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 مقيم دائم إجراء تغيير عنوان لمواطن إسرائيلي و/أو 

 عام

لتي ا وثائقتسجيله في السجل أو في الفإن السجل السكاني  من قانون 3وبموجب البند  يالعنوان هو تفصيل تسجيل .1

وداد  القاصرين ألو لعنوانه  عن تغيير  واجب التبليغالمقيم على  على صحته .ظاهري عليه، هو دليل  منح بناء  ت

يوما   30 في غضونالقانون  بموجب تغييرعنوان  حول م بالغا  وصايته. المقيم ملزم بأن يقد  لخاضعين لا ينوالبالغ

 من تاريخ التغيير. 

 ولكنبالغ فقط"، أيضا  بموجب  سجل" ولكن تغيير عنوان ي   السكاني قانون السجلمن ج )أ(  19بند الفي نهاية  جاء .2

لب من موظف التسجيل أن يسجل تفصيل تسجيل بناء  إذا "  جاءب )ب(  19بند الفي  ن أعلى بالغ فقط، وبعد  ط 

 بأن  البالغ غير صحيح، يرفض أن يسجل لالفتراض معقول كان لديه سبب  و 19بند وفق الاستخدم صالحياته 

 ." التغيير بموجب البالغ

م بناء  على بالغ، ولكنعنوان باإلمكان أن ي   عن تغيير بالغا   المذكور أعال ، فإن   في ضوء  موظف التسجيل لدى  قد 

 ة لطلب أدلة حول صحة العنوان المطلوب. الصالحي  

وتم عرضه أمام محكمة العدل العليا في مناقشة ملف " محكمة  01.03.2011هذا اإلجراء تم تحضير  عمليا  بتاريخ  .3

 تغيير عنوان لمواطنين ولمقيمين دائمين.  -أبو رميلة في قضية 07/6825العدل العليا 

 
 هدف اإلجراء: . أ

بالغ  نموذجفي مقيم   /سرائيليإمواطن  ت قدم من قبلالتي  عنوانل تحديد الطريقة لمعالجة البالغات حول تغيير 1أ.

 عنوان.  تغييرل

خدمات أخرى  تقديم في إطار طلب ل لمقيمين دائمين عنوان لمواطن إسرائيلي/ تحديد الطريقة لتحديث تغيير 2أ.

 وما شابه ذلك.  جديدة مثل: إصدار جواز سفر، إصدار بطاقة هوية

 
 شروط ومتطلبات . ب

م   أن يستوفي الشروط التالية:الطلب  يتوجب على مقد 

حضور مقدم البالغ شخصيا  في المكتب، أو إرسال بالغ حول تغيير عنوان في البريد يتضمن كل  1ب.

 ، أو ملحق بطاقة هوية مقدم البالغ لم يتم ارفاق  ) في كل حالة  المستندات المطلوبة حسب الحاجة،المرفقات و

استدعاء مقدم/ة الطلب  المكتب يحتفظ لنفسه بحق   ، فإن  يتم تقديمهالم  التي تم طلبها  المستندات المطلوبة  ان 

 للمكتب(.  

الطلب تم تقديمه في المكتب، في البالغ  إبراز بطاقة هوية مقدم البالغ حول تغيير عنوان في حالة أن   2ب. 

 ب إرفاق ملحق أصلي لبطاقة الهوية. البريد يتوج   بواسطة يتم ارساله  الذي 

عن تغييرعنوان بصورة التبليغ  بالغ حول تغيير عنوان، في بعض الحادات باإلمكان نموذج تعبئة  3ب. 

 ".عملية المعالجةفي الفصل ج " بموجب الشرح شفوية أيضا  

بطاقة لخدمات أخرى ) على سبيل المثال طلب قدمت للحصول على  عنوان جديد في طلبات  تسجيل 4ب. 

 .هوية أو جواز سفر(
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 طلب متزوجا  ومشمودا  في الطلب. الفي حالة كون مقدم  ةإرفاق ملحق بطاقة هوية الزوج/  5ب.

 

 إرفاق ملحق بطاقة هوية أوداد  القاصرين والبالغين الذي يسكنون مع مقدم/ة الطلب في العنوان الجديد.  6ب.

صاحب العنوان  ةتغيير عنوان إلى عنوان الوالدين أو إلى عنوان شخص ثالث يجب طلب موافقل في طلب 7ب.

ل في  على التغيير  . 4بند ج.الالمطلوب كما هو مفص 

طلب صورة جديدة من أجل المن مقدم  السكاني ، يطلب موظف السجلتالفةفي حالة كون بطاقة الهوية  8ب.

 . تالفةلبطاقة هوية جديدة بددا  من ا إصدار

فصل في حادات مثلما سي  في وامتيازات مالية، أو   حقوقاالى منح  تغيير العنوان يؤدي  في الحادات التي  9ب.

طلب تقديم أدلة ووثائق تدعم الطلب، أو موافقة حسب ما سيفصل الطلب من مقدم "، ي  عملية المعالجةالبند ج "

 فيما يلي. 

 .غير مقرونة برسوم  أعال  الخدمة المذكورة 10ب.

 

 معالجة:ال عملّية ج.

 الطلب أوالطلب:  نموذجموظف استقبال الجمهور الذي يتلقى 

عنوان، بما في ذلك تفاصيل من يطلب الخدمة، تفاصيل أفراد  تغييرحول بالغ اليفحص التفاصيل في  1ج.

 ، وكذلك العنوان الجديد المطلوب. بالنسبة لهم عنوانالالعائلة اآلخرين المطلوب تغيير 

، 2.13.0005اإلجراء رقم وفق للوصاية يجب التصرف لخاضعين  أو  يناألمر يتعلق بقاصر في حالة أن   2ج.

 هذا اإلجراء. بموجب تعليماتوذلك 

ة من أجل طالبهم، ة يهودي  ة أو مدارس ديني  يجب عدم قبول طلب لتغيير عنوان من مديري مدارس داخلي   3ج.

مدة فيها ل تواجدونالطالب ي ة نظرا  ألن  ة يهودي  ة أو لمدارس ديني  يجب عدم القيام بتغيير عنوان لمدارس داخلي  و

 . اداصلي  عنوان السكن يعكسة دا ة يهودي  ة/مدرسة ديني  السكن في مدرسة داخلي   مؤقتة كما أن   زمنية

على أو لعنوان شخص ثالث يجب طلب موافقة صاحب العنوان  ،الوالدينلعنوان  في طلب تغيير عنوان 4ج.

 الخيارات التالية:  بموجب واحد من المطلوب التغيير

 المكتب والتحقق من هويته بناء  على بطاقة هوية أمام الموظف.الى  حضور  شخصيا   4.1ج.

ل محام بعليها من ق ا  صدقعة ومموافقة أمام محاٍم، الموافقة التي تبرز يجب أن تكون موق   منح 4.2ج.

 على بطاقة هوية.  والذي يشير إلى أنه تحقق من هوية مانحي الموافقة أمامه بناء  

تغيير العنوان وإبراز بطاقة على الطلب  نموذجتوكيل )رسالة(، موافقة صاحب العنوان في  تقديم 4.3ج.

 هوية صاحب العنوان. 

عندما يكون العنوان المسجل في  ،عنوان والديهإلى ان لتغيير عنو جامعي جندي أو طالبل في طلب 4.4ج.

طلب دون الحاجة العلى بالغ من مقدم  تغيير العنوان بناء  ب سجله هو العنوان السابق لوالديه، يمكن القيام

 لموافقة األهل. 

 (: موشافيمبلدات جماهيرية، كيبوتسات، وقرى تعاونية )إلى تغيير العنوان  5ج.
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أو من  أو من سكرتارية القرية التعاونية )الموشاف( من سكرتارية الكيبوتس تصديقتقديم يجب  5.1ج.

 حول السكن في العنوان المطلوب.  جماهيريةسكرتارية البلدة ال

يجب  ، حول السكن كما ورد أعال  تصديقعلى  فيها في الحادات التي ليس باإلمكان الحصول 5.2ج.

مختلفة، ) ميا ، كهرباء(،  تفي العنوان المطلوب مثل: مدفوعا نعلى السك أدلة وإثباتات ملموسة تقديم 

 بخصوص تعليم األوداد في المدارس وما شابه ذلك.  تصديق 

 بموجب حقوقا وامتيازات ماليةأن يمنح لمقدم/ة الطلب  تغيير العنوانمن شأن في الحادات التي يكون فيها  6ج.

 من السلطة المحلية، البلدة أو تصديق د شراء/إيجار شقة، أورفق مع الطلب عقالقانون، يجب المطالبة بأن ي  

دالكيبوتس، أو كل وثيقة أخرى ت ة في العنوان المطلوب وكذلك مدفوعات طلب يسكن بصورة فعلي  الأن مقدم  ؤك 

 مدارس األوداد القاصرين.  منتصديق مختلفة، دفع الضرائب وضريبة البلدية )األرنونا(، 

في  -فيها انتخابات ى جرالتي ت  ونسمة،  15000مية التي يكون فيها عدد السكان أقل من في المجالس اإلقلي 7ج.

طلب إثباتات الادانتخابات، يجب الطلب من مقدم  قبلسعة تاألشهر ال فترة كل طلب لتغيير عنوان إليها في

يجب المطالبة بتصريح  -توفرملموسة من أجل تغيير العنوان المطلوب ) عقد شراء أو عقد إيجار(، وإذا لم ي

 بخصوص تغيير العنوان. 

 .المذكور أعال  لمجلس اإلقليميلعند القيام بتغيير عنوان يقوم بالتنبيه "أفيف"  نظام المعلومات

في  -نسمة، التي تجري فيها انتخابات 15000المحلية التي يكون فيها عدد السكان أقل من  سفي المجال 8ج.

طلب إثباتات الإليها في األشهر الستة القريبة من ادانتخابات، يجب الطلب من مقدم كل طلب لتغيير عنوان 

يجب المطالبة بتصريح بخصوص  -توفرتغيير العنوان المطلوب )عقد شراء أو عقد إيجار(، وإذا لم يل ملموسة

 تغيير العنوان. 

 . مذكور أعال المحلي ال إلى المجلسعند القيام بتغيير عنوان يقوم بالتنبيه  "أفيف"  نظام المعلومات

انتخابات محلية، حينذاك يجب إبالغ مقر مديري ة  ت طلبات عند اقترابدمإذا ق   -تغيير عنوان جماعي 9ج.

 حول الطلبات ومقدميها.  كاملةالسكان، واإلشارة إلى كل المعلومات ال

على  بناءات والكيبوتسات المجاورة لها، يتم في مكتب إيالت فقط، وتغيير عنوان إلى إيالت وباقي البلد 10ج.

 . 6ما ورد في البند ج.

ر عنوانه ويطلب تغيير عنوان خالل غي  سبق وقانون السجل السكاني، من من ج )ب( 19بموجب البند  11ج.

منه التصريح خطيا  أمام طلب ، ي  إلى العنوان السابقأو يطلب العودة  ،شهرا  من تاريخ التغيير األخير 12فترة 

عنوان لعنوان سابق،  تغيير مطلوبكان ال هلتغيير اإلضافي، في حالة أنل شرحموظف حول صحة البالغ، ال

 ديقفي العنوان المطلوب مثل: مدفوعات مختلفة، تص على السكنلسبب العودة، أدلة  شرحيجب الحصول على 

 وما شابه ذلك. ليم لألوداد في المدارس ديق تعاألرنونا(، تص -من البلدية ) ضريبة البلدية

إلى بلدة أخرى، وتم تقديم طلب تغيير العنوان في مكتب البلدة السابقة، ما تغيير عنوان من بلدة لفي طلب  12ج.

 في العنوان الجديد.  على السكنأدلة تقديم شرح ويجب المطالبة ب

 

 من مصلحة  ديقتص تقديميجب  ،بالسجن لمدة طويلةمحكوم عليه شخص  لتغيير عنوان في طلب  13ج.

محوسب، يجب التسجيل ال. في دائحة بموجب ذلكحول قضية السجن ومدة السجن وتغيير العنوان  السجون 

 سجن". إلى إضافة مالحظة " تغيير عنوان 
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باإلمكان إضافة و، في خارج البالد موجود بشكل عام، يجب عدم التصديق على تغيير عنوان لمقدم طلب 14ج.

 السكاني يتم تحويلها للنظر فيها من قبل قسم السجل، فطلبات استثنائيةأما بالنسبة لعنوان للمراسالت البريدية، 

 في مقر السلطة. 

دا يقيم في البالد بصورة دائمة، يجب  ا  مواطن في الحادات التي يكون فيها سبب معقول لالفتراض أن   15ج.

 : ليمما يالمطالبة بواحد 

في تغيير العنوان المطلوب مثل: عقد شراء أو عقد إيجار لشقة على إثباتات وأدلة ملموسة  15.1ج.

 الجديد، مدفوعات مختلفة وما شابه ذلك.  العنوان

 في البالد بصورة دائمة.  تصريح أمام الموظف بأنه يسكن أو ينوي السكن مستقبال   15.2ج.

 مثال عند وجود واحدة من المؤشرات المفصلة أدنا  -معقول لالفتراض في الحادات التي يكون فيها سبب 16ج.

على  قامة الدائمة قد انتهت يجب المطالبة بأدلةإلإقامة صاحب رخصة ل سريان مفعولمدة  أن   التي تشير إلى 

 مركز الحياة في إسرائيل، وهذ  هي المؤشرات: 

 بموجب حادات دخول ومغادرة البالد / ملف رقابة الحدود. الفحص  16.1ج.

 األخيرة.سنوات   السبع  فحص إذا قدم طلبا  ما للحصول على خدمة فيال 16.2ج.

فض قد ا سابقا  طلب   بأن   (قيودفحص إذا كانت هناك مالحظة )دائحة تسجيل/ال 16.3ج. عدم وجود بسبب ر 

 يل. مركز حياة في إسرائت على إثباتا

 الوطني بخصوص اإلقامة.للتامين  ق معلومات من تحقي 16.4ج.

 كل معلومات أخرى إضافية ذات صلة ومتعلقة بالموضوع. 16.5ج.

 أعال  يجب المطالبة بإثباتات وأدلة ملموسةمذكورة نتائج الفحص وإذا توفر أحد المؤشرات ال موجبب 17ج.

 مثل: وجود مركز حياة في إسرائيل.على 

 . لسابقينالعامين ا خالل فترةفي إسرائيل  قسائم أجر تصادق على العمل  17.1ج.

ول مدفوعات سابقة في العنوان السابق، مثل: اإليجار، الميا ، الكهرباء، الهاتف، ضريبة ديقاتحتص17.2ج.

 البلدية )األرنونا(، رسوم التلفزيون وما شابه ذلك. 

 ي إسرائيل ألوداد قاصرين. شهادات إنهاء تعليم في مدارس ف 17.3ج.

 لظروف، طلب أدلة لمركز الحياة، هذ  القائمة ليست بقائمة نهائية. ل ادانتبا  مع 17.4ج.

إلجراء يجب مواصلة من ا 17و ج.أ 15البند ج.تم تقديمها بمقتضى األدلة واإلثباتات التي  موجبب 18ج.

 :المعالجة على النحو التالي

هذا  تسلسل موجبالطلب ب معالجةدلة كافية يجب مواصلة يها تقديم أففي الحادات التي تم  18.1ج.

 اإلجراء.

أدلة كافية يجب عدم القيام بتغيير العنوان. إضافة إلى ذلك، إذا  يتم فيها تقديم في الحادات التي لم 18.2ج.

بصورة  مسألة مركز الحياة في إسرائيل استيضاحدائمة يجب مواصلة  رخصةكان األمر يتعلق بصاحب 

 5.2.0018شاملة وذلك بموجب  إجراء انتهاء مدة سريان مفعول إقامة دائمة رقم 

في كل حالة يطلب فيها تقديم  أدلة على مركز الحياة، يجب التسجيل في دائحة التسجيل في ملف  18.3ج.

 السجل، الطلب، ونتائج الفحص. 

جاوز الستة أسابيع من تاريخ تقديم  كامل على الموظف ادانتبا ، إلى أن  مدة فحص الطلب دا تت 18.4ج.

األدلة الكافية. بعد انقضاء هذ  المدة ي سجل العنوان المطلوب إدا في حالة أن ه لم يكن هناك تعاون كامل من 
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قبل مقدم الطلب مثل: عدم تقديم كافة الوثائق أو عدم تقديم الرد على أسئلة اداستيضاح المطلوبة وما شابه 

 ذلك. 

د تسجيل العنوان المطلوب دا يعتبر بحد  ذاته دليال  على وجود مركز حياة  يجب 18.5ج. التوضيح أن  مجر 

 في إسرائيل. 

د من أن ه ليست هناك حاجة إلى استيضاح مسبق  19ج. قبل تغيير العنوان في السجل وتقديم الخدمة، يجب التأك 

 1.2.0001بموجب إجراء تقديم خدمات تحتاج إلى استيضاح مسبق رقم 

د من أن   20ج. ، في حالة كونه كذلك يجب التصرف بموجب إجراء 19الجنسي ة ليس البند  رمز يجب التأك 

 4.9.0002الجنسي ة رقم رمز النظر في 

د من أن  المقيم غير مسجل21ج. لم يعد مقيما ، انتقل، مسجل على أن ه موجود في او انه  متوف ى، ك:. يجب التأك 

 لبالد. خارج ا

يجب القيام بتغيير العنوان في نظام المعلومات "أفيف" في نوع تحديث "تغيير" من تاريخ تقديم البالغ.  22ج.

ر، يجب القيام بالتغيير لكل أفراد العائلة المطلوب القيام بالتغيير من أجلهم.   من المهم التذك 

ار مالحق بطاقات هوية جديدة من أجله، يجب إصد 22حتى ج. 1بعد القيام بكل ما ورد في البنود ج. 23ج.

أوداد  القاصرين الذين بحوزتهم بطاقات هوية ومن أجل أوداد بالغين مشمولين  ومن أجل الزوج/ة، ومن أجل

 في طلب تغيير العنوان وبشرط أنهم أرفقوا مالحق بطاقات هوياتهم. 

 ة البريد. يجب تسليم مقدم الطلب مالحق بطاقات الهوية أو إرسالها بواسط 24ج.

 

 

 القانون وبنوده د.

 1965)هـ( من قانون السجل السكاني من عام  19)ج(،  19)أ(،  19، 17، 2،3البنود  1د.

 1974أنظمة السجل السكاني )تسجيل عنوان( من عام  2د.

 

 مالحق:  هـ.

 (5/سجلعنوان )بالغ حول تغيير  1هـ.
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 دولة إسرائيل

والهجرة سلطة السكان  

 بالغ حول تغيير عنوان

 

 

 

 

 

 .إلزامي أن ترفق  مع البالغ ملحق بطاقة هويتك األصلي:إرشاد

الخاصة بهم. )مالحق بطاقات األصلية  اتمع هذا البالغ مالحق بطاقات الهوي يرفقوا تغيير العنوان ألفراد العائلة يتم تحديثه بشرط أن  .1

غير األصلية لن ي   لم يتم إرفاق مالحق بطاقات الهوياته نّ عاماً(. في حالة أ 16سن ال  اوزواللمشمولين في الطلب الذين تج الهويات

 العنوان. 

 على موافقة أحد الوالدين/اآلخر على تغيير العنوان بموجب بالغ إلى عنوان أحد الوالدين/ آخر يجب الحصولبالغ حول تغيير عنوان  .2

 االحتماالت التالية: 

 شخصياً أمام موظف المكتب. حضور أحد الوالدين/اآلخر  2.1

 إرفاق توكيل )رسالة( وبطاقة هوية أحد الوالدين/اآلخر )صاحب العنوان( 2.2

 منح موافقة أمام محام وتصديقه على ذلك. 2.2

في طلب لبالغ جندي أو طالب جامعي عنوانه المسجل في السجل هو العنوان السابق لوالديه، يمكن القيام بذلك بناًء على بالغ  2.2

 فقط. 

غ حول تغيير عنوان لقاصرين لوالدين مطلقين/ منفصلين يجب إرفاق حكم قضائّي الذي يشار فيه إلى أّن الوصاية على في بال .2

 القاصرين قد م نحت ألحد الوالدين مقدم الطلب أو الحصول على موافقة  الوالد اآلخر. 

 

 

 

 

 

 

          رقم الهوية

 

االسم  اسم العائلة

 الشخصي

 الحالة الشخصية تاريخ الميالد اسم األم  اسم األب

 أعزب/عزباء   متزوج/ة  اليوم الشهر السنة    

    أرمل/ةمطلق/ة    

 
 

 

 

 رقم الهاتف العنوان

  الرمز البريدي رقم الشقة رقم المنزل الشارع البلدة

     

 رقم الهاتف الخلوي

 

 اسم البلدة السابقة: ______________________

 

 

 تفاصيل مقدم/ة طلب الخدمة

 العنوان الجديد

http://www.piba.gov.il/
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عنوانموافقة على تغيير   

 

 

 تمنح الموافقة على تحديث العنوان في المكتب أمام الموظف/ة  أو بإرفاق توكيل )رسالة( وإبراز بطاقة هوية الذي يمنح/تمنح الموافقة. 

 أنا :

 رقم الهاتف االسم الشخصي اسم العائلة رقم الهوية

    

آخر ____________________ وأفراد أسرتهم المسجلة تفاصيلهم أعال ، ابنتي   أمنح بهذا موافقتي على تغيير عنوان:    ابني   

 إلى العنوان الذي طلبو  والذي أسكن فيه. 

 المكتب في _____________ التاريخ ___________ التوقيع _____________________

 

 

 

 

 

  

02/2012   5/سجل الستخدام المكتب 

 

 

______________ دق/ة على الطلبتاريخ _______________  اسم المصاالمكتب في ______________________  ال  

 


