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נוהל הטיפול בהארכה של רשיונות ביקור מסוג ב2/
א 0כללי
תיירים ממדינות שאין עימן הסכמי פטור מאשרות או שיש עימן הסכמים אך אזרחיהם נוטים
להשתקע בישראל ,יש להפעיל שיקול דעת מעמיק במתן הארכת רישיונות ביקור.

ב 0מטרת הנוהל
לקבוע את השיטה לטיפול בהארכת רשיונות ביקור מסוג ב 2/עבור אותם מבקרים המבקשים
להאריך את שהייתם בישראל לתקופה נוספת.

ג 0תנאים ודרישות
על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים:
ג 1.שהות חוקית בישראל.
ג 2.טופס בקשה להארכת רשיון ביקור.
ג 3.דרכון תקף לתקופה העולה על  6חודשים מעל תקופת השהות המבוקשת ע"י המבקש( .כאשר
המבקש הינו זכאי שבות – נדרש תוקף דרכון ל 3-חודשים בלבד)
ג 4.תמונת דרכון חזותית עדכנית של המבקש.
ג 5.נוכחות אישית חובה.
ג 6.כשמדובר ב"קטין"  -אישור חתום ע"י שני ההורים חובה (במידה ואחד ההורים או שניהם שוהים
בחו"ל נדרשת חתימה בפני קונסול ישראל או בפני נוטריון  +אימות קונסולרי /בארץ חתימה בפני
הלשכה) או אישור מהאפוטרופוס החוקי – חובה(.אש )141 /וזאת גם במקרים בהם המבקש
הינו ממדינות הפטורות מאשרת כניסה מראש לישראל.
ג 7.מכתב הסבר לגבי הסיבה לבקשה בצירוף מסמכים המוכיחים אמיתות בקשתו:
ג 7.1.כשמדובר בסיבות רפואיות  -יש להמציא אישור רפואי עדכני (מהחודש האחרון שקדם
להגשת הבקשה) מבית חולים ישראלי בו מטופל המתייחס למצבו נכון למועד הגשת
הבקשה ולצפי משך הטיפול בו.
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ג .7.2.כשמדובר בקשר משפחתי  /ידידותי עם אזרח  /תושב ישראל ,ימציאו הוכחות לקשר ,מכתב
הסבר ותמיכה לבקשה וצילום מת .זהות של המזמין.
ג8.

כשמדובר בתייר שבעת הזמנתו הופקדה ערבות בנקאית להבטחת יציאתו ,יש לבקשו להאריך
תוקף הערבות בעת מתן הארכה במידת הצורך.

ג 9.כשמדובר בתייר שכניסתו אושרה לצורך הליך משפטי המתמשך מעבר לתוקף אשרתו ,יש לבקשו
להמציא מסמכים המעידים על התמשכות ההליך המשפטי (זימונים לדיונים בהם מפורט מועד
הדיון וכי נוכחותו נדרשת בהם).
ג 11.עובד הרשות יבדוק ויוודא כי למוזמן הוכחות לאמצעי מחייה ,כרטיס טיסה ומכתב מהגורם
המארח בארץ.
ג 11.טוען המבקש שחוק השבות חל עליו ,ימציא מסמכים המעידים על כך בהתאם לנוהל 5.2.1111
"נוהל שינוי מעמד מתייר לעולה" ויטופל בהתאם לסעיף ד 5.2.בנוהל זה.
ג 12.אגרת שירות  -השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח אגרות למעט אזרחי בנלוקס (בלגיה,
הולנד ולוקסנבורג) הפטורים מאגרה עבור הארכת ב 2/עד  12חודשים מיום כניסתם לישראל.

ד 0הליך הטיפול
ד .1.עובד הרשות המקבל את טופס הבקשה יזהה את המבקש אל מול הדרכון והתמונה ,יבדוק את
פרטי הבקשה של המזמין והזר המוזמן למול מערכת אביב ,ובכללם פרטי כניסות ויציאות של
הזר המוזמן ,חוצץ "אשרות" תיק זר במערכת "אביב"(סירובים ואישורים אל מול הקונסוליה
בחו"ל) וכן את המסמכים הרלוונטיים ואמיתותם ,ויעדכן הבקשה ופרטיה ב"גיליון רישום" של
המזמין והמוזמן.
ד .2.יש לוודא שברשות הזר המוזמן דרכון תקף לתקופה של  6חודשים מעבר לתקופת הרישיון
המבוקש.
ד .3.יש לוודא שאין הגבלה כלשהי למתן השירות .במידה ויש הגבלה יש לפעול בהתאם ל"נוהל מתן
שירותים המצריכים בירור מקדים" מספר .1.2.1111
ד .4.יש לבדוק בתיק אדם ולוודא שלמבקש אין מספר זהות פעיל ,והוריו אינם רשומים כאזרחים.
ד 5.סמכות הארכת האשרה:
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ד 5.1.הארכת אשרה לתייר השוהה בישראל תהא בסמכות רע"ן אשרות בלשכה ויוכל לאשר
הבקשה להארכה עד ל 6 -חודשים מיום הכניסה .בקשות להארכה מעבר ל 6 -חודשים
תועברנה להחלטת מרכז אשרות בלשכה שבסמכותו להאריך לתקופה של עד  12חודשים.
מעבר לתקופה זו ,תידון הבקשה במסגרת וועדה לשכתית להחלטת מנהל הלשכה
שבסמכותו לאשר הביקור לתקופה של עד  27חודשים .
ד 5.2.תיירים זכאי שבות:
תייר שהוכר כ"זכאי שבות" בהתאם לסעיף ג ,11.לא יחולו עליו הוראות סעיף ד 6.ויש
לפעול כדלקמן:
בסמכות ראש ענף אשרות בלשכה לאשר בקשה להארכת רישיון מסוג ב ,2/בהתאם לחוק
הכניסה לישראל

(תיקון מספר  ,)23התשע"ב  2112עד לתקופה של  61חודשים

במצטבר מיום הכניסה .הארכה תינתן בכל פעם לתקופה של  24חודשים ,וניתן לאשר
אשרת כניסה חוזרת רב פעמית (אינטר ויזה) למלוא תקופת הרישיון המאושרת.
ד 5.3.בני משפחה מדרגה ראשונה לאזרח ישראלי:
בסמכות מרכז אשרות בלשכת הרשות להאריך תקופות האשרה כדלהלן:
הורים – הארכה עד שנה
אחים – הארכה עד לשישה חודשים
ילדים קטינים – הארכה עד לשישה חודשים.
ילדים בוגרים – הארכה עד לחודש ימים.
הארכות מעבר לתקופות הנקובות לעיל ,יידונו ויוחלטו בוועדה לשכתית בראשות מנהל
הלשכה (בכפוף לחוק הכניסה לישראל) בסמכותו לאשר הביקור לתקופה של עד 25
חודשים0

ד .6.בן משפחה (הורה ,אח ,ילד) ששהה בישראל לתקופה המקסימלית (בהתאם לסעיף ד )5.4.יוכל
לשוב לישראל רק לאחר תקופת צינון של לפחות שנה .מקרים חריגים יועברו להתייעצות עם
המטה.
ד.7.

הוחלט לאשר הבקשה ,תונפק מדבקת הארכת רישיון ותודבק בדרכונו של המבקש.

ד.8.

פרטי הארכת הרישיון יעודכנו במערכת "אביב".
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ד 090בקשות שיש לסרבן לאחר קליטת הבקשה:
 .1תייר שהפר את התנאים שנקבעו ברישיון הישיבה שלו.
 .2תייר השוהה בארץ באופן בלתי חוקי.
 .3תייר שהינו חסר אמצעים וקיים חשש שייפול למעמסה על רשויות הרווחה.
 .4תייר שהסבירות להשתקעותו שלא כחוק בארץ הינה גבוהה .יש לצורך כך להתחשב בין היתר
גם בשאלה אם מדינת מוצאו היא כזו שאזרחיה נוטים להשתקע בארץ שלא כחוק.
 .5תייר שברשותו דרכון זר שתוקפו פג או עומד לפוג ואין בישראל נציגות זרה אליה יוכל לפנות
לחידוש הדרכון.
ד 11.יש לציין בתוך הדרכון מעל חותמת הכניסה או מעל הארכה האחרונה שקיבל ,את סמל הלשכה
( לדוגמא :תל אביב .)X 51
ד 11.הוחלט לסרב הבקשה ,יש לתת סירוב מנומק למבקש ביד .במקרה שהמבקש לא הגיע ללשכה
לקבלת הסירוב ,ישלח אליו מכתב בדואר רשום ,במכתב תצוין דרישתנו ליציאה תוך  14יום
מתאריך שליחת המכתב.
ד 12.עובד הרשות יעדכן במערכת "אביב" את הבקשה והסירוב ב"הגבלות" ויעדכן אופן מתן הסירוב
ותוכנו בגיליון הרישום הממוחשב.
ד 13.במידה ומסיבה כלשהי לא עודכנו במערכת "אביב" ההארכות הקודמות שאושרו יש לעדכן
את הקובץ לפני ביצוע העדכון הנוכחי.

ה 0החוק וסעיפיו
ה 1.סעיף  )2(3לחוק הכניסה לישראל תשי"ב1952-

ו 0נספחים
טופס בקשה להארכה אש3/
טופס הסכמה לקטין אש101/
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