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0B תעודת זהות ביומטרית, אישור מסירה והפעלה של משלוחבנוהל הטיפול 

1. 1Bכללי 
ומטרית תימסר ת הזהות הביעם שינוי שיטת מסירת תעודת הזהות הביומטרית, תעוד 1.1

 לשכה כפי שהיה עד היום.בר ישראל ולא במסירה אישית למבקש ע"י שליח של דוא

הזהות כך שלא יצטרכו להגיע מהלך זה של שינוי שיטת המסירה יקל על מבקשי תעודת  1.2

פעם נוספת ללשכה לאסוף את תעודת הזהות, אלא שליח יגיע עד אליהם וימסור להם 

 את תעודת הזהות.

ר מנהל הלשכה, ניתן יהיה לבקש כי תעודת הזהות ועפ"י איש/או במקרים מיוחדים ו 1.3

 ותימסר למבקש במסירה אישית בלשכה.  ההביומטרית תגיע ללשכ

2. 2B:מטרת הנוהל 
 בוע את השיטה ל:לק

 .מסירת תעודת הזהות ע"י שליח .2.1

 .הפעלת תעודת הזהות לאחר אישור מסירה / קבלה .2.2

 עודת הזהות בלשכה.תמסירת  .2.3

 טיפול בחריגים. .2.4

3. 3B:תנאים ודרישות 
 הגשת הבקשה לתעודת הזהות הביומטרית. תבע נוכחות אישית .3.1

 , נוכחות אישית חובה בלשכה.בבקשה לבגיר .3.1.1

 בלשכה. חובה ןנוכחות הקטי ,בבקשה לקטין .3.1.2

 מקום מסירת תעודת הזהות הביומטרית .3.2
תעודת הזהות הביומטרית החדשה תישלח למבקש ותימסר לו במסירה אישית עפ"י 

 האפשרויות הבאות:

 מענו הרשום במרשם האוכלוסין. .3.2.1

 כתובת למשלוח דואר כפי שמעודכנת במרשם האוכלוסין. .3.2.2

 במקרים מיוחדים –מסירה בלשכה  .3.2.3

 

 

 



 תחום: מרשם 

 

 2.18.0018מספר נוהל: 
 , אישור מסירה והפעלהמשלוח  נושא:

תעודת זהות ביומטרית במסירה 
 אישית למבקש

 5מתוך      2דף   

 24/01/2017 : דכוןתאריך ע
 
 

 

 
 

 2.18.0018 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות
 

4. 4Bתעודת זהות ביומטריתלמשלוח, קבלת אישור מסירה והפעלת פעולות  וסדר ך הטיפולהלי 

ך ההרכשה ופתיחת בקשה לתעודת זהות ביומטרית, על עובד הרשות יעם סיום הל .4.1

ברצונו לקבל את תעודת הזהות הביומטרית כתובת שקבל מהמבקש מקבל הבקשה ל

 עפ"י האפשרויות הבאות:

 מענו הרשום במרשם האוכלוסין. .4.1.1

 ח דואר כפי שמעודכנת במרשם האוכלוסין.כתובת למשלו .4.1.2

תעודת הזהות תגיע ללשכה במקרים חריגים ובאישור מנהל הלשכה / סגן מנהל הלשכה  .4.2

ותימסר במסירה אישית למבקש, להלן פירוט המקרים בהם תעודת הזהות תימסר 

 בלשכה

 עפ"י בקשת המבקש ובאישור מנהל / סגן. .4.2.1

 לתושב אין כתובת קבועה. .4.2.2

 ן נייד / טלפון במען.למבקש אין טלפו .4.2.3

 תעודה שנלשחה למבקש וחזרה מהדואר ללשכה .4.2.4

עדכן במערכת "אביב" את מספר הטלפון הנייד של המבקש לעובד הרשות חובה על  .4.3

יקבל הודעה במסרון  את דרך קבלת תעודת הזהות : באופן בו המבקשלו סביר להו

)sms ,במשלוח התעודה אליו. וכן את כל השלבים) לטלפון הנייד 

 מקרים בהם אין למבקש טלפון נייד, ירשום טלפון במען בו הוא מתגורר.ב .4.4

במקרים בהם למבקש אין אפשרות לקבל מיסרונים בכתב או שאין ברשותו טלפון נייד,  .4.5

דע את התושב על שליחת התעודה ולקבל את אישורו ישימוש במסרוני קול לייעשה 

 .לקבלת התעודה לידיו

 מקבל הבקשה ידפיס וימסור למבקש:לאחר ביצוע כל הפעולות הנ"ל,  .4.6

 .יחד עם נרתיק חדש ספח חדש לתעודת הזהות .4.6.1

דף הסבר ובו קוד המסירה שעליו למסור לשליח הדואר בעת קבלת תעודת  .4.6.2

 הזהות.

 .תעודת הזהות הביומטרית לאחר קבלתודף עם קודים להפעלת  .4.6.3

סירה עובד הרשות יסביר למבקש כי תעודת הזהות תימסר לו ע"י שליח הדואר במ .4.7

אישית, וכי בעת קבלת התעודה עליו למסור לשליח הדואר את קוד המסירה שהודפס 

 בדף ההסבר ו/או נשלח אליו במיסרון לטלפון הנייד שלו.
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5. 5B ידי שליח הדואר-אישית עלמסירה 
ף ובכל ס תישלחנהבאתר הייצור, התעודות עם סיום ניפוק תעודת הזהות הביומטרית   .5.1

 ירה אישית למען / כתובת של המבקש .סבמ "שוםר"יום לדואר ישראל, בדואר 

משלוח התעודות מאתר הייצור למבקש, המבקש יקבל הודעת מיסרון כי התעודה בעת  .5.2

 לדואר ישראל. הייצוריצאה מאתר 

באחריות "דואר ישראל" לאתר את המבקש במענו / כתובתו, למסור לו את המעטפה עם  .5.3

 ."תעודת הזהות, לקבל מהמבקש את "קוד המסירה

עפ"י הכללים של דואר ישראל, ניתן למסור את המעטפה בבית הנמען גם לבן משפחה  .5.4

" שניתן למבקש בעת קוד המסירה"שותו את רשזוהה ע"י הדוור, ויש ב 16מעל גיל 

ההרכשה בלשכה, ללא מסירת "קוד המסירה" לדוור התעודה לא תימסר למבקש ו/או 

 לבא כוחו.

ירה במען  / כתובת המבקש, ולא הצליחו לאתרו, לאחר שלושה נסיונות של הדואר למס .5.5

בלשכה כפי תתבצע התעודה תוחזר ללשכה בה בוצעה ההרכשה, מסירת התעודה 

 להלן. 6שמפורט בסעיף 

לאחר קבלת אישור מהדואר כי התעודה נמסרה למבקש וקיבלו ממנו את קוד המסירה,  .5.6

שור המיסרון בדבר המבקש יקבל מיסרון בו מתבקש לאשר קבלת התעודה, רק לאחר אי

 קבלת תעודת הזהות, תופעל תעודת הזהות. 

מרכז במקרים בהם למבקש אין אפשרות לקבל מיסרונים או שאין ברשותו טלפון נייד,  .5.7

מנת לקבל אישור כי תעודת זהות נמסרה -יזום שיחת טלפון אנושית עלשל הרשות מידע 

ות, תופעל תעודת למבקש, רק לאחר קבלת אישור טלפוני בדבר קבלת תעודת הזה

 .הזהות

במקרים בהם נמסר "קוד המסירה" לדואר ישראל אך לא ניתן אישור במיסרון או בשיחת  .5.8

טלפון  (אין מענה), לא תופעל תעודת הזהות, עד לקבלת אישור כי התעודה התקבלה, 

 (מערכת "אביב" / מרכז מידע), יבצעו מספר נסיונות לקבלת האישור.

האישי הנכון על  "קוד המסירה"ווה הוכחת מסירה כי התקבל דיווח מסירה של הדואר מה .5.9

התושב מדווח כי לא במקרה ששהתעודה הגיעה ליעדה.  ומכאןידי מקבל הדואר הרשום. 

 .למרכז מידע להמשך הטיפול יועברקבל את התעודה, התעודה לא תופעל, הטיפול 

ודה אכן לא בידיו, הוא יופנה ללשכה מרכז מידע יוצר קשר עם המבקש, באם התע .5.10

להנפקת תעודה חדשה בעלות אגרה של אובדן. באם התושב יאשר כי מצא את 

סידורי של התעודה, מרכז מידע יאשר קבלת ה ומספרע"י מתן התעודה, והדבר יאושר 

 .התעודה ויפעיל אותה
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הות, יש ומבקש התעודה מגיע ללשכה ומדווח כי לא קיבל את תעודת הזמקרה כאמור ב .5.11

כן אנו רואים בזה כי בתעודה נסרה -לעדכן אותו כי "קוד המסירה" נמסר לדוור, ועל

בקשה לתעודה חדשה בגין תעודה זו, יש לראותה למבקש (או לבא כוחו) ולכן כל 

 כבקשה לתעודת במקום שאבדה ולגבות אגרה בגין האובדן.

ו מאשר קבלת במקרים בהם נמסר "קוד המסירה" לדואר ישראל אך המבקש אינ .5.12

 התעודה ומוסר כי לא קיבל את התעודה, התעודה לא תופעל.

יחד עם זאת יעשה ניסיון נוסף לאחר יום עבודה לקבל אישור מסירה (ייתכן ובן משפחה  .5.13

יש , ור התעודה תופעל, לא ניתן אישור התעודה לא תופעלוקיבל את התעודה), ניתן איש

מת שלא אושרה שהתקבלה כתעודה לראות בבקשה לתעודה חדשה כי התעודה הקוד

 ."אבודה / גנובה"

6. 6Bבלשכה ביומטריתתעודת הזהות  למסור מקרים בהם אושר 
ה ואימות זהות ביומטרית יש חובת נוכחות בלשכ ,בעת מסירת תעודת זהות ביומטרית .6.1

  .של המבקש

 תימסר ללא חובת נוכחות הורה/הורים. ,תעודת זהות לקטין .6.2

 כה בה בחר מגיש הבקשה בהליך הגשת הבקשה.זהות תימסר למבקש בלשהתעודת  .6.3

 הקודמתמהמבקש את תעודת זהות  עובד הרשות ידרוש ,עם הגעת המבקש ללשכה .6.4

בהיעדר תעודת זהות, יש לדרוש מסמך מזהה אחר . שהוחזרה לו בעת הגשת הבקשה

), במקרה של אובדן / גניבה / השחתה יש בתנאים ודרישות 3.3(בהתאם לאמור בסעיף 

 ישלם אגרה על אבדן בעת המסירה.  –ככל שלא שילם  הקבלה על התשלום. לדרוש גם

לאחר שעובד הרשות בעמדת מסירת תעודת הזהות זיהה את בעל התעודה, יוציא את  .6.5

 תעודת הזהות.

יזהה את בעל התעודה עפ"י תעודת הזהות  ,המוסר את תעודת הזהות ,עובד הרשות .6.6

ינו על עובד הרשות להכניס את תעודת דהי, אימות זהותברשותו וכן עפ"י שהקודמת 

הזהות החדשה לקורא הכרטיסים ולבקש מהתושב לשים את האצבע על קורא טביעות 

האצבע, טביעת האצבע שתופיע בקורא תיבדק מול טביעת האצבע המצוייה בתעודת 

 .הזהות (חשוב לציין שהבדיקה מול התעודה ולא מול המאגר הביומטרי)

לתעודת זהות במקום תעודה שאבדה, נגנבה או הושחתה במקרים בהם הוגשה בקשה  .6.7

אימות זהות, ושולמה האגרה כנדרש בעת הגשת הבקשה, יש לזהות המבקש עפ"י 

 .(טביעת אצבע מול התעודה הביומטרית)
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ניתן להמשיך  ,בהצלחהבמקרים בהם אימות הזהות של המבקש מול התעודה עבר  .6.8

 בתהליך במסירת התעודה.

יש לבדוק  ,זהות של המבקש מול התעודה לא עבר בהצלחהבמקרים בהם אימות ה .6.9

אצבעות אחרות שמהן נלקחו טביעות טביעת בגיליון הרישום האם יש הערות לגבי 

 האצבע או שכלל לא נלקחו טביעות האצבע.

במקרים בהם נרשם בגיליון הרישום כי נלקחו טביעות של אצבעות מסוימות, יש  .6.9.1

 לבצע אימות זהת מול אותן אצבעות.

יש לזהות  –במקרים בהם נרשם בגיליון הרישום כי כלל לא נלקחו טביעות אצבע  .6.9.2

 סמך מסמכים מזהים בלבד.-המבקש על

במקרים בהם אימות הזהות של המבקש מול התעודה נכשל גם לאחר הבדיקה  .6.9.3

 את תעודת הזהות. רהנ"ל, אין להמשיך בתהליך ואין למסו

 קבלת התעודה במיסרון. (לאשר)עובד הרשות ידריך את המבקש להפעיל  .6.10

 .לבעליההחדשה זהות תעודת האת עובד הרשות ימסור  .6.11

7. 7Bהחוק וסעיפיו 
 .1982 -, התשמ"ג חוק החזקת תעודת זהות והצגתה .7.1

חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע,  .7.2

 .2009 –התש"ע 

 .1965 –חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה  .7.3

 נות מרשם האוכלוסין (תקופת תוקפן ופקיעת תוקפן של תעודות זהות), תק .7.4

 .2012-תשע"ב

תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר  .7.5

 .2011 –מידע, התשע"א 

צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע,  .7.6

 .2011 -ופת מבחן), התשע"א (תק

 .2011-נות מרשם אוכלוסין (תעודה אלקטרונית לאימות), התשע"בתק .7.7

8. 8Bנספחים 
 .)41(מר/ביומטרית זהות  בקשה לתעודת .8.1

  המסירה"דף סיסמאות להפעלת תעודת הזהות הביומטרית ובו "קוד  .8.2

 .עלון מידע לתושב על תהליך המסירה .8.3



  
 

 במשבצת המתאימה לבקשתך. Xנא לסמן 
 של ההורה בה הינך רשוםמקורית תעודת זהות  יש לצרף, תעודת זהות ראשונה 
  בשלמותה הנוכחיתיש לצרף את התעודה  תעודת זהות שפג תוקפה או שתוקפה עומד לפוג,תעודת זהות בעקבות  
 י חובה אם ישנו(דרכון ישראל ,יש לצרף מסמך מזהה ,תעודת זהות במקום אבודה / גנובה / מושחתת.( 
 יש לצרף מסמכים מקוריים לאימות השינוי. ,תעודת זהות בעקבות שינוי בפרטים האישיים 
 יש לצרף את התעודה הבלויה בשלמותה. ,תעודת זהות במקום בלויה 

 פרטי מבקש/ת השירות
 

0B הזהותמספר       

  

1B2 שם המשפחהB3 השם הפרטיB4 שם האבB5 (אבי האב) שם הסבBשם האם 

                              
 

 

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

11B       12B      13B                        
 .במשבצת זו  x, יש לסמן בתעודת הזהות בתעודת זהות שלך, אם אין ברצונך שתאריך הלידה העברי יירשםהעברי  עפ"י חוק המרשם ירשם תאריך הלידה

 

14B15 שם משפחה באנגליתB16 שם פרטי באנגליתB17 שם משפחה קודםB18 שם פרטי קודםBשם נעורים לנשוי/אה 

                                

 . 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

 

20B21 הראשי (כפי שיירשם בספח תעודת הזהות) המעןBמספר הטלפון 
22B23 הישובB24 הרחובB25 מספר הביתB26 מספר הדירהBהמיקוד 

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

  במשבצת Xאם אינך רוצה בשינוי המען לגבי בני המשפחה נא לסמן 
27B דוארכתובת למשלוח 

28B29 הישובB30 הרחובB31 מספר הביתB32 מספר הדירהB33 תא דוארB34 המיקודBאצל משפחת 

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

 .למשלוח דואר" הרשומה במרשם התושבים תימסר למוסדות ורשויות עפ"י בקשתם בהתאם לרשום בתוספת לחוק
 לתשומת ליבך! תעודת הזהות הביומטרית תימסר במסירה אישית בלשכה ולא תשלח בדואר.

  במשבצת Xלסמן  ישנים, יילדיך הקטגם עבור אם ברצונך שהכתובת הנ"ל תירשם 

  חתימת המבקש/ת       :תאריך       :המקום
 

 

 :תעודה אלקטרונית לחתימה
  לבקשתך במשבצת המתאימה Xנא לסמן :  אבקש שתעודת הזהות

 תכלול חתימה אלקטרונית  לא תכלול חתימה אלקטרונית 
   :/תחתימת המבקש

 

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

 אבד  נגנב  תעודת זהות הושחת 
 על שמי  על אחד ההורים לחתום על ההצהרה בנוכחות עובד הרשותהצהרה לגבי קטין, , ( על שם ילדי הקטין.( 

  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
 

 

 

 

 
 
 
 

ישראל נת   מדי
ת  וההגירהרשו ן  סי כלו  האו

 

 
 
 

 חכמהתעודת זהות לבקשה 

 

אבודה / גנובה / מושחתת נגבית תעודה עבור תעודת זהות במקום  נוכחות אישית /ת בלשכה חובה., רשאי להגיש הבקשה המבקש/ת עבור עצמו/ה בלבד
 .ואין מחזירים התשלום אם הבקשה נדחית או מתבטלת הגשת הבקשה עבורהאגרה נגבית , אגרה על פי החוק

 07/2013  מהדורה

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 -מרשם האוכלוסין תשכ"ה 

 לשימוש המשרד 41מר / 

 מספרקבלה 
  





תעודת הזהות הביומטרית
החדשה שלך

כל המידע על התהליך של קבלת התעודה החכמה 
רשות האוכלוסין וההגירה מברכת אותך על הצטרפותך למחזיקים בתעודת הזהות 

הביומטרית.
כחלק משיפור השירות לציבור, לא יהיה צורך להגיע ללשכה על מנת לקבל את כרטיס 
תעודת הזהות שהזמנת. אנו נדאג למסור לידיך את התעודה באמצעות שליח 
שיגיע לביתך, כדי להבטיח כי התהליך של מסירת התעודה ייעשה באופן בטוח.

בעלון זה מובאים הפרטים המלאים על תהליך קבלת התעודה לידך.

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

המסירה האישי וִססמאות להפעלת התעודה:

של  הקבלה  במעמד  שליח  מול  לזיהוי  אותך  ישמש  האישי  המסירה  קוד   
כרטיס תעודת הזהות. קוד זה, אשר נשלח אליך גם במסרון לשמירה בטלפון 

הנייד, נועד להבטיח שהתעודה תימסר לידיך בלבד.

הססמאות האישיות מיועדות להפעלה של תעודת הזהות בביצוע פעולות   
באמצעות אתר האינטרנט הממשלתי www.gov.il ובאמצעות עמדות השירות 

העצמי.

לתשומת לבך!
חשוב מאוד לשמור את דף הִססמאות ואת קוד המסירה האישי, 

לצורך קבלת התעודה לידיך והפעלתה. 

*



הפעלה של תעודת הזהות

לאחר קבלת התעודה רשות האוכלוסין וההגירה תשלח אליך מסרון (SMS) על 
מנת 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 תעודת הזהות החדשה שברשותך תכנס לתוקף ותאפשר 
לך לבצע פעולות באתר הממשלה ובעמדות השירות העצמי.

מסירה של תעודת הזהות לידיך

תעודת הזהות הביומטרית החדשה שלך תימסר לידיך על ידי שליח מטעם 
רשות האוכלוסין וההגירה, השליח יגיע לכתובת שמסרת לנותן השירות בלשכה 

בעת הגשת הבקשה.

בעת המסירה השליח יבקש ממך:

להזדהות בפניו באמצעות תעודת הזהות שברשותך / דרכון / רישיון נהיגה /   
תעודת חוגר-קצין*.

לאמת את קוד המסירה האישי שלך, כפי שמוצג בדף הִססמאות / במסרון   
שקיבלת.

רשות האוכלוסין וההגירה תיידע אותך באמצעות מסרון על שלבי התקדמות 
המסירה.

ניתן למצוא מידע נוסף באתר רשות האוכלוסין וההגירה

www.gov.il או במרכז שירות ומידע ארצי 3450*

העלון מנוסח בלשון זכר אך פונה לגברים ולנשים כאחד.

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

עם קבלת התעודה החדשה, עליך להשמיד את התעודה הישנה הנמצאת ברשותך, 
מומלץ שלא להשליך אותה בשלמותה.
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