מדינת ישראל
משרד הפנים
מינהל האוכלוסין
הלשכה למינהל אוכלוסין ב-
כתובת:
טלפון:
פקס:
תאריך:

מס' בקשה:
לכבוד:
מר/ת

הנדון :בקשה לקבלת מעמד בישראל לבן  /בת זוג זר/ה הנשוי/אה לישראלי/ת
הריני להודיעך כי עם הגשת בקשתך ,הנך מתבקש/ת לצרף את המסמכים הבאים:
המסמכים
אגרה עפ"י לוח האגרות :סה"כ ________ ש"ח) .אשרת כניסה  +בקשה לקבלת מעמד(
 3תמונות פספורט של המוזמן/ת והמזמין/ה.
דרכון המוזמן  +צילום דף עיקרי ,דפי הויזות והחותמות של בקורת גבולות.
תעודת נישואין מאומתת או אפוסטיל.
תצהירים למזמין/ה ולמוזמן/ת חתומים לפי הנוסח המצ"ב.
תעודת יושר מאומתת/אפוסטיל משלטונות מדינת המוזמן/ת.
תעודות מקוריות המעידות על מצב אישי קודם ונוכחי )מאומת ובתרגום נוטריוני .(2X
תעודות לידה מקוריות של המוזמן/ת והנלווים )בתרגום נוטריוני .(2X
אישורים בדבר מקום העבודה של המזמין/ה והמוזמן  3 +תלושי שכר אחרונים.
מכתב הסבר לגבי היכרות – בני זוג.
חוזה שכירות/רכישת דירה ע"ש המזמין – מקור  +צילום  +נספח לחוזה שכירות.
חשבונות )חשמל ,מים ,מיסים ,טלפון( ע"ש המשכיר/ה  /המזמין/ה מיום ________ עד________
אישורים בדבר קבלת שירותים ממוסדות ממשלתיים כגון :בטל"א ,בריאות ,חינוך.
אישור לימודים ותעודות גמר )ציונים( של ילדים במסגרות החינוך החל מגיל .6
אישור העירייה/המועצה המקומית על מרכז חיים בישוב לפי הנוסח המצ"ב.
אישור על ניהול חשבון בנק משותף
נוכחות  2בני הזוג חובה

בקשה
חדשה
___₪

















המשך
טיפול
___₪














הערה :אחרי הגשת הבקשה ייתכן ויידרשו מסמכים נוספים.
יש להגיש צילומי המסמכים המקוריים בנוסף למקור אשר ייבדק על-ידי מקבל הבקשה.
תנאי מוקדם לטיפול בבקשה הינו המצאת המסמכים הנ"ל ,שהם בסיסיים.
כל מסמך ציבורי יש לתרגם נוטוריוני לעברית )מלבד מהשפות ערבית ואנגלית(
בכבוד רב,
ב  /מנהל הלשכה
למינהל האוכלוסין
העתק :תיק אישי של המבקש/ת
אש  6 /עמוד 1

כתובתנו באינטרנטwww.pnim.gov.il :

מרכז מידע ארצי טלפון02-6294666 :

מדינת ישראל – משרד הפנים
מינהל האוכלוסין

תמונת
המוזמן/ת

בקשה לקבלת מעמד בישראל לבן זוג זר הנשוי לישראלי
קבלת האזרחות הישראלית בדרך זו עלולה להשפיע על אזרחותך האחרת ,לפרטים נוספים
יש לפנות לפקיד/ה המוסמך/ת בלשכה ולנציג מדינת אזרחותך האחרת לבירור ההשלכות,
בטרם תוגש בקשה זו .תידרש/י לחתום על תצהיר בהקשר זה.

מספר

נא לסמן  xבמשבצת המתאימה לבקשה

בקשה

_____________

 בקשה לישיבת קבע בישראל
 בקשה להתאזרחות בישראל )לפי סעיף (7
מעמדו/ה בישראל  :אזרח   /תושב קבע

פרטי המזמין/ה
מספר הזהות

תאריך הלידה
שנה חודש

שם המשפחה

המין
 זכר
 נקבה

יום

שם משפחה קודם

השם הפרטי

המצב האישי
 רווק  גרוש
 נשוי  אלמן

שם פרטי קודם

שם האב

שם הסב

תאריך נישואין

תאריך כניסה לארץ

דת

אזרחות

מס' בית

מס' דירה

מספר דרכון

שם המשפחה

דת

המצב האישי
 רווק  גרוש
 נשוי  אלמן

שם האב

אזרחות

לאום

שם הסב

תאריך כניסה לארץ

המען בחו"ל
העיר

המדינה

מספר זהות של האזור

שם האם

תאריך הלידה
שנה חודש

מקום הכניסה

מעמד בישראל

קירבה למזמין
רחוב

מס' טלפון נייד

המיקוד

בתוקף עד

השם הפרטי

משלוח יד

מס' הטלפון במען

הרחוב

פרטי המוזמן/ת:

לאום

תאריך קבלת מעמד

המען
הישוב

שם האם

מס' הטלפון במען

יום

המין
 זכר
 נקבה

תוקף אשרה

מס' טלפון נייד

מספר

נלווים קטינים )עד גיל :(18
מספר זהות /
דרכון זר

שם המשפחה

השם הפרטי

שם ההורה השני

מקום הלידה

תאריך הלידה
שנה חודש יום

המין

תאריך כניסה
לארץ

 זכר
 נקבה
 זכר
 נקבה
 זכר
 נקבה

קטינים נלווים מנישואין קודמים  -יש להציג הסכמת ההורה השני לקבלת אזרחות/תושבות קבע בישראל .בהיעדר הסכמה אישית של
ההורה השני ,יש להציג פסק דין או הסכם גירושין מקורי ומאושר ע"י בית המשפט המציין כי האפוטרופסות הבלעדית על הקטין ניתנה להורה
מגיש הבקשה או פסק דין הקובע כי ההורה המבקש רשאי לבקש עבור הקטין לבדו.
הוצגה הסכמת הורה שני  :כן .אישית  חתימת ההורה השני_______________ :

אש  6 /עמוד 2

אחר .צורף 

לא  סיבה______________________ :

המשך הבקשה בדף הבא

מדינת ישראל – משרד הפנים
מינהל האוכלוסין

תמונת
המזמין

בקשה לקבלת מעמד בישראל לבן זוג זר הנשוי לישראלי  -המשך

)* ימולא ע"י המזמין( הנני מוכר לאנשים הבאים שיוכלו למסור פרטים עליי ועל בני משפחתי וכן על המוזמנים
מספר הזהות

שם המשפחה

השם הפרטי

הקירבה

המען

מס' טלפון

הצהרת המבקשים:
אנו מצהירים בזה שהפרטים שמסרנו בבקשה זו הם נכונים ומדויקים ונמסרו בהכרה שהם יסוד לדיון בבקשתנו
המקום ____________ תאריך ____________ חתימת המזמין/ה _____________ :חתימת המוזמן/ת____________

לשימוש משרדי

שלב א'
נתקבל ב ____________________ -תאריך _____________________:שם הפקיד המקבל__________________:
הערות_____________________________________________________ :
___________________________________________________________
___________________________________________________________

______________:‰Ï·˜ 'ÒÓ
__________________:ÌÂÎÒ
_______________ :ÍÈ¯‡˙Ó

שלב ב'
עם סיום ההליך ולקראת מתן האזרחות הישראלית/מתן ישיבת קבע יש למלא חלק זה) .יש להציג לבני הזוג את הפרטים
שמילאו בחלק א'(.
הצהרת המבקשים:
הרינו מצהירים כי לא חל כל שינוי בנסיבות בקשתנו.
תאריך __________________ חתימת המזמין/ה __________________ :חתימת המוזמן/ת__________________
אישור הפקיד מקבל ההצהרה
נתקבל ב ____________________ -תאריך _____________________:שם הפקיד המקבל__________________:
הערות_____________________________________________________ :
___________________________________________________________
___________________________________________________________
אש  6 /עמוד 3

______________:‰Ï·˜ 'ÒÓ
__________________:ÌÂÎÒ
_______________ :ÍÈ¯‡˙Ó

מדינת ישראל
משרד הפנים
מינהל האוכלוסין

מס פר בקשה
_______________

הצהרת בן הזוג המזמין
; נא לסמן ליד כל סעיף עליו אתה מצהיר






הריני מתחייב/ת בזה לקבל את המוזמן/ים ולשאת בהוצאות שהותם ,שיכונם וכלכלתם בישראל ,מבלי
שיזדקקו לעזרת שלטונות ישראל או מוסד אחר שהוא ,בכפוף להוראות הדין.
המוזמן הינו בן זוגי היחיד והנני נשואה רק לו /המוזמנת הינה בת זוגי היחידה ואני נשוי רק לה.
בן זוגי אינו נשוי לאחרת ואני בת זוגו היחידה /בת זוגי אינה נשואה לאחר ואני בן זוגה היחיד.
נישואינו נשואי אמת ולא נערכו לצורך קבלת מעמד בישראל.

 אינני רשום/ה כנשוי/אה )מלבד לבן/בת זוגי זה/זו( במרשם התושבים של מדינה כלשהי.
אם אינך יכול/ה להצהיר כמבוקש 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  11לחוק ,וכן להוצאת צו הרחקה מישראל כנגד בן/בת זוגי בהתאם לסעיף
 13לחוק .כמו כן ידוע לי כי מסירת פרט לא נכון או צירוף מסמך כוזב הינם גם הם בגדר עבירה פלילית
לפי הדין בישראל.
המקום ________________ :תאריך _______________ :חתימת המזמין/ה_________________ :

אישור קבלת ההצהרה
אני עו"ד/רשם ______________________ ,רישיון מס' ______________ מ________________ -
מאשר כי מר/גב' _______________________ אשר זוהה/תה ע"י על פי ת"ז _________________
ולאחר שהוזהר/ה כי חובה להצהיר אמת וכי הוא/היא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן,
אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל בפני עליה.
___________________
חותמת

אש  6 /עמוד 4

כתובתנו באינטרנטwww.pnim.gov.il :

_____________________
חתימת עו"ד/רשם

מרכז מידע ארצי טלפון02-6294666 :

מדינת ישראל
משרד הפנים
מינהל האוכלוסין

הצהרת בן הזוג המוזמן
; נא לסמן ליד כל סעיף עליו אתה מצהיר

אני ,שם פרטי______________ שם משפחה ________________ מ"ז _________________מצהיר בזה כי:















הובא לידיעתי כי קבלת האזרחות הישראלית עלולה לגרום לביטול אזרחותי האחרת ,ובשל כך הומלץ לי לברר
השלכותיה אל מול נציגות שלטונות ארץ אזרחותי הזרה בטרם אקבל החלטה .ידוע לי כי אם תאושר בקשתי אהיה
אזרח/ית ישראלי/ת מכוח התאזרחות לפי סעיפים  8-5לחוק האזרחות ,התשי"ב.1952 -
בכוונתי להשתקע בישראל.
אינני מכור/ה לסמים קשים או לאלכוהול.
אינני חולה במחלת נפש.
אינני חולה במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור בישראל.
לא עברתי עבירה פלילית )למעט עבירות תנועה( ,לא קיים נגדי צו מעצר ואינני מבוקש/ת ע"י רשויות המשטרה
והביטחון של מדינה כלשהי.
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.
המזמין הינו בן זוגי היחיד והנני נשואה רק לו /המזמינה הינה בת זוגי היחידה ואני נשוי רק לה.
בן זוגי אינו נשוי לאחרת ואני בת זוגו היחידה /בת זוגי אינה נשואה לאחר ואני בן זוגה היחיד.
נישואינו נשואי אמת ולא נערכו לצורך קבלת מעמד בישראל.
אינני רשום/ה כנשוי/אה )מלבד לבן/בת זוגי זה/זו( במרשם התושבים של מדינה כלשהי.
ידוע לי כי משרד הפנים אינו מחויב לאשר מעמד כלשהו בישראל לילדי מקשר קודם או אחר.

אם אינך יכול/ה להצהיר כמבוקש 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  11לחוק ,וכן להוצאת צו הרחקה מישראל כנגד בן/בת זוגי בהתאם לסעיף
 13לחוק .כמו כן ידוע לי כי מסירת פרט לא נכון או צירוף מסמך כוזב הינם גם הם בגדר עבירה פלילית
לפי הדין בישראל.
המקום ________________ :תאריך _______________ :חתימת המוזמן/ת_________________ :
אישור קבלת ההצהרה
אני עו"ד/רשם ______________________ ,רישיון מס' ______________ מ________________ -
מאשר כי מר/גב' _______________________ אשר זוהה/תה ע"י על פי ת"ז _________________
ולאחר שהוזהר/ה כי חובה להצהיר אמת וכי הוא/היא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן,
אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל בפני עליה.
___________________
חותמת
אש  6 /עמוד 5

כתובתנו באינטרנטwww.pnim.gov.il :

_____________________
חתימת עו"ד/רשם
מרכז מידע ארצי טלפון02-6294666 :

מדינת ישראל
משרד הפנים
מינהל האוכלוסין
תצהיר נספח להסכם שכ"ד  -בני זוג
אני הח"מ ,שם פרטי________________ שם משפחה ____________________ מ"ז ____________________ לאחר
שהוזהרתי כי חובה עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בכתב כדלקמן:
א.

אני עושה תצהירי זה כתמיכה לבקשה לקבלת מעמד בישראל של :בני  /בתי אחר _____________________
____________________

__________________

שם השוכר

__________________

מס' ת"ז

______________________
ת .הגשת הבקשה

מס' הבקשה

עבור רעייתו/בעלה  _______________________ :מספר זהות/דרכון _____________________
ב .הנני מצהיר/ה בזה שאני בעל/ת הנכס אשר נמצא ב _______________ :בכתובתי_________________________ :
והנכס רשום על שמי )אם הנכס מס' יחידות דיור  -נא פרט(.
ג .הנכס הינו בית/דירה בגודל _________ :מ"ר ,בעל ________ קומות ו ________ -חדרים.
ד .הנכס/הדירה הושכר לבני הזוג הנ"ל למיטב ידיעתי לא מתגוררים בנכס אנשים נוספים.
ה .בנכס זה בנוסף לי ולילדי הרווקים גרות המשפחות הר"מ) :מלא לפי המתאים(
בקומה א
שכ"ד משולם ע"י
תאריך
קירבה
מספר זהות
שם האב
שם פרטי ומשפחה

בקומה ב
שם פרטי ומשפחה

שם האב

מספר זהות

קירבה

תאריך

שכ"ד משולם ע"י

ו .החשבונות הרשומות מטה משלומים כמצויין ליד כל בקשה
שוכר
משכיר
סוג התשלום
חשמל
מים
טלפון
ארנונה
ז.
ח.
ט.
י.

התשלום מתבצע כדלקמן__________________________________________________________________ :
מצב משפחתי :רווק נשוי גרוש אלמן
מספר הילדים מתחת לגיל  _____________ 18המקצוע  /העיסוק שלי _______________________
כמו כן מצהיר בזאת כי מאז חתימת הסכם שכ"ד ,הנ"ל מתגוררים אך ורק בדירה לפי הפרטים לעיל.
אני מתחייב בזאת לדווח למשרד הפנים במקרה שהשוכר יעזוב את יחידת המגורים

תאריך _________________ :שם וחתימת המצהיר______________________ :
אישור קבלת ההצהרה
אני עו"ד  /רשם _______________________ ,רישיון מס' ___________________ מתאריך ____________________
מאשר כי מר  /גב' _____________________________ אשר זוהה/תה ע"י על פי ת"ז _________________________
ולאחר שהוזהר/ה כי חובה להצהיר אמת וכי הוא/היא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן ,אישר/ה נכונות
הצהרתו/ה הנ"ל בפני עליה.
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___________________
חותמת

_____________________
חתימת עו"ד/רשם

מדינת ישראל
משרד הפנים
מינהל האוכלוסין

נוסח למכתב העיריה/מועצה מקומית על מרכז חיים
כותרת ,כתובית וסמל העיריה/מועצה מקומית
תאריך_______________ :
סימננו_______________ :
לכבוד
מר  /גב' ________________
מנהל הלשכה למינהל אוכלוסין
______________________
הנדון :בקשה לקבלת מעמד בישראל לבן זוג זר הנשוי לישראלי
.1

הנני מאשר בזה כי בני הזוג שפרטיהם רשומים להלן -
מספר זהות

שם פרטי ומשפחה

שם האב

תושב/ת

נשוי/אה ל-
מספר זהות

שם פרטי ומשפחה

שם האב

תושב/ת

גרים בישוב מתאריך _________________________ :ועד היום וזאת ע"פ הרשום ברישומי
המועצה/העיריה ,בכתובתם_____________________________________________ :
.2

אישור זה ניתן לאחר בדיקת חוזה רכישה/שכירות ו/או חשבונות ארנונה ומים ואינו מסתמך על הצהרת
בני הזוג ו/או על הרישום במרשם האוכלוסין/תעודת זהות.

.3

בברכה,
__________________________
עירית/מועצת ....
ראש
)ויחתם ע"י ראש הרשות בלבד(
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כתובתנו באינטרנטwww.pnim.gov.il :

מרכז מידע ארצי טלפון02-6294666 :

מדינת ישראל
משרד הפנים
מינהל האוכלוסין

גליון רישום
מס " ד
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מספר התיק ______________ :
רישומים

כתובתנו באינטרנטwww.pnim.gov.il :

מרכז מידע ארצי טלפון02-6294666 :

