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 כללי .1

-רישום נולדים בישראל במרשם האוכלוסין מבוסס על חוק מרשם האוכלוסין תשכ"ה .1.1

 ותקנותיו. 1965

 רקע כללי על החוקים והתקנות בדבר רישומי נולדים .1.1

שנכנס לתקפו ביום ט' מרשם( חוק ה -)להלן 1965-חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה .1.1.1

בא במקום החוקים הקודמים שטיפלו בנושא רישום לידות  1.8.1966באב תשכ"ו 

, 1949-)סעיפים מסוימים מפקודת בריאות העם ופקודת מרשם התושבים תש"ט

 כולה(. מאז קבלת החוק מתנהלים כל רישומי הנולדים בישראל על פי סעיפי חוק

 .חוק השמות( -)להלן 1956-וק השמות התשט"זותקנותיו, וכן על פי ח המרשם

להפעיל את החוקים הנ"ל,  כוהוסמ/ רשות האוכלוסין וההגירה משרד הפנים  .1.1.1

את ספרי  ,הרשות לשכותו וביומטריאגף מרשם , מינהל האוכלוסין םומטעמ

 הלידות ואת מרשם האוכלוסין.

ים, תוך מרשם מטיל את חובת מסירת הודעה על לידתם של נולדהלחוק  6סעיף  .1.1.1

ימים לאחר הלידה, על "מוסד". "מוסד" לעניין סעיף זה הוא "לרבות בית  10

חולים, בית סוהר, מוסד ציבורי או דתי, מוסד צדקה, מעון, בית מלון, כלי רכב וכלי 

החובה להודיע  ,הלידה". אם הלידה לא אירעה במוסדשיט ציבוריים בהן אירעה 

 והמיילדת שטיפלו בלידה.על הלידה חלה על הורי הילוד, הרופא 

 מטרת הנוהל .2

קובץ זה מיועד לאחראי על הכנת הודעות לידת חי בבית החולים. בקובץ רוכזו ההוראות  .1.1

 מרשם.הלמילוי טופס הודעת לידת חי, המתבססת על חוק 

הנך מתבקש לקרוא בעיון הוראות אלה, לנהוג על פיהן ולהקפיד ברישום נכון של פרטי  .1.1

 תיד מן הילוד והוריו טרדות וקשיים.הרישום, דבר שימנע בע

בעת הרישום עליך לדרוש מן ההורים להמציא לך את תעודות זהותם, ואם אינם תושבי  .1.1

 תעודותהארץ, להמציא את הדרכון או מסמך הנסיעה איתו נכנסו לארץ, ולרשום על פי 

הודעת במקרים בהם את הפרטים בהודעת הלידה.  הזהות או עפ"י מסמך הנסיעה הזר

צילומים של עמודי הפרטים להודעה לצרף נרשמת עפ"י מסמך נסיעה זר, חובה ידה הל

 והתמונה של ההורים מתעודת הזהות או הדרכון.
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אם, מסיבות שונות, ולשם רישום נכון של הודעת הלידה הינך זקוק למידע נוסף ממרשם  .1.4

ידע זה תוכל לקבל מ –האוכלוסין על הורי הילוד, כגון: שמם, מצבם המשפחתי וכו' 

 מפקיד הלידות בלשכה האזורית למינהל אוכלוסין.

 תנאים ודרישות .3

 המרשםלחוק  6חייב לפי סעיף ( 1.1.1האחראי במוסד )ראה הגדרת "מוסד" בסעיף  .1.1

שכוללת את ימים מיום הלידה, הודעת לידת חי  10למסור למינהל האוכלוסין תוך 

 " ל פי טופס "הודעת לידת חיל כל לידת חי שאירעה במוסד. ההודעה תימסר עהפרטים ש

 1971-ת לידה ופטירה(, התשל"בוהודעבתקנות מרשם האוכלוסין )הטפסים ל הקבוע

 כפורט להלן: סוגיםהשברשות בתי החולים, באחד משני ( 11)מר/

 עם מספר זהות(. 11)מר/שבראשה מצוין מספר זהות  ת חיהודעת ליד .1.1.1

 (11, )מר/ללא מספר זהות ת חיהודעת ליד .1.1.1

 :ידה עם מספר זהות תשמש לרישום ילודהודעת ל .1.1

להנחת דעת  ,פיהעל וזוהתה  תקפה הציגה תעודת זהות ישראליתש יולדת  .1.1.1

או  בתעודת זהותה הביומטרית כאזרחית ישראלית , ורשומההאחראי על הרישום

 בספח של תעודת הזהות, במקום המיועד לכך. או בתעודה הרגילה

 ,פיהעל וזוהתה  תקפה ת ישראליתתושבת ישראל, והציגה תעודת זהו יולדת .1.1.1

הציג  אב הילודכן ו ורשומה כתושבת קבע, ,להנחת דעת האחראי על הרישום

 קבע תושבכאזרח ישראלי או והוא רשום כ פיהעל וזוהה  תקפה תעודת זהות

 .יישראל

 אין להשתמש בהודעת לידה שבראשה מספר זהות אם לא הוצגה תעודת זהות .1.1.1

 ת. ודאי של היולדלזיהוי  תקפה

הערה: יצוין כי השימוש בטופס הודעת לידת חי עם מספר זהות ע"י בית החולים, אינו 

מהווה רישום במרשם האוכלוסין ורק הרישום על ידי פקיד רישום מוסמך במינהל 

 האוכלוסין, הופך הילוד לנרשם בעל מספר זהות.

 ר:תשמש לרישום ילוד בישראל כאש( 11)מר/ מספר זהותללא  ת חיהודעת ליד .1.1

 אמו איננה אזרחית ישראלית. .1.1.1

 של ישראל. קבע שני הוריו אינם תושבי .1.1.1

 .לא זוהתה בוודאות על סמך תעודת זהותהאם היולדת  .1.1.1
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שלהם, ככל שמדובר הזהות את תעודות  להציגלדרוש מן ההורים  חובהבעת הרישום  .1.4

הדרכון או חובה להציג את ינם תושבי הארץ, ואבזרים שאין ברשותם תעודת זהות, 

את  לרשום יש ,לאחר זיהויים בהתאם למסמכים אלו, ושברשותםמך הנסיעה מס

רישום נולד . הזהות או עפ"י מסמך הנסיעה הזר על פי תעודות הפרטים בהודעת הלידה,

הודעת הלידה צילומים של עמודי הפרטים והתמונה של ההורים חובה לצרף ל לזרים יש

 .מתעודת הזהות או הדרכון

לדת תעודת זהות ו/או מסמך נסיעה זר, חובה לציין זאת בהודעת ככל שאין ברשות היו .1.5

. ככל שמתקבלת הצהרת אבהות הלידה ולצרף להודעה תמונה ברורה ועדכנית של האם

 .יש לצרף אף את תמונת האב הנטען

 הליך הטיפול .4

טופס הודעת לידת חי ימולא על ידי האחראי במוסד  הכנת הודעת לידה והחתמתה. .4.1

לאחר  האם והאב של הילודאו האחות בבית החולים( וייחתם ע"י )הרופא, המזכיר 

 שקראו או שקרא להם האחראי את תוכן ההודעה.

היולדת )מילואים, שהות האם עד לשחרור  האם והאברק בהיעדר אפשרות לחתימת 

 .האם, מצב בריאותי של האם וכד'( יסתפק האחראי בחתימת האבבחו"ל של 

מחזיקה בתעודת זהות יש לצרף להודעת הלידה: יולדת קטינה ואינה האם האם  .4.1.1

תצלום עדכני של היולדת כפי שזוהתה בלידה, צילום של תעודת זהות של אחד 

אחד מהוריה  את מהוריה והספח בו היולדת רשומה. יש להחתים את היולדת וגם

 . על הודעת הלידה (הלידהאת  יםמלווככל ש)

ידע את שירותי הרווחה , יש ליהיא קטינה יולדתהאם הבכל מקרה שבו  .4.1.1

 באמצעות העובד/ת הסוציאלי/ת של המוסד.

ונוטשת  כראוי שהיולדת אינה מזדההתשומת לב מיוחדת תינתן למניעת מקרים  .4.1.1

. ניטש ילוד בבית החולים מבלי שהיולדת זוהתה על פי את הילוד בבית החולים

רות תעודת זהות יביא האחראי על רישום הלידות במוסד את הדבר לידיעת הש

 .בהקדם האפשרי למען הילד במשרד הרווחה והמשטרה המחוזית

יירשמו האב או האם על אף שלא הזדהו כדין, אם ידועים לבית החולים פרטי  .4.1.4

ללא חתימת ההורים, ויצוין בהודעת הלידה עפ"י מה  –ם בהודעת הלידה הפרטי

 מולאו הפרטים. 
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ויטביע בה את חותמת מוסד, כל הודעות הלידה שנרשמו בהאחראי על המוסד יחתום על  .4.1

 בית החולים והתאריך, וירשום גם את שמו המלא באופן ברור וקריא.

 בהודעה האב והאםמקורות לרישום פרטי  .4.1

. מספרי הוודאי פרטי הורי הילוד יועתקו מתעודות הזהות שלהם, לאחר זיהויים .4.1.1

 הספרות( למקום המיועד לכך. 9הזהות יועתקו במלואם ובמדויק )בכל 

הורים תושבי חוץ לארץ שאינם רשומים במרשם האוכלוסין )תיירים, פרטי  .4.1.1

דיפלומטים, עובדים זרים וכו'( יועתקו מהדרכונים הזרים )או תעודות המעבר( 

 .ע"י האחראיהוודאי בישראל, לאחר זיהויים לפיהם הם שוהים 

את   ,זרכי מדובר בדרכון  ,הוריםשל זהות החשוב לציין במקום המיועד למספרי  .4.1.1

. לדוגמא: דרכון צרפתי מס' של בעל הדרכון האזרחותאת ו הזר ספר הדרכוןמ

 כמו כן, חובה לצרף צילומים של עמוד הפרטים בדרכון.. 1114

היו ההורים תושבי אזורי יהודה שומרון וחבל עזה )להלן האזור( הפרטים יועתקו  .4.1.4

קום מתעודות הזהות של האזור, לאחר זיהויים, ע"י האחראי. חשוב לציין במ

חובה , ם כי מדובר בתעודת זהות של האזורהמיועד למספרי זהות של ההורי

 ת הזהות של האזור.ותעודצילום של לצרף 

תעודות זהות או המסמכים האחרים  לאבבאה האם להירשם ללידה ואין לה או  .4.1.5

בהתאמה, או שהיא טוענת שאיבדה אותה או שבתעודות הזהות לא נרשמו 

 לשכת רשותשי )כגון רשום בה שהם רווקים( יופנו אל השינויים שחלו במצבם האי

להנפיק את התיעוד הנדרש, או כדי הקרובה ביותר כדי וההגירה האוכלוסין 

או לקונסוליה הרלבנטית לשם הנפקת התיעוד שיירשמו בה שינוי מצבם האישי, 

 .כנדרש על מנת שניתן יהיה למלא את הודעת הלידההנדרש, הכל 

בידי היולדת תעודת זהות יש לדרוש להמציאה כתנאי למילוי באותם המקרים שאין  .4.1.6

הודעת הלידה, אם עד השחרור מבית החולים לא המציאה בכל זאת תעודת זהות 

 יש לנהוג לפי הנוהל הבא:

)גם אם האם טוענת ( 11)מר/ בהודעת לידה ללא מספר זהותלהשתמש  .4.1.6.1

  .שהינה אזרחית(

ולדת ולאשר בהערות כי להצמיד להודעת הלידה תמונה עדכנית של הי .4.1.6.1

היולדת זוהתה מול התמונה ע"י האחראי בבית החולים ולהפנות להמשך 

כי היעדר  חשוב להסבירבלשכת רשות האוכלוסין וההגירה,  בירור זהותה

 .זהות האם היולדת לקבוע אתתמונה תצריך פנייה לבית המשפט כדי 
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 לידה.פרטי האם יירשמו עפ"י הודעתה וחובה להחתימה על הודעת ה .4.1.6.1

האחראי ירשום באופן בולט בהערות בראש הטופס כי היולדת לא הציגה  .4.1.6.4

 הפרטים נרשמו עפ"י הודעתה.כי ו מסמך מזהה

ון זר(, יש כי זיהוי )תעודת זהות או דרככל שגם האב הנטען אינו מציג מסמכ .4.1.6.5

 לצרף להודעה גם תמונה ברורה ועדכנית של האב.

 ש לצמצם במידת האפשר מקרים כאלה. י .4.1.6.6

 וב הודעות לידת חינית .4.4

( לבתי החולים הינה וללא מספר זהותהפצת הודעות לידת חי )עם מספר זהות  .4.4.1

, רחוב מסילת נכסים רכש ולוגיסטיקהרשות האוכלוסין וההגירה, אגף באחריות 

  .ירושלים  6ישרים 

 העתקים. 1בנויה ממקור + ( 11מספר זהות )מר/או ללא עם הודעת לידת חי  .4.4.1

 האוכלוסין.כות רשות ללשמיועד  -המקור  .4.4.1.1

, ימסר לאם הילוד עם השחרור "תלוש להורים" בצבע אפור, - 1העתק  .4.4.1.1

 אין בשום אופן לתת להורים את המקור.מבית החולים 

חציו יישאר בבית החולים לרשומות הרפואיות וחציו   בצבע כחול – 1העתק  .4.4.1.1

 .יישלח למשרד הבריאות" ספח למומים נולדים"

מספרי זהות  ללא / עם לידת חיטופסי הודעות קבץ מישלח את  הרפואי המוסד .4.5

או  הסמוכה לבית החוליםוההגירה האוכלוסין ללשכות רשות פעמיים בשבוע שהצטברו 

 .המתואמתרשימה הבית החולים, עפ"י מול אחרות העובדות הללשכות הרשות 

ל רישום או בגלבבגלל טעות בבית החולים טופס הודעת לידת חי עם מספר זהות שנפסל  .4.6

)חסר העתק, מס' זהות משובש וכו'( יש לבטלו על כל העתקיו, ולהחזיר את  אחרפגם כל 

 אל: כל ההעתקים המבוטלים 

 , וביומטריאגף מרשם 

 מינהל האוכלוסין

  רשות האוכלוסין וההגירה,

 ירושלים., 6רחוב מסילת ישרים 

לידת מת",  "הודעת – שבאחריות משרד הבריאותיש לציין כאן כי קיים טופס נוסף,  .4.7

חי. ההודעה תועבר כאמור, למשרד לא שיש להכין בכל מקרה של עובר/ילוד שנולד 

 הבריאות בלבד.

 *** במקרים אלה אין להכין הודעת פטירה ***
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 הלידה. הפרטים בהודעהוהשלמת  עדכון .4.8

לחוק  6 ףילוד מתבסס על סעיה שלהאם רישום פרטי  - פרטי אם אזרחית עדכון .4.8.1

 .מרשםהלחוק  11 -ו 11 האב של הילוד מתבסס על סעיפים המרשם. רישום פרטי

 יש לברר את מעמד האם בישראל.לכן, בטרם רישום פרטי האם והאב 

חובה לזהות את היולדת מול תעודת זהותה  –רישום פרטי אם אזרחית ישראלית  .4.8.1

יועתקו מהרשום בתעודת של האם בעת רישום הודעת הלידה. פרטיה האישיים 

ישראלית, יש להשתמש / המעמד: אם רשומה בסעיף האזרחות  רק, ושלה הזהות

 מספר זהות.בהודעת לידת חי עם 

מול  אםהאת  חובה, כאמור, לזהות – פרטי אם תושבת קבע בישראל עדכון .4.8.1

אזרח ישראלי, או תושב הוא אב הילוד גם אם רק תעודת הזהות הישראלית שלה. 

הודעת לידה שבראשה , יש להשתמש בתקפה קבע בישראל בעל תעודת זהות

יש  והאב אינו אזרח או תושב קבע,  . אם רק האם היא תושבת קבעמספר זהות

יועתקו  של האם להשתמש בהודעת לידה ללא מספר זהות. פרטיה האישיים

 .4.3 בהיעדר תעודת זהות יש לנהוג כפי שמוסבר בסעיף מתעודת הזהות.

זהות את היולדת חובה, כאמור, ל – 5תושבת ארעית א/אם פרטי  עדכון .4.8.4

 של האם בעת רישום הלידה. פרטיה האישיים התקפה באמצעות תעודת זהותה

. (11)מר/ להודעת לידת חי ללא מספר זהות בתעודת הזהותיועתקו מהרשום 

יש להפנותה ללשכת  . 4.3 בסעיףבהיעדר תעודת זהות יש לנהוג כפי שמוסבר 

 מעמד הילוד.באזור מגוריה לשם קביעת  רשות האכלוסין וההגירה

חובה, כאמור, לזהות את  – תושבת אזור יו"ש וחבל עזהאם רישום פרטי  .4.8.5

היולדת באמצעות תעודת זהותה בעת רישום הלידה. פרטיה האישיים יועתקו 

. (11)מר/ ללא מספר זהותלהודעת לידת חי של האזור  תעודת זהותמהרשום ב

 ..4.3 בסעיףבהיעדר תעודת זהות יש לנהוג כפי שמוסבר 

חובה, כאמור, לזהות את היולדת באמצעות דרכונה  – פרטי אם נתינה זרה עדכון .4.8.6

להודעת , בעת רישום הלידה. פרטיה האישיים יועתקו מהרשום בדרכון התקף הזר

. סוג המסמך, מספרו והמדינה שהנפיקה אותו (11)מר/ לידת חי ללא מספר זהות

)לדוגמא: דרכון צרפתי  יירשמו במקום המיועד לרישום מספר הזהות של היולדת.

אם אין ברשותה דרכון עד לעזיבתה  .4.1.1( ולנהוג כאמור בסעיף 1114מספר 

 .4.2.6 יש לנהוג כפי שמוסבר בסעיףאת בית החולים, 
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לאחר קביעת מעמד האם, יש לקבוע את מצבה  – קביעת מצבה האישי של יולדת .4.9

הילוד. חובה לזהות את אב של ההאישי, כי רק לאחר קביעה זו מתאפשר רישום פרטי 

הטוען לאבהות על סמך תעודת זהות. בהיעדר תעודת זהות, הפרטים יירשמו על סמך 

 .בלבד הודעתו, ויצוין בהערות כי הפרטים נרשמו עפ"י הודעה

 רצוי לצמצם עד כמה שניתן מקרים כאלה.

 – ימולאוזה לזו פרטי ההורים הנשואים  – הנשוא כאשר האםביולוגי אב פרטי  עדכון .4.10

כל פרט במקום שהוקצה לו ובכלל זה שמות משפחתם בעת הלידה, בין אם הם זהים 

ובין אם אינם, וכן לאומם, תאריך נישואיהם, מענם וכו'. פרטים נלווים כגון: שם המשפחה 

 של אבי האם שלא רשומים בתעודת הזהות ירשמו לפי הודעתם.

הילוד נשואה לו עפ"י  בפרטי האב יירשמו אך ורק פרטיו האישיים של האיש שאם .4.10.1

 .(אישה נשואה נחשבת לא פנויההרשום בתעודת הזהות )

ימלא לא טענו שניהם או האם בלבד כי בעלה של האישה איננו אביו של הילוד  .4.10.1

האם ופרטי האב אלא את פרטי האחראי במוסד בהודעת הלידה את פרטי 

תלוש הלידה , ויצרף במזכר דברי הסבר בנדון זה להודעת הלידה, ובהילוד בלבד

לרשום  המרשם לא ניתן חוקל 22סעיף כי על פי  ,יובהריצוין: "הוכן מזכר". 

במרשם את שם האב ואת פרטיו של מי שאיננו בעלה של היולדת, אלא על פי 

 .פס"ד של בימ"ש או בי"ד מוסמך, היות ומדובר באישה לא פנויה

יום לאחר  100תוך גרושה שילדה  - של ילוד לאם גרושה ביולוגי אב פרטי עדכון .4.11

לצורך בדיקת מועד הגירושין עובד המוסד הרפואי יפנה לעובד הגירושין איננה פנויה. 

רשות האוכלוסין לבדיקת מועד הגירושין, נמצא כי ממועד הגירושין ועד הלידה טרם חלפו 

נשואה. במידה והיולדת מצהירה כי כ האם רשומה לו הייתההאיש ירשמו פרטי יום,  100

 אינו אבי הילוד יושארו פרטי האב ריקים. עברלש בעלה

בצד שמאל בסעיף ההערות הערה מתאימה תירשם על ידי פקיד רישום הלידות  .4.11.1

 הודעת הלידה.של למעלה 

ניתן גם להסתייע בתעודת הימים כאמור,  100לשם קביעת מועד הגירושין וספירת  .4.11.1

 גירושין אם ברשות היולדת תעודה כזו.

איננה פנויה כאמור לעיל, לא ניתן לקבל הצהרה על בכל מקרה שהאם היולדת  .4.11.1

 של האם בעת ההורייה. בעלהאב שאינו של הכרה באהבות 

שם אב שאיננו בעלה של היולדת אלא על סמך פסק דין של בימ"ש או  לא ירשם .4.11.4

  .לא פנויהבית דין מוסמך, היות ומדובר באישה 
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. על אישה פנויהבה כרואים יום מאז הגירושין  100שילדה לאחר שעברו  גרושה .4.11.5

 4.11בסעיף לאמור  וש לפעול בהתאם -כן דינה כדין רווקה 

יום לאחר  100תוך באלמנה שילדה  - של ילוד לאם אלמנהביולוגי  אב פרטי עדכון .4.11

 .לא פנויההתאלמנותה נחשבת 

 יירשמו השם ופרטי בעלה המנוח כאבי הילוד. .4.11.1

 למו יבררבבית החולים שם ותאריך ההתאלמנות אינו רשום בתעודת הזהות, הר .4.11.1

הקרובה ויקבל ממנו את תאריך  ת רשות האוכלוסין וההגירהפקיד הלידות בלשכ

 הפטירה.

אם ברשות הימים כאמור,  100לשם חישוב ניתן גם להסתייע בתעודת פטירה  .4.11.1

 היולדת תעודה כזו.

היולדת טוענת כי המנוח אינו אבי יום מיום פטירת הבעל, ו 100לא חלפו ככל ש  .4.11.4

בן הזוג האחראי במוסד יכול במקרה זה גם שלא לרשום כלל את פרטי  ילדה,

אולם לא יירשם אדם אחר כאביו של הילוד, בהודעת הלידה  המנוח של האם

אך ורק על פי  אפשרהדבר ייתיתכן ו. יובהר לה שהיות ומדובר באישה לא פנויה

 פסק דין של בית משפט 

, על כן דינה לאישה פנויהחשבת יום מאז התאלמנותה נ 100אלמנה שילדה לאחר  .4.11.5

 .4.11כדין רווקה כלהלן בסעיף 

, והלידה אלמנהאם אם גרושה או  - של ילוד לאישה פנויה ביולוגי אבפרטי  עדכון .4.11

אישה פנויה, ורישום הילוד יתבצע נחשבת  ןנישואיהפקיעת  יום מיום  100לאחר  ארעה

 :לאם רווקהבדומה 

יום גירושיה או התאלמנותה, מ 100 שחלפו מעללאם  אולילוד שנולד לאם רווקה  .4.11.1

ואין טענה בדבר זהות האב הביולוגי של  יירשמו בפרטי ההורים פרטי האם בלבד,

 פרטי האב יישארו ריקים. -הילוד

האם ימלאו , טענה זולהיילוד והאם מסכימה ל ש לוגיוביה אבכי הוא הטוען אדם  .4.11.1

על ילד שנולד לאישה לוגית ביוהכרה באבהות "על והאב הטוען לאבהות הצהרה 

למלא גם את החלק השני  ם( באופן ברור ובשלמות, בנוסף, עליה15" )מר/פנויה

 לנולד.יינתן שם המשפחה שהסכמתם בדבר של ההצהרה המתייחס ל

בטופס ימולאו לאחר מילוי וחתימה של האם והאב הטוען לאבהות על ההצהרה,  .4.11.1

שמו הפרטי, שם משפחתו,  - מלבד פרטי האם גם כל פרטי האב הודעת הלידה
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מספר זהותו, מצבו האישי, מענו. על האב והאם להיות מזוהים עפ"י תעודות זהות 

 או דרכונים ולחתום בהודעת הלידה. 

רלוונטי רק לילוד שרשום  6.3, לפי הדוגמא בנספח ביולוגית טופס הכרה באבהות

כאשר שני ההורים  במרשם האוכלוסין בעל מספר זהות והוא יינתן בבית החולים רק

בכל מקרה אחר יש להפנות את המבקשים ללשכת הנם אזרחי ישראל או תושביה. 

 באזור מגוריהם. וההגירה האוכלוסיןרשות 

במקרים של יולדת שאינה בעלת מעמד  – זרהשל ילוד לאישה זר  אבפרטי  עדכון .4.14

דעת הלידה(, פי מסמכי זיהוי זרים שיצולמו ויצורפו להו-בישראל, )אשר יש לזהותה על

ובעת רישום הלידה היולדת טוענת כי אבי הילוד הוא נתין זר פלוני, ואותו נתין זר טוען 

 במקביל כי הוא אבי הילוד, על הפקיד בבית החולים:

לזהות את הטוען לאבהות על פי מסמכי זיהוי זרים אשר יצולמו ויצורפו להודעות  .4.14.1

 הלידה.

 טענים.למלא הודעת לידה עם פרטי שני ההורים הנ .4.14.1

 להחתימם במקום המיועד לכך בהודעת הלידה. .4.14.1

 מאחר ולא מתנהל מרשם לגבי זרים, אין למלא טופס הצהרה על אבהות. .4.14.4

רשמו בהודעה יהיו על סמך המסמכים הזרים שעל פיהם יפרטי ההורים אשר י .4.14.5

 זוהו, העתק מתעודות אלו יש לצלם ולצרף להודעת הלידה.

, ככל בהתאם להודעת ההורים למויושהילוד השם הפרטי ושם המשפחה של  .4.14.6

שההורים מבקשים לרשום את שם המשפחה של הילוד כשם המשפחה של האם 

 או של האב או צירוף של שני השמות, ניתן לרשום כבקשתם.

ככלל, עם העברת הודעת הלידה לידי פקיד הרישום אין לערוך שינויים או תיקונים  .4.14.7

עת הלידה נתון שיקול הדעת בהודעה, עם זאת, לבית החולים שהנפיק את הוד

ככל שהשתכנע כי נפלה טעות  להחליט אם להיענות לבקשה לתיקון ההודעה

פרטי אב בהודעת  בדברמאוחר  קוןלתיככלל, פניה . בפרטים שנרשמו בהודעה

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

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

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

אלא אם הבקשה תיתמך בראיות מוצקות התומכות בתיקון הטעות, כגון רישום 

 .התומך בטענה, המצוי בתיק הרפואי
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ברור  התיקון באופן שיהיה עשהייככל שהוחלט לתקן את הרישום בהודעת הלידה,  .4.14.8

יש לציין, ליד התיקון שנעשה, את  כי מדובר בתיקון מאוחר למועד הכנת ההודעה.

יש לצרף להודעת הלידה המתוקנת את התיעוד שעל פיו . התאריך בו בוצע התיקון

 ללשכת רשות האוכלוסין.  םולהעבירהוחלט לתקן את הודעת הלידה, 

בו הוכח כי האב נכח  יובהר, כי הוספת פרטי אב להודעת הלידה מוגבלת למקרה .4.14.9

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

בהודעת הלידה אך הדבר לא נרשם בהודעת הלידה. אין מקום לתעד  על אבהותו

או  שלא ניתנה בימי הלידהצהרה על אבהות האו שינויים שאירעו לאחר הלידה 

  פס"ד הקובע אבהות לאחר הלידה

 משפחה של ילוד  שם .4.15

לחוק השמות קובע כי שם משפחה יכול להיות כפול אך לא יכיל יותר משני שמות  1סעיף 

 משפחה.

לחוק השמות, על בסיס שמות הוריו.  1שם משפחה של ילוד נקבע בהתאם לסעיף  .4.15.1

של הילוד ורק בהמשך לרשום את  האם והאבעל כן יש תחילה לרשום את פרטי 

  .שם משפחת הילוד

זה לזו, ולהם שם משפחה נשואים הודעת הלידה נרשמו פרטי הורים אם בה .4.15.1

 .המשותף המשפחהמשותף, הילוד יקבל את שם 

 תאהיו להורים שמות משפחה שונים, הילוד יקבל את שם משפחת אביו,  .4.15.1.1

 ם.ההורי עפ"י בחירת הם,ינשל ש שמות המשפחה את שם משפחת אמו או

על הודעת הלידה, במקום האם והן את האב את הן חשוב מאוד להחתים  .4.15.1.1

הם, הילוד יירשם מבהיעדר חתימת אחד ולהסביר להורים שהמיועד לכך. )

 במרשם האוכלוסין בשם משפחת אביו(.

עפ"י , (רווקה, גרושה או אלמנהשם משפחה של ילוד שנולד לאישה פנויה )אם  .4.15.1

 לחוק השמות, הילוד יקבל את שם משפחת אמו בעת הלידה. 1סעיף 

של הטוען  ביולוגית חולים הצהרה על הכרה באבהותנתקבלה בבית ה .4.15.1.1

את שם משפחת האב, הילוד יקבל  ,(4.11ראה תנאים בסעיף לאבהות )

בחירת השם תירשם בטופס ההכרה על האבהות,  ,האם או שני השמות

)סעיף ב'( ותאושר בחתימת שני ההורים. בהיעדר חתימת אחד ההורים, 

 הילוד יירשם בשם משפחת האם.
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 הוריםהפרטי לילוד על ידי  מתן שם .4.16

רשאים לתת יותר יחד ההורים  ,שם פרטי לילוד יירשם על פי הודעת אחד ההורים .4.16.1

 משם פרטי אחד לילוד.

רשאי אף הוא  ההורה הראשון,מסכים לשם הפרטי שניתן ע"י  השניאם אין ההורה  .4.16.1

במקרה כזה של  אולם, ,לתת לילוד שם פרטי שיירשם בטופס הודעת הלידה

 .כל הורה רשאי לתת שם פרטי אחד בלבד כמה,העדר הס

ללשכת רשות האוכלוסין לאחר שהודעת הלידה כבר מולאה ונשלחה  הורה,מבקש  .4.16.1

ידי ילטיפול מ רשותהת ללשכ יש להפנותו, או לשנותו לילוד להוסיף שם ,וההגירה

 בעניין זה.

 יםבבית החול אבעוד הו שם פרטי דוילהאחראי ימריץ את ההורים, לתת לככלל,  .4.16.4

במועד מאוחר , במקרים בהם ההורים מעדיפים לתת שם פרטי אולם ,ככל הניתן

 לאפשר זאת.יותר או לאחר עריכת ברית המילה, יש 

 באין החלטה למתן שם פרטי מצד ההורים יישאר פרט זה ריק. .4.16.5

 כי ניתן להוסיף שם פרטי לנולד באחת מהדרכים הבאות:עם זאת, ההורים יודרכו 

 https://my.gov.il: ממשלתי של אחד ההורים בכתובתדרך האזור האישי ה .4.16.5.1

באפשרות ההורים ליתן שם פרטי גם דרך אתר האינטרנט של רשות  .4.16.5.1

האוכלוסין וההגירה, בטופס המיועד לכך הנמצא באתר הרשות בכתובת: 

www.piba.gov.il. 

* לקבל טופס והעברתו בפקס חזרה 1450פניה למרכז שירות ומידע בטלפון  .4.16.5.1

 למרכז שירות ומידע לצורך העדכון.

אל לשכת רשות האוכלוסין לפנות, ככל האפשר סמוך לאחר הלידה,  .4.16.5.4

להודיע על השם הפרטי שהחליטו כדי  וההגירה הסמוכה למקום מגוריהם

 . לתת לילד

 המין עדכון .4.17

 .בהתאם לקביעה המקצועית של הרופאים במשבצת המתאימה זכר / נקבה X-יסמן ב

 מקום הלידה עדכון .4.18

יירשם שם הישוב ובית החולים שבו אירעה הלידה. אם הלידה אירעה מחוץ לכותלי בית 

 )והובא לבית החולים(, "באמבולנס חולים, יירשם המקום בו אירעה הלידה כגון "בבית"

תמיד עם ציון  –", וכו' בבאר שבע " "בדרך לבית החוליםבתל אביב ", "ברכבבירושלים

 .בו ארעה הלידה בפועל היישובשם 

https://my.gov.il/
http://www.piba.gov.il/
http://www.piba.gov.il/
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 תאריך הלידה העברי והגריגוריאניעדכון  .4.19

 חובה לרשום תאריך לידה מלא: יום, חודש, שנה הן העברי והן הגריגוריאני. .4.19.1

מונים את יום הלידה העברי  -ידה לפי הלוח העברי והגריגוריאני חישוב יום הל .4.19.1

משקיעת החמה עד השקיעה הבאה, ואת יום הלידה הגריגוריאני מחצות הלילה 

עד חצות הלילה. על האחראי לרישום לידות בבית החולים להצטייד בלוח שנה 

 עברי עם שעות השקיעה של השמש כדי שיוכל, בעת מילוי ההודעה לציין את

 התאריך העברי הנכון של הלידה בהתאם לשעת הלידה ושקיעת השמש.

 (.HH:MMשעות ) 14שעת הלידה. יש להקפיד לרשום גם את שעת הלידה במנה  .4.19.1

 מען ההורים לפי הודעתםעדכון  .4.10

תעודת זהותם. לא הוצג ספח מען ההורים יירשם בהודעת הלידה לפי הרשום ב .4.10.1

אם יש להורים טלפון בבית יש  זהות יירשם המען לפי הודעתם.התעודת ספח 

לרשום גם את מספר הטלפון בסוף משבצת המען ולאחר המיקוד ולהקדים את 

, ככל שקיים טלפון נייד להורים, דבר שיסייע לקיים בירורים דחופיםהאותיות טל' 

 יש לציין מספרי הטלפון בהודעה.

ב חוץ היה אחד ההורים תושב ישראל והשני תוש –הורים בעלי מענים שונים  .4.10.1

יירשם המען של ההורה תושב ישראל, ולגבי ההורה  –לארץ או תושב השטחים 

ב חוץ תושב השטחים יירשם "תושב השטחים" והמען בו מתגורר, ולגבי הורה תוש

 .לארץ תירשם מדינת המגורים

במקרים בהם שני ההורים תושבי ישראלי ולהם מענים שונים, יירשם המען של  .4.10.1

 האם.

 הלאוםעדכון  .4.11

, לא ניתן לדעת מהו לאום ההורים, וכיום לא נרשם פרט הלאום בתעודות הזהותהיות 

סמך בדיקה של פקיד בית -פרט הלאום יירשם עפ"י הצהרת ההורים, או לחילופין, על

 החולים מול עובד הרשות, בהתאם לפירוט שלהלן:

 לילוד ששני הוריו הם יהודים או שאמו בלבד היא יהודיה יירשם לאומו "יהודי". .4.11.1

 - אם ביקשו אחרת, יירשם לאומו כלאום האם –לילוד שאביו יהודי ואמו לא יהודיה  .4.11.1

 .רשות האוכלוסין וההגירהיופנו ללשכת 

 יהודי יירשם "יהודי" בלבד ולא בכינויים אחרים כמו ישראלי, עברי וכו'. .4.11.1

 אין לרשום בקיצורים כגון: יה' במקום יהודי. .4.11.4

 ו כלאום הוריו.לילוד בן להורים לא יהודים יירשם לאומ .4.11.5
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 האזרחות )ערבי, אנגלי, צרפתי, ארגנטיני וכו'( מדינת הלאום הינו בד"כ שם .4.11.6

  -חריגים 

 קראי".-לילוד שהוריו קראים יירשם הלאום לפי בקשתם "קראי" או "יהודי .4.11.7

 "שומרוני". –לילוד שהוריו שומרונים יירשם לאומו  .4.11.8

 "דרוזי". –לילוד שהוריו דרוזים יירשם לאומו  .4.11.9

 ."ערבי" –יירשם לאומו  ערביםהוריו לילוד ש .4.11.10

בעלי לאום שונה יירשם על פי בקשת שני ההורים והסכמתם בכתב  הילוד היו הורי .4.11.11

, למעט מקרה בו האם אינה יהודייה וההורים מבקשים לרשום כלאום אחד ההורים

הודעת ההסכמה תצורף להודעת הלידה, עליה יחתמו שני , את הילד יהודי

 ההורים.

ם שלא לציין מאומה בפרט הלאום תתקבל מהם הודעה נפרדת ביקשו ההורי .4.11.11

בכתב, עליה יחתמו שני ההורים והיא תצורף להודעת הלידה. במקרה זה לא 

 יירשם דבר בפרט זה בהודעת הלידה.

 .במקרים בהם לא ידוע לאום ההורים יירשם "טרם נרשם" .4.11.11

אינו מהווה רישום הודעת לידת חי ע"י בית החולים, ב הלאום בסעיףרישום היצוין כי 

 אהוהאוכלוסין,  במרשםבמרשם האוכלוסין ורק הרישום על ידי פקיד רישום מוסמך 

 .תקףהרישום ה

 הדתעדכון  .4.11

היות ופרט הדת לא נרשם בתעודות הזהות, לא ניתן לדעת מהי דת ההורים, פרט הדת 

ול סמך בדיקה של פקיד בית החולים מ-יירשם עפ"י הצהרת ההורים, או לחילופין, על

 עובד הרשות, בהתאם לפירוט שלהלן:

 הדת תירשם כדת ההורים. .4.11.1

, ובמקרה בו מבקשים לקבוע ריו הם יהודים תירשם דתו "יהודי"לילוד ששני הו .4.11.1

פרט הדת כ"חסר דת", תתקבל מהם הודעה נפרדת בכתב עליה יחתמו שני 

 ההורים ותצורף להודעת הלידה.

פרט הדת יירשם  עפ"י דת האם, עפ"י נוצרי או מוסלמי, לילוד שאמו יהודיה ואביו  .4.11.1

עליה יחתמו  ,בהתאם להצהרת שני ההורים והסכמתם ,דת האב או "חסר דת"

 ההורים בטופס הודעה נפרד.

 .ירשם "חסר דת"לילוד שאביו יהודי ואמו לא יהודיה  .4.11.4
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תירשם דתו של  (ובכלל זה דרוזית)לילוד בן להורים לא יהודים בעלי דתות שונות  .4.11.5

 .הילוד כדת האב

אם ביקשו ההורים שלא לציין מאומה בפרט הדת תיענה בקשתם, לאחר שימסרו  .4.11.6

 הודעה נפרדת בכתב על כך.

חובה על שני ההורים לחתום , של הילוד פרט הדתבדבר הורים ה של בכל בחירה .4.11.7

 על הודעת הלידה.

 תצורף להודעת הלידה.טופס הצהרת ההורים  .4.11.8

לא לפי האמור ששו לרשום בכל מקרה אחר או במקרה של ספק או במקרה שביק .4.11.9

לעיל יניח האחראי את פרט הדת ריק, ויפנה את ההורים אל הלשכה שבמקום 

 מגוריהם ויציין במזכר שיצורף להודעת הלידה את הסיבה לכך.

הודעת לידת חי ע"י בית החולים, אינו מהווה רישום ב הדתרישום פרט יצוין כי 

, עצמו האוכלוסין במרשםום מוסמך במרשם האוכלוסין ורק הרישום על ידי פקיד ריש

 .תקףהרישום ה אהו

 1952-לפי חוק האזרחות תשי"ב – האזרחותעדכון  .4.11

 אין למלא את פרט אזרחותו של הילוד בבית החולים.

 המצב האישי של הילודעדכון  .4.14

 הפרט "רווק" מודפס מראש ואין צורך לרשום דבר.

 משקל הילודעדכון  .4.15

 יש לרשום את משקל הילוד בגרמים.

 תאומים / חידי .4.16

 ליד המשבצת "יחיד". Xאם הלידה היא לידת יחיד יש לסמן  .4.16.1

ליד מספר  Xליד משבצת "תאומים" ולסמן  Xאם הלידה היא של תאומים יש לסמן  .4.16.1

 התאום המתאים: ראשון, שני, שלישי ומעלה.

 ההוריםהפרטי עדכון  .4.17

חראי מספרי הזהות יירשמו לפי תעודות הזהות של ההורים כפי שהוצגו בפני הא .4.17.1

 לרישום.

 חשוב לרשום את כל תשע הספרות של מספר הזהות. .4.17.1.1

ם במשבצת של מספר ורשש לאינם תושבי הארץ י הםאו שני האב, האםאם  .4.17.1.1

הזהות "דרכון" או תעודת מעבר ושם המדינה שנתנה אותו, ומספר הדרכון, 

 כאמור, במקרה זה יש לצרף להודעה את צילומי המסמכים.
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 הרשום בתעודות הזהות של ההורים:הפרטים הבאים יירשמו לפי  .4.17.1

 שם משפחה )או החמולה( .4.17.1.1

 השמות הפרטיים. .4.17.1.1

 תאריך הלידה. .4.17.1.1

 ארץ הלידה. .4.17.1.4

 המצב האישי. .4.17.1.5

 הלאום. .4.17.1.6

 לגבי אישה נשואה )עפ"י הודעת האם( -תאריך הנישואין  .4.17.1.7

 שם משפחת אבי האם )אם לא רשום, עפ"י הודעת האם( .4.17.1.8

 )הסב( עבור בני מיעוטים יירשם גם הפרט: שם פרטי של אבי האב .4.17.1.9

 וטלפון נייד ורים, רצוי גם להוסיף מספר טלפוןמען הה .4.17.1.10

 הפרטים הבאים יירשמו לפי הודעת ההורים: .4.18

 שנת עלייה. .4.18.1

 ארץ לידת אבי האב ואבי האם. .4.18.1

 משלח יד. .4.18.1

 מספר שנות לימוד. .4.18.4

 נישואין קודמים של האם: ראשונים, שניים ויותר. .4.18.5

 מספר הילדים שנולדו לאם לפני ילוד זה. .4.18.6

 תושם המודיע וחתימ .4.19

הפקיד שהוסמך ע"י המוסד בו אירעה הלידה לרשום את ההודעה, יציין את שמו, יחתום 

 ויטביע חותמת בית החולים במקום המיועד לכך.

 מילוי פרטים אחרים בהודעת הלידה .4.10

פקיד יישאר ריק ויושלם ע"י בהודעת הלידה החלק המיועד לשימוש רשות האוכלוסין 

 טפל ברישום הלידה.המ רישום ברשות האוכלוסין וההגירה

 רישום יילוד שנפטר סמוך ללידה .4.11

 באחריות רופא בית החולים לקבוע אם מדובר בלידת חי או בלידת מת. .4.11.1

 יש להכין הודעת לידת חי לכל ילוד שנולד חי אף אם נפטר סמוך ללידה. .4.11.1.1

נפטר הילוד, לפני שחרורו מבית החולים, יש לציין בראש הודעת הלידה את  .4.11.1.1

 ך הפטירה.המילה "נפטר" ותארי



 

תחום
 : 

 2.2.0008 מספר נוהל:   מרשם

 רישום לידה בארץ נושא:

 17מתוך      17דף    

 01/12/2020 : תאריך עדכון 
 
 

 
 

 
  

 2.2.0008 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות
 

 

במקרה זה יש להכין גם הודעת פטירה החתומה על ידי רופא על שם הילוד  .4.11.1.1

 ולצרפה להודעת הלידה.

יש להכין הודעת לידת מת לכל ילוד שלא נולד חי, ולהעבירה למשרד  .4.11.1.4

 הבריאות.

 ספח לרישום מומים מולדים .4.11

 הספח ימולא לפי הוראות משרד הבריאות.

 תיקונים בהודעת הלידה .4.11

לוי הודעת הלידה חלה טעות ברישום פרט מסוים והאחראי נאלץ אם במהלך מי .4.11.1

 לבצע תיקון בפרט זה, יבוצע התיקון כדלקמן:

יימתח קו על הפרט הטעון תיקון ויירשם מעליו או משמאלו באותה משבצת הפרט  .4.11.1

 בצורה נכונה.

מבצע התיקון יוסיף ליד התיקון את ראשי תיבות שמו, תאריך וחותמת בית  .4.11.1

 החולים.

בעת מילוי הודעת הלידה, אין שחלה ברישום התיקון המבוקש אינו טעות ככל ש .4.11.4

לבצע תיקונים בהודעה, )מידע נוסף ניתן לראוות לגבי הוספת פרטי אב ליודלת 

 (.4.14זרה בסעיף 

 החוק וסעיפיו .5

 .1965-לחוק מרשם האוכלוסין התשכ"ה 6סעיף  .5.1

 נספחים .6

 (22הודעת לידת חי )מר/ .6.1

 (25טופס הכרה באבהות )מר/ .6.1

 (19טופס השלמת שם פרטי לילוד וניפוק ספחים להורים )מר/ .6.1

 (64קביעת שם משפחת לילוד )מר/ .6.4

 (63רישום דת ולאום לילוד )מר/ .6.5

 (91כיצד בודקים מצב אישי )מר/ .6.6

 (93בחירת סוג הודעת לידה בבית חולים )מר/ .6.7
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