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 1.8.2005תאריך עדכון 
 

 
 2.11.0003 מספר נוהל   מינהל אוכלוסין–משרד הפנים 

 בארץ בגירושין שנערכו -שינוי בפרט מצב אישי נוהל 

 כללי
 

 : י השיוך העדתי "גירושין בארץ יעשו עפ .א

  .לבני זוג יהודים בלבדאו לאשר פסיקת בית משפט ד הרבני מוסמך לפסוק "ביה .1

 .ד שרעי מוסמך לפסוק למוסלמים"ביה .2

 .המחלקה לעדות נוצריות לשני בני זוג נוצרים .3

 . לזוגות מעורבים–ה ש לענייני משפח"ביהמ .4

 . גירושין–ביטול נישואין משמעותו  .ב

 

 מטרת הנוהל .א
  . גירושין שנערכו בישראלעל סמך,  ברישום מצב אישי לקבוע את השיטה לטיפול1.א

 

 תנאים ודרישות.   ב
 :על מגיש הבקשה ומוסר ההודעה לקיים את התנאים הבאים

 . נוכחות אישית1.ב

 .  תעודת זהות2.ב

 .י השיוך העדתי"הגורם המוסמך עפי "ניתנה עאשר ירושין   תעודת ג3.ב

 .ד של בית דין מוסמך"פס 4.ב

 . אגרה השירות אינו כרוך בתשלום5.ב

  

 הליך הטיפול .ג
 .2.11.0002  ראה הליך טיפול מספר1.ה

 ." גירושין אחת קטנה"דין מבית הדין השרעי בו נכתב כי מדובר ב- כאשר מתקבל פסק2.ה

גירושין "ובמלל לרשום " מצב אישי"יש להוסיף הגבלה . ישי בקובץלעדכן את המצב הא

 ".אחת קטנה

דין בו נאמר מפורשות -במידה והתושב יינשא בשנית לתושב השטחים יש לדרוש פסק

לאחר שיוצג פסק הדין יש למחוק את . כי מדובר בגירושין סופיים מאשתו הקודמת

 ".מצב אישי"ההגבלה 

 

 



 מרשם : תחום
 2.11.0003 :מספר נוהל 2   :קוד תחום

 
 2   מתוך 2דף  11   :קוד נושא גירושין בארץ:נושא

 
  

 1.8.2005תאריך עדכון 
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יש לעדכן את , הצהרתי מבית משפט או בית דין מוסמך בארץד "כאשר מתקבל פס 3.ג

 . יום45הקובץ מבלי להמתין 

יש לעדכן את הגירושין אצל שני בני , פסק הדין לגירושין במעמד צד אחדו במידה 3.1.ג

 .  הזוג

 .יש לצלם פסק הדין ולתייקו בתיקו האישי

דין בו נאמר מפורשות - במידה והתושב יינשא בשנית לתושב השטחים יש לדרוש פסק4.ג

 .ד" לאחר שיוצג פסבר בגירושין סופיים מאשתו הקודמתכי מדו

יש להודיע לו ,  במידה והמבקש המציא תעודת גירושין שנערכו באחת השגרירויות בארץ5.ג

יש לציין בגליון הרישום הממוחשב כי הוצגה תעודת גירושין . כי הגירושין אינם קבילים

 . קבילהשנערכו בקונסוליה ואינה

 

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

 

 נספחים .ה
 )6/מר(הודעה על שינוי מצב אישי  1.ה

 )3/מר(סין השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלו, בקשה לשינויים 2.ה
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

  משרד הפנים–מדינת ישראל 
ן  מינהל האוכלוסי

י מצב אישי ו נ  הודעה על שי

  במשבצת המתאימה לבחירתךxנא לסמן 

   התאלמנות   גירושין     נישואין :הודעה על
 

 .1965 –ה " לחוק מרשם האוכלוסין תשכ17לפי סעיף 
 

 
 

 מספר הזהות שם המשפחה שם פרטי  האבשם לידההתאריך  המצב האישי
    שנה חודש יום          
         

 
 המען הטלפון' מס

 הישוב הרחוב מספר הבית מספר הדירה המיקוד
      

 
 

 

 דרכון זר/ מספר הזהות  שם המשפחה שם פרטי שם האב לידההתאריך  המצב האישי
    שנה חודש יום          
         

 
 .חובה לצרף לבקשה תעודה ציבורית מאושרת ומאומתת כנדרש התומכת בבקשה

 
 מקום שינוי מצב אישי מספר התעודה ידי-הוצאה על בתאריך

    

 
       

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

 )1956 -ז "התשט,  לחוק השמות7 - ו6לפי סעיפים ( ה פקעו/שנישואיוה או למי / 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
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

  חובת נוכחות אישית של שני בני הזוג** 
  במשבצת המתאימה לבחירתךxנא לסמן  :אני מודיע בזה על החלטתי, ה פקעו/ שם למי שנישואיובחירת

  שם משפחתי הקודם את לשוב ולשאת  את שם משפחתי הקודם לצרף לשם משפחתי הנוכחי
 

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

 בעברית בלועזית
 :המשפחה הנבחרשם   

 
       

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

 הבקשה ת/ מקבלה/ שם הפקיד   תאריך   -הלשכה ב

לשימוש המשרד 6 / מר

ה/פרטי המודיע

בת הזוג/פרטי בן



 
  משרד הפנים–מדינת ישראל 

ן  מינהל האוכלוסי

נויים ן,בקשה לשי  השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסי

 
 
 

         
         

 מספר הזהות         

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

חודש יום  זכר  שנה
 נקבה 

 אה/נשוי  ה/רווק 

     ה/נאלמ  ה/גרוש 
    

 
 המען מספר הטלפון

  הישוב הרחוב מספר הבית מספר הדירה המיקוד
     

 
 
 
 
 

     לשימוש המשרד

 הפרט הפרט לפני התיקון התיקון המבוקש  -תוקן ל

 שם המשפחה    

 השם הפרטי    

 שם האב    

 שם האם    

 יהמצב האיש    

 תאריך הלידה    

 מקום הלידה    

 הדת    

 הלאום    

     

     

 א
 ח
 ר

 
  :האסמכתאות המצורפות

 
  

 
         
         

 מספר הזהות         
   ת/  שם המבקש  תאריך 

 
 

   ת/ת המבקשחתימ

 פרטי האדם אודותיו מבוקשת הבקשה

 : הפרטים הרשומים להלן/להשלים את הפרט / לשנות / אבקש לתקן 

 
 

 הבקשה ת/  שם מקבל   תאריך   -הלשכה ב
 

  תאריך  י "נדחתה ע/ הבקשה אושרה

 לשימוש המשרד 3/ מר 
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