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Photograph 
 

 תמונה

 

 
          

 

 
 בישראללפתיחת הליך גיור טופס בקשה 

 
בקשה וימסור אותו  ימלא טופס, אזרח ישראלי או תושב קבע שהחל בלימודיו בכיתת הכנה לקראת גיור  :הערה

 .למוסד המכין לגיור
 

  Personal informationפרטים אישיים                                                                           .1
          Last Name in Hebrewשם משפחה בעברית

    

            First Name in Hebrew תשם פרטי בעברי
 

 

         Maleזכר  מין      Father’s nameשם האב  
 Gender      נקבהFemale 

  Last Name in English                                                   שם באותיות לטיניות                                              
 

 

                                                         Religionדת

 Previous Last  Name            שם קודם      
 

 ____________: אחרנישואין :סיבת השינוי 
 

 ____________________: תאריך השינוי

 Family status:                                             מצב אישי

רווק   ,בן זוג     ,נשוי   ,גרוש   ,אלמן 
Widowed       Divorced        Married           spouse            Single 

                                                    Date of  Birth הלידה  תאריך country of birthארץ לידה                            
 

 

 Occupationמשלח יד       Country of Origin?מאיזו ארץ

 Nationalityאזרחות נוכחית                          
 

 

       I.D. /  valid Passport Numberדרכון /מספר הזהות
- בתוקף                     

 previous passport numbers   מספרי דרכונים קודמים

 

                                                                                      Address in Israel בישראל רחוב ומספר -מען 

                                      

                                                          City in Israelעיר
       
 

                                                                                          Address abroad ל"בחו רחוב ומספר -מען 
  

                                                            City abroadעיר
      
 

                                                    telephone number in Israelטלפון בישראל
                       

 

                                     Mobile telephone number in Israelנייד בישראל טלפון 

                            

                                                                           Phone abroadל"טלפון בחו
          

 

                                      Mobile telephone number in abroad ל"טלפון נייד בחו

                          

                                                                                       Additional details:  פרטים נוספים .2
 

 Additional dates of entry into Israel: _______________________: תאריך כניסה ראשון לישראל .א

 _____________:דרכון' מס________________:פרוט תאריכים: תאריכי כניסה נוספים לישראל .ב

           ____________:Passport number     ________________________:Specific dates 

 ,:Effective from __________: בתוקף מיום , :Permit to Stay in Israel__________: רישיון ישיבה בישראל  .ג

  :Effective Until ____________  : עד ליום

  revious permits to stay in IsraelP:                          :ישיבה קודמים בישראל תרישיונו .ד

  :Effect Until   __________: עד ליום  :Effect from ________: מיום בתוקףType Of Visa : ________: סוג הרישיון

  :Effect Until __________  : עד ליום  :Effect from ________: מיום בתוקףType Of Visa : ________: סוג הרישיון

 Reason for staying in Israel: _____________________________________________:סיבת שהייה בישראל     . ה

_______________________________________________________________________________ 

 

       Personal information of spouse or partnerבת זוג / פרטים אישיים של הבן .3
            Name of Spouse / Partnerשם בן הזוג       

 
 

 Family Status of Spouse or Partner:      בת זוג/מצב אישי של הבן

בן זוג            ,נשוי               ,גרוש                 ,אלמן 
Widowed                       Divorced                      Married                   spouse 

 Maiden Name                שם נעורים                
 
 

 

 Nationalityאזרחות נוכחית                                                                                             Date of birthתאריך הלידה
 

 Previous nationality                                            אזרחות קודמת

   I.D /valid Passport Numberתקף   (דרכון)מספר הזהות 

       

                          Cityעיר Address                        רחוב ומספר    -מען בן הזוג 
 

 

  Cellular Phone Numberטלפון נייד       

  
                                   Phone Numberטלפון
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 Police/ Criminal Information:                                         :פלילי/מידע משטרתי             .4

  Have you ever stood trial for any offense in Israel and/or abroad? (Explain) (פרט)? ל"או בחו/ובישראל  האם הועמדת לדין בעבירה כלשהי .א
 

_______________________________________________________________________________________ 

 (פרט ) ? ל או בישראל "האם אתה נדרש היום לחקירה או נחקרת בעבר או קיים נגדך צו מעצר מהמשטרה בחו .ב
Are you currently wanted for questioning/ have you ever been questioned/ has an arrest warrant been issued 

against you by the police in Israel or abroad? (Explain) 

__________________________________________________________________________________________ 

       List three acquaintances in Israel בישראל ותךציין שלושה אנשים בישראל שמכירים א  .5

                    

   Full Nameשם מלא 
   

                             Address כתובת   I.Dתעודת זהות  
   

 פלאפון/ טלפון 
Cellular phone Number  /Phone Number 

    

    

    

 Details of all family members in Israel                     ישראלבני המשפחה השוהים בכל פרטי   .6

          ?Have you previously begun conversion procedures in Israel or abroad  ?ל"האם פתחת בהליכי גיור קודמים בארץ או בחו. 7
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
 

אינה מחייבת כי ייפתח תיק , ידי-שהוגשה בקשה עלידוע לי כי העובדה . אני מצהיר בזאת שכל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים
אני מסכים כי  .שהועדה לנתינים זרים תבדוק את ענייני ובהתאם לכך ייקבע אם אני רשאי לפתוח בהליך גיור בישראל וכי ידוע לי

 .ל המידע המצוי לגבי במשרד הפנים יועבר לעיונכםכ
 

I hereby declare that all the details contained in this application are correct. I understand that the fact that I 

have filed an application does not mean that a file will necessarily be opened, and I am aware of the fact that 

the Committee for Foreign Citizens will examine my case and determine whether I am eligible for a conversion 

process in Israel.  I consent that all information about me in the Ministry of the Interior will be transferred to 
 
 
 
 Signature חתימה    Nameשם     Date תאריך  

קרבה   Full Name שם מלא
משפחתית 

Family Relation 

 .I.Dתעודת זהות  

 PASSPORTדרכון /
 Address כתובת  

  

 פלאפון/ טלפון 
Cellular phone Number  /Phone Number 

  מקום עבודה
Place of Employment 

      

      

      

      

      


