מדינת ישראל
משרד העלייה והקליטה

"הגיע הזמן לחזור לארץ"
טופס הרשמה

ישראלי יקר,

לפניך טופס רישום "הגיע הזמן לחזור לארץ".

 .1יש למלא פרטים אישיים של כל בני המשפחה המתעתדים לשוב ארצה.
 .2לקראת מילוי הטופס יש להצטייד במסמכים הבאים:
 תעודות זהות.
 דרכונים.
 דף קורות חיים (למבקשים סיוע בתעסוקה).
 .3אנא הקפד על כתב יד קריא וברור.
 .4תאריכים יש להזין בפורמט .dd/mm/yyyy

( שנה  /חודש  /יום)

 .5יש לחתום במקומות המבוקשים.

לאחר המילוי יש להחזיר את הטופס,
בפקס למספר 972-3-975-4423 :
או בדואר לכתובת :
משרד העלייה והקליטה
מרכז המידע
נמל תעופה בן גוריון ת.ד 61
ישראל

מדינת ישראל
משרד העלייה והקליטה

טופס הרשמה לחוזרים לארץ
פרטי ראש משפחה
שדות המסומנים ב (*) הינם שדות חובה
מספר זהות (*)
שם פרטי (*) (בעברית)

שם משפחה (*) (בעברית)

שם פרטי (*)(באנגלית)
(כפי שרשום בדרכון)

שם משפחה(*)(באנגלית)
(כפי שרשום בדרכון)

מין (*) -

זכר  /נקבה (הקף בעיגול)
שנה

תאריך לידה (*)

חודש
/

שנה
תאריך יציאה (*)

יום
תאריך חזרה משוער (*)

/
חודש

יום

/

/

/

/

(נדרש הפרש של שנתיים לפחות בין יום היציאה ליום החזרה)

מצב משפחתי (*)  -רווק/ה נשוי/אה גרוש/ה אלמן/ה (הקף בעיגול)
במידה ונשוי (*) – האם בן הזוג חוזר לארץ כן  /לא (הקף בעיגול)
שירות צבאי  -לא שירתתי  /שרות צבאי  /שרות לאומי  /שרות אזרחי  /יש לי פטור (הקף בעיגול)
הסבר לאי שירות  /יש לי פטור
בחמש השנים לפני חזרתי ארצה ,הועסקתי על ידי משרד ממשלתי ו/או מעסיק ישראלי ,כך ששולמו עבור עבודתי מיסים לרשויות המס
בישראל  -כן  /לא (הקף בעיגול)
מס' ילדים אשר ביום חזרתם יהיו בני )*( 61-0
מס' ילדים אשר ביום חזרתם יהיו בני )*( 61-61
קיבלתי בעבר סיוע כעולה ממשרד העלייה והקליטה  -כן  /לא (הקף בעיגול)
קיבלתי בעבר סיוע כתושב חוזר ממשרד העלייה והקליטה  -כן  /לא (הקף בעיגול)
האם יש מדען במשפחה (אחד מבני הזוג)?  -כן  /לא (הקף בעיגול)

מדינת ישראל
משרד העלייה והקליטה

פרטי התקשרות
שדות המסומנים ב (*) הינם שדות חובה
מלא פרטים לצורך התקשרות
ארץ מגורים (*)

מדינה (*)(באנגלית)
(במידה וארץ מגורים ארה"ב)

עיר (*)(באנגלית)
טלפון משני

טלפון ראשי (*)
דואר אלקטרוני

(הזן שם ישוב בישראל)

(*) בשובי ארצה אני מתכונן להתגורר ב

רשימת מקומות תעסוקה ב 5 -שנים אחרונות בהם עבדתי בחו"ל
חשוב! חובה למלא את כל מקומות העבודה ב 5-השנים האחרונות (בחו"ל).
קשר משפחתי :בחר ערך מתוך הרשימה אני  /אימי  /אבי  /בן-בת זוג
קשר משפחתי

שם מקום העבודה

תאריך סיום

(אם לא עבדת ,לרשום "לא עבדתי")

(*)

/

/

/

/

/

/

/

/

הנני מצהיר/ה כי כל הפרטים נכונים ומדויקים ומתחייב/ת להשיב את כל הסיוע שינתן לי על סמך פרטים אלו,
אם יסתבר כי אין זה כך.

מדינת ישראל
משרד העלייה והקליטה

פרטי בן  /בת זוג

רק אם חוזר/ת לארץ

שדות המסומנים ב (*) הינם שדות חובה
מספר זהות (*) (כאשר סטאטוס ישראלי)
סטאטוס בארץ (*)  -ישראלי  /עולה  /תייר  /אחר (הקף בעיגול)
שם פרטי (*) (בעברית)

שם משפחה (*) (בעברית)

שם פרטי(*) (באנגלית)
(כפי שרשום בדרכון)

שם משפחה(*) (באנגלית)
(כפי שרשום בדרכון)

מין (*) -

זכר  /נקבה (הקף בעיגול)
שנה

תאריך לידה (*)

חודש
/

שנה
תאריך יציאה (*)

יום
תאריך חזרה משוער (*)

/
חודש

יום

/

/

/

/

(נדרש הפרש של שנתיים לפחות בין יום היציאה ליום החזרה)

שימו לב! יש למלא את השדות אודות שירות צבאי רק כאשר הסטטוס ישראלי.
שירות צבאי  -לא שירתתי  /שרות צבאי  /שרות לאומי  /שרות אזרחי  /יש לי פטור (הקף בעיגול).
הסבר לאי שירות  /סיבת הפטור
שימו לב! יש למלא את השדה רק כאשר הסטטוס ישראלי.
בחמש השנים לפני חזרתי ארצה ,הועסקתי על ידי משרד ממשלתי ו/או מעסיק ישראלי ,כך ששולמו עבור עבודתי מיסים לרשויות המס
בישראל  -כן  /לא (הקף בעיגול)
קיבלתי בעבר סיוע כעולה ממשרד העלייה והקליטה  -כן  /לא (הקף בעיגול)
קיבלתי בעבר סיוע כתושב חוזר ממשרד העלייה והקליטה  -כן  /לא (הקף בעיגול)

מדינת ישראל
משרד העלייה והקליטה

רשימת מקומות תעסוקה ב 5 -שנים אחרונות בהם עבדתי בחו"ל
חשוב! חובה למלא את כל מקומות העבודה ב 5-השנים האחרונות (בחו"ל).
קשר משפחתי :בחר ערך מתוך הרשימה אני  /אימי  /אבי  /בן-בת זוג
שם מקום העבודה

קשר משפחתי

תאריך סיום

(אם לא עבדת ,לרשום "לא עבדתי")

(*)

/

/

/

/

/

/

/

/

הנני מצהיר/ה כי כל הפרטים נכונים ומדויקים ומתחייב/ת להשיב את כל הסיוע שינתן לי על סמך פרטים אלו,
אם יסתבר כי אין זה כך.

פרטי ילדים – בגילאי 61-61

רק אם חוזר לארץ

שדות המסומנים ב (*) הינם שדות חובה

מספר זהות (*) (כאשר סטאטוס ישראלי)
סטאטוס בארץ (*) -

ישראלי  /עולה  /תייר  /אחר (הקף בעיגול)

שם משפחה (*) (בעברית)

שם פרטי (*) (בעברית)

שם פרטי (באנגלית)
(כפי שרשום בדרכון)

מין (*) -

שם משפחה (באנגלית)
(כפי שרשום בדרכון)

זכר  /נקבה (הקף בעיגול)
שנה

תאריך לידה (*)

האם נולדת בישראל כן \ לא (הקף בעיגול)
חודש
/

יום
תאריך חזרה משוער (*)
יום
חודש

/
שנה

תאריך יציאה (*) (כאשר סטאטוס ישראלי)

/

/

/

/

מדינת ישראל
משרד העלייה והקליטה
(נדרש הפרש של שנתיים לפחות בין יום היציאה ליום החזרה)

פרטי ילדים – בגילאי 61-61

רק אם חוזר לארץ

שדות המסומנים ב (*) הינם שדות חובה

מספר זהות (*) (כאשר סטאטוס ישראלי)
סטאטוס בארץ (*) -

ישראלי  /עולה  /תייר  /אחר (הקף בעיגול)

שם משפחה (*) (בעברית)

שם פרטי (*) (בעברית)

שם פרטי (באנגלית)
(כפי שרשום בדרכון)

מין (*) -

שם משפחה (באנגלית)
(כפי שרשום בדרכון)

האם נולדת בישראל כן \ לא (הקף בעיגול)

זכר  /נקבה (הקף בעיגול)
שנה

תאריך לידה (*)

חודש
/

יום
/

שנה
/
תאריך יציאה (*) (כאשר סטאטוס ישראלי)
(נדרש הפרש של שנתיים לפחות בין יום היציאה ליום החזרה)
(*)

תאריך חזרה משוער (*)
חודש

/

יום
/

הנני מצהיר/ה כי כל הפרטים נכונים ומדויקים ומתחייב/ת להשיב את כל הסיוע שינתן לי על סמך פרטים אלו,
אם יסתבר כי אין זה כך.

/

מדינת ישראל
משרד העלייה והקליטה

טופס סיוע בתעסוקה
יש למלא את הטופס עבור כל בן משפחה שמעוניין בסיוע בתעסוקה עם חזרתו לארץ.
ניתן לצרף מסמך קורות חיים.
ידוע לי כי על מנת שאוכל לקבל סיוע מיטבי בקליטתי המקצועית בישראל ,יש צורך בהעברת קורות החיים שלי ופרטי
יצירת ההקשר איתי ,למעסיקים פוטנציאלים ולגורמים נוספים העוסקים בתחום ההשמה בתעסוקה .אשר על כן אני
מבקש ומסכים כי הפרטים האמורים ,יועברו לגורמים המתאימים.
שם פרטי ומשפחה

אני מעוניין בהכוונה בתחום:

______

יזמות עסקית

תאריך:

_____

מדענים /מו"פ

עליך למלא את המשך הטופס בהתאם לתחום הסיוע אותו אתה מעוניין

חתימה:

תעסוקה

מדינת ישראל
משרד העלייה והקליטה

 .6עבור סיוע

בתעסוקה:

השכלה (תואר /קורסים):
(חובה למלא מוסד לימודי במידה ונבחר תחום לימודי ,תואר\תעודה)

תחום לימודי :

תואר  /תעודה

תחום לימודי :

תואר  /תעודה

תחום לימודי :

תואר  /תעודה

מקצוע:
(במידה ומילאת תחום מקצועי חובה למלא מקצוע)

תחום מקצועי :

מקצוע

תחום מקצועי :

מקצוע

תחום מקצועי :

מקצוע

תחום מקצועי :

מקצוע

ניסיון תעסוקתי :
(במידה ומילאת שם מקום העבודה חובה למלא את שאר השדות שנת התחלה,שנת סיום,תפקיד,תחום)

שם מקום העבודה

שנת התחלה שנת סיום

תפקיד

תחום

מדינת ישראל
משרד העלייה והקליטה

הערות

ידוע לי כי על מנת שאוכל לקבל סיוע מיטבי בקליטתי המקצועית בישראל ,יש צורך בהעברת קורות החיים שלי ופרטי
יצירת ההקשר איתי ,למעסיקים פוטנציאלים ולגורמים נוספים העוסקים בתחום ההשמה בתעסוקה .אשר על כן אני
מבקש ומסכים כי הפרטים האמורים ,יועברו לגורמים המתאימים.
שם פרטי ומשפחה

______

תאריך:

_____

חתימה:

מדינת ישראל
משרד העלייה והקליטה

 .2עבור סיוע ביזמות עסקית
רעיון עסקי
תאור כללי של הרעיון העסקי שברצונך ליזום בארץ:

ידוע לי כי על מנת שאוכל לקבל סיוע מיטבי בקליטתי המקצועית בישראל ,יש צורך בהעברת קורות החיים שלי ופרטי
יצירת ההקשר איתי ,למעסיקים פוטנציאלים ולגורמים נוספים העוסקים בתחום ההשמה בתעסוקה .אשר על כן אני
מבקש ומסכים כי הפרטים האמורים ,יועברו לגורמים המתאימים.
שם פרטי ומשפחה

______

תאריך:

_____

חתימה:

מדינת ישראל
משרד העלייה והקליטה

 .3עבור סיוע למדענים  /מחקר ופיתוח
השכלה (תואר /קורסים):
(חובה למלא מוסד לימודי במידה ונבחר תחום לימודי ,תואר\תעודה)

תחום לימודי :

תואר  /תעודה

תחום לימודי :

תואר  /תעודה

תחום לימודי :

תואר  /תעודה

מקצוע:
(במידה ומילאת תחום מקצועי חובה למלא מקצוע)

תחום מקצועי :

מקצוע

תחום מקצועי :

מקצוע

תחום מקצועי :

מקצוע

תחום מקצועי :

מקצוע

ניסיון תעסוקתי :
(במידה ומילאת שם מקום העבודה חובה למלא את שאר השדות שנת התחלה,שנת סיום,תפקיד,תחום)

שם מקום העבודה

שנת התחלה שנת סיום

תפקיד

תחום

מדינת ישראל
משרד העלייה והקליטה

הערות

ידוע לי כי על מנת שאוכל לקבל סיוע מיטבי בקליטתי המקצועית בישראל ,יש צורך בהעברת קורות החיים שלי ופרטי
יצירת ההקשר איתי ,למעסיקים פוטנציאלים ולגורמים נוספים העוסקים בתחום ההשמה בתעסוקה .אשר על כן אני
מבקש ומסכים כי הפרטים האמורים ,יועברו לגורמים המתאימים.
שם פרטי ומשפחה

______

תאריך:

_____

חתימה:

