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]מהמעלית שמאלה -הנהלת חשבונות  ,קומה ב' בבניין המועצהקבלת הקהל תהיה 
 ואח"כ ימינה עד הסוף[
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 :השלוחהבהם מטפלת  להלן הנושאים

 תעודות זהות  ]יש לדאוג להביא אישור לידה מבית החולים,ספחי– רישום נולד
  מילוי טופס במקום[. ההורים,של 

 

 כי המבקש  בו מדוברמהוועד המקומי ]יש לדאוג להביא אישור -שינוי מען
מילוי טופס מתאים  וחוזה שכירות/רכישה,ספחי תעודת הזהות, מתגורר בישוב

  במקום[
 

 יש להביא תעודת  גרוש/ה. כגון: נשוי/אה, טוס מצב משפחתיאשינוי סט[
 נישואים /גירושים מקורית,ספחי תעודת זהות.

 

  מי שרוצה לשנות שם משפחתה ו/או להוסיף יש להביא -בשינוי סטאטוס לנשואה
  תמונות עדכניות, תעודת זהות,דרכון.[ 2

 

  תעודת זהות של  -ם]הנער/ה יגיעו עם אחד ההורי 18תעודת זהות ראשונה מגיל
  תמונות. 2מילוי טופס במקום ,  ההורה/הורים,

 

 שנים מההוצאה האחרונה של  19כשעברו מעל  -החלפת תעודת זהות בלויה
  תמונות ולהגיע אלי ביום קבלת הקהל. 2יש להצטייד בת.הזהות, ת.הזהות,

 

  משרד הפנים בלבד.בלשכות  יש להתייצב –תעודת זהות שאבדה ו/או נגנבה  
 

 בקשה לתעודת לידה.  
 

 בקשה לתעודת פטירה.  
 



  אוכלוסיןהבקשה למתן תיעוד ממרשם.  
 

 

  יש להגיע לשם: בלבד,  משרד הפניםבלשכות  -16דרכונים לילדים ונוער עד גיל
  תמונות עדכניות,ותעודה מזהה של ההורה. 2הורה עם הילד/נער, 

 

 של משרד הפנים  לשלם באינטרנט.יש בלבדומעלה  16מגיל -חידוש דרכונים
רשות -משרד הפנים : )מצ"ב הדרכה כיצד להגיע למקום הנכון באתר(

 לשלם,,למלא  -טופס מקוון-חידוש דרכון לבגיר דרכונים, האוכלוסין וההגירה,
להביא אלי את  ,שור אשר יירשם בצד ימין למעלהימס' האאת לזכור לרשום 
]אם הכל יוצא תקין  אצלי טופס. בעת הצורך למלאו תמונות 2הקבלה דרכון 

 להביא את הטופס שהדפסתם[ ולחתום בפניי. באינטרנט,

 

למערכת   אין אפשרות להיכנס, מעניקה לתושביההמועצה ש מיוחד רותישב מדובריש לציין כי  
  של משרד הפנים.

 .תמיד אשמח לעמוד לשירותכם

                                                       

 

 שלוחת מ.הפנים במועצה -כהן י'הבת      


