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השעה

 הטבלה וביאור טיפולדרכי
 נכללים והילדים האם או האב עבור משפחות לאיחוד בקשה שהוגשה במידהככלל,1.

 במכליל. הבקשה את בודקים בקשהבאותה
 ובכפוף הבקשה, הגשת מיום שנה חצי כלל, בדרך הינו, תשובה למתן עד הבדיקהמהלך2.

 יש המבקש. של הפעולה ולשיתוף הרלוונטיים המסמכים כל מצורפים שלפניהלכך
 )בהתאם שנה מחצי יותר ארוכה תקופה משך בדיקות בקיום צורך יש בהםמקרים

 לקבל הצורך בישראל, נולד הקטין האם הבקשה, הגשת במועד הקטין גיל כגוןלנסיבות
 להוות כדי זה בסעיף באמור אין וכיו"ב(. כך לשם הנדרשים ובירורים גורמיםעמדות

 מסוימת. זמן תקופת בתוך בבקשה החלטה לקבל הפנים משרד שלהתחייבות



 14 גיל מעל וילדים המוזמן ההורה עבור הבקשה את להעביר יש הבקשה הגשתבעת3.

 משטרה(. )שב"כ, גורמים עמדותלקבלת
 לפנות היתר ובין שונים בירורים לקיים הפנים משרד מוסמך המתאימים,במקרים4.

 לאומי. לביטוחלמוסד
 והן 14 גיל מעל הן לילדים מעמד למתן נפרדת בקשה להגיש ניתן בקשה הגשת בעתככלל,5.

 יותנה לא הבקשה( הגשת )במועד 14 לגיל מתחת לילדים המעמד מתן 14. לגילמתחת
  לקיום בכפוף לאו, אם ובין עבורו בקשה הוגשה אם בין הזר, ההורה של גורמיםבבדיקת

 התקף. הנוהל פי על הבקשה  לאישור התנאיםשאר
 אחד לגבי ו/או ההורה לגבי התנגדות ויש וילדים זוג בן עבור אחת בקשה שמוגשתככל6.

 הבקשה לפיו סירוב מכתב להוציא יש - הבקשה( הגשת )במועד 14 גיל שמעלהילדים
 או ביטחוניים מטעמים מסורבת הרלוונטי הילד ו/או המוזמן עבור משפחותלאיחוד

 המשפחה, בני ביתר הטיפול את להמשיך המבקשים שברצון שככל ולהוסיףפליליים,
 חדשה( אגרה תשלום )ללא כך אודות הלשכה את ולידע יום, 45 תוך ללשכה לפנותעליהם

 בה. הטיפול נפסק שבו מהמקום הנהלים, פי על תטופל הבקשה.
 האוכלוסין במרשם רשום שאינו אף באזור שמתגורר או באזור, שנרשם בקטיןכשמדובר7.

 יבחן הקטין )גיל 14 לגיל מתחת והקטין באזור, ישראלי יישוב תושב ולמעט האזור,של
 בישראל,יקבל חיים מרכז נמצא ובבדיקה במידה בעשה(, להגשת הפניה במועד גילולאור

 קבע. כך ואחר לשנתיים א5הקטין
 ולא זה במעמד יישאר הוא , א5 במעמד עדיין כשהוא 14 גיל את עבר והקטיןבמידה8.

ישודרג.
 האזור, של האוכלוסין במרשם רשום שאינו אף באזור שמתגורר או באזור, שנרשםקטין9.

 לאור יבחן הקטין גיל 18- גיל )עד 14 גיל מעל והקטין באזור, ישראלי יישוב תושבולמעט
 ,יקבל בישראל חיים מרכז נמצא ובבדיקה במידה הבקשה(, להגשת הפניה במועדגילו

 ישודרג. ולא גורמים, עמדת לבחינת כפוף בלבד, מח"ק היתרהקטין
 בישראל. קבע דרך מתגורר אינו הקטיו אם יוארך לאהמעמד10.
 בקשות להגשת בכפוף 18, לגיל והגיע א/5 מסוג ארעי מעמד או מת"ק היתר שקיבלקטין11.

 בכפוף ויוארך, ישודרג, לא הקיים המעמד 18. לגיל עובר במעמדו יוותר המעמד,להארכת
 החיים. מרכז ולבחינת גורמים לעמדות היתר ובין הפנים, משרד לנהלי החוק,להוראות

 אחרונות. שנתיים במשך והילד, ישראל תושב ההורה :של בישראל" חיים"מרכז12.

 תום לפני חודשים 3 כי בערבית( גם הצורך )במידת הבקשה מגיש ההורה בפני לצייןיש13.
 רישיון קבלת לפני לבדיקה בישראל חיים למרכז וראיות מסמכים להגיש ישהשנתיים

 ההליך(. בראשית שולמה )האגרההקבע
 בבקשת לטיפול 12 תקנה לפי מעמד לקבלת בבקשה טיפול בין שוני קיים כייובהר,14.

 )אחמ"ש(. בישראל נולד שלא לקטין מעמדלקבלת


