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 מטרת הנוהל .א
 

 לקבוע את השיטה לטיפול בבקשה להתאזרחות של מי שחוק השבות חל עליו. 1א.

 : מי  שנכלל כקטין בהצהרת ארל"י של הוריו, רשאי להודיע על ביטול הצהרתלידיעה      

 , או תוך  שנה מתום  שירותו בשירות סדיר, לפי  18-22ן גילאים  הוריו לגביו בי      

 המועד  המאוחר יותר.      

  

 התראה: מסירת מידע שגוי או חלקי למבקש עלולה לגרום לאובדן אזרחותו האחרת. יש להפנות את 

   שה. המבקש תחילה לנציגות מדינת אזרחותו לבירור השלכות פעולה זו בטרם יגיש בק             

 המבקש יידרש לחתום על תצהיר בהקשר זה.             

 

 תנאים ודרישות .ב
 

 תוגש ע"י בגיר תושב ישראל )זכאי שבות( שאינו אזרח, לאחר    (1נספח ה.) הבקשה  1ב. 

 "י או שנכלל בהצהרה כזו יש לוודא כי לא פקעה תושבותו.שהצהיר ארל        

  תוך הצגת ת"ז,  בצירוף תצהירים שיינתנו במקום, בלשכת מנ"א  הבקשה תוגש בנוכחות אישית,  2ב. 

 במקום המגורים.         

 .חובה  להציג תעודת זהות  3ב.     

  ההורה השני. בהיעדר הסכמה להכללת ילדים קטינים בבקשה יש צורך בהסכמה אישית של   4ב. 

 אישית של ההורה השני, יש להציג פסק דין או הסכם גירושין מקורי ומאושר על ידי בית משפט         

  , או פסק דין הקובע כי המציין כי האפוטרופסות הבלעדית על הקטין  ניתנה להורה מגיש הבקשה        

  קטין.מגיש הבקשה רשאי לבדו להחזיק בההורה         

 ניתן לתת הסכמה בחו"ל באמצעות נציגות ישראל בנוכחות אישית, או באמצעות נוטריון         

 המאושרת ע"י הנציגות הישראלית, או באמצעות נוטריון עם חותמת אפוסטיל, גם שלא        

 באמצעות הנציגות.         

 רת ארל"י )אם יש(.הצגת דרכון זר / תעודת מעבר לזרים ואישור על הצה  5ב.     

 :לחוק 5על המבקש לקיים את התנאים הבאים , בהתאם לסעיף   6ב. 

 נמצא בישראל. 6.1ב.        

 זכאי לשבת בישראל ישיבת קבע. 6.2ב.        

 השתקע בישראל או שיש בדעתו להשתקע בה. 6.3ב.        

 גרות.השירות כרוך בתשלום אגרה כפי שמפורט בלוח א –תשלום אגרה   7ב.
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 הליך הטיפול .ג
 

 -( 3ה. -ו 2ראה נספחים ה.)ייבדקו הפרטים שמולאו בטופס הבקשה ובהצהרות  1ג.    

 מול תעודת הזהות של המבקש.      

 .תיבדק התאמת הפרטים גם לתיק אדם, במערכת אביב  2ג.    

 יוודא שאין הגבלה כלשהי למתן השירות. במידה וכן, יש לפעול בהתאם לנוהל טיפול בהגבלה   3ג.    

 .1.2.0001מספר        

 אזרחות.המשך הטיפול על ידי מי שהוסמך בתחום ה  4ג.    

 הטיפול בבקשה מחייב צירוף ובדיקת תיקים אישיים  של  המבקש ושל ילדיו הקטינים הכלולים    5ג.    

 מקביל לטיפול הידני., פתיחת בקשה באביב וניהולה ב(5נספח ה.)בבקשה, ניהול גליון סיכום       

 .1.6.0001לא אותר/ו התיק/ים יש לפעול עפ"י נוהל איתור תיקים מספר   5.1ג.     

 עדיין לא אותר התיק יש להנפיק העתק תיק מהקובץ, ולשחזר מסמכים.  5.2ג.     

 יש ליצור קישור תיקים וקשרי משפחה עם המבקש.  5.3ג.     

 ה לעולה שקיבל, והיעדר פקיעה. אם פקעה תושבותו, יש לאמת זכאות מלכתחיל 5.4ג.     

 אין לטפל לפי נוהל זה, אלא להפנותו לקבלת עולה בשנית.             

 לוודא עם מח' אזרחות קיום הצהרת ארל"י.  5.5ג.     

 יש לבדוק/לתקן סמלי אזרחות לכל בני המשפחה, ראה נוהל בירור   5.6ג.     

 .     4.9.0002אתי מספר אזרחות תוצ              

 יישלחו שאילתות למשטרת ישראל )יש לקבל ר"פ וכן מידעים מודיעיניים(,   6ג.  

 .(4נספח ה.)שנה  14אודות המבקש ואודות נלווים לבקשה שגילם מעל          

 אם למבקש תיק מב"ד )ממתין לבירור דין( יש להוציא מכתב בדבר   6.1ג.   

 ( 93אז/ – 6נספח  ה.)השהיית הטיפול  בבקשה.              

 בבקשה יש להודיע      אם מתקבלת ממשטרת ישראל בקשת עיכוב בטיפול 6.2ג.   

 (95אז/  -7נספח ה.)לפונה כי העניין עודנו בטיפול.             

 

 יש לקיים מעקב ולפנות לגורמים בתום התקופה בשאילתא נוספת.     

 

 הגורמים נראה כי לכאורה קיימת מניעה פלילית לאשר את אם לאור הערות   6.3ג.   

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

        לאור המידע שהתקבל מהמשטרה משרד הפנים שוקל לסרב את הבקשה מן הטעמים             

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

 ימים ממועד משלוח המכתב. במכתב יש לציין כי   30התגובה[, ביחס לאמור, וזאת תוך              
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 ככל שבתגובה נטענות עובדות, יש לתמוך התגובה בתצהיר בפני עורך דין, בהמשך               

 ש עם הגשת הבקשה. למכתב יש לצרף את נוסח התמצית מן לתצהיר שנדרש מהמבק              

 כפי שנמסר מהמשטרה.   פלילי )הר"פ(,המידע שהתקבל או את תמצית המידע ה              

 (92אז/   - 8נספח ה.)              

 ימים ממועד משלוח המכתב,  30לא התקבלה תגובה, כמפורט לעיל, תוך    6.4.ג   

 ( א 92אז/ - 9נספח ה.)ניתן לסרב את הבקשה, ולשלוח תשובת סירוב מנומקת.              

 במידה והתקבלה תגובה, יש לוודא כי צורף תצהיר כנדרש. במידה ולתגובה לא   6.5ג.   

    צורף תצהיר יש לדרוש בכתב השלמת תצהיר בטרם העברת התגובה להתייחסות               

  (ב 92אז/ -10נספח ה.)המשטרה.               

 ימים ניתן לסרב את הבקשה 14ככל שלא הועבר תצהיר כנדרש במכתב המשלים תוך    6.6ג.   

 ( ג 92אז/ -11נספח ה.) ולשלוח תשובת סירוב מנומקת              

 לאחר קבלת התגובה המלאה יש להעבירה לקבלת עמדת הגורם הרלוונטי במטא"ר.    6.7ג.   

 ימים. ככל שנדרש בירור נוסף של  30תגובת הגורם הרלוונטי תועבר למשרד הפנים תוך               

  הגורמים, יעדכנו הגורמים את המחלקה לאזרחות, אשר תוציא תשובת ביניים למבקש              

 (95אז/ -7נספח ה.)לפיה הנושא בבדיקה מול הגורמים.              

 עם קבלת התייחסות הגורם הרלוונטי במטא"ר לתגובה,יש קבל החלטה בבקשה   6.8ג.   

 טה.הוחלט לסרב את הבקשה, יש לשלוח תשובת סירוב מנומקת. ממחלקת אזרחות במ              

 (ד 92אז/ - 12נספח ה.)             

 

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

   פעם נוספת בפני הלשכה. על ההחלטה ניתן  להגיש עתירה לבית  המשפט המוסמך.

 

 בנוהל זה כלהלן: 6תיבדק עמידה בתנאים כמפורט בסעיף ב.  7ג.

  על ידי נוכחות פיזית במקום. במקרה החריג בו אושרה קבלת בקשה   – נמצא בישראל  7.1ג.

 על סמך האישורים הרפואיים שיוצגו, וקובץ בקורת גבולות. באמצעות יפוי כוח נוטריוני, ייבדק          

 בדיקה  שהינו זכאי מלכתחילה לעולה – זכאי לשבת בישראל ישיבת קבע  7.2ג.     

  אם הבדיקה תעלה כי חדל להיות תושב, יש לשנות סמל אזרחות  שקיבל ושתושבותו לא פקעה.               

 של עליה בשנית.ולטפל בדרך  57 -ל               

 בגבול, ראיון אישי  ייבדק ע"י למידת תנועותיו – השתקע בישראל או שיש בדעתו להשתקע בה  7.3ג.

 מח' אזרחות. וכו'. אם בשנתיים האחרונות גר בחו"ל ,יש להתייעץ עם         

               

 תקעות עתידיות כגון: אישור במידת הצורך יש לבקש אסמכתאות המעידות על כוונות להש                
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 ממקום העבודה, מוסדות חינוך של הילדים וכד'.                

 אם המבקש הינו בן/בת זוג של מי שאין לו מעמד בישראל, יש לבדוק  7.3.1ג.

 את כוונת ההשתקעות לעומק. )האם  בכוונתו/ה לחיות כאן עם בן/בת הזוג            

 גורר עמו בחו"ל וכו'(. או לצאת ולהת            

 פטור מתנאים: 7.4ג. 

 בישראל, אולם יש לוודא שהתושבות לא פקעה. 5שנים מתוך  3מתנאי של  7.4.1ג.    

 מידיעת השפה העברית. 7.4.2ג.    

 מויתור על האזרחות האחרת. 7.4.3ג.    

 אם קיימת עמידה בתנאים אלה, יש לאשר עקרונית את הבקשה ולהזמין את   8ג.

 .4.4.0005המבקש בכתב, להצהרת אמונים למדינת ישראל בהתאם לנוהל מספר    

 הצהרת האמונים. לקטין  שנכלל, מתאריך -44לבגיר ,  -14יש לשנות את סעיף האזרחות בקובץ:    9ג.

 יש לצרף העתק מהתעודה לתיק אישי ולכל תיקי הילדים שהתאזרחו עם ההורה,  10ג.

 .אזרחותולשלוח העתק למחלקה ל    
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 החוק וסעיפיו .ד
 

 1952-לחוק האזרחות תשי"בסעיפים  1ד. 

 

 נספחים .ה
 

 21אז/ -בקשה להתאזרחות   1ה. 

 29הצהרה בעניין אזרחויות נוספות אז/ 2ה. 

 28הצהרה למתאזרח אז/ 3ה. 

 91לקובץ עבריינים  אז/ שאילתא 4ה. 

 96אז/ –גליון  סיכום לתיק   5ה. 

 93אז/ -מב"דהשהיית טיפול בבקשה עקב   6ה. 

 95אז/ -מכתב עיכוב לבקשה מטעמים פליליים   7ה. 

 92אז/ -לבקשה מטעמים פלילייםהודעה על כוונת סירוב  8ה. 

 א 92אז/ -מטעמים פליליים בהעדר תגובה סירוב 9ה. 

  ב   92אז/-הגשת תצהיר-ודעה על איה 10ה. 

   ג 92אז/ -הגשת תצהיר -מטעמים פליליים עקב אי סירוב 11ה. 

 ד 92אז/ -מטעמים פליליים תשובת סירוב סופית 12ה. 
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