educators_explorers_request_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/hightech_cyber_companies_application_for_foreign_workers_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/hightech_cyber_companies_application_for_foreign_workers_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_for_handling_tourist_visa_application_b2
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_for_handling_tourist_visa_application_b2
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_107
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_107
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_110
https://www.gov.il/he/departments/policies/inviting_and_extending_volunteers_visas_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/a1_status_for_people_who_wish_to_examine_settling_in_israel
https://www.gov.il/he/departments/policies/a1_status_for_people_who_wish_to_examine_settling_in_israel
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_113
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_113
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_114
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_114
https://www.gov.il/he/departments/policies/ssuing_and_extending_foreign_student_visa_a2
https://www.gov.il/he/departments/policies/ssuing_and_extending_foreign_student_visa_a2
https://www.gov.il/he/departments/policies/naale_status_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/naale_status_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/issuing_and_extending_permit_religious_clerks_a3
https://www.gov.il/he/departments/policies/stay_visa_type_a4_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/visas_for_diplomats_families_procedure
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 ביקורת גבולות 6תחום 

 מועד פרסום שם נוהל מספר נוהל 

6.3.0007 
הטיפול במתן מעמד לנפגעות סחר בנשים לאחר סיום 

 עדותן

15.6.2010 

6.3.0008 
נוהל הטיפול במתן מעמד לנפגעי עבדות וסחר בבני אדם 

 לעבדות ולעבודת כפייה
1.8.2005 

 1.8.2005 נוהל הטיפול בכניסת מבקרים במעברי גבול 6.4.0001

 12.5.2015 נוהל הטיפול בכניסת צוותי ים או אוויר 6.4.0002

 10.11.2005 נוהל הטיפול בכניסת ויציאת קטינים נלווים במעברי גבול 6.4.0003

 1.8.2005 חריגה בתחנת גבולנוהל הטיפול במתן אשרה  6.4.0005

6.4.0006 
נוהל הטיפול בכניסת מבקרים המבקשים אשרה נפרדת 

 ואי הטבעת חותמת בדרכונם
2.12.2008 

6.4.0010 
נוהל הטיפול בעוברים במעברי הגבול הבינלאומיים של 

 ישראל
1.8.2005 

 1.8.2005 נוהל הטיפול ביציאת מבקרים במעברי גבול 6.4.0012

6.4.0013 
ובעת יציאתו לא הצטייד נוהל הטיפול בזר המגיע לארץ 

באשרת כניסה חזרה לישראל למרות שהרשיון שבדרכונו 
 תקף

16.6.2019 

 1.8.2005 נוהל הטיפול בקבוצות תיור 6.4.0014

6.4.0015 
נוהל הטיפול בקבלת מגורש תושב הרשות הפלסטינאית 

 מרשויות ההגירה בחו"ל
1.1.2019 

6.4.0016 
נוהל הטיפול במבקרי יום המגיעים בספינה למעבר גבול 

 ימי
1.8.2005 

 1.3.2016 במעבר יבשתי -נוהל הטיפול במבקרי יום  6.4.0017

בולנוהל הטיפול בהנפקת אשרת כניסה למעבר ג 6.4.0018  15.5.2017 

6.3.0007 
הטיפול במתן מעמד לנפגעות סחר בנשים לאחר סיום 

 עדותן

15.6.2010 

 

https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_trafficking_women_rehab
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_trafficking_women_rehab
https://www.gov.il/he/departments/policies/human_trafficking_and_slavory_status_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/human_trafficking_and_slavory_status_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_166
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_167
https://www.gov.il/he/departments/policies/minor_entries_and_exits_in_borders_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/exceptional_visa_at_borders_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_170
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_170
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_173
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_174
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_174
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_174
https://www.gov.il/he/departments/policies/tour_groups_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_176
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_176
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_178
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_issue_b2_visa_at_border
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_trafficking_women_rehab
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_trafficking_women_rehab
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 תחנות רישום – 8תחום 

 מועד פרסום שם נוהל מספר נוהל 

 15.5.2017 מינוי פקידים לתחנות רישום וסוגי בקשות שהם רשאים לקבל 8.3.0001

8.3.10001 
למתן תעודת זהות ראשונה למי שמלאו  נוהל טיפול בבקשה

 שנה 16לו 
15.5.2017 

8.3.10002 
נוהל טיפול בבקשה למתן תעודת זהות ראשונה לעולים 

 חדשים
1.1.2007 

 15.5.2017 נוהל טיפול בבקשה למתן תעודת זהות במקום בלויה 8.3.10003

8.3.10004 
נוהל טיפול בבקשה לתעודת זהות במקום תעודת זהות 

 ו הושחתהשאבדה נגנבה א
27.12.2007 

8.3.10005 
נוהל טיפול בבקשה למתן תעודת זהות בעקבות שינויים/ 

 תיקונים בפרטים אישיים
1.1.2007 

 15.5.2017 נוהל טיפול בבקשה למתן תמצית רישום ממרשם האוכלוסין 8.3.10007

 1.1.2007 שינוי שם משפחה ו/או פרטי נוהל טיפול בבקשה בדבר 8.3.10009

 1.1.2007 נוהל טיפול בבקשה על בחירת שם משפחה 8.3.10010

8.3.10011 
נוהל טיפול בבקשה לתעודת איתור מען או בירור מס' זהות 

 או בירור שם
1.1.2007 

 27.12.2007 נוהל טיפול בבקשה למתן תעודת פטירה 8.3.10012

8.3.10014 
נוהל טיפול בבקשה להשלמת שם פרטי של ילוד בהודעת 

 לידת חי
15.5.2017 

 27.12.2007 נוהל טיפול בבקשה לתיקון/ שינוי פרטים אישיים במרשם 8.3.10015

8.3.10016 
בקשה לספח תעודת זהות במקום ספח שאבד נוהל טיפול ב

 נגנב או הושחת
15.5.2017 

   

https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_municipal_services_of_piba
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_182
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_182
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_183
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_183
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_184
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_teudat_zehut_stolen_lost_damaged
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_teudat_zehut_stolen_lost_damaged
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_request_change_pesonal_registration_in_teudat_zehut
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_request_change_pesonal_registration_in_teudat_zehut
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_request_registry_summary
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_189
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_change_family_name_chapter_6_or_7
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_request_address
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_request_address
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_request_death_certificate
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_194
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_194
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_change_personal_info_in_registry
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_196
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_196
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 מועד פרסום שם נוהל מספר נוהל 

 15.5.2017 נוהל טיפול בבקשה לקבלת דרכון ראשון/ חידוש דרכון 8.3.20001

 1.1.2007 נוהל טיפול בבקשה להארכת תוקף דרכון/ תעודת מעבר 8.3.20002

ל בבקשה לתעודת בירור פרטים על נוסע ישראלינוהל טיפו 8.3.30002  23.8.15 

 15.5.2017 מינוי פקידים לתחנות רישום וסוגי בקשות שהם רשאים לקבל 8.3.0001

8.3.10001 
נוהל טיפול בבקשה למתן תעודת זהות ראשונה למי שמלאו 

 שנה 16לו 
15.5.2017 

8.3.10002 
זהות ראשונה לעולים  נוהל טיפול בבקשה למתן תעודת

 חדשים
1.1.2007 

 15.5.2017 נוהל טיפול בבקשה למתן תעודת זהות במקום בלויה 8.3.10003

8.3.10004 
נוהל טיפול בבקשה לתעודת זהות במקום תעודת זהות 

 שאבדה נגנבה או הושחתה
27.12.2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_198
https://www.gov.il/he/departments/policies/first_passport_handling_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/details_on_traveler_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_municipal_services_of_piba
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_182
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_182
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_183
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_183
https://www.gov.il/he/departments/policies/piba_policy_184
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_teudat_zehut_stolen_lost_damaged
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_teudat_zehut_stolen_lost_damaged
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 עובדים זריםמינהל  – 9תחום 

 מועד פרסום שם נוהל מספר נוהל 

 23.8.15 נוהל ייצוג מעסיקים בפני מדור התשלומים 9.0.0001

 20.5.20 נוהל פיקדון לעובדים זרים 9.0.0003

 20.5.20 נוהל פיקדון למסתננים 9.0.0004

 27.3.18 נוהל גמלאות עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל 9.0.0005

9.1.1001 
נוהל הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף 

 הבניין
6.1.21 

9.1.1002 
תנאים כלליים לתוקף היתר להעסקת עובדים פלשתינאים 

 בענף הבניין
10.12.20 

9.1.1003 
נוהל גביית הפרשות וניכויים משכר העובדים 

 ןהפלשתינאים המועסקים בענף הבניי
14.3.19 

9.1.3001 
פלשתינאים בישראל נוהל זמני להסדרת העסקת עובדים 

 בענף התעשייה והשירותים
21.3.21 

9.1.3002 
תנאים כלליים לתוקף היתר להעסקת עובדים פלשתינאים 

 ה והשירותיםיבענף התעשי
1.3.21 

9.1.3003 
נוהל גביית הפרשות והניכויים משכר העובדים 

הפלשתינאים המועסקים בישראל בענף התעשייה 
 והשירותים

14.3.19 

9.1.3004 
נוהל הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים באזור 

 התעשייה עטרות
3.12.19 

9.1.3005 
יה יהעסקה באזור התעשתנאים כלליים לתוקף היתר 

 עטרות
26.8.19 

9.1.3006 
נוהל הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים במפעלים 

 שהועתקו מיהודה ושומרון
3.12.19 

9.1.3007 
תנאים כללים לתוקף היתר להעסקת עובדים פלשתינאים 

 במפעלים שהועתקו מיהודה ושומרון
26.8.19 

https://www.gov.il/he/departments/policies/employers_repersentation_matash_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/deposit_monies_foreign_workers_constructions_technology_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/deposit_monies_for_infilitrators_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/palastinian_workers_monies_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_constructions_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_constructions_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_employment_2015
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_employment_2015
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_constructions_social_rights_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_constructions_social_rights_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_industry_and_services_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_industry_and_services_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_industry_and_services_terms
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_industry_and_services_terms
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_industry_services_social_rights_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_industry_services_social_rights_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_industry_services_social_rights_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_atarot_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_atarot_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_atarot_terms
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_atarot_terms
https://www.gov.il/he/departments/policies/factory_relocation_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/factory_relocation_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/factory_relocation_terms
https://www.gov.il/he/departments/policies/factory_relocation_terms
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 מועד פרסום שם נוהל מספר נוהל 

נוהל הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף  9.1.3008
 החקלאות

20.12.20202 

9.1.3009 
תנאים כלליים לתוקף היתר להעסקת עובדים פלשתינאים 

 בישראל בענף החקלאות
30.12.2020 

9.1.3011 
נוהל ניסיוני להסדרת העסקת עובדים פלשתינאים 

 בישראל ככוח עזר במוסדות סיעוד
12.11.20 

9.1.3012 
תנאים כלליים לתוקף היתר להעסקת עובדים פלשתינאים 

 במוסדות סיעוד
12.11.20 

9.1.3013 
נוהל הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף 

 המלונאות
3.12.19 

9.1.3014 
תנאים כלליים לתוקף היתר להעסקת עובדים פלשתינאים 

 בענף המלונאות
26.8.19 

9.1.3015 
נוהל גביית הפרשות וניכויים משכר העובדים הפלשתינים 

 המלונאותהמועסקים בישראל בענף 
14.3.19 

 3.12.19 נוהל העסקת עובדים פלשתינאים בענף המסעדות 9.1.3016

9.1.3017 
תנאים כלליים לתוקף היתר להעסקת עובדים פלשתינאים 

 בענף המסעדות
26.8.19 

9.2.0001 
נוהל לשכות פרטיות להבאה, תווך וטיפול בעובדים זרים 

 בענף הסיעוד
1.12.19 

9.2.0002 
יתר חדש או הארכת היתר נוהל טיפול בבקשה לקבלת ה

 להעסקת עובד זר בענף הסיעוד
18.1.21 

9.2.0005 
נוהל הטיפול בבקשה לביצוע הערכת תלות לקשיש אשר 

להעסיק אינו זכאי לגמלת סיעוד מחמת הכנסתו המבקש 
 עובד זר

30.7.19 

9.2.0008 
נוהל הטיפול בבקשות למעבר חריג של עובד זר לסיעוד 

 בין אזורים גיאוגרפיים
16.4.15 

9.2.0009 
נוהל טיפול בבקשות מטעם מטופלים סיעודיים המעסיקים 

שני עובדים זרים בקורת גג אחת, לפטור מחובת הלנת 
 עובד זר לגבי אחד מהעובדים

16.4.15 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/palestinian_workers_agriculture_procedure
https://www.gov.il/he/Departments/policies/palestinian_workers_agriculture_procedure
https://www.gov.il/he/Departments/policies/palestinian_workers_agriculture_terms
https://www.gov.il/he/Departments/policies/palestinian_workers_agriculture_terms
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_caregiving_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_caregiving_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_caregiving_terms
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_caregiving_terms
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_hotles_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_hotles_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_hotels_terms
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_hotels_terms
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_hotels_deduction
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_hotels_deduction
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_restaurants_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_restaurants_terms
https://www.gov.il/he/departments/policies/palestinian_workers_restaurants_terms
https://www.gov.il/he/departments/policies/foreign_private_offices_procedure_for_caregiving_foreign_workers
https://www.gov.il/he/departments/policies/foreign_private_offices_procedure_for_caregiving_foreign_workers
https://www.gov.il/he/departments/policies/foreigns_new_extending_permit_caregiving_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/foreigns_new_extending_permit_caregiving_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/dependency_not_eligible_for_nursing_2014
https://www.gov.il/he/departments/policies/dependency_not_eligible_for_nursing_2014
https://www.gov.il/he/departments/policies/dependency_not_eligible_for_nursing_2014
https://www.gov.il/he/departments/policies/requests_for_exceptional_passage_foreign_worker_2015
https://www.gov.il/he/departments/policies/requests_for_exceptional_passage_foreign_worker_2015
https://www.gov.il/he/departments/policies/handling_requests_from_nursing_employers_2015
https://www.gov.il/he/departments/policies/handling_requests_from_nursing_employers_2015
https://www.gov.il/he/departments/policies/handling_requests_from_nursing_employers_2015
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 מועד פרסום שם נוהל מספר נוהל 

 2.2.16 נוהל מתן הודעה מראש לפני התפטרות 9.2.0011

 14.6.15 נוהל לשכות פרטיות לתיווך עובדים זרים בענף החקלאות 9.3.0001

 17.2.15 תנאי ההיתר להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות 9.3.0002

9.3.0004 
נוהל העברת היתרים להעסקת עובדים זרים בענף 

 החקלאות 
5.1.16 

9.3.0006 
נוהל טיפול בבקשה להקצאת היתר להעסקת עובד זר 

אחד נוסף בענף החקלאות לחקלאי בעל מגבלה רפואית 
 המונעת עבודה עצמית )בקשות רפואיות(

8.11.20 

 6.4.17 נוהל קליטת עובד זר בענף החקלאות 9.3.0007

9.3.0008 
נוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף 

  2017לשנת 
27.12.2015 

9.3.0011 
נוהל הזמנת והעסקת עובדים זרים עונתיים בחקלאות 

  2016-2018לשנים 
27.6.2016 

9.4.0001 
תנאי ההיתר להעסקת עובדים זרים בענף הבנין על ידי 

 קבלני כוח אדם
30.1.2019 

9.4.0002 
נוהל העסקת עובדים זרים בענף הבניין על ידי חברות 

 ביצוע זרות
9.7.2019 

9.4.0003 
בענף תנאים כלליים לתוקף היתר להעסקת עובדים זרים 

 הבניין על ידי חברות ביצוע זרות
22.5.2017 

9.4.0004 
נוהל העסקת עובדים זרים בעבודות טכנולוגיה ומיכון 

 ייחודיים
25.10.2020 

9.5.0011 
נוהל לניוד שפים מומחים בין מסעדות אתניות אסיאתיות 

 ברשת מסעדות
14.2.2017 

 22.3.2017 נוהל להעסקת עובדים ירדנים באיזור אילת 9.6.0001

9.6.0002 
נוהל הסדרת העסקת עובדים יומיים מירדן בבתי מלון 

 באזור אילת
24.3.2021 

https://www.gov.il/he/departments/policies/pre_notice_before_resignation_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/agriculture_foreignworkers_agents
https://www.gov.il/he/departments/policies/conditions_permit_employ_foreign_workers_agriculture_sector_2015
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_transferring_foreign_working_to_another_employer_agri
https://www.gov.il/he/departments/policies/procedure_transferring_foreign_working_to_another_employer_agri
https://www.gov.il/he/departments/policies/employ_another_foreign_worker_agri_worker_limited
https://www.gov.il/he/departments/policies/employ_another_foreign_worker_agri_worker_limited
https://www.gov.il/he/departments/policies/employ_another_foreign_worker_agri_worker_limited
https://www.gov.il/he/departments/policies/agriculture_foreign_worker_acception_to_workk
https://www.gov.il/he/departments/policies/gush_katif_allocate_foreign_workers_agri_2016
https://www.gov.il/he/departments/policies/gush_katif_allocate_foreign_workers_agri_2016
https://www.gov.il/he/departments/policies/inviting_seasonal_agriculture_workers_for_2016_to_2018
https://www.gov.il/he/departments/policies/inviting_seasonal_agriculture_workers_for_2016_to_2018
https://www.gov.il/he/departments/policies/manpower_construction_foreign_workers_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/manpower_construction_foreign_workers_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/foreign_construction_companies_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/foreign_construction_companies_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/foreign_construction_companies_terms
https://www.gov.il/he/departments/policies/foreign_construction_companies_terms
https://www.gov.il/he/departments/policies/unique_technology_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/unique_technology_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/allocating_shefs_between_restaurants_in_the_same_chain
https://www.gov.il/he/departments/policies/allocating_shefs_between_restaurants_in_the_same_chain
https://www.gov.il/he/departments/policies/jordanians_employment_2015
https://www.gov.il/he/departments/policies/jordanians_employment_eilat_hotels_first_step
https://www.gov.il/he/departments/policies/jordanians_employment_eilat_hotels_first_step
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 מועד פרסום שם נוהל מספר נוהל 

9.6.0003 
תנאים כלליים לתוקף היתר להעסקת עובדים זרים מירדן 

 בבתי מלון באזור אילת
15.3.2021 

9.7.0002 
נוהל עריכת מבחנים מקצועיים ומיון עובדים זרים בענף 

 הבניין במדינות המוצא
9.2.2016 

9.7.0003 
נוהל הזמנת והעסקת עובדים זרים מסין בישראל בענף 

 הבניין
13.6.2017 

9.7.0004 
נוהל הזמנת עובדי סיעוד זרים לעבודה בסיעוד ביתי 

 במסגרת הסכמים בילטראליים
10.11.2020 

9.7.0005 
הזמנת עובדי חקלאות זרים מחו"ל במסגרת הסכם נוהל 

 בילטראלי בין תאילנד לישראל
14.2.2021 

9.8.0001 
תנאי ההיתר להעסקת עובדים זרים בעבודות חדרנות 

 בענף המלונאות
18.9.2019 

9.9.0001 
נוהל אכיפה מינהלית כלפי בעלי היתרים להעסקת עובדים 

 זרים
18.2.2020 

 23.8.15 נוהל ייצוג מעסיקים בפני מדור התשלומים 9.0.0001

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.il/he/departments/policies/jordanians_employment_eilat_hotels_terms
https://www.gov.il/he/departments/policies/jordanians_employment_eilat_hotels_terms
https://www.gov.il/he/departments/policies/exams_for_construction_workers_in_their_origin_country
https://www.gov.il/he/departments/policies/exams_for_construction_workers_in_their_origin_country
https://www.gov.il/he/departments/policies/inviting_chinese_workers_for_constructions_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/inviting_chinese_workers_for_constructions_procedure
https://www.gov.il/he/Departments/policies/caregiving_workers_in_bilaretal_agreements_procedure
https://www.gov.il/he/Departments/policies/caregiving_workers_in_bilaretal_agreements_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/foreign_agriculture_workers_bileteral_thailand_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/foreign_agriculture_workers_bileteral_thailand_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/permit_conditions_hotels_sector
https://www.gov.il/he/departments/policies/permit_conditions_hotels_sector
https://www.gov.il/he/departments/policies/enforcement_procedure_for_employers_of_foreign_workers_who_hold_a_permit_to_employ
https://www.gov.il/he/departments/policies/enforcement_procedure_for_employers_of_foreign_workers_who_hold_a_permit_to_employ
https://www.gov.il/he/departments/policies/employers_repersentation_matash_procedure
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 מינהל אכיפה  – 10תחום 

 מועד פרסום שם נוהל מספר נוהל

 1.7.2013 נוהל הטיפול במסתננים המעורבים בפלילים 10.1.0010

 29.5.2017 נוהל הטיפול בנתין זר הטוען כי הוא מחוסר אזרחות 10.1.0015

 1.7.2011 נוהל הטיפול בקטינים זרים לא מלווים 10.1.0016

 6.10.2013 ן זוג של פליט מוכרנוהל הטיפול במעמד לב 10.1.0018

10.1.0015 
 נוהל הטיפול בנתין זר הטוען כי הוא מחוסר אזרחות

29.5.2017 

10.3.0001 
הכניסה נוהל הוצאת צווי הרחקה ומשמורת לפי חוק 

 1952 –לישראל, התשי"ב 
27.7.2020 

 3.2.2020 נוהל הפעלת מתקן המשמורת בנתב"ג 10.7.0002

10.8.0002 
 נוהל הפעלת סמכויות פקח

15.8.2012 

 15.3.2012 נוהל שימוש בתרסיס פלפל אישי 10.8.0003

10.8.0004 
 נוהל שימוש באזיקים

8.4.2013 

10.8.0006 
 משולביםנוהל טיפול בצוותי אכיפה 

19.5.2013 

 7.8.2016 נוהל הוצאת הוראת שהייה וראיון קליטה 10.9.0001

 16.1.2018 נוהל יציאה למדינות השלישיות ממרכז השהייה חולות 10.9.0003

 9.4.2018 למדינות השלישיות נוהל הרחקה 10.9.0005

 

https://www.gov.il/he/departments/policies/infilitrators_involved_criminal_acts_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/unaccompanied_foreign_minors_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/refugee_partner_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/foreign_subject_claiming_no_citizenship_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/airport_custody_facility_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/officer_authorities_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/peper_gas_usage_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/handcuffs_usage_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/combined_enforcement_team_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/stay_permit_interview_procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/exit_third_countries_2015
https://www.gov.il/he/departments/policies/third_country_deportation_procedure

