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הסדרת מעמדם של נלווים קטינים 
שאינם זכאים למעמד עולה 

להורים בעלי אשרת עולה

  מבוא

ובן  ליהודי  נכד  זוג,  ובן  ליהודי  ילד  יהודי/ה,  של  זוג  ובת/בן  יהודי/ה  השבות,  חוק  עפ”י 
זוג זכאים למעמד עולה. ישנם מקרים שבהם מאשרים את כניסתם לישראל של נלווים 
נין קטין  כגון  עולה,  אינם זכאים למעמד  והם  עולה,  קטינים להורים אשר קיבלו אשרת 
)מתחת לגיל 18( ליהודי )דור רביעי( הנלווה להורהו שהנו נכד ליהודי, ונלווה קטין של בן/

בת זוג של זכאי חוק השבות.

את  להסדיר  מסוימים,  לתנאים  בכפוף  אלו,  קטינים  לנלווים  מאפשרת  ישראל  מדינת 
מעמדם ואת המשך שהייתם בישראל ע”י הארכת רישיון הישיבה או החלפת סוג הרישיון.

לישראל  נכנסים  עולה,  ולמעמד  ישראלית  לאזרחות  זכאים  אינם  שכאמור  אלו,  נלווים 
מכוח חוק הכניסה לישראל ועשויים לקבל אישור לרישיון תושב ארעי א/5, המקנה להם 
רישיון ישיבה בישראל לתקופה מוגבלת, ומוארך מדי שנה בהתאם לנהלים ולקריטריונים 

של רשות האוכלוסין וההגירה.

בעלון מידע זה יפורטו עיקרי הדברים באשר לתנאים להסדרת מעמדם של נלווים קטינים 
שהם נינים קטינים ליהודי וכן ילדים קטינים של בן/בת זוג של זכאי שבות. הסדרת המעמד 
של קטינים אלו חייבת להיעשות עפ”י המפורט להלן על מנת למנוע מצב שבו אי-הסדרת 

המעמד תהפוך קטינים אלו לילדים חסרי מעמד.

נוסף נא היכנסו  וההגירה. למידע  ייעוץ בלשכות רשות האוכלוסין  אתם מוזמנים לקבל 
 www.piba.gov.il :לאתר רשות האוכלוסין וההגירה שכתובתו

לשאלות נוספות נא פנו לסניפי משרד העלייה והקליטה בכל רחבי הארץ.

במסמך זה מובאים  עיקרי הדברים, אך התנאים הקובעים הם התנאים המפורטים 
בנוהלי רשות האוכלוסין וההגירה. ניתן לראות את הנהלים בקישורים שלהלן:

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/status_for_minor_law_of_return_procedure/he/5.2.0024.pdf

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/provision_grandson_jewish_status_2013/he/5.2.0027_0.pdf

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/permit_extension_a3_procedure/he/5.2.0023%20נוהל20%מתן20%

pdf.בפועל20%או20%הארכת20%רישיון20%לישיבת20%ארעי20%מסוג20%א3%20ורישיון20%לישיבת20%קבע

האמור במסמך זה מתייחס לנשים ולגברים כאחד. בכל מקום במסמך זה שבו ננקטה לשון זכר,  הכוונה היא 
גם ללשון נקבה.
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 נוהל הטיפול במתן מעמד לנין של יהודי

עפ"י חוק השבות, יהודי ובת זוגו של יהודי, ילד ליהודי ובן זוג, נכד ליהודי ובן זוג זכאים 
רביעי  )דור  יהודי  של  נין  לישראל  להיכנס  אישור  קיבל  שבהם  במקרים  עולה.  למעמד 
ליהודי(, אין הוא זכאי למעמד עולה. עם זאת, כאשר מדובר בנין קטין )מתחת לגיל 18( 
הנלווה להוריו, ולצורך שמירת התא המשפחתי הקיים ואי-פיצול משפחות, ניתן, בתנאים 
שבהתאם  א/5,  מסוג  ארעי  לישיבת  רישיון  לו  לאשר  האוכלוסין,  רשות  בנוהלי  קבועים 
)או  ישראלית  אזרחות  לקבל  הקטין  יכול  שנים   3 לאחר  לשנה.  משנה  מוארך  לנהלים 
נדרשת  בקטין,  מדובר  שבו  מקרה  בכל  כי  יודגש  לבגיר(.  הפך  בינתיים  אם  להתאזרח, 

הסכמת שני ההורים, גם אם רק אחד ההורים עולה.

 - הסדרת המעמד תתאפשר כל עוד מדובר בקטין עד גיל 18, נין ליהודי, שהוריו קיבלו 
   אשרת עולה והוא נלווה אליהם.

מסמכים נדרשים

על מבקש הבקשה לגשת לרשות האוכלוסין וההגירה עם הוריו ולהצטייד במסמכים שלהלן:

דרכון זר בתוקף לשנתיים לפחות.	 

תעודת לידה מקורית, מאומתת ומתורגמת במידת הנדרש.	 

טופס בקשה להארכת רישיון ישיבה/להחלפת סוג אשרה )מצורף כנספח(.	 

קטינים עד גיל 16 – תמונה עדכנית; קטינים מעל גיל 16 – 3 תמונות עדכניות.	 

אגרת שירות )השירות כרוך בתשלום(.	 

בקשה לקבלת רישיון לראשונה

מעמד  שקיבלו  הוריו  עם  ארצה  הגיע  אשר  ליהודי  קטין  נין  הוא  המבקש  כי  יימצא  אם 
כעולים, יינתן למבקש רישיון לישיבת ארעי מסוג א/5 למשך שנה.

הארכת הרישיון

חיים  מרכז  מקיים  הנין  כי  נמצא  עוד  וכל  א/5,  מסוג  ארעי  לישיבת  לרישיון  שנה  בתום 
משותף בישראל עם הוריו, יוארך תוקף הרישיון בשנה נוספת, ובסך הכול – למשך שלוש 

שנים במצטבר. 
אם גילו של הנין מעל 14 – יש לוודא כי אין מניעה פלילית או ביטחונית להארכת תוקף רישיונו.

בתום שלוש שנים מקבלת הרישיון לראשונה, אם המבקש עודנו קטין, באפשרות הוריו 	 
להגיש בעבורו בקשה להענקת אזרחות ישראלית, או להגיש בקשה לרישיון לישיבת 
קבע, וכל זאת כל עוד הוכח קיום של מרכז חיים משותף של הקטין עם הוריו בארץ וכי 

אין מניעה פלילית או ביטחונית לאישור הבקשה.

אם המבקש כבר אינו קטין, באפשרותו להגיש בקשה להתאזרחות, או להגיש בקשה 	 
לרישיון לישיבת קבע.
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נוהל הטיפול במתן מעמד לבן קטין של בן/בת זוג של זכאי שבות

במקרים שבהם עלו ארצה זכֵאי חוק השבות ויש להם קטינים הנלווים אליהם אשר אינם 
זכאי חוק השבות, אף הם עשויים להיות זכאים לרישיון לישיבת ארעי מסוג א/5 בישראל, 

רישיון שניתן לשנה בכל פעם ומוארך אף הוא בכפוף לעמידה בנהלים.

יש לקיים את התנאים שלהלן:

המבקש הינו קטין עד גיל 18.	 

לפחות 	  העולה  ההורה  היה בחזקת  כי  ההוכחה  חובת  חלה   ,15 גיל  מעל  הקטין  אם 
שנתיים קודם להגשת הבקשה. אם הקטין לא היה בקשר רציף עם ההורה אשר עולה 
לארץ בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה, הבקשה תועבר לרשות האוכלוסין וההגירה. 

אם הקטין עד גיל 15, אין צורך בהוכחת הימצאות הקטין בחזקת ההורה העולה.  

 בעל דרכון זר בתוקף לשנתיים לפחות.	 

 בעל תעודת לידה מקורית, מאומתת ומתורגמת במידת הנדרש.	 

 יש להמציא פסק דין המעיד על כך שהילד נמצא בחזקה בלעדית של ההורה העולה 	 
לארץ או על הסכמת ההורה השני שנשאר בחו"ל, או לצרף תעודת פטירה של ההורה 

בחו"ל. על האישורים להיות מקוריים, מאומתים ומתורגמים במידת הנדרש.

מסמכים נדרשים 

על מבקש הבקשה לגשת לרשות האוכלוסין וההגירה ולהצטייד במסמכים שלהלן:

דרכון תקף לשנתיים מעבר לתוקף רישיון הישיבה.	 

תעודת לידה מקורית, מאומתת ומתורגמת במידת הנדרש.	 

טופס בקשה להארכת רישיון ישיבה/להחלפת סוג אשרה )מצורף כנספח(.	 

קטינים עד גיל 16 – תמונה עדכנית; קטינים מעל גיל 16 – 3 תמונות עדכניות.	 

אגרת שירות )השירות כרוך בתשלום(.	 

בקשה לקבלת רישיון לראשונה

לישיבת ארעי מסוג א/5  רישיון  יינתן למבקש  כי מולאו כל התנאים כנדרש,  יימצא  אם 
למשך שלוש שנים – שנה בכל פעם. בכל שנה בטרם תאושר ההארכה, ייבדק קיום של 

מרכז חיים משותף של הקטין עם ההורה  העולה.
 - אם גילו של הקטין מעל 14 – יש לוודא כי אין מניעה פלילית או ביטחונית להארכת תוקף רישיונו.

בקשה לקבלת אזרחות ישראלית

בתום שלוש שנים לישיבת ארעי מסוג א/5, כל עוד הוא עודנו קטין, יכולים הוריו להגיש 
בעבורו בקשה להענקת אזרחות ישראלית בהתאם לנהלי רשות האוכלוסין וההגירה. אם 
בגר, יוכל להגיש בעצמו בקשה להתאזרחות, או לחילופין להגיש בקשה לרישיון לישיבת 

קבע, בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בנוהל.



4 הסדרת מעמדם של נלווים קטינים שאינם זכאים למעמד עולה להורים בעלי אשרת עולה 

 כתובות וטלפונים 

מקרא

כתובת            מספר טלפון            מספר פקס           אתר אינטרנט           דואר אלקטרוני

*2994 ,03-9733333 ........................................................................... מרכז מידע טלפוני ארצי
קו חם לשעת חירום בלבד...................................................................................... 1255-081-010

www.klita.gov.il 
info@moia.gov.il 

משרד ראשי 
רח' קפלן 2, קריית בן-גוריון, בניין ב', ירושלים 9195016........................ 073-3972000

תלונות הציבור.......................................................................... 073-3972047, 073-3974113
073-3974111  ...............................................................................................................................................

הגשת תלונות באמצעות הדואר האלקטרוני
www.klita.gov.il  ...............דרך תיבת "צור קשר" באתר משרד העלייה והקליטה 
info@moia.gov.il  ........................................................................ או באמצעות דואר אלקטרוני 

1599-500-921 ....................................................................  רח' זלמן שז"ר 31, באר-שבע 
 08-6280529 ..............................................................................................................................................

מרחבים
מרחב באר-שבע והנגב

 1599-500-921 ....................................................................  רח' זלמן שז"ר 31, באר-שבע 
 08-6280529 ..............................................................................................................................................

מרחב ירושלים ויהודה
 רח' מבוא המתמיד 4, ירושלים................................................................... 1599-500-923    

 02 -6249398 .............................................................................................................................................

מרחב אשדוד ואשקלון
 שד' מנחם בגין 1, בניין צימר, אשדוד........................................................ 1599-500-914 

 08-8668030 .............................................................................................................................................

 מחוז הדרום וירושלים

משרד העלייה והקליטה 

http://www.klita.gov.il
mailto:info@moia.gov.il
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סניפים
אופקים

 רח' הרצל 37........................................................................................................ 073-3975251 
 08-9962743 ...............................................................................................................................................

אילת
 שד' התמרים 3, מרכז עירוני, קריית הממשלה.................................... 073-3975201  

 08-6372367 ...............................................................................................................................................

אשקלון
 רח' כצנלסון 9................................................................................................... 1599-500-915  

 073-3975555 ............................................................................................................................................

בית-שמש 
 רח' הרצל 9.......................................................................................................... 073-3972450  

 02-9912540 ...............................................................................................................................................

דימונה
 רח' הצאלה 8........................................................................................................ 073-3975101  

 08-6563880 ..............................................................................................................................................

נתיבות
  073-3975301  ............................................................................................  רח' יוסף סמילו 10

 08-9943307.............................................................................................................................................. 
ערד

  073-3975151 ................................................................................  רח' חן 34, מרכז מסחרי 
 08-9396201 ...............................................................................................................................................

קריית-גת
 רח' הגפן 3, בית אבגי.................................................................................... 1599-500-914  

 073-3975504 ............................................................................................................................................

שדרות
 073-3975351  ................................  רח' סמטת הפלדה 8, מקבץ הדיור פרץ סנטר 
 08-6610614 ................................................................................................................................................

 רח' אסתר המלכה 6, תל-אביב............................................................... 1599-500-901 
 073-3974132 .............................................................................................................................................

סניפים
מרחב תל-אביב

 רח' אסתר המלכה 6, תל-אביב............................................................... 1599-500-901 
 073-3974103 ............................................................................................................................................ 

מרחב ראשון-לציון וחולון
1599-500-910.................................................................  רח' ישראל גלילי 3, ראשון לציון
 03-9525893  .............................................................................................................................................

 מחוז תל-אביב והמרכז 
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מרחב נתניה והשרון
1599-500-905 ........................................................................................  רח' ברקת 3, נתניה
 09 - 8629435 ............................................................................................................................................

מרחב פתח-תקווה והשפלה
 רח' ההסתדרות 26, פתח-תקווה............................................................ 1599-500-907   

 03 -9312606 ..............................................................................................................................................

סניפים
חולון

 רח' אילת 36...................................................................................................... 1599-500-908 
 03-5056997 ...............................................................................................................................................

השרון
 1599-500-906.........................................................................  רח' התע"ש 23, כפר-סבא

 09-7663515 ................................................................................................................................................

רחובות
 רח' בנימין 12........................................................................................................ 073-3974800 

 08-9390256 ..............................................................................................................................................

רמלה
 1599-500-912 ..................................................................  רח' הרצל 91, קריית הממשלה

 08-9208019   ............................................................................................................................................

 שד' הפל-ים 15, בניין א', חיפה.................................................................. 1599-500-922 
 04-8622587 ...............................................................................................................................................

מרחבים
מרחב חיפה והקריות

 שד' הפל-ים 15, בניין ב', חיפה ................................................................. 1599-500-922 
 073-3973273  ...........................................................................................................................................

מרחב גליל עליון
 רח' מעלה כמון 2, בניין ביג, כרמיאל....................................................... 1599-500-920  

 073-3973414 .............................................................................................................................................

מרחב נוף הגליל והעמקים
 רח' המלאכה 52, בניין "לב עסקים", נוף הגליל.............................. 1599-500-903 
 04-6564019 ...............................................................................................................................................

מרחב חדרה
 רח' הלל יפה 13,  חדרה.............................................................................. 1599-500-904  

  073-3973216 ............................................................................................................................................

 מחוז חיפה והצפון
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סניפים 
הקריות

 רח' המייסדים 7, קריית ביאליק .............................................................. 1599-500-902 
 04-8742957 ...............................................................................................................................................

טבריה
 רח' יוחנן בן זכאי 16, קומה 2....................................................................... 073-3973940 
 04-6717061 .................................................................................................................................................

מגדל-העמק
 רח' ניצנים 45, מרכז מסחרי, קומה ב'.................................................... 073-3973980 
 04-6040376 ..............................................................................................................................................

מעלות
 שד' ירושלים 21, קניון הרקפות ................................................................. 073-3973650 
 04-8202996 ..............................................................................................................................................

נהריה
 073-3973600 ...............................................................................................  דרך העצמאות 9
 073-3973603  ...........................................................................................................................................

עכו
 רח' שלום הגליל 1, קניון עכו .................................................................. 073-3973500/1 
 04-9916833  ..............................................................................................................................................

עפולה
 רח' יהושע חנקין 34 ...................................................................................... 073-3973900  
 073-3973904  ...........................................................................................................................................

צפת
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