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

 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

 .1פרטי הנולד  /המבקש Details of the Newborn / Applicant

מספר
הזהות
בלועזית In English

בעברית In Hebrew
שם משפחה
Last Name
שמות פרטיים
Given Names
מין
Sex

  Maleזכר

  Femaleנקבה

דת
Religion

ארץ לידה
Country of Birth

לאום

תאריך לידה לועזי
Date of Birth

Nationality
שם נעורים של האם
Mother’s Maiden
Name

תאריך לידה עברי
Hebrew Date of Birth

 .2פרטי ההורים:

Parents’ Details

האבFather

האםMother

מספר זהות
ID Number
שם משפחה

Last Name

 .2פרטים שימולאו לגבי ילד שנולד
בחו"ל אך נרשם בישראל.
Details of child born abroad,
being registered in Israel
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

שמות פרטיים
Given Names
א.
תאריך לידה
Date of Birth
מקום לידה
Place of Birth
תאריך עליה
Date of immigration to
Israel
לאום
Nationality

מען בישראל
Address in Israel
מען בחו"ל לגבי מי
שאינו תושב ישראל
Address abroad
for citizens living
abroad

אזרח ישראלי מתאריך
)Israeli Citizen since (Date
אזרחות נוספת
Other Citizenships
דרכון ישראלי מספר
Israeli Passport No.
המצב האישי
Marital Status

תאריך מסירת ההודעהDate of Notice: _______/_______/________ :
חתימת ההורה  /המבקש/תSignature of Parent/Applicant:______________________:
מר22/

מהדורה /1/2/12

לשימוש משרדי בלבד

אני מאשר בזה כי נמסרו בפני פרטי הרשום לעיל והוצגה בפניי תעודת לידה מס'___________________________________________________________
שהוצאה ביום ______/_______/_________ :על-ידי__________________________________________________________________________
האב אזרח מכח  :שבות  ,ישיבה  ,לידה (בישראל)  ,לידה (בחו"ל) ,אינו אזרח ישראלי ומעמדו  ,תושב קבע  ,תושב ארעי  ,זר.
מעמד האב נקבעה עפ"י  :הרשום בקובץ מרשם התושבים  ,דרכון ישראלי שניתן ביום______/_______/_________ :
האם אזרחית מכח  :שבות  ,ישיבה  ,לידה (בישראל)  ,לידה (בחו"ל) ,אינה אזרחית ומעמדה  ,תושבת קבע  ,תושבת ארעי  ,זרה.
מעמד האם נקבעה עפ"י  :הרשום בקובץ מרשם התושבים  ,דרכון ישראלי שניתן ביום______/_______/_________ :
הערות הנציגות  /הלשכה למנ"א _________________________________________________________________________________
_______________________
המקום

_______________________
תאריך

_____________________
חותמת הנציגות  /הלשכה

_______________________
חתימת הרושם

