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נוהל הטיפול בויתור על אזרחות ישראלית למי שמבקש לשמור על אזרחותו 
 'א10הקודמת לפי סעיף 

 מטרת הנוהל .א
   לקבוע את השיטה לטיפול בהצהרת ויתור על האזרחות הישראלית למי שמבקש1.א  

 .מבלי לחדול להיות תושב ישראל, לשמור על אזרחותו הקודמת

 י בהוראות שעה"כולל מי שביטל הצהרת ארל, ות מיועד לאזרח ישראלי מכוח שב  2.א  

 .לחוק) ד(2      ולפי סעיף     

 

 תנאים ודרישות .ב
 :על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים

 .נו אזרח ישראלי מכוח שבות ותושב ישראלירשאי להגיש בקשה בגיר שה  1.ב  

 .ריונוכחות אישית ותעודת זהות בלשכה למנהל אוכלוסין במקום מגו  2.ב  

 במקרה זה . יש לידע את הפקיד המטפל מלכתחילה,אם הבקשה כוללת קטינים  3.ב  

 יש להציג , בהיעדר הסכמה אישית של ההורה השני. דרושה הסכמת ההורה השני          

 פסק דין או הסכם גירושין מקורי ומאושר על ידי בית המשפט המציין כי         

 או פסק דין ,  על הקטין ניתנה להורה מגיש ההצהרה האפוטרופסות הבלעדית        

 .הקובע כי ההורה המצהיר רשאי להצהיר עבור הקטין לבדו         

 .1. הראה נספח מספר,  יש למלא טופס בקשה  4.ב     

 תעודה המעידה על האזרחות הישראלית וכל, דרכון ישראלי: על המבקש להציג   5.ב 

 .ל עובדת היותו אזרח ישראלי תיעוד אחר המעיד ע        

 י בהוראות שעה"כולל מי שביטל הצהרת ארל, מיועד לאזרח ישראלי מכוח שבות   6.ב 

 .לחוק) ד(2 ולפי סעיף         

 המבקש יצרף מכתב הסבר מפורט לסיבת בקשתו בצירוף ראיות להיותו אזרח   7.ב 

 את האזרחות מחדש בל  שיק משילטונות אותה מדינה מדינה אחרת או הבטחה        

 .האחרת במידה ובקשתו תאושר    

 במקרים אלה הקביעה טעונה אישור המחלקה. ניתן לקבוע שהויתור הינו למפרע    8.ב 

 .   לאזרחות      

 . השירות כרוך בתשלום אגרה כפי שמפורט בלוח אגרות–תשלום אגרה    9.ב 
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 הליך הטיפול .ג
 . דוק את הפרטים בטופס מול התיק האישיהבקשה יב פקיד המקבל את ה  1.ג  

 .1.6.0001 י נוהל איתור תיק מספר"במידה ולא אותר התיק בלשכה יש לפעול עפ  2.  ג

 באם לא , א כי צורפו הראיות לטענות שבמכתבהפקיד יבדוק את מכתב ההסבר ויווד  3.ג  

 לסגור   צורפו הראיות על המבקש להמציאן תוך שלושה חודשים לאחר מכן יש   

 .  הבקשה ולהודיע למבקש  

 .יוכן גליון סיכום  4.ג  

 בת הזוג וילדיהם במקרה חיובי תתקבל/הפקיד יבדוק אם הבקשה מתייחסת גם לבן  5.ג  

 .אחד ההוריםיש לכלול ילדים קטינים בהצהרת ,  מכל בגיר הצהרת ויתור נפרדת        

 .מלכתחילהאזרחות ' יש להעביר להחלטת מח, לגבי בקשה הכוללת קטינים  6.ג  

 להיכנס לשירות תיק אדם במערכת אביב ולבדוק שסמל האזרחות הואיש   7.ג  

         04, 02  ,07 ,09 ,29 ,39  

 במידה ויש הגבלה יש לפעול בהתאם . לוודא שאין הגבלה כלשהי למתן השירות   8.ג  

 .1.2.0001  טיפול בהגבלה מספרלנוהל          

 .יש להיכנס לחוצץ כניסות ויציאות ולוודא שהמבקש הינו תושב ישראל   9.ג  

  יש לפעול בהתאם לנוהל טיפול אחרת , 99,00,19האזרחות אינו סמל  לוודא ש10.ג  

 .4.9.0002  אזרחות מספרסמל ב         

 הבקשה, העביר את התיק האישי יש ל10-1ל האמור בסעיפים כאחר ביצוע ל  11.ג  

 .והראיות למחלקה לאזרחות למתן החלטה           

 אם הבקשה אושרה יש לזמן את המבקש ולקבל ממנו את המסמכים על אזרחותו   12.ג  

  5-הישראלית כפי שהציגם בסעיף ב          

 יתור להנפיק אישור הו,  מיום אישור הבקשה 17- יש לשנות סמל האזרחות ל 13.ג  

 .זהותהספח תעודת את ולהחליף ,  תיעוד–באמצעות מערכת אביב           

 יש להסביר כי.  שנים7 יש לאשר פטור מאשרת חוזר כתוקף הדרכון אך לא מעל  14.ג  

 .חידוש דרכונו/       עליו לחדש את הפטור עם החלפת     

 .המבקש עודנו ממשיך להיות תושב ישראל  15.ג  

 . מנומק הבקשה סורבה יש לשלוח מכתב סירובאם  16.ג  

  ולהחזירו לארכיב יש לתייק את החומר בתיק האישי, הטיפול בבקשה הסתיים  17.ג  

 . התיעוד שהוחזר יבוטל פיזית ובקובץ מערכת אביב–       הלשכה המתאימה     

 מינהל אוכלוסין–משרד הפנים    מספר נוהל 4.7.0005
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 החוק וסעיפיו .ד
 .1952-ב" לחוק האזרחות תשי'א10 סעיף 1.ד  

 נספחים .ה
 54/אז) רבתי('א10טופס בקשה לויתור על האזרחות הישראלית לפי סעיף  1.ה  

 99/גליון סכום תיק אז 2.ה  
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  משרד הפנים–מדינת ישראל 

ן  מינהל האוכלוסי

 1952 -ב " לחוק האזרחות התשי'א10לפי סעיף הצהרת ויתור על אזרחות ישראלית 

  מיועד למי שרכש את האזרחות הישראלית מכח שבות בלבד–ויתור לשם שמירה על אזרחות אחרת 
 
 

 
 
 

 )יאו בצירוף יפוי כח נוטריונ(נוכחות אישית חובה 
 
 

         
         

          מספר הזהות
 
 
 

 שם המשפחה השם הפרטי שם האב מקום הלידה לידההמקום  המצב האישי
חודש יום  אה/נשוי  ה/רווק שנה

    ה/נאלמ  ה/גרוש 
 

 
  

 
 
 

 תוקף הדרכון עד ניתן ביום מספר הדרכון ברשותי דרכון ישראלי
         

 יום חודש שנה יום דשחו שנה
 לא  כן          

               

 
 
 

 בתוקף עד ניתן בתאריך הדרכון הזר' מס ברשותי דרכון זרהאזרחות האחרת תאריך העליה
 יוםחודש שנה יוםחודש שנה          יוםחודששנה

         

 לא  כן     
               

 

 

שדרושה לי מן הטעמים המפורטים להלן , ה בזה על ויתור על האזרחות הישראלית היות וברצוני לשמור על אזרחותי האחרת/רהנני מצהי

 ):ב ראיות לטענותי"מצ(

  

  

  

  
 

 
 
 

 .ת הארץ וכי הפרטים שנמסרו לעיל הם מלאים ונכונים/ה כי ברצוני להמשיך ולהיות תושב/הנני מצהיר
 
 
 
 

  : מהחתי   : תאריך   : שם

ה/המצהירפרטי 

 
 
 

  :   שם מקבל ההצהרה :  תאריך : הלשכה ב
 

  :   חתימה : על ידי

 לשימוש המשרד

'  קבלה מס
 

 תאריך

 54/ אז 



 
 10ויתור על האזרחות הישראלית לפי סעיף  – סיכום ןגיליו

 ____________/אז: תיק' מס   __________________: לשכה/נציגות
 

'סמל אז עליה' תמצב אישימקום ושנת לידה הזהות' מס פרטישם משפחהשם 
      
      
      
      
      
      

 לא אותרו/אותרו     הזמנת תיקים□

 לא מתאים/מתאים    בדיקת פרטים אישיים□

 ___________: המקום___________ ל מתאריך"בחו/בארץ    בדיקת מרכז חיים□

 _____________________איזו , יש/אין   : הבטחה/קיום אזרחות אחרת□

 ___________________צבאי '  מס–רשום /לא רשום     ם" בדיקת כר□

 לא/ כן– האם כלולים □כן /לא    ? האם ישנם ילדים□

 לא/כן   בדיקת רישום הילדים במרשם□

 אין/יש   בדיקת הסכמת הורים לגבי קטינים□

 אין/יש  )16מעל גיל ( הסכמת קטין  בדיקת□

 אין/יש     בדיקת משרד השיכון□

 __________________________________ פרט–לא /כן    ?נדרשות השלמות □

_____________________________________________________________ :  הנימוקים לבקשה□
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 לא ממליץ/אני ממליץ   .לא/כן   ממלא התנאים שבחוק□
 

 _____________________:חתימה                        _____________________: תאריך
 
 

 
 _______________________הצהרת הויתור מיום ת את /אני מאשר

   ____________________________הממונהחתימת 

 99/אז
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