
 

, המען לשינוי בבקשה התומכים ומסמכים ראיות לדרוש מהמבקשמוסמך פקיד הרישום  .חובה לצרף להודעה את ספח תעודת הזהות המקורית שלך .1 :הדרכה
 .המבוקש במען מגורים המוכיחים אחרים תשלומים או, ארנונה ותשלומי( לחוזה רוןואח ראשון דף צילום) שכירות חוזה כדוגמת

ם שינוי המען לבני המשפחה יעודכן בתנאי שיצורפו להודעה זו ספחי תעודות הזהות המקוריות שלהם. )ספחי תעודות הזהות של הכלולים בבקשה שה .2
 , לא ישונה המען.(. במקרה שלא יצורפו ספחי תעודות הזהות המקוריים16מעל גיל 

 הודעה על שינוי למען של בגיר למען ההורה/אחר יש לקבל הסכמת ההורה/אחר לשינוי המען בהתאם לאפשרויות הבאות:  .3
 בנוכחות אישית של ההורה/אחר בפני עובד הלשכה. 2.1
 צירוף יפוי כוח )מכתב( ותעודת הזהות של ההורה/אחר )בעל המען(  2.2
 דין ואישורו לכך.-עורך מתן הסכמה בפני 2.3
 בבקשה של בגיר חייל או סטודנט שמענו הרשום במרשם הנו המען הקודם של הוריו, ניתן לבצע עפ"י הודעה בלבד. 2.4

פרודים יש לצרף פסק דין המציין כי החזקה על הקטינים ניתנה להורה מגיש שאינם נשואים זה לזו או להורים בהודעה על שינוי מען לקטינים להורים  .4
 ה או לקבל את הסכמת ההורה השני.הבקש

ורים שינוי מען לישובים קהילתיים, קיבוצים, מושבים יש להמציא אישור מזכירות הקיבוץ או ממזכירות המושב או ממזכירות הישוב הקהילתי על המג .5

 .ור לימודים של ילדים בבתי ספר וכדומהבכתובת המבוקשת או ראיות והוכחות ממשיות למגורים במען המבוקש כגון: תשלומים שונים, )מים, חשמל( איש

 
 
 

 

  הבקשה  /תשם מאשר   תאריך     -הלשכה ב
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 מען תינתן בלשכה בפני הפקיד/ה או בצירוף יפוי כוח )מכתב( ובהצגת תעודת הזהות של מי שנותן/ת ההסכמה.הסכמה לעדכון 
 

 מספר טלפון פרטיהשם ה שם המשפחה מספר הזהות 

 אני
         

            

         

משפחתם ובני  ________________________________________אחר _____ בתי /  בני /  : נותן/ת בזה את הסכמתי לשינוי מען של

 . מהסכמתי זולות להיווצר מודע להשלכות היכווהריני  שפרטיהם רשומים לעיל, למען כפי שביקשו בו הנני מתגורר/ת

  חתימה    תאריך    -הלשכה ב

 הסכמה לשינוי מען

 
 

 מספר הזהות

         
         

         
 

 המצב האישי תאריך הלידה שם האם שם האב השם הפרטי שם המשפחה

 /אהנשוי  /הרווק  יום חודש שנה    

 הגרוש/  נ/האלמ    
 
 
 
 

 

 מספר הטלפון המען
  המיקוד מספר הדירה מספר הבית הרחוב הישוב

     
 ניידטלפון ר מספ    

     שם הישוב הקודם:
  

 
 

 שנת הלידה מספר הזהות שם האם שם האב השם הפרטי שם המשפחה

    
             
             

             
    

             
             

             
    

             
             

             
    

             
             

             

 הצהרה:

 .כנההינה אמיתית והריני להצהיר כי הבקשה לשינוי המען המבוקשת 

  חתימת המבקש    שם המבקש/ת    תאריך 
 

 . יחתום גם ההורה השני או שההורים פרודים ,ין אינם נשואים זה לזווהורי הקט שנה 18עבור קטין שטרם מלאו לו  לשינוי מעןבקשה ב
 

   חתימה    מספר הזהות    ההורה השנישם 

 

 המען החדש

 פרטי בן/בת הזוג וילדים שעבורם מבוקש שינוי המען

 פרטי מבקש/ת השירות

  

 

ישראל נת   מדי
וההגירה ן  סי כלו  רשות האו

 הודעה על שינוי מען 

 


