
רשומות

ילקוט הפרסומים
4 בנובמבר 2021 9967 כ"ט בחשוון התשפ"ב

עמוד עמוד

אצילת סמכויות לפי חוק־יסוד: הממשלה........................... 1152

העברת סמכויות לפי חוק השמות.......................................... 1153

1154 ..................................... העברת סמכויות לפי חוק הדרכונים

העברת סמכויות לפי חוק הכניסה לישראל........................ 1157

מינוי פקיד רישום ראשי או פקיד רישום  לפי חוק 
מרשם אוכלוסין..................................................................... 1161

הסמכות לפי תקנות הכניסה לישראל................................... 1163

הסמכות  לפי תקנות כניסה לישראל )אמצעי בקרה 
1165 ......................... על מעבר עובדים זרים בענף הסיעוד(

הסמכה לפי חוק האזרחות......................................................... 1166

הסמכה לפי תקנות האזרחות.................................................... 1166

1166 .................................................. הסמכה לפי תקנות הדרכונים

הסמכה לפי תקנות השבות........................................................ 1168

הסמכה לפי צו הכניסה לישראל )פטור מאשרה(.............. 1169

1169 ...... הסמכה לפי תקנות מרשם האוכלוסין )סדרי רישום(

 1169 ........... הסמכה לעיון במרשם לפי חוק מרשם האוכלוסין

04/11/2114:21



ילקוט הפרסומים 9967, כ"ט בחשוון התשפ"ב, 4.11.2021  1152

אצילת סמכויות
לפי חוק־יסוד: הממשלה

הממשלה1,  לחוק־יסוד:  33)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני אוצלת את סמכויותיי לפי חוק האזרחות, התשי"ב-21952 
שלהלן,  בטבלה  א'  בטור  המפורטות  האזרחות(,  חוק   - )להלן 
המפורטים  וההגירה  האוכלוסין  ברשות  התפקידים  לבעלי 

בטור ב' לצידו, למעט הסמכות להתקין תקנות:

מס' 
סידורי

טור א'

הסמכויות לפי חוק 
האזרחות

טור ב'

בעלי התפקידים

2)ג()2(, 2)ד( עד )ז(, 5)ב(, 1.
6)א()1()ג()2(, 6)ד(, 9)א()1(, 

9)א()2(, 9)א()3(, 9)א()4(, 
10)ה(, 10)ז(, 10)ח(, 10א, 

15)א(

ראש רשות 
האוכלוסין 

וההגירה

2)ג()2(, 2)ד( עד )ז(, 5)ב(, 2.
 6)ד(, 9)א()1(, 9)א()2(, 

9)א()3(, 10)ה(, 10)ז(, 10)ח(, 
10א, 15)א(

)1(  ראש מינהל 
אוכלוסין;

)2(  סגן ראש מינהל 
אוכלוסין

2)ג()2(, 2)ד( עד )ז(, 5)ב(, 3.
 6)ד(, 9)א()1(, 9)א()2(, 

9)א()3(, 10)ה(, 10)ז(, 10)ח(, 
10א, 15)א(

מנהל אגף א 
)אזרחות( במטה 
מינהל אוכלוסין 

2)ג()2(, 2)ד(, 2)ו(, 2)ז(, 4.
5)ב(,6)ד(, 9)א()1(, 9)א()2(, 

9)א()3(, 10)ה(, 10)ז(, 10)ח(, 
10א, 15)א(

)1(  מנהל תחום 
)בירור ומעמד( 

במטה מינהל 
אוכלוסין;

)2(  ממונה אזרחות 
במטה מינהל 

אוכלוסין;

)3(  סגן ממונה 
אזרחות במטה 

מינהל אוכלוסין   

2)ג()2(, 2)ד(, 2)ו(,2)ז(,   5.
5)ב(, 6)ד(, 9)א()1(, 9)א()2(, 
9)א()3(, 10)ה(, 10)ז(, 10)ח(, 

10א, 15)א(

ממונה )התאזרחות( 
במטה מינהל 

אוכלוסין

2)ג()2(, 2)ד(, 2)ו(, 2)ז(, 5)ב(, 6.
6)ד(, 9)א()1(, 15)א(

מרכז )אזרחות( 
במטה מינהל 

אוכלוסין

2)ג()2(, 2)ד(, 2)ז(, 5)ב(, 7.
15)א(

)1(  ראש ענף 
)אזרחות( במטה 
מינהל אוכלוסין;

)2(  רכז בכיר 
)אזרחות( במטה 
מינהל אוכלוסין

מס' 
סידורי

טור א'

הסמכויות לפי חוק 
האזרחות

טור ב'

בעלי התפקידים

2)ג()2(, 2)ד(, 2)ו(, 2)ז(, 5)ב(, 8.
 6)ד(, 9)א()1(, 9)א()2(, 

9)א()3(, 15)א(

מנהל מרחב

2)ג()2(, 2)ד(, 2)ו(, 2)ז(, 5)ב(, 9.
6)ד(, 9)א()1(, 9)א()3(, 15)א(

מנהל תחום )מרשם 
ואשרות(

2)ג()2(, 2)ד(, 2)ו(, 2)ז(, 5)ב(, 10.
6)ד(, 9)א()1(, 9)א()3(, 15)א(

מנהל לשכת 
אוכלוסין

2)ג()2(, 2)ד(,2)ו(, 2)ז(, 5)ב(, 11.
9)א()1(, 9)א()3(, 15)א(

סגן מנהל לשכת 
אוכלוסין

2)ג()2(, 2)ד(, 2)ו(, 2)ז(, 5)ב(, 12.
9)א()1(, 9)א()3(, 15)א(

מנהל לשכת משנה  
במינהל אוכלוסין

2)ג()2(, 2)ד(, 2)ו(, 2)ז(, 13.
15)א(

ראש צוות )מרשם 
מעמד וקבלת קהל( 

בלשכת מינהל 
אוכלוסין

מרכז )מרשם 2)ג()2(, 2)ד(,2)ז(, 15)א(14.
ומעמד( בלשכת 
מינהל אוכלוסין

נציג שירות )מרשם 2)ג()2(, 2)ד(, 2)ז(, 15)א(15.
ומעמד( בלשכת 
מינהל אוכלוסין

כל אצילה קודמת של סמכויות שר הפנים לפי חוק־יסוד: 
ברשות  תפקידים  לבעלי  האזרחות,  חוק  לעניין  הממשלה, 

האוכלוסין וההגירה או במשרד הפנים - בטלה. 

כ"ה בחשוון התשפ"ב )31 באוקטובר 2021(
)חמ 3-17-ה1(

איילת שקד   
שרת הפנים  

אצילת סמכויות
לפי חוק־יסוד: הממשלה

הממשלה1,  לחוק־יסוד:  33)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
וההגירה  האוכלוסין  ברשות  תפקידים  לבעלי  אוצלת  אני 
המפורטים להלן את סמכויותיי להעניק אשרת עולה ותעודת 
)להלן  התש"י-21950  השבות,  לחוק  ו־3   2 סעיפים  לפי  עולה 
או  עולה  אשרת  להעניק  שלא  לסמכות  פרט  השבות(,  חוק   -
לחוק   )3( עד  2)ב()1(  בסעיף  המנויים  מטעמים  עולה  תעודת 

השבות: 

ראש רשות האוכלוסין וההגירה;  )1(

ראש מינהל אוכלוסין;  )2(

סגן ראש מינהל אוכלוסין;  )3(

מנהל אגף )אשרות ומעמד( במטה מינהל אוכלוסין;  )4(
ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ס"ח התשי"ב, עמ' 146. ס"ח התשס"א, עמ' 2.158   1

ס"ח התש"י, עמ' 159.  2
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מס' 
סידורי

טור א'

הסמכויות לפי 
החוק

טור ב'

בעלי תפקידים

)7(  מנהל תחום )רישום 
לידות ופטירות( במטה מינהל 

אוכלוסין;

)8(  ממונה מרשם ודרכונים 
במטה מינהל אוכלוסין;

)9(  ממונה )גנזך רשות 
האוכלוסין(

8, 15, 16)א(, 2.
20 ,17

)1(  ממונה )ביומטרי( במטה 
מינהל אוכלוסין;

)2(  סגן ממונה מרשם 
ודרכונים במטה מינהל 

אוכלוסין;

)3(  ראש ענף )מרשם 
ודרכונים( במטה מינהל 

אוכלוסין

8, 15, 16)א(, 3. 
17)א(

)1(  מרכז )מרשם וביומטרי( 
במטה מינהל אוכלוסין;

)2(  רכז בכיר )מרשם 
וביומטרי( במטה מינהל 

אוכלוסין

8, 9, 15, 16)א(, 4. 
20 ,17

מנהל מרחב

8, 15, 16)א(, 5. 
20 ,17

)1(  מנהל תחום )מרשם 
ואשרות( במרחב;

)2(  מנהל לשכת אוכלוסין;

)3(  סגן מנהל לשכת 
אוכלוסין;

)4(  מנהל לשכת משנה 
במינהל אוכלוסין;

)5(  ראש צוות )מרשם מעמד 
וקבלת קהל( בלשכת מינהל 

אוכלוסין

8,  15, 16)א(, 6. 
17)א(

)1(  מרכז )מרשם ומעמד(
בלשכת מינהל אוכלוסין;

)2(  נציג שירות )מרשם 
ומעמד( בלשכת מינהל 

אוכלוסין

כל העברת סמכויות קודמת של סמכויות שר הפנים לפי 
סעיף 23 לחוק לבעלי תפקידים ברשות האוכלוסין וההגירה או 

במשרד הפנים - בטלה.

כ"ה בחשוון התשפ"ב )31 באוקטובר 2021(
 )חמ 3-1183 (

איילת שקד   
שרת הפנים  

מנהל תחום )דסק זכאות( במטה מינהל אוכלוסין;  )5(

מנהל תחום )ועדה הומניטרית( במטה מינהל אוכלוסין;  )6(

מינהל  במטה  וגיור(  לשכתי  חוץ  )דסק  תחום  מנהל   )7(
אוכלוסין;

מנהל תחום )דסק איחוד משפחות( במטה מינהל אוכלוסין;  )8(

ממונה )שבות( במטה מינהל אוכלוסין;   )9(

ממונה )גיור( במטה מינהל אוכלוסין;  )10(

מנהל מרחב )אוכלוסין(;  )11(

מנהל תחום )מרשם ואשרות( במרחבמינהל אוכלוסין;   )12(

מנהל לשכת אוכלוסין;  )13(

סגן מנהל לשכת אוכלוסין;  )14(

מנהל לשכת משנה;   )15(

מינהל  בלשכת  קהל(  וקבלת  ומעמד  )מרשם  צוות  ראש   )16(
אוכלוסין;

נציג שירות )מרשם ומעמד( בלשכת מינהל אוכלוסין;   )17(

מרכז )מרשם ומעמד( בלשכת מינהל אוכלוסין.  )18(

חוק־  לפי  הפנים  שר  סמכויות  של  קודמת  אצילה  כל 
חוק השבות, לבעלי תפקידים ברשות  לעניין  יסוד: הממשלה, 

האוכלוסין וההגירה או במשרד הפנים - בטלה. 

כ"ה בחשוון התשפ"ב )31 באוקטובר 2021(
)חמ 3-17-ה1(

איילת שקד   
שרת הפנים  

העברת סמכויות
לפי חוק השמות, התשט"ז-1956

התשט"ז-   השמות,  לחוק   23 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק  לפי  סמכויותיי  אני מעבירה את  החוק(,   - )להלן   11956
המפורטות בטור א' בטבלה שלהלן, לבעלי התפקידים ברשות 
לסמכות  פרט  לצידו,  ב'  בטור  כמפורט  וההגירה,  האוכלוסין 

להתקין תקנות:

מס' 
סידורי

טור א'

הסמכויות לפי 
החוק

טור ב'

בעלי תפקידים

8, 9, 15, 16)א(, 1.
20 ,17

)1(  ראש רשות האוכלוסין 
וההגירה;

)2(  ראש מינהל אוכלוסין;

)3(  סגן ראש מינהל אוכלוסין;

)4(  מנהל אגף א )מרשם 
וביומטרי( במטה מינהל 

אוכלוסין;

)5(  מנהל תחום )מרשם 
וביומטרי( במטה מינהל 

אוכלוסין;

)6(  מנהל תחום )מרשם 
וביומטרי - חוץ( במטה מינהל 

אוכלוסין;

ס"ח התשט"ז, עמ' 94.  1

04/11/2114:21



ילקוט הפרסומים 9967, כ"ט בחשוון התשפ"ב, 4.11.2021  1154

העברת סמכויות
לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952

התשי"ב-   הדרכונים,  לחוק   9 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק  לפי  סמכויותיי  אני מעבירה את  החוק(,   - )להלן   11952
המפורטות בטור א' בטבלה שלהלן, לבעלי התפקידים ברשות  
לסמכות  פרט  לצידו,  ב'  בטור  כמפורט  וההגירה  האוכלוסין 

לבטל דרכון ולסמכות להתקין תקנות:

מס' 
סידורי

טור א'

הסמכויות לפי החוק

טור ב'

בעלי תפקידים

 2, 2א, 3, 4)א(, 4)ב(, 1,5.
6)א()1(, 6)א()2(, 6)א(

)3(, 6)א()4(, 6ב

)1(  ראש רשות 
האוכלוסין וההגירה; 

)2(  ראש מינהל 
אוכלוסין; 

)3(  סגן ראש מינהל 
אוכלוסין; 

)4(  מנהל אגף א )מרשם 
וביומטרי(

2, 2א, 3)א(, 4)א(, 4)ב(, 2.
 5, 6)א()1(, 6)א()2(,

6)א()3(, 6)א()4(, 6ב

)1(  מנהל תחום  )מרשם 
וביומטרי( במטה מינהל 

אוכלוסין;

)2(  מנהל תחום )מרשם 
וביומטרי - חוץ( במטה 

מינהל אוכלוסין;

)3(  מנהל תחום )רישום 
לידות ופטירות( במטה 

מינהל אוכלוסין;

)4(  ממונה מרשם 
ודרכונים במטה מינהל 

אוכלוסין

2, 2א, 4)א(, 4)ב(, 5, 3.
6)א()1(, 6)א()2(,6)א()3(, 

6)א()4(, 6ב

)1( ממונה )ביומטרי( 
במטה מינהל אוכלוסין;

)2( סגן ממונה מרשם 
ודרכונים במטה מינהל 

אוכלוסין;

)3(  ראש ענף )מרשם 
ודרכונים( במטה מינהל 

אוכלוסין

)1(  רכז בכיר )מרשם 2, 4)א(, 4)ב(, 5, 6ב4.
וביומטרי( במטה מינהל 

אוכלוסין;

)2(  מרכז )מרשם 
וביומטרי( במטה מינהל 

אוכלוסין

2, 2א, 3)א(, 4)א(, 4)ב(, 5.
 5, 6)א()1(, 6)א()2(, 
6)א()3(, 6)א()4(, 6ב

מנהל מרחב

מס' 
סידורי

טור א'

הסמכויות לפי החוק

טור ב'

בעלי תפקידים

2, 2א, 4)א(, 4)ב(, 5, 6.
6)א()1(, 6)א()2(, 6)א()3(, 

6)א()4(, 6ב

מנהל תחום )מרשם 
ואשרות( במרחב

2, 2א, 4)א(, 4)ב(, 5, 7.
6)א()1(, 6)א()2(, 6)א()3(, 

6)א()4(, 6ב

)1(  מנהל לשכת 
אוכלוסין;

)2(  סגן מנהל לשכת 
אוכלוסין;

)3(  מנהל לשכת משנה 
במינהל אוכלוסין

2, 2א, 4)א(, 4)ב(, 5, 8.
6)א()1(, 6)א()2(, 6)א()3(, 

6)א()4(, 6ב

ראש צוות )מרשם מעמד 
וקבלת קהל( בלשכת 

מינהל אוכלוסין

)1(  מרכז )מרשם 2, 4)א(, 4)ב(, 5, 6ב9.
ומעמד( בלשכת מינהל 

אוכלוסין;

)2(  נציג שירות ) מרשם 
ומעמד( בלשכת מינהל 

אוכלוסין

 2, 2א, 4)א(, 5)א(, 10.
 6)א()1(, 6)א()2(, 

6)א()3(, 6ב

)1(  ראש מינהל ביקורת 
גבולות; 

 )2(  סגן ראש מינהל 
ביקורת גבולות;

)3(  מנהל אשכול 
)נתב"ג( במינהל ביקורת 

גבולות;

)4(  מנהל אזור מעברים 
במינהל ביקורת גבולות;

)5(  סגן מנהל אשכול 
)ביקורת גבולות( במינהל 

ביקורת גבולות;

)6(  מנהל מעבר )ביקורת 
גבולות( במינהל ביקורת 

גבולות

)1(  ממונה )יישום 6ב11.
והדרכה ביקורת גבולות( 

במינהל ביקורת גבולות

)2(  מנהל תחום )פעילות 
מבצעית( במינהל 

ביקורת גבולות; 

)3(  ממונה מודיעין 
)ביקורת גבולות( במינהל 

ביקורת גבולות

 2, 2א, 6)א()1(, 12.
6)א()2(, 6ב

)1(  אחראי משמרת 
)ביקורת גבולות(;

)2(  מרכז )ראש משמרת( 
במינהל ביקורת גבולות; ס"ח התשי"ב, עמ' 260.  1
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מס' 
סידורי

טור א'

הסמכויות לפי החוק

טור ב'

בעלי תפקידים

)6(  מרכז צוות )חקירה 
והרחקה( במינהל אכיפה 

וזרים;

)7(  מרכז צוות )משמורת, 
חקירה והרחקה( במינהל 

אכיפה וזרים;

)8(  מרכז מודיעין 
ומבצעים במינהל 

אכיפה וזרים;

)9(  ראש ענף )אכיפה( 
במינהל אכיפה וזרים;

)10(  ראש ענף )מפקח/ת 
הגירה( במינהל אכיפה 

וזרים;

)11(  ראש ענף ) פיקוח 
ואכיפת חוקי עבודה( 
במינהל אכיפה וזרים;

)12(  ראש ענף )אכיפת 
חוקי עבודה - עובדים 

זרים( במינהל אכיפה 
וזרים;

)13(  מפקח הגירה 
במינהל אכיפה וזרים;

)14(  ראש ענף )אכיפת 
חוקים( במינהל אכיפה 

וזרים; 

)15(  ראש ענף )חקירה 
והרחקה( במינהל אכיפה 

וזרים;

)16(  ראש ענף )חקירות( 
במינהל אכיפה וזרים

)1(  מנהל אגף א )זרוע 2)ב()1(, 3, 5, 6ב)1( ו־)4( 17. 
הרחקה( במינהל אכיפה 

וזרים; 

)2(  ממונה )תיאום 
פעילות ומרכז שליטה( 
במינהל אכיפה וזרים; 

)3(  מרכז צוות )משל"ט( 
במינהל אכיפה וזרים; 

)4(  ממונה )תיאום 
טיסות וקונסוליות(  

במינהל אכיפה וזרים; 

)5(  ראש ענף )מפקח 
הגירה( במינהל אכיפה 

וזרים; 

)6(  ראש ענף )מתשאל( 
במינהל אכיפה וזרים 

מס' 
סידורי

טור א'

הסמכויות לפי החוק

טור ב'

בעלי תפקידים

)3(  ראש ענף מתחקר 
גבול במינהל ביקורת 

גבולות;

)4(  ראש ענף עלייה 
במינהל ביקורת גבולות;

)5(  בקר גבול בכיר 
במינהל ביקורת גבולות

)1(  ראש ענף )תיאום 6ב13.
מבצעי( במינהל ביקורת 

גבולות;

)2(  בקר גבול במינהל 
ביקורת גבולות

)1(  ראש מינהל אכיפה 2)ב()1(, 3, 5, 6ב)1( ו־)4(14.
וזרים; 

)2(  סגן ראש מינהל 
אכיפה וזרים;

)3(  מנהל אגף א )תכנון 
תיאום ובקרה( במינהל 

אכיפה וזרים;

)4(  מנהל אגף א ) מרחב 
תל אביב( במינהל 

אכיפה וזרים;

)5(  מנהל אגף א )מרחב 
דרום( במינהל אכיפה 

וזרים;

)6(  מנהל אגף א )מרחב 
מרכז( במינהל אכיפה 

וזרים;

)7(  מנהל מרחב צפון 
)מינהל אכיפה וזרים(

מנהלת תחום )מיתקן 2)ב()1(, 6ב)1( ו־)4(15.
ארצי לעובדים זרים( 
במינהל אכיפה וזרים

)1(  מנהל תחום )אכיפה(  6ב)1( ו־)4(16. 
במרחבים, במינהל 

אכיפה וזרים;

)2(  מנהל תחום 
)מודיעין( במרחבים, 

במינהל אכיפה וזרים;

)3(  מנהל תחום )חקירות 
מעסיקים( במרחבים, 
במינהל אכיפה וזרים;

)4(  מנהל תחום )תשאול 
זרים( במרחבים, במינהל 

אכיפה וזרים;

)5(  מרכז צוות )אכיפה( 
במינהל אכיפה וזרים;
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מס' 
סידורי

טור א'

הסמכויות לפי החוק

טור ב'

בעלי תפקידים

)1(  מרכז צוות )יציאה 2)ב()1(,5, 6ב)1( ו־)4(21.
מרצון( במינהל אכיפה 

וזרים; 

)2(  ראש ענף )מפקח 
הגירה( יציאה מרצון, 
במינהל אכיפה וזרים 

)1(  מנהל אגף )יחידת 6ב)1( ו־)4( 22.
RSD תחקור ותשאול( 
במינהל אכיפה וזרים;

)2(  סגן מנהל יחידת 
RSD במינהל אכיפה 

וזרים;

 )RSD( מנהל תחום  )3(
במינהל אכיפה וזרים;

)4(  ממונה )מעבדה 
RSD( במינהל אכיפה 

וזרים;

)5(  ממונה )מחקר 
והכשרות RSD( במינהל 

אכיפה וזרים;

)6(  מרכז )ועדת פליטים( 
במינהל אכיפה וזרים;

 )RSD 7(  מרכז )מחקר(
במינהל אכיפה וזרים;

 )RSD(| מרכז צוות  )8(
במינהל אכיפה וזרים;

)9(  מרכז ) עררים - 
בקשות RSD( במינהל 

אכיפה וזרים; 

)10(  ראש ענף )מתשאל 
מתחקר RSD( במינהל 

אכיפה וזרים;

)11(  ראש ענף )מתשאל 
מתחקר( במינהל אכיפה 

וזרים;

)12(  ראש ענף ) מתשאל( 
במינהל אכיפה וזרים;

)13(  ראש צוות )רישום 
מבקשי מקלט( במינהל 

אכיפה וזרים;

)14(  ראש צוות )חוקרי 
RSD( במינהל אכיפה 

וזרים;

)15(  רכז בכיר )ריכוז 
ועדת RSD( במינהל 

אכיפה וזרים;

מס' 
סידורי

טור א'

הסמכויות לפי החוק

טור ב'

בעלי תפקידים

)1(  ממונה מיתקני 6ב)1( ו־)4(18. 
משמורת במינהל אכיפה 

וזרים; 

)2(  מרכז צוות 
)משמורת( במינהל 

אכיפה וזרים; 

)3(  ראש ענף אכיפה 
במינהל אכיפה וזרים; 

)4(  ראש ענף )מתחקר 
גבול( במינהל אכיפה 

וזרים; 

)5(  ראש ענף ) מפקח 
הגירה( במינהל אכיפה 

וזרים; 

)6(  מנהל תחום 
)מסורבים( במינהל 

אכיפה וזרים; 

)7(  מרכז צוות 
)מסורבים( במינהל 

אכיפה וזרים; 

)8(  ראש ענף )מפקח 
הגירה( במינהל אכיפה 

וזרים; 

)9(  מפקחת הגירה 
)מסורבים( במינהל 

אכיפה וזרים; 

)10(  מפקח הגירה 
במינהל אכיפה וזרים  

)1(  ממונה )משמורת 2)ב( )1( , 5, 6ב)1( ו־)4( 19.
למסתננים - מיתקן 

קציעות( במינהל אכיפה 
וזרים;

)2(  ממונה שלוחת דרום 
RSD במינהל אכיפה 

וזרים;

)3(  מרכז צוות )משמורת 
- חקירה והרחקה( 

במינהל אכיפה וזרים; 

)4(  ראש ענף )חקירה 
והרחקה( במינהל אכיפה 

וזרים 

2)ב()1(, 3, 5,  6ב)1( 20. 
ו־)4(

מנהל תחום )יציאה 
מרצון( במינהל אכיפה 

וזרים 
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מספר 
סידורי

טור א'

 הסמכויות לפי 
חוק הכניסה

טור ב'

בעלי התפקידים

2, 3, 3א)א(, 3א)ב(, 3ב, 2.
 4, 5, 6 למעט פסקה 
)3(, 10)א(, 11)א()1(, 

11)א()2(, 11)ב(

ראש מינהל אוכלוסין

2 למעט סעיפים קטנים 3.
)ד( ו–)ה(, 3, 3א)א(, 

3א)ב(, 3ב, 4, 5, 6 למעט 
פסקה )3(, 10)א(, 11)א()1(, 

11)א()2(, 11)ב(

סגן ראש מינהל 
אוכלוסין

2 למעט סעיפים קטנים 4.
)ד( ו־)ה(, 3, 3א)א(, 

3א)ב(, 3ב, 4, 5, 6 למעט 
פסקה )3(, 10)א(, 11)א()1(, 

11)א()2( למעט רישיון 
לישיבת קבע, 11)ב(

)1(  מנהל אגף )אשרות 
ומעמד( במטה מינהל 

אוכלוסין;

)2(  מנהל תחום )דסק 
זכאות( במטה מינהל 

אוכלוסין;

)3(  מנהל תחום )ועדה 
הומניטרית( במטה 

מינהל אוכלוסין;

)4(  מנהל תחום  )דסק 
חוץ לשכתי וגיור( 

במטה מינהל אוכלוסין;                        

)5(  מנהל תחום )דסק 
איחוד משפחות( במטה 

מינהל אוכלוסין

2 למעט סעיפים קטנים 5.
)ד( ו־)ה(, 3, 3א)א(, 

3א)ב(, 3ב, 4, 5, 6 למעט 
פסקה )3(, 11)א()1(, 

11)א()2( למעט רישיון 
לישיבת קבע

)1(  ממונה )שבות( 
במטה מינהל אוכלוסין;           

)2(  ממונה )פניות ועדה 
הומניטארית( במטה 

מינהל אוכלוסין;

)3(  ממונה )גיור( במטה 
מינהל אוכלוסין;                    

)4(  ממונה )תושבי 
אזור( במטה מינהל 

אוכלוסין

2 למעט סעיפים קטנים 6.
)ד( ו־)ה(, 3, 3א)א(, 

3א)ב(, 3ב, 4, 5, 6 למעט 
פסקה )3(, 11)א()1(

)1(  רכז בכיר )אשרות 
ומעמד( במטה מינהל 

אוכלוסין;

)2(  מרכז ) אשרות 
ומעמד( במטה מינהל 

אוכלוסין;              

)3(  ראש ענף במטה 
מינהל אוכלוסין;                         

)4(  רכז תיעוד בכיר 
במטה מינהל אוכלוסין

מס' 
סידורי

טור א'

הסמכויות לפי החוק

טור ב'

בעלי תפקידים

)16(  רכז בכיר )רישום 
מבקשי מקלט( במינהל 

אכיפה וזרים;

)17(  רכז בכיר )רישום( 
במינהל אכיפה וזרים;

)18(  מנהל תחום 
)מודיעין( במינהל 

אכיפה וזרים;

)19(  מרכז צוות )כנות 
קשר( במינהל אכיפה 

וזרים;

)20(  מרכז )תשאול 
מסתננים ופליטים( 

במינהל אכיפה וזרים;

)21(  ראש ענף )מתשאל( 
במינהל אכיפה וזרים;

)22(  ראש ענף )מפקח 
הגירה( במינהל אכיפה 

וזרים;

)23(  ראש ענף )אכיפת 
חוקי עבודה - עובדים 

זרים( במינהל אכיפה 
וזרים

לבעלי  לחוק   9 סעיף  לפי  קודמת  סמכויות  העברת  כל 
 - הפנים  במשרד  או  וההגירה  האוכלוסין  ברשות  תפקידים 

בטלה.

כ"ה בחשוון התשפ"ב )31 באוקטובר 2021(
)חמ 3-692-ה1(

איילת שקד   
שרת הפנים  

העברת סמכויות 
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

לישראל,  הכניסה  לחוק  16)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מעבירה  אני  הכניסה(,  חוק   - )להלן  התשי"ב-11952 
סמכויותיי לפי חוק הכניסה המפורטות בטור א' בטבלה שלהלן, 
לבעלי התפקידים ברשות האוכלוסין וההגירה המפורטים בטור 

ב' לצידו, למעט הסמכות להתקין תקנות:

מספר 
סידורי

טור א'

 הסמכויות לפי 
חוק הכניסה

טור ב'

בעלי התפקידים

2, 3, 3א)א(, 3א)ב(, 1.
3א)ג(, 3א)ג1(, 3ב, 4, 5, 

6, 7, 7 סיפה, 7א, 10)א(, 
10)ב(, 10א)ב(, 11, 13)ב(, 

13ה)ו()1(, 15)ב(, 17)ג(

ראש רשות האוכלוסין

ס"ח התשי"ב, עמ' 354.  1
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מספר 
סידורי

טור א'

 הסמכויות לפי 
חוק הכניסה

טור ב'

בעלי התפקידים

2 למעט סעיפים קטנים 13.
)ד( ו־)ה(, 3, 3א)א(, 

3א)ב(, 3ב, 4, 5

מרכז )מרשם ומעמד( 
בלשכת מרשם 

אוכלוסין

2 למעט סעיפים קטנים 14.
)ד( ו־)ה(, 3, 3א)א(, 

3א)ב(, 3ב, 4, 5

נציג שירות )מרשם 
ומעמד( בלשכת מרשם 

אוכלוסין

2)א()1(, 2)א()2(, 2)ב(, 15.
2)ג(, 5, 6)1( ו־)2(, 7 

סיפה, 10)א(, 11)א()1(, 
11)א()2( למעט ביטול 
רישיון לישיבת קבע 

ורישיון לישיבת ארעי, 
11)ב( למעט ביטול 

תעודת עולה, 15)ב(, 
17)ג(

ראש מינהל ביקורת 
גבולות

2)א()1(, 2)א()2(, 2)ב(, 16.
2)ג(, 5, 6)1( ו־)2(, 7 

סיפה, 10)א(, 11)א()1(, 
11)א()2( למעט ביטול 
רישיון לישיבת קבע 

ורישיון לישיבת ארעי, 
11)ב( למעט ביטול 
תעודת עולה, 17)ג(

סגן ראש מינהל ביקורת 
גבולות

2)א()1(, 2)א()2(, 2)ב(, 
2)ג(, 5, 6)1( ו־)2(, 7 סיפה 

פטור מהצגת מסמך 
נסיעה בלבד, 10)א(, 

11)א()1(, 11)א()2( למעט 
ביטול רישיון לישיבת 
קבע ורישיון לישיבת 

ארעי, 11)ב( למעט 
ביטול תעודת עולה, 

17)ג(

)1(  מנהל אשכול 
)נתב"ג( במינהל ביקורת 

גבולות;

)2(  מנהל אזור מעברים 
במינהל ביקורת גבולות

2)א()1(, 2)א()2(, 2)ב(, 17.
2)ג(, 5, 6)1( ו־)2(, 7 סיפה 

פטור מהצגת מסמך 
נסיעה בלבד, 10)א(, 

11)א()1(, 11)א()2( למעט 
ביטול רישיון לישיבת 
קבע ורישיון לישיבת 

ארעי, 17)ג(

סגן מנהל אשכול 
)ביקורת גבולות( 

במינהל ביקורת גבולות

2)א()1(, 2)א()2(, 2)ב(, 18.
2)ג(, 5, 6)1( ו־)2(, 7 סיפה 

פטור מהצגת מסמך 
נסיעה בלבד, 10)א(, 

11)א()1(, 11)א()2( למעט 
ביטול רישיון לישיבת 
קבע ורישיון לישיבת 

ארעי

מנהל מעבר )ביקורת 
גבולות( במינהל 

ביקורת גבולות

מספר 
סידורי

טור א'

 הסמכויות לפי 
חוק הכניסה

טור ב'

בעלי התפקידים

2 למעט סעיפים קטנים 7.
)ד( ו־)ה(, 3 ,3א)א(, 3ב, 

4, 5, 6 למעט פסקה )3(, 
10)א(, 11)א()1(, 11)א()2( 

למעט רישיון לישיבת 
קבע

)1(  מנהל אגף 
)אוכלוסיות זמניות( 

במטה מינהל אוכלוסין;

)2(  מנהל תחום 
)תיירות( במטה מינהל 

אוכלוסין;              

)3(  מנהל תחום 
)אשרות זמניות( במטה 

מינהל אוכלוסין;  

)4(  מנהל תחום 
)רישיונות( במטה 

מינהל אוכלוסין

2 למעט סעיפים קטנים 8.
)ד( ו־)ה(, 3, 3א)א(, 3ב, 

4, 5, 6 למעט פסקה )3(, 
10)א(, 11)א()1(, 11)א()2( 

למעט רישיון לישיבת 
קבע

)1(  ממונה )מניעת 
סחר בבני אדם( במטה 

מינהל אוכלוסין;   

)2(  ממונה )ערבויות( 
במטה מינהל אוכלוסין;

)3(  ממונה )משתלמים 
ומתנדבים( במטה 

מינהל אוכלוסין

2 למעט סעיפים קטנים 9.
)ד( ו־)ה(, 3, 3א)א(, 3ב, 
4, 5, 6 למעט פסקה )3(

)1(  רכז בכיר 
)אוכלוסיות זמניות( 

במטה מינהל אוכלוסין;                      

)2(  מרכז )אוכלוסיות 
זמניות( במטה מינהל 

אוכלוסין

2 למעט סעיפים קטנים 10.
)ד( ו־)ה(, 3, 3א)א(, 

3א)ב(, 3ב, 4, 5, 6 למעט 
פסקה )3(, 10)א(, 11)א()1(, 

11)א()2( למעט  רישיון 
לישיבת קבע

מנהל מרחב )אוכלוסין(

2 למעט סעיפים קטנים 11.
)ד( ו־)ה(, 3, 3א)א(, 

3א)ב(, 3ב, 4, 5, 6 למעט 
פסקה )3(, 10)א(, 11)א()1(, 

11)א()2( למעט רישיון 
לישיבת קבע

)1(  מנהל תחום )מרשם 
ואשרות(, במרחב 
מינהל אוכלוסין;

)2(  מנהל לשכת 
אוכלוסין 

2 למעט סעיפים קטנים 12. 
)ד( ו־)ה(, 3, 3א)א(, 

3א)ב(, 3ב, 4, 5, 6 למעט 
פסקה )3(, 11)א()1(, 

11)א()2( למעט רישיון 
לישיבת קבע

)1(  סגן מנהל לשכת 
מינהל אוכלוסין;                        

)2(  מנהל לשכת משנה 
במינהל אוכלוסין;

)3(  ראש צוות )מרשם 
ומעמד וקבלת קהל( 

בלשכת מינהל 
אוכלוסין 
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מספר 
סידורי

טור א'

 הסמכויות לפי 
חוק הכניסה

טור ב'

בעלי התפקידים

2)א()5(, 6)2(, 6)3(, 26.
11א)1(, 11)א()2( למעט 
ביטול רישיון לישיבת 
קבע ורישיון לישיבת 

ארעי, 11)א1(, 13)ב(

)1(  מנהל תחום 
)אכיפה( במרחבים,  
מינהל אכיפה וזרים;

)2(  מנהל תחום 
)מודיעין(  במרחבים,  

מינהל אכיפה וזרים;

)3(  מנהל תחום 
)חקירות מעסיקים( 
במרחבים,  מינהל 

אכיפה וזרים;                  

)4(  מנהל תחום 
)תשאול זרים( במרחבים

)1(  מרכז צוות )אכיפה( 2)א()5(, 6)2(, 6)3(27.
במרחבים במינהל 

אכיפה וזרים;                 

)2(  מרכז צוות )חקירה 
והרחקה( במרחבים 

במינהל אכיפה וזרים;     

)3(  מרכז צוות 
)משמורת, חקירה 

והרחקה( במרחבים 
במינהל אכיפה וזרים;                            

)4(  מרכז מודיעין 
ומבצעים במרחבים 

במינהל אכיפה וזרים

)1(  ראש ענף ) אכיפה( 2)א()5(, 6)2(, 6)3(28.
במרחבים במינהל 

אכיפה וזרים;                  

)2(  ראש ענף )מפקח 
הגירה( במרחבים 

במינהל אכיפה וזרים;

)3(  ראש ענף ) פיקוח 
ואכיפת חוקי עבודה( 

במרחבים במינהל 
אכיפה וזרים;                             

)4(  ראש ענף )אכיפת 
חוקי עבודה - עובדים 

זרים( במרחבים במינהל 
אכיפה וזרים;               

)5(  מפקח הגירה 
במרחבים במינהל 

אכיפה וזרים;                             

)6(  ראש ענף )אכיפת 
חוקים( במרחבים 

במינהל אכיפה וזרים;

)7(  ראש ענף )חקירה 
והרחקה( במרחבים  

מינהל אכיפה וזרים;     

)8(  ראש ענף )חקירות( 
במרחבים מינהל 

אכיפה וזרים

מספר 
סידורי

טור א'

 הסמכויות לפי 
חוק הכניסה

טור ב'

בעלי התפקידים

2)א()1(, 2)א()2(, 2)ג(, 5, 19.
 10)א(, 11)א()1(, 

11)א()2( למעט ביטול 
רישיון לישיבת קבע 

ורישיון לישיבת ארעי

)1(  אחראי משמרת 
)ביקורת גבולות( 

במינהל ביקורת גבולות;

)2(  מרכז )ראש משמרת( 
במינהל ביקורת גבולות;

)3(  ראש ענף מתחקר 
גבול במינהל ביקורת 

גבולות;

)4(  ראש ענף עלייה 
במינהל ביקורת גבולות

)1(  בקר גבול בכיר 2)א()1(, 2)א()2(20.
במינהל ביקורת 

גבולות;

)2(  בקר גבול במינהל 
ביקורת גבולות

2)א()5(, 6)2(, 6)3(, 10)ב(, 21.
11)א()1(, 11)א()2( למעט 
הסמכות לביטול רישיון 

לישיבת קבע, 11)א1(, 
13)ב(, 13)ה()ו()1(

ראש מינהל אכיפה 
וזרים 

 2)א()5(, 6)2(, 6)3(, 22.
11)א()1(, 11)א()2( ביטול 

רישיון לישיבת ארעי 
מסוג א/4 ו־א/2 בלבד, 
11)א1(, 13)ב(, 13ה)ו()1(

סגן ראש  מינהל אכיפה 
וזרים 

 2)א()5(, 6)2(, 6)3(, 23.
11)א()1(, 11)א()2( ביטול 

רישיון לישיבת ארעי 
מסוג א/4 ו־א/2 בלבד, 

11)א1(, 13)ב(

מנהל אגף א )תכנון 
תיאום ובקרה( במינהל 

אכיפה וזרים 

 2)א()5(, 6)2(, 6)3(, 24.
11)א()1(, 11)א()2( ביטול 

רישיון  לישיבת ארעי 
מסוג א/4 ו־א/2 בלבד, 

11)א1(, 13)ב(

)1(  מנהל אגף א )מרחב 
תל אביב( במינהל 

אכיפה וזרים;

)2(  מנהל אגף א )מרחב 
דרום( במינהל אכיפה 

וזרים;     

)3(  מנהל אגף א )מרחב 
מרכז( במינהל אכיפה 

וזרים;     

)4(  מנהל מרחב צפון 
)מינהל אכיפה וזרים(

 2)א()5(, 6)2(, 6)3(, 25.
11)א()1(, 11)א()2( למעט 

ביטול רישיון לישיבת 
קבע ורישיון לישיבת 

ארעי, 11)א1(, 13)ב(

מנהלת תחום )מיתקן 
ארצי לעובדים זרים( 
במינהל אכיפה וזרים
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מספר 
סידורי

טור א'

 הסמכויות לפי 
חוק הכניסה

טור ב'

בעלי התפקידים

)3(  ראש ענף )מפקח 
הגירה( מסורבים 

במנהל אכיפה וזרים;

)4(  מפקחת הגירה 
)מסורבים( במינהל 

אכיפה וזרים;

)5(  מפקח הגירה 
מסורבים במינהל 

אכיפה וזרים 

 2)א()5(, 6)2(, 6)3(, 37.
11)א()1(, 11)א()2( למעט 

ביטול רישיון לישיבת 
קבע ורישיון לישיבת 

ארעי, 11)א1(, 13)ב(

)1(  ממונה )משמורת 
למסתננים - מיתקן 

קציעות( במינהל 
אכיפה וזרים;               

)2(  ממונה שלוחת 
דרום RSD במינהל 

אכיפה וזרים;     

)3(  מרכז צוות 
)משמורת - חקירה 

והרחקה( במינהל 
אכיפה וזרים;                  

)4(  ראש ענף )חקירה 
והרחקה( בסהרונים  
מינהל אכיפה וזרים

11)א()1(, 11)א()2( למעט 38.
ביטול רישיון לישיבת 
קבע ורישיון לישיבת 

ארעי, 11)א1(

)1(  מנהל תחום )יציאה 
מרצון( במינהל אכיפה 

וזרים;    

)2(  מרכז צוות )יציאה 
מרצון( במינהל אכיפה 

וזרים;     

)3(  ראש ענף )מפקח 
הגירה(, יחידת יציאה 
מרצון, במינהל אכיפה 

וזרים

)1(  מנהל אגף )יחידת 2)א()5(39.
RSD תחקור ותשאול(;         

)2(  סגן מנהל יחידת 
;RSD

;)RSD( מנהל תחום  )3(

)4(  ממונה )מעבדה 
;)RSD

)5(  ממונה )מחקר 
  ;)RSD והכשרות

)6(  מרכז )ועדת 
פליטים(;

;)RSD 7(  מרכז )מחקר(

  ;)RSD( מרכז צוות  )8(

מספר 
סידורי

טור א'

 הסמכויות לפי 
חוק הכניסה

טור ב'

בעלי התפקידים

 2)א()5(, 6)2(, 6)3(, 29.
11)א()1(, 11)א()2( למעט 

ביטול רישיון לישיבת 
קבע ורישיון לישיבת 

ארעי, 11)א1(, 13)ב(

מנהל אגף א )זרוע 
הרחקה( במינהל אכיפה 

וזרים

 2)א()5(, 6)2(, 6)3(, 30.
11)א()1(, 11)א()2( למעט 

ביטול רישיון לישיבת 
קבע ורישיון לישיבת 

ארעי, 11)א1(, 13)ב(

ממונה )תיאום פעילות 
ומרכז שליטה( במינהל 

אכיפה וזרים

2)א()5(, 6)2(, 11)א()1(, 31.
11)א()2( למעט ביטול 
רישיון לישיבת קבע 

ורישיון לישיבת ארעי, 
11)א1( 13)ב(

מרכז צוות )משל"ט( 
במינהל אכיפה וזרים

2)א()5(, 6)2(, 11)א()1(, 32.
11)א()2( למעט ביטול 
רישיון לישיבת קבע 

ורישיון לישיבת ארעי,  
11)א1(

)1(  ראש ענף )מפקח/ת 
הגירה( במשל"ט 

במינהל אכיפה וזרים;    

)2(  מפקח הגירה 
במשל"ט במינהל 

אכיפה וזרים

 2)א()5(, 6)2(, 6)3(, 33.
11)א()1(, 11)א()2( למעט 

ביטול רישיון לישיבת 
קבע ורישיון לישיבת 

ארעי, 11)א1(, 13)ב(

ממונה מיתקני משמורת 
במינהל אכיפה וזרים

 2)א()5(, 6)2(, 6)3(, 34.
11)א()1(, 11)א()2( למעט 

ביטול רישיון לישיבת 
קבע ורישיון לישיבת 

ארעי, 11)א1(, 13)ב(

מרכז צוות ) משמורת( 
במינהל אכיפה וזרים

 2)א()5(, 6)2(, 6)3(, 35.
11)א()1( ו־)2( למעט 

ביטול רישיון לישיבת 
קבע ורישיון לישיבת 

ארעי, 11)א1(, 13)ב(

)1(  ראש ענף אכיפה 
בגבעון, במינהל אכיפה 

וזרים;                 

)2(  ראש ענף )מתחקר 
גבול( בגבעון,  במינהל 

אכיפה וזרים;      

)3(  ראש ענף )מפקח/ת 
הגירה( בגבעון, במינהל 

אכיפה וזרים

)1(  מנהל תחום 2)א()5(, 6)2(,  13)ב(36.
)מסורבים( במינהל 

אכיפה וזרים;

)2(  מרכז צוות 
)מסורבים( במינהל 

אכיפה וזרים;
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מספר 
סידורי

טור א'

 הסמכויות לפי 
חוק הכניסה

טור ב'

בעלי התפקידים

)1(  מנהל אגף א )שירות 11)א1(45.
למעסיקים( במינהל 

עובדים זרים; 

)2(  מנהל תחום הנפקת 
רישיונות במינהל 

עובדים זרים;

)3(  מנהל תחום 
)פיקדונות( במינהל 

עובדים זרים

2)א()2(, )ב( ו־)ג( סיפה, 46.
3)2(, 3א)א( ו־)ג( רישה, 

6, 10א)א(, 11)א()1(, 
11)א()2( למעט הסמכות 

לבטל רישיון לישיבת 
קבע או לישיבת ארעי

עובדי היחידה ליישום 
הסכמים בילטראליים 
במינהל עובדים זרים

2)א()2( ו־)ג( סיפה, 3)2(, 47.
3א)א(, 11)א()1(, 11)א()2( 

למעט הסמכות לבטל 
רישיון לישיבת קבע או 
לישיבת ארעי, וכן לפי 

סעיף 11)א1(

)1(  מנהל תחום 
)חקלאות וירדנים( 

במינהל עובדים זרים;

)2(  מרכז )עובדים זרים 
- חקלאות וירדנים( 

במינהל עובדים זרים

2)א()2(, 3א)א(, ו־11)א()1(, 48.
11)א()2( למעט הסמכות 

לבטל רישיון לישיבת 
קבע או לישיבת ארעי, 

וכן לפי סעיף 11)א1( 

עוזר ראשי )תאגידים 
ולשכות( במינהל 

עובדים זרים

כל העברת סמכויות קודמת לפי סעיף 16)א( לחוק הכניסה 
לבעלי תפקידים ברשות האוכלוסין וההגירה או במשרד הפנים 

- בטלה.

כ"ה בחשוון התשפ"ב )31 באוקטובר 2021(
 )חמ 3-677-ה1(

איילת שקד   
שרת הפנים  

מינוי פקיד רישום ראשי או פקיד רישום
לפי חוק מרשם אוכלוסין, התשכ"ה-1965

האוכלוסין,  מרשם  לחוק   4 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, אני ממנה לפקיד רישום ראשי 
א' בטבלה שלהלן, את בעלי  בטור  רישום, כמפורט  לפקיד  או 
ב'  בטור  כמפורט  וההגירה,  האוכלוסין  ברשות  התפקידים 

לצידו:

מספר 
סידורי

טור א'

 הסמכויות לפי 
חוק הכניסה

טור ב'

בעלי התפקידים

)9(  מרכז )עררים - 
                         ;)RSD בקשות

)10(  ראש ענף )מתשאל 
                                ;)RSD מתחקר

)11(  ראש ענף )מתשאל 
מתחקר( במינהל אכיפה 

וזרים; 

)12(  ראש ענף )מתשאל( 
במינהל אכיפה וזרים;              

)13(  ראש צוות )רישום 
מבקשי מקלט( במינהל 

אכיפה וזרים;

)14(  ראש צוות )חוקרי 
;)RSD

)15(  רכז בכיר )ריכוז 
                            ;)RSD ועדת

)16(  רכז בכיר )רישום 
מבקשי מקלט( במינהל 

אכיפה וזרים;

רכז בכיר )רישום(

2)א()2(, )ב( ו־)ג( סיפה, 40.
3)2(, 3א)א(, )ב( ו־)ג(, 6, 
10א, 11)א()1(, 11)א()2( 
למעט הסמכות לבטל 

רישיון לישיבת קבע או 
לישיבת ארעי, 11)א1(

ראש מינהל עובדים 
זרים

2)א()2(, )ב( ו־)ג( סיפה, 41.
3)2(, 3א)א(, )ב( ו־)ג(, 6, 

 10א)א(, 11)א()1(, 
11)א()2( למעט הסמכות 

לבטל רישיון לישיבת 
קבע או לישיבת ארעי,  

11)א1( 

מנהל אגף א )הסכמים 
בילטראליים( במינהל 

עובדים זרים

2)א()2( ו־)ג( סיפה, 3)2(, 42.
3א)א(, 11)א()1(, 11)א()2(  

למעט הסמכות לבטל 
רישיון לישיבת קבע או 

לישיבת ארעי, 11)א1(

מנהל אגף א )היתרים 
למעסיקים פרטיים( 

במינהל עובדים זרים

3)2(, 11)א()1(, 11)א()2( 43.
למעט הסמכות לבטל 

רישיון לישיבת קבע או 
לישיבת ארעי, 11)א1(

מנהל מחלקה בכיר 
)תאגידים ולשכות( 

במינהל עובדים זרים

2)א()2(, )ב( ו־)ג( סיפה, 44.
3)2(, 3א)א(, )ב( ו־)ג(, 6, 

10א)א(, 11)א()1(, 11)א()2( 
למעט הסמכות לבטל 

רישיון לישיבת קבע או 
לישיבת ארעי

עובדי המרכז הארצי 
להנפקת רישיונות 

עבודה לזרים במנהל 
עובדים זרים

ס"ח התשכ"ה, עמ' 270.  1
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מס' 
סידורי

טור א'

סוג המינוי

טור ב'

בעלי תפקידים

)13(  ראש צוות )מרשם 
ומעמד וקבלת קהל( בלשכת 

מינהל אוכלוסין;

)14(  נציג שירות )מרשם 
ומעמד( בלשכת מינהל 

אוכלוסין;

)15(  מרכז )מרשם ומעמד( 
בלשכת מינהל אוכלוסין

פקיד רישום לניהול 3.
המרשם למעט 

לעניין סעיף 19ה)ג( 
לחוק

)1(  מנהל אגף במטה מינהל 
אוכלוסין;  

)2(  מנהל תחום במטה 
מינהל אוכלוסין;  

)3(  ממונה במטה מינהל 
אוכלוסין;

)4(  מרכז במטה מינהל 
אוכלוסין;

)5(  מרכז )מרשם וביומטרי( 
במטה מינהל אוכלוסין;

)6(  רכז בכיר )מרשם 
וביומטרי( במטה מינהל 

אוכלוסין;

)7(  רכז בכיר במטה מינהל 
אוכלוסין;

)8(  נציג שירות )מרשם 
ומעמד( בלשכת מינהל 

אוכלוסין;

)9(  מרכז )מרשם ומעמד( 
בלשכת מינהל אוכלוסין

פקיד רישום לניהול 4.
המרשם למעט 
לעניין סעיפים 

 19ג)ב(, 19ה)ג(, 20 
ו־20א)א(

)1(  ראש מינהל ביקורת 
גבולות;

)2(  סגן ראש מינהל ביקורת 
גבולות;

)3(  מנהל אשכול )נתב"ג( 
במינהל ביקורת גבולות;

)4(  מנהל אזור מעברים 
במינהל ביקורת גבולות;  

)5(  סגן מנהל אשכול 
)ביקורת גבולות( במינהל 

ביקורת גבולות;

)6(  מנהל מעבר )ביקורת 
גבולות( במינהל ביקורת 

גבולות;

)7(  ממונה )יישום והדרכה  
ביקורת גבולות( במינהל 

ביקורת גבולות;

)8(  מנהל תחום )פעילות 
מבצעית( במינהל ביקורת 

גבולות;

מס' 
סידורי

טור א'

סוג המינוי

טור ב'

בעלי תפקידים

פקיד רישום ראשי 1.
לניהול המרשם לפי 

החוק

)1(  ראש רשות האוכלוסין 
וההגירה;

)2(  ראש מינהל האוכלוסין;

)3(  סגן ראש מינהל 
האוכלוסין;

)4(  מנהל אגף א )מרשם 
וביומטרי( במטה מינהל 

אוכלוסין;

)5(  ממונה מרשם ודרכונים 
במטה מינהל אוכלוסין;

)6(  מנהל תחום )מרשם 
וביומטרי( במטה מינהל 

אוכלוסין;

)7(  מנהל תחום )מרשם 
וביומטרי - חוץ( במטה 

מינהל אוכלוסין;

)8(  מנהל תחום )רישום 
לידות ופטירות( במטה 

מינהל אוכלוסין;

)9(  ממונה )גנזך רשות 
האוכלוסין(

פקיד רישום לניהול 2.
המרשם לפי החוק 

)1(  ממונה )ביומטרי( במטה 
מינהל האוכלוסין;

)2(  סגן ממונה מרשם 
ודרכונים במטה מינהל 

האוכלוסין;

)3(  רכז בכיר )מרשם 
וביומטרי( במטה מינהל 

האוכלוסין;

)4(  ראש ענף )מרשם 
ודרכונים( במטה מינהל 

האוכלוסין;

)5(  מרכז )מרשם וביומטרי( 
במטה מינהל האוכלוסין;

)6(  רכז תיעוד בכיר  במטה 
מינהל אוכלוסין;

)7(  ראש ענף במטה מינהל 
אוכלוסין;

)8(  מנהל מרחב )אוכלוסין(;

)9(  מנהל תחום )מרשם 
ואשרות( במרחב מינהל 

אוכלוסין;

)10(  מנהל לשכת אוכלוסין;

)11(  סגן מנהל לשכה 
במינהל אוכלוסין;

)12(  מנהל לשכת משנה 
במינהל אוכלוסין;
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מס' 
סידורי

טור א'

התקנות

טור ב'

בעלי התפקידים

טור ג'

הסמכויות 
בתקנות 
הכניסה

תקנה 25 3.
ופרט 1)ג( 
בחלק ב' 
לתוספת 

הראשונה

)1(  ראש מינהל 
ביקורת גבולות;

)2(  סגן ראש 
מינהל ביקורת 

גבולות;

)3(  מנהל אשכול 
)נתב"ג( במינהל 
ביקורת גבולות;

)4(  מנהל אזור 
מעברים במינהל 
ביקורות גבולות;

)5(  סגן מנהל 
אשכול )ביקורת 
גבולות( במינהל 
ביקורת גבולות;

)6(  מנהל מעבר 
)ביקורת גבולות( 
במינהל ביקורת 

גבולות

25, פרט 
1)ג( בחלק 

ב' לתוספת 
הראשונה

כל הסמכה קודמת לפי תקנות 5א)ה(, 25 או לפי פרט 1)ג( 
בחלק ב' לתוספת הראשונה לתקנות הכניסה, לבעלי תפקידים 

ברשות האוכלוסין וההגירה או במשרד הפנים - בטלה.

כ"ה בחשוון התשפ"ב )31 באוקטובר 2021(
 )חמ  3-6305(

איילת שקד  
שרת הפנים  

הסמכה
לפי תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974

לישראל,  הכניסה  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
מסמיכה  אני  הכניסה(,  תקנות   - )להלן  התשל"ד-11974 
בטבלה  א'  בטור  המפורטות  הכניסה  שבתקנות  בסמכויותיי 
וההגירה  האוכלוסין  ברשות  התפקידים  בעלי  את  שלהלן 

המפורטים בטור ב' לצידו:

מס' 
סידורי

טור א'

הסמכויות בתקנות 
הכניסה

טור ב'

בעלי תפקידים

2, 4, 5)ג()1(, 8 למעט 1.
קביעת מסמך אחר, 

10)א()3(, 11)א()3(, 12, 
13)א(, 17, 23

ראש רשות האוכלוסין 
וההגירה

מס' 
סידורי

טור א'

סוג המינוי

טור ב'

בעלי תפקידים

)9(  ממונה מודיעין )ביקורת 
גבולות( במינהל ביקורת 

גבולות;  

)10(  אחראי משמרת 
)ביקורת גבולות( במינהל 

ביקורת גבולות;  

)11(  ראש ענף מתחקר גבול 
במינהל ביקורת גבולות;  

)12(  ראש ענף עלייה 
במינהל ביקורת גבולות;

)13(  מרכז )ראש משמרת( 
במינהל ביקורת גבולות;  

)14(  בקר גבול בכיר במינהל 
ביקורת גבולות  

כל מינוי קודם לפקיד רישום ראשי או  לפקיד רישום לפי 
סעיף 4 לחוק לבעלי  תפקידים ברשות האוכלוסין וההגירה או 

במשרד הפנים - בטל.

כ"ה בחשוון התשפ"ב )31 באוקטובר 2021(
)חמ  3-1402(

איילת שקד   
שרת הפנים  

הסמכה
לפי תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974

התשל"ד-  לישראל,  הכניסה  בתקנות  סמכויותיי  בתוקף 
11974 )להלן - תקנות הכניסה(, כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן, 
אני מסמיכה את בעלי התפקידים ברשות האוכלוסין וההגירה 

המפורטים בטור ב' לצידו בסמכויות המפורטות בטור ג': 

מס' 
סידורי

טור א'

התקנות

טור ב'

בעלי התפקידים

טור ג'

הסמכויות 
בתקנות 
הכניסה

תקנות 1.
5א)ה(, 25, 

פרט 1)ג( 
בחלק ב' 
לתוספת 

הראשונה 

)1(  ראש רשות 
האוכלוסין 

וההגירה;

)2(  ראש מינהל 
אוכלוסין;

)3(  סגן ראש 
מינהל אוכלוסין

5א)ה(, 25, 
פרט1)ג( בחלק 

ב' לתוספת 
הראשונה

)1(  מנהל אגף תקנה 225.
)אשרות ומעמד( 

במטה מינהל 
אוכלוסין

25

ק"ת התשל"ד, עמ' 1517.  1 
ק"ת התשל"ד, עמ' 1517.  1
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מס' 
סידורי

טור א'

הסמכויות בתקנות 
הכניסה

טור ב'

בעלי תפקידים

)2(  מנהל תחום )תיירות( 
במטה מינהל אוכלוסין;

)3(  מנהל תחום )אשרות 
זמניות( במטה מינהל 

אוכלוסין;

)4(  מנהל תחום 
)רישיונות( במטה מינהל 

אוכלוסין;  

)5(  ממונה )מניעת סחר 
בבני אדם( במטה מינהל 

אוכלוסין;

)6(  ממונה )ערבויות( 
במטה מינהל אוכלוסין;

)7(  ממונה )משתלמים 
ומתנדבים( במטה מינהל 

אוכלוסין;

)8(  רכז בכיר )אוכלוסיות 
זמניות( במטה מינהל 

אוכלוסין;

)9(  מרכז )אוכלוסיות 
זמניות( במטה מינהל 

אוכלוסין

2, 4, 8 למעט קביעת 9.
מסמך אחר, 10)א()3(, 

11)א()3(, 12

מנהל מרחב )אוכלוסין(

2, 4, 8 למעט קביעת 10.
מסמך אחר, 12

מנהל תחום )מרשם 
ואשרות( במרחב

2, 4, 8 למעט קביעת 11.
מסמך אחר, 12

מנהל לשכת אוכלוסין

2, 4, 8 למעט קביעת 12.
מסמך אחר, 12

סגן מנהל לשכה במינהל 
אוכלוסין

2, 4, 8 למעט קביעת 13.
מסמך אחר, 12

מנהל לשכת משנה 
במינהל אוכלוסין

2, 4, 8 למעט קביעת 14.
מסמך אחר, 12

ראש צוות )מרשם ומעמד 
וקבלת קהל( בלשכת 

מינהל אוכלוסין

מרכז )מרשם ומעמד(2, 154.

נציג שירות )מרשם 2, 164.
ומעמד(

4, 5)ג()1(, 8 למעט 17.
קביעת מסמך אחר, 

10)א()3(, 11)א()3(,17, 23 

ראש מינהל ביקורת 
גבולות

4, 5)ג()1(, 8 למעט 18.
קביעת מסמך אחר, 

10)א()3(, 11)א()3(, 17, 23 

סגן ראש מינהל ביקורת 
גבולות

מס' 
סידורי

טור א'

הסמכויות בתקנות 
הכניסה

טור ב'

בעלי תפקידים

2, 4, 5)ג()1(, 8 למעט 2.
קביעת מסמך אחר, 

10)א()3(, 11)א()3(, 12, 
13)א(, 17

ראש מינהל אוכלוסין

2, 4, 5)ג()1(, 8 למעט 3.
קביעת מסמך אחר, 

10)א()3(, 11)א()3(, 12, 
13)א(, 17

סגן ראש מינהל אוכלוסין

2, 4, 8 למעט קביעת 4.
מסמך אחר, 10)א()3(, 

11)א()3(, 12

מנהל אגף )אשרות 
ומעמד( במטה מינהל 

אוכלוסין 

2, 4, 8 למעט קביעת 5.
מסמך אחר, 12

)1(  מנהל תחום )דסק 
זכאות( במטה מינהל 

אוכלוסין;

)2(  מנהל תחום )ועדה 
הומניטארית( במטה 

מינהל אוכלוסין;

)3(  מנהל תחום )דסק 
חוץ לשכתי וגיור( במטה 

מינהל אוכלוסין;

)4(  מנהל תחום )דסק 
איחוד משפחות( במטה 

מינהל אוכלוסין

2, 4, 8 למעט קביעת 6.
מסמך אחר

)1(  ממונה )שבות( במטה 
מינהל אוכלוסין;

)2(  ממונה )פניות ועדה 
הומניטארית( במטה 

מינהל אוכלוסין;

)3(  ממונה )גיור( במטה 
מינהל אוכלוסין;

)4(  ממונה )תושבי אזור( 
במטה מינהל אוכלוסין

)1(  רכז בכיר )אשרות 2, 4 7.
ומעמד( במטה מינהל 

אוכלוסין;

)2(  מרכז )אשרות 
ומעמד( במטה מינהל 

אוכלוסין;

)3(  ראש ענף במטה 
מינהל אוכלוסין;

)4(  רכז תיעוד בכיר 
במטה מינהל אוכלוסין

2, 4, 8 למעט קביעת 8.
מסמך אחר

)1(  מנהל אגף 
)אוכלוסיות זמניות( 

במטה מינהל אוכלוסין

04/11/2114:21



1165 ילקוט הפרסומים 9967, כ"ט בחשוון התשפ"ב, 4.11.2021 

מס' 
סידורי

טור א'

הסמכויות בתקנות 
הכניסה

טור ב'

בעלי תפקידים

)3(  מרכז )עובדים זרים 
- חקלאות וירדנים( 

במינהל עובדים זרים

לבעלי  הכניסה  לתקנות   1 תקנה  לפי  קודמת  הסמכה  כל 
 - הפנים  במשרד  או  וההגירה  האוכלוסין  ברשות  תפקידים 

בטלה.

כ"ה בחשוון התשפ"ב )31 באוקטובר 2021(
)חמ 3-677-ה5(

איילת שקד  
שרת הפנים  

הסמכה
לפי תקנות כניסה לישראל )אמצעי בקרה על מעבר עובדים 

זרים בענף הסיעוד(, התשע"ד-2014

לישראל   כניסה  לתקנות   4 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
)אמצעי בקרה על מעבר עובדים זרים בענף הסיעוד(, התשע"ד- 
12014 )להלן - התקנות(, אני מסמיכה לעניין התקנה האמורה 
המפורטים  וההגירה  האוכלוסין  ברשות  בעלי התפקידים  את 

להלן: 

ראש רשות האוכלוסין וההגירה;  )1(

ראש מינהל עובדים זרים;  )2(

עובדים  במינהל  ולשכות(  )תאגידים  בכיר  מחלקה  מנהל   )3(
זרים; 

עוזר ראשי )תאגידים ולשכות( במינהל עובדים זרים.  )4(

כל הסמכה קודמת לפי תקנה 4 לתקנות לבעלי התפקידים 
ברשות האוכלוסין וההגירה או במשרד הפנים - בטלה.

כ"ה בחשוון התשפ"ב )31 באוקטובר 2021(
)חמ 3-4553-ה1(

איילת שקד   
שרת הפנים  

ק"ת התשע"ד, עמ' 1118.  1

הסמכה
לפי תקנות כניסה לישראל )אמצעי בקרה על מעבר עובדים 

זרים בענף הסיעוד(, התשע"ד-2014

לישראל   כניסה  לתקנות   2 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
)אמצעי בקרה על מעבר עובדים זרים בענף הסיעוד(, התשע"ד- 
12014 )להלן - התקנות(, אני מסמיכה לעניין התקנה האמורה 
המפורטים  וההגירה  האוכלוסין  ברשות  בעלי התפקידים  את 

להלן: 

ראש רשות האוכלוסין וההגירה;  )1(

ראש מינהל עובדים זרים;  )2(

מנהל אגף תאגידים ולשכות פרטיות במינהל עובדים זרים;  )3(

מס' 
סידורי

טור א'

הסמכויות בתקנות 
הכניסה

טור ב'

בעלי תפקידים

4, 5)ג()1(, 8 למעט 19.
קביעת מסמך אחר, 

10)א()3(, 11)א()3(, 17, 23 

מנהל אשכול )נתב"ג( 
במינהל ביקורת גבולות

4, 5)ג()1(, 8 למעט 20.
קביעת מסמך אחר, 

10)א()3(, 11)א()3(, 17, 23 

מנהל אזור מעברים 
במינהל ביקורת גבולות 

4, 5)ג()1(, 8 למעט 21.
קביעת מסמך אחר, 

10)א()3(, 11)א()3(, 17, 23

סגן מנהל אשכול 
)ביקורת גבולות( במינהל 

ביקורת גבולות

4, 5)ג()1(, 8 למעט 22.
קביעת מסמך אחר, 

23 ,17

מנהל מעבר )ביקורת 
גבולות( במינהל ביקורת 

גבולות

4, 5)ג()1(, 8 למעט 23.
קביעת מסמך אחר, 

23 ,17

אחראי משמרת )ביקורת 
גבולות( במינהל ביקורת 

גבולות

4, 5)ג()1(, 8 למעט קביעת 24.
מסמך אחר, 17, 23

מרכז )ראש משמרת( 
במינהל ביקורת גבולות

4, 5)ג()1(, 8 למעט קביעת 25.
מסמך אחר, 17, 23

ראש ענף מתחקר גבול 
במינהל ביקורת גבולות

4, 5)ג()1(, 8 למעט 26.
קביעת מסמך אחר, 

23 ,17

ראש ענף עלייה במינהל 
ביקורת גבולות

4, 5)ג()1(, 8 למעט 27.
קביעת מסמך אחר, 17

בקר גבול בכיר במינהל 
ביקורת גבולות

בקר גבול 4, 5)ג()1(, 2817.

)1(  ראש מנהל עובדים 2, 4, 298.
זרים;

)2(  מנהל אגף א 
)הסכמים בילטראליים(; 

)3(  עובדי המרכז הארצי 
להנפקת רישיונות 

עבודה לזרים במינהל 
עובדים זרים;

)4(  עובדי היחידה 
ליישום הסכמים 

בילטראליים במינהל 
עובדים זרים

)1(  מנהל אגף א' )היתרים 2 ו־304.
למעסיקים פרטיים( 

במינהל עובדים זרים;

)2(  מנהל תחום )חקלאות 
וירדנים( במינהל עובדים 

זרים;

ק"ת התשע"ד, עמ' 1118.  1
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מס' 
סידורי

טור א'

התקנות

טור ב'

בעלי תפקידים

טור ג'

הסמכויות 

 4, 5)א(, 1.
6)א()1(, 

10 ,7

ראש רשות האוכלוסין 
וההגירה; ראש מינהל 

אוכלוסין; סגן ראש מינהל 
אוכלוסין; מנהל אגף א 
)אזרחות( במטה מינהל 

אוכלוסין 

 4, 5)א(, 
 6)א()1(, 

10 ,7

 4, 5)א(, 2.
 6)א()1(, 

7

מנהל תחום )בירור 
ומעמד( במטה מינהל 

אוכלוסין; ממונה אזרחות 
במטה מינהל אוכלוסין; 

ממונה )התאזרחות( 
במטה במינהל אוכלוסין 

 4, 5)א(, 
 6)א()1(,

7 

 4, 5)א(, 3.
6)א()1(

מרכז )אזרחות( במטה 
מינהל אוכלוסין 

 4, 5)א(,
6)א()1( 

ראש ענף )אזרחות( במטה 4, 5)א(4.
מינהל אוכלוסין; רכז 
בכיר )אזרחות( במטה 

מינהל אוכלוסין

4, 5)א(

 4, 5)א(, 5.
6)א()1( 

מנהל מרחב; מנהל תחום 
)מרשם ואשרות( במרחב 

מינהל לשכת אוכלוסין

 4, 5)א(,
6)א()1( 

 4, 5)א(, 6.
6)א()1(

סגן מנהל לשכת 
אוכלוסין; מנהל לשכת 

משנה במינהל אוכלוסין

 4, 5)א(,
6)א()1(

ראש צוות )מרשם מעמד 4, 5)א(7.
וקבלת קהל( בלשכת 

מינהל אוכלוסין; מרכז 
)מרשם ומעמד( בלשכת 

מינהל אוכלוסין; נציג 
שירות )מרשם ומעמד( 

בלשכת מינהל אוכלוסין 

4, 5)א(

ההסמכה לפי תקנה 6)א()1( תיכנס לתוקפה עם פרסומה.

תקנות  לפי  הפנים  שר  סמכויות  של  קודמת  הסמכה  כל 
האזרחות - בטלה.

כ"ה בחשוון התשפ"ב )31 באוקטובר 2021(
)חמ 3-649-ה1(

איילת שקד   
שרת הפנים  

הסמכה
לפי תקנות הדרכונים, התש"ם-1980

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הדרכונים, התש"ם- 
11980 )להלן - תקנות הדרכונים(, אני מסמיכה לצורך התקנות 
המפורטות בטור א' בטבלה שלהלן את בעלי התפקידים ברשות 
בטור  להלן  המפורטים  הרשות(   - )להלן  וההגירה  האוכלוסין 

ב' לצידו:

ראש ענף )תאגידים ולשכות( במינהל עובדים זרים;   )4(

ממונה )תאגידים ולשכות פרטיות( במינהל עובדים זרים;  )5(

עוזר ראשי ) תאגידים ולשכות( במינהל עובדים זרים.  )6(

כל הסמכה קודמת לפי תקנה 2 לתקנות לבעלי תפקידים 
ברשות האוכלוסין וההגירה או במשרד הפנים - בטלה. 

כ"ה בחשוון התשפ"ב )31 באוקטובר 2021(
)חמ 3-4553-ה1(

                                                                                             
איילת שקד  
שרת הפנים  

הסמכה
לפי חוק האזרחות, התשי"ב-1952

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4א)ב( לחוק האזרחות, התשי"ב- 
11952 )להלן - החוק(, אני מסמיכה את בעלי התפקידים ברשות 
שבסעיף  בסמכויותיי  להלן  המפורטים  וההגירה  האוכלוסין 

האמור: 

)1(  ראש רשות האוכלוסין וההגירה;

ראש מינהל אוכלוסין;  )2(

סגן מינהל אוכלוסין;  )3(

מנהל אגף א )אזרחות( במטה מינהל אוכלוסין;  )4(

מנהל תחום )בירור ומעמד( במטה מינהל אוכלוסין;  )5(

ממונה )התאזרחות( במטה מינהל אוכלוסין;  )6(

סגן ממונה אזרחות במטה מינהל אוכלוסין;  )7(

מרכז )אזרחות( במטה מינהל אוכלוסין;  )8(

מנהל מרחב;  )9(

מנהל תחום )מרשם ואשרות(;  )10(

מנהל לשכת אוכלוסין;  )11(

סגן מנהל לשכת אוכלוסין.  )12(

כל הסמכה קודמת לפי סעיף 4א)ב( לחוק לבעלי תפקידים 
ברשות האוכלוסין וההגירה או במשרד הפנים - בטלה.

כ"ה בחשוון התשפ"ב )31 באוקטובר 2021(
)חמ 3-6306(

איילת שקד  
שרת הפנים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 146.  1

הסמכה
לפי תקנות האזרחות, התשכ"ט-1968

התשכ"ט-11968  האזרחות,  תקנות  לפי  סמכויותיי  בתוקף 
בטבלה  א'  בטור  המפורטות  האזרחות(,  תקנות   - )להלן 
שלהלן, אני מסמיכה את בעלי התפקידים המפורטים בטור ב', 

בסמכויות המפורטות בטור ג' לצידם: 

ק"ת התש"ם, עמ' 1510.  1

1  ק"ת התשכ"ט, עמ' 19.
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מס' 
סידורי

טור א'

התקנות

טור ב'

בעלי תפקידים

)2(  נציג שירות )מרשם 
ומעמד( בלשכת מינהל 

אוכלוסין

4, 5)ד(, 8)א()1א(, 9.
8)א()3(, 8)א()3א(, 

8)ב(, 10

)1(  ראש מינהל ביקורת 
גבולות;

)2(  סגן ראש מינהל ביקורת 
גבולות;

)3(  מנהל אשכול )נתב"ג( 
במינהל ביקורת גבולות;

)4(  מנהל אזור מעברים 
במינהל ביקורת גבולות

)1(  סגן מנהל אשכול )ביקורת 4, 5)ד(, 8)ב(, 1010.
גבולות( במינהל ביקורת 

גבולות;

)2(  מנהל מעבר )ביקורת 
גבולות( במינהל ביקורת 

גבולות

)1(  אחראי משמרת )ביקורת 4, 1110.
גבולות( במינהל ביקורת 

גבולות;

)2(  מרכז )ראש משמרת( 
במינהל ביקורת גבולות;

)3(  ראש ענף מתחקר גבול 
במינהל ביקורת גבולות;

)4(  ראש ענף עלייה במינהל 
ביקורת גבולות;

)5(  בקר גבול בכיר במינהל 
ביקורת גבולות

)1(  ראש מינהל אכיפה וזרים;5)ג(, 8)א()3(12.

)2(  סגן ראש  מינהל אכיפה 
וזרים;

)3(  מנהל אגף א )תכנון תיאום 
ובקרה( במינהל אכיפה וזרים;

)4(  מנהל אגף א )מרחב תל 
אביב( במינהל אכיפה וזרים;

)5(  מנהל אגף א )מרחב דרום( 
במינהל אכיפה וזרים;

)6(  מנהל אגף א )מרחב מרכז( 
במינהל אכיפה וזרים;

)7(  מנהל מרחב צפון )מינהל 
אכיפה וזרים(;

)8(  מנהל אגף א )זרוע 
הרחקה( במינהל אכיפה 

וזרים;

)9(  ממונה )תיאום פעילות 
ומרכז שליטה( במינהל אכיפה 

וזרים

מס' 
סידורי

טור א'

התקנות

טור ב'

בעלי תפקידים

4, 5)ג(, 5)ד(, 8)א(, 1.
8)ב(, 10

)1(  ראש רשות האוכלוסין 
וההגירה;

)2(  ראש מינהל אוכלוסין;

)3(  סגן ראש מינהל אוכלוסין;

)4(  מנהל אגף א )מרשם 
וביומטרי( במטה מינהל 

אוכלוסין;

)5(  מנהל תחום )מרשם 
וביומטרי( במטה מינהל 

אוכלוסין;

)6(  מנהל תחום )מרשם 
וביומטרי - חוץ( במטה  

מינהל אוכלוסין;

)7(  מנהל תחום )רישום 
לידות ופטירות( במטה מינהל 

אוכלוסין;

)8(  ממונה מרשם ודרכונים 
במטה מינהל אוכלוסין

8)ב(, 2. 5)ג(,5)ד(,   ,4
10

)1(  ממונה )ביומטרי( במטה 
מינהל אוכלוסין;

)2(  סגן ממונה מרשם 
ודרכונים במטה מינהל 

אוכלוסין;

)3(  ראש ענף )מרשם 
ודרכונים( במטה מינהל 

אוכלוסין

)1(  מרכז )מרשם וביומטרי( 4, 8)ב(3.
במטה מינהל אוכלוסין;

)2(  רכז בכיר )מרשם 
וביומטרי( במטה מינהל 

אוכלוסין

4, 5)ג(, 5)ד(, 8)ב(, 4.
10

מנהל מרחב

מנהל תחום )מרשם ואשרות( 4, 5)ג(, 8)ב(, 510.
במרחב

)1(  מנהל לשכת אוכלוסין;4, 5)ד(, 8)ב(, 610.

)2(  סגן מנהל לשכת 
אוכלוסין;

)3(  מנהל לשכת משנה 
במינהל אוכלוסין

ראש צוות )מרשם מעמד 4, 5)ד(, 710.
וקבלת קהל( בלשכת מינהל 

אוכלוסין

)1(  מרכז )מרשם ומעמד( 84.
בלשכת מינהל אוכלוסין;
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מס' 
סידורי

טור א'

הסמכויות בתקנות

טור ב'

בעלי תפקידים

)1(  ראש מינהל אוכלוסין;4, 26.

)2(  סגן ראש מינהל אוכלוסין;

)3(  מנהל אגף )אשרות ומעמד( 
במטה מינהל אוכלוסין;

)4(  מנהל תחום )דסק זכאות( 
במטה מינהל אוכלוסין;

)5(  מנהל תחום )ועדה 
הומניטארית( במטה מינהל 

אוכלוסין;

)6(  מנהל תחום )דסק חוץ 
לשכתי וגיור( במטה מינהל 

אוכלוסין;

)7(  מנהל תחום )דסק איחוד 
משפחות( במטה מינהל 

אוכלוסין;

)8(  ממונה )שבות( במטה 
מינהל אוכלוסין;

)9(  ממונה )גיור( במטה מינהל 
אוכלוסין;

)10(  רכז בכיר )אשרות ומעמד( 
במטה מינהל אוכלוסין;

)11(  מרכז )אשרות ומעמד( 
במטה מינהל אוכלוסין;

)12(  מנהל מרחב )אוכלוסין(;

)13(  מנהל תחום )מרשם 
ואשרות( מרחב אוכלוסין;

)14(  מנהל לשכת אוכלוסין;

)15(  סגן מנהל לשכה, מנהל 
אוכלוסין;

)16(  מנהל לשכת משנה;

)17(  ראש צוות )מרשם ומעמד 
וקבלת קהל( בלשכת מינהל 

אוכלוסין;

)18(  מרכז )מרשם ומעמד( 
בלשכת מנהל  אוכלוסין; 

)19(  נציג שירות )מרשם 
ומעמד( בלשכת מנהל

כל הסמכה קודמת לפי תקנה 1 לתקנות לבעלי תפקידים 
ברשות האוכלוסין וההגירה או במשרד הפנים - בטלה.

כ"ה בחשוון התשפ"ב )31 באוקטובר 2021(
)חמ 3-393-ה1(

איילת שקד  
שרת הפנים  

מס' 
סידורי

טור א'

התקנות

טור ב'

בעלי תפקידים

מרכז צוות )משל"ט( במינהל 5)ג(13.
אכיפה וזרים

)1(  ממונה )תיאום טיסות 5)ג(,8)א()3(14.
וקונסוליות( במינהל אכיפה 

וזרים;

)2(  ראש ענף )מפקח הגירה( 
תיאום טיסות וקונסוליות 

במינהל אכיפה וזרים; 

)3(  ראש ענף ) מתשאל( 
תיאום טיסות וקונסוליות 

במינהל אכיפה וזרים 

)1(  ממונה )משמורת 5)ג(15.
למסתננים - מיתקן קציעות( 

במינהל אכיפה וזרים;

 RSD 2(  ממונה שלוחת דרום(
במינהל אכיפה וזרים;

)3(  מרכז צוות )משמורת 
- חקירה והרחקה( במינהל 

אכיפה וזרים;

)4(  ראש ענף )חקירה והרחקה( 
סהרונים, במינהל אכיפה 

וזרים

מנהל תחום )יציאה מרצון( 5)ג(, 8)א()3(16.
במינהל אכיפה וזרים

מרכז צוות )יציאה מרצון( 8)א()3(17.
במינהל אכיפה וזרים

כל הסמכה קודמת לפי תקנה 1 לתקנות הדרכונים לבעלי 
תפקידים ברשות או במשרד הפנים - בטלה.

כ"ה בחשוון התשפ"ב )31 באוקטובר 2021(
)חמ 3-692-ה3(

איילת שקד   
שרת הפנים  

הסמכה
לפי תקנות השבות, התשט"ז-1956

התשט"ז-  השבות,  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
סמכויותיי  לעניין  מסמיכה  אני  התקנות(,   - )להלן   11956
בעלי  את  שלהלן  בטבלה  א'  בטור  המפורטות  שבתקנות 
ב'  בטור  המפורטים  וההגירה  האוכלוסין  ברשות  התפקידים 

לצידו:

מס' 
סידורי

טור א'

הסמכויות בתקנות

טור ב'

בעלי תפקידים

ראש רשות האוכלוסין  4, 16.
וההגירה

ק"ת התשט"ז, עמ' 820.  1

04/11/2114:21



1169 ילקוט הפרסומים 9967, כ"ט בחשוון התשפ"ב, 4.11.2021 

את בעלי התפקידים המפורטים להלן לפטור מתשלום האגרה  
המפורטת בפרט 1 לתוספת לתקנות: 

ראש רשות האוכלוסין וההגירה;  )1(

ראש מינהל האוכלוסין;  )2(

סגן ראש מינהל האוכלוסין;  )3(

מנהל אגף א )מרשם וביומטרי( במטה מינהל אוכלוסין;  )4(

מנהל מרחב )אוכלוסין(.  )5(

כ"ה בחשוון התשפ"ב )31 באוקטובר 2021(
)חמ 3-6307(

איילת שקד  
שרת הפנים  

הסמכה לעיון במרשם
לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965

האוכלוסין,  מרשם  לחוק   )1(31 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-11965, אני מסמיכה את כל עובדי רשות האוכלוסין 
עיון  בסמכות  להלן  המפורטים  הרשות(   - )להלן  וההגירה 

במרשם כמפורט בסעיף האמור ולצורך מילוי תפקידם:

סעיף  לפי  סמכויות3  באצילת  המפורטים  הרשות  עובדי   )1(
33)ב( לחוק־יסוד: הממשלה2, לעניין חוק השבות, התש"י- 

1950, כתיקונה מזמן לזמן; 

עובדי הרשות המפורטים בהסמכה4 לפי תקנה 1 לתקנות   )2(
השבות התשט"ז-1956, כתיקונה מזמן לזמן; 

סעיף   לפי  סמכויות5  בהעברת  המפורטים  הרשות  עובדי   )3(
כתיקונה  התשי"ב-1952,  לישראל,  הכניסה  לחוק  16)א( 

מזמן לזמן ;

עובדי הרשות המפורטים בהסמכה6 לפי תקנה 1 לתקנות   )4(
הכניסה לישראל התשל"ד-1974, כתיקונה מזמן לזמן;

סעיף  לפי  סמכויות7  באצילת  המפורטים  הרשות  עובדי   )5(
האזרחות  חוק  לעניין  הממשלה8,  לחוק־יסוד:  33)ב( 

התשי"ב-1952, כתיקונה מזמן לזמן;

עובדי הרשות המפורטים בהסמכה9 לפי תקנות האזרחות   )6(
התשכ"ט- 1968, כתיקונה מזמן לזמן;

עובדי הרשות המפורטים בהעברת סמכויות10 לפי סעיף 9   )7(
לחוק הדרכונים, התשי"ב-1952, כתיקונה מזמן לזמן;

עובדי הרשות המפורטים בהסמכה11 לפי תקנה 1 לתקנות   )8(
הדרכונים התש"ם-1980, כתיקונה מזמן לזמן; 

הסמכה
לפי צו הכניסה לישראל )פטור מאשרה(, התשל"ד-1974

)פטור  לישראל  הכניסה  לצו   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מאשרה(, התשל"ד-11974 )להלן - הצו(, אני מסמיכה את בעלי 
התפקידים ברשות האוכלוסין וההגירה המפורטים להלן לעניין 

הסעיף האמור:

ראש רשות האוכלוסין וההגירה;   )1(

ראש מינהל אוכלוסין;  )2(

סגן ראש מינהל אוכלוסין;  )3(

מנהל אגף א )אשרות ומעמד( במטה מינהל אוכלוסין;   )4(

מנהל אגף א )מרשם וביומטרי( במטה מינהל אוכלוסין;  )5(

מנהל אגף א )אזרחות( במטה מינהל אוכלוסין;  )6(

מנהל אגף א )אוכלוסיות זמניות( במטה מינהל אוכלוסין;  )7(

מנהל תחום )אשרות זמניות( במטה מינהל אוכלוסין;  )8(

מנהל תחום )רישיונות( במטה מינהל אוכלוסין;  )9(

מנהל תחום )תיירות( במטה מינהל אוכלוסין;  )10(

מנהל תחום )דסק זכאות( במטה מינהל אוכלוסין;  )11(

מנהל תחום )ועדה הומניטארית( במטה מינהל אוכלוסין;  )12(

מינהל  במטה  וגיור(  לשכתי  חוץ  )דסק  תחום  מנהל   )13(
אוכלוסין;

מנהל תחום )דסק איחוד משפחות( במטה מינהל אוכלוסין;  )14(

מנהל מרחב;   )15(

ראש מינהל ביקורת גבולות;  )16(

)17(  סגן ראש מינהל ביקורת גבולות; 

מנהל אשכול )נתב"ג( במינהל ביקורת גבולות;   )18(

מנהל אזור מעברים, במינהל ביקורת גבולות;   )19(

ביקורת  במינהל  גבולות(,  )ביקורת  אשכול  מנהל  סגן   )20(
גבולות; 

מנהל מעבר )ביקורת גבולות(, במינהל ביקורת גבולות;   )21(

אחראי משמרת )ביקורת גבולות( במינהל ביקורת גבולות;   )22(

מרכז )ראש משמרת( במינהל ביקורת גבולות;   )23(

ראש ענף מתחקר גבול במינהל ביקורת גבולות;   )24(

ראש ענף עלייה במינהל ביקורת גבולות.  )25(

תפקידים  לבעלי  לצו   2 סעיף  לפי  קודמת  הסמכה  כל 
ברשות האוכלוסין וההגירה או במשרד הפנים - בטלה. 

כ"ה בחשוון התשפ"ב )31 באוקטובר 2021(
)חמ 3-1084(

איילת שקד   
שרת הפנים  

1  ק"ת התשל"ד, עמ' 976.

הסמכה
לפי תקנות מרשם האוכלוסין )סדרי רישום(, התשל"ג-1972

בתוקף סמכותי לפי תקנה 6)א( לתקנות מרשם האוכלוסין 
)סדרי רישום(, התשל"ג-11972 )להלן - התקנות(, אני מסמיכה 

ק"ת התשל"ג, עמ' 56.  1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 270.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

י"פ התשפ"ב, עמ' 1152.   3

י"פ התשפ"ב, עמ' 1168.   4

י"פ התשפ"ב, עמ' 1157.   5

י"פ התשפ"ב, עמ' 1163.   6

י"פ התשפ"ב, עמ' 1152.   7

ס"ח התשכ"ה, עמ' 270.  8

י"פ התשפ"ב, עמ' 1166.   9

י"פ התשפ"ב, עמ' 1154.  10

י"פ התשפ"ב, עמ' 1166.  11
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)15(  עובדי הרשות המפורטים בהסמכה18 לפי תקנה 4 לתקנות 
בענף  זרים  עובדים  על  בקרה  )אמצעי  לישראל  הכניסה 

הסיעוד(, התשע"ד-2014, כתיקונה מזמן לזמן; 

)16(  עובדי הרשות המפורטים בהסמכה19 לפי תקנה 2 לתקנות 
בענף  זרים  עובדים  על  בקרה  )אמצעי  לישראל  הכניסה 

הסיעוד(, התשל"ד-1974, כתיקונה מזמן לזמן; 

הכניסה  צו  לפי  בהסמכה20  המפורטים  הרשות  עובדי    )17(
מזמן  כתיקונה  התשל"ד-1974,  מאשרה(,  )פטור  לישראל 

לזמן; 

עובדי הלשכה המשפטית ברשות.   )18(

כל הסמכה קודמת של בעלי תפקידים ברשות או במשרד 
הפנים לפי סעיף 31)1( לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 

- בטלה. 

כ"ה בחשוון התשפ"ב )31 באוקטובר 2021(
)חמ 3-674-ה2(

איילת שקד   
שרת הפנים  

י"פ התשפ"ב, עמ' 1165.  18

י"פ התשפ"ב, עמ' 1165.   19

י"פ התשפ"ב, עמ' 1169.   20

6)א(  תקנה  לפי  בהסמכה12  המפורטים  הרשות  עובדי   )9(
לתקנות מרשם האוכלוסין )סדרי רישום(, התשל"ג-1972, 

כתיקונה מזמן לזמן;

עובדי הרשות המפורטים בהסמכת עובדים מוסמכים13 לפי   )10(
תקנה 1 לתקנות מרשם האוכלוסין )תקופת תוקפן ופקיעת 
תוקפן של תעודות זהות(, התשע"ב-2012, כתיקונה מזמן 

לזמן; 

מוסמכים14  עובדים  בהסמכת  המפורטים  הרשות  עובדי   )11(
לפי תקנה 1 לתקנות מרשם האוכלוסין )תעודה אלקטרונית 

לאימות(, התשע"ב-2012, כתיקונה מזמן לזמן; 

עובדי הרשות המפורטים בהעברת סמכויות15 לפי סעיף 23   )12(
לחוק השמות, התשט"ז-1956, כתיקונה מזמן לזמן; 

הכללת  חוק  לפי  בהסמכה16  המפורטים  הרשות  עובדי    )13(
מזמן  כתיקונה  התש"ע-2009,  ביומטריים,  זיהוי  אמצעי 

לזמן; 

)14(  עובדי הרשות המפורטים בהסמכה17 לפי תקנות הכללת 
אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכים 

זיהוי ומאגר מידע, התשע"א-2011;  

י"פ התשפ"ב, עמ' 1169.  12

י"פ התשע"ג עמ' 6792.  13

י"פ התשע"ג עמ' 6792.   14

י"פ התשפ"ב, עמ' 1153.   15

י"פ התשע"ג, עמ' 5856.  16

י"פ התשע"ג עמ' 6792.  17
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