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 נוהל מתן שירותים המצריכים בירור מקדים
 כללי

מאחר ועל בסיסו , מרשם האוכלוסין הינו מאגר מידע שניהולו ונכונותו מחייבים זהירות יתר

. נקבעות זכויות שונות ואמינותו מהווה כלי חשוב מאין כמוהו בעבודת המינהל הציבורי כולו

נכונות המרשם וכחלק מסמכויות אלו למינהל האוכלוסין ניתנו סמכויות שנועדו להבטיח את 

להם נתונה ") המטה: "להלן(נקבעה רשימה מצומצמת של בכירים במטה מינהל האוכלוסין 

הרשום במרשם הערה שמהותה מתן הנחיה " תושב"הסמכות להכניס לקובץ המרשם של 

לפקיד נותן שרות באשר לצורך לערוך בירור מקדים כזה או אחר בטרם מתן שירות כזה או 

או להנחיות שינתנו לו ישירות /וזאת בהתאם להנחיות המצויות בתיק האישי ו, לפי העניין, אחר

 . ממכניס ההערה

או מידע /חשד ממשי לקבלת מעמד על בסיס מצג ו:  כאמור הינםהמקרים בהם תוכנס הערה

אי ; האזרח/ אי התאמה בין פרט כלשהו בקובץ הממוחשב לבין התיק האישי של התושב ; כוזב

או הדרכון אותם נושא התושב /התאמה בין פרט כלשהו בקובץ הממוחשב לבין תעודת הזהות ו

או נתונים שנתקבלו /האזרח לבין פרטים ו/ אי התאמה בין פרטי המרשם של התושב ; האזרח/ 

; )'ביטוח לאומי וכד, לשכת הקשר, משרד החוץ(במשרד הפנים מגורם שלישי רשמי כלשהו 

זהות , תעודת זהות מזוייפת(האזרח בתיעוד של אדם אחר / התושב מידע בדבר שימוש של 

: כגון(מקרים בהם יש צורך בהתייעצות עם גורמי חוץ רשמיים ; )'דרכון מזוייף וכד, שאולה

קיומו של הליך משפטי ; בטרם מתן השירות) 'גורמי בטחון וכד, משטרת ישראל, משרד החוץ

' ר(ת קשר עם הלשכה המשפטית בטרם מתן שירות המחייב יציר, האזרח/ בעניינו של התושב 

 ).סוגי הבקשות והשירותים ואופן הטיפול בהםלהלן 

יועבר העניין , האזרח בטרם מתן שירות/ במקרים בהם ישנו צורך בעריכת בירור עם התושב 

היה ויוחלט כי אכן יש צורך . להחלטת המוסמכים להכניס את ההערה בקובץ הממוחשב

לאזרח מכתב בדואר רשום המבקש ממנו להגיע / יישלח לתושב , ורבהכנסת הערה כאמ

שימוע שיערך עימו בעניין הספציפי ותינתן לו הודעה כי הוכנסה הערה בקובץ המרשם / לבירור

 בהם לא ניתן לעשות כן וזאת ביותרוזאת פרט למקרים חריגים , שלו בדבר הבירור הנדרש

במכתב אף .  במטה מינהל האוכלוסין בלבדהממונים או הסגנים, א"בהחלטה של מנהל מנ

 יארך הבירור, אזרח/ יודגש כי מרגע תחילת הבירור ובכפוף לשיתוף פעולה  מלא מצד התושב 
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במקביל לשליחת המכתב . תקופה מקסימלית של שישה שבועות ובסיומה תתקבל החלטה

 ללשכה אזרח/ כך שלא יווצר מצב שבין משלוח המכתב להגעת התושב , תוכנס ההערה

אזרח לא ייענה / היה והתושב . יגיע ללשכה לקבל שירות ויקבלו ללא עריכת הבירור, לבירור

ואז ייערך עימו , עד אשר יגיע לקבלת שירות כלשהו, הרי שההערה תיוותר במרשמו, לבקשה

יערך הטיפול בו , אזרח לעריכת הבירור כפי שנתבקש ממנו/ כאשר יגיע התושב . הבירור

 כדלקמן

 

 ן הטיפולאופ
אין לסרב לקבל בקשה . ראשית יודגש כי חובה לקבל כל בקשה ובלבד שתשולם אגרה כנדרש

 .כולל לא במקרים בהם מופיעה הערה כלשהי בקובץ המרשם הממוחשב, בשום מקרה

יש לבצע את הטיפול על פי , בעקבות המכתב האמור, אזרח ללשכה/ כאשר פונה תושב  .1

לתת את , לאחר הטיפול האמור, אם ניתן. לוסיןהמידע שנתקבל ממטה מינהל האוכ

תתקבל הבקשה , אם יש צורך בעריכת בירורים נוספים. ינתן השירות, השירות במקום

אם לצורך . בתקופת זמן שלא תארך מעבר לששה שבועות, ויערכו הבירורים האמורים

ק מהו ינתן לו מכתב המציין במדויי, אזרח/ הבירורים נדרש שיתוף פעולה של התושב 

 . שיתוף הפעולה הנדרש ממנו

פקיד הרישום יבדוק את , אזרח פונה לקבלת שירותי מרשם אוכלוסין/כאשר תושב .2

או /רשומתו הממוחשבת בקובץ מרשם האוכלוסין ויוודא שאין צורך בעריכת בירור נוסף ו

 . וזאת בטרם מתן השירות, בדיקת התיק האישי של הפונה

או בדיקת התיק האישי של /צורך בעריכת בירור נוסף ובמקרים בהם נמצא כי אכן קיים 

אזרח / אולם הבקשה תועבר ללשכת האם של התושב , יש לקבל את הבקשה, הפונה

יבדוק פקיד , בטרם מתן השירות מטעמים כגון אלו שפורטו לעיל. לשם הטיפול בה

הרישום של לשכת האם את מהות הבירור הנדרש בהתאם להנחיות שנרשמו על ידי 

 . ורמי המטה המוסמכים ויפעל בהתאםג
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 משך הבירור

הרי שיש לערוך את הבירור ולפעול , אל מול הפונה, כאשר הבירור יכול להיעשות באופן מיידי

 . בהתאם לתוצאות הבירור ובכפוף להנחיות שניתנו על ידי המטה

 :הרי שיש לפעול כדלקמן, כאשר הבירור דורש התייעצות ממצה יותר עם המטה

 . לקבל את הבקשה מהפונה .א

שכן יש צורך בעריכת בירור מקדים עם , להסביר לו כי לא ניתן לספק את השירות במקום .ב

 .מטה מינהל האוכלוסין

בין אם להמשך , או הוא יוזמן ללשכה/להסביר לו כי עם סיום הבירור תישלח לו תשובה ו .ג

 . בין אם לקבלת תשובה ובין אם לקבלת השירות, בירור

ור עם מטה מינהל האוכלוסין יש לעשות מוקדם ככל הניתן ולתת תשובה לפונה את הביר

 . בהתאם

יש לעשות את הבירור עם המטה טלפונית , שירות דחוףבמקרים בהם השירות הנדרש הוא 

 . בהתאם לדחיפות, או באמצעות פקס ולעשות כל מאמץ  לתת תשובה/ו
 

בחלוף פרק . בר לשישה שבועותזמן הבירור בכל אחד מסוגי הבירורים לא יארך מע
ועם סיום הבירור תוסר ההערה בדבר הצורך , זמן זה לא תהיה מניעה למתן שירות

אלא אם כן לא הושלם הבירור בשל חוסר ,  לערוך בירור מקדים בטרם מתן שירות
 . אזרח/ שיתוף פעולה מצד התושב 

 

 תוצאות הבירור
לו על כך הודעה בכתב ובה יפורטו תוצאות אזרח תשלח / עם תום הבירור שייערך עם התושב 

בגין אי התאמה , אם הבירור היה לעניין פרטי מרשם הדת והלאום שלו: לדוגמא. הבירור

יוצא לו מכתב המציין כי גם לאחר הבירור , כמפורט לעיל והוא אינו מסכים  לתיקון פרטים אלו

 לחוק המרשם לשם משרד הפנים סבור כי יש לתקן את המרשם וכי המשרד יפעל בהתאם

 .ינתן השירות בהתאם לטבלה להלן, עם זאת. שינוי פרטים אלו
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 סוגי הבקשות והשירותים ואופן הטיפול בהם

סוג השירות 
 המבוקש

חשד לקבלת מעמד על 
 יסוד מצג כוזב

אי התאמה בין פרט כלשהו בקובץ 
 הממוחשב ובין התיק האישי של האדם

אי התאמה בין פרט כלשהו 
או /ז ו.חשב ובין תבקובץ הממו

 . אותם נושא התושב, דרכון

 בטרם עריכת בירור תעודת זהות

שלא יארך יותר (מקדים 

 שבועות בכפוף 6-מ

לשיתוף פעולה מצד 

 לא יינתן –) האדם

 . השירות

בוטל אם , בתום הבירור

 לא תינתן - המעמד

אם מחליטים . התעודה

יונפקו , המשך בירורעל 

 . התעודות

, ל המעמדלא בוטאם 

תוסר ההערה וינתן 

 .השירות

 לחוק מרשם 19' הבירור ייערך על פי ס

 :האוכלוסין

, לאום או מצב אישי, כאשר הפרט עניינו דת

 אל במקוםבטרם מתן השירות יערך בירור 

יוסבר שלאור אי ההתאמה אנו ,  מול הפונה

 . מעונינים לשנות את המרשם

, יש להחתימו על ההסכמה, מסכיםאם 

.  בהתאםויינתנו השירותים ישונה המרשם

יינתן ,  לשינויאינו מסכיםאם הפונה 
מבלי מגבלות כלשהן ,  כמבוקשהשירות

ותיבחן אפשרות פניה לבית משפט לקבלת 

במקביל . ד לשינוי הפרטים הרלוונטיים"פס

כי , תוכנס הערה שתציין כי נערך הבירור

אין למנוע שירותים וכי נבחנת אפשרות 

 . שפטפניה לבית המ

, כאשר הפרט עניינו פרטי המרשם האחרים

תוך , הפרטים ישונו בהתאם לתיק האישי

 והשירותים יינתנו, מתן הודעה לפונה

 . כמבוקש

השירות יינתן על פי המופיע 

 . בקובץ המרשם

כולל , השירות יינתן שינוי מען

הנפקת ספח ובו הכתובת 

 החדשה

כולל הנפקת ספח ובו , השירות יינתן

 .  החדשההכתובת

בעת מתן השירות יש לערוך בירור אל מול 

 . כאמור לעיל, תוך עריכת תרשומת, הפונה

השירות יינתן על פי המופיע 

כולל הנפקת , בקובץ המרשם

 . ספח ובו הכתובת החדשה
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סוג השירות 
 המבוקש

חשד לקבלת מעמד על 
 יסוד מצג כוזב

אי התאמה בין פרט כלשהו בקובץ 
ק האישי של הממוחשב ובין התי
 האדם

אי התאמה בין פרט כלשהו 
או /ז ו.בקובץ הממוחשב ובין ת

 . אותם נושא התושב, דרכון

רישום ראשון של 
 ילד

 בטרם עריכת בירור

. 5/יינתן רשיון א, מקדים

בוטל אם , תום הבירורעם 

 לא יינתן השירות – מעמד

.  שניתן5/ויבוטל רשיון א

 או לא בוטל המעמדאם 

בירור כת שיש צורך בערי

 . יינתן השירות– נוסף

לפי הפרטים בתיק , השירות יינתן

בעת מתן השירות יש לערוך . האישי

תוך עריכת , בירור אל מול הפונה

 .כאמור לעיל, תרשומת

השירות יינתן על פי המופיע 

 .בקובץ המרשם

, בטרם עריכת הבירורתמצית מן המרשם

כאשר , יינתן השירות

בתמצית תרשם הערה כי 

עם . עמד מצוי בבדיקההמ

בוטל  אם – תום הבירור

. לא יינתן השירות, המעמד

להמשיך אם הוחלט 

, יינתן השירות, בבירור

כאשר בתמצית תרשם 

הערה כי המעמד מצוי 

לא בוטל אם . בבדיקה

 יינתן השירות – המעמד

 . כמבוקש

בהתאם לאמור , ייערך בירור במקום

כאשר ).  לחוק המרשם19' ס(לעיל 

לאום או מצב אישי , יינו דתהפרט ענ

יינתן , ולא ניתנה הסכמה לשינוי הפרט

אולם בתמצית המרשם , השירות

כאשר . תצויין עובדת אי ההתאמה

ייערך השינוי , מדובר בפרט אחר

 .ויינתן השירות

השירות יינתן על פי המופיע 

 .בקובץ המרשם

עד לביטול יינתן השירות  שינוי פרטי מרשם

 פי אך זאת על, כמבוקש

הוראות חוק מרשם 

 . האוכלוסין

אך זאת על פי , יינתן השירות כמבוקש

 .הוראות חוק מרשם האוכלוסין

השירות יינתן על פי המופיע 

אך זאת על פי , בקובץ המרשם

 .הוראות חוק מרשם האוכלוסין
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סוג השירות 
 המבוקש

חשד לקבלת מעמד על 
 יסוד מצג כוזב

אי התאמה בין פרט כלשהו בקובץ 
הממוחשב ובין התיק האישי של 

 האדם

אי התאמה בין פרט כלשהו 
או /ז ו.בקובץ הממוחשב ובין ת

 .אותם נושא התושב, דרכון

 בטרם עריכת בירור דרכונים

.  לא יינתן השירות-מקדים 

במקרים דחופים ניתן 

לשקול הנפקת מסמך 

 . נסיעה אחר

בוטל אם , בתום הבירור

 לא יונפק -ד המעמ

מחליטים על אם . הדרכון

יונפק דרכון , המשך בירור

לא בוטל אם . מוגבל לשנה

תוסר ההערה , המעמד

 .וינתן השירות

 . יינתן השירות

 

השירות יינתן על פי המופיע 

 .בקובץ המרשם

 

בירור , אל מול הפונה במועד הפנייה,  בטרם מתן כל שירות ייערך–זהות שאולה / התחזות 

 תוגש תלונה במשטרה ולא –אם מדובר במתחזה . ו אליוהאם מדובר במתחזה או במי שהתחז

יינתנו השירותים לאחר שהפונה ימסור הודעה , אם מדובר במי שהתחזו אליו. יינתנו שירותים

, יוער כי גם לאחר מתן השירותים לאדם. העתק מהודעה זו יימסר למשרד הפנים. למשטרה

ת כי קיים אדם המתחזה למי תיוותר הערה בקובץ המחשב המציינ, אם לא נמצא המתחזה

במקרה . שרשום במרשם וכי יש לבחון את זהות מבקש השירותים מקובץ זה כל פעם מחדש

של התנגדות למסירת הודעה למשטרה תופנה הבקשה לטיפול במטה ויוחלט אם לאשר מתן 

 . בשים לב לנסיבות, שירותים למרות הסירוב אם לאו
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 01.08.2007 תאריך עדכון   
 

 
 

 

 כאשר הצורך בהתייעצות נוגע לסוג שירות – י חוץכאשר יש צורך בהתייעצות עם גורמ

ינתנו כל יתר השירותים ללא עריכת הבירור ורק כאשר יתבקש השירות האמור תערך , ספציפי

אם קיים צורך בהתייעצות בעניין מתן : לדוגמא. בטרם מתן השירות, ההתייעצות עם הגורמים

מבלי עריכת בירור ', ום ילדים וכיובריש, ינתנו שירותים כגון מתן תעודת זהות, דרכון בלבד

 . דרכון ינתן במקרה זה רק לאחר עריכת הבירור המקדים. מקדים

לא יינתנו , כאשר הצורך בהתייעצות נוגע לכלל השירותים הניתנים על ידי מינהל האוכלוסין

 . לאחר ההתייעצות תוצא תשובה לפונה. השירותים עד לעריכת ההתייעצות
 

אולם ,  ככלל עצם קיומו של הליך משפטי אינו מונע מתן שירותים– טיכאשר קיים הליך משפ

פרקליטות ולברר האם ישנם / בטרם מתן השירותים יש להתייעץ עם הלשכה המשפטית 

 שירותים שלא ניתן לספקם בשלב הבירור המשפטי
 

 .המוסמכים להכניס הערה בדבר הצורך בבירור מקדיםבעלי התפקידים במטה מינהל אוכלוסין 
 מנהל מינהל האוכלוסין

 ממונה מחלקת מרשם ודרכונים

 ממונה מחלקת אזרחות

 ממונה מחלקת אשרות

  ממונה מחלקת מרשם ודרכוניםגןס

 ממונה מחלקת אזרחות גןס

  ממונה מחלקת אשרות גןס

 )דרום ומרכז, צפון(ראש דסק 

 ראש ענף מרשם ודרכונים

 ראש ענף אזרחות

 ראש ענף אשרות
 

 נספחים
אזרח במקביל להכנסת הערת טעון בירור בקובץ המרשם / נוסח המכתב שיוצא לתושב  .1

 )84/מר(, הממוחשב שלו
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 מדינת ישראל 
 משרד הפנים
 מינהל האוכלוסין

 ב  הלשכה למינהל אוכלוסין

 : כתובת

 : טלפון

 : פקס

  :תאריך

 : תיק' מס
 :לכבוד

  גברת  / מר 

  

  

  

 
 ,שלום רב

 
 בקובץ המרשם הממוחשב שלך" טעון בירור"הכנסת הערת : הנדון  

 

 : בקובץ המרשם הממוחשב שלך וזאת מן הטעם" רטעון בירו"הוכנסה הערת _______________ ביום 

  

  

  

 
  :  בכתובת -עליך להגיע ללשכת מינהל האוכלוסין ב

   בשעה  ביום   

  : 'יש ליצור קשר בטל, אם אין באפשרותך להגיע במועד הנקוב. לשם עריכת הבירור

 .  לקביעת מועד חלופי : או בפקס
 

 שבועות מתחילת בירור הנושא תינתן החלטה סופית בעניינך ובלבד שמצדך יהיה שיתוף פעולה מלא בכל 6תוך 

 .אי שיתוף פעולה יעכב ואף יעצור את הליך הבירור. אחד מהליכי הבירור
 

  : הערות נוספות

  

  

 
 ,בכבוד רב

 

 מנהל הלשכה/ ב 
 למינהל האוכלוסין
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