
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

 
 

 מצב נוכחי 
 ה בציבור/ידוע     ת/נפרד  ה   /אלמ    ה /גרוש  נשואה   / נשוי     ה /רווק 

 
 :בת הזוג/פרטי ב

  ש משפחה וש פרטי 18ילדי עד גיל ' מס

 

   

 
 :מייצג  ה   /חבר אחות   / אח  הורה    :  הנמע הוא
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 ל" לחוזר מחושאלו לקביעת תושבות 

.וליתר החוקי המבוצעי על ידו, חוק ביטוח בריאות ממלכתי, המוסד לביטוח לאומי קובע את תושבותו של אד לעניי חוק הביטוח הלאומי
 
 . עית בלבדושהעדרותו ממנה הינה היעדרות אר, הינו אד שמרכז חייו בישראל" תושב ישראל"
 

 .ת למלא את השאלו על כל פרטיו ולצר אישורי כנדרש/הנ מתבקש, כדי שנוכל לקבוע את תושבות ומעמד
 

 . או העלמת פרטי מהווה עבירה על החוק/מסירת פרטי שאינ נכוני ו! לידיעת
 
 
 
 

 .משבצת המתאימהב עלי לסמ , ת לבחור תשובה אחת מבי כמה אפשרויות/במקרי בה הנ מתבקש

 :פרטי אישיי .1

4 מתו 1עמוד 

aהמוסד לביטוח לאומי
 אג הביטוח והבריאות

 חותמת הסני

 מספר זהותש פרטי
 ש משפחה ב"ס

 האבש 

 רחוב

  חלופיטלפו מספר

0
  ניידטלפו מספר טלפו מספר

א
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מספר בית כניסה דירה ישוב מיקוד

 תארי עליה תארי לידה

            
 זהות' מס

0 2
 סוג                 

 דפי     המסמ
 

)סריקה(לשימוש פנימי 

 בת הזוג/ של במספר זהות

 מתארי

0

 רחוב מיקוד ישובדירהכניסהמספר בית

 ש הנמע

  הנמע שלטלפו מספר  ניידטלפו מספר

0 00

 :למשלוח דואר כתובת

 :מצב משפחתי

 :מגורי בישראל כתובת

  חלופיטלפו מספר



 ל"תקופת שהייה בחו
 

 :ל"פרטי אודות השהייה בחו .2
 .כו ישראלי או דרכו זרל לפי דר" בה שהית בחותקופה כוללתנא ציי  

 
 

 ב :עד תארי :מתארי .1 

 ב :עד תארי :מתארי .2 

 ב :עד תארי :מתארי .3 

4 מתו 2עמוד 
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 לא  כ  ?ל"הא מכרת את נכסי בחו .א
 נא לציי אילו נכסי נמכרו והא נותרו נכסי שטר נמכרו, א כ 

 לא  כ  ?ל"הא סיימת את קשרי עבודת בחו .ב
 )'יציאה לפנסיה וכו, פיטורי: כגו(קת העבודה נא לציי מתי הפסקת לעבוד והסיבה להפס, א כ 

 
 או כעצמאי ולציי מהו משלח יד/ל כשכיר ו"ה לעבוד בחו/ה ממשי/נא לציי הא את, א לא 

 

 לא  כ  ?או פנית לגורמי רשמיי במדינה בה שהית והודעת לה על רצונ לעזוב את המדינה/הא הצהרת ו .ג

 רמי פניתנא לציי לאילו גו, א כ 

 נא לציי מדוע לא פנית, א לא 

 לא  כ  ?ה לאר יחד עמ/ל ושב"ה לחיות בחו/בת הזוג ג הפסיק/הא ב .ד

 נא לציי מדוע, א לא 

 18אי לי ילדי מתחת לגיל   לא  כ  ?ל"ס בחו"הא ילדי הפסיקו את לימודיה בביה .ה

 נא לציי תארי ההפסקה, א כ 

 א לציי מה הסיבה לכנ, א לא 

 :ל טר שוב לאר"נא לציי אילו פעולות מהרשימה שלהל נעשו על יד בחו .ו

 ויתור על האזרחות הזרה   

 סגירת חשבו בנק   

 )'רכוש וכד, בריאות, ביטוח חיי(הפסקת ביטוחי    

 :ל"נא לציי פעולות נוספות שעשית המצביעות על סיו מרכז חיי בחו .ז

 :ל"פרטי אודות ניתוק הקשר ע חו .3
 :ל"ת להצהיר ולפרט אילו פעולות בוצעו על יד אשר מצביעות על כ שסיימת את מרכז חיי בחו/הנ מתבקש 

 מדינה ומטרה תקופות



 ?מתי חזרת לישראל באופ קבוע .א

 

 לא  כ  '?או הסוכנות היהודית וכו/הא חזרת לאר באמצעות משרד הקליטה ו .ב

 נא לציי ש הגו המסייע ולצר אישור מתאי, א כ 

 

 לא  כ  ?הא הבאת עמ מטע .ג

 ה כולל המטע ולצר אישור מתאינא לציי מ, א כ 

 נא לציי מה הסיבה לכ, א לא 

 

 18אי לי ילדי מתחת לגיל   לא  כ  ? משולבי במערכת החינו18הא ילדי עד גיל  .ד

 נא לציי מה הסיבה לכ, א לא 

 
 צר אישורי שכר מתארי

 מעסיק/ ש המפעל 
 כשכיר

 הכנסה לחודש מתארי

 ממוצע 
 שעות

 התעסקות/ מקצוע  לשבוע
כעצמאי

 ת כיו/ה עובד/הא את
  ?באר
 לא  כ 

 ?ה עבודה באריש ל חוז :לאיזו תקופה
 לא  כ 

 לא כ       ?      הא עמדת בקשר ע מעסיקי באר למציאת עבודה לפני שוב לאר

 ת נא לציי ממתי/א לא עובד :נא לציי מקור מחייה

 
 :אחר נא פרט קיבו     ה/חבר אחות  /דירת אח בת  /ב דירת הורי   בדירתי   

 לא כ    נא לציי הא בכוונת לרכוש דירה   ה בדירת /א אינ גר
נא לפרט היכ הנ 

 :ת  כיו/מתגורר

 ארנונה טלפו        מי        חשמל        :       משלמת חשבו/הא משל מתארי
? הא הדירה בבעלות

 לא  כ 

 ארנונה לפו       ט מי        חשמל        :       משלמת חשבו/הא משל מתארי
 ?הא הדירה בשכירות

 לא  כ 

 

4 מתו 3עמוד 

 :עבודה באר .5
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 :מגורי .6

 :פרטי אודות החזרה לישראל .4



 
 
 
 
 
 
 
 

 החלטת הסני

 תושב    :מיו לא תושב   :מיו

 ):חובה על הפקיד למלא(נימוקי 

 

 

 

 

 

 

 

 לשימוש המוסד

 :הצהרה על מרכז חיי .7
וכי סיימתי את מרכז חיי, בשאלו חזרתי לחיות בישראל באופ קבוע) 'א(4ה כי החל מהתארי שציינתי בסעי /הריני מצהיר 

 .בעל והגעתי להתיישב בישראל דר ק"בחו

 הצהרה

ת להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי/אני מתחייב. ה שכל הפרטי שמסרתי לעיל ה נכוני ושלמי/הריני מצהיר

 .שיחול בפרטי שמסרתי
 חשיבותמי שמסר הצהרה כוזבת בקשר לדמי ביטוח או העלי עובדות שיש לה,  לחוק הביטוח לאומי398על פי סעי , לידיעת

 .לעניי זה עובר עבירה על החוק

 ש החות חתימה

ותושלדעת יכולות לסייע לנו לקבוע כי חזרת לחי, נא לציי עובדות נוספות שאינ באות לידי ביטוי בשאלו זה .8
 :בישראל דר קבע

 תארי

4 מתו 4עמוד 

 חתימה ש החות ותפקידו תארי
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