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הערות

 נכללים והילדים האם או האב עבור משפחות לאיחוד בקשה שהוגשה במידה ככלל, .1
כמכלול. הבקשה את בודקים בקשה באותה

שנה. חצי ככלל הינו תשובה למתן עד הבדיקה מהלך .2

 14 גיל מעל וילדים המוזמן ההורה עבור הבקשה את להעביר יש הבקשה הגשת בעת .3
 גיל שמעל הילדים אחד לגבי ו/או ההורה לגבי התנגדות שיש כבל גורמים. עמדות לקבלת

 הילד ו/או המוזמן עבוד משפחות לאיחוד הבקשה לפיו סירוב מכתב להוציא יש - 14
 הבקשה את להפריד שברצונם שככל ולהוסיף ביטחוניים, מטעמים מסודבת הרלוונטי

 )ללא הילדים עבור לבקשה נפרד מספר לקבלת ללשכה, לפנות עליהם הילדים, עבור
הנהלים.* פי על תטופל והבקשה חדשה( אגרה תשלום

 מתן .14 לגיל מתחת לילד מעמד למתן נפרדת בקשה להגיש ניתן בקשה הגשת בעת ככלל, .4
 לאישור התנאים שאר לקיום בכפוף הזר, ההורה של גורמים בבדיקת יותנה לא המעמד

התקף. הנוהל פי על הבקשה

 ,יקבל בישראל חיים מרכז נמצא ובבדיקה במידה >14 לגיל מתחת והקטין באזור, נרשם .5
קבע. כך ואחר לשנתיים 5א הקטין

שאר5ב-א עדיין כשהוא 14 גיל את ועבר במידה .6 ישודרג. ולא זה במעמד ,יו

 בישראל חיים מרכז נמצא ובבדיקה ,במידה(18 גיל )עד 14 גיל מעל באזור,והקטין נרשם .7
ישודרג. ולא ,לגורמים כפוף בלבד, מת"ק היתר הקטין ,יקבל

בישראל. קבע דרך מתגורר אינו הקטין אם יוארך לא המעמד .8



, הישראלי ההורה של5 בישראל" חיים "מרכז י 9 ד ל י ה ך ו ש מ אחרתות. שנתיים ב

הבקשה. הגשת עם ₪ 585 ז קבע לשיבת לרישיון לבקשה אגרה .10
₪. 145האגרהן לשגתיים5א בקשהלרישיון להגיש יש הבקשה אשור לאחל

ה.11 ש ק בלבד. ₪ 145 ז 5א עבור. האגרה תשלום ! 12 תקצה לפי ב

 למרכז וראיות מסמכים להגיש יש השנתיים תום לפגי חודשים 3 בי להורה לציץ יש .12
ההליך(, בראשית שולמה הקבע)האגדה רישיץ קבלת לפני לבדלקה בישראל חיים
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