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רישומים:
מידע חשוב:







ניתן לקבל מסמכים בחינם דרך משרד הפנים* והם צריכים להיות עדכניים (עד  6חודשים)
לינק של משרד הפנים להזמנות תעודות מקוריותwww.piba.gov.il :
הרשויות בשווייץ דורשות מסמכים מקוריים (לא צילום)
נא לבדוק את השמות בלועזית על מנת למנוע רישומים שגוים
כול המסמכים חייבים באפוסטיל (ממשרד החוץ).

מידע שימושי זמין בלינק:
http://mfa.gov.il/MFAHEB/ConsularService/Certification/Pages/imut_mismachim.aspx



הנפקת דרכונים חדשים (תוקף דרכון רגיל למבוגר 10 :שנים) תלויה בעדכון הרישומים בשוויץ
(נישואין ,לידות ,גירושין ,שינוי שם)...

לידה:
הורים נישואין:
(ילד הוא אזרח שוויץ אם הורה אחד שוויצרי)
 תעודת לידה דו-לשונית (עברית/אנגלית) עם אפוסטיל
 צילום דרכון של הילד/ילדה (במידה ויש)

הורים לא נישואין:
(ילד שנולד אחרי  01.01.2006הוא שוויצרי אם אחד ההורים שוויצרי)
 תעודת לידה דו-לשונית (עברית/אנגלית) עם אפוסטיל
 צילום דרכון של הילד/ילדה (במידה שיש)
 תעודת לידה דו-לשונית (עברית/אנגלית) ,של ההורה הזר ,עם אפוסטיל
 תמצית רישום מלא חדש של שני ההורים עם אפוסטיל
 צילומי דרכון או ת.ז .של שני ההורים

שני הורים לא אזרחים ישראלים



אישור לידה עם אפוסטיל
מידע לגבי אזרחויות נוספות

נישואין:








תעודת נישואין מקורית או העתק נאמן למקור עם אפוסטיל*
תעודת לידה דו-לשונית (עברית/אנגלית) ,של בן הזוג ,עם אפוסטיל
תמצית רישום מלא חדש של שני בני הזוג עם אפוסטיל
במידה מצב האישי של בן הזוג הזר לפני החתונה היה גרוש :תעודת גירושין
במידה מצב האישי של בן הזוג הזר לפני החתונה היה אלמן :תעודת פטירה
צילומי דרכון או צילום ת.ז .של שני בני הזוג
טופס רישום נישואין של השגרירות (מצורף)

*נא לשים לב להסברים המצורפים לגבי האפוסטיל

גירושין





תעודת גירושין מקורית עם אפוסטיל*
במידה ויש ילדים קטינים :פרוטוקול גירושין (צילום)
טופס גירושין (מצורף)
שם משפחה של האישה אחרי הגירושין לאמת על ידי תמצית רישום מלא או צילום של ת.ז/.דרכון
מעודכן

*נא לשים לב להסברים המצורפים לגבי האפוסטיל

שינוי שם
 תעודת שינוי שם מקורית עם אפוסטיל
 צילום דרכון
חשוב :כול שינוי שם מחייב עדכון של הרשויות בשוויץ

מוות



תעודת פטירה מקורית עם אפוסטיל
דרכון/ת.ז/ .שוויצרי על מנת לבטלם

כתובת למשלוח מסמכים:
שגרירות שוויץ
ת.ד6068 .
 6106001תל אביב
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