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 יהודינוהל הטיפול במתן מעמד לנין של 

 כללי 0א

עולה ליהודי, לילד של  לאשרתקובע זכאות  )להלן: "חוק השבות"(0591-חוק השבות, תש"י

וכן לבן זוג של יהודי, לבן זוג של בן של יהודי ולבן זוג של נכד של  ,יהודי, לנכד של יהודי

  יהודי.

ואף לא לאזרחות ישראלית מכוח חוק השבות  מכוח חוקנין של יהודי אינו זכאי למעמד עולה 

עולה ככל שנכד ליהודי יחד עם זאת,  .)להלן: "חוק האזרחות"( 0591-האזרחות, תשי"ב

(, תתאפשר של יהודי נין)שהנו  ילדו הקטיןם מגיע ארצה עו מכוח חוק השבות לישראל

ר את בתנאי נוהל זה, וזאת על מנת לאפש לעמידתוהסדרת מעמדו של הקטין בכפוף 

 .ערב עלייתם ארצה שמירת התא המשפחתי הקיים

 מטרת הנוהל 0ב

 ,יהודי אשר הגיע ארצה עם הוריוקטין של  טיפול בבקשות למתן מעמד לניןה אופןלקבוע את 

 .להארכת תוקף רישיון ישיבה שאושר מכוח נוהל זהבבקשות ו

 
 תנאים ודרישות 0ג

 על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים:

, נין ליהודי שהוריו הוכרו כזכאי שבות ע"י הסוכנות (01עד גיל ) ןקטיהמבקש הוא  010ג

 היהודית/לשכת הקשר.

 .תקף לשנתיים לפחותזר דרכון  0.0ג

  במידת הנדרש(  מת)מתורג תמאומתת וקורישל המבקש מתעודת לידה  030ג

 .(3הארכת רישיון ישיבה/החלפת סוג אשרה )אש/טופס בקשה למילוי  040ג

 .עדכניות תמונות 3 - 01גיל  מעלתמונה עדכנית.  - 01עד גיל  070ג

 השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח אגרות. -אגרת שירות  060ג
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 הליך הטיפול 0ד

  :שיון לראשונהיבקשה לקבלת ר 1ד0

את הפרטים  יזהה את המבקש באמצעות דרכונו, יאמת הקולט את הבקשה עובד הרשות 0א010ד

ם המצורפים לבקשה, המסמכימערכת אביב, יבדוק את  ללמו הבקשה בטופסהמופיעים 

 .והדרישות כל התנאים אחרויוודא שהמבקש ממלא 

בהפניה לציידו ש ימזרח אירופה,  ואחבר העמים  במידה והמבקש הוא נתין מדינות 0ב010ד

 .ביחס לבקשה המלצתםלקבלת  לשכת הקשרסוכנות היהודית/ל

 מעמדשקיבלו ליהודי אשר הגיע ארצה עם הוריו קטין הנו נין  במידה ויימצא כי המבקש 0ג010ד

 .שנהלמשך  9/א יינתן למבקש רישיון לישיבת ארעי מסוגכעולים, 

 :הארכת רשיון .ד0 

, ובהיעדר מניעה בהתאם להוראות נוהל זה, 9לישיבת ארעי מסוג א/בתום שנה ברישיון  0א0.0ד

  שנים במצטבר. 3ובסך הכל  ,בשנה נוספת וןהרישיתוקף יוארך 

ש לבדוק כי הנין מקיים מרכז חיים י ,יודגש כי בכל שנה בטרם יוארך תוקף הרישיון 0ב0.0ד

 'לצורך כך יש לבדוק כניסות ויציאות, אישורים מביה"ס, וכיוב .בישראל עם הוריומשותף 

הקטין בעוד את הארץ ההורים לא עזבו לוודא כי כן , ובהתאם לשיקול דעתה של הלשכה

 בגפו או עם הוריו. הארץב את עזלא קטין האו כי  ,נותר בישראל בגפו

במידה והוריו של הקטין עזבו את הארץ והקטין נותר בגפו, עליו להגיש  – לתשומת לב

 סו החוקי בארץ.והבקשה באמצעות אפוטרופ

או בטחונית להארכת תוקף  תכי אין מניעה פלילייש לבדוק גם  01מעל גיל מבקש לגבי  0ג0.0ד

  רישיונו.

זה, יש להעביר במידה ולא מתקיים אחד או יותר מהתנאים המפורטים לעיל בסעיף  0ד0.0ד

 מטה.הבקשה להתייעצות עם דסק אשרות ב
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 :7ברישיון ארעי מסוג א/ שנים 3בתום  3ד0

הוריו להגיש עבורו בקשה להענקת אזרחות  , באפשרותו קטיןנעודהמבקש במידה ו 0א030ד

או בקשה לרישיון לישיבת קבע  (1.9.1110נוהל לחוק האזרחות ) 5סעיף ישראלית לפי 

עם הוריו בישראל של הקטין ף להוכחת קיום מרכז חיים משותף כפו, ב(9.1.1113)נוהל 

במידה וקיימת מניעה לפי סעיף  ., כנדרש בנוהל זהוהיעדר מניעה פלילית או בטחונית

 זה, יש להעביר הבקשה להתייעצות עם המטה.

 לחוק האזרחות 9להגיש בקשה להתאזרחות לפי סעיף ו באפשרותבגר, המבקש במידה ו 0ב030ד

)נוהל האזרחות לחוק  7או במידה ונישא לאזרח ישראלי, לפי סעיף  ,(1.1.1110)נוהל 

, על פי (9.1.1113)נוהל  לופין להגיש בקשה לרישיון לישיבת קבעיאו לח ,(9.1.1111

 . בחירתו

כפוף להוכחת קיום ביהא  )בין אם עודנו קטין ובין אם בגר( מעמדו של המבקששדרוג  0ג030ד

היעדר מניעה פלילית אף בכפוף ל ,01 וגילו מעלבמידה ו ,מרכז חיים עם הוריו בישראל

במידה וקיימת מניעה לפי סעיף זה, יש להעביר הבקשה להתייעצות עם  .או בטחונית

 המטה.

 תחולה: 0ה

תטופלנה  –בקשות שהוגשו לפני מועד עדכון נוהל זה וטרם נתקבלה החלטה לגביהן  0. ה

 בהתאם לתנאי נוהל זה. 

 

אושר מכוח נוהל זה טרם עידכונו, תטופלנה בקשות להארכת תוקף רישיון ישיבה ש 1. ה

 בהתאם להוראות נוהל זה לאחר עידכונו. 

 

 החוק וסעיפיו 0ו

 0591-התשי"ב ,חוק הכניסה לישראלל 1סעיף  0. ו

 
 נספחים 0ז

 (3ופס בקשה להארכת רישיון ישיבה/החלפת סוג אשרה )אש/ט 0.ז



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 שם המשפחה 
Family name 

 השם הפרטי
Given name 

 שם האב
Father’s name 

 שם האם
Mother’s name 

     בעברית

In English     

 

 שם נעורים של האם 
Mother’s maiden name 

 השמות הקודמים
Previous family name 

 הלאום
Nationality 

 דת
Religion 

     בעברית

In English     
 

 ארץ הלידה 
Country of birth 

 תאריך הלידה
Date of birth 

 האזרחות
Citizenship 

 משלח יד
Occupation 

     בעברית

In English     
 

 המצב המשפחתי
Family Status 

  דרכון  
Passport 

 תעודת מעבר 
Laisser passer 

 
 

  רווק/ה- Single   נשוי/אה- Married 

  גרוש/ה- Divorced   אלמנ/ה- Widowed 

 מספר
Number 

 ניתן בתאריך
Issued at 

 בתוקף עד
Valid until 

 

  

 
 המען הקבוע בחו"ל

Permanent address abroad מספר הטלפון 
Telephone No.  הארץ 

Country 
 העיר

Town 
 הרחוב ומספר הבית

Street and house no. 

 בעברית
    

In English 
   

 
 המען בישראל

Address in Israel מספר הטלפון 
Telephone No.  העיר 

Town 
 הרחוב ומספר הבית

Street and house no. 

 בעברית
   

In English 
  

 

 בחו"ל או בגבול הונפקהאשרת כניסה לישראל ש
Entry visa for Israel 

 הכניסה לישראל
Entry to Israel 

 רשיון הישיבה עד תאריך
Resident permit valid until 

 המספר
No. 

 הסוג
Category 

 ההנפקהמקום 
Issued at 

 ההנפקהתאריך 
Issued on 

 בתאריך
Date 

 במקום
Place 

 

      
 

 עבוד המבקש/תאו י /תהמפעל או המוסד בו עובד 
Establishment or institution where applicant is employed or will be employed 

 השם
Name 

 הכתובת
Address 

   בעברית

In English   

 
 3אש / 

 

 במשבצת המתאימה: xנא 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

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. 

 

 
 
 
 

 תמונה
 

Photograph 

 

 מספר התיק
 לשימוש המשרד בלבד
For official use only 

 Particulars of the Applicant  פרטי המבקש 

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

 

 

 
 

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

  ההגירה ו רשות האוכלוסין
Population and Immigration  Authority 

 

 

 
ון ישיבה/להחלפת סוג האשרהבקשה ל  הארכת רשי

Application for the extension of permit of residence/change of visa category 
 
 
 

 

 8/2011מהדורה 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :או בכל מעמד אחר קבע /תאו כתושב /תארעי /תשהות קודמת בישראל כתושב
 

 (תאריכים):  /תכארעי  
 (תאריכים):  /הכקבוע  
  :(תאריכים) בכל מעמד אחר   

  האם בוטל בעבר מעמדך בישראל? ומדוע? 
 נימוקים לבקשה ואמצעי מחייה:

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 

  

  
 
 
 
 

 שם המשפחה
Family name 

 השם הפרטי
Given name 

 שם הנעורים
Maiden name 

 שם האב
Father’s name 

 ארץ לידה
Place of birth 

 תאריך לידה
Date of birth 

      

 
 
 

 טיהשם הפר 
Given name 

 ארץ הלידה
Country of birth 

 תאריך הלידה
Date of birth 

 In English בעברית In English בעברית In English בעברית

1       
2       
3       
4       
 
 
 
 

 שם המשפחה
Family name 

 השם הפרטי
Given name 

 בישראל /תנמצא
In Israel 

 המעמד (לנמצא בישראל)
Status (present in Israel) 

 מספר הזהות
Identity No. 

 מספר התיק
File No. 

     כן- Yes 
   לא- No 

  מבקר– Visitor 
  ארעי– Temporary resident 
  קבע– Permanent resident 

                   

         

 
 
 

בזה שלא עברתי עבירה פלילית. לא פעלתי נגד העם  /הכרה שהם מהווים יסוד לדיון בבקשתי. כמו כן, אני מצהירשהפרטים שנמסרו לעיל נכונים ונמסרו בה /האני מצהיר
 ע"י המשטרה של מדינה כלשהי. /תהיהודי ובטחון מדינת ישראל. לא חליתי במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור. לא קיים נגדי צו מעצר שיפוטי ואינני מבוקש

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. 
 
 

     

 המקום
Place 

 התאריך 
Date 

 חתימת המבקש/ת 
Signature of applicant 

 

 Declaration הצהרה

    Children under the age of  18ילדים עד גיל

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

 Particulars of dependants included in the application פרטים של הנכללים בבקשה

 Spouse   בן/בת הזוג

 
 
 

  תאריך     -הלשכה ב
 

   ת/שם הבודק   הבקשה  /תשם מקבל
 

 רצ"ב החומר  אין הערות  נבדק ברמ"ש
  הבקשה אושרה   הבקשה סורבה 
  הודעה על סירוב נשלחה למבקש/ת במכתב שהעתק ממנו מצורף לתיק 

   הפקיד/ה: וחתימת שם     תאריך: 

 For official use only /   לשימוש המשרד
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 מקום להטבעת חותמת הרשיון

 3אש / 

 מספרקבלה 

_________________________ 

 

 

 
 

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

  ההגירה ו רשות האוכלוסין
Population and  Immigration Authority 

 

 

 
ון ישיבה/להחלפת סוג האשרה  בקשה להארכת רשי

Application for the extension of permit of residence/change of visa category 
 
 
 

 

 8/2011מהדורה 
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