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למנים, העומדים להינשא במזל טוב, חייבים להופיע בני הזוג אם הם רווקים, גרושים או א .א
לפני  וחצי עד חודש כשישה חודשיםבאופן רשמי בפני רב "רושם נישואין" במשרדי הרבנות, 

 מועד הנישואין, הרב יברר את הפרטים המדויקים של בני הזוג ויכין תיק נישואין כנדרש.
 על בני הזוג להביא עימם:

 

 .כולל הספח )ולא תעודה מזהה אחרת( עודת זהותת .ב
 

 לכל אחד מבני הזוג. אחת פספורטת תמונ .ג
 

 .םשל ההורי תעודת הנישואיןאו מכתובה העתק  .ד
 

כי הם מכירים את על העדים להעיד   .שנתייםכלפחות את הנרשמים  המכירים עדים 2 .ה
אלמן( ומאשרים שאין מניעה הלכתית  האישי )רווק, גרוש, םמעמד את, םכיהודי מיםהנרש

ואין לו עדים  חברון תושב קרית ארבע אינומידה והנרשם  לנישואיהם כדת משה וישראל.
 הרבנות במקום מגוריואם ך בדיקה רוועצה הדתית לצממתבקש להתקשר להמכירים אותו, 

 זו במערכת אינה משתמשת רבנותה, במידה ולרישום נישואין במערכת שירת הים תמשתמש
 עליו להמציא תעודת רווקות מהרבנות אליה הוא שייך.

 

 יערכו הנישואין.של האולם בו  ודת כשרותתע .ו
 

 .אגרת רישום נישואיןתשלום  .ז
 ₪.  708אגרה בסך 

 : במקרה שאחד הצדדים ניתנת 40%של  הנחה
נכה/ עולה בשנתיים  מקרה סעד/ // סטודנט/יתבן ישיבה /בת שרות /ת בשירות סדירחייל/

 .בלבד ההנחה תינתן בהצגת אישור מתאים הראשונות. 
 

 מעשה בית דין. –גרוש או גרושה ימציאו תעודת גירושין מקורית  .ח
 

 אלמן או אלמנה ימציאו תעודת פטירה של בן הזוג. .ט
 

 מבית דין רבני מוסמך בישראל. מעשה בית דין, –גר או גיורת ימציאו תעודת המרת דת  .י
 

 גרושה, חלוצה או גיורת חייב להוכיח שאינו כהן. הגבר העומד לשאת איש .יא
 

 שור מבית הדין הרבני.אילהביא קטינים הבאים להירשם חייבים  .יב
 

תייר או תושב חו"ל הנרשם לנישואין בארץ, חייב להציג אישור מרבנות מוסמכת בארצו, או  .יג
 מבית דין רבני מוסמך בישראל אשר מעיד על מעמדו האישי.

 

 6לאחר חודשים ממועד הרישום.  6תוקף חתימת העדים בתיק הנישואין ולתעודת רווקות עד  .יד
 התהליך מחדש. חודשים יש להתחיל את כל

 

 :להוצאת תעודת רווקות/פנוי יש להביא
 עדים, העתק מהכתובה או ת.נישואין של ההורים,  2, פספורט תתמונ 1, כולל ספח תעודת זהות 

 .₪ 152אגרה בסך לתעודת פנוי יש להביא גם תעודת גירושין/ תעודת פטירה. 
 ההצהרה.  יש להגיע בזמן קבלת קהל במזכירות עם הדברים הנדרשים, לחתום על

 על תעודת הרווקות.רושם הנישואין ב חר חתימה של רלא תימסר קבלת תעודת הרווקות
 

 ,במערכת שירת הים התיק תחילפתלמזכירות המועצה הדתית  לרישום נישואין יש להגיע
 .הרב דוב ליאור שליט"א ולפגישה עם

 ת קהלזמני קבל
 

 15:00ל  8:15ה' בין -לפתיחת התיק במזכירות ימים א'
 15:00 – 13:00בין השעות  ראשון מיבי רב העיר – לקבלת קהל אצל הרב דוב ליאור שליט"א

 במזכירות המועצה הדתית יש לתאם מראש את התור

       ותנעם לכם שהותכם אצלנו אנא הקפידו על הוראות הרישום
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