
 
 5.2.0007: מספר נוהל  5:  קוד תחום אשרות: תחום

 
 2דף  מתוך   1  2   :קוד נושאאומץשמעמד לבן : נושא

    1.8.2005: תאריך עדכון

  
 

 

  בטרם העליהי זכאי שבות"אומץ עש קטיןמתן מעמד לבנוהל הטיפול 

 

 מטרת הנוהל .א

 . זכאי שבותי"עאומץ ש קטין לקבוע את השיטה לאישור מעמד ל1.א

 

 תנאים ודרישות .ב

 :על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים

 ).ן ליהודי כני5/ א-באם הזכאי הינו נכד ליהודי בקשה ל(.י נוהל בקשה לעולה" מסמכים עפ1.ב

 ).ראה נוהל אימות מסמכים(כמקובל מאומתים ומאושרים מקוריים  מסמכי אימוץ 2.ב

 תעודת אימוץ •

 .ש בעניין האימוץ כולל פרוטוקול הדיון"החלטת בימ •

 תעודת לידה שהונפקה בסמוך לאימוץ •

 .תרגום נוטריוני של המסמכים. 3.ב

ישנה כוונה אמיתית ליחסי , מאמץקשר רצוף עם ה( הוכחות לכך שמדובר באימוץ אמיתי 4.ב

 .נשואים אמיתיים בין בני הזוג המאמץ, הורות בין המאמצים למאומץ

 . יש לוודא כי הילד היה קטין בעת האימוץ5.ב

 . נוכחות אישית חובה6.ב

 . השירות אינו כרוך בתשלום אגרה- תשלום אגרה 7.ב

 

 הליך הטיפול .ג
 

ה יבדוק את הפרטים בטופס הבקשה והמסמכים  פקיד קבלת קהל המקבל את טופס הבקש1.ג

 .ויוודא שהמבקש ממלא את כל התנאים, המצורפים לבקשה

 .4. ב, 2. כאמור בסעיפים ב–יש לבדוק את מסמכי האימוץ ואת הראיות  2.ג
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 אם מדובר באימוץ שנעשה בסמוך להגשת הבקשה לעולה –יש לשים לב למועד האימוץ  3.ג

מ לוודא כי " יש לבדוק לעומק את כנות האימוץ ע–רות או באמור להגיע הקטין לבג

במקרים אלו יש להזמין את , נעשה לשם הקניית זכאות לקטין למעמד בישראלהאימוץ לא 

 ). יש לזמנו גם12אם המאומץ מעל גיל (המאמצים לשימוע 

הבקשה תועבר לדיון בועדה , י ראש ענף אשרות"ד ע"לאחר בדיקת התיק ומתן חוו 4.ג

 .לשכתית ולאחר מתן המלצתם יועבר לאישור ראש הדסק המתאים

אם הקטין . ( 5/לא אושרה הבקשה יינתן א. יירשם המאומץ כעולה,  אושרה הבקשה לעולה5.ג

 ). כקטין נלווה5.2.0024עומד בתנאי נוהל 

 .5/וג אנוהל מתן מעמד מס/  הליך הרישום בהתאם לנוהל רישום עולה 6.ג

 .5/ יתכן שתתבקש בדיקה חוזרת לאחר שנה א7.ג

יש לשים לב כי באם הם שונים מדתם ולאומם של , באשר לדתו ולאומו של המאומץ 8.ג

 .המאמצים אין באימוץ בכדי לשנות מצב זה

 
 החוק וסעיפיו .ד

 לחוק השבות )א(4 סעיף 1.ד

 

 נספחים .ה
 4/שא רישיון לישיבת קבע בישראל/  טופס בקשה לעולה1.ה

 2/טופס הודעה לאזרח חוץ אז 2.ה

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 The form continues on the back of the page * המשך מעבר לדף*  
 

 משרד הפנים–מדינת ישראל 
State of Israel – Ministry of the Interior 

ן  מינהל האוכלוסי
Population Administration 

ן לישיבת קבע בישראל/בקשה לתעודת עולה ו  רשי
Application for permit of permanent residence in Israel / change 

of visa category
 

 
 השמות הקודמים

Previous family name 
 שם נעורים של האם

Mother’s maiden name 
 שם האם

Mother’s name 
 שם האב

Father’s name 
 רטיהשם הפ

Given name 
 שם המשפחה

Family name 
      

 
 

 משלח יד
Occupation 

 האזרחות
Nationality 

 תאריך הלידה
Date of birth 

 ארץ הלידה
Country of birth 

 הדת
Religion 

 לאום
Nationality 

      

 
 

 תעודת מעבר
Laisser passer  

 הדרכון
Passport  

 המצב המשפחתי
Family Status 

 קף עדבתו
Valid until 

 -ניתן ב
Issued at 

 מספר
Number 

         

           

 Married - אה/נשוי  Single - ה/רווק 

 Widowed - ה/נאלמ  Divorced - ה/גרוש 
 
 

 מספר הטלפון
Telephone No. 

 ל"המען הקבוע בחו
Permanent address abroad 

 הרחוב ומספר הבית
Street and house no. 

 העיר
Town 

 הארץ
Country  

   
 
 

 מספר הטלפון
Telephone No. 

 המען בישראל
Address in Israel 

 הרחוב ומספר הבית
Street and house no. 

 העיר
Town  

  
 
 

 רשיון הישיבה עד תאריך
Resident permit valid until 

 הכניסה לישראל
Entry to Israel 

 ל או בגבול"בחו שהונפקהאשרת כניסה לישראל 
Entry visa for Israel 

 במקום
Place 

 בתאריך
Date 

 ההנפקהתאריך 
Issued on 

 הנפקהמקום ה
Issued at 

 הסוג
Category 

 המספר
No. 

 

      
 
 

Previous stays in Israel as temporary or permanent resident or any 
other status: 

  Temporary (dates):   

  Permanent (dates):   
  Any other status:   

Was your status in Israel ever been cancelled? And why?  

 : או בכל מעמד אחר קבעת/ או כתושבת/ ארעית/שהות קודמת בישראל כתושב
 

  ): תאריכים (ת/ כארעי
  ): תאריכים (ה/ כקבוע

  ): תאריכים(בכל מעמד אחר  
  ? ומדוע? ך בישראלהאם בוטל בעבר מעמד

 4/אש

Please mark "x" in the appropriate square: 
 Certificate of “oleh” (Law of Return) 
 Permanent residence (Law of Entry) 

 
Instructions for completing application form: 
1.  Please attach a recent photograph. 
2. Please attach letter of explanation for application. 
3. Please fill in following details in Hebrew and English. 

 : במשבצת המתאימהxנא לסמן 
 )לפי חוק השבות(תעודת עולה   

 )לפי חוק הכניסה( ישיבת קבע 
 

 הוראות למילוי הטופס
 .נא לצרף תמונה שצולמה לאחרונה . 1
 .נא לצרף מכתב הסבר ומסמכים .2
 .לועזיתנא למלא את הפרטים הבאים בעברית וב . 3

 
 
 
 

 תמונה
 

Photograph 

 מספר התיק
 לשימוש המשרד בלבד
For official use only 



 
 מקום העבודה בישראל 

Occupation in Israel 
ת/האנשים המכירים את המבקש

Persons familiar with the applicant  
 כתובת

Address 
 שם

Name 
 מספר טלפון

Telephone No. 
 הכתובת

Address 
 השם הפרטי

Given name 
 שם המשפחה

Family name 
 

 בישראל      
In Israel 

ל"בחו        
Abroad 

 
 

 
 
 

 תאריך לידה
Date of birth 

 ארץ לידה
Place of birth 

 שם האב
Father’s name 

 שם הנעורים
Maiden name 

 השם הפרטי
Given name 

 שם המשפחה
Family name 

      

 
 
 
 

 תאריך הלידה
Date of birth 

 ארץ הלידה
Country of birth 

 השם הפרטי
Given name  

In English בעברית In English בעברית In English בעברית  
      1
      2 
      3 
      4 

 
 
 
 
 

לא פעלתי נגד העם היהודי .  בזה שלא עברתי עבירה פליליתה/אני מצהיר, כמו כן. לעיל נכונים ונמסרו בהכרה שהם מהווים יסוד לדיון בבקשתי שהפרטים שנמסרו ה/אני מצהיר
 .לשהיי המשטרה של מדינה כ" עת/לא קיים נגדי צו מעצר שיפוטי ואינני מבוקש. לא חליתי במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור. ובטחון מדינת ישראל

 
I declare that the particulars contained in this application are correct and have been made in awareness of the fact that they are to serve as basis for 
the consideration of my application. I also declare that I have not committed any criminal offence or any act directed against the Jewish people or the 
security of the State of Israel and that I am not affected with any illness which might endanger the public health. There is no judicial warrant of arrest 
against me and I am not wanted by the police of any country. 
 
 

Signature:  חתימה:  Date: :התאריך   Place:  :המקום 
 

 Declaration הצהרה

 
 

  :   ביום : הבקשה נתקבלה במקום
 

  : ת/ המקבלה/ חתימת הפקיד  :ת/ המקבלה/שם הפקיד
 

 ב החומר"רצ  אין הערות  ש"נבדק ברמ

  הבקשה סורבה  הבקשה אושרה  

 במכתב שהעתק ממנו מצורף לתיקת /הודעה על סירוב נשלחה למבקש  

 
 

  : ה/ חתימת הפקיד  : ה/ד שם הפקי : תאריך
 
 

  For official use only לשימוש המשרד
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4/ אש 

 'קבלה מס
 

תאריך 

    Children under the age of  18ילדים עד גיל

 Particulars of dependants included in the application פרטים של בני משפחה הנכללים בבקשה

 Spouse בת הזוג/בן

 מקום להטבעת
 רשיוןחותמת ה



 
 

 מדינת ישראל 
 משרד הפנים

ן  מינהל האוכלוסי

NOTICE FOR AN OLEH WITH FOREIGN CITIZENSHIP

Please note that on receipt of the status of an OLEH 

you have the right to declare that you do not wish to 

become a citizen of Israel, provided you are a citizen 

of another country. 

If you are over the age of 18 and wish to make use of 

this right, you must submit a written declaration to this 

effect, to the District Office of the Ministry of the 

Interior nearest your place of residence, within three 
months of your registration as an OLEH. 

If you do not wish to make use of this right - you need 

no declaration and the Israeli citizenship will be 

conferred upon you automatically, from the date of 

your registrationas an OLEH. 
 

I declare that the contents of this notice are clear 
to me. 
 

Date     S ignature   

 הודעה לעולה אזרח חוץ 
,כי עם קבלת מעמד של עולה, אנו מפנים את תשומת לבך

הנך רשאי לפי חוק האזרחות למסור הצהרה על אי רצונך

בתנאי שיש לך אזרחות, לרכוש את האזרחות הישראלית

 .אחרת

 

תוכל למסור את, אם הנך בוגר וברצונך לממש זכות זאת

, מיום רישומך כעולהתוך שלושה חודשיםההצהרה 

 .בלשכה האזורית למינהל אוכלוסין הקרובה למקום מגוריך

אם אין ברצונך לממש זכות זאת אין אתה צריך להודיע לנו

על כך והאזרחות הישראלית תוענק לך מיום רישומך

 .כעולה

 

 .אני מאשר שהוסבר לי תוכן הודעה זאת
 

    חתימה :תאריך

AVISO AL OLEH CIUDADANO EXTRANJERO

NOTIFIQUE QUE CON EL RECIBO DEL STATUS DE OLEH 

TIENE LA POSSIBILIDAD DE USAR EL DERECHO DE 

DECLARAR QUE NO DESEA RECIBIR LA CIUDADANIA 

ISRAELI, CON LA CONDICION QUE TENGA CIUDADANIA 

EXTRANJERA. 

MAYOR DE 18 ANOS DE EDAD QUE DESEA HACER USO DE 

ESE DERECHO’ DEBE DAR UNA DECLARACION ESCRITA 

EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR CERCANO A SU 

DOMICILIO DENTRO DE LOS TRES MESES DE LA FECHA 

QUE SE REGISTRO COMO OLEH. 

EN CASO DE NO UTILIZAR ESE DERECHO, NO SE DEBE 

DECLARAR NADA, Y LA CIUDADANIA ISRAELI SERA 

ORTOGADA AUTOMATICAMENTE DESDE LA FECHA DE 

REGISTRO COMO OLEH. 

 

DECLARO QUE EL CONTENIDO DE ESTE AVISO ME FUE 
NOTIFICADO

 
FECHA     FIRMA  

Государство Израиль 
Министерство внутренних дел 

 

Информация для совершеннолетнего нового 
репатрианта,  

 имеющего гражданство другой страны 
 

Мы обращаем Ваше внимание на то, что, в 
соответствии с Законом о Гражданстве, при 
получении статуса репатрианта («оле») Вы можете 
не принимать израильское гражданство, поскольку 
являетесь гражданином другой страныЕсли Вы 
решите воспользоваться этим правом, Вам 
следует в течение трех месяцев с момента 
получения статуса репатрианта сделать 
соответствующее заявление в письменной форме 
в отделение МВД по месту жительства. 
Если у Вас нет такого желания, Вы не должны 
делать никаких дополнительных заявлений – в 
этом случае израильское гражданство Вам будет 
предоставлено автоматически - со дня получения 
статуса репатрианта 
Я подтверждаю, что мне понятно содержание 
данного документа. 
 
Дата    Подпись  
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