מדינת ישראל – משרד הפנים
State of Israel – Ministry of the Interior

מינהל האוכלוסין
Population Administration
,  ) ג ( לח וק האז רח ות1 0 ל פ י ס ע י ף

הצהרת ויתור על אזרחות ישראלית בעבור קטין
1 9 5 2 – הת ש י " ב

Declaration of Waiver of Citizenship for a Minor

According to Paragraph 10(C)of the
Citizenship Law, 5712 – 1952.

 והאזרחות נקנתה,ים והקטין הם תושבי חו"ל/ים בעבור קטין כאשר ההורה/טופס זה מיועד להצהרת ויתור על אזרחות ישראלית הניתנת ע"י הורה
 יש להציג פסק דין או הסכם, בהיעדר הסכמה אישית של ההורה השני. הטופס ייחתם ע"י שני ההורים.ה מכוח לידה בחו"ל להורה אזרח ישראל/לקטין
 או פסק דין הקובע כי ההורה,גירושין מקורי ומאושר על ידי בית המשפט המציין כי האפוטרופסות הבלעדית על הקטין ניתנה להורה מגיש ההצהרה
.המצהיר רשאי להצהיר עבור הקטין לבדו
. עליו להודיע בכתב שהוא מסכים לביטול אזרחותו, שנים16 אם מלאו לקטין
.ים על אזרחותו הישראלית/ו מוותר/תי הר"מ הינו תושב חו"ל ואני/ים בזה כי ילדי/ה הר"מ מצהיר/יו של הקטין/ו הוריהו/אני
This form is intended for a declaration of a waiver of Israeli citizenship submitted by parents on behalf of a minor, the parents
and minor being overseas residents and the child acquiring citizenship by being born abroad to a parent who has Israeli
citizenship. The form is to be signed by both parents. In the absence of personal consent of the other parent, a court ruling or
an original divorce agreement approved by the court, stating that custody of the minor was granted to the parent submitting
the application, is to be produced; or a court ruling stating that the applying parent may submit a declaration on behalf of the
minor by him/herself .
If the minor is 16 years of age or older, he/she must notify in writing that he/she agrees to the waiving of his/her Israeli
citizenship.
I/we, the parent(s) of the minor below, declare hereby that my/our child below is a foreign resident, and I/we waive his/her
Israeli citizenship.
(נוכחות אישית חובה )או בצירוף יפוי כח נוטריוני
Must be submitted in person (or with a notarized power-of-attorney)
מספר הזהות של הילד
Child’s identity number
תאריך הלידה
Date of birth
יום
חודש
שנה
Day
Month
Year

מקום הלידה
Place of birth

השם הפרטי
Given name

שם המשפחה
Surname
בעברית
Hebrew
בלועזית
English

נו אזרח של מדינת/בנוסף לאזרחות ישראלית ילדי
In addition to Israel citizenship, my/our child is a citizen of

עפ"י רשיון ישיבה
According to resident permit

ת מדינת/תושב
Resident of country

- ת היות ו/ה אזרחות המדינה בה נמצא/טרם רכש
Child has not yet acquired citizenship of the country he/she is in,due to

.למתן אזרחות
Attached is the promise of the country

רצ"ב הבטחת מדינת

for granting of citizenship.

עד ליום
Our child/children was/were in Israel from

נו היה בישראל מיום/ילדי
to

בתוקף עד
Valid to

(departure date)

( ניתן ב )המקום
Issued in(place)

מחזיק בדרכון ישראלי מספר
Holds Israeli passport number

ה הישראלי/רצ"ב צילום מדרכונו
Photocopy of Israeli passport attached
המען בחו"ל
Address abroad
המיקוד
ZIP/postal code

מספר הבית
House number

הרחוב
Street

העיר
Town

מדינה
Country

'א53 / אז

פרטי ההורים
Particulars of parents
מספר הזהות
Identity number

מצב אישי
Marital status

השם הפרטי
Given name

בנוסף לאזרחות הישראלית הנני גם אזרח של מדינת
Citizen of following country in addition to Israel

בתוקף עד
Valid to

אזרח ישראל
Israeli citizen
Yes -  כןo
No -  לאo

ביום
On date

מספר הזהות
Identity number

מצב אישי
Marital status

( ניתן ב )המקום
Issued in (place)

מקום הלידה
Place of birth

שם המשפחה
Surname

אזרחית ישראל
Israeli citizen
Yes -  כןo
No -  לאo

ביום
On date

פרטי האב
Particulars of
father

דרכון ישראלי מספר
Israeli passport number

השם הפרטי
Given name

בנוסף לאזרחות הישראלית הנני גם אזרחית של מדינת
Citizen of following country in addition to Israel

בתוקף עד
Valid to

שם המשפחה
Surname

( ניתן ב )המקום
Issued in (place)

פרטי האם
Particulars of
mother

מקום הלידה
Place of birth

דרכון ישראלי מספר
Israeli passport number

ביקור אחרון בישראל בשנת

תאריך ההשתקעות בחו"ל

תאריך עליית ההורים לישראל

Last visit in Israel (year)

Date of relocation abroad

Last visit in Israel (year)

כתובת אחרונה של ההורים בישראל
(House no. ) בית מספר

(Street ) רחוב

Last address of parents in Israel

(Town) העיר

נימוקים לבקשה
Reasons for application

.ים שהפרטים שנמסרו לעיל הם מלאים ונכונים/ו מצהיר/אני
I/we declare that the details given above are full and correct.
. שהאזרחות הישראלית טרם בוטלה, לוודא עם הנציגות הישראלית,ים לפני כל שמוש במסמך הנסיעה הישראלי/ו מתחייב/אני
I/we undertake, before any use of the Israeli travel document, to confim with the Israeli diplomatic/consular department that the Israeli
citizenship has not yet been unnulled.

חתימת האם
Signature of mother

חתימת האב
Signature of father

תאריך
Date

מקום
Place
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:לשימוש המדור הקונסולרי הישראלי ב
For use of the Israeli consular Department in

:חתימה

:על ידי

:ההצהרה נתקבלה בתאריך

Signature

By

Declaration received on (date)

:הוצגו בפני המסמכים הבאים כראיה לנכונות המידע
The following documents were presented to me as evidence of the veracity of the information

:אזרחות ישראלית

.1

Israeli citizenship

:רשיון קבע בחו"ל
(On date) ביום

(Issued in) ניתן במקום

:מיום
From date

:האזרחות האחרת שנרכשה בחו"ל
תעודת אזרחות מספר/דרכון

.2

Permanent permit abroad

.3

The other citizenship acquired abroad

Passport / citizenship certificate no.

 רצ"ב,

:ראיה להבטחת אזרחות )מקורית ומאומתת( של

Proof of promised citizenship (original and verified) of

.4

attached

:השירות הצבאי בצה"ל

.5

Military service in the IDF

:הערות

.6

Notes

'קבלה מס
Receipt no.:

תאריך
Dated:

:חתימה
Signature

:מקום
Place

'ג53 / אז

