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 2.2.0007 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות
 

 נוהל הוספת פרטי אב לקטין תושב ישראל הרשום במרשם האוכלוסין

 כללי
 קטין תושב ישראל, הרשום במרשם האוכלוסין ללא פרטי אב, והוגשה בקשה להוספת פרטי אב 

 

 מטרת הנוהל א.
לקבוע דרך הטיפול בבקשה להוספת פרטי אב לקטין תושב ישראל הרשום במרשם  1א.

 האוכלוסין.

 תתנאים ודרישו  ב.
 על מגיש הבקשה לקיים התנאים הבאים:

 של שני המבקשים (אין חובה יחדיו):נוכחות אישית    1ב.

 .אם הקטין (תושבת ישראל) -א.  

 האב הנטען. -ב.  

 הצגת מסמכים מזהים רשמיים ותקפים.   2ב.

 אינו אזרח ישראלי האב הנטעןהצגת אשרת כניסה לישראל עימה נכנס ההורה הזר אם   3ב.

 .ושב ישראלאו ת

 הבקשה לרישום מוגשת בתוך שנה ממועד הלידה של הקטין.   4ב.

 השירות אינו כרוך בתשלום.  5ב.

 הליך הטיפול  ג.
והם רשומים כנשואים באופן כזה  – תושביהבמקרה בו שני ההורים אזרחי ישראל או    1ג.

 בי הילוד.לחוק מרשם האוכלוסין, ככלל ירשם בעלה של האם היולדת כא 22שחל סעיף 

יום שלפני יום  300במקרה בו אם הקטין היתה נשואה לאדם אחר שאינו המבקש בתוך    2ג.

הלידה, אין להענות לבקשה אלא אם נתמכה בפסק דין של בית משפט או בית דין 

 לחוק מרשם האוכלוסין. 22מוסמך, וזאת כאמור בסעיף 

זה לזו בישראל והם אינם נשואים  במקרה בו שני ההורים אזרחי ישראל או תושבי קבע   3ג.

יום מיום הנישואין ונולד קטין בפרק זמן זה, ניתן לרשום את  300או שנישאו וטרם חלפו 

האבהות עפ"י הודעת האב והאם כאחד, בכפוף לסמכותו של פקיד הרישום לדרוש ראיות 

 לחוק מרשם 19נוספות במקרים בהם הוא סבור כי יש בכך צורך, הכל בהתאם לסעיף 

 להלן.  8האוכלוסין, וכמפורט בסעיף ג.
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במקרה בו המבקש להרשם כאב אינו רשום במרשם האוכלוסין כאזרח ישראלי או תושב    4ג.

יום (או למעלה  300כי נישא לאם הקטין והוכיחו  המבקשים הציגו ראיותאך  –ישראל 

לחוק  22 חל סעיף –מזה) לפני יום הלידה, (ומסיבות שונות הנישואין לא נרשמו) 

 המרשם והוא ירשם כאביו ללא צורך בהצגת ראיות נוספות.

 1977-האמור בסעיף זה לא יחול על נישואין המהווים עבירה לפי חוק העונשין התשל"ז

 .1950-או לפי חוק גיל הנישואין התש"י

במקרה בו המבקש להרשם כאב אינו רשום במרשם האוכלוסין כאזרח ישראל או תושב   5ג. 

יש בקשה לקבלת מעמד בישראל מכוח היותו ידוע בציבור של אם הקטין לפי אך הג –

ניתן לרשום את האבהות  –, עוד טרם הוריית הקטין, והבקשה אושרה 5.2.0009נוהל 

 על סמך הצהרה בדבר הכרה באבהות.

במקרה בו המבקש להרשם כאב אינו רשום במרשם האוכלוסין כאזרח ישראל או תושב  6ג.

בציבור של אם הקטין לפי  שה לקבלת מעמד בישראל מכוח היותו ידועאך הגיש בק –

, והבקשה הוגשה לאחר הוריית הקטין, ונתמכה בראיות הנדרשות על 5.2.0009נוהל 

החיים המשותפים בין האם למבקש, ניתן לרשום את האבהות עפ"י הודעת האב והאם 

כאחד, בכפוף לסמכותו של פקיד הרישום לדרוש ראיות נוספות במקרים בהם הוא סבור 

 8לחוק מרשם האוכלוסין, ולמפורט בסעיף ג. 19הכל בהתאם לסעיף  כי יש בכך צורך,

 להלן.

במקרה בו המבקש להרשם כאב אינו אזרח ישראל או תושב, אך עומד בתנאי הסף של  7ג.

סעיף ב, והוא אינו נשוי לאם הקטין ואינו ידוע בציבור שלה, או שנישא לאם הקטין וטרם 

טין בפרק זמן זה, ניתן לרשום את האבהות עפ"י יום מיום הנישואין, ונולד הק 300חלפו 

הודעת האב והאם כאחד, בכפוף לסמכותו של פקיד הרישום לדרוש ראיות נוספות 

לחוק מרשם  19במקרים בהם הוא סבור כי יש בכך צורך, הכל בהתאם לסעיף 

 להלן.  8האוכלוסין, ולמפורט בסעיף ג.

אבהות, והתעורר חשד ביחס אליה ב הכרהבכל המקרים בהם נתקבלה הצהרה בדבר   8ג. 

מתוך החומר המצוי בידי רשות האוכלוסין וההגירה, כגון: הצהרות סותרות של 

המבקשים, או שינוי גרסאות, מידע מקובץ בקורת הגבולות או חשש כי הצהרת המבקש 

נועדה לנסות להקנות מעמד בישראל לאב הנטען, יש לערוך שימוע ובמידת הצורך לבקש 

 תאם.ראיות בה
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אבהות  למטרת קבלת מעמד הצהרת הנסיבות  המעלות חשש לניצול לרעה של  

 :בישראל יכול שיהיו

  .שהות בלתי חוקית משמעותית בישראל •

  .נסיונות קודמים לקבלת מעמד בישראל •

 מי שמעמדו בוטל בעבר ושוהה בישראל שלא כדין,  •

 מי שישנו חשד כי מעמדו בישראל התקבל במרמה. •

 שלעיל אינן מהוות רשימה סגורה.הדוגמאות 

, אך הבקשה 4במקרים בהם התקיימו כל תנאי הסף שבסעיף ב' לעיל למעט סעיף ב. 9ג.

להוספת פרטי אב הוגשה עד שלוש שנים מהלידה, ולאם ולאב הנטען כבר רשום במרשם 

האוכלוסין לפחות ילד אחד משותף שנולד קודם לילד נשוא הבקשה, יש לבקש ראיות על 

ו של תא משפחתי משותף טרם הוריית הקטין. ככל שהוגשו ראיות מספקות ניתן קיומ

 לרשום את האבהות.

במקרים בהם לא התקיימו תנאי הסף הקבועים בסעיף ב' ובמקרים בהם נתבקשו ראיות  10ג.

והראיות הנדרשות לא הומצאו או שלא היה בהם די בכדי  9ג. –ו  8בהתאם לסעיף ג.

ענת, ידרשו המבקשים להצטייד בפסק דין הקובע את האבהות להוכיח את האבהות הנט

בענין קעדאן), לרבות  6483/04(שלא על סמך הצהרות הצדדים גרידא, כאמור בבג"ץ 

 בדרך של בדיקה גנטית.

 החוק וסעיפיו .ד 
 .1965 –מרשם האוכלוסין התשכ"ה  לחוק  22, 21, 19סעיפים  1ד.

 נספחים     .ה
 )25טופס הכרה באבהות (מר/   1ה.        
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 לחוק מרשם האוכלוסין. 21ה, לפי סעיף הכרה באבהות על ילד שנולד לאישה פנוי 

 

 פרטי האב: -אני החתום מטה  . 1
 

 המצב האישי תאריך לידה שם האב השם הפרטי שם המשפחה מספר הזהות
         

           יום חודש שנה   

         

 

 מס' הטלפון המען
 המיקוד מספר הדירה מספר הבית הרחוב הישוב

      

 

 השם הפרטי שם המשפחה מספר הזהות 
 מצהיר בזה כי אני אביו של הילוד

         

           

         

 

 
 שנולד לגב'

 בתאריך השם הפרטי שם המשפחה מספר הזהות
         

          יום חודש שנה  

         

 
 פרטי האם: –אני החתומה מטה  .2

 

 המצב האישי תאריך הלידה שם האב השם הפרטי שם המשפחה מספר הזהות
         

           יום חודש שנה   

         

 

 הרשום לעיל הוא אבי הילוד   מאשרת בזה כי מר 
 

 ) 2(ב)(35 הובא לידיעתנו שמסירת הודעת אבהות כוזבת מהווה עבירה לפי סעיף  אזהרה .3
 שעונשה שלושה חודשי מאסר. 1965 –לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה   
 
 
 

       

 חתימת האם  חתימת האב  תאריך  המקום
 

 
 

    הבקשה  /תשם מקבל   תאריך     -ב תקבלנ
 

  הערות:

 הסכמה למתן שם משפחה לילוד לאישה פנויה
 

 יירשם במרשם האוכלוסין: 1אנו החתומים מטה מודיעים בזה ששם המשפחה של ילדינו הנזכר בסעיף 
  

במשבצת  xנא לסמן 
 המתאימה לבחירתכם

  בשם משפחת האם, שהוא  
  בשם משפחת האב, שהוא  
 הוא בשם המשפחה של שנינו יחדיו, ש  

לחוק השמות קובע שילד שנולד כשאמו אינה נשואה לאביו מקבל מלידה את שם משפחת אמו,  3סעיף  לתשומת לב,
זולת אם רצתה האם שיקבל שם משפחת האב והאב הסכים לכך, ואם הסכימו ההורים, יקבל את שמות 

 המשפחה של שניהם.
 
 

   חתימת האם:   חתימת האב:   תאריך: 
 

 
 דלשימוש המשר 25מר / 

 

 מדינת ישראל
 רשות האוכלוסין וההגירה

 

ילד שנולד לאישה פנויה  הכרה באבהות על 
לילוד לאישה פנויה  הסכמה למתן שם משפחה 

 

 2012מהדורה 


	מר
	הכרה באבהות על ילד שנולד לאישה פנויה, לפי סעיף 21 לחוק מרשם האוכלוסין.
	הסכמה למתן שם משפחה לילוד לאישה פנויה
	לשימוש המשרד
	מר / 25
	נתקבל ב-    תאריך    שם מקבל/ת הבקשה
	מהדורה 2012
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 פרטי האב: -אני החתום מטה  . 1
 


 המצב האישי תאריך לידה שם האב השם הפרטי שם המשפחה מספר הזהות
         


           יום חודש שנה   


         


 


 מס' הטלפון המען
 המיקוד מספר הדירה מספר הבית הרחוב הישוב


      


 


 השם הפרטי שם המשפחה מספר הזהות 
 מצהיר בזה כי אני אביו של הילוד


         


           


         


 


 
 שנולד לגב'


 בתאריך השם הפרטי שם המשפחה מספר הזהות
         


          יום חודש שנה  
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 המצב האישי תאריך הלידה שם האב השם הפרטי שם המשפחה מספר הזהות
         


           יום חודש שנה   


         


 


 הרשום לעיל הוא אבי הילוד   מאשרת בזה כי מר 
 


 ) 2(ב)(35 הובא לידיעתנו שמסירת הודעת אבהות כוזבת מהווה עבירה לפי סעיף  אזהרה .3
 שעונשה שלושה חודשי מאסר. 1965 –לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה   
 
 
 


       


 חתימת האם  חתימת האב  תאריך  המקום
 


 
 


    הבקשה  /תשם מקבל   תאריך     -ב תקבלנ
 


  הערות:


 הסכמה למתן שם משפחה לילוד לאישה פנויה
 


 יירשם במרשם האוכלוסין: 1אנו החתומים מטה מודיעים בזה ששם המשפחה של ילדינו הנזכר בסעיף 
  


במשבצת  xנא לסמן 
 המתאימה לבחירתכם


  בשם משפחת האם, שהוא  
  בשם משפחת האב, שהוא  
 הוא בשם המשפחה של שנינו יחדיו, ש  


לחוק השמות קובע שילד שנולד כשאמו אינה נשואה לאביו מקבל מלידה את שם משפחת אמו,  3סעיף  לתשומת לב,
זולת אם רצתה האם שיקבל שם משפחת האב והאב הסכים לכך, ואם הסכימו ההורים, יקבל את שמות 


 המשפחה של שניהם.
 
 


   חתימת האם:   חתימת האב:   תאריך: 
 


 
 דלשימוש המשר 25מר / 


 


 מדינת ישראל
 רשות האוכלוסין וההגירה


 


ילד שנולד לאישה פנויה  הכרה באבהות על 
לילוד לאישה פנויה  הסכמה למתן שם משפחה 


 


 2012מהדורה 
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