משרד ראש הממשלה

Prime Minister’s Office

ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር

חלק א' – הצהרת גובה העדותክፍሊ፡ሀ.ውዕል መላእ ቅጥዒ ምስክር -
הצהרת גובה העדות

אני החתום מטה ,מאשר בזאת כי מר/גב' ______________ ,הופיע בפני ומסר לי את הפרטים של הנספה מר/גב' __________ ז"ל ,כפי שמולא על-ידי
בטופס מתן עדותו .אני מצהיר בזאת כי לאחר מילוי הטופס ,הקראתי בפני מוסר העדות את הפרטים המופיעים בטופס העדות ולאחר שהבין את תוכנם
ואישר את אמיתותם ,חתם בפני על ההצהרות להלן .אני מצהיר כי אין לי ולא תהיה לי בעתיד ,דרישת תשלום ו/או כל דרישה אחרת ,מאת ההסתדרות
הציונית ו/או ממדינת ישראל ,בגין העברת עדותו של מר/גב' _______________ ,לידי ההסתדרות הציונית ומדינת ישראל.

ውዕል መላእ ቅጥዒ ምስክር
ኣነ ፊርማይ አብ ታሕቲ ዝርከብ መላእ ቅጺ ፣ ወሮ/ አቶ___________________________ . አብ ቅድመይ በአካል ተርኪቦም ናይ መዋቲ
ወሮ/አቶ _____________________ኣማውታ ኩነታት ምስክርነት አብ ቅጺ ንኽመልእ ቃሎም ምሃቦም የረጋግጽ። ፎርሚ/ቅጺ ድሕሪ ምምለእይ
ምስክርነት ትኽክል ንምዃኑ ንምርግጋጽ ዘጽሓፉኒ ብሙሉኡ አንቢበሎምስ ኩሉ ቃሎም ትኽክል ምዃኑ ተረዲኦም ምስምማዖም ንቲ ዝመላእክዎ
ብፊርመኦም ምግላጾም /ምስክርነተይ ይህብ፡
ናይ ወሮ/አቶ______________ምስክርንነት/ ሓቤሬታ፣ ናብ ሂስታድሩት ሃጽዮኒትን ሃገረ እስራኤልን ስለ ዘተሓላለፍኩ ዝኾነ ክፍሊት ወይም ዋጋ
ዉዕለት ሕጂ ኾነ አብ መጻኢ ኻብ ሂስታድሩት ሃጽዮኒት ከምኡ ዉን ካብ ሃገረ እስራእል ንኸይጥይቕ ዉዕል እኣቱ።
חתימה ___________________________ፊርማ፡
שם פרטי:

ሽምካ/ኪ

מספר טלפון:

ቁጽሪ ተለፎን

שם משפחה:
מספר נייד:

ሽም ቤተሰብ
ናይ ኢድ ተለፎን

ת.ז:.
כתובת מגורים :

ጽሪ መንነት
መምበሪ ቦታ ምሉእ አድራሻ

חלק ב' – הצהרות וחתימות – מוסר העדות ክፍሊ ለ -ናይ ወሃብ ምስክር ዉዕልን ፊርማ -
מוסר העדות

אני החתום מטה מצהיר בזאת ,כי העדות שמסרתי למר/גב' __________ באשר למר/גב' _____________ ז"ל ,על פרטיה נכונים ואמיתיים ,וידוע לי כי
עדות זו והמידע הרשום בה ,יועברו לידי ההסתדרות הציונית ולמדינת ישראל ויהיו גלויים לעיון הציבור .כמו כן אני מסכים בזאת כי ההסתדרות הציונית ו/או
מדינת ישראל יבצעו כל שימוש במידע כפי שימצאו לנכון לעשות במסגרת הפרויקט להנצחת יהודי אתיופיה ,ואין לי ולא תהיה לי בעתיד ,דרישת תשלום ו/או
כל דרישה אחרת ,מאת ההסתדרות הציונית ו/או ממדינת ישראל ביחס לעדותי.

መስካሪ
ኣነ ፊርማይ አብ ታሕቲ ዝርከብ ንወሮ/አቶ_____________________ ዝሃብክዎ ምስክርነት ሓቤሬታ ቅላት ሓቀኛን እሙንን ከም ዝኾነ የረጋግጽ ። ብቃለይኮነ ብጽሑፍ ዝሃብክዎ
ሓቤሬታ ኩሉ ናብ ሃሂትስድሩት ሃጽዮኒትን ሃገረ እስራኤልን ተሓላሊፉ ንአንባቢን ደላይ ሓቤሬታን ሰብ ኩሉ ነጻን ግሉጽን ይኸዉን። ከምኡውን ሂስታድሩት ሃጽዮኒት ወይ
መንግስቲ እስራኤል በፕርጀክቲ ንዝኽሪ ኢትዮጵያዉያን ይሁዲ አድላዪ ንዝበለኦ ጥቕሚ ንኸወዕለኦ ከም ዝሰማማዕ የረጋግጽ።ከመኡ ውን ዝኾነ ክፍሊት ወይም ዋጋ ዉዕለት ናይ
ዝሃብክዎ ሓቤሬታ ፣ ሕጂ ኾነ አብ መጻኢ ኻብ ሂስታድሩት ሃጽዮኒት ከምኡ ዉን ካብ ሃገረ እስራእል ዝሓቶ ነገር የብለዪን።
חתימה________________ ፊርማ
ሽምካ/ኪ
שם פרטי:

מספר טלפון :

ቁጽሪ ተለፎን

שם משפחה:
מספר נייד:

 ሽም ቤተሰብקרבה לנפטר:
ናይ ኢድ ተለፎን

כתובת מגורים מלאה:

ምስ መዋቲ ዘለኩም ዝምድና
መምበሪ ቦታ ምሉእ አድራሻ

הסכמה להנצחת שם הנפטר במסגרת הפרוייקט
אני החתום מטה מצהיר בזאת כי הנספה מר/גב' ____________ ז"ל ,המופיע בעדותי הוא בן משפחתי מקרבה ראשונה (אבא/אימא/אח/אחות –
נא להקיף בעיגול).
אני מסכים כי שמו של הנפטר יונצח באתר ההנצחה ,שיוקם במסגרת הפרוייקט ,כפי שיוחלט על-ידי ההסתדרות הציונית ומדינת ישראל.

ፍቓድ ንዘኽሪ ሽም ናይ መዋቲ ብሓገዝ እዛ ፕሮጀችት
ኣነ ፊርማይ አብ ታሕቲ ዝርከብ ፣ ምስክርነተይ ዝሃብኩሉ መዋቲ/ት ወሮ/አቶ ______________________ የዋርሶ ቤቴ ሰበይ ቀረባ ዘመደይ ( አቦይ ፣ አደይ ፣ ሓወይ ፣ ሓፍተይ
)በዓል/ቲበተይ- ምዃኑ የረጋግጽ።- መልስኩም አኽብቡ
ሽሙ ናይዚ መዋቲ/ት ኣብቲ በዚ ፕሮጅርክቲ ዝምስረት መዘክር መንግስትን ሃሂስታድሩት ሃጽዮኒትን ብዝወሰንዎ መሰረት ሽሙአብ መዝክር ንክምዝገብ ይሳማማዕ።
חתימה_________________________ፊርማ፡
ሽምካ/ኪ
שם פרטי:

מספר טלפון:

ቁጽሪ ተለፎን

שם משפחה:

ሽም ቤተሰብ

מספר נייד:

ናይ ኢድ ተለፎን

קרבה לנפטר:
כתובת מגורים מלאה :

ምስ መዋቲ ዘለኩም ዝምድና
መምበሪ ቦታ ምሉእ አድራሻ

הסכמה לתיעוד מצולם במסגרת פרוייקט
אני החתום מטה נותן בזאת את הסכמתי להיכלל בסרט תיעודי שיופק במסגרת הפרוייקט.
ነቲ ፕሮጀክቲ ብዝምልከት ዉዕል ፊልማዊ ቀረጻ
በዚ ፕሮጀችቲ ንዝዝርጋሕ መዝገበ ቅርጺ ፊልሚ ንኽሳተፍ ፍቓደኛ ምዃነይ ብፊርማይ የረጋግጽ።
חתימה__________________________ፊርማ፡
ሽምካ/ኪ
שם פרטי:
מספר טלפון:

ቁጽሪ ተለፎን

שם משפחה:
מספר נייד:

ሽም ቤተሰብ
ናይ ኢድ ተለፎን

קרבה לנפטר:

ምስ መዋቲ ዘለኩም ዝምድና

כתובת מגורים מלאה

መምበሪ ቦታ ምሉእ አድራሻ

