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  מטרת הנוהלא. 

  לקבוע את השיטה לטיפול בבקשה להענקת אזרחות לקטין תושב ישראל עפ"י בקשת הוריו 1א.

  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.

  ככלל יידרש כי שני הוריו של הקטין יהיו אזרחי ישראל ותושביה, אשר מרכז חייהם בישראל.  1ב. 

  אזרחות, ואשר תיבדק בהתאם לאגף במקרים אחרים תתקבל בקשה מנומקת שתועבר  1.2ב       

  .לנסיבות המיוחדות של כל מקרה ומקרה               

 בצירוף תעודת זהות ומסמכי הנסיעה שברשותם. ושל הוריו, ) 6(מעל גיל  נוכחות אישית של הקטין  2ב.

  (כולל דרכונו הזר של הקטין אם ישנו ).

   הסכמת הורים לבקשה  3ב.

   . בהיעדר הסכמה אישית של אחד ההורים, ישלהענקת אזרחות שני ההורים סכמתדרושה ה   

   ניתנה להורה  הבלעדית על הקטין המציין כי האפוטרופסות מוסמך בית משפטשל  פסק דין להציג           

  כי ההורה מגיש הבקשה רשאי  להחזיק לבדו בקטין .מגיש הבקשה, או פסק דין הקובע            

   בנציגות ישראל במקום מושבו כשאחד מההורים שוהה בחו"ל יש לדרוש הופעתו והסכמתו האישית           

  או באמצעות נוטריון המאושר ע"י הנציגות הישראלית, או באמצעות נוטריון עם חותמת  (. בחו"ל           

  האפוסטיל, גם שלא באמצעות הנציגות)           

  לעמוד בתנאים הבאים: הקטיןעל   4ב.

  .תושב ישראל הנמצא בה   4.1ב.

שקדמו להגשת השנים , בשלוש מתוך חמש או קבע)   5( א/בישראל ,כתושב שהה   4.2ב.

  .הבקשה

  השתקע בישראל.   4.3ב.

  ) 6(מעל גיל  יודע ידיעת מה את השפה העברית   4.4ב.

  )16הסכמת הקטין (מעל גיל    4.5ב. 

  )14היעדר מניעה פלילית (מעל גיל    4.6ב.

  (לפי הצורך))14היעדר מניעה בטחונית (מעל גיל    4.7ב.

    ן :להורי הקטיתנאים נוספים המתייחסים   5ב.

  .ם בההשוהיתושבי ישראל    5.1ב.

  .שקדמו להגשת הבקשהבישראל בשלוש מתוך חמש השנים  שהו  5.2ב.

  .השתקעו בישראל   5.3ב.
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  לאזרחות במטה). אגף(במקרים חריגים יש להתייעץ עם ה מניעה פלילית יעדרה   5.4ב.

  (לפי הצורך). מניעה בטחונית יעדרה   5.5ב.

  ).41אז/(האוכלוסין באזור המגורים רשות בלשכת  שתוג בקשה להענקת אזרחות  6ב.

  .מכתב הסבר לבקשהיצורף   7ב.

  גרה.השירות אינו כרוך בתשלום א –תשלום אגרה   8ב.

  

  הליך הטיפולג. 

 על האזרחות האחרת של השלכותהתצהיר לגבי היוודא כי הובן תוכן  ,מקבל הבקשהעובד הרשות   1ג.

  ., בעקבות רכישת האזרחות הישראלית הקטין

  יאמת את הפרטים שבטופס מול מערכת אביב ותעודות זהות.   2ג.

  יוודא שאין הגבלה למתן השירות.    3ג.

  .1.2.0001הגבלה יש לפעול בהתאם לנוהל טיפול בהגבלה מספר במידה ויש        

  בדיקת התיקים האישיים של הקטין והוריו .   4ג.

   ).בהתאם לצורך( ולשב''כתישלח שאילתא למטא"ר  - ומעלה 14יל לקטין מג   5ג.

  אם בקובץ המרשם לא נעשה קישור תיק בין הקטין להוריו יש לבצע קישור זה .   6ג.

  .4.9.0001ראה נוהל מספר  -ייבדק כי הקטין איננו אזרח ישראלי ע"י בירור אזרחות   7ג.

  שמכוחם נובעת הזכאות, זכאים למעמד שקיבלו. שהוריו בנוסף יש לוודאו       

  ) ועידכון קובץ במערכת   98ראה נספח אז/הטיפול ילווה בציון תוצאות הבדיקה בגליון סיכום (  8ג.

  "אביב".       

  :הבאיםעל הקטין והוריו לעמוד בתנאים    9ג.

  נוכחות אישית בלשכה של הקטין ושל הוריו.    9.1ג.

  תושבי ישראל הנמצאים בה.   9.2ג.

  - , בשלוש מתוך חמש השנים האחרונותכתושביםבישראל שהיה    9.3ג.

תקבלה כדין, לא פקעה ה(והוריו של הקטין  –קבע /הארעית כי תושבותם יש לוודא •

   .וכו')

שקדמו השנים  5מתוך  3-ב םיבישראל כתושב יםשוהוהוריו הקטין כי  יש לבדוק •

את תקופת השהיה בישראל .( להגשת הבקשה על פי בדיקת קובץ ביקורת הגבולות 

ם ברשות והשנים שקדמו לבקשה ובתנאי שהחזיק 5מתוך  3בספירת יש לחשב, 

  או רשיון לישיבת קבע בתקופה זאת).במידה הצורך 5ישיבה מסוג א/

ותעודת  ,אישור עבודה,אישור לימודיםניתן לבקש ראיות שיוגשו עם הגשת הבקשה (

אחרת יש  ימים 45הראיות למרכז חיים יוצגו בתוך  .2-בית ספר) ,כמפורט בנספח ה

 לסגור הבקשה ולהודיע למבקש . 
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  בדיקת השתקעותם בישראל,כולל עתידית, על ידי תשאול וראיות. -השתקעו בישראל  8.4ג.

ע"י והוריו ) 6מעל גיל ( דיעת השפה של הקטיןבדיקת י - יודע ידיעת מה את השפה העברית  8.5ג.

  שיחת חולין.

  ע"י שאילתות והתייחסות לתשובות.  (לפי צורך) מניעה פלילית / בטחונית היעדר  8.6ג.

  תשובת המשטרה תקפה לשנה בלבד.           

     יש לקבל  החלטה לפי הצורך), עם קבלת התייחסות הגורם הרלוונטי במשטרה/שב''כ (  8.7ג.

  בבקשה ע''י הגורם המוסמך לקבלת המידע ברשות האוכלוסין.         

  .וב מנומקת ע''י הגורם מקבל החלטהיש לשלוח תשובת סיר ,הוחלט לסרב הבקשה  8.8ג.

  ) 1.6.0001(ראה נוהל "טיפול בקשות ועררים"           

(מעל גיל  ומכתב ההסבר, הסכמת הקטין חוו"ד פליליתשצורף כל החומר הרלוונטי כולל  יש לבדוק  9ג.

  ויטופל במסגרת ועדה לשכתית.התיק יסוכם .)16

  הבקשה תטופל בתאום, או כשקיימות נסיבות חריגות, או יותר תנאיםהתנאים  באחד עמידה חסרה       

  .לאזרחות במטה האגףעם        

     מתאריך ההענקה. הקטין והוריו  13- יש לשנות בקובץ את סימול האזרחות ל -אושרה הבקשה  10ג.

    -שיצהיר אמונים. 16קטין מעל גיל מלבד  ללא הצהרה אמונים, יוזמנו ללשכה לקבלת התעודה,        

  . )4.4.0006ראה נוהל (        

שמצהיר אמונים, תוקף אזרחותו  16תוקף האזרחות מתאריך האישור, אולם קטין מעל גיל         

  יך הצהרת האמונים.מתאר

    אם הקטין בגר תוך כדי טיפול בבקשתו להענקה, יושלמו כל הבדיקות, והטיפול יוסב להתאזרחות  11ג.

   לחוק, ללא שינוי בבדיקות. יש להחתימו/ה על בקשה להתאזרחות ללא תשלום אגרה  5לפי סעיף        

  ).14-סב לולסיים את הטיפול.(סמל אזרחותו יו       

    3.9(ראה סעיף ג. 5מקרים בהם מדובר במבקש להתאזרח המחזיק ברשיון ישיבה ארעי מסוג א/ב 12ג.

  "לא פעיל".                                                               -לעיל), יש לעדכן סטטוס פרטי רשיון השהיה שלו  כ        

  תוך ההנמקה מפורטת. על הסירובום רשיש להודיע להורים במכתב  - במקרה של סירוב    13ג.

  החוק וסעיפיוד. 

"ב1(א)(9סעיף    1.ד   1952-) לחוק האזרחות תשי

  

  נספחיםה. 

  41טופס בקשה אז/   1ה.

  43מכתב להמצאת ראיות למרכז חיים  אז/   2ה.

  44תצהיר לגבי השלכות השרות על האזרחות האחרת אז/   3ה.

  98סיכום אז/ –טופס עזר לבדיקה    4ה.


