בס"ד תמוז תשפ"א – יוני 2021
זוגות יקרים,
אני מניח כי לקראת הרישום לנישואין ,עולות בפניכם שאלות כאלו ואחרות הקשורות
בהליכי הרישום לנישואין .כיצד הוא יתנהל ? מה עליכם להביא לרישום? ועוד כהנה וכהנה.
בשל כך אני שמח להציג בפניכם את תשובותיי למגוון שאלות שהועלו עם השנים על ידי
זוגות.
אולם ראשית לכל ,עליכם לדעת ,כי הרבנות קריית אונו היא רבנות מאד ייחודית ומאד
ידידותית .אמנם מחד אנו מקפידים על כל כללי ההלכה היהודית ,אך מאידך משירים מבט
אל הזוגות ועושים הכל על מנת להנעים את הרישום ולהקל במקום שאפשר להקל ,כמיטב
המסורת .וכמובן שהרבה מאד תלוי בשיתוף הפעולה מצד בני הזוג.
אני פתוח וקשוב לכל שאלה ותוכלו להתייעץ עמי בטל'.03-5348820 :
המון מזל טוב ומיטב הברכות
יעקב ליסנר
מנהל מח' הנישואין
.1

כמה זמן לפני החתונה צריך להירשם ברבנות?
מומלץ ביותר להירשם כשלושה חודשים לפני מועד הנישואין .אולם ניתן להירשם גם
מעבר לשלושה חודשים .אפילו חצי שנה/שנה מראש .כן .שמעתם נכון( .במקרה
שכזה ,עדי הרווקות יוזמנו להעיד אך ורק בתוך שלושת החודשים שלפני הנישואין).
כמו כן נקבע זמן מינימום של  45יום לפני מועד הנישואין( .במקרים מיוחדים ,יש
בהחלט מקום לגמישות והתחשבות – בהתאם לנסיבות).
בכל מקרה יש להתקשר מבעוד מועד אל משרדנו על מנת לקבוע מועד לרישום,
ובכדי לקבל פרטים מלאים ותשובות לשאלותיכם .כך תגיעו מוכנים.

.2

צריך לקבוע תור לרישום נישואין או שבאים ונרשמים?
יש צורך לקבוע מועד לפגישת הרישום .הרישום לנישואין נקבע בתיאום טלפוני
מראש ,זאת לתועלתכם וכדי שלא תאלצו להמתין ולבזבז זמן יקר.

.3

האם צריך למלא טפסים/פרטים כלשהם לפני שמגיעים לרבנות?
אין צורך .אנו מעוניינים לפשט ולייעל את הליך הרישום ואיננו מעוניינים בהליך כפול.
ולכן בעת הפגישה ,רשם הנישואין יסביר לכם בסבלנות כל פרט ופרט וישיב לכל
שאלותיכם .בתוך כך נציין כי כל הזוגות מגיעים מוכנים לפגישה ,זאת הודות להסבר
הטלפוני המקדים שניתן להם עוד בטרם הגיעו לרישום.
עם זאת ,על מנת לקצר את הליכי הרישום ,מומלץ להיכנס לקישור המצורף ,לבחור
את המועצה הדתית :קריית אונו ,למלא כמה פרטים בסיסיים וזהו .מח' הנישואין

תקלוט את הפנייה ותזמין אתכם להמשך הליך הרישום לנישואין במשרדנו.
https://shirathayam.m-datit.org.il/rishum
.4

חברים שלנו המליצו עליכם ,אך אנו לא תושבי המקום ובספח אנו רשומים בעיר
אחרת .האם נוכל להירשם אצלכם ברבנות קריית אונו?
בהחלט כן ובשמחה .עד לאחרונה ,הרישום לנישואין נעשה ברבנות שבאחד
ממקומות המגורים הקבוע של בני הזוג .כיום ,ניתן לבחור את מקום הרישום – מדן
ועד אילת ,והדבר אינו קשור עוד למקום המגורים .ולכן ,גם אם אינכם תושבי קריית
אונו אתם יכולים ומוזמנים לבוא ולהירשם לנישואין במשרדנו.

.5

כמה זמן נמשך הליך הרישום?
הרישום נמשך כחצי שעה עד  40דקות לערך .לא צריך לקחת עבור זה יום חופש.
ממש לא .וזו בדיוק הסיבה לתיאום הפגישה .כדי שלא תבזבזו זמן בהמתנה .בפרק
זמן זה מתבצע הרישום על ידי רשם הנישואין תוך מתן הסבר פרטני ,הצגת
מסמכים ובדיקתם ,תשלום האגרה וכו'.

.6

לאחרונה פורסם כי אין עוד צורך בהמצאת "תעודת רווקות" מעיר המגורים,
וניתן להפנות את העדים של שני בני הזוג לאותה רבנות בה נפתח תיק
הנישואין .שמענו גם על רבנויות שעדיין דורשות תעודת רווקות .האם תוכלו
לעשות לנו סדר בעניין?
ובכן ,המשרד לשירותי דת הוציא הנחיה לכל לשכות הרישום לנישואין ,כי בעקבות
פתיחת אזורי הרישום לנישואין ,אין עוד חובה להמציא "תעודת רווקות" ממקום
המגורים ,וכל אחד מבני הזוג יכול להפנות את עדיו לאותה רבנות בה נפתח תיק
נישואין .כך נקבע בנהלים ועל פיהם אנו פועלים.
ולכן ,אנו ברבנות קריית אונו לא מחייבים אף אחד להמציא "תעודת רווקות" ,ושני
בני הזוג יכולים להפנות אלינו את עדיהם ,ללא כל תלות במקום המגורים .כמובן
שהעדים מופיעים בפנינו רק לאחר פתיחת התיק ובתיאום מראש עמנו.

.7

האם מומלץ להביא את העדים אתנו ביום הרישום?
ובכן ,מאחר ובני זוג יושבים ונרשמים אצל רשם הנישואין ,דומה כי חבל על זמנם
של העדים שיצטרכו להמתין עד לסיום הרישום .ולכן מומלץ להנחות אותם שיגיעו או
בסוף הרישום ,או שיתקשרו אלינו לאחר הרישום ויתאמו פגישה נפרדת .לאותה
פגישה אתם לא צריכים להגיע .המשיכו בסדר יומכם הרגיל ,והעדים יתנהלו ישירות
מולנו ויתאמו את הגעתם.

.8

האם נשים יכולות להעיד על מעמדנו האישי בתיק הנישואין?
אכן כן .נשים או גברים מעל גיל ( 18שאינם קרובי משפחה) אשר מכירים אתכם
היטב ויודעים על מעמדכם האישי הנוכחי ,יכולים להעיד עליכם ,וכאמור ,עליהם
לתאם מראש את הגעתם עם רשם הנישואין.

.9

אם העדים מכירים את שנינו .האם הם יוכלו להיות עדים משותפים?
בהחלט כן .ובתנאי שלא מדובר בהיכרות קצרה ,אלא בהיכרות ארוכת טווח עם שני
בני הזוג.

.10

האם חייבים לקבל הדרכת כלות דווקא דרך הרבנות ,או שניתן לקבל את
ההדרכה אצל מדריכה אחרת?
ההדרכה ניתנת בדרך כלל על ידי מדריכת כלות מטעם הרבנות בה נרשמים
לנישואין .ההדרכה אינה ארוכה ומסתכמת בפגישה אחת בלבד .המעוניינות
בהדרכה ממדריכה פרטית ,יכולות לקבל את ההדרכה מכל מדריכה אחרת ובלבד
שאותה מדריכה הוסמכה לכך על ידי הרבנות.

.11

האם אני חייבת לטבול דווקא במקוואות של קריית אונו?
ממש לא .ניתן לטבול בכל מקווה הנמצאת תחת פיקוחה של רבנות מקומית ,מצפון
הארץ ועד דרומה .עם זאת ,אנו יכולים רק להמליץ על המקוואות שלנו בקריית אונו
שהם ברמה היגיינית גבוהה מאד וברמה של ספא .ניתן גם להתרשם מהמקווה לפני
הטבילה בתיאום עם הבלנית.

.12

האם הרבנות מאשרת לעריכת חופות רבנים מארגון "צוהר" למשל?
בהחלט כן .הרבנות מאשרת לעריכת חופה כל רב שאושר על ידי הרבנות הראשית
לישראל .את רשימת הרבנים המורשים לעריכת חופות ניתן למצוא באתר
האינטרנט שלנו ,וכן באתרי האינטרנט של הרבנות הראשית לישראל והמשרד
לשירותי דת.

.13

אם אין לי כרגע את "תעודת הנישואין" של ההורים .האם אוכל בינתיים להירשם
ולהמציא את המסמך מאוחר יותר?
בהחלט כן .אמנם רצוי להביא את התעודה בעת הרישום .אך בהחלט ניתן להשלים
זאת בהמשך .יתירה על כך .במידה ואין כל דרך לאתר את התעודה ,אנו נשתדל
לסייע באיתור התעודה.

.14

אם ההורים נישאו דרך הרבנות קריית אונו .האם עדיין צריך להביא את תעודת
הנישואין שלהם בעת הרישום?
אם התעודה בהישג ידכם – הביאו אותה עמכם .אם לא – אנא הצטיידו בתאריך
הנישואין הלועזי שלהם ,וכן בשמותיהם המלאים לפני נישואיהם ,ואנו נאתר את
התעודה בארכיב שלנו .אם יתברר כי ההורים נישאו ברבנות אחרת ,תתבקשו
להמציא עותק מן התעודה מאותה רבנות.

.15

אחד מאתנו כבר היה נשוי בעבר דרך רבנות בישראל והתגרש בבית הדין
הרבני .האם תעודת גירושין מספיקה?
למרות הדמיון החיצוני שבין שתי התעודות ,ולמרות ששתי התעודות מונפקות על
ידי מה שקרוי הממסד הרבני ,תעודת גירושין אינה מהווה חלופה לתעודת נישואין,
שכן מדובר בשני מסמכים שונים לחלוטין זה מזה .מה גם שתעודת גירושין מעידה
אך ורק על מעמד עכשווי כגרוש/ה ,והיא ניתנת גם לכאלה שנישאו בעבר שלא דרך

הרבנות .ולכן היא אינה מהווה ראיה אלא רק לעניין הגירושין .משום כך ,יש צורך
(בנוסף לתעודת הגירושין והמעשה בית דין המקוריים שקיבלתם מבית הדין הרבני),
גם בתעודת הנישואין של ההורים או בתעודת הנישואין הקודמת של הגרוש/ה
מרבנות בישראל.

.16

האם ניתן להביא כתובה של ההורים במקום תעודת נישואיהם במידה והם לא
מוצאים אותה?
מלכתחילה רצוי ביותר להמציא תעודת נישואין .זה המסמך הטוב ביותר .אולם אם
יש קושי של ממש למצוא אותה ,ניתן בהחלט להמציא במקומה את ה"כתובה"
המקורית (לא צילום) מנישואין שנערכו ברבנות בישראל ,ולכך יש להוסיף צילומי
תעודות זהות של ההורים עם ספחים ותאריך נישואיהם הלועזי.

.17

כיצד ניתן להשלים מסמכים שחסרים לנו ביום הרישום?
פשוט מאד .ניתן לסרוק ולשלוח אלינו באימייל ,ניתן לשלוח בפקס' ,ניתן להניח
בתיבת הדואר הנמצאת בכניסה למשרדנו  24שעות ביממה ,או להביא למשרדנו
בשעות פעילות המשרד .אין צורך לצאת מהעבודה לצורך כך .אם כי יש לקחת
בחשבון שישנם מקרים בהם נדרש מסמך מקורי.

.18

כיצד ניתן לשלם את אגרת הנישואין?
את האגרה ניתן לשלם במזומן ,בהמחאה או בכרטיס אשראי.
האגרה משולמת ביום הרישום במשרדנו.

.19

האם הרבנות מכירה בגיורים של מינהל הגיור?  /של צה"ל?
בוודאי שכן .הרבנות שלנו בקרית אונו פועלת אך ורק במסגרת החוק .ולכן ,כאשר
מדובר במסמכי גיור מקוריים (ולא מצולמים) ,ממינהל הגיור של מדינת ישראל ,של
צה"ל ,או של בתי הדין הרבניים בישראל ,הגרים יתקבלו אצלנו בשמחה ובאהבה.

.20

היה והוריי לא נישאו בישראל .האם אזדקק לבירור יהדות בבית הדין הרבני?
ומה עליי לעשות לשם כך?
ובכן .על מנת לקבוע אם יש צורך בבירור יהדות ,מומלץ מאד לשוחח על כך עם
רשם הנישואין – עוד לפני מועד הרישום לנישואין .על בסיס הנתונים והנסיבות יודיע
לכם רשם הנישואין אם יש צורך בבירור יהדות ,וכן יכין לכם הפנייה מסודרת עמה
תיגשו אל בית הדין הרבני.

.21

אני בן מאומץ  /בת מאומצת .האם צפויים לי בעיות ברישום לנישואין?
ממש לא( .אם כמובן אין בעיה מיוחדת ומורכבת) .זכותו של כל יהודי להינשא כדת
משה וישראל ואנו מכבדים ואוהבים כל אדם באשר הוא .ולכן ,כדי לייעל ולקצר את
ההליך המתבקש במקרה שכזה ,חשוב מאד לציין עניין זה בפני רשם הנישואין עוד
לפני הרישום ,והוא יצייד אתכם במכתב הפנייה אל בית הדין הרבני (המוסמך על פי
חוק לבדוק בתיק האימוץ) .בירור זה יכלול את יהדות המאומץ/ת וכשרותו/ה
להינשא עם בן/בת הזוג ,ובסיומו ,תקבלו פסק דין הנקרא "היתר לנישואין".

.22

אנו באים להירשם לנישואין כשהכלה בהיריון .תהיה עם זה בעיה?
ממש לא .הליך הרישום יתבצע כרגיל ,ובני הזוג יופנו לבית הדין הרבני האזורי
ל"הצהרת אבהות".
__________________________________

