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 מתן מעמד בישראל לקטינים שנולדו בישראל בדרך של הכרה באבהותנוהל 

 מטרת הנוהל .א
,  דרך הטיפול בבקשה למתן בישראל לקטינים אשר נולדו בארץ לאם נתינה זרהלקבוע 1.א

 .בדרך של הכרה באבהות

 תנאים ודרישות .ב
 :על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים

 . ושל האםנוכחות אישית של הטוען לאבהות  1.ב

 .הצגת מסמכים מזהים רשמיים ותקפים  2.ב

 .הצגת אשרת כניסה באמצעותה נכנסה אם הקטין לישראל .3.ב

 . חודשים ממועד הלידה3הבקשה למעמד מוגשת בתוך  4.ב

יש לקבל את הבקשה ולפעול , כאשר מגיש הבקשה אינו עומד בתנאים אשר פורטו לעיל 

 . שלהלן6.בהתאם לאמור בסעיף ג

 הליך הטיפול . ג
 כגון אם האב –אשר ידרשו הליך טיפול שונה ,  יש להבחין בין מספר קטגוריות–ככלל 

לגבי תחולת חוק האזרחות או חוק הכניסה (הנטען הינו אזרח ישראלי או תושב קבע 
 :וכן בנוגע למצבם האישי של המבקשים) לישראל

ן הגישה בקשה למעמד מכוח  ואם הקטי-במקרה של אזרח ישראלי הנשוי לאם הקטין  .1.ג

אשר הומצאו במסגרתה ראיות , נוהל התאזרחות של בן זוג של אזרח טרם הוריית הקטין

,  ניתן לקבל הצהרה בדבר הכרה באבהות–מספקות על קיומם של חיים משותפים 

 .ולהעניק לקטין אזרחות ישראלית מכוח לידה

אם הקטין הגישה בקשה לקבלת  ו–במקרה של תושב קבע בישראל הנשוי לאם הקטין   2.ג

אשר , בישראל מכוח ההליך המדורג לבני זוג של תושבי קבע טרם הוריית הקטיןמעמד 

 ניתן לקבל הצהרה –הומצאו במסגרתה מסמכים מספקים על קיומם של חיים משותפים 

ולתת לקטין רשיון ישיבה בישראל בהתאם לכללים לפי חוק , בדבר הכרה באבהות 

 .והתקנות שהותקנו על פיוהכניסה לישראל 

  לא יחול על נישואין המהווים עבירה לפי חוק העונשין2. וג1.האמור בסעיפים ג
  .1977 –ז "התשל
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 ואם הקטין קיבלה רשיון –במקרה בו הישראלי הטוען לאבהות אינו נשוי לאם הקטין   3.ג

 ניתן לקבל –ישיבה בישראל מכוח היותה ידועה בציבור של המבקש טרם הוריית הקטין 

 יש לנהוג בהתאם לפירוט –לגבי מתן המעמד לקטין .  באבהותהכרההצהרה בדבר 

 .שלעיל לפי מעמד האב

במקרה בו אם הקטין הגישה בקשה לקבלת מעמד בישראל מכוח היותה נשואה לטוען  4.ג

שהוגשה או , לאחר הוריית הקטין)5.2.0009י נוהל "עפ(ות או ידועה בציבור שלו לאבה

,  שלא נתמכה במסמכים מספקים על חיים משותפים 2.ג - ו1.גבקשה כאמור בסעיפים 

 יש לקבל ראיות אובייקטיביות – אשר טרם אושרה 3.או שהוגשה בקשה כאמור בסעיף ג

אם השתכנע הפקיד המוסמך לטפל . לגבי קיום תא משפחתי טרם להוריית הקטין

 -לקטין מעמד בישראל בהתאם למעמד האב  יעניק –בבקשה לקבלת המעמד של הקטין 

 .כאמור לעיל

בכל המקרים בהם נדרשו ראיות כאמור לעיל ולא סופקו ראיות מספיקות או שהתעורר   5.ג

, ככלל.  ידרשו המבקשים להצטייד בפסק דין הקובע את האבהות–חשד ביחס לאמינותן 

ל ביצוע בדיקה ידרוש הוכחת האבהות בדרך ש, משרד הפנים בנסיבות כאמורא כחב

 .גנטית

 ככלל ידרשו –לעיל ' גו' בבמקרים בהם לא התקיימו התנאים הקבועים בסעיפים   6.ג

דיקה גנטית בלרבות בדרך של ביצוע , המבקשים להצטייד בפסק דין הקובע את האבהות

 לדוגמה קיומו של ילד קודם אשר קיבל - אולם אםיהיו נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת –

ראל לאחר שהוכח שהוא משותף או אישורים מהימנים כי הקטין נולד כתוצאה מעמד ביש

 ניתן יהיה –מהריון אשר נוצר בדרך של הפריה מלאכותית מזרעו של הטוען  לאבהות 

 .לתת מעמד לקטין בהסתמך על ראיות חותכות כגון אלו

 2.2.0001 – י נוהל מרשם"הוחלט כי יש לרשום הילד יש לפעול עפ  7.ג

 .הוחלט כי אין מקום לרשום את הקטין יש להודיע על כך למבקשים ולעדכן את הקובץ  8.ג

 

 החוק וסעיפיו .ד
 1952  –ב "חוק הכניסה לישראל התשי 1.ד

 1952 -ב "    חוק האזרחות התשי2.ד
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