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נוהל שינוי מען לקטינים ולחוסים
.1

כללי
1B

 .1.1על פי סעיף  17לחוק חלה חובה על בגיר שבחסותו קטין או בגיר שאינו מסוגל למלא את
חובתו ,למסור הודעה על שינוי מען.
 .1.2כאשר מדובר בהורים שאינם נשואים זה לזו יש לקבל את הסכמת שני ההורים לשינוי
המען ,או פסק דין מבית משפט הקובע כי להורה מגיש הבקשה לשינוי מען ניתנה חזקה
על הקטין.
.2

מטרת הנוהל
2B

 .2.1לקבוע את השיטה לטיפול בהודעות של הורים בדבר שינוי מען עבור ילדם הקטין למען
אחר ממענם הרשום כגון :מגורים במוסד חינוכי  /פנימייתי בעיר אחרת ,מעבר למען של
בן משפחה וכד'.
 .2.2לקבוע את השיטה לטיפול בהודעות על שינויי מען לגבי אנשים אשר בשל מוגבלותם ,או
מכל סיבה אחרת ,מתגוררים למשך תקופה ממושכת בבית אבות ,מוסד חינוכי  /סיעודי /
טיפולי ,וכדומה.
 .2.3לקבוע את השיטה לשינוי מען לקטינים שהוריהם מתגוררים במענים שונים.
.3

תנאים ודרישות
3B

על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים:
 .3.1נוכחות אישית של הבגיר ,שבחסותו קטין או בגיר שאינו מסוגל למלא את חובתו  -חובה.
 .3.2תעודת זהות של מגיש ההודעה על שינוי מען.
 .3.3תעודת זהות של החוסה באם הוא אוחז בתעודת זהות.
 .3.4נוכחות אישית ותעודת זהות של המוסד בו מתגורר הקטין או החסוי.
 .3.5הורה גרוש/פרוד המבקש לשנות מען לילדיו הקטינים  -ימציא הסכם גירושין שקיבל
תוקף של פסק דין ו/או פסק דין מבית משפט כי החזקה על הקטין מסורה לו
 .3.6אפוטרופוס )שאינו הורה לקטין כאמור בסעיף  – (3.5ימציא צו אפוטרופסות.
 .3.7מילוי טופס הודעה בדבר שינוי מען וחתימת ההורה או האפוטרופוס.
 .3.8מכתב משותף מההורים ובעל המען אליו מבוקש שינוי המען.
 .3.9השירות אינו כרוך בתשלום אגרה
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הליך הטיפול
4B

 .4.1פקיד קבלת קהל המקבל את טופס הבקשה יבדוק את הפרטים בטופס מר 5/ויוודא
שמגיש ההודעה על שינוי מען הינו בגיר שבחסותו קטין או בגיר שאינו מסוגל למלא את
חובתו.
 .4.2הורים המבקשים שינוי מען לילדם הקטין למען אחר.
 .4.2.1יבדוק ששני ההורים חתמו על ההודעה.
 .4.2.2יחתים את בעל המען ,אצלו יתגורר הקטין.
 .4.2.3ידרוש מכתב משותף מההורים ובעל המען ,בדבר המטרה לשינוי מענו של הקטין
ולאיזו תקופה צפוי הקטין להתגורר במען המבוקש.
 .4.3הפקיד יודיע להורים שעליהם למסור הודעה על שינוי מען לקטין ,במידה ויחול שינוי
בעתיד.
 .4.4הורה גרוש  /פרוד  /פנוי  /רווק
 .4.4.1הורה גרוש/פרוד/פנוי/רווק המשנה מענו ומבקש לשנות מען הקטין ,פקיד הרישום
יבדוק מען הוריי הקטין ,במידה ומען ההורה המבקש זהה למען הקטין ואילו
ההורה השני מופיע במען אחר ניתן לשנות מען הקטין עפ"י הודעה.
 .4.4.2במידה וההורים מופיעים במען זהה וכעת מבקש אחד ההורים לשנות מענו ומען
ילדו הקטין למען אחר ,עובד הרשות ידרוש המצאת הסכם גירושין שקיבל תוקף
של פסק דין ו/או פסק דין מבית משפט ,כי החזקה על הקטין מסורה לו .במידה
והומצא צו כאמור ,ניתן לשנות המען כמבוקש.
 .4.4.3הורה גרוש/פרוד/פנוי/רווק המשנה מענו של הקטין למען שונה מן המענים של
הוריו ,יש לפעול עפ"י סעיף  4.2ובנוסף לדרוש המצאת הסכם גירושין שקיבל
תוקף של פסק דין ו/או פסק דין מבית משפט ,כי החזקה על הקטין מסורה לו.
 .4.4.4יש לדרוש מכתב משותף מההורים ובעל המען לאיזה מטרה משנה הקטין את
מענו ולאיזו תקופה.
 .4.5שינוי מען לבית אבות/בית מחסה.
 .4.5.1יש להמציא אישור ממנהל המוסד על מגורים במוסד.
 .4.5.2יש למלא הודעה על שינוי מען.
 .4.6שינוי מען ע"י אפוטרופוס.
 .4.6.1יש לבקש צו מינוי אפוטרופסות תקף .יש למלא טופס שינוי מען.
 .4.6.2במידה וקיימים יותר מאפוטרופוס אחד יש להחתים את כולם על גבי הטופס.
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 .4.6.3הפקיד יודיע לאפוטרופוס כי עליו למסור הודעה על שינוי מען לחוסה ,במידה ויחול
שינוי בעתיד.
 .4.7להיכנס לשירות תיק אדם במערכת אביב.
 .4.8לוודא שאין הגבלה כל שהיא למתן השירות .במידה ויש הגבלה יש לפעול בהתאם לנוהל
טיפול בהגבלה מספר .1.2.0001
 .4.9לוודא שקוד האזרחות אינו קוד  .19במידה וכן יש לפעול בהתאם לנוהל טיפול בקוד
אזרחות מספר .4.9.0002
 .4.10יש לעדכן את המען בסוג עדכון "שינוי" ולהוסיף הערה בגיליון רישום ממוחשב "שינוי מען
לקטין".
 .4.11לאחר ביצוע כל האמור בסעיפים  4.1עד  4.10יש להפיק ספחי תעודת זהות חדשים.
במידה ובוצע שינוי מען לקטין בלבד ,אישור על השינוי יינתן בצורת תמצית רישום ע"ש
הקטין .במידה ולקטין תעודת זהות ,יונפק לו ספח חדש בו רשום המען המעודכן.
 .4.12יש לתייק את החומר בתיק הקטין.
.5

החוק וסעיפיו
5B

 .5.1סעיפים )19 ,17 ,3 ,2א()19 ,ג()19 ,ה( לחוק מרשם אוכלוסין התשכ"ה – .1965
 .5.2תקנות מרשם האוכלוסין לרישום מען התשל"ד – 1974.
.6
6B

נספחים

 .6.1הודעה בדבר שינוי מען )מר.(5/
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מדי נת י ש ר אל
ר שות ה אוכלוסין והה גי רה
הודעה על שינוי מען
הדרכה :חובה לצרף להודעה את ספח תעודת הזהות המקורית שלך.
 .1שינוי המען לבני המ שפחה יעודכן בתנאי שיצורפו להודעה זו ספחי תעודות הזהות המקוריות שלהם) .ספחי תעודות הזהות של הכלולים בבק שה שהם
מעל גיל  .( 16במקרה שלא יצורפו ספחי תעודות הזהות המקוריים ,לא י שונה המען.
 .2הודעה על שינוי למען של בגיר למען ההורה/אחר י ש לקבל הסכמת ההורה/אחר ל שינוי המען בהתאם לאפ שרויות הבאות:
 2.1בנוכחות אי שית של ההורה/אחר בפני עובד הל שכה.
 2.2צירוף יפוי כוח )מכתב( ותעודת הזהות של ההורה/אחר )בעל המען(
 2.3מתן הסכמה בפני עורך -דין ואי שורו לכך.
 2.4בבק שה של בגיר חייל או סטודנט שמענו הר שום במר שם הנו המען הקודם של הוריו ,ניתן לבצע עפ"י הודעה בלבד.
 .3בהודעה על שינוי מען לקטינים להורים גרושים/פרודים י ש לצרף פסק דין המציין כי החזקה על הקטינים ניתנה להורה מגיש הבק שה או לקבל את הסכמת
ההורה ה שני.
 .4שינוי מען לי שובים קהילתיים ,קיבוצים ,מו שבים י ש להמציא אי שור מזכירות הקיבוץ או ממזכירות המו שב או ממזכירות הי שוב הקהילתי על המגורים
בכתובת המבוק שת או ראיות והוכחות ממ שיות למגורים במען המבוקש כגון :ת שלומים שונים) ,מים ,חשמל( אישור לימודים של ילדים בבתי ספר וכדומה.

פרטי מבקש/ת השירות
מספר הזהות
שם המשפחה

שם האב

השם הפרטי

תאריך הלידה

שם האם

ש נה

חוד ש

המצב האישי

יום

 רווק/ה  נשוי/אה
 גרוש/ה  אלמ נ/ה

המען החדש
הרחוב

הי שוב

המען

מספר הבית

מספר הדירה

מספר הטלפון

המיקוד

מספר טלפון נייד
שם הישוב הקודם:

פרטי בן/בת הזוג וילדים שעבורם מבוקש שינוי המען
שם המשפחה

השם הפרטי

תאריך

שם האם

שם האב

שם המבקש/ת

שנת הלידה

מספר הזהות

חתימת המבקש

בבקשה לשינוי מען עבור קטין שטרם מלאו לו  18שנה והורי הקטין אינם נשואים זה לזו ,יחתום גם ההורה השני.
שם ההורה השני

חתימה

מספר הזהות

הסכמה לשינוי מען
הסכמה לעדכון מען תינתן בלשכה בפני הפקיד/ה או בצירוף יפוי כוח )מכתב( ובהצגת תעודת הזהות של מי שנותן/ת ההסכמה.
מספר הזהות

אני

שם המשפחה

השם הפרטי

מספר טלפון

נותן/ת בזה את הסכמתי לשינוי מען של :בני  /בתי  /אחר _________ ____________________________________ ובני משפחתם
שפרטיהם רשומים לעיל ,למען כפי שביקשו בו הנני מתגורר/ת והריני מודע להשלכות היכולות להיווצר מהסכמתי זו.
הלשכה ב -

תאריך

מר 5 /
הלשכה ב -

חתימה

לשימוש המשרד
תאריך

12/2013
שם מאשר/ת הבקש ה

