
 

 

 

 

לבחירת שם  בקשהב. חובה בלשכה שלךומסמך הנסיעה  תעודת הזהות והצגת אישית נוכחות, בלבד ה/עצמו עבור ת/המבקש הבקשה להגיש רשאי הדרכה:

 ד(.ני בני הזוג, )על כל אחד מבני הזוג למלא טופס הודעה בנפרששל  ומסמכי הנסיעהמשפחה לשני בני הזוג, נוכחות אישית והצגת תעודות הזהות 
 תעודת הזהות ומסמכי הנסיעה יוחלפו, ככל שיש זכאות לכך, עם שינוי השם.

שני שמות משפחה טרם שינוי המצב רשום מבקש/ת ל, פרט למקרים בהם )ב( לחוק השמות ניתן לרשום עד שני שמות משפחה בלבד2לפי סעיף 
 הזהות תעודת פי-על הפרטים רשום, ברור בכתב הטופס למלא אנ .של בן/בת הזוג המשפחההנוכחי את שם  המשפחה לצרף לשם /תהאישי, ומבקש

 .הבקשה ובהמשך שלעיל ההדרכה פי-על, הוריך של או/ו שלך
 
 

 

 ניידטלפון  לידההתאריך  המצב האישי שם פרטי שם המשפחה מספר הזהות
  יום חודש שנה            
         

 

 2טלפון  ניידטלפון  ות(הראשי )כפי שיירשם בספח תעודת הזה המען
   מיקוד מספר דירה מספר בית הרחוב הישוב

     
  

     
  

 

 למי שנישא/המשפחה בחירת שם 

 (1956 -לחוק השמות, התשט"ז  6)לפי סעיף 

 במשבצת המתאימה לבחירתך xנא לסמן  בזה על החלטתי: /האני מודיע
 

  המשפחה הנוכחי שלי.שם להמשיך ולשאת את  שם משפחתי את שם המשפחה של בן / בת זוגי.לצרף ל 

 .לשאת את שם המשפחה של בן / בת הזוג   שם משפחה חדש. * יחד עם בן / בת זוגילשאת* 

 .לחזור ולשאת את שם משפחתי הקודם  יחד עם בן / בת זוגי. לצרף לשם משפחתי שם נוסף שנבחר** 

 

 שם המשפחה הנבחר:
 בלועזית בעברית

  

 חובת נוכחות אישית של שני בני הזוג* * 
 

       

 /השם הפקיד  (/ה)בנוכחות הפקידחתימת בן / בת הזוג   (/ה)בנוכחות הפקיד /החתימת המודיע  תאריך
       

 

 למי שנישואיו/ה פקעומשפחה בחירת שם 

 (1956 -לחוק השמות, התשט"ז  7)לפי סעיף  

 משבצת המתאימה לבחירתךב xנא לסמן בזה על החלטתי:  /האני מודיע

 

 שם משפחתי הקודם את לשוב ולשאת  את שם משפחתי הקודם לצרף לשם משפחתי הנוכחי 
 

 שם משפחת נעורי את לשוב ולשאת  שם משפחת נעוריאת  לצרף לשם משפחתי הנוכחי 
 

 שם המשפחה הנבחר:
 בלועזית בעברית

  

 
 

     

 /השם הפקיד  (/הקיד)בנוכחות הפ /החתימת המודיע  תאריך
     

 

 כרוך בביטול מסמכי הנסיעה הקיימים, כך שאם ישנה החלטה של תוך מודעות לכך שהדבר לבחירת שם משפחה, בקשה להגיש הריני להודיע כי בדעתי

  .החדש השם עם חדש מסמך נסיעה לקבל לא אוכל גורם מוסמך האוסרת על הנפקת מסמך נסיעה חדש,
 

   החתימ       מספר זהות       שם ומשפחה
      

 

  

  תאריך     -הלשכה ב
 

  שם הבודק/ת    שם מקבל/ת הבקשה 

  

 

ישראל  נת   מדי
וההגירה ן  סי כלו  רשות האו

 הודעה על בחירת שם משפחה 

 

 לשימוש המשרד

 מספרקבלה 
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