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 2.2.0005 מספר נוהל   מינהל אוכלוסין–משרד הפנים 

 נוהל רישום מאוחר של לידות
 

 מטרת הנוהל .א
 לקבוע את השיטה לטיפול ברישום לידות שאירעו בארץ ועברה שנה וטרם נמסרה       1.א

 .עליהן הודעת לידה
 

 תנאים ודרישות .ב
 :על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים

 . נוכחות אישית של ההורים1.ב

 . הצגת תעודת זהות של ההורים2.ב

 .הציג פסק דין הצהרתי יש ל3.ב

 . אגרה השירות אינו כרוך בתשלום4.ב
     

 הליך הטיפול .ג
 .ההודעה לציין רישום מאוחר בראשו יש למלא הודעת לידת חי 1.ג

 ".רישום חדש"ן בעידכון   יש לקלוט את הלידה בקובץ מרשם האוכלוסי2.ג

 . יש להפיק תעודת לידה3.ג

 . יש להפיק להורים ספחים חדשים4.ג

 . יש לתייק את הודעת הלידה והנספחים בארכיב הלשכה5.ג
  

 החוק וסעיפיו .ד
       –ו "תקנות מרשם האוכלוסין תשל, בדבר רישום מאוחר של לידות ופטירות) א (3 תקנה 1.ד

1975. 
 

 נספחים .ה
 )22/מר(זהות -הודעת לידת חי עם מספר 1.ה

 )63/מר(דת ולאום לילוד או ברישום ראשוני רישום  2.ה

  )64/מר. (לידההרישום שם משפחה בעת רישום  3.ה

 

 



 מדינת ישראל
 הערות

 הודעת לידת חי   משרד הפנים
 

 הריני 1965-ה"ין תשכס לחוק מרשם האוכלו6לפי סעיף  208534743
 מודיע 

 :להלן' ב-ו' את הפרטים על הילוד ועל הוריו בפסקאות א
 פרטים על הילוד .א
 החמולה/שם המשפחה. 1 

 
  הלאום. 7   

 השמות הפרטיים. 2 
 

  הדת. 8   

 האזרחות. 9  
 

        זכר     המין. 3  
 

 המצב האישי. 10             נקבה
 

 ה/רווק

 מקום הלידה. 4 
 )שם יישוב בית חולים(

  שעת הלידה. 11   

 תאריך הלידה העברי. 5 
 

 
 יום     חודש    שנה

משקל . 12  
 התינוק

 

תאריך הלידה . 6 
 הגריגוריאני

 
 שנה    חודש    יום

 יחיד.        13  
              

             תאומים

   ראשון     שלישי 
 

   שני       רביעי ומעלה
  מען ההורים. 14 עברית

 הבית               מיקוד                טלפון' שם היישוב          שם הרחוב                             מס
 מען ההורים. 14 ערבית

 
 

 הבית               מיקוד                טלפון'              מסשם היישוב          שם הרחוב                
 

 פרטים אחרים. ג   האב האם פרטים על ההורים. ב
  תאריך הנישואין. 27     מספר הזהות. 15 

     שנה       חודש
שם משפחה אבי . 28     שם המשפחה. 16 

 האם
 

נישואים אלה של . 29     השמות הפרטיים. 17 
 האם הם

       שניים        ראשונים
                       ומעלה

שם אבי האב . 18 
 )למיעוטים בלבד(

ילדים שנולדו . 30    
 לאם לפני הילוד הזה

נולדו 
 חיים

נולדו 
 מתים

 כ"סה

  תאריך הלידה. 19 
 

    מנישואין אלה. א   

  ארץ הלידה. 20 
 

    דמיםמנישואין קו. ב   

כ ילדים שנולדו "סה. ג     המצב האישי. 21 
 לאם

   

תאריך העלייה . 22 
 לארץ

        

   הלאום. 23 
 

       

ארץ הלידה של . 24 
 אבי האם ואבי האב

  מספר הזהות    
3   853474  20 

משלח היד . 25 
 הנוכחי

    

נות מספר ש. 26 
 )כולל גבוה(הלימוד 

    

  
32. 

 תאריך
 

 חתימת האם
 

 חתימת האב
 

 הערות רפואיות. 31
 

 שם המודיע                                                  חתימת המודיע.     33
 

 

      
 ההודעה נתקבלה

 בלשכה למינהל אוכלוסין                                      בתאריך
 

 ונרשמה במינהל האוכלוסין
                                                                       בתאריך                  חתימת 

 הפקיד

 

 
 חותמת בית החולים

 
 .הטופס מיועד גם לשימוש הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה .1
 . יועתקו מתעודת הזהות של ההורים23, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15הפרטים  .2
 .לכלול בספירה תאום שנולד לפני הילוד הזה ואין לכלול ילוד זהיש  .3
 .אם אירעה במקום אחר, הרופא והמיילדת שטיפלו בלידה, או על ידי הורי הילוד, האחראי על המוסד בו אירעה הלידה .4
 .הודעת הביטוח הלאומי בעניין קצבת הילדים יישלחו אל המען שנרשם בטופס זה .5
 
 22/מר

 



 

 מדינת ישראל 
 משרד הפנים
 מינהל האוכלוסין

 63/ מר 

 רישום לידה בארץ דת ולאום ליילוד בהודעת לידת חי
 

 רישום ראשון במרשם בשאלון רישום
 

האם ודת   לאום ודת האב לאום 
 לאום ודת 

 הילד / היילוד
 הערות

 בהסכמת שני ההורים ) - - -( יהודי יהודי יהודי

 יהודי אחר יהודי
פי רישום האם או ל ) - - -(

 בהסכמת שני ההורים 

 אחר יהודי אחר
או לפי רישום האם  ) - - -(

 בהסכמת שני ההורים

 אחר אחר אחר
או לפי רישום האם בהסכמת 

 שני ההורים

 בהסכמת שני ההורים ) - - -( קראי יהודי קראי

 בהסכמת שני ההורים ) - - -( שומרוני אחר שומרוני

 טרם נרשם .1

2. )- - -(  

 בבירור .3

 בבדיקה .4

 בלתי ברורה .5

 יהודי

 או

 אחר

 בהסכמת שני ההורים ) - - -( לפי האם

 

 :הגדרות
  לאום ודת לא יהודי- אחר

 .יש להשתמש רק בסמלים החדשים: הערה

 מכל טלפון* 3450: פוןמרכז שירות ומידע ארצי טל  www.pnim.gov.il: כתובתנו באינטרנט



 

 מדינת ישראל 
 משרד הפנים
 מינהל האוכלוסין

 קביעת שם משפחה ליילוד
 בעת רישום לידה בארץ

 

 שם האב שם האם
המצב האישי של 

 האם
שם המשפחה של 

 הילוד
 הערות

הבדלי איות בהתאם לרישום של  אורן נשואה לאב אורן אורן
 האב

 נשואה לאב בר אורן

 בר
 אורן

 אורן בר
 בר אורן

 י ההוריםבהסכמת שנ
 בהסכמת שני ההורים
 בהסכמת שני ההורים
 בהסכמת שני ההורים

/ רווקה / פנויה   אורן
  אורן אלמנה/ גרושה 

 שקד ארז
פנויה ונמסרה 
הצהרת הכרה 

 באבהות

 ארז
 שקד

 ארז שקד
 שקד ארז

. בהסכמת שני ההורים הביולוגיים
של הצהרת ההכרה ' בחלק ב
 .באבהות

 ארז לא פנויה שקד ארז

לא נמסרה מבעלה הצהרת  
 הכרה באבהות

לא נמסרה מהאב הביולוגי  
 הכרה באבהות

 

 

 :הגדרות
 . יום מתאריך הגירושין או ההתאלמנות300 רווקה או גרושה או אלמנה ועברו - פנויה

 . יום מיום הגירושין או ההתאלמנות300לא עברו ,  נשואה - לא פנויה

 

 64/ מר 

www.pnim.gov.il:  באינטרנטכתובתנו
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