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 8.3.10015מספר נוהל   מינהל אוכלוסין-משרד הפנים  

 שינוי פרטים אישיים במרשם/ בקשה לתיקון קבלת נוהל הטיפול ב
 

 כללי
שם , תיקון שם פרטי, תיקון מין,  בקשות לתיקון מקום ותאריך לידהתחנת רישום רשאית לקבל

או גירושין שנערכו בארץ , בעקבות נישואין(בקשה לשינוי מצב אישי , משפחה ושמות ההורים בעברית

 ).ארץבת הזוג ב/ או פטירת בן 

 בקשה לשינוי מצב אישי כתוצאה מנישואין או גירושין רשאית לקבלאינה תחנת רישום  ,אולם

  .דת ולאום, או בקשה לשינוי מין, ל"בת הזוג בחו/ל או פטירת בן"בחושנערכו 

 מטרת הנוהל .א
, שמות: בקשה לתיקון פרטים אישיים במרשם כגוןקבלת לקבוע את השיטה לטיפול ב  1.א

 .מצב אישי,  מקום ותאריך לידה,ריםשמות הו

המרת דת , מין:  לשינוי פרטים אישיים כגוןבקשהבמתן הדרכה ו לקבוע את השיטה  2.א

 .ל"ישואין שנערכו בחונעדכון , ולאום
     

 תנאים ודרישות .ב
 :על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים

במידה . וריו חובהנוכחות שני ה, כאשר מדובר בבקשה לקטין. נוכחות אישית חובה  1.ב

 .ות עבור תעודת הזהות/ שנה נוכחותו האישית בצירוף תמונה16ולקטין מלאו 

 .שינוי בפרטים האישיים/הצגת תעודת זהות להחלפתה בעקבות תיקון  2.ב

 .הצגת דרכון ישראלי בר תוקף אם יש  3.ב

 וצירוף שהשתנה/ הצגת מסמכים ותעודות מקוריות המעידים על פרט הרישום הנכון   4.ב

 .פסק דין וכדומה, דרכון עמו עלה לארץ, תעודת לידה: צילומים והעתקים כגון

או טופס הודעה על שינוי מצב ) 3/מר( שינויים והשלמות,  בקשה לתיקוניםימילוי טופס  5.ב

 .למתן תעודת זהותוכן טופס בקשה , בהתאם לבקשה) 6/מר(איש 

 .ת ותקניות תמונות חזותיות חדשו2מסירת תמונה או   6.ב

 . השירות אינו כרוך בתשלום אגרת שירות–אגרת שירות   7.ב
   

 



 

 8.3.10015 :מספר הנוהל  8 :קוד תחום תחנות רישום: תחום

 4     מתוך 2דף    3.3 :קוד נושא תיקונים/ שינויים: נושא

     

 01.01.2007:תאריך עדכון   
 
 

 
 

 

 8.3.10015מספר נוהל   מינהל אוכלוסין-משרד הפנים  

 

 

 הליך הטיפול .ג
הפקיד המקבל את טופס הבקשה יבדוק את הפרטים בטופס והמסמכים המצורפים   1.ג

לעיל ויזהה את ' ויוודא שהמבקש ממלא את כל התנאים הרשומים בסעיף ב, לבקשה

 .גהמבקש מול תעודת הזהות והמסמכים שהצי

בקשה לשינויים השלמות על המבקש למלא כאשר מדובר בתיקון פרטים אישיים   2.ג

בחלקו העליון של הטופס ירשום את הפרטים . ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין

 .ת או הקטין שהתיקון מתייחס אליו/הנוכחיים של המבקש

 ירשום את התיקון  את הפרט לפני התיקון במקום המיועד לכך בטופס וכןהמבקש ירשום  3.ג

 .המבוקש

 . יפרט וירשום את האסמכתאות המצורפות לבקשה,כן-כמו  4.ג

עליהם חתם , הפקיד יציין שבדק את האסמכתאות המקוריות והוא מצרף את הצילומים  5.ג

 . במידה וצורף תרגום נוטריוני לאסמכתא יצרף גם אותו.שהם מתאימים למקור

 . זהותושם המבקש ומספר, יוסיף תאריך  6.ג

 .הפקיד ידרוש מהמבקש לחתום במקום המיועד לכך בטופס הבקשה  7.ג

יידרש המבקש לצרפו לבקשה ולמלא בקשה , במידה ולמבקש דרכון בר תוקף  8.ג

 .תיקונים בדרכון/לשינויים

 .כן יידרש למלא בקשה למתן תעודת זהות, במידה והפרט רשום בדרכון  9.ג

ן פרטים אישיים של קטין ידרוש הפקיד נוכחות שני ההורים במידה ומדובר בבקשה לתיקו 10.ג

הפקיד ידרוש לצרף לבקשת ילדם את ספח תעודות . והצגת תעודות הזהות שלהם

 .הזהות של ההורים לביצוע התיקון המבוקש

יידרש למלא בקשה למתן ,  שנים ואין ברשותו תעודת זהות16במידה ולקטין מלאו  11.ג

 .חדשותומונות חזותיות תעודת זהות ולצרף שתי ת

במידה ולקטין דרכון בר תוקף והתיקון מתייחס לפרט הרשום בדרכון יידרשו ההורים  12.ג

 .לצרף את הדרכון לבקשה ולמלא טופס לשינויים בדרכון

, יש להדק את כל הבקשות יחדיו ולהכניס למעטפה את מסמכי המבקש והתמונות 13.ג

 .ולהדקה לבקשות

 .מלא וחתום בחתימת הפקיד, יש למסור למבקש אישור על הגשת בקשה 14.ג
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 8.3.10015מספר נוהל   מינהל אוכלוסין-משרד הפנים  

 בדואר ח פעילות יומי ולשלוח את הבקשות ללשכה לביצוע ומשלוח"יש לרשום בדו 15.ג

 .למבקש

בת / או גירושין שנערכו בארץ או פטירת בן , בעקבות נישואיןבבקשה לשינוי מצב אישי  16.ג

יצרף תעודת , )6/מר( על שינוי מצב אישי המבקש ימלא טופס הודעה, הזוג בארץ

 ) בת הזוג/של בן(פטירה /גירושין/נישואין

נו ישהפקיד תחנת רישום ם ו את המסמך המקורי או צילום עליו חתניתן לצרף 16.1.ג

 .העתק מתאים למקור

במקרה ששם המשפחה משתנה בעקבות שינוי המצב האישי יש לצרף תעודת  16.2.ג

 .8.3.10005כפי שפורט בנוהל , ה ודרכון ישראליתמונ, הזהות הנוכחית

דת , מין, ל" שנערכו בחו מצב אישי כדוגמת שינוי כאשר מדובר בשינוי פרטים אישיים 17.ג
ויש לפנות , יסביר למבקש שלא ניתן להגיש הבקשה בתחנת רישום הפקיד ,ולאום

 איתו הפקיד ידריך את המבקש להביא, ללשכת מינהל אוכלוסין באזור המגורים
 .מקוריותהראיות צריכות להיות , ראיות המעידות על השינויללשכה מסמכים ו

ן  גירושי אותעודת נישואיןיש להמציא  כאשר מדובר בשינוי המצב האישי  17.1.ג

אישור ואימות התעודה בחותמת אפוסטיל או בחותמת הרשות עם  מקוריות

ד רשומה "פס/ידה והתעודהבמ. המוסמכת במדינה בה נערכו הנישואין או הגירושין

 י, ום נוטריוניגתריש להמציא , ערבית, אנגלית, בשפה שאינה עברית

תעודת גיור יש להמציא ללשכה  המרת דת -שינוי דת ולאום כאשר מדובר ב 17.2.ג

הרב י "החתומים ע. ממשרד ראש הממשלהמבית דין לגיור ותעודת המרת דת 

  .ש הממשלהמשרד רא/מוטבעת חותמת בית הדיןו המוסמך

 אישור רפואי המעיד על יש להמציא ללשכה ,י מיןובשינ שינויכאשר מדובר ב 17.3.ג

 האישור צריך להיות על ידי רופא שביצע את השינוי ועל האישור ,שינוי המין

אישור ממשרד  + מוטבעת חותמת הרופא והמוסד הרפואי בו נעשה שינוי המין

 .הבריאות

יכניס לתוך מעטפה את תעודת הזהות . ת והנספחים לההפקיד יצרף את כל הבקשו 18.ג

 .והתמונה החדשה ויהדקם לטופסי הבקשות
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 8.3.10015מספר נוהל   מינהל אוכלוסין-משרד הפנים  

ח פעולות יומי וישלח אותן ללשכה לביצוע והנפקת "הפקיד ירשום את הבקשות בדו 19.ג

 .  ומשלוח בדואר למבקשתיעוד

 בבקשתו יש לאמר למבקש כי יתכן ויוזמן לבוא אישית ללשכה האזורית להמשך טיפול 20.ג

 .16.כאשר מדובר בשינויים שפורטו בסעיפים ג

 

 החוק וסעיפיו .ד
 .1965 –ה "לחוק מרשם אוכלוסין התשכ)  ד(19, )ג(19, 16, 15, )א(2סעיפים   1.ד

 

 נספחים .ה
 )3/מר(בקשה להשלמות ותיקונים בפרטי מרשם אוכלוסין   1.ה

 )6/מר(הודעה על שינוי מצב אישי  2.ה

 )2/דר(תעודת מעבר / ת תוקף ולשינויים בדרכון כבקשה להאר  2.ה
 

 



 
  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



 

 
 
 
 

 
  במשבצת המתאימה לבחירתךxנא לסמן  

   התאלמנות   גירושין     נישואין :הודעה על
 

 .1965 –ה " לחוק מרשם האוכלוסין תשכ17לפי סעיף 
 

 

 המצב האישי לידההתאריך  שם האב טישם פר שם המשפחה מספר הזהות
 יוםחודש שנה            

 
 הטלפון' מס המען

 המיקוד מספר הדירה מספר הבית הרחוב הישוב
      

 
 

 

 המצב האישי לידההתאריך  שם האב שם פרטי שם המשפחה דרכון זר/ מספר הזהות 
 יוםחודש שנה            

 
 .חובה לצרף לבקשה תעודה ציבורית מאושרת ומאומתת כנדרש התומכת בבקשה

 
 בתאריך ידי-הוצאה על מספר התעודה מקום שינוי מצב אישי

    
 

      

  ה/חתימת המודיע  תאריך  מקום
 )ה/בנוכחות הפקיד(

 בת הזוג / חתימת בן  
 )ה/בנוכחות הפקיד(

 ה/פרטי המודיע

 בת הזוג/פרטי בן

  משרד הפנים–מדינת ישראל 
ן  מינהל האוכלוסי

י מצב אישי נו  הודעה על שי

 )1956 -ז "התשט,  לחוק השמות7 - ו6לפי סעיפים ( ה פקעו/ה או למי שנישואיו/ למי שנישא– בחירת שם משפחה
 בת הזוג בעת מסירת הודעה זו / חובה להופיע אישית ולהציג את תעודת הזהות והדרכון שלך ושל בן 

 ניתן לרשום עד שני שמות משפחה בלבדלחוק השמות ) ב(2לפי סעיף , לידיעתך

:אני מודיע בזה על החלטתי, ה פקעו/בחירת שם למי שנישואיו :אני מודיע בזה על החלטתי, ה/בחירת שם למי שנישא

  במשבצת המתאימה לבחירתךxנא לסמן   במשבצת המתאימה לבחירתךxנא לסמן 

  שם משפחתי הקודם את לשוב ולשאת .בת הזוג /  לשאת את שם המשפחה של בן

  את שם משפחתי הקודם לצרף לשם משפחתי הנוכחי . להמשיך ולשאת את המשפחה הנוכחי שלי

  שם משפחת נעורי את לשוב ולשאת . לחזור ולשאת את שם משפחתי הקודם

  את שם משפחת נעוריתי הנוכחי לצרף לשם משפח .בת זוגי/  לצרף לשם משפחתי את שם המשפחה של בן 

 .חובת נוכחות אישית של שני בני הזוג , שם משפחה חדשבת זוגי/ יחד עם בן  לשאת 

 ..חובת נוכחות אישית של שני בני הזוג, בת זוגי/  יחד עם בן  לצרף לשם משפחתי שם נוסף שנבחר
 

 בלועזית בעברית
   :שם המשפחה הנבחר

 
       

  ה/המודיעחתימת   תאריך
 )ה/בנוכחות הפקיד(

 בת הזוג / חתימת בן  
 )ה/בנוכחות הפקיד(

 ה/שם הפקיד 

  

 ה/חתימת המצהיר .נו דרכון ישראלי בר תוקף/ה שאין ברשותי/ הנני מצהיר

 

 
 הבקשה ת/ מקבלה/ שם הפקיד   תאריך   -הלשכה ב

לשימוש המשרד 6 / מר



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  משרד הפנים–מדינת ישראל 
ן  מינהל האוכלוסי

ן  נויים בדרכו  תעודת מעבר / בקשה להארכת תוקף ולשי

 !לתשומת לבך
 תוקפו עדניתן יהיה להאריך , דרכון שנופק בהיות המבקש קטין, אולם .תאריך הוצאתו שנים מ10עד ) לבגיר(של דרכון ניתן להאריך תוקפו 

לא ניתן להחליף  .תאריך הוצאתהחמש שנים מניתן להאריך תוקפה לשנתיים נוספות עד להשלמת תעודת מעבר  . שנים מתאריך הוצאתו5-ל
 .ף תמונה בדרכוןיאו להוס

 
 

 
         
         

         מספר הזהות
 

 התאריך הליד ארץ הלידה המין שם האם שם האב השם הפרטי שם המשפחה
  זכר    

 נקבה
 יוםחודששנה 

 

טלפון בעבודה טלפון בבית המען
 המיקוד הדירה'מס הבית'מס הרחוב הישוב

     
  

 .בתנאי שיצורפו ספחי תעודות הזהות שלכם ,בת זוגך וילדיך הקטנים/ של בן , המען שירשם בטופס זה ישמש כהודעה על שינוי המען שלך:  לבי/משי
 
 
 

 תעודת מעבר/ ת תוקף הדרכון הארכ   
 

 השם הפרטי שם המשפחה 
 בלועזית בעברית בלועזית בעברית :שינוי שמי ל 

 

   שינויים אחרים  
 

 ,נוכחות ההורה והקטין חובה, יחתום אחד ההורים על בקשה זו,  שנה18אם הבקשה להארכת הדרכון עבור קטין שטרם מלאו לו 
דין המאשר את -או בפני עורך, אם ההורים אינם נשואים זה לזו על ההורה השני לחתום על הסכמה להארכת הדרכון בנוכחות הפקיד בלשכה

 .ל"ישראל בחו) קונסול(יג צאו בפני נ, הסכמת ההורה השני
המציין כי החזקה על הקטין ניתנה , ת המשפטי בי"בהיעדר הסכמה אישית של ההורה השני יש להציג פסק דין או הסכם גירושין מקורי מאושר ע

 .להורה המגיש את הבקשה לבירור והחלטה
 

 

  מספר הזהות    חתימת האם   מספר הזהות   חתימת האב
 .ת שבמסגרת הטיפול בבקשתי זו יתקבל ממשטרת ישראל מידע לגבי מקובץ המרשם הפלילי/ אני מאשר:הצהרה

 

   ת/חתימת המבקש   תאריך  מקום 

  במשבצת המתאימה לבקשתךXנא לסמן 

 רותית הש/טי מבקשפר

 

 

  הבקשה ת/  שם מקבל   תאריך   -הלשכה ב
 

 סמלי הגבלותתאריך ההארכה לשכה מדווחתתאריך הנפקה לשכה מנפקת מספר תעודה סוג
    יום חודש שנה יוםחודש שנה        

 
        

 
   

 
      

 רשימות פנימיות 

 

  ביום  נשלח בדואר רשום י " נחתם ע י "נבדק ע
 

  ת/ חתימת המקבל   מספר הזהות    לידי   נמסר ביד בתאריך 

 2/ דר  לשימוש המשרד
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