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תעודת 
הזהות 

הביומטרית 
החדשה שלך

רשות האוכלוסין וההגירה מברכת אותך על הצטרפותך למחזיקים בתעודת הזהות הביומטרית.
לאחר סיום תהליך הנפקת תעודת הזהות בלשכה, תישלח תעודת הזהות החכמה ישירות 
לביתך באמצעות דבר דואר רשום במסירה אישית של דואר ישראל, וזאת כדי לוודא כי 

התעודה תגיע אליך באופן אישי ובטוח.
בעלון זה מובאים הפרטים המלאים על תהליך קבלת תעודת הזהות הביומטרית 

לידיך.

קוד המסירה האישי ודף הסיסמאות להפעלה של תעודת הזהות 
בסיום התהליך של הגשת הבקשה קיבלת לידיך מסמך שבו מופיעים קוד המסירה 

האישי וסיסמאות להפעלת התעודה:
קוד המסירה האישי ישמש אותך לזיהוי מול הדוור במעמד קבלת תעודת הזהות החכמה.   
קוד זה, נשלח אליך גם במסרון לשמירה בטלפון הנייד, כדי להבטיח שהתעודה תימסר 

לידיך בלבד.

הזהות  תעודת  באמצעות  פעולות  ביצוע  לצורך  אותך  ישמשו  האישיות  הסיסמאות   
באתר האינטרנט הממשלתי www.gov.il או בעמדות השירות העצמי בלשכות רשות 

האוכלוסין וההגירה.

כל המידע על תהליך קבלת תעודת הזהות הביומטרית



מסירה של תעודת הזהות לידיך
תעודת הזהות הביומטרית החדשה שלך תימסר לידיך על ידי דוור של דואר ישראל כדבר דואר רשום, 
 מאת רשות האוכלוסין וההגירה. הדוור יגיע לכתובת שמסרת לנותן השירות בלשכה בעת הגשת הבקשה.

בעת המסירה הדוור יבקש ממך:
להזדהות בפניו באמצעות תעודת הזהות שברשותך / דרכון / רישיון נהיגה / תעודת חוגר- קצין*.  

לקבל את קוד המסירה האישי שלך כפי שמוצג בדף הסיסמאות / במסרון שקיבלת. הדוור יאמת את   
קוד המסירה האישי שלך בטרם ימסור לך את תעודות הזהות.

שים לב – ללא קוד מסירה אישי, לא תימסר לך תעודות הזהות החדשה.
אם לא תהיה בביתך בעת ביקור הדוור, תושאר הודעה לאיסוף דבר הדואר מנקודת הדואר הקרובה לביתך 
ייערך בעת האיסוף. דבר דואר רשום שלא  כולל אימות באמצעות קוד מסירה  ותהליך מסירת התעודה, 
ייאסף מהדואר, יוחזר לאחר 15 יום ללשכת רשות האוכלוסין שבה הוגשה הבקשה. התעודה תימסר בלשכה 

בכפוף להזדהות ומסירת קוד המסירה האישי.

הפעלה של תעודת הזהות
לאחר קבלת התעודה, יישלח אליך מסרון )SMS( מטעם רשות האוכלוסין וההגירה )‘מסרון הפעלה’( 
כדי לוודא שהתעודה אכן בידיך. אם אין ברשותך טלפון נייד, תישלח אליך הודעה קולית למספר הטלפון הביתי 

שמסרת בעת הגשת הבקשה בלשכה.
על המסרון או ההודעה הקולית תתבקש להשיב בצורה קלה ופשוטה אם קיבלת לידיך את התעודה 

)1= כן קיבלתי 0 = לא קיבלתי(.
רק לאחר אישורך, התעודה החדשה שברשותך תכנס לתוקף ברשומות רשות האוכלוסין וההגירה 

ותאפשר לך לבצע מגוון של פעולות באתר הממשלה ובעמדות השירות העצמי.
אם לא נתקבל מסרון הפעלה, אנא פנה בהקדם למרכז השירות והמידע של רשות האוכלוסין 

וההגירה 3450*
שים לב! אם לא תפעיל את התעודה ועם תום תוקף התעודה הישנה, לא תוכל לקבל 

שירותים במוסדות ציבוריים וממשלתיים.
עם קבלת התעודה החדשה, עליך להשמיד את התעודה הישנה/הזמנית הנמצאת ברשותך, מומלץ 

שלא להשליך אותה בשלמותה.

ניתן למצוא מידע נוסף מידע נוסף באתר רשות האוכלוסין וההגירה
www.piba.gov.il או במרכז שירות ומידע ארצי 3450*

* במסירה של תעודת זהות ראשונה למבקש מתחת לגיל 18 יש להציג בפני השליח תעודת זהות וספח של 
ההורה שבו שמו של המבקש רשום.

העלון מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.
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