2.2.0001

תחום :מרשם

קוד תחום:

2

מספר הנוהל:

נושא :רישום לידה בארץ

קוד נושא:

2

דף  1מתוך 12

תאריך עדכון24.03.2011 :

נוהל רישום לידה בארץ
כללי
 .1לידה במוסד
החוק מטיל את חובת מסירה על לידתם של נולדים על המוסד ,בדרך-כלל ,בית חולים ,בו
אירעה הלידה.
 .2לידה בבית
במקרים בהם הלידה מחוץ למוסד מוכר ,חובת הדיווח חלה על הורי הילוד.
 .3הבחנה בין הודעת לידה לבין תעודת לידה
על פי חוק מרשם האוכלוסין יש הבחנה בין הודעת לידה מכח סעיף  6לחוק מרשם
האוכלוסין ,לבין תעודת לידה ורישום במרשם האוכלוסין.
הודעת לידה ,כאמור בסעיף  6לחוק מרשם האוכלוסין ,הינה הודעה בלבד של האחראי על
המוסד שבו אירעה הלידה או של הורי הילוד אם אירעה במקום אחר.
על יסוד הודעת הלידה לפקיד הרישום הסמכות להורות על רישומו במרשם של מי שזכאי
לכך.
א .מטרת הנוהל
א 1.לקבוע את השיטה לטיפול ברישום נולדים בטופס הודעת לידת חי – מילוי טופס הודעת
הלידה בבית החולים או בלשכה למינהל אוכלוסין.
א 2.בדיקת הודעות לידת חי המתקבלות מבית החולים.
א 3.רישום עדכון קליטת הודעות הלידה בקובץ מרשם האוכלוסין.
א 4.תיקון/שינוי שם פרטי ומשפחה של נולד.
א 5.הפקת תיעוד :תעודת לידה וספחים חדשים להורים.
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ב .תנאים ודרישות:
ב 1.לידה בבית החולים
על האחראי על רישום הודעות לידת חי בבית החולים למלא את ההודעות על פי קובץ
ההוראות למילוי טופס הודעת לידה .עליו לקבל כל הפרטים ע"י הטוענים להיות הורי
הילוד .יודגש כי הודעת לידת החי אינה מהווה רישום במרשם האוכלוסין.
ב 2.בנוסף ,עליו לפעול על-פי ההנחיות הבאות:
ב 2.1.עליו לפנות ללשכה למרשם האוכלוסין לקבלת מידע נוסף ואמין ,במידת הצורך.
ב 2.2.ידרוש הצגת תעודות זהות כאשר מדובר בהורים אזרחי  /תושבי הארץ ,ונוכחות
האישית.
ב 2.3.ידרוש הצגת דרכון או תעודת מעבר – כאשר מדובר בהורים זרים ,ויצרף את
העתקים המסמכים המזהים.
ב 2.4.ללא מסמך מזהה ,אין לבצע רישום כלשהו אלא עליו לצרף מזכר בצרוף תמונה
ובצרוף פרטים על פי הצהרתה של היולדת .לצורך המשך טיפול יופנה למשרד
הפנים.
ב 2.5.על האחראי בבית החולים לשלוח את הודעות לידת חי ללשכה למינהל אוכלוסין
פעמיים בשבוע.
ב 3.לידה שאירעה במקום שאיננו מוסד
ב 3.1.על פקיד הלידות בלשכה למנ"א הרושם את הודעת הלידה לפעול לפי ההנחיות
הבאות:
• ידרוש נוכחות אישית של שני ההורים ,כאשר מדובר בהורים הנשואים זה לזו,
והצגת תעודת זהות.
• כאשר מדובר ביולדת שהינה פנויה :רווקה ,גרושה ,אלמנה ,והאב אינו מכיר
באבהות ,נוכחות היולדת בלבד.
• הצגת תעודת רופא או תצהיר מאת מיילדת מוסמכת אשר שטיפלו בלידה
)נספחים א' ו-ב'( ,בהעדר אישור רפואי כאמור לעיל ,יש לדרוש כל המסמכים
הבאים:
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 .1תצהירים מטעם הורי הילוד ,על היותה של האם אימו הביולוגית
של הילוד.
 .2אישור רפואי שניתן בידי רופא מוסמך על מעקב אחר הריון ,שנערך
החל משבוע  28להריון )נספח ג'(.
 .3אישור רפואי שניתן בידי רופא מוסמך אשר בדק את אם הילוד,
תוך  48שעות מיום הלידה.
בהיעדר האישורים הנ"ל ,יש להמציא תוצאות בדיקה גנטית להורות,
שנעשתה עפ"י צו של בית משפט לענייני משפחה לפי חוק מידע גנטי
התשס"א –  ,2000לשם קביעת אם הילוד כאימו הביולוגית )בדיקת
רקמות של אם הילוד והילוד(.

ג .הליך הטיפול
ג 1.במידה והודעת לידת חי מולאה בבית – החולים על פקיד קבלת קהל/לידות המקבל את
טופס הודעת הלידה לבדוק את הפרטים הרשומים בה ,ואם מולאה בהתאם להוראות
הנוהל ,כדלקמן:
ג 1.1.המען :לוודא שהמען הרשום בה אינו "השירות למען הילד" ,או קרן היסוד ,9
ירושלים ,או שד' ירושלים  22ת"א ,או דרך יפו  119חיפה.
במקרים כאלה מדובר באימוץ לכן יש להעביר את הודעת לידת חי לקליטה בגנזך
ההורדות ,ירושלים.
ג 2.1.לבדוק אם הפרטים הרשומים בטופס הודעת לידת חי מלאים ונכונים ,ותואמים
את חוק מרשם האוכלוסין ,לפי סעיף  21לחוק מרשם האוכלוסין.
ג 3.1.לוודא שאחד ההורים חתם על הודעת הלידה ,כאשר מדובר בהורים הנשואים זה
לזו.
ג 4.1.לאחר שנבדקה הזכאות של הילד להירשם במרשם האוכלוסין אם מתברר
שבהודעת הלידה אין התאמה בין הפרטים ,או שהפרטים אינם מלאים , ,יש
לקלוט את ההודעה בקובץ ולא להנפיק תיעוד .יש להזמין את ההורים לבירור,
ועל פי תוצאות הבירור יש לעדכן את הפרטים הנכונים בקובץ מרשם האוכלוסין.
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ג 5.1.יש לבדוק את המצב האישי של ההורים.

ג 2.יש לבדוק את מעמד ההורים כלהלן:
ג 2.1.כאשר שני ההורים אזרחים /תושבים או כאשר מדובר באם אזרחית ישראלית,
יירשם הילוד כאזרח ישראלי ,או תושב בהתאם למעמד ההורים .כאשר מדובר
בשני הורים תושבי קבע ,יש לבדוק בקובץ ביקורת הגבולות כדי לוודא כי לא
העתיקו את מרכז חייהם אל מחוץ לישראל .לגבי פרטי האב יש לפעול בהתאם
לנוהל .2.2.0007
ג 2.2.כאשר האם אינה אזרחית ישראלית ומתבקש מעמד לקטין מכוח טענה כי אביו
הוא אזרח ישראלי/תושב ישראל יש לפעול על פי נוהל אשרות נוהל מתן מעמד
בישראל לקטינים שנולדו בישראל בדרך של הכרה באבהות מספר .5.2.0004
ג 3.במידה והיולדת קטינה:
ג 3.1.אם היולדת קטינה ,ואינה מחזיקה בתעודת-זהות ,יש לבדוק אם צורף להודעת
הלידה תצלום עדכני של היולדת כפי שזוהתה בלידה ,צילום של תעודת זהות
עדכני של אחד מהוריה ,והספח בו רשומה היולדת.
ג 3.2.יש לוודא שהיולדת וגם אחד מהוריה חתמו על הודעת הלידה או במידה ומטופלת
בעו"ס יש להחתימו על הודעת הלידה.

ג 4.יולדת שנטשה ילוד בבית החולים
ג 4.1.במידה והיולדת לא הזדהתה בבית החולים ,ונטשה את הילוד בבית החולים ,יש
לברר עם בית החולים אם נמסרה הודעה על האירוע לידיעת השירות למען הילד
במשרד העבודה והרווחה והמשטרה המחוזית.
ג 4.2.במידה וכן ,יש להעביר את הודעת הלידה לקליטה לגנזך ההורדות בירושלים.
ג 4.3.במידה וידועים לבית החולים פרטי ההורים ,יש לברר אם נרשמו הפרטים שלהם
בהודעת לידת חי – ההורים יוזמנו ללשכה לבירור.
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ג 5.נוהל רישום הפרטים בהודעת הלידה ע"י פקיד בית החולים כמפורט בנוהל
מס'  2.2.0008בשים לב להנפקת תעודת לידה עם מ"ז והנפקת תעודת לידה ללא
מ"ז
ג 5.1.הפקיד ימלא טופס הודעת לידת חי באחד משני הסוגים
אם בית החולים הנפיק הודעת לידת חי ללא מספר זהות ,ובלשכה נבדק ונמצא
כי הילוד זכאי להירשם במרשם האוכלוסין ,וניתן לו מספר זהות ,יש לצלם את
הודעת הלידה עם המספר ולשלוח לבית החולים.
ג 6.קביעת מצבה האישי של היולדת
ג 6.1.לאחר קביעת מעמד האם ,יש לקבוע את מצבה האישי ,כי רק לאחר קביעה זו
מתאפשר רישום פרטי אביו של הילוד.
ג 6.2.חובה לזהות את הטוען לאבהות על סמך תעודת זהות .בהיעדר תעודת זהות,
הפרטים יירשמו על סמך הודעתו ויצוין בהערות כי הפרטים נרשמו ע"פ הודעה.
לא ייעשה רישום בקובץ על סמך הודעה זו.
ג 7.רישום פרטי הורים נשואים
ג 7.1.פרטי ההורים הנשואים ימולאו במקום שהוקצה להם .פרטים נילווים כגון :שם
משפחה של אבי האם או תאריך הנישואין ,שלא רשומים בתעודת הזהות,
יירשמו לפי הודעתם.
ג 7.2.בפרטי האב יירשמו אך ורק פרטיו האישיים של האיש ,שאם הילוד נשואה לו,
על-פי הרישום בתעודת הזהות.
ג 7.3.טענו שני בני הזוג,או האם בלבד כי בעלה של האשה אינו אביו של הילוד ימולאו
בפרטי האב בהודעת הלידה את פרטי בעלה .יובהר להם כי לא ניתן ,על-פי
סעיף  22לחוק ,לרשום במרשם את שם האב הנטען ואת פרטיו ,של מי שאיננו
בעלה של היולדת ,היות ומדובר באשה לא פנויה.
ג 7.4.ראה נוהל הוספת פרטי אב לקטין הרשום במרשם האוכלוסין מס' . 2.2.0007
ג 8.שם משפחה של ילוד להורים נשואים
ג 8.1.שם משפחה של ילוד נקבע בהתאם לסעיף  3לחוק השמות ,על בסיס שמות
הוריו.
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אם בהודעת הלידה נרשמו פרטי שני הורים שנשואים זה לזו ,ולהם שם
משפחה משותף ,הילוד יקבל את שם משפחת ההורים.
ג8.2.

היו להורים שמות משפחה שונים ,הילוד יקבל את שם משפחת אביו ובהסכמת
השניים יקבל את שם משפחת אמו ,או שני שמות המשפחה על-פי בחירתם,
נרשם שם משפחה לילוד וההורים פונים עד שנה מיום הלידה ומבקשים שם
אחד ההורים או שניהם יחד ,ניתן לקבל בקשתם ולבצע בדרך של תיקון שם
משפחה בהסכמת שני ההורים .יש לדרוש התיעוד הישן במידה ויש ,ולנפק
חדש לאחר התיקון.

ג 8.3.במידה וירצו ההורים לשנות בעתיד שם משפחה לילד בלבד יש להודיעם שיהיו
חייבים לפנות לבית משפט לפי סעיף  13לחוק השמות.
ג 8.4.חשוב להחתים את שני ההורים על הודעת הלידה ,במקום המיועד לכך ,בהיעדר
חתימת אחד ההורים ,הילוד יירשם במרשם האוכלוסין בשם המשפחה של אביו
בלבד.
ג 9.שם משפחה של ילוד שנולד לאשה פנויה )אם לא נשואה(
ג 9.1.על-פי סעיף  3לחוק השמות ,הילוד יקבל את שם משפחת אמו בעת הלידה.
ג 9.2.נתקבלה בבית החולים או בלשכה הצהרה על הכרה באבהות של טוען
לאבהות ,יקבל הילוד את שם משפחת האב האם או שני השמות ,השם הנבחר
יירשם בטופס ההכרה באבהות ויאושר בחתימת שני ההורים.
בהיעדר חתימת אחד ההורים ,הילוד יירשם בשם משפחת האם.
ג 9.3.ילד שנולד כאשר אמו התגרשה מאביו ,יקבל שם משפחת האם זולת אם
הסכימו הההורים למתן שם משפחת אביו.
ג 9.4.סעיף  2לחוק השמות קובע כי שם משפחה יכול להיות כפול בלבד
ג 10.מתן שם פרטי לילוד על ידי הורים
ג 10.1.שם פרטי לילוד יירשם על פי הודעת אחד ההורים .ההורים רשאים לתת יותר
משם פרטי אחד לילוד.
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ג 10.2.במידה ואין הסכמת הורה אחד לשם הפרטי שניתן ע"י בן זוגו ,רשאי אף הוא
לתת לילוד שם פרטי שיירשם בטופס הודעת הלידה.
ג 10.3.באין החלטה למתן שם פרטי מצד ההורים ישאר שם פרטי זה ריק עד שיפנו
ללשכה למסור הודעה על השלמת השם .במידה וניתן שם פרטי לנולד בבית
החולים או בסמוך ללידה ,ההורים רשאים ,לתקן את שמו הפרטי עד שנה מיום
הלידה גם אם קיבלו תעודת לידה וספחים לתעודת זהות בשם הפרטי שניתן
בעבר.
ג 11.המין
הפקיד יסמן ב X-במשבצת המתאימה זכר/נקבה.
ג 12.מקום הלידה
יירשם שם הישוב ובית החולים שבו אירעה הלידה  -אם הלידה אירעה מחוץ לכותלי
בית החולים והיולדת הגיעה לבית החולים תוך  24שעות ,הלידה נרשמת בבית
החולים ,יש לראותה כלידה שארעה במוסד! לידה שאירעה מחוץ לבית חולים לאחר
 24שעות בצרוף הוכחות ,רואים זאת כלידת בית והמקום יירשם הישוב בו אירעה
הלידה.
ג 13.תאריך הלידה העברי והגרגוריאני
ג 13.1.חובה לרשום תאריך לידה מלא ,הן העברי והן הגרגוריאני.
ג 13.2.חישוב יום הלידה לפי הלוח העברי והגרגוריאני מונים את יום הלידה העברי
משקיעת החמה עד השקיעה הבאה ,ואת יום הלידה הגרגוריאני מחצות
הלילה עד חצות הלילה.
ג 14.שעת הלידה
יש להקפיד לרשום גם את שעת הלידה במנה של  24שעות.
ג 15.מען ההורים לפי הודעתם
ג 15.1.מען ההורים יירשם בהודעת הלידה לפי הרשום בתעודת זהותם ,הורים בעלי
מענים שונים יירשם המען של ההורה תושב ישראל.
ג 15.2.לגבי הורה "תושב שטחים" יירשם המען בו מתגורר ,לגבי הורה תושב חוץ
לארץ תירשם מדינת המגורים והמען בחו"ל.
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ג 16.הלאום
ג 16.1.לילוד ששני הוריו הם יהודים ,או שאמו בלבד היא יהודיה יירשם לאומו "יהודי"-
לבקשת והסכמת שני ההורים ניתן לרשום הלאום והדת כ.(---) -
ג 16.2.יהודי – יירשם יהודי בלבד בלא כינויים ,אין לרשום בקיצורים.
ג 16.3.לילוד שאביו יהודי ואמו לא יהודיה ירשם בפרט הלאום "טרם נרשם" עד להגעת
שני ההורים ללשכה וקביעת לאום ודת לילוד ,בהתאם לנוהל .2.8.0001
ג 16.4.הלאום של מי שאמו איננה יהודיה ,יירשם בדרך כלל שם האזרחות של האם
)בלגי ,רומני ,צרפתי וכו'(.
ג 16.5.לילוד שהוריו קראים יירשם הלאום לפי בקשתם "קראי".
ג 16.6.לילוד שהוריו דרוזים יירשם לאומו – דרוזי.
ג 16.7.לילוד בן להורים לא יהודים,יירשם לאומו כלאום הוריו ,הלאום הינו בדרך כלל
שם האזרחות )ערבי ,אנגלי ,צרפתי(..
ג 16.8.היו הוריו בעלי לאום שונה ,יירשם כלאום האב או האם ,על פי בקשת שני
ההורים והסכמתם בכתב.
הודעת ההסכמה תצורף להודעת הלידה ,עליה יחתמו שני ההורים.
ג 16.9.ביקשו ההורים שלא לציין מאומה בפרט הלאום ,או שפרט הלאום לא רשום
בתעודת הזהות של ההורים )מופיעים  (---תתקבל מהם הודעה נפרדת בכתב,
עליה יחתמו שני ההורים והיא תצורף להודעת הלידה.
ג 17.הדת
ג 17.1.נוהל רישום הדת כנוהל רישום הלאום.
ג 17.2.בכל מקרה אחר רק במקרה של ספק יניח האחראי את פרטי הלאום והדת
ריקים ,ויזמן את ההורים ללשכה להמשך טיפול.
ג 18.משקל התינוק
יש לרשום את משקל הילוד בגרמים.
ג 19.יחיד/תאומים
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אם הלידה היא לידת יחיד יש לסמן  Xליד המשבצת "יחיד" אם הלידה היא של תאומים
יש לסמן  Xליד המשבצת "תאומים" ולסמן  Xליד מספר התאום המתאים :ראשון ,שני,
שלישי ומעלה.
ג 20.פרטים על ההורים
הפרטים יירשמו לפי תעודות הזהות של ההורים אם אחד או שני ההורים אינם תושבי
הארץ תירשם במשבצת של מספר הזהות המילה "דרכון" או תעודת מעבר ושם
המדינה שנתנה אותו ,ומספר הדרכון.
ג 21.הפרטים הבאים יירשמו לפי הרשום בתעודת הזהות של ההורים
 שם המשפחה )או החמולה(
 השמות הפרטים
 תאריך הלידה
 ארץ הלידה
 המצב האישי
 הלאום
 תאריך הנישואין – לגבי אשה נשואה – עפ"י הודעתה
 שם משפחת אבי האם אם לא רשום ,עפ"י הודעת האם
 עבור בני מיעוטים יירשם גם הפרט :שם פרטי של אבי האב )הסב(
 מען ההורים ,רצוי להוסיף גם מספר טלפון.
ג 22.הפרטים הבאים יירשמו לפי הודעת ההורים
 שנת עלייה
 ארץ לידת אבי האב ואבי האם
 משלח יד
 מספר שנות לימוד
 נישואין קודמים של האם :ראשונים ,שניים ויותר
 מספר הילדים שנולדו לאם לפני ילוד זה.
ג 23.מילוי פרטים אחרים בהודעת הלידה
סעיפים  35,34בהודעת הלידה מיועדים לרישום במשרד הפנים בלבד.
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ג 24.רישום ילד שנפטר סמוך ללידה
יש לעדכן את הקובץ בהתאם לכל הכללים שפורטו לעיל ,ולעדכן מיידית את הפטירה
בהתאם להודעת הפטירה שצורפה ולהעביר לגינזך.

ג 25.תיקונים בהודעת הלידה שמולאה בבית החולים

ג 25.1.אם במהלך מילוי הודעת הלידה חלה טעות ברישום פרט מסויים,
והאחראי נאלץ לבצע תיקון בפרט זה ,יבוצע התיקון כדלקמן:
ג 25.2.יימתח קו על הפרט הטעון תיקון ויירשם מעליו או משמאלו ,באותה משבצת,
הפרט בצורה הנכונה.
ג 25.3.מבצע התיקון יוסיף ליד התיקון את ראשי תיבות שמו ,תאריך וחותמתו.

ג 26.הטיפול בהודעת הלידה בלשכה
ג 26.1.הפקיד המקבל את הודעת הלידה מבית החולים יבדוק את הפרטים הרשומים
בה בהתאם להוראות הנוהל,ירשום את שם הלשכה ואת תאריך קבלת ההודעה
בסעיף מס' .34
ג 26.2.אם מדובר בהודעת חי עם מס' ת"ז יש להיכנס לשירות "רישום נולד הזנה
מרוכזת" ,לצורך קליטת הודעת הלידה,לאחר שנבדקה זכאותו של הילוד
להירשם במרשם האוכלוסין שכן השימוש בטופס הודעת לידת חי עם מספר
זהות ע"י בית חולים ,אינו מהווה רישום במרשם האוכלוסין ,ורק הרישום ע"י
פקיד רישום מוסמך ברשות האוכלוסין הופך את הילוד בעל מספר זהות.
ג 26.3.לקליטת פרטי האב יש לפעול לפי נוהל .2.2.2007
ג 26.4.יש לוודא שאין הגבלה כל שהיא למתן השירות לאחד הורים או לשניהם,
במידה ויש לפעול בהתאם לנוהל הטיפול בהגבלה מספר .1.2.0001
ג 26.5.יש לוודא שקוד האזרחות של ההורים אינו .19
במידה וכן יש לפעול לפי נוהל הטיפול בקוד  19אזרחות מספר .4.9.0002
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ג 26.6.יש לוודא שההורים אינם רשומים בסטטוס נפטר ,חדל להיות תושב ,עבר,
רשום כמי שנמצא בחו"ל ,במידה וכן יש לפעול בהתאם לנוהל הטיפול בסטטוס
מספר .1.9.0001
ג 26.7.אם כתובת ההורים שונתה יש לבצע את השינוי בהתאם לנוהל עדכון מען
מספר 2.13.0005
ג 26.8.לאחר הביצוע על האמור בסעיפים  1-6יש לקלוט את הודעת הלידה בקובץ.
ג 26.9.בסעיף  34בהודעת הלידה יש לחתום על הודעת הלידה ,להטביע את החותמת
האישית ואת תאריך קליטת הודעת הלידה במרשם.
ג 26.9.במידה והודעת הלידה נרשמה בלשכה )לידת בית( יש למסור העתק ממנה
להורים )תלוש להורים( .יש לשלוח העתק למוסד לביטוח לאומי ,לפי מגורי
ההורים.
ג 27.הפקת תעודת לידה וספחים לת.ז .להורים
ג 27.1.במידה והשם הפרטי של הנולד נרשם בהודעת הלידה שהתקבלה מבית-
החולים ,וההורים טרם פנו ללשכה למנ"א ,יש להנפיק תעודת לידה וספחי
תעודות זהות להורים ,גם אם לא נשלחו ספחים בצרוף להודעת הלידה ,אין
לשנות את המען ,ולשלוח ,לפי המען הרשום בקובץ.
ג 27.2.במידה ויפנו ההורים ללשכה ויבקשו לתקן את שמו הפרטי של הנולד ,ניתן
לאשר את בקשתם להגיש בקשה לתיקון השם הפרטי ,בתנאי שהבקשה תוגש
בהסכמת שני ההורים ובנוכחותם האישית ,ועד שנה מיום הלידה של ילדם.
במידה וחלפה שנה מיום הלידה יש להנחות את ההורים להגיש בקשה לשינוי
שם יש לפעול בהתאם לנוהל הטיפול בהודעה על שינוי שם פרטי לקטין מספר
.2.10.0007
ג 27.3.ראה נוהל הנפקת תעודת לידה מספר.2.15.0001 :
ג 28.הודעת לידה – תושבי יש"ע
ג 28.1.הודעות לידה המתייחסות לתושבי יו"ש וחבל עזה מתקבלות מבית החולים ללא
מספר זהות .יש לשלוח את הודעות הלידה למת"ק המתאים בהתאם למגורי
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ההורים .המתק"ים מטפלים בהודעות הלידה מול הרשות הפלסטינית .מת"ק
ארז למתאם מרשם אוכלוסין בחבל עזה או לממונה מנ"א במינהל אזרחי יש"ע.
ג 28.2.ראה נוהל הפקת תעודת לידה מספר.2.15.0001 :

ג 29.הודעות לידה – זרים
ג 29.1.ילוד ללא מספר-זהות )זרים ותיירים( יעודכן בקובץ זרים על-פי מספר הדרכון
של האם  +מספר נילווה.
ג 29.2.הודעות הלידה תישלחנה לגנזך ההורדות לתיוק.

ד .החוק וסעיפיו
ד 1.חוק מרשם האוכלוסין וסעיפיו תשכ"ה – .1965
ד 2.חוק השמות וסעיפיו לחוק מרשם האוכלוסין התשט"ז.1956 -

ה .נספחים
ה 1.הודעת לידת חי עם מספר-זהות )מר(22/
ה 2.הודעת לידת חי ללא מספר זהות )מר22/א(
ה 3.טופס הכרה באבהות )מר(25/
ה 4.רישום דת ולאום לילוד או ברישום ראשוני )מר(63/
ה 5.רישום שם משפחה של ילוד בעת רישום לידה )מר(64/
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