
 ל"אזרחים ישראלים השוהים בחו –בקשה לדחיית התייצבות לשירות ביטחון 

Application to defer military service  Israeli citizens staying abroad 

 
 ______________ -נציגות ישראל ב

 ל"צה, 02718. צ.ד –ל "מדור ביקורת התייצבות וחו-מיטב
Israeli mission in ___________________ 
Meitav-IDF Recruitment Center-Reporting for Duty Control 
and Overseas Section 

IDF Post 02718 

מדור ביקורת -למיטבהעתק אחד ישלח : העתקים 2-טופס זה ימולא ב 
 והעתק שני יתוייק בקונסוליה, ל"צה 02710. צ.ד, ל"התייצבות וחו

This form must be filled out in 2 copies: One copy will be sent 
to Meitav-IDF Recruitment Center-Reporting for Duty Control 
and Overseas Section, IDF Post 02718 and the other copy will 
be filed at the consulate. 

 
 
 I, the undersigned .1 מ"אני הח . 1
 

            

 מספר זהות
Identity number 

 שם משפחה
Last name 

 שם משפחה קודם
Former last name 

 שם פרטי
First name 

  

    

 תאריך לידה מלא
Full date of birth 

 ארץ לידה
Country of birth 

 שם האב
Father’s name 

 כתובת אחרונה בישראל
Last address in Israel 

 

  

 דרכון ישראלי' מס
Israeli passport number 

 כתובת נוכחית מלאה כולל מדינה
Full current address including country 

 

( נוסח משולב), לחוק שירות הביטחון 22לפי סעיף , לדחות, (ת)מבקש

 :בזאת כדלקמן( ה)יצבותי לשירות בטחון ומצהיראת התי, 1802 -ו "התשמ

ידחה , ידוע לי כי אם תאושר בקשתי לדחיית התייצבותי לשירות בטחון .א

ל והורי "מועד התייצבותי לשירות בטחון כל עוד אתגורר דרך קבע בחו

 .אינם מתגוררים דרך קבע בישראל

 נה מקנהאי, אם תאושר, ידוע לי כי דחיית התייצבותי לשירות בטחון .ב

 .אלא בהתאם להנחיות הגיוס כפי שהן נקבעות מעת לעת, זכויות נלוות

אם נולדת ___________ עזבתי את ישראל יחד עם הורי בתאריך  .ג

. ל"נולדתי בחו"ציין  -ל להורים ישראלים "בחו
 (תאריך מלא)

_______________הנני בעל אזרחות , נוסף לאזרחות הישראלית .ד
 

(ציין איזו)                                                                                                         
 

 _______________,אבי הינו בעל אזרחות  

                                   
(ציין איזו)

 

 _______________אימי הינה בעלת אזרחות  

                                       
(ציין איזו)

 

 ________________________ורי הוא מקום מושבם הקבוע של ה .ה

                                                   
(ציין כתובת מלאה כולל המדינה)

 

 ________________________________________________ 
 (ל"כנ"אם אינו שונה מכתובתו המצויינת לעיל ציין )

 ומקום מושבי הקבוע הוא  

 ________________________________________________ 
(ציין כתובת מלאה כולל המדינה)

 

 ________________________________________________ 
 ("כמו הורים"אם אינו שונה מכתובת ההורים ציין )

ציבורי , שלתיממ -ל גוף ישראלי כלשהו "אינו מייצג בחו, אף אחד מהורי .ו

או פרטי ואינו עובדת במסגרת גוף בינלאומי מטעם גורם ישראלי 

 .כלשהו

wish to defer, pursuant to Section 26 of the Defense Law 
(Consolidated Version), 5746 – 1986, my induction for military 
service, and I hereby declare as follows: 
a. I am aware that if my request to defer my military service is 

approved, the date of my induction for military service will be 
deferred as long as I live permanently abroad, and my 
parents are not living permanently in Israel. 

b. I am aware that the deferment of my induction for military 
service, if approved, does not confer attendant rights, but 
rather is in accordance with the conscription guidelines as 
determined from time to time. 

c. I left Israel together with my parents on ______________.  

 
(full date)

 

 If you were born abroad to Israeli parents  write (“I was 

born abroad”). 
d. In addition to Israeli citizenship, I hold ________________ 

citizenship. 
 My father holds _______________ citizenship, my mother 

holds ___________________ citizenship. 
e. My parents’ permanent domicile is 
 _______________________________________________ 

 
(enter full address, including country) 

 _______________________________________________ 
 (If identical to the address specified above, enter “as above”) 

 My permanent domicile is 
 _______________________________________________ 
 (enter full address, including country) 

 _______________________________________________ 
 (If identical to the address specified above, enter “as above”) 

f. Neither of my parents represents any Israeli entity abroad  

government, public or private  and does not work on behalf 
of any Israeli entity at an international entity. 

 

 

כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים וידוע לי כי , (ה)הנני מצהיר .2
שבגינה אהיה , או מלאים מהווה עבירה/מסירת פרטים שאינם נכונים ו

 .ונשים הקבועים בחוקלע( ה)צפוי
על כל שינוי בפרט * לשכת הגיוס, לקונסוליה דלהודיע מי( ת)הנני מתחייבת .3

 .מן הפרטים שלעיל

2. I hereby declare that all the details I have provided above are 
full and correct and I am aware that providing incorrect and/or 
incomplete information constitutes an offense for which I will be 
subject to the penalties prescribed by law.   

3. I hereby undertake to immediately notify the consulate / 
recruiting center* of any change in any of the above details. 

 

 
 Signature _______________________________חתימה  Date _________________________תאריך 

 Delete the inapplicable * מחק את המיותר*

 

 
 

 


