
 מדינת ישראל
 וההגירהרשות האוכלוסין 

 
 הודעה על לידה של אזרח ישראלי שנולד בחו"ל

 )1965-לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה 11(סעיף 
 

 הודעה זו תימסר על ידי אזרח/ית ישראלי/ת ביחס לילוד שנולד/ה 
 בחוץ לארץ וטרם נרשם/ה במרשם האוכלוסין בישראל

 קוד מספר הזהות-בר

 

 ישראלית מוקנית לילוד שנולד בחוץ לארץ אם הוא / היא:אזרחות 
 כאשר אחד מהוריו אזרח ישראלי. 18.11.80נולד לפני   .1
 מספר הזהות כאשר אחד מהוריו אזרח ישראלי מכוח שבות, ישיבה, התאזרחות או מכוח לידה בישראל. 17.11.80נולד אחרי  . 2

  בחוץ לארץ כאזרח ישראלי:אני הח"מ מודיע בזה על לידת בני / בתי 
 ה בחו"ל להורה ישראלי: /אני הח"מ מודיע בזה כי הנני אזרח/ית ישראלי/ת שנולד 

 
 בלועזית בעברית א. פרטי הנולד / המבקש

             שם משפחה

             שמות פרטיים

    קבהנ  זכר   מין

       דת
        ארץ לידה

       לאום
        תאריך לידה עברי

       שם נעורים של האם
          תאריך לידה לועזי

    

 פרטים שימולאו לגבי ילד שנולד בחו"ל   .ג  האב האם ב. פרטי ההורים
              מספר זהות אך נרשם בישראל.

תאריך הכניסה 
       לארץ

              שם משפחה
מס' דרכון זר בו 
       נכנס/ה לארץ

              שמות פרטיים
       סוג אשרה

              תאריך לידה

 מען בישראל
      

              מקום לידה
      ישוב:  

              תאריך עליה

מי  מען בחו"ל לגבי
 שאינו תושב ישראל

      עיר:  
              לאום

      ארץ:  
              אזרח ישראלי מתאריך

  

  מספר הזהות              אזרחות נוספת

              דרכון ישראלי מספר
  

                המצב האישי

 ____________________________________: / המבקש/ת חתימת ההורה _____/___________________/____תאריך מסירת ההודעה: 

 06/2012מהדורה  לשימוש משרדי בלבד 23מר/
 _____ ___________________________________תעודת לידה מס' אני מאשר בזה כי נמסרו בפני פרטי הרשום לעיל והוצגה בפניי

  ________________________________________________________ידי-על ___/_______________/____שהוצאה ביום: 

 .זר תושב ארעי,  תושב קבע,  ומעמדו,  לידה (בחו"ל),  אינו אזרח ישראלי לידה (בישראל),   ישיבה,   שבות,   מכח:   האב אזרח
 ___  _____/______/_____ון ישראלי שניתן ביום: ___דרכ הרשום בקובץ מרשם התושבים,   האב נקבעה עפ"י:  מעמד

 זרה. תושבת ארעי,  תושבת קבע,  אינה אזרחית ומעמדה, לידה (בחו"ל),  לידה (בישראל),   ישיבה,   שבות,     מכח: יתאזרח םהא
 ____/_______/______  דרכון ישראלי שניתן ביום: _____ הרשום בקובץ מרשם התושבים,   מעמד האם נקבעה עפ"י: 

 הערות הנציגות / הלשכה למנ"א _________________________________________________________________________________

  

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________ 
 חתימת הרושם גות / הלשכהחותמת הנצי תאריך המקום

 


