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הודעה בדבר שינוי החוק הנוגע לאזרחותם של ילדים להורים גרמניים שנולדו מחוץ
לגרמניה לאחר ה31.12.1999 -

הורה בעל אזרחות גרמנית שנולד מחוץ לגרמניה לאחר ה 31.12.1999 -שים לב:
אזרחות גרמנית אינה ניתנת באופן אוטומטי לילד להורה גרמני ,שחלות לגביו כל העובדות
הבאות:

.1



נולד/ת לאחר ה 31.12.1999 -מחוץ לגרמניה



התגוררת מחוץ לגרמניה בעת לידת ילדך (למשל בישראל)



ילדך נולד מחוץ לגרמניה



וקיבל אזרחות זרה (למשל ישראלית) מכוח לידה.

 .2מה לעשות על מנת שהילד ירכוש אזרחות גרמנית?
תוך שנה מיום היוולד הילד יש להגיש עבורו בקשה לרישום לידה בלשכה לרישום האוכלוסין ( )Standesamtהממונה
בגרמניה.
אנו ממליצים להגיש את בקשת רישום הלידה ישירות בלשכת רישום האוכלוסין הממונה ,בשל פרק הזמן המוגבל  -שנת חייו
הראשונה של הילד  -בו ניתן להגיש את הבקשה ,במיוחד במקרים בהם הזמן דוחק ..הלשכה הממונה הינה זו הנמצאת במקום
המגורים לשעבר שלך (ההורה) בגרמניה .אם לא היה לך מקום מגורים בגרמניה בעבר ,עליך לפנות ללשכת  Standesamt Iבברלין.
גם אם הבקשה נמסרת לנציגות גרמנית במקום מגוריך מחוץ לגרמניה בתוך שנה ,היא תחשב כמוגשת בתוך פרק הזמן הקצוב לכך.

כל המידע להגשת הבקשה בשגרירות נמצא באתרhttps://tel-aviv.diplo.de/il-he/service/-/1445082#content_5 :
ניתן להגיש את הבקשה באמצעות הורה אחד בלבד ,אם אין צורך בהצהרת שם.

 .3לשם הגשת בקשה לרישום הלידה יש להמציא את המסמכים הבאים ככלל:
(במקרים בהם התעודות הקיימות אינן באנגלית או בגרמנית יש להגישן בצירוף תרגום נוטריוני
לגרמנית):
 טופס בקשה ממולא בשלמות וחתום (ימולא בעת התור בשגרירות). תעודת לידה של הילד -הגרסה הדו-לשונית (עברית ואנגלית) .ניתן להזמין תעודות לידה דו-לשוניות במשרד הפנים. תעודת הנישואין של ההורים .במידה שההורים אינם נשואים ,יש להגיש תיעוד תקף של ההכרה באבהות (מבית החולים או ממשרדהפנים)
 תעודות לידה של ההורים .אם התעודות ישראליות ,יש להגיש את הגרסה הדו-לשונית המורחבת המכילה כל שינוי שם שנעשהבישראל – במידה ונעשה.
 במידה ורלוונטי ,תעודת התאזרחות של ההורה הגרמני דרכונים של כל האזרחויות של ההורים ושל הילדטרם תיאום פגישה ,אנו ממליצים ליצור קשר עם השגרירות מבעוד מועד באמצעות דוא"ל ,לשם ייעוץ.
לשם כך ניתן למצוא 'מסמך בדיקה מוקדמת' באתר השגרירות בכתובת:
https://tel-aviv.diplo.de/blob/1606884/4cb1869d8cc9a00126c3943f0e1ce1af/formular-nachbeurkundung-der-geburt-data.pdf
לתשומת לבך :ניתן להנפיק לילדך דרכון או תעודת זהות רק לאחר שתוגש בקשה לרישום לידה ולאחר שנקבע לו שם על פי חוק
השמות הגרמני.
ניתן להפנות שאלות למחלקה הקונסולרית של נציגות גרמניה.

תניית פטור :הגרסה הגרמנית של מסמך זה הינה הקובעת

