מדינת ישראל
משרד הפנים

State of Israel
Ministry of Interior

בקשה למתן אשרת כניסה לישראל- 1/טופס ק
Application for entry visa to Israel

שמות קודמים
Previous family name

שם האם
Mother’s name

שם האב
Father’s name

אזרחות קודמת
Previous nationality

אזרחות נוכחית
Present nationality

משלח יד
Occupation

שם פרטי
Given name

תאריך לידה
Date of birth

שם משפחה
name Family

מקום לידה
Place of birth

מצב משפחתי
status Family
ניתן ע"י
בעברית
אה/□ נשוי
ה/□ רווק
Issued at
נה/□ אלמן
ה/□ גרוש
In English
□ married
□ single
□ widowed □ divorced
אנא ציין אם הוענקה לך, אם ברשותך תעודת מעבר שהוצאה ע"י מדינת ישיבתך הקבועה
מטרת הכניסה לישראל
.אשרת חוזר ומה תוקפה
Purpose of entry into Israel
If you hold a Laissez-Passer issued by the State of your permanent
residence, state whether you have a return visa and indicate its validity.
□ Passport
□ Laissez passer
בתוקף עד
ניתן בתאריך
until valid
on Issued

*Please write down both
מספר הטלפון ואימייל
Telephone AND Email

□ דרכון
□ תעודת מעבר
מספר
number

Permanent address abroad
הרחוב ומספר הבית
העיר
Street and house no.
City

המען הקבוע בחו"ל
הארץ
Country

ארצות מעבר
Countries of
transit

זמן השהות המשוער
Approximate
duration of stay

תאריך ומקום הכניסה
המשוער לישראל
Anticipated date and
place of entry to Israel

הכתובת בה תשהה בישראל
Address in Israel where you will stay

)עבודה/עולה/תושב/ארעי/לפי איזה סוג רישיון ישיבה (ביקור
Category of residence permit (temporary (visitor,
resident, resident, immigrant, work)

תאריכי שהיות קודמות בישראל
Israel in stays previous of Dates

פרטים של הנכללים בבקשה

particulars of dependants included in the application
בת הזוג/בן

spouse
תאריך הלידה
Date of birth

מקום לידה
place of birth

שם האב
father’s name

שם נעורים
maiden name

Children under the age of
18

תאריך הלידה
Date of birth

שם פרטי
given name

שם המשפחה
family name

18 ילדים עד גיל

מקום הלידה
Place of birth

שם פרטי
Given name
.1
.2
.3

Relation/references in
Israel
כתובת
address

מכרים בישראל/קרובים
יחס הקרבה
relationship

שם
Name
.1
.2
.3

