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 5.1.0009 מספר נוהל   מינהל אוכלוסין-משרד הפנים  

 ל"נוהל הטיפול במתן אשרת כניסה לילד שאומץ בחו

 כללי
 נכנסו לתוקפן הוראות התיקון לחוק האימוץ ילדים המסדירות את נושא 1.1.98ביום  .1

בהתאם לאמנה , ל על ידי תושבי ואזרחי ישראל"אימוץ של ילדים מחו-ארצי -האימוץ הבין

 .הבינלאומית בענין אימוץ ילדים

או תושב המבקש לאמץ ילד יופנה לעמותה מוכרת הנמצאת על פי החוק החדש כל אזרח  .2

 .בבקשה לאמץ ילד") הרשות המרכזית("תחת פיקוח מטעם משרד העבודה והרווחה 

מול הרשות המוסמכת של ,העמותה תטפל בבקשה בהתאם לכללים הקבועים בחוק .3

 .מדינת החוץ

, ידי ההוריםלפי חוק לאימוצו של הילד על , לאחר שיתקבלו כל האישורים הנדרשים .4

העמותה תפנה למינהל האוכלוסין במשרד הפנים בבקשה לאשר את כניסת הילד 

 .לישיבת קבע

ילד שאושרה כניסתו יקבל אשרת כניסה לישראל לישיבת קבע ובארץ תבחן גם זכאותו  .5

 .לאזרחות ישראלית

יצויין כי במקום עמותה רשאית לפעול גם הרשות המרכזית עצמה ולבקש אישור לכניסתו  .6

 . של ילד באימוץ בין ארצי

 מטרת הנוהל .א
 ל"לקבוע את השיטה לטיפול בבקשות לאשרות כניסה לילדים מאומצים בחו  1.א

 תנאים ודרישות .ב

 :על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים

בצירוף אישור ) ב דוגמא"מצ ( למתן אשרת כניסה לישיבת קבעלמלא בקשהיש   1.ב

ימוץ וכן אישור של רופא מטעם העמותה הרשות המרכזית של מדינת החוץ לא

 .לפיו אין הילד חולה

 3ים יושבים בישראל /יש לוודא כי המבקש( קבע אזרח או תושבעל המבקש להיות   2.ב

 החודשים שקדמו 18 חודשים מתוך 12שקדמו למתן צו האימוץ או  השנים 5מתוך 

 ).למתן הצו
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עות הרשות המרכזית הבקשה תועבר דרך עמותה המוסמכת לכך או באמצ  3.ב

 .לאימוץ

 . השירות אינו כרוך בתשלום אגרה-תשלום אגרה   4.ב

 

 הליך הטיפול .ג

 
הבקשה תועבר לשירות למען הילד ולאחר אישורה למינהל אוכלוסין באמצעות   1.ג

 . במחלקה לאשרותמינהל האוכלוסיןמטה הבקשה תיבדק ב. העמותה

 .פרטי המבקשים לאמץ יאומתו מול קובץ המרשם  2.ג

יש לוודא כי המבקשים יושבים בישראל שלוש מתוך חמש שנים שקדמו ליום   3.ג

 .הגשת הבקשה

במדינת החוץ בה מתנהל הליך ישראל עם אישור הבקשה יישלח אישור לנציגות   4.ג

, עמותההעתקים מהאישור יישלחו ל. האימוץ למתן אשרה לישיבת קבע עבור הילד

 .ג"ולנתבלאימוץ לרשות המרכזית 

 : ישראל במדינת החוץ בה מתנהל הליך האימוץהגיע האישור לנציגות  5.ג

 את ההורים המאמצים באמצעות מסמכי הנסיעה עובד מוסמך בקונסוליהיזהה   5.1.ג

במקרים . וכן את הילד באמצעות מסמך הנסיעה שלו, הישראלים שלהם

 .י מי שאינו אחד מהוריו"וי הילד לישראל עמיוחדים יינתן אישור לליו

 אישור של הרשות המוסמכת  עובד מוסמך בקונסוליהעל ההורים להציג בפני 5.2.ג

 .של מדינת החוץ הקובע כי הם רשאים להוציא את הילד ממדינת החוץ

 .י הקונסוליה"האישור יאומת ע 5.3.ג

 . חודשים6- לבתוקף, הנציג ייתן לקטין אשרת כניסה לישיבת קבע 5.4.ג

וישלחו חזרה למינהל ) ראה נספח(הנציג ימלא את החלק התחתון של הטופס  5.5.ג

האוכלוסין בצירוף אישור מהרשות המוסמכת של מדינת החוץ כי ההורים 

 .רשאים להוציא את הילד ממדינת החוץ
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 . מרשם2.13.0003באשר לרישום הילד יש לפנות לנוהל מספר 

 .2.12.0004'  ראה נוהל מרשם מסאופן רישום האימוץ 5.6.ג

 

 החוק וסעיפיו .ד
 

 1998-ח" לחוק האימוץ תשנלט28 -א 28סעיף  1.ד

 

 נספחים .ה
 

 102/אש -לישיבת קבע למטרת אימוץ בין ארציבקשה למתן אשרת כניסה לישראל   1.ה
 137/אש-אשרה לישיבת קבע לילד מאומץ  2.ה

 



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 

   : תאריך      נציגות ישראל ב : אל

 לאשרות זרים' המח/ משרד הפנים : מאת

 

 Uאשרה לישיבת קבע לילדU: הנדון
 

 :מאשרים הענקת אשרה לישיבת קבע לילד שפרטיו מצוינים בזה

      עמותה

     שם המשפחה

     שם פרטי

      אזרחות

       דרכון

     תאריך לידה

     טי ההוריםפר

      כתובת

 .ניתן אישור לליווי הילד לישראל על ידי מי שאינו אחד ההורים

    שם הפקיד        פרטי המלווה 

    חתימה          

 הרשות המרכזית לאימוץ בין ארצי: העתק
 

 אישור הנציג

     ניתנה על ידי אשרה לישיבת קבע עבור הילד     ביום 

    מספר דרכון 

 )כאשר בדרכון לא מופיע השם המקורי של הילד (    על שם 

      לאב  האשרה ניתנה 

      לאם    

     למלווה שאושר    

 

 ב"מצ

 .אישור מהרשות המוסמכת ממדינת החוץ כי ההורים רשאים להוציא את הילד ממדינת החוץ

 .צו אימוץ סופי מבית משפט המאשר את מסירת הילד להורים

    הנציג שם         

     חתימה     ביקורת הגבולות: העתק



 )א(2תקנה 

 בקשה למתן אשרת כניסה לישראל לישיבת קבע
 למטרת אימוץ בין ארצי

 

 

 )להלן הילד(פרטי הילד המאומץ  .א

 בעברית

In Hebrew 

 שם האם שם האב שם פרטי שם המשפחה

 באנגלית

In English 

Family Name First Name Fathers Name Mothers Name 

 .זר של הילדהפרטים ימולאו על פי הרישום בדרכונו ה

    מין     לאום     דת 

    אזרחות     ארץ לידה    תאריך לידה 

   בתוקף עד    ניתן ביום    של מדינת   ' דרכון מס

 

 

 ים לאמץ/פרטי המבקש .ב
   פרטי האם המאמצת     פרטי האב המאמץ    

           שם פרטי 

           שם משפחה 

          תעודת זהות' מס

           ון מספר דרכ

           תאריך לידה 

          תושב קבע/אזרח

          אזרחויות קודמות

           מצב אישי 

 

        ים לאמץ /המען בישראל של המבקש
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 מדינת האימוץ .ג
 רת אימוץ בין ארצי המדינה שבה מתנהלים הליכי האימוץ ואשר בה יימסר הילד למט

     

 

 ים לאמץ/הצהרת המבקש .ד
    מאשר בזה כי הסכמתי לאמץ את הילד , מים מטה/ו החתום/אני. 1

ואני מבקש ) שם העמותה (   באמצעות העמותה המוכרת ) שם הילד(

 .לקבלו לשם אימוץ

בתוך שישה , ים לקבל את הילד במדינת החוץ ולהיכנס עמו לישראל/ו מתחייב/אני. 2

 .דשים מיום קבלת האשרהחו

 :לנו כי האשרה והרשיון  לישיבת קבע שינתנו לילד יפקעו בכל אחת מאלה/ידוע לי. 3

 .הילד לא נכנס לישראל בתוך שישה חודשים מיום קבלת האשרה .1

בקשה לרישום האימוץ , לא הוגשה בתוך שישה חודשים מיום כניסת הילד לישראל .2

להלן  (1981-א"התשמ,  אימוץ ילדים לחוק29כאמור בסעיף , בפנקס האימוצים

 .לחוק האימוץ) כ(28או בקשה למתן צו אימוץ לפי סעיף ) חוק האימוץ

נו לעיל נכונים וכי הם נמסרו בהכרה שהם מהווים /ים כי הפרטים שמסרתי/ו מצהיר/אני. 4

 .יסוד לדיון בבקשה

 

 חתימת האם המאמצת    חתימת האב המאמץ  

 

     ד "ו בפני עו/ הופיע  אני מאשר בזה כי ביום 

     ' גב/ מר    במשרדי ברחוב 

הם לומר /ו כי עליו/ ואחרי שהוזהר    בעל תעודת זהות מספר 

ו את /אישר, ים לעונשים הקבועים בחוק/ו צפוי/ו כן יהיה/וכי אם לא יעשה, את האמת

 .ו עליה בפני/ם וחתם/נכונות הצהרתו

 

 ד"עו         

 

 וכרתאישור העמותה המ. ה
     שם העמותה 

 )ד"י עו"יש לצרף את העתק האישור מאומת ע (  אושרה כעמותה מוכרת ביום 

        מורשה החתימה בשם העמותה  
        שם משפחה  שם פרטי     
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  הוראות סעיפים   אני מאשר כי התקיימו לצורך אימוצו של הילד . 1

כי ניתנו כל , ובכלל זה, 1981-א"התשמ, לחוק אימוץ ילדים) יד(28עד ) ז(28

האישורים הנדרשים מהרשות המוסמכת של מדינת החוץ וכי העמותה קבעה שאימוץ 

 .הילד על ידי המאמצים הוא לטובת הילד

 .ב האישורים מהרשות המוסמכת של מדינת החוץ"רצ

ת ערך בדיקות לילד ומצא כי אין הוא חולה אני מאשר כי רופא מטעם העמותה המוכר. 2

 .במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור

ים לקבל אשרה ורשיון כניסה לישראל לישיבת קבע של הילד למטרת /ו מבקש/אני. 3

 .אימוץ בין ארצי

       ים לאמץ ב /הילד יימסר למבקש. 4

 בכניסתו לישראל) שם ההורה המלווה (   וילווה על ידי 

 .ים לאמץ בישראל/אישור הרשות המרכזית למסירת הילד למבקשניתן 

      הילד ילווה בכניסתו לישראל על ידי 

 :ידוע לעמותה כי האשרה והרשיון לישיבת קבע שיינתנו לילד יפקעו בכל אחת מאלה. 5

 .הילד לא נכנס לישראל בתוך שישה חודשים מיום קבלת האשרה .א

בקשה לרישום האימוץ , יסת הילד לישראללא הוגשה בתוך שישה חודשים מיום כנ .ב

-להלן (1981-א"התשמ,  לחוק אימוץ ילדים29כאמור בסעיף , בפנקס האימוצים

 .לחוק האימוץ) ב(28או בקשה למתן צו אימוץ לפי סעיף , )חוק האימוץ

 

 חתימת וחותמת העמותה         

 

    ד "ה בפני עו/ הופיע   אני מאשר בזה כי ביום 

    ' גב/ מר     ' במשרדי ברח

ה לומר /ה כי עליו/ ואחרי שהוזהר    ת תעודת זהות מספר /בעל

ה את /אישר, ה לעונשים הקבועים בחוק/תהיה צפוי/תעשה כן י/וכי אם לא י, את האמת

 .מה עליה בפני/ה וחתם/נכונות הצהרתו

 

          
 ד"עו                    

 

 )1998 בפברואר 18(ח "בשבט התשנ' כב

 )1382-3חמ (

        _____________________ 

  שר הפנים            
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	נוהל הטיפול במתן אשרת כניסה לילד שאומץ בחו"ל

