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 כללי -שינוי שם 

  כללי .1

 הודעה בדבר שינוי שם לבגיר ולבני המשפחה

קובע: "בגיר רשאי לשנות את  "החוק"( - )להלן 1956 -, התשט"ז לחוק השמות 10סעיף  .1.1

 ".שם משפחתו ושמו הפרטי

  :לחוק 12עיף סעל פי  .1.2

 .שם משפחתם החדש קטין, שהוריו שינו שם משפחתם, מקבל על ידי כך את .1.2.1

את שם הקטין נה את שם משפחתו, מקבל ישוההורה , דהורה יחישיש לו קטין  .1.2.2

 הוא: הורה יחיד .החדש של אותו הורה משפחתו

 ההורה השני נפטר.ש ההורה הרשום, לאחר  .1.2.2.1

 ההורה הנוסף. רישום שלאין ההורה הרשום, ו .1.2.2.2

קטין, שאחד מהוריו שינה את שם משפחתו לשם ההורה האחר, יקבל על ידי כך  .1.2.3

 .תףאת שם המשפחה המשו

יש לפעול בהתאם לנוהל הטיפול בשינוי  -לחוק  13בהתאם לסעיף קטין  שינוי שם של .1.3

 .2.10.0007שם פרטי ומשפחה לקטין מספר 

  אישור על שינוי שם היסטורי .1.4

יגיש בקשתו לקבלת  ,טרם היכנס חוק השמות לתוקפובאדם ששינה את שמו  .1.4.1

ובעיקר ידועים לו, הירשום את מירב הפרטים  הובתעודה המעידה על שינוי שם 

כדי שאלה יסייעו לאיתור שינוי  שבו הוא בוצע, והתאריךבו התבקש השינוי המחוז 

 .)ילקוט הפרסומים(השם בפנקסי השמות 

הבקשה תועבר לגנזך הורדות לטיפול. אותר פנקס השמות שבו רשום השינוי  .1.4.2

 תעודה על ידי הגנזך. העתק שלח לוי

 .אינו ידוע אב למי ששם אביופרטי של קביעת שם  .1.5

האם עד הגיעו של ת א' לחוק השמות, מי ששם אביו אינו ידוע, רשאי 9לפי סעיף  .1.5.1

 .וורשאית אף לבטל אבפרטי ללקבוע שם   16הילד לגיל 

פרטי של בכל עת לקבוע שם הוא רשאי  שם אביו אינו ידוע,ו 16לגיל  בהגיע קטין .1.5.2

 .ואב או לבטל
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זה אינו פרט רישום, כהגדרתו מאחר ורישום שם פרטי של אב על פי סעיף  .1.5.3

 "חוק המרשם"( -)להלן 1965 -לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה 21 -ו 2בסעיפים 

ה זו הכללים הרי שלצורך ביטולו די בבקשת האם או הילד, ולא חלים על בקש

 שבפרק ג' לחוק המרשם.

 פעם אחת בלבד. ותאפשריאב או ביטולו פרטי של קביעת שם  .1.5.4

אב פרטי של ת שם קביעלעיל, יתאפשר בתנאי ש 1.5.2 -ו 1.5.1האמור בסעיפים  .1.5.5

אם כשהשם אב  החל על רישוםלחוק המרשם,  21סעיף את האמור באינה סותרת 

 .פנויה

קביעת שם פרטי של אב תתאפשר רק במקרים בהם אב הקטין אינו ידוע, אולם 

 נוהל הוספת פרטי אב לקטיןקיים אב ידוע הרי שיש לפעול עפ"י במקרים בהם 

 .2.2.0007מספר  תושב ישראל הרשום במרשם האוכלוסין

 .אבפרטי של שם  קביעתלא הייתה פנויה אין לאפשר  הלידהכאשר האם בעת  .1.5.6

 לא יופיע בתעודת הלידה. סעיף זה  בהתאם להוראותשנקבע שם פרטי של אב  .1.5.7

לאחר רישום קביעת שם פרטי של אב או ביטולו, בהתאם לאמור בסעיף זה, יש  .1.5.8

ה בגיליון הרישום של הילד, לפיו רישום השם הפרטי של האב או לרשום הער

 א לחוק השמות. 9ביטולו נעשה בהתאם לסעיף 

 לחוק: 16סעיף  .1.6

 מי שמגיש בקשה לשינוי שם אשר עלול להטעות או לפגוע בתקנות הציבור או    1.6.1

  בריגשותיו, יש לדחות הבקשה.      

 דחיית   -יש לדחות בקשתו לשינוי שם -יותו בגירמי שהורשע בביצוע עבירת מין בה  1.6.2

 הבקשה מתייחסת הן לשם המשפחה והן לשם הפרטי.          

מסמך נסיעה )דרכון או ב המחזיקמבקש  לשבכל בקשה לשינוי שם פרטי ו/או משפחה  .1.7

 : יש תקף,תעודת מעבר( 

הקיים ה להודיע למבקש כי לנוכח שינוי השם, לא ניתן לשנות השם במסמך הנסיע .1.7.1

למבקש לא קיימת לוודא תחילה כי לכן, יש ויש לנפק מסמך נסיעה חדש, 

 הכללה ברמ"ד(.ו/או ) או ביה"ד הרבני לת הוצל"פ ו/או מג"קבגה

במקרה שקיימת הגבלה כאמור, ככל שהמבקש עומד על דעתו לשנות את שמו, יש  .1.7.2

הרשום בו )שכן השם  מסמך הנסיעה שברשותויבוטל להודיעו כי עם ביצוע השינוי 

חדש עד להסדרת  מסמך נסיעהולא ניתן יהיה לנפק  אינו תואם את שמו החדש(

 הכללה ברמ"ד(.ו/אואו ביה"ד הרבני ) ענייניו בהוצל"פ / מג"ק
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וההגבלה הוסרה, ניתן לנפק מסמך נסיעה בגין  הנ"לת וגבלההסדיר את עניין ה .1.7.3

 שינויים בפרטים האישיים.

 טרת הנוהלמ .2

 בנילול בהודעה בדבר שינוי שם משפחה ושם פרטי לבגיר ולקבוע את השיטה לטיפ .2.1

 משפחתו.

לקבוע את השיטה לטיפול בשינוי שם משפחה לקטין בעקבות שינוי שם משפחה  .2.2

 )אף אם התגרשו זה מזו(.הרשומ/יםהורה/הורים  של

 נאים ודרישותת .3

 :על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים

 .נוכחות אישית חובה .3.1

 .תעודת זהות .3.2

 .ן ישראלי תקף או ניתן להארכה, במידה וישדרכו .3.3

 .הגשת הודעה בכתב בדבר שינוי שם .3.4

 ם.מכתב הסבר שבטופס ההודעה בדבר שינוי ש .3.5

שינוי המבוקש, או המצאת אישור ממדינת התושב ארעי יידרש להמציא דרכון זר עם  .3.6

 אזרחותו שלפי חוקיה אינה מכירה בשינוי שם.

 :שם משפחה של הורה/יםהכללת ילד קטין בהודעה בדבר שינוי  .3.7

 . נוכחות אישית של שני ההורים, או הורה יחיד .3.7.1

 , נוכחותו האישית חובה.16כאשר מדובר בקטין מעל גיל  .3.7.2

 .תעודת זהות של ההורים ושל הקטין, במידה ויש לו .3.7.3

לביצוע הרכשה לדרכון חובה נוכחותו האישית קטין יש דרכון תקף, לבהם  םבמקרי .3.7.4

 . חדש

 גרה הקבועה בלוח האגרות.אהשירות הנ"ל כרוך ב .3.8

 ליך הטיפולה .4

 :פקיד הרישום, המוסמך לכך בלשכה המקבל את טופס ההודעה בדבר שינוי שם

 יזהה את מבקש השירות בהתאם לתעודת הזהות שהוצגה בפניו. .4.1

 .המצורפים לבקשהמסמכים בויבדוק את הפרטים בטופס  .4.2

 ממחושבת.במערכת השל המבקש ואת הפרטים  הסרוק יבדוק את התיק האישי .4.3
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יש לתת השירות עפ"י קובץ המרשם ובסיום לא נסרק התיק האישי במקרים בהם  .4.4

 סריקה.לישלח הבקשה לתיוק והטיפול פקיד הרישום 

 20 -ו 16)סעיפים  יוודא שההודעה בדבר שינוי שם נמסרה לפי ההוראות שבחוק השמות .4.5

 .לחוק(

 ."ודרישות"תנאים  3בסעיף כמפורט  יוודא שהמבקש ממלא את כל התנאים .4.6

  .יוודא שמוסר ההודעה הינו תושב ובגיר .4.7

שינופקו לו החל  ובמסמך הנסיעהיסביר למבקש כי השם הקודם יירשם בתעודת הזהות  .4.8

 שינוי.מיום השבע שנים מיום השינוי ובמשך 

זר בר תוקף שהשינוי בוצע בו לפי חוקי  וןמבקש שהינו תושב ארעי יצרף לבקשה דרכ .4.9

אישור אשר על פי חוקי מדינת האזרחות אינה מכירה בשינויי מדינת האזרחות שלו, או 

 שם.

ידריך אדם שנתגייר, המבקש לשאת את השם החדש שנרשם בתעודת המרת דת  .4.10

 שניתנה על ידי בתי הדין הרבניים, למסור הודעה בכתב בדבר שינוי שם.

 ידרוש יבדוק את הנימוקים שרשם המבקש בהודעה בדבר שינוי שם, אם אינם מספקים .4.11

  .לכתוב הסבר מפורט לבקשה

 הכללת קטינים בהודעה בדבר שינוי שם משפחה

 .משפחה יש ילדים קטיניםהיבדוק אם למבקש שינוי שם  .4.12

וודא שמדובר בילד משותף של ש ליעם הורה נוסף ) משותפיםקטינים הבמידה ויש ילדים  .4.13

  נכללו ן האבהן האם וה, יבדוק אם (שני ההורים ולא ילד מנישואין קודמים של אחד מהם

 .חתמו על ההודעה כי שניהםמשפחה, והבטופס ההודעה בדבר שינוי שם 

 הינו ילד להורה יחיד כגון:  יבדוק אם הקטין .4.14

 ההורה השני נפטר. .4.14.1

 ההורה הנוסף. רישום שלאין  .4.14.2

לחוק השמות, לפיו קטין שהוריו שינו שם משפחתם,  12יסביר להורה/ים את תוכן סעיף  .4.15

משפחתם החדש וקטין שאחד מהוריו שינה את שם משפחתו מקבל על ידי כך את שם 

 .ההורה האחר, יקבל על ידי כך את שם המשפחה המשותף שללשם 

 יוודא שהשינוי המבוקש הוא בעקבות שינוי שם משפחה של הורה/ים וכל המשפחה .4.16

 .נושאת שם משפחה זהה

וידרוש נוכחותו  .של קטין ידה ויש(מומסמך הנסיעה )ב יבדוק אם צורפה תעודת הזהות .4.17

 האישית בלשכה לביצוע הרכשה למסמכים החדשים.
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למתן  שנים, וטרם קיבל תעודת זהות ראשונה, להגיש בקשה 16ידריך קטין, שמלאו לו  .4.18

 תעודת זהות ראשונה.

 שנים 7בדבר שינוי שם בתוך  ת מנמסרה הודעה קוד בדיקה אם .4.19

ראשונה, א בקשה הימבוקש היבדוק האם שינוי השם עובד הרשות מקבל הבקשה  .4.19.1

מאישור הבקשה שנים  7 מעל חלפושהיתה בקשה קודמת לשינוי שם,  וטרם או 

 הקודמת. 

 שנים משינוי השם הקודם, ניתן לקבל הבקשה. 7במקרים שחלפו מעל  .4.19.2

את שמו  שמשנהלחוק השמות, לפיו, מי  20סביר למבקש את תוכן סעיף בנוסף, י .4.19.3

שנים מיום ביצוע  7מו שוב בתוך לא יוכל לשנות ששם משפחתו, את או  הפרטי

 .השינוי

 םדשנים מהשינוי הקו 7בקשה לשינוי שם חוזר תוך  .4.20

 7טרם חלפו ו את שמו כי מגיש הבקשה מבקש לשנות שוב נמצא במקרים בהם  .4.20.1

ידי מקבל הבקשה כי בקשתו עומדת -על יודרך המבקש, שנים מהשינוי הקודם

 לחוק השמות. 20בסתירה לסעיף 

להגיש בקשתו למרות האמור לעיל, ידריך מקבל מבקש ט ההחליבמקרים בהם  .4.20.2

 זו.לבקשה רים הסבולכתוב נימוקים בקשה כי על המבקש ה

 לחוק והוא עומד על דעתו לשנות את 20יוודא שהמבקש הבין את תוכנו של סעיף  .4.20.3

 .של הסעיף שמו, וידרוש מהמבקש לרשום כי הובא לידיעתו תוכנו

שכה / סגן מנהל הלשכה לבדיקה ומתן הבקשה לשינוי שם תועבר למנהל הל .4.20.4

 החלטה.

צירוף שם לחזרה לשם הקודם או  הנהשנים  7הבקשה לשינוי שם בתוך במידה ו .4.20.5

 .שנים 7לאשר שינוי שם תוך  םרשאי או סגנו מנהל הלשכה קודם לשם הנוכחי,

אין לאשר הבקשה ויש  ,שנים היא לשם חדש 7הבקשה לשינוי שם בתוך במידה ו .4.20.6

 לסרבה.

שנים, בפני המבקש עומדת האפשרות  7בקשה לשינוי שם נוסף תוך סורבה ה .4.20.7

 הלערער על החלטה זו, את הערעור בצורת מכתב מנומק ומסמכים נלווים )במיד

 יועברו לממונה מרשם ודרכונים באמצעות מנהל הלשכה או סגנו.וישנם( 

תו יודיע על החלטמצא לנכון לדחות את הבקשה, יממונה מרשם ודרכונים, במידה ו .4.20.8

במידה וימצא לנכון לאשר, יעביר אתה החלטה  ועל הנימוקים לדחית הבקשה.

 למנהל הלשכה אשר יזמין את המבקש לביצוע השינוי ולהנפקת תיעוד עדכני. 
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ו לפגוע בתקנת הציבור או א אם השם החדש עלול להטעות, יבדוקמקבל הבקשה,  .4.21

 שינוי השםאת יתן לאשר הטעיית ציבור ונמהווים  אינםלהלן מקרים אשר  .וברגשותי

 המבוקש.

 .לאום אחרלשם המאפיין  של לאום מסוייםשם   שינוי שם, משם המאפיין .4.21.1

ולא אישור  אין לדרוש לשם כך הסבר ,שינוי שם, משם גברי לשם נשי או להפך .4.21.2

  ן.בדבר ניתוח לשינוי מי

כהן, כהנא, כ"ץ, כהן כגון:  מסויימתשינוי שם לשם השייך לפי המקובל לקבוצה  .4.21.3

ראש מ ומבקש השינוי מצרף אישור הלוי, לוין, בית הלוי וכו', ,דושים, לויק צדק, כהן

 לקבוצה זו. משתייךאכן הקהילה או מרב בית כנסת כי 

זיקה של המבקש  לצורך יצירת 4.21.3לשם משפחה כמפורט בסעיף  שינוי שם .4.21.4

או  מיןבני זוג מאותו  ידועים בציבור אולרבות  - של: בן/בת הזוגלשם המשפחה 

 מהוריו.שם המשפחה הנוכחי / הקודם של אחד או ל ילדים משותפים כאשר ישנם

על כך ממוכתר המציא אישור המבקש ושבט בדואי,  לשלשם שם שינוי  .4.21.5

 .שבט זה משתייךאליו הכפר/השבט 

פקיד הרישום סבור כי השם החדש עלול להטעות, לפגוע בתקנת הציבור או כאשר  .4.22

את  במטה הרשות לממונה מרשם ודרכוניםמנהל הלשכה  באמצעותעביר י ,ברגשותיו

 ותרשומת פנימית להחלטה. הסבר מנומק של המבקש לשינוי השם, בהבקשה, מכת

 :מקרים הבאיםלרבות ב 

כאשר השם המבוקש הוא שם של צורר יהודים כגון: היטלר, המן, אייכמן, עמלק,  .4.22.1

 פרעה, אוסמה בן לאדן, סאדם חוסיין וכו'.

וקש שייך, לפי המקובל לשבט בדואי, שהמבקש אינו משתייך כאשר השם המב .4.22.2

 שהוא משתייך לשבט זה, ממוכתר הכפר/השבט,  ואינו ממציא אישוראליו, 

 כאשר השם המבוקש הוא שם של חברה מסחרית או אישיות מפורסמת. .4.22.3

כאשר השם המבוקש שייך, לפי המקובל, לקבוצה מסוימת שהמבקש אינו נושא  .4.22.4

 לעיל. 4.25סעיף באים שפורטו נלוי וכו' ואינו עומד בתן, שמה כגון: כה את

בקשתו תסורב, עם  –מי שהורשע בעבירת מין ומגיש בקשה לשינוי שם משפחה ופרטי  .4.23

 זאת, מגיש הבקשה רשאי לערער בפני שר הפנים.

שאינם אותיות, יש  או סימניםכאשר השם כולל טעויות כתיב, אותיות בשפות שונות,  .4.24

 לא מדובר בשם.לסרב הבקשה מאחר ו
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 לחוק השמות: 16שינוי שם לפי סעיף בקשה לדחיית הודעה על  .4.25

     או  צוותיעביר את ההודעה בצירוף הסבר בכתב של מוסר ההודעה לראש  .4.25.1

 למנהל הלשכה לעיון והחלטה.

לחוק  16אמור בסעיף כמצא מנהל הלשכה כי אכן חלים על הבקשה הסייגים  .4.25.2

 .להחלטה הרשותשם ודרכונים במטה השמות, יעביר את הבקשה לממונה מר

יודיע על החלטתו לנכון לדחות את הבקשה, מצא יוממונה מרשם ודרכונים, במידה  .4.25.3

יחול סעיף  במידה וימצא לנכון לאשר את הבקשה הנימוקים לדחית הבקשה.על ו

4.26  

 אישור ההודעה בדבר שינוי שם בלשכה או לפי אישור הממונה .4.26

דבר שינוי שם. פקיד הרישום יחתום את שמו תירשם ההחלטה בטופס ההודעה ב .4.26.1

 .וירשום את תאריך אישור ההודעה

, יבצע את השינויים גם לבני משפחה הנכללים בהודעה בדבר שינוי שם משפחה .4.26.2

 .ככל שהתמלאו התנאים לכך

 ., שירות עדכון שמותהממוחשבתכנס לשירות תיעוד במערכת יי .4.27

 ה ויש הגבלה צריך לפעול בהתאםבמיד ,יוודא שאין הגבלה כל שהיא למתן השירות .4.28

 .1.2.0001לנוהל טיפול בהגבלה מספר 

 מספר באם הכתובת שונתה יבצע את השינוי/תיקון בהתאם לנוהל עדכון מען/כתובת .4.29

2.13.0001. 

 : 4.29עד  4.1 לאחר ביצוע כל האמור בסעיפים .4.30

 ."ישינויעדכן את השם החדש בקוד עדכון " .4.30.1

במידה ונכללו בני משפחה בהודעה בדבר  ינפיק תעודה המעידה על שינוי שם, .4.30.2

 .שינוי שם משפחה ינפיק עותק לכל בן משפחה

 .ישנה את השם בלועזית בהתאם לשינוי השם שבוצע בעברית .4.30.3

נושאים הינפיק תעודת זהות חדשה למבקש ולבני משפחה הנכללים בהודעה  .4.30.4

 תעודת זהות.

הל הטיפול נובהתאם  ותהמידע לגבי תהליך מסירת תעודת הזימסור למבקש  .4.30.5

 2.18.0018מספר  במשלוח, אישור מסירה והפעלה של תעודת זהות ביומטרית

 .שינוי שם עלתעודה המעידה וספח תעודת זהות חדש,  ינפיק וימסור למבקש, .4.30.6

במקרים בהם למבקש דרכון תקף, ינפק דרכון חדש "בעקבות שינוי בפרטים  .4.30.7

 י.ן החדש יהיה כתוקף הדרכון הנוכחהאישיים", תוקף הדרכו
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שנים( באפשרותו  10מקרים בהם המבקש דורש לקבל דרכון לתוקף ארוך יותר ) .4.30.8

להגיש בקשה לדרכון חדש ותשלום אגרה בהתאם לנוהל בקשה לדרכון / תעודת 

 מעבר.

 .יתייק בתיק/ים האישי/ים את ההודעה בדבר שינוי שם .4.30.9

 חוק וסעיפיו .5

 .1956 -לחוק השמות התשט"ז  24, 21, 20, 16, 15, 13, 12, 10סעיף  .5.1

 נספחים .6

 .(4)מר/ הודעה בדבר שינוי שם .6.1

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

 .(17)מר/ הודעה על שינוי שם פרטי / הוספת שם פרטי לקטין .6.3

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/MR4.pdf
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