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אכייא קבע הוראת
30-06-01 *ה:1ההור מספר 99 מאי ל\דכון: תאריך פרסום: תאריך

aw :היא רישומת -30 וקפרק

כפולה נתינות בעלי של הצבאי שירותם בדבר לישראל צרפת בין הסכם ההוראה: עום

ללי 3

 של נפולה נת־טת בעל■ ם שר, אזרחי□ של הצבאי שירותם דר0ה בדבר כם0ה לידי הגיעו וצרפת ישראל ממשלות .1
וישראל. צרפת

-.06-04מג בהגומ״א ם מפורנו׳ הפעלש ונוהל □30הה של העיקריות הוראותיו .2

בצה״ל צבא■ שירות המשרת וישראל, צרפת של נפולה נשנות לו שיש ישראל ששב נ■ השאר, בין קובע, ההסנם .3
 מטעם מתאים אישור שיציג לאחר צרפת, בצבא צבא• שיחת לשרת חייב •היה לא ההטנם, להוראות בהתאם
בצהייל. הצבא■ שירותו על קשליר גן0 - מקשל״ר

האישור קבלת נוהל
בצה״ל שיחתם על אישור לקבל המבקשים בלבד, נפולה נתינות בעל■ מילואים, בשיחת או ד־ר0 בשירות חיילים .4

זו. לפקודה א׳ פח0בנ ניתנת שדוגמתו ,0טופ שימלאו לאחר למקשל״ר, ■פנו נם,0הה פ׳ על

את יוציא וחקיקה, ■עוץ ענף - מפצייר ע□ ובתיאום הדרושים, הפרטי□ נל את ■בדוק קשלייר גן0 - מקשל״ר .5
האישור.

אליא-מיניב באחריות: הפקודה
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 בלכוייס-
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אכייא קבע הוראת
30-06-01:ה?mהה מספר 99 מאי !:uny תאריך פרסום: תאריך

היא ומת ריש -30 הפרק: שם

ה: עום א הור כפולה נתינות בעלי ולu הצבאי טירות□ בדבר ליעוראל ערפת בין הסכם ה

א' נספח

ב־ דוגנזח לתעודה שח ז! ב
 העי וצרפתית, ישראלית נפולת, אזרחות בעלי של תצבא׳ שירותם בדבר וצרפת, ישראל שבין תאמנת על בהםתמך

 עריטז לצורך איש״ם □,פחם פר0מ להלן האמנה. מבחינת תצבא׳ מעמדי את 1ב דוגמה תעודה ג ע" לאשר מבקש
נכונים:- אלה פרסים ■דעת■ למ־סב כ■ מצהיר והעי האמורה, התעח־ה את לקבל זכאות■ ברבר הבדקה

עברית

צרפתית

האם ש!ם האב שם טי1פ שם קודם שם משפחה שם

ר1שחר תאריך 0ג״ו תאריך אישי 1פ0מ

עברית

צרפתית

ארצה הגעה תאריך עלייה תארי! לידה עיר לידה ארץ הTל תאריך

מתגייר מתאה״ו  ב־חו״ל ת1ש״ר ת1תקופ
)לפני

תאריך ערארצה( העלייה ואחרי ארץ תאריך עד אירץ

 ־ :18 בגיל בחזתי כתובתי
־ מלאה: טבחית כתובתי

הורייך? דהר הצרפתית האזרחות את הכשת האם
השבות? הוק באמצעות הישראלית האזרחות את הכשת האם

רץ־(pm) )חתימה( פרטי( )שם משפחה( )שם )דרגה( )תאום־(

המבקש פרט■


