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נוהל הוספת פרטי אב לקטין תושב ישראל הרשום במרשם האוכלוסין
כללי
אזרח ישראלי/זר הטוען לאבהות על קטין הרשום במרשם האוכלוסין.
א.

מטרת הנוהל
א 1.לקבוע דרך הטיפול בבקשה להוספת פרטי אב לקטין תושב ישראל הרשום במרשם
האוכלוסין.

ב.

תנאים ודרישות
על מגיש הבקשה לקיים התנאים הבאים:
ב 1.נוכחות אישית של הטוען לאבהות ושל האם.
ב 2.הצגת מסמכים מזהים רשמיים ותקפים.
ב 3.הצגת אשרת כניסה לישראל עימה נכנס ההורה הזר אם אחד מהמבקשים אינו
אזרח ישראלי.
ב 4.הבקשה לרישום מוגשת בתוך שנה ממועד הלידה.
ב 5.השירות אינו כרוך בתשלום.

ג.

הליך הטיפול
ג 1.במקרה בו שני ההורים אזרחי ישראל או תושביה – והם רשומים כנשואים באופן
כזה שחל סעיף  22לחוק מרשם האוכלוסין ,ככלל ירשם בעלה של אם כאבי הילוד.
ג 2.במקרה בו אם הקטין היתה נשואה לאדם אחר שאינו המבקש בתוך  300יום שלפני
יום הלידה ,אין להענות לבקשה אלא אם נתמכה בפסק דין של בית משפט או בית
דין מוסמך ,וזאת כאמור בסעיף  22לחוק מרשם האוכלוסין.
ג 3.במקרה בו שני ההורים אזרחי ישראל או תושב קבע בישראל והם אינם נשואים –
ניתן לרשום את האבהות עפ"י הודעת האב והאם כאחד ,בכפוף לסמכותו של פקיד
הרישום לדרוש ראיות נוספות בקרים בהם הוא סבור כי יש בכך צורך ,הכל בהתאם
לסעיף  19לחוק מרשם האוכלוסין.
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ג 4.במקרה בו המבקש להרשם כאב אינו רשום במרשם האוכלוסין – אך הוכיח כי נישא
לאם הקטין  300יום )או למעלה מזה( לפני יום הלידה) ,ומסיבות שונות הנישואין לא
נרשמו( – חל סעיף  22לחוק המרשם והוא ירשם כאביו ללא צורך בהצגת ראיות
נוספות.
ג 5.במקרה בו המבקש להרשם כאב אינו אזרח ישראל או תושב – אך הגיש בקשה
לקבלת מעמד בישראל מכוח היותו ידוע בציבור של אם הקטין עוד טרם הוריית
הקטין ,והבקשה אושרה – ניתן לרשום את האבהות על סמך הצהרה בדבר הכרה
באבהות.
ג 6.במקרה בו המבקש להרשם כאב אינו אזרח ישראל או תושב – אך הגיש בקשה
לקבלת מעמד בישראל מכוח נישואיו לאם הקטין או היותו ידוע בציבור שלה )לפי
הנהלים החלים בהתאם( ,לאחר הוריית הקטין – יוכל להרשם כאב לאחר הצגת
ראיות אובייקטיביות לחיים משותפים טרם הוריית הקטין.
ג 7.במקרים בהם נדרשו ראיות ולא סופקו או שהתעורר חשד ביחס לאמינותן – ידרשו
המבקשים להצטייד בפסק דין הקובע את האבהות .ככלל ,ב"כ משרד הפנים ידרוש
הוכחת האבהות בדרך של ביצוע בדיקה גנטית.
ג 8.במקרים בהם לא התקיימו התנאים הקבועים בסעיף ב' ו -ג' לעיל – ככלל ידרשו
המבקשים להצטייד בפסק דין הקובע את האבהות ,לרבות בדרך של בדיקה גנטית –
אולם אם יהיו נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת )כגון ילד קודם אשר הוכח כי הוא
משותף או אישורים מהימנים כי הקטין נולד כתוצאה מהריון אשר נוצר בדרך של
הפריה מלאכותית מזרעו של המבקש להרשם כאב( – ניתן יהיה לרשום את האבהות
בהסתמך על ראיות חותכות כגון אלו.
ד.

החוק וסעיפיו
ד 1.סעיפים  22 ,21 ,19לחוק

ה.

נספחים
ה 1.טופס הכרה באבהות )מר(25/
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מדינת ישראל – משרד הפנים
מינהל האוכלוסין
הכרה באבהות על ילד שנולד לאישה פנויה
הסכמה למתן שם משפחה לילוד לאישה פנוי ה
הכרה באבהות על ילד שנולד לאישה פנויה
אני החתום מטה  -פרטי האב:

.1

מספר הזהות

השם הפרטי

שם המשפחה

תאריך לידה

שם האב
שנה

חודש

המצב האישי
יום

המען
הישוב

מס' הטלפון
מספר הבית

הרחוב

מספר הזהות

המיקוד

מספר הדירה

השם הפרטי

שם המשפחה

מצהיר בזה כי אני אביו של הילוד
שם המשפחה

מספר הזהות

בתאריך

השם הפרטי
שנה

שנולד לגב'

חודש

יום

אני החתומה מטה – פרטי האם:

.2

מספר הזהות

השם הפרטי

שם המשפחה

תאריך הלידה

שם האב

שנה

מאשרת בזה כי מר
אזהרה

.3

חודש

המצב האישי

יום

הרשום לעיל הוא אבי הילוד

אנו החתומים מטה מאשרים בזה שהובא לידיעתנו כי בעקבות הצהרותינו יירשם במרשם האוכלוסין
מר
ושלא
כאבי הילוד
ניתן יהיה ,לבטל רישום זה אלא על-פי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך הקובע שהרישום
איננו נכון .כמו – כן הובא לידיעתנו שמסירת הודעת אבהות כוזבת מהווה עבירה לפי סעיף )35ב()(2
לחוק מרשם האוכלוסין ,התשכ"ה –  1965שעונשה שלושה חודשי מאסר.
תאריך

המקום

חתימת האב

חתימת האם

הסכמה למתן שם משפחה לילוד לאישה פנויה
אנו החתומים מטה מודיעים בזה ששם המשפחה של ילדינו הנזכר בסעיף  1יירשם במרשם האוכלוסין:
 בשם משפחת האם ,שהוא
נא לסמן  xבמשבצת
המתאימה לבחירתכם

 בשם משפחת האב ,שהוא
 בשם המשפחה של שנינו יחדיו ,שהוא

לתשומת לב ,סעיף  3לחוק השמות קובע שילד שנולד כשאמו אינה נשואה לאביו מקבל מלידה את שם משפחת אמו ,זולת אם
רצתה האם שיקבל שם משפחת האב והאב הסכים לכך ,ואם הסכימו ההורים ,יקבל את שמות המשפחה של
שניהם.
תאריך:

חתימת האב:

מר 25 /
נתקבל ב -
הערות:

חתימת האם:

לשימוש המשרד
תאריך:

שם הפקיד/ה המקבל/ת:

