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  STAAT ISRAEL – INNENMINISTERIUM                                                 משרד הפנים       –מדינת ישראל 
  

  )בקשה(הודעה בדבר שינוי ש� 
MELDUNG EINER NAMENSÄNDERUNG (ANTRAG) 

 

   ID-Nummer  מספר זהות
 

        

  
  שם משפחה

Familiennamen 
  שם פרטי

Vorname 
  שם האב

Vorname  
 des Vaters 

  שם האם
Vorname der 

Mutter 

 מצב אישי
Familienstand 

 המין
Geschlecht 

    

 Geburtsortארץ לידה       Geburtsdatum    תאריך לידה
     

  רווק
  נשוי
  גרוש
 אלמן

�

�

�

� 

Ledig 
Verh. 

Gesch.  
Verw. 

  זכר
 הנקב

�

� 
m. 
w. 

 Rufnummer -טלפון     Anschrift            כתובת
 PLZהמיקוד  .Nr –הבית' מס Straße –הרחוב  Ort –הישוב 

       
 

  
 לחוק השמות ניתן לבחור עד שני שמות משפחה  בלבד) ב(2בהתאם לסעיף , לידיעתכם �

Aufgrund des Namenswahlgesetzes dürfen nur bis zu zwei Familiennamen gewählt werden 
 תנה באישור משרד הפנים השינוי המבוקש מו �

Die Namensänderung wird erst nach dem Erhalt einer Bestätigung des israelischen Innenministerium 
durchgeführt. 

  
  : שנה כלהלן18בת הזוג ואת שם ילדי שטרם מלאו להם /שם בן, ודיע בזה כי ברצוני לשנות את שמיאני מ

Ich möchte meinen Namen, sowie die Namen meiner minderjährigen Kinder wie folgt ändern: 

  השם הנוכחי
Jetziger Name 

  השם הניבחר
Gewünschter Namen 

 שם פרטי שם המשפחה

  תאריך לידה
Geburts-
datum 

  מספר זהות
Identitätsnr 

 שם פרטי שם משפחה

 

Familiennamen Vorname   Familiennamen Vornamen 

                דיעהמו
               זוגהבן 

               ילד
               ילד
               ילד
               ילד
               ילד

  e Sprachenglischer in hebräischer oder nur( – Begründung des Antrags:(!      :נא לפרט בהרחבה הנימוקים לבקשה
_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  
  ) Anträge, die nicht in hebräischer oder englischer Sprache  begründet sind, können nicht bearbeitet werden! בפירוטחובה לנמק הבקשה (

  

  .אלא באישור השר,  שנים7ו בני זוג ששינו שמותיהם לא ישובו וישנו את שמותיהם תוך  לפיו בגיר א לחוק20ידוע לי תוכן סעיף 
Eine weitere Namensänderung innerhalb von 7 Jahren ist gesetzlich i.d.R.nicht möglich.  
 

_________        _________________      ________________________           ________________________ 
        שם הפקיד            בת הזוג      / חתימת בן          Unterschrift                   חתימת המודיעDatumתאריך       

  Unterschrift des Ehegatten                 )בנוכחות הפקיד                         (                   

  
  Eintragung der Konsularabteilung– לשימוש המשרד

 

 ________________________: הבקשה  שם פקיד מאשר          ______________ :תאריך      ןברלי : בהלשכה האזורית


