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התראה: מסירת מידע שגוי או חלקי למבקש עלולה לגרום לאובדן אזרחותו האחרת. יש להפנות את  
                    המבקש תחילה לנציגות מדינת אזרחותו לבירור השלכות פעולה זו, בטרם יגיש בקשה.

 לחתום על תצהיר בהקשר זה. המבקש יידרש

 

 

 מטרת הנוהל .א

 אזרח ישראלי.ל והנשוישיון לישיבת קבע יברבישראל טיפול בבקשה להתאזרחות של מי ששוהה ה אופןלקבוע את 

 . רשאי להגיש בקשהוהנשוי לאזרח/ית ישראלי )להלן:"מבקש"(, בישראל שיון לישיבת קבע ימחזיק ברמבקש ה

 

 

 תנאים ודרישות .ב

 .זהות בצירוף תעודתשל שני בני הזוג  ובהח אישית נוכחות .1.ב

 ולכלול את ילדיו הקטינים שאינם אזרחים. ,בגיר רשאי להגיש בקשה עבור עצמו .2.ב

לאחר  תנגד,ממתאזרח  ילדיו הקטינים, תושבי ישראל יכללו אוטומטית בבקשה אלא אם ההורה השני שלא

התייחסות אישית של בהיעדר  זה.לנוהל  7ובהתאם למפורט בסעיף ב. שניתנה לו הזדמנות ממשית לכך

ההורה השני באמצעות נציגות ישראל בנוכחות אישית של ההורה, או באמצעות נוטריון המאושר ע"י הנציגות 

יש להציג פסק דין או הישראלית, או באמצעות נוטריון עם חותמת אפוסטיל, גם שלא באמצעות הנציגות, 

המציין כי אפוטרופסות הבלעדית על הקטין ניתנה להורה סכם גירושין מקורי ומאושר על ידי בית משפט ה

   .המגיש הבקשה רשאי לבדו להחזיק בקטיןאו פסק דין הקובע כי ההורה  מגיש הבקשה,

 המבקש יציג את דרכונו הזר או תעודת מעבר לזרים על שמו. .3.ב

 .של המבקש באזור המגורים האיזורית האוכלוסיןמינהל תוגש בלשכת ( 21/אז – 1נספח ה.)הבקשה להתאזרחות  .4.ב

 המבקש יציג את דרכונו הזר או תעודת מעבר לזרים על שמו. .5.ב

 :כדלהלןעל המבקש לקיים את התנאים המופיעים  .6.ב

 .( לחוק(1)א()5נמצא בישראל )סעיף  .א.6.ב

שנים מתוך ארבע השנים שקודמות להגשת הבקשה )על  3בפועל במשך  מקיים/ת מרכז חיים בישראל .ב.6.ב

 .לחו"ל  אינן קוטעות את הרצף( מועד סמך ראיות(, מתוך זה שנתיים אחרונות רציפות ) נסיעות קצרות

 ( לחוק(.3)א()5זכאי לשבת בישראל ישיבת קבע )סעיף  .ג.6.ב

 ( לחוק(.4)א()5השתקע בישראל או שיש בדעתו להשתקע בה )סעיף  .ד.6.ב
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 .יעדר מניעה פלילית / בטחוניתה .ה.6.ב

 .םנות הנישואין והמשך קיומכ .ו.6.ב

 השירות כרוך בתשלום אגרה כפי שמפורט בלוח אגרות. -תשלום אגרה  .ז.6.ב

 נדרשת עמדת הורהו הנוסף של הקטין:קטינים  להתאזרחות נלוויםכאשר לבקשה  .7.ב

ה המתאזרח לצורך קבלת עמדת הורהו הנוסף של הקטין הנלווה להתאזרחות בישראל, יידרש ההור (1)

להציג תעודה ציבורית מקורית ומאומתת )ובמידת הצורך אף מתורגמת( המעידה על כתובתו העדכנית 

של הורהו הנוסף של הקטין הנלווה במקום מושבו, למעט כאשר ההורה הנוסף שוהה בישראל וכתובתו 

 מעודכנת במערכת אביב.

הוגשה לפיה  בכתבהודעה הנוסף להורה  יש לשלוחימסר ע"י ההורה המוזמן, תש לכתובתבהתאם  (2)

יישאל ההורה  . בהודעהאזרחות ישראלית, וכי באפשרותו להביע התנגדותו לכך תלקבלעבור הקטין 

 הנוסף האם הוא מתנגד לכך שילדו ירכוש אזרחות ישראלית.

   ההודעה להורה הנוסף תישלח לכתובת שמסר ההורה המוזמן, כמפורט להלן: (3)

 בדואר רשום אשר יישלח מן הלשכה המטפלת בבקשה. – בישראל נוסף השוהה להורה •

 בדואר אשר יישלח ע"י נציגות ישראל הרלוונטית. – בחו"ללהורה נוסף השוהה  •

אם נמצא בישראל בהיתר, הרי שעליו לתת הסכמתו להכליל  –להורה נוסף שהינו תושב האיזור  •

יתן הסכמתו במת"ק הקרוב  הקטינים בלשכת מינהל האוכלוסין האיזורית. באם אינו שוהה בישראל,

 למקום מגוריו באזור.

, ובמהלך חודשים לקבלת תגובתו 6יש להמתין לאחר שליחת ההודעה להורהו הנוסף של הקטין,  (4)

 .אין לשדרג מעמדו של הקטיןחודשים אלה 

ייחשב הדבר   -ממועד שליחת ההודעה  חודשים 6ולא מתקבלת תגובת ההורה הנוסף בתוך במידה  (5)

 ותו להתאזרחות הקטין.כהיעדר התנגד

, לא יוכל לקבל 18-וכל עוד גילו של הקטין נמוך מ מתנגד להתאזרחות הקטיןבמידה וההורה הנוסף  (6)

 אזרחות  ישראלית.

, יידרש להמציא תעודה ציבורית מקורית אינו בחיים ההורה הנוסףבמידה וההורה המוזמן טוען כי  (7)

 . ומאומתת )ובמידת הצורך אף מתורגמת( המוכיחה זאת
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של הקטין, יידרש להמציא פסק דין מקורי  וההורה המוזמן טוען כי הנו אפוטרופסו הבלעדיבמידה  (8)

ומאומת )ובמידת הצורך אף מתורגם( או הסכם גירושין מאושר ע"י ביהמ"ש מקורי ומאומת )ובמידת 

 הצורך אף מתורגם( הקובע כי האפוטרופסות הבלעדית על הקטין ניתנה לו.

 

 הליך הטיפול .ג
 
 

 מקבל הבקשה יבדוק את הפרטים בטופס מול תעודת הזהות של המבקש.הרשות  עובד .1.ג

הקובץ. אם סמל  יש לוודא הפרטים בתיק אדם במערכת אביב וכי המבקש איננו אזרח ישראלי עפ"י .2.ג

 .4.9.0001יש לפעול בהתאם לנוהל מספר  99, 00, 19האזרחות 

 ך פרטים כוזבים.אין לאשר התאזרחות למי שבעבר רכש אזרחותו במרמה על סמ .3.ג

, ניתן לאזרחו עשר שנים לאחר ביטול קטיןבמידה ומדובר במי שקיבל אזרחותו במרמה בעת שהיה 

 האזרחות ככל ששהה בישראל כחוק בתקופה זו.

חודשים, הרי שניתן  18מבקש שבעבר רכש אזרחותו במרמה, כאמור, אולם שירת שירות צבאי סדיר מעל 

 לאזרחו.

תו במרמה, כאמור, אף על פי שהתגייר לאחר מכן בגיור ממלכתי מוכר, לא יוכל מבקש שבעבר רכש אזרחו

 שנים מיום קבלת המעמד הקבע. 10להתאזרח אלא רק לאחר 

 של המבקש להתאזרח, בן זוגו הישראלי והקטינים הנלווים באם ישנם. הטיפול מחייב בדיקת תיק אישי .4.ג

 ים תיק אזרחות אודותיו.יש גם לפנות למחלקת האזרחות לבירור אם קי 1.4.ג  

כי לוודא  ובנוסףחובה ליצור בקובץ קישורי תיקים של המבקש וקישור תיקים של בני משפחה רלוונטיים,  .5.ג

 סמלי האזרחות נכונים. יש לתקנם במידת הצורך.

 (, ועדכון קובץ בקשות במערכת אביב.5ראה נספח ה.הטיפול ילווה בציון תוצאות הבדיקות בגליון סיכום ) .6.ג

ייבחן על סמך ראיון עם המבקשים וראיות נוספות, על פי נוהל  –כנות קשר נישואין והמשך קיומו  .7.ג

1.13.0001 

 2נספח ה.) לוודא כי המבקש הופנה לברר מעמד אזרחותו האחרת וכי חתם על תצהיר בהקשר זהיש  .8.ג

 (28אז/ - 3נספח ה.וכן חתם על הצהרה למתאזרח )(, 29אז/

  כדלקמן: על המבקש לעמוד בתנאי החוק .9.ג
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 הימצאות פיזית. ,נמצא בישראל 19.ג.

) נסיעות קצרות מתוכם שנתיים אחרונות רציפות  שנים שקדמו לבקשה 4מתוך  3היה בישראל  29.ג.    

מועד לחו"ל אינן קוטעות את הרצף(.ייבדק באמצעות קובץ ביקורת גבולות לגבי כניסות ויציאות 

 (יםשורי תיקלוודא קייש מישראל בתיק אדם ובתיק זר.)

השנים שקדמו   4מתוך  3יש לחשב את תקופת שהיית המבקש בישראל בספירת   9.2.1ג.

 או לישיבת קבע בתקופה זו. 5לבקשה  ובתנאי שהחזיק ברשיון ישיבה ארעי מסוג א/

במקרים בהם למבקש זיקה לאזור יש"ע, יש לבצע בנוסף לכך בדיקת מרכז חיים   9.2.2ג.

. וכן בדיקה במערכת "אבן מתגלגלת" בפרק הכללי 1.13.0001נוהל מספר בהתאם ל

, אחרת יש לסגור הבקשה ולהודיע למבקש. ימים 45הראיות למרכז חיים יוצגו בתוך 

 אם אין היתכנות לזיקה כאמור, יש להסתפק במידע מביקורת גבולות.

להחלטת להעביר   אם לאחר הבדיקה נותר ספק אודות מרכז חייו של המבקש, יש   9.2.3ג.  

 הרשות, הראיות  ותיק אישי.לשכת מח'  אזרחות בצירוף התרשמות עובד 

 נושא רישיון לישיבת קבע כדין, ולא חדל מהיות תושב ישראל.   -זכאי לישיבת קבע  39.ג.

 עובד הרשות יתרשם מכוונות ותכניות - השתקע בישראל או שיש בדעתו להשתקע בה 49.ג.

למידת תנועותיו בגבול, ראיון אישי וכו'. אם בשנתיים הסמוכות  ההשתקעות של המבקש, ייבדק ע"י

 לעיל, יש לקבל החלטת מח' אזרחות. 9.2.גלבקשה נמצא בחו"ל, על אף שעומד בתנאי 

את התיק  לאחר ההתאזרחות, יש להעביר   אם בדיעבד מתברר כי המתאזרח עזב את ישראל         

יש לבקש אסמכתאות המעידות על כוונות  במידת הצורך .במטה הרשות למחלקה לאזרחות

 כגון: אישור ממקום העבודה, מוסדות חינוך של הילדים וכד'. להשתקעות עתידיות 

 המבקש פטור מדרישה זאת. – יודע ידיעת מה את השפה העברית 59.ג.

 , המבקש פטור מדרישה זאת.ויתור על האזרחות האחרת 69.ג.

משטרת  מולמניעה פלילית / בטחונית תיבדק  )בהתאמה( היעדר מניעה פלילית / בטחונית 79.ג.

אודות המבקש ואודות נלווים   -מודיעיניים( ושב"כ )בהתאמה(  ישראל )יש לקבל ר"פ וכן מידעים

                                                                                שנה. 14לבקשה שגילם מעל 

  -בהתאמה( )ים( ולשב"כ ילתות למשטרת ישראל )יש לקבל ר"פ וכן מידעים מודיעיניישלחו שאי        

 שנה.  14אודות המבקש ואודות נלווים לבקשה שגילם מעל         

 תיק מב"ד )ממתין לבירור דין( יששהוכלל בבקשה  14או לילדו הקטין מעל גיל  אם למבקש  9.8ג.          

 – 11ה. נספח)עד לסגירת התיק/תיקי המב"ד. ול  בבקשהלהוציא מכתב בדבר השהיית הטיפ

 (93/אז
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יש להודיע לפונה כי העניין עודנו  בטיפול בבקשה עיכובת בקש ממשטרת ישראל אם מתקבלת  9.9ג.          

שאילתא ביש לקיים מעקב ולפנות לגורמים בתום התקופה  (95 /אז -17.נספח ה. )בטיפול

 נוספת.

הבקשה  נראה כי לכאורה קיימת מניעה פלילית או בטחונית לאשר אתהגורמים לאור הערות  אם  9.10ג.

בכתב )בדואר רשום, לכתובת שנמסרה בטופס הבקשה(, כי לאור המידע  יש להודיע למבקש

שהתקבל מגורמי הביטחון/המשטרה )לפי הענין( משרד הפנים שוקל לסרב את הבקשה מן 

בכתב   תוהטעמים המצוינים בתמצית שתפורט, לפי הענין, וכי באפשרות המבקש להעביר תגוב

מים ממועד משלוח המכתב. במכתב יש לציין כי י  30]להלן: התגובה[, ביחס לאמור, וזאת תוך

בפני עורך דין, בהמשך לתצהיר  יש לתמוך התגובה בתצהיר ככל שבתגובה נטענות עובדות,

. למכתב יש לצרף את נוסח התמצית מן המידע שהתקבל שנדרש מהמבקש עם הגשת הבקשה

 שטרה. , כפי שנמסר מהמ)הר"פ( מאת גורמי הביטחון או את תמצית המידע הפלילי

  -12ה.הודעה לגבי מידע ביטחוני נספח ( )92אז/ -6ה.הודעה לגבי מידע פלילי נספח ) 

 (94אז/

ימים ממועד משלוח המכתב, ניתן לסרב את  30לא התקבלה תגובה, כמפורט לעיל, תוך   9.11ג.

 הבקשה, לשלוח תשובת סירוב מנומקת.

 -13ה.הודעה לגבי מידע ביטחוני נספח ( )א92אז/ -7ה.הודעה לגבי מידע פלילי נספח )

 (א94אז/

צהיר יש תצורף   במידה והתקבלה תגובה, יש לוודא כי צורף תצהיר כנדרש. במידה ולתגובה לא   9.12ג. 

 ובה להתייחסות הגורמים. לדרוש בכתב השלמת תצהיר בטרם העברת התג

 -14ה.יטחוני נספח הודעה לגבי מידע ב) (ב92אז/ -8ה. הודעה לגבי מידע פלילי נספח)

 (ב94אז/

               ימים ניתן לסרב את הבקשה  14ככל שלא הועבר תצהיר כנדרש במכתב המשלים תוך  9.13.ג 

 ולשלוח תשובת סירוב מנומקת.

 -15ה.הודעה לגבי מידע ביטחוני נספח ( )ג92אז/ -9ה. נספחהודעה לגבי מידע פלילי )

 (ג 94אז/

 אחר קבלת התגובה המלאה יש להעבירה לקבלת עמדת הגורם הרלוונטי במטא"ר / גורמי. ל9.14ג.

ימים. ככל שנדרש בירור נוסף  30רלוונטי תועבר למשרד הפנים תוך הביטחון. תגובת הגורם ה

ציא יואשר הגורם המוסמך ברשות האוכלוסין לקבלת המידע של הגורמים, יעדכנו הגורמים את 

 (95אז/ -17ה. נספח)לפיה הנושא בבדיקה מול הגורמים. למבקשתשובת ביניים 
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עם קבלת התייחסות הגורם הרלוונטי במטא"ר / גורמי הביטחון לתגובה, יש לקבל החלטה  9.15ג.

הוחלט לסרב את הבקשה, יש על ידי הגורם המוסמך ברשות האוכלוסין לקבלת המידע. בבקשה 

 לשלוח תשובת סירוב מנומקת. 

בטרם מתן החלטה סופית, לא תינתן אפשרות להשיג על מכיוון שניתנה אפשרות תגובה 

ערר לבית הדין לעררים        ההחלטה פעם נוספת בפני הלשכה. על ההחלטה ניתן  להגיש 

בשים לב למקום קבלת החלטה  )ראו טבלה בנוהל " טיפול בבקשות עררים " נוהל מספר 

1.6.0001  ) 

 - 16ה.הודעה לגבי מידע ביטחוני נספח ( )ד92אז/ 10ה. הודעה לגבי מידע פלילי נספח)

 (ד 94אז/

 : תקפה לשנה בלבד.תשובת משטרה ▪

 " תוקף התשובה הינו לשנתיים. אין הערותתשובה מסוג " "כ:תשובות שב ▪

במידה ועברו שנתיים ממועד מתן המענה ותהליך ההתאזרחות טרם הסתיים, 

 יש לפנות בבקשה לאבחון חוזר.

 " תקפה לשנתיים מיום מתן התשובה.המלצה לפסילהתשובה מסוג "

 :שימת מדינות שהוגדרו כמדינות סיכוןר   

אפגניסטאן, סעודיה,  , אלג'יר,קטאר)צפון(סוריה, לוב, עירק, אירן, תימן, סודן פקיסטאן, לבנון,

 .כווית, עומאן, בחריין, סומליה, איחוד האמירויות הערביות

"  2007-(,התשס"ז 2בהתאם ל "חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה תיקון מס'

: לבנון, סוריה, אירן, אין לאשר בקשות חדשות למתן מעמד לאזרחי ולתושבי מדינות 

 .למח' אזרחות להחלטה וועברבקשות שהוגשו ממדינות האמורות לעיל, י עירק.

       להעביר למטה את המקרים הבאים:   אין צורך  9.16ג.

 .1967או שנולד בה אחרי  1967-תושב רמת הגולן שהתפקד ב ▪

 .מי שבחזקת אזרח ירדן ומצרים     ▪

אזרח המדינה בה נולד, ושמצהיר שהוא והוריו לא מחזיקים  יליד מדינת סיכון שאינו בחזקת ▪

כאשר ההורים  שהו באותה המדינה  באזרחות של המדינה האמורה , ושלידתו  התרחשה

           .צורך זמני )ביקור, עבודה, וכד'( ל
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מבקש אם קיימת עמידה בכל התנאים, או הפטור מהם, יש לאשר עקרונית את הבקשה ולהזמין את  ה   10ג.

יודגש כי קטין מעל גיל  4.4.0006להצהרת אמונים למדינת ישראל, בהתאם לנוהל הצהרת אמונים מספר 

 יידרש להצהיר אמונים. 16

קטין שהוכלל בבקשה להתאזרחות של אחד מהוריו ותוך כדי הטיפול בבקשה בגר, יושלמו כל הבדיקות   11ג.

על בקשה להתאזרחות, ללא תשלום אגרה ולסיים  לגביו לפי כל תנאי הבקשה להתאזרחות. יש להחתימו

 (14 -את הטיפול. )סמל אזרחותו יעודכן ל

לקטין שנכלל,  44 -למתאזרח, ול  40 -יש לשנות בקובץ את סעיף האזרחות בקובץ: ל -אושרה הבקשה   12ג.

 החל מתאריך הצהרת האמונים. 

 ללו בהליך.יש לצרף העתק מהתעודה לתיק האישי ולתיקי הילדים שנכ  13ג.

( ואם גם כאן  4.4.0001)נוהל  5סעיף   אם אין עמידה בתנאים, יש לבדוק עמידה בתנאי ההתאזרחות לפי  14ג.

 אין עמידה בתנאים, תישלח תשובת סירוב מנומקת.

 לאחר השלמת פעולת הצהרת האמונים, תאושר האזרחות סופית.  15ג.
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 והחוק וסעיפי .ד
 

 1952-ק האזרחות תשי"בלחו 5-8סעיפים  1ד.  

 

 נספחים .ה
 

 21טופס בקשה להתאזרחות  אז/ 1ה.

 29אזרח אז/נוסח תצהיר למבקש להת 2ה.

 28הצהרה למתאזרח אז/ 3ה.

 91שאילתא לקובץ עבריינים ושב"כ אז/ 4ה.

 97סיכום לתיק אז/ 5ה.

 92אז/ -מטעמים פלילייםסירוב לבקשה הודעה על כוונת  6ה.

 א 92אז/ -מטעמים פליליים בהעדר תגובה סירוב  7ה.

 ב 92אז/-הגשת תצהיר-הודעה על אי   8ה.

 ג 92אז/ -הגשת תצהיר -מטעמים פליליים עקב אי סירוב   9ה.

 ד 92אז/ -מטעמים פליליים תשובת סירוב סופית   10ה.

 93אז/ -בקשה עקב מב"דב השהיית טיפול  11ה.

 49אז/ -טחונייםמטעמים בסירוב לבקשה הודעה על כוונת  12ה.

 א 94אז/ בהעדר תגובהסירוב לבקשה מטעמים ביטחוניים  13ה.

 ב 94אז/-הגשת תצהיר-אי הודעה על 14ה.

 ג 94אז/ -הגשת תצהיר -מטעמים בטחוניים עקב אי סירוב  15ה.

 ד 94אז/ -מטעמים בטחוניים תשובת סירוב סופית 61ה.

 95אז/ -ביטחוניים פליליים/ מכתב עיכוב לבקשה ע"י גורמים 17ה.    
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