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תאריך עדכון1.12.2009:

נוהל מתן מעמד להורים לחייל/ים
כללי
נוהל זה יחול על חיילים שמשרתים בצה"ל  12חודש ונקראו לשרת מעל  18חודש או שירתו בצה"ל
מעל  18חודשים ,אף אם שוחררו קודם לסיום התקופה ,למעט שחרור עקב אי התאמה או הרשעה
בדין או שחרור מחמת מחלה ,החמרת מחלה או חבלה שאירעו בתקופת שירותו ועקב השירות ובתנאי
שלא נגרמה כתוצאה מהתנהגות רעה חמורה מצידו של החייל.
א .מטרת הנוהל:
א 1.לקבוע את השיטה לטיפול בבקשה להענקת מעמד להורה/ים ביולוגים של חייל שהינו אזרח ישראלי
)להלן "המוזמן"(.
ב .תנאים ודרישות:
ב 1.נוכחות אישית של החייל המזמין  ,בלשכת רשות האוכלוסין – חובה
ב 2.טופס בקשה להארכת רישיון ישיבה )אש ,(3/אם המוזמן שוהה בחו"ל תוגש בקשה לאשרת כניסה
)אש.(1/
ב 3.תמונה חזותית ועדכנית .
ב 4.ת"ז של המזמין  ,תעודת לידה של המזמין ותעודות נוספות מקוריות ,מאומתות ומתורגמות המעידות
על הקשר המשפחתי בין המזמין למוזמן.
ב 5.דרכון זר של המוזמן בתוקף לחצי שנה מעבר לתוקף הרישיון שינתן .
ב 6.אישור על שירות בצה"ל )כאמור לעיל ב"כללי"( .
•

לגבי חיילים אשר עדיין משרתים בשירות חובה ,מונפק האישור על ידי קצין העיר ובו מצוינת
תקופת תחילת השירות ומועד סיום השירות המתוכנן .

•

לגבי חיילים אשר השתחררו מצה"ל וכיום נמנים/לא נמנים על מערך המילואים אין לקבל אישור
זה לבדיקת הזכאות להורה .במקרים אלו יש לדרוש "תעודת הערכה" אשר בה בלבד מצוינת
תקופת השירות וסיבת השחרור המשפיעה על ההחלטה למתן המעמד להורה כנדרש בנוהל
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תאריך עדכון1.12.2009:
•

אין לקבל בקשה של החייל שהשתחרר ללא "תעודת הערכה" לחייל המשתחרר.

•

האמור מתייחס גם לגבי חיילים המשרתים במילואים ומציגים "תעודת מילואים" ,שהרי בה אין
את תקופת השירות ואת סיבת השחרור משירות חובה.

ב 7.תעודת יושר מקורית ומאומתת של המוזמן )כולל שמות מקוריים(.
ב 8.על המוזמן והמזמין לחתום בפני הפקיד על תצהיר המבהיר את סוגיית אי מתן מעמד לבני משפחה
נוספים ,בעקבות קבלת המעמד בארץ.
ב 9.יוצאי מדינות חבר העמים – יופנו ללשכת הקשר לקבלת המלצתם.
ב 10.תשלום אגרה – השירות כרוך בתשלום ע"פ לוח אגרות.
ג .הליך הטיפול:
ג 1.פקיד קבלת קהל יקבל את טופס הבקשה ,יבדוק את הפרטים בטופס והצרופים כמפורט בסעיף תנאים
ודרישות
ג 2.על הפקיד לבדוק כי המזמין הינו אזרח ישראלי ומעמדו אינו מוטל בספק ,בהתאם לנוהל בירור אזרחות
 / 4.9.0002התאזרחות 4.4.0001
ג 3.על הפקיד לבדוק שהחייל השלים תקופת שרות של  12חודשים לפחות מתוך תקופת השרות.
ג 4.במידה והחייל עומד בקריטריונים תאושר להורה/ים כניסה לישראל באשרת ביקור מסוג ב 2/לתקופה
של עד  3חודשים.
ג 5.הבקשה לאשרת כניסה תועבר לאחר אישור מרכז אשרות בלשכה  /מנהל הלשכה להברקה לקונסול
לאשרת כניסה להורה/ים.
ג 6.עם הגעת ההורה/ים לארץ תוגש בקשה לקבלת מעמד תושב ארעי מסוג א 5/לתקופה של שנה
ובהמשך ניתן לבצע הארכה לתקופות של שנתיים ,סה"כ תקופת השהייה המצטברת במעמד זה תהא
 4שנים.
ג 7.תוקף רישיון הישיבה יוארך כל שנתיים בכפוף להגשת בקשה ובדיקתה .הבדיקה תכלול בין היתר,
בדיקת מרכז חיים של החייל והורה/ים ,המשך קיום הקשר בין ההורה/ים לחייל ,בדיקת מטא"ר של
החייל והורה/יו ועמידה בכל יתר הקריטריונים שנקבעו המחויבים בעת הארכת אשרה.
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ג 8.הארכת תוקף רישיון ישיבת הארעי לאחר תום השרות הצבאי של החייל תותנה בכך כי החייל השלים
את שירותו הסדיר ,ע"פ הגדרת "השלמת שרות סדיר" .
ג 9.ההורה לא יוכל לזכות מכוחו כל קרובי משפחה ,בכל עת ,בכל רישיון ישיבה ע"פ חוק הכניסה לישראל,
התשי"ב  1952וכן לא יוכל לזכותם מכוחו באזרחות ויוחתמו על טופס הצהרה המבהיר להם את
הסוגיה .
ג 10.חייל שלא מסיים את שירותו הצבאי מסיבות משמעת ו/או השתמטות ,כשהנושא יובא לידיעת משרד
הפנים ע"י שלטונות צה"ל ,לא יינתן מעמד להורה/ים של החייל ואף יבוטל המעמד שניתן ,בכפוף
לשיקול דעת של מטה הרשות.
ג 11.חייל שלא מסיים את שירותו הצבאי מכל סיבה אחרת ,יופעל שיקול דעת בהתאם לנסיבות ויוחלט אם
לאשר מתן מעמד להורים או לא.
ג 12.לאחר  4שנים במעמד א 5/יקבל/ו ההורה/ים מעמד של תושב קבע בהתאם לנוהל  5.2.0025אם
יבקש/ו זאת ובכפוף לאמור בסעיף ג.7.
ג 13.בתום שנה כתושבי קבע יוכל/ו ההורה/ים להתאזרח ע"פ בקשתם ע"פ נוהל  ,4.4.0001כל זאת במידה
והחייל והוריו עומדים בקריטריונים שנקבעו בנוהל זה ובכפוף לסייגים הרגילים להענקת תושבות
ואזרחות ובמידה שהדבר אינו מנוגד לתקנת הציבור.
ג 14.אזרחותם לא תותנה בויתור על אזרחותם הקודמת.
ג 15.האמור לעיל כפוף לכך שמרכז החיים של ההורה ושל החייל הם בישראל ,מוסיף להתקיים ביניהם
קשר ,כי אין מניעה פלילית או ביטחונית וכי הענקת המעמד בין עפ"י חוק הכניסה לישראל ובין
בהתאזרחות ,אינה בניגוד לתקנת הציבור בישראל.
ג 16.הסדר זה לא יחול על מי שכניסתו לישראל נעשתה על סמך ידיעות כוזבות ו/או מסמכים מזויפים.
ד .נספחים:
ד 1.הצהרת החייל)אש(119/
ד 2.הצהרת ההורה)אש(118/
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