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חפש

אודותינו

נישואין

נישואין
הבית
דף
יהודית
זהות

מבני דת ועירובין

מועצות דתיות

כשרות

גיור

קבורה

תמיכות ועזבונות

העדה האתיופית

שמיטה

אשרור תעודות נישואין בחתימת אפוסטיל

נישואין
אודותינו
נישואין
אודות מחלקת נישואין ויצירת
קשר
מידע אודות תהליך רישום
הנישואין
פיקוח על תהליך רישום
הנישואין
תיקון תעודת נישואין
איתור תעודות נישואין
המהפכה בנישואין
מועצות דתיות וזמני קבלה
רשימת עורכי חופה וקידושין

אשרור תעודות נישואין בחתימת אפוסטיל
מחלקת הנישואין במשרד לשירותי דת אחראית על אשרור תעודות נישואין למדינות ושגרירויות זרות עבור אחד מבני הזוג המעוניין לקבל
אזרחות נוספת.
השירות ניתן במחלקת נישואין במשרד לשירותי דת בלבד.
כתובת המשרד לקבלת קהל ושליחת מכתבים:
רח' כנפי נשרים ) 7קומה  , (1גבעת שאול ,ירושלים.
קבלת קהל בימים:
א'ב' בין השעות .08:3012:30
יום ד' בין השעות .08:3012:30
יום ה' בין השעות .08:3012:30
שימו לב :ימי שלישי אין קבלת קהל.
מענה טלפוני בטל'  025311031יינתן בימים א'ה' בין השעות .13:3015:00

טפסים

מבני דת ועירובין
כשרות
מועצות דתיות
קבורה
תמיכות ועזבונות
העדה האתיופית
שמיטה
זהות יהודית
זמני שבת

תהליך אשרור תעודת נישואין:
 .1לאשרור תעודה באופן מיידי ,ניתן להגיע למשרדי המחלקה בשעות קבלת הקהל ,עם תעודת נישואין מקורית .ניתן לחתים גם על צילום תעודת
נישואין )עם הצגת תעודת נישואין מקורית( ,בהתאם לדרישת השגרירות.
ניתן לאשרר את תעודת הנישואין גם על ידי שליח.
 .2ניתן לקבל שירות ולהגיש בקשות לאשרור תעודות נישואין גם באמצעות הדואר.
יש לציין במכתב הבקשה את שם המדינה לה מיועדת התעודה ,ולצרף:
א .תעודת נישואין מקורית .במידה ושגרירות המדינה המבוקשת אינה דורשת אשרור על גבי תעודה מקורית דווקא ,ניתן לאשרר צילום
תעודת נישואין ,אך יש לצרף גם את התעודה המקורית ולציין שהחתימה תתבצע על הצילום.
ב .מעטפה מבוילת שעל גבה רשומה הכתובת למשלוח חזרה.
 .3השירות לאשור תעודת נישואין אינו כרוך בתשלום.
לידיעתכם ,לאחר אשרור התעודה במשרד לשירותי דת ,יש לפנות להמשך תהליך במשרד החוץ )מלבד ארה"ב( בענף לאימות מסמכים
ציבוריים .פרטים על שעות הקבלה ניתן לקבל באתר האינטרנט של משרד החוץ,
בקישור הבא :משרד החוץ

צור קשר

כלים ומאגרי מידע
פרסומי המשרד
גרסת הדפסה
פניות הציבור
מידע שימושי
מאגרי מידע

מפת אתר תנאי שימוש באתר צור קשר חוק חופש המידע
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