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  שיון ישיבה  בישראל לקטין שנולד מחוץ לישראלינוהל הטיפול בבקשה למתן ר

 שרק אחד מהוריו רשום כתושב קבע 

 

 מטרת הנוהל א.

לקבוע את השיטה להגשה ולטיפול בבקשות למתן רישיון ישיבה  בישראל לקטין שנולד   1א.

 מחוץ לישראל שרק אחד  מהוריו  רשום כתושב קבע בישראל. 

ת סוג רישיון ישיבה  לקטין כאמור לאחר עמידה בתנאים ובדרישות כפי שיפורט קביע  2א.

 להלן. 

רשות האוכלוסין  נהליאו אבהות לפי  כל האמור בנוהל זה כפוף להוכחת אימהות:  הערה

 .הרלבנטיים לעניין וההגירה

  

 תנאים ודרישות ב. 

אגרה של רישיון לישיבת  ( לאיחוד משפחות בצירוף 0-18הגשת בקשה לקטין )בגילאי   1ב.

 קבע.

 חובה. -תושב הקבע  -נוכחות אישית של  ההורה   2ב.

 . 1.3.0001מספר נוהל ראה  .הודעת לידה מאומתת ומקורית  3ב.

 תושב הקבע . -תעודת זהות של ההורה  4ב.

 תעודת זהות של ההורה תושב "אזור"/ דרכון זר .   5ב.

ישיבת ארעי לשיון יכל רשיבת קבע ואגרה עבור שיון ייבקשה לר תשולם אגרה עבור  6ב.

  .שיונפק למבקש

ראיות למרכז חיים בישראל של ההורה תושב הקבע  והקטין בשנתיים שקדמו למועד  7ב.

 שנתיים. במקרה בו הקטין מתחת לגיל 1.13.0001הגשת הבקשה בהתאם לנוהל 

להגשת  ידרשו ראיות למרכז חיים בישראל של ההורה התושב בשנתיים שקדמו

בסעיף בשים לב לסייג הקבוע הבקשה ומרכז חיים בישראל עם הקטין ממועד לידתו . 

 , לנוהל זה 7.7ג.
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 לצורך אבחון ביטחוני. מלא יידרש למלא טופס קורות חיים 14במידה והקטין מעל גיל  8ב.

טופס כאמור יידרש ככלל במקרים בהם מדובר בבקשה המתייחסת לתושב אזור או 

 מדינת אבחון. למי מוצאו מ

 הליך הטיפול. ג. 

יזהה את המבקשים, יאתר תיקם במערכת המקבל את טופס הבקשה  עובד לשכת הרשות1.ג 

ויעדכנה במערכת "אביב" בגיליון רישום  והמסמכים שצורפו הבקשה יבדוק את פרטי"אביב" 

 אינם מופיעים קטיןבאם פרטי הוב"תיק בקשות", ויצרף לתיק את כל המסמכים הנדרשים. 

  .ולבצע קישור תיקים יש לעדכן את כל הפרטים בקובץ

כן ו על עבר פלילי ומידע מודיעינילמשטרה  שאילתאיש להעביר  14במידה והקטין מעל גיל 2.ג 

 .גורמי הביטחוןל

יש לשלוח שאילתא למוסד לביטוח לאומי ולמשרד החינוך ו/או לרשות החינוך המקומית, 3.ג 

 .)לפי הענין( לקבלת פרטים למרכז  חיים

בדיקת מרכז חיים מלא בישראל של ההורה תושב הקבע  והקטין בשנתיים שקדמו למועד 4.ג 

 וכן בדיקת מעמד ההורה תושב הקבע. 1.13.0001הגשת הבקשה, בהתאם לנוהל 

במקרה בו הקטין  מתחת לגיל שנתיים יידרשו ראיות למרכז חיים בישראל של ההורה 5.ג 

 ם בישראל עם הקטין ממועד לידתו . התושב בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה ומרכז חיי

 :קביעת סוג רשיון הישיבה 6.ג 

שיון ישיבה בישראל,  ינמצא לאחר בדיקת כלל הנתונים הרלבנטיים כי ניתן להעניק לקטין ר

 לקטין יש להתייחס ולבדוק את הפרמטרים הבאים: ןשיינתהישיבה  ןרישיולצורך קביעת סוג 

 :מקום לידה  6.1ג.

 נולד מחוץ לישראל בחו"ל/באזור.האם הקטין   6.1.1ג.

 –. האם הקטין רשום במרשם אוכלוסין אחר או התגורר בחו"ל דרך קבע 6.1.2ג. 

 באזור או במדינה אחרת

) הוראת שעה ( חוק האזרחות והכניסה לישראל  . האם על הקטין חל6.1.3ג. 

 .להלן ) הוראת השעה ( 2003תשס"ג ה
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נתן לקטין שימצא זכאי לקבלת רישיון ישיבה וזאת בטבלה המצורפת מצוין סוג הרישיון שיי7.ג 

 בהתאם לפרמטרים הבאים:

 :7.1ג.

 ( 7.3) ראה גם סע' ג.*מרכז חיים שנתיים בישראל עם ההורה תושב הקבע 

 ** אחמ"ש ילדים 

 :ביאור הטבלהדרכי טיפול ו  7.2ג.

  בן/בת הזוג והילדים נכללים באותה  ככלל, כאשר קיימת בקשה לאיחוד משפחות עם 7.2.1ג.

 בקשה, בודקים את הבקשה כמכלול.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 טרם נרשם

אין מספר זהות

"ל  נרשם בחו

או זר דרכון 

התגורר בחו"ל 

 דרך קבע

 נרשם באזור או

 מי שמתגורר

 באזור אף שאינו

 רשום במרשם

 האוכלוסין של

 האזור, ולמעט

 תושב יישוב

 .ישראלי באזור

 מס' זהות שטחים

 (14לגיל  מתחת)

 נרשם באזור או

 מי שמתגורר

 באזור אף שאינו

 רשום במרשם

 האוכלוסין של

 האזור, ולמעט

 תושב יישוב

 ישראלי באזור.

מס' זהות שטחים

 (14לגיל  מעל)

 נולד מחוץ

 -לתחום

"ל/באזור  בחו

 תשלום אגרה

ראה  על פי הדין

 לעיל  6סע ב.

ן בקשה לרישיו

ישיבה 

 **לראביש

 מרכז חיים

שנתיים 

 בישראל*.

 לשנתיים 5א/

    אח"כ קבע 

)ראה סע' 

 .. להלן ( 7.3ג.

 בקשה לרישיון

 ישיבה 

 **בישראל 

מרכז חיים 

 שנתיים 

 בישראל*.

 לשנתיים 5א/

 אח"כ קבע 

)ראה סע' 

 (.להלן 7.3ג.

 בקשה לרישיון

 ישיבה 

 **בישראל 

שנתיים   מרכז חיים

 בישראל*.

 כלשנתיים אח" 5א/

 קבע ובמגבלות

 הוראת השעה.

. 7.3.ג' סע) ראה 

 וסעיפי המשנה (

 בקשה לרישיון 

 ישיבה 

 **בישראל 

מרכז חיים 

שנתיים בישראל*

 מת"ק בלבד.

. 7.3ראה סע' ג.

 וסעיפי המשנה 
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   וקטינים בעת הגשת הבקשה יש להעביר את הבקשה עבור ההורה המוזמן  7.2.2ג.

 לקבלת עמדות גורמים )שב"כ, משטרה(. 14מעל גיל 

עת הגשת בקשה ניתן להגיש בקשה משותפת למתן רישיון ישיבה לקטינים הן ככלל, ב  7.2.3ג.

לא 14. עם זאת, מתן רישיון ישיבה לקטינים  מתחת לגיל 14והן מתחת לגיל  14מעל גיל 

או הקטינים מעל גיל  (הזר) הנתין של ההורה  ) שב"כ ומשטרה( יותנה בבדיקת גורמים

או, בכפוף לקיום שאר התנאים לאישור , בין אם הוגשה בקשה עבורם ובין אם ל14

 הבקשה על פי הנוהל התקף.

ויש התנגדות לגבי  ההורה ו/או לגבי  קטינים וככל שמוגשת בקשה אחת עבור בן זוג   7.2.4ג.

בהתאם לנוהל הערות גורמים מכתב יש להוציא  - 14שמעל גיל  קטינים האחד 

 לטפל בבקשה ולהמשיך  ן י, לפי העניאותו קטין או ההורה ) הנתין הזר (  בגין 5.2.0015

שבקשתו סורבה תידרש  ) בן זוג או קטין( עבור יתר המוזמנים. יובהר כי עבור המוזמן 

הגשת בקשה חדשה ככל שירצה לפנות שוב לטיפול בעניינו וזו תבחן בהתאם לגילו בעת 

 הגשת הבקשה החדשה .

ינו ככלל חצי שנה מיום הגשת ה קטיןמשך הבדיקה עד למתן מענה לבקשה עבור  .7.2.5.ג

מצורפים כל המסמכים הרלבנטיים ולשיתוף הפעולה  בקשההבקשה, ובכפוף לכך של

 . קש בבדיקת מרכז חיים מול הרשויותהמלא של המב

יש מקרים בהם יש צורך בקיום בדיקות משך תקופה ארוכה יותר מחצי שנה )בהתאם   

הצורך לקבל  עמדות מרשויות וגורמים לנסיבות כגון: גיל הקטין במועד הגשת הבקשה, 

אחרים ובירורים הנדרשים לשם כך וכיו"ב(. במקרים אלה, משך הזמן יתארך מעבר לחצי 

 שנה. 

לוודא קבלת עמדת גורמי בטחון  ישבמועד הגשת הבקשה,  14* לגבי קטין למעלה מגיל 

 קודם הנפקת אישור כלשהו.

     שנה חצי של לעיל בסעיף האמורהופה במקרה בו לא מתקבלת החלטה במשך התק 7.2.5ג.

 והעיכוב בהחלטה נעוץ במשיב ולא במבקשים יש לפעול כדלקמן :  

לקטין שלא נרשם במרשם מחוץ לישראל יינתן אישור לשהייה על ידי רשות � 

 .האוכלוסין לתקופה של חצי שנה. האישור יינתן על גבי טופס אישור הגשת הבקשה

  

לקטין בעל דרכון זר ,לרבות קטין הרשום במרשם אוכלוסין אחר, יינתן רישיון ישיבה � 

 . הזר על גבי דרכונו 2מסוג ב/
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תשס"ג  -2003קטין שנכנס בגדרי חוק האזרחות והכניסה לישראל ) הוראת שעה ( � 

"ש על פי  ישהה בישראל באמצעות היתרים זמניים שיונפקו ע"י מפקד האזור ביו

 . ות האוכלוסיןהפניה של רש

לעיל הינו בכפוף להמצאת מלא המסמכים שנדרשו ושיתוף פעולה  האמוריצוין כי  

במועד הגשת הבקשה,  14מלא. לא יינתן היתר שהייה זמני  לקטין  בן למעלה מ 

 שטרם התקבלה עבורו עמדת גורמי הביטחון .  

, ובהעדר מניעה מטעמי רש כנדבישראל הוגשו כל המסמכים הנדרשים והוכח מרכז חיים    7.3.ג

מתגוררים תושב הקבע , יתקיים הליך על מנת לבחון כי אכן הקטין והורהו משטרה ובטחון 

בישראל ומקיימים בה מרכז חיים, אשר ממשיך להתקיים לאורך תקופה )בין אם 

נרשם/התגורר בחו"ל ובין אם לאו(, וזאת לאור העובדה שהקטין נולד מחוץ לישראל. במסגרת 

למשך שנתיים ועם הוכחת המשך קיום  5ך יקבל הקטין רישיון לישיבת ארעי מסוג א/ההלי

בתום  בישראל עם הורהו תושב הקבע ובהעדר מניעה מטעמי משטרה ובטחון,מרכז חיים 

 השנתיים יקבל רישיון לישיבת קבע. 

ור כשמדובר בקטין שנרשם באז – ככל שמדובר בקטין שחלה עליו הוראת השעה      7.3.1ג.

או שמתגורר באזור אף שאינו רשום במרשם האוכלוסין של האזור ולמעט תושב יישוב 

 ישראלי באזור : 

) גיל הקטין יבחן לאור גילו במועד הפנייה להגשת  14מתחת לגיל הקטין   7.3.1.1ג

לשנתיים ועם  5( יקבל הקטין א/ובתנאי שהגיש במועד שנקבע לו בקשה 

בתום ישראל עם ההורה תושב הקבע , בהוכחת המשך קיום מרכז חיים 

 שיון לישיבת קבע . יהשנתיים יקבל ר

יקבל רישיון לישיבת קבע בכפוף  14ככל שבחלוף השנתיים הקטין מעל גיל   

 .  המשטרה והביטחון  לבחינת עמדת גורמי 

ור גילו במועד הפנייה להגשת )גיל הקטין יבחן לא 14מעל לגיל . הקטין 7.3.1.2ג.

 גורמימת"ק בלבד , כפוף לבחינת עמדת  פניה לקבלת היתר ה ( יקבלבקשה

 ולא ישודרג .  טחון יהמשטרה והב

תינתן להורה , מגיש הבקשה , הודעה בכתב בעברית ( 5) א/שיון הישיבה הארעי יבעת מתן ר 7.4ג.

ובערבית לפיה שלושה חודשים לפני תום התקופה יש להגיש מסמכים וראיות למרכז חיים 

 הקבע . לישיבת רישיון וזאת קודם שיינתן  ת הלשכה דיקלבבישראל 
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המשמורן  תושב הקבע  שיון ישיבה לקטין לא יוארך אם הקטין אינו מתגורר דרך קבע עם הורהויר .7.5ג.

 בישראל  . 

בידיו  היהשימשיך לקבל את אותו היתר / רישיון  18קטין  שהוראת השעה חלה עליו והגיע לגיל . 7.6ג.

 ולא ישודרג.  18ו לגיל עובר להגיע

ההיתר / הרישיון יוארך בכפוף להעדר מניעה פלילית / ביטחונית, מרכז חיים והכל כפוף 

 לחוק ולנהלים .  לנסיבות, 

 בקשות שהוגשו בטרם הוכחת שנתיים מרכז חיים כנדרש: .7.7ג.

ך נמצא כי לא הוכח מרכז חיים בישראל של ההורה תושב הקבע והקטין כאמור לעיל )מש.7.7.1.ג 

ימים את מסמכי הסף  45שנתיים טרם מועד הגשת הבקשה( יידרש ההורה להמציא בתוך 

 כדלהלן: 

 חוזה שכירות/ חוזה רכישת דירה בישראל ע"ש המזמין.  •

אישורי לימודים ותעודות גמר שנתיות של הילדים במסגרות חינוך שונות בישראל ,  •

 לפחות. 6החל מגיל 

פרוט תקופת השהייה של המזמין/ה והמוזמנ/ת בישראל תצהיר חתום בפני עו"ד בדבר  •

 ומחוצה לה. 

ניתן לדרוש מסמכים נוספים מעבר לאמור שיש בהם כדי להעיד על תחילתו של  –הערה 

 מרכז חיים בישראל, ואין המדובר ברשימה ממצה.

ימים, תדחה הבקשה והודעה תישלח  45במידה ולא הוגשו מסמכי הסף הדרושים בתוך .7.7.2.ג 

  למבקשים.

במידה והוגשו כל מסמכי הסף הנדרשים ובהתקיים שאר תנאי הנוהל הבקשה תישאר תלויה .7.7.3.ג 

ועומדת עד להשלמת שנתיים רצופות מרכז חיים בישראל, ולא תדחה. בתקופה זו, קטין מתחת 

יקבל אישור על הגשת  בקשה שבו יצוין כי בפרק זמן זה לא ינקטו הליכי אכיפה כלפי  -14לגיל 

)כל פעם שנה לכל היותר( עד להוכחת יקבל היתר מת"ק זמני  -14על גיל מ המבקשים. קטין

 שנתיים בתחום ישראל. 

סמוך לתום שנתיים רצופות של מרכז חיים בישראל, על ההורה תושב הקבע  יהיה להמציא .7.7.4.ג 

הוכחות אודות קיומו של מרכז חיים בישראל עם הקטין בשנתיים שקדמו. יובהר כי מועד הגשת 

ב לפי המועד הראשון שבו הוגשה הבקשה שלא נדחתה, וכי שנתיים מרכז חיים הבקשה יחוש

 בישראל יידרשו ממועד הגשת בקשה זו. 



 
 5.2.0030 מספר נוהל:   אשרותתחום: 

 נושא:
רישיון ישיבה בישראל לקטין 

"ל להורה תושב קבע  שנולד בחו
(3הדורה )מ 7מתוך     7דף  

 19.4.2015: תאריך עדכון 
 

 5.2.0030 מספר נוהל רשות האוכלוסין וההגירה
 

 
 

הוכח מרכז חיים בישראל כנדרש, ובהעדר מניעה מטעמי משטרה ובטחון ובהתקיים שאר תנאי .7.7.5.ג 

 . ואילך.  6.3הנוהל, יש לפעול בהתאם לאמור בסע' ג.

מו של מרכז חיים כנדרש ,ולא פנה ההורה תושב הקבע סמוך לא הומצאו הוכחות אודות קיו.7.7.6.ג 

 לתום שנתיים רצופות של מרכז חיים בישראל, תסורב הבקשה והודעה תישלח למבקשים. 

וסמוך לתום שנתיים בקשות שהוגשו בעבר וסורבו משלא הוכח שנתיים מרכז חיים כנדרש .7.7.7.ג 

ורה תושב הקבע, הגיש פנה הה, רצופות של מרכז חיים בישראל ממועד הבקשה שסורבה

, ניתן יהיה לשוב ולבחון בקשה חדשה והוכיח קיומו של מרכז חיים שנתיים רצופות כנדרש

הבקשה בהתאם לגיל הקטין במועד הבקשה הקודמת שסורבה מטעמי העדר מרכז חיים 

. 7.3בישראל ובהעדר מניעה מטעמי משטרה ובטחון , ויש לפעול בהתאם לאמור בסע' ג.

 ואילך. 

ש כי בקשות שסורבו בשל פרטים כוזבים/ מסמכים כוזבים למגורים בתחום ישראל, לא יודג.7.7.8.ג 

 יושבו לטיפול המפורט מעלה.

 1974-לתקנות הכניסה לישראל התשל"ד  12יובהר כי קיים שוני בין טיפול בבקשה לפי תקנה ***

ד בישראל שרק הטיפול בבקשה למתן רישיון ישיבה לקטין שנולנוהל  – 5.2.0029מספר ראה נוהל )

לבין טיפול ( 1974-לתקנות הכניסה לישראל התשל"ד  12לפי תקנה  אחד מהוריו רשום כתושב קבע

בבקשה לרישום ומתן רישיון ישיבה בישראל לקטין שנולד מחוץ לישראל שרק אחד מהוריו רשום 

 .  )הנוהל דנן(כתושב קבע בישראל . 

 

 החוק וסעיפיו.ד 

 .1952 -חוק הכניסה לישראל, תשי"ב  1ד.

 .1974 -תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד  2ד.

 .2003 -חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה( התשס"ג  3ד.




