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 2.18.0001 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות
 

 נוהל הנפקת תעודת זהות ראשונה 

 כללי .1

לקבל תעודת זהות  על פי חוק שנים חייב 16 לו הנמצא בישראל ומלאו /אזרחתושב .1.1

 תמיד.עמו אותה לשאת ו

לחוק מרשם האוכלוסין, תעודת זהות תונפק למי שמתגורר באופן  24בהתאם לסעיף  .1.2

ם כי יתכן ומרכז קבוע בארץ, לכן, בכל בקשה לתעודת זהות, כאשר עובד הרשות מתרש

חייו של המבקש אינו בישראל, יש לדרוש הוכחות למרכז חיים בארץ, בהתאם לנוהל 

 .1.13.0001בדיקה וקביעת מרכז חיים מספר 

תושב/אזרח שיצא מהארץ לפני שקיבל תעודת זהות וחזר אחרי מספר שנים חייב לשאת  .1.3

 ארץ.לאחר שהוכיח כי שב להתגורר בישראל ומרכז חייו ב תעודת זהות

 חתימת אחד ההוריםעפ"י הסכמה ו ,שנים 16 ומלאו ל שטרם מיתעודת זהות ל הנפקת .1.4

, בהתאם לשנתון המאושר לניפוק תעודת זהות על טופס הבקשה למתן תעודת זהות

 .ובמקרים חריגים עפ"י אישור מחלקת מרשם ודרכונים

 מטרת הנוהל .2

 .16בגילאי  /אזרחלקבוע את השיטה לטיפול בהנפקת תעודת זהות ראשונה לתושב .2.1

שלא הוציא  /אזרחלקבוע את השיטה לטיפול בהנפקת תעודת זהות ראשונה לתושב .2.2

 .ומגיע בגיל מבוגר יותר 16תעודת זהות בגיל 

 תנאים ודרישות .3

 את התנאים הבאים:לקיים הבקשה על מגיש 

 .נוכחות אישית .3.1

 .נוכחות הקטין בלשכה חובה -ומעלה  16 מגיל בבקשה לקטין .3.1.1

ת אישית של אחד ההורים לשם מתן הסכמה לשמירת טביעות האצבע רצויה נוכחו .3.1.2

 במאגר הביומטרי.

בנוסף  בלשכה חובה, נוכחות אישית של הקטין - 16שטרם מלאו לו בבקשה לקטין  .3.1.3

 הסכמה בכתב של ההורים לניפוק תעודת זהות.יש לקבל 

 )ובאותה 16 שנופק לאחר גיל במקרים בהם למבקש מסמך נסיעה ביומטרי תקף  .3.1.4

וניתנה הסכמה לשמירת טביעות האצבע העת לא היה זכאי לקבל תעודת זהות( 

 במאגר הביומטרי, נוכחות הקטין והורה / הורים בלשכה חובה.



 

 2.18.0001 מספר נוהל:   מרשם תחום: 

 הנפקת תעודת זהות  נושא:

  16ראשונה לגילאי 

 4מתוך      2דף    

 18/04/2021 : תאריך עדכון 

 
 

 
 

 
 

 2.18.0001 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות
 

נוכחות אישית  תחוב ,שמונה לו אפוטרופוס 16מתחת לגיל לקטין בבקשה  .3.1.5

 בצירוף תעודת הזהות. שמונה לו אפוטרופוס והאפוטרופוס/ים הקטיןשל בלשכה 

דין( בדבר -אסמכתאות )צו אפוטרופסות / פסקלהציג ס/ים בה על האפוטרופוחו .3.1.6

 האדם שמונה לו אפוטרופוס.החוקי של  /םנציגו /םהיותו

יש לטפל במלוא תשומת הלב וברגישות  אדם שמונה לו אפוטרופוסבכל בקשה של  .3.1.7

 מבקש.להנכונה, ולהתאים את אופן הטיפול 

של אחד ההורים אשר בה  תעודת זהותלהציג  יו המגיע ללא אחד מהור 16קטין מגיל על  .3.2

ניתן לזהותו עפ"י אשר  דרכון ישראלי בר תוקף, או מגיש הבקשההקטין מופיע שמו של 

  .דרכון זה

די משפחתו או ננטש על יטוען כי אשר אינו מחזיק בדרכון ישראלי תקף ו 16קטין מגיל  .3.3

משפחת אומנה  או ת קלט, יה, משפחיככל שנמצא במוסד, פנימשהוא נטש את משפחתו, 

 .מהמוסד/פנימייה/משפחת קלט/משפחת אומנה המאשר את זהותו מכתביידרש להמציא 

 (.41מילוי וחתימה על טופס בקשה לתעודת זהות )מר/ .3.4

חתימה על "טופס אזהרה למבקש תעודת זהות הכוללת תעודה אלקטרונית לאימות  .3.5

 (. 42ואמצעי זיהוי אלקטרוני" )מר/

כתב ההורה/ים והקטין על טופס " שלחתימה  -ת טביעות האצבע במאגרבשמיר מעונייןל .3.6

/ אדם שמונה לו  16הסכמה לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי לקטין מעל גיל 

 ."(39אפוטרופוס )מר/

 מקום הגשת הבקשה, ניתן להגיש הבקשה בכל לשכה של הרשות. .3.7

 השירות אינו כרוך בתשלום אגרה. -תשלום אגרה  .3.8

 פולהליך הטי .4

המקבל את טופס הבקשה יבדוק את הפרטים בטופס הבקשה לתעודת עובד הרשות  .4.1

בעל מעמד בתוקף המתגורר  ומעלה 16מגיל  זהות ויוודא שמדובר בתושב/אזרח

 .בישראל.

מגיש בקשה לתעודת זהות ראשונה ולטענתו אינו יכול להציג  16ככל שהקטין מעל גיל  .4.2

טש על ידי משפחתו או שהוא נטש את ננאת תעודת זהות ההורה בשל הטענה כי 

 .בדבר זהותו יהילהמציא אישור מהמוסד בו הוא שוהה/פנימ, יידרש משפחתו

 דרש להמציא אישור ממשרד הרווחהיככל ששוהה במשפחת קלט )טרום אומנה( י .4.2.1

 .ומכתב ממשפחת הקלט בדבר זהותו
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 .ככל שנמצא במשפחת אומנה יידרש להמציא אישור על כך .4.2.2

זהות המבקש וזאת ואימות  לערוך תחקור מקיף לצורך בירור על עובד הרשות .4.2.3

 ההרכשה. בנוסף לשאלות אימות הזהות הנשאלות כחלק מהליך 

ככל שהקטין טוען כי, אינו נמצא באף אחת מהמסגרות שפורטו לעיל, יש לערוך  .4.2.4

 תחקור מקיף לצורך בירור ואימות זהות וזאת בנוסף לשאלות אימות הזהות

עובד והגיע יחד עם אחד מהוריו ללשכה להגשת הבקשה,  16ככל שהקטין מעל גיל  .4.3

ולהוריו את האפשרויות לתעודת זהות יציג למבקש המקבל את הבקשה הרשות 

ויפעל  מה לשמירת טביעות האצבע שלו במאגר הביומטריכהעומדות בפניו למתן הס

 :בהתאם להחלטת הקטין והוריו

"עלון הסבר  לקטין ולהוריו, על עובד הרשות למסור 16בבקשה של קטין מעל גיל  .4.3.1

הרכשה. למאגר הביומטרי ובקבלת הסכמה לשמירת טביעות האצבע לקטין" לפני 

 .למבקש ולהוריונוסף הסבר  הפקיד ככל שמבוקש ייתן

קבלת הסכמה לשמירת טביעות האצבע ברשות לניהול המאגר הביומטרי  .4.3.2

 ל זה.וכן עפ"י נוה 2.18.0013נוהל מפורטים ב

ניתנה הסכמה לשמירת טביעות אצבע ברשות לניהול המאגר הביומטרי במידה ו .4.3.3

 תונפק תעודת זהות בתוקף לעשר שנים.

לא ניתנה הסכמה לשמירת טביעות אצבע ברשות לניהול המאגר במידה ו .4.3.4

  הביומטרי תונפק תעודת זהות בתוקף לחמש שנים

 תשומת לב מיוחדת: .4.4

ה לתעודת זהות ביומטרית, אין צורך בהסכמת רשאי להגיש בקש 16קטין מעל גיל  .4.4.1

שמירת טביעות האצבע רק לשם  נדרשתהסכמת ההורים הוריו למתן התעודה, 

 ברשות לניהול המאגר הביומטרי.

לשמירת  הלתעודת זהות, לא ניתן לקבל הסכמ 16בבקשה של קטין מתחת לגיל  .4.4.2

 טביעות האצבע ברשות לניהול המאגר הביומטרי.

וניתנה  16שנופק לאחר גיל  וברשותו דרכון ביומטרי תקף 16קטין מעל גיל  .4.4.3

חובה עליו להגיע ללשכה יחד  הסכמה לשמירת טביעות האצבע במאגר הביומטרי,

שמירת טביעות האצבע ברשות לניהול המאגר למנת לקבל הסכמתם -עם הוריו על

וק כי בהתאם לח הביומטרי או לחילופין במידה ואינם נותנים הסכמתם להודיע להם

מסמך ת טביעות האצבע וביטול תוקף מחיקהיא אי הסכמה זו משמעות ולתקנות, 

 .שברשות הקטיןהנסיעה 
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ופקה לו נשלא לוודא כן ו, יש לאמת את הפרטים האישיים ולזהות את המבקש בוודאות .4.5

 , לפעול בהתאם לנוהל המתאים,לברר מה עלה בגורלה וכןבמידה  תעודת זהות בעבר,

 .ב בהתאםמערכת אביבולעדכן 

לוודא שאין הגבלה כל שהיא למתן השירות. במידה ויש הגבלה צריך לפעול בהתאם         .4.6

 .1.2.0001לנוהל טיפול בהגבלה מספר 

יש לפעול עפ"י נוהל  ,במידה וכן .00או  99, 19לוודא שסעיף האזרחות של המבקש אינו  .4.7

 .4.9.0002טיפול בבירור אזרחות מספר 

יש לבצע את  תואמת את המען של ההורים או אחד מהםוהיא  באם הכתובת שונתה .4.8

 .2.13.0001 השינוי/תיקון בהתאם לנוהל עדכון מען/כתובת שמספרו

נוהל הטיפול בקבלת בקשה וניפוק של תעודת זהות נוהל לבנוסף, יש לפעול בהתאם  .4.9

  את אופן הזיהוי, קבלת ההסכמה, שאלון האימות וההרכשה.מפרט ה, ביומטרית

תעודת זהות, לתייק את לפתוח בקשה ליש  4.8עד  4.1כל האמור בסעיפים לאחר ביצוע  .4.10

 . המבקשבתיק האישי של  , ההסכמה ויתר המסמכים,הבקשה

 

 החוק וסעיפיו .5

 .1965 –לחוק מרשם האוכלוסין תשכ"ה  28, 27, 26, 25, 24סעיפים  .5.1

 .1982 –לחוק החזקת תעודת זהות והצגתה התשמ"ג  7, 6, 5, 4, 3, 2, 1סעיפים  .5.2

 נספחים .6

 (.41בקשה לתעודת זהות ביומטרית )מר/ .6.1

/ אדם  16כתב הסכמה לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי לקטין מעל גיל כתב  .6.2

 (.39)מר/ שמונה לו אפוטרופוס

 (.42טופס אזהרה למבקש תעודת זהות ואמצעי זיהוי אלקטרוני )מר/ .6.3

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/MR41.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/MR39A.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/MR39A.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/MR42.pdf

