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נוהל שינוי/תיקון פרט רישום מין
.1

כללי
1B

רישום המין במרשם נרשם לראשונה בהתאם לחוק מרשם האוכלוסין.
 .1.1תיקון פרט רישום המין -ייעשה על סמך תעודת לידה או הדרכון אתו נכנס ארצה או על
סמך פסק דין הצהרתי של בית המשפט.
 .1.2שינוי פרט רישום המין ייעשה על סמך:
 .1.2.1אישור הוועדה הציבורית לבדיקת התאמה לביצוע ניתוחים לשינוי מין ,שמונתה על
ידי מנכ"ל משרד הבריאות ,אישור רפואי המעיד על ביצוע ניתוח לשינוי מין,
ותעודה של הרופא המטפל בארץ כי הליך שינוי המין הסתיים.
 .1.2.2אישור רפואי המעיד על ביצוע ניתוח לשינוי מין בחו"ל ואישור ע"י הרופא המטפל
בארץ ,כי הליך שינוי המין הסתיים.
 .1.2.3תעודה המעידה על שינוי המין של הוועדה הציבורית לבחינת שינוי מין ללא ניתוח
שמונתה על ידי מנכ"ל משרד הבריאות .פרטים על פנייה לוועדות האמורות ניתן
למצוא באתר משרד הבריאות בכתובתhttp://www.health.gov.il :
.2

מטרת הנוהל
2B

לקבוע את השיטה לטיפול בשינוי/תיקון רישום המין.

.3

תנאים ודרישות
3B

על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים:
 .3.1נוכחות אישית.
 .3.2הצגת תעודת זהות.
 .3.3מסירת תמונה חזותית וחדשה.
 .3.4הצגת ראיות בהתאם ,תיקון מין  -תעודת לידה ,דרכון ,פס"ד הצהרתי של ביהמ"ש .שינוי
מין – תעודה ציבורית בהתאם לאחת החלופות המפורטות בסעיף  1.2שבחלק הכללי
לעיל.
 .3.5הצגת דרכון ישראלי בר תוקף ,במידה ויש.
 .3.6הגשת בקשה לשינוי שם באם מבקש התושב לשנות את שמו בעקבות שינוי פרט המין.
 .3.7תשלום אגרה  -השירות אינו כרוך בתשלום אגרה.
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הליך הטיפול
4B

 .4.1תיקון פרט המין:
 .4.1.1פקיד קבלת קהל יבדוק את התיק האישי וייכנס למערכת אביב .באם מתברר כי
פרט המין הרשום ברשומת המבקש במרשם אינו תואם את הרשום בתיק יש
לבצע את התיקון ,בהתאם לרשום בתיק.
 .4.1.2באם מתברר כי יש טעות ברישום פרט המין בתיק האישי וברשומת המבקש יש
לדרוש ראיות כנדרש ,כפי שמפורט בסעיף שינויים ותיקונים בפרטי רישום במרשם
לנוהל זה ולתקן את הרשומות לפי הנתונים בראיות שיוצגו.
 .4.2שינוי פרט המין:
 .4.2.1יש להמציא תעודה ציבורית לפי אחת מהאפשרויות המפורטות בסעיף  1.2בחלק
הכללי שלעיל.
 .4.2.2יש למלא טופס בקשה לתיקונים ושינויים.
 .4.3יש לוודא שאין הגבלה כל שהיא למתן השירות ,במידה ויש הגבלה צריך לפעול בהתאם
לנוהל מספר  1.2.0001לטיפול בהגבלה.
 .4.4יש לוודא שקוד האזרחות אינו קוד  .19במידה וכן יש לפעול בהתאם לנוהל לטיפול בקוד
אזרחות מספר .1.9.0001
 .4.5באם הכתובת שונתה יש לבצע את השינוי/תיקון בהתאם לנוהל עדכון מען/כתובת מספר
.2.13.0001
 .4.6באם המבקש משנה את שמו יש לדרוש הגשת הודעה בדבר שינוי שם.
 .4.7לאחר ביצוע כל האמור בסעיפים  4.1עד  4.6יש:
 .4.7.1לעדכן את הרשומה בקובץ פרטי מין ושינוי שם באם נדרש.
 .4.7.2להנפיק תעודת זהות חדשה ותעודה המעידה על שינוי שם באם נדרש.
 .4.7.3לבצע את התיקון/שינוי המין בדרכון ,לבצע שינוי שם באם נדרש.
 .4.7.4לתייק את המסמכים בתיק האישי ולתייק בארכיב.
.5

החוק וסעיפיו
5B

 .5.1סעיף )19ד( לחוק מרשם האוכלוסין התשכ"ה – 1965
 .5.2סעיף  10לחוק השמות התשכ"ה – 1965
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.6
6B

תאריך עדכון:

10.01.2016

נספחים

 .6.1בקשה לשינויים ,השלמות תיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין) .מר(3/
 .6.2הודעה בדבר שינוי שם )מר(4/
 .6.3מכתב דחייה מנומק למבקש )מר(65/
 .6.4טופס השלמת שם פרטי לילוד וניפוק ספחים להורים )מר(19/

רשות האוכלוסין וההגירה

מספר נוהל

2.6.0001

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
בקשה לשינויים ,השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין
הדרכה :רשאי להגיש הבקשה המבקש/ת עבור עצמו/ה או עבור ילדים קטינים ,נוכחות אישית של המבקש/ת בלשכה חובה,
בבקשה לשינויים ,השלמות ותיקונים עבור קטין ,תידרש נוכחות והסכמת שני ההורים בלשכה.
טופס זה ימולא באופן אישי על-ידי המבקש  /מגיש הבקשה עם תצהיר וחתימה אישית.
פרטי האדם אודותיו מבוקשת הבקשה
מספר הזהות
שם המשפחה

השם הפרטי

שם האב

שם האם

תאריך הלידה

שנה

חודש

ארץ הלידה

יום

המצב האישי
 רווק/ה

המין

 נשוי/אה

 גרוש/ה  אלמנ/ה

הרחוב

הישוב

המען

מספר הבית

מספר הדירה

המיקוד

אבקש לתקן  /לשנות  /להשלים את הפרט  /הפרטים הרשומים להלן:
הפרט

הפרט לפני התיקון

התיקון המבוקש

 זכר
 נקבה

מספר הטלפון

לשימוש המשרד
תוקן ל-

שם המשפחה
השם הפרטי
שם האב
שם האם
המצב האישי
תאריך הלידה
מקום הלידה
הדת
הלאום
א
ח
ר
האסמכתאות המצורפות:

תצהיר

הצהרת המבקש בדבר הסכמתו לתיקון המרשם )ימולא בכתב ידו של המבקש(.

הנני מצהיר על הסכמתי לתיקון:
תאריך

מספר הזהות

שם המבקש/ת

חתימת המבקש/ת
בבקשה לשינויים/תיקונים/השלמות עבור קטין שטרם מלאו לו  18שנה ,יחתום גם ההורה השני.
שם ההורה השני

מספר הזהות

מר 3 /
הלשכה ב-
הבקשה אושרה  /נדחתה ע"י

חתימה
לשימוש המשרד

תאריך

07/2012
שם מקבל/ת הבקשה
תאריך

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
הודעה על שינוי שם
הדרכה :חובה להופיע אישית ולהציג את תעודת הזהות ,הדרכון ותמונה עדכנית שלך ושל בן  /בת הזוג העת מסירת ההודעה זו.
בהודעה לשינוי שם הכוללת שינוי שם גם לבן/בת זוג ו/או עבור ילדים קטינים ,נוכחות  2בני הזוג )ההורים( בלשכה חובה ,בצירוף :תעודת
זהות ,דרכון לאומי ,ותמונה עדכנית של כל מי שנכלל בבקשה וברשותו תעודת זהות.
הפרטים האישיים בטופס זה נרשמו עפ"י מידע הקיים בקובץ מרשם התושבים ,הנך מתבקש/ת לעבור על הפרטים הרשומים בטופס זה,
במידה ופרט מסויים אינו נכון או שאינו שלם ,נא לתקן הפרטים על-גבי הטופס ,ולהסב את תשומת לה הפקיד/ה לכך.

פרטי המודיע
מספר הזהות
0B

1B

5B

השם הפרטי

שם המשפחה

2B

תאריך הלידה העברי
6B

3B

תאריך הלידה הלועזי
7B

שם האב
4B

ארץ הלידה

המען הראשי )כפי שיירשם בספח תעודת הזהות(

המצב האישי

10B

הישוב

הרחוב

13B

מספר בית
15B

14B

16B

המין

8B

1B

מספר דירה

שם האם

מיקוד

9B

טלפון 2

טלפון 1
12B

17B

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

אני מודיע/ה בזה כי ברצוני לשנות את שמי ,שם בן  /בת הזוג ואת שם ילדי שטרם מלאו להן  18שנה כלהלן:
18B

לידיעתך ,לפי סעיף )2ב( לחוק השמות ניתן לרשום עד שני שמות משפחה בלבד
19B

20B

ה קי ר ב ה
24B

21B

ה ש ם ה נו כ ח י

שם המשפחה
25B

השם הפרטי
2B

מספר הזהות
26B

23B

השם שנבחר

שם המשפחה
27B

השם הפרטי

28B

ה מו ד י ע
29B

בן/בת הזוג

י
30B

ל
ד
י
31B

ם

נא לפרט הנימוקים לבקשה:

ידוע לי תוכן סעיף  20בחוק לפיו בגיר או בני זוג ששינו שמותיהם לא ישובו וישנו את שמותיהם תוך  7שנים ,אלא באישור השר,
כמו-כן ידוע לי כי בהתאם לחוק השם הקודם יירשם בספח תעודת הזהות ובדרכון הלאומי במשך  7שנים מיום השינוי.

תאריך

חתימת המודיע/ה )בנוכחות הפקיד/ה(

מר 4 /
הלשכה ב-
שם מקבל/ת הבקשה

חתימת בן/בת הזוג )בנוכחות הפקיד/ה(

שם הפקיד/ה

לשימוש המשרד
תאריך
שם הבודק/ת

08/2012
קבלה מספר

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
הלשכה ב:
כתובת:
תאריך:
מס' תיק:
מס' טלפון:
לכבוד

מר/ת

אדון נכבד  /גברת נכבדה,
הנדון:

 .1הנני מאשר קבלת פנייתך  /מכתבך מיום _______ ______/______/בעניין שבנדון.
 .2הריני להודיעך בקשתך נדחתה מהנימוקים הבאים:
___________________________________________________________________ .2.1
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ .2.2
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ .2.3
___________________________________________________________________
 .3הנך רשאי/ת לערער על החלטתנו בפני מטה רשות האוכלוסין וההגירה בירושלים ,בפנייתך יש לציין את
מספר הזהות שלך.
בכבוד רב,
ב  /מנהל הלשכה

העתק :תיק אישי של המבקש/ת
מר 76 /

הרשות ברשתwww.piba.gov.il :

מרכז שירות ומידע ארצי ,טל' 0563 :מכל טלפון

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
הודעה על מתן שם פרטי לנולד/ת
הדרכה :רישום נולד ומתן שם פרטי לנולד/ת) .למי שנולד/ה בארץ ולא נרשם שם פרטי בהודעת הלידה בבית החולים(.
חובה לצרף ספחי תעודות הזהות של ההורים ,ורצוי גם את הודעת הלידה שניתנה בבי"ח.
פרטי מבקש/ת השירות
מספר זהות

שם פרטי

שם משפחה

שם האם

שם האב

המצב האישי
 רווק/ה  נשוי/אה
 גרוש/ה  אלמנ/ה

הריני להודיע כי שם בני  /בתי שנולד לי בתאריך ________ _______/_______/מס' הזהות
שם הנולד/ת_____________________________________________________________________ :
אם ברצונך לקבל תעודת לידה עבור בנך  /בתך נא לסמן  xבמשבצת זו 
הישוב

הרחוב

חתימת המודיע/ה:

תאריך______/______/_______ :
מר 19 /
הלשכה ב-
הערות:

המען

מספר הבית

מספר הדירה

המיקוד

מספר הטלפון

לשימוש המשרד
תאריך

08/2012
שם מקבל/ת הבקשה

