İsrail Dövləti
מדינת ישראל
Vizanın alınması üçün xahiş
בקשה למתן אשרה
Sənədlər bütün bəndlər doldurulmadan qəbul olunmur
1. Soyadı
שם משפחה
2. Adı
שם פרטי

3. Atasının adı
שם האב

4. Əvvəlki soyadı
שמות משפחה קודמים
5. Doğum tarixi
תאריך לידה

6. Doğum yeri
מקום לידה

7. Ailə vəziyyəti
מצב משפחתי

evli (ərdədir)
)נשוי (נשואה

ayrılıb (boşanıb)

dul

)גרוש (גרושה

subay

)אלמן (אלמנה

)רווק(רווקה

8. Vətəndaşlığı
אזרחות

9. Digər vətəndaşlığı

10. Xarici pasportun nömrəsi

11. Şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi

אזרחויות נוספות

מס' דרכון

תעודת זהות אזרבייג'ן

12. Pasportu verən qurum
דרכון ניתן ע''י
14. Xarici pasportun müddətinin başa çatması tarixi
תוקף דרכון

13. Xarici pasportun verildiyi tarix
תאריך הוצאת דרכון

15. Yaşadığı ünvan (qeydiyyat)
כתובת המגורים לפי המרשם

16. Faktiki yaşadığı ünvan
כתובת המגורים בפועל

17. Ev telefonu
מס' טלפון בבית

18. Mobil telefonunun nömrəsi
מס' טלפון נייד

19. Şəxsi MEİL ünvanınız
כתובת דואר אלקטרוני פרטית

20. İş, təhsil yeri
) קודם-  לימודים (לגמלאים,מקום עבודה

21. İxtisası (təhsil)
)מקצוע (השכלה

22. Məşğuliyyəti, vəzifəsi
 תפקיד,עיסוק

23. İş ünvanı

24. İş telefonu

כתובת מקום העבודה
25. Yaxın qohumlar haqqında məlumat
פרטים על קרובי המשפחה מדרגה ראשונה

Ana
האם

Ata
האב

Həyat yoldaşı
)אישה (בעל

Uşaqlar
ילדים

מס' טלפון בעבודה

Soyadı, adı, atasının adı

Doğum tarixi

Vətəndaşlıq

 פרטי ואב,שם משפחה

תאריך לידה

אזרחות

26. Səfərin məqsədi
מטרת הנסיעה

27. Dəvət edən şəxsin soyadı, adı, atasının adı
שם המזמין

28. Dəvət edən şəxsin qohumluq statusu
)יחסי הקרבה\ הכרות (לפרט

29. Dəvət edən şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi
מס' תעודת זהות של המזמין

30. Qalacağınız ünvan
כתובת בישראל

31. Dəvət edən şəxsin telefon nömrəsi
מס' טלפון של המזמין

32. Səfərin başlanacağı tarix
תאריך כניסה המשוער

33. Qalma müddəti
משך שהותך המשוער

34. Əvvəlki səfərlərin tarixi və müddəti
תאריכי ביקורים קודמים וזמן שהות בארץ

35. Əvvəlki səfərlərin məqsədi
מטרות הביקורים הקודמים

36. Sizin qalma, eyni zamanda bilet pulunuzu ödəyən şəxs
 כולל רכישת הכרטיסים,מי מממן את נסיעתך

37. Sizinlə səfər edəcək şəxs/lər
נלווים אליך לנסיעה לישראל

Soyadı, adı, atasının adı

Doğum tarixi

שם

תאריך לידה

Vətəndaşlıq

Qohumluğu

אזרחות

יחסי קירבה

38.

- Bəyan edirəm ki, haqqımda deportasiya qərarı çıxarılmayıb və ya İsrailə daxil olmaq barədə qadağa qoyulmayıb.
Mənə məlumdur ki, haqqımda yuxarıda qeyd olunan qərarların çıxarılacağı təqdirdə mənə İsrailə daxil
olmağa icazə verilməyəcək və mən deportasiya olunacam.
- Mənə məlumdur ki, aldığım viza İsrail DİN-in vizanın saxta məlumatlar əsasında aldığım təsdiqləndiyi halda mənə İsrailə
daxil olmağa icazə verməmək hüququna heç bir təsir göstərmir.
. תמנע ממני אפשרות להיכנס לישראל ואוחזר למדינה ממנה הגעתי, ידוע לי שבמידה ויש כנגדי מניעה כאמור, אני מצהיר\ ה בזאת שלא קיים כנגדי צו הרחקה ולא סירוב כניסה לארץ. באם יסתבר שהאשרה התקבלה על סמך פרטים כוזבים, לסרב כניסתי לתחומי מדינת ישראל,ידוע לי כי אין בקבלת האשרה משום ביטול סמכות משרד הפנים בישראל-

Şəxsi imza
Xidməti qeydlər

Şəhər

Tarix

.
:לשימוש משרדי

.

סוג האשרה

.

יפה לשהות של

.

כניסות

.

תאריך

