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

State of Israel 
Ministry of the Interior 
Population Administration 

 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל אוכלוסין
 הודעה על לידה של אזרח ישראלי שנולד בחו"ל

 (1691-לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה 11)סעיף 
Notification of the Birth of an Israeli Citizen Abroad 

(Section 11 of the Population Registration Law, 5725-1965) 
 

 ת בני/בתי בחוץ לארץ כאזרח ישראל.אני הח"מ מטה מודיע בזה על ליד
I the undersigned, hereby give notice of the birth of my son / daughter abroad, as an Israeli citizen. 

 מספר הזהות 
Identity number 

  
  

 

 a. Details of the newborn טי הנולד:א. פר

 . שם משפחה1
Last name 

 . דת7  
Religion 

 

 . שמות פרטיים2
First names 

 . לאום8  
Nationality 

 

 . מין3
Sex 

 . שם הנעורים של האם6  
Mother’s maiden name 

 

 . ארץ לידה4
Country of birth 

    

 . תאריך לידה עברי1
Hebrew date of birth 

    

 . תאריך לידה גריגוריאני9
Gregorian date of birth 

              /               /    

   
  

 ב. פרטי ההורים
b. Details of the parents 

 האם
Mother 

 האב
Father 

 ג. פרטים שימולאו לגבי ילד שנולד בחו"ל אך נרשם בישראל 
c. Information for a child who was born abroad but registered in 
Israel 

 . מספר זהות11
Identity number 

 . תאריך כניסה לישראל21   
Date of entry into Israel 

 

 . שם משפחה11
Last name 

 . סוג אשרה21   
Type of visa 

 

 . שמות פרטיים12
First  names 

 . מען בישראל22   
Address in Israel 

 Street רחוב:

 אריך לידה. ת13
Date of birth 

         /               /          /               /  

 . מקום לידה14
Place of birth 

 Town ישוב   

 . תאריך עליה11
Date of immigration 

. מען בחו"ל לגבי מי שרשום בדרכונו 23   
 שהוא תושב חו"ל

Address abroad for someone 
whose passport states that he is 
a foreign resident 

 Address כתובת:

 . לאום19
Nationality 

   

 . אזרח ישראלי מתאריך17
Israeli citizen since (date) 

         /               /          /               /  

 . אזרחות נוספת18
Other citizenship 

 City עיר:   

 י מספר. דרכון ישראל16
Israeli passport number 

 Country ארץ:   

      

 תאריך מסירת ההודעה:
Date of notice 

 חתימת ההורה:   
Parent’s signature 

 

    
  

 For office use only   לשימוש משרדי בלבד

 ליאות                _ לידה )בישראל(                    _ לידה )בחו"ל(                       _ האב אינו אזרח ישר_ התאזרח                 ישיבה_ שבות             _             אזרח מכח        ב. הא24

 _____________________ בו כלול/לא כלול הילדאזרחות האב נקבעה על פי דרכון ישראלי שניתן ביום: ______ 

 או המסמכים הבאים: _________________________________________________ 

 

24. The father is a citizen by virtue of __ the Law of Return      __Naturalization      __Birth (in Israel)      __Birth (abroad)      __The father is not an Israeli citizen   
   __Residence 

The father’s citizenship is determined by a passport issued on (date): _________________________ in which the child is / is not included 

or the following documents ___________________________________________________________ 

 

 תישראלי יתאזרח איננה האם_            ידה )בחו"ל(     _ ל    _ לידה )בישראל(               _ התאזרחות                                ישיבה_ שבות             _       . האם אזרחית מכח           21

 אזרחות האם נקבעה על פי דרכון ישראלי שניתן ביום: ___________________________ בו כלול/לא כלול הילד 

 או המסמכים הבאים: _________________________________________________ 

25. The mother is a citizen by virtue of __ the Law of Return      __Naturalization      __Birth (in Israel)      __Birth (abroad)      __The mother is not an Israeli 
citizen      __Residence 

  

The Mother’s citizenship is determined by a passport issued on (date): _________________________ in which the child is / is not included 

or the following documents ___________________________________________________________ 

 

 הערות  הנציגות
__________________________________ 
__________________________________ 

Comments by the mission 
 

__________________________________ 

 זה כי נמסרו בפני פרטי הרשום כדלעיל והוצגה בפני תעודת לידה מס' __________________ באני מאשר  .29
 אשר הוצאה ע"י ___________________________________________ בתאריך ________________

26. I hereby certify that the above information was given to me and birth certificate no. ______________, 
issued by _________________________ on _____________________ was presented to me 

   
  

         

 חתימת הרושם 

Signature of recording official 

 חותמת הנציגות/הלשכה 

Stamp of the mission / office 

 תאריך 

Date 

 המקום 

Place 

 

 


