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0BUנוהל שינוי/תיקון פרט רישום מין 

1. 1Bכללי 
 רישום המין במרשם נרשם לראשונה בהתאם לחוק מרשם האוכלוסין.

ייעשה על סמך תעודת לידה או הדרכון אתו נכנס ארצה או על  תיקון פרט רישום המין .1.1

 סמך פסק דין הצהרתי של בית המשפט.

  ייעשה על סמך:שינוי פרט המין  .1.2

 .משרד הבריאותהוועדה הציבורית של שינוי מין של המעידה על ציבורית  העודת .1.2.1

עדה הציבורית לבחינת שינוי מין ווההמעידה על שינוי המין של ציבורית תעודה  .1.2.2

    .ללא ניתוח

2. 2Bמטרת הנוהל 
 לקבוע את השיטה לטיפול בשינוי/תיקון רישום המין.

  

3. 3Bתנאים ודרישות 
 על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים:

 נוכחות אישית. .3.1

 הצגת תעודת זהות. .3.2

תעודת לידה, דרכון, פס"ד הצהרתי של ביהמ"ש. שינוי  -הצגת ראיות בהתאם, תיקון מין  .3.3

שבחלק הכללי  1.2בהתאם לאחת החלופות המפורטות בסעיף תעודה ציבורית  – מין

 לעיל.

 הצגת דרכון ישראלי בר תוקף, במידה ויש. .3.4

 בעקבות שינוי פרט המין. הגשת בקשה לשינוי שם באם מבקש התושב לשנות את שמו .3.5

 השירות אינו כרוך בתשלום אגרה. -תשלום אגרה  .3.6

4. 4Bהליך הטיפול 
 תיקון פרט המין: .4.1

פקיד קבלת קהל יבדוק את התיק האישי וייכנס למערכת אביב. באם מתברר כי  .4.1.1

יש לבצע  המרשם, בתיק מופיעהאינו תואם את   בפרט הרישוםפרט המין הרשום 

 .המרשם קאת התיקון, בהתאם לרשום בתי
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יש  ובפרט הרישום מרשםהבאם מתברר כי יש טעות ברישום פרט המין בתיק  .4.1.2

לדרוש ראיות כנדרש, כפי שמפורט בסעיף שינויים ותיקונים בפרטי רישום במרשם 

, המעידים כי הרישום לנוהל זה ולתקן את הרשומות לפי הנתונים בראיות שיוצגו

 .היה נכון לא

מנקבה לזכר בהתאם לתעודה ציבורית כאמור בסעיף במקרים בהם בוצע שינוי מין  .4.1.3

בפרק הכללי, והומצאה בפנינו הודעת לידה בה הרשום כזכר מופיע כאם  1.2

היולדת, יש לזמן היולדת ללשכת רשות האוכלוסין ולברר עימה האם במהלך 

ההריון היולדת פנתה אל הועדה לשינוי מין לקבלת אישור על שינוי מין למרות 

פרט לא נדרש לבצע שינוי בבמידה וקיימת תעודה ציבורית כאמור, היותה הרה, 

 שיש לשנות את פרט המיןהרי  תעודה ציבורית כאמור קיימת המין, במידה ולא 

מזכר לנקבה בהתאם להודעת הלידה ולהפנות היולדת להמציא אישור מתאים על 

 ., ככל שמעוניינת בכךשינוי מין עדכני

 שינוי פרט המין: .4.2
חלק ב 1.2יש להמציא תעודה ציבורית לפי אחת מהאפשרויות המפורטות בסעיף  .4.2.1

 הכללי שלעיל.

 יש למלא טופס בקשה לתיקונים ושינויים. .4.2.2

יש לוודא שאין הגבלה כל שהיא למתן השירות, במידה ויש הגבלה צריך לפעול בהתאם  .4.3

 לטיפול בהגבלה. 1.2.0001לנוהל מספר 

. במידה וכן יש לפעול בהתאם לנוהל לטיפול בקוד 19 יש לוודא שקוד האזרחות אינו קוד .4.4

 .1.9.0001אזרחות מספר 

באם הכתובת שונתה יש לבצע את השינוי/תיקון בהתאם לנוהל עדכון מען/כתובת מספר  .4.5

2.13.0001. 

 באם המבקש משנה את שמו יש לדרוש הגשת הודעה בדבר שינוי שם. .4.6

 יש: 4.6עד  4.1אחר ביצוע כל האמור בסעיפים ל .4.7

 שם באם נדרש.ה כן לשנות את פרטמין ו פרט הרישוםאת בקובץ עדכן ל .4.7.1

 .להנפיק תעודת זהות חדשה .4.7.2

 תעודה המעידה על שינוי שם באם נדרש.להנפיק  .4.7.3

 נדרש.לנפק מסמך נסיעה חדש בגין שינויים בפרטים האישיים במידת ה .4.7.4

 ולתייק בארכיב.המרשם לתייק את המסמכים בתיק  .4.7.5
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5. 5Bהחוק וסעיפיו 
 1965 –) לחוק מרשם האוכלוסין התשכ"ה ה(19 - (ג)19פים סעי .5.1

 1965 –לחוק השמות התשכ"ה  10סעיף  .5.2

 

6. 6Bנספחים 
 )3(מר/ השלמות תיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין. בקשה לשינויים, .6.1

 )4ינוי שם (מר/הודעה בדבר ש .6.2

 ).41בקשה לתעודת זהות ביומטרית (מר/ .6.3

 ).41בקשה לדרכון / תעודת מעבר ביומטריים (דר/ .6.4

 )65מכתב דחייה מנומק למבקש (מר/ .6.5



 

 
 

 מספר הזהות
         
         

         
 

 המין המצב האישי ארץ הלידה תאריך הלידה שם האם שם האב השם הפרטי שם המשפחה
 יום חודש שנה    

 
 הרווק/  אהנשוי/ 

 הגרוש/  נ/האלמ 
 זכר 
 נקבה 

   

 

 מספר הטלפון המען
  המיקוד מספר הדירה מספר הבית הרחוב הישוב

     
 
 

 

 לשימוש המשרד    

 -תוקן ל  התיקון המבוקש הפרט לפני התיקון הפרט

     שם המשפחה

     השם הפרטי

     שם האב

     שם האם

     המצב האישי

     תאריך הלידה

     מקום הלידה

     הדת

     הלאום

 א
 ח 
 ר

     

     
 

   האסמכתאות המצורפות:
 

  
 

ר י ה צ  ת
 בקש).הצהרת המבקש בדבר הסכמתו לתיקון המרשם (ימולא בכתב ידו של המ

  הנני מצהיר על הסכמתי לתיקון: 
 

   מספר הזהות   שם המבקש/ת    תאריך 
 

   ת המבקש/תתימח
 .יחתום גם ההורה השנישנה,  18קטין שטרם מלאו לו לשינויים/תיקונים/השלמות עבור בקשה ב

 
   חתימה    מספר הזהות    ההורה השנישם 

 פרטי האדם אודותיו מבוקשת הבקשה

 :אבקש לתקן / לשנות / להשלים את הפרט / הפרטים הרשומים להלן

 
 

  הבקשה  /תקבלשם מ   תאריך     -הלשכה ב
 

  תאריך    הבקשה אושרה / נדחתה ע"י 

 07/2012 לשימוש המשרד 3מר / 
 

 רשאי להגיש הבקשה המבקש/ת עבור עצמו/ה או עבור ילדים קטינים, נוכחות אישית של המבקש/ת בלשכה חובה,  הדרכה:
 בלשכה.נוכחות והסכמת שני ההורים קטין, תידרש  בבקשה לשינויים, השלמות ותיקונים עבור

 ידי המבקש / מגיש הבקשה עם תצהיר וחתימה אישית.-טופס זה ימולא באופן אישי על
 

 

ישראל נת   מדי
וההגירה ן  סי כלו ת האו  רשו

 בקשה לשינויים, השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין 
 



 
 
 
 
 

לשינוי שם פרטי / שם  בקשהב. חובה בלשכה שלךהדרכון ו תעודת הזהות והצגת אישית נוכחות, בלבד ה/עצמו עבור ת/המבקש הבקשה להגיש רשאי הדרכה:
בהודעה לשינוי שם  .מתבטלת או נדחית הבקשה אם התשלום מחזירים ואין הבקשה הגשת עבור נגבית האגרה, החוק פי על אגרה נגביתפחה מש

, בצירוף: תעודת זהות ומסמכי הנסיעה של כל מי חובהבלשכה בני הזוג (ההורים)  2נוכחות הכוללת שינוי שם גם לבן/בת זוג ו/או עבור ילדים קטינים, 
 עה.סילל בבקשה וברשותו תעודת זהות ומסמך נשנכ

 .הבקשה ובהמשך שלעיל ההדרכה פי-על, הוריך של או/ו שלך הזהות תעודת פי-על הפרטים רשום, ברור בכתב הטופס למלא נא
 
 
 

0Bמספר הזהות 
  

         
 

1B2 שם המשפחהB3 השם הפרטיB4 שם האבBשם האם 

    
 

5B6 העברי תאריך הלידהB7 תאריך הלידה הלועזיB8 ארץ הלידהB9 שיאיהמצב הBהמין 

     
 

10B11 הראשי (כפי שיירשם בספח תעודת הזהות) המעןB 12 1טלפוןB 2טלפון 
13B14 הישובB15 הרחובB16 מספר ביתB17 מספר דירהBמיקוד 

       
 

 שירשם בטופס ישמש כהודעה על שינוי המען שלך של בן/בת הזוג וילדיך הקטנים, בתנאי שיצורפו ספחי תעודות הזהות שלהם.המען לב!  מ/ישי
 

18Bשנה כלהלן: 18הזוג ואת שם ילדי שטרם מלאו להן  בת בזה כי ברצוני לשנות את שמי, שם בן / /האני מודיע 

19B ות ניתן לרשום עד שני שמות משפחה בלבד(ב) לחוק השמ2לידיעתך, לפי סעיף 

20Bהקירבה 
21Bכחי הנו  השם 

22Bמספר הזהות 
23Bשנבחר  השם 

24B25 שם המשפחהB26 השם הפרטיB27 שם המשפחהBהשם הפרטי 

28Bע די    המו
         

  
         

         

29Bבן/בת הזוג   
         

  
         

         

30Bי 
 ל
 ד
 י

31Bם 

  
         

  
         

         

  
         

  
         

         

  
         

  
         

         

  
         

  
         

         

  
         

  
         

         
 

  נא לפרט הנימוקים לבקשה:
 

  

  

  
 , שנים, אלא באישור השר 7בחוק לפיו בגיר או בני זוג ששינו שמותיהם לא ישובו וישנו את שמותיהם תוך  20ידוע לי תוכן סעיף 

 שנים מיום השינוי. 7כן ידוע לי כי בהתאם לחוק השם הקודם יירשם בספח תעודת הזהות ובדרכון הלאומי במשך -כמו
 
 

       
 /השם הפקיד  )/החתימת בן/בת הזוג (בנוכחות הפקיד  )/ה(בנוכחות הפקיד /החתימת המודיע  תאריך

 
 

 פרטי המודיע

 
 

  תאריך     -הלשכה ב
 

   /תשם הבודק   הבקשה  /תשם מקבל

 01/2018 לשימוש המשרד 4מר / 

 מספרקבלה 

  

 

ישראל נת   מדי
וההגירה ן  סי כלו ת האו  רשו

 הודעה על שינוי שם 
 



 

 במשבצת המתאימה לבקשתך. Xנא לסמן בקשה לתעודת זהות: 
 של ההורה בה הינך רשוםמקורית תעודת זהות  יש לצרף ,ראשונה. 
  בשלמותה הנוכחיתיש לצרף את התעודה ת שפג תוקפה, תעודת זהובעקבות. 
 בשלמותה הנוכחיתיש לצרף את התעודה  ,תעודה בלויה מקוםב. 
 לאימות השינוי.יש לצרף מסמכים מקוריים  ,בעקבות שינוי בפרטים האישיים 
 י חובה אם ישנו(דרכון ישראל ,יש לצרף מסמך מזהה ,במקום אבודה / גנובה / מושחתת.( 
  תעודת זהות ומסמך הנסיעה שברשותך.לצרף  חובה ,ביטול תעודת זהות נוכחיתבעקבות 

 פרטי מבקש/ת השרות

0Bמספר הזהות 
         
         

         
 

1B2 שם המשפחהB3 השם הפרטיB4 האב שםB5 (אבי האב) שם הסבBשם האם 

                              
 

 

6B7 תאריך הלידה העבריB8 תאריך הלידה הלועזיB9 ארץ הלידהB10 המיןBהלאום המצב האישי 

   
 זכר 
 נקבה 

 הרווק/  אהנשוי/ 

 הגרוש/  נ/האלמ       
 .במשבצת זו  x, יש לסמן בתעודת הזהות בתעודת זהות שלך, אם אין ברצונך שתאריך הלידה העברי יירשםהעברי  עפ"י חוק המרשם ירשם תאריך הלידה

 

11B12 שם משפחה באנגליתB13 שם פרטי באנגליתB14 שם משפחה קודםB15 שם פרטי קודםB נעורים לנשוי/אהשם 

                                

 . שנים מיום השינוי 7אם טרם עברו  בספח תעודת הזהותירשם  השם הקודם
 במשבצת זו  xשנים, נא לסמן  7אם ברצונך שהשם הקודם ירשם למרות שחלפו 

שנים מיום שהוחלף שם  7בספח תעודת הזהות אם חלפו ירשם  שם הנעורים
 במשבצת זו  x, נא לסמן הנעורים ואין ברצונך שירשם בספח תעודת הזהות

 

17B18 הראשי (כפי שיירשם בספח תעודת הזהות) המעןBנייד מספר הטלפון 
19B20 הישובB21 הרחובB22 מספר הביתB23 מספר הדירהBהמיקוד 

                                    
 שירשם בטופס ישמש כהודעה על שינוי המען שלך של בן/בת הזוג וילדיך הקטנים, בתנאי שיצורפו ספחי תעודות הזהות שלהם.המען לב!  מ/ישי

 

24Bכתובת למשלוח תעודת הזהות 
25B26 הישובB27 הרחובB28 מספר הביתB29 מספר הדירהB30 תא דוארB31 המיקודBאצל משפחת 

                                          
 ירשם בקובץ מרשם התושבים, י, כל תושב רשאי למסור בנוסף למען הרשום במרשם התושבים גם כתובת למשלוח דואר אשר 2005-עפ"י חוק עדכון כתובת, התשס"ה

 .למוסדות ורשויות עפ"י בקשתם בהתאם לרשום בתוספת לחוק"כתובת למשלוח דואר" הרשומה במרשם התושבים תימסר 
    במשבצת Xלסמן  יש שלך  ירשם בקובץ מרשם התושבים כ"כתובת למשלוח דואר"ת תעודת הזהותאם ברצונך שהכתובת למשלוח 

    במשבצת Xלסמן  ישנים, יילדיך הקטאם ברצונך שהכתובת הנ"ל תירשם גם עבור 
 

 חתימת המבקש/ת       :תאריך       :המקום
 

 

32B הוראת השעהותוקף תעודת זהות מידע לגבי  
הפנים שלו נשמרת במאגר הביומטרי יקבל מסמכי זיהוי עם תוקף עד חמש שנים, מי שיסכים לשמירת בהתאם להוראת השעה בחוק, מי שרק תמונת 

 תמונות לשמירת מסכים ואינני היות כי לי ידוע תמונות טביעות האצבע והן נשמרות במאגר הביומטרי,  יקבל מסמכי זיהוי עם תוקף עד עשר שנים.
 מהמאגר תימחקנה זיהוי תוצאת קבלת ולאחר השוואה בדיקת ביצוע לצורך למאגר לחוק בהתאם תועברנה הן, הביומטרי במאגר האצבע טביעות

 .שנים חמש עד בתוקף יהיה לי שיונפק הזיהוי מסמך, בלבד הזיהוי שבמסמך האלקטרוני בשבב ותישמרנה הביומטרי

   :/תחתימת המבקש
 

 למבקש/ת תעודת זהות במקום אבודה / גנובה / מושחתת)(יש למלא רק  הצהרה על אובדן / גניבה / השחתה של תעודת זהות
 במשבצת המתאימה Xנא לסמן    -שבתאריך ה /האני מצהיר

 האבד  הנגנב  תעודת זהות ההושחת 
 על שמי  על אחד ההורים לחתום על ההצהרה בנוכחות עובד הרשותהצהרה לגבי קטין, , ( על שם ילדי הקטין.( 

  מספר הזהות:  פרטי ההורה: שם ומשפחה: 
  נסיבות האובדן / גניבה: 

 

  המקום בו אירע הדבר (פרט ככל האפשר)  
 

   מקום הגשת התלונה: לא  כן האם הוגשה תלונה במשטרה: 
  
 
 
 
 

   ה:חתימ  ת: מספר זהו   :/השם המצהיר

  
 

       תאריך       -הלשכה ב

  שם הבודק/ת       שם מקבל/ת הבקשה
 

 

נוכחות , רשאי להגיש הבקשה המבקש/ת עבור עצמו/ה בלבד
תעודת זהות במקום בקשה לעבור  אישית בלשכה חובה.

 ,מושחתת נגבית אגרה על פי החוקאבודה / גנובה / תעודה 
ואין מחזירים התשלום  הגשת הבקשה עבורהאגרה נגבית 

בבקשה לתעודת זהות לקטין , אם הבקשה נדחית או מתבטלת
  ההורים נדרשת הסכמה של אחד 16מתחת לגיל 

 נא למלא הטופס בכתב ברור.
 , או של הוריך/ו פי תעודת הזהות שלך-רשום הפרטים על

 .המשך הבקשהשלעיל ובפי ההדרכה -על
 

10/2017 

בזה שאין ברשותי תעודת זהות. תעודת הזהות שלי אבדה / נגנבה / ואני מתחייב להחזירה  לכם מיד, אם אמצא אותה או תוחזר  /האני מצהיר
(ב) לחוק 35בזה שהובא לידיעתי כי לפי סעיף  /תהנני מאשר הובא לידיעתי כי תעודת הזהות שתינתן לי מבטלת את תעודת הזהות הקודמת.  ,אלי

 ביודעין לשם קבלת תעודת זהות מהווה עבירה על החוק ודינה מאסר וקנס. : מסירת מידע כוזב1965 -"ה מרשם האוכלוסין תשכ

 לשימוש המשרד 41מר / 

 

 קבלה מספר

 
 
 
 

ישראל נת   מדי
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 ביומטריתתעודת זהות לבקשה 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

    , במשבצת המתאימה לבקשתך Xנא לסמן    תעודת מעבר  דרכון   :ל בקשה
 נהראשון/  הבמקום גנוב/  אחר   
 תעודת מעבר חידוש דרכון /  הבמקום אבוד/ 
 בעקבות שינויים בפרטים אישיים  תושחתמ במקום/ 

 פרטי מבקש/ת השרות

0Bמספר הזהות 
         
         

         
 

1B2 שם המשפחהB3 השם הפרטיB4 שם האבBשם האם 
5B6 בעבריתB7 בלועזיתB8 בעבריתBבלועזית   

      
 

9B10 )שם המשפחה הקודם (לא שם נעוריםB11 השם/ות הפרטי/ים הקודם/יםBשם הנעורים לנשוי/אה 
12B13 בעבריתB14 בלועזיתB15 בעבריתBבלועזית בעברית בלועזית 

      

 . שנים מיום השינוי 7עברו  אם טרם / תעודת המעבר ירשם בדרכונך השם הקודם
 במשבצת זו  xשנים, נא לסמן  7אם ברצונך שהשם/ות הקודם/ים ירשם/ו למרות שחלפו 

 

 אם ברצונך . שנים מיום השינוי 7אם טרם עברו ירשם  שם הנעורים
במשבצת  xשנים, נא לסמן  7שם הנעורים ירשם למרות שחלפו ש
   

16B(ישוב) 17 מקום הלידהB18 ארץ הלידהB19 ך הלידהתאריB20 המיןB21 המצב האישיBתאריך רישום כעולה 

  

22Bשנה 
 

23B24 חודשBיום  זכר 
 נקבה 

 הרווק/  אהנשוי/ 

 הגרוש/  נ/האלמ 
25B26 שנהB27 חודשBיום 

 

28B29 המעןB 30 ניידטלפוןB נוסףטלפון  
31B32 הישובB33 הרחובB34 מספר ביתB35 דירה' מסBמיקוד 

       
 בתנאי שיצורפו ספחי תעודות הזהות שלכם.ך, של בן / בת זוגך וילדיך הקטנים, המען שירשם בטופס זה ישמש כהודעה על שינוי המען של שים לב:

36B 37 הדרכון / תעודת מעברכתובת למשלוחBאצל משפחת 
38B39 הישובB40 הרחובB41 מספר ביתB42 מספר דירהB43 תא דוארBהמיקוד 

       
 ירשם בקובץ מרשם התושבים, יגם כתובת למשלוח דואר אשר  , כל תושב רשאי למסור בנוסף למען הרשום במרשם התושבים2005-עפ"י חוק עדכון כתובת, התשס"ה

 ."כתובת למשלוח דואר" הרשומה במרשם התושבים תימסר למוסדות ורשויות עפ"י בקשתם בהתאם לרשום בתוספת לחוק
    במשבצת Xלסמן  יש שלך  ירשם בקובץ מרשם התושבים כ"כתובת למשלוח דואר"ת הדרכון/תעודת המעבראם ברצונך שהכתובת למשלוח 

    במשבצת Xלסמן  ישנים, יילדיך הקטאם ברצונך שהכתובת הנ"ל תירשם גם עבור 
  נוכחות ההורה והקטין חובה.אחד ההורים לחתום על בקשה זו, על  נדרשת הסכמת ההורים,  שנה 18עבור קטין שטרם מלאו לו / תעודת מעבר  אם הבקשה לדרכון

. בהיעדר הסכמה אישית של ההורה השני יש זאתדין המאשר -בנוכחות הפקיד בלשכה, או בפני עורךלחתום על ההסכמה על ההורה השני גם אם ההורים אינם נשואים זה לזו 
 על הקטין ניתנה להורה מגיש הבקשה לצורך בירור והחלטה.הבלעדית להציג פסק דין או הסכם גירושין מקורי  מאושר ע"י בית המשפט, המציין כי החזקה 

 
 

       
 מספר הזהות  חתימת האם  מספר הזהות  חתימת האב

 אני מצהיר/ה בזה שהפרטים בטופס זה נכונים.  על אי רצון להיות אזרח ישראלי, ולא נכללתי בתור קטין בהצהרה כזו שניתנה ע"י הורי. 1952-לחוק האזרחות התשי"ב 2(ג) 2אני אזרח ישראלי, לא הצהרתי לפי סעיף 
 אני מאשר/ת שבמסגרת הטיפול בבקשתי זו יתקבל ממשטרת ישראל מידע לגבי מקובץ המרשם הפלילי. הצהרה:

  /תחתימת המבקש  תאריך  המקום
 

44B ושמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי  מסמך הנסיעהמידע לגבי תוקף 
כי זיהוי עם תוקף עד חמש שנים, מי שיסכים לשמירת בהתאם להוראת השעה בחוק, מי שרק תמונת הפנים שלו נשמרת במאגר הביומטרי יקבל מסמ

 טביעות תמונות לשמירת מסכים ואינני היות כי לי ידועתמונות טביעות האצבע והן נשמרות במאגר הביומטרי,  יקבל מסמכי זיהוי עם תוקף עד עשר שנים. 
 הביומטרי מהמאגר תימחקנה זיהוי תוצאת קבלת ולאחר ההשווא בדיקת ביצוע לצורך למאגר לחוק בהתאם תועברנה הן, הביומטרי במאגר האצבע

 .שנים חמש עד בתוקף יהיה לי שיונפק הזיהוי מסמך, בלבד הזיהוי שבמסמך האלקטרוני בשבב ותישמרנה
   :/תחתימת המבקש 

  
 

45B46  -הלשכה בB47  תאריךBהבקשה /תשם מקבל  
 

48Bמספרקבלה  שם מאשר קו אחורי תוקף  סוג מסמך חדש גורל מסמך קודם מספר מסמך קודם 

 
 אבד   בוטל    תהושח 
 נגנב  מלא  _________ 

    
 

או עבור ילדים קטינים רשאי להגיש הבקשה המבקש/ת עבור עצמו/ה דרכון רשאי להגיש אזרח ישראלי בלבד. לבקשה יש לצרף תעודת זהות ודרכון קודם שניתן לך. בקשה ל
 . בבקשהטרופוסים בלשכה חובה/ אפו ואחד ההוריםבבקשה עבור קטין/נה או חסוי נוכחות אישית של הקטין / החסוי  בלבד, נוכחות אישית של המבקש/ת בלשכה חובה.

פי החוק נגבית האגרה בעד הגשת הבקשה ואין מחזירים התשלום אם הבקשה נדחית או -.עליש לפעול עפ"י ההנחיות בהמשך אינם נשואים זה לזו ו לקטין/נה שהורי
שנים מיום שינוי השם יירשם  7של השם השני. בטרם עברו  השם הראשון במלואו והאות הראשונה במסמך הנסיעהאותיות יירשם  20-אם שמך מורכב מיותר ממתבטלת. 

במקום  למסמך נסיעהבגין בקשה  .ניתן ליחיד מסמך הנסיעהפי תקנון ארגון התעופה הבינלאומי, -פי החוק ועל-שמך הקודם בסוגריים בסמוך לשם הנוכחי. על במסמך הנסיעה
  החוק. פי-גנוב, אבוד או מושחת נגבית תוספת לאגרה על מסמך נסיעה

 לתשומת ליבך, אין בהנפקת דרכון או תעודת מעבר כדי להוות אישור יציאה מן הארץ למי שיש כנגדו מניעה כלשהי ליציאה מן הארץ.
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 שה לדרכון / תעודת מעבר ביומטריבק

 

 10/2017 לשימוש המשרד 41דר / 

 נא למלא הטופס בכתב ברור.
תעודת הזהות שלך, פי -רשום הפרטים על

 .המשך הבקשהשלעיל ובפי ההדרכה -ועל



 

   :בהלשכה 

  כתובת: 

   תאריך:

  מס' תיק: 

  מס' טלפון: 
 לכבוד

  מר/ת  

  

  

  

 

 אדון נכבד / גברת נכבדה,

 

   הנדון: 

 
 
 הנני מאשר קבלת פנייתך / מכתבך מיום _______/______/______ בעניין שבנדון. .1

 מהנימוקים הבאים: בקשתך נדחתהלהודיעך  יהרינ .2

2.1. ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
2.2. ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
2.3. ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

לים, בפנייתך יש לציין את ירושבפני מטה רשות האוכלוסין וההגירה בהנך רשאי/ת לערער על החלטתנו  .3

 .מספר הזהות שלך

 

 בכבוד רב,
 

 הלשכהב / מנהל 
 
 

 העתק: תיק אישי של המבקש/ת
 

 
 65/  מר
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 מדינת ישראל
ן וההגירה  רשות האוכלוסי
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