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 בקשה לתיקון / שינוי פרטים אישיים במרשםקבלת נוהל הטיפול ב

 

 כללי

 בפרטי מרשם.שינוי  תיקון / תושב/אזרח רשאי למסור הודעה בדבר .1

בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי בהתאם  .2

עודת זהות , ולצו שהוצא מכוחו של החוק, ת2009 –זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע 

לכלל התושבים בכל לשכות  ינתנועם מרכיבים ביומטריים  יםחדשומסמכי נסיעה 

 הרשות. 

ה )דרכון ותעודת מעבר( חובת נוכחות אישית עבכל בקשה לתעודת זהות ו/או מסמך נסי .3

בלשכה לשם ביצוע שאלון אימות, ולביצוע הרכשה, דהיינו צילום תמונת פנים לנטילת 

 לקבל בקשה לתעודת זהות בתחנות רישום. טביעות אצבע לא ניתן

לנוכח הנ"ל, ומאחר וכל בקשה לתיקון / שינוי פרטי מרשם מחייבת ניפוק של  .4

אין לקבל בתחנות רישום בקשה תעודת זהות חדשה ו/או מסמך ניסעה חדש, 

להפנות את המבקשים ללשכות לתיקון / שינוי פרטי מרשם מכל סוג שהוא ויש 

 הבקשה. להגשת האוכלוסיןרשות 

 

 מטרת הנוהל .א

 קבלת בקשהבומתן הדרכה לקבוע את השיטה לטיפול 

 .רים, מקום ותאריך לידה, מצב אישילתיקון פרטים אישיים במרשם כגון: שמות, שמות הו  1א.

 .ישואין שנערכו בחו"לנ, עדכון לשינוי פרטים אישיים כגון: מין, המרת דת ולאום  2א.

     

 תנאים ודרישות .ב

 :בעת שיפנה ללשכה למינהל אוכלוסיןשה לקיים את התנאים הבאים על מגיש הבק

 ן.אוכלוסירשות הבלשכת  חובה נוכחות אישית  1ב.

 הצגת תעודת זהות להחלפתה בעקבות תיקון/שינוי בפרטים האישיים.  2ב.

 להחלפתו בהתאם לבקשת המבקש הצגת דרכון ישראלי בר תוקף אם יש  3ב.

הצגת מסמכים ותעודות מקוריות המעידים על פרט הרישום הנכון / שהשתנה וצירוף   4ב.

 צילומים והעתקים כגון: תעודת לידה, דרכון עמו עלה לארץ, פסק דין וכדומה.
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( או טופס הודעה על שינוי מצב 3)מר/ בקשה לתיקונים, שינויים והשלמות ימילוי טופס  5ב.

 למתן תעודת זהות.בקשה  ( בהתאם לבקשה, וכן טופס6איש )מר/

 השירות אינו כרוך בתשלום אגרת שירות. –אגרת שירות   7ב.

   

 הליך הטיפול .ג

פקיד תחנת רישום למגיש הבקשה שעליו לפנות ללשכה שבמקום מגוריו להגשת   1ג.

 הבקשה.

 הפקיד ידריך את המבקש להביא עמו את כל הרשום בסעיף ב' תנאים ודרישות.  2ג.

 

 החוק וסעיפיו .ד

 .1965 –)ד(  לחוק מרשם אוכלוסין התשכ"ה 19)ג(, 19, 16, 15)א(, 2סעיפים   1ד.

 


