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 כללי .1

 נקבע: 1965 –התשכ"ה  ןבחוק מרשם האוכלוסי .1.1

 ם.ושיכי גם פרטי הדת והלאום הינם פרטי רנקבע לחוק  2בסעיף  .1.1.1

 .לכך התנאים ומהם ניתן לרשום אדם כיהודיא לחוק מגדיר באילו מקרים 3סעיף  .1.1.2

ב )א( לחוק מגדיר כי פרטי רישום  ברישום ראשוני במרשם, יש לרשום 19עיף ס .1.1.3

עפ"י תעודה ציבורית, ובהיעדר תעודה ציבורית ניתן לרשום עפ"י הודעה )הצהרה(, 

ואולם לענין רישום פרטי דת ולאום, בהעדר תעודה ציבורית, הרישום ייעשה על פי 

א לחוק 3י, שיירשם בהתאם לקבוע בסעיף הודעת התושב. פרט לרישום יהוד

 מרשם האוכלוסין.

לחוק, נותן סמכות שלא לרשום דת ולאום שניתנו עפ"י הצהרה  (בב )19סעיף  .1.1.4

 במידה ויש יסוד סביר להניח שהמידע אינו נכון.

 ,ובכללם בפרטי הדת והלאום ,םושיבפרט ר שינוילחוק, קובע כי כל  (א) ג19סעיף  .1.1.5

 המעידה על השינוי שחל.  מחייב תעודה ציבורית

ועפ"י בפרטי המרשם לבקשת התושב  תיקון, כי ניתן לבצע קובע לחוק ד19סעיף  .1.1.6

 עידה כי הרישום לא היה נכון.מה תעודה ציבורית

ה לחוק קובע כי בסמכות פקיד רישום ראשי לבצע תיקון או שינוי בפרט 19סעיף  .1.1.7

אישי, שלגביהם  מרשם עפ"י תעודה ציבורית, למעט בפרטי דת, לאום ומצב

 נדרשת הסכמה של התושב או פניה לביהמ"ש לענייני משפחה.

יש סמכות לדון בשאלת יהדותו של תושב, ביה"ד הרבני קובע, כי לא לחוק 3סעיף  .1.1.8

   י נישואין וגירושין המובא בפניו.וזאת במסגרת דיון בעניינ

 שינוי דת ולאום .1.2

 המרת דת של תושב/אזרח.שינוי פרטי הדת והלאום במרשם האוכלוסין בעקבות 

 המרת דת בישראל .1.3

כאשר ההמרה נעשתה בישראל, יש לקבל כאסמכתא תעודת המרה עפ"י פקודת  .1.3.1

 העדה הדתית )המרה(.

 הדת במרשם יירשם כדלקמן: פרט שינוי .1.3.2

תאריך שינוי הדת במרשם יירשם מיום הגיור כפי שמצוין  ,למי שהתגייר .1.3.2.1

 בתעודת ההמרה.

יירשם )שינוי הדת( במרשם תאריך ההמרה  ,למי שהמיר דתו לדת אחרת .1.3.2.2

 תעודת ההמרה.מתן אריך החל מת
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תושב/אזרח המבקש שינוי בפרט הדת ובידו פסק דין שניתן על ידי בית דין דתי  .1.3.3

 מוסמך של אחת מן העדות המוכרות בארץ, יידרש להמציא תעודת המרה בנוסף

 ים(.)יהודים תעודת המרה ממינהל הגיור, לשאר הדתות ממשרד המשפט

לדרוש, בנוסף לתעודת הגיור, יש  (שאינו ממערך הגיור) פרטי  כאשר מדובר בגיור .1.3.4

תאריך שינוי הדת במרשם תעודה ציבורית )פס"ד הצהרתי מבית המשפט(. גם 

 פי שמצוין בתעודת הגיור/פס"דכיירשם מיום הגיור 

 המרת דת בחו"ל .1.4

בצרוף פס"ד  המיר דתו בחו"ל ידרש להמציא תעודה בדבר ההמרה בחו"לשמי  .1.4.1

 הצהרתי מבימ"ש מוסמך בישראל.

א' לחוק המרשם, מי שרשום במרשם והמיר דתו בחו"ל 3בהתאם לתיקון סעיף  .1.4.2

והמציא פס"ד ביה"ד הרבני המאשר הגיור, פקיד הרישום יבדוק האם פס"ד ניתן 

אם פסה"ד ניתן במסגרת דיון בעניני  במסגרת דיון במצבו האישי של המבקש.

 ניתן לשנות את הדת בהתאם.  ן,נישואין וגירושי

 השבה ליהדות .1.5

ניתנה לגביו החלטה בדבר השבה כעת את דתו לדת אחרת ובעבר יהודי שהמיר 

 לצורך עדכון המרשם יש להמציא אישור על המרת דת מהממונה על המחוז ליהדות,

יספק רק אם ניתן במסגרת דיון בענייני בית דין רבני של במשרד המשפטים. פס"ד 

 .וגירושין נישואין

 המרת דת לקטינים .1.6

אין בהמרת דת של הורה כשלעצמה כדי להוות אסמכתא להמרת דת של ילדו  .1.6.1

הקטין. לפיכך, יש לבדוק את תעודת ההמרה של ההורה ולוודא כי הקטינים כלולים 

בתעודה. היה ולא הוכללו הקטינים בתעודה הרי שדתם של הקטינים לא הומרה 

 ביהם.ואין לשנות פרט הדת במרשם לג

קטינים שנולדו לאחר שהאם התגיירה )מועד גיור האם הינו מיום הגיור( יירשמו  .1.6.2

כיהודים מיום לידתם )גם אם תעודת ההמרה/פס"ד הוצאו במועד מאוחר ללידת 

מאוחר יותר . במידה ובמועד הלידה נרשמו פרט דת ולאום אחרים, והקטינים(

ע קודם הלידה, יתוקנו פרטי הגיור אירניתנה תעודת המרת דת או פסק דין לפיו 

 הדת והלאום של הקטין ליהודי מיום לידתו, בהתאם להודעת האם.
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 מטרת הנוהל .2

 לקבוע את השיטה לטיפול בשינוי פרט הדת עפ"י בקשת התושב. .2.1

לקבוע את אופן הטיפול בתעודות להמרת דת המגיעות ישירות מהגוף המורשה להמיר  .2.2

 דת לרשות האוכלוסין.

 תנאים ודרישות  .3

 על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים:

 נוכחות אישית של המבקש חובה והגשת בקשה לשינוי דת. .3.1

 אסמכתאות לשינוי דת.צירוף  .3.2

 השירות אינו כרוך בתשלום אגרה. -תשלום אגרה  .3.3

 הליך הטיפול  .4

פקיד הרישום המקבל את טופס הבקשה יבדוק את הפרטים בטופס הבקשה לשינויים  .4.1

 התיק האישי והתעודה שמסר המבקש. השלמות ותיקונים מול

הפקיד יבדוק אם האסמכתא להמרת דת שהמציא המבקש עונה על הדרישות שפורטו  .4.2

 לנוהל זה. במקרה חיובי יאשר את הבקשה. 2בפרק 

 במידה והאסמכתא לבקשה אינה עונה במלואה על הדרישות, לא תאושר הבקשה. .4.3

ודרכונים  התעודה לממונה למרשם קיים ספק בנוגע לתעודת גיור שניתנה בחו"ל, תועבר .4.4

 לבירור.)ראש הדסק( 

הומצאה תעודת גיור מחו"ל ובנוסף לה צורף פס"ד ביה"ד הרבני המאשר הגיור, יבדוק 

פקיד הרישום האם פס"ד ניתן במסגרת דיון במצבו האישי של המבקש, במידה ופס"ד 

המבקש על טופס , יחתום ואין חשש כי המבקש חי כבן דת אחרת ניתן במסגרת הליך זה

 הבקשה ויאשר הרישום.

 תעודות המרת דת המגיעות ישירות מהגוף המורשה להמיר דת לרשות האוכלוסין .4.5

את פרטי האדם ובני משפחתו בקובץ פקיד הרישום המקבל את התעודות יבדוק  .4.5.1

 המרשם.

 המרת הדת חלה על אדם אחד בלבד אופקיד הרישום יבדוק האם תעודת  .4.5.2

 וספים.שמתייחסת לבני משפחה נ

פקיד הרישום יעדכן בקובץ המרשם את פרטי הדת והלאום בהתאם לתעודת  .4.5.3

 ההמרה ומבלי לבקש מהתושב להגיע באופן אישי ללשכה.
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כגון מי  -תושב זכויות או הטבותבמקרים בהם בעקבות המרת הדת מגיע לאותו  .4.5.4

ולקבל אזרחות  -לעולה חדש -שבעקבות המרת הדת זכאי לשנות מעמדו מתושב

 לזמנו ללשכה להשלמת התהליך.חובה  -ת ישראלי

חובה לבדוק באופן יסודי גם את תעודות  -לעיל 4.5.4מקרים כפי שפורטו בסעיף  .4.5.5

לשנות  , במסגרת שינוי המעמד של הורה,המרת הדת של ילדיו הקטינים ובהתאם

 את מעמדם.

 על הפקיד להיכנס לשירות עדכונים במערכת אביב בתיק אדם עדכון דת ולאום. .4.6

הפקיד לוודא שאין הגבלה כל שהיא למתן השירות, במידה ויש הגבלה יש לפעול על  .4.7

 .1.2.0001בהתאם לנוהל טיפול בהגבלה מספר 

, במידה וכן לפעול בהתאם לנוהל טיפול בקוד 19על הפקיד לוודא שקוד האזרחות אינו  .4.8

 .4.9.0002אזרחות מספר 

והל עדכון מען/כתובת מספר באם הכתובת שונתה יש לבצע את השינוי/תיקון בהתאם לנ .4.9

2.13.0001. 

יש לעדכן את פרטי הדת והלאום בקובץ  4.9עד  4.1לאחר ביצוע כל האמור בסעיפים  .4.10

 בנוהל זה. 1.2.2לפי סוג עדכון "שינוי" ולרשום תאריך תוקף בהתאם לאמור בסעיף 

במידה ויש ילדים קטינים הנכללים בתעודת המרת דת בישראל, או בתעודה מחו"ל יש  .4.11

 לעדכן את רשומתם בקובץ ובשאלוניהם האישיים.

 יש לתייק בתיק האישי את הבקשה לשינויים ואת האסמכתאות לשינויים. .4.12

 להלן השינויים שיש לבצע בשאלון הרישום  .4.13

יש לסגור בסוגריים את הדת הרשומה ולידה לרשום את הדת החדשה  –בשאלון הרישום 

 והלאום. 

 החוק וסעיפיו  .5

 .1965 –לחוק מרשם אוכלוסין התשכ"ה   ה19עד  19, 15א, 3)א(, 2סעיפים 

 נספחים  .6

 (3טופס בקשה לשינויים, השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין )מר/
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