Photograph

1 נספח

תמונה

טופס בקשה לפתיחת הליך גיור
לנתין זר
פרטים אישיים

Personal information
Male
 זכר מין
Female  נקבה Gender

Father’s name שם האב
דת

Religion

אלמן ,גרוש ,נשוי
Widowed

previous passport number מספרי דרכונים קודמים

תאריך הלידה

Date of Birth

)מספר הזהות (דרכון

I.D. / Passport Number

City in Israel

עיר

Address in Israel

City abroad

עיר

Address abroad

Cellular Phone Israel

I.D / Passport Number

)מספר הזהות (דרכון

טלפון

Phone Number

 רחוב ומספר בחו"ל- מען

Phone Israel

טלפון בישראל

טלפון נייד בחו"ל

Phone abroad

טלפון בחו"ל

Family Status of Spouse or Partner

אלמן

,גרוש

Widowed

Divorced

 בת זוג/פרטים אישיים של הבן

:בת זוג/מצב אישי של הבן
,נשוי

,חבר

Married

Partner

אזרחות נוכחית

Nationality
Cellular Phone Number

טלפון נייד

עיר

City

Effect Until:

_______________________

Address

תאריך הלידה
 רחוב ומספר- מען בן הזוג

.3

:תאריך כניסה ראשון לישראל

.א

__________ : רישיון שהייה בישראל

.ב

:______________________________________________:סיבת שהייה בישראל

.ג

____________ :בתוקף עד ליום

Reason To Staying In Israel

Birth of Day

.2
שם בן הזוג

Name of Spouse / Partner

:פרטים נוספים

Additional details
First Entry Date into Israel:

אזרחות נוכחית

Nationality

 רחוב ומספר בישראל- מען

Personal information of spouse or partner
שם נעורים

ארץ לידה

Place of Birth

טלפון נייד בישראל

Cellular Phone abroad

Maiden Name

שם קודם

Previous Last Name

____________________ :תאריך השינוי

Divorced

Occupation

שם באותיות לטיניות

____________ :אחר נישואין: סיבת השינוי

,חבר ,רווק

Married
Partner
Single
 משלח ידCountry of ?מאיזו ארץ
Origin

.1

שם משפחה בעברית

Last Name in Hebrew

Last Name in English

:מצב אישי

Family status

שם פרטי בעברי

First Name in Hebrew

Permits To Stay In Israel:

_______________________________________________________________________________

מידע משטרתי/פלילי:

.4
א.

Police/ Criminal Information:

האם הועמדת לדין בעבירה כלשהי ? ( פרט )

)Is indicted of any offense ? (Explain

_______________________________________________________________________________________

ב .האם אתה נדרש היום לחקירה או נחקרת בעבר או קיים נגדך צו מעצר מהמשטרה בחו"ל או בישראל ? ( פרט )

Have you ever been questioned by the police presently under inquest have an arrest warrant
)issued against you abroad, or in Israel, or in the past or in the present? (Explain
__________________________________________________________________________________________

 .5ציין שלושה אנשים בישראל שמכירים אותך בישראל
שם מלא

Full Name

תעודת זהות I.D

List three acquaintances in Israel

כתובת

Address

 .6פרטי בני המשפחה השוהים בישראל

שם מלא

Full Name

קרבה
משפחתית

תעודת זהות I.D.
/דרכון PASSPORT

טלפון  /פלאפון
/ Cellular phone Number

Phone Number

Private family Staying in Israel

כתובת

Address

טלפון  /פלאפון
/ Cellular phone Number

מקום עבודה

Phone Number

Place of Employment

Family Relation

 .7האם פתחת בהליכי גיור קודמים בארץ או בחו"ל?

Are you open previous conversion
?procedures in Israel or abroad

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
I declare that the particulars contained in this application are correct.
אני מצהיר בזאת שכל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים .ידוע לי כי העובדה שהוגשה בקשה על-ידי ,אינה
מחייבת כי ייפתח תיק וכי ידוע לי שהועדה לנתינים זרים תבדוק את ענייני ובהתאם לכך ייקבע אם אני
רשאי לפתוח בהליך גיור בישראל.
אני מסכים כי כל המידע המצוי לגבי במשרד הפנים יועבר לעיונכם.

תאריך

חתימה

