
  
 

 במשבצת המתאימה לבקשתך. Xנא לסמן 
 של ההורה בה הינך רשוםמקורית תעודת זהות  יש לצרף, תעודת זהות ראשונה 
  בשלמותה הנוכחיתיש לצרף את התעודה  תעודת זהות שפג תוקפה או שתוקפה עומד לפוג,תעודת זהות בעקבות  
 י חובה אם ישנו(דרכון ישראל ,יש לצרף מסמך מזהה ,תעודת זהות במקום אבודה / גנובה / מושחתת.( 
 יש לצרף מסמכים מקוריים לאימות השינוי. ,תעודת זהות בעקבות שינוי בפרטים האישיים 
 יש לצרף את התעודה הבלויה בשלמותה. ,תעודת זהות במקום בלויה 

 פרטי מבקש/ת השירות
 

0Bמספר הזהות       

      
 

1B2 שם המשפחהB3 השם הפרטיB4 שם האבB5 (אבי האב) שם הסבBשם האם 

                              
 

 

6B7 תאריך הלידה העבריB8 תאריך הלידה הלועזיB9 ארץ הלידהB10 המיןBהלאום המצב האישי 

11B       12B      13B                        
 .במשבצת זו  x, יש לסמן בתעודת הזהות בתעודת זהות שלך, אם אין ברצונך שתאריך הלידה העברי יירשםהעברי  עפ"י חוק המרשם ירשם תאריך הלידה

 

14B15 שם משפחה באנגליתB16 שם פרטי באנגליתB17 שם משפחה קודםB18 שם פרטי קודםBשם נעורים לנשוי/אה 

                                

 . שנים מיום השינוי 7אם טרם עברו  בספח תעודת הזהותירשם  השם הקודם
 במשבצת זו  xשנים, נא לסמן  7אם ברצונך שהשם הקודם ירשם למרות שחלפו 

שנים מיום שהוחלף שם  7בספח תעודת הזהות אם חלפו ירשם  שם הנעורים
 במשבצת זו  x, נא לסמן הנעורים ואין ברצונך שירשם בספח תעודת הזהות

 

20B21 הראשי (כפי שיירשם בספח תעודת הזהות) המעןBמספר הטלפון 
22B23 הישובB24 הרחובB25 מספר הביתB26 מספר הדירהBהמיקוד 

                                    
 בתנאי שיצורפו ספחי תעודות הזהות שלהם. שירשם בטופס ישמש כהודעה על שינוי המען שלך של בן/בת הזוג וילדיך הקטנים,המען לב!  מ/ישי

  במשבצת Xאם אינך רוצה בשינוי המען לגבי בני המשפחה נא לסמן 
27B דוארכתובת למשלוח 

28B29 הישובB30 הרחובB31 מספר הביתB32 מספר הדירהB33 תא דוארB34 המיקודBאצל משפחת 

                                          
גם כתובת למשלוח דואר אשר תירשם בקובץ מרשם התושבים, "כתובת  , כל תושב רשאי למסור בנוסף למען הרשום במרשם התושבים2005-עפ"י חוק עדכון כתובת, התשס"ה

 .למשלוח דואר" הרשומה במרשם התושבים תימסר למוסדות ורשויות עפ"י בקשתם בהתאם לרשום בתוספת לחוק
 לתשומת ליבך! תעודת הזהות הביומטרית תימסר במסירה אישית בלשכה ולא תשלח בדואר.

  במשבצת Xלסמן  ישנים, יילדיך הקטגם עבור אם ברצונך שהכתובת הנ"ל תירשם 

  חתימת המבקש/ת       :תאריך       :המקום
 

 

 :תעודה אלקטרונית לחתימה
  לבקשתך במשבצת המתאימה Xנא לסמן :  אבקש שתעודת הזהות

 תכלול חתימה אלקטרונית  לא תכלול חתימה אלקטרונית 
   :/תחתימת המבקש

 

 (יש למלא רק למבקש/ת תעודת זהות במקום אבודה / גנובה / מושחתת) הצהרה על אובדן / גניבה / השחתה של תעודת זהות
 במשבצת המתאימה Xנא לסמן    -שבתאריך ה /האני מצהיר

 אבד  נגנב  תעודת זהות הושחת 
 על שמי  על אחד ההורים לחתום על ההצהרה בנוכחות עובד הרשותהצהרה לגבי קטין, , ( על שם ילדי הקטין.( 

  נסיבות האובדן / גניבה: 
 

  המקום בו אירע הדבר (פרט ככל האפשר)  
 

   מקום הגשת התלונה: לא  כן האם הוגשה תלונה במשטרה: 
  
 
 
 
 

   ה:חתימ  ת: מספר זהו   :/השם המצהיר

  
 

       תאריך       -הלשכה ב

  שם הבודק/ת       שם מקבל/ת הבקשה
 

 

 

 

הפרטים הרשומים בטופס זה נרשמו עפ"י מידע הקיים בקובץ 
לעבור על הפרטים הרשומים בטופס זה, נא מרשם התושבים, 

במידה ופרט מסויים אינו נכון או שאינו שלם, נא לתקן הפרטים 
 הפקיד/ה לכך. בתשומת ל ולהפנותגבי הטופס, -על

 
 
 
 

ישראל נת   מדי
ת  וההגירהרשו ן  סי כלו  האו

 

 
 
 

 חכמהתעודת זהות לבקשה 

 

 

אבודה / גנובה / מושחתת נגבית תעודה עבור תעודת זהות במקום  נוכחות אישית /ת בלשכה חובה., רשאי להגיש הבקשה המבקש/ת עבור עצמו/ה בלבד
 .ואין מחזירים התשלום אם הבקשה נדחית או מתבטלת הגשת הבקשה עבורהאגרה נגבית , אגרה על פי החוק

 07/2013  מהדורה

בזה שאין ברשותי תעודת זהות. תעודת הזהות שלי אבדה / נגנבה / ואני מתחייב להחזירה  לכם מיד, אם אמצא אותה או תוחזר  /האני מצהיר
(ב) לחוק 35בזה שהובא לידיעתי כי לפי סעיף  /תהנני מאשר הובא לידיעתי כי תעודת הזהות שתינתן לי מבטלת את תעודת הזהות הקודמת.  ,אלי

 ביודעין לשם קבלת תעודת זהות מהווה עבירה על החוק ודינה מאסר וקנס. : מסירת מידע כוזב1965 -מרשם האוכלוסין תשכ"ה 

 לשימוש המשרד 41מר / 

 מספרקבלה 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 כתב אישור והסכמה
 (פרטי ההורה נותן ההסכמה):  ום מטהתאני הח

0B1 תאריך הלידהB2 השם הפרטיB3 שם המשפחהBמספר הזהות 
   

 

האמצעים הביומטריים ונתוני הזיהוי  הכללת), (טביעות אצבע ותצלום תווי פניםמביע בזאת את הסכמתי לנטילת אמצעי זיהוי ביומטריים 

בתקופת ושימוש בהם לצורך קבלת מסמך זיהוי ביומטרי (תעודת זהות או דרכון/תעודת מעבר)  במאגר הביומטריפקו מהם הביומטריים שיו

עבור  ,2009-הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"עהמבחן הקבועה בחוק, והכל לפי הוראות חוק 
 ופיעים להלן:בני/בתי, שפרטיו/ה מ

4B5 תאריך הלידהB6 השם הפרטיB7 שם המשפחהBמספר הזהות 

8B      9B      10B      11B      

 ידוע לי כי לא ייעשה כל שימוש באמצעים הביומטריים שיימסרו או בנתונים הביומטריים שיופקו מהם, אלא לפי חוק.

שנתתי הסכמתי לנטילת אמצעים או נתונים ביומטריים והכללתם במאגר, לא אוכל לחזור בי מהסכמתי זו, וכי עם תום תקופת  ידוע לי כי לאחר

המבחן המוגדרת בחוק ועם החלת החוק על כלל התושבים גם ללא הסכמתם, יהיה משרד הפנים רשאי, בנסיבות מסוימות ובהתקיים התנאים 

 רת ישראל, למשטרה הצבאית או  לרשויות הביטחון מידע על סמך המאגר הביומטרי.לכך המפורטים בחוק, להעביר למשט

 יימחק המאגר הביומטרי. –ידוע לי גם כי אם בתום תקופת המבחן יחליט שר הפנים שלא להחיל את החוק על כלל התושבים 

 ביומטרי, ויונפקו לו מסמכי זיהוי ללא מרכיב ביומטרי כאמור.מתן הסכמתי כאמור, לא יוכל בני/בתי לקבל  מסמכי זיהוי בעלי מרכיב לא לידוע לי כי 

   החתימ       תאריך       המקום
 

 אפוטרופוס נוסף/  השניהסכמת ההורה 

 (פרטי ההורה השני / אפוטרופוס נוסף):  ום מטהתאני הח
 הנני מביע בזאת את הסכמתי לנטילת אמצעי זיהוי ביומטריים והשימוש בהם בהתאם לחוק עבור בני/בתי/ שפרטיו/ה מופיעים לעיל

12B13 תאריך הלידהB14 השם הפרטיB15 שם המשפחהBמספר הזהות 
   

 

   החתימ       תאריך       המקום
 

 

  
 
 
 

       תפקיד       הלשכה)אני הח"מ (שם עובד 

 התייצב/ה בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה       מאשר בזה כי בתאריך

  האם:  והוריו: האב:       הקטין: 

  אפונרופוס נוסף:  אטפוטרופוס:       החסוי:

 ה זו בפניי.וחתם/חתמה על הסכמ

       חתימת העובד מקבל ההסכמה:       -הלשכה ב
 
 

ידי -עבור חסוי תינתן ע"י אפוטרופסו. הצהרה זו תמולא ותינתן על תינתן ע"י הוריו והסכמה 14ההסכמה לקטין מתחת לגיל  הדרכה:
 . נוכחות אישית של הקטין / החסוי וההורים / אפוטרופוסים בלשכה חובההמצהירים באופן אישי ובלעדי, 

ה נותן על הקטין ניתנה להור הבלעדיתבמתן הסכמה לקטין שהוריו אינם נשואים זה לזו יש לצרף פסק דין המציין כי החזקה 
 ההסכמה. במידה ואין פסק דין כאמור חובה לקבל הסכמת ההורה השני בנוכחות אישית בלשכה

הפרטים הרשומים בטופס זה נרשמו עפ"י מידע הקיים בקובץ מרשם התושבים, נא לעבור על הפרטים הרשומים בטופס זה, במידה 
 .  ופס, ולהפנות תשומת לב הפקיד/ה לכךגבי הט-ופרט מסויים אינו נכון או שאינו שלם, נא לתקן הפרטים על

 

 

ישראל  נת   מדי
וההגירה ן  סי כלו ת האו  רשו

 
והסכמה  ר  אישו ומטרילכתב  בי י  הו זי   מסמך 

ן  לקטי ל מתחת  י 14גי לחסו  או 
 

 07/2013מהדורה  לשימוש המשרד 40מר / 

 אישור על קבלת ההסכמה



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אל: מבקש תעודת זהות ובה תעודה אלקטרונית לאימות ואמצעי זיהוי אלקטרוני

 כללי
 המוטבעים על גבי הכרטיס.פנייתך לקבלת תעודת זהות חדשה כוללת הנפקת תעודה אלקטרונית לאימות ואמצעי זיהוי אלקטרוני,  .1
רשות האוכלוסין), ותשמש אותך לזיהוי ואימות  –התעודה האלקטרונית לאימות מונפקת על ידי רשות האוכלוסין וההגירה (להלן  .2

 .www.piba.gov.il-באופן אלקטרוני, בהתאם להוראות מסמך הנהלים של רשות האוכלוסין המופיע ב
, עליך למסור לרשות האוכלוסין מידע מלא ומדויק ככל שדרוש לרשות האוכלוסין לצורך בהליך הרישום לקבלת תעודת זהות חדשה .3

 הליך הרישום.
 חובת שמירה על תעודת הזהות

תעודת הזהות, אמצעי הזיהוי האלקטרוני והתעודה האלקטרונית לאימות הם אישיים ולשימושך בלבד. עם קבלת תעודת הזהות  .4
ולנקוט בכל האמצעים הסבירים לשם שמירה על תעודת הזהות ועל אמצעי הזיהוי  החדשה, עליך לשאת אותה איתך בכל עת

האלקטרוני שלך ומניעת שימוש בהם ללא הרשאתך,  ובכלל זה לשמור בסוד את הסיסמא או מידע אחר המשמשים להפעלת אמצעי 
 הזיהוי האלקטרוני.

יא לידי שימוש לרעה באמצעי הזיהוי האלקטרוני על ידי דע כי אי נקיטת אמצעים סבירים לשמירה על התעודה כאמור, עלול להב .5
אחר, באופן שאחר יתחזה לך ויוכל להזדהות בשמך. באפשרותך להרשות ביצוע פעולה באמצעות אמצעי הזיהוי האלקטרוני על ידי 

  אחר בהסכמה בכתב בלבד.
 חובת דיווח ויצירת קשר 

במידע השמור בתעודה או בשבב, עליך להודיע על כך מיד לרשות אם מתעורר חשש כי נפגעה שליטתך בתעודת הזהות או  .6
 האוכלוסין או לגורם המאשר הממשלתי, באחת הדרכים כמפורט להלן:

 ) התייצבות באחת  מלשכות רשות האוכלוסין והודעה על כך;1(
 שעות ביממה 24, הזמין ןפורסם באתר משרד הפנים או רשות האוכלוסימהודעה טלפונית למוקד שהוקם לענין זה, שמספרו ) 2(

 .ומספרו רשום בראש דף זה
לצורך זיהוי במקרה של גישה מרחוק לצורך ביצוע פעולות שונות ובכלל זה טיפול בהודעה מרחוק של בעל התעודה על פגיעה  .7

ליך בשליטתו בתעודה, תידרש להשיב על שאלה מזהה, בעלת תשובה ייחודית הידועה לך, אשר תוגדר בעת הנפקת התעודה. ע
 לזכור את התשובה לשאלה זו.

במקרה של חשש לפגיעה בשליטתך בתעודת הזהות או במידע השמור בתעודה או בשבב, עם מתן הודעה על ידך ולאחר אימות  .8
 זהותך, תבוטל תעודת הזהות ויפקע תוקפה. עליך לפנות ללשכת רשות האוכלוסין לצורך הנפקת תעודת זהות חדשה.  

 ).  2(6פרטי התקשרות לצורך בירורים וטיפול בתקלות: ניתן לפנות למוקד שפרטיו מופיעים בסעיף  .9
 פטור מאחריות

 לא תישא באחריות לנזק שנגרם בשל הסתמכות על פעולה שבוצעה באמצעות אמצעי הזיהוי האלקטרוני שבשבב, בלא הרשאתך. .10
אלקטרוני על ידי אחר, לא תישא באחריות לנזק שנגרם בשל הסתמכות נתת הרשאה בכתב לביצוע פעולה באמצעות אמצעי הזיהוי ה .11

 . 6על פעולה שביצע המורשה באמצעות אמצעי הזיהוי האלקטרוני שבשבב, אם תמסור הודעה כאמור בסעיף 
 : ום מטהתאני הח

0B1 תאריך הלידהB2 השם הפרטיB3 שם המשפחהBמספר הזהות 

4B      5B      6B      7B      
 מאשר כי הוזהרתי כנדרש. 

 

  החתימ       תאריך       המקום
 

 

 
 
 

       תפקיד       )שם עובד/ת הלשכהאני הח"מ (

 התייצב/ה בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה       מאשר בזה כי בתאריך

 זו . טופסוחתם/חתמה על        מר/ת

  :מקבלהחתימת        -הלשכה ב
 

 

 

ישראל  נת   מדי
וההגירה ן  סי כלו ת האו  רשו

 
 טופס אזהרה למבקש תעודת זהות הכוללת תעודה 

 אימות ואמצעי זיהוי אלקטרונילאלקטרונית 
 

 

 42מר / 

 מתן האזהרהאישור על 

 לשימוש המשרד

 122-23450או  3450מספר הטלפון של המוקד לקבלת הודעות על ביטול תעודת הזהות: 
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