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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

 העעת חוק השמות (תיקון מס׳ 3) (חופש בחירת שם משפחה),
 התשב״ו-1996*

 החלפת סעיף 6 ו, במקדם סעיף 6 לחוק השמות, התשט״ז-956ו' (להלן - החוק העיקרי), יבוא:

 ״חופש בחירת 6. (א) נישאו בני זוג, רשאי כל אחד מהם, בבל עת -
 שם

 (1) להמשיך ולשאת את שם משפחתו הקודם־,

 (2) לקבל את שם המשפחה של בן זוגו או בת זוגו:

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

 זוגו.

 (ב) בני זוג שנישאו רשאים לבחור לעצמם שם משפחה משותף

 שונה משם המשפחה שנשא בל אחד מהם מלפני הנישואין.

 (ג) השר יקבע את דרכי מתן ההודעה על בחירת שם משפחה לבני

 זוג שנישאו.״

־ 11 לחוק עיקרי - בטלים.  ביטול סעיפים 2. סעיפים 7 ו
ו ו ־  ד ו

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לשם המשפחה של בן־זוגה. אשה המעוניינת לשאת שם
 אחר, צריכה לתת על כך הודעה למשרד הפנים - ומכל
 מקום בשאר שם המשפחה של בן זוגה ב״שם משפחתה

 הקודם״.

 נשים רבות היום בוחרות להמשיך ולשאת את שמן
 מלפני הנישואין או לצרף לשמן הקודם את שם בן זוגן.
 מוצע לקבוע בחוק הסדר שוויוני אשר יאפשר לשני בני
 הזוג לבחור איזו מן האפשרויות הכלולות בהצעת חוק זו

 מתאימה ונוחה להם. במו כן מוצע לאפשר לבני זוג ,
 הנישאים לבחור לעצמם שם משפחה משותף חדש.

, חיים ן ן טמקי מי י  חברי הכנסת: דוד עוקר, בנ
 אורון, דליה איעיק, תמר גוז׳נםקי, חיים
, נעמי נדברג ר ז עז , יעל דיין, אלי ן י  די
ת, ענת מאור, , לימור לבנ , דן בהן ן  חז
 דוד מנע, אסתר םלמוביץ, אברהם פורז,

 משה פלד

 סעיף 6 לחוק השמות, התשט״ז-956ו, קובע
 לאמור:

 ״שם משפחה מנישואין

 6. אשה מקבלת עם נישואיה את שם משפחת אישה,
 אולם רשאית היא, בבל עח, לצרף לשם משפחת אישה
 את שמ נעוריה או את שם משפחתה הקודם, וכן רשאית
 היא לשאת את שם נעוריה או את שם משפחתה הקודם

 בלבד.׳׳

 בפועל, משנישאת אשה, מוחלף שמה על ידי משרד
 הפנים. באופן אוטומטי ומבלי שהיא אף מודעת לכך,

 * הצעות חוק ג׳רפה וגירצו: הועברו לועדה ביום ב״ב בחשון התשנ־׳ו(15 בנובמבר 95? ו).
 י סייח התשנך׳ז, עמי 94.
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