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 2.11.0008 מספר נוהל   מינהל אוכלוסין–משרד הפנים 

 בבקשה למתן אישור לקונסוליה לצורך עריכת נישואין קונסולרייםנוהל טיפול 

 כללי

שואין שנערכו בשגרירויות זרות יהוחלט לאשר רישום נ, בהתאם להחלטת הממשלה .1

 . בתנאים מסויימים)נישואין קונסולריים(בישראל במרשם האוכלוסין 

וכביכול בוצעו (,  הזרות בארץהנישואין הקונסולריים מבוצעים בנציגויות, באופן עקרוני .2

ורישומם נעשה , כאשר שני בני הזוג חסרי דת, )במדינה של אותה נציגות, ל"בחו

 .בלשכות

 . קונסולריים בלבדלנישואיןנוהל זה מתייחס  .3

 

 מטרת הנוהל .א
 למתן אישורים לקונסוליות לעריכת נישואין קונסולריים בישראללקבוע את השיטה   1.א

 .אזרח/ ושב לת

למתן אישורים לקונסוליות לעריכת נישואין קונסולריים בישראל קבוע את השיטה ל 2.א

 .דהיינו זר, אזרח/ למי שאינו תושב 
  

 תנאים ודרישות .ב
 : הבקשה לקיים את התנאים הבאיםיעל מגיש

 שאחד מהם , גם אם מדובר בבני זוג, נוכחות אישית של שני בני הזוג חובה 1.ב

 .תושב והאחר זר/ אזרח 

שמבקש  תושב אובאזרח  כאשר מדובר אולם, ים/תעודת זהות של המבקש   2.ב

 . ורישיון ישיבה בתוקףבתוקף דרכון זר ה לצרף/חובה על הזר, ה/ לזרלהינשא

 .1.בני הזוג חסרי דת או שאינם משתייכים לעדה דתית מוכרת כמפורט בנספח ד 3.ב

 "נה/אלמן"או " ה/גרוש ","ה/רווק"דהיינו , בני הזוג רשומים במצב אישי פנוי 4.ב

 . את פרטי הדת והלאום עובר להגשת הבקשהו לא שינים/המבקש 5.ב

 .השירות אינו כרוך באגרה 6.ב

 

 

 

 



 
 2.11.0008 :פר נוהלמס 2   :קוד תחום מרשם : תחום

  מתן אישור :נושא 3מתוך    2דף  
 11   :קוד נושא לנישואים קונסולריים

 

 17.2.2008: תאריך עדכון
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 הליך הטיפול .ג
לשם עריכת נישואין קונסולריים יש לבדוק , לקבלת אישור לצורך הקונסוליה הבפניי

 :תחילה

, ת שאינה מוכרת בישראלים לעדה דתי הינם חסרי דת או משתייכשני בני הזוג  1.ג

 . 1.דכמפורט בנספח 

  כדי,די בכך שאחד מבני הזוג משתייך לעדה דתית מוכרת, לתשומת ליבכם
 ולא ניתן לנפק, בישראללערוך את הנישואין בנציגות זרה יהיה ניתן  לאש
  .אישור כמבוקשה

נישואין עריכת  להנפקת אישור על פרטי רישום לצורךכאשר מתקבלת בקשה   2.ג

יש לבדוק תחילה מעמדו של הזר , קונסולריים לזוגות מעורבים ישראלי וזר

 .אין לתת אישור כמבוקש, במידה והזר שוהה שלא כחוק, בישראל
נשא ילא יוכל לה להגשת הבקשה )סמוך ( עוברשינה את פרטי הדת ישראל שתושב   3.ג

  . אלא להעביר למטה להחלטה,אין לתת אישור כמבוקשולכן , קונסולריים שואיןינ

כאשר מתקבלת פנייה בלשכה למתן אישור לקונסוליה לצורך עריכת נישואין  4.ג

" אביב"להדפיס ממערכת פקיד ה על ,קונסולריים והמבקשים עומדים בתנאים

 ."אישור לנישואים קוסולריים"בתפריט תעודות 

דת ולאום שאינם לפרטי , יש לשים לב כי פרטי דת ולאום מעודכנים במרשם 5.ג

, "לא נקבע", "בלתי ידוע", "לא רשום: "או שהינם רישום זמני כגוןמעודכנים 

ולאחר מכן , יש תחילה לדרוש השלמת פרטי דת ולאום" טרם נרשם"או " בבירור"

  .ניתן יהיה לנפק האישור המבוקש

 .כולל הבהרה כי תוקף הנישואין מוטל בספק משפטי ,אישורהיש לנפק   6.ג

 או " לנישואין קונסולריים לצורךניתן אישור"יש לעדכן בגליון רישום ממוחשב   7.ג

נישואין   לצורךאישורנתבקש ", במקרה שלא ניתן לנפק אישור מכל סיבה שהיא

 ."קונסולריים ולא עמד בתנאים

יש לרשום , ת המטהעבמידה ויש צורך לבצע בירור או לשלוח את החומר לשיקול ד 8.ג

 לאישור לצורך עריכת נישואין קונסולרייםהוגשה בקשה "בגליון הממוחשב 

 ".והועברה להחלטת המטה
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במידה וקיימת הגבלה יש לפעול  . לוודא שאין הגבלה כל שהיא למתן השירות יש  9.ג

 .1.2.0001 התאם לנוהל טיפול בהגבלה מספרב

 נוהל טיפול במידה וכן יש לפעול בהתאם ל. 19יש לוודא שקוד האזרחות אינו קוד   10.ג

 .4.9.0002  מספר19 אזרחות בקוד

. ל"רשום כמי שנמצא בחו, עבר,  לא רשום בסטטוס נפטרזר / יש לוודא שהתושב 11.ג

 .1.9.0001 יש לפעול בהתאם לנוהל טיפול בסטטוס מספרוכן  במידה 

 תיקון בהתאם לנוהל עדכון מען מספר/באם חל שינוי בכתובת יש לבצע את השינוי 12.ג

2.13.0001. 

 

 נספחים .ד
 רשימת העדות הדתיות המוכרות בישראל  1.ד

 "אישור על פרטי רישום לצורך נישואין קונסולריים "-דוגמא ל  2.ד

 

 

 



 
 

 
 
 

 רשימת העדות הדתיות המוכרות בישראל
 
 

 יהודים .1

 מוסלמים .2

 דרוזים  .3

 יוונים אורתודוקסים .4

 ארמנים אורתודוקסים .5

 קתולים .6

 סירנים אורתודוקסים .7

 אוונגלים אפיסקופלים .8

 בהאיים .9
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