מועצה דתית כנרות עמק הירדן
מדריך למתחתנים:
זוג יקר ,אנו מברכים אתכם לרגל החלטתכם לבוא בברית הנישואין .לפניכם מדריך
מפורט שילווה אתכם מתחילת הרישום ועד לכניסתכם תחת חופה וקידושין.
פותחים תיק נישואין
לצורך תחילת הליך הרישום לנישואין ,עליכם לפתוח תיק נישואין במועצה הדתית  3חודשים
לפני מועד נישואיכם ולא יאוחר מ  45יום לפני מועד החתונה (במקרים מיוחדים יאושר
לפתוח תיק גם לאחר מועד זה ).תיק זה יכלול לאורך התהליך את כל הפרטים והמידע
הנוגעים לנישואיכם .עליכם ,החתן והכלה ,להגיע יחד אל הרבנות לשם פתיחת התיק
כשבידיכם המועד והמקום שבו תערך חופתכם.
אנו מעמידים לרשותכם אופציה שתחסוך מכם בשלב הראשון את ההגעה למשרדי המועצה
זאת ע"י פתיחת התיק באתר האינטרנט שלנו .לרישום נישואין באתר הקליקו:
פתיחת תיק נישואין באתר:
https://shirathayam.m-datit.org.il/rishum/181
אם בכל זאת החלטתם להגיע למשרדינו לפתיחת התיק תוכלו לעשות זאת בשעות
הפעילות:
ימים א ,ד בין השעות  – 16:00 – 14:00בתיאום מראש !
טלפון04-6757638 :
פקס04-6757646 :
דוא"לrabanutsigal@gmail.com :

אילו מסמכים עלינו להביא לפתיחת התיק?
תעודת זהות  +ספח
תמונת פספורט  1לכל אחד מבני הזוג( .יש אפשרות להצטלם במועצה הדתית ).
 2עדים המעידים על מצבכם המשפחתי.
תעודת נישואין של ההורים( .גם להורים גרושים קיימת תעודת נישואין).

אלומות אלמגור אפיקים  אשדות יעקב איחוד  אשדות יעקב מאוחד  בית זרע  גינוסר
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פוריה כפר עבודה  פוריה נוה עובד  פוריה עלית  רביד  שער הגולן  תל קציר
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במקרים הבאים תתבקשו להביא מסמכים נוספים:
גרוש/גרושה :
יביאו תעודת גירושין ומעשה בי"ד מקוריים או נאמן למקור (באישור ביה"ד),
תעודת נישואין.
ת.ז .שמצוין בה המצב האישי מעודכן.
גרוש /גרושה מחו"ל:
יופנו ע"י מח' הנישואין לבית הדין לקבלת אישור מבית הדין על מצבם המשפחתי והיתר
נישואין.
אלמן/אלמנה :
צריכים להמציא תעודת פטירה של בן/בת הזוג הנפטר ומצבם האישי יצוין בתעודת הזהות.
גר/גיורת:
ימציאו תעודת גרות (מעשה ביה"ד) וכן תעודת המרה רשמית ומקורית ממדינת ישראל.
מאומץ/מאומצת :
יופנו ע"י מח' הנישואין אל בית הדין הרבני לבירור מעמדם.
עולים חדשים מחו"ל :
ימציאו דרכון ,אישור יהדות ורווקות מחו"ל .או כל מסמך המעיד על יהדותם כגון אישור על
נישואי הורים כדת משה וישראל וכו' .במידת הצורך יופנו לבית הדין הרבני כדי להסדיר את
אישור יהדותם  .לאור זאת מומלץ לעולים חדשים להגיע בהקדם לשם רישום נישואין כדי
למנוע עיכובים מיותרים.
כדאי להביא גם כתובה של ההורים.
נישואין עם גרושה/גיורת:
המבקש להינשא עם גרושה/גיורת צריך להוכיח כי אינו כהן ע"י אישור מבית הדין הרבני
האזורי ,או מרב שכונה או רב בית כנסת.
בני זוג מהעדה האתיופית :
ימציאו אישור יהדות רשמי ומקורי מהרבנים המוסמכים לכך.
גרושה/חלוצה/גיורת
במידה ו בת הזוג גרושה ,חלוצה ,גיורת או בת נכרי על בן הזוג להמציא אישור רשמי מרב
מוכר בר סמכא המעיד כי החתן אינו כהן .אישור זה יינתן לאחר שהתקבלה הצהרת האב או
קרוב משפחה מצד האב ,או אישור מרב בית הכנסת ,או מגבאי בית הכנסת שבו מבקר
המבקש ,הנאמנים על הרבנות המקומית ,ו/או על פי הנחיות אשר יינתנו על ידי לשכת
הנישואין.
במקרה של הריון או קיומם של ילדים:
יש צורך במסמך "הכהרת אבהות" מבית הדין .פרטים יימסרו ע"י מנהל מח' הנישואין במקום.
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ימים שאין עורכים חופות:
אין עורכים נישואין בימי צום :צום גדליה (ג' או ד' שרי) ,ליל ויום י' בטבת,
ליל ויום י"ז בתמוז ,י"ג באדר-תענית אסתר.
בתקופת "ספירת העומר" – מפסח ועד שבועות יש ימים שאין עורכים חתונות
וכן בימי "בין המצרים" – מי"ז בתמוז ועד ט' באב).
המעוניינים להינשא בימים אלו יבדקו מראש ברבנות המקומית אם זה אפשרי.

שאלות נפוצות ...
איך נשיג תעודת נישואין של הורינו?
יש לגשת לרבנות שבה נישאו הוריכם ולבקש תעודת נישואין שלהם.
במידה ולא מצאתם  -ניתן להיעזר בשירותי המועצה הדתית
אם ההורים גרושים?
גם במידה וההורים גרושים יש להצטייד בתעודת נישואין של ההורים טרם הגירושין.
אני מתגורר בחו"ל ,איך אשיג את תעודת רווקות?
אנשים המתגוררים בחו"ל יביאו אישור מרבנות מוסמכת בחו"ל המעידים על מצב משפחתי
(רווק/ה  .פנוי/יה).
איך אשיג תעודת גירושים שלי?
אם אבדה תעודת הגירושין אפשר לקבל העתק נאמן למקור מבית הדין שבו התנהל התיק.
אגרה
על פי החוק פתיחת תיק נישואין כרוכה בתשלום אגרה .
מה סכום האגרה?
עלות פתיחת תיק לזוג ₪ 717
 ₪ 430לזכאים להנחה.
למי מגיע הנחה?
חיילים בסדיר
סטודנטים*
עולים חדשים*

משרתי שירות לאומי
תלמידי ישיבה
נתמכי סעד*

זכאים להנחה של  40%בהצגת תעודה המעידה על מעמדם זה:
*סטודנטים  -עד גיל 30
*נתמכי סעד  -בכפוף לאישור הלשכה לשירותים חברתיים
.
*עולים חדשים  -בשנתיים הראשונות לעלייתם ארצה
אמצעי תשלום:
ניתן לשלם אגרת נישואין במזומן  /צ'ק  /העברה בנקאית  /אשראי.
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מי עורך לנו את החופה
לשכת הנישואין תעמיד לרשותכם רב שיערוך לכם את החופה ,אולם אם ברצונכם ברב
מטעמכם שיערוך את חופתכם ,יש לוודא עם המועצה הרושמת כי הרב מופיע ברשימת
הרבנים של הרבנות הראשית המורשים לעריכת חופות כמו כן יש לצרף מסמך מאת הרב
שבו הוא מאשר כי יערוך את חופתכם.
מביאים עדים
עליכם ,המיועדים לנישואין ,להביא לרבנות עדים שיעידו על מצבכם האישי (רווקים ,פנויים,
גרושים או אלמנים) .לפני לשכת הנישואין צריכים להופיע שני עדים/ות מעל גיל ,18
המכירים היטב את בני הזוג ,שאינם קרובי משפחה של בני הזוג ואינם קרובי משפחה זה של
זה .כל אחד מבני הזוג נדרש לשני עדים ,אולם אין מניעה כי אדם המכיר את שניכם יהיה עד
כפול .מומלץ להביא את העדים ללשכה בעת פתיחת התיק ,אולם אין הכרח בכך  -הם יכולים
לבוא גם במועד מאוחר יותר להעיד .בכל מקרה על העדים להיות מצוידים בתעודה מזהה.
הדרכת כלות
לאחר שנפתח תיק הנישואין במשרדי המועצה הדתית והוסדרו כל ההליכים עם הרב הרושם,
תופני אל מדריכת כלות.
בסיום ההדרכה תקבלי אישור כי עברת את ההדרכה ,אישור זה יצורף לתיק.

מזל טוב ,התחתנתם?! בשעה טובה !!
לקבלת תעודת הנישואין לאחר החתונה ,יש להחזיר למשרדי המועצה הדתית את המסמכים
הבאים:
 העתק הכתובה
 הצהרת הרב מסדר החופה והקידושין
 אישור סידור חופה וקידושין
 אישור טבילה
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