המועצה האזורית עמק חפר
ליד מדרשת רופין 04204

שלוחת משרד הפנים במועצה אזורית עמק חפר
לכל תושבי /עובדי מועצה אזורית עמק חפר

קבלת הקהל בשלוחת משרד הפנים ,הפועלת במועצה בכל יום רביעי בין השעות
 03:51ועד  00:11תמשיך לפעול במתכונת זו עד ליום .053505
החל מיום ראשון ה 353505-ואילך ,קבלת הקהל תתקיים בימי ראשון באופן קבוע.
שעות קבלת הקהל הינן בין השעות  03:51ועד .00:11:
קבלת הקהל תהיה בבניין המועצה קומה ב' ,הנהלת חשבונות [-מהמעלית שמאלה
ואח"כ ימינה עד הסוף]

טלפון,90-6061890,:פקס90-6066899:
להלן הנושאים בהם מטפלת השלוחה:
 רישום נולד –[יש לדאוג להביא אישור לידה מבית החולים,ספחי תעודות זהות
של ההורים ,מילוי טופס במקום].
 שינוי מען[-יש לדאוג להביא אישור מהוועד המקומי בו מדובר כי המבקש
מתגורר בישוב וחוזה שכירות/רכישה,ספחי תעודת הזהות ,מילוי טופס מתאים
במקום]
 שינוי סטאטוס מצב משפחתי כגון :נשוי/אה ,גרוש/ה[ .יש להביא תעודת
נישואים /גירושים מקורית,ספחי תעודת זהות.
 בשינוי סטאטוס לנשואה -מי שרוצה לשנות שם משפחתה ו/או להוסיף יש להביא
 2תמונות עדכניות ,תעודת זהות,דרכון].
 תעודת זהות ראשונה מגיל [ 18הנער/ה יגיעו עם אחד ההורים -תעודת זהות של
ההורה/הורים ,מילוי טופס במקום  2 ,תמונות.
 החלפת תעודת זהות בלויה -כשעברו מעל  19שנים מההוצאה האחרונה של
ת.הזהות ,יש להצטייד בת.הזהות 2,תמונות ולהגיע אלי ביום קבלת הקהל.
 תעודת זהות שאבדה ו/או נגנבה –יש להתייצב בלשכות משרד הפנים בלבד.
 בקשה לתעודת לידה.
 בקשה לתעודת פטירה.

 בקשה למתן תיעוד ממרשם האוכלוסין.

 דרכונים לילדים ונוער עד גיל  -16בלשכות משרד הפנים בלבד ,יש להגיע לשם:
הורה עם הילד/נער 2 ,תמונות עדכניות,ותעודה מזהה של ההורה.
 חידוש דרכונים-מגיל  16ומעלה בלבד.יש לשלם באינטרנט של משרד הפנים
(מצ"ב הדרכה כיצד להגיע למקום הנכון באתר) :משרד הפנים -רשות
האוכלוסין וההגירה ,דרכונים ,חידוש דרכון לבגיר-טופס מקוון -למלא ,לשלם,
לזכור לרשום את מס' האישור אשר יירשם בצד ימין למעלה ,להביא אלי את
הקבלה דרכון  2תמונות ובעת הצורך למלא אצלי טופס[ .אם הכל יוצא תקין
באינטרנט ,להביא את הטופס שהדפסתם] ולחתום בפניי.

יש לציין כי מדובר בשירות מיוחד שהמועצה מעניקה לתושביה ,אין אפשרות להיכנס למערכת
של משרד הפנים.
אשמח לעמוד לשירותכם תמיד.

בתי'ה כהן -שלוחת מ.הפנים במועצה

