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0B או הושחת. נגנב, שאבדספח תעודת זהות במקום ספח נוהל הפקת 

1. 1Bכללי 
ספח תעודת זהות הנו חלק בלתי נפרד מתעודת הזהות, וכל תושב הנמצא בישראל  .1.1

 שנים חייב לשאת עימו בצירוף לתעודת הזהות.  16ומלאו לו 

רשות תושב שספח תעודת הזהות שלו אבד, נגנב או הושחת חייב לפנות ללשכה  .1.2

 על מנת לקבל ספח חדש. וסיןהאוכל

2. 2Bמטרת הנוהל 
 לקבוע את השיטה לטיפול בבקשה לספח תעודת זהות במקום ספח שאבד, נגנב, או הושחת. 

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

  .3.4מפורטים בסעיף שכפי , פרט למקרים אינה חובהנוכחות אישית בלשכת  .3.1.1

 :ניתן להגיש בקשה לספח חדש באחד הדרכים הבאות .3.2

 טופס מקוון מאתר האינטרנט של הרשות.ב .3.2.1

 משלוח בקשה בדואר ללשכה. .3.2.2

  הבקשה בתיבת שירות בלשכה.הנחת  .3.2.3

הציג את , במקרה זה חובה על המבקש בפני עובד הרשות נוכחות אישית בלשכה .3.2.4

 החלק העליון של תעודת הזהות

 הצהרה על אובדן.חתימת ההורים על טופס אחד בבקשה של קטין, יש לדרוש  .3.3

גם שינויים  מבוקש )במקום ספח שאבד, נגנב או הושחת(במקרה שבנוסף לספח  .3.4

, חובת נוכחות אישית בלשכה, מען, רישום ילדים או שינוי מצב אישיבמרשם כגון: שינוי 

בו  )1טופס בקשה לקבלת תעודת זהות או ספח תעודת זהות (מר/ יש למלאובנוסף 

אובדן / גניבה / השחתה של תעודת זהות / ספח תעודת תצהיר על  יהשנו חלקבודפס מ

 .זהות

 . השירות אינו כרוך בתשלום אגרה –שירות  אגרת .3.5

 



 
 2.18.0010 מספר נוהל:   מרשם תחום: 

ספח תעודת זהות במקום  נושא:
 ספח שאבד / נגנב / הושחת

 2מתוך      2דף    

 15/07/2014 : תאריך עדכון 
 
 

 
 

 
 

 2.18.0010 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות
 

4. 4Bהליך הטיפול 
יזהה את המבקש בבקשות המוגשות באופן אישי בלשכה, עובד הרשות מקבל הבקשה  .4.1

וודא כי המבקש מציג את תעודת הזהות י ,עפ"י החלק העליון של תעודת הזהות

 .שלא הוחלפה תמונה או נעשה ניסיון לשינוי בתעודה, האחרונה שקיבל

, או שהתקבלה בתיבת שירות בטופס מקוון או הנשלחת בדואר ללשכה בבקשה המוגשת .4.2

 יבדוק את הפרטים ויוודא שהם מולאו כנדרש. , עובד הרשות מקבל הבקשה בלשכה

במקרה בו המבקש מבקש לשנות או להוסיף פרטים במרשם התושבים כגון: שינוי מען,  .4.3

בצירוף  ללשכה אישיבאופן להגיע עליו יש לשלוח הזמנה למבקש ששינוי מצב אישי וכו' 

  .מציא ראיות ואישורים בהתאם לבקשהלהותעודת זהות 

 יבצע את השינוי המבוקש בהתאם לנהלים.עובד הרשות  .4.4

יש להפיק ספח תעודת זהות חדשה ולעדכן את גורל ספח הקודם בהתאם להצהרת  .4.5

 המבקש "אבד, נגנב או הושחת".

ליון (עם במקרה שמבקש להחליף את תעודת הזהות שלו וברשותו רק את החלק הע .4.6

התמונה) והספח חסר (אבד או נגנב), ואינו מבקש לשנות או להוסיף פרטים במרשם, 

ניתן לנפק תעודת זהות חדשה במקום תעודה בלויה, ואין צורך במילוי טפסים או 

 בתיוקם.

 תיוקים .4.7

במקרה שמולא טופס כיוון שנדרשו שינויים בקובץ המרשם יש לתייק הבקשה וההצהרה 

 המבקש.בתיקו האישי של 

5. 5Bהחוק וסעיפיו 
 .1965 -לחוק מרשם האוכלוסין תשכ"ה  28,  27,  26,  25,  24סעיפים   1ד.

 1982 -לחוק החזקת תעודת זהות והצגתה התשמ"ג  7 - 1סעיפים   2ד.

 סדרי רישום. -תקנות מרשם האוכלוסין  3ד.

6. 6Bנספחים 
 )1ר/בקשה לתעודת זהות (מ .6.1

 )15תצהיר על אובדן / גניבה / השחתה של תעודת זהות (מר/ .6.2

 

 



  

 במשבצת המתאימה לבקשתך. Xנא לסמן  
 .של ההורה בה הינך רשום.מקורית תמונות ותעודת זהות  2יש לצרף  ,נוכחות אישית חובה תעודת זהות ראשונה 
  .נה אחת ואת התעודה הבלויה בשלמותה.יש לצרף תמו נוכחות אישית אינה חובה,תעודת זהות במקום בלויה 
  .י חובה אם ישנותמונות ומסמך מזהה. (דרכון ישראל 2יש לצרף  ,כחות אישית חובהנותעודת זהות במקום אבודה / גנובה / מושחתת.( 
  .יש לצרף תמונה אחת ומסמכים מקוריים לאימות השינוי. נוכחות אישית אינה חובה,תעודת זהות בעקבות שינוי בפרטים האישיים 
  יש לצרף את החלק העליון של תעודת הזהות. (למעט מקרים מיוחדים), חובהאינה וכחות אישית נ אבוד / גנוב / מושחת.ספח ספח תעודת זהות במקום 
  / מסמכים מקוריים לאימות השינויאת הספח הישן וף יש לצר נוכחות אישית אינה חובה,שינוי בפרטים האישיים. ספח במקום ספח בלוי. 

 
 

 מספר הזהות
         
         

         
 

 תאריך הלידה הלועזי תאריך הלידה העברי שם האם שם הסב שם האב השם הפרטי שם המשפחה
 יום חודש שנה שנה חודש יום     

      
 

 .במשבצת זו  x, יש לסמן בתעודת הזהות עודת זהות שלך, אם אין ברצונך שתאריך הלידה העברי יירשםבתהעברי  עפ"י חוק המרשם ירשם תאריך הלידה
 

 שם נעורים לנשוי/אה שם פרטי קודם שם משפחה קודם הלאום המצב האישי המין ארץ הלידה

 
 זכר 
 נקבה 

 הרווק/  אהנשוי/ 

 הגרוש/  נ/האלמ 
 

   

 

 מספר הטלפון תעודת הזהות)הראשי (כפי שיירשם בספח  המען
  המיקוד מספר הדירה מספר הבית הרחוב הישוב

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

  במשבצת Xאם אינך רוצה בשינוי המען לגבי בני המשפחה נא לסמן 
 כתובת למשלוח התעודה

 אצל משפחת המיקוד תא דואר מספר הדירה מספר הבית הרחוב הישוב
       

, כל תושב רשאי למסור בנוסף למען הרשום במרשם התושבים גם כתובת למשלוח דואר אשר תירשם בקובץ מרשם 2005-עפ"י חוק עדכון כתובת, התשס"ה
 .רשם התושבים תימסר למוסדות ורשויות עפ"י בקשתם בהתאם לרשום בתוספת לחוקהתושבים, "כתובת למשלוח דואר" הרשומה במ

   במשבצת Xלסמן  תובת למשלוח דואר" ישכבקובץ מרשם התושבים כ" תירשםאם ברצונך שהכתובת למשלוח התעודה 
   במשבצת Xלסמן  ישנים, יילדיך הקטאם ברצונך שהכתובת הנ"ל תירשם גם עבור 

 גפרטי בן / בת הזו
 מספר הזהות שם הפרטי שם המשפחה

   

         

 

    :/תחתימת המבקש  תאריך: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 פרטי מבקש/ת השירות

 
 

    תאריך     -הלשכה ב
 

   /תשם הבודק   הבקשה  /תשם מקבל

 לשימוש המשרד 1מר / 

 
 
 
 

 תמונה

(גובה "מ. מ X 35 45בקשה להיות עדכניות, חזותיות, צבעוניות, חדשות וזהות בגודל על התמונות המצורפות ל הדרכה:
לא תתקבל. או ממדפסת ביתית תמונה במדים או מאיכות גרועה , על רקע בהיר וחלקמ"מ)  x 25 35ורוחב הפנים 

 הגשת הבקשה רעבוהאגרה נגבית , עבור תעודת זהות במקום אבודה / גנובה / מושחתת נגבית אגרה על פי החוק
  ואין מחזירים התשלום אם הבקשה נדחית או מתבטלת.

 

 מספרקבלה 
  

08/2012 

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

 

 אבד  נגנב  תעודת זהות / ספח לתעודת זהות הושחת 
 

 על שמי  ההצהרה בנוכחות הפקיד בלשכהעל אחד ההורים לחתום על הצהרה על אובדן / גניבה / השחתה של 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

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 הזהות שתינתן לי מבטלת את תעודת הזהות הקודמת.הובא לידיעתי כי תעודת   ,אלי

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

 
 

 

ישראל נת   מדי
וההגירה ן  סי כלו ת האו  רשו

 

 
 
 

 בקשה לקבלת תעודת זהות או ספח לתעודת זהות

 



 

 
 
 

 מספר הטלפון שם האב השם הפרטי שם המשפחה מספר הזהות
         

             

         
 

   -שבתאריך ה /האני מצהיר
 

 במשבצת המתאימה Xנא לסמן 
 

 אבד  נגנב  תעודת זהות / ספח לתעודת זהות הושחת 
 

 על שמי 
 

  מספר זהות   על שם ילדי הקטין, (פרטי הקטין:) השם הפרטי   
 

  נסיבות האובדן / גניבה: 
 

   המקום בו אירע הדבר (פרט ככל האפשר) 
 

  
 

 לא  כן האם הוגשה תלונה במשטרה: 
 

  מקום הגשת התלונה: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    חתימה   תאריך     מקום  

 
 
 

  ההצהרה  /תשם מקבל   תאריך     -הלשכה ב
 

  לנ"ל הופקה תעודת זהות חדשה ביום 
 
  הערות  

 לשימוש המשרד 15מר / 

 הפרטי המצהיר/

 הובא לידיעתי כי תעודת הזהות שתינתן לי מבטלת את תעודת הזהות הקודמת.
 .את התעודה הקודמת מיד לאחר שתימצאהריני מתחייב/ת בזה להחזיר אליכם מיד 

ביודעין  זב: מסירת מידע כו1965 -(ב) לחוק מרשם האוכלוסין תשכ"ה 35בזה שהובא לידיעתי כי לפי סעיף  /תהנני מאשר
 לשם קבלת תעודת זהות מהווה עבירה על החוק ודינה מאסר וקנס.

 
 
 

 , ועלי להחזירה למשרד הפנים.כי לא מצאתי את תעודת הזהות האבודה / גנובה וידוע לי שאם אמצא אותה לא אוכל להשתמש בה /האני מצהיר
 
 
     /תחתימת המקבל     תאריך 

 עם קבלת תעודת הזהות יש למלא חלק זה

 

ישראל נת   מדי
וההגירה ן  סי כלו ת האו  רשו

 זהות תעודת של השחתה/  גניבה/  אובדן על תצהיר 
 

08/2012 
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