ב .קבלת האזרחות האיטלקית בעקבות נישואין
הודעות
 החל ב .202.8.1-אפשר להגיש בקשות לקבלת אזרחות איטלקית בעקבות נישואים עםאזרח איטליה ובעקבות מעמד תושב באיטליה אך רק בכתובת האינטרנט
 / https://cittadinanza.dlci.interno.itורק המבקש עצמו2
 על מנת להתחיל בתהליך ,חייבת להיות בקונסוליה הוכחה של רישום הנישואים בעירייההרלוונטית באיטליה 2בזמן שהקונסוליה מבצעת את הבדיקות המתאימות לא יוכל להתחיל
הליך ההתאזרחות2
 האפשרות להגיש בקשה להתאזרחות קיימת בחלוף שלוש שנים מתאריך הנישואים ביןאזרח/ית זר/ה לאזרח/ית איטלקי/ה 2פרק זמן זה מתקצר לשנה וחצי אם לזוג ילדים טבעיים
או מאומצים2
 מבקשי האזרחות ששינו שם או שם משפחה צריכים להוסיף למסמכי הבקשה גם אישור עלשינוי שם ממשרד הפנים ,חתום בחותמת אפוסטיל של משרד החוץ הישראלי ,ותרגום
שבוצע ע"י מתרגם המוכר לשגרירות 2דרישה זו תקפה גם לגבי נשים ששימרו את שם
נעוריהן לאחר הנישואים2
ההליך2
ההליך למתן אזרחות איטלקית בעקבות נישואים יכול להיות מורכב מאוד ולדרוש בדיקות
מצד הרשויות ,כך שייתכן שיימשך מספר שנים2
על מנת להגיש בקשה למתן אזרחות איטלקית בעקבות נישואים יש להירשם בפורטל ALI
בכתובת  2/ https://cittadinanza.dlci.interno.itיש לבחור בתת-תפריט Gestione
2Domanda
התהליך הוא תהליך רגיש והגשת הבקשה דורשת תמושת לב וידע בשפה האיטלקית 2אי
לכך הפונים מתבקשים להיעזר באדם עם ידע לשנוי מתאים למילוי הטופסים2
השגרירות אינה יכולה להחליף את הפונה במילוי טופסי הבקשהתשכן זהו עניין אישי
לחלוטים2
בתת-תפריט זה המבקש יכול להגיש את הבקשה ע"י מילוי טופס ( AEבחלק 2)Documenti
לצורך זה חובה להעלות את ארבעת המסמכים הבאים:
א 2תעודת לידה מארץ המקור עם כל הפרטים ועם שם הנעורים של האם 2לגבי מי שנולד
בישראל ,המסמך צריך להיות חתום בחותמת אפוסטיל של משרד החוץ הישראלי ויש לצרף

אליו תרגום שבוצע ע"י מתרגם המוכר לשגרירות 2לגבי מי שנולדו במדינה אחרת ,המסמך
צריך להיות חתום בחותמת אפוסטיל של אותה מדינה ויש לצרף אליו תרגום שבוצע ע"י
מתרגם המוכר לקונסוליה האיטלקית באותה מדינה 2לגבי מבקשי אזרחות ששינו את שמם
או את שם משפחתם ,השינוי חייב להופיע על תעודת הלידה עם תאריך השינוי2
ב 2תעודת יושר בפורמט דו-לשוני 2לתשומת לב – מסמך זה תקף במשך שישה חודשים
בלבד מתאריך ההנפקה 2המסמך צריך להיות חתום בחותמת אפוסטיל של משרד החוץ
הישראלי ויש לצרף אליו תרגום שבוצע ע"י מתרגם המוכר לשגרירות 2לגבי מי שהתגוררו
במדינות אחרות ,יש להציג גם תעודות יושר מרשויות אותן מדינות 2המסמכים צריכים להיות
חתומים בחותמת אפוסטיל של כל אותה מדינה ויש לצרף אליהם תרגום לאיטלקית שבוצע
ע"י מתרגם המוכר לקונסוליה האיטלקית באותה מדינה2
ג 2קבלה על תשלום  .88אירו לפי חוק מס'  49מתאריך  .1222.884באמצעות זיכוי לחשבון
בנק הדואר האיטלקי שלהלן:
" Ministero dell'Interno D.L.C.I. Cittadinanza" (IBAN
 )IT54D0760103200000000809020, Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXXבשדה
( causale del versamentoסיבת התשלום) יש לרשום richiesta acquisto
cittadinanza italiana del/la signor/a [NOME] ex art. 5
 Legge 91/92בסוגריים המרובעים יש לרשום את שם מבקש/ת האזרחות2
ד 2תעודה מזהה2
אחרי ביצוע בדיקות פנימיות נוספות ,השגרירות תיתן למבקשים תור לטיפול
בעניינם או תשלח להם הודעה להשלמת מסמכים בבקשה שהוגשה בפורטל 2 ALI
מבקש/ת האזרחות צריך/ה להביא לתור בשגרירות את המסמכים הבאים:
 2.תמצית רישום בפנקסי הנישואים של העירייה האיטלקית שבה נרשמו הנישואים (מסמך
שיש להשיג באופן עצמאי באיטליה)Estratto per sunto dai registri di matrimonio
 2.תמצית רישום מלא/מורחב ממשרד הפנים הישראלי 2לתשומת לב – מסמך זה תקף
במשך שישה חודשים בלבד מתאריך ההנפקה 2יש לתרגם אותו לאיטלקית באמצעות מתרגם
המוכר לשגרירות2
 23דרכון בתוקף2
 29שקלים במזומן על מנת לשלם את התעריף הקונסולרי

