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נוהל הטיפול בבקשה לשינוי מעמד מתייר ל"עולה" בישראל לזכאי שבות
א .מטרת הנוהל
לקבוע את אופן הטיפול בהגשת בקשה למעמד "עולה" בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה על ידי נתין זר
השוהה בישראל ברשיון ביקור מסוג ב 2/והטוען כי הנו זכאי למעמד בישראל מכוח חוק השבות התשי"ב
( 1252 -להלן" :המבקש").

ב .תנאים ודרישות
על המבקש לקיים את התנאים הבאים:
ב .1.נוכחות אישית חובה בלשכת הרשות האיזורית במקום מגוריו (להלן "הלשכה").
ב .2.דרכון זר בתוקף לשנה לפחות ממועד הגשת הבקשה.
ב .3.הגשת טופס בקשה לת .עולה /רישיון לישיבת קבע בישראל (אש.)4 /
ב .4.הגשת טופס בקשה לתעודת זהות (מר.)1/
ב 3 .5.תמונות חזותיות עדכניות ( 1עבור בקשה לעולה ו 2-לת.ז .ראשונה)
ב .6.הגשת תיעוד מקורי ,מאומת ומתורגם (במידת הנדרש) של המבקש כדלהלן:
 אישורים ותעודות מקוריות ,המוכיחות יהדות ו/או זכאות שבות מתורגמות .תעודות הכתובות
בשפה בה עובד הלשכה יכול לקרוא ולהבינה  -אין צורך בתרגום ,למעט מסמכים רבי מלל ופסקי
דין.
 תעודת לידה של המוזמן .במידה והוצגה תעודת לידה מקורית – אין צורך באימותה.
 במידה ובוצעו שינויי שם (פרטי/משפחה) של המבקש ,יש להציג תעודה ציבורית המעידה על
שינויי שם.
 תעודה ציבורית עדכנית ממדינתו המעידה על מצב אישי נוכחי וקודם של המבקש.
 תעודת יושר עדכנית של המוזמן (הכוללת גם שינויי שם) ממדינת מוצאו .במידת הצורך תידרש
גם תעודת יושר פדראלית או תעודה מן המחוז אליו משתייך המוזמן ,לפי העניין.
ב .7.אגרה  -השירות אינו כרוך בתשלום אגרה.

.

רשות האוכלוסין וההגירה

מספר נוהל

5.2....1

תחום:

אשרות

נושא:

שינוי מעמד מתייר לעולה

5.2....1

מספר נוהל:

דף  2מתוך 4
1.5.2.14

תאריך עדכון:

ג .הליך הטיפול
ג.1.

עובד לשכת הרשות המטפל בבקשה יבדוק את פרטי המבקש ב"מערכת אביב" ,פרטי כניסות
ויציאות ,חוצץ "אשרות" בתיק זר (סירובים ואישורים אל מול הקונסוליה בחו"ל) ,יעדכן בגיליון הרישום
הממוחשב כי הוגשה בקשה למעמד עולה ויבדוק האם קיימות הגבלות למבקש .היה ונמצאה הגבלה
יש לפעול בהתאם ל"נוהל מתן שירותים המצריכים בירור מקדים" מס' .1.2.2..1

ג .2.עובד הלשכה יחתים המבקש על הטפסים הנדרשים (הצהרת דת ולאום (אש )11/וטופס הצהרת
בריאות ושהייה אש .)111/במידת הצורך ידרש המבקש להמציא חוו"ד רפואית מפורטת .עוד יוודא
עובד הלשכה כי הומצאו כלל המסמכים הנדרשים כמפורט לעיל ע"י המבקש ויבדוק את אמיתותם.
במידה ולא הומצאו כלל המסמכים הנדרשים ו/או אימּותיהם במידת הנדרש ,יידרש המבקש
להשלימם.
ג .3.עובד הרשות יבדוק בקובץ המרשם אם המבקש היה בעבר בעל מעמד בארץ .במידה ויתברר כי
המבקש שהה בעבר בארץ כתושב ,יש לאתר תיקו האישי עפ"י מספר זהות ולצרפו לבקשה .התברר
שמדובר באזרח – יש לעדכן המבקש בכך ולהפסיק טיפול בבקשה ל"עולה".
ג .4.במידה והמבקש שוהה בישראל מעל חצי שנה ,יעביר עובד הרשות שאילתת מד"פ על עבר פלילי
ומידע מודיעיני.
ג .5.עובד הרשות יעביר שאילתא לסוכנות היהודית לגבי זרים שאינם אזרחי מדינות חב"מ ומזרח אירופה,
בצירוף העתקים של התעודות שהציג המבקש לביסוס טענת זכאותו (אש.)114/
ג .6.במידה והמבקש הנו נתין מדינות חב"מ מזא"ר ,יש להפנותו ללשכת הקשר לקבלת המלצתם בצירוף
העתקים של התעודות שהציג לביסוס טענת זכאותו.
ג .7.ניתן להאריך למבקש תוקף רישיון השהייה המצוי ברשותו ,וזאת עד לקבלת תשובת לשכת
הקשר/הסוכנות היהודית.
ג .8.במקרה בו משפחה מבקשת לעשות עלייה מפוצלת (לדוגמה בן/ת זוג מבקש לעשות עליה ללא בן/ת
הזוג והילדים ,בן/ת הזוג נותר בחו"ל) ניתן לאשר הבקשה בכפוף לעמידה בתנאי נוהל זה.
ג .9.לאחר קבלת תשובות הגורמים הנדרשים(משטרה/הסוכנות/לשכת הקשר) יש לפעול כלהלן:
ג.9.א .מבקש שנמצאה מניעה לרישומו כעולה במסגרת חוק השבות ,אם מדובר במחלה העלולה לסכן
את בריאות הציבור או במבקש שיש בעניינו מידע על עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור,
יש לקבל מידע מפורט על כך מהרשויות בארץ ובחו"ל.
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ג.9.ב .לאחר קבלת הממצאים יש להעביר התיק למחלקה לאשרות במטה הרשות לבדיקת מנהלת
תחום אשרות באמצעות הדסק הרלבנטי.
ג.9.ג .במידה ונמצא כי האדם בעל עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור ,בסמכותו הבלעדית של
שר הפנים לסרב את בקשתו.
יצויין כי בעל עבר פלילי הינו לא רק מי שהורשע בביצוע עבירה פלילית ,אלא גם מי שמבוקש או
חשוד בביצוע עבירה המצביעה על מסוכנות.
ג.9.ד .שיקולים חשובים שבין היתר עשויים להשפיע על קבלת החלטה לאשר או לסרב בקשה למעמד
עולה של זכאי שבות בעל עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור ,הינם כדלקמן:
 .1חומרת העבירה.
 .2מועד ביצוע העבירה.
 .3מספר העבירות שבוצעו ,ותכיפותן.
 .4תיאור עובדתי של המקרה (התיאור עשוי להצביע על אופן עברייני במיוחד או דברים
חריגים).
 .5גזר הדין ,חומרת העונש שנגזר.
 .6במידה ומדובר במאסר -תקופת המאסר בפועל.
 .1מועד השחרור ממאסר.
 .1חלוף הזמן בין מועד השחרור ממאסר למועד הגשת הבקשה -האם חלף מספיק זמן כדי
לקחת אותו בחשבון כתקופת מבחן או לא.
ג.9.ה .במידה וסורבה הבקשה בשל העדר זכאות או בגין אחד או יותר מן הסייגים של חוק השבות,
יש להזמין המבקש עם דרכונו ולציין בדרכון כי "הבקשה לעולה סורבה" בציון תאריך ,חתימת
עובד הרשות וחותמת הלשכה ,וכן למסור לידיו מכתב סירוב מנומק לגבי דחיית הבקשה בציון
דרישת יציאה מישראל בתוך  3.יום.
ג.9.ו .יש לעדכן בקובץ אביב הגבלה "אחר" – "בקשה לעולה סורבה" ולפרט את תוכן מכתב הסירוב
בגיליון הרישום .עובד הרשות יחתים את המבקש על עותק ממכתב הסירוב ויישלח העתק
למינהל האכיפה לזרים.
ג.9.ז .במידה ולא נמצאה כל מניעה לרישום כעולה ,עובד הרשות יזמין המבקש ללשכה עם דרכונו
הזר .המשך הטיפול במבקש יהא בהתאם למעמד אותו מבקש לקבל וע"פ הנוהל הייעודי.
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ג .1..בעת הגעת המבקש ללשכה תיערך בדיקה חוזרת בקובץ תיק זר על מנת לוודא כי לא נוספה הגבלה
בתיקו .באם נמצאה הגבלה יש לפעול עפ"י נוהל הגבלות מספר  .1.2....1במידה ולא נמצאה
הגבלה ,עובד לשכת הרשות יפעל כדלהלן למתן מעמד עולה:
ג.1..א.ימולא שאלון רישום מר 14/עם פרטי המבקש כפי שנכתבו בדרכון הזר ובטופס הבקשה
והמבקש יוחתם על גבי השאלון.
ג.1..ב.המבקש יחתום על טופס אז 21/לאחר שיוסבר לו ע"י עובד הרשות תוכנו עפ"י חוק האזרחות,
וכן יחתום המבקש על הצהרת דת ולאום.
ג.1..ג .תונפק מדבקת עולה ותודבק על גבי טופס הבקשה והדרכון הזר ,בו יירשם מס' הזהות שניתן
למבקש.
ג.1..ד .עובד הרשות יקלוט את פרטי הזר בתיק אדם במעמד עולה ויבצע קישור תיקים בין תיק זר
לתיק אדם.
ג.1..ה .טרם הנפקת תעודת הזהות יציע עובד הרשות למבקש הנפקת תעודת זהות ביומטרית
חכמה ויפעל בהתאם לבחירת המבקש .היה ובחר בתעודה שאינה ביומטרית חכמה ,תונפק
ת.ז .ראשונה רגילה.
ג.1..ו .יוחזר למבקש דרכונו הזר .טופס אז 21/יוצמד לחלק האחורי של שאלון הרישום מר,14/
תצורף תמונה אחת לשאלון הרישום מר 14/ויצויין בהערות כי נופקה ת.ז .ראשונה תוך ציון
התאריך .

ד .החוק וסעיפיו
ד 1.חוק השבות תש"י125.-

ה .נספחים
ה.1 .
ה.2 .
ה.3 .
ה.4 .
ה.5 .
ה.6 .
ה.7 .

טופס בקשה לת.עולה/רישיון לישיבת קבע בישראל (אש)4/
טופס הצהרת בריאות ושהייה בישראל בעבר (אש)81/
טופס הצהרת דת ולאום (אש)117/
אז28/
שאלון רישום לעולה (מר)14/
טופס הפניה לסוכנות היהודית אש)114/
טופס בקשה תעודת זהות( .מר)1/

.

רשות האוכלוסין וההגירה

מספר נוהל

5.2....1

מדינת ישראל – משרד הפנים

State of Israel – Ministry of the Interior

רשות האוכלוסין

תמונה

Population Administration

 רשיון לישיבת קבע בישראל/ בקשה לתעודת עולה

Photograph

Application for permit of permanent residence in Israel / change
of visa category
: במשבצת המתאימהx נא לסמן

Please mark "x" in the appropriate square:

 Certificate of “oleh” (Law of Return)
 Permanent residence (Law of Entry)
מספר התיק
לשימוש המשרד בלבד
For official use only

( תעודת עולה )לפי חוק השבות
( ישיבת קבע )לפי חוק הכניסה

Instructions for completing application form:
1. Please attach a recent photograph.
2. Please attach letter of explanation for application.
3. Please fill in following details in Hebrew and English.

השמות הקודמים
Previous family name

שם נעורים של האם
Mother’s maiden name

שם האם
Mother’s name

האזרחות
Nationality

משלח יד
Occupation

תעודת מעבר
Laisser passer
בתוקף עד
Valid until

שם האב
Father’s name

תאריך הלידה
Date of birth

הדרכון
Passport



ארץ הלידה
Country of birth

הוראות למילוי הטופס
. נא לצרף תמונה שצולמה לאחרונה.1
. נא לצרף מכתב הסבר ומסמכים.2
. נא למלא את הפרטים הבאים בעברית ובלועזית.3

השם הפרטי
Given name

שם המשפחה
Family name

הדת
Religion

לאום
Nationality

המצב המשפחתי
Family Status



-ניתן ב
Issued at

מספר
Number

Married - אה/ נשוי

Single - ה/ רווק

Widowed - ה/  אלמנDivorced - ה/ גרוש

המען הקבוע בחו"ל
Permanent address abroad
העיר
Town

מספר הטלפון
Telephone No.
הרחוב ומספר הבית
Street and house no.

המען בישראל
Address in Israel

מספר הטלפון
Telephone No.
הרחוב ומספר הבית
Street and house no.

רשיון הישיבה עד תאריך
Resident permit valid until

הארץ
Country

הכניסה לישראל
Entry to Israel
במקום
בתאריך
Place
Date

תאריך ההנפקה
Issued on

Previous stays in Israel as temporary or permanent resident or any
other status:
 Temporary (dates):

 Permanent (dates):
 Any other status:
Was your status in Israel ever been cancelled? And why?

* The form continues on the back of the page

העיר
Town

אשרת כניסה לישראל שהונפקה בחו"ל או בגבול
Entry visa for Israel
מקום ההנפקה
הסוג
Issued at
Category

המספר
No.

:ת קבע או בכל מעמד אחר/ת או כתושב/ת ארעי/שהות קודמת בישראל כתושב
:(ת )תאריכים/ כארעי
:(ה )תאריכים/ כקבוע
:( בכל מעמד אחר )תאריכים
?האם בוטל בעבר מעמדך בישראל? ומדוע

* המשך מעבר לדף

4 / אש

מקום העבודה בישראל
Occupation in Israel
כתובת
שם
Name
Address

ת/האנשים המכירים את המבקש
Persons familiar with the applicant
הכתובת
השם הפרטי
Address
Given name

מספר טלפון
Telephone No.

שם המשפחה
Family name
בישראל
In Israel
בחו"ל
Abroad

Particulars of dependants included in the application
Spouse
תאריך לידה
Date of birth

ארץ לידה
Place of birth

שם האב
Father’s name

פרטים של בני משפחה הנכללים בבקשה

בת הזוג/בן
שם הנעורים
Maiden name

השם הפרטי
Given name

שם המשפחה
Family name

Children under the age of 18 ילדים עד גיל
ארץ הלידה
Country of birth
In English
בעברית

תאריך הלידה
Date of birth

בעברית

In English

השם הפרטי
Given name
In English

בעברית

1
2
3
4

Declaration

הצהרה

 לא פעלתי נגד העם היהודי.ה בזה שלא עברתי עבירה פלילית/ אני מצהיר, כמו כן.ה שהפרטים שנמסרו לעיל נכונים ונמסרו בהכרה שהם מהווים יסוד לדיון בבקשתי/אני מצהיר
.ת ע"י המשטרה של מדינה כלשהי/ לא קיים נגדי צו מעצר שיפוטי ואינני מבוקש. לא חליתי במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור.ובטחון מדינת ישראל
I declare that the particulars contained in this application are correct and have been made in awareness of the fact that they are to serve as basis for
the consideration of my application. I also declare that I have not committed any criminal offence or any act directed against the Jewish people or the
security of the State of Israel and that I am not affected with any illness which might endanger the public health. There is no judicial warrant of arrest
against me and I am not wanted by the police of any country.

Signature:

:חתימה

Date:

:התאריך

Place:

For official use only

:המקום

לשימוש המשרד

:ביום

:הבקשה נתקבלה במקום
:ת/ה המקבל/שם הפקיד

:ת/ה המקבל/חתימת הפקיד
רצ"ב החומר



אין הערות



הבקשה סורבה



הבקשה אושרה



ת במכתב שהעתק ממנו מצורף לתיק/הודעה על סירוב נשלחה למבקש



:ה/חתימת הפקיד

:ה/שם הפקיד

נבדק ברמ"ש

:תאריך

'קבלה מס
תאריך
מקום להטבעת
חותמת הרשיון

4 / אש

מדינת ישראל
משרד הפנים
רשות האוכלוסין וההגירה

הצהרה
(לבקשה לקבלת תעודת עולה/או אשרה ,ורשיון לישיבת ארעי מסוג א)1/
אני הח"מ
מספר דרכון

שם המשפחה

המצב האישי
 רווק  גרוש
 נשוי  אלמן

תמונה

שם המדינה

שם האב

השם הפרטי

תאריך הלידה

מקום הלידה

שם האם

המין
 זכר
נקבה

מצהיר בזה כדלהלן:
הוסבר לי היטב שאני זכאי לבוא לישראל:

א.

א .1.באשרת עולה (שבות) אם ברצוני להשתקע בה לאלתר.
א .2.או באשרת סטודנט ,אם בכוונתי לבוא לישראל למטרת לימודים בלבד.
א .3.או באשרת ביקור ,אם אין ברצוני בשלב זה להשתקע בארץ.
א .4.או באשרה מסוג א( 1/עולה בכוח) אם ברצוני לבחון במשך שלוש שנים האפשרויות להשתקע בארץ.
ב.

הוסבר לי שעם קבלת האשרה מסוג א 1/אני זכאי להנות מזכויות הניתנות לעולים ושרשאי אני לממשן פעם אחת
בלבד ולא אוכל לבקשן שוב ,כאשר אחליף מעמד מ -א 1/לעולה.

ג.

שהות בישראל בעבר:





לא שהיתי בעבר בישראל כתושב (עולה) או באשרה מסוג א( 1/עולה בכוח).
שהיתי בישראל בשנים

במעמד

בן/בת הזוג שלי שהה בישראל בשנים
ומספר הזהות שלו היה

ד.

מספר זהות שלי היה
במעמד
.

בריאות:
.1
.2
.3
.4

מחלת נפש
התמכרות לסמים קשים או אלכוהול
שחפת
לא חליתי במחלה העלולה לסכן את שלום ובריאות הציבור

אני מצהיר שהפרטים שנמסרו לעיל נכונים ,ונמסרו בהכרה שהם מהווים יסוד לדיון בבקשתי .ידוע לי שאם
יוברר שמסרתי פרטים כוזבים לקבלת תעודת עולה ,או לקבלת אשרה ורשיון ישיבה מסוג א 1/רשאי שר
הפנים לבטל ,לפי סעיף  11לחוק הכניסה לישראל ,תשי"ב ,1592-את רישיון הישיבה מסוג א ,1/או את
תעודת העולה ,ובעקבות ביטול תעודת העולה ,תתבטל גם האזרחות הישראלית.

אש 11 /

חתימת המצהיר
תאריך:
הנני לאשר כי המצהיר חתם בנוכחותי ,לאחר שקרא תוכן הצהרה זו וכן חזרתי והסברתי לו היטב את הכונה.
אש 11 /
שם מקבל ההצהרה

תפקיד

מרכז שירות ומידע ארצי *3493

תאריך

חתימה וחותמת

מדינת ישראל
משרד הפנים
רשות האוכלוסין וההגירה

הצהרה
(הצהרה בדבר רישום פרטי דת ולאום לפי סעיף  4א לחוק השבות)
אני הח"מ
שם המדינה

מספר דרכון

שם המשפחה

המצב האישי
 רווק  גרוש
 נשוי  אלמן

השם הפרטי

מקום הלידה

שם האב

תאריך הלידה

שם האם

המין
 זכר
נקבה

מצהיר בזה כדלהלן:

.1

הנני "בן/בת משפחה של יהודי" בהתאם לסעיף 4א' לחוק השבות.

 .2הקירבה שלי ליהודי הינה:



ילד/ה



נכד/ה



בן/בת זוג



בן/בת זוג של ילד/ה



בן/בת זוג של נכד/ה

 .3שם מלא של הקרוב/ה
 .4הקרוב נמצא/ת בארץ  בחו"ל  .ציין את המקום
 .5אני מבקש להירשם במרשם האוכלוסין:
בפרטי הדת
בפרטי הלאום
אני מצהיר שהפרטים שנמסרו לעיל נכונים ,ונמסרו בהכרה שהם מהווים יסוד לדיון בבקשתי .ידוע לי שאם
יוברר שמסרתי פרטים כוזבים לקבלת תעודת עולה ,או לקבלת אשרה ורשיון ישיבה רשאי שר הפנים
לבטל ,לפי סעיף  11לחוק הכניסה לישראל ,תשי"ב ,1552-את רישיון הישיבה ,או את תעודת העולה,
ובעקבות ביטול תעודת העולה ,תתבטל גם האזרחות הישראלית.
אש 111 /

חתימת המצהיר
תאריך:
הנני לאשר כי המצהיר חתם בנוכחותי ,לאחר שקרא תוכן הצהרה זו וכן חזרתי והסברתי לו היטב את הכונה.
אש 11 /
שם מקבל ההצהרה

תפקיד

מרכז שירות ומידע ארצי *3453

תאריך

חתימה וחותמת

מדינת ישראל
משרד הפנים
רשות ה אוכלוסין ו ההגירה
הצהרה למתאזרח – לפי חוק האזרחות ,התשי"ב – 2591
נא לסמן  ליד כל סעיף עליו את/ה מצהיר/ה
 לפי סעיף  9לחוק

אני ,שם פרטי

 לפי סעיף  7לחוק האזרחות – תושב קבע

שם משפחה:

מצהיר בזה כי:

ת.ז:



בכו ונתי להשתקע בישראל ,ואין כעת בתוכניותיי להעתיק מקום מגורים למקום אחר.



הנני מקיים מרכז חיים בישראל בשלוש מתוך חמש השנים האחרונות.



אינני מכור/ה לסמים קשים או לאלכוהול.



לא עברתי עבירה פלילית (למעט עבירות תנועה) ,לא קיים נגדי צו מעצר ואינני מבוקש/ת ע"י רשויות המשטרה והביטחון של מדינה
כלשהי



לא נעצרתי ,לא הוגש נגדי כתב אישום ,ולא ריציתי עונש מאסר בגין הפרת חוק במקום כלשהו ,למעט עבירות תנועה.



אינני חולה במחלה העלולה לסכן את שלום הציבור ובריאותו.



לא פעלתי נגד העם היהודי ובטחון מדינת ישראל.



לא הייתי חבר/ה או תומך/ת במישרין או בעקיפין לרבות על דרך של תמיכה כספית – בגוף ,ארגון או תנועה ו/או פעולה נגד מדינת
ישראל ,תושביה או אזרחיה.



מעולם לא הוצא כנגדי צו גירוש/הרחקה מישראל ולא נתבקשתי ע"י רשות מוסמכת לעזוב את תחומי מדינת ישראל.



ילדיי הקטינים הכלולים בבקשה הנם רווקים.
אם הינך מבקש להתאזרח לפי סעיף  7לחוק ,המשך לגבי ההצהרות הנוספות להלן:



אינני נשוי/אה ואינני רשום/ה כנשוי/ה מלבד לבן/בת זוגי זה/זו ,במרשם התושבים של מדינה כלשהי.



בן זוגי אינו נשוי לאחרת ואני בת זוגו היחידה  /בת זוג אינה נשואה לאחר ואני בן זוגה היחיד.



נישואינו נישואי אמת ולא נערכו לצורך קבלת מעמד בישראל.



ידוע לי כי משרד הפנים אינו מחויב לאשר מעמד כלשהו בישראל לילדי מקשר קודם או אחר.
אם אינך יכול/ה להצהיר כמבו קש/ת לגבי אחד או יותר מן הסעיפים הנ"ל פרט/י הסיבה:

הפרטים שנמסרו לעיל נכונים כשהם מהווים יסוד לדיון בבקשתי .ידוע לי כי מסירה של פרט לא נכון או לא שלם ,לרבות פרטים
הנובעים מן החומר המוגש כתמיכה לבקשתי ,יכול להביא לביטול כל מעמד שינתן מכוח בקשה זו בהתאם לסעיף  22לחוק ,וכן
להוצאת צו הרחקה מישראל כנגדי בהתאם לסעיף  21לחוק הכניסה לישראל .כמו כן ידוע לי כי מסירת פרט לא נכון או צירוף מסמך
כוזב הינם גם הם בגדר עבירה פלילית לפי הדין בישראל.

תאריך:

המקום:

חתימת המצהיר:

אישור קבלת ההצהרה
אני עו"ד

רשיון מס'

מאשר כי מר/גב'

אשר זוהה/תה ע"י על פי ת"ז

מ-

ולאחר שהוזהר/ה כי חובה להצהיר אמת וכי הוא/היא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן\ אישר/ה את נכונות
הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/ה בפני עליה.
חותמת
הלשכה ב -

אז 18 /

חתימת עו"ד/רשם
תאריך

שם מקבל/ת ההצהרה

מספר הזהות

מדינת ישראל
משרד הפנים  -מינהל האוכלוסין
שאלון רישום לפי חוק מרשם האוכלוסין תשכ"ה 1965 -
תאריך עליה

תאריך כניסה

כניסה מתחנת גבול

סיבת קבלת המעמד

שם המשפחה )בעברית(

שם המשפחה )בלועזית(

שם האב

השמות הפרטיים )בעברית(

השמות הפרטיים )בלועזית(

שם האם

שם נעורים

שם משפחה קודם

שם פרטי קודם

ארץ עליה

אזרחות ביום הכניסה לישראל

מספר דרכון זר

תאריך לידה לועזי

מקום הלידה

תאריך לידה עברי

הישוב
לאום

המדינה

דת

קרבה לזכאי שבות

סעיף חוק שבות
המען בישראל

רחוב

ישוב
מצב אישי
המין
 זכר
 גרוש/ה
 רווק/ה
 נקבה
 נשוי/אה  אלמן/ה
מקום הנישואין
תאריך נישואין

 ראש משפחה
 נלווה
 בודד

שנה

חודש

שנות לימוד

מס' בית
משלח יד

כניסה

מעמד קודם בארץ

שרות בטחוני בחו"ל
 בצבא במדינה
 במשטרת המדינה
סמל אזרחות
מספר תיק אשרות

יום

מקום מגורים קבוע אחרון בחו"ל

המעמד שקיבל

מספר הזהות של האב

מס' דירה
שם הסב

מיקוד

מספר הזהות של בן  /בת הזוג

מספר הזהות של האם

מספרי הזהות של הילדים

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

נכנס לארץ דרך מעבר גבול ב-

אשרה  /רשיון מספר

דרכון  /תעודת מסע מספר

סוג האשרה  /רשיון

ניתן ב) -מקום(

ניתנה ב) -מקום(

בתאריך

בתאריך

בתוקף עד

בתוקף עד

הפרטים הרשומים לעיל הוקראו והוסברו לי ואני מאשר שהם נכונים.
כמו כן הוסבר לי המעמד החוקי שהוענק לי.
אם הנרשם הוא למטה מגיל  18על אחד ההורים לחתום .במידה וההורים אינם
נשואים זה לזו על שניהם לחתום בנוכחות הפקיד.
תאריך הרישום
שנה
מר - 14/צד א'

חודש

יום

חתימת הנרשם

הערות:

חותמת הלשכה  -עולה  /ישיבת קבע  /ישיבת ארעי

חתימת ההורה/ים

שם וחתימת הפקיד
02/20002

מדינת ישראל
 מינהל האוכלוסין- משרד הפנים
הודעה לעולה אזרח חוץ

NOTICE FOR AN OLEH WITH FOREIGN CITIZENSHIP

Please note that on receipt of the status of an OLEH you
have the right to declare that you do not wish to become
a citizen of Israel, provided you are a citizen of another
country.

אנו מפנים את תשומת לבך כי עם קבלת
מעמד של עולה הנך רשאי לפי חוק
האזרחות למסור הצהרה על אי רצונך
 בתנאי,לרכוש את האזרחות הישראלית
.שיש לך אזרחות אחרת

If you are over the age of 18 and wish to make use of
this right, you must submit a written declaration to this
effect, to the District Office of the Ministry of the Interior
nearest your place of residence, within three months
of your registration as an OLEH.

,אם הנך בוגר וברצונך לממש זכות זאת
תוכל למסור את ההצהרה תוך שלושה
 בלשכה,חודשים מיום רישומך כעולה
האזורית למינהל אוכלוסין הקרובה למקום
.מגוריך

If you do not wish to make use of this right - you need
no declaration and the Israeli citizenship will be
conferred upon you automatically, from the date of your
registration as an OLEH.

אם אין ברצונך לממש זכות זאת אין אתה
צריך להודיע לנו על כך והאזרחות
.הישראלית תוענק לך מיום רישומך כעולה

I declare that the contents of this notice are clear to me.

Signatureחתימה

I.D. No. מספר זהות

Date תאריך

.אני מאשר שהוסבר לי תוכן הודעה זאת

Given name שם פרטי

Surname שם משפחה

תיקונים ושינויים בפרטי המרשם
תאריך

-ל

-מ

בפרט

רישומים פנימיים

' צד ב- 14/מר

לשכת רשות האוכלוסין________________

בדיקת זכאות על פי חוק השבות
פרטי הזר המבקש

ימולא ע"י המבקש בלשכה

Details of the applicant

* יש למלא טופס נפרד לגבי כל בן משפחה – כולל לקטינים
שם המשפחה
Family name

השם הפרטי
Given name

ארץ הלידה
Country of birth

תאריך הלידה
Date of birth

אזרחות
Citizenship

שם האב
Father’s name

אזרחויות נוספות
Additional
citizenships

דרכון מספר
Passport Number

המצב המשפחתי Family Status /
 רווק/ה Single -
 גרוש/ה Divorced -

שם האם
Mother’s name

שם נעורים
Maiden name

סוג רישיון ישיבה בארץ
Type of residency

בתוקף עד
Valid until

רשיון הישיבה עד תאריך
Resident permit until

הדת
Religion

לאום
Nationality

 נשוי/אה Married -
 אלמנ/ה Widowed -

המען הקבוע בחו"ל
Permanent address abroad
העיר
Town

הארץ
Country

הרחוב ומספר הבית
Street and house no.

מספר הטלפון
Telephone No.

בעברית
In
English

תקציר הבקשה והערות (ימולא ע"י עובד הרשות) :

הרישיון המבוקש  :עולה

 תושב ארעי

 תושב קבע  תלמיד  עבודה

 אחר____________

@piba.gov.il
תאריך

שם עובד הרשות

חתימה

טלפון

פקס

כתובת מייל

הבקשה הנ"ל נבדקה באגף זכאות בסוכנות היהודית:
 המבקש זכאי שבות מכוח_______________  כיהודי  בן/בת של יהודי  נכד/ה של יהודי  בן/ת זוג
 המבקש אינו זכאי שבות
 הגבלות
 אחר
הערות הסוכנות היהודית:

@jafi.org
תאריך

שם עובד הסוכנות

חתימה

טלפון

כתובת מייל

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
בקשה לקבלת תעודת זהות או ספח לתעודת זהות

תמונה

הדרכה :על התמונות המצורפות לבקשה להיות עדכניות ,חזותיות ,צבעוניות ,חדשות וזהות בגודל  54 X 54מ"מ( .גובה
ורוחב הפנים  54 x 54מ"מ) על רקע בהיר וחלק ,תמונה במדים או מאיכות גרועה או ממדפסת ביתית לא תתקבל.
עבור תעודת זהות במקום אבודה  /גנובה  /מושחתת נגבית אגרה על פי החוק ,האגרה נגבית עבור הגשת הבקשה
ואין מחזירים התשלום אם הבקשה נדחית או מתבטלת.

נא לסמן  Xבמשבצת המתאימה לבקשתך.
 תעודת זהות ראשונה .נוכחות אישית חובה ,יש לצרף  2תמונות ותעודת זהות מקורית של ההורה בה הינך רשום.
 תעודת זהות במקום בלויה .נוכחות אישית אינה חובה ,יש לצרף תמונה אחת ואת התעודה הבלויה בשלמותה.
 תעודת זהות במקום אבודה  /גנובה  /מושחתת .נוכחות אישית חובה ,יש לצרף  2תמונות ומסמך מזהה( .דרכון ישראלי חובה אם ישנו).
 תעודת זהות בעקבות שינוי בפרטים האישיים .נוכחות אישית אינה חובה ,יש לצרף תמונה אחת ומסמכים מקוריים לאימות השינוי.
 ספח תעודת זהות במקום ספח אבוד  /גנוב  /מושחת .נוכחות אישית אינה חובה (למעט מקרים מיוחדים) ,יש לצרף את החלק העליון של תעודת הזהות.
 ספח במקום ספח בלוי  /שינוי בפרטים האישיים .נוכחות אישית אינה חובה ,יש לצרף את הספח הישן ומסמכים מקוריים לאימות השינוי.

פרטי מבקש/ת השירות
מספר הזהות
השם הפרטי

שם המשפחה

שם הסב

שם האב

תאריך הלידה העברי
שנה
חודש
יום

שם האם

תאריך הלידה הלועזי
יום
חודש
שנה

עפ"י חוק המרשם ירשם תאריך הלידה העברי בתעודת זהות שלך ,אם אין ברצונך שתאריך הלידה העברי יירשם בתעודת הזהות ,יש לסמן  xבמשבצת זו .
ארץ הלידה

המין
 זכר

המצב האישי
 רווק/ה  נשוי/אה

 נקבה

 גרוש/ה  אלמנ/ה

שם משפחה קודם

הלאום

המען הראשי (כפי שיירשם בספח תעודת הזהות)
מספר הבית
הרחוב

הישוב

שם פרטי קודם

שם נעורים לנשוי/אה

מספר הטלפון
מספר הדירה

המיקוד

שימ/י לב! המען שירשם בטופס ישמש כהודעה על שינוי המען שלך של בן/בת הזוג וילדיך הקטנים ,בתנאי שיצורפו ספחי תעודות הזהות שלהם.
אם אינך רוצה בשינוי המען לגבי בני המשפחה נא לסמן  Xבמשבצת 
כתובת למשלוח התעודה
המיקוד
תא דואר
מספר הדירה
מספר הבית
הרחוב
הישוב

אצל משפחת

עפ"י חוק עדכון כתובת ,התשס"ה , 2002-כל תושב רשאי למסור בנוסף למען הרשום במרשם התושבים גם כתובת למשלוח דואר אשר תירשם בקובץ מרשם
התושבים" ,כתובת למשלוח דואר" הרשומה במרשם התושבים תימסר למוסדות ורשויות עפ"י בקשתם בהתאם לרשום בתוספת לחוק.
אם ברצונך שהכתובת למשלוח התעודה תירשם בקובץ מרשם התושבים כ"כתובת למשלוח דואר" יש לסמן  Xבמשבצת 
אם ברצונך שהכתובת הנ"ל תירשם גם עבור ילדיך הקטינים ,יש לסמן  Xבמשבצת 

פרטי בן  /בת הזוג
שם המשפחה

מספר הזהות

שם הפרטי

חתימת המבקש/ת:

תאריך:

הצהרה על אובדן  /גניבה  /השחתה של תעודת זהות (יש למלא רק למבקש/ת תעודת זהות במקום אבודה  /גנובה  /מושחתת)
נא לסמן  Xבמשבצת המתאימה

אני מצהיר/ה שבתאריך ה-
 הושחת

 אבד

 נגנב

 על שמי

 על שם ילדי הקטין ( ,הצהרה על אובדן  /גניבה  /השחתה של קטין ,על אחד ההורים לחתום על ההצהרה בנוכחות הפקיד בלשכה).

תעודת זהות  /ספח לתעודת זהות

נסיבות האובדן  /גניבה:
המקום בו אירע הדבר (פרט ככל האפשר)
האם הוגשה תלונה במשטרה  :כן

 לא

מקום הגשת התלונה:

אני מצהיר/ה בזה שאין ברשותי תעודת זהות .תעודת הזהות שלי אבדה  /נגנבה  /ואני מתחייב להחזירה לכם מיד ,אם אמצא אותה או תוחזר
אלי ,הובא לידיעתי כי תעודת הזהות שתינתן לי מבטלת את תעודת הזהות הקודמת .הנני מאשר/ת בזה שהובא לידיעתי כי לפי סעיף (54ב) לחוק
מרשם האוכלוסין תשכ"ה  :1614 -מסירת מידע כוזב ביודעין לשם קבלת תעודת זהות מהווה עבירה על החוק ודינה מאסר וקנס.

שם המצהיר/ה:

חתימה:

מספר זהות:
לשימוש המשרד

מר 1 /
הלשכה ב-

תאריך

שם מקבל/ת הבקשה

שם הבודק/ת

/1/5/15
קבלה מספר

בהתאם לנוהל מספר 5.2.0001

 נוכחות אישית חובה של המבקש
 דרכון זר תקף
 מילוי טופס בקשה לעולה אש4/
 מילוי טופס בקשה לתעודת זהות מר1/
 3 תמונות חזותיות עדכניות

" תעודת לידה" של המבקש .במידה והוצגה תעודת לידה מקורית – אין צורך באימותה.
 במידה ובוצעו שינויי שם (פרטי/משפחה) למבקש ,יש להציג תעודה ציבורית המעידה על שינויי
שם.
 תעודה ציבורית עדכנית ממדינתו המעידה על "מצב אישי" נוכחי וקודם של המבקש.
 תעודת יושר של המבקש עדכנית מהשנה האחרונה (הכוללת גם שינויי שם) ממדינת מוצאו.
במידת הצורך תידרש גם תעודת יושר פדראלית או תעודה מן המחוז אליו משתייך המוזמן,
לפי העניין.

 אגרה  -השירות אינו כרוך בתשלום אגרה

 ההחלטה בדבר מתן המעמד תהיה לאחר קבלת המלצה של הסוכנות היהודית/נתיב.
* תיעוד מאומת  -על גבי המסמך המקורי תוצג  ,בהתאם לנהוג מדינת המוצא ,חותמת "אפוסטיל"
או  3חתימות שבוצעו ב"הליך אימות" (משרד החוץ של מדינת המוצא  +משרד המשפטים במדינת
המוצא  +שגרירות ישראל ).
 יש לצרף עותק מצולם של כל מסמך או תעודה מהמפורט לעיל.
 בכל הגשת בקשה להסדרת מעמד יתכן וידרשו מסמכים נוספים בהתאם לשיקול דעתו של עובד
הרשות ובהתאם לנסיבות המקרה.
 על אף שהניסוח בדף זה הוא בלשון זכר כל האמור מופנה לנשים וגברים כאחד.

מהדורה 1

 אישורים ותעודות מקוריות ,המוכיחות יהדות ו/או זכאות שבות מתורגמות .תעודות הכתובות
בשפה בה עובד הלשכה יכול לקרוא ולהבינה  -אין צורך בתרגום ,למעט מסמכים רבי מלל
ופסקי דין.

אש50/

 תיעוד מקורי ,מאומת* ומתורגם (במידת הנדרש) של המבקש :

