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 2.11.0009 מספר נוהל  לוסין מינהל אוכ–משרד הפנים 

 בעדכון מצב אישי בעקבות נישואין קונסולרייםנוהל טיפול 

 כללי

, שר הפנים ושר המשפטים, בהתאם להחלטת ראש הממשלה ובהסכמת שר החוץ .1

הוחלט לאשר רישום נישואין שנערכו בשגרירויות זרות בישראל במרשם האוכלוסין 

 .בתנאים מסויימים ,)נישואין קונסולריים(

 .ונסולריים בלבד קלנישואיןנוהל זה מתייחס  .2

 

 מטרת הנוהל .א
בטיפול בשינוי מצב אישי על סמך נישואין שנערכו בשגרירות לקבוע את השיטה   1.א

 . זרה בישראל
  

 תנאים ודרישות .ב
 :לקיים את התנאים הבאיםומוסרי ההודעה  הבקשה יעל מגיש

 . נוכחותם האישית של שני בני הזוג חובה 1.ב

 ה דרכון זר   /לזר, ר מדובר בישראלי שנישאים כאש/תעודת זהות של המבקש  2.ב

 .ורישיון ישיבה תקף, בתוקף

 .ים כראוי ובשלמות המבקשידי-על) 6/מר(מילוי טופס הודעה על שינוי מצב אישי  3.ב

המפנה , בצרוף אישור מהקונסוליה, תעודת נישואין קונסולריים מקוריתהצגת   4.ב

 2.11.0008לאישור כאמור בנוהל 

 .1.זוג חסרי דת או אינם משתייכים לעדה דתית מוכרת כמפורט בנספח הבני ה   5.ב

 .בני הזוג לא שינו את פרטי הדת עובר לעריכת הנישואין   6.ב

 .במידה והוחלפה תעודת זהות ושם המשפחה שונהועדכנית תמונה חדשה    7.ב

, גליתאנ(תרגום נוטריוני לתעודת הנישואין למעט אם היא רשומה בשפה רשמית    8.ב

 ).ערבית

 .השירות אינו כרוך באגרה   9.ב

 

 

 

 



 
 2.11.0009 :מספר נוהל 2   :קוד תחום מרשם : תחום

 3מתוך    2דף  
  :נושא

עדכון מצב אישי בעקבות 
 11   :קוד נושא נישואים קונסולריים

 

 17.2.2008תאריך עדכון 
 
 

 

 2.11.0009 מספר נוהל  לוסין מינהל אוכ–משרד הפנים 

 

 הליך הטיפול .ג
 :בפניית זוג לרישום נישואין קונסולריים  יש לבדוק תחילה

 , הינם חסרי דת או משתייכים לעדה דתית שאינה מוכרת בישראלני בני הזוגשש  1.ג

כדי  ,  די בכך שאחד מבני הזוג משתייך לעדה דתית מוכרת,1.כמפורט בנספח ה

ולכן אין לרשום את , שלא ניתן יהיה לערוך את הנישואין בנציגות זרה בישראל

 . יש  להעביר את התעודה והבקשה למטה להחלטה. הנישואין

, כאשר מתקבלת בקשה לרישום נישואין קונסולריים לזוגות מעורבים ישראלי וזר  2.ג

יש , קבמידה והזר שוהה שלא כחו, יש לבדוק תחילה מעמדו של הזר בישראל

 .1.לפעול כאמור בסעיף ג
נשא י לא יוכל להששינה את פרטי הדת עובר לעריכת הנישואין ישראל תושב  3.ג

    .1. ויש לפעול כאמור בסעיף גשואין קונסולרייםינ

אישור על פרטי " "אביב"הוצא ממערכת , יש לוודא כי למבקשים להירשם כנשואים   4.ג

אם הקונסוליה ערכה את הנישואין בלא שניתן  ".רישום לצורך נישואין קונסולריים

 .1. יש לפעול כאמור בסעיף ג2.11.0008האישור כאמור בנוהל 

יש לרשום  , במידה ויש צורך לבצע בירור או לשלוח את החומר לשיקול דעת המטה   5.ג

".  הוגשה בקשה לשינוי מצב אישי על סמך נישואין קונסולריים"בגליון הממוחשב 

 .ד בתנאיםלא עומ/עומד

 .גירושין/ להיכנס לשירות עדכון מצב אישי במערכת אביב נישואיןיש   6.ג

במידה וקיימת הגבלה יש לפעול  . יש לוודא שאין הגבלה כל שהיא למתן השירות  7.ג

 .1.2.0001בהתאם לנוהל טיפול בהגבלה מספר 

 יש לפעול בהתאם לנוהל, אם מדובר בנישואין של תושב ישראל עם זר  8.ג

 ").בבירור(" 2.11.0005

במידה וכן יש לפעול בהתאם לנוהל טיפול . 19יש לוודא שקוד האזרחות אינו קוד   9.ג

 .4.9.0002  מספר19בקוד אזרחות 

. ל"רשום כמי שנמצא בחו, עבר, יש לוודא שהתושב לא רשום בסטטוס נפטר 10.ג

 .1.9.0001 במידה וכן יש לפעול בהתאם לנוהל טיפול בסטטוס מספר
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 תיקון בהתאם לנוהל עדכון מען מספר/באם חל שינוי בכתובת יש לבצע את השינוי  11.ג

2.13.0001  

 .   יש לעדכן את המצב האישי11. עד ג1.גלאחר ביצוע כל האמור בסעיפים   12.ג

 .להנפיק ספחים חדשים בציון מצב אישי חדש  12.1.ג

תעודה המעידה על בחירת נפיק במידה וביקשו בחירת שם משפחה יש לה 12.2.ג

 .משפחה ולהדפיס בתעודות הזהותשם 

 .בחירת השם בדרכון/במידה ויש דרכון בר תוקף יש לעדכן את שינוי 12.3.ג

 .יש לתייק את מסמכי הנישואין בתיק האישי 12.4.ג

  

 החוק וסעיפיו .ד
 .1965 -ה" לחוק מרשם האוכלוסין תשכ17, 16, 15, )א(2סעיפים   1.ד

 .1956 -ז"לחוק השמות התשט 6סעיף   2.ד

 

 נספחים .ה
 .פירוט רשימת העדות הדתיות המוכרות  1.ה

 )7/מר( נישואין קונסולרייםהודעה על   2.ה

 )א4/מר(דעה על בחירת שם הו  3.ה

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 רשימת העדות הדתיות המוכרות בישראל
 
 

 יהודים .1

 מוסלמים .2

 דרוזים  .3

 יוונים אורתודוקסים .4

 ארמנים אורתודוקסים .5

 קתולים .6

 סירנים אורתודוקסים .7

 אוונגלים אפיסקופלים .8

 בהאיים .9



 
 
 
 
 

 
 

  משרד הפנים–מדינת ישראל 
ן  מינהל האוכלוסי

ן קונסולרייםהודעה על   נישואי

 , האישי בעקבות נישואין קונסולריים בישראלה/ לשנות מצבות/לידיעת המבקש

 תוקפם של נישואין אלו מוטל בספק משפטי
 .1965 –ה " לחוק מרשם האוכלוסין תשכ17לפי סעיף אין הודעה על נישו

 

 
 

 

 המצב האישי לידההתאריך  שם האב שם פרטי שם המשפחה מספר הזהות
  יוםחודששנה            

 
 הטלפון' מס המען

 המיקוד מספר הדירהמספר הבית הרחוב הישוב
      

 
 

 

 המצב האישי לידההתאריך  שם האב שם פרטי פחהשם המש דרכון זר/ מספר הזהות 
  יוםחודששנה            

 
 . מאושרת ומאומתת כנדרש התומכת בבקשה,ת נישואיןחובה לצרף לבקשה תעוד

 
 תאריך הוצאת התעודה  הנישואיןתאריך  ידי-הוצאה על מספר התעודה שואיןיהנמקום 

     

 
 
 
       

 חתימת המודיע   יךתאר מקום
 )ה/בנוכחות הפקיד(

 בת הזוג / חתימת בן  
 )ה/בנוכחות הפקיד(

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )1956 -ז "התשט,  לחוק השמות6לפי סעיפים (ה / למי שנישא– בחירת שם
 בת הזוג בעת מסירת הודעה זו / חובה להופיע אישית ולהציג את תעודת הזהות והדרכון שלך ושל בן 

 ניתן לרשום עד שני שמות משפחה בלבדלחוק השמות ) ב(2לפי סעיף , לידיעתך
 

  במשבצת המתאימה לבחירתךxנא לסמן  :אני מודיע בזה על החלטתי, ה/בחירת שם למי שנישא

 .בת זוגי/  לצרף לשם משפחתי את שם המשפחה של בן  .בת הזוג/ ה של בן  לשאת את שם המשפח

 *. * שם משפחה חדשבת זוגי/ יחד עם בן  לשאת  . להמשיך ולשאת את המשפחה הנוכחי שלי

 **.בת זוגי/  יחד עם בן  לצרף לשם משפחתי שם נוסף שנבחר . לחזור ולשאת את שם משפחתי הקודם

 אישית של שני בני הזוגחובת נוכחות **  
 

       
 חתימת המודיע  תאריך

 )ה/בנוכחות הפקיד(
 בת הזוג / חתימת בן  

 )ה/בנוכחות הפקיד(
 שם הפקיד  

 מקבל הבקשה

 בת הזוג/פרטי בן

 ה/פרטי המודיע

 
  הבקשה ת/  שם מקבל   תאריך   -הלשכה ב

 
   תאריך  י "נדחתה ע/ הבקשה אושרה 

 7/ מר  לשימוש המשרד 02/08מהדורה 



 
  משרד הפנים–מדינת ישראל 
ן  מינהל האוכלוסי

  משפחה בחירת שםעלהודעה  

 
         
         

 מספר הזהות
         

 

 המין המצב האישי ארץ הלידה תאריך הלידה שם האם שם האב השם הפרטי שם המשפחה
     יוםחודששנה
    

 אה/נשוי  ה/רווק 

 ה/נמאל  ה/גרוש 
 זכר 
 נקבה 

 

 הטלפון' מס המען
 המיקוד מספר הדירה מספר הבית הרחוב הישוב

     
 

 
 

 )1956 -ז "התשט,  לחוק השמות6לפי סעיף  (
 בת הזוג בעת מסירת הודעה זו / הדרכון ותמונה עדכנית שלך ושל בן , חובה להופיע אישית ולהציג את תעודת הזהות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )1956 -ז "התשט,  לחוק השמות7לפי סעיף (
 הדרכון ותמונה עדכנית שלך בעת מסירת הודעה זו , חובה להופיע אישית ולהציג את תעודת הזהות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .נו דרכון ישראלי בר תוקף/ה שאין ברשותי/ הנני מצהיר
 ה/חתימת המצהיר

 ה פקעו/בחירת שם למי שנישואיו

 )ניתן לרשום עד שני שמות משפחה בלבדלחוק השמות ) ב(2לפי סעיף , לידיעתך(:  בזה על החלטתיה/אני מודיע
  במשבצת המתאימה לבחירתךxנא לסמן 

 
  את שם משפחתי הקודם לצרף לשם משפחתי הנוכחי  שם משפחתי הקודם אתאת לשוב ולש

 

 שם משפחת נעורי את  לצרף לשם משפחתי הנוכחי  שם משפחת נעורי את לשוב ולשאת
 

 בלועזית בעברית
   :שם המשפחה הנבחר

 
     

 ה/שם הפקיד )ה/בנוכחות הפקיד (ה/חתימת המודיע  תאריך
 

 )ניתן לרשום עד שני שמות משפחה בלבדלחוק השמות ) ב(2לפי סעיף , לידיעתך(:  בזה על החלטתיה/אני מודיע
  במשבצת המתאימה לבחירתךxנא לסמן 

 
 .בת זוגי/  לצרף לשם משפחתי את שם המשפחה של בן  .בת הזוג/  לשאת את שם המשפחה של בן 

 *. * שם משפחה חדשבת זוגי/ יחד עם בן  לשאת  .הנוכחי שליהמשפחה שם  להמשיך ולשאת את 

 **.בת זוגי/  יחד עם בן  לצרף לשם משפחתי שם נוסף שנבחר . לחזור ולשאת את שם משפחתי הקודם
 

 בלועזית בעברית
   :שם המשפחה הנבחר

 חובת נוכחות אישית של שני בני הזוג* * 
 

       
 ה/שם הפקיד  )ה/בנוכחות הפקיד(בת הזוג / חתימת בן  )ה/בנוכחות הפקיד (ה/חתימת המודיע  תאריך

 ה/ שנישאבחירת שם למי

ה/פרטי המודיע

 
 

  הבקשהת/  שם מאשר   תאריך   -הלשכה ב

 א4/ מר  לשימוש המשרד


