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 בקשה למתן תמצית רישום ממרשם האוכלוסיןקבלת נוהל הטיפול ב

 

 מטרת הנוהל .א

 .בקשה למתן תמצית רישום ממרשם האוכלוסיןקבלת לקבוע את השיטה לטיפול ב 1.א

  

 תנאים ודרישות .ב

 :קיים את התנאים הבאיםלעל מגיש הבקשה 

 . נוכחות אישית חובה  1.ב

 .הצגת תעודת זהות  2.ב

 . נוכחות אישית של אחד ההורים בצירוף תעודת זהות–טין תמצית עבור ק  3.ב

אחים וילדים , הורים, בת זוג/עבור בן (עבור בן משפחה מקרבה ראשונהתמצית רישום   4.ב

 עבור בן תמצית רישום . יש לצרף יפוי כח ותעודת זהות של בן המשפחה)בגירים

ורך דין או פסק דין מבית עידי -מאושר עלמשפחה אחר או עבור הזולת יש לצרף יפוי כח 

 .משפט

כתובות : מילוי טופס בקשה בציון הפרטים המבוקשים ולאיזו מטרה הם דרושים כגון  5.ב

 .נוכחי וכדומה/מעמד קודם, שמות קרובים, בת זוג/פרטי בן, קודמות

במידה והמען השתנה יש לצרף את ספחי תעודות הזהות של בני המשפחה המשנים את   6.ב

 .בקש בלבד משנה את מענו יש לציין זאת על גבי טופס הבקשהאם המ. מענם

  השירות אינו כרוך בתשלום אגרה–אגרת שירות   7.ב

 

 הליך הטיפול .ג

פקיד קבלת קהל המקבל את טופס הבקשה יבדוק את הפרטים בטופס והמסמכים   1.ג

 .לעיל' ויוודא שהמבקש ממלא את כל התנאים המפורטים בסעיף ב, המצורפים לבקשה

ויזהה אותו על פי תעודת , הפקיד יוודא שמדובר במי שמגיש בקשה לתמצית עבור עצמו  2.ג

 .הזהות

 .יוודא שמדובר באחד ההורים, במידה ומדובר בתמצית עבור קטין  3.ג

 .ש"בהעדר יפוי כח צו ביהמ, ידרוש ייפוי כוח, במידה ומדובר בתמצית עבור הזולת  4.ג
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כח כמפורט -ולמבקש יפוי, ל"אזרח השוהה בחו/בור תושבבמידה ומדובר בתמצית ע  5.ג

על  כי כויש להדריכח -אם אין ברשות המבקש יפוי,  אולם. ניתן לקבל הבקשה4.בסעיף ב

 , ל לפנות לנציגות ישראל במקום מגוריו להגשת הבקשה"אזרח השוהה בחו/תושבה

 שתוקף השהייה ארעיתהמחזיק בתעודת זהות ) 5/א / 1/א(במידה ומדובר בתושב ארעי   6.ג

 .יש להפנותו ללשכה האזורית במקום מגוריו, פג

הפקיד יבדוק שמגיש הבקשה מילא את כל הפרטים הרשומים בטופס הבקשה וציין את   7.ג

 כמו מטרת התמצית ואילו פרטים הוא מבקש לציין בתמצית בסעיף הפרטים המבוקשים

 .'כדתושבות ו, מעמד, אשרות, מענים קודמים, בני משפחה

, הפקיד יבדוק את המען הרשום בתעודת הזהות מול המען הרשום בבקשה לתמצית  8.ג

במידה והמען שונה יש להסביר למגיש הבקשה כי הטופס מהווה ומשמש גם הודעה על 

באם . הפקיד ישאל את מגיש הבקשה אם גם בני המשפחה משנים את מענם. שינוי מען

 תעודות הזהות שלהם ולצרפם לבקשה למתן התשובה חיובית יש לקבל את הספחים של

יש לציין על טופס הבקשה שמצרפים ספחי תעודת זהות או למלא הודעה . תמצית רישום

יש לציין זאת בצורה ברורה על גבי , אם המבקש בלבד משנה את מענו. בדבר שינוי מען

 .טופס הבקשה ולצרף את ספח תעודת הזהות שלו

 . אישור על הגשת בקשההפקיד ימסור למגיש הבקשה  9.ג

 .ח פעולות יומי"בקשות בדו/הפקיד ירשום את הבקשה  10.ג

 .א למתן טיפול ומשלוח בדואר למבקש"ות ללשכה למנ/הפקיד ישלח את הבקשה  11.ג

 

 החוק וסעיפיו .ד

 .1965 –ה "לחוק מרשם האוכלוסין תשכ) א(29סעיף   1.ד

 

 נספחים .ה

 )2/מר(ה למתן תיעוד ממרשם אוכלוסין בקש  1.ה
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  משרד הפנים–מדינת ישראל 

ן  מינהל האוכלוסי

ן  בקשה למתן תיעוד ממרשם האוכלוסי
 )תעודת פטירה, תמצית רישום, תעודת לידה(

 
 מספר הזהות שם המשפחה השם הפרטי שם האב מספר הטלפון

         

             

 

 
 

 
 תעודת לידה 

        הישוב שבו אירעה הלידה שם בית החולים 
 

 .או יפוי כח, עליך לצרף מכתב עם נימוקך לבקשה, אם אינך מקרבה ראשונה לאדם אודותיו מבוקש השרות 

 

 
תמצית ממרשם האוכלוסין 

  דרושה למטרה 

 .אם הבקשה מבוקשת עבור בן משפחה מקרבה ראשונה יש לצרף יפוי כח ותעודת זהות של בן המשפחה

 .עורך דין או פסק דין מבית משפטידי -מאושר עלשה מבוקשת עבור בן משפחה אחר או עבור הזולת יש לצרף יפוי כח אם הבק

 

 
 תעודת פטירה 

   

 שם בית החולים  הישוב
  תאריך הפטירה  מקום הפטירה

  עם ציון סיבת הפטירה  ללא ציון סיבת הפטירה   

 .עליך לצרף מכתב עם נימוקיך לבקשה או ייפוי כח מבן המשפחה, ו מבוקש השירותאם אינך מקרבה ראשונה לאדם אודותי

 

 
 

         

         

 מספר הזהות         

 

 שם המשפחה השם הפרטי שם האב שם הסב שם האם תאריך הלידה העברי תאריך הלידה הלועזי

 יום חודש שנה שנה חודש יום

      
    )למיעוטים( 

 

 ארץ הלידה המין המצב האישי הלאום שם משפחה קודם שם פרטי קודם אה/ם נעורים לנשויש

   
 אה/נשוי  ה/רווק  

ה/נאלמ  ה/גרוש 
 זכר 

 נקבה 

 

 

 המען מספר הטלפון

  הישוב הרחוב מספר הבית מספר הדירה המיקוד
     

 

  : לצורךהפרטים מבוקשים 

  
 

         

 הישוב  הרחוב  מספר הבית  .ד.ת  מיקוד

המען למשלוח 
 :התעוד

 
 
 

   ת/חתימת המבקש תאריך מקום

 שת הבקשהפרטי האדם אודותיו מבוק

  במשבצת המתאימה לבקשתךxנא לסמן 

 ת השירות/פרטי מבקש

 
      תאריך   -הלשכה ב

 

   ת/ שם הבודק   הבקשה ת/שם מקבל

  'קבלה מס

 

 תאריך 

 2/ מר  לשימוש המשרד
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