
* תשכ"ז1967 (תיקון), האוכלוסין מרשם חוק

יבוא: סעיף19, אחרי תשכ"ה11965, האוכלוסין, מרשם בחוק . סעיפים1 הוספת
19ו עד 19א בפקודת'"הגדרה כמשמעותה  ציבורית" "תעודה 19ה, עד 19ב בסעיפים 19א.

העדות2.

ראשון תעודהרישום פי על יירשם לראשונה הנרשם תושב של רישום פרט (א) 19ב.
הודעה פי על  כזאת תעודה ובאין הרישום, לפקיד שהוצגה ציבורית

עד14. 5 הסעיפים לפי שנמסרה

בלבד, הודעה פי על רישום פרט לרשום הרישום פקיד נתבקש (ב)
שההודעה להניח סביר יסוד לו היה סעיף19 לפי סמכויותיו שהפעיל ואחרי
יסרב לא האישי המצב לגבי אולם פיה; על לרשום יסרב נכונה, אינה
לתעודה או שבמרשם אחר לרישום בסתירה ההודעה עמדה אם אלא כאמור

הנדון. הפרט על המעידה ציבורית
שינויים לפירישום שנמסר מסמך פי על יירשם תושב של רישום בפרט שינוי 19ג.

תעודה אתה יחד שהציגו סעיף17 לפי הודעה פי על או או16 הסעיפים15
פי על גם יירשם מען של שינוי ואולם השינוי; על המעידה ציבורית

בלבד. הודעה

רישום רישוםתיקון יתוקן לא ,23 בסעיף או 19ה בסעיף באמור לפגוע מבלי 19ד.
תעודה פי ועל אליו מתייחס שהרישום התושב לבקשת אלא במרשם

נכון. היה לא שהרישום המעידה ציבורית
פי על רישום
פקיד יזמת

הראשי הרישום

החייב פרט של שינוי או פרט כי הראשי הרישום פקיד נוכח (א) 19ה.
עומד או שלם אינו רישומו תיקון או שרישומו או נרשם לא רישום
מיזמתו הוא, רשאי ציבורית, לתעודה או שבמרשם אחר לרישום בסתירה
הזדמנות אליו מתייחס שהפרט מי לכל ונתן הדבר את שברר ולאחר
שינוי את או הפרט את לרשום  ראיותיו ולהביא טענותיו להשמיע
פי על שנעשה שרישום ובלבד הרישום את לתקן או להשלים או הפרט
אלא זה קטן סעיף לפי יתוקן ולא יושלם לא ישונה, לא ציבורית תעודה

פרט. אותו על המעידה ציבורית תעודה פי על

הרישום פקיד יעשה לא האישי המצב או הדת הלאום, לגבי (ב)
או אליו, מתייחס שהפרט מי בהסכמת אלא (א) קטן בסעיף כאמור הראשי
פקיד של לבקשתו שניתן המחוזי המשפט בית של הצהרתי דין פסק פי על
שיפוטו שבתחום המחוזי המשפט לבית תוגש הבקשה הראשי; הרישום
בדרך בבקשה ותתברר תוגש היא אליו; מתייחס שהפרט האדם מען נמצא

משיב. יהיה אליו מתייחס שהפרט מי וכל המרצה,

צורך ראה אם רשאי, רישום פקיד או הראשי הרישום פקיד (ג)
על לתקנו, או לשנותו תושב, של מענו מיזמתו לרשום כן, לעשות דחוף
של מוקדמת הודעה לתושב שנתן ובלבד (א), קטן בסעיף האמור אף

ימים. שבעה

תשכ"ד, , 622 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת באוגוסט1967); 8) תשכ"ז באב ב' ביום בכנסת נתקבל *
.266 עמ'

.270 עמ' תשכ'"ה, ס"ח 1
.650 עמ' נ''ד, פרק א/ כרך א'"י, חוקי 2



אסמכתה פרטציון ושל האישי המצב של רישום לכל האסמכתה תצויין במרשם 19ו.
". בתקנות שנקבע אחר רישום

47 סעיף תיקון תשכ"ה1965 האוכלוסין, מרשם לחוק בסעיף47 .2

יימחקו;  הכנסת" של ומשפט חוק החוקה, ועדת "באישור המלים 0)
יבוא: ואחריו (א) קטן כסעיף יסומן בסעיף האמור (2)

טעונות ,6 או 5 הסעיפים לפי תקנות למעט זה, חוק לפי תקנות "(ב)
". הכנסת של ומשפט חוק החוקה, ועדת אישור

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

אשכול לוי
הממשלה ראש

שפירא משה חיים


