
 

  מינהל אוכלוסין
 משרד הפנים

   

 הודעה על שינוי מצב אישי
  . במשבצת המתאימה לבחירתךXנא לסמן .                                    1965-ה" לחוק מרשם האוכלוסין תשכ17לפי סעיף 

 
  התאלמנות q  גירושין q  נישואין q  :הודעה על 

 :ה/פרטי המודיע 
  המצב האישי תאריך הלידה שם האב  פרטישם שם המשפחה מספר זהות  

              יום חודש שנה
   

  

 
  מספר טלפון המען 
  מיקוד מספר הדירה מספר הבית הרחוב הישוב 
      

 
 

 
 :בת הזוג/פרטי בן

  המצב האישי תאריך הלידה שם האב שם פרטי שם המשפחה דרכון זר/מספר זהות  
  יום חודש שנה 
 

            
   

 
 

 
 .חובה לצרף תעודה ציבורית מאושרת ומאומתת כנדרש התומכת בבקשה

 
  בתאריך הוצאה על ידי מספר התעודה מקום שינוי מצב אישי 
      
 
         
  )ידבנוכחות הפק(בת הזוג /חתימת בן  )בנוכחות הפקיד(ה /חתימת המודיע  תאריך  מקום 

 
 )1956-ז"התשט,  לחוק השמות7- ו6לפי סעיפים (ה פקעו /ה או למי שנישואיו/ למי שנישא– בחירת שם

 .בת הזוג בעת מסירת הודעה זו/חובה להופיע אישית ולהציג את תעודת הזהות והדרכון שלך ושל בן
 .לחוק השמות ניתן לרשום עד שני שמות משפחה בלבד) ב(2לפי סעיף , לידיעתך 

  . במשבצת המתאימה לבחירתךX נא לסמן   :אני מודיע בזאת על החלטתי, ה/בחירת שם למי שנישא 
     
 q בת הזוג/לשאת את שם המשפחה של בן  q בת זוגי/לצרף לשם משפחתי את שם המשפחה של בן  
 q להמשיך ולשאת את שם המשפחה הנוכחי שלי  q  שם משפחה חדשבת זוגי/יחד עם בןלשאת **  
 q זור ולשאת את שם משפחתי הקודםלח  q  בת /יחד עם בןלצרף לשם משפחתי שם נוסף שנבחר  

 **       זוגי 
 

  חובת נוכחות של שני בני הזוג                         **    
     
  . במשבצת המתאימה לבחירתךX נא לסמן   :אני מודיע בזאת החלטתי, ה פקעו/בחירת שם למי שנישואיו 
     
 q לשוב ולשאת את שם משפחתי הקודם  q לצרף לשם משפחתי הנוכחי את שם משפחתי הקודם  
 q לשוב ולשאת את שם משפחת נעורי  q לצרף לשם משפחתי הנוכחי את שם משפחת נעורי  
   בלועזית בעברית     
     :שם המשפחה הנבחר 
            
  )בנוכחות הפקיד(בת הזוג /חתימת בן  )ידבנוכחות הפק(ה /חתימת המודיע  תאריך  שם הפקיד 
 
q ה/חתימת המצהיר  .תוקף-נו דרכון ישראלי בר/ה שאין ברשותי/הנני מצהיר  

 לשימוש המשרד
  ת הבקשה/ה מקבל/שם הפקיד  תאריך  -הלשכה ב


