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 2.11.0010 מספר נוהל  וההגירהלוסיןאוכמינהל רשות ה, משרד הפנים

  לחסרי דתבת זוג בברית הזוגיות/ לבן בעדכון מצב אישי נוהל טיפול 

 כללי

" רשם הזוגיות" - לנקבע כי, 2010 –ע "התש, לחוק ברית הזוגיות לחסרי דתבהתאם  .1

 . ישראלים חסרי דתתושבי קבע ואזרחים" בברית הזוגיות"הסמכות להביא 

 :להלן סעיפי חוק עיקריים המשיקים לעבודת המטה והלשכות .2

 "הגדרות" לחוק 1סעיף 

 ; בני זוג שהם איש ואישה- ״בני זוג״

 ; הסכם בין בני זוג לחיות יחד ולקיים חיי משפחה ומשק בית משותף- ״ברית זוגיות״

ובית דין דתי לא ,  מוכרתדרוזי או בן עדה נוצרית, מוסלמי,  מי שאינו יהודי- ״חסר דת״

 ;6 קיבל החלטה אחרת בעניינו בהתאם להוראות סעיף

 ; מרשם האוכלוסין המתנהל לפי חוק מרשם האוכלוסין- ״מרשם האוכלוסין״

 ;הנערך לפי הוראות חוק זה,  מרשם של בני זוג שבאו בברית הזוגיות-״ מרשם הזוגיות״

 מי שהתגורר בישראל במשך תקופה של שלוש שנים מתוך חמש - ״תושב ישראל״

שהוא , 5זוגיות לפי סעיף השנים שקדמו  ליום הגשת הבקשה לרישום במרשם ה

 :אחד מאלה

 ;אזרח ישראלי )1(

 .1950 -י"התש, ותבמי שניתנה לו אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק הש )2(

 .1952-התשי״ב, מי שניתן לו רישיון לישיבת קבע לפי חוק הכניסה לישראל )3(

 "הזכאים לערוך ברית זוגיות ולהירשם במרשם הזוגיות" לחוק 2סעיף 

רשאים לערוך ברית זוגיות בפני רשם , המסכימים לבוא בברית הזוגיות, וג חסרי דתבני ז

ובהתאם , בהתקיים התנאים המפורטים להלן, הזוגיות ולהירשם במרשם הזוגיות

 :8 עד 5להוראות סעיפים 

 ; שנים לפחות18הם בני   )1(

 ;הם תושבי ישראל    )2(

 ;הם רשומים במרשם האוכלוסין כחסרי דת    )3(
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 2.11.0010 מספר נוהל  וההגירהלוסיןאוכמינהל רשות ה, משרד הפנים

 -לעניין זה ; הם אינם קרובי משפחה    )4(

בן זוג או מי שהיה בן זוג של כל , צאצא, הורה של הורה,  הורה- ״קרוב משפחה״

 וכן אח או אחות ובני זוגם, אחד מהם

 מן שנשוי לאותו אדם וכן מי שרשום כבן זוגו של אותו אדם -של אדם , ״בן זוג״

 ;במרשם הזוגיות

 ;ם זה לזו ואינם רשומים במרשם האוכלוסין כנשואים זה לזוהם אינם נשואי    )5(

אינו רשום במרשם האוכלוסין כנשוי לאחר ואינו , אף אחד מהם אינו נשוי לאחר    )6(

רשום כבן זוגו של אחר במרשם הזוגיות או במרשם דומה המתנהל על פי דין 

 ;במדינה אחרת

 בית המשפט אישר שהוא -טרופוס היה אחד מהם פסול דין או מי שמונה לו אפו    )7(

 .מסוגל לתת הסכמה מדעת לבוא בברית הזוגיות

 "רשם הזוגיות" לחוק 4סעיף 

ורשאי הוא , לרשם זוגיות, השר ימנה אדם הכשיר להתמנות לשופט בבית המשפט   )א(

, מינה השר כמה רשמי זוגיות; למנות כמה רשמי זוגיות אם מצא לנכון לעשות כן

 .שם זוגיות ראשיימנה אחד מהם לר

 " הזוגיות ורישום במרשם הזוגיותבריתעריכת " לחוק 8סעיף 

העתק ; רשם הזוגיות ירשום במרשם הזוגיות את פרטי בני הזוג כפי שקבע השר    )ד(

 . לחוק מרשם האוכלוסין15מן הרישום יישלח לבני הזוג ולפקיד הרישום ולפי סעיף 

 הזוגיותידיעות ממרשםוקבלת הזוגיות  לחוק עיון במרשם 9סעיף 

 :המרשם לא יהיה פתוח לעיון אלא למפורטים להלן ולצורך מילוי תפקידם   )א(

 ;שר הפנים או מי שהשר הסמיכו לכך   )1(

 "הדין החל על בני זוג הרשומים במרשם הזוגיות" לחוק 13סעיף 

 -בכפוף להוראות סעיף זה    )א(

כדין בני זוג , י הוראות חוק זהדין בני זוג הרשומים במרשם הזוגיות לפ  )1(

 ;נשואים

 ;כדין בני זוג שנישואיהם הותרו, דין בני זוג שרישומם במרשם הזוגיות נמחק  )2(

כדין , דין אדם שבן זוגו נפטר בעת שהיה רשום כבן זוגו במרשם הזוגיות )3(

 .אלמן
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 2.11.0010 מספר נוהל  וההגירהלוסיןאוכמינהל רשות ה, משרד הפנים

 -) א(על אף הוראות סעיף קטן  )ג (

-התש״י, חוק השבות, 1952-״בהתשי, ההוראות לפי חוק האזרחות  )1(
, החלות על בני זוג נשואים, 1952-התשי״ב, וחוק הכניסה לישראל, 1950

 ;לא יחולו על בני זוג הרשומים במרשם הזוגיות

הוראות סעיף זה לא יחולו לעניין זכויות וחובות על פי הדין האישי ולעניין רישום   )ד (

 .לפי חוק מרשם האוכלוסין

 "15'  מס-ון חוקמרשם האוכלוסין תיק" לחוק 16סעיף 

 - 1965-התשכ״ה, בחוק מרשם האוכלוסין

 :יבוא) א(אחרי סעיף קטן , 2 בסעיף   )1(

 -) א(על אף הוראות סעיף קטן ) 1א(״

,  תושב הרשום במרשם הזוגיות כהגדרתו בחוק ברית הזוגיות לחסרי דת  )1(

רט הרישום יירשם בפ, ) מרשם הזוגיות-בסעיף קטן זה  (2010-התש״ע

 פרט המצב -בסעיף קטן זה (הנוגע למצבו האישי ) 7)(א(האמור בסעיף קטן 

 ;כבן זוג בברית הזוגיות, )האישי

 ;יירשם בפרט המצב האישי כפנוי,  תושב שנמחק רישומו ממרשם הזוגיות  )2(

יירשם ,  תושב שבן זוגו נפטר בעת שהיה רשום כבן זוגו במרשם הזוגיות  )3(

 ;"ישי כאלמןבפרט המצב הא
 

 מטרת הנוהל .א
 "רשם הזוגיות"הודעה של בטיפול בשינוי מצב אישי על סמך לקבוע את השיטה   1.א

 .על רישום בני זוג בברית הזוגיות

" רשם הזוגיות"בטיפול בשינוי מצב אישי על סמך הודעה של לקבוע את השיטה  2.א

  . תעודת פטירה/או על סמך הודעה , על מחיקת רישום בני זוג בברית הזוגיות
  

 

 תנאים ודרישות .ב
 :לקיים את התנאים הבאיםומוסרי ההודעה  הבקשה יעל מגיש

 בלשכהנוכחותם האישית    1.ב

במקרים בהם ניתנה התייחסות לגבי שם המשפחה החדש בפני רשם ברית  1.1.ב

 .אין חובת נוכחות של בני הזוג הזוגיות בטרם רישומם בברית הזוגיות

 ניתנה התייחסות לגבי שם המשפחה החדש בפני רשם לאבמקרים בהם  1.2.ב

 .ברית הזוגיות בטרם רישומם חובת נוכחות שני הזוג בלשכה
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 2.11.0010 מספר נוהל  וההגירהלוסיןאוכמינהל רשות ה, משרד הפנים

 .ים/תעודת זהות של המבקשהצגת   2.ב

 .ים כראוי ובשלמות המבקשידי-על) 6/מר(מילוי טופס הודעה על שינוי מצב אישי  3.ב

 או  ברית הזוגיותערכו כי בני הזוג מעידההי רשם הזוגיות "תעודה שניתנה עהצגת    4.ב

 . ממרשם הזוגיותשרישומם נמחק

 .בני הזוג הם איש ואישה 5.ב

או אינם משתייכים לעדה דתית מוכרת /חסרי דת ומרשם כברשומים בני הזוג    6.ב

 .1.כמפורט בנספח ה

 .בני הזוג לא שינו את פרטי הדת עובר לעריכת הנישואין 7.ב

לפחות  תקופה של בישראלבי קבע או אזרחים והתגוררו בני הזוג במעמד תוש 8.ב

 .הזוגיותשלוש שנים מתוך חמש שנים מיום הגשת הבקשה לרישום במרשם 

 . ומעלה18שני בני הזוג בני  9.ב

 .בני הזוג אינם קרובי משפחה האחד של השני 10.ב

 .תעודת זהותויש צורך בהחלפת במידה ועדכנית תמונה חדשה  11.ב

 .יש לצרף דרכון לאומי, מבקשים בחירת שם משפחהבמידה ו 12.ב

 .השירות אינו כרוך באגרה 13.ב
 

 הליך הטיפול .ג
 : יש לבדוק תחילהלשינוי מצב אישי בעקבות ברית הזוגיותבפניית זוג 

 , הינם חסרי דת או משתייכים לעדה דתית שאינה מוכרת בישראלני בני הזוגש  1.ג

כדי  ,  הזוג משתייך לעדה דתית מוכרת די בכך שאחד מבני,1.כמפורט בנספח ה

יש  להעביר את התעודה והבקשה למטה , "ברית זוגיות"לבצע שלא ניתן יהיה 

 . ולעדכן בגיליון הרישום בהתאם, ברית הזוגיותלברור מול רשם 

עונים על כל הדרישות בחוק וכפי , יש לוודא כי למבקשים להירשם כנשואים   2.ג

 .לעיל) דרישותתנאים ו(' שפורטו בסעיף ב

יש לרשום  , במידה ויש צורך לבצע בירור או לשלוח את החומר לשיקול דעת המטה   3.ג

".  מרשם הזוגיותהוגשה בקשה לשינוי מצב אישי על סמך "בגליון הממוחשב 

 .לא עומד בתנאים/עומד

 .גירושין/ להיכנס לשירות עדכון מצב אישי במערכת אביב נישואיןיש   4.ג

במידה וקיימת הגבלה יש לפעול  . דא שאין הגבלה כל שהיא למתן השירותיש לוו  5.ג

 .1.2.0001בהתאם לנוהל טיפול בהגבלה מספר 
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בת זוג בברית / בן "יש לרשום מצב אישי   ברית זוגיותבעריכת מדובר כאשר  6.ג

 ". הזוגיות

  יש לרשום"זוגיותהברית " -מחיקה מתקבלת הודעת רשם הזוגיות על כאשר מ 7.ג

 "ה/פנוי"מצב אישי 

יש  הרשום בברית הזוגיות בת הזוג/ בן  מתקבלת הודעת פטירה של כאשר  8.ג

בצירוף תעודת פטירה אל כך -עלולהעביר הודעה , "נה/אלמן"לרשום מצב אישי 

 .רשם הזוגיות

ומתברר כי , )לחוק המרשם) 2(15לפי סעיף (כאשר מתקבלת תעודת נישואין  9.ג

יש לעדכן המידע בגיליון , "בת זוג בברית הזוגיות/בן"רשום בקובץ המרשם כ

מנת להמציא תעודת -ולהפנות המבקשים לרשם הזוגיות על, הרישום הממוחשב

 .מחיקה ממרשם הזוגיות

במידה וכן יש לפעול בהתאם לנוהל טיפול . 19יש לוודא שקוד האזרחות אינו קוד   10.ג

 .4.9.0002  מספר19בקוד אזרחות 

. ל"רשום כמי שנמצא בחו, עבר,  שהתושב לא רשום בסטטוס נפטריש לוודא 11.ג

 .1.9.0001 במידה וכן יש לפעול בהתאם לנוהל טיפול בסטטוס מספר

 תיקון בהתאם לנוהל עדכון מען מספר/באם חל שינוי בכתובת יש לבצע את השינוי  12.ג

2.13.0001  

 .  ן את המצב האישי יש לעדכ12. עד ג1.גלאחר ביצוע כל האמור בסעיפים   13.ג

 חשוב לציין כי יש להשתמש(, להנפיק ספחים חדשים בציון מצב אישי חדש  13.1.ג

 .)בספח החדש שהוכן לטובת הנושא

נפיק תעודה המעידה על בחירת במידה וביקשו בחירת שם משפחה יש לה 13.2.ג

 .משפחה ולהדפיס בתעודות הזהותשם 

 .בחירת השם בדרכון/דכן את שינויבמידה ויש דרכון בר תוקף יש לע 13.3.ג

 .בתיק האישיברית הזוגיות יש לתייק את מסמכי  13.4.ג

  

 החוק וסעיפיו .ד
 .1965 -ה" לחוק מרשם האוכלוסין תשכ17, 16, 15, )א(2סעיפים   1.ד

 .1956 -ז" לחוק השמות התשט6סעיף   2.ד

 2010 -ע "התש, חוק ברית הזוגיות לחסרי דת 3.ד
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 נספחים .ה
 .)96/מר (פירוט רשימת העדות הדתיות המוכרות  1.ה

 )6/מר( שינוי מצב אישיהודעה על   2.ה

 )א4/מר(הודעה על בחירת שם   3.ה

 .דוגמה לתעודה רישום בברית הזוגיות 4.ה

 .צו מינוי רשם הזוגיות 5.ה

 .)98/מר (אנשי קשר בלשכות לקבלת תעודות מרשם הזוגיות 6.ה

 

 

 



 מדינת ישראל 
 לההגירה ומעברי הגבו, רשות האוכלוסין

 אגף מרשם ומעמד

 
 

 דת כפי שמופיע בדבר המלךשם ה דת מוכרת "אביב"ב "אביב"שם הדת כפי שרשום בסמלד"מס
   לא כן לא רשום 0 1
 עדת בני האמונה הבהאית כן כן בהאי 1 2
   לא כן שומרוני 2 3
 .העדה היהודית כן כן יהודי 10 4
 העדה המוסלמית כן כן מוסלמי 20 5
 העדה המוסלמית כן כן מוסלמי סוני 21 6
 העדה המוסלמית כן כן מוסלמי שיעי 22 7
 העדה המוסלמית כן כן י שאפימוסלמ 23 8
 העדה המוסלמית כן כן מוסלמי אחמדי 24 9
 העדה המוסלמית כן כן מוסלמי אסמעילי 25 10
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