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 ---, סניף ביטוח לאומיהמוסד לעבור: 

 את שם הפקיד האחראי שאליו יגיע הטופס ורשום את שמו(בסניף שלך )ברר  ---לידי: 

 ---כתובת: 

 ---פקס: 

 ---מאת: 

 ---תעודת זהות: 

  ---מייל: 

 +44 ---טלפון: 

 כתובת:

--- 

London --- 

United Kingdom 

 ביטול תושבות לבקשת נספח 

 שלום,

( אבקש להציג נתונים נוספים שאינם באים לידי ביטוי 726בהמשך לשאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו"ל )טופס בל/

 בשאלון.

, אך בשל מצבו כתושב אז עברתי להתגורר בפרנקפורט 2102 בשנתשתהליך ההגירה שלי החל ציין אראשית, 

עברתי להתגורר בלונדון,  2104למרץ  01 -ולתמוך בהוריי. ב 2102ביוני  נאלצתי לשוב לישראל הבריאותי של אבא שלי

 נפטר. חזרתי לישראל באותו היום ונשארתי עם אימי עד סוף אפריל. אביאך שבוע לאחר מכן 

תי לעבוד כשכיר במשרה מלאה בחוזה והתחל ,St. John's Wood, שכרתי דירה באיזור לונדוןחזרתי ל 2104למאי  0 -ב

 לשנה מינימום.עבודה 

מבחינת מגורים, הכנסה וחיי חברה שמתרכזת  קרוב לשנתיים, מרכז החיים שלי עבר לאירופה/לונדון לפני למעשה

 . או חברים קרובים בישראל עבודה/הכנסהאין לי נכסים, בנוסף, . לא ישראלית ורובהבעיקר באירופה 

 בקצרה, הנימוקים בעד ביטול התושבות הינם:

 מצורף צילום( .הנני בעל אזרחות איטלקית ודרכון איטלקי( 

  מצורף צילום( .גרמניהנני בעל רישיון נהיגה( 

  מצורף צילום( .אפשר לעבוד בבריטניה באופן חוקימשהנני תושב לונדון, בעל מספר ביטוח לאומי בריטי( 

 ובפרנקפורט בלונדוןבנק נות הנני בעל חשבו. 

  שירותים רפואיים כשאני  אני מקבל הובכאזרח אירופי ותושב לונדון אני רשום במרפאה האיזורית ליד מקום מגוריי

 .נזקק להם

 חיי חברה מצאתי את מקומי באירופה/לונדוןמבחינת מגורים, עבודה ו. 

 ידי אחותי ומשפחתה-שנתמכת על אין לי קשר לישראל, מלבד אימי. 

 

 

 

 את תושבותיי הישראלית. את החלטתי לחיות כתושב לונדון ובטלכבד אנא 

 ןאנא עדכ ללונדון, באופן קבועאם יש משהו נוסף שאני יכול לעשות כדי להוכיח לביטוח הלאומי שמרכז החיים שלי עבר 

 כל מידע שיידרש כדי להימנע מאי הבנות.אותי ואמסור לך 

 תודה מראש,

---  

 

 leaveisrael.comאתר מכל הזכויות ניתנות לכם באהבה  – 2104יולי  – גרסה ראשונה

לא יאפשר לי לקבל שירות רפואי בישראל  יתישראלהני מצהיר בזאת שידוע לי שביטול התושבות א

 ועומד מאחורי בקשה זו.במידה ואזדקק לו בעתיד. אני מבין את המשמעות הכרוכה בביטול התושבות 

 

http://www.leaveisrael.com/

