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 2.14.0002 מספר נוהל ירהוההג אוכלוסיןה רשות
 

0Bנוהל הפקת תעודת חיים 

1. 1Bכללי 
7B לחוק מרשם האוכלוסין, הקובע שכל אדם רשאי לקבל ידיעה בנוגע לרישום לגביו,  29סעיף

 משמש בסיס למתן תעודת חיים לאדם המבקש זאת.

2. 2Bמטרת הנוהל 
 תעודת חיים.ל הלקבוע את השיטה לטיפול בבקש

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

 .וההגירה אוכלוסיןת רשות הבלשכחובה אישית  נוכחות .3.1

 .חובה, הצגת תעודת זהות .3.2

 ניתן להגיש הבקשה בכל לשכה של הרשות. מקום הגשת הבקשה, .3.3
 ).35(מר/ חייםמילוי וחתימה על טופס בקשה לתעודת  .3.4

 זיקנה מופלגת, ימציא מיופה כוחו:או במידה והתושב אינו מסוגל להופיע מפאת מחלה,  .3.5

 .מיופה הכוחשל  תעודת זהות .3.5.1

 תעודת הזהות של מי שעבורו מבוקשת הבקשה. .3.5.2

הרופא  אישור) מלא וחתום כולל החלק של 35מר/( חייםלתעודת  בקשהטופס  .3.5.3

 .מוסמךחתום ע"י רופא  ,שנשוא הבקשה בחייםהמעיד 

כי ראה (בו ביום) את התושב והוא בחיים, ומחמת מחלה/זיקנה על הרופא לאשר  .3.5.4

קיד הרישום לקבלת תעודת חיים. אישור זה ישא את אינו מסוגל להתייצב בפני פ

 החתימה והחותמת של הרופא, וכן ייכלל בו מספר הרשיון של הרופא. 

 שעות מיום קבלתו. 48לשכה תוך ליוגש  ידי הרופא-החתום על האישור .3.5.5

 השירות אינו כרוך בתשלום אגרה. -תשלום אגרה  .3.6

4. 4Bהליך הטיפול 
 ש או את מיופה כוחו על פי תעודת הזהות. יזהה את המבק עובד הרשות מקבל המטפל .4.1

 .במערכת אביב עובד הרשות מקבל הבקשה יכנס לתיק אדם .4.2

לפעול בהתאם לנוהל  ישיוודא שאין הגבלה כל שהיא למתן השירות, במידה ויש הגבלה  .4.3

 .1.2.0001 טיפול בהגבלה מספר
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טיפול בקוד . במידה וכן יש לפעול בהתאם לנוהל 19יוודא שקוד האזרחות אינו קוד  .4.4

 .4.9.0002 אזרחות מספר

 יוודא שהתושב לא רשום בסטטוס נפטר. .4.5

יש לבצע את השינוי בהתאם לנוהל עדכון במקרים בהם מבקשים בנוסף גם שינוי מען,  .4.6

 .2.13.0001 ספרממען 

, ולחתום במקום יש להפיק תעודת חיים 4.6עד  4.1 לאחר ביצוע כל האמור בסעיפים .4.7

  המבקש לחתום על תעודת החיים במקום המיועד לחתימתו.במיועד לכך ולהנחות את 

(מקרים של מחלה או זיקנה  –ניתן האישור או תעודת החיים שלא בנוכחות התושב  9ג. .4.8

מופלגת) יש להוסיף הערה בכתב ליד המילים "זיהה את עצמו": "ראה תעודה רפואית", 

ם, כאשר האישור יש לצרף את התעודה הרפואית/האישור הרפואי מתחת לתעודת החיי

הרפואי בולט קמעה ולהטביע את החותמת העגולה הגדולה עליהם כאשר חציה על 

 תעודת חיים וחציה על האישור הרפואי.

 אישית למבקש או למיופה כוחו. תימסר תעודת  .4.9

5. 5Bהחוק וסעיפיו 
 .1965 -(ב) לחוק מרשם האוכלוסין התשכ"ה 29סעיף 

6. 6Bנספחים 
 35מר/ –בקשה לתעודת חיים 

 



 

 
 

 מספר הזהות שם המשפחה השם הפרטי שם האב מספר הטלפון
    

         

         

         
 

 בן( כוחו מיופה ימציא מופלגת, זיקנה או מחלה, מפאת הרישום פקיד להופיע בפני מסוגל אינו מבקש תעודת חייםבמידה ו  :הדרכה

 ידי-על בחיים, חתום שנשוא הבקשה המעיד רפואי ואישור כוח יפויש הבקשה), ומגי התעודה(של מבקש  זהות תו, תעוד)המשפח

 הרישום פקיד בפני התייצבל סוגלמ אינו זיקנה /מחלה ומחמת והוא בחיים, מבקש התעודה מוסמך, המאשר כי ראה את רופא

 .של הרופא רשיוןה מספר ויכלול את הרופא, של והחותמת החתימה את ישא זה אישור. תעודת חיים לקבלת

 .משעת חתימת הרופא שעות  48תוך בלשכה יוגשאישור הרופא 

 . הגרמניים השלטונות ששלחו הטופס את לצרף יש - הגרמניים לשלטונות אישור
 

 
 

         

 מספר הזהות
         

         
 

 שם משפחה שם פרטי שם האב שם האם
 בעברית בלועזית בעברית בלועזית בעברית בלועזית בעברית בלועזית

 
 תאריך הלידה המין המצב האישי שם משפחה קודם שם פרטי קודם

 /אהנשוי  /הרווק  בעברית בלועזית בעברית בלועזית

 הגרוש/  נ/האלמ 

 זכר 
 נקבה 

חוד יום
 ש

 שנה

 
 המען מספר הטלפון

 הישוב הרחוב מספר הבית מספר הדירה המיקוד 
     

 
 

   /תחתימת המבקש   תאריך    מקום 
 

 פרטי מבקש/ת השירות

 פרטי האדם אודותיו מבוקשת הבקשה

 
 

 .I the undersigned Dr  אני החתום מטה, ד"ר

 have examined today Mr./Mrs  ראיתי היום  את מר/גב'

 and I hereby confirm that he/she is alive, He/She cannot appear והוא/היא בחיים, אך מפאת זקנה / מחלה אינו/ה יכול/ה

 disabilities before the authorities in person because of his/her תעודת חיים לקבלת הרישום פקידלהופיע אישית בפני 
 

 
       

 חותמת בית החולים  Hourשעה /   Date    /תאריך
Seal of hospital 

 חתימה וחותמת הרופא 
Signature and seal of Dr. 

 

 CONFIRMATIONאישור  /  

 

ישראל נת   מדי
וההגירה ן  סי כלו ת האו  רשו

 חיים תעודת למתן בקשה 
 

 
 

 
  הבקשה  /תשם מקבל   תאריך     -הלשכה ב

 08/2012 לשימוש המשרד 35מר / 
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