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0B שינוי בכתובת למשלוח דואר לקטינים למשלוח דוארנוספת הודעה על כתובת / 

1Bכללי 

1. 2Bבמרשם , כל תושב רשאי למסור בנוסף למען הרשום 2005-עפ"י חוק עדכון כתובת, התשס"ה

גם כתובת למשלוח דואר אשר תירשם בקובץ מרשם התושבים. "כתובת למשלוח  האוכלוסין

מסר למוסדות ורשויות הרשומים בתוספת לחוק עפ"י תי האוכלוסיןדואר" הרשומה במרשם 

שלוח דואר" יעודכנו הרשויות הנ"ל במען הרשום במרשם מבקשתם. בהיעדר "כתובת ל

 .האוכלוסין
2. 3Bחדש:א' לחוק נוסף פריט מרשם 2לחוק מרשם האוכלוסין, בסעיף  2012תשע"ב תיקון ב 

א לחוק עדכון כתובת, 2כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין, לפי הוראות סעיף  ב)11( 

 ".וספת למשלוח דואר לקטיןכתובת נ"שהינו 2005–התשס"ה

3. 5B להלן התיקון1תוקן סעיף  2005בחוק עדכון כתובת התשס"ה , 

רישום כתובת למשלוח דואר או שינויו, או רישום כתובת נוספת למשלוח דואר  -"עדכון כתובת" 

 א2לקטין או שינויו, לפי הוראות סעיף 

4. 6B להלן " כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין"א' 2הוסף סעיף  2005כתובת התשס"ה בחוק עדכון

 : התוספת

הורהו של קטין אשר מענו הרשום במרשם האוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו הקטין, 7B )א

רשאי לבקש מפקיד הרישום לרשום את מענו הרשום במרשם האוכלוסין או את כתובתו 

 נוספת למשלוח דואר לקטין. , ככתובת2למשלוח דואר לפי סעיף 

הוגשה בקשה כאמור בסעיף קטן (א), ירשום פקיד הרישום כתובת נוספת למשלוח דואר 8B )ב

 (ג) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, 18לקטין, בכפוף להוראות סעיף 

 . 1962-התשכ"ב

נרשמה כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין לפי סעיף זה, יהיה משלוח דואר על ידי 9B )ג

ת להורה בעניין ילדו הקטין למען הרשום של הקטין או לכתובתו למשלוח דואר רשו

 הרשומה במרשם האוכלוסין וכן לכתובת הנוספת כאמור.

5. 10B להלן התיקוןמשלוח דואר לאחר עדכון כתובת 4בחוק עדכון כתובת תוקן סעיף ,: 

לוח דואר ימים מיום עדכון כתובת, לכתובת למש 50שלחה רשות מסמך בדואר לאחר שחלפו 

קודמת של אדם, יראו את המסמך כאילו לא הגיע ליעדו, אלא אם כן הוכח אחרת, לעניין זה, 

 א.2לרבות כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין כאמור בסעיף  –"כתובת למשלוח דואר" 
 



 2.13.0009 מספר נוהל:   מרשם תחום:  

 נושא:
 כתובת נוספת למשלוח 

 דואר לקטין
 4מתוך      2דף    

 01.06.2012 : תאריך עדכון 
 
 

 
 
 

 2.13.0009 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות
 

 

 

6. 11Bפיםסעי ופוהוס(ב) 18סעיף תוקן  1962–התשכ"בוהאפוטרופסות חוק הכשרות המשפטית ב 

 לן התיקון והתוספתלה (ד) -) וג( 18

12B(2005–גוף המנוי הן בתוספת לחוק זה והן בתוספת לחוק עדכון כתובת, התשס"ה ב  

מחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע בכתב אשר חוק עדכון כתובת),  –(בסעיף זה 

להורה בעניין ילדו הקטין, ישלח את המידע גם לכתובת הנוספת למשלוח דואר לקטין 

ן כתובת; גוף המנוי בתוספת לחוק זה ואינו מנוי בתוספת לחוק עדכון כאמור בחוק עדכו

, שקיבל להורה בעניין ילדו הקטין מחויב על פי הוראות כל דין למסור מידעאשר  כתובת,

המידע בנפרד מהמידע שנמסר את בכתב על רצונו לקבל  הודעה מהורה של קטין

 להורהו האחר, ימסור את המידע גם להורה המבקש, 

קבלת הודעה בכתב כאמור בסעיף קטן (ב) או קבלת בקשה לרישום כתובת נוספת  עם13B )ד

בקשה), ישלח אותו גוף הודעה על הבקשה  -א. לחוק עדכון כתובת (להלן2כאמור בסעיף 

 להורה שמענו הוא המען הרשום של הקטין;

יא סעיף קטן (ב) אם המצבעניין הקטין על ידי גוף כאמור בלא יישלח ולא יימסר מידע 14B )ה

הורה או גורם אחר לגוף החלטה של בית משפט שלפיה נשללה או הוגבלה לעניין זה 

את , או החלטה של בית משפט המונעת שהגיש את הבקשה האפוטרופסות של ההורה 

 .כאמור לאותו הורהמידע המסירת 

 מטרת הנוהל15B .א
בלת המתקכתובת נוספת למשלוח דואר לקטין לקבוע את השיטה לטיפול בהודעה על   1א.

 בלשכה.

 .כתובת נוספת למשלוח דואר לקטיןת שינוי/ביטול לקבוע את השיטה לטיפול בהודע  2א.

 .לקטיןלקבוע מי רשאי להודיע על עדכון / שינוי / ביטול  כתובת נוספת למשלוח דואר  3א.

 .לקטיןכתובת נוספת למשלוח דואר ודיע על עדכון / שינוי / ביטול  לה כיצדלקבוע  4א.

 תנאים ודרישות16B .ב
 על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים:

 .חובה -בלשכה של ההורה מגיש הבקשה  נוכחות אישית  1ב.

 א').18לקטין (מר  למשלוח דוארנוספת הודעה על כתובת מילוי טופס   2ב.

עבור  18רשאי/ת להודיע/לשנות כתובת נוספת למשלוח דואר לקטינים, בגיר/ה מעל גיל   3ב.

 הקטינים בלבד.ילדיו 

 השירות הנ"ל אינו כרוך בתשלום.   4ב.
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 הליך הטיפול17B .ג
יזהה את המבקש עפ"י תעודת הזהות שלו, ואימותה את ההודעה המקבל  עובד הרשות 1ג.

 .האוכלוסיןבקובץ מרשם 

הודעה על כתובת ב פרטי הקטינים עבורם מבוקש השירותיבדוק את  עובד הרשות 2ג.

 .למשלוח דוארנוספת 

אשר מענו הרשום במרשם האוכלוסין אינו  ,הורהו של קטיןשמדובר ביבדוק  בד הרשותעו 3ג.

 המען הרשום של ילדו הקטין,

 כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין לרשום ניתןכי עובד הרשות יודיע להורה המבקש  4ג.

 :בלבד האפשרויות הבאותאחת מעפ"י 

 .המבקש כפי שרשום במרשם האוכלוסין מען ההורה 4.1.ג

 המבקש כפי שרשומה במרשם האוכלוסין                  כתובת למשלוח דואר של ההורה 4.2ג.

יודיע למבקש כי הכתובת הנוספת למשלוח דואר לקטין תתעדכן במרשם  עובד הרשות 5ג.

(בנוסף למען הראשי) וכתובת זו תימסר לגורמים ומוסדות נוספים כפי  האוכלוסין

  שמפורט בתוספת לחוק.

 אין לדרוש מהמבקש/ת הוכחות לגבי כתובת למשלוח דואר לקטין.  5ג.

לאף גורם פרטי או ציבורי.  "כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין"למסור מידע על  אין 7ג.

 העברת המידע תיעשה במרוכז ע"י מערך המיחשוב.

 –ניתן לעדכן כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין גם לילדים קטנים השוהים בחו"ל  8ג.

 .לעיל 4סעיף ג.ב וכמפורט כתובת זו חייבת להיות בארץ בלבד

פקיד הרישום רשאי לסרב לרשום פרט מידע על פי הודעה באם יש לו חשד סביר  9ג.

 שההודעה אינה נכונה.

 שינוי כתובת למשלוח דואר 10ג.

כתובת למשלוח את העובד הרשות יודיע למבקש כי במידה והוא משנה את מענו או 

ומען זה או כתובת למשלוח דואר זו רשומה כ"כתובת נוספת  מת ברשומתו,ואר הקיידה

 .גם עבור ילדיו בהתאםיעודכן השינוי באופן אוטומטי  למשלוח דואר" עבור ילדיו הקטינים

 כתובת למשלוח דואר יטולב  11ג.

לקטין הרשומה בקובץ של ילדו תושב המודיע כי הכתובת הנוספת למשלוח דואר 

ה רלוונטית לגביו, וכי אין לו כתובת אחרת, יש לקבל ממנו הודעה בכתב כבר אינ המרשם

למשלוח דואר הנוכחית את נוספת כתובת -כך, לעדכן בקובץ המרשם, תאריך סיום ל-על

 .15כפי שמצויין בסעיף ג.את ההודעה תאריך מתן ההודעה בלשכה ולתייק 
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ידה ויש מתן השירות, במשאין הגבלה כל שהיא ל עובד הרשות מקבל הבקשה יוודא 12ג.

 .1.2.0001נוהל טיפול בהגבלה מספר הגבלה צריך לפעול בהתאם 

. במידה וכן יש לפעול בהתאם לנוהל טיפול בקוד 19האזרחות אינו קוד  שבסעיףלוודא  13ג.

 .4.9.0002אזרחות מספר 

 ה.מתאריך מסירת ההודעו "קליטה", בהתאם להודעהיש לבצע את השינוי בסוג עדכון  14ג.

א' יש לתייק ההודעה בתיקו האישי של הקטין (במידה 18כשההודעה מוגשת בטופס מר/ 15ג.

 והבקשה עבור מס' קטינים יש לתייק ההודעה בכל תיקי הקטינים).

 החוק וסעיפיו18B .ד
 .2005-חוק עדכון כתובת, התשס"ה  1ד.

 .1965 –חוק מרשם האוכלוסין התשכ"ה  2ד.

 .1962 -פסות התשכ"בחוק הכשרות המשפטית ואפוטרו .3ד.

 נספחים19B .ה
 א')18(מר/ הודעה על כתובת למשלוח דואר/שינוי בכתובת למשלוח דואר  1ה.

 
 



 
 
 
 
 
  

 נוספת עבור ילדיי הקטינים הודעה על כתובת למשלוח דואר
 

 
 

 הזהותמספר 
         
         

         
 

 המצב האישי תאריך הלידה שם האם שם האב השם הפרטי שם המשפחה
 נשוי/אה  רווק/ה  יום חודש שנה    

 גרוש/ה  אלמנ/ה    
 

 טלפון המען (הראשי)
  המיקוד דירה פר מס מספר בית הרחוב הישוב

     

 

 :במשבצת המתאימה לבקשתך Xנא לסמן , של ילדיי הרשומים בהמשךלוח דואר שמלרשום את הכתובת ל  אבקש

  שלי הרשום במרשם התושבים המעןבהתאם לרישום 

 " שלי הרשומה במרשם התושביםכתובת לשלוח דוארבהתאם לרישום " 

  להלן פרטי  ילדי הקטינים עבורם מבוקש:
 

 דהשנת הלי מספר הזהות שם האם שם האב השם הפרטי שם המשפחה
      

         

      
         

      
         

      
         

      
         

      
         

      
         

 

 נים הרשומים לעילהקטי יימלקבל מידע על ילדהגבלה כל הריני להצהיר כי אין לי 

 

 
   המודיע/החתימת   :תאריך  מקום:

 מבקש/ת השירותההורה פרטי 

 
 
 
 

 
  הבקשה  /תשם מאשר   תאריך     -הלשכה ב

 
 

 לשימוש המשרד א18מר / 

(א) הורהו של קטין : כתובת נוספת למשלוח דואר לקטיןא לחוק: "2, הוסף סעיף 2005-עפ"י תיקון לחוק עדכון כתובת, התשס"ה הדרכה:
אשר מענו הרשום במרשם האוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו הקטין, רשאי לבקש מפקיד הרישום לרשום את מענו הרשום 

  .", ככתובת נוספת למשלוח דואר לקטין2סין או את כתובתו למשלוח דואר לפי סעיף במרשם האוכלו
כל תושב שהנו הורה לילדים קטינים רשאי למסור בנוסף למענם הרשום במרשם התושבים של ילדיו הקטינים גם את מענו או 

אשר ירשם בקובץ מרשם  את הכתובת למשלוח דואר שלו ככתובת נוספת למשלוח דואר נוספת עבור ילדיו הקטינים
 התושבים. 

 "כתובת למשלוח דואר" הרשומה במרשם התושבים תימסר למוסדות ורשויות הרשומים בתוספת לחוק עפ"י בקשתם. 
 .עבור ילדיו הקטינים בלבד 18נוכחות אישית חובה, רשאי למסור ההודעה בגיר מעל גיל 

 
 

 

ישראל נת   מדי
ירה וההג ן  סי כלו האו ת   רשו

 לקטיןלמשלוח דואר נוספת הודעה על כתובת  
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	הודעה על כתובת נוספת למשלוח דואר לקטינים / שינוי בכתובת למשלוח דואר
	כללי
	1. עפ"י חוק עדכון כתובת, התשס"ה-2005, כל תושב רשאי למסור בנוסף למען הרשום במרשם האוכלוסין גם כתובת למשלוח דואר אשר תירשם בקובץ מרשם התושבים. "כתובת למשלוח דואר" הרשומה במרשם האוכלוסין תימסר למוסדות ורשויות הרשומים בתוספת לחוק עפ"י בקשתם. בהיעדר "כתובת למשלוח דואר" יעודכנו הרשויות הנ"ל במען הרשום במרשם האוכלוסין.
	2. בתיקון תשע"ב 2012 לחוק מרשם האוכלוסין, בסעיף 2א' לחוק נוסף פריט מרשם חדש:
	 (11ב) כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין, לפי הוראות סעיף 2א לחוק עדכון כתובת, התשס"ה–2005שהינו "כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין".
	3. בחוק עדכון כתובת התשס"ה 2005 תוקן סעיף 1, להלן התיקון
	4. בחוק עדכון כתובת התשס"ה 2005 הוסף סעיף 2א' "כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין" להלן התוספת: 
	א) הורהו של קטין אשר מענו הרשום במרשם האוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו הקטין, רשאי לבקש מפקיד הרישום לרשום את מענו הרשום במרשם האוכלוסין או את כתובתו למשלוח דואר לפי סעיף 2, ככתובת נוספת למשלוח דואר לקטין.
	ב) הוגשה בקשה כאמור בסעיף קטן (א), ירשום פקיד הרישום כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין, בכפוף להוראות סעיף 18(ג) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.
	ג) נרשמה כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין לפי סעיף זה, יהיה משלוח דואר על ידי רשות להורה בעניין ילדו הקטין למען הרשום של הקטין או לכתובתו למשלוח דואר הרשומה במרשם האוכלוסין וכן לכתובת הנוספת כאמור.
	5. בחוק עדכון כתובת תוקן סעיף 4 משלוח דואר לאחר עדכון כתובת, להלן התיקון:
	6. בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב–1962 תוקן סעיף 18(ב) והוספו סעיפים 18 (ג) ו- (ד) להלן התיקון והתוספת
	ב) גוף המנוי הן בתוספת לחוק זה והן בתוספת לחוק עדכון כתובת, התשס"ה–2005 (בסעיף זה – חוק עדכון כתובת), אשר מחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע בכתב להורה בעניין ילדו הקטין, ישלח את המידע גם לכתובת הנוספת למשלוח דואר לקטין כאמור בחוק עדכון כתובת; גוף המנוי בתוספת לחוק זה ואינו מנוי בתוספת לחוק עדכון כתובת, אשר מחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע להורה בעניין ילדו הקטין, שקיבל מהורה של קטין הודעה בכתב על רצונו לקבל את המידע בנפרד מהמידע שנמסר להורהו האחר, ימסור את המידע גם להורה המבקש, 
	ד) עם קבלת הודעה בכתב כאמור בסעיף קטן (ב) או קבלת בקשה לרישום כתובת נוספת כאמור בסעיף 2א. לחוק עדכון כתובת (להלן- בקשה), ישלח אותו גוף הודעה על הבקשה להורה שמענו הוא המען הרשום של הקטין;
	ה) לא יישלח ולא יימסר מידע בעניין הקטין על ידי גוף כאמור בסעיף קטן (ב) אם המציא הורה או גורם אחר לגוף החלטה של בית משפט שלפיה נשללה או הוגבלה לעניין זה האפוטרופסות של ההורה שהגיש את הבקשה , או החלטה של בית משפט המונעת את מסירת המידע כאמור לאותו הורה.
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