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 מטרת הנוהל .א
 
 לקבוע את השיטה למתן הצהרת אמונים ע''י המתאזרח. 1א.

 

 תנאים ודרישות .ב

 
 המוזמן יגיע באופן אישי ללשכה, בהופעה המכבדת את המעמד )לבוש, גילוח וכו'( לשם  1ב.

 מתן הצהרת אמונים לישראל. עליו להציג את מכתב ההזמנה שקיבל.       

 מותר לצלם. .י שיתלוו אליו בני משפחה כאורחיםמותר ואף רצו       

 .דרצוי להזמינם כך שיגיעו יח ,זרחיםאם שני בני הזוג מתא  2ב.

 ישראלי.גיע עם בן/ בת הזוג החובה עליו לה ,7בן/ בת זוג שמתאזרח לפי        

 ו:על המצהיר להביא עמ  3ב.

 .תעודת זהות 3.1ב.   

 .דרכון זר 3.2ב.   

 (.אם יש) תעודת מעבר לזרים 3.3ב.   

 השירות אינו כרוך בתשלום אגרה. -תשלום אגרה    4ב.

 

 הליך הטיפול .ג

 
 תושב להצהיר אמונים למדינת ישראל,יש לזמן את ה ,אושרה עקרונית ההתאזרחות   1ג.  

 .(25אז/) -בדואר רשום ישלח מכתב הזמנה          

 יש בתום חודשייםואם התושב לא נענה  ,חודשים 6יש לקיים מעקב לגבי הזמנה זו למשך   2ג.  

 .(26אז/) -לשלוח תזכורת          

 אגףבחו"ל, כי אז יש להתייעץ עם  משום ששוההלא נענה המצהיר לבדוק האם  במקביל יש.  3ג.      

 . העתידית בישראלאזרחות באשר להשתקעות              

 "לא ידוע בכתובתו" או "עזב", יש הערהאם מכתבים אלה יוחזרו ע"י הדואר תחת  3.1ג.    

 מען פיקטיבי של מי שלא גר בישראל. לבדוק היטב אם לא מדובר ב             

 אזרחות במטה הרשות .אגף במקרה הצורך ניתן לפנות ל             

  תאפשר השלמת קבלת הצהרת  ,לאחר שלושה חודשים )באיחור(של המתאזרח הופעתו    4ג.     

 ו מסיבות א , ורק אם האיחור נובע מנסיבות שלא היתה לתושב שליטה עליהן אמונים אך            
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 כגון מחלה, פטירת קרוב וכו'. יש לקבל מכתב הסבר ולבדוק את הנסיבות, אחרת אין ת הומניו            

 לקבל את הצהרת האמונים ולהודיע לתושב כי ההליך פקע.             

 .(27אז/) -ודיע לו בדואר רשום כי ההליך פקעיש לה חודשים, 6ופיע בתוך יבאם לא     5ג.

 הוחלט על המשך טיפול, יש לנהוג כלהלן:    6ג.

  טרם יש לשנות את סמל האזרחות בקובץ  ,ם הופעת המתאזרח להצהרת אמונים בלשכהע        

 .ומתאריך ההצהרה הצהרת האמונים קבלת        

 לחוק 5למתאזרח עפ"י סעיף  -14-ל  

 הכלולים בבקשהקטנים  לילדים -44-ל  

 לקטין עקב הענקה  -13-ל  

 ולנלווה שנכלל בהליך אך בגר בינתיים. לחוק האזרחות (, 7לב''ז של אזרח )לפי סעיף  -40-ל  

 (בגליון שמדובר בנלווה להליך שבגר)יירשם            

 והוא מעל גיל ת, או לקטין שמוענקת לו האזרחות חוכאשר מדובר בנלווה להתאזר    6.1ג.

 יצהיר גם הוא אמונים למדינת ישראל.  , 16    

 שלא בנוכחות אחד מהוריו לפחות. 16מעל גיל אין לקבל הצהרת אמונים של קטין              

 מכבד יקבל את המוזמן בחדרו ללא הפרעות כלשהן ובאופן ה ,מנהל הלשכה או מי שהוסמך לכך   8ג.

 נשיא של תודגל ישראל, על הקיר יהיה תלוי סמל מדינת ישראל ותמונבחדר יוצב  ,את המעמד       

 המדינה. רצוי להניח דגלון של מדינת ישראל על השולחן.      

 ,תוכן ההצהרה עליו לעמוד(שגם  )יקרא בעמידה למצהיר ,מנהל הלשכה או מי שהוסמך לכך  9ג.

 ר אחריו.ויבקש ממנו לחזו       

 סגנו. /יר יחתום על הטופס בנוכחות המנהלהמצה 10ג.

 .יאשר את ההצהרה בחתימתו  סגנו/המנהל 11ג.

 .לידי המתאזרח וימסרי + המנון המדינה התעודה 12ג.

 בקובץ אם מסיבה כלשהיא לא הושלם הליך הצהרת האמונים, יש להחזיר סמל האזרחות 13ג.

   .עוד ולציין בגליון הרישום הענייןלבטל התיהקודם,  המרשם לסמל      

 אישי של כל מתאזרח.ה יסרק לתיקוהעתק של תעודת ההתאזרחות   14ג.
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 החוק וסעיפיו .ד
 
 1952-)ג( לחוק האזרחות תשי"ב5סעיף  1ד.

 

 נספחים .ה

 
 25אז/ להצהיר אמוניםמכתב הזמנה  1ה.

 26אז/ תזכורת לחודש השני 2ה.

 27אז/ הודעה על פקיעת ההליך 3ה.
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