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ל מתקני קבע הוראת א א

me-01-10 ההוראה: מספר I u2 פברואר ו:1עדכ תאריו־ I פרסום: תאתר
a גיוס מג- הפרק: 9
לישראל מחוץ המתגוררים במלש״בים הטיפול ההוראה: שם

גללי

הגדרות

שבצידם: עוונ1הנזע» הבאים למונחי□ יה תרו זו ראם בתו .1

במקומו. יבוא *?עור רווק גל או 1986 - התשמ״ו משולב[, no]□ ביטחון עיירות חוק "םעי״ב" א.

להש״ב. 1 עיף0ב בהגדרתו ביסהון לשירות מיועד W־1

לווש׳יב. 1 עיף0דרתוב1גה צבא" "יוצא ג.

מהם אחד או שניהם - הוריו היו לידתו בעת אשר בתו״ל, שנולד ישראלי אזרת ווו׳׳ל" "יליד ד.
 הוא לידתו מיום ברציפות הקבוע מושבו מקו□ ואשר ■עיר*?לית, א־ורווות בעלי

 יוצא לגיל להגיעו ועד לידתו ממועד בישראל התגוררו לא שהוריו ובלבד בחליל,
 או התגרשו הוריו אשר כאמור, ישראלי אזרח לעיל(. זה מונה של )כהגדרתו צבא

 ובלבד בישראל, להתגורר עבר מהוריו אחד אם גם חו״ל" "יליד ״חשב נפרדו,
 להגיעו עד בחו״ל קבע דרך להתגורר המשיך המלש״ב ?0כמ: שבחזקתו שההורה

צבא. ■וצא לגיל המלש״ב של
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בלמ״ס
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0
אכ״א מתקני קבע הוראת

1

0 פברואר עדכון: תאריר 01-10מ!!- ההוראה: מספר 2 פרסום: תאריך
גיוס מג- וקפרק: □14׳
לישראל מחוץ המתגוררים בנולש״בים הטיפול ההוראה: □14׳

שב מהגר■□" "בן להגדרת כעונה ( I) ה ה הבאות: ההגדרות לאחת העונה מלש״ב ״

שר ישראל■ אזרח )א( מהגרים ע□ לחוי׳ל מישראל עקר ואשר ■שהאל, תושב היה א
 הלוה ]לפי *16 לגיל הגיעו לבני הגירה למגירות הוריו שני

עד ובלבד הגרגוריאני(,  היה הגרגוריאני( הלוח )לפי 18 לגיל הגיעו ש
הוריו. מתגוררים בה במדינה הקבוע מושבו מקו□

שר לעיל, )א( בפטקה המפורטת להגדרה העונה ישראל■ אזרח )ב(  א
אם: גם מהגרים" ב׳יבן ״חשב נפרדו או התגרשו הוריו

או: בישראל, להתגורר חזר מהוריו אחד -

 הפרידה לאחר לחו״ל, נמצא הוא שבחזקתו מהוריו אחד עם עקר -
או: ההורים, בין

בחו״ל; קבע דרך המתגורר מהוריו לאחד הצטרף -

מרכז ובלבד בחו״ל. המתגורר הורה אותו עם הוא ח״ו ש

ת (2) שב לא לעיל, האמור למרו ח שר מלש״ב מהגרים" "בן להגדרת כעונה ״ א
- פרודים או גרושים הוריו אם נמצא, הוא שברתקתו מהם אהד או - הוריו
ך להתגורר שבו ר הבאים: מהמקרים באחד למעכו בישראל, קבע ד

עד )א( ך להתגורר מלש״ב אותו של הוריו שבו בו במו שראל קבע דר  בי
פישנים 21 לו מלאו כאמור ל הגרגוריאני(. הלוה )

עד )ב( ך להתגורר מלש״ב אותו של הוריו שבו בו במו שראל קבע דר  בי
 שאותו ובלבד - הגרגוריאני( הלוח )לפי שני□ 18 לו מלאו כאמור

 13 לו שמלאו לפני מגורים, למטרת הוריו עם ישראל את עזב מלש״ב
הגרגוריאני(. הלוח )לפי שנים

עמם מהור־ו אחד לפחות אשר מהם, אחד עם או הוריו עם בהו״ל השוהה מז^י״ב ו.
או אחר, או פרטי ציבורי, ממשלתי, כלשהו, ■שהאל׳ גוף מ״צגברוו״ל שוהה הוא ^ב!

ם" חי כאמור. ישראל■ גוף מטעם כלשהו בינלאומי בגוף עוברים שלי

ה" ז. לי טו קונ ת קונטולר־, מדור בה ק״ם אשב בדוו״ל ישראלית דיפלומטית נציגות כל " לרבו
ת וצירות. שגרירו

ל" ה טו קונ שר קונטולר׳, מדור כראש המכהן בחו״ל ישראל מדינת של דיפלומטי נציג "  א
לחש״ב. 36 ע־ף0 לפי הביטחון שר של סמכותו לו הואצלה .



בלמ״ס

 ס ,בלמי
־3■

d מתקני קבע הוראת x א

01-10ההוראה: מספר I 02 פברואר עדכוו: תאריך_________פרסום: תאריך
גיוס מג- הפרק: שם
ם הטיפול ההוראה: שם ש״בי תגוררים בנול חוץ המ לישראל מ

ר * מו א ל ה ך וו ק א ר ת גזל ו ר לי אז א ר ש ! י ז ז ג ת ש ל א א ר ש אי 1 יום ארורי י ח גזל .1397 נו ר ז א
לי א ר ש ב י ז ע ת ש ל א א ר ש י י נ פ ד ל ז ו מו ר ה ו מ א ל ה ל תרוו ל כ ה כ א ר הו , ה ת מ ד ו ק ר ה ש ה א פי ל ל י ג  ה
ע ב ז ק ך ה ר צו ה ל ר ב ה " נ״בן ה ם רי ג ה ו מ נ .15 ה

 ב־ן ת־רה0 ק״מת בו מקום ובכל פיו, על ותפורש לחש״ב פר כפו זו רוראה כי מוברר ספק, ר0ר למען .2
הש".ב פי על ינהגו - לחש״ב it ורארה

ת ב ו ת ת ו ב צ י י ת ם ה ו ש י ר ל

 17 לגיל הגיעו עם להתייצב ח״ב שהוא, מעמד בכל בחו״ל קבע דרך השורה אישרו, או גבר מלש״ב, כל .3
ווש״ב. לפי מעמדו והסדרת בהש״ב כנדרש רישום לשם מגוריו, למקום רקרובר בקונסוליה ווש״ב לפי
 למען בישראל. שה״תו למקום רקרובה האזורית הגיוס בלשכת יתייצב בישראל, זמן באותו שהרו א□

 ווישוב נוסחת לפי ״קבע 17 לגיל שרוגיע כמי כאמור מלש״ב ״חשב בו המועד כ׳ מוברר ספק, הסר
להש״ב 2 שבסעיף הגילים

מהגרים ובני חוייל ילידי

ה ר כ ה די ה לי ל בי ״ י חו בנ ם ו י ר ג ה מ

 "יליד הגדרת על עונה הוא כ׳ ונמצא הש״ב, לפי מעמדו את להסדיר ומבקש בחו׳יל המתגורר מלש״ב .4
 וזאת הענ״ן, לפי מהגרים/ כ״בן או ווו׳יל" כ״יליד ■וכר זו, הוראה לפי מהגרים" "בן הגדרת על או הו״ל"

בןאו חו״ל" "יליד בהגדרת עומד אכן הוא כ׳ על בצה״ל מוסמך גורם אישור קבלת ע□  כאמור. מהגרים!" "
 תנא■ את ם מק״ הוא עוד כל זה במעמד ״שאר כאמור מהגרים" כ״בן או חו״ל" כ״יליד שהוכר ;י"ב77מ

קבע. דרך בישראל להתגורר עבר לא עוד וכל זו, בהוראה כמפורט המעמד

 הגדרת על עונה איננו א□ אף מהגרים" כ׳יבן במלש״ב הכרה לאשר מוסמכים סגנו אוו הגיוס מנהל ראש .5
מיווודים. ומניעמים כחריג וזאת זו, הוראה לפי מהגרים" "בן

ביטחון לשירות התייצבות דרויית

 כל ביטחון לשירות התייצבותו מועד לדח״ת זכאי ■היה ,מהגרים' כ״בן או חו״ל" ב״יליד שהוכר מלש״ב .6
זו. בהוראה כמפורט המעמד תנאי את מק״ם הוא עוד

7.
 בינוהון לשירות התייצבותו מועד לדחות המבקש מהגרים" כ״בן או חו״ל" יד יל כ" שהוכר מלש״ב על א.

 לשירות התייצבות לדה״ת "בקשה טופס למלא מגוריו. למקום הקרובה בקונסוליה להתייצב כאמור
 של אישית ולבקשה לרישום "טופסוכן (7325 )טופס בדוו״ל" רשוהים ישראליים אזרחים - ביטחון

המלש״ב האישית. בדותימתו דלעיל הטפסים על ולחתום (7202 )טופס בחו'ל" השוהה מלש״ב
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ת1ה א אכ״א מתקני קבע ר
י

01-10טג- ההוראה: מספר 02 פברואר דכוו:0 תאריר פרסום: תאתר
גיוס מג- הפרק: שם
ם הגייפול ההוראה: uש ש״בי מל חוץ המתגוררים ב ליבראל מ

 עותק הגיוס, במנהל חו״ל למדור ■ועבר אוחד עותק עותק־ם בטלותה □ האמורי הטפסים את ימלא
בדי שב■ או בקונסוליה. ■רנויק שלישי ועותק המז^י״ב, ״ב

כ■ הקונסול ישתכנע ובאם קונסול, ■די על ״בחנו המלש״ב, ידי על ימולאו כפי דלעיל, הטפסים ב.
jהמ ידי על שנמסרו הפרטים lV j דה״ת את הקונסול ׳אעיר - ה□ נכונים האמורי□ הטפסים בבי על 

 "החלטה טופס גבי על ■■נתן כאמור הקונסול איעיור ביטחון. לעיירות מלעי״ב אותו של התייצבותו
(.7326 )טופס בחו״ל" העיוהים ישראל״□ אזרחים - ביטהון ביירות התייצבות דח״ת על ואיעיור

בבקשתו, המלעו״ב ■ד׳ על שנמסרו הפרטים נבונות ברבר /!יהו7כ ספק לקונסול יש בו מקרה בכל נ.
בןאו רו"ל' "■ליד להגדרת התאמתו בדבר או  קיימות כ׳ סבור הוא אם או זו, הוראה לפי מהגרים" "

 לשירות כאמור מלש״ב של התייצבותו דח״ת את לאשר ניתן לא או ראו■ לא שבגינן אחרות סיבות
 יעביר דין. כל לפי מלש"ב אותו של בעניינו לתהליט מוסמך אינו הקונסול בו במקרה או ביטחון,

 קבלת לצורך הגיוס, במנהל הו״ל למדור המלצתו, בצירוף המלעי״ב, בקשת של תעתק הקונסול
בבקשת. סגנו או הגיוס מנהל ראש תהלכית

ם רי קו ץ בי ר א ב

8.

מעמדו את לאבד מבלי בישראל לביקורים זכאי ■היה מהגרים" נלבן או הויל" כי״יליד שהוכר מלעי״ב א.
כדלקמן: לתקוופות ביטהון בשירות שיחויב ומבלי כאמור

 יגואר 1 מיום קלנדרית)קרי: שנה בכל ימים 120 של מצטברת לתקופה עד בישראל ביקורים (1)
דצמבר(. 31 ליו□ ועד

)להלן: אחת לשנה ועד ■מים 121 בין משכה אשר רצופה, לתקופה בישראל תד-פעמ■ ביקור (2)
 בישראל כן לפני ביקר לא אם ורק אך שה״ה שנת לנצל ■וכל כאמור מלעי״ב שה״ה"(. "שנת

 ימים 6□ כלשהו במעמד בישראל לבקר יובל לא ולאחריה רצופים, ימים 60 כלשהו במעמד
רצופים.

ביקורים מהגרים' כ״בן או חו״ל" כ״״ליד שהוכר למלש'ב לאשר מוסמכים סגנו או הגיוס מנהל ראש ב.
ומטעמים כחריג וזאת לעיל, א קטן בסעיף המוגדרות מהתקופות החורגות לתקופות בישראל

מיוחדים.

ל טו ד בי מ ע ת

לבטל שמבקש או בישראל קבע דרך להתגורר ועבר מהגרים" כ"בן או חו׳יל' כי״יליד שהוכר מלש״ב א.
דה ובכלל כאמור, מעמדו יבוטל שהיא, דרך בכל מעמדו תנאי את הפר כ׳ שנמצא או מעמדו את

ביטחון. בשירות ■חויב והוא ביטחון, לשירות התייצבותו דח״ת תבוטל

9.
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א אב מתקני קבע הוראת

he-01-10 ההוראה: מספר I >ו2 פברואר ^דכוו: תאריו־________פרסום: תארך
גיוס מג- הפרק:

ש״בים הטיפול ההוראה: 0ש לישראל מחוץ המתגוררים בנול

 )א( קטן בסעיף כאמור קבע, דרך בישראל להתגורר ועבר חו״ל' כ״־ליז־ שהוכר מלש״ב /גל (1)
 לישראל הגעתו במועד בתוקף שיהיו )כסי חדשים עולים 0ג־ו על החלות ההוראות יחולו לעיל״

קבע{. דרך בה להתגורר כדי

 א קטן עיף0ב כאמור קבע, דרך בישראל' להתגורר ועבר מהגרים" ב׳יבן שהוכר מלש׳יב על (2)
o על החלות ההוראות ■ו־וולו לעיל, n לישראל הגעתו במועד אם רק כאמור חדשים עולים 
 לפני הגירה למטרת הוריו עם ישראל את עזב ואם הגרגוריאני{, הלוח )לפי שנים 20 לו מלאו
 חדשים עולים גיוס על החלות ההוראות עליו יחולו - הגרגוריאני{ הלוח )לפי 13 לגיל הגיעו

 )לפי שנים 13 לו מלאו קבע דרך בה להתגוורר מנת על לישראל הגעתו במועד אם כאנזור,
הגרגוריאני(. הלוח

 בכתב באישור ״עשה זר סעיף לפי ,מהגרים' כ׳יבן או חו״ל" כ׳ייליד שהוכר מלש״ב של מעמדו ביטול ג.
בלבד. גנו0 או הגיוס מנהל ראש של

V כ׳ייליד שהוכר מלש׳יב .10 m חובת ביעוע ללא לו, המותרות הביקור מתקופות וחרג מהגרים" כ״בן או 
 עליו ויחול קבע, דרך בישראל להתגורר שעבר כמי ״חשב לעיל, 8 בסעיף כמפורט בינוחון שיחת
לעיל. 9 בסעיף האמור

ם די מו ם לי י ני כו ל תי א ר ש בי

11.
מבל בישראל, התיכוניים מלימודיו חלק ללמוד זכאי מהגרים" כ״בן או חו״ל" ■ליד כ" שהוכר /«'ב7מ א.

 התנאים שיתקיימו ובלבד ביטחון, שירות בחובת כך עקב שיחויב ומבלי מעמדו את כך עקב אבד שי
הבאים:

 מחוץ קבע דרך להתגורר /«'ב7מ אותו של חוריו ממשיכים בישראל התיכוניים לימודיו במהלך (1)
לישראל.

 מלימודיו חלק ללמוד זכאי מלש״ב אותו יחיה מתגרים״, כ״בן שחוכר מלש׳יב של במקרה (2)
 לו שמלאו לפני חגירה למטרות הוריו עם ישראל אח עזב אם רק כאמור בישראל התיכוניים

הגרגוריאני(. הלוח )לפי שנים 13

הבאים: המסלולים משני באחד אפשריים לעיל, א קטן בסעיף כאמור בישראל, חיכונ״ם לימודים ב.

 שבחר כאמור, מלש״ב בישראל. 'בזי כיתה לימודי ללא בישראל, בלבד ו-י״א ■י כיתות לימוד׳ {1)
לימוד■ לסיום בסמוך ישראל את לעזוב יחויב זה, במסלול בישראל תיכוניים לימודים ללמוד
׳'יא. כיתה



בלמ״ס

זז ,בלמי
-b-

א מתקני קבע הוראת ל א

___________jn3-01-10 החוראוז: מספר I 02 פברואר עח־כוו: תאריר I פרסום: תאחיר
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לימוד■ סיום עם בחו״ל. ו-י״א ■י ביתות לימודי שביצע לאחר בישראל, בלבד ■"ב ביתה לימודי (2)
 או תב־טחון שירות חובת את ולבצע בישראל להישאר באמור מלש״ב יובל בישראל, 'בזי כיתה
 עזב לא בחיררנו. לפי במעמדו, ולהישאר תביטחון שירות רעבת מימוש ללא ישראל את לעזוב

p• כיתה לימוד■ את סיים בת בשנה בספטמבר 1 ■ו□ עד ישראל את כאמור מלש״ב l ״ראת 
ן. ימחו הב שירות חובת את ולממש בישראל להישאר שבהר כמי

 לימודים לצורך מהגרים", כ״בן או ו"לי ח כ״יל־ד שהוכר מלש״ב, של בישראל ה שה״ תקופות ג.
ועניין. דבר לכל לעיל (2א)0 עיף0ב כמפורט שתיית שכת כניצול ״חשבו כאמור תיכוניים

 את ■■□01 זה עיף0ב כמפורט בישראל התיכוניים מלימודיו הלק ללמוד שתחליט כאמור, מלש״ב על ד.
המהויבים. בשינויים לעיל 9 עיף0 תוהאות יחולו לעיל, כמפורט בישראל תתיכונ״ם לימודיו

 לימודים 1מתגרים' כ״בן או םו"ל' כ״יל־ד שתוכר למלש״ב לאשר מוסמכים סגנו או הגיוס מנהל ראש ה.
מיוחדים. מטעמי□ כחריג וזאת לעיל, ב קנון ע־ף0ב כמפורט שלא בישראל, תיכוניים

לנשים שירות ומשכי נשים בטור

12.

 פטור ענ״ן על ׳הוולו לא חדשים עולים 0גיו על החלות ההוראות לעיל, 9 בסעיף האמור למרות א.
 ההוראות יחולו ובמקומן ,,,מהגב■□ כ״בנות או ,,חו״ל כ״־לידות תוכרו אשר ביטחון, לשירות מועמדות

 שהוכרו ביטחון, לשירות מועמדות של במקרה למעט להלן, h ב קטני□ בסעיפים המפורטות
 ולו ■ה עליתן במקצוען. ם נ״ ש׳ רופאות או רופאות הנן אשר מתגרים" כ״בנות או הו״ל" כ״ילדות
 בת להתגורר כד■ לישראל הגעתן במועד בתוקף שיהיו )כפי חדשים עולים גיוס על החלות ההנחיות

קבע(. דרך

 הגיעה עם ביטחון משירות לפטור זכאית תהיה הו״ל" כ״ילדת שהוכרה ביטהון לשירות מועמדת ב.
 החורגות תקופות בישראל שתתה לא מועד לאותו שעד ובלבד הגרגוריאני(, הלו□ )לפי 17 לגיל

לעיל. (1א)8 סעיף לפי המותרות הביקור מתקופות

 עת הגי עם הביטחון משיחת לפטור זכאית תהיה מהגרים" כ"בת שחוברה ביטחון לשירות מועמדת ג.
 החורגות תקופות בישראל שהתה לא מועד לאותו שעד ובלבד הגרגוריאני(, הלוח )לפי 20 לגיל

(2א)8 בסעיף כמפורט שהייה שנת ניצלה ולא לעיל (1א)3 סעיף לפי המותרות הביקור מתקופות
 כאמור ביטחון משירות לפטור זכאית תהיה שתייה, שנת ניצלה אמנם כאמור מלש״בית אם לעיל.

הגרגוריאני(. הלו□ )לפי 22 לגיל תגיעה עם

13.
 באחת בוטל מתגרים" כ״בת מעמדה ואשר מתגרים", כ״בת הוכר□ אשר ביטחון לשיחת מועמדת א.

 12 סעיף תוראות לפי הביטחון משירות לפטור זכאית אינה אם זו, בהוראה המפורטות תדרכי□
ביטחון. בשירות תחויב להלן, -151 14 סעיפים או לעיל
 בוטל עת הייתה בו לגיל בהתאם ״קבע כאמור ביטחון לשירות □ועמדת תחויב בו תש־רות משך

כדלקמן: מהגרים", כ״בת מעמדה
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השירות משר גיל

חודשים 21 .בכללועד 18 עד

חודשים 18 בכלל וער 20-19

□ חודשי 12 ו«ילך 21

 ביטחון בשירות ח״בת והיא בוטל, מהגרים" כ״בת מעמדה אשר ביטחון לשירות מועמדת על ב.
לפ מהגרים" "בן מעמד ביטול על החלות ההוראות כל יחולו לעיל, א קטן טעיף להוראת בהתאם
המחויבים. בשינויים זו, יקודה

 לילדים, אם ו/או נשואה חרה, שהיא ,מהגרים' כ״בת או חו״ל" "כילדת שהוכרח ביטחון לשירות מועמדת .14
 מך0 על כאמור בפטור לזכות תוכל לחש״ב, 39 סעיף לפי חביטחון משירות בפכוור לזכות ומבקשת

 אשר קונסול, יד■ על חתום הענ״ן, לפי בצה״ל המוסמכות הרשויות ■ד׳ על ש״קבע כפי מתאים, אישור
הקונסוליה. באמצעות הגיוט למנהל יועבר

 ביטחון משירות פטור ועל לחש״ב, 40 טעיף לפי נדת מטעמי ביטחון משירות פטור על ת לו ח ח ההודאות .15
 לשירות עמדות □וו על יחולו להש״ב, 39 טעיף לפי משפחתי-דת■ שבהווי מטעמים או מצפון מטעמי
שימי. ללא מהגרים" כ״בנות או חו״ל" כ״י^דות שהוכרו ביטחון

מהגרים" בןיי להגדרת עונים שאינם ומלש״בים שליתי□ בני

16.
 "בני וכן דו, בהוראה כמפורט מהגרים" "בן להגדרת עונים ושאינם ישראל את שעזבו מלש״בים א.

 לגיל הגיעם ועם ביטהון, לשירות התייצבותם לדדו״ת זכאים אינם זו, בהוראה כהגדרת□ שליהים"
עליהם. החלה ביטחון שיחת חובת לביצוע לישראל לשוב עליהם יהיה צבא, יוצא

 כאמור מהגרים" "בן להגדרת עונים שאינם ומלש״בים שליחים" "בני מלש״בים לעיל, האמור למרות ב.
 התייצבותם מועד לדר״ת בקשה מגוריהם למקום הקרובה הקונטול־ה באמצעות להגיש ■וכלו

 בו מבית-הטפר לימודים אישור יצורף לבקשה בדוו״ל. התיכוניים לימודיהם לסיום עד ביטחון לשירות
 'בבי למלש״בים התייצבות מועד דח״ת לאשר הסמכות הקונטול. בחתימת מאומת לומדים, הם

 לראש נתונה כאמור בקשה סמך על מהגרים" "בן להגדרת עונים שאינם למלש״בים או שליחים"
בלבד. ולסגנו הגיוס מנהל

 להגיש יוכלו כאמור מהגרים" "בן להגדרת עונים שאינם ומלש״בים שליחים" "בני מלש״בים ג.
 /«ירות7 התייצבותם במועד נוספת לדחייה בקשה מגוריהם למקום הקרובה הקונסוליה באמצעות

 מבית- לימודים אישור ■צורף לבקשה בדוו״ל. לבגרויות המקבילה ׳"ג □כיתת לימודים לצורך ביטחון,
 זה בבית-ספר כ׳ הלימודים אישור גבי על בחתימתו יאשר והקונסול מלש״ב, אותו נרשם אליו הטפר

זה. לצורך מוכר הוא וכי לבגרויות, המקבילה ׳"ג, כיתה לימוד׳ ללמוד ניתן
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 עונה □,שא מלש״ב או '1שליחים "בן מלש״ב על נאסר מקרה .בכל כי מובהר ספק, ר0ה למען ד.
 דח״ת כאמור למלש״ב תאושר ולא בתו״ל, על-תיכוב״ם לימודים ללמוד כאמור מהגר■□" 'בןז להגדרת

בחו״ל. על-תכוניים לימודים .ביצוע לצורך וןביטח nnrלש התייצבותו מועד

 התייצבותם מועד דחיית את לאשר מכי□0ומו יהיו סגנו או הגיוס מנהל ראש לעיל, האמור בל למרות ה.
 מעבר אף באמור, מהגרים" '.בן להגדרת עוני□ שאינם מ^״בים, או ם" י שליה "בני מלש״בים של

בלבד. מיוחדים מטעמים וזאת מהוראותיו, חריגה ותוך זה .בסעיף לאמור

 עזיבתו כמועד בחו״ל, להתגורר להישאר שליהותם תום עם תחליטו הוריו אשר שליחים", "בן מלש״ב .17
 של השליחות מיום מועד ״חשב מהוקרים" ב״בן בו ההברה לעורך הגירה למטרת הוריו עם ישראל את

ישראל. את המלש״ב עזיבת מועד ולא ההורה/י□

 שליהים" "בני ועל מתגרים" כ״בני להברה זכאים אינם אשר מלש״בים על כ׳ מובהר &ק,0 ר0ה למען .18
 שלא בחו״ל השוהים על ההלות ההוראות כל יחולו תש״ב, לפי חובותיהם אהר זים77ממ אינם אשר

 על החלות להוראות בהתאם ״עשה בהם והטיפול העניין, לפי בדוו״ל, הגיוס משתמט׳ על או ברשות
האמורות. האוכלוסיות

הגיוס. מנהל באחריות: ההוראה


