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קיצור תוקף תעודת הזהות ותעודת זהות זמנית 

רשות האוכלוסין וההגירה נערכת להחיל על כלל התושבים את חוק 

זיהוי ביומטריים במסמכי  ונתוני  זיהוי ביומטריים  �הכללת אמצעי 

זיהוי ובמאגר מידע�, התש�ע-2009. עם סיום תקופת המבחן  תונפק 

תעודת זהות ביומטרית לכלל תושבי ישראל, המבקשים מסמך זיהוי 

מרשות האוכלוסין וההגירה. 

במסגרת שיפור השירות לציבור, שינתה רשות האוכלוסין וההגירה את 

שיטת המסירה של תעודת הזהות הביומטרית, והתעודה תישלח לביתו 

של המבקש באמצעות שליח. בהתאם לכך, תעודות הזהות הישנות 

לא ייאספו ממבקש התיעוד הביומטרי והוא יוכל להמשיך ולשאת את 

תעודת הזהות הרגילה שברשותו עד לקבלת תעודת הזהות הביומטרית 

החדשה.

לנוכח השינויים האמורים, תקצר רשות האוכלוסין וההגירה את תוקף 

תעודת הזהות הישנה ובמקרים מסוימים תנפיק תעודת זהות זמנית.

במסמך זה מובא המידע על-אודות קיצור תוקף תעודת 
הזהות ומידע על תעודת זהות זמנית.



תעודת הזהות הביומטרית 
תעודת הזהות הביומטרית תקפה לעשר שנים.

קיצור תוקף תעודת זהות:
תושב המבקש להחליף את תעודת הזהות שברשותו, יקוצר תוקף תעודת 

הזהות והיא תסומן באופן הבא:

קיצור תוקף תעודת זהות ביומטרית 

התעודה הקיימת תסומן על ידי נותן השירות בלשכה:

תודבק מדבקת ביטחון בגב התעודה, שיצוין בה תאריך תוקף התעודה.. 1

תוקף התעודה יהיה לתקופה של חודשיים-שלושה. . 2

שתי הפינות התחתונות של התעודה ייגזרו בצורה אלכסונית.. 3

קיצור תוקף תעודת זהות:



קיצור תוקף תעודת הזהות מהסוג הישן:

התעודה הקיימת תסומן על ידי נותן השירות בלשכה:

תודבק מדבקת ביטחון בקדמת התעודה, שיצוין בה תאריך תוקף התעודה.. 1

תוקף התעודה יהיה לתקופה של חודשיים-שלושה.. 2

שתי הפינות התחתונות של התעודה ייגזרו בצורה אלכסונית.. 3

לתשומת לב!

ביטחון  מדבקת  עליהן  שמודבקת  התעודות  סוגי  בשני  לראות  יש   
עד לתאריך הנקוב במדבקה, ואפשר לזהות באמצעותן את  כתקפות 

נושא התעודה.

תאריך ההנפקה המצוין על גבי תעודת זהות, שמודבקת עליה מדבקת   
קיצור תוקף, יופיע בקובץ מרשם האוכלוסין עד לקבלת אישור מבעל 

התעודה, שהתעודה החדשה התקבלה לידיו. 

תעודה ששתי פינותיה התחתונות גזורות, אך תאריך פקיעת התוקף   
הרשום על-גבי המדבקה חלף, או שהמדבקה הוסרה או נראה כי היה 

ניסיון להסירה – היא תעודה לא תקפה ואין לאפשר זיהוי על-פיה. 

תוקף התעודה מסומן על-גבי מדבקת הביטחון, לפיכך יש להתעלם מכל   
תאריך תוקף אחר הרשום בתעודה המקורית.

לתשומת לב!לתשומת לב!לתשומת לב!



סימני הזיהוי ומרכיבי הביטחון של המדבקה 
מדבקת ביטחון 

QR CODE - נועד לאימות תוקף התעודה. המידע ניתן בסריקה באמצעות 
אפליקציה בטלפון הנייד. המידע יופיע באתר הרשות.

QR CODE ולהקליד את המספר  לבדיקת תוקף התעודה – יש לסרוק את 
הסידורי המופיע בסמוך לו, ולאחר מכן יתקבל מידע על תוקף התעודה.

UV - באמצעות תאורתUV  ניתן לראות את סמל מדינת ישראל  הדפסת 
מתחת לתאריך תוקף התעודה, המצוין על-גבי המדבקה.

המספר הסידורי



ישראל  דגל מדינת  של  או חימום  שפשוף  - באמצעות  צבע תרמו-כימי 
המודפס על גבי המדבקה אפשר למחוק את הדפסת הדגל לשניות מספר. 
כשהטמפרטורה של המדבקה חוזרת לטמפרטורה רגילה, סימון הדגל שב 

לצבעו המקורי.

הולוגרמה - הדפסת הכיתוב "מדינת ישראל" בצדה השמאלי של המדבקה.

מיקרו טקסט - הדפס בכתב קטן, הנראה רק עם זכוכית מגדלת, של המילים 
"מדינת ישראל" כמה פעמים במרכזה של המדבקה



תעודת זהות זמנית
זמנית לעולים חדשים  זהות  תעודת  וההגירה תנפיק  רשות האוכלוסין 

ובמקרים מיוחדים:

תעודת זהות לעולים חדשים

עולים חדשים יקבלו תעודת זהות זמנית (מהסוג הישן), ללא חיתוך של 
קצות התעודה. תאריך תוקף התעודה יסומן באופן בולט ויהיה לתקופה של 
שלושה חודשים, עד להנפקת תעודת זהות ביומטרית, וזאת על-מנת לאפשר 

לעולה החדש להזמין ולקבל תעודת זהות ביומטרית.

תעודת זהות במקרים מיוחדים  

במקרים מיוחדים תונפק תעודת זהות זמנית, שתהה תקפה לשלושה חודשים 
מיום קבלתה ותינתן בהתאם לשיקול דעת הרשות. 

*אם אדם נושא תעודת זהות ביומטרית וברשותו גם תעודת זהות מהסוג הישן או כל תעודת 
זהות אחרת - יש לזהותו על-פי תאריך ההנפקה האחרון. 



למידע נוסף

בקרו באתר האינטרנט של הרשות
בכתובת

  www.piba.gov.il 

או חייגו למרכז שירות ומידע ארצי
*3450

אגף מרשם ומעמד
modpn@piba.gov.il


