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ןוסלדיא 12:53 31/01/20 שמש  תרפא  םדקמ  ןכות  טפשמו , קוח  הינטירבל , הריגה  וישכע  ןודנול 

קוידב הז  המ  םויה : הרוק  טיסקרבה 
? רמוא

תטרפמ שמש  תרפא  .יפוריאה  דוחיאהמ  אצת  הינטירב  תוצח  תארקלו  ףוספוס  עיגה  אלש ) וא   ) לחוימה םויה 

ידכ תושעל  יאדכ  המו  םיבושח  םיכיראת  תדחואמה , הכלממה  ךות  לא  העונתה  שפוח  לש  תוכלשהה  ןהמ 

םכדמעמ תא  חיטבהל 

( היצרטסוליא ? ) העונתה שפוח  יבגל  תועמשמה  יהמ  .תדחואמה  הכלממה  לע  רתוי  ולוחי  אל  דוחיאה  יקוח  העשב 23:00 , םויה 

יחרזא לשו  תדחואמה , הכלממה  לא  םהיתוחפשמ  ינבו  יפוריאה  דוחיאה  יחרזא  לש  העונתה  שפוח  לש  ומויסל  איבי  טיסקרבה 

הכלממה ךות  לא  העונתה  שפוח  לש  רשקהב  קר  הזה , אשונה  תובכרומב  קוסעי  הזה  רוטה  .דוחיאה  תונידמ  לא  הכלממה 

 




וישכע ןודנול 

תוחול

שפח



.דוחיאה  תונידמ  לא  אלו 

ורפסמש וצה  .םידבועה  לש  העונתה  שפוח  תא  עבק  תיפוריאה ) הליהקה  תא  הדסייש   ) אמור תנמא  לש  ףיעס 45 

ונחנאש יפכ  דוחיאה , תונידמ  ןיב  העונתה  שפוחל  םהיתוחפשמ  ינבו  יפוריאה  דוחיאה  יחרזא  תוכז  תא  דסימ   EC/2004/38

.םויה  התוא  םיריכמ 

הינטירב תלשממ  .תדחואמה  הכלממה  לע  רתוי  ולוחי  אל  דוחיאה  יקוח  העשב 23:00 , םויה  ופקותל  סנכיי  טיסקרבהשכ 

לבא .דחוימ  ךילהת  תועצמאב  טנמלרפב  הקיקחב  ךרוצ  שי  הנידמה , לע  ולוחי  םיקוחהש  ידכש  הרורב  הרוצב  הריהבה 

.הכלממה  לש  םיקוחה  תכרעמל  סנכיי  דוחיאה  יקוח  ןיבמ  המ  וטילחיש  טנמלרפה , ירבח  לש  תעדה  לוקישל  הנותנ  הקיקחה 

דוחיאה יחרזא  לע  ועיפשיש  םיבושח  םיכיראת  ינש  ןיב  דירפהל  שי  טיסקרבל , םיסחייתמשכ 
: םהיתוחפשמ ינבו 

 – ךיראתב 01/02/2020 תרחמל –  םויבש  רמוא  הז  (. Exit Day  ) האיציה םוי  תא  הווהמ   – 31/01/2020 ןושארה –  ךיראתה 

יחרזאש ריהצה  ןכא  ( Home Office  ) יטירבה םינפה  דרשמ  .תיחכונה  ותרוצתב  רתוי  םייק  היהי  אל  הכלממל  העונתה  שפוח 

ביל  " ארקנש המ  םינש , שולשל  הייהש  תרשא  ולבקי  םהו  האיציה  םוי  ירחא  הכלממל  סנכיהל  ולכוי  םהיתוחפשמ  ינבו  דוחיאה 

ךא .רבעמה  תפוקת  ךשמל  אוהש  ומכ  ראשיי  העונתה  שפוח  יכ  יס  - יב - יבב םסרופ  הנורחאל  (. Leave to Remain " ) ןיימיר וט 

ימוסרפ ירעצל , .העונתה  שפוח  םע  הסינכ  תמועל  ןיימיר " וט  ביל   " םע הכלממל  סנכיהל  ןיב  יתוהמ  לדבה  שיש  ןיבהל  ךירצ 

.אשונה לע  רוא  ךופשל  ןיידע  הלוכי  יניא  ןכל  םירורב ו םניא  ןיידע  הלשממה 

ךישמהל םיצורש  םתחפשמ  ינבו  הכלממה  יחרזא  וילא  דעש  יפוסה  ךיראתה  אוה   – 30/06/2021 ינשה –  בושחה  ךיראתה 

הרקמב תאז  (. EU Settlement Scheme  ) תיפוריאה תובשייתהה  תינכות  תרגסמב  םשריהל  םיכירצ  הכלממב  תויחל 

דרשמל עידוהל  ושרדנ  אל  דוחיאה  יחרזא  טיסקרבה  דעש  ןיבהל  בושח  .דוחיאה  םע  השירפ  םכסהל  העיגמ  הכלממהש 

, השירפה ירחא  .םהלש  סוטטסה  לע  רושיא  םוש  לבקל  ילבמ  דומללו  דובעל  תויחל , ולכי  םה  .הפ  םייח  םהש  יטירבה  םינפה 

אל ןיידע  הזה  ךיראתל  דע  םימשרנ  אלש  הלאל  הרקי  המ  .רדסומ  םדמעמש  רושיא  לבקלו  םשריהל  םיבייח  דוחיאה  יחרזא 



, תיחכונה הנשה  ףוס  דע  עצבתהל  ךירצ  הזה  םושירה  דוחיאה , םע  השירפ  םכסהל  העיגמ  אל  הכלממהש  הרקמב  .רורב 

ךיראתב 31/12/2020 .

? םכדמעמ תא  חיטבהל  ידכ  תושעל  ץלמומ  המ 

תחכוה שיגהל  ושרדית  (. Pre-settled Status " ) תובשייתה - םורט דמעמ  השקב ל" ושיגה  הכלממב , םירג  רבכ  םתא  םא  ( 1

יתלקתנ אל  ןיידע  ףקותל , הסנכנ  וזה  תינכותהש  זאמ  .הכלממב  תבותכ  םע  החפשמ  ינב  םכתויה  לע  החכוה  וא  תוחרזא 

ינב לשו  דוחיאה  יחרזא  לש  םדמעמ  תא  רידסהל  הסנמ  תמאב  יטירבה  םינפה  דרשמש  רמוא  הז  .דמעמ  לש  בוריסב 

.םשרגל  אלו  םהיתוחפשמ ,

Pre- ומכ השקב  התוא  וז  (. Settled Status " ) תובשייתה דמעמ  השקב ל" ושיגה  םינש , שמח  הכלממב  םירג  םתא  םא  ( 2

.םינש  שמח  הפ  םירג  םתאש  תוחכוה  קפסל  ושרדית  ףסונבו  עבק , דמעמ  תרשפאמ  איה  יכ  הנוש  לבא  , settled Status

: לשמל .הסינכה  םוי  לש  תוחכוהה  תא  ורמיש  האיציה , םוי  ירחא  רוגל  רובעל  םישקבמו  הכלממל  ץוחמ  םירג  םתא  םא  ( 3

.הזכ והשמ  היהי  םא  רורב  אל  ןיידעש  השדחה , תמתוחה  םע  ןוכרדה  תאו  סוטמל  היילע  סיטרכ  ינורטקלא , סיטרכ 

תודמעומ ושיגה  רתוי , תמדקומ  םירוגמ  תפוקת  לע  ךמתסהל  םיצורו  םינש  שמחמ  רתוי  הכלממב  םתרג  וא  םירג  םתא  םא  ( 4

.דבלב דנואפ  הלועו 65  החותפ  ןיידעש  (, EEA PR  ) תמדוקה התרוצתב  עבק  תובשותל 

? תועט םתאצמ 



ןוסלדיא שמש  תרפא 
זרטיסילוס סיאול  ןקנאד  "ד  וע דרשמב  רוטיסילוסל  החמתמו  הריגה  יניינעל  ןיד  תכרוע  איה  ןוסלדיא  שמש  תרפא 

(. Duncan Lewis Solicitors)

https://www.duncanlewis.co.uk

020-3114-1258

ןוסלדיא שמש  תרפא  לש  תופסונ  תובתכל 

הינטירבל הריגהה  יקוח  ןודנולל , הריגה  הינטירבל , הריגה  הילגנאל , הריגה  טיסקרב , טיזקרב , תויגת : 

ךתוא ןיינעל  לוכי 

: הפוריאב םילארשי 

הלודגה תירוזאה  הצעומה 

? לארשיב תנווגמהו 

ןמזב השעת  לאו  השע 

טפשמה תיבב  תודע 

המ הילגנאב : יטפשמ  ןויד 

? םש הרוק  תמאב 

לש הפוס  טיזקרב :

םוי וא  תדחואמה  הכלממה 

? שדח תואמצע 
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