
התשנ"ו1966* ג), מס' (תיקון השמות חוק

6 סעיף יבוא:החלפת העיקרי), החוק  (להלן 1 התשט'ז1956 השמות, לחוק 6 סעיף במקום . 1

המשפחה "שם
הנישואין אחרי

.  עת בכל רשאי שנישא מי (א) .6

קודם; משפחה שם לשאת לשוב או לשאת להמשיך (ו)

זוגו; בן של המשפחה בשם לבחור (2)

זוגו; בן של המשפחה שם את משפחתו לשם לצרף (3)

גם זוגו בן שבחר המשפחה לשם זהה משפחה שם לבחור (4)

הזוג; בני של הקודמים המשפחה משמות שונה זה שם אם

לשם לצרף בחר זוגו שבן משפחה שם משפחתו לשם לצרף (5)
משפחתו.

המשפחה שם מהו הנישואין לרושם ארם יודיע לנישואיו עובר (ב)

לתוקפו השינוי ייכנס שמו, את לשנות החליט נישואיו; לאחר לשאת שבחר
הנישואין. עם

דרבי את יקבע דתות, לענייני השר עם בהתייעצות השר, (ג)
'. (ב) קטן סעיף לפי ההודעה

7 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 7 סעיף במקום .2

משמחה "שם
פקיעת אחרי

הנישואין

'. קודם משפחה שם ולשאת לשוב זוג בן כל רשאי הנישואין, פקעו .7

ו ו סעיף בטל.ביטול  העיקרי לחוק ו ו סעיף .3

15 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 15 סעיף במקום .4

על 'הודעה
שם בחירת
שם ושינוי

טעונים 14 או 13 ,10 עד 6 סעיפים לפי שם שינוי או שם בחירת .15
לשר.'' בכתב הודעה

16 סעיף שםתיקון ''ושינוי יבוא '13, 11, 10 סעיפים לפי שם ''ושינוי במקום העיקרי, לחוק 16 בסעיף .5
קשר עקב נבחר שהשם הטעם מן שם השר יפסול לא 'ואולם יבוא ובסופו '13, 10 סעיפים לפי

'. בציבור ידועים בין

20 סעיף יימחקו.תיקון  '11 בסעיף או המילים העיקרי, לחוק 20 בסעיף .6

ויצמן עזר
המדינה נשיא

. פרס שמעון
הממשלה ראש

וייס שבח
הכנסת ראש יושב

רמון חיים
הפנים שר

בהצעת פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת בפברואר1996); 6) התשנ"ו בשבט ט"ז ביום בכנסת נתקבל *
.544 בינואר1996),עמ' 2) התשנ"ו בטבת י' מיום חוק2470,

.146 עמ' התש"ן. ;94 עמ' התשט"ז, ס"ח 1


