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 5.2.0024                          נוהל מספר  ההגירה ומעברי הגבול, נהלי רשות האוכלוסין

 ת זוג של זכאי שבות/נוהל הטיפול בהענקת מעמד לבן קטין של בן

 
 מטרת הנוהל .א
 
לקבוע את השיטה לטיפול בבקשות לשינוי מעמד לילדים קטינים שאינם זכאי   1.א

המדובר בילד הנלווה להורה העולה לישראל כזכאי . שבות של זכאי חוק השבות

 . שבות

 

 תנאים ודרישות .ב
 
 : התנאים הבאיםעל מגיש הבקשה לקיים את 

 . שנה18קטין לעניין זה הנו ילד שטרם מלאו לו   1.ב

 ).3/אש(החלפת סוג אשרה / שיון ישיבה יטופס בקשה להארכת רמילוי   2.ב

 אין לדרוש הוכחות להימצאות הקטינים בחזקת :15בבקשות של קטינים עד גיל   3.ב

 .בן הזוג המוזמן לפחות שנתיים קודם להגשת הבקשה 

 יש לדרוש הוכחות להימצאות הקטינים בחזקת בן הזוג :15ים מעל גיל קטינ  

במידה והקטין אינו נמצא בקשר . המוזמן לפחות שנתיים קודם להגשת הבקשה

יש להעביר הבקשה , רציף עם ההורה המוזמן בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה

 .הרשות האוכלוסין באמצעות ממונה אשרות במטה ראש רשותלהחלטת 

ד המעיד שהילד בחזקה בלעדית של ההורה בארץ או הסכמת ההורה השני "ספ  4.ב

על האישורים להיות מקוריים . ל"פטירה של ההורה בחו. או ת/ ל "שנשאר בחו

 ).פ נוהל אימות מסמכים"ע(מאומתים ומתורגמים 

 .16לילד מעל גיל . תמונות עדכניות של הילד3  4.ב

 .שיוןיתוקף הר חודשים מעבר ל 6 - דרכון תקף ל  5.ב

 .מאומתת ומתורגמת, תעודת לידה של הילד מקורית  6.ב
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 .נוכחות הקטין וההורה הביולוגי חובה  7.ב

 . כאשר מדובר באזרח חבר העמים יש להפנות ללשכת הקשר  8.ב

 . השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח אגרות-אגרת שירות   9.ב

 
 הטיפול הליך . ג
 
 הדרכון מול בטופס הפרטים את יבדוק הבקשה טופס את המקבל הלשכה עובד  .1 ג

 . התנאים כל את ממלא שהמבקש ויוודא , לבקשה המצורפים  והמסמכים   

 . להורה הילד בין המשפחתי הקשר את ויאמת התעודות את יבדוק הלשכה עובד  .2 ג

 . לגביו הגבלה כל קיימת לא כי ויוודא זר בתיק הילד פרטי את יבדוק הלשכה עובד  .3 ג

 הגבלה קיימת לא כי ויוודא אדם בתיק ההורה פרטי את יבדוק הלשכה עובד  .4 ג

הגבלה יש לפעול בהתאם לנוהל טיפול בהגבלות  קיימת לא כי יתברר באם 

1.2.0001   

יש להעביר הטיפול , 3. והוכח הנדרש בסעיף ב15כאשר הנלווה הינו מעל לגיל  5.ג

 . באמצעות הדסקלמטה הרשות

 לילד יאושר התנאים כל באם יתברר כי לא קיימת הגבלה כלשהי וכי מולאו כל   6.ג 

 /5. א -  מעמד ל שינוי

 . הילד שם על /14 מר רישום שאלון ימלא הלשכה עובד  .7 ג

 . חדש ברישום בקובץ הרישום את יקלוט הלשכה עובד  .8 ג

 לתיק זר תיק בין תיקים קישור ויבצע זר בתיק /5 א המעמד יעדכן הלשכה עובד  .9 ג

 . אדם
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 תוקף . הבקשה טופס גבי על רישיון פרטי ויעדכן /5 א רישיון ינפיק הלשכה עובד    .10 ג

במידה ועודו קטין יכולים ,  שנים3לאחר . פעם בכל שנה , שנים -3 ל יינתן האשרה  

. 4.5.0001והל הוריו להגיש בעבורו בקשה להענקת אזרחות ישראלית לפי נ

נוהל ( לחוק האזרחות 5יכול להגיש בקשה להתאזרחות לפי סעיף , במידה ובגר

) 4.4.0004נוהל ( לחוק 7לפי סעיף , או במידה ונישא לאזרח ישראלי) 4.4.0001

 . על פי בחירתו, להגיש בקשה לרישיון לישיבת קבע, או לחלופין

 

 . הילד יפרט עם להורה חדש ספח ינפיק הלשכה עובד  .11 ג

 . זהות . ת תונפק 16 גיל מעל לילד 12. . ג

  ויציאות כניסות(  הקטין של חייו מרכז לבדוק יש , הארכה תאושר בטרם שנה בכל 13.ג 

 ) ' וכו ס " מביה אישורים   

 

 החוק וסעיפיו .ד
 לתקנות הכניסה לישראל) ה(6 תקנה 1.ד

 

 נספחים .ה
 ).3/אש(החלפת סוג אשרה / שה להארכת רשיון ישיבה  טופס בק1.ה
  14/ שאלון רישום מר2.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 ישיבה ו  להחלפת סוג האשרה/בקשה להארכת רשי
Application for the extension of permit of residence/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 
 יהשם הפרט

Given name 
 שם המשפחה

Family name 
      

 
 

 משלח יד
Occupation 

 האזרחות
Nationality 

 תאריך הלידה
Date of birth 

 ארץ הלידה
Country of birth 

 דת
Religion 

 הלאום
Nationality 

      

 
 

 תעודת מעבר
Laisser passer  

 הדרכון
Passport  

 המצב המשפחתי
Family Status

  עדבתוקף
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" בחוהונפקהאשרת כניסה לישראל ש
Entry visa for Israel 

 במקום
Place 

 בתאריך
Date 

 ההנפקהתאריך 
Issued on 

 ההנפקהמקום 
Issued at 

 הסוג
Category 

 המספר
No. 

 

      
 

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

  Temporary (dates):   

  Permanent (dates):   
  Any other status:   

Was your status in Israel ever been cancelled? And why?   
Reasons for application and means of support 

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

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

   ): תאריכים( מעמד אחר בכל 
  ? ומדוע? האם בוטל בעבר מעמדך בישראל

 :נימוקים לבקשה ואמצעי מחייה
 
 

 3/אש

Please mark "x" in the appropriate square: 
 Application to extend present permit of 

 residence for the period    months 
  Application to change visa category to:   

 
Instructions for completing Application form: 
1.  Please attach a recent photograph. 
2. Please fill in following details in Hebrew and English.

 : במשבצת המתאימהxנא לסמן 
 בקשה להארכת תוקף רשיון ישיבה  

  חודשים לתקופה של  

    :  בקשה להחלפת סוג האשרה ל
 

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

 
 
 
 

 תמונה
 

Photograph 

 מספר התיק
 לשימוש המשרד בלבד
For official use only 



 
 עבוד המבקשת/ או ית/המפעל או המוסד בו עובד 

Establishment or institution where applicant is employed or will be employed 
 הכתובת

Address 
 השם

Name 
  

 
 

 
 

 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 

 
 
 
 
 

 מספר התיק
File No. 

 מספר הזהות
Identity No. 

 )לנמצא בישראל(המעמד 
Status (present in Israel) 

  בישראלת/נמצא
In Israel 

 השם הפרטי
Given name 

 שם המשפחה
Family name 

         

         

 

         

 Visitor – מבקר 

 Temporary resident – ארעי 

 Permanent resident – קבע 

 Yes -  כן 
 No -  לא 

  

 
 
 

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

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/קידשם הפ
 

 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/ שם הפקיד : תאריך
 
 

  For official use only לשימוש המשרד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3/ אש 

 'קבלה מס
 

תאריך 

    Children under the age of  18ילדים עד גיל

 Particulars of dependants included in the application  של בני משפחה הנכללים בבקשהפרטים

 Spouse בת הזוג/בן

 ה בקשה / מגיש עםה/ה כלול/בת הזוג אם אינו/פרטים של בן
Particulars of wife or husband in the event that spouse is not included in the application 

להטבעתמקום 
חותמת הרשיון



 מדינת ישראל
  מינהל האוכלוסין-משרד הפנים 

 1965 -ה "שאלון רישום לפי חוק מרשם האוכלוסין תשכ

 מספר הזהות 

 כניסה  מתחנת גבול סיבת קבלת המעמד תאריך עליה תאריך כניסה
 

 שם האב )בלועזית(שם המשפחה  )בעברית(שם המשפחה 

 שם האם )בלועזית(השמות הפרטיים  )בעברית(השמות הפרטיים 

 שם פרטי קודם שם משפחה קודם שם נעורים

 מספר דרכון זר אזרחות ביום הכניסה לישראל ארץ עליה

 תאריך לידה לועזי
 

   

 תאריך לידה עברי
 

   

 מקום הלידה 
 
 

  המדינה  הישוב

 קרבה לזכאי שבות סעיף חוק שבות דת לאום 

 המען בישראל

 יקודמ דירה' מס כניסה בית' מס רחוב ישוב
 המין

 זכר 
 נקבה 

 מצב אישי
 ה/ גרוש ה/רווק 
 ה/ אלמן אה/נשוי 

 ראש משפחה
 נלווה 
 בודד 

 שם הסב משלח יד שנות לימוד

 תאריך נישואין
   
  יום חודש שנה

 ל"שרות בטחוני בחו מעמד קודם בארץ מקום הנישואין
 בצבא במדינה 
 במשטרת המדינה 

 זרחותסמל א מספר תיק אשרות המעמד שקיבל ל"מקום מגורים קבוע אחרון בחו

 מספר הזהות של האב
 

     

 מספר הזהות של האם
 

    

 בת הזוג/ מספר הזהות של בן 
 

          

 מספרי הזהות של הילדים

1. 

     

2. 

    

3. 

          
4. 

     

5. 

    

6. 

          
7. 

     

8. 

    

9. 

          
 רשיון מספר/ אשרה  -נכנס לארץ דרך מעבר גבול ב

 רשיון/ סוג האשרה  תעודת מסע מספר/ דרכון 

 )מקום (-ניתנה ב )מקום (-ניתן ב

 :הערות

 בתאריך בתאריך

 קף עדבתו בתוקף עד

 .הפרטים הרשומים לעיל הוקראו והוסברו לי ואני מאשר שהם נכונים
 .כמו כן הוסבר לי המעמד החוקי שהוענק לי

במידה וההורים אינם .  על אחד ההורים לחתום18אם הנרשם הוא למטה מגיל 
ישיבת ארעי/ ישיבת קבע /   עולה -חותמת הלשכה  .נשואים זה לזו על שניהם לחתום בנוכחות הפקיד  

 תאריך הרישום
   
 שם וחתימת הפקיד םי/חתימת ההורה חתימת הנרשם  יום חודש שנה

 02/20002            '  צד א- 14/מר
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