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 ויתור על אזרחות ישראלית

 3-4רשאי להגיש בקשה לויתור על אזרחות ישראלית במידה והינו מתגורר מחוץ לישראל משך  81אזרח ישראלי מעל גיל 
על אזרחות ישראלית תיבדק רק לאחר שמצבו האישי של האזרח, מעמדו הצבאי ורישום כל  בקשה לויתורשנים לפחות. 
 ילדיו הוסדרו .

 
הוריו לא יוכלו להגיש בקשה לויתור על אזרחות אך ורק בעבורו מאחר והוא נולד בישראל, במקרה זה  – קטין יליד הארץ

 יוכל להגיש בקשה בעבור עצמו. 81עו לגיל ישנה אפשרות לוותר על אזרחות הילד במסגרת משפחתית , או בהגי
 

 על מנת שנוכל לטפל בבקשה לויתור על אזרחות עליך להגיע לנציגותנו ולהביא את  המסמכים הבאים. לתשומת ליבך, 
 חלה חובת נוכחות:

 
 )החתימה תתבצע בפני נציג הקונסוליה במעמד הגשת הבקשה( ללא חתימה, מלא בקפדנות טופס בקשה .8

 לנמק בפירוט במקום המיועד לכך בעברית או באנגלית בלבד. את הבקשה יש
 במידה ואין ילדים יש למתוח קו בסעיף המתאים או לציין "אין ילדים"

 
  ( מתורגם לעברית או לאנגליתürgerungszusicherungEinbמכתב הבטחה מקורי לקבלת אזרחות גרמנית ) .2

במידה ומתרגמים  .81עבור המבקש וילדיו עד גיל  –)תעודת התאזרחות או צילום דרכון( .  הוכחה לאזרחות זרהאו  
 . ף תצהיר של המתורגמן שהוא מבין את שני השפותאת המסמך, נדרש אפוסטיל על התרגום ובנוס

 
 בגרמניה  המגורים תקופת כל לגבי( Bürgeramt) התושבים ממרשם בגרמניה מגורים על מקורי אישור .3

Auszug aus dem Melderegister über Ihren gesamten Aufenthalt in Deutschland 
 Bestätigung-Keine polizeiliche Anmeldung –תובת לא יתקבל לתשומת ליבכם, אישור על רישום כ

 
 כולל עמודים ריקים.עמודי הדרכון/תעודת המעבר הישראלי של המבקש  כלהעתק  .4

 יש לצלם את העמוד הראשון בלבד בו מופיעה התמונה.  -במידה והנך מחזיק בדרכון זר או אחד מילדך 
 

 טופס אחד למשפחה(.מלא בקפדנות וחתום ) –טופס רישום לאזרח ישראלי השוהה בחו"ל  .5
 לגרמניה, במידה והינה מופיעה בדרכון הישראלי. אשרת השהיהצילום  .6
יום ממועד  33לדווח על שינוי במצבו המשפחתי )נישואין, גירושין, התאלמנות( בתוך  אזרח ישראלי מחוייב –רישום מצב אישי .7

 השינוי. במידה וטרם רשמתם שינוי במצבכם האישי עליכם להסדיר הרישום לפני הטיפול בבקשתכם.
טרם רשמתם את יום. במידה ו 33בהתאם לחוק חלה על אזרח ישראלי החובה לרשום לידת כל אחד מילדיו בתוך  –רישום לידה  .1

 ( להמשך טיפול.Apostille) מאומתת בחותמת אפוסטילילדיכם, העבירו אלינו תעודת לידה מקורית 

במידה ולא השלמתם שירות צבאי וטרם הסדרתם מעמדכם הצבאי )דחיית גיוס או פטור(, עליכם להסדיר  - הסדרת מעמד צבאי  .9

 ל.את מעמדכם הצבאי לפני שבקשתכם לויתור על אזרחות תטופ
והוא מבקש לותר עליה, מתבטלת בהתאם לחוק גם אזרחות  רק אחד ההורים מחזיק באזרחות הישראליתכאשר  .83

 (. אין צורך בהסכמה של ההורה שאינו אזרח ישראלי לוויתור על אזרחות ילדיו הקטנים.81הילדים )עד גיל 
ת של ילדו או פסק דין מקורי מאומת , יש לצרף הסכמה של בן הזוג השני לויתור על אזרחווההורים גרושיםבמידה  .88

 באפוסטיל המעיד על חזקה בלעדית על הילד. ההסכמה תחתם בפני נוטריון ותאומת באפוסטיל או בפני הקונסול. 
נכלל בבקשה לויתור אזרחות של אחד מההורים, יש לצרף הסכמה של ההורה  ששני הוריו אזרחי ישראלכאשר ילד  .82

 שרת בפני נוטריון או חתומה בפני הקונסול., בעברית או באנגלית, מאו האחר
 יש לצרף מכתב הסכמה מנומק של הילד, בעברית או באנגלית. 81-86במידה ובבקשה נכלל ילד בגילאים  .83
 . את הסכום הנ"ל יש להעביר לחשבון,אירו  97דואר בסך אישור/קבלה על תשלום אגרה ודמי .84

  חובה לצרף אישור הפקדה/תדפיס העברה
 

 
 ( בלבד. ECעם בואך לשגרירות ניתן לשלם במזומן או באמצעות כרטיס )

 
לאחר העברת כל המסמכים והתיעוד הנדרש תועבר בקשתכם לבדיקה והחלטה במשרד הפנים בישראל. עד לקבלת אישור 

 בכתב ממשרד הפנים, ממשיך מגיש הבקשה להיות אזרח ישראלי בעל זכויות וחובות מלאות. 
    .לתשומת ליבכם אזרח ישראלי אינו רשאי להיכנס ולצאת את ישראל בדרכון זר

  
 בברכה,                   

 המדור הקונסולרי                                                                                                                  
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