
  

  

  

    5.2.0036 מספר נוהל:  

  

  

 תחום:  אשרות  

  

מתן מעמד להורה של  ( 7מהדורה ) 5מתוך    1דף  
 נושא: 

 22.5.2022תאריך עדכון:   חייל/ים 

  5.2.0036מספר נוהל: 
  

 רשות האוכלוסין וההגירה 

  נוהל מתן מעמד להורים לחייל/ים

  

  כללי  א. 

, (נוסח משולב)כהגדרתו בחוק שירות ביטחון )נוהל זה יחול על חייל אזרח ישראלי שמשרת בשירות סדיר  .1.א

חודשים, אף אם שוחרר קודם לסיום  18ונקרא לשרת מעל  לפחות חודשים 12בצה"ל  (19861-התשמ"ו

שחרור מחמת מחלה, החמרת מחלה או חבלה שאירעו בתקופת שירותו ועקב השירות ובתנאי )התקופה 

למעט שחרור עקב אי התאמה או  ,שלא נגרמה כתוצאה מהתנהגות רעה חמורה מצדו של החייל(

   .("מזמין/ חייל" להלן:)  .הרשעה בדין

 

נוהל זה יחול על חייל שהורה/יו הביולוגי מתגורר בחו"ל ומבקש להצטרף אליו ולשהות לצדו במהלך  .2.א

 .("/ההורהמוזמןלהלן ")שירות הסדיר של החייל 

ובעת   בתנאי הנוהל החיילעמידת לאחר מכוח נוהל זה תתאפשר להורה של חייל הגשת בקשה לקבלת מעמד  .3.א

של החייל  סיום השירות הסדירכן תתאפשר הגשת בקשה אף לאחר מועד  .סדיר כנדרש שירותב היותו

. למשל חודשים ממועד גיוסו של החייל 64ועד לתקופה מקסימלית של  בפועל בהתאם לתקופה אותה שירת

וככל  סיום השירות הסדירחודשים מיום  18חודשים, תתאפשר הגשת בקשה עד  18ככל שהחייל שירת 

 .השירות הסדירסיום חודשים ממועד  24סדיר בצה"ל, תתאפשר הגשת הבקשה  חודשים שירות 24ששירת 

 ,ההורה לא יוכל לזכות מכוחו כל קרובי משפחה, בכל עת, בכל רישיון ישיבה ע"פ חוק הכניסה לישראל .4.א

, וכן לא יוכל לזכותם מכוחו באזרחות. ההורה יחתום על טופס הצהרה לפיו הוא מודע 1952-התשי"ב

 . א יוכל לצרף מכוחו כל קרוב משפחהומסכים לכך של

מוזמן שאושרה בקשתו בהתאם לתנאי נוהל זה וקיבל בישראל אשרה ורישיון  –אשרת כניסה חוזרת  .5.א

ישיבה, היוצא לחו"ל במהלך תוקפו של הרישיון ומתעד לשוב ארצה, נדרש להצטייד מראש באשרת 

מבעוד מועד, מאחר ותוקף רישיון  תהאזוריכניסה חוזרת ("אינטר ויזה )"בלשכת מינהל האוכלוסין 

 הישיבה שברשותו פג עם יציאתו מישראל. 

נמצאה אי עמידה בנהלים ו/או התגלתה אי מסירה של מידע מלא ומקיף ו/או התקבלה המלצה אם  .6.א

שאית, בכפוף ר )להלן: "הרשות") מנומקת מרשות ציבורית לביטול הרישיון, רשות האוכלוסין וההגירה

 טל לאלתר כל רישיון שניתן מכוח נוהל זה.  לעריכת שימוע ,לב

  

                                              

 לחוק זה  16-15סעיפים 1 



  

  

  

    5.2.0036 מספר נוהל:  

  

  

 תחום:  אשרות  

  

מתן מעמד להורה של  ( 7מהדורה ) 5מתוך    2דף  
 נושא: 

 22.5.2022תאריך עדכון:   חייל/ים 

  5.2.0036מספר נוהל: 
  

 רשות האוכלוסין וההגירה 

  מטרת הנוהל: .ב

  

לקבוע את אופן הטיפול בבקשות למתן אשרת כניסה ,אשרה ורישיון ישיבה בישראל להורה/ים ביולוגי/ים של 

 חייל והארכת תוקפו של הרישיון. 

   תנאים ודרישות: .ג

 חובת נוכחות אישית של המזמין בלשכת מינהל האוכלוסין האזורית במקום מגוריו.   .1.ג

 לכל מוזמן.  )1אש/(טופס בקשה לאשרת כניסה  .2.ג

 דרכון זר של המוזמן בתוקף לחצי שנה מעבר לתוקף הרישיון שיינתן .  .3.ג

 תמונה חזותית ועדכנית של המוזמן.  .4.ג

 הצגת תעודת הזהות של המזמין.  .5.ג

  וזמן מקורי מאומת ובמידת הצורך גם מתורגם, כמפורט להלן:הגשת תיעוד של המ .6.ג

בסמכות אך יש לא מאומתת. ,תעודת לידה מאומתת של המוזמן. תינתן עדיפות לתעודה מקורית  (1

אשרות בלשכה לדרוש אימות אף אם הדרישה לאימות תוביל להנפקה של תעודה  ראש צוות

 משוחזרת. 

 נוספות מקוריות, מאומתות ומתורגמות המעידות על הקשר תעודת לידה של המזמין ותעודות ( 2

 המשפחתי בין המזמין למוזמן . 

של המוזמן יש להציג תעודה ציבורית המעידה על שינויי  (פרטי/משפחה)בוצעו שינויי שם ככל ש( 3

 שם. 

 תעודה ציבורית עדכנית ממדינתו של המוזמן המעידה על מצבו האישי של המוזמן. ( 4

שהונפקה בחצי השנה האחרונה  (הכוללת גם שינויי שם) יציג מסמך רשמי ממדינת המוצא המוזמן( 5

המאשר שאין לו עבר פלילי או הרשעות כלשהן להלן: "תעודת יושר". במידת הצורך תידרש גם 

 תעודת יושר פדראלית או תעודה מן המחוז אליו משתייך המוזמן, לפי העניין. 

 ין: אישור על שירות בצה"ל של המזמ .7.ג

לגבי חייל המשרת בשירות סדיר, מונפק האישור על ידי קצין העיר ובו מצוינת תקופת תחילת  (1

 השירות ומועד סיום השירות המתוכנן. 

 סדירבה מפורט משך שירותו ה תעודת שחרור מצה"ל- לגבי חייל שסיים את שירותו הסדיר בצה"ל (2

 של החייל.  

 



  

  

  

    5.2.0036 מספר נוהל:  

  

  

 תחום:  אשרות  

  

מתן מעמד להורה של  ( 7מהדורה ) 5מתוך    3דף  
 נושא: 

 22.5.2022תאריך עדכון:   חייל/ים 

  5.2.0036מספר נוהל: 
  

 רשות האוכלוסין וההגירה 

תצהיר של המוזמן בפני קונסול ישראל בחו"ל לפיו הוא מודע ומסכים לכך שלא יינתן מעמד לבני משפחה  .8.ג

 נוספים, בעקבות קבלת המעמד בארץ. 

מוזמנים נתיני ו/או ילידי מדינות חבר העמים יופנו ע"י לשכת מינהל האוכלוסין לקבלת חוות דעת לשכת  .9.ג

 נתיב.  -הקשר

 יקול דעת הלשכה/נציגות ישראל, בהתאם לנסיבות המקרה . כל מסמך אחר שיידרש, עפ"י ש .10.ג

 השירות כרוך בתשלום ע"פ לוח אגרות.  –תשלום אגרה  .11.ג

 

  הליך הטיפול: .ד

  

 המטפל בבקשה, יקלוט את פרטי המוזמן במערכת  ("עובד לשכהלהלן:" )עובד בדרגת "נציג שירות" ומעלה  .1.ד

למול מערכות המחשוב ברשות, ובכללם פרטי שהוגש והממוחשבת של הרשות, בהתאם לנתוני צילום הדרכון 

כניסות ויציאות של המוזמן, סירובים ואישורים אל מול הקונסוליה בחו"ל, קיום תיקים נוספים ע"ש המוזמן 

וכן יבדוק את המסמכים הרלוונטיים ואמיתותם, יסרוק כל החומר לארכיון הממוחשב, יבדוק בתיק אדם ויוודא 

ות פעיל, ו/או תיקים נוספים ביחידות הרשות השונות, יבדוק את פרטי המזמין וכי שלמוזמן אין מספר זה

/ התאזרחות  4.9.0002 המזמין הינו אזרח ישראלי ומעמדו אינו מוטל בספק בהתאם לנוהל בירור אזרחות

 ויעדכן הבקשה ופרטיה "בתיק בקשות" ו"גיליון רישום" של המזמין והמוזמן.  4.4.0001

נמצא כי שהה בעבר יבוצע קישור לתיקיו ש ככלדוק האם המוזמן שהה בישראל בעבר. עובד הלשכה יב .2.ד

חוקיות כניסותיו לישראל, משך שהיותיו בישראל בשנה האחרונה  –הקודמים, וכן ייבדקו הנתונים הבאים 

בלות במצטבר, חוקיות שהיותיו, סוג הרישיון שהיה ברשותו, ואופן יציאותיו מישראל. עוד ייבדק כי אין הג

או כל מניעה אחרת לאישור הבקשה. אם ישנה הגבלה, יש לפעול בהתאם  (שהייה בלתי חוקית בעבר וכד')

 . 1.2.0001ל"נוהל מתן שירותים המצריכים בירור מקדים" מספר 

ויימצא כי המוזמן נכנס לישראל שלא כדין/ סורבה כניסתו לישראל בעבר/ שהה שלא כדין, נעצר והורחק/  היה .3.ד

ל מעמד במרמה בישראל/ בני משפחתו שוהים בישראל שלא כדין/ מסר פרטים כוזבים וכיוב', ניסה לקב

 תועבר הבקשה להזמנתו להחלטת ראש צוות אשרות בלשכה . 

במקרים בהם מדינת מוצאו/אזרחותו של המוזמן מוגדרת כמדינת אבחון ע"י גורמי הביטחון יוודא עובד  .4.ד

  טרם העברתו לאבחון . (22אש/)הלשכה כי מולאו כל העמודות בטופס פרטים אישיים 

 חודשים מעבר לתקופת הרישיון המבוקש.  6יש לוודא שברשות המוזמן דרכון תקף לתקופה של לפחות  .5.ד



  

  

  

    5.2.0036 מספר נוהל:  

  

  

 תחום:  אשרות  

  

מתן מעמד להורה של  ( 7מהדורה ) 5מתוך    4דף  
 נושא: 

 22.5.2022תאריך עדכון:   חייל/ים 

  5.2.0036מספר נוהל: 
  

 רשות האוכלוסין וההגירה 

עובד הלשכה יחתים המבקש על הטפסים הנדרשים ויוודא כי הומצאו כלל המסמכים הנדרשים ויבדוק את  .6.ד

לא הומצאו כלל המסמכים הנדרשים ו/או אימּותם במידת הנדרש, יידרש המבקש בכתב אם אמיתותם. 

  להשלימם תוך מתן פרק זמן קצוב.

נקרא  וכי דשים לפחות מתוך תקופת השרותחו 12על עובד הלשכה לוודא שהחייל השלים תקופת שרות של  .7.ד

מקרים חריגים וגבוליים יש להיוועץ במטה מנ"א  בנוהל זה. 3בהתאם למצוין בס' א.ו חודשים 18לשרת מעל 

 או במרחב הרלוונטי.

הבקשה אינה עומדת בתנאים המפורטים לעיל ו/או לא הושלם כל התיעוד הנדרש בחלוף הזמן ככל ש .8.ד

ה מכתב סירוב הבקשה על הסף. ההחלטה תעודכן במערכת הממוחשבת שהוקצב, ישלח עובד הלשכ

  ובגיליון הרישום, לרבות עדכון הגבלה ככל שהוחלט, סגירת הבקשה וסריקת החומר לארכיון הממוחשב .

נמצא כי אין מניעה לאישור הבקשה ,בסמכות אם לאחר וידוא עמידה בתנאי הנוהל, השלמת התיעוד הנדרש,  .9.ד

אשר הבקשה. החליט ראש הצוות לסרב הבקשה יישלח מכתב למזמין על סירוב הבקשה ראש צוות אשרות ל

ימים, תוך פירוט נימוקי הסירוב ובציון האפשרות להגשת ערר פנימי בהתאם לנוהל הטיפול  30בתוך 

סיכום תיק ונימוקי ההחלטה יעודכנו במערכת הממוחשבת ובגיליון הרישום,  1.6.0001בבקשות ועררים 

 כון הגבלה ככל שהוחלט, סגירת הבקשה וסריקת החומר לארכיון הממוחשב . לרבות עד

 3לתקופה של עד  2הוחלט לאשר הבקשה, יעודכן אישור הבקשה לאשרת כניסה ורישיון ישיבה מסוג ב/ .10.ד

חודשים, סיכום התיק ונימוקי ההחלטה במערכת הממוחשבת בגיליון הרישום ובחוצץ אשרות וסריקת החומר 

חשב. בבקשה של זר ממדינה החייבת באשרת כניסה, יועבר אישור לקונסוליה הישראלית לארכיון הממו

 בצירוף הערות, ככל שישנן ותימסר הודעה למזמין בדבר אישור הבקשה.  

לתקופה של שנה, ובסה"כ  5עם הגעת המוזמן/ים לארץ תוגש בקשה לקבלת מעמד של תושב ארעי מסוג א/ .11.ד

ניתן לאשר אשרת  שנים, בכפוף לעמידה בתנאים בנוהל זה. 4תהא  תקופת השהייה המצטברת במעמד זה

 כניסה חוזרת לכל תקופת הרישיון. 

תוקף רישיון הישיבה של המוזמן יוארך כל שנה בכפוף להגשת בקשה להארכת רישיון ובדיקתה. הבדיקה  .12.ד

תכלול בין היתר, בדיקת מרכז חיים של החייל והורה/ים, המשך קיום הקשר בין ההורה/ים לחייל, בדיקת 

בכל יתר  מטא"ר של החייל והורה/יו, המצאת אישור בדבר המשך השירות הצבאי של החייל ועמידה

 הקריטריונים המחויבים בעת הארכת הרישיון. 

הארכת תוקף רישיון ישיבת הארעי לאחר תום השרות הצבאי של החייל תותנה בכך כי החייל השלים את  .13.ד

  .שירותו הסדיר, ע"פ הגדרת "השלמת שרות סדיר"

ו/או השתמטות לא יינתן/יוארך מעמד להורה לחייל אשר לא השלים את שירותו הצבאי מסיבות משמעת  .14.ד

הומצא אישור המעיד ככל שו/או הרשעה בדין ו/או חבלה שנגרמה כתוצאה מהתנהגות חמורה מצד החייל. 



  

  

  

    5.2.0036 מספר נוהל:  

  

  

 תחום:  אשרות  

  

מתן מעמד להורה של  ( 7מהדורה ) 5מתוך    5דף  
 נושא: 

 22.5.2022תאריך עדכון:   חייל/ים 

  5.2.0036מספר נוהל: 
  

 רשות האוכלוסין וההגירה 

כי החייל לא השלים את שירותו הצבאי מהסיבות דנן, תועבר הבקשה להחלטה סופית לראש דסק איחוד 

 משפחות במטה מינהל האוכלוסין. 

כגון מחלה, החמרת מחלה  14אחרת שאינה מפורטת בסעיף ד.חייל שלא משלים את שירותו הצבאי מסיבה  .15.ד

או חבלה שנגרמו בתקופת שירותו או בעקבות שירותו הצבאי, ייחשב כמי שהשלים את שירותו הצבאי לשם 

 המשך הטיפול על פי נוהל זה. 

בכל עת, בכל רישיון ישיבה ע"פ חוק הכניסה  יובהר כי ההורה לא יוכל לזכות מכוחו כל קרובי משפחה, .16.ד

המוזמן יוחתם על טופס הצהרה המבהיר לו  .וכן לא יוכל לזכותם מכוחו באזרחות 1952-לישראל התשי"ב 

 את הסוגיה.  

אם יבקש/ו  5.2.0023יקבל/ו ההורה/ים מעמד של תושב קבע בהתאם לנוהל  5שנים במעמד א/ 4לאחר  .17.ד

 . 12זאת ובכפוף לאמור בסעיף ד.

החייל ככל שכל זאת  4.4.0001בתום שנה כתושבי קבע יוכל/ו ההורה/ים להתאזרח ע"פ בקשתם ע"פ נוהל  .18.ד

וקיומו של מרכז חיים ובכפוף לסייגים  12והוריו עומדים בקריטריונים שנקבעו בנוהל זה, לרבות בסעיף ד.

 הדבר אינו מנוגד לתקנת הציבור. ואם הרגילים להענקת תושבות ואזרחות 

 רחותם לא תותנה בויתור על אזרחותם הקודמת. אז .19.ד

אין  האמור לעיל כפוף לכך שמרכז החיים של ההורה ושל החייל הם בישראל, מוסיף להתקיים ביניהם קשר, .20.ד

מניעה פלילית או ביטחונית וכי הענקת המעמד בין עפ"י חוק הכניסה לישראל ובין בהתאזרחות, אינה בניגוד 

 לתקנת הציבור בישראל. 

זה לא יחול על מי שכניסתו ושהותו בישראל, בעבר או בהווה, נעשתה על סמך ידיעות כוזבות ו/או  הסדר .21.ד

  מסמכים מזויפים.

  

  תחולה: .ה

 .01.07.2022תחולת נוהל זה החל מיום 

 

  נספחים: .ו

  הוההור להחיי תהצהר  

   1/שא היסכנ תלאשר הבקש סטופ  

  

  

  

  

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/AS119.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/AS119.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/AS119.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/AS119.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/AS119.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/AS119.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/AS119.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/AS119.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/AS1.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/AS1.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/AS1.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/AS1.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/AS1.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/AS1.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/AS1.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/AS1.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/AS1.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/AS1.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/AS1.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/AS1.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/AS1.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/AS1.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/AS1.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/visas_forms/he/AS1.pdf

