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 'נספח ב  Israel mission in  -נציגות ישראל ב
 7202טופס    
 

  ל"ב השוהה בחו"טופס לרישום ולבקשה אישית של מלש
Registration and personal request form for overseas personal for military service 

 
  Part A – Personal Details  חלק א' – פרטים אישיים 
  Please mark an x in the appropriate box  ום המתאים במק Xציין  

  Delete the unnecessary *  מחק את המיותר*  
   A single person should complete **  -אחיו-רווק ימלא פרטים אישיים על הוריו**  
  personal details of parents and siblings        אחיותיו 

  A married person should complete details     ם אישיים על אשתו וילדיו   נשוי ימלא פרטי 
          of the spouse and children  
     

 father nameשם האב                   First nameשם פרטי   Last nameשם משפחה  .Israeli ID noמספר זהות         
            

לשכת הגיוס בארץ בה  תאריך עליה ארץ לידה ריך לידהתא מין ומצב משפחתי
 התייצב לאחרונה

Gender and marital status Date of birth Country Date of Details of the 
q זכר q  Male    יום חודש שנה Of birth Immigration recruitment office 
q נקבה q  Female     Year Month Day   in Israel visited 
q ה/וקרו q  Single         יום חודש שנה most recently 
q אה/נשוי q  Married          

   

q  +ילדים q  + children אזרחות 
     

q ה/אלמן q  Widow/er Citizenship כתובת אחרונה בארץ Most recent address in Israel 
q  +ילדים q  + children q     ישראליתIsraeli   
q ה/גרוש q  Divorced q  אחרת   other              ל"כתובת מלאה בחו Exact address abroad  
q  +ילדים q  + children q   

  Visits in Israel ביקורים בארץ מועד יציאה אחרונה מהארץ מועד יציאה לראשונה מהארץ
First exit date from Israel Last exit date from Israel מ- From    מ- From    מ- From   

          
    Until -עד     Until -עד     Until -עד

  מלא–אם המודפס אינו מתאים (ל "מטרת שהייה בחו מגמת לימודים עד שנה משנה השכלה
 ).בשורה התחתונה בהתאם ומוסד לימודים   

Education From Until Degree and name Purpose of stay abroad (if the space is not suitable, 
   Of institution please complete on the last line, as appropriate) 

 יסודית
Elementary 

   q הגירה עם או בלי  
 *      הורים

 q  Immigration 
      with/without parents* 

  תיכונית
High school 

   q זמנית למטרת לימודים  q  Temporary for 
      purpose of study 

  
 תמקצועי

   q  זמנית לרגל עבודה של  
       הורים

 q  Temporary parents  
     employment 

Vocational    q  ציין איזה–אחר :  q  Other – explain: 
       

 בתוקף עד הוצא במועד מספר דרכון Information about Israeli passportפרטים על דרכון ישראלי 
 Passport no. Issued date Valid until 
q בעל דרכון אישי q האם/רשום בדרכון האב* 

      Personal passport Listed on parents passport* 
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 'נספח ב  Israel mission in  -נציגות ישראל ב
 7202טופס    

  ל"ב השוהה בחו"טופס לרישום ולבקשה אישית של מלש
Registration and personal request form for overseas personal for military service 

 
   Part B – Personal details on family   פרטים אישיים על בני משפחה–' חלק ב 
 

שנת  מספר זהות שם פרטי שם משפחה הקירבה
 לידה

מצב  כתובת נוכחית
 משפחתי

- מקצוע
 עיסוק

Relation  Last name First 
name 

Israeli I.D. No. Year of 
birth 

Current address Marital 
status 

Profession 

        אם נשוי אם רווק
If single If married        

        אישה אב
father Wife        

        ה/ילד אם
Mother Child        

        ה/ילד ות/אח
Sister/brother Child        

        ה/ילד ות/אח
Sister/brother Child        

        ה/ילד ות/אח
Sister/brother Child        

 
   Part c – Personal Request   בקשה אישית–' חלק ג 
 
    :הריני מבקש בזה 
 q ל עד"לדחות את מועד התייצבותי לשירות סדיר ולהאריך את שהותי בחו    
 q  I hereby request to postpone my date of enlistment for regular army service, and to extent my stay abroad   
   until  
     
 q לשחררני מחובת שירות סדיר ולחייבני בשירות מילואים לאחר אימון בסיסי.  
 q  To release me from the obligation of regular army service, and to obligate me to carry out reserve duty,   
       following basic training.     
     
 q לפטור אותי מחובת שירות בטחון.  q  To release me from military service.  
     
  ):אפשר לצרף מכתב, אם המקום אינו מספיק(נימוקי בקשתי הם  
 My reasons for this request are (if additional space is necessary, a letter may be attached):  
     
   
   
   

 להיתבע לדין על מסירת פרטים ) ה(כי אני עלול, לאחר שהוזהרתי, שכל הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים, )ת(הנני מאשר
 .לא נכונים

I hereby certify that all the above details submitted by me are true, and that I have been warned that I will be subject 
to penalties for providing false documents. 

 
       
    Signature חתימה        Date תאריך 

 


