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 STAAT ISRAEL – INNENMINISTERIUM                                                 משרד הפנים       –מדינת ישראל 
 

  )בקשה( הודעה בדבר בחירת ש� 
MELDUNG EINER FAMILIENNAMENSWAHL (ANTRAG) 

  

   ID-Nummer  מספר זהות
 

        

  
  שם משפחה

Familiennamen 
  שם פרטי

Vorname 
  ם האבש

Vorname des Vaters 
  שם האם

Vorname der 
Mutter 

 מצב אישי
Familienstand 

 המין
Geschlecht 

    

 Geburtsort                 ארץ 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 

       
 

  
   )1956 –ז "התשט, לחוק השמות6לפי סעיף ( ה/ למי שנישא– בחירת שם . 1

1. Familiennamensänderung aufgrund einer Eheschliessung 
Hiermit entscheide ich, aufgrund meiner  
Eheschliessung (bitte ankreuzen): 

 
 :בעיקבות נישואי, אני מודיע בזה על החלטתי

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

meinen jetzigen Familiennamen zu behalten  
(keine Änderung meines Familennamens erwünscht)  להמשיך ולשאת את שם המשפחה הנוכחי שלי 

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

den Familiennamen meines Ehegatten vor/nach meinem 
jetzigen Familiennamen hinzuzufügen 

 בת זוגי/לצרף לשם משפחתי את שם המשפחה של בן 

einen neuen Familiennamen zu tragen, welchen auch mein 
Ehegatte tragen wird 

 בת זוגי שם משפחה חדש/לשאת יחד עם בן 

an meinen jetzigen Familiennamen einen neuen Familiennamen 
anzuhängen, welchen auch mein Ehegatte mittragen wird 

 בת זוגי/לצרף לשם משפחתי שם נוסף שנבחר יחד עם בן 

 :gewählte Namen __________________________________ :המשפחה הנבחרשם 
 
   )1956 –ז "התשט,  לחוק השמות7לפי סעיף ( )התאלמנות/גירושין(  למי שנישואיו פקעו– בחירת שם . 2

2. Familiennamensänderung aufgrund einer Ehescheidung 
  Hiermit entscheide ich, aufgrund meiner Ehescheidung  
  (bitte zwei Rubriken ankreuzen): 

 
  אני מודיע בזה על החלטתי  
 :) בחירות2יש לסמן  ( 

ילצרף לשם משפחתי הנוכח  
an meinen jetzigen Namen hinzuzufügen 

 
 
 

 או
oder 

  לשוב ולשאת
wieder zu tragen 

 
 

 
 את שם משפחת נעורי

meinen Mädchennamen 
 

 
 

 או
oder 

 את שם משפחתי הקודם
Meinen Familiennamen 

 
 

   
gewählte Namen: _____________________________________________________ שם המשפחה הנבחר: 

 .השינויים המבוקשים יבוצעו לאחר קבלת אישור משרד הפנים
Die gewünschte Änderungen wird erst nach der Bestätigung des israelischen Innenministeriums vorgenommen. 

_____________     _______________       ________________________    ________________      
  הפקיד                                Unterschrift    חתימת המודיע                   Datum    תאריך                  Ort  מקום               

  Zur Eintragung der Konsularabteilung      דלשימוש המשר

 _______________________הבקשה  שם פקיד מאשר         ______________ תאריך       ןברלי:  בהלשכה האזורית


