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בעקבות עתירה של המוקד להגנת 

הודיע משרד הפנים ביום , הפרט
על שינוי חשוב באופן  51.2.5.82

הטיפול בבקשות לרישום ילדים 
שרק אחד , מירושלים המזרחית

 . מהוריהם תושב קבע
 

 רקע
כי , עד לאחרונה דרש משרד הפנים

בקשה לרישום ילד במרשם 
תוגש רק , כלוסין בישראלהאו

על פי , במקרים בהם ניתן להוכיח
, מסמכים ואישורים שונים

שהמשפחה מנהלת מרכז חיים 
. בישראל במשך שנתיים לפחות

משרד הפנים לא הסכים לקבל בקשות לרישום ילד , כלומר
 .שהוגשו לפני שמלאו שנתיים למגורי המשפחה בישראל

 
 הכלל החדש

כי אפשר להגיש , נכתב 41.2.4102ום בהודעה של משרד הפנים מי
בקשה לרישום ילד גם אם אי אפשר עדיין להוכיח מרכז חיים 

( או תוגש)במקרים בהם הוגשה בקשה . במשך שנתיים בישראל
משרד , לרישום הילד לפני תום שנתיים של מרכז חיים בישראל

עד , אבל לא יטפל ברישום עצמו, הפנים יקבל את הבקשה
 . וכיח קיום מרכז חיים במשך שנתייםשהמשפחה תוכל לה

ההודעה של משרד הפנים חלה על בקשות לרישום ילדים 
 . והלאה 8.0.5.81שהוגשו מיום 

 
 ?מה זה אומר
יש חשיבות לגיל הילד בזמן הגשת הבקשה לרישום , על פי החוק

נקבעת על פי גיל , ההחלטה על המעמד שיקבל הילד בישראל. הילד
 :הילד בזמן הגשת הבקשה

בעת הגשת הבקשה  02-ילד מהשטחים שגילו מתחת ל .0
, 2/א)תושבות ארעית ( לאחר אישור הבקשה)יקבל , לרישומו

 .ולאחר מכן תושבות קבע, לשנתיים( מספר זהות ישראלי

, שנים בעת הגשת הבקשה 01-ל 02ילד מהשטחים שגילו בין   .4
 .היתר שהייה בישראל, (לאחר שהבקשה תאושר)יקבל 

שנים  01-שגילו מתחת ל, ל"ל או נרשם בחו"ילד שנולד בחו .3
תושבות ( לאחר שהבקשה תאושר)יקבל , בעת הגשת הבקשה

ולאחר מכן , לשנתיים( מספר זהות ישראלי, 2/א)ארעית 
 .תושבות קבע

 

 ?מה השתנה ולמה זה טוב
יהיה גילו של , הכלל החדש קובע שהגיל  לפיו ייקבע מעמד הילד

גם אם הבקשה , הילד בזמן שמגישים את הבקשה לרישומו
. מוגשת לפני שניתן להוכיח שנתיים של מרכז חיים בישראל

הילד בכל שלב מהרגע ניתן להגיש את הבקשה לרישום , כלומר
משרד הפנים יתחיל לטפל . שהמשפחה חוזרת להתגורר בישראל

אבל , בבקשה לאחר שיסתיימו שנתיים של מרכז חיים בישראל
על פי גילו של הילד בזמן את מעמד הילד יקבע משרד הפנים 

ולא על פי גילו של הילד בזמן שהמשפחה , שהבקשה הוגשה
 . ייםהצליחה להוכיח מרכז חיים של שנת

 
והוא הורה לילד שגילו , אדם שחזר לישראל, עד עכשיו: לדוגמה

היה יכול להגיש בקשה לרישום הילד רק , שנים 04-קצת יותר מ
אחרי שהוכיח שהמשפחה מקיימת מרכז חיים בירושלים מזה 

משרד הפנים היה . שנים 02כלומר כשלילד מלאו כבר , שנתיים
כלומר , עת הגשת הבקשהקובע את מעמדו של הילד על פי גילו ב

כי הוא )ולכן היה נותן לו רק היתרי שהייה , וקצת 02על פי גיל 
אפשר להגיש , לפי הכלל החדש(. כשהבקשה הוגשה 02עבר את גיל 

וכשימלאו , בקשה לרישום הילד כבר  ביום חזרתו לישראל
יתחילו במשרד הפנים לטפל , שנתיים למגורי המשפחה בירושלים

לשנתיים ואז תושבות ( 2/א)ל תושבות ארעית הילד יקב. בבקשה
, כי משרד הפנים יפעל על פי גיל הילד בזמן הגשת הבקשה, קבע

 . 02-שיהיה פחות מ
הדרישה להוכחת מרכז חיים במשך שנתיים כדי , נא לשים לב

 . עדיין בתוקף, לרשום ילד במרשם האוכלוסין
 

 ?איך מגישים בקשות לפי הכלל החדש
וז ולהגיש שם 'לשכת משרד הפנים בוואדי גיש להגיע פיזית ל

הטפסים  נמצאים בלשכה ליד עמדת . בקשה לרישום ילדים
ה אישור בכתב על הגשת הבקשה /יש לדרוש מהפקיד. המודיעין

 .לרישום הילד
כשהמשפחה תאסוף את כל המסמכים הנחוצים כדי להוכיח 

, חוזי שכירות)שמרכז חייהם התנהל בישראל במשך שנתיים 
יש לגשת ללשכה עם האישור על הגשת הבקשה , ('נות וכוחשבו

 . ה להתחיל את הטיפול בבקשה/ולבקש מהפקיד, לרישום הילד
 

 ועוד עניין
 –או שהגישו בפועל  –אנשים שיכולים להוכיח שניסו להגיש 

והלאה ומשרד הפנים סירב  0.0.4103בקשות לרישום ילד מיום 
סירב לרשום את  או קיבל את הבקשה אבל, לקבל את הבקשה

בטענה שבמועד הגשת הבקשה לרישום הילד המשפחה עוד , הילד
מתבקשים לפנות למוקד , לא קיימה מרכז חיים במשך שנתיים

 . להגנת הפרט לקבלת סיוע
 

ניתן , לשאלות בנושא זה או כל נושא אחר הקשור למשרד הפנים
 . לפנות למוקד להגנת הפרט

 5.-5511222 :טל המוקד להגנת הפרט

 
 


