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 1 מתוך 1עמוד 
 

 ההנחיה .1
   

חוק יחסי ממון בין בני זוג מסמיך את הרב רושם הנישואין לאמת הסכם ממון אשר נכרת בין בני   .1.1

י חוות דעת של היועץ המשפטי במשרד לשירותי "עפ. זוג לפני עריכת הנישואין או בשעת עריכתם

י בני "ע על הרב רושם הנישואין לאמת הסכם ממון אם יתבקש לכך מטיל חובההרי שחוק זה , דת

   . הנרשמים לנישואין הזוג
 

בבקשה לאמת בחתימתו הסכם ממון המובא לפניו הרב רושם הנישואין  נדרש, בהתאם לאמור

את  ערכוכי בני הזוג הניצבים בפניו לדעת בלבד שנוכח והנרשמים לנישואין י בני הזוג "לאימות ע

 . הסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיומתוך ההסכם 
 

 Uבשעת עריכת הנישואיןUאו  Uלפני הנישואיןUהנחייה זו מתייחסת להסכם ממון אשר נכרת יודגש כי 

UבלבדU . ממון שנערך  הסכםהרב רושם הנישואין אינו מוסמך כלל לאמתUלאחרU  מועד עריכת

 . הנישואין
 

זאת נוכח . בלבד UבכתבUכי הרב רושם הנישואין יאשר בחתימתו הסכם ממון שנערך  ,למותר לציין

צריך  )שינוי של הסכם כזהלרבות ( בין בני זוגהמסדיר יחסי ממון הסכם  ,בהתאם לחוקהעובדה ש

   .בכתב להיערך
 

עבור שירות אימות הסכם ₪  210נישואין במועצה לגבות מבני הזוג אגרה בסך של העל מחלקת  .1.2

 .   ל המשרד"יש לעקוב אחר סכום האגרה המתעדכן מעת לעת בחוזרי מנכ. הממון
 

  .בתיק הנישואין במועצה הדתיתיישמר העתק מהסכם הממון כי  לוודאעל הרב רושם הנישואין  .1.3
 

במשרדי המועצה הדתית  יםהנישואין מוחזק יתיקבמועצה לוודא כי  על מנהל מחלקת נישואין .1.4

לגורמים המוסמכים לטפל אך ורק אפשרית תהיה  יםתוך הקפדה כי הגישה לתיק ,בארון נעול

  . ןהנישואי יבתיק
  

 תאחריו .2
במועצות  מנהלי מחלקות הנישואיןועל  הנישואין בנים רושמיהרהאחריות לקיום הנחיה זו חלה על 

   . הדתיות
 

 מסמכים ישימים.3
 . 1973-ג"תשל, חוק יחסי ממון בין בני זוג    

 

 נספחים  .4
 אין 


