מדינת ישראל – משרד הפנים

State of Israel – Ministry of the Interior

מינהל 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
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מקום העבודה בישראל
Occupation in Israel
כתובת
שם
Address
Name

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
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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 – משרד הפנים
מינהל האוכלוסין
תמונה

בקשה לקבלת תעודת זהות או ספח לתעודת זהות

נא לסמן  Xבמשבצת המתאימה לבקשתך.
 תעודת זהות ראשונה .יש לצרף  2תמונות ותעודת זהות של ההורה בה הינך רשום.
 תעודת זהות במקום בלויה .יש לצרף תמונה אחת ואת התעודה הבלויה בשלמותה.
 תעודת זהות במקום אבודה  /גנובה  /מושחתת .יש לצרף  2תמונות ומסמך מזהה) .דרכון ישראלי(.
 תעודת זהות בעקבות שינוי בפרטים האישיים .יש לצרף תמונה אחת ומסמכים מקוריים לאימות השינוי.
 ספח לתעודת זהות במקום אבוד  /גנוב  /מושחת .יש לצרף את החלק העליון של תעודת הזהות.
פרטי מבקש/ת השירות

נוכחותך האישית חובה.
עליך לצרף לבקשתך תמונות
עדכניות ,חזותיות ,חדשות וזהות
בגודל  3.5 X 4.5ס"מ.
תמונה במדים או מאיכות גרועה
לא תתקבל.
עבור תעודת זהות או ספח במקום
אבודה  /גנובה  /מושחתת נגבית
אגרה על פי החוק.

מספר הזהות
שם המשפחה

ארץ הלידה

השם הפרטי

המין

שם האב

המצב האישי

 זכר

 רווק/ה

 נקבה

 גרוש/ה  אלמנ/ה

שם הסב
)מיעוטים(

שם האם

הלאום

תאריך הלידה העברי
שנה
חודש
יום

שם משפחה קודם

שם פרטי קודם

שם נעורים לנשוי/אה

 נשוי/אה

המען
הישוב

תאריך הלידה הלועזי
יום
חודש
שנה

מספר הטלפון
מספר הבית

הרחוב

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 

פרטי בן  /בת הזוג
שם המשפחה

מספר הזהות

שם הפרטי

פרטי ילדי המבקש/ת עד גיל 18
שם המשפחה

השם הפרטי

המין

תאריך הלידה העברי
שנה
חודש
יום

תאריך הלידה הלועזי
יום
חודש
שנה

מספר הזהות

 זכר
 נקבה
 זכר
 נקבה
 זכר
 נקבה
 זכר
 נקבה
 זכר
 נקבה

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

חתימת המבקש/ת:

תאריך:

מר 1 /

לשימוש המשרד

הלשכה ב-

תאריך

שם מקבל/ת הבקשה

שם הבודק/ת

קבלה מס'
תאריך

מדינת ישראל
משרד הפנים
מינהל האוכלוסין

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

תמונה

אני הח"מ
מספר דרכון

שם המשפחה

המצב האישי
 רווק  גרוש
 נשוי  אלמן

שם המדינה

שם האב

השם הפרטי

מקום הלידה

שם האם

המין
 זכר
נקבה

תאריך הלידה

מצהיר בזה שלא סבלתי מ:
 .1מחלת נפש
 .2התמכרות לסמים קשים או אלכוהול
 .3שחפת
 .4לא 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 מסרתי פרטים כוזבים לקבלת תעודת עולה ,או לקבלת אשרה ורשיון ישיבה מסוג א 1/רשאי שר
הפנים לבטל ,לפי סעיף  11לחוק הכניסה לישראל ,תשי"ב ,1952-את רישיון הישיבה מסוג א ,1/או את
תעודת העולה ,ובעקבות ביטול תעודת העולה ,תתבטל גם האזרחות הישראלית.
חתימת המצהיר

תאריך:

לשימוש משרד הבריאות
.1

הנני מאשר שהנ"ל חתם ביום _________ ______/______/על הצהרה זו לאחר שנבדק על ידי ואושר
לעליה /לקבלת אשרה ורשיון ישיבה מסוג א*1/

.2

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

ד"ר
חתימה

השם המלא

אש 81 /

המקום

כתובתנו באינטרנטwww.pnim.gov.il :

רשיון מספר

מרכז מידע ארצי טלפון02-6294666 :

משרד הפנים
תצהיר
)הצהרה זו יש לצרף לטופס הבקשה למתן האשרה(
אני הח"מ מצהיר בזה שהוסבר לי היטב שאני זכאי לבוא לישראל:
א.

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

ב .כמו כן 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 .אני מצהיר כי:
 .1לא שהיתי בעבר בישראל כתושב )עולה( או באשרה מסוג א) 1/עולה בכוח(
 .2שהיתי בישראל בשנים
במעמד
מספר זהות שלי היה
 .3בן/בת הזוג זהה בישראל בשנים
במעמד
ומספר הזהות שלו היה

חתימת המצהיר

תאריך

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

שם מקבל ההצהרה

תפקידו

חתימה

מדינת ישראל – משרד הפנים
מינהל האוכלוסין

הצהרה בדבר רישום פרטי דת ולאום
לפי סעיף  4א לחוק השבות

הלשכה האזורית למינהל אוכלוסין בירושלים
נכבדי,
השלמת פרטי הדת והלאום במירשם האוכלוסין
אני
שם  +שם משפחה

תעודת זהות

מודיע/ה בזה כי הנני "בן/בת משפחה של יהודי" בהתאם לסעיף 4א' לחוק השבות.
ציין הקירבה שלך ליהודי – ילד/ה ,נכד/ה ,בן/בת זוג ,בן/בת זוג של ילד)ה( ,בן/בת זוג של
נכד/ה".
שם מלא של הקרוב/ה

נמצא/ת בארץ/בחו"ל.
.

ציין את המקום
אני מבקש להירשם בפרטי הדת

והלאום

במרשם האוכלוסין.
ירושלים תאריך

חתימת המצהיר

הנ"ל חתם בתאריך

בפני הפקיד/ה

מדינת ישראל – משרד הפנים
מינהל האוכלוסין

הצהרה למתאזרח –

לפי חוק האזרחות ,התשי"ב – 1952

נא לסמן  5ליד כל סעיף עליו את/ה מצהיר/ה

 לפי סעיף  5לחוק
אני ,שם פרטי

 לפי סעיף  7לחוק האזרחות – תושב קבע

שם משפחה:

מצהיר בזה כי:

ת.ז:



בכוונתי 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.



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.
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 כמבוקש/ת לגבי אחד או יותר מן הסעיפים הנ"ל פרט/י הסיבה:

הפרטים שנמסרו לעיל נכונים כשהם מהווים יסודלדיון בקשתי .ידוע לי כי מסירה של פרט לא נכון או לא שלם ,לרבות פרטים הנובעים מן הומר
המוגש כתמיכה לבקשתי ,יכול להביא לביטול כל מעמד שינתן מכוח בקשה זו בהתאם לסעיף  11לחוק ,וכן להוצאת צו הרחקה מישראל כנגדי
בהתאם לסעיף  13לחוק הכניסה לישראל .כמו כן ידוע לי כי מסירת פרט לא נכון או צירוף מסמך כוזב הינם גם הם בגדר עבירה פלילית לפי הדין
בישראל.

המקום:

תאריך:

אני עו"ד

רשיון מס'

מאשר כי מר/גב'

אשר זוהה/תה ע"י על פי ת"ז

U

חתימת המצהיר:

אישור קבלת ההצהרה
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 28 /

חתימת עו"ד/רשם
תאריך

שם מקבל/ת ההצהרה

מדינת ישראל – משרד הפנים
הלשכה למינהל אוכלוסין

עליך להגיע ללשכת הקשר הנמצאת ברחוב המלאכה  8בתל-אביב
ליוצאי ברית המועצות לשעבר וחבר העמים שעות הקבלה הן
בימים א' – ה' בשעות  12:00 – 08:00ובטלפון 5639746-03 /7 /8
ליוצאי שאר מדינות מזרח אירופה שעות הקבלה הן
בימים ב' ו -ד' בשנות 12:00 – 08:00
צריך שיהיו ברשותך כל המסמכים הנדרשים לאימות זכויותיך לעלייה לארץ )שינוי סטטוס(

