
 בס"ד 

 סבא -הרבנות והמועצה הדתית כפר

 

 datitks@gmail.com :  מיל   09-7663014פקס:    09-7905600, טל'  48רח' הרצל 

 :___________________ תאריך

 

 בקשה להעתק תעודת נישואין 
 

 :המבקשת /פרטי המבקש 

 נייד מס' ת.ז. שם משפחה שם פרטי

    
 

 _ ________________________________________________דואר אלקטרוני:

 : תעודת הנישואין יפרטי בעל 

 נישואין תאריך  מס' ת.ז. שם משפחה שם פרטי 

     בעל

     אשה
 

  מספר תעודת נישואין )אם יש(: ____________________________________ 

 יש לסמן את ההעתק הנדרש: אין לשלם לפני קבלת אישור שהתעודה נמצאה 

 כל העתק נוסף  העתק נאמן למקור 

 ש"ח 21 ש"ח 71

 

מעוניינים גם באשרור תעודת הנישואין )הכנה לחתימת אפוסטיל(    

 כן   /    לא

 .המבקשת/יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש ❖

 לצרף מופיעים בעמוד הבא.  עליהםשהמסמכים  התעודה, יבעל אינם  המבקשת/אם המבקש ❖

 .105287 ן-ח מספר 647 סניף מזרחי  העברה בנקאית לבנק תניתן לשלם באמצעו ❖

 ציק לפקודת המועצה רות באמצעות מזומן, כרטיס אשראי או ניתן לשלם בגזב ❖

 אסנת(.-)הנה"ח  2שלוחה  09-7905600ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בטלפון  ❖

 
לנישואין במועצה   נרשמה/רק למי שנרשם –הנפקת העתק תעודת נישואין 

 .הדתית בכפר סבא

   דאר  /  )יש לסמן את הבחירה המועדפת(: הגעה למשרדי המועצה :אופן קבלת המסמכים

 . (על דברי דאר שלא יגיעו ליעד)אין אחריות 

 כתובת: שם הנמען:

 

 : לשימוש המשרד

 הערות ע"י נמסר מס' קבלה סכום שולם בתאריך



 בס"ד 

 סבא -הרבנות והמועצה הדתית כפר

 

 datitks@gmail.com :  מיל   09-7663014פקס:    09-7905600, טל'  48רח' הרצל 

 

 

 מסמכים נלווים הנדרשים לקבלת העתק תעודת נישואין 

 

  1981- )א( לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א13מקור: סעיף 

 898המשרד לשירותי דת נוהל  – חוזר המנהל הכללי ע"ט 

 

 צילום ת.ז.  - הרשום בתעודה   אחד מבני הזוג כאשר המבקש/המבקשת •

  ייפוי כח   - הרשום בתעודה    מיופה כוחו של אחד מבני הזוג   כאשר המבקש/המבקשת •

 . ת/+ צילום ת.ז. של המבקש שהוא מוסמך לקבל העתק  בכתב מאושר בידי עו"ד

צו מינוי    -הרשום בתעודה    אפוטרופוס של אחד מבני הזוג  כאשר המבקש/המבקשת •

 של המבקש.  אפוטרופוס בתוקף + צילום ת.ז.

 

אותו  של    תעודת פטירה  -  העתק תעודה של קרוב משפחה שנפטרמבקש  כאשר אדם   •

מסמך המוכיח שהמבקש הינו קרוב משפחה של    בתעודת הנישואין +   הרשום   קרוב

+    המבקש מאומת ע"י עו"ד ישראלישל  או תצהיר    האדם הרשום בתעודת הנישואין

 צילום ת.ז. של המבקש + נספח א' חתום.

 

 

הרשום    מיופה כוחו של קרוב משפחה של אחד מבני הזוג   המבקש/המבקשתכאשר   •

תעודת פטירה של אותו קרוב הרשום בתעודת הנישואין + מסמך   -בתעודה שנפטר  

או    הינו קרוב משפחה של האדם הרשום בתעודת הנישואין  שמייפה הכחהמוכיח  

ייפוי כח בכתב מאושר בידי עו"ד  +    ל מייפה הכח מאומת ע"י עו"ד ישראליתצהיר ש 

 .+ נספח א' חתוםמיופה הכח מוסמך לקבל העתק + צילום ת.ז. של    שהמבקש

 

 , בן, בת, נכד, נכדה, אח או אחות.הגדרת "קרוב משפחה" הורה  ❖
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 נספח א' 

 הצהרה התומכת בבקשה לקבלת העתק תעודת נישואין של קרוב משפחה

 

 המבקשת /פרטי המבקש

ומשפחה(   פרטי  )שם  הח"מ  מס'  אני  זהות  תעודת  בעל/בעלת   _________________________

 ________________________ 

 מבקש/מבקשת מלשכת הנישואין במועצה הדתית בכפר סבא

 

 פרטי תעודת הנישואין המבוקשת

הנישואין(   בתעודת  הרשום  הזוג  מבני  אחד  )שם  של:  הנישואין  מתעודת  העתק  לי  לתת 

 ______________________ 

בתעודת    שהוא/היא הרשום  של  הזהות  תעודת  )מס'  מס'  זהות  תעודת  בעל/בעלת 

 הנישואין(____________________ 

 )להקיף בעיגול(  פרטי קרבת המשפחה של המבקש/המבקשת לאדם הרשום בתעודת הנישואין

 של הרשום/הרשומה בתעודת הנישואין המבוקשת. אני הורה, בן, בת, נכד, נכדה, אח, אחות

 

 מטרת הבקשה 

הגשת  תע  /  _______________ במדינת  זרה  אזרחות  הוצאת  לשם:  לי  דרושה  האמורה  הנישואין  ודת 

לפרט   יש  אחרת  דומה  מטרה  ממדינת__________________/  שילומים  פיצויי  תביעת 

 .__________________ 

 

  לי העתק מתעודת הנישואין, אשתמש בה רק  יימסראני מאשר/מאשרת ומתחייב/מתחייבת בזאת כי אם  

 למטרה שלשמה הצהרתי לעיל. 

 לאחר שהבנתי את כל האמור לעיל, אני מאשר/מאשרת את האמור בחתימת ידי להלן:

 

 חתימת המבקש/המבקשת: ________________________ תאריך:_______________________ 

 


