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 נוהל הפקת תעודת לידה

 כללי .1
עבור תעודת לידה  כל אדם שנולד בישראל, והוא רשום במרשם האוכלוסין, רשאי לקבל .1.1

, אח, אחות, סב ילדה, ילד,בן/ בת זוג, אם,  : אב,ועבור בני המשפחה הבאיםעצמו, 

 . סבתא

במידה הזולת,  בן/בת משפחה מקרבה אחרת או עבור עבורגם  תעודת לידהניתן לקבל  .1.2

 .(בצירוף מסמכים, אישורים והוכחות לעניין) לכאורה עניין בדבר למבקש/ת ענייןיש ו

המבקש לאחר תעודת לידה עבור בן/בת משפחה מקרבה אחרת או עבור הזולת תונפק  .1.3

 .אישורים / מסמכים להמצאה וצירוףענין בדבר יהיה בכפוף , הוכיח לכאורה ענין בדבר

 ניתן להפיק תעודת לידה גם עבור תושב שנמצא בחו"ל ע"י בן משפחה הנמצא בישראל. .1.4

ניתן להגיש גם בקשה באתר האינטרנט של הרשות, התעודה תשלח למען המבקש  .1.5

 הרשום במרשם האוכלוסין.

 מטרת הנוהל .2
 לקבוע את השיטה לטיפול בהפקת תעודת לידה. 

 תנאים ודרישות .3
 על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים:

 הצגת תעודת זהות באם התעודה היא עבורו. .3.1

בלשכה של אחד ההורים והצגת  בבקשה לתעודת לידה עבור קטין, נוכחות אישית .3.2

 להלן. 3.5תעודת זהות או כאמור בסעיף 

בלשכה  נוכחות אישיתלעיל,  1כאמור בסעיף בבקשה לתעודת לידה עבור בן משפחה  .3.3

 שלו. הצגת תעודת זהותמגיש הבקשה ושל 

הצגת תעודת זהות של  קטיןאחיו העבור של מבקש בגיר באם מדובר בתעודת לידה  .3.4

 אחד ההורים.המבקש (הבגיר) ושל 

, או כאשר 1950 לפניתאריך הלידה  :כאשר מירב הפרטיםעם מילוי טופס בקשה  .3.5

מקרבה ראשונה, או כאשר אין שאינו מתייחסת לזולת, ההבקשה למתן תעודת לידה 

 נוכחות אישית של המבקש בלשכה, או כאשר לא ניתן להפיק את התעודה מיידית.

 השירות אינו כרוך בתשלום אגרה. –תשלום אגרה  .3.6
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 הליך הטיפול .4
 לידה:פקיד קבלת קהל המטפל בפניה לקבלת תעודת  .4.1

יבדוק אם המבקש רשאי לקבל תעודת לידה, זכאים לבקש את השירות: בהתאם לאמור  .4.2

 בסעיף כללי.

במידה ומולא טופס בקשה הפקיד יוודא שהפרטים הרשומים בבקשה משקפים את פרטי  .4.3

 לפני כל השינויים וההוספות, אם נעשו כאלה).ברישום ראשון, הילוד בזמן הלידה (

לידה הרשום בטופס הבקשה וימיין את הבקשה לפי תאריך הפקיד יבדוק את תאריך ה .4.4

 הלידה כדלקמן:

 ואילך ניתן להנפיק תעודת לידה בלשכה. 1950מי שנולד משנת  .4.4.1

הבקשה למתן תעודת לידה תשלח לגנזך  1917-1949מי שנולד בין השנים  .4.4.2

 ההורדות להפקת תעודת לידה ושליחתה ישירות למבקש.

השלטון העותומני, ניתן לקבל אישור לידה , בתקופת 1917מי שנולד לפני  .4.4.3

 יש להעביר את הבקשה  לארכיון המדינה. –באמצעות ארכיון המדינה 

 הפקיד יאתר את רישום הלידה. .4.5

 בקובץ הממוחשב. .4.5.1

 (הודעת לידת חי). במרשםתיק ב .4.5.2

 בגנזך. - 1967עד שנת  1955ספרי לידות: משנת  .4.5.3

 בגנזך. – 1982תדפיסים של ספרי לידות עד שנת  .4.5.4

 .1982עד  1967 -ו 1965, 1956ספרי לידות בלשכות, שנים:  .4.5.5

ואילך בלשכה אפשרי בתנאי שהנתונים המופיעים  1950הפקת תעודת לידה משנת  .4.6

 בקובץ הממוחשב תואמים את הפרטים בזמן הלידה.

, ובדרך כלל חסרים פרטי לידה, מקום 1980יש לציין שהקובץ אינו מושלם עד שנת  .4.7

לא השלמת לאין לנפק תעודת לידה , נוספיםנתונים ואם, לידה, שם משפחת אבי ה

 .הפרטים החסרים

 הפקת התעודה. בטרםהמידע בקובץ הממוחשב להשלים או לתקן  חובה 
לאחר בדיקת הנתונים ועדכון הפרטים בקובץ הממוחשב על פקיד קבלת הקבל לבצע את  .4.8

 הפעולות הבאות:



 2.15.0001מספר נוהל:  תחום: מרשם 

 הפקת תעודת לידהנושא: 

 4מתוך      3דף    

 14.01.2019: תאריך עדכון 
 
 

 

 
 

 2.8.0001 מספר נוהל רשות האוכלוסין וההגירה
 

ויש הגבלה יש לפעול בהתאם לנוהל  לוודא שאין הגבלה  כל שהיא למתן השירות, במידה .4.9

 .1.2.0001הטיפול בהגבלה מספר 

 באם הכתובת שונתה, יש לבצע את השינוי/תיקון בהתאם לנוהל עדכון מען  .4.10

 .2.13.0001מספר 

יש לוודא כי הפרטים המופיעים בתעודת הלידה תואמים את הפרטים, כפי שהיו בעת  .4.11

בפרטי הרישום של הילד, של האם  הלידה. אין לכלול בתעודת הלידה שינויים שחלו

במידה ובוצע שינוי שם משפחה או פרטי או שינוי שם אחד ההורים, היולדת או של האב. 

ולהציע לו תעודה המעידה על שינוי  כי בתעודה יירשם השם המקורי,להודיע למבקש יש 

 השם האמור.

עוד יירות תיש להפיק תעודת לידה בש 4.11עד  4.1לאחר ביצוע כל האמור בסעיפים  .4.12

 .הממוחשבתבמערכת 

 

 שנולד בישראל. זריםעבור ילד של  תעתיק הודעת לידת חי – לידה אישור על .4.13
" ניתן לילוד להורים זרים שנולד בארץ, תעתיק הודעת לידת חי – "אישור על לידה .4.13.1

 משמש בעיקר למול נציגות המדינה של הזר והוריו בארץ לקבלת מסמך נסיעה זר.

 שניתנה בבית החולים הפרטים המופיעים בהודעת הלידה את העתיקיש ל .4.13.2

 ).2.2.0008, (עפ"י נוהל רישום לידה בארץ מס'  למערכת הממוחשבת

, יינתן להורי הקטין, עפ"י בקשתם בלשכה תעתיק הודעת לידת חי-אישור על לידה .4.13.3

ככל שאין בידי  .בית החוליםבבכפוף להצגת הודעת לידת חי מקורית שהונפקה 

ההורים הודעת לידת חי מקורית, יש לאמת מול בית החולים שבו ארעה הלידה 

 את הפרטים המופיעים בהודעת לידת החי. 

" לשהייה חוקית של תעתיק הודעת לידת חי-אין להתנות הנפקת "אישור על לידה .4.13.4

 ההורים בארץ.

לנולד מתיק זר במערכת  תעתיק הודעת לידת חי-יש לנפק אישור על לידה .4.13.5

 .הממוחשבת

פרטים שאינם מופיעים  "תעתיק הודעת לידת חי-ב"אישור על לידהאין להוסיף  .4.13.6

 בהודעת לידת החי המקורית.
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לבית החולים שהנפיק את הודעת הלידה נתון שיקול הדעת להחליט אם להיענות  .4.13.7

בהודעת  הוספת פרטי אבככלל, פניה לתיעוד מאוחר של לבקשה לתיקון ההודעה. 

מצופה שתופנה לבית החולים סמוך לאחר הלידה, על מנת שיתאפשר  הלידה

הכף תיטה  בשיהוי,לבית החולים לברר אותה עובדתית. פנייה כזו המוגשת 

לדחיית הבקשה (וזאת לאור הקושי המובנה לברר את העובדות בחלוף זמן רב), 

ת, כגון רישום אלא אם הבקשה תיתמך בראיות מוצקות התומכות בתיקון הטעו

 .התומך בטענה, המצוי בתיק הרפואי

לתקן את הרישום בהודעת הלידה, יש לצרף ידי בית החולים -על ככל שהוחלט .4.13.8

להודעת הלידה המתוקנת את התיעוד שעל פיו הוחלט לתקן את הודעת הלידה, 

ולהעבירה ללשכת רשות האוכלוסין. כן יש לציין, ליד התיקון שנעשה, את התאריך 

 ע התיקון.  בו בוצ

יובהר, כי הוספת פרטי אב להודעת הלידה מוגבלת למקרה בו הוכח כי האב נכח  .4.13.9

בבית החולים בימי הלידה, כעולה מהתיק הרפואי, וביקש, יחד עם האם, שפרטיו 

יירשמו אך הדבר לא נרשם בהודעת הלידה. אין מקום לתיעוד שינויים שאירעו 

 לאחר הלידה בהודעת הלידה. 

למערכת הממוחשבת, העתק יש להעביר את הודעת הלידה המקורית סרוק יש ל .4.13.10

 את הודעת הלידה המקורית יש להחזיר לפונה. לגנזך, ו

 תעתיק הודעת לידת חי –אישור על לידהיש להפיק  לעיללאחר ביצוע כל האמור  .4.13.11

 .הממוחשבתעוד במערכת יבשירות ת בהתאם למעמד

 הנולדתיק האישי של את טופס הבקשה וצירופיו יש לתייק ב :תיוקים .4.14

 החוק וסעיפיו .5
 .1965(א) (ב) לחוק מרשם האוכלוסין תשכ"ה  30סעיפים  .5.1

 1972-תעודות לידה ופטירה), תשל"גתקנות מרשם האוכלוסין (צורתן של  .5.2

 נספחים .6
  )2למתן תיעוד ממרשם האוכלוסין (מר/בקשה  .6.1

 



 

 
 

 מספר הזהות שם המשפחה השם הפרטי שם האב מספר הטלפון
    

         

         

         
 
 
 

  תעודת לידה 

    הישוב   שם בית החולים שבו אירעה הלידה 

  : שם המשפחה של האם לפני הנישואין
 

 נימוקך לבקשה, או יפוי כח. אם אינך מקרבה ראשונה לאדם אודותיו מבוקש השרות, עליך לצרף מכתב עם
 

  תמצית ממרשם האוכלוסין 

  דרושה למטרה 

 אם הבקשה מבוקשת עבור בן משפחה מקרבה ראשונה יש לצרף יפוי כח ותעודת זהות של בן המשפחה.
 משפט.עורך דין או פסק דין מבית ידי -מאושר עלאם הבקשה מבוקשת עבור בן משפחה אחר או עבור הזולת יש לצרף יפוי כח 

 
  תעודת פטירה 

 שם בית החולים  הישוב   תאריך הפטירה  מקום הפטירה    

    ללא ציון סיבת הפטירה  עם ציון סיבת הפטירה 

 אם אינך מקרבה ראשונה לאדם אודותיו מבוקש השירות, עליך לצרף מכתב עם נימוקיך לבקשה או ייפוי כח מבן המשפחה.
 
 
 

         

 תמספר הזהו
         

         
 

 שם המשפחה השם הפרטי שם האב שם הסב שם האם תאריך הלידה העברי תאריך הלידה הלועזי
    )למיעוטים(  יום חודש שנה שנה חודש יום

 

 .במשבצת זו  xיש לסמן בתיעוד,  , אם אין ברצונך שתאריך הלידה העברי יירשםהעברי בתעודות הנ"ל עפ"י חוק המרשם ירשם תאריך הלידה
 

 ארץ הלידה המין המצב האישי הלאום שם משפחה קודם שם פרטי קודם שם נעורים לנשוי/אה

   
 

 
 זכר 
 נקבה 

 

 

     המען מספר הטלפון
 הישוב הרחוב מספר הבית מספר הדירה המיקוד 

     
 

  : לצורךהפרטים מבוקשים 

  
 

המען למשלוח          
 הישוב  הרחוב  מספר הבית  ת.ד.  מיקוד התעוד:

 
 
 

    /תחתימת המבקש   תאריך    מקום 

 פרטי מבקש/ת השירות

 במשבצת המתאימה לבקשתך xנא לסמן 

 פרטי האדם אודותיו מבוקשת הבקשה

 
 

    תאריך     -הלשכה ב
 

   /תשם הבודק   הבקשה  /תשם מקבל

 08/2012 לשימוש המשרד 2מר / 

 מספרקבלה 
 
  

 

ישראלמד נת   י
וההגירה ן  סי כלו ת האו  רשו

 
 למתן תיעוד ממרשם האוכלוסיןבקשה 

 תעודת פטירה)תמצית רישום,  (תעודת לידה,
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