שאלות נפוצות:
א .האם אפשר להרשם עם רשיון/דרכון?
לא .רישום נישואין של אזרח ישראלי נעשה רק עם ת.ז . +ספח מקור) .אזרח חו"ל ,נרשם
עם דרכון(.
ב .כמה עדים צריך להביא?
2עדים/ות לכל אחד מבני הזוג  )= 4עדים (.באם העד/ה מכיר/ה את שני בני הזוג היטב
ולאורך שנים ,יכול/ה להצהיר על שניהם.
ג .האם העדים צריכים לבוא יחד איתנו?
לא .ועדיף שיגיעו במועד מאוחר יותר ,בכל שעות הפעילות  ) 00:00-00:00 (,לאותו חדר שבו
מתנהל תיק הנישואין) אי אפשר לקחת הצהרת עדים על תיק שאינו נפתח ,וחבל על זמן
ההמתנה של העדים(.
ד .עדים צריכים להיות דוקא גברים?
לא .ההצהרה נעשית ע"י מי שמכיר את החתן/כלה היטב בין גבר בין אשה.
ה .חברים שלנו זוג נשוי יכול להצהיר עלינו?
ו .לא .עדות קרובי משפחה אינה עדות ,בין אם הם קרובים לחתן/כלה ,ובין אם העדים–
קרובים זה לזה.
ז .איננו מוצאים את תעודת הנישואין של הורי ,מה עושים?
יש לפנות לרבנות בה נרשמו ההורים לנישואין ,ולבקש מהם" העתק "מתעודת הנישואין.
ח .הורי נישאו בחו"ל ,ואין להם תעודת נישואין ,מה עלי לעשות?
יש להביא כתובה/אישור נישואין מהרבנות/בית הדין שם על נישואיהם ,ולפנות עם זה לבית
הדין הרבני בת"א לאישור הכתובה.
ט .הורי נישאו אזרחית ,אני יכול/ה להתחתן ברבנות?
ודאי !כל יהודי יכול להתחתן דרך הרבנות .אך כיון שההורים לא נישאו כדמו"י ,יש להם
לפנות לבית הדין הרבני ולהצהיר על מצבם האישי ,וילדיהם ,ובית הדין מוציא אישור על כך.
אישור זה משמש במקום תעודת נישואין.
י .הורי גרושים ,ויש ברשותם תעודת גירושין ,אפשר להסתפק בה במקום תעודת נישואין?
לא .תעודת גירושין אינה באה במקום תעודת נישואין ,יש לפנות לרבנות בה נרשמו ההורים
לנישואין ,ולהוציא העתק מתעודת הנישואין שלהם.

יא .נולדתי בחו"ל ,מה עלי להביא?
כל אדם שנולד בחו"ל ואין להוריו תעודת נישואין רשמית מרבנות בארץ ישראל יש לו–
לפנות לבית הדין לבירור נישואי הוריו וכו) 'ההפניה תעשה ע"י מחלקת הנישואין של
הרבנות ,ואינה כרוכה בתשלום לבית הדין(.
יב .אזרח חו"ל הרוצה להינשא ,מה עליו להביא?
יש להביא דרכון תקף ,ו"אישור יהדות ורווקות "מרבנות/בית דין מוסמך במקום מגוריו המוכר
ע"י הרבנות הראשית לישראל.

