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נוהל הטיפול בהשבת אזרחות
א .מטרת הנוהל
מטרתו של נוהל זה להסדיר את הליך הגשת בקשה והליך הטיפול בהשבת אזרחות ישראלית לנשים
שנישאו לתושבי האזור וויתרו על האזרחות הישראלית והויתור אושר כדין ,עת ביקשו להרשם במרשם
האוכלוסין של האזור.
ב .תנאים ודרישות
ב .1.נוכחות אישית של המבקשת חובה או באמצעות ייפוי כוח נוטריוני.
ב .2.מילוי טופס בקשה להשבת אזרחות .ילדים בגירים יגישו בקשות נפרדות( .אז)61/
הכללת ילדים קטינים בבקשה מחייבת קבלת הסכמה אישית של האב בכתב; בישראל -בלשכת רשות
האוכלוסין האיזורית ,באזור -ע"י הצהרה חתומה אצל נוטריון.
הסכמה בחו"ל ניתן לתת באמצעות נציגות ישראל בנוכחות אישית ,או באמצעות נוטריון המאושרת ע"י
הנציגות הישראלית ,או באמצעות נוטריון עם חותמת אפוסטיל ,גם שלא באמצעות הנציגות.
ב .3.הצגת תעודת זהות של האזור.
ב .4.הצגת תעודת לידה מקורית (רצוי).
ב .5.במידה ומצבה האישי של המבקשת במרשם האוכלוסין הישראלי (תיק אדם) איננו מעודכן יש לצרף
תעודת נישואין/גירושין/פטירת בן זוג המאושרת ע"י בית הדין השרעי.
ב .6.תעודות לידה מקוריות של ילדי המבקשת (בגירים וקטינים).
ב .7.אישור על ויתור האזרחות הישראלית ,במידה ויש.
ב .8.ראיות למרכז חיים של המבקשת ושל ילדיה בישראל .במידה ובעת הגשת הבקשה משתקעים בישראל,
יש לצרף תצהיר אודות כוונת השתקעות ,של האם ושל ילדיה הבגירים (אז)62/
ב .9.תשלום אגרה – השירות אינו כרוך בתשלום אגרה.
ג .הליך הטיפול
ג .1.עובד הרשות המקבל את טופס הבקשה יזהה את המבקשת ,יבדוק את פרטי הבקשה מול מערכת
אביב ,יקיים בירור אזרחות לאמת שהמבקשת היתה אזרחית ישראלית עד לויתור .אם יש צורך יש
להיעזר גם בתיקי הורים (ראה נוהל בירור אזרחות  .)4.9.0002עובד הרשות יאמת על סמך תיק אישי/
תיק אזרחות במטה ,כי המבקשת ויתרה על האזרחות הישראלית כדי להירשם במרשם של אזור יש"ע
וכי הויתור אושר כדין .יש לוודא כי הויתור מעודכן בקובץ ,אחרת לעדכנו (סמל  )16מיום הויתור.
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ג .2.עובד הרשות יוודא כי סמל ותוקף האזרחות מעודכנים נכונה בהיסטוריה בקובץ ,באם לא יש לתקנם ,יש
לבצע קישורי משפחה וקישורי תיקים אם חסרים בקובץ ,עוד יוודא עובד הרשות כי הבקשה עומדת
בתנאים ובדרישות ויבדוק האם קיימות הגבלות למבקש .במידה ונמצאה הגבלה יש לפעול בהתאם
ל"נוהל מתן שירותים המצריכים בירור מקדים" מס' .1.2.2001
ג .3.עובד הרשות יעדכן בגיליון הרישום הממוחשב בתיק אדם ש"הוגשה בקשה להשבת אזרחות ד.ע.
אסמכתא  "2271/98וכן יוודא כי הומצאו כלל המסמכים הנדרשים ואמיתותם וישלח עדכון למחלקת
אזרחות במטה שתזמין את תיק האזרחות מהגנזך ותבצע בדיקת מעברים.
ג .4.בדיקת מרכז חיים בישראל :במידה והמבקשת השתקעה בישראל טרם הגשת הבקשה ,יש לוודא כי
מחזיקה ברשיון ישיבה תקף וכי הומצאו כל המסמכים המוכיחים מרכז חיים בישראל ובהתאם לנוהל
 .1.13.0001במידה ורק בעת הגשת הבקשה המבקשת משתקעת בישראל ,יש לוודא קבלת תצהיר
(אז.)62/
ג .5.רישום המבקשת בקובץ מרשם האוכלוסין :במידה ורשומתה של המבקשת בקובץ מרשם האוכלוסין
הישראלי אינו מעודכן ,על המבקשת להמציא תעודות ציבוריות לעדכון רשומתה במרשם (נישואין,
גירושין – מאומתות ע"י בית דין שרעי ,התאלמנות ,לידות וכו').
ג .6.במידה ולא הומצאו כלל המסמכים הנדרשים ,תימסר למבקשת רשימה בכתב של יתר המסמכים שעליה
להמציא בתוך שלושה חודשים .במידה ולא יומצאו המסמכים בתום פרק הזמן שניתן למבקשת ,תישלח
לה ב"דואר רשום" הודעת סירוב על הסף בהיעדר מלוא המסמכים הנדרשים ויש לסגור הבקשה.
ג .7.במידה והמסמכים הנדרשים הוגשו ללשכה לאחר סגירת התיק וסירוב הבקשה על הסף ,יהא על
המבקשת להגיש בקשה חדשה ,אולם תנאי להגשת בקשה חדשה כאמור הינה הצגת מלוא המסמכים
שחסרו בבקשה שנסגרה ואלמלא יוצגו לא תאושר פתיחת תיק חדש.
ג .8.בדיקת היעדר מניעה ביטחונית :יש לשלוח שאילתא לגורמי הביטחון לגבי המבקשת וכן לגבי ילדים
מגיל .14
ג .8.א .במידה ולאחר קבלת הערות

הגורמים נראה כי לכאורה קיימת מניעה בטחונית לאשר את

הבקשה ,יש להודיע למבקשת בכתב בדואר רשום ,לכתובת שנמסרה בטופס הבקשה ,כי
בעקבות המידע שהתקבל מגורמי הביטחון ,רשות האוכלוסין שוקלת לסרב את הבקשה מן
הטעמים כפי שייצוינו במכתב שיפורט ,וכי באפשרות המבקשת להעביר תגובתה בכתב (להלן:
התגובה) ,ביחס לאמור ,וזאת תוך  30ימים ממועד משלוח המכתב.
ג .8.ב .במכתב יש לציין כי ככל שבתגובה נטענות עובדות ,יש לתמוך התגובה בתצהיר בפני עורך דין,
בהמשך לתצהיר שנדרש מהמבקשת עם הגשת הבקשה .למכתב שיישלח למבקשת מאת
הרשות ,יש לצרף את נוסח התמצית מן המידע שהתקבל מאת גורמי הביטחון אז.94/
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ג .8.ג .לא התקבלה תגובה ,כמפורט לעיל תוך  30ימים ממועד משלוח המכתב ,ניתן לסרב את הבקשה,
ולשלוח תשובת סירוב מנומקת( .אז 94/א)
ג .8.ד .במידה והתקבלה תגובה ,יש לוודא כי צורף תצהיר כנדרש .במידה ולא צורף תצהיר ,יש לדרוש
בכתב השלמת תצהיר בטרם העברת התגובה להתייחסות נוספת של הגורמים (אז94/ב) .ככל
שלא הועבר תצהיר כנדרש במכתב המשלים תוך  14ימים ,ניתן לסרב את הבקשה ולשלוח
תשובת סירוב מנומקת (אז 94/ג).
ג .8.ה .יש להעביר התגובה המלאה לקבלת עמדת הגורמים.
ג .8.ו .עמדת הגורמים תועבר לרשות האוכלוסין בתוך  30ימים .ככל שנדרש בירור נוסף של הגורמים,
יעדכנו הגורמים את המחלקה לאזרחות במטה הרשות ,אשר תוציא תשובת ביניים למבקש לפיה
הנושא מצוי עדיין בבדיקה מול הגורמים ( אז .)95/מחלקת אזרחות במטה תקבל החלטה בבקשה
לאחר קבלת תגובת הגורמים.
הוחלט לסרב את הבקשה בעקבות המלצות הגורמים ,יש לשלוח למבקשת תשובת סירוב
מנומקת(.אז 94/ד) .מאחר וניתנה למבקשת אפשרות תגובה בטרם מתן החלטה סופית ,לא
תינתן אפשרות להשיג על ההחלטה פעם נוספת .על ההחלטה ניתן להגיש עתירה לבית
המשפט הגבוה לצדק בשבתו כבג"צ.
ג .9.יש לצרף חומר הבקשה לתיק האישי ,ואם התיק לא אותר יש לפעול בהתאם לנוהל איתור תיק מספר
.1.6.0001
ג .10.לאחר קבלת עמדת הגורמים בלשכה לפיה "אין הערות" ,תועבר הבקשה בצירוף כל הנדרש להחלטת
מחלקת אזרחות במטה שהינה המוסמכת לקבל ההחלטה הסופית בבקשה.
ג .11.הוחלט לאשר הבקשה –יש לפעול כדלהלן:
ג.11.א .למבקשת:
תושב האזרחות מתאריך ההשבה:
אם בהסטוריה ,לפני הויתור,היתה המבקשת אזרחית מכח ישיבה (בסמל אזרחות  10בקובץ)
יש לעדכן לסמל אזרחות .35
אם לפני הויתור היתה המבקשת אזרחית מכח לידה (בסמל אזרחות  12בקובץ) יש לעדכן
לסמל אזרחות .36
במידה והמבקשת השתקעה בישראל או משתקעת כעת ,יש לעדכן את ביטול העזיבה בקובץ
המרשם.
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ג.11.ב .ילדים:
ג.11.ב 1.עם קבלת תשובת הגורמים (לגבי ילדים מעל גיל  )14שאין מניעה לתת את השירות ,יש
לבדוק שהומצאו תעודות הלידה ,המראות את הקשר בין האם לבין הילדים וכן לוודא שישנה
הסכמת האב לשינוי (כאמור לעיל בסעיף ב.)2.
ג.11.ב 2.ישנן  3אפשרויות להמשך הטיפול:
 )1הילדים לא עוברים לגור בישראל עם האם :במקרה זה יש לסרב את הבקשה במכתב
מנומק שישלח למבקשת.
 )2הילדים מתגוררים כבר בישראל ברישיון תקף (בחלק מהמקרים ניתן בעבר רישיון
לישיבת ארעי  /קבע)  -במקרה זה יומצאו ראיות למרכז חיים של הילדים מיום קבלת רישיון
הישיבה /קבע ועד ליום הגשת הבקשה להשבת אזרחות .במקרה בו הומצאו הוכחות
למרכז חיים כנדרש ,תאושר לקטין אזרחות מתאריך אישור הבקשה על ידי המטה.
עם אישור הבקשה לקטין שנולד בישראל ,יבוצע שינוי לסמל אזרחות  ,37ולקטין שנולד
באזור יש"ע יבוצע שינוי לסמל אזרחות  38וזאת בתנאי שהאם נולדה בישראל .במידה
והאם לא נולדה בישראל תסורב הבקשה במכתב מנומק והתיק יועבר לבדיקת תושבות
(אם פקעה או לאו) .
 )3הילדים משתקעים כעת -לצורך בחינת ההשתקעות יאושר במקרה זה מעמד של תושב
ארעי מסוג א 5/לחצי שנה במועד השבת האזרחות לאם .יינתן הסבר מפורט לאם כי
המעמד שניתן הינו זמני לחצי שנה לשם בחינת השתקעות בישראל ,ושעליה להמציא
ראיות למרכז חיים של הילדים לקראת תום תקופת התוקף .יש להחתים המבקשת על
תצהיר שהוסבר לה עניין זה.
בתום התקופה האמורה ייבדקו הראיות שהוצגו על ידי המבקשת למרכז חיים בהתאם
לנוהל  .1.13.0001הארכת תקופת מבחן יהא רק באישור ממונה אזרחות .אם הילדים
השתקעו ניתן לאשר אזרחות ישראלית ,במידה ולא הוכח כי הילדים השתקעו בישראל ,יש
לשלוח סירוב מנומק.
ג.11.ב 3.ילדים בגירים יטופלו בנפרד תוך הגשת בקשה נפרדת בעת הגשת הבקשה להשבה ע"י
האם .בנוסף לתנאים ולדרישות המפורטות לעיל ,עליהם להראות כי הם סמוכים על שולחן
אימם.
ג.11.ב 4.יודגש כי אישור הכרת הילדים כאזרחים הינה בסמכות המחלקה לאזרחות במטה הרשות.
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ג .12.בקשה לתעודת זהות:
ג.12.א .מבקשת שהושבה לה האזרחות הישראלית ומבקשת תעודת זהות ,תהיה זכאית לקבלה בכפוף
להמצאת תצהיר שנחתם בפני ראש הרשות המקומית בה מתגוררת או בפני עורך דין או בפני
רשם של בית משפט אודות מגורים בישראל (אז.)62/
ג.12.ב .אם כבר מתגוררת בישראל תצרף גם ראיות לכך בכל הנוגע לה ולילדיה ,ראה נוהל מספר
 1.13.0001מרכז חיים.
ג.12.ג .ילדיה הקטינים של האם יירשמו בספח תעודת הזהות של האם.
ד .החוק וסעיפיו
בג"ץ דוניה עבד ואח' נגד שר הפנים ()2271/98
ה .נספחים
טופס בקשה להשבת אזרחות – אז61/
תצהיר על השתקעות אז 62
טופס שאילתא לשב"כ אז91/
הודעה על כוונת סירוב לבקשה מטעמים בטחוניים -אז94/
סירוב לבקשה מטעמים ביטחוניים בהעדר תגובה אז 94/א
הודעה על אי-הגשת תצהיר-אז 94/ב
סירוב מטעמים בטחוניים עקב אי -הגשת תצהיר -אז 94/ג
מכתב עיכוב לבקשה ע"י גורמים ביטחוניים -אז95/
תשובת סירוב סופית מטעמים בטחוניים -אז 94/ד
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מד ינ ת י ש רא ל
ר ש ו ת ה א ו כ ל ו ס י ן ו ה הג י ר ה
הצהרה – נספח לבקשה להשבת אזרחות

ת"ז

אני הח"מ

לאחר שהוזהרתי כי עליי לאמר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה
בכתב כדלקמן:
שבאזור יש"ע מתאריך

 .1חדלתי/נו להתגורר ב
ומאז הנני/ו מתגוררים בישראל ב

 .2הנני מודע/ת לעובדה כי תעודת זהות ישראלית תינתן לי על יסוד הצהרתי זו.
 .3ידוע לי כי מסירת פרט לא נכון או צירוף מסמך כוזב הינם בגדר עבירה פלילית לפי הדין בישראל.

תאריך

מקום

הנני מאשר בזה כי בתאריך

חתימת המצהיר/ה

הופיע/ה בפני מר/גב'
ואחרי שהזהרתיו/ה

שזיהה/תה את עצמו/ה על ידי תעודת זהות מספר

כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתמ/ה עליה.

חותמת

אז 62 /

חתימה

מד ינ ת י ש רא ל
ר ש ו ת ה א ו כ ל ו ס י ן ו ה הג י ר ה

בקשה להשבת אזרחות
תאריך הויתור על האזרחות

פרטי מבקש/ת השירות
מספר הזהות
בישראל
ביש"ע
שם המשפחה

ארץ הלידה

השם הפרטי

המין

שם האב

המצב האישי

 זכר
 נקבה

הישוב

שם הסב

הלאום

 רווק/ה

 נשוי/אה

 גרוש/ה

 אלמנ/ה

המען
מס' הבית

הרחוב

תאריך הלידה
חודש
שנה

שם האם

שם המשפחה הקודם

מעמד נוכחי בישראל
יום

השם הפרטי הקודם

שם הנעורים לנשוי/אה

מס' הטלפון
המיקוד

מס' הדירה

פרטי בן/בת הזוג
שם המשפחה

מס' הזהות

השם הפרטי
בישראל
ביש"ע

פרטי ילדי המבקש עד גיל 18
שם המשפחה

השם הפרטי

המין

שם האב

תאריך הלידה
חודש
שנה

מספר הזהות

יום
בישראל
ביש"ע
בישראל
ביש"ע
בישראל
ביש"ע
בישראל
ביש"ע
בישראל
ביש"ע

הנני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי לעיל נכונים ומדוייקים.

מקום

תאריך

אז 61 /

הלשכה ב -

חתימת המבקש/ת

לשימוש המשרד

תאריך

שם מקבל/ת הבקשה

מדינת ישראל

 -רשות האוכלוסין וההגירה

שאילתות לקובץ העבריינים

אל :המטה הארצי ,משטרת ישראל

תאריך

מענ"א שאילתות

מס' התיק

ירושלים 90919

118

מאת:

סמל הלשכה

66609

לשכת רשות האוכלוסין ב-
08-01

0-5

01-06

בקשה להתאזרחות לפי סעיף  5-8לחוק האזרחות
בקשה להתאזרחות בהליך מדורג
בקשה להענקת אזרחות לפי סעיף ( 9א) ( )0לחוק האזרחות
בקשה להשבת אזרחות
בירור אזרחות מכח לידה  /ישיבה  /אחר

יש לכלול גם מידע מודיעיני
מס' הזהות  -ישראל

מספר הזהות  -שטחים

שם(ות) משפחה  -בסוגריים שם משפחה קודם

6-01

01-01

00-11

שם(ות) פרטי(ים)  -גם קודמים

שם פרטי של האב

שנת לידה

10-51

50-61

60-66

כת

דת

שם
באותיות
לועזיות

66-68

שם(ות) משפחה

רחוב ומס' בית

כתובת
פרטית

ארץ לידה

ישוב  /עיר

מיקוד

69

61

שם(ות) פרטי(ים)

מספר דרכון זר

אזרחות זרה

הערות:

העתק:

ההעתק יישלח לידיעה בלבד בנוגע לבקשות של בני מיעוטים וזרים

ש.ב.כ .מיעוטים ת.ד ,19960 .תל-אביב 60191
ש.ב.כ .זרים ת.ד 19068 .תל-אביב 60191

חותמת פקיד/ת רשות האוכלוסין

למילוי

אין הערות

0

0

הערות מר"מ

1

1

5

הערות

6

יש הערות

אם אין הערות
חותמת סופית במטא"ר

אל :המח' לאזרחות ,רשות האוכלוסין
מאת :המטה הארצי ,משטרת ישראל ,ירושלים
6

אין הערות בקשר לשאילתה הנ"ל

8

הערות לשאילתה הנ"ל מצ"ב
חתימת פקיד המטא"ר

אז 19 /

65

01

מדינת ישראל
משרד הפנים
רשות ה אוכלוסין ו ההגירה
לשכת רשות האוכלוסין ב-
כתובת:
טלפון:
פקס:
תאריך:
מס' תיק:

לכבוד:
מר/ת

אדון נכבד  /גברת נכבדה,
הנדון :בקשה ל________________________
הריני להודיעך כי לאור המידע שנתקבל מגורמי הבטחון ,משרד הפנים שוקל לסרב את הבקשה
מהטעמים כמפורט להלן:
תמצית מידע_______________________________________________________ :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
באפשרותך להעביר תגובתך בכתב ללשכת רשות האוכלוסין תוך  03ימים מהיום.
ככל שבתגובתך נטענות עובדות יש לצרף תצהיר (בפני עו"ד) לתגובה.
בכבוד רב,
שם__________________ :
תפקיד________________:
חתימה________________:
העתק :תיק אישי של המבקש/ת
אז 94 /

מרכז שירות ומידע ארצי *0543

בכבוד רב,
שם__________________ :

מדינת ישראל
משרד הפנים
רשות ה אוכלוסין ו ההגירה
לשכת רשות האוכלוסין ב-
כתובת:
טלפון:
פקס:
תאריך:
מס' תיק:

לכבוד:
מר/ת

אדון נכבד  /גברת נכבדה,
הנדון :בקשה ל________________________

הננו להודיעך כי בקשתך עודנה בטיפול אל מול הגורמים הרלוונטיים.
בהסתיים הטיפול  ,נודיעך.

בכבוד רב,
שם__________________ :
תפקיד________________:
חתימה________________:

אז 95 /

בכבוד רב,
שם__________________ :
תפקיד________________:

מרכז שירות ומידע ארצי *0543
העתק :תיק אישי של המבקש/ת

חתימה________________:

מדינת ישראל
משרד הפנים
רשות ה אוכלוסין ו ההגירה
לשכת רשות האוכלוסין ב-
כתובת:
טלפון:
פקס:
תאריך:
מס' תיק:

לכבוד:
מר/ת

אדון נכבד  /גברת נכבדה,
הנדון :בקשה ל________________________

טענותיך ,כפי הועלו בתגובתך מיום ____________ נדונו במחלקת אזרחות במטה רשות האוכלוסין
לאחר שנבחנו מול הגורמים הרלווטיים והוחלט לסרב את בקשתך מטעמים בטחוניים כמפורט להלן:

תמצית מידע:

על החלטה זו באפשרותך להגיש עתירה לבית המשפט המוסמך.

בכבוד רב,
שם__________________ :

אז  94 /ד

תפקיד________________:
חתימה________________:
העתק :תיק אישי של המבקש/ת

מרכז שירות ומידע ארצי *0543

מדינת ישראל
משרד הפנים
רשות ה אוכלוסין ו ההגירה
לשכת רשות האוכלוסין ב-
כתובת:
טלפון:
פקס:
תאריך:
מס' תיק:

לכבוד:
מר/ת

אדון נכבד  /גברת נכבדה,
הנדון :בקשה ל________________________

בהמשך למכתבנו מיום ___________ ובהעדר תצהיר תומך לתגובתך עלינו להודיעך כי בקשתך
להתאזרחות מסורבת מטעמים ביטחוניים כמפורט להלן:
תמצית מידע:

בכבוד רב,
שם__________________ :
תפקיד________________:

אז  94 /ג

חתימה________________:
העתק :תיק אישי של המבקש/ת

מרכז שירות ומידע ארצי *0543
בכבוד רב,
שם__________________ :

מדינת ישראל
משרד הפנים
רשות ה אוכלוסין ו ההגירה
לשכת רשות האוכלוסין ב-
כתובת:
טלפון:
פקס:
תאריך:
מס' תיק:

לכבוד:
מר/ת

אדון נכבד  /גברת נכבדה,
הנדון :בקשה ל________________________

בהמשך למכתבנו מיום ___________ ולהגשת תגובתך מיום___________ לא צורף תצהיר תומך
לתגובתך כנדרש .ניתנת לך בזאת אפשרות לצרף תצהירך תוך  41ימים מהיום.

בכבוד רב,
שם__________________ :
תפקיד________________:
אז  94 /ב

חתימה________________:

העתק :תיק אישי של המבקש/ת

מרכז שירות ומידע ארצי *0143

מדינת ישראל
משרד הפנים
רשות ה אוכלוסין ו ההגירה
לשכת רשות האוכלוסין ב-
כתובת:
טלפון:
פקס:
תאריך:
מס' תיק:

לכבוד:
מר/ת

אדון נכבד  /גברת נכבדה,
הנדון :בקשה ל________________________

בהמשך למכתבנו מיום ___________ ובהיעדר תגובתך עלינו להודיעך כי בקשתך להתאזרחות מסורבת
מטעמים ביטחוניים כמפורט להלן:
תמצית מידע:

בכבוד רב,
שם__________________ :
תפקיד________________:
חתימה________________:

אז 49 /א
העתק :תיק אישי של המבקש/ת

מרכז שירות ומידע ארצי *0543

