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 כללי .1

חוק מרשם האוכלוסין מגדיר שישה מצבים אישיים שהם: רווק, נשוי, גרוש, אלמן, בן/בת  .1.1

 זוג בברית הזוגיות, פנוי )מברית הזוגיות(. 

שינויים ותיקונים במרשם יעשו עפ"י תעודה ציבורית בלבד, הכל כמפורט בחוק ככלל  .1.2

 מרשם האוכלוסין.

בפרט המצב האישי ושם  ,לחוק מרשם האוכלוסין הרישום במרשם 3כאמור בסעיף  .1.3

 הזוג אינו מהווה ראיה לנכונותו. /בתבן

"טיפול בעדכון  שינוי מצב אישי לבן/בת זוג בברית הזוגיות או פנוי יש לפעול עפ"י נוהל .1.4

 .2.11.0010מצב אישי לבן/בת זוג בברית הזוגיות לחסרי דת" מס' 

 מטרת הנוהל .2

 האישי.בפרט המצב בשינוי/תיקון הרישום לקבוע את השיטה לטיפול 

 תנאים ודרישות .3

 : על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים .3.1

–האוכלוסין  לחוק מרשם 17בקשה המוגשת מכח סעיף  –נוכחות אישית במידת הצורך  .3.2

 נוכחות אישית חובה.

 הצגת תעודת זהות ודרכון )במידה וקיים( לביצוע השינוי/התיקון. .3.3

נישואין / גירושין /  הודעה עלמילוי הגשת בקשה לתיקון המצב האישי,  לשכה,לבפניה  .3.4

 בת זוג ברית הזוגיות / פנוי. -התאלמנות / בן 

טוריונית לעברית )אין לבקש ומתורגמת נו תעודה ציבורית מקורית מאומתת כנדרש .3.5

המעידה על מהות השינוי או התיקון: תעודת נישואין,  תרגום לתעודה בשפה הערבית(

מוסמך או סק דין הצהרתי מבית דין תעודת גירושין, תעודת פטירה של בן/בת הזוג או פ

 מבימ"ש מוסמך המצהיר על השינוי או התיקון המבוקש.

 .י שאינו תושב הרשום במרשם האוכלוסיןלגבי מ –תעודה על מצב אישי קודם  .3.6

יצוין כי בתי הדין הדתיים מוסמכים לדון במצב אישי של בני עדתם בלבד, אולם לגבי  .3.7

התרת נישואין הם יכולים לקבל הסמכה מבית המשפט לענייני משפחה. לפיכך במקרה 

ני מבית דין דתי לזוגות בני דתות שונות, יש לצרף פס"ד מבימ"ש לעניי של גירושין

 משפחה המסמיך את ביה"ד הדתי להתיר את הנישואין.

באם התעודה הופקה ע"י הרשות הפלסטינית יש לדרוש פס"ד של בית הדין השרעי   .3.8

  בישראל המאשר את הנישואין/גירושין.

 .ות אינו כרוך בתשלוםהשיר -תשלום אגרה  .3.9
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 הליך הטיפול .4

בדוק את התעודה רישום המקבל את הבקשה לשינוי/תיקון המצב האישי יהפקיד  .4.1

 ./יםהמעידה על שינוי/תיקון במצב האישי מול תיק המרשם של המבקש

ייודא כי צורפו אליה כל ולשינוי /תיקון המצב האישי את הבקשה  יקבלרישום הפקיד  .4.2

 לעיל.  )תנאים ודרישות( 3בפרק הנדרשים כאמור המסמכים 

ר וזאת בהתאם לאמור פקיד הרישום ידרוש תעודה על מצב אישי קודם של בן הזוג הז .4.3

 .3.6בסעיף 

   ככל שמדובר במדינה המנפיקה תעודה כאמור, ידרוש פקיד הרישום התעודה כשהיא  .4.3.1

 מאומתת כדין.   

   שר הונפקה במדינת אזרחותו של הזר נרשם מצבו האישי ככל שבתעודת הנישואין א .4.3.2

 ניתן להסתפק בכך. –הקודם    

  ודה על מצב אישי קודם, הרי שיש לקבל ככל שמדובר במדינה אשר אינה מנפיקה תע .4.3.3

  ה נוטריונית של האזרח הזר על מצבו האישי הקודם. את ההצהרה הנוטריונית רהצה   

ניתן למסור בפני קונסול ישראל בחו"ל, נוטריון בחו"ל, נוטריון בארץ, קונסול מדינת 

 המוצא של הזר בארץ.

   ו קטין, כחריג ניתן לפטור נישואין בארץ, כאשר הזר שוהה בארץ עוד מזמן היות .4.3.4

 מתעודה על מצב אישי קודם.   

יש לרשום את השינוי במצב האישי על סמך  ככלל,בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון,  .4.4

עולה חשש לחוסר במקרים חריגים בהם  .המעידה על השינוי תקינהתעודה ציבורית 

פגם אחר לאו  יתנכונות פרטי הרישום המבוקשים או לאי אמיתות התעודה הציבור

 ., בסמכות פקיד הרישום לעכב את השינוי ברישום עד לבירור הנושאבתעודה

 , בין היתר, בדיקה של התעודהתכלוללבקשה שצורפו המסמכים לפיכך, בחינת  .4.5

האם זיהוי וזהות הצדדים שהתעודה מתייחסת אליהם, : מהימנותה; הציבורית

ככל וץ לישראל; חמוסמכת בישראל או מ נערכו על ידי רשות ציבורית /גירושיןהנישואין

נוהל ) 1.3.0001נוהל עומדת בתנאים המפורטים בהיא האם  -שמדובר בתעודת חוץ 

האם היא מעידה על השינוי או התיקון ; ל באימות תעודה ציבורית שניתנה בחו"ל(הטיפו

וכיו"ב. במידת הצורך יערך המבוקש או שהיא מאשרת תעודה שניתנה ע"י רשות אחרת 

 בירור הנסיבות הנוגעות לעניין. 

 וכי ניתן להסתמך עליה ככל שהובהר כי התעודה שהוגשה היא תעודה ציבורית כדין .4.6

 . בהתאם, יעודכן המצב האישי ינוי הרישוםלצורך ש

https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_approve_public_certifiacte_apostille
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_approve_public_certifiacte_apostille
https://www.gov.il/he/departments/policies/policy_approve_public_certifiacte_apostille
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בגליון במקביל יצוין  ובן/בת זוג זר/ה נישואין של אזרח ישראלירישום שר מדובר בכא .4.7

הרישום כי המצב האישי עודכן ל"נשוי" רק על סמך התעודה הציבורית שהומצאה, וכי 

שתוגש  )ככלנושא כנות הקשר יבחן במסגרת בקשה למעמד בישראל עבור בן הזוג הזר 

ואין בעדכון המצב האישי במרשם האוכלוסין משום קביעה לכאן או לכאן ביחס לכנות כזו( 

 הקשר על כל הכרוך בכך.

במקרים בהם מוצגת תעודת נישואין, לנישואין שנערכו ע"י רושמי הנישואין/בתי הדין  .4.8

קיד השונים בארץ, לבני זוג שאינם משתייכים שניהם לדת שהנישואין נערכו על פיה, פ

במידה וכן, ידרוש הרישום יבדוק עם בני הזוג האם נערכה המרת דת טרם הנישואין. 

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.

בית דין דתי לנישואין של בני זוג שאינם משתייכים לדת על  במקרים בהם מוצג פס"ד של .4.9

פיה נערכו הנישואין פקיד הרישום ידרוש תעודת המרת דת ויפנה הזוג להמציא פס"ד 

 .חדש לאחר המרת הדת כנדרש

(, לא 4.8, 4.7 ,4.4 ,4.3)ככל שמתעורר ספק בנוגע לתעודה כמפורט בסעיפים לעיל  .4.10

הבירור. פקיד הרישום יעדכן הגבלת מצב אישי  ישונה המצב האישי עד לאחר תום

ברשומת המבקש/ים ויציין בגיליון הרישום מהות הבירור הנדרשת. ככל שלא הומצאו 

ם / ההבהרות הנדרשות, פקיד הרישום יודיע בכתב למבקש/ים כי לא ניתן המסמכי

לרשום את השינוי. ככל שהומצאו המסמכים / ההבהרות הנדרשות באופן שבו ניתן 

 לעיל. 4.5להסתמך עליהם, יפעל פקיד הרישום בהתאם לאמור בסעיף 

גיות, פקיד הרישום המקבל בקשה לשינוי מצב אישי במקרה של רישום בברית הזו .4.11

  .2.11.0010יפעל בהתאם לנוהל מס'  מחיקה ממרשם הזוגיות

הנישואין אחד במועד פקיד הרישום המקבל בקשה לשינוי מצב אישי לזוג שנישא כאשר  .4.12

( יש 18הקבוע בחוק גיל הנישואין )מתחת לגיל בניגוד לגיל הנישואים מבני הזוג היה 

 .2.11.0006 לפעול עפ"י נוהל נישואי בוסר )קטינים(

בתי הדין השונים בארץ אינם מוסמכים לדון בגירושין של זוגות בני דתות שונות. במקרים  .4.13

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 

לקבל ההתרת נישואין/ת.גירושין ולעדכן המרשם משפחה שהסמיכה את בית הדין ניתן 

התרת לדון בבהתאם. במידה ובית הדין לא הוסמך ע"י בית המשפט לענייני משפחה 
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סמכות ועל כן יש לדחות את בנישואין/גירושין הרי שהתרת הנישואין נערכה שלא 

הבקשה ולהפנותם אל בית המשפט לענייני משפחה לפי חוק שיפוט בענייני התרת 

במקרים בהם יתקבלו  .1969( תשכ"ט לאומית-ןסמכות ביוואין )מקרים מיוחדים ניש

רישום קודם של נישואין או גירושין יש לקבל הבקשה  פסקי דין של ביה"ד המבטלים

ולהעבירה בצרוף התיקים האישיים, פרוטקול הדיון וההחלטה, הסברים בכתב מבני הזוג 

  דיקה והחלטה.למחלקת מרשם ודרכונים לבלנסיבות התיקון 

קבלת  יםמחייבלחוק מרשם האוכלוסין  15,16שלא עפ"י סעיפים שינוי מצב אישי לגרוש,  .4.14

ה' 19ג' ו 19ובהתאם לסעיפים הודעת התושב שהפרט מתייחס אליו, לאור זאת הסכמת/

פני פקיד המרשם. בכל פניה לעדכון מצב אישי לגרוש יש לדרוש הסכמת שני בני הזוג ב

בקשה לעדכון גירושין לגירושין שנעשו באופן חד צדדי, יש להפנת  במקרים בהם מוגשת

 הבקשה לחו"ד אגף מרשם וביומטרי.

"גירושין אחת קטנה", אין בכאשר מתקבל פס"ד מבית הדין השרעי בו נכתב כי מדובר  .4.15

לשנות מצב אישי, יש להוסיף הגבלה "מצב אישי" ובמלל לרשום "גירושין אחת קטנה" 

פס"ד שבו יקבע כי הגירושין הינם גירושין  / להמציא תעודת גירושיןויש להפנות התושב 

גירושין כי הגירושין הינם סופיים, ניתן לבטל הגבלת  עודתת / דסופיים. ככל שיומצא פס"

 המצב האישי ולעדכן הגירושין במרשם.

כאשר מתקבלת התרת נישואין מביה"ש לענייני משפחה, ניתן לעדכן המצב האישי של  .4.16

לחוק  16הסכמת / הודעת התושב וזאת בהתאם לסעיף  שהתקבלה בליהזוג גם  שני בני

  .המרשם

במידה והמבקש המציא תעודת גירושין שנערכו באחת השגרירויות בארץ, יש להודיע לו  .4.17

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

 .אינה קבילהששנערכו בקונסוליה 

נוכח פקיד הרישום בלשכה כי פרט המצב האישי הרשום במרשם אינו נכון יודיע לאדם  .4.18

תינתן לו הזדמנות להשמיע טענותיו  ,שהפרט מתייחס אליו כי יש לתקן את המצב האישי

יוסבר לו כי בכוונת המשרד לפנות לבית המשפט בבקשה  ,במידה ויתנגד .ולתת הסכמתו

ם עמדת התושב בצירוף התיעוד צבו האישי. התיק עפסק דין הצהרתי לתיקון מלקבלת 

 עון תיקון יועבר למח' מרשם ודרכונים להמשך טיפול.המוכיח את הט

במקרים בהם מתקבלת בקשה לשינוי מצב אישי לגרוש/ה לזוגות שאחד מבני הזוג אינו  .4.19

אזרח הנמצא בהליך מדורג, פקיד הרישום יעביר המידע אל מח' אשרות בדבר שינוי 

 .5.2.0017אישי, ראה נוהל הפסקת הליך מדורג המצב ה



 

 2.11.0001 ל: מספר נוה  מרשם תחום: 

 שינוי / תיקון במצב אישי נושא:

 6מתוך      6דף    

 20/07/2021 : תאריך עדכון 

 
 

 
 
 

 2.11.0001 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות
 

 

 .ייכנס לשירות עדכונים במערכת אביב, טיפול מצב אישי פקיד הרישום .4.20

. במידה וכן יש לפעול בהתאם לנוהל 19יוודא שקוד האזרחות אינו קוד  פקיד הרישום .4.21

 .4.9.0002מספר  19טיפול בקוד אזרחות 

שירות. במידה ויש הגבלה יש לפעול יוודא שאין הגבלה כלשהי למתן ה פקיד הרישום .4.22

 .1.2.0001בהתאם לנוהל טיפול בהגבלה מספר 

באם חל שינוי בכתובת יש לבצע את השינוי/תיקון בהתאם לנוהל עדכון מען מספר  .4.23

2.13.0001. 

במקרים בהם נרשם האזרח/תושב כנשוי לזר/ה בתיק זר והזר/ה קיבל/ה מעמד ארעי  .4.24

את הקשר בין רשומת האזרח הישראלי והרשומה  ונרשמ/ה במרשם, יש לבטל 5מסוג א/

 בקובץ זרים ולעדכן קשר משפחתי בין האזרח/תושב לתושב ארעי בקובץ המרשם.

ולבצע יש לבצע את השינוי/תיקון בקובץ  4.23עד ו 4.1לאחר ביצוע כל האמור בסעיפים  .4.25

 את הדברים הבאים:

לתעודת במקרים בהם הוגשה בקשה לבחירת שם משפחה, יש לפתוח בקשה  .4.26

זהות חדשה, במקרים בהם למבקש דרכון תקף, יש לפתוח בקשה לדרכון חדש 

 שתוקפו כתוקף הדרכון הנוכחי.

 חדש.ספח במקרים בהם לא הוגשה בקשה לבחירת שם משפחה, יש לנפק  .4.27

במידה ויש צורך לערוך ברורים והעברת החומר לשיקול דעת המטה יש לכלול בני הזוג  .4.28

 ם: "הוגשה בקשה לשינוי/תיקון מצב אישי".בהגבלה "מצב אישי" ולרשו

 החוק וסעיפיו .5

-)ה(, לחוק מרשם האוכלוסין תשכ"ה19)ד(, 19)ג(, 19, 17, 16, 15)א(, 2סעיפים  .5.1

1965. 

 .2010-לחסרי דת התש"ע חוק ברית הזוגיות .5.2

 .1969סמכות בינלאומית( התשכ"ט ומקרים מיוחדים חוק שיפוט בענייני התרת נישואין ) .5.3

 נספחים .6

 (.6הודעה על שינוי מצב אישי )מר/ .6.1

 (.3בקשה לשינויים, השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין )מר/ .6.2

 (.57ן" )מר/וכלוסיעדכון מצבך האישי במרשם האמכתב תשובה למבקש " .6.3

 תעודה ציבורית מחוץ לארץ ואימותה 1.3.0001נוהל  .6.4

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/MR6.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/MR3.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/MR57.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/policy_approve_public_certifiacte_apostille/he/1.3.0001.pdf

