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 Uבמועצות השונות במחלקת הנישואין קהל קבלת ושעות  טלפונים 

 הערות שעות ימים שלוחה טלפון מועצה      
           אבן יהודה

   8:00-13:00 ',ה ' -א   08-9923073 אופקים
   16:00-18:00 'א       

   11:00-13:00 ',ה ' -א   03-5331132 יהודה אור
   16:00-18:00 'ד'  , א      
   10:30-12:00 'ו      

           אורנית
   8:00-13:00 ה א - 102שלוחה  04-6361054 אור עקיבא

   8:00-9:00 'יום ו      
   10:00-12:00 'ה ' -ב   03-5507950 אזור

   בתאום מראש ', ו      
   11:30-13:00 'ה ' -א 1שלוחה  08-6376135 אילת

 בתאום מראש 9:00-13:00 ',ה   04-6388165 אלונה
         04-6365839 אליכין

   10:00-15:00 'ד ' -א   09-7925757 אלפי מנשה
   16:00-17:00 ',ה' , ב      
   10:00-14:00 ',ה      

   03-6354444 אפעל
054-
   בתאום עם הרב 8436269

 בתאום מראש 8:00-13:00 'ה ' -א   03-9363438 אלקנה
   21:00-22:00 'ה      

   8:30-14:45 'ה ' -א   02-9933858 אפרת
         03-9366088 אריאל
   9:00-12:00 'ה ' -א   08-8630641 אשדוד

   4:00-5:30 ',ד'  , ב      
 מראשבתאום  מ"לעולי בריה        
 בתאום עם הרב 9:00-12:00 ',ב אתיופית. ע    

   בתאום מראש 'ה ' -א   08-9929114 אשכול
   9:00-12:00 'ה ' -א  1שלוחה  08-6714401 אשקלון

   16:00-18:00 ג ' -א      

   08-8652540 באר טוביה
050-
   בתאום עם הרב 4180286

           באר יעקב
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   8:30-13:30 'ה ' -א   08-6204024 באר שבע 

   16:00-17:30 'ג      
   16:00-19:00 ',ג   03-9605775 בית דגן

   9:00-12:00 'ה ' -א   04-6588610 בית שאן
   16:00-18:00 ',ד'  ,  א      

   02-9911361 בית שמש
, ג', ב', א
   9:30-12:30 ',ה

           ביתר עילית

 בני ברק
03-
   9:00-12:00 'ה ' -א   5781132/3

   16:00-17:45 ',ד' , ב      
   9:00-10:45 'ו      

 בתאום מראש 8:00-12:00 'ד '-א   08-8592554 בני עייש
   16:00-18:30 'א      

 בתאום עם הרב       02-9400012 בקעת הירדן
   8:30-12:00 'ה ' -א 2שלוחה  03-50803511 בת ים

   16:00-18:00 ,ג, א      
 גבעת עדה-

   9:00-14:00 'ה', ג ' -א 5שלוחה  04-6389873 בנימינה
   13:00-16:00 ',ד      

   17:00-19:00 ',ה',  א   03-5321211 גבעת שמואל
   8:00-10:00 ',ג      

   8:30-13:00 'ה '  -א 2שלוחה  03-5716414 גבעתיים 
   16:00-18:00 ',ה',  ב      

           גדרות
 073-2447244 בתאום מראש     08-9274040 גזר
 לפי תאום       04-6850590 גולן

 בתאום מראש 8:30-14:30 'ה '  -א 'טלפקס 02-9932816 גוש עציון

      
'-ד

   בתאום מראש 'ו, צ"אחה
           גלבוע

           גליל תחתון
           גן רווה
   9:00-12:00 'ה' ד' ב' א    08-8574410 גן יבנה

   תאום מראש צ"אחה      
           גני תקווה

   11:00-12:30 'א   08-6554062 דימונה
   16:00-18:30 'ג      
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 14:00-16:00 'ה ' -א   052-7658658 דרום השרום
בתאום טלפוני 

 מראש
   9:00-12:45 'ה ' -א   09-7481152 הוד השרון

   16:00-18:00 ',ג' , א      
   9:00-13:00 ',ה ' -א 4שלוחה  09-9504851 הרצליה

   16:00-18:00 ',ד', ב      
           זבולון

   8:30-14:30 'ה '  -א 'טלפקס 02-9969145 הר חברון

 בכל שעות היום     04-6390712 זכרון יעקב
בתאום מראש 

 בלבד
           חבל יבנה

   8:30-16:30 'ה ' -א   03-9722806 חבל מודיעין
   8:00-13:00 'ה ' -א   03-5086011 חולון

   16:00-19:00 ',ג      
           חוף אשקלון
   8:30-13:00 'ה ' -א   04-8136272 חוף הכרמל
           חוף השרון

   9:00-14:00 'ה' ד' ב' א   04-6188110 חדרה
 4:00-5:30 9:00-11:30 'ג      

   8:00-15:15 'ה ' -א 'טלפקס 04-8605623 חיפה
   16:00-18:00 ',ג      

           חצור
   8:30-13:00 'ה ' -א 2שלוחה  04-6720993 טבריה

   16:00-18:00 ',ב      
           טירת הכרמל

 050-4153167 תאום עם הרב     04-6708599 יבנאל
           יבנה
           יהוד

   10:00-12:00 ',ג', א   04-9893616 יקנעם
   16:00-18:00 ',ג', א      
   8:00-10:00 ',ה      

           ירוחם
 14:00-15:30 8:00-12:00 ',ה ' -א   02-6214811 ירושלים

 תאום מראש 14:00-16:00 ',ד ' -א   04-6757638 כנרות
   16:00-18:00 ',ג   09-8985635 יונהכפר 

      
בשעות 

 054-4988174 בתאום עם הרב הבקר
           כפר פינס -

http://www.dat.gov.il/�


 ד"בס

     

 

 

                                             

 

 

 02-6529221: פקס 02-5311031: 'טל    34090. ד.ת 95464ירושלים , גבעת שאול, 7כנפי נשרים ' רח

7 Kanfei Nesharim St. Jerusalem 91340. Israel.  

www.dat.gov.il  

       

                                                           

 המשרד לשירותי דת

 ורבנים תחום נישואין

 
 מנשה 

           כפר סבא
   8:30-14:30 'ה ' -א   04-6767065 כפר תבור

         04-9987637 כרמיאל
           לב השרון

   9:00-13:00 ',ה ' -א 103שלוחה  08-9224769 לוד
   16:00-18:00 ' ,ג' , א      

   8:30-14:00 'ה ' -א   08-6848106 לכיש
           מבואות החרמון

   בתאום מראש   'טלפקס 04-6721648 מגדל    

 8:00-14:00 'ה ' -א   04-9879708 מטה אשר
בתאום מראש 

 בלבד

 8:00-16:00 'ה '  -א   02-9900923 מטה יהודה
יש  עדות - מתן

 לתאם
           מגדל העמק

           מזכרת בתיה
         04-6951941 מטולה
           מיתר

           מנחמיה
   8:30-16:00 'ד ' -א   02-5354001 מעלה אדומים

   8:30-15:00 ',ה      
   12:00-14:00 'ה' , א   04-9806445 מעלה יוסף

   8:00-13:00 'ה ' -א   04-6665132 מעלות
   בתאום מראש ',ו      
   16:00-18:00 ',ג      

   8:00-13:00 'ה ' -א   08-6588111 מצפה רמון
           מרום הגליל

         08-9925069 מרחבים
   8:00-12:00 'ה ' -א   04-9902353 משגב
   8:00-13:00 'ה '  -א 4שלוחה  04-9822316 נהריה

   16:00-18:00 ',  ד' , א      
           נווה מונסון

   16:00-18:30 ',ד' , א 0שלוחה  077-5020045 נסציונה
   9:00-11:30 ',ג      

   16:30-18:00 'א   04-6554354 נצרת עילית
   10:00-12:00 'ה', ג      

   8:30-13:00 'ה ' -א   04-8215215 נשר
   16:30-18:00 ',ד',  ב      
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   8:00-13:00 ',א   08-9933555 נתיבות 

   8:00-12:00 ',ה', ג', ב      

 'ד      
15:00-18:00 
 קיץ 16:00-19:00 חורף

   8:30-12:30 'ה ' -א   09-8871746 נתניה
   16:00-18:00 ',ד' , א      

    תאום עם הרב       03-5349182 סביון
   8:30:12:30 ',ה', ג', א 2שלוחה  04-9910402 עכו

   8:30-10:30 ',ד'  , ב      
   16:00-18:00 ' ,ה ' -א      

         09-7927101 עמנואל
   8:00-14:00 'א   04-6065893 עמק המעיינות

   8:00-12:00 ,ה,ד',ג',ב      
   8:30-10:30 'ו      

           עמק יזראעל
   8:300-12:30 ',ד',  ב   04-6301140 עמק חפר
         03-9601007 עמק לוד

           ערבה תיכונה
   8:30-12:30 'ה ' -א   04-6593507 עפולה

   16:15-18:30 'ד' , א      

 10:00-12:00 'ה ' -א 5שלוחה  08-9957269 ערד
בתאום טלפוני 

 מראש
           עתלית

       'טלפקס 04-6378232 פרדס חנה כרכור
   9:30-12:30 ',ד' , א   09-8940878 פרדסיה

   8:30-12:30 ' , ה      
   17:00-19:00 ',ד',  א      

   8:30-13:00 'ה '  -א   03-9051524 פתח תקוה
   16:00-17:30 'ד ' -ב      

   8:30-14:30 'ה ' -א   04-6971633 צפת
           קדומים
   9:00-12:00 'ה ' -א   09-8990086 קדימה

   16:00-19:00 'ג      
         04-6962036 קצרין

   03-5349510 קרית אונו
', ד', ג', א
 הרישום לנישואין 9:00-12:30 'ה

 16:00-18:30 'ב      
בתאום טלפוני 

 מראש
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   9:00-11:00 ',    א   02-9961083 קרית ארבע 

 17:00-18:30 ',ג      
בתאום טלפוני 

 מראש
   10:00-12:00 'ה ' -א   04-8440441 קרית אתא

   16:00-18:00 'ד ' -ב      
         04-8700031 קרית ביאליק

   10:00-12:30 ',ה ' -א 5שלוחה  08-6881691 קרית גת

      
 ' -ג

   בתאום מראש צ"אחה
           קרית טבעון

   9:00-11:00 'ד', ב   04-8753819 קרית ים
        116:00-18:00   

           קרית מוצקין
   8:00-12:00 ' ,ה ' -א 3שלוחה  08-8581337 קרית מלאכי

   16:00-17:30 ' ,ד      
         08-9413786 קרית עקרון

         04-6940358 קרית שמונה
 בתאום מראש 9:00-15:00 ' ה ' -א   09-7920536 קרני שומרון

   8:30-12:30 ' ה ' -א   03-9389689 ראש העין

      
 ' -ג

 052-7272148 בתאום מראש צ"אחה
           ראשון לציון
         04-6936277 ראש פינה

   8:30-12:30 'ה ' -א   08-9362541 רחובות
   16:00-18:00 ',ג', א      

           רכסים
   9:00-12:00 'ה ' -א 3שלוחה  08-9225360 רמלה

   16:00-18:00 'ה ' -א      
   8:30-13:00 ' ה ' -א 107שלוחה  03-6700555 רמת גן

   15:00-18:00 'ב      
   8:30-11:00 'ו      

           רמת השרון
         04-9836410 רמת ישי
           רמת נגב

   11:45-13:00 'ג', ב', א   09-7431356 רעננה
   17:00-18:30 ' , ג', א      
   9:00-10:30 ',ה      

         08-9942888 שדות נגב
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 בתאום מראש 9:00-12:00 'ה ' -א   08-6897666 שדרות 

 בתאום מראש 16:00-19:00 'ג      
         03-9723065 שוהם

         03-9066490 שומרון
   8:30-12:00 'ה ' -א   04-9875247 שלומי 

      
בזמנים 
   בתאום עם הרב אחרים

 בתאום עם הרב     054-6755145 שער הנגב
בשעות גמישות 

 מאוד
           שפיר

   8:30-12:30 'ה '  -א   03-6938900 תל אביב
        16:00-18:00   

   052-9771465 תל מונד
', ד' , א
 10:00-12:00 ',ה

בתאום מראש 
 בלבד

   17:00-18:30 ' ,ג      
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