
 

 

    ותיקים דירה חסרי זכאים עבור דרושים מסמכים

 

 סרי דירה ותיקיםזכאים ח

   זהותתעודת  

צילום נספח ילדים בתעודת  
 זהות

 צילום תעודת זהות של הילד -18עבור ילד מעל גיל 

על  אישור קצין העיר 
בצה"ל או אישור   שירות

מהגופים המורשים על שירות 
 לאומי

או  בלשכות קצין העיר ניתן לבקש אישור מקצין העיר
 האינטרנט באמצעות

 
ניתן לקבל מאחד  אישור על שירות לאומי

 הבאים:  הגופים
האגודה להתנדבות בעם בישראל, האגודה להתנדבות 

אגודה תורנית להתנדבות, המרכז  –בע"מ, עמינדב 
הרפואי שערי צדק ירושלים, עיריית ירושלים, שלומית 

ן, משרד בדרך, שלהבת, בת עמי, משרד הביטחו -
 החינוך.

אישור עדכני על היריון מרופא  
 ממוסד רפואי מוכר

 עבור מבקשת בהיריון בחודש חמישי ואילך

תעודת זהות של אחים/אחיות  
או תצהיר על מספר אחים 

 ואחיות

יש להמציא את פרטי הנפטר  –לגבי אח שנפטר 
 בתעודת פטירה או בתמצית מרשם אוכלוסין

 אישור ממשרד הפנים על נישואין תעודת נישואין 
 )למי שנשוי בנישואין לא דתיים(

אישור ממשרד הפנים על הכרה  
 בנישואין

  

 
  

 זכאים חסרי דירה ותיקים: יחיד
   תעודת זהות 

תעודת זהות של אחים/אחיות  
או תצהיר על מספר אחים 

 ואחיות

 פרטי הנפטר בתעודת פטירה או בתמצית מרשם אוכלוסין -אח שנפטר 
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 זכאים חסרי דירה ותיקים: זוגות נשואים
q 

 תעודת זהות
  

q  צילום נספח ילדים בתעודת
 זהות

 צילום תעודת זהות של הילד -18עבור ילד מעל גיל 

q  אישור עדכני על היריון מרופא
 ממוסד רפואי מוכר

 עבור מבקשת בהיריון בחודש חמישי ואילך

q  תעודת זהות של אחים/אחיות
או תצהיר על מספר אחים 

 ואחיות

 פרטי הנפטר בתעודת פטירה או בתמצית מרשם אוכלוסין -אח שנפטר

q על שירות  אישור קצין העיר
בצה"ל או אישור מהגופים 
 המורשים על שירות לאומי

או  בלשכות קצין העיר ניתן לבקש אישור מקצין העיר
 האינטרנט באמצעות

 
 ניתן לקבל מאחד הגופים הבאים: אישור על שירות לאומי

 –האגודה להתנדבות בעם בישראל, האגודה להתנדבות בע"מ, עמינדב 
אגודה תורנית להתנדבות, המרכז הרפואי שערי צדק ירושלים, עיריית 

בדרך, שלהבת, בת עמי, משרד הביטחון, משרד  -ירושלים, שלומית 
 החינוך.

q למי שנשוי בנישואין לא דתיים(  אישור ממשרד הפנים על נישואין ןתעודת נישואי( 

  
 
 

 זכאים חסרי דירה ותיקים: זוגות שנרשמו לנישואין
q 

 תעודת זהות
  

q  צילום נספח ילדים בתעודת
 זהות

 צילום תעודת זהות של הילד -18עבור ילד מעל גיל 

q  אישור עדכני על היריון מרופא
 ממוסד רפואי מוכר

 עבור מבקשת בהיריון בחודש חמישי ואילך

q  תעודת זהות של אחים/אחיות
או תצהיר על מספר אחים 

 ואחיות

פרטי הנפטר בתעודת פטירה או בתמצית מרשם  -עבור אח שנפטר 
 אוכלוסין

q על שירות  אישור קצין העיר
בצה"ל או אישור מהגופים 
 המורשים על שירות לאומי

או  בלשכות קצין העיר ניתן לבקש אישור מקצין העיר
 האינטרנט באמצעות

 
 ניתן לקבל מאחד הגופים הבאים: אישור על שירות לאומי

 –האגודה להתנדבות בעם בישראל, האגודה להתנדבות בע"מ, עמינדב 
אגודה תורנית להתנדבות, המרכז הרפואי שערי צדק ירושלים, עיריית 

בת עמי, משרד הביטחון, משרד  בדרך, שלהבת, -ירושלים, שלומית 
 החינוך.

q חודשים ממועד החתונה ברבנות, בכנסייה או בבי"ד השרעי 3 אישור על הרשמה לנישואין 
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