תחום:

מרשם

נושא:

שינוי  /תיקון במצב אישי

מספר נוהל:

2.11.0001

דף  1מתוך 4
תאריך עדכון:

15.04.2013

נוהל ביצוע שינויים ותיקונים במצב אישי )נישואין/גירושין/התאלמנות(
0B

כללי
1B

.1

חוק מרשם האוכלוסין מגדיר שישה מצבים אישיים שהם :רווק ,נשוי ,גרוש ,אלמן ,בן/בת זוג
בברית הזוגיות ,פנוי )מברית הזוגיות(.

.2

ככלל שינויים ותיקונים במרשם יעשו עפ"י תעודה ציבורית בלבד ,הכל כמפורט בחוק מרשם
האוכלוסין.

.3

כאמור בסעיף  3לחוק מרשם האוכלוסין הרישום במרשם ,בפרט המצב האישי ושם בן/בת הזוג
אינו מהווה ראיה לנכונותו.

.4

שינוי מצב אישי לבן/בת זוג בברית הזוגיות או פנוי יש לפעול עפ"י נוהל "טיפול בעדכון מצב אישי
לבן/בת זוג בברית הזוגיות לחסרי דת" מס' 2.11.0010

א.

מטרת הנוהל
2B

א 1.לקבוע את השיטה לטיפול בשינוי/תיקון הרישום המתייחס למצב האישי.
ב.

תנאים ודרישות
3B

על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים:
ב 1.נוכחות אישית במידת הצורך.
ב 2.הצגת תעודת זהות ודרכון )במידה וקיים( לביצוע השינוי/התיקון.
ב 3.תמונה חזותית וחדשה ,במקרים בהם יש להחליף תעודת זהות.
ב 4.בפניה ללשכה ,הגשת בקשה לתיקון המצב האישי ,מילוי הודעה על נישואין  /גירושין /
התאלמנות.
ב 5.תעודה ציבורית מקורית מאומתת כנדרש המעידה על מהות השינוי או התיקון :תעודת
נישואין ,תעודת גירושין ,תעודת פטירה של בן/בת הזוג או פסק דין הצהרתי מבית דין
מוסמך או מבימ"ש מוסמך המצהיר על השינוי או התיקון המבוקש.
ב 6.יצוין כי בתי הדין הדתיים מוסמכים לדון במצב אישי של בני עדתם בלבד ,אולם לגבי
התרת נישואין הם יכולים לקבל הסמכה מבית המשפט לענייני משפחה .לפיכך במקרה
של גירושין מבית דין דתי לזוגות בני דתות שונות ,יש לצרף פס"ד מבימ"ש לענייני
משפחה המסמיך את ביה"ד הדתי להתיר את הנישואין.
ב 7.באם התעודה הופקה ע"י הרשות הפלסטינית יש לדרוש פס"ד של בית הדין השרעי
בישראל המאשר את הנישואין/גירושין.
ב 8.תשלום אגרה  -השירות אינו כרוך בתשלום.
רשות האוכלוסין וההגירה

מספר נוהל

2.11.0001

תחום:

מרשם

נושא:

שינוי  /תיקון במצב אישי

מספר נוהל:

2.11.0001

דף  2מתוך 4

ג.

תאריך עדכון:

15.04.2013

הליך הטיפול
4B

ג1.

פקיד רישום המקבל את הבקשה לשינוי/תיקון המצב האישי יבדוק את התעודה המעידה
על שינוי/תיקון במצב האישי מול תיק המרשם של המבקש.

ג2.

פקיד רישום המקבל בקשה לשינוי מצב אישי במקרה של נישואין של ישראלי עם אזרח
זר/ה -ישונה מצבו האישי של האזרח הישראלי "בברור" .בעת הגשת בקשה לשינוי מצב
אישי ובמהלך חצי שנה זו פקיד הרישום ידרוש ראיות לקיום קשר משותף בין בני הזוג.
במידה והומצאו ראיות ,יעודכן המצב האישי כנדרש .אחרת יש לעדכן מצב אישי ולרשום
בגליון הרישום כי מצב אישי עודכן ללא המצאת ראיות לקשר בין בני הזוג .המצב האישי
נרשם רק ע"ס התעודה הציבורית שהומצאה.

ג3.

במקרים בהם מוצגת תעודת נישואין ,לנישואין שנערכו ע"י רושמי הנישואין/בתי הדין
השונים בארץ ,לבני זוג שאינם משתייכים שניהם לדת שהנישואין נערכו על פיה ,פקיד
הרישום יבדוק עם בני הזוג האם נערכה המרת דת טרם הנישואין .במידה וכן ,ידרוש
תעודת המרת דת כנדרש לצורך עדכון פרטי הדת ו/או הלאום ועדכון הנישואין בהתאם.
במקרה ולא ,יש להעביר הפניה בצירוף תעודת הנישואין אל מחלקת מרשם ודרכונים
לבחינה.

ג4.

במקרים בהם מוצג פס"ד של בית דין דתי לנישואין של בני זוג שאינם משתייכים לדת על
פיה נערכו הנישואין פקיד הרישום ידרוש תעודת המרת דת ויפנה הזוג להמציא פס"ד
חדש לאחר המרת הדת כנדרש.

ג5.

פקיד הרישום המקבל בקשה לשינוי מצב אישי במקרה של רישום בברית הזוגיות,
מחיקה ממרשם הזוגיות יפעל בהתאם לנוהל מס' .2.11.0010

ג6.

פקיד הרישום המקבל בקשה לשינוי מצב אישי לזוג שנישא כאשר במועד הנישואין אחד
מבני הזוג היה מתחת לגיל בניגוד לגיל הנישואים הקבוע בחוק גיל הנישואין ) (17יש
לפעול עפ"י נוהל נישואי בוסר )קטינים( .2.11.0006

ג7.

בתי הדין השונים בארץ אינם מוסמכים לדון בגירושין של זוגות בני דתות שונות .במקרים
בהם התקבלה התרת נישואין של בית דין דתי לזוגות מעורבים ,יש לבדוק האם ביה"ד
הוסמך ע"י ביהמ"ש לענייני משפחה ,במידה וצורפה החלטת בית המשפט לענייני
משפחה שהסמיכה את בית הדין ניתן לקבל ההתרת נישואין/ת.גירושין ולעדכן המרשם
בהתאם .במידה ובית הדין לא הוסמך ע"י בית המשפט לענייני משפחה התרת
נישואין/גירושין הרי שהתרת הנישואין נערכה שלא סמכות ועל כן יש לדחות את הבקשה
ולהפנותם אל בית המשפט לענייני משפחה לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין

רשות האוכלוסין וההגירה

מספר נוהל

2.11.0001

תחום:

מרשם

נושא:

שינוי  /תיקון במצב אישי

מספר נוהל:

2.11.0001

דף  3מתוך 4
תאריך עדכון:

15.04.2013

)מקרים מיוחדים בסמכות בינלאומיים( תשכ"ט .1969במקרים בהם יתקבלו פסקי דין של
ביה"ד המבטלים רישום קודם של נישואין או גירושין יש לקבל הבקשה ולהעבירה בצרוף
התיקים האישיים ,פרוטקול הדיון וההחלטה ,הסברים בכתב מבני הזוג לנסיבות התיקון
למחלקת מרשם ודרכונים לבדיקה והחלטה.
ג8.

נוכח פקיד הרישום בלשכה כי פרט המצב האישי הרשום במרשם אינו נכון יודיע לאדם
שהפרט מתייחס אליו כי יש לתקן את המצב האישי תינתן לו הזדמנות להשמיע טענותיו
ולתת הסכמתו .במידה ויתנגד ,יוסבר לו כי בכוונת המשרד לפנות לבית המשפט בבקשה
לקבלת פסק דין הצהרתי לתיקון מצבו האישי .התיק עם עמדת התושב בצירוף התיעוד
המוכיח את הטעון תיקון יועבר למח' מרשם ודרכונים להמשך טיפול.

ג9.

במקרים בהם מתקבלת בקשה לשינוי מצב אישי לגרוש/ה לזוגות שאחד מבני הזוג אינו
אזרח הנמצא בהליך מדורג ,פקיד הרישום יעביר המידע אל מח' אשרות בדבר שינוי
המצב האישי ,ראה נוהל הפסקת הליך מדורג .5.2.0017

ג 10.עובד הרשות ייכנס לשירות עדכונים במערכת אביב ,טיפול מצב אישי.
ג 11.עובד הרשות יוודא שקוד האזרחות אינו קוד  .19במידה וכן יש לפעול בהתאם לנוהל
טיפול בקוד אזרחות  19מספר .4.9.0002
ג 12.עובד הרשות יוודא שאין הגבלה כלשהי למתן השירות .במידה ויש הגבלה יש לפעול
בהתאם לנוהל טיפול בהגבלה מספר .1.2.0001
ג 13.באם חל שינוי בכתובת יש לבצע את השינוי/תיקון בהתאם לנוהל עדכון מען מספר
.2.13.0001
ג 14.לאחר ביצוע כל האמור בסעיפים ג 1.ועד ג 13.יש לבצע את השינוי/תיקון בקובץ ולהפיק
תעודת זהות או ספח בהתאם ולשנות שם בדרכון במידה ושונה השם בעקבות הנישואין.
יש למסור למבקש את תעודת הזהות/הספח/הדרכון או לשלוח בדואר רשום.
ג 15.במקרים בהם נרשם האזרח/תושב כנשוי לזר/ה בתיק זר והזר/ה קיבל/ה מעמד ארעי
מסוג א 5/ונרשמ/ה במרשם ,יש לבטל את הקשר בין רשומת האזרח הישראלי והרשומה
בקובץ זרים ולעדכן קשר משפחתי בין האזרח/תושב לתושב ארעי בקובץ המרשם.
ג 16.במידה ויש צורך לערוך ברורים והעברת החומר לשיקול דעת המטה יש לכלול בני הזוג
בהגבלה "מצב אישי" ולרשום" :הוגשה בקשה לשינוי/תיקון מצב אישי".

רשות האוכלוסין וההגירה

מספר נוהל

2.11.0001

תחום:

מרשם

נושא:

שינוי  /תיקון במצב אישי

מספר נוהל:

2.11.0001

דף  4מתוך 4

ד.

תאריך עדכון:

15.04.2013

החוק וסעיפיו
5B

ד1.

סעיפים )2א()19 ,17 ,16 ,15 ,ג()19 ,ד()19 ,ה( ,לחוק מרשם האוכלוסין תשכ"ה-
.1965

ה.
6B

ד2.

חוק ברית הזוגיות.

ד3.

חוק שיפוט בענייני התרת נישואין )מקרים מיוחדים בסמכות בינלאומית( התשכ"ט .1969

נספחים

ה 1.הודעה על שינוי מצב אישי )מר.(6/
ה 2.בקשה לשינויים ,השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין )מר.(3/
ה 3.בקשה להארכת תוקף ולשינויים בדרכון/תעודת מעבר )דר.(2/

רשות האוכלוסין וההגירה

מספר נוהל

2.11.0001

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
הודעה על שינוי מצב אישי
נא לסמן  xבמשבצת המתאימה לבחירתך

הודעה על:

 גירושין

 נישואין

לפי סעיף  17לחוק מרשם
האוכלוסין תשכ"ה 1965 -

 התאלמנות
 מחיקה מברית הזוגיות

 רישום בברית הזוגיות

פרטי המודיע/ה
מספר הזהות

שם המשפחה

הישוב

שם פרטי

הרחוב

המען

שם האב

מספר הבית

תאריך הלידה

שנה

מספר הדירה

יום

חודש

המצב האישי

מס' הטלפון

המיקוד

פרטי בן/בת הזוג
מספר הזהות  /דרכון זר

שם פרטי

שם המשפחה

תאריך הלידה

שם האב

שנה

יום

חודש

המצב האישי

חובה לצרף לבקשה תעודה ציבורית מאושרת ומאומתת כנדרש התומכת בבקשה.
מקום שינוי מצב אישי

מקום

תאריך שינוי מצב אישי

מספר התעודה

הוצאה על-ידי

חתימת המודיע )בנוכחות הפקיד/ה(

תאריך

תאריך הוצאת התעודה

חתימת בן  /בת הזוג )בנוכחות הפקיד/ה(

בחירת שם משפחה – למי שנישא/ה או למי שנישואיו/ה פקעו )לפי סעיפים  6ו 7 -לחוק השמות ,התשט"ז (1956 -
חובה להופיע אישית ולהציג את תעודת הזהות והדרכון שלך ושל בן  /בת הזוג בעת מסירת הודעה זו
לידיעתך ,לפי סעיף )2ב( לחוק השמות ניתן לרשום עד שני שמות משפחה בלבד

בחירת שם משפחה למי שנישא/ה ,אני מודיע בזה על החלטתי:
 לצרף לשם משפחתי את שם המשפחה של בן  /בת זוגי.
 לשאת את שם המשפחה של בן  /בת הזוג.
נא לסמן  xבמשבצת המתאימה לבחירתך

 להמשיך ולשאת את המשפחה הנוכחי שלי.

 לשאת יחד עם בן  /בת זוגי שם משפחה חדש** .

 לחזור ולשאת את שם משפחתי הקודם.

 לצרף לשם משפחתי שם נוסף שנבחר יחד עם בן  /בת זוגי**.
** חובת נוכחות אישית של שני בני הזוג

בחירת שם משפחה למי שנישואיו/ה פקעו ,אני מודיע בזה על החלטתי:
 לצרף לשם משפחתי הנוכחי את שם משפחתי הקודם
 לשוב ולשאת את שם משפחתי הקודם

נא לסמן  xבמשבצת המתאימה לבחירתך

 לצרף לשם משפחתי הנוכחי את שם משפחת נעורי

 לשוב ולשאת את שם משפחת נעורי
בעברית

שם המשפחה הנבחר:

תאריך

בלועזית

חתימת בן  /בת הזוג

חתימת המודיע/ה

)בנוכחות הפקיד/ה(

)בנוכחות הפקיד/ה(

שם וחתימת הפקיד/ה

 הנני מצהיר/ה שאין ברשותי/נו דרכון ישראלי בר תוקף.
חתימת המצהיר/ה
מר 6 /
הלשכה ב-

לשימוש המשרד
תאריך

08/2012
שם הפקיד המקבל

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
בקשה לשינויים ,השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין
הדרכה :רשאי להגיש הבקשה המבקש/ת עבור עצמו/ה או עבור ילדים קטינים ,נוכחות אישית של המבקש/ת בלשכה חובה,
בבקשה לשינויים ,השלמות ותיקונים עבור קטין ,תידרש נוכחות והסכמת שני ההורים בלשכה.
טופס זה ימולא באופן אישי על-ידי המבקש  /מגיש הבקשה עם תצהיר וחתימה אישית.
פרטי האדם אודותיו מבוקשת הבקשה
מספר הזהות
שם המשפחה

השם הפרטי

שם האב

שם האם

תאריך הלידה

שנה

חודש

ארץ הלידה

יום

המצב האישי
 רווק/ה

המין

 נשוי/אה

 גרוש/ה  אלמנ/ה

הרחוב

הישוב

המען

מספר הבית

מספר הדירה

המיקוד

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

הפרט לפני התיקון

התיקון המבוקש

 זכר
 נקבה

מספר הטלפון

לשימוש המשרד
תוקן ל-

שם המשפחה
השם הפרטי
שם האב
שם האם
המצב האישי
תאריך הלידה
מקום הלידה
הדת
הלאום
א
ח
ר
האסמכתאות המצורפות:

תצהיר

הצהרת המבקש בדבר הסכמתו לתיקון המרשם )ימולא בכתב ידו של המבקש(.

הנני מצהיר על הסכמתי לתיקון:
תאריך

מספר הזהות

שם המבקש/ת

חתימת המבקש/ת
בבקשה לשינויים/תיקונים/השלמות עבור קטין שטרם מלאו לו  18שנה ,יחתום גם ההורה השני.
שם ההורה השני

מספר הזהות

מר 3 /
הלשכה ב-
הבקשה אושרה  /נדחתה ע"י

חתימה
לשימוש המשרד

תאריך

07/2012
שם מקבל/ת הבקשה
תאריך

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
בקשה להארכת תוקף ולשינויים בדרכון  /תעודת מעבר
לתשומת לבך!
ניתן להאריך תוקפו של דרכון )לבגיר( עד  10שנים מתאריך הוצאתו .אולם ,דרכון שנופק בהיות המבקש קטין ,ניתן יהיה להאריך תוקפו
עד ל 5-שנים מתאריך הוצאתו .תעודת מעבר ניתן להאריך תוקפה לשנתיים נוספות עד להשלמת חמש שנים מתאריך הוצאתה .לא ניתן
להחליף או להוסיף תמונה בדרכון.
פרטי מבקש/ת השירות
מספר הזהות
שם המשפחה

שם האב

השם הפרטי

המין

שם האם

תאריך הלידה

ארץ הלידה

שנה

 זכר
 נקבה
הישוב

המען

הרחוב

מס' הבית

מס' הדירה

טלפון בבית

המיקוד

חודש

יום

טלפון בעבודה

שימ/י לב :המען שירשם בטופס זה ישמש כהודעה על שינוי המען שלך ,של בן  /בת זוגך וילדיך הקטנים ,בתנאי שיצורפו ספחי תעודות הזהות
שלכם.

נא לסמן  Xבמשבצת המתאימה לבקשתך

 הארכת תוקף הדרכון  /תעודת מעבר
 שינוי שמי ל:

השם הפרטי

שם המשפחה
בלועזית

בעברית

בלועזית

בעברית

 שינויים אחרים
אם הבקשה להארכת הדרכון עבור קטין שטרם מלאו לו  18שנה ,יחתום אחד ההורים על בקשה זו ,נוכחות ההורה והקטין חובה,
אם ההורים אינם נשואים זה לזו על ההורה השני לחתום על הסכמה להארכת הדרכון בנוכחות הפקיד בלשכה ,או בפני עורך-דין המאשר את
הסכמת ההורה השני ,או בפני נציג )קונסול( ישראל בחו"ל.
בהיעדר הסכמה אישית של ההורה השני יש להציג פסק דין או הסכם גירושין מקורי מאושר ע"י בית המשפט ,המציין כי החזקה על הקטין ניתנה
להורה המגיש את הבקשה לבירור והחלטה.
הצהרה :אני מאשר/ת שבמסגרת הטיפול בבקשתי זו יתקבל ממשטרת ישראל מידע לגבי מקובץ המרשם הפלילי.

חתימת האב
מקום

מספר הזהות

חתימת האם
חתימת המבקש/ת

תאריך
דר 2 /

לשימוש המשרד

הלשכה ב-
סוג

מספר הזהות

תאריך
מספר תעודה

לשכה מנפקת

03/2013
שם מקבל/ת הבקשה

תאריך הנפקה

שנה

חודש

יום

לשכה מדווחת

תאריך ההארכה

שנה

חודש

יום

רשימות פנימיות
נבדק ע"י
נמסר ביד בתאריך

נחתם ע"י
לידי

נשלח בדואר רשום ביום
מספר הזהות

חתימת המקבל/ת

סמלי הגבלות

