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 כללי. 1
 

, על אזרח ישראלי / חוק המרשם( -)להלן 1965-בהתאם לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה .1.1

תושב ישראל להודיע על כל שינוי שחל בפרטיו, ובכללם על שינוי מקום מגורים לחו"ל או 

 השתקעות בחו"ל.

 ם נקבע: לחוק המרש 14בסעיף  .1.1

לארץ יודיע על כך לפקיד רישום; ההודעה -"תושב בגיר היוצא את הארץ כדי להשתקע בחוץ

 תכלול גם את ילדיו הקטינים היוצאים עמו". 

קעות בחו"ל / העתקת תהשלנוכח האמור לעיל, וככל שאזרח / תושב מגיש הודעה על ה .1.1

 חו"ל, יש לפעול עפ"י נוהל זה.למקום מגורים 

 

 למטרת הנוה. 2
 

ישראלי על יציאה מהארץ לשם  תושבאזרח / לקבוע את השיטה לטיפול בהודעה של  .1.1

 בחו"ל(.הנמסרת בארץ והן לגבי הודעה הנמסרת השתקעות בחו"ל )הן לגבי הודעה 

לקבוע את השיטה לטיפול בהודעה של תושב שאיננו אזרח ישראלי )תושב קבע, כולל מי  .1.1

בארץ הנמסרת עות בחו"ל )הן לגבי הודעה שהצהיר ארל"י( על יציאה מהארץ לשם השתק

 .בחו"ל( הנמסרת והן לגבי הודעה

 שנולד בחו"ל. אזרחלקבוע את מעמד התושבות )סטטוס( של  .1.1

 

 תנאים ודרישות. 3
 

 לקיים את התנאים הבאים: המודיעעל 

 נוכחות אישית בלשכה חובה. -בארץ הודעה הנמסרת .1.1

 בחו"ל: הודעה הנמסרת .1.1

 ל בחו"ל.בכל אחת מנציגויות ישרא .1.1.1

 בפני נציג רישמי של מדינת ישראל המוצב בחו"ל. .1.1.1

בפני נוטריון בחו"ל כאשר האישור על ההסכמה בפני הנוטריון אומת ואושר כנדרש  .1.1.1

( או שרשרת חתימות( ומתורגם לעברית APOSTILLE)מאומת בחותמת אפוסטיל )

 בתרגום נוטריוני מאומת כאמור.

 כראוי ובשלמות. המודיעידי -( על11ר/מילוי טופס הודעה על השתקעות בחו"ל )מ .1.1
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 מסירת תעודת הזהות לידי פקיד הרישום או הקונסול. .1.4

פקיד במידה ובהודעה נכללים ילדים קטינים של המודיע יש לקבל הסכמת ההורה השני בפני  .1.5

תועבר לפקיד הרישום  (הזהות של הקטין )במידה ונופקה/ הנציג הקונסולרי, ותעודת  רישום

 .ד עם תעודת הזהות של ההורהחיאו לקונסול 

 .השתקעלמבקש המודיע  בההמצאת האשרה והרישיון לכניסה ולישיבה במדינה  .1.6

 הצגת מסמך נסיעה: .1.3

ישראלי תקף )דרכון או תעודת   הוככל שיש ברשותו מסמך נסיעלאזרח ישראלי  .1.3.1

 בהיעדר מסמך נסיעה ישראלי .תקףהנסיעה ישראלי המסמך  מעבר( חובה להציג את

 ן להציג מסמך נסיעה זר תקף., ניתתקף

הצגת ואין ברשותו מסמך נסיעה ישראלי תקף )תמי"ל( למי שאינו אזרח ישראלי  .1.3.1

 מסמך נסיעה זר תקף.

 המצאת אישורים וראיות נוספים במידה ויידרש ובהתאם לנסיבות המקרה. .1.3

 השירות אינו כרוך בתשלום אגרה. -תשלום אגרה  .1.9
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 הליך הטיפול. 4
 

  - הגשת הבקשה מקום .4.1

 בלשכת רשות האוכלוסין. -בארץ  .4.1.1

 .במדינה בה מבקש להשתקעבנציגות הישראלית  -בחו"ל  .4.1.1

 זיהוי מגיש הבקשה  .4.2

באמצעות תעודת זהות, במקרים חריגים ניתן לזהותו  המודיעחובה לזהות את  -בארץ  .4.1.1

 .מה עלה בגורל תעודת הזהותודיע עם המפי דרכון ישראלי. אולם, יש לברר -על

טופס נוסף לידה והתעודה אבדה או נגנבה יידרש לחתום על הצהרה בעניין זה בבמ

, ככל (15)הצהרה על אובדן/ גניבה של תעודת זהות מר/, ההודעה על ההשתקעות

יעדכן גורל התעודה במערכת שנתקבלה הצהרה על אובדן/גניבה פקיד הרישום 

 הממוחשבת.

  –בחו"ל  .4.1.1

 עה ישראלי תקף.עפ"י מסמך נסי  ודיעאת המ לזהותיש  .4.1.1.1

 תקף. דרכון זר ככל שאין מסמך נסיעה ישראלי תקף, יש לזהותו עפ"י  .4.1.1.1

ולמוסרה לנציג ככל שמחזיק בתעודת זהות ישראלית תקפה, יש לדרוש להציגה  .4.1.1.1

 .מקבל הבקשה

, אבדה או נגנבה יידרש לחתום על הצהרה בעניין זהותעודת הזהות במידה  .4.1.1.4

תועבר בצירוף  זו(, הצהרה 15ות מר// גניבה של תעודת זה )הצהרה על אובדן

לתיוק בתיק האישי  טופס ההודעה על השתקעות לצורך ביטול תעודת הזהות

 וסריקה למערכת הממוחשבת.

 האוכלוסיןלבדוק התאמת הפרטים האישיים של המודיע, בין טופס ההודעה לקובץ מרשם  .4.1

 ישראלי של המודיע.הדרכון הזהות / התעודת לו

בלשכת רשות האוכלוסין בארץ,  הודעהאת ה וסרדת זהות ביומטרית ומיש תעו ודיעככל שלמ .4.4

 מול התעודה. ודיעשל המביומטרי אימות זהות -חובה לבצע 

 ילדים קטינים של המבקש: .4.5

בהודעה גם את כל  במידה ושני ההורים מודיעים על השתקעותם בחו"ל יש לכלול .4.5.1

 .ילדיהם הקטינים
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"ל, ורוצה לכלול בהודעה זו גם את ילדיו במידה והורה אחד מודיע על השתקעות בחו .4.5.1

 פקיד הרישוםאשר תינתן בפני הקטינים, יש לבקש הסכמה בכתב של ההורה השני 

 בלשכה או בנציגות.

בהיעדר הסכמה של ההורה השני, יש להציג פסק דין או הסכם גירושין מקורי ומאושר  .4.5.1

יתנה להורה מגיש על ידי בית המשפט המציין כי האפוטרופסות הבלעדית על הקטין נ

על השתקעות  דין הקובע מפורשות כי ההורה המודיע רשאי להודיע-ההודעה, או פסק

 עבור הקטין לבדו. בחו"ל

 ההורה השני  תצהיר ניתן לקבלההורה השני בפני עורך דין בארץ,  תצהיר  ניתן לקבל .4.5.4

לצרף ככל שאינו בשפה העברית או הערבית יש  .אשר אומת כדין בפני נוטריון בחו"ל

 תרגום נוטריוני.

 בדיקת חוקיות הישיבה בחו"ל: .4.6

 לרי ידרוש מהמודיע:ו/ הנציג הקונס פקיד הרישום הודעהבעת קבלת ה .4.6.1

 .שתקעמתכוון / מבקש התושב לה בהראיות למעמד חוקי במדינה  .4.6.1.1

במידה ובעת ההודעה בארץ המודיע לא מציג אישור שהייה חוקי בחו"ל )כאמור  .4.6.1.1

( 6.1, ולהודיע לו בכתב )בהתאם לנספח הודעהבסעיפים לעיל(, יש לקבל את ה

ת לנוכח אי הצגת האישור המבוקש, ויש להדריכו כי עליו להודיע יכי בקשתו נדח

י באותה המדינה על השתקעות בחו"ל בנציגות ישראל לאחר קבלת מעמד חוק

 מתאימים.האישורים הוהצגת 

 

 קבלת מסמכים .4.4

נמצא כי המודיע עונה על הקריטריונים הרשומים לעיל,  - בלשכות עה הנמסרתהוד .4.3.1

ידרוש מהמודיע להפקיד את תעודת הזהות שלו, ויירשום המידע בדבר  פקיד הרישום

 הפקדת תעודת הזהות בגיליון הרישום.

כי המודיע עונה על הקריטריונים הרשומים לעיל,  נמצא -בבקשה המוגשת בנציגות .4.3.1

ידרוש מקבל הבקשה בנציגות מהמודיע להפקיד את תעודת הזהות בנציגות, תעודה 

 זו תועבר לרשות האוכלוסין בצירוף מסמכי הבקשה.

עליו למלא ולחתום על הצהרה  אבדה / נגנבהבמידה והמודיע טוען כי תעודת הזהות  .4.3.1

( ובו לפרט מה עלה בגורל תעודת הזהות. 15דת זהות )מר/על אובדן / גניבה של תעו

טופס ההצהרה יועבר בצירוף הודעה על השתקעות לרשות האוכלוסין לצורך ביטול 

 .ותתעודת הזה
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 :במערכת הממוחשבת ועדכוןביצוע  .4.8

המקבל  פקיד הרישוםעל  -תטופל חודש לאחר הגשת הבקשה שהוגשה בארץ  הודעה .4.3.1

קבלת ההודעה בקובץ ביקורת גבולות אם  ימים מיום ש חודלאחר את ההודעה לבדוק 

 המודיע לא חזר לארץ, )הן עפ"י תיק אדם, והן עפ"י תיק זר(.

ברשומת המודיע בשדה סטטוס  פקיד הרישוםנמצא כי המודיע לא חזר לישראל יעדכן  .4.3.1

" החל מיום לאחר תאריך יציאת המודיע מהארץ, )אין לשנות 51"חדל להיות תושב 

 ות(. סעיף אזרח

נמצא כי המודיע חזר לישראל אין לבצע השינוי המבוקש, יש לבדוק פעם נוספת חודש  .4.3.1

 לאחר הבדיקה הראשונה בקובץ ביקורת גבולות אם המודיע לא חזר לארץ:

ברשומת המודיע בשדה  פקיד הרישוםנמצא כי המודיע לא חזר לישראל יעדכן  .4.3.1.1

ציאתו האחרון של " החל מיום לאחר תאריך י51סטטוס "חדל להיות תושב 

 המודיע מהארץ  )אין לשנות סעיף אזרחות(.

נמצא כי המודיע חזר לישראל אין לבצע השינוי המבוקש, יש להודיע לו בכתב,  .4.3.1.1

 כי מאחר ונבדק פעמיים ונמצא כי שוהה בישראל, בקשתו נדחית.

המקבל  פקיד הרישוםעל  - ןהאוכלוסישהוגשה בחו"ל והועברה ללשכת רשות  הודעה .4.3.4

ודעה לבדוק בעת קבלת ההודעה בקובץ ביקורת גבולות אם המודיע לא חזר את הה

 לארץ, )הן עפ"י תיק אדם, והן עפ"י תיק זר(.

ודיע בשדה סטטוס ברשומת המ פקיד הרישוםנמצא כי המודיע לא חזר לישראל יעדכן  .4.3.5

 " החל מיום מתן ההודעה בנציגות, )אין לשנות סעיף אזרחות(."חדל להיות תושב

המודיע חזר לישראל אין לבצע השינוי המבוקש, יש לפעול עפ"י האמור  נמצא כי .4.3.6

 לעיל. 4.3.1בסעיף 

מי שאושרה בקשתו ונרשם לו "חדל להיות תושב", הפקיד שמבצע את העדכון ינפיק  .4.3.3

תמצית רישום ממרשם האוכלוסין, בה יצויין כי חדל להיות תושב ויעביר לנציגות לשם 

 מסירתה למבקש.

הודעה , ככל שהההודעה נמסרהם יש להעביר לנציגות ישראל בה את תמצית הרישו .4.3.3

תועבר  יתנציגות ישראללאיזו להחליט לאיזה מען בארץ או ודיע בארץ, על המ נמסרה

 .תמצית הרישום לאחר עדכון הסטטוס "חדל להיות תושב"

אזרח שנרשם לו "חדל להיות תושב" רשאי לקבל את שירותי המרשם למעט תעודת  .4.3.9

 לקבל רק לאחר שישוב וישתקע בישראל. זהות שיוכל
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אינו רשאי לקבל שירותי מרשם פרט  –תושב קבע שנרשם לו "חדל להיות תושב"  .4.3.14

 לתעודת לידה ולתעודות המעידות על שינוי שם שביצע בעת שהיה תושב.

 מעמד )סטטוס( של מי שנולד בחו"ל .4.4

בקשתם כפי  מי שנולד בחו"ל ונרשם בנציגות יש לרושמו, בהתאם למעמד הוריו או .4.9.1

 שמפורט להלן:

 היו שני ההורים בסטטוס "תושב פעיל", הנולד יירשם גם "תושב פעיל". .4.9.1.1

יירשם הנולד  זרההורה השני רשום "תושב פעיל" ואילו היה אחד ההורים  .4.9.1.1

 "תושב פעיל".

 ".חדל להיות תושב", הנולד יירשם "חדל להיות תושבהיו שני ההורים בסטטוס " .4.9.1.1

הנולד יירשם דל להיות תושב" ואילו ההורה השני זר רשום "חהיה אחד ההורים  .4.9.1.4

 "חדל להיות תושב".

"חדל ואילו ההורה השני בסטטוס  "תושב פעיל" היה אחד ההורים בסטטוס .4.9.1.5

 תאם להודעה מפורשת בכתב משני ההורים.הלהיות תושב", הנולד יירשם ב

י תינתן בטופס הודעה על לידה של אזרח ישראל 4.9.1.4הודעה כאמור בסעיף  .4.9.1.6

 בחו"ל.

ביקשו ההורים לרשום סטטוס אחר מהרשום לעיל, עליהם לתת מכתב מנומק לבקשה  .4.9.1

 .ולהעבירו לאגף מרשם וביומטרי

מי שנולד בהליך פונדקאות בחו"ל או בעת ביקור קצר של הוריו בחו"ל, אין לעדכן  .4.9.1

 לנולד "חדל להיות תושב".

 

 תיוק ותיק אישי .4.10

בחו"ל  יק את ההודעה על השתקעותחובה לתי הממוחשבתבמערכת  העדכוןלאחר  .4.14.1

 .ותעודת  הזהות בתיק האישי

 במקרה של אבדן תעודת זהות יש לתייק גם את טופס ההצהרה בתיק האישי. .4.14.1

 קודם לתיוק המסמכים בתיק האישי יש להעבירם לסריקה. .4.14.1

 

 

 

 



 

 2.13.0008 נוהל: מספר   מרשם תחום: 

 השתקעות בחו"ל נושא:

 8מתוך      8דף    

 11/11/2020 : תאריך עדכון 

 
 

 

 

 
 2.13.0008 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות

 

 החוק וסעיפיו. 5
 

 .1965 –חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה  .5.1

 

 נספחים. 6
 

 (.33הודעה על השתקעות בחו"ל )מר/ .6.1

 (65מר/) מכתב סירוב לבקשה .6.1

 (.15תצהיר על אובדן / גניבה / השחתה של תעודת זהות )מר/ .6.1
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