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בקשה לתיקון רישום נוכחות בארץ במוסד לביטוח לאומי
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פרטים אישיים – נא לרשום את הפרטים כפי שהם מופיעים בתעודת הזהות
שם משפחה

2

שם פרטי

מספר זהות

תאריך לידה

הצהרות
א .הצהרת נוכחות בארץ
הובא לידיעתי ,כי לפי מידע שהתקבל במוסד לביטוח לאומי ממשרד הפנים ,יצאתי מהארץ בתאריך ___________
בלא שהתקבל מידע בדבר חזרתי ארצה.לפיכך אני מצהיר כי:




לא יצאתי את הארץ בתאריך האמור ואין בידי דרכון ישראלי או זר.
בתאריך _____________ נכנסתי לישראל בתחנת ביקורת הגבולות ___________________ ומאז
שהיתי בישראל .כמו כן ,מצורפים בזה מסמכים לחיזוק טענה זו.
הובא לידיעתי כי בהעדר רישום של תאריך חזרה ארצה במשרד הפנים ,יקבע המוסד לביטוח לאומי על פי
המסמכים שהמצאתי והמידע הקיים בידיו את התאריך ממנו ניתן לראות בי כשוהה בארץ .



שהיתי בישראל אך אין בידי אסמכתאות לשהייה.
הובא לידיעתי כי על סמך הצהרה זו ,יחד עם הצגת תעודה מזהה ,ירשם במוסד לביטוח לאומי ,כי אני
שוהה בישראל החל מהיום.

ב .הצהרה אודות תאריך יציאה לחו"ל
הובא לידיעתי ,כי לפי המידע שהתקבל במוסד לביטוח לאומי ממשרד הפנים ,נכנסתי לארץ בתאריך ___________
בלא שהתקבל מידע בדבר יציאתי מהארץ .לפיכך אני מצהיר כי:



בתאריך _______________ יצאתי מישראל בתחנת ביקורת הגבולות _______________________ ,



מצורפים בזה מסמכים לחיזוק טענה זו.



אין בידי אסמכתאות ליציאה מהארץ.
הובא לידיעתי כי בהעדר רישום של תאריך יציאה מהארץ במשרד הפנים ,יקבע המוסד לביטוח לאומי
על פי המסמכים שהמצאתי והמידע הקיים בידיו ,את התאריך ממנו ניתן לראות בי כמי ששוהה בחו"ל .
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הצהרה
אני החתום מטה ,מצהיר בזה כי כל הפרטים בשאלון זה הם נכונים ומלאים .ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים או
העלמת נתונים אשר יכולים להשפיע על הזכאות הן עבירה על החוק ואדם אשר מוסר פרטים לא נכונים במרמה או
ביודעין ,דינו קנס כספי או מאסר.
תאריך _________________ שם _________________________

חתימה 

____________________
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חתימה 
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