
 
 
 
 

                                                                             
 

 הכרה באזרחות איטלקית מכוח הורשה
 

 לתשומת לב: 
אפשרות להעניק אזרחות איטלקית לצאצא של אזרח איטליה שהתאזרח במדינה אחרת  אין .א

או אשר ויתר על אזרחותו  –למעט מקרים מסוימים של קבלת אזרחות ישראלית   –
רק למי שנולד  – יההאיטלקית טרם לידת המבקש. כמו כן, צאצא של אם או סבתא איטלקי

יכול לבקש הכרה באזרחותו רק באמצעות פסק דין באיטליה ולא  – 1.1.....אחרי 
 באמצעות הקונסוליה האיטלקית. 

 
אירו מצד כל מבקש אזרחות  033נדרשים דמי טיפול בסך  ../1102בעקבות חוק מס.  .ב

בקשה לא יוחזר גם אם תידחה ה –בגיר. התשלום אינו תלוי בתוצאות ההליך, דהיינו 
התשלום יתבצע במעמד הגשת הבקשה. המסמכים ייבדקו רק לקבלת אזרחות איטלקית. 

לפי שער החליפין הקונסולרי אם תצורף אליהם קבלה. התשלום יתבצע במזומן בש"ח 
 התקף באותו רבעון.

  
יום ע"פ צו ראש  /03ההליך לבדיקת הזכאות לאזרחות איטלקית יכול להימשך עד  .ג

מס'  ../3.2/.1.שפורסם ברשומות בתאריך  ../2../.0.ך מתארי 33הממשלה מס.
4.. 

  
בתרגום שנעשה ע"י אחד המתרגמים המוסמכים ע"י  הלהיות מלווך ישראלי צרימסמך כל  .ד

השגרירות וחתומים בחותמת אפוסטיל של משרד החוץ הישראלי. על מנת לקבל מידע 
הנציגות  לעדכני על תוקפם של מסמכים ממדינות אחרות יש לפנות בטלפון או בדואל א

  הקונסולרית האיטלקית הרלוונטית.
הנפקת דרכון איטלקי מתאפשרת אך ורק לאחר רישום המבקש במרשם התושבים של  .ה

 העירייה הרלוונטית. 
 

 הליך: 
ולציין באופן ברור  v@esteri.itcittadinanza.telaviבשלב הראשון יש לפנות בדואל לכתובת  (.

אזרח האיטלקי האמור להוריש את שם, שם משפחה, תאריך לידה ומקום לידה של ה
מבקש. כמו כן יש לצרף בדואל את הואת השושלת הישירה עד  למבקש האזרחות, האזרחות

תבצע רק כל המסמכים המצויים בידי המבקש. בשלב זה עדיין לא תיקבע למבקש פגישה. ת
שלוח כל סרוק וללעיל. יש ל 'אפשרות להגיש בקשה רשמית כמצוין בסעיף באם יש בדיקה 

 מסמך בקובץ נפרד. יש לזכור שבשלב ראשוני זה אין כל הבטחה לקבלת האזרחות.
  

התיעוד הנדרש משתנה ממקרה למקרה, אך בכל מקרה נדרשים תמיד המסמכים הבאים.  (2
המסמכים שלהלן מתורגמים וחתומים  ( של ההליך, המבקש יידרש להציג את.אחרי שלב 

 לעיל.  'בחותמת אפוסטיל כמצוין בסעיף ד
 

שתונפק ע"י העירייה באיטליה  ,תמצית רישום לידה עם הערות שוליים של מוריש האזרחות ..
שבה נולד המוריש )אם נולד באיטליה( או בעירייה שבה נרשמה הלידה )אם נולד מחוץ 

 לגבולות איטליה(. 
עד  הישירים שראלית של מוריש האזרחות האיטלקית ושל כל צאצאיואישור אזרחות י .2

 המבקש.
 תמצית רישום מלא ממשרד הפנים של מוריש האזרחות האיטלקית ושל כל צאצאיו.  .3
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תעודת נישואין של מוריש האזרחות האיטלקית ושל כל צאצאיו, וכן גירושין אם חלו טרם  ..
 לידת הצאצאים.

בשושלת הישירה עד מבקש האזרחות, כולל  האזרחותתעודות לידה של צאצאי מוריש  .5
 המבקש. 

 
 מקרים ייחודיים:

 אם מוריש האזרחות האיטלקית או בן/בת הזוג של המבקש נפטרו:
 תעודות פטירה. .4

 אם מוריש האזרחות האיטלקית או המבקש עלו לישראל כאשר היו עדיין קטינים:

 אישור אזרחות ישראלית של ההורה האיטלקי.  .0
האזרחות האיטלקית או המבקש היגרו לפלסטינה בזמן המנדט הבריטי ולפני  אם מוריש

51.1.5.51: 
 ."הפלסטינשל אישור ממשרד הפנים הישראלי המעיד כי לא התקבלה "אזרחות  .1

אם מוריש האזרחות האיטלקית או המבקש היגר או חי במדינה שאיננה ישראל או השטחים 
 הפלסטיניים:

 מדינת ההגירה המעיד כי התקבלה או לא התקבלה אזרחות של אותה מדינה. אישור מ .1
 
 
 


