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 נוהל הטיפול בהענקת אזרחות למי שאזרחותו בוטלה בהיותו קטין ע"י הוריו,

 ( )משום שנולד דור שני בחו"ל(2)א()4שלא רכש אזרחות מלידה לפי סעיף י ולמ

 ( לחוק3)א()9לפי סעיף  22-18ומבקש לקבלה בין הגילאים 

 

 תוכן עניינים
 2 ..................................................................................................... מטרת הנוהל

 2 ................................................................................................. תנאים ודרישות
 2 ..................................................................................................... הליך הטיפול
 3 ..................................................................................................... החוק וסעיפיו

 3 ............................................................................................................ נספחים
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 מטרת הנוהל א.

שבהיותו  18-22אלית למבקש בין הגילאים רלקבוע את השיטה לטיפול בבקשה להענקת אזרחות יש 1א.

ישראלי מכוח לידה בחו"ל )דור הו ולמי שנולד בחו"ל להורה אזרח קטין נכלל בויתור על האזרחות של הור

 לחוק האזרחות . 8-2ולא מוקנית לו אזרחות מכוח סעיפים  ,שני(

 

 התראה: מסירת מידע שגוי או חלקי למבקש עלולה לסכן את אזרחותו האחרת.

 תוגשיש להפנות תחילה לנציגות ארץ אזרחותו, לבירור השלכות הפעולה, טרם 

 ם על תצהיר בהקשר זה.בקשה. המבקש יידרש לחתו

 

 תנאים ודרישות ב.

 נוכחות אישית + תעודת זהות ומסמכי הנסיעה שברשותו. 1ב.

  .22-18המבקש בין הגילאים  2ב.

 .1נספח מספר ה.ראה  -מילוי טופס בקשה להענקת אזרחות 3ב.

 יש לצרף מכתב הסבר לבקשה. 4ב.

 הבקשה תוגש בלשכת רשות האוכלוסין בישראל או בנציגות ישראל בחו"ל. 5ב.

 רות אינו כרוך בתשלום אגרה.השי –תשלום אגרה  6ב.

 
 הליך הטיפול ג.

 הרשות המקבל את טופס הבקשה, יבדוק את הפרטים בטופס מול מערכת אביב. עובד 1ג.

 יש לוודא שאין הגבלה למתן השירות. במידה ויש הגבלה יש לפעול בהתאם לנוהל   2ג.

 .1.2.0001טיפול בהגבלה מספר ה     

 המוסמך לנושא האזרחות. עובד הרשותהטיפול יתבצע ע"י  3ג.

 .ושל הוריו  ש לעיין בתיקים אישיים של המבקשי  4ג.

 או שנולד דור שני  בחו''ל . הרשות יוודא כי הקטין נכלל בויתור על האזרחות של הוריו, עובד  5ג.

 יש לוודא כי המבקש אינו אזרח ישראלי מכוח ההורה האחר .      

 רף כל החומר הרלוונטי כולל מכתב הסבר, יסכם את התיק  יבדוק שצוהרשות  עובד 6ג.

 ויעבירו למחלקה לאזרחות במטה הרשות להחלטה .      

 נוהל זה מיועד למקרים מועטים בהם לא ניתן לתת אזרחות מכוח שבות. מחלקת אזרחות במטה תקבל  7ג.

 רה .של כל מקרה ומק החלטה לגופו של מקרה, על סמך הנסיבות המיוחדות      

 מן ללשכה לקבלת תעודת אזרחות ללא צורך בהצהרת אמונים.המבקש יוז אושרה הבקשה,  8ג.

 .פק תעודת אזרחותנתוו ההענקה מתאריך 46-יעודכן בקובץ המרשם לאזרחות הסמל   9ג.
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 החוק וסעיפיו ד.

 1952-( לחוק האזרחות תשי"ב3)א()9סעיף   1ד. 

 

 נספחים ה.

 42טופס בקשה להענקת אזרחות אז/ 1ה. 
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