
התושבים מרשם פקודת
מס' 50 לשנת תש"ט 1949

לאמור: בזה מחוקקת הזמנית מועצתהמדינה

פירושים זו בפקודה .1

ישראל; מדינת משפט עליו שחל השטח פירושו  הפקודה" "שטח
אדם וכן הפקודה, בשטח הוא הקבוע מגוריו שמקום אדם פירושו  "תושב"

רצופים. חדשים שלושה הפקודה בשטח הנמצא

התושבים רישום.מרשם משרדי ידי על ויתנהל הפקודה בשטח תושבים מרשם יותקן .2

תפקידים של
משרדי הרישום

הם: הרישום משרדי של תפקידיהם .3

;4 בסעיף המפורטים הרישום פרטי לפי התושבים ספר לנהל (א)
(ב) ליתן תעודות זהות, לחדשן ולרשום בהן שינויים:

על ידיעות ולמסור התושבים בספר מהרשום ותמציות העתקים להוציא (ג)
; מעונו כתובת ועל תושב של שמו

אחר. חוק כל לפי או זו פקודה לפי אחר תפקיד כל למלא (ד)

הרישום הרישוםפרטי פרטי הם ואלה .4
לפני השמות שונו ואם ההורים: ושמות הפרטי השם המשפחה, שם (א)

הקודמים: השמות .גם הרישום
ומקומה: הלידה יום (ב)

המין: (ג)
המשפחתי; המצב (ד)

המגורים! במקום ההתישבות ויום העליה יום (ה)
הדת; הלאום, האזרחות, 0)

(ז) שפת הדיבור:
וכתוב: קרוא ידיעת (ח)
והמקצוע: היד משלח (ט)

העבודה; ומקום המעון כתובת (י)
וגירושין: נשואין (יא)

לידות: (יב)
אימוץ; (יג)

גוף; על אפוטרופסות (יד)
(טו) יציאה משטח הפקודה ושיבה אליו:

מות. (טז)

חובה להודיע
רישום פרטי

פרטי את הרישום למשרד להודיע חייב שנה 16 לו שמלאו תושב כל (א) .5

שלא ילדים לו יש ואם עצמו, על (י) עד (א) 4 בסעיף המנויים הרישום
מלאו שלא תושב בחסותו או בדירתו נמצא אם או שנה 16 להם מלאו
על גם  ההודעה חובת את בעצמו לקיים מסוגל שאינו או שנה 16 לו

כזה. תושב כל ועל ילדיו



(ב) המועד למילוי חובת ההודעה לפי סעיף קטן (א) הוא:
יום שלושים  זו פקודה פרסום ביום שנה 16 לו שמלאו לתושב (1)

פרסומה: מיום
יום שלושים  זו פקודה פרסום לאחר שנה 16 לו שמלאו לתושב (2)

מיום הולדתו ה16:
מיום יום שלושים  זו פקודה פרסום אחרי לתושב שהיה לאדם (3)

לתושב. היותו

שינוי כל על הרישום למשרד להודיע חייב שנה 16 לו שמלאו תושב כל (ג)
ושל עצמו של המעון ובכתובת באזרחות הפרטי, ובשם המשפחה בשם

(א): קטן סעיף לפי רישום פרטי להודיע חייב הוא שעליהם האנשים
המנויים הפרטים את הרישום למשרד להודיע החייבים תושבים ואלה (ד)

(יד): עד 4(יא) בסעיף
הזוג, מבני אחד כל  וגירושין בנישואין (1)

,הנולד, מהורי אחד כל  בלידות (2)

(3) באימוץ או במינוי אפוטרופוס על גוף  המאמץ או האפוטרופוס :

יום שלושים הוא ו(ד) (ג) הקטנים הסעיפים לפי הודעה למתן המועד (ד.)

מיום השינוי או המאורע שעליו יש להודיע:
חייב ההודעה, חובת עליו שחלה בזמן הפקודה בשטח נמצא שלא תושב 0)

הפקודה; לשטח שהגיע מיום יום שלושים תוך ההודעה את למסור

החייבים יתר כל פוטרת במסירתה מהחייבים אחד ידי על הודעה מסירת (ז)
מלמסרה.

.  הרישום פקיד דרישת לפי חייב, הרישום למשרד בהודעה החייב .6

לדבר; הנוגע מסמך כל ולהמציא פרט כל בכתב, או בעלפה למסור, (א)

שמסר. והמסמכים הפרטים אמיתות על בכתב, או בעלפה להצהיר, (ב)

ההודעה דרכי

רשאי, לפיה והתקנות זו פקודה הוראות ושקיים שנה 16 לו שמלאו תושב .7

ממשרד לקבל ממנו, הנדרש התצלומים מספר את הבקשה עם שימסור לאחר
זיהוי. כאמצעי בה ולהשתמש זהות תעודת הרישום

תעודות זהות

 רשאי והוא זו, פקודה ביצוע על ממונה הפנים שר .8

(א) להקים משרדי רישום  לקבוע את מקום מושבם ואת שטח סמכותם:
זו פקודה לפי תפקיד כל של הביצוע את מקומיות לרשויות למסור (ב)

לפיה. והתקנות

ביצוע

. אדם בני סוגי לפטור הרשמי, בעתון שיפורסם צו ידי על רשאי, הפנים שר .9

מקצתן. או כולן זו, פקודה הוראות ממילוי
פטור



הבאיםתקנות לדברים בנוגע תקנות להתקין רשאי הפנים שר .10

(א) אופן מסירת ההודעה על פרטי רישום ועל שינויים:
מסמכים: ושאר זהות תעודות טפסים, שאלונים, של וצורתם תכנם (ב)

ידיעות; ולהמצאת מסמכים ושאר זהות תעודות למתן התנאים (ג)

(ד) התשלומים בעד תעודות זהות ושאר מסמכים ובעד כל שירות אחר של
הרישום: משרדי

זו. פקודה לביצוע הנוגע אחר דבר כל (י.)

לשמורסודיות חייב כזה, עובד שהיה ומי מקומית, רשות של עובד המדינה, עובד .11

לפיה, והתקנות זו פקודה לפי תפקידו במילוי אליו שהגיעה ידיעה כל בסוד
לגלותה. כחוק רשות קיבל אם אלא

12. (א) (1) מי שעבר על הוראות סעיף 11 לפקודה זו,ענשים
נכונה בלתי או, כוזבת הודעה הרישום למשרד ביודעים שמסר מי (2)

זו, פקודה לפי עליו להודיע חייב שהוא בענין
חוקית, הרשאה בלא אחר לאדם זהות תעודת שמסר מי (3)

שני או לירות 200 עד קנס או חדשים ששה עד מאסר  ודינו בעבירה אשם
כאחד. הענשים

בעבירה אשם זו, לפקודה 6 או 5 הסעיפים הוראות אחרי מילא שלא מי (ב)
שני או לירות 100 עד קנס או חדשים שלושה עד מאמר  ודינו

כאחד. הענשים

סמכויות לפיהעברת לסמכות פרט זו, פקודה לפי סמכויותיו את להעביר רשאי הפנים שר .13
.10 סעיף

ביטול
והוראות מעבר

 אולם בטלות, ,1948 תש"ח תושבים), (רישום תקנותשעתחירום .14

בהתאם רישום בפרטי שינויים על או רישום פרטי על הודעה שמסר מי (א)
לפי ושינויים פרטים אותם על הודעה ממסירת פטור האמורות, לתקנות

זו; פקודה
שניתנה זהות כתעודת דינו האמורות, התקנות לפי שניתן זיהוי פנקס (ב)

זו. פקודה לפי

הפקודה 1949).תוקף בפברואר 1) תש"ט בשבט ב' מיום הוא זו פקודה של תקפה .15

תש"ט1949".שם התושבים, מרשם "פקודת ייקרא זו לפקודה .16

.(1949 בפברואר 3) תש"ט בשבט ד'
בןגוריון דוד
הממשלה ראש

רוזנבליט פליכס
המשפטים שר

גרינבוים יצחק
הפנים שר


