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נוהל הטיפול בבקשה למתן רישיון ישיבה בישראל לקטין שנולד בישראל שרק אחד
מהוריו רשום כתושב קבע לפי תקנה  12לתקנות הכניסה לישראל התשל"ד .1974-
א.

מטרת הנוהל:
א 1.לקבוע את השיטה להגשה ולטיפול בבקשות למתן רישיון ישיבה בישראל לקטין שנולד
בישראל שרק אחד מהוריו רשום כתושב קבע בישראל ,בהתאם לתקנה  12לתקנות הכניסה
לישראל .
א 2.קביעת סוג רישיון הישיבה לקטין כאמור ,לאחר עמידה בתנאים ובדרישות כפי שיפורט להלן :
הערה :כל האמור בנוהל זה כפוף להוכחת אימהות או אבהות לפי הנהלים הרלוונטיים לעניין.

ב.

תנאים ודרישות:
ב .1.הגשת בקשה לקטין עפ"י תקנה  12לתקנות הכניסה לישראל
ב .2.טופס בקשה למתן רישיון לישיבת קבע ( רישום ילדים )  -או לקבלת רישיון ארעי א – 5/טופס
אש.3/
ב .3.נוכחות אישית של ההורה -תושב הקבע  -חובה .
ב .4.הודעה על לידת חי מבית החולים בישראל (הודעה מקורית).
ב .5.תעודת זהות של ההורה -תושב הקבע.
ב .6.תעודת זהות של ההורה תושב "אזור"/דרכון זר.
ב .7.ראיות למרכז חיים בישראל של ההורה תושב הקבע והקטין בשנתיים שקדמו למועד הגשת
הבקשה בהתאם לנוהל  .1.13.0001במקרה בו הקטין מתחת לגיל שנתיים ידרשו ראיות
למרכז חיים בישראל של ההורה התושב בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה ומרכז חיים
בישראל עם הקטין ממועד לידתו .בשים לב לסייג הקבוע בסעיף ג.6.7.
ב .8.במקרה שהקטין מעל גיל  14יידרש למלא טופס קורות חיים לצורך אבחון ביטחוני מלא.
טופס כאמור יידרש ככלל במקרים בהם מדובר בבקשה המתייחסת לתושב אזור או למי מוצאו
ממדינת אבחון.
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ב .9.תשלום אגרה -אין לגבות אגרה על מתן רישיון לישיבת קבע .ככל שניתן רישיון ישיבה מסוג
א – 5/תיגבה אגרה של א 5/בלבד.

ג.

הליך הטיפול:
ג 1.עובד לשכת הרשות המקבל את טופס הבקשה יזהה את המבקשים ,יאתר תיקם במערכת "אביב"
יבדוק את פרטי הבקשה ויעדכנה במערכת "אביב" בגיליון רישום וב"תיק בקשות" ,ויצרף לתיק את
כל המסמכים הנדרשים .באם פרטי הקטין אינם מופיעים בקובץ יש לעדכן את כל הפרטים ולבצע
קישור תיקים.
ג 2.במידה והקטין מעל גיל  14יש להעביר שאילתא למשטרה על עבר פלילי ומידע מודיעיני וכן לגורמי
הביטחון.
ג 3.יש לשלוח שאילתא למוסד לביטוח לאומי ולמשרד החינוך ו/או לרשות החינוך המקומית( ,לפי
הענין) לקבלת פרטים למרכז חיים.
ג 4.יש לבדוק מרכז חיים מלא בישראל בהתאם לנוהל  1.13.0001של ההורה תושב הקבע והקטין
בשנתיים שקדמו למועד הגשת הבקשה .במקרה בו הקטין מתחת לגיל שנתיים ידרשו ראיות למרכז
חיים בישראל של ההורה התושב בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה ומרכז חיים בישראל עם הקטין
ממועד לידתו.

ג 5.קביעת סוג רישיון הישיבה:
לצורך קביעת סוג רישיון הישיבה שיינתן לקטין יש להתייחס ולבדוק את הפרמטרים הבאים:
ג 5.1.1.האם הקטין נולד בישראל .
ג 5.1.2.האם הקטין רשום במרשם אוכלוסין אחר או התגורר בחו"ל דרך קבע – באזור או
במדינה אחרת.
ג.5.1.3.האם על הקטין חל חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה),תשס"ג2003-
[להלן -הוראת השעה].

ג 6.המשך הטיפול יהיה לפי הטבלה המצורפת בה מצוין סוג הרישיון שיינתן לקטין שנמצא זכאי
לקבלת רישיון ישיבה וזאת בהתאם לפרמטרים הבאים:
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טרם נרשם

נרשם בחו"ל

נרשם באזור או

נרשם באזור או

אין מספר

דרכון או התגורר

מי שמתגורר

מי שמתגורר

זהות

בחו"ל דרך קבע

באזור אף שאינו

באזור אף שאינו

רשום במרשם

רשום במרשם

האוכלוסין של

האוכלוסין של

האזור ,ולמעט

האזור ,ולמעט

תושב יישוב

תושב יישוב

ישראלי באזור.

ישראלי באזור.

מס' זהות שטחים

מס' זהות שטחים

(מתחת לגיל )14

(מעל לגיל )14

נולד בתחום

מתן רישיון

מתן רישיון ישיבה

מתן רישיון ישיבה

מתן רשיון ישיבה

ישראל

ישיבה לקטין

לקטין על פי

לקטין

לקטין

(תקנה )12

על פי

תקנה .12

על פי

על פי

ללא תשלום

תקנה .12

מרכז חיים

תקנה .12

תקנה .12

אגרה

מרכז חיים

שנתיים

מרכז חיים שנתיים

מרכז חיים

שנתיים

בישראל*.

בישראל*.

שנתיים בישראל*.

בישראל*.

א 5/לשנתיים

א 5/לשנתיים אח"כ

מת"ק בלבד.

רישיון

אח"כ קבע בכפוף

קבע בכפוף להמשך

לישיבת קבע.

להמשך מרכז

מרכז חיים בישראל*

חיים בישראל* .

ובמגבלות

(למעט אגרה על
רישיון א)5/

הוראת השעה.
והאמור בסע'
ג6.3.2.1.
*מרכז חיים שנתיים בישראל עם ההורה תושב הקבע

ג 6.1.דרכי טיפול וביאור הטבלה:
ג 6.1.1.ככלל ,כאשר קיימת בקשה לאיחוד משפחות עם בן/בת הזוג ובקשה למתן רישיון ישיבה
לקטינים באותה משפחה ,תיבדקנה הבקשות כמכלול .יחד עם זאת לא יעוכב טיפול ומתן
החלטה בבקשה לפי נוהל זה בשל בדיקות הנדרשות לבקשת איחוד המשפחות (של בן
הזוג) בלבד.
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ג .6.1.2 .בעת הגשת הבקשה יש להעביר את הבקשה עבור קטינים מעל גיל  14לקבלת עמדות
גורמים (שב"כ ,משטרה).
ג 6.1.3.ככלל ,בעת הגשת בקשה ניתן להגיש בקשה משותפת למתן רישיון ישיבה לקטינים הן
מעל גיל  14והן מתחת לגיל  .14עם זאת מתן רישיון ישיבה לקטינים מתחת לגיל 14
(במועד הגשת הבקשה) לא יותנה בבדיקת גורמים ( משטרה ובטחון) של ההורה הזר,
או של הקטינים מעל גיל  ,14בין אם הוגשה בקשה עבורם ובין אם לאו ,בכפוף לקיום
שאר התנאים לאישור הבקשה על פי הנוהל התקף.
ג 6.1.4.ככל שמוגשת בקשה אחת עבור מספר ילדים ויש התנגדות (גורמי משטרה ובטחון) לגבי
אחד הקטינים שמעל גיל ( 14במועד הגשת הבקשה) -יש להוציא מכתב בהתאם לנוהל
הערות גורמים  5.2.0015בגין קטין זה ולהמשיך לטפל בבקשה עבור יתר הקטינים.
יובהר כי עבור קטין שבקשתו סורבה תידרש הגשת בקשה חדשה ככל שירצה לפנות
שוב לטיפול בעניינו וזו תבחן בהתאם לגילו בעת הגשת הבקשה החדשה .
ג 6.1.5.קטין עד גיל שנה שנולד בישראל ואינו רשום בשום מקום אחר משך הבדיקה עד למתן
מענה לבקשה יהא חצי שנה מיום הגשת הבקשה ,ובכפוף לכך שלבקשה מצורפים כל
המסמכים הרלבנטיים הנדרשים ולשיתוף הפעולה המלא של המבקש בבדיקת מרכז
חיים מול הרשויות.
ג .6.1.6 .משך הבדיקה עד למתן מענה לבקשה עבור קטין מעל גיל שנה שנולד בישראל הינו
ככלל חצי שנה מיום הגשת הבקשה ,ובכפוף לכך שלבקשה מצורפים כל המסמכים
הרלבנטיים ולשיתוף הפעולה המלא של המבקש בבדיקת מרכז חיים מול הרשויות .
יש מקרים בהם יש צורך בקיום בדיקות משך תקופה ארוכה יותר מחצי שנה (בהתאם
לנסיבות כגון :גיל הקטין במועד הגשת הבקשה ,הצורך לקבל עמדות מרשויות וגורמים
אחרים ובירורים הנדרשים לשם כך וכיו"ב) .במקרים אלה ,משך הזמן יתארך מעבר לחצי
שנה.
* לגבי קטין למעלה מגיל  14במועד הגשת הבקשה ,יש לוודא קבלת עמדת גורמי בטחון
קודם הנפקת אישור כלשהו.
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ג 6.1.7 .במקרה בו לא מתקבלת החלטה במשך התקופה האמורה בסעיף לעיל של חצי שנה
והעיכוב בהחלטה נעוץ במשיב ולא במבקשים יש לפעול כדלקמן :


לקטין שלא נרשם במרשם מחוץ לישראל בהעדר מסמך המאפשר הטבעת אשרה
עליו ,האשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב 2/תוטבע בטופס "על  "11שיונפק ע"י
מנהל הלשכה.

 לקטין בעל דרכון זר ,לרבות קטין הרשום במרשם אוכלוסין אחר ,יינתן רישיון ישיבה
מסוג ב 2/על גבי דרכונו.
 קטין שנכנס בגדרי חוק האזרחות והכניסה לישראל ( הוראת שעה )  -2003תשס"ג
ישהה בישראל באמצעות היתרים זמניים שיונפקו ע"י מפקד האזור ביו"ש על פי
הפניה של רשות האוכלוסין.
יצוין כי האמור לעיל הינו בכפוף להמצאת מלא המסמכים שנדרשו ושיתוף פעולה מלא.
לא יינתן היתר שהייה זמני לקטין בן למעלה מ  14במועד הגשת הבקשה ,שטרם
התקבלה עבורו עמדת גורמי הביטחון .
ג 6.2.הוגשו כל המסמכים הנדרשים והוכח מרכז חיים כנדרש ,ובהיעדר מניעה מטעמי משטרה
ובטחון ,הרי שככל שהקטין לא נרשם במרשם אחר ,הקטין יקבל רישיון לישיבת קבע .
ג 6.3.הוגשו כל המסמכים הנדרשים והוכח מרכז חיים כנדרש ככל שהקטין נרשם במרשם אחר
יתקיים הליך על מנת לבחון את המשך קיומו של מרכז חיים בישראל ,כמפורט להלן:
ג 6.3.1.קטין שנרשם בחו"ל יקבל רישיון לישיבת ארעי בישראל מסוג א 5/למשך שנתיים
ועם הוכחת המשך קיום מרכז חיים בתום השנתיים ,יקבל רישיון לישיבת קבע .
ג.6.3.2.קטין שחלה עליו הוראת השעה  -כשמדובר בקטין שנרשם באזור ,או שמתגורר
באזור אף שאינו רשום במרשם האוכלוסין של האזור ולמעט תושב יישוב ישראלי
באזור:
ג.6.3.2.1.הקטין מתחת לגיל  ( 14גיל הקטין יבחן לאור גילו במועד הפנייה להגשת
בקשה ובתנאי שהגיש במועד שנקבע לו ) יקבל הקטין רישיון ישיבה א5/
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לשנתיים ועם הוכחת המשך קיום מרכז חיים בישראל עם ההורה תושב
הקבע בתום השנתיים ,יקבל רישיון לישיבת קבע .
ככל שבחלוף השנתיים ,הקטין מעל גיל  14יקבל רישיון לישיבת קבע,
בכפוף לבחינת עמדת גורמי המשטרה והביטחון .
ג 6.3.2.2.הקטין מעל לגיל  ( 14גיל הקטין יבחן לאור גילו במועד הפנייה להגשת
בקשה ) יקבל היתר מת"ק בלבד ,כפוף לבחינת עמדת גורמי המשטרה
והביטחון ,ולא ישודרג .
ג 6.4.בעת מתן רישיון הישיבה הארעי א ,5/תינתן להורה תושב הקבע ,מגיש הבקשה ,הודעה
בכתב בעברית ובערבית לפיה שלושה

חודשים לפני תום תקופת השנתיים ,יש להגיש

מסמכים וראיות למרכז חיים בישראל לבדיקת הלשכה ,וזאת קודם שיינתן רישיון לישיבת
קבע .
ג 6.5.רישיון ישיבה לקטין לא יוארך אם הקטין אינו מתגורר דרך קבע עם הורהו תושב הקבע
המשמורן בישראל.
ג 6.6.קטין שהוראת שעה חלה עליו והגיע לגיל  18ימשיך לקבל את אותו היתר  /רישיון ישיבה
שהיה בידיו טרם הגיעו לגיל  18ולא ישודרג  .ההיתר  /הרישיון יוארך בכפוף להעדר מניעה
פלילית  /ביטחונית  ,מרכז חיים והכל כפוף לנסיבות  ,לחוק ולנהלים .
ג .6.7.בקשות שהוגשו בטרם הוכחת שנתיים מרכז חיים כנדרש:
ג .6.7.1.נמצא כי לא הוכח מרכז חיים בישראל של ההורה תושב הקבע והקטין כאמור לעיל
(משך שנתיים טרם מועד הגשת הבקשה) יידרש ההורה להמציא בתוך  45ימים את
מסמכי הסף כדלהלן:


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



אישורי לימודים ותעודות גמר שנתיות של הילדים במסגרות חינוך שונות בישראל ,
החל מגיל  6לפחות.



תצהיר חתום בפני עו"ד בדבר פרוט תקופת השהייה של המזמין/ה והמוזמנ/ת
בישראל ומחוצה לה.
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הערה – ניתן לדרוש מסמכים נוספים מעבר לאמור שיש בהם כדי להעיד על תחילתו
של מרכז חיים בישראל ,ואין המדובר ברשימה ממצה.
ג .6.7.2.במידה ולא הוגשו מסמכי הסף הדרושים בתוך  45ימים ,תדחה הבקשה והודעה
תישלח למבקשים.
ג .6.7.3.במידה והוגשו כל מסמכי הסף הנדרשים ובהתקיים שאר תנאי הנוהל הבקשה תישאר
תלויה ועומדת עד להשלמת שנתיים רצופות מרכז חיים בישראל ,ולא תדחה.
בתקופה זו ,עד להוכחת שנתיים בתחום ישראל ,לקטין מתחת לגיל  14יינתנו היתרים
כדלקמן ,כל פעם שנה לכל היותר:


קטין תושב אזור הרשום באזור -יקבל הפניה לקבלת היתר מת"ק.



קטין המחזיק בדרכון זר -יקבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב 2/על גבי
הדרכון הזר.



קטין שנולד בישראל ואינו רשום בשום מקום -בהעדר מסמך המאפשר הטבעת
אשרה עליו -אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב 2/תוטבע בטופס "על "11שיונפק
ע"י מנהל הלשכה.

ג .6.7.4.סמוך לתום שנתיים רצופות של מרכז חיים בישראל ,על ההורה תושב הקבע יהיה
להמציא הוכחות אודות קיומו של מרכז חיים בישראל עם הקטין בשנתיים שקדמו.
יובהר כי מועד הגשת הבקשה יחושב לפי המועד הראשון שבו הוגשה הבקשה שלא
נדחתה ,וכי שנתיים מרכז חיים בישראל יידרשו ממועד הגשת בקשה זו.
ג .6.7.5.הוכח מרכז חיים בישראל כנדרש ,ובהעדר מניעה מטעמי משטרה ובטחון ובהתקיים
שאר תנאי הנוהל ,יש לפעול בהתאם לאמור בסע' ג .6.3.ואילך.
ג .6.7.6.לא הומצאו הוכחות אודות קיומו של מרכז חיים כנדרש ,ולא פנה ההורה תושב הקבע
סמוך לתום שנתיים רצופות של מרכז חיים בישראל ,תסורב הבקשה והודעה תישלח
למבקשים.
ג .6.7.7.בקשות שהוגשו בעבר וסורבו משלא הוכח שנתיים מרכז חיים כנדרש וסמוך לתום
שנתיים רצופות של מרכז חיים בישראל ממועד הבקשה שסורבה ,פנה ההורה תושב
הקבע ,הגיש בקשה חדשה והוכיח קיומו של מרכז חיים שנתיים רצופות כנדרש ,ניתן
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יהיה לשוב ולבחון הבקשה בהתאם לגיל הקטין במועד הבקשה הקודמת שסורבה
מטעמי העדר מרכז חיים בישראל ובהעדר מניעה מטעמי משטרה ובטחון  ,ויש לפעול
בהתאם לאמור בסע' ג .6.3.ואילך.
ג .6.7.8.יודגש כי בקשות שסורבו בשל פרטים כוזבים /מסמכים כוזבים למגורים בתחום ישראל,
לא יושבו לטיפול המפורט מעלה.

ד.

החוק וסעיפיו:
ד 1.חוק הכניסה לישראל ,תשי"ב.1952 -
ד 2.תקנה  12לתקנות הכניסה לישראל ,התשל"ד.1974 -
ד 3.חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג2003 -

ה.

נספחים:
ה 1.טופס רישום ילדים
ה 2.בקשה להמצאת מרכז חיים לרישום ילדים
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מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
טופס בקשה לרישום ילד שנולד בישראל להורה תושב ישראלי
طلب لتسجيل مولود ولد في اسرائيل لوالد  /ة م واطن اسرائيلي

פרטיהמבקשהישראלי/تفاصيلاالسرائيليمقدمالطلب 

תאריך/تاريخ:_______________ 

שם פרטי/االسم الشخصي _____________________________
שם משפחה/اسم العائلة _______________________________
מספר זהות/رقم الهوية_________________________________
כתובת מגורים/العنوان _________________________________
טלפון-פלאפון/تلفون-وخلوي___________________________תא דואר/صندوق بريد______________
שיםלב: המעןשיירשםבטופסהבקשהישמשכהודעהעלשינויכתובתךוכתובתילדיךהקטינים .
انتبه:العنوان الذي سيسجل على الطلب سيتم اعتباره كاعالم بتغيير عنوانك وعنوان اوالدك القاصرين المدون لدينا
מצבאישישלההורההישראלי/الحالة الشخصية للوالد االسرائيلي
□נשוי/אה متزوج □גרוש/ה مطلق/ه

□אלמן/נה ارمل/ة □רווק/ה اعزب/خالي □ביגמיסט/متزوج الخرى

נאלצרףתיעודמתאים:העתקמהודעתהלידה,תעודתנישואין,גירושין,פטירה,אפוטרופסות :
الرجاء ارفاق صورة عن تبليغ الوالدة,عقد الزواج,عقد الطالق,شهادة الوفاة,حضانة
פרטיההורההזר/تفاصيل الوالد الغير اسرائيلي
שם פרטי/االسم الشخصي__________________________
שם משפחה/اسم العائلة____________________________
מספר זהות/דרכון/رقم الهوية/او رقم جواز السفر___________________
שמותהילדיםשרישומםמבוקש/اسماء االوالد المطلوب تسجيلهم :
תאריךלידה/تاريخ الوالدة

שםפרטי/االسم الشخصي

מקוםהלידה/مكان الوالدة


 ______________________________

_________________________

________________________

______________________________

_________________________

_________________________

________________________________

__________________________

___________________________
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חתימתהמבקש/توقيع مقدم الطلب___________
חתימתהפקיד/توقيعالموظف

________________

נספח לנוהל
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תאריך/تاريخ_______________ :
לכבוד /لحضرة:
__________________
__________________
__________________
א.ג.נ /السيد/ة المحترم/ة
הנדון :המסמכים הנדרשים להוכחת מרכז חיים לבקשת רישום ילדים
כאשר אחד ההורים אינו רשום במרשם האוכלוסין או גרוש/ה ,אלמן/ה ,פנוי/ה וביגמיסט
الموضوع :االثباتات المطلوبة لمعاملة تسجيل االوالد ,في حالة ان احد الوالدين
ال يحمل هوية اسرائيلية أو مطلق أو أعزب أو تزوج ألخرى
 תעודות הזהות/דרכון זר של שני ההורים.
بطاقة الهوية  /جواز السفر للزوجين.
 חוזה שכירות /בעלות דירה של ההורה המבקש ולצרף חשבונות לדירת המגורים ארנונה ,חשמל,
מים ובזק.
عقد ايجار أو ملكية البيت على اسم مقدم الطلب وحسابات تتعلق بالسكن :ارنونا ,كهرباء ,ماء.
 תעודת נישואין /גירושין ישראלית של הורה הילד -במקרה של גרוש/ה או פנוי/ה יש להמציא צו
אפוטרופסות בדבר החזקת הילדים.
عقد طالق /زواج إسرائيلي لوالدي  -في حالة الطالق أو أعزب /عزباء الرجاء احضار قرار حضانة.
 מכתב מקופת חולים המעיד על זכאות לביטוח רפואי ופנקסי חיסונים לילדים.
مكتوب عضوية من كوبات حوليم وكرتات تطعيم االوالد.
 תדפיס מהבנק על קבלת קצבאות מהביטוח הלאומי.
كشف حساب بنك يبين حصولكم على مخصصات التأمين الوطني.
 תלושי שכר של המבקש.
كشف المعاش لمقدم الطلب.
 תעודות גמר שנתיות של הילדים במסגרות חינוך שונות.
شهادات دراسية لكل االوالد في اطارات التعليم المختلفة.
 טופס קורות חיים בשני עותקים עבור כל אחד מהילדים שגילו מעל  .14יש לצרף לטופס  3תמונות
פספורט
السيرة الذاتية لكل ولد اتم الرابعة عشرة من عمره -نسختين .الرجاء ارفاق  3صور شخصية
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 .1במידה ואין באפשרותך להמציא הנדרש או חלקים ממנו ,נא לצרף מכתב הסבר מפורט על מנת
שנוכל לטפל בעניינך.
في حالة عدم توفر االثباتات المطلوبة أو جزء منها ,عليك اضافة مكتوب توضيحي الستكمال المعاملة.
 .2במידה והנך מתגורר/ת בנכס שאינו רשום על שמך ,עליך למלא תצהיר בפני עו"ד או בית משפט
في حالة انك مقيم في ملك غير مسجل على اسمك عليك احضار حلفان يمين من محام أو محكمة.
 .3יש להגיש את צילומי המסמכים המקוריים בנוסף למקור אשר ייבדק ע"י הפקיד .לחילופין ,ניתן
להמציא צילומים שאושרו כנאמנים למקור ע"י עו"ד.
عليك تقديم صور االثباتات مرفقه باألصل لكي تفحص من قبل الموظف .في حالة احضار االثباتات بدون
االصلية يجب ان تكون مصدقه من قبل محام.
 .4לידיעתך ,יתכן ותידרש/י להמציא מסמכים נוספים במהלך הטיפול בתיק.
لمعلوماتك ,يمكن ان يطلب احضار وثائق اضافية الستكمال فحص المعاملة.
 .5רק לאחר המצאת כל המסמכים הנ"ל ,תטופל הבקשה.
بعد احضار كل االثباتات المذكورة يتم فحص المعاملة.
נקבע לך מועד להמצאת המסמכים ליום ________ בשעה ____________
تم تحديد موعد لإلحضار االثباتات ليوم ___________ الساعة ___________

בכבוד רב,
ב/מנהלת הלשכה
שם הפקיד_______________ :
חתימה_______________ :
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