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 Jakov@rmdko.co.il mail:-Eלאתר האינטרנט הקישו: "הרבנות הראשית והמועצה הדתית קריית אונו".  

 נישואיןהמח' 
 

 2021יוני  – "אתשפ תמוזבס"ד 

 שלום וברכות לבני הזוג הנרשמים לנישואין, 

ללא  ,עם החלת החוק לפתיחת אזורי הרישום לנישואין, כל זוג, מכל מקום בארץ, רשאי לבחור את מקום הרישום לנישואין

 משרדנו. הירשם בלושבי קריית אונו, יכולים מי שאינם תגם כפועל יוצא מכך, תלות במקום המגורים. 

 כמו כן, אין עוד צורך בהמצאת "תעודת רווקות" ממקום המגורים, וניתן לבצע את כל הליך הרישום, לרבות העדים, במשרדנו.

לבצע את הליך אותם ם יאת כל הזוגות שהחליטו להינשא, ומזמינבזרועות פתוחות ולבבית  ת מזל טובבברכ מיםמקד ואנ

    .כמיטב המסורת – בכל שלבי הרישוםוזוג המלווה כל זוג  פנים תומאיר תידידותי רבנותתמצאו אצלנו במשרדנו. הרישום 

 תיק נישואין. פתיחת הדרושים למצ"ב הסבר ופרטים לנוחותכם, 

 בברכת מזל טוב ורק בשמחות

      יעקב ליסנר                                             
 נישואיןמח' המנהל 

 פתיחת תיק נישואין

  .03-5348820 . תאם מראש מועד לרישוםהתקשר וללמתבקשים בני הזוג לפתוח תיק נישואין,  כדי

 כל יתר הפרטים יימסרו בעת הרישום.כפי שיפורט להלן. כפי שיוסבר בטלפון ו סמכיםמולהמציא  ,להגיע יחדעל בני הזוג 

 הנישואין. מועד לפני  ימים 45ל הפחות ולכאפילו שנה מראש, חודשים שלפני הנישואין,  3 -מעבר לניתן להירשם גם 

 :המסמכים שעל בני זוג להמציא בעת פתיחת תיק נישואין

 תעודות זהות מלאות ועדכניות של משרד הפנים כולל הספח. .1

 )ניתן להצטלם במשרדנו ללא תשלום(. לכל אחד.עדכנית תמונת פספורט  .2

 עודות נישואין מישראל של ההורים.ת .3

 אינה מהווה חלופה לתעודת נישואין.תעודת גירושין ם, יש צורך בתעודת נישואיהם כנ"ל. גם אם ההורים גרושי ( א

 במקרים בהם לא מוצאים את תעודת הנישואין, אנו נשתדל לסייע באיתור התעודה. ( ב

 של ההורים מישראל, לאחר שאישר זאת רושם הנישואין. מקוריתבמקרים מסוימים ניתן להיעזר ב"כתובה"  ( ג

 . ₪ 714בסך  אגרהשלום ת .4

  . ולהנחיות המשרד לשירותי דת והוא מתעדכן מעת לעת בהתאם לשינויי המדד ,לתאריך פרסום זה ןנכוהאגרה סכום 

 .אשראיבכרטיס או  ,צ'קב ,במזומן -ביום הרישום האגרה משולמת במשרדנו 

, חיילים, בנות שירות לאומי, תלמידי ישיבות, עולים חדשים בשנתיים הראשונות 30עד גיל  לסטודנטיםניתנת  40%בסך הנחה 

ים ף לאישורומקרה סעד בכפכן בו, בכפוף להנחיות המשרד לשירותי דתבכפוף להצגת תעודות רשמיות ועדכניות ו – לעלייתם

 . אומי או ממשרד הביטחוןתקפה מהביטוח הלו, נכים בעלי תעודת נכות רשמית הלשכה לשירותים חברתייםשל רשמיים 

  :עדים .5

מי מבני של שאינם קרובי משפחה , 18גברים או נשים מעל גיל שני עדים יהודיים , בתיאום מראש, ינולאחר הרישום, יש להפנות אל

ם להעיד את שני בני הזוג יכוליהיטב בתוך כך, עדים המכירים את מי שבאים להעיד עליו. היטב כירים המ, גם לא בינם לבינם, והזוג

 ולהופיע עם תעודת זהות.  ,את מועד הגעתםעם משרדנו על העדים לתאם טלפונית כלומר, להיות עדים משותפים. . הםעל שני

 .מקורי+ מעשה בי"ד  מקוריתתעודת גירושין בעת הרישום ימציאו  – /ותגרושים .6

 ות אישור רישום במשרד הפנים.תעודת המרה רשמיים ומקוריים, לרב+ יש להמציא תעודת גיור  –במקרה של גיור  .7

 יש להמציא תעודת פטירה רשמית ממשרד הפנים. -במקרה של אלמנות  .8

 

 :הערה כללית

 , יש לפנות אל מנהל מח'הרבני מאומצים, ומקרים אחרים הדורשים בירור בבית הדיןלהיה ונדרש בירור יהדות, היתר לנישואין, רישום 

לפני פתיחת התיק במשרדנו, לקבלת הסבר והפנייה אל בית הדין הרבני האזורי. ובר זמן רב אם מדגם  –מוקדם ככל האפשר  – הנישואין

 ה רשמית של מנהל המחלקה.יבהתאם להפננעשים הבירורים בבית הדין 

 

 03-5348820להתקשר:  נא, ולמתן עדות לפתיחת תיק נישואין לקביעת מועד
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