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 מטרת הנוהל .א

 
 לקבוע את השיטה לטיפול בבקשה להתאזרחות של מי שמחזיק ברשיון לישיבת קבע.     

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

 יידרש לחתום על תצהיר בהקשר זה שהמבק

 

 

 תנאים ודרישות .ב

 זהות.  אישית, בצירוף תעודת בנוכחות קבע בישראל שאינו אזרח ישראלי רשאי להגיש בקשה תושב .1.ב

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

 תנגדממתאזרח  ההורה השני שלא אלא אם ,תושבי ישראל יכללו אוטומטית בבקשה ילדיו הקטינים .3.ב

בהיעדר  לנוהל זה. 8ג.ובהתאם למפורט בסעיף  לאחר שניתנה לו הזדמנות ממשית לכך ,להכללתם

, או באמצעות של ההורה באמצעות נציגות ישראל בנוכחות אישית) התייחסות אישית של ההורה השני

האפוסטיל, גם שלא באמצעות חותמת  נוטריון המאושר ע"י הנציגות הישראלית, או באמצעות נוטריון עם

המציין כי אפוטרופסות  ,סכם גירושין מקורי ומאושר על ידי בית משפטהיש להציג פסק דין או הנציגות(, 

מגיש הבקשה רשאי לבדו , או פסק דין הקובע כי ההורה ההבלעדית על הקטין ניתנה להורה מגיש הבקשה

   .להחזיק בקטין

 באזור המגורים.וההגירה  האוכלוסין רשותת הבקשה להתאזרחות תוגש בלשכ .4.ב

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

 מויתור זה.או בקשתו לפטור  ,המבקש יסמן בטופס הסכמתו לויתור על אזרחותו הזרה .6.ב

 לבקשתו. מפורטצרף מכתב הסבר עליו ל, לעיל כאמור אם מבקש פטור 6.1ב.

 :לחוק 5המופיעים בסעיף  על המבקש לקיים את התנאים .7.ב

 .( לחוק(1)א()5נמצא בישראל )סעיף   7.1ב.

 לחוק(. (2)א()5 שנים שקודמות לבקשה )סעיף 5מתוך שנים  3היה בישראל   7.2.ב

 ( לחוק(.3)א()5זכאי לשבת בישראל ישיבת קבע )סעיף   7.3.ב

 ( לחוק(.4)א()5השתקע בישראל או שיש בדעתו להשתקע בה )סעיף   7.4ב.

 לחוק(. (5)א()5מה את השפה העברית )סעיף יודע ידיעת   7.5. ב
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 ( לחוק(, אלא אם אושר פטור.6)א()5)סעיף  (כולל קטינים הכלולים בבקשה) ר על אזרחותו האחרתווית  7.6ב.

 .היעדר מניעה פלילית / בטחונית  7.7ב.

 זכאים לפטור :  .8.ב

מן השירות מחמת  )ולא שוחרר כחוק ושוחרר מוכר"בצה"ל או ב"שירות  סדיר שירות ששירתמי   8.1.ב

המנויים בסעיף מי ששיכל בן או בת בשירות כזה, פטור מכל התנאים או התאמה(, -בדין או אי הרשעה

 מלבד מתנאי ההשתקעות בישראל., (המופיעים לעיל 7.6עד ב. 7.1)סעיפים ב. לחוק האזרחות 5

 שקודמותהשנים  5מתוך  3-בישראל ב של שהיה יפטור מהתנא - שהצהיר ארל"ימי שמתאזרח לאחר   8.2ב.

 .האחרתמויתור על האזרחות ו, העבריתהשפה  מידיעת ,להגשת הבקשה

 . העבריתידיעת מה את השפה של פטור מהתנאי  - נתין ארצישראלימי שהיה   8.3.ב

אם  , אף סדיר או ב"שירות מוכר" אחרצבאי , בשירות חודשים ומעלה 18חייל/ת המשרת/ת בפועל   8.4ב.

החמרת מחלה או חבלה, שאירעו בתקופת שירותו ועקב שירותו, שוחרר/ה קודם לכן מחמת מחלה, 

לכך בכפוף  ,הזכאות לשבת בישראל ישיבת קבע והשתקעות בישראל פטור מכל התנאים מלבד

 רות.יהחדשים לא תימנינה תקופות של שירות לא תקין, כגון: נפקדות או עריקות מן הש 18במניין ש

            במידה זאת בקשתם, כל פ"ע להתאזרח ים/ההורה ו/יוכל בתום שנה כתושבי קבע, - הורה/ים לחייל  8.5ב. 

                     ובכפוף )נוהל מתן מעמד להורה חייל( 5.2.0036 ל בנוה שנקבעו עומדים בקריטריונים והוריווהחייל             

                                                   הציבור.  לתקנת מנוגד אינו שהדבר אזרחות ובמידהתושבות ו ענקתהרגילים לה לסייגים            

 .הקודמת אזרחותם על בוויתור תותנה לא התאזרחותם           

 לפוטרו מידיעת השפה העברית. יש - 60מי שגילו מעל   8.6ב. 

 יש  –לצורך מתן מעמד עולה ואזרחות ישראלית כשלעצמו היה מוכר  תושב שהתגייר בגיור אשר  8.7ב.     

 .מויתור על אזרחותו האחרת לפוטרו               

 של אזרח ישראלי אשר קיבלו רישיון לישיבת קבע עם תום ההליך המדורג ועל פי   בני זוג ידועים בציבור  8.8ב.       

 יש בקשה להתאזרחות, כל זאת במידה וממשיך להיות קשר זוגי כנה עם בן יוכלו להג -5.2.0009נוהל                  

 הזוג הישראלי. התאזרחותם לא תותנה בויתור על אזרחותם הקודמת.                 

 .השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח אגרות - תשלום אגרה .9.ב
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 הליך הטיפול .ג

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

.                         וכי המבקש אינו אזרח ישראלי "ביבא"במערכת -בתיק אדם  פרטי המבקשיש לוודא  .2.ג

 .4.9.0001יש לפעול בהתאם לנוהל מספר  99,19, 00, המופיע בקובץ המרשם הוא אם סמל האזרחות

 .סמך פרטים כוזבים אין לאשר התאזרחות למי שבעבר רכש אזרחותו במרמה על .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  18מבקש שבעבר רכש אזרחותו במרמה, כאמור, אולם שירת שירות צבאי סדיר מעל 

 שניתן לאזרחו.

גיור אשר כשלעצמו היה מוכר לצורך פי שהתגייר רחותו במרמה, כאמור, אף על מבקש שבעבר רכש אז

שנים מיום קבלת מעמד  10, לא יוכל להתאזרח אלא רק לאחר תמתן מעמד עולה ואזרחות ישראלי

 הקבע.

לבירור אם  לארכיב המטהלפנות  בנוסף, יש .של המבקש להתאזרח הטיפול מחייב בדיקת תיק אישי .4.ג

 אודותיו. קיים תיק אזרחות

, ועדכון קובץ בקשות במערכת (3ראה נספח ה.)הטיפול ילווה בציון תוצאות הבדיקות בגליון סיכום  .5.ג

 ."אביב"

וכי חתם על תצהיר בהקשר  ,מעמד אזרחותו האחרתההשלכות לעניין לברר לוודא כי המבקש הופנה יש  .6.ג

 .(28אז/-19נספח ה.על הצהרה למתאזרח ) עליו לחתום כמו כן (,29אז/ -18.ה נספח) זה

או שהינו , ותו האחרתכי מבקש פטור מויתור על אזרחהבקשה, בטופס  המבקש צייןלבדוק אם יש  .7.ג

אחרת.  או שטוען שאין לו אזרחות ,אל יחסים דיפלומטייםבחזקת אזרח של מדינה עימה אין לישר

  .לצרף מכתב הסבר מפורט עליו אלו, יםבמקר

 עמדת הורהו הנוסף של הקטין:נדרשת  ,קטינים נלוויםלהתאזרחות כאשר לבקשה  .8.ג

 מתאזרחבישראל, יידרש ההורה הלהתאזרחות לצורך קבלת עמדת הורהו הנוסף של הקטין הנלווה  (1)

בורית מקורית ומאומתת )ובמידת הצורך אף מתורגמת( המעידה על כתובתו להציג תעודה צי

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

 ."אביב"בישראל וכתובתו מעודכנת במערכת 

file:///C:/Users/104802/HomeDir/104802/documents/סיעוד%20ENG%2009-20.mp4
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/AZ29.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/AZ28.pdf
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הוגשה לפיה  בכתבהודעה להורה הנוסף  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)

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

  נציגות ישראל הרלוונטית. באמצעותבדואר אשר יישלח  - בחו"ללהורה נוסף השוהה 

  אם נמצא בישראל בהיתר, הרי שעליו לתת הסכמתו  -תושב האיזורלהורה נוסף שהינו

להכללת הקטינים בלשכת מינהל האוכלוסין האיזורית. באם אינו שוהה בישראל, יתן 

 קרוב למקום מגוריו באזור.הסכמתו במת"ק ה

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

 .אין לשדרג מעמדו של הקטיןבמהלך חודשים אלה 

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

 קטין.הדבר כהיעדר התנגדותו להתאזרחות ה

, לא יוכל 18-כל עוד גילו של הקטין נמוך מו מתנגד להתאזרחות הקטיןבמידה וההורה הנוסף  (6)

 ישראלית. לקבל אזרחות 

יא תעודה ציבורית מקורית , יידרש להמצאינו בחיים ההורה הנוסףבמידה וההורה המוזמן טוען כי  (7)

 )ובמידת הצורך אף מתורגמת( המוכיחה זאת.  ומאומתת

של הקטין, יידרש להמציא פסק דין מקורי  המוזמן טוען כי הנו אפוטרופסו הבלעדי וההורהבמידה  (8)

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

 על הקטין ניתנה לו. הבלעדיתהצורך אף מתורגם( הקובע כי האפוטרופסות 

  ן:על המבקש לעמוד בתנאי החוק כדלקמ .9.ג

 הימצאות פיזית. ,נמצא בישראל 19.ג.

     ע"י בדיקת ייבדק באמצעות קובץ ביקורת גבולות  שנים שקדמו לבקשה 5מתוך  3היה בישראל  29.ג.    

 .(יםלוודא קישורי תיקיש .)"בתיק זר"ו "תיק אדם"-כניסות ויציאות מישראל ב



 

 4.4.0001 מספר נוהל:  אזרחות      תחום: 

 נושא:
 התאזרחות    

  5,6,8לפי סעיפים 

 
 (13)גרסה  12מתוך      6דף   

 05.12.2021 :תאריך עדכון 

 

 

 
  

 4.4.0001 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות
 

השנים שקדמו  5מתוך  3יש לחשב את תקופת שהיית המבקש בישראל בספירת    9.2.1ג.

או לרשיון לישיבת  5ובתנאי שהחזיק ברשיון לישיבה ארעי מסוג א/ -בקשה להגשת ה

 קבע בתקופה זו.

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

  ."חכמיםוכן בדיקה במערכת "אבן  1.13.0001נוהל מספר בהתאם ל

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

 כאמור, יש להסתפק במידע מביקורת גבולות. לאזור יש"ע לזיקהאם אין היתכנות 

 אגףלהתייעץ עם  אם לאחר הבדיקה נותר ספק אודות מרכז חייו של המבקש, יש  9.2.3ג. 

 במטה. אזרחות

 נושא רישיון לישיבת קבע כדין, ולא חדל מהיות תושב ישראל.   -ת קבעזכאי לישיב  39.ג.

 ,כנלווה לבן/ בת זוג של אזרח ישראלי או ,כנלווה לזכאי שבות או ,יהודיל יןקטין שהגיע לישראל כנ 

אם  ,ישיבת קבעאינו חייב להחזיק ברישיון לעד כה,  5א/ומחזיק ברישיון ישיבה ארעי מסוג  ובגר

)כשהמבקש  שלו ושל הוריוובכפוף להוכחת קיום מרכז חיים בישראל  יתר התנאיםקיימת עמידה ב

 .או נלווה לזכאי שבות( הוא נין(, או הורהו )כשהמבקש הוא קטין נלווה

אזרחות  אגףיש להתייעץ עם במידה ולא מתקיים מרכז חיים בישראל של המבקש ושל הוריו,  

 במטה .

 עובד הרשות יתרשם מכוונות ותכניות - שתקע בההשתקע בישראל או שיש בדעתו לה 49.ג.

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

כגון: אישור ממקום עתידית ידות על כוונות להשתקעות יש לבקש אסמכתאות המע, במידת הצורך        

 העבודה, מוסדות חינוך של הילדים וכד'.

אין לאשר הבקשה לעיל,  9.2.גם הסמוכות לבקשה נמצא בחו"ל, על אף שעומד בתנאי אם בשנתיי         

 . במטה אזרחות אגף להתייעץ עםיש ו

 אגף להתייעץ עםההתאזרחות, יש  לאחר אם בדיעבד מתברר כי המתאזרח עזב את ישראל        

  . במטה אזרחות

מרמת ידיעת השפה העברית של  עובד הרשות יתרשם - יודע ידיעת מה את השפה העברית 59.ג.

                   )מספיקה ידיעה בסיסית(.  חולין קצרה, תוך כדי קבלת הבקשההמבקש ע"י שיחת 

 עובד הרשות יציין את התרשמותו בגליון הסיכום.

ממגיש  תידרש עמידה בתנאי זה–, כולל קטינים הנלווים לבקשה ויתור על האזרחות האחרת 69.ג.

 שאר התנאים להתאזרחות,לאחר שנבדקה עמידת המבקש בכל ובסוף ההליך רק אך  ,הבקשה

 . (לעיל 15ראה סעיף ג.) .וניתן עקרונית לאשר את הבקשה
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משטרת ישראל  מולמניעה פלילית / בטחונית תיבדק  )בהתאמה( היעדר מניעה פלילית / בטחונית 79.ג.

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

                                                                                שנה. 14שגילם מעל 

 תקפה לשנה בלבד.תשובת משטרה : 

 :לשנתיים.  תוקפה" אין הערותתשובה מסוג " תשובות שב"כ 

אזרחות טרם הסתיים, במידה ועברו שנתיים ממועד מתן המענה ותהליך ההת

 יש לפנות בבקשה לאבחון חוזר.

 המענה." תקפה לשנתיים מיום מתן המלצה לפסילהתשובה מסוג "

 זכאים לפטור :  .10.ג

 "שירות  לאומי אינו )שירות ב"שירות מוכר" ששירת שירות סדיר בצה"ל או מי 10.1ג.

 רשעה )ולא שוחרר מן השירות מחמת ה ושוחרר כחוק, מוכר" לעניין נוהל זה( 

           , פטור מכל התנאים מלבד תנאימוכר"שירות "מי ששיכל  בן  או בת ב( או התאמה-בדין או אי 

 ומקורי.ייבדק על סמך אישור ממשרד הבטחון עדכני  -"השתקעות בישראל" 

     5מתוך  3 שלבישראל שהייה  ם הבאים:פטור מהתנאי -מי שמתאזרח לאחר שהצהיר ארל"י 10.2ג.    

 .אחרתהאזרחות הויתור על ומשפה העברית המידיעת  ,שקדמו להגשת הבקשההשנים                

    תנאימה פטור - (ייבדק על סמך תיק אישי או ראיות שימציא המבקש) -מי שהיה נתין ארצישראלי 10.3ג.    

      השפה העברית .                       אתשל ידיעת מה              

אף -אחר סדיר או ב"שירות מוכר"צבאי חודשים ומעלה בשירות  18חייל/ת  המשרת/ת בפועל   10.4ג.

שוחרר/ה קודם לכן מחמת מחלה, החמרת מחלה או חבלה, שאירעו בתקופת שירותו ועקב אם 

הפטור . פטור מכל התנאים מלבד הזכאות לשבת בישראל ישיבת קבע והשתקעות בישראל, שירותו

כגון: נפקדות  או עריקות  נה תקופות של שירות לא תקיןיהחדשים לא תימנ 18ין יינתן בתנאי שבמני

 מקורי.ישור ממשרד הבטחון  עדכני וייבדק על סמך א -מן השירות

 

 במידה זאת בקשתם, כל פ"ע להתאזרח ים/ההורה ו/יוכל בתום שנה כתושבי קבע,  -הורה/ים לחייל 10.5ג.

 הרגילים להענקת לסייגים ובכפוף 5.2.0036 בנוהל  שנקבעו עומדים בקריטריונים והוריו והחייל

 על בויתור תותנה לאהתאזרחותם  ר.הציבו לתקנת מנוגד אינו שהדבר ושבות ואזרחות במידהת

 .הקודמת אזרחותם

 
 לפוטרו מידיעת השפה העברית.יש  -60מעל מי שגילו   10.6ג.     
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             - תה מוכר לצורך מתן מעמד עולה ואזרחות ישראליבגיור אשר כשלעצמו הי תושב שהתגייר  7.10ג.    

 לפוטרו מויתור על האזרחות האחרת.יש                 

לאחר קבלת רישיון לישיבת קבע אותו קיבל בהתאם  -של אזרח ישראלי  בני זוג ידועים בציבור  10.9ג.

אלים לרבות בני אותו מין( ולאחר )נוהל הטיפול בהסדרת מעמד של בני זוג של ישר 5.2.0009לנוהל 

יוכלו להגיש בקשה להתאזרחות, כל זאת במידה והקשר הזוגי עם בן הזוג  ,סיום ההליך המדורג

 .התאזרחותם לא תותנה בויתור על אזרחותם הקודמתהישראלי ממשיך להיות כנה. 

כי לוודא  ובנוסףחובה ליצור בקובץ קישורי תיקים של המבקש וקישור תיקים של בני משפחה רלוונטיים,  .11.ג

 .חות נכוניםסמלי האזר

אוכלוסין(, יש האם המבקש הינו בן/בת זוג של מי שאין לו מעמד בישראל )ב"ז איננו רשום במרשם  .12.ג

לחיות בישראל ובכוונתו בישראל  חייו מרכז)האם  .ות ההשתקעותוכוונו מרכז חייו אתביסודיות לבדוק 

 או לצאת להתגורר בחו"ל וכו'(.

 : בדיקת מניעה פלילית / בטחונית .13.ג

  אודות   -ים( ולשב"כ )בהתאמה( ייישלחו שאילתות למשטרת ישראל )יש לקבל ר"פ וכן מידעים מודיעינ

 שנה.  14המבקש ואודות נלווים לבקשה שגילם מעל 

 תיק מב"ד )ממתין לבירור דין( יששהוכלל בבקשה  14או לילדו הקטין מעל גיל  שאם למבק  13.1ג.          

 - 9נספח  ה.המב"ד. )עד לסגירת התיק/תיקי  להוציא מכתב בדבר השהיית הטיפול  בבקשה

 (93/אז

יש להודיע לפונה כי  ,טיפול בבקשהה לעכב לפיה מבקשים משטרת ישראל התקבלה עמדת  13.2ג.          

יש לקיים מעקב ולפנות לגורמים בתום התקופה  .(95/ אז -15נספח ה.. )העניין עודנו בטיפול

 בשאילתא נוספת

 ,הבקשה נראה כי לכאורה קיימת מניעה פלילית או בטחונית לאשר אתהגורמים לאור הערות  אם 13.3ג. 

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

לסרב הבקשה מן  תשוקל רשות האוכלוסין ,)לפי הענין( שהתקבל מגורמי הביטחון/המשטרה

בכתב ]להלן:  תותגוב המבקש להעביר והטעמים המצוינים בתמצית שתפורט, וכי באפשרות

ימים ממועד משלוח המכתב. במכתב יש לציין כי ככל   30ביחס לאמור, וזאת תוך התגובה[,

בהמשך לתצהיר שנדרש בפני עורך דין, זאת  בתצהירכה ש לתמוי שבתגובה נטענות עובדות,

. למכתב יש לצרף תמצית מן המידע שהתקבל מאת גורמי מהמבקש עם הגשת הבקשה

 , כפי שנמסר מהמשטרה. )הר"פ(  ידע הפלילימהמהביטחון או את תמצית 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/AZ93.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/AZ93.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/AZ95.pdf
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  -10ה. הודעה לגבי מידע ביטחוני נספח( )92אז/   -4ה.הודעה לגבי מידע פלילי נספח ) 

 (94אז/

 ימים ממועד משלוח המכתב, ניתן לסרב את הבקשה,  30תוך  לא התקבלה תגובה כמפורט לעיל   13.4ג.

 לשלוח תשובת סירוב מנומקת.יש 

   -11ה.הודעה לגבי מידע ביטחוני נספח ()א92אז/ -5ה.הודעה לגבי מידע פלילי נספח )

 (א 94אז/

יש  ,צהירתצורף  לוודא כי צורף תצהיר כנדרש. במידה ולתגובה לאבמידה והתקבלה תגובה, יש    13.5ג.

 בטרם העברת התגובה להתייחסות הגורמים.  ולדרוש בכתב השלמת

 -12ה.הודעה לגבי מידע ביטחוני נספח ) (ב92אז/ -6ה. ידע פלילי נספחהודעה לגבי מ)

 (ב94אז/

              ניתן לסרב הבקשה  ,ימים 14יר כנדרש במכתב המשלים תוך ככל שלא הועבר תצה 13.6ג.

 ולשלוח תשובת סירוב מנומקת.

 -13ה.הודעה לגבי מידע ביטחוני נספח ( ) ג92אז/ -7ה. הודעה לגבי מידע פלילי נספח)

 (ג 94אז/

 גורמי אחר קבלת התגובה המלאה יש להעבירה לקבלת עמדת הגורם הרלוונטי במטא"ר /ל 13.7ג.

ימים. ככל שנדרש בירור  30תוך ב לרשות האוכלוסיןהביטחון. תגובת הגורם הרלוונטי תועבר 

אשר הגורם המוסמך ברשות האוכלוסין לקבלת המידע את  "גורמים"נוסף של הגורמים, יעדכנו ה

 (95אז/ -15ה. נספח)לפיה הנושא בבדיקה מול הגורמים. למבקשציא תשובת ביניים יו

 

/גורמי הביטחון לתגובה, יש לקבל החלטה בבקשה הרלוונטי במטא"ר עם קבלת התייחסות הגורם 13.8ג.

וחלט לסרב הבקשה, יש לשלוח העל ידי הגורם המוסמך ברשות האוכלוסין לקבלת המידע. 

נוהל "טיפול בבקשות ועררים" )ראה  הגורם מקבל החלטהע''י  תשובת סירוב מנומקת.

1.6.0001)  

ניתנה אפשרות תגובה בטרם מתן החלטה סופית, לא תינתן אפשרות להשיג על  אחרמ

מינהלית לבית המשפט המחוזי ל ההחלטה ניתן להגיש עתירה ההחלטה פעם נוספת. ע

תו כבית משפט לעניינים מינהליים וזאת בשים לב למקום קבלת החלטה )ראה טבלה בשב

 (. 1.6.0001בנוהל "טיפול בבקשות ועררים" מספר נוהל  

-14ה.הודעה לגבי מידע ביטחוני נספח )( ד92אז/ 8ה. לגבי מידע פלילי נספח הודעה)

 . (ד94אז/

 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/AZ92.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/AZ94.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/AZ94.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/AZ92a.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/AZ94a.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/AZ94a.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/AZ92b.pdf
file:///C:/Users/104802/HomeDir/104802/documents/4%20שלבים%20לקבלת%20היתר%20דיגיטלי%20להעסקת%20עובד%20זר%20בסיעוד.pdf
file:///C:/Users/104802/HomeDir/104802/documents/4%20שלבים%20לקבלת%20היתר%20דיגיטלי%20להעסקת%20עובד%20זר%20בסיעוד.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/AZ92g.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/AZ94g.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/AZ94g.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/AZ95.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/AZ92d.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/AZ94d.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/AZ94d.pdf
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 לשלוח למבקש מכתב בו נדרש להמציא אישור על ויתור על יש לאחר בדיקת עמידה בתנאים, ורק אז,      14ג.

 או שאיננו אזרח של אותה מדינה )כולל עבור קטינים הכלולים בבקשה(. האישור האזרחות הקודמת,             

 במקרים חריגים בהם לא הוצג האישור בזמן הנדרש,(. 23אז/– 17נספח ה.יוצג בתוך שישה חודשים )            

 המצאת האישור לאחר התקופה האמורה בכפוף להמצאת הוכחה בסמכות מנהל הלשכה לאשר             

   לנקיטת הליכים בנושא.            

)מלבד הפטורים מכך בהתאם  בהם אין לדרוש אישור ויתור על אזרחות קודמתמקרים  141.ג. 

 :לעיל( 10לסעיף 

תושבי מזרח ירושלים לשעבר, ותושבי )תושבי מזרח ירושלים,  -ירדני  אזרח מי שבחזקת 

 :יש לפעול כדלהלן רותו להמציא את האישור האמורששאין באפ , יהודה שומרון לשעבר(

לוודא שהמבקש הינו בעל זיקה חזקה ומתמדת לישראל ע"י בדיקת מרכז חיים יש  14.1.1ג.

 בישראל.

 (20.נספח ה)תצהיר בפני עו"ד אודות האזרחות הירדנית. יש לקבל  2.141.ג.

עדים בהקשר צ לבדוק שהמבקש הביע נכונות לוותר על אזרחותו זו, וננקטו על ידויש  14.1.3ג.

אושר ע"י רשות מברק מהירדנית בצורת שלוח הודעה על ויתור על האזרחות מ :לכך

, יש להמציא אתר "דואר ישראל"מקוונת ב צורהגם ב ניתן להעביר המברק) ,הדואר

פנייה למשרד  ,קבלה על הגשת בקשה ,(אישור השליחה + תוכן המברק שנשלח

 (20ה. נספח) הפנים הירדני וכו'(.

 :שימת מדינות שהוגדרו כמדינות סיכוןר . 241.ג.  

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

 .הערביותכווית, עומאן, בחריין, סומליה, איחוד האמירויות 

 .אזרחות יש להתייעץ עם אגף לעילות שהוגשו ממדינות האמורות בקש  14.2.1ג.              

   -(,התשס"ז 2"חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה תיקון מס'לאמור ב: בהתאם2.241.ג.            

 ירק.מדינות : לבנון, סוריה, אירן, עולתושבי ין לאשר בקשות לאזרחי א -"2007

 אין צורך להעביר למטה את המקרים הבאים:           14.2.3ג.        

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

      מי שבחזקת אזרח ירדן ומצרים. 
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 חזיקים יליד מדינת סיכון שאינו בחזקת אזרח המדינה בה נולד, ושמצהיר שהוא והוריו לא מ

צורך לכאשר ההורים  שהו באותה המדינה  התרחשהמורה, ושלידתו באזרחות של המדינה הא

           .זמני )ביקור, עבודה, וכד'( 

ומסמן זאת  אחרת מי שמבקש פטור מויתור על האזרחות האחרת או שטוען שאין לו אזרחות 14.3ג.

  המקרים אם לאשר את הפטור, מלבדהרשות ה העניין יועבר להחלטת מטה -בטופס הבקשה

 .10.פורטים בסעיף גהמ

ש לבדוק איזו מדינה או גוף מייצג את י  -מדינה שאין לה נציגות רשמית בישראל אזרח גביל  14.4.ג

 ולהפנותו אליה המבקש. מדינת אזרחותו

המבקש  ולהזמין את  יש לאשר עקרונית את הבקשה או הפטור מהם, קיימת עמידה בכל התנאים 15.ג 

.                   4.4.0006, בהתאם לנוהל הצהרת אמונים מספר להצהרת אמונים למדינת ישראל

 יידרש להצהיר אמונים. 16יודגש כי קטין מעל גיל 

שה בגר, יושלמו כל קטין שהוכלל בבקשה להתאזרחות של אחד מהוריו ותוך כדי הטיפול בבק  16ג.

שה להתאזרחות, ללא בק על עליו למלא ולחתוםלהתאזרחות. הבדיקות לגביו לפי כל תנאי הבקשה 

  .(14 -)סמל אזרחותו יעודכן לבבקשתו.  הטיפול תשלום אגרה. אז ניתן לסיים

 יעשה לאחר השלמת הבדיקות הנדרשות  ,הגשת הבקשה של קטין שבגר תוך כדי הליך ליךה

 שלו ושל ההורה מגיש הבקשה.הקודמת וטרם ויתור על אזרחותם 

 3.9)ראה סעיף ג. 5ארעי מסוג א/ חזיק ברשיון ישיבההמבמקרים בהם מדובר במבקש להתאזרח  17ג.

                                                               ."לא פעיל" -כ ו שליש לעדכן סטטוס פרטי רשיון השהיה  ,לעיל(

ל, לקטין שנכל 44 -למתאזרח, ול 14 -את סעיף האזרחות בקובץ: לבקובץ יש לשנות  -אושרה הבקשה 18ג.

  .החל מתאריך הצהרת האמונים

 כללו בהליך.הוהעתק מהתעודה לתיק האישי ולתיקי הילדים ש סרוקש לי  19ג.
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 החוק וסעיפיוד. 

  1952 -התשי"ב  -לחוק האזרחות  5,6,8סעיפים  1ד.

 

 נספחיםה. 
 

 12א/ז -טופס בקשה להתאזרחות    1ה.

 91אז/ - שאילתא לקובץ עבריינים ושב"כ   2ה.

 96אז/ -סיכום לתיק    3ה.

 92אז/ -מטעמים פלילייםסירוב לבקשה הודעה על כוונת     4ה.

 א 92אז/ -מטעמים פליליים בהעדר תגובה סירוב    5ה.

 ב 92אז/-הגשת תצהיר-הודעה על אי   6ה.

 ג 92אז/ -הגשת תצהיר -מטעמים פליליים עקב אי סירוב   7ה.

 ד 92אז/ -מטעמים פליליים תשובת סירוב סופית   8ה.

 93אז/ -בקשה עקב מב"דב השהיית טיפול   9ה.

 49אז/ -מטעמים בטחונייםסירוב לבקשה הודעה על כוונת  10ה.

 א 94אז/ בהעדר תגובהסירוב לבקשה מטעמים ביטחוניים  11ה.

 ב 94אז/-הגשת תצהיר-הודעה על אי 21ה.

 ג 94אז/ -הגשת תצהיר -מטעמים בטחוניים עקב אי סירוב  31ה.

 ד 94אז/ -מטעמים בטחוניים תשובת סירוב סופית 41ה.

 95אז/ -ביטחוניים פליליים/ מכתב עיכוב לבקשה ע"י גורמים 15ה.    

 31אז/ -עמידה בתנאים–בת סירוב עקב אי תשו  16ה.    

 23אז/ -מכתב להמצאת אישור ויתור על האזרחות הזרה  17ה.

 29אז/ -הצהרה על אזרחויות נוספות    18ה.

 28אז/ -הצהרה למתאזרח   19ה.
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