
 

 8.3.10012 :מספר הנוהל  8 :קוד תחום תחנות רישום: תחום

 2     מתוך 1דף    3.1 :קוד נושא פטירהתעודת : נושא

     

 01.01.2007:תאריך עדכון   
 
 

 

 
 

 

 בקשה למתן תעודת פטירה על שמו של מי שנפטר בישראלקבלת נוהל הטיפול ב
 

 מטרת הנוהל .א
אזרח /בקשה למתן תעודת פטירה על שמו של תושבקבלת לקבוע את השיטה לטיפול ב  1.א

 .שנפטר בישראל

 .ל"אזרח שנפטר בחו/בקשה למתן תמצית רישום על שמו של תושב  2.א

 

 תנאים ודרישות .ב
 :קיים את התנאים הבאיםלעל מגיש הבקשה 

 או נוכחות אישית של מי שיש ברשותו ייפוי כוח מדרגה ראשונהנוכחות אישית של קרוב   1.ב

 .מדרגה ראשונהרשמי של הקרובים 

יש לבדוק את הרישום בספח , בת זוג של הנפטר/י בן"כאשר הבקשה מוגשת ע 1.1.ב

 .שה לספח חדשניתן לקבל בק, ה/ובמידה וטרם נרשם אלמן, תעודת הזהות

יש לקבל בנוסף , באשר הבקשה מוגשת עבור ילוד שטרם ניתן לו שם פרטי 1.2.ב

 ).3/מר(לבקשה לתעודת פטירה גם טופס בקשה להשלמת השם הפרטי 

 .הצגת תעודת זהות של מגיש הבקשה  2.ב

וחתימה וצירוף , מילוי טופס בקשה למתן תעודת פטירה בציון מספר העותקים הנדרשים  3.ב

 .יפוי כוח במידה והוצגי

 .במידה ודרושה סיבת הפטירה יש לציין זאת בטופס הבקשה  4.ב

 . השירות אינו כרוך בתשלום אגרה–תשלום אגרה   5.ב

 

 הליך הטיפול .ג
פקיד קבלת קהל המקבל את טופס הבקשה יבדוק את הפרטים בטופס הבקשה   1.ג

התנאים המפורטים ויוודא שהמבקש ממלא את כל , והמסמכים המצורפים לבקשה

 .לעיל' בסעיף ב

 .יזהה את מגיש הבקשה מול תעודת הזהות 2.ג

 

 8.3.10012מספר נוהל   מינהל אוכלוסין-משרד הפנים  
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 2     מתוך 2דף    3.1 :קוד נושא פטירהתעודת : נושא
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 . וירשום בטופס את הקירבה לנפטריוודא שמדובר בקרוב משפחה מקרבה ראשונית  3.ג

יוודא שיש בידו , מדרגה ראשונהבמידה ומגיש הבקשה אינו קרוב משפחה של הנפטר 

 במידה ואין יפוי כח יש לבקשו להמציא הסבר בכתב לדרישתו לתעודת פטירה .ייפוי כוח

 .בהסבר נתקבל הסבר משכנע לנחיצותו ניתן לתת השירות

א למתן "יש להפנות את המבקש ללשכה למנ, במידה ומדובר בנפטר שהיה תייר  4.ג

 .השירות

 .הפקיד ימסור למגיש הבקשה אישור על הגשת בקשה  5.ג

 .ח הפעילות היומי"רשום את הבקשה בדוהפקיד י  6.ג

 .א את טופס הבקשה למתן השירות ומשלוח בדואר"הפקיד ישלח ללשכה למנ  7.ג

 

 החוק וסעיפיו .ד
 .1965 –ה "לחוק מרשם האוכלוסין תשכ) ב (30סעיף   1.ד

 

 נספחים .ה
 )2/מר(בקשה למתן תיעוד ממרשם אוכלוסין   1.ה

 )3/מר(רשם אוכלוסין בקשה להשלמות ותיקונים בפרטי מ  2.ה

 8.3.10012מספר נוהל   מינהל אוכלוסין-משרד הפנים  
 



 
  משרד הפנים–מדינת ישראל 

ן  מינהל האוכלוסי

ן  בקשה למתן תיעוד ממרשם האוכלוסי
 )תעודת פטירה, תמצית רישום, תעודת לידה(

 
 מספר הזהות שם המשפחה השם הפרטי שם האב מספר הטלפון

         

             

 
 

 

 תעודת לידה  

        הישוב שבו אירעה הלידה שם בית החולים 
 

 .או יפוי כח, עליך לצרף מכתב עם נימוקך לבקשה, אם אינך מקרבה ראשונה לאדם אודותיו מבוקש השרות 
 

תמצית ממרשם האוכלוסין  

  דרושה למטרה 

 .אם הבקשה מבוקשת עבור בן משפחה מקרבה ראשונה יש לצרף יפוי כח ותעודת זהות של בן המשפחה
 .עורך דין או פסק דין מבית משפטידי -מאושר עלשה מבוקשת עבור בן משפחה אחר או עבור הזולת יש לצרף יפוי כח אם הבק

 
 תעודת פטירה  

   
  תאריך הפטירה  מקום הפטירה שם בית החולים  הישוב

  עם ציון סיבת הפטירה  ללא ציון סיבת הפטירה   

 .עליך לצרף מכתב עם נימוקיך לבקשה או ייפוי כח מבן המשפחה, ו מבוקש השירותאם אינך מקרבה ראשונה לאדם אודותי
 
 
 

         
         

 מספר הזהות         

 

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

    )למיעוטים( 

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

   
 אה/נשוי  ה/רווק  

ה/נאלמ  ה/גרוש 
 זכר 
 נקבה 

 

 

 המען מספר הטלפון
  הישוב הרחוב מספר הבית מספר הדירה המיקוד

     
 

  : לצורךהפרטים מבוקשים 

  
 

         
 הישוב  הרחוב  מספר הבית  .ד.ת  מיקוד

המען למשלוח 
 :התעוד

 
 
 

   ת/חתימת המבקש תאריך מקום

 שת הבקשהפרטי האדם אודותיו מבוק

  במשבצת המתאימה לבקשתךxנא לסמן 

 ת השירות/פרטי מבקש

 
      תאריך   -הלשכה ב

 
   ת/ שם הבודק   הבקשה ת/שם מקבל

  'קבלה מס
 

 תאריך 

 2/ מר  לשימוש המשרד



 
  משרד הפנים–מדינת ישראל 

ן  מינהל האוכלוסי

נויים ן, בקשה לשי  השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסי
 

 
 

         
         

          מספר הזהות
 

 המין המצב האישי ארץ הלידה תאריך הלידה שם האם שם האב השם הפרטי שם המשפחה
     יוםחודששנה
    

 אה/נשוי  ה/רווק 

 ה/נאלמ  ה/גרוש 
 זכר 
 נקבה 

 

 מספר הטלפון המען
 המיקודמספר הדירהמספר הבית הרחוב הישוב

     
 

 
 

 
 
 

 לשימוש המשרד   

 -תוקן ל  התיקון המבוקש הפרט לפני התיקון הפרט

    שם המשפחה

    השם הפרטי

    שם האב

    שם האם

    המצב האישי

    תאריך הלידה

    מקום הלידה

    הדת

    הלאום

 א    
 ח
     ר

 
  :האסמכתאות המצורפות

 
  

 
         
         

    ת/  שם המבקש  תאריך 
          מספר הזהות
 
 

   ת/ת המבקשחתימ

 :הפרטים הרשומים להלן/ רט להשלים את הפ/ לשנות / אבקש לתקן 

 פרטי האדם אודותיו מבוקשת הבקשה

 
  הבקשה ת/  שם מקבל   תאריך   -הלשכה ב

 
   תאריך  י "נדחתה ע/ הבקשה אושרה 

 3/ מר  לשימוש המשרד


	נוהל הטיפול בקבלת בקשה למתן תעודת פטירה על שמו של מי שנפטר ב

