סעיף  4לחוק האזרחות ,התשי"ב  1952 -קובע כי ילדו של אזרח ישראלי הינו אזרח ישראלי מלידה
אף אם נולד מחוץ לישראל (בכפוף לאמור בסעיף) .במקביל ,סעיף  11לחוק מרשם האוכלוסין
התשכ"ה – , 1965קובע כי תושב שנולד לו ילד בחוץ-לארץ חייב למסור לפקיד רישום תוך שלושים
יום ממועד הלידה הודעה על פרטי הרישום של ילדו .
בנוסף ,סעיף 2א לחוק הדרכונים ,תשי"ב ,1952-קובע כי אזרח ישראלי יציג ,בעת כניסתו לישראל
ובעת יציאתו ממנה ,לפני קצין ביקורת הגבולות ,דרכון ישראלי או תעודת מעבר ישראלית; השר
רשאי ,בנסיבות מיוחדות ,לאשר כניסה ויציאה של אזרח ישראלי על סמך הצגת דרכון או תעודת
מעבר אחרים .
בהתאם ,אזרחים ישראליים שמרכז חייהם בחו"ל ,נדרשים לרשום את ילדיהם שנולדו להם בחו"ל
בנציגויות ישראל בחו"ל או בלשכות רשות האוכלוסין בישראל .לא תתאפשר כניסה לישראל של
קטינים שנולדו להורים ישראליים ואשר זכאים לאזרחות ישראלית ללא רישום במרשם באוכלוסין
ובאמצעות דרכוניהם הזרים .
לאור התפרצות נגיף הקורונה והמגבלות הקיימות ובהתחשב בהיקף הפניות הגדול של אזרחים
ישראליים המתגוררים דרך קבע בחו"ל ומעוניינים להגיע לביקור בישראל עם ילדיהם שנולדו בחו"ל ,
וטרם נרשמו במרשם האוכלוסין כמתחייב בחוק ,בתקופה הקרובה ,ובהתחשב בתהליכי הרישום
המצריכים התארגנות מוקדמת ,הוחלט על ידי רשות האוכלוסין וההגירה ,בתיאום עם משרד החוץ
ובאישור שר הפנים ,לאפשר בעת הזו כניסת ילדים קטינים של אזרחים ישראלים באמצעות דרכוניהם
הזרים ,לאחר שהחלו בתהליך הרישום אך טרם השלימו הליך זה ,עד לתאריך  .2021.12.31לאחר
מועד זה לא תתאפשר כניסת ילדים לאזרחים ישראלים ללא רישום במרשם האוכלוסין כמתחייב
בחוק וכניסה בדרכון ישראלי .
יובהר כי בימים אלה ,בשל מגבלות הקורונה ,נדרש לקבל אישור חריג לצורך כניסה לישראל למטרת
ביקור עם דרכון זר .לצורך קבלת אישור כניסה לישראל בדרכון זר ,יש להגיש בקשה לנציגות ישראל
בחו"ל .
לבקשה לאישור הכניסה של ילדים של אזרחים ישראליים בדרכון זר ,יש לצרף את המסמכים הבאים:





טופס בקשה לרישום נולד;
העתק תעודת לידה גם אם טרם אומתה כדין;
כל מסמך אחר הנדרש לצורך השלמת הליך הרישום ואשר מצוי בידי האזרחים*
מגיש הבקשה יצרף מכתב ובו יציין כי מדובר בביקור בלבד ,וכי הנו מתחייב כי תוך  60ימים
מחזרתו למדינה בה מרכז חייו ירשום את ילדיו כמתחייב בחוק ,ויאשר שידוע לו שלאחר
 31.3.2021לא תתאפשר כניסה נוספת של ילדיו ללא השלמת הליך הרישום .

את הבקשה ניתן להגיש בדוא"ל ואין צורך להגיע לנציגות.
באפשרות האזרחים הישראליים להשלים את הליך הרישום במהלך הביקור בישראל באחת מלשכות
רשות האוכלוסין וההגירה או בנציגות ישראל הקרובה למקום מגוריהם .
*מידע לגבי המסמכים הנדרשים לצורך רישום לידה בחו"ל נמצאים בקישור הבא :
https://www.gov.il/he/service/registration_of_a_child_who_was_born_abroad
יובהר כי האמור לעיל לא חל על אזרחים ישראלים ששניהם או אחד מהם מתגוררים דרך קבע
בישראל ואשר ילדם שנולד בחו"ל טרם נרשם במרשם האוכלוסין.
בכל הנוגע לבקשה לרישום ילד אשר נולד בחו"ל לאב ולאם אשר שניהם אזרחים ישראלים אשר
מתגוררים בחו"ל דרך קבע למעלה מ 5-שנים  -במקרה בו אין באפשרותם להמציא מסמכים
רפואיים מההיריון/לידה ,ניתן יהיה להסתפק בהצהרת האם אשר רשומה בתעודת הלידה לפיה
היא האם היולדת ,וכי לא מדובר בילד שאומץ או שנולד במסגרת הליך פונדקאות .יובהר כי
רישום אבהות ימשיך להתבצע ע"פ הכללים הרגילים

