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 מטרה    .1

ללשכות הנישואין מגיעות פניות, מעת לעת, לקבלת העתק מתעודת נישואין. פניות אלה התרבו לאחרונה 
באשר תעודת הנישואין של אדם הרשום בתעודה, דרושה לקרוב משפחתו של אותו אדם לצורך קבלת 

 אזרחות זרה. 

קומיות בכל הקשור להנחות את עובדי לשכות הנישואין במועצות הדתיות וברשויות הממטרת נוהל זה 

 לפניות המגיעות אליהם לקבלת העתק מתעודות הנישואין. 

 

 

 הגדרות    .2

 הורה, בן, בת, נכד, נכדה, אח או אחות של אחד מבני הזוג הרשומים בתעודת הנישואין. " קרוב משפחה"

 

 

 כללי    .3

 קובע: ,1981-)א( לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א13סעיף 

כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק -או על ידי באכל אדם זכאי לעיין בעצמו, 
 במאגר מידע.

ש"ח, לפי תקנות שירותי הדת היהודיים  66שיעור האגרה עבור קבלת העתק תעודת נישואין עומד כיום על 
 .2013-)אגרות שירותים(, תשע"ד

 

 :בקשה לקבלת העתק תעודת נישואין של אדם בחיים

, הוא זכאי אחד מבני הזוג הרשום בתעודהם המבקש לקבל העתק מתעודת הנישואין הינו כאשר האד .א
 . לקבל העתק מהתעודה, וזאת לאחר שזוהה בצורה וודאית, באמצעות תעודת זהות

 
, מיופה כוחו של אחד מבני הזוג הרשום בתעודהכאשר האדם המבקש העתק מתעודת הנישואין הינו  .ב

יש לבקש ממנו יפוי כח בכתב מאושר בידי עו"ד שבו מופיע כי הוא מוסמך לעיין בתעודת הנישואין של 
מייפה כוחו ו/או לקבל העתק מאותה תעודת נישואין. כמו כן, יש לזהות את מיופה הכח על סמך 

 תעודת זהות. 
 

, וג הרשום בתעודהאפוטרופוס של אחד מבני הזכאשר האדם המבקש העתק מתעודת הנישואין הינו  .ג
 יש לבקש ממנו צו מינוי אפוטרופוס בתוקף. כמו כן, יש לזהות את האפוטרופוס על סמך תעודת זהות. 
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 בקשה לקבלת העתק תעודת נישואין של אדם שאינו בחיים:

, יש לבקש ממנו את קרוב משפחתו שנפטרכאשר אדם מבקש לקבל העתק מתעודת הנישואין של  .ד
 הבאים:המסמכים 

 
תעודת פטירה של אחד מבני הזוג הרשום בתעודת הנישואין ושלדברי המבקש הינו קרוב  .1

 משפחתו. 
 
מסמכים המוכיחים כי המבקש הינו אכן קרוב משפחה של האדם הרשום בתעודת הנישואין.  .2

מסמכים אלה יכולים להיות תעודת לידה המוכיחה את הקרבה המשפחתית, תמצית רישום 
ממרשם האוכלוסין, תעודת זהות כולל ספח בהם רשומה הקרבה המשפחתית או תצהיר של 

 המבקש מאומת על ידי עו"ד ישראלי. 
 
מפורטת המטרה שלשמה  השב)בהתאם לדוגמא שבנספח א לנוהל זה( של המבקש  הצהרה .3

דרושה לו תעודת הנישואין של קרוב משפחתו )הוצאת אזרחות זרה/הגשת תביעת פיצויי 
שילומים ממדינה זרה/מטרה דומה אחרת, וכן הצהרת המבקש כי במידה ויימסר לו העתק 

מוש אלא אך ורק למטרה שלשמה הוא הצהיר. על מתעודת הנישואין, לא יעשה בה כל שי
 בידי המבקש.  מהלהיות חתו הצהרהה

 
  מיופה כוחו של קרוב משפחה של אחד מבני כאשר האדם המבקש העתק מתעודת הנישואין הינו  .ה

 , יש לבקש את המסמכים הבאים:הזוג הרשום בתעודה שנפטר
 

הכוח מסמיך את מיופה הכוח לעיין בתעודת יפוי כח בכתב מאושר בידי עו"ד שבו מופיע כי מייפה  .1
הנישואין של קרוב משפחתו של מייפה הכוח ו/או לקבל העתק מאותה תעודת נישואין. כמו כן, 

 יש לזהות את מיופה הכח על סמך תעודת זהות.
 
קרוב הינו מייפה הכח , שלדברי תעודת פטירה של אחד מבני הזוג הרשום בתעודת הנישואין .2

 משפחתו. 
 
בתעודת אחד מבני הזוג הרשומים מסמכים המוכיחים כי מייפה הכח הינו אכן קרוב משפחה של  .3

הנישואין. מסמכים אלה יכולים להיות תעודת לידה המוכיחה את הקרבה המשפחתית, תמצית 
רישום ממרשם האוכלוסין, תעודת זהות כולל ספח בהם רשומה הקרבה המשפחתית או תצהיר 

 ל ידי עו"ד ישראלי. של מייפה הכח מאומת ע
 
מפורטת המטרה שלשמה  השב)בהתאם לדוגמא שבנספח א לנוהל זה( של מייפה הכח  הצהרה .4

דרושה לו תעודת הנישואין של קרוב משפחתו )הוצאת אזרחות זרה/הגשת תביעת פיצויי 
שילומים ממדינה זרה/מטרה דומה אחרת, וכן הצהרת מייפה הכח כי במידה ויימסר לו העתק 

הנישואין, לא יעשה בה כל שימוש אלא אך ורק למטרה שלשמה הוא הצהיר. על  מתעודת
 בידי מייפה הכח.  מהלהיות חתו הצהרהה

 

 בכל מקרה, אין למסור העתק תעודת נישואין אלא לאחר תשלום האגרה.  .ו
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 אחריות  .4

 . הנישואיןמנהלי לשכות הרבנים רושמי הנישואין, עובדי ועל האחריות לקיומו של נוהל זה חלה 

 

 מסמכים ישימים     .5

 

 פקודת הנישואין והגירושין )רישום(.  .5.1

 . 1981-חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א  .5.2

 . 1998-חוק חופש המידע, תשנ"ח  .5.3

 . 2013-תקנות שירותי הדת היהודיים )אגרות שירותים(, תשע"ד .5.4

 

 

 נספחים    .6

 

 בבקשה לקבלת העתק תעודת נישואין של קרוב משפחה. כתהתומ הצהרה – א נספח   .6.1
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 נספח א

 

 בבקשה לקבלת העתק תעודת נישואין של קרוב משפחה כתהתומ הצהרה

 

 

 ת/פרטי המבקש

 

 _____________ תעודת זהות מס' ת/, בעלהח"מ: _________________ ____________________ יאנ

 שם משפחה  שם פרטי  

 

 

 בזאת מלשכת הנישואין ב ______________ ת/מבקש

 

 פרטי תעודת הנישואין המבוקשת

    _________________  לתת לי העתק מתעודת הנישואין של: 

   שם אחד מבני הזוג הרשום בתעודת הנישואין                                                    

 _________________  שהינו/הינה בעל/ת תעודת זהות מס' 

 מס' ת.ז. של הרשום בתעודת הנישואין                           

 

 לאדם הרשום בתעודת הנישואין ת/פרטי קרבת המשפחה של המבקש

 . המבוקשת בתעודת הנישואין ה/הרשומהנ"ל של  להקיף בעיגול(*) אחות ,הורה, בן, בת, נכד, נכדה, אחאני: 

 

 מטרת הבקשה

הגשת תביעת /במדינת _____________ הוצאת אזרחות זרהלשם:  ין האמורה דרושה ליהנישואתעודת 

 מטרה דומה אחרת יש לפרט _____________ /ת _____________פיצויי שילומים ממדינ

 

 

עשה בה כל שימוש אלא אכי במידה ויימסר לו העתק מתעודת הנישואין, לא בזאת ומתחייב/ת  ת/אני מאשר

 תי לעיל. למטרה שלשמה הצהראך ורק 

 

 להלן: ידי את האמור בחתימת ת/מאשר י, אנלעיל האמורכל את  תילאחר שהבנ

 

 תאריך ________________________  ________________________ ת/המבקשחתימת 


