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וועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים
כנסת ישראל
שלום רב,
הנדון :מדיניות הכניסה לישראל לנתינים זרים מאוקראינה לאור המלחמה
סימוכין :פנייתם מה  28/2/22למנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה

להלן מדיניות הרשות לעת עתה .המדיניות יכולה להשתנות בהתאם להתפתחויות ולהערכות
המצב המתקיימות באופן שוטף לאור מצב המלחמה באוקראינה.
המדיניות תפורסם בהקדם באתר הרשות בעברית ובאוקראינית ,ותתעדכן מעת לעת בהתאם.
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כל מי שקיבל אשרת עולה מנתיב יעלה לישראל.
בעלי אשרות עולה שקיבלו מנתיב את האשרות בדרכונים שלהם לפני יותר מחצי שנה
יוכלו לעלות לארץ ללא הצורך להגיע לנתיב ולחדש את האשרה.
משפחות מפוצלות – לאור הנחיית נשיא אוקראינה כי כל הגברים בגילאים  18-60יתגייסו
לצבא ולא תתאפשר יציאתם מאוקראינה צפויות להגיע בקשות רבות לנתיב לעלייה
מפוצלת כאשר זכאי השבות נשאר באוקראינה ואשתו וילדיו יבקשו לעלות לישראל
בלעדיו .לאור מצב המלחמה מאושר לנתיב לתת אשרות עולה לבני המשפחה במקרים
אלו.
מאושר לנתיב מתן פטור מהצגת תעודת יושר.
מאושר לנתיב מתן פטור מהצגת אפוסטיל על המסמכים.
ככל שמגיעים לנתב"ג באופן עצמאי וטוענים לזכאות שבות ,ביקורת גבולות יצרו קשר עם
נציגי נתיב על מנת שנתיב יבצעו בדיקת זכאות במקום .בהתאם לממצאי בדיקתם יימשך
הטיפול.

אזרחים ישראליים שמרכז חייהם באוקראינה יחד עם בני משפחתם הגרעינית
 .1בני/בנות זוג אוקראינים הנשואים לאזרחים ישראליים יוכלו להיכנס לארץ באשרת תייר
וזאת לאחר הצגת תעודת נישואין ותעודות לידה של הילדים.
 .2במקרים של ילדים קטינים מבן זוג קודם ולא של אזרח ישראלי  -תתאפשר כניסת
הילדים כתיירים בכפוף להצגת תעודת לידה והסכמת האב/האם הביולוגי ליציאת הקטין
לישראל .ככל שאין הסכמת ההורה הביולוגי כניסתם לארץ תאושר ועליהם יהיה להסדיר
את הנושא מיד כשיתאפשר.
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אזרחים ישראליים שהגישו בקשה לאיחוד משפחות אך ההליך נמצא בבדיקות ראשוניות ובן/בת
הזוג נמצאים מחוץ לישראל
מאחר ולעת עתה לא ניתן לראיין את בני/בנות הזוג הזרים בקונסוליה בקייב ,ככלל
תישקל כניסתם לארץ בכפוף להפקדת ערבות בנקאית בנתב"ג ,וזאת לאחר בחינת כל
מקרה לגופו .בין כלל השיקולים תיבדק התנהלות קודמת של הזר בארץ ,נסיונות
להשתקעות ,הפרש גילאים גדול וכד'.

בני משפחה מקירבה ראשונה של אזרחים ישראליים שאינם זכאי שבות
ככלל כניסתם לארץ כתיירים תאושר ללא הצורך בהפקדת ערבות ,אך בכפוף
להתחייבותו וחתימתו בנתב"ג של המזמין הישראלי ,שהנו קרוב משפחה מדרגה
ראשונה ,שהמוזמן לא יגיש בקשות למעמד ולאחר המלחמה יצא מהארץ במועד
שנקבע באשרה.
תיירים המגיעים לגבול ואין להם בני משפחה מקירבה ראשונה עם אזרחות ישראלית
 .1ביקורת הגבולות יבררו עם הזר האם יש לו מזמין בישראל.
 .2ככל שיש מזמין ישראלי ,ביקורת גבולות יתקשרו אליו ,יבררו לגבי הקשר ,וככל
שיתרשמו שהסיכוי להשתקעות נמוך יאשרו כניסתו בכפוף להפקדת ערבות ע"ס
 ₪ 10,000לאדם ,ובכפוף לחתימתו של המזמין על התחייבותו ליציאת הזר
מהארץ בסיום אשרתו.

נתינים אוקראינים הנמצאים בישראל באשרת תייר תקפה
אשרות התייר של נתינים אוקראינים הנמצאים בישראל עם אשרת תייר בתוקף הוארכו באישור
שרת הפנים בחודשיים עד ליום ה .30/4/22

*** יובהר כי ככל שיתברר שלנתין הזר עבר פלילי ,עבר בטחוני ,נסיונות השתקעות ,הגשת בקשות
למקלט ,שהייה בלתי חוקית של תקופות ארוכות וכד'  -כניסתו לארץ תסורב או תותנה בהפקדת
ערבות גבוהה משמעותית.

בכבוד רב,
יואל ליפובצקי
ראש המינהל
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