
  

 

 

 

  

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 

JERUSALEM 

 משרד החוץ

 ירושלים

 הצהרה
 
 

 _______ _______________דרכון/זהות' מס ____' _______________גב'/מר ,אני
  __________________________בתי/לבני לישראל כניסה לאישור בקשה בזאת מגיש

 . _____________' ____________מס_ _________________ונודרכ עם
                          

 הדרכון אזרחות

 
 לבקשה מצורפים המסמכים הבאים:

 

 טופס בקשה לרישום נולד 

 כדין אומתה טרם אם גם לידה תעודת העתק  

 (:לפרט נא) הרישום הליך השלמת לצורך יםהנדרש יםאחר מסמכים 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

  
 :הבא בקישור נמצאים ל"בחו לידה רישום לצורך הנדרשים המסמכים לגבי מידע*
 

https://www.gov.il/he/service/registration_of_a_child_who_was_born_abroad
   

 
 הדרכון באמצעות לישראל ילדי של נוספת כניסה תתאפשר לא 30.9.2021 שלאחר לי ידוע
  .בישראל מהביקור מחזרתי ימים 60 תוך במרשם רישומם הליך את להשלים לייע וכי הזר

 

 

 ___________________ :תאריך    ________:______חתימה
 

https://www.gov.il/he/service/registration_of_a_child_who_was_born_abroad


Parents’ Details 

 

 I, the undersigned, hereby give notice of the birth of an Israeli 
citizen abroad  
 I, the undersigned, hereby give notice that I am an Israeli citizen 
born abroad to an Israeli parent  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 הודעה על לידה של אזרח ישראלי שנולד בחו"ל
Notification of the Birth of an Israeli Citizen Born Abroad 

 אני הח"מ מודיע בזה על לידת בני / בתי בחוץ לארץ כאזרח ישראלי 

  אני הח"מ מודיע בזה כי הנני אזרח/ית ישראלי/ת 
  שנולד/ה בחו"ל להורה ישראלי

 
 
 

  Details of the Newborn / Applicantפרטי הנולד / המבקש  .1

  In English בלועזית  In Hebrew בעברית 

 שם משפחה 
Last Name              

 שמות פרטיים  
Given Names              

  מין 
Sex  

 Male  זכר  Female נקבה 
 

 

  

 דת
Religion       

 ארץ לידה 
Country of Birth         

  לאום
Nationality        תאריך לידה לועזי 

Date of Birth        
 שם נעורים של האם
Mother’s Maiden 
Name 

 תאריך לידה עברי        
Hebrew Date of Birth         

  
  :פרטי ההורים .2

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
  .א

 

  Fatherהאב Mother האם

 

 

 

  זהותמספר 
ID Number 

  
 

 שם משפחה
Last Name              

 שמות פרטיים
Given Names              

 תאריך לידה
Date of Birth              

 מקום לידה
Place of Birth              

 תאריך עליה
Date of immigration to 
Israel 

 

             

    לאום
Nationality               

 אזרח ישראלי מתאריך
Israeli Citizen since (Date)              

 אזרחות נוספת
Other Citizenships              

 דרכון ישראלי מספר
Israeli Passport No.              

 המצב האישי
Marital Status             

 
 
 
 
 
 
 
 

 :Date of Notice________/_______/_______ תאריך מסירת ההודעה: 
 

Signature of Parent/Applicant: ______________________חתימת ההורה / המבקש/ת:   
 

 1/2/12/מהדורה  לשימוש משרדי בלבד 22מר/

 

 ___________________אני מאשר בזה כי נמסרו בפני פרטי הרשום לעיל והוצגה בפניי תעודת לידה מס'________________________________________

  __________________ידי________________________________________________________-שהוצאה ביום: _________/_______/______ על

 זר. תושב ארעי,  תושב קבע,  לידה )בחו"ל(,  אינו אזרח ישראלי ומעמדו,  לידה )בישראל(,   ישיבה,   שבות,   האב אזרח מכח:  

 דרכון ישראלי שניתן ביום: _________/_______/______   הרשום בקובץ מרשם התושבים,   מעמד האב נקבעה עפ"י: 

 זרה. תושבת ארעי,  תושבת קבע,  לידה )בחו"ל(, אינה אזרחית ומעמדה,  לידה )בישראל(,   ישיבה,   שבות,   האם אזרחית מכח:  

 דרכון ישראלי שניתן ביום: _________/_______/______   הרשום בקובץ מרשם התושבים,   מעמד האם נקבעה עפ"י: 

 _________________________________________________________________________________ הערות הנציגות / הלשכה למנ"א

   
_______________________ _______________________ _____________________ _______________________ 

 חתימת הרושם חותמת הנציגות / הלשכה תאריך המקום

 

 

 תאריך הכניסה לארץ
Date of entry to 
Israel 

 

מס' דרכון זר בו 
 נכנס/ה לארץ

No. of Passport 
Used upon Entry 

 

  סוג אשרה
Type of Visa 

 

 מען בישראל
Address in Israel 

 

 מען בחו"ל לגבי מי 
 שאינו תושב ישראל

Address abroad 
for citizens living 
abroad 

 

 

פרטים שימולאו לגבי ילד שנולד  .2
 בחו"ל אך נרשם בישראל.

Details of child born abroad, 
being registered in Israel 

 

מספר 
 הזהות

 

 



 

 באנגלית פרטי התקשרות פרטי התקשרות בעברית

 

 

 ישראלמדינת אישור כניסה פרטני להתחייבות בקשר לקבלת הנדון: 

 

המהווה תנאי  ךטופס התחייבות לחתימתפנית בבקשה לקבלת אישור פרטני לכניסה לישראל, מצ"ב הואיל ו
 .לאישור הכניסה

regarding individual permission to enter The State of Israel Subject: obligations 

   

a commitment form  ed isyou have applied for an individual permit to enter Israel, attachAs 

.for your signature, which is a condition for approval 

 

 Name of the undersigned _______________________________________: ________מטהה \םהחתו שם

 ID or Passport number _____________________________________________: ________או דרכון  ת"ז

 Telephone number (where you can be reached in Israel) _________________טלפון:_______________

 isolation Full address  Place of_______________________________)כתובת מלאה(:______ הבידודמקום 

 _______________________________________________________________Name of host  שם המארח

 Host number phone__ _____________________________________________מספר טלפון של המארח    

 :המפורטים להלן לעמוד בתנאיםבזאת  ת\מטה מתחייב ה\אני החתום

that the applicants, who are not residents of Israel, comply with  guaranteeI, the undersigned, hereby 

:the following conditions 
 

 .באתר משרד הבריאות מפורסמותאת ההנחיות לבידוד בית הה \מכיר אני .1

Applicants are familiar with the guidelines for home isolation available on the Ministry of Health 

website. 

 

 .המפורסמות באתר משרד הבריאות להנחיות בהתאם לפעול ת\אני מתחייב .2

.Applicants have pledged to follow the guidelines published on the Ministry of Health website 

 

 : יתת לדווח למשרד הבריאות על שהותי בבידוד בי\אני מתחייב .3

I undertake to report my home isolation to the ministry of health: 
 

 

רק באמצעי התחבורה שיקבעו על פי בבידוד תהיה  שההאה לדירה במשדה התעופה  ת כי הנסיעה\אני מתחייב .4
 הוראות הרשויות המקומיות



 

 באנגלית פרטי התקשרות פרטי התקשרות בעברית

 

I undertake to travel from the airport to the address where I will stay in isolation only by 

Transportation as determined by the Israeli authorities 

 

 הימים החל מיום הנחיתה בארץ. 14 במהלךמדי יום חום גוף  ת למדוד\אני מתחייב .5

 Applicants will measure body tempurature daily during the 14 days from the date of landing in the 

country. 

 

 ת לדווח\אני מתחייב, מעלות, שיעול, קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר 38חום מעל  הופעתבכל מקרה של  .6
 101מוקד מד"א למשרד הבריאות באמצעות מיידי באופן 

In the event of a fever above 38 degrees, or coughing, or difficulty breathing or other respiratory 

symptoms, applicants should immediately report to the Health Ministry by 101 

 
 

 

שם 

 Name_______________מלא:__________________

 
 

 Signature____________________________:חתימה
 
 

 Date_______________________________תאריך:_

 

 

 


	הצהרת הורה למחוייבותו להשלמת רישום ילדיו (3)
	רישום נולד (2)

