
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 פרטי הקטין / האדם שמונה לו אפוטרופוס 

 מספר הזהות שם המשפחה השם הפרטי תאריך הלידה

                        
 

  ידי הקטין / האדם שמונה לו אפוטרופוס-עלבקשה הניתנת 

 שהוכללו מהם שהופקו הביומטריים הזיהוי ונתוני  שלי האצבעות טביעות תמונות יימחקו כי מבקששפרטיי רשומים לעיל  אני

 . הביומטרי במאגר

 ואוכל לחוק בהתאם יבוטלו שלי הזיהוי מסמכי. שברשותי התקפים הזיהוי מסמכי את להחזיר עליי הבקשה הגשת עם כי לי ידוע

 .אגרה לתשלום בכפוף, שנים חמש עד בתוקף שיהיו חדשים הויזי  מסמכי של הנפקתם לבקש

 ;הפנים ותמונת  האצבעות טביעות תמונות ובו שבב יכללו שיונפקו החדשים הזיהוי מסמכי

 בהתאם  בדיקה לשם הביומטרי למאגר יועברו האצבעות טביעות תמונות; בו ותישמר הביומטרי למאגר תועבר הפנים תמונת

 .בו יישמרו ולא יימחקו ריהולאח  החוק להוראות

   החתימ       תאריך       המקום
      

  אפוטרופוסה/  ההורים ידי-בקשה הניתנת על

 החתום מטה: )פרטי ההורה / האפוטרופוס(אני 

 מספר הזהות שם המשפחה השם הפרטי תאריך הלידה

    

צבע של בני/בתי/האדם שמוניתי לו אפוטרופוס שפרטיו/ה מופיעים לעיל ונתוני הזיהוי מבקש כי יימחקו תמונות טביעות הא

 הביומטריים שהופקו מהם שהוכללו במאגר הביומטרי. 

ידוע לי כי עם הגשת הבקשה עליי להחזיר את מסמכי הזיהוי התקפים שברשות בני/בתי/האדם שמוניתי לו אפוטרופוס. מסמכי 

 ונוכל לבקש הנפקתם של מסמכי זיהוי חדשים שיהיו בתוקף עד חמש שנים, בכפוף לתשלום אגרה. הזיהוי יבוטלו בהתאם לחוק

 מסמכי הזיהוי החדשים שיונפקו יכללו שבב ובו תמונות טביעות האצבע  ותמונת הפנים;

תמונת הפנים תועבר למאגר הביומטרי ותישמר בו; תמונות טביעות האצבע יועברו למאגר הביומטרי לשם בדיקה בהתאם 

 להוראות החוק ולאחריה יימחקו ולא יישמרו בו.

   החתימ       תאריך       המקום
 
 

 

  

 
 
 

 

       תפקיד       אני הח"מ )שם עובד הלשכה(

 התקבלה ועודכנה בקובץ המרשםהבקשה        מאשר בזה כי בתאריך

       :הבקשהחתימת העובד מקבל        -הלשכה ב
 

 

 

בקשה זו תינתן באופן אישי ובלעדי, . אדם שמונה לו אפוטרופוס או האפוטרופוס או ע"יהוריו או קטין ע"י תינתן  הבקשה הדרכה:
 חובה.בלשכה  (אפוטרופוסיםהההורים / /   אדם שמונה לו אפוטרופוסהקטין / המבקש )נוכחות אישית של 

נותן ניתנה להורה  ןעל הקטיהבלעדית נשואים זה לזו יש לצרף פסק דין המציין כי החזקה לקטין שהוריו אינם  בבקשה
 במידה ואין פסק דין כאמור חובה לקבל הסכמת ההורה השני בנוכחות אישית בלשכה. ההסכמה.

נא לעבור על הפרטים הרשומים בטופס זה,  הפרטים הרשומים בטופס זה נרשמו עפ"י מידע הקיים בקובץ מרשם התושבים,

 גבי הטופס, ולהפנות תשומת לב הפקיד/ה לכך.-במידה ופרט מסויים אינו נכון או שאינו שלם, נא לתקן הפרטים על

  

 

ישראל נת   מדי
וההגירה ן  סי כלו  רשות האו

 
 הביומטרי במאגר וכללושה אצבע טביעות  למחיקת בקשה

ן נה אדם/  קטי ו שמו טרופוס ל  אפו
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