
 
 5.2.0005: מספר נוהל  5:  קוד תחום אשרות: תחום

 
 2דף  מתוך   1 2   :קוד נושאמעמד עולה לקטין: נושא

 1.8.2005: תאריך עדכון   

  
 

 
 

 5.2.0005 מספר נוהל   מינהל אוכלוסין–משרד הפנים  
 
 

אשר הוריו אינם נמצאים זכאי שבות  לקטין מעמדנוהל הטיפול בהענקת 
 . או שעלה עם אחד ההורים ואין לגביו הסכמת ההורה האחרבארץ

 

 מטרת הנוהל .א
או לקטין ,  לקבוע את השיטה להענקת מעמד לקטין אשר הוריו טרם עלו ארצה1.א

 .שעלה עם אחד ההורים ואין לגביו הסכמת ההורה האחר

 

 דרישותתנאים ו .ב
 :על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים

 .הצהרה על אי עבר פלילי+ הצהרת בריאות  + 3/ טופס בקשה לעולה אש1.ב

 . נוכחות אישית של הקטין והאפוטרופוס חובה2.ב

 . דרכון תקף של הקטין3.ב

 . שנים16ראשונה לקטין שגילו מעל . ז. טופס בקשה לת4.ב

 .3/תמונה לטופס אש+  שנים 16שגילו מעל לקטין . ז. שתי תמונות לת5.ב

 .של האפוטרופוס. ז. ת6.ב

המלצת הסוכנות לשאר / ר"מ או מזא" טופס זכאות מלשכת הקשר לאזרחי חבה7.ב

 .הארצות

 הסכמת – צו אפוטרופסות  על הקטין והסכמתו לבקשה או אם הורה אחד עלה לארץ 8.ב

 .בקשההורה השני או אפוטרופוסות בלעדית של ההורה המ

 .זכאות לשבות/ הוכחות על יהדות9.ב

 אישור משרד החינוך - כאשר הקטין הגיע ארצה במסגרת קבוצות נוער מטעם הסוכנות  10.ב

 .או הסוכנות היהודית שהקטין נמצא בחזקתם וכן הסכמת ההורים למתן מעמד עולה

 . השירות אינו כרוך בתשלום אגרה- תשלום אגרה 11.ב

 
 
 
 
 
 



 
 5.2.0005: מספר נוהל  5:  קוד תחום אשרות: תחום

 
 2דף  מתוך   1 2   :קוד נושאמעמד עולה לקטין: נושא
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 5.2.0005 מספר נוהל   מינהל אוכלוסין–משרד הפנים  
 
 

 
 הליך הטיפול .ג

 ) אין להסתפק בהסכמת האפוטרופוס שבארץ (
 פקיד קבלת קהל המקבל את טופס הבקשה יבדוק את הפרטים בטופס הבקשה 1.ג

 .ויוודא שהמבקש ממלא את כל התנאים,  והמסמכים המצורפים לבקשה3/אש

 . בירור הסיבות לשהות הקטין בארץ בגפו2.ג

 . המשך הליך הטיפול יהיה לפי נוהל קבלת עולה3.ג

 במידה ואושרה הבקשה בנוסף להליך הרגיל יש להחתים האפוטרופוס על גבי שאלון 4.ג

 2/הרישום וטופס אז

ללא . ל" יש לבקש את הסכמת ההורים שנמסרה לנציגי העליה או לקונסוליה בחו5.ג

 .18 עד גיל 5/הסכמת ההורים או ללא מינוי אפוטרופוס לקטין יש לאשר מעמד א

 

 החוק וסעיפיו .ד
 1950-י"בות התש חוק הש1.ד

 

 נספחים .ה
  3/ אש טופס בקשה לעולה1.ה

  )81/אש(  טופס הצהרת בריאות2.ה

 )125/אש ( טופס הצהרה שלא שהה בעבר בארץ כתושב3.ה

 )117/אש(טופס הצהרת דת ולאום  4.ה

  )115/אש(טופס הצהרה על עבר פלילי 5.ה

  )2/אז(טופס הודעה לאזרח חוץ  6.ה

 14/ שאלון רישום מר7.ה

 1/מר. ז.טופס בקשה לת 8.ה

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 The form continues on the back of the page * המשך מעבר לדף*  
 

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

ן  מינהל האוכלוסי
Population Administration 

ן ישיבה ו  להחלפת סוג האשרה/בקשה להארכת רשי
Application for the extension of permit of residence/change of 

visa category
 

 
 השמות הקודמים

Previous family name 
 שם נעורים של האם

Mother’s maiden name 
 שם האם

Mother’s name 
 שם האב

Father’s name 
 יהשם הפרט

Given name 
 שם המשפחה

Family name 
      

 
 

 משלח יד
Occupation 

 האזרחות
Nationality 

 תאריך הלידה
Date of birth 

 ארץ הלידה
Country of birth 

 דת
Religion 

 הלאום
Nationality 

      

 
 

 תעודת מעבר
Laisser passer  

 הדרכון
Passport  

 המצב המשפחתי
Family Status

  עדבתוקף
Valid until 

 -ניתן ב
Issued at 

 מספר
Number 

         

           

 Married - אה/נשוי  Single - ה/רווק 

 Widowed - ה/נאלמ  Divorced - ה/גרוש 
 
 

 מספר הטלפון
Telephone No. 

 ל"המען הקבוע בחו
Permanent address abroad 

 הרחוב ומספר הבית
Street and house no. 

 העיר
Town 

 הארץ
Country  

   
 
 

 מספר הטלפון
Telephone No. 

 המען בישראל
Address in Israel 

 הרחוב ומספר הבית
Street and house no. 

 העיר
Town  

  
 

 רשיון הישיבה עד תאריך
Resident permit valid until 

 הכניסה לישראל
Entry to Israel 

 ל או בגבול" בחוהונפקהאשרת כניסה לישראל ש
Entry visa for Israel 

 במקום
Place 

 בתאריך
Date 

 ההנפקהתאריך 
Issued on 

 ההנפקהמקום 
Issued at 

 הסוג
Category 

 המספר
No. 

 

      
 

Previous  stays in Israel as temporary or permanent residentor any 
other status: 

  Temporary (dates):   

  Permanent (dates):   
  Any other status:   

Was your status in Israel ever been cancelled? And why?   
Reasons for application and means of support 

 : או בכל מעמד אחר קבעת/ או כתושבת/ ארעית/שהות קודמת בישראל כתושב
 

  ): תאריכים (ת/ כארעי
  ): תאריכים (ה/ כקבוע

   ): תאריכים( מעמד אחר בכל 
  ? ומדוע? האם בוטל בעבר מעמדך בישראל

 :נימוקים לבקשה ואמצעי מחייה
 
 

 3/אש

Please mark "x" in the appropriate square: 
 Application to extend present permit of 

 residence for the period    months 
  Application to change visa category to:   

 
Instructions for completing Application form: 
1.  Please attach a recent photograph. 
2. Please fill in following details in Hebrew and English.

 : במשבצת המתאימהxנא לסמן 
 בקשה להארכת תוקף רשיון ישיבה  

  חודשים לתקופה של  

    :  בקשה להחלפת סוג האשרה ל
 

 הוראות למילוי הטופס
 .נא לצרף תמונה שצולמה לאחרונה . 1
 .לועזיתנא למלא את הפרטים הבאים בעברית וב . 3

 
 
 
 

 תמונה
 

Photograph 

 מספר התיק
 לשימוש המשרד בלבד
For official use only 



 
 עבוד המבקשת/ או ית/המפעל או המוסד בו עובד 

Establishment or institution where applicant is employed or will be employed 
 הכתובת

Address 
 השם

Name 
  

 
 

 
 

 תאריך לידה
Date of birth 

 ארץ לידה
Place of birth 

 שם האב
Father’s name

 שם הנעורים
Maiden name

 השם הפרטי
Given name 

 שם המשפחה
Family name 

      

 
 
 

 תאריך הלידה
Date of birth 

 ארץ הלידה
Country of birth 

 השם הפרטי
Given name  

In English בעברית In English בעברית In English בעברית  
      1
      2 
      3 
      4 

 
 
 
 
 

 מספר התיק
File No. 

 מספר הזהות
Identity No. 

 )לנמצא בישראל(המעמד 
Status (present in Israel) 

  בישראלת/נמצא
In Israel 

 השם הפרטי
Given name 

 שם המשפחה
Family name 

         

         

 

         

 Visitor – מבקר 

 Temporary resident – ארעי 

 Permanent resident – קבע 

 Yes -  כן 
 No -  לא 

  

 
 
 

לא פעלתי נגד העם היהודי .  בזה שלא עברתי עבירה פליליתה/אני מצהיר, כמו כן.  שהפרטים שנמסרו לעיל נכונים ונמסרו בהכרה שהם מהווים יסוד לדיון בבקשתיה/אני מצהיר
 .י המשטרה של מדינה כלשהי" עת/לא קיים נגדי צו מעצר שיפוטי ואינני מבוקש. לא חליתי במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור.  מדינת ישראלובטחון

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:  :המקום 

 Declaration הצהרה

 
 

  :   ביום : הבקשה נתקבלה במקום
 

  : ת/ המקבלה/ חתימת הפקיד : ת/ המקבלה/קידשם הפ
 

 ב החומר"רצ  אין הערות  ש"נבדק ברמ

  הבקשה סורבה  הבקשה אושרה  

 במכתב שהעתק ממנו מצורף לתיקת /הודעה על סירוב נשלחה למבקש  
 
 

  : ה/ חתימת הפקיד  : ה/ שם הפקיד : תאריך
 
 

  For official use only לשימוש המשרד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3/ אש 

 'קבלה מס
 

תאריך 

    Children under the age of  18ילדים עד גיל

 Particulars of dependants included in the application  של בני משפחה הנכללים בבקשהפרטים

 Spouse בת הזוג/בן

 ה בקשה / מגיש עםה/ה כלול/בת הזוג אם אינו/פרטים של בן
Particulars of wife or husband in the event that spouse is not included in the application 

להטבעתמקום 
חותמת הרשיון



 

 מדינת ישראל 
 משרד הפנים

ן  מינהל האוכלוסי
 

 

 הצהרה
 )1/ורשיון לישיבת ארעי מסוג א, או אשרה/לבקשה לקבלת תעודת עולה(

 

 מ"אני הח
 שם המדינה מספר דרכון

  

             
 

 שם האם שם האב השם הפרטי שם המשפחה
    

 

 המין תאריך הלידה מקום הלידה המצב האישי
  גרוש ק רוו
  אלמן  נשוי

 זכר   
 נקבה

 

 :מצהיר בזה שלא סבלתי מ
 מחלת נפש .1
 התמכרות לסמים קשים או אלכוהול .2

 שחפת .3

 לא חליתי במחלה העלולה לסכן את שלום ובריאות הציבור .4

ידוע לי שאם  .ונמסרו בהכרה שהם מהווים יסוד לדיון בבקשתי, אני מצהיר שהפרטים שנמסרו לעיל נכונים
 רשאי שר 1/או לקבלת אשרה ורשיון ישיבה מסוג א, סרתי פרטים כוזבים לקבלת תעודת עולהיוברר מ

או את , 1/את רישיון הישיבה מסוג א, 1952-ב"תשי,  לחוק הכניסה לישראל11לפי סעיף , הפנים לבטל
 .תתבטל גם האזרחות הישראלית, ובעקבות ביטול תעודת העולה, תעודת העולה

 

      ת המצהירחתימ          : תאריך

 
 

 תמונה

 לשימוש משרד הבריאות
 

 על הצהרה זו לאחר שנבדק על ידי ואושר ______ /______/_________ל חתם ביום "הנני מאשר שהנ . 1

 *1/לקבלת אשרה ורשיון ישיבה מסוג א/ לעליה

 :  מן הסיבות הבאות 1/ל לא אושר לקבלת רשיון לישיבת ארעי מסוג א"הנ . 2

             

              
 
 
      ר "ד

 חתימה
 
 

                    
  רשיון מספר    המקום   השם המלא

 

 02-6294666: מרכז מידע ארצי טלפון www.pnim.gov.il: כתובתנו באינטרנט   81 / אש



 

 משרד הפנים
 

 תצהיר
 )הצהרה זו יש לצרף לטופס הבקשה למתן האשרה(

 

 :מ מצהיר בזה שהוסבר לי היטב שאני זכאי לבוא לישראל"אני הח

 .אם ברצוני להשתקע בה לאלתר) שבות(באשרת עולה .  1 .א

 .אם בכוונתי לבוא לישראל למטרת לימודים בלבד, או באשרת סטודנט.  2 

 . אם אין ברצוני בשלב זה להשתקע בארץ,או באשרת ביקור.  3 

אם ברצוני לבחון במשך שלוש שנים האפשרויות ) עולה בכוח (1/או באשרה מסוג א. 4

 .להשתקע בארץ

 

 אני זכאי להנות מזכויות הניתנות לעולים ושרשאי 1/כמו כן הוסבר לי שעם קבלת האשרה מסוג א. ב

 . לעולה1/ א-אשר אחליף מעמד מכ, אני לממשן פעם אחת בלבד ולא אוכל לבקשן שוב

 

 :אני מצהיר כי. ג

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

     שהיתי בישראל בשנים . 2 

           במעמד  

         מספר זהות שלי היה  

    בת הזוג זהה בישראל בשנים /בן. 3 

           במעמד  

     הות שלו היה     ומספר הז 

 
 
 

            
 חתימת המצהיר                 תאריך

 

 

 
 .לאחר שקרא תוכן הצהרה זו וכן חזרתי והסברתי לו היטב את הכונה, הנני לאשר כי המצהיר חתם בנוכחותי

 

                    
 חתימה    תפקידו        שם מקבל ההצהרה

 

 

 



 

  משרד הפנים–מדינת ישראל 
 מינהל האוכלוסין

 

 

 הצהרה בדבר רישום פרטי דת ולאום

  א לחוק השבות4לפי סעיף 
 

 

 הלשכה האזורית למינהל אוכלוסין בירושלים

 

 ,נכבדי

 

 השלמת פרטי הדת והלאום במירשם האוכלוסין

 

                  אני  
          תעודת זהות  שם משפחה+ שם  

 

 .לחוק השבות' א4בהתאם לסעיף " בת משפחה של יהודי/בן" בזה כי הנני ה/מודיע

 

בת זוג של /בן, )ה(בת זוג של ילד/בן, בת זוג/בן, ה/נכד, ה/ ילד–ציין הקירבה שלך ליהודי 

 ".ה/נכד

 

 .ל"בחו/ת בארץ/ נמצא   ה /שם מלא של הקרוב

 .         ציין את המקום 

    לאום  וה   אני מבקש להירשם בפרטי הדת 

 .במרשם האוכלוסין

 

       חתימת המצהיר    ירושלים   תאריך 

     ה /  בפני הפקיד   ל חתם בתאריך "הנ

 

 



 .תאריך מדינת ישראל
 

 

 התיק' מס
 

  משרד הפנים      .א

              המטה הארצי משטרת ישראל: אל
 שאילתות/א"מענ

 91999ירושלים 

 

 הלשכה לעליה ולמרשם בירושלים:  מאת

     מספר דרכון 

 מידע מודיעיני+ שאילתא לקובץ העבריינים 
  בחוק האזרחות5בקשה להתאזרחות לפי סעיף : הנדון

 זהות' מס

 
  בסוגריים שם משפחה קודם–משפחה ) ות(שם 

13-6 20-14 40-21 

 ארץ לידה שנת לידה חודש יום שם פרטי של האב )ים( קודם–) ים(פרט) ות(שם

 
  7 

50-41 60-51 66-61  68-67 69 70 

 דת

 
שם באותיות  כת

 לטיניות

 פרטי) ות(שם משפחה) ות(שם

כתובת 

 פרטית

 אזרחות זרה מיקוד ירע/יישוב בית' רחוב ומס

76619     סמל הלשכה    008
 
 

20-18          17-14                 5-1 

 
 )ההעתק יישלח לידיעה בלבד בנוגע לבקשות של בני מעוטים וזרים(  61390אביב -תל, 39341. ד.ת, מיעוטים. כ.ב.ש: העתק

 61390אביב -תל, 39348. ד.ת, כ זרים.ב.          ש

                  אין למלא משבצת זו אלא עבור תושבים שמספר 

              חתימת פקיד משרד הפנים   .  7 ספרות במקום 8 הוא בן           הזהות שלהם

 

 למילוי במטה הארצי של משטרת ישראל. ב

 חותמת 

 של 

 מ"מר

1

 נכנס

2

 הרצה שניה

 3מ                           "הערות מר

 חותמת

 בכרטסת

 כללית

4

 אין הערות

5

 יש הערות

 6   הערות                                 
ם ואין הערות בכרטיסיה "אם אין הערות ממר

 תאשר הכרטסת זאת למטה, הכללית

 

 91069ירושלים , משרד הפנים, המוסד לעליה האזרחות: אל. ג

 ירושלים, משטרת ישראל, המטה הארצי:     מאת

 ל"      אין הערות בקשר לשאילתה הנ7

 ב"ל מצ"      הערותינו לשאילתא הנ8

9
 ר"                                                      חתימת פקיד המטא           

 10ר                "חותמת סופית במטא

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 מדינת ישראל 
 משרד הפנים

ן  מינהל האוכלוסי

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. 

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. 

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 registrationas an OLEH. 
 

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

Date     S ignature   

 הודעה לעולה אזרח חוץ 
,כי עם קבלת מעמד של עולה, אנו מפנים את תשומת לבך

הנך רשאי לפי חוק האזרחות למסור הצהרה על אי רצונך

בתנאי שיש לך אזרחות, לרכוש את האזרחות הישראלית

 .אחרת

 

תוכל למסור את, אם הנך בוגר וברצונך לממש זכות זאת

, מיום רישומך כעולהתוך שלושה חודשיםההצהרה 

 .בלשכה האזורית למינהל אוכלוסין הקרובה למקום מגוריך

אם אין ברצונך לממש זכות זאת אין אתה צריך להודיע לנו

על כך והאזרחות הישראלית תוענק לך מיום רישומך

 .כעולה

 

 .אני מאשר שהוסבר לי תוכן הודעה זאת
 

    חתימה :תאריך

AVISO AL OLEH CIUDADANO EXTRANJERO

NOTIFIQUE QUE CON EL RECIBO DEL STATUS DE OLEH 

TIENE LA POSSIBILIDAD DE USAR EL DERECHO DE 

DECLARAR QUE NO DESEA RECIBIR LA CIUDADANIA 

ISRAELI, CON LA CONDICION QUE TENGA CIUDADANIA 

EXTRANJERA. 

MAYOR DE 18 ANOS DE EDAD QUE DESEA HACER USO DE 

ESE DERECHO’ DEBE DAR UNA DECLARACION ESCRITA 

EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR CERCANO A SU 

DOMICILIO DENTRO DE LOS TRES MESES DE LA FECHA 

QUE SE REGISTRO COMO OLEH. 

EN CASO DE NO UTILIZAR ESE DERECHO, NO SE DEBE 

DECLARAR NADA, Y LA CIUDADANIA ISRAELI SERA 

ORTOGADA AUTOMATICAMENTE DESDE LA FECHA DE 

REGISTRO COMO OLEH. 

 

DECLARO QUE EL CONTENIDO DE ESTE AVISO ME FUE 
NOTIFICADO

 
FECHA     FIRMA  

Государство Израиль 
Министерство внутренних дел 

 

Информация для совершеннолетнего нового 
репатрианта,  

 имеющего гражданство другой страны 
 

Мы обращаем Ваше внимание на то, что, в 
соответствии с Законом о Гражданстве, при 
получении статуса репатрианта («оле») Вы можете 
не принимать израильское гражданство, поскольку 
являетесь гражданином другой страныЕсли Вы 
решите воспользоваться этим правом, Вам 
следует в течение трех месяцев с момента 
получения статуса репатрианта сделать 
соответствующее заявление в письменной форме 
в отделение МВД по месту жительства. 
Если у Вас нет такого желания, Вы не должны 
делать никаких дополнительных заявлений – в 
этом случае израильское гражданство Вам будет 
предоставлено автоматически - со дня получения 
статуса репатрианта 
Я подтверждаю, что мне понятно содержание 
данного документа. 
 
Дата    Подпись  
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  משרד הפנים–מדינת ישראל 

ן  מינהל האוכלוסי

 בקשה לקבלת תעודת זהות או ספח לתעודת זהות

 
 
 
 

 תמונה

 . במשבצת המתאימה לבקשתךX נא לסמן 
 . תמונות ותעודת זהות של ההורה בה הינך רשום2יש לצרף .  תעודת זהות ראשונה

 .התעודה הבלויה בשלמותהיש לצרף תמונה אחת ואת .  תעודת זהות במקום בלויה
 ).ידרכון ישראל. ( תמונות ומסמך מזהה2יש לצרף . מושחתת/ גנובה /  תעודת זהות במקום אבודה 

 .יש לצרף תמונה אחת ומסמכים מקוריים לאימות השינוי.  תעודת זהות בעקבות שינוי בפרטים האישיים
 .ת החלק העליון של תעודת הזהותיש לצרף א. מושחת/ גנוב /  ספח לתעודת זהות במקום אבוד 

 
 
 
 

         
         

          מספר הזהות
 

 תאריך הלידה הלועזי תאריך הלידה העברי שם האם שם הסב שם האב השם הפרטי שם המשפחה
  )מיעוטים(    יום חודש שנה שנה חודש יום

      

 
 אה/שם נעורים לנשוי שם פרטי קודם שם משפחה קודם הלאום המצב האישי המין ארץ הלידה

 
 זכר 
 נקבה 

 אה/נשוי  ה/רווק 

 ה/נאלמ  ה/גרוש 
 

   

 
 מספר הטלפון המען

 המיקוד מספר הדירה מספר הבית הרחוב הישוב
     

 

 .ו ספחי תעודות הזהות שלהםבתנאי שיצורפ, בת הזוג וילדיך הקטנים/שירשם בטופס ישמש כהודעה על שינוי המען שלך של בןהמען !  לבי/משי
   במשבצתXאם אינך רוצה בשינוי המען לגבי בני המשפחה נא לסמן 

 
 
 
 

 מספר הזהות שם הפרטי שם המשפחה
         
          

          
 
 
 
 

רי  מספר הזהות יום חודש שנה שנה חודש יום המין השם הפרטי שם המשפחה תאריך הלידה הלועזיב תאריך הלידה הע
         
 זכר            

 נקבה 

  
         

         
         

 זכר   
 נקבה 

  
         

         
 זכר            

 נקבה 

  
         

         
 זכר            

 נקבה 

  
         

         
 זכר            

 נקבה 

  
         

 
 .אם אמצא אותה או תוחזר אלי, ואני מתחייב להחזירה  לכם מיד/ נגנבה / תעודת הזהות שלי אבדה .  בזה שאין ברשותי תעודת זהותה/ אני מצהיר

 
      :ת/קשחתימת המב        : תאריך

 בת הזוג/ פרטי בן 

 .נוכחותך האישית חובה
עליך לצרף לבקשתך תמונות

חדשות וזהות, חזותיות, עדכניות
 .מ" סX 3.5 4.5בגודל 

תמונה במדים או מאיכות גרועה
 .לא תתקבל

עבור תעודת זהות או ספח במקום
מושחתת נגבית/ גנובה / אבודה 

 .אגרה על פי החוק

 
      תאריך   -הלשכה ב

 
   ת/ שם הבודק   הבקשה ת/שם מקבל

 לשימוש המשרד

18 עד גיל ת/פרטי ילדי המבקש  

  'קבלה מס
 

 תאריך 

 1/ מר 

ת השירות/פרטי מבקש



 מדינת ישראל
  מינהל האוכלוסין-משרד הפנים 

 1965 -ה "שאלון רישום לפי חוק מרשם האוכלוסין תשכ

 מספר הזהות 

 כניסה  מתחנת גבול סיבת קבלת המעמד תאריך עליה תאריך כניסה
 

 שם האב )בלועזית(שם המשפחה  )בעברית(שם המשפחה 

 שם האם )בלועזית(השמות הפרטיים  )בעברית(השמות הפרטיים 

 שם פרטי קודם שם משפחה קודם שם נעורים

 מספר דרכון זר אזרחות ביום הכניסה לישראל ארץ עליה

 תאריך לידה לועזי
 

   

 תאריך לידה עברי
 

   

 מקום הלידה 
 
 

  המדינה  הישוב

 קרבה לזכאי שבות סעיף חוק שבות דת לאום 

 המען בישראל

 יקודמ דירה' מס כניסה בית' מס רחוב ישוב
 המין

 זכר 
 נקבה 

 מצב אישי
 ה/ גרוש ה/רווק 
 ה/ אלמן אה/נשוי 

 ראש משפחה
 נלווה 
 בודד 

 שם הסב משלח יד שנות לימוד

 תאריך נישואין
   
  יום חודש שנה

 ל"שרות בטחוני בחו מעמד קודם בארץ מקום הנישואין
 בצבא במדינה 
 במשטרת המדינה 

 זרחותסמל א מספר תיק אשרות המעמד שקיבל ל"מקום מגורים קבוע אחרון בחו

 מספר הזהות של האב
 

     

 מספר הזהות של האם
 

    

 בת הזוג/ מספר הזהות של בן 
 

          

 מספרי הזהות של הילדים

1. 

     

2. 

    

3. 

          
4. 

     

5. 

    

6. 

          
7. 

     

8. 

    

9. 

          
 רשיון מספר/ אשרה  -נכנס לארץ דרך מעבר גבול ב

 רשיון/ סוג האשרה  תעודת מסע מספר/ דרכון 

 )מקום (-ניתנה ב )מקום (-ניתן ב

 :הערות

 בתאריך בתאריך

 קף עדבתו בתוקף עד

 .הפרטים הרשומים לעיל הוקראו והוסברו לי ואני מאשר שהם נכונים
 .כמו כן הוסבר לי המעמד החוקי שהוענק לי

במידה וההורים אינם .  על אחד ההורים לחתום18אם הנרשם הוא למטה מגיל 
ישיבת ארעי/ ישיבת קבע /   עולה -חותמת הלשכה  .נשואים זה לזו על שניהם לחתום בנוכחות הפקיד  

 תאריך הרישום
   
 שם וחתימת הפקיד םי/חתימת ההורה חתימת הנרשם  יום חודש שנה

 02/20002            '  צד א- 14/מר
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