בית המשפט לענייני משפחה ב __________________
בקשה לקביעת גיל
עפ"י חוק קביעת גיל תשכ"ד – 3691
פרטי המבקש
שם פרטי
ומשפחה

מס' תעודת זהות

כתובת

טלפון נייד

טלפון בבית

המשיב  -היועץ המשפטי לממשלה

דע כי ביום ________ בשעה _____ או בסמוך אחריה יתבקש כב' ביהמ"ש להורות על קביעת גיל
של המבקש על פי נתוני הבקשה ותצהיר המבקש.
מצ"ב לבקשה גיליון מפורט הערוך ע"פ התקנות לקביעת גיל (פרק כו' לתקנות סדר הדין האזרחי –
תקנה .)143-143
 .3אני ________________ עליתי לארץ ב  ,______________ -נרשם בתעודת העולה
כתאריך לידה ,התאריך _____________ .
 .2בפועל נולדתי בשנת ______________ ולראיה אני ממציא פרטים על משפחתי:
א .גיליון תרשומת הערוך ע"פ התקנות טופס  ,44המהווה את תצהירי.
ב .גיליון תרשומת ערוך ע"י עדי שהם:

גם גיליונות אלה ערוכים לפי טופס  44לתקנות סדר הדין האזרחי ,גיליונות אלה הם
תצהירי עדי.
כמו כן רצ"ב ,צילום תעודת הזיהוי שלי ,תעודת הנישואים/גירושין שלי ו –  2תצלומים
שלי.
אשר על כן מתבקש כב' בית המשפט לקבוע את גילי כיליד שנת ____________
ולהורות לרשויות המתאימות שינוי הכתוב בתעודת הזהות לפי קביעת בית משפט נכבד
זה.

תאריך ________________

חתימה ____________________

טופס ( 44תקנה )153

בית משפט לענייני משפחה ב _________________ -

תיק_______________:

תצהיר בבקשה לקביעת גיל
אני הח"מ ____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בתמיכה לבקשתי לקביעת
גילי כדלקמן :
()3
()2

שמי הפרטי שם המשפחה ושם האב _________________________________
(א) מספר זהותי __________________________________
(ב) מספרי האישי הצבאי_____________________________

()1

(א) מקום מגורי__________________________________
(ב) מקום לידתי__________________________________

()4

מקום לשכת מרשם התושבים שבה מוחזק תיק המרשם שלי_____________________

()5

(א) תאריך הלידה הרשום בתיק המרשם או בתעודת הזהות ___________________
שנה ___________ חודש ______________ יום ____________

()9

(ב)

מתי נעשה רישום זה ____________________________

(ג)

סיבת השיבוש בו _______________________________

הגיל או תאריך הלידה שאני מבקש לקבוע _________________________________

(הערה :סעיף  7ימולא רק אם המבקש נולד בארץ)

()7

(א) מצורף אישור מלשכת מרשם התושבים שאין בפנקס הלידות רישום לידה
שלי בשנה הרשומה כשנת לידתי בתיק המרשם.
(ב) תעודת לידה שלי מצורפת (אם אינה מצורפת  ,ציין את הסיבה)________________
____________________________________________________________
(ג) (לגבי מבקש שנולד לפני  ) 3131מצורף העתק מתוך ספרי הנפוס של הרישום
המתייחס לתאריך לידתי (אם אינו מצורף ,ציין את הסיבה____________________
____________________________________________________________

(הערה :סעיפים  1עד 33ימולאו רק אם המבקש נולד בחו"ל)

()8

(א) במקום הולדתי היו\לא היו נהוגות תעודות לידה.
(ב) יש לי\לא הייתה לי תעודת זהות ממקום הולדתי \ מגורי
מספרה_____________ תאריך הוצאתה______________ ותאריך לידתי
הרשום בה :שנה___________ חודש__________ יום______________

התעודה מצורפת (אם אינה מצורפת  ,ציין את הסיבה) ____________________
___________________________________________________________
(ג) הערות ________________________________________________________
(( )6א) במקום הולדתי \ מגורי היו \ לא היו נהוגות תעודות זהות.
(ב)

יש לי\הייתה לי תעודת זהות במקום הולדתי \מגורי
מספרה___________ תאריך הוצאתה _____________ ותאריך לידתי
הרשום בה :שנה __________ חודש __________ יום ________________
התעודה מצורפת (אם אינה מצורפת ,ציין את הסיבה)________________________
____________________________________________________________

(ג) הערות___________________________________________________:
(( )31א) במקום הולדתי \ מגורי היו \לא היו נהוגים פנקסי משפחה \ מעמד אישי
(ב) יש לי \ היה לי פנקס משפחה ממקום הולדתי \ מגורי  ,מספרו________
תאריך הוצאה________ ותאריך לידתי הרשום בו  :שנה ________
חודש ________ יום ________.
(ג) אני רשום \ הייתי רשום בפנקס המשפחה \ המעמד האישי של אבי \ אמי
מספרו___________ תאריך הוצאתו_____________
ותאריך לידתי הרשום בו :שנה___________ חודש________ יום_________
הפנקס הכולל את הדף שבו רשום תאריך לידתי מצורף (אם אינו מצורף ,ציין את הסיבה)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(ד) הערות______________________________________________________:

(( )33א) בבואי ארצה היה /לא היה לי דרכון מספרו___________________________
תאריך הוצאתו_______________ ותאריך לידתי הרשום בו:
שנה__________ חודש______________ יום_______________
הדרכון הכולל את הדף שבו רשום תאריך לידתי מצורף (אם אינו מצורף ,ציין את הסיבה)
_____________________________________________________________
(ב) בבואי ארצה הייתי רשום בדרכון של____________ מספרו________________

תאריך הוצאתו_______________ ותאריך לידתי הרשום בו:
שנה____________ חודש______________ יום_________________
הדרכון כולל את הדף שבו רשום תאריך לידתי מצורף (אם אינו מצורף ,ציין את הסיבה)
______________________________________________________________
הדרכון היה בידי ____________ ב __________ ונמצא ב___________________
(אם אינו נמצא ,ציין את הסיבה) ________________________________________

(( )32א) מצבי המשפחתי___________ תעודת נישואין \ גירושין שלי מצורפת
(אם אינה מצורפת ,ציין את הסיבה)_________________________________
(ב)

(ג)

בן הזוג:
()3

שם___________________________

()2

מספר זהות______________________

()1

תאריך לידה______________________

()4

תאריך הנישואין :שנה__________ חודש___________ יום_____________

()3

מקום המגורים____________________

אחים ואחיות:
()3

שמות האחים והאחיות __________

______________

__________ _____________

___________
____________

()2

מספרי זהות

()1

תאריכי הלידה :שנה___________ חודש ____________יום___________
שנה__________ חודש_____________ יום___________
שנה__________ חודש_____________ יום___________

()4
(ד)

מקומות המגורים ____________________________________________

ילדים:
()3

שמות הילדים ______________

____________ ______________

()2

מספרי הזהות

______________

____________ ______________

()1

תאריכי הלידה :שנה_____________ חודש___________ יום___________
שנה_____________ חודש__________ יום___________
שנה_____________ חודש__________ יום___________

( )4מקומות מגורים _______________________________________________
()3תעודות הלידה של הילדים מצורפות (אם התעודות או חלק מהן אינן מצורפות ,ציין
את הסיבה________________________________________________
_______________________________________________________
(ה) הורים:
()3שמות ההורים________________________________________________
( )2מספרי הזהות_________________________________________________
( )1תאריכי הלידה :שנה____________ חודש____________ יום_______________
שנה____________ חודש___________ יום_______________
שנה____________ חודש___________ יום_______________
( )4מקומות מגורים________________________________________________
( )31התעודות והמסמכים המפורטים להלן ,שמהם ניתן ללמוד מהו גילי הנכון  ,מצורפים אף
הם ___________________________________________________________ :
___________________________________________________________________
( )34תצהיר \ תצהירים של ________________ מצורף \ מצורפים כתמיכה לבקשתי ______
מקום לשכת מרשם התושבים שבה מוחזק תיק המרשם של מצהיר זה  /מצהירים אלה:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
( )35מטרת בקשתי לקביעת גילי
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
( )39מוסדות ואנשים שקביעת גילי עלולה לפגוע בהם (ציין ופרט):
(א) המוסד לביטוח לאומי  :כן \ לא
(ב) קופה אחרת לביטוח סוציאלי :שם הקופה______________________:
מען קופה____________________________:
(ג)

צה"ל  )3( :לפני הגיוס  -ראשי מרכז גיוס באגף כח אדם .
( )2אחרי הגיוס  -השליש הראשי

(ד) המעביד שלי:
 .3אני מועסק במשרד ממשלתי שם המשרד__________________________:

מען המשרד___________________________________________________
 .2אני מועסק אצל מעביד אחר שם המעביד_________________________:
מען המעביד_______________________________________________
(ה) מוסד או אדם אחר שקביעת גילי עלולה לפגוע בו:
שם_____________________ מען__________________________________
( )37רישום של גילי במרשם התושבים הוא רישום ראשון * על פי בקשתי תוקן רישום גילי במרשם
התושבים ביום ___________ מ___________________ ל__________________

( )38זאת בקשתי הראשונה לקביעת גילי המוגשת לבית משפט בישראל .
על-פי בקשה קודמת שהגשתי נתן בית משפט שלום \ מחוזי ב __________ בהחלטה
בעניין קביעת גילי והיא מצורפת בזה  .אני מבקש לצרף את התיק הקודם בית המשפט
בבקשה זו .
* מחק את המיותר

______________________
חתימה

אני הח"מ_______________ מאשר בזה כי ביום _________________
הופיע בפני _________________ המוכר לי אישית  /שזיהיתיו לפי תעודת זהות
מס' _______________________
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן  ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
____________
תאריך

* מחק את המיותר

____________________
תאריך מקבל התצהיר

שאלון לבקשה לתיקון גיל

.3

שם פרטי _______ משפחה___________

.2

שמות קודמים _____________

.1

תעודת זהות _______________

.4

שם האב _________________

שם האם__________________

.3

ת.ז האב ________________

ת.ז האם __________________

.6

שנת לידה האב ____________ שנת לידה האם _______________

.7

מספר אישי בצבא של הפונה _____________________________

.1

מקום מגורים עכשיו __________________________________

.1

מקום מגורים קודם ___________________________________

.31

מקום לידה ________________________________________

.33

תאריך לידה רשום ___________________________________

.32

תאריך עליה לארץ __________________________________

.31

תאריך לידה מבוקש __________________________________

.34

תעודות המאשרות את התאריך המבוקש

.33

בני משפחתו האחרים :

הקרבה
אחים/ית

שם פרטי

תאריך
שם משפחה
לידה רשום

תאריך
לידה מבוקש

__________ _________ _________ __________
__________ _________

סבים/ות

____________

_________ __________ _____________

__________ _________ _________ __________
דודים/ות

כתובת

_____________
_____________

__________

_________ _________

_________

__________

_________ _________

_________ _______________

__________

_________ _________

_________ _______________

__________

_________

_________ _________ _______________

__________

_________

_________ __________ _______________

מצב משפחתי  -נשוי/נשואה

גרוש/ה

אלמן/ה

רווק/ה

ילדים :
שם פרטי

שם משפחה

תאריך
לידה רשום

תאריך
לידה מבוקש

מגורים

___________ ___________ ___________ ____________ __________________
___________ ___________ __________

____________ _________________

___________ ___________ __________

___________________

__________

עדים נוספים (על העדים למלא שאלון זהה לשאלון של הפונה)
שם פרטי

שם משפחה

כתובת מגורים

___________ ___________ ___________________________________________
___________ ___________ ___________________________________________
___________ ___________ ___________________________________________

היכרותי עם העדים נובעת ________________________________________________

שאלון של העדים מצורף

אני מצהיר שכל הפרטים שכתבתי לעיל נכונים
______________
ח תימה

