
 
 

 'חלק א – 2727טופס 

 Israeli mission in______________ -ב נציגות ישראל

 ל"דחיית התייצבות לשירות ביטחון לאזרחים ישראלים השוהים בחו/טופס לרישום

Registration form/Application to defer military service for Israeli citizens staying aboard 

  Personal details –Part A                                                                              פרטים אישיים                         -'חלק א

 

|___________________|_______________________|__________________|_______________________ |

 Father's nameשם האב                 First nameשם פרטי                Last nameשם משפחה          .Israeli ID no  מספר זהות

|______________________________|______________________________________________________|

   Address in Israel                                                                                בישראלתובת כ      Date of birthדה   תאריך לי

|____________________________________________________________________________________| 

   Address abroad               ל"כתובת בחו
 

 Contact information                                                                                                                פרטים ליצירת קשר

|________________________________________|____________________________________________         |

 E-mailאימייל                                                                            .Mobile phone noפלאפון                                          

 

  family    ofPersonal details  –Part B                                                                           פרטים אישיים על בני משפחה -' חלק ב

 הקרבה
Relationship 

 שם פרטי
First name 

 שם משפחה
Last name 

 מספר זהות
Israeli ID no. 

 שנת לידה
Year of birth 

 מצב משפחתי
Marital status 

 בת זוג/בן –אם נשוי 
If married - spouse 

     

 אב
Father 

     

 אם
Mother 

     

 ה/ילד
Child 

     

 ה/ילד
Child 

     

 ה/ילד
Child 

     

 מין ומצב משפחתי
Gender and marital status 

 זכר □
 נקבה □

□ Male 
□ Female 

 Single □ רווק □

 אה/נשוי □
 ילדים+ □

□ Married 
□ +children 

 ה/אלמן □
 ילדים+ □

□ Widow/er 
□ +children 

 ה/גרוש □
 ילדים+ □

□ Divorced 
□ +children 

 השכלה
Education 

 מוסד לימודים
Name of Institution 

 משנה
From 

 עד שנה
Till 

 יסודית

Elementary 
   

 חטיבת ביניים

Junior High school 
   

 תיכונית

High school 
   

 מקצועית

Vocational 
   

 אחר

other 
   



 
 

 

 'חלק ב – 2727טופס 

 Israeli mission in ______________ -ב נציגות ישראל

 

 ל"דחיית התייצבות לשירות ביטחון לאזרחים ישראלים השוהים בחו/לרישוםטופס 

Registration form/Application to defer military service for Israeli citizens staying abroad 

  ersonal RequestP –Part C                                                                                 בקשה אישית                    –' חלק ג

 I hereby ask:                                                                                                                               :הריני מבקש בזה

לדחות את מועד התייצבותי לשירות סדיר ולהאריך  .1
 .                                        ל עד"את שהותי בחו

1. To postpone my date of enlistment for regular 
army service, and to extend my stay abroad 
until                                                       .    

 .To release me from military service .2 .לפטור אותי משירות בטחון .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ג

 

 Signature_____________________חתימה                                Date_____________________תאריך 

 Purpose of stay abroad ל"מטרת שהייה בחו

o ל מלידה"בחו אני גר o I'm living abroad since birth 

o                          הגירה עם או בלי הורים o Immigration with/without parents 

o                               זמנית למטרת לימודים o Temporary for the purpose of study 

o שני ההורים      /זמנית לרגל עבודה של אחד o Temporary under parents employment 

o  פרט –אחר:__________________________ 
 

                                                                                   __________________________________ 
                                                                      

o Other – explain:____________________ 
 
_________________________________ 

לחוק שירות  72לפי סעיף , לדחות( ת)מבקש .1

את , 1892 –ו "התשמ( נוסח משולב), טחוןיהב

בזאת ( ה)התייצבותי לשירות בטחון ומצהיר

 :כדלקמן

ידוע לי כי אם תאושר בקשתי לדחיית  .א

ידחה מועד , התייצבותי לשירות בטחון

התייצבותי לשירות בטחון כל עוד  אתגורר 

והורי אינם מתגוררים  ל"דרך קבע בחו

 .דרך קבע בישראל

ידוע לי כי דחיית התייצבותי לשירות  .ב

אינה מקנה זכויות , אם תאושר, בטחון

אלא בהתאם להנחיות כפי שהן , נלוות

 .נקבעות מעת לעת

רתי לעיל הם סכי כל הפרטים שמ, (ה)הירצני מהנ .7

נכונים ומלאים וידוע לי כי מסירת פרטים שאינם 

שבגינה אהיה , ים מהווה עבירהאו מלא/נכונים ו

 .לעונשים הקבועים בחוק( ה)צפוי

במידה ) נציגותלהודיע מיד ל( ת)הנני מתחייב .3

על כל שינוי בפרט ( לשכת הגיוס –ונמצא בארץ 

 .מן הפרטים שלעיל

 

1. 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. 

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 mission (if in 

Israel – recruiting center) of any change in any of the above 

details.  


