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 4...2000 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות

 

 )ב(.1לפי סעיף  נוהל הטיפול בויתור על אזרחות ישראלית לתושב המהגר

 

 מטרת הנוהל 0א

המבקש   לקבוע את השיטה לטיפול בבקשה לויתור על האזרחות הישראלית לאזרח ישראלי 1א0

 להגר לחו"ל.

 לפני מתן השירות יסביר הפקיד למבקש:  4א0

 אזרחות הישראלית.קיימת אפשרות לעזוב את הארץ מבלי לוותר על ה 1.2א. 

 קיימת אפשרות לאחר ההשתקעות בחו"ל להצהיר על הויתור בנציגות ישראל בחו"ל. 1.1א. 

השרות אינו מיועד לעולה שעלה לישראל בששת החודשים שקדמו להגשת ההצהרה. במקרה   3א0

 זה יש להציע שיצהיר ארל"י בטרם העזיבה. 

 תנאים ודרישות 0ב

  בישראל. ח ישראלי המבקש לוותר על אזרחותו ותושבותורשאי להגיש בקשה בגיר אזר 1ב0 

 .ם בצרוף תעודת זהותמגוריההאוכלוסין באזור ת רשות נוכחות אישית בלשכ  4ב0

 בקשה משפחתית תוגש בנפרד על ידי כל בגיר:  3ב0

ילדים קטינים הנכללים בבקשה יירשמו באופן מפורש בטופס אחד ההורים.  נדרשת לשם כך  1.2ב.   

 ( 2מת ההורה השני אלא אם איננו אזרח ישראלי. )נספח ה.הסכ

בהיעדר הסכמה אישית של ההורה השני, יש להציג פסק דין או הסכם גירושין מקורי  1.1ב.   

ומאושר על ידי בית משפט המציין כי האפוטרופסות הבלעדית על הקטין ניתנה להורה 

 אי להצהיר עבור הקטין לבדו.מגיש ההצהרה, או פסק דין הקובע כי ההורה המצהיר רש

 על מנת שיתן הסכמתו לויתור . 21נדרשת הופעתו האישית של קטין מעל גיל   4ב.

וכל תיעוד  דרכון ישראלי, תעודה המעידה על אזרחות ישראליתבמידה ויש על המבקש להציג   5ב.

 , שלו ושל הנלווים לבקשה. מעיד על עובדת היותו אזרח ישראליהאחר 

 )גם של הנלווים(או ראיות לאזרחותו האחרת. ריציג דרכון ז המבקש  1ב.
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המבקש יצרף מכתב הסבר מפורט לבקשתו בצירוף ראיות לנסיבות וכן את ארץ היעד אליה הוא   7ב.

 להגר. מבקש

 המבקש יציג את האישור או האשרה שקיבל להגירה לארץ זו.  8ב.

 המצאת ראיות בנוגע לחובות כלפי צה"ל.  9ב.

 יש לוודא כי אין צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד המבקש. 20ב.    

 השירות כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח אגרות. –תשלום אגרה  22ב.

 הליך הטיפול 0ג

אישי. במידה ולא  המקבל את טופס הבקשה יבדוק את הפרטים בטופס מול תיק עובד הרשות 2ג. 

 .2.1.0002 אותר התיק בלשכה יש לפעול עפ"י נוהל איתור תיק מספר

. יבדוק את מכתב ההסבר ויוודא כי צורפו הראיות לסיבות המפורטות במכתבהרשות  עובד    1ג.

  הראיות יוצגו בתוך שלושה חודשים אחרת יש לסגור הבקשה ולהודיע למבקש.

מכל   יבדוק אם הבקשה מתייחסת גם לבן/בת הזוג וילדיהם. במקרה חיובי תתקבלהרשות  עובד  1ג.

ההורה בהצהרת  לו באופן מפורשכליית ויתור נפרדת. הילדים הקטינים בגיר הצהר

 המצהיר.תיבדק הסכמת הורים.

 חייב להסכים בנפרד, בנוכחות אישית ובכתב.  21קטין מעל גיל   4ג.

 "אחר" כי הוגש ויתור.הגבלה ב יש לעדכן   5ג.

, ושהסטורית סמלי האזרחות מקבלת ביטוי במערכת אביב שהמבקש הנו אזרח ישראלייש לוודא   1ג.

. במידה וכן יש לפעול בהתאם לנוהל 00,99,29,לוודא שקוד האזרחות אינו  בקובץ, אחרת לתקן.

 . 4.9.0001 אזרחות מספר בסמליטיפול 

 לוודא שאין הגבלה כלשהי למתן השירות, במידה ויש יש לפעול בהתאם לנוהל טיפול בהגבלה  7ג.

 .2.1.0002 מספר

אם עלה בתוך ששה חודשים טרם הגשת הבקשה,  -אם מדובר בעולה, יש לבדוק תאריך עליה:   8ג.

 .יש לטפל בהתאם לנוהל הצהרת ארל"י , ולא ויתור
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ואילך יש לפנות בשאילתא למשרד השיכון לקבלת התייחסותם  90-לגבי מי שעלה משנות ה  9ג.

 )עקב חובות(.

 לחדול מלהיות תושב ולהעתיק את מרכז חייו לחו"ל. יש לברר עם המבקש שאכן בכוונתו 20ג.

 .להיות ער לניסיון לוותר על האזרחות באורח פיקטיביעובד הרשות על  22ג.

  ,למחלקה לאזרחות במטה הרשותיש להעביר את תיק הבקשה והראיות  לאחר סיום הבדיקות 21ג.

 (.1ראה נספח ה.) .ובצירוף סיכום תיקלמתן החלטה 

עיכוב יציאה  וצו משרד השיכון,יימת מניעה למתן השרות מול צה"להמטה לבדוק אם קבאחריות 21ג. 

 עמידה בתנאים.ו ת המבקשבדיק. עוד יש לוודאמן הארץ

המסמכים כל אם הבקשה אושרה במחלקה לאזרחות יש לזמן את המבקש לקבל ממנו את  24ג.

 . שברשותוהישראליים 

 יעשו בהתאם לחוק הכניסה. יוסבר לו כי כניסותיו בעתיד לישראל 21ג.

 מיום שיקבע ע"י המחלקה לאזרחות. 21-יש לשנות את סמל האזרחות ל 27ג.

ולוודא שהנ"ל עזב את הארץ ולעדכן "חדל להיות  2.1.0002יש לבצע נוהל מעקב תיק מספר  28ג.

 מתאריך הויתור. תושב"

 .חלקת אזרחותאם בתום שנה לא עזב, יש להזמינו לבירור ולהעביר את התיק למ 29ג.

 למבקש ולעדכן בגיליון רישום בקובץ. מנומק אם הבקשה סורבה יש לשלוח מכתב סירוב 10ג.

 הטיפול בבקשה הסתיים. יש לתייק את החומר בתיק האישי. 12ג.

 להעביר את התיק לגנזך ההורדות. 11ג.

 החוק וסעיפיוד0  

 2951-)ב( לחוק האזרחות תשי"ב20סעיף  2ד.  

 נספחיםה0  

 24אז/ -)ב( לחוק.1לפי סעיף טופס בקשה לויתור על האזרחות הישראלית  2.ה  

 99אז/ -גליון סיכום 1ה.  



 

 משרד הפנים –מדינת ישראל 
 רשות האוכלוסין וההגירה

ף הצהרת ויתור על אזרחות ישראלית  ל.ל )ב(01לפי סעי "  מי שמבקש להגר לחו

 

 נוכחות אישית חובה
 :לתשומת לב

 אם הנך אזרח/ית של ארץ אחרת יש לצרף ראיות לכך, וכן לצרף להצהרה צילום מאשרת הכניסה למדינה אליה בדעתך לצאת.
 

ברצוני לחדול להיות תושב/ת ישראל, כמו כן מבקש/ת אני לוותר על  שיש 0591-)ב( לחוק האזרחות, התשי"ב01אני הח"מ מצהיר/ה בזה בהתאם לסעיף 
 אזרחותי הישראלית מן הסיבות המפורטות להלן:

   

   

   

 

 
 

 מספר הזהות

         
         

         
 
 

  שם המשפחה השם הפרטי שם האב שם הנעורים לידההמקום  תאריך הלידה

 בעברית      שנה חודש יום

 בלועזית        

 
 

 תוקף הדרכון עד תאריך הוצאת הדרכון מקום הוצאת הדרכון מספר הדרכון הישראלי ברשותי המצב האישי

 הרווק/  אהנשוי/ 

 הגרוש/  נ/האלמ 
 תעודת התאזרחות 

 דרכון ישראלי 
    

 
 
 
 
 

 השם המשפח השם הפרטי שם האב שם הנעורים לידההמקום  תאריך הלידה אזרחות ישראלית

 כן 

 לא 

      שנה חודש יום

        
 

  נא להסביר מדוע:  /הלוותר על אזרחותו /היאגם הוא /תולא מבקש /תישראלי /יתהזוג הוא אזרח /בתאם בן

  
 אחר )בצירוף יפוי כח נוטריוני(  ילדי הקטינים  עצמי   :הבקשה מוגשת עבור

 
 
 

 
 

ת בכפוף להסכמת שר הפנים, כאשר הקטין יחדל גם מלהיות תושב וכן: כששני הוריו ויתרו על האזרחות אזרחות ישראלית של קטין מתבטל לב:לתשומת 
 הישראלית או אחד ויתר והשני איננו אזרח ישראלי או הורה אחד ויתר והשני שהינו אזרח ישראלי, נתן הסכמתו להכללת הקטין.

 

 הסכם גירושין מקורי ומאושר על ידי בית המשפט המציין כי האופוטרופסות הבלעדית על  בהיעדר הסכמה אישית של ההורה השני, יש להציג פסק דין או
 הקטין ניתנה להורה מגיש ההצהרה, או פסק דין הקובע כי ההורה המצהיר רשאי להצהיר עבור הקטין לבדו.

 

  יתן הסכמתו בכתב לויתור. 01קטין שמעל גיל 
 

 כלול בבקשה? מספר הזהות האזרחות המין הלידהתאריך  מקום הלידה שם

 
 זכר  יום חודש שנה 

 נקבה 
 

         

 כן / לא
         

            

 
     זכר 

 נקבה 
 

         

 כן / לא
         

         

 
     זכר 

 נקבה 
 

         

 כן / לא
         

         

 
 מספר צבאי:   עד תאריך:   בצה"ל מתאריך:  שרתתי  

 

 

 

 

 הזוג /בתים על בןפרט

 שנה הם: 81 -ילדי בגיל שלמטה מ 

 מצהיר/הפרטי ה

 א'25אז / 



 
 
 
  חתימה:   שם מקבל/ת ההצהרה:   : תאריך    - ב לשכהה

 

    ו בפני המסמכים הבאים כראיה לנכונות המידע: גהוצ

 

    אזרחות ישראלית:  .0

 
    בחו"ל:  רשיון קבע .1

 ביום ניתן במקום  

 
  מיום:   האזרחות האחרת שנרכשה בחו"ל: .3

 דרכון/תעודת אזרחות מספר  

 

 רצ"ב,     ראיה להבטחת אזרחות )מקורית ומאומתת( של:  .4

 

   השירות הצבאי בצה"ל:  .9

 

   : הערות .1

 

 

 

 
 המען האחרון בישראל

 המיקוד מספר הדירה מספר הבית הרחוב הישוב

     
 

 תאריך היציאה לצמיתות מישראל תאריך העליה

  

 
 

 על פי רשיון לישיבת:   מדינת: ב ב/ת ישראל. בכוונתי להשתקעושלהיות ת אחדל  
 סוג הרשיון   

 . צילום מצ"ב  שניתן לי ביום 

 
 

 אם יש( הכתובת הקבועה בחו"ל( :  
 לועזיותבאותיות  

 

 רצ"ב. צילום דרכון מס':   מיום:   מדינת:  /יתבנוסף לאזרחותי הישראלית הנני גם אזרח 

 

 היות ו  /תינה בה אני נמצאטרם רכשתי אזרחות המד-       

 

  למתן אזרחות.  רצ"ב הבטחת מדינת 

 

 

   חתימת ההורה השני:  חתימה:   תאריך:  מקום: 

 משרדלשימוש ה
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  קבלה מס' 
 

 ב'25אז /   תאריך 



 

 

 

 

    
 

  גיליון סיכום     

 01 סעיף לפי הישראלית האזרחות על ויתור

 

 

 

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

 סמל אז' ת' עליה מצב אישי מקום ושנת לידה מס' הזהות פרטישם  משפחהשם 

               
         

               
         

               
         

               
         

               
         

               
         

 

 לא אותרו/     אותרו     הזמנת תיקים □ 

 

 לא מתאים/    מתאים    בדיקת פרטים אישיים □ 

 

 __________המקום:_________ בארץ   /   בחו"ל מתאריך בדיקת מרכז חיים □ 

 

 יש, איזו _____________________  /   אין   קיום אזרחות אחרת/הבטחה:  □ 

 

 מס' צבאי _______________ –רשום   /  לא רשום     בדיקת כר"ם □ 

 

 בדיקת משטרה                                                   יש צו עיכוב  / אין צו עיכוב □ 

 

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

 

 לא / כן  בדיקת רישום הילדים במרשם □ 

 

 אין / יש  בדיקת הסכמת הורים לגבי קטינים □ 

 

 אין / יש  (61בדיקת הסכמת קטין )מעל גיל  □ 

 

 אין / יש   בדיקת משרד השיכון □ 

 

 פרט__________________________________ –לא  / כן   נדרשות השלמות? □ 

 

            הנימוקים לבקשה:  □ 

               
                

 

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

 
 :_____________________חתימה                        תאריך: _____________________ 

 
 

  

 אני מאשר/ת את הצהרת הויתור מיום _______________________

  ______ ______________ הממונהחתימת  

 99אז/            תאריך:


