
 
 
 
 
 
 

ומסמך הנסיעה  תעודת הזהות והצגתות אישית הקטינים בלבד, נוכח /הלהגיש ההצהרה המבקש/ת עבור עצמו/ה או עבור ילדיו /תרשאי הדרכה:
ו/או  16, קטינים מעל גיל חובת נוכחות אישית והסכמת שני ההורים בלשכה - /נההצהרה עבור קטיןבלשכה חובה. המצהיר/ה של 

 , נוכחותם בלשכה חובה.או מסמך נסיעה/ודת זהות ושברשותם תעקטינים 
 .תעודת הזהות ומסמכי הנסיעה יוחלפו, ככל שיש זכאות לכך, עם השלמת תאריך הלידה

למלא  עובד הרשותחל איסור על  עובד הרשות המוסמך לכך.ידי המצהיר/ה באופן אישי ובלעדי בפני -הצהרה זו תמולא ותינתן על
 יש לבדוק בטרם קבלת ההצהרה האם קיים מידע על תאריך הלידה המדוייק.הצהרה זו. לילידי הארץ, 

במקרים בהם תוקן כבר תאריך הלידה בעבר, או שיש סתירה בין התאריך המבוקש למידע הקיים במרשם האוכלוסין, אין לקבל 
 ההצהרה, ויש להפנות המבקש/ת להמצאת פסק דין מבית המשפט.

 .הבקשה ובהמשך שלעיל ההדרכה פי-על, הוריך של או/ו שלך הזהות תעודת פי-על הפרטים וםרשיש ל, ברור בכתב הטופס למלא נא

 )יום וחודש באותה שנת הלידה( הלידה תאריך להשלמתהצהרה 
 

 מספר הזהות שם המשפחה השם הפרטי מספר הטלפון

 אני
   

 

         

ה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב מודיע/ה בזה לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהי

 כדלקמן:

 ו/או לצורך כל עניין אחר. , במסמך הנסיעה , בתעודת הזהותהאוכלוסיןתצהיר זה ניתן כתמיכה לבקשה לעדכון פרטי תאריך לידתי במרשם  .1

 /__________. הנני מצהיר/ה כי תאריך לידתי המדוייק הנו ב: __________/__________ .2

 )יש להשלים את היום והחודש בשנת הלידה כפי שידוע למבקש/ת(

  הננו מצהירים כי תאריך הלידה המדוייק בננו / בתנו )השם המלא(  .3

 הנו ב: __________/__________/__________  מספר הזהות: 

 ידוע להורים()יש להשלים את שם הילד/ה, מספר הזהות שלו/ה והיום והחודש בשנת הלידה כפי ש

 ותי תעודה ציבורית התומכת בבקשה.כן ידוע לי כי בעתיד לא אוכל לתקן את תאריך הלידה פעם נוספת גם אם ברש-כמו .4

 זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

  : /החתימת המצהיר  : תאריך  : המקום

 יחתמו שני ההורים:שנה,  18קטין שטרם מלאו לו בהצהרה עבור 

 

   חתימה    מספר הזהות   האב: שם 
 

   חתימה    מספר הזהות   האם: שם 

 

כרוך בביטול מסמכי הנסיעה הקיימים, כך  תוך מודעות לכך שהדבר תיקון תאריך לידתי )השלמת יום וחודש(,ל בקשה להגיש הריני להודיע כי בדעתי

  תאריך הלידה המעודכן. עם חדש מסמך נסיעה לקבל לא אוכל גורם מוסמך האוסרת על הנפקת מסמך נסיעה חדש, שאם ישנה החלטה של

 

   החתימ       מספר זהות       שם ומשפחה
 

  

 

 
 

  תפקיד   (עובד הרשות)שם  אני הח"מ

  

   במשרדי מר/תהתייצב/ה   מאשר בזה כי בתאריך 

 
יי את אמיתות אישר/ה בפנ  באמצעות וזיהה/תה את עצמו/ה להנחת דעתי 

 ההצהרה הנ"ל, וחתם/חתמה על הצהרה זו בפניי.

  :מקבל ההצהרהחתימת    -הלשכה ב

 

  

 

ישראל נת   מדי
וההגירה ן  סי כלו  רשות האו

 (בלבד וחודש יום) לידה תאריך השלמת על הצהרה 
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