
                                                                                                                                                                                                                 Population Administrationמינהל האוכלוסין

                                                                                                                                                                                                                                     Ministry of Interiorהפניםמשרד 

 מצב אישישינוי דעה על הו

Änderung des Familienstandes 

                                         Die Änderung muss im Konsulat persönlich vorgenommen werdenחובה –נוכחות המבקש בקונסוליה 

                                       7691Gemäß §7 des Meldegesetzes von 1965 –לחוק מרשם האוכלוסין תשכ"ה  71לפי סעיף 

  : נא לסמן המשבצת המתאימה לבחירתךEntsprechende Änderung bitte ankreuzen:                                                  

 התאלמנות                     גירושין                        נישואין                      :על הודעה
                    Verwitwung                           Scheidung                                  Heirat                                                    

 

                                                                                                                                :Persönliche Angaben: פרטי המודיע/ה
    

 תעודת זהות
Israelische Identifikationsnummer 

         

 
 מצב אישי

Familienstand 
 תאריך לידה

Geburtsdatum 
 שם משפחה

Familienname 
 שם פרטי
Vorname 

 האבשם 
Name des Vaters 

 המין
Geschlecht 

 גרוש                רווק      
geschieden              ledig 

 

 אלמן                      נשוי       
verwitwet     verheiratet 

 שנה
Jahr 

 חודש
Monat 

 יום
Tag      זכר 

männl. 

 נקבה
weibl.  

 
 מספר טלפון

Telefonnummer 
 כתובת

Adresse 

 הישוב 
Stadt 

 הרחוב
Straße 

 מס' בית
Hausnr. 

 מיקוד
Plz 

    

                                                                                                                               :Angabe zum Ehepartner: פרטי בן/בת הזוג
 תאריך לידה

Geburtsdatum 
 שם משפחה

Familienname 
 שם פרטי
Vorname 

 שם האב
Name d. Vaters 

  מס' זהות/דרכון זר
Israelische ID-Nr. oder Passnr. eines  

nichtisraelischen Reisepasses 

                

  תומכת בבקשה.בחותמת אפוסטיל שחובה לצרף תעודה ציבורית מאושרת ומאומתת 

 !!  vor –mit Apostille  –Bitte legen Sie das Original Dokument !!   

 תאריך
Ausstellungsdatum des 

Dokumentes 

 הוצאה על ידי
Ausstellende Behörde 

 מספר התעודה
Nr. des Dokumentes 

 מקום שינוי מצב אישי
Ort der Ausstellung 

      

 

 חתימת בן/בת הזוג )בנוכחות הפקיד(         חתימת המודיע )בנוכחות הפקיד(תאריך                                      מקום                      

Unterschrift Ehepartner                                    Unterschrift                                                Datum                                            Ort                    

!!  Unterschriften müssen in Gegenwart eines Konsularmitarbeiters abgegeben werden  !!                 



 (7619לחוק השמות תשט"ז  1-ו 9למי שנישא/ה, או למי שנישואיו/פקעו )לפי סעיפים  – בחירת שם
Namenswahl in Verbindung einer Heirat / Scheidung / Verwitwung 

nach dem Gesetz der Namenswahl §6, Satz 1 – 7 von 1956 
 

 חובה להופיע אישית ולהציג את תעודת הזהות והדרכון שלך ושל בן/בת הזוג בעת מסירת הודעה זו.
Die persönliche Vorsprache ist unbedingt erforderlich – Bitte Pass und Dokumente (auch des Ehepartners) mitbringen!      

                                                      :Namenswahl in Verbindung einer Eheschließungאני מודיע/ע בזה על החלטתי:, בחירת שם למי שנישא/ה
                                                                                               :Bitte entsprechenden Wunsch ankreuzenתךנא לסמן האפשרות המתאימה לבחיר

 לשאת את שם המשפחה של בן/בת הזוג 
 Den Familiennamen meines Ehegatten anzunehmen 

 להמשיך ולשאת את שם המשפחה הנוכחי שלי 
 Meinen jetzigen Familiennamen zu behalten (keine Veränderung des Namens) 

 לחזור ולשאת את שם משפחתי הקודם 
 Meinen früheren Familiennamen wieder zu tragen 

 לצרף לשם משפחתי את שם המשפחה של בן/בת זוגי 
 meinem jetzigen Familiennamen hinzuzufügen nach oder voren Familiennamen meines Ehegatten D 

 לשאת יחד עם בן/בת זוגי שם משפחה חדש 
 Einen neuen Familiennamen zu tragen, welchen auch mein Ehegatte tragen wird 

 *לצרף לשם משפחתי שם נוסף שנבחר יחד עם בן/בת זוגי 
 Einen neuen Familiennamen an meinen jetzigen Familiennamen anzuhängen, 

welchen auch meine Ehegatte tragen wird                

                                        Beide Parteien müssen persönlich im Konsulat vorsprechen  !!*חובה נוכחות אישית של שני בני הזוג!!  

 
 

 Namenswahl in Verbindung einer Ehescheidung o. Verwitwung::       מודיע/ה בזה על החלטתי , אניבחירת שם למי שנישואיו/ה פקעו 

                                                                                                Bitte entsprechenden Wunsch ankreuzenנא לסמן האפשרות המתאימה לבחירתך
 הקודם משפחתי שם את ולשאת לשוב •

 Meinen früheren Familiennamen 
 נעורי משפחת שם את ולשאת לשוב •

 Meinen Mädchennamen 
 הקודם משפחתי שם את הנוכחי משפחתי לשם לצרף •

 Meinen jetzigen und früheren Familiennamen 
 נעורי משפחת שם את הנוכחי משפחתי לשם לצרף •

 Meinen jetzigen und meinen Mädchennamen 

                                                                                                                                                        :Gewählter Name:שנבחר המשפחה שם
 

  - בלועזית                                                                           - בעברית
in lateinischer Schrift                                                                         in hebräischer Schrift 

 
 

 
 

   תאריך                              חתימת המודיע/ה )בנוכחות הפקיד(                            חתימת בן/בת הזוג  )בנוכחות הפקיד(             
Datum                                              Unterschrift Antragsteller                                                      Unterschrift Ehegatte                   

!!  Die Unterschriften müssen in Gegenwart eines Konsularmitarbeiters gegeben werden  !!                            

  / Nur für Eintragungen der Konsularabteilungלשימוש המשרד
 
 

           - שם הפקיד/ה המקבל/ת הבקשה                                          - תאריך                                              -הלשכה ב


