
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  
  

    

                    מספר הזהות
  

  שם האם  שם האב  השם הפרטי  שם המשפחה

        
  

  המין  שיאיהמצב ה  ארץ הלידה  תאריך הלידה הלועזי   העבריתאריך הלידה

          
  

  2טלפון   1טלפון   )כפי שיירשם בספח תעודת הזהות( הראשי המען
  מיקוד  מספר דירה  מספר בית  הרחוב  הישוב

              
  

  .בתנאי שיצורפו ספחי תעודות הזהות שלהם, בת הזוג וילדיך הקטנים/שירשם בטופס ישמש כהודעה על שינוי המען שלך של בןהמען !  לבי/משי

  

  : שנה כלהלן18 הזוג ואת שם ילדי שטרם מלאו להן  בת/שם בן ,  בזה כי ברצוני לשנות את שמיה/אני מודיע

  ות ניתן לרשום עד שני שמות משפחה בלבדלחוק השמ) ב(2לפי סעיף , לידיעתך

כחי הנו שנבחר  השם    השם 
רבה   הקי

  השם הפרטי  שם המשפחה
ת   מספר הזהו

  השם הפרטי  שם המשפחה
                  

                  

ע די       המו
                  

    

                  

                  

      בת הזוג/בן
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  ל
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  י
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    :נא לפרט הנימוקים לבקשה

  

    

    

    

  , אלא באישור השר,  שנים7 בחוק לפיו בגיר או בני זוג ששינו שמותיהם לא ישובו וישנו את שמותיהם תוך 20ידוע לי תוכן סעיף 
  . שנים מיום השינוי7כן ידוע לי כי בהתאם לחוק השם הקודם יירשם בספח תעודת הזהות ובדרכון הלאומי במשך -כמו

  

  

              
  ה/שם הפקיד    )ה/בנוכחות הפקיד(בת הזוג /חתימת בן    )ה/ות הפקידבנוכח (ה/חתימת המודיע    תאריך

 
 

  פרטי המודיע

  

  

      תאריך    -הלשכה ב
  

     ת/ שם הבודק    הבקשה ת/שם מקבל

  08/2012  לשימוש המשרד  4/ מר 

  מספרקבלה 

    

  . הודעה זוהעת מסירת בת הזוג ה/  ושל בן  שלךהדרכון ותמונה עדכנית, חובה להופיע אישית ולהציג את תעודת הזהות  :הדרכה
תעודת : בצירוף, חובהבלשכה ) ההורים( בני הזוג 2נוכחות , או עבור ילדים קטינים/בת זוג ו/ שם הכוללת שינוי שם גם לבןבהודעה לשינוי

  .ותמונה עדכנית של כל מי שנכלל בבקשה וברשותו תעודת זהות, דרכון לאומי, זהות
, לעבור על הפרטים הרשומים בטופס זה ת/תבקשהנך מ, י מידע הקיים בקובץ מרשם התושבים"הפרטים האישיים בטופס זה נרשמו עפ

  .ה לכך/ולהסב את תשומת לה הפקיד, גבי הטופס-נא לתקן הפרטים על, במידה ופרט מסויים אינו נכון או שאינו שלם

ישראל נת    מדי
רה וההגי ן  סי כלו ת האו   רשו

  

  
    הודעה על שינוי שם


