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 מטרת הנוהל א.

 זכאי עם לידתו   שיטה לטיפול בבקשה להענקת אזרחות ישראלית לקטין שלאאת הלקבוע  1א.

 לאזרחות ישראלית מכוח לידה כי נולד דור שני בחו''ל.      

 

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

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

 בקשה. המבקש יידרש לחתום על תצהיר בהקשר זה.

 

 תנאים ודרישותב. 

  1נספח ה.טופס בקשת להענקת אזרחות ראה   1ב.

 (, ושל הוריו בצירוף תעודות הזהות ומסמכי הנסיעה 6נוכחות אישית של הקטין )מעל גיל   2ב.

 שברשותם )כולל דרכונו הזר של הקטין אם ישנו(.       

 דרושה הסכמת שני ההורים להענקת אזרחות. בהיעדר הסכמה אישית של אחד ההורים, יש   3ב.

 ה הבלעדית על הקטין ניתנך המציין כי האפוטרופסות להציג פסק דין של בית משפט מוסמ       

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

 יצורף מכתב הסבר לבקשה.  4ב.

 השירות אינו כרוך בתשלום אגרה. –תשלום אגרה   5ב.

 

 הליך הטיפולג. 

 מעמד כמו כן,שבטופס מול קובץ המרשם.ת את הפרטים הרשות מקבל הבקשה יאמעובד   1ג.

 שבמטה הרשות.האזרחות ובכרטסת  ם האישיים, קובץ המרשםההורים בישראל מול התיקי      

 אינו אזרח מכוח ההורה השני.שיש לוודא שמדובר בקטין   2ג.         

 הקטין להוריו. בין קשרי משפחהכי יש בדוק יש ל  3ג.         

  וודא שאין הגבלה למתן שירות.יש ל  4ג.         

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

   בהתאם  םלברר מעמד אזרחות טרם הטיפול יש, 99, 19, 00 הוא הורי הקטין שסמל אזרחותם  5ג.         

 .4.9.0002אתי לנוהל בירור אזרחות תוצ      

 

 ויוודא שבמכתב    דוק את פרטי הקטין, מסמכי נסיעה, מקום מגוריו, עובד הרשות יב  6ג.

  אסמכתאות לטענתם )לפי צורך(.ישנם נימוקים לבקשתם, כולל  ההסבר שהגישו ההורים      

 תישלח שאילתא למטא''ר ולשב''כ )בהתאם לצורך(. -ומעלה 14לקטין מגיל   7ג.

 הרשות למתן לאזרחות שבמטה אגףתשובת מטא''ר, ויעביר להרשות ייצרף לבקשות  עובד  8ג.
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  .החלטה       

 אזרחות שבמטה הרשות תחזיר התיקים ללשכה להמשך טיפול בהתאם אגףבסיום הטיפול   9ג.

 להחלטה שנתקבלה.       

 אזרחות  ףאג נוהל זה מיועד למקרים מועטים בהם לא ניתן לתת אזרחות מכוח שבות. 10ג.

 תקבל החלטה לגופו של מקרה על סמך נסיבותיו המיוחדות. ,שבמטה הרשות       

 מתאריך ההענקה. 45-יש לשנות בקובץ את סימול האזרחות ל -אושרה הבקשה 11ג.

  16מלבד קטין מעל גיל הקטין והוריו יוזמנו ללשכה לקבלת תעודה, ללא הצהרת אמונים,         

 (4.4.0006ראה נוהל נים.)שיצהיר אמו        

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

 מתאריך הצהרת האמונים.        

 .ו האישי של הקטיןבתיקהעתק מהתעודה סרוק יש ל  11.1ג.    

 האפשרות בציון בכתב מנומקת סירוב תשובת לשלוח יש  - הבקשה אושרה ולא במידה  12ג. 

 . 11.6.000 ועררים בקשות קליטת לנוהל בהתאם ערר להגשת          

 

 החוק וסעיפיוד. 

  1952 –''ב ( לחוק האזרחות תשי2)א()9סעיף  1ד.

 

 נספחיםה. 

      42טופס בקשה להענקת אזרחות אז/ 1ה.
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