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 5...4000 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות
 

 

 ערבויות נוהל

 יכלל 00

 סמכות ישנה, לזר בישראל רישיון שהייה או/אשרת כניסה ומוגשת בקשה ל בהם במקרים

 ערבות לדרושברשות האוכלוסין וההגירה כמפורט להלן  המאשרים/המטפלים לגורמים

 הזר של יציאתו הבטחת לשם וזאתערבות צד ג'(  לא)אך  או ערבות במזומן בנקאית

 .האשרה תנאי קיום/ מישראל

 

 הנוהל מטרת 20

  דרישת הערבותוטווחי להגדיר את סמכויות  הינה הנוהל מטרת

 

 ודרישות תנאים 30

 :דרישת ערבות בתיקי אשרות 300

מן הטעמים אשרות,  נוהל מנוהליבמקרים בהם מתקבלת החלטה על דרישת ערבות מכוח 

 :כמפורט להלןגובה הערבות ייקבע שיירשמו בגוף ההחלטה, 

 ₪. 00,111לסך  עד ערבות שודרבסמכות מרכז אשרות בלשכת הרשות ל  30000

 ₪. 01,111לסך  עד ערבות שודרל לשכת הרשותבסמכות מנהל   30002

 ₪. 01,111לסך  עד ערבות שודרבסמכות מנהל מרחב ל  30003

 הינה בסמכות מטה הרשות בלבד.₪   01,111דרישת ערבות מעל סך   30005

 

 במעברי הגבול ערבות דרישת 302

 במעבר התשאול ממצאי לבין המוצהרת הכניסה מטרת בין סתירה מתגלה בהם במקרים

מינהל מעברי גבול( ב)עפ"י שיקול דעת הגורם המוסמך  בנסיבות המתאימותניתן , הגבול

  .ערבות וביניהם כניסהה אשרת למתן תנאים לקבוע

, אשרות לנהלי כפופה אינה גבולות ביקורת נהלי לפי הערבות דרישת סמכות כי יודגש

 0כנדרש אשרות נהלי לפי בקשה הגשתלהגעה למעבר הגבול  קדמה לא כאשר
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 .₪ 01,111 של לסך עד ערבות לדרוש המעבר מנהל בסמכות  30200

 ₪. 011,111בסמכות מנהל אשכול לדרוש ערבות עד לסך של   30202

 .₪ 011,111 של סך מעל ערבות לדרוש גבול מעברי מינהל ראש כותבסמ  30203

 .לפחות שנה לחצי יהא הבנקאית הערבות של וקפהת  3030

 פרטיו את תכלולוההגירה ו האוכלוסיןרשות  – הפנים משרד לפקודת רשומה תהא הערבות  305

 .ה(ומשפח ושם דרכון, שם פרטי מס'זר )ה של

 דרישת ערבות במקרים מיוחדים:ווחי ט  304

 ₪. 01,111-01,111: בארץ להשתקעות נטייה ןלאזרחיהש מדינות נתיני 30400

 :          משתלמים, נים, אומניםחלמב מוזמניםה ספורטאים ,עסקים אנשי ,תיירים 30402

01,111-  01,111 .₪ 

 ₪.  01,111-011,111פלילים וכו': , הסתננות, שב"חסטוריית הי עםמבקשי מעמד  30403

            ₪, 00,111 : ל"בחו נישואים בעקבות יחדיו ארצה להיכנס המבקשים זוג בני 30405

  ₪. 0,111  - קטין נלווה 

 ₪.  01,111 -01,111 : "0.0.1110" זר המזמין זר בהתאם לנוהל  30404

 

 הטיפולהליך  50

 ציון תוך למזמין כך על הודעה תינתן, ערבות להפקדת בכפוף הזר כניסת לאשר חלטוה 500

הערבות תופקד בלשכה המרחבית או ביחידת  .הנדרשת הבנקאית הערבות גובה

 .הערבויות בלשכת נתב"ג

 הוא – התחייבות טופס על הערבותבעל את  להחתים יש הבנקאית הערבות קבלת עם 502

 '(.וכד טיסה כרטיס/תאריך כמו) שהוכתבו לתנאים בכפוף יצא שהמוזמן התחייבות, כתב

 ההתחייבות. ומכתב מהערבות העתק לערב לתת יש 503

 "אביב"בקובץ  הערבות, ולעדכן מקור עם ההתחייבויות בתיק לתייק יש המקור את 505

 .כנדרשו
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 .השהייה בתנאי ועמידהבישראל  הזר של שהותו בדבר מעקב לקיים יש  504

 רשום בדואר הערבות תוחזר, מהארץ יציאתו/הזר של השהייהרישיון  בתנאי עמידה לאחר 506

 .הערבות למפקיד הודעה מתן תוך לבנק

 יש. ג"נתב לשכת באמצעות לחילוט תועבר הערבות, הערבות בתנאי הזר עמד לא באם 507

 .האישי לתיק עותק עם לחילוט העברתה בדבר הערבות בעלל בכתב להודיע

 , וכןהול בהתאם לנוהל זהטיפ הליך את הפונה של הממוחשב" רישוםה גיליון"ב לעדכן יש 508
 במערכת ערבויות.

 

 יווסעיפ החוק 40

 6סעיף  – 0500-חוק הכניסה לישראל, תשי"ב


