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 8.3.10005 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות

 

 בקשה למתן תעודת זהות בעקבות שינויים/תיקונים בפרטים אישייםקבלת נוהל הטיפול ב

 כללי

חלה חובה על תושב/אזרח על כל שינוי בפרטים האישיים שלו, תושב/אזרח רשאי  .1

 לבקש לתקן את הפרטים האישיים שלו.

י בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכבהתאם  .2

, ולצו שהוצא מכוחו של החוק, תעודת זהות 2009 –זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע 

לכלל התושבים בכל לשכות  ינתנועם מרכיבים ביומטריים  יםחדשומסמכי נסיעה 

 הרשות. 

לנוכח האמור לעיל ומאחר ובכל בקשה לתעודת זהות ו/או מסמך נסיה )דרכון ותעודת  .3

ביצוע שאלון אימות, ולביצוע הרכשה, דהיינו  מעבר( חובת נוכחות אישית בלשכה לשם

צילום תמונת פנים לנטילת טביעות אצבע לא ניתן לקבל בקשה לתעודת זהות בתחנות 

 רישום.

להפנות את לכל סוג שהוא ויש אין לקבל בתחנות רישום בקשה לתעודת זהות  .4

 להגשת הבקשה. האוכלוסיןרשות המבקשים ללשכות 

 

 מטרת הנוהל .א

 בקשה למתן תעודת זהותקבלת בומתן הדרכה ה לטיפול לקבוע את השיט

בעקבות שינויים בפרטים האישיים: שינוי המצב האישי, שינוי שם, בחירת שם, המרת   1א.

 דת וכדומה.

, הפרטים האישיים: שמות, מצב אישי, תאריך לידה, מקום לידה /שינויבעקבות תיקון  2א.

 המרת דת וכדומה.

 

 

 



 

 
 8.3.10005 מספר נוהל:   תחנות רישום תחום: 

 

תעודת זהות בעקבות שינויים  נושא:

 בפרטים האישיים

 5מתוך      2דף    

 15/05/2017 : תאריך עדכון 
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 תנאים ודרישות .ב

 :בעת שיפנה ללשכה למינהל אוכלוסיןהבקשה לקיים את התנאים הבאים  על מגיש

 .אוכלוסיןרשות הבלשכת  חובה נוכחות אישית  1ב.

 הצגת תעודת זהות להחלפה בעקבות השינוי.  2ב.

 דרכון ישראלי בר תוקף, במידה ויש למבקש, לביצוע השינוי המבוקש.  3ב.

תעודת תק חתום במתאים למקור של העבמידה ושונה המצב האישי, יש להציג   5ב.

 ., )בהיעדר אפשרות לצלם מסמכים ניתן לקבל תעודה מקורית(נישואין/גירושין/פטירה

 במידה והמבקש משנה את שמו/שמותיו ימלא טופס הודעה.  6ב.

 ,3מר/  – במידה והמבקש המיר את דתו, יציג תעודת גיור והמרת דת וימלא טופס תיקון  7ב.

במידה והמבקש מבקש לתקן פרט רישום, עליו להציג הוכחות מקוריות ולמלא טופס   8ב.

 . יש לדרוש מהמבקש להמציא הוכחות בשפות עברית/אנגלית/ערבית.מתאים

 השירות אינו כרוך בתשלום אגרה. –תשלום אגרת שירות   9ב.

 

 הליך הטיפול .ג

להגשת ום מגוריו שעליו לפנות ללשכה שבמקלמגיש הבקשה  תחנת רישוםפקיד   1ג.

 הבקשה.

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

 

 החוק וסעיפיו .ד

 .1982 -חוק החזקת תעודת זהות והצגתה, התשמ"ג  1ד.

חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע,  2ד.

 .2009 –התש"ע 

 .1965 –חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה  3ד.

 .1980 –תקנות מרשם האוכלוסין )רישומים בתעודת הזהות(, התש"ן  4ד.

תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר  5ד.

 .2011 –מידע, התשע"א 

 .1965 –רשם האוכלוסין תשכ"ה שבפרק ד' לחוק מ 28,  27,  26,  25,  24סעיפים   1ד.

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

 


