
 בס"ד
 

 לשכת הרבנות שהם
 9794674-03פקס:   9723065-03טלפון:   ,63רח' האודם 

  nuritc@shoham.muni.ilכתובת מייל: 
 
 

 על הזוג הבא להירשם לנישואין להביא עמו את המסמכים הבאים:
 

 עולה חדש: רווק/ה:
  

 ילום + מקור()צ ת.ז+ ספח של בני הזוג.  .אישור רווקות או פנוי/ה מביה"ד הרבני 
  

 תעודת נישואין או כתובה של ההורים 
 .)צילום + מקור(

 .אישור יהדות מבי"ד 

  

 .שלוש תמונות פספורט כ"א  
  

 אלמן/ה: .₪ 709תשלום עבור פתיחת תיק נישואין 
  

 לא קרובי  ,לכל אחד מבני הזוג שני עדים
 .תעודה מזהה+  משפחה

 ד הפנים.תעודת פטירה מקורית ממשר 

  
במידה ויש שני עדים המכירים טוב את : ותהער

 שני בני הזוג, אפשרי שני עדים עבור שניהם. 
 נשים יכולות לתת עדות.גם 

 .אישור בי"ד על פטירה מחו"ל 

  

  החופה וקידושיןאישור הרב עורך.  
  

 .גר/גיורת: אישור על כשרות המזון 
  

 .אישור הרבנית על הדרכה  .תעודת גיור מבית דין מוסמך 
  
 

 .אישור תעודת גיור מבית דין מחו"ל 
  

  גרוש/ה:
  

 נישואין אזרחיים: ת עם מעשה בית דין.תעודת גירושין מקורי 
  

 .אישור תעודת גירושין מחו"ל מביה"ד הרבני  .היתר בי"ד לנשוי/אה אזרחית 
  

 .אישור שאינו כהן  
  

 

 קטין/ה:
 

 שונות:
  18חתימת הורים לנישואין פחות מגיל.  .היתר בי"ד מינקת או בחודשי הבחנה 

  17היתר מביהמ"ש להינשא לפני גיל.  ור הרה"ר לירושלים להינשא בתוך פחות איש
 מי"ד יום.

 הצהרת אבהות.  תייר/ת:

  .אישור יהדות ורווקות מבי"ד רבני  

  .דרכון 
 

 
 : ותהער

 יתכן צורך באישורים נוספים ע"פ שיקול דעת הרב.     

 יש לתאם פגישה מראש לצורך פתיחת תיק נישואין או תעודת רווקות! 

  חודשים עד חודש וחצי מראש! 3ניתן להגיע לרישום נישואין 

 

 

mailto:nuritc@shoham.muni.il


 הנחות ואגרות:
 

 ₪  709        רישום נישואין 
 

 תינתן כאשר אחד מבני הזוג הינו: חייל בשירות סדיר, משרת בשירות לאומי,  40%הנחה בגובה 

 נזקק, תלמיד ישיבה או סטודנט, עולה חדש, נכה, עיוור או לקוי ראייה.

 
 ₪  271       ת הסכם נישואיןאימו

 
 ₪  174    פתיחת תיק נישואין )אם לא נערכו נישואין(

 
 ₪  152         תעודת רווקות

 
 ₪  66       העתק תעודת נישואין

 
 ₪  129      אישורים שונים מאת הרבנות

 
 ₪  129       העתק מאושר מהמסמכים

 
 ₪  19        העתק מאושר נוסף

 
 
 קביעת משרד הדתותע"פ ות הן ממשלתיות הערה: האגרו*
 
 

 

 לתשומת לבכם זוגות נכבדים!

 

למשרדי לשכת הרבנות, כשבועיים  להתקשרעל אחד מבני הזוג 

 לפני החופה, לוודא שהתיק מוכן ואין כל עיכוב!

 

 מותנית בהחזרת הכתובה והטפסים  קבלת תעודת נישואין

 !וגידי אחד מבני הז-לאחר החופה, על ללשכת הרבנות

 

 

  מזל טוב!                                         
 


