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 נרשמו לנישואין במחלקת נישואין כדלקמן:
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 משה מרחבי עמיחי רווק ישראל רחובות

 קאפח אלבת זבולון רווקה ישראל בני ברק

 גולן מצלאוי כדורי ע"ה רווק ישראל רחובות

 גולדשטיין ריינה ג'וי סטנלי גרושה ארצות הברית יפו -תל אביב 

 ארסאם איניוו אגרי רווק אתיופיה רחובות

 וואסי אביבה מתקו מאיר רווקה ישראל קרית מוצקין

 אורן מלאנקר דניאל רווק ישראל קדימה

 מוסקוביץ רוןלי ליאון רווקה ישראל נוב

 מיכאל מאיר אוחיון אלי יחיא רווק ישראל אשדוד

 כהן אילה דוד רווקה ישראל רחובות

 אלעד פדל אבנר גרוש ישראל קרית אונו

 ישעיהו חן אבישי רווקה ישראל רחובות

 יואב יונג גבריאל רווק ישראל בני עי"ש

 יהושע דניאל מנשה רווקה ישראל רחובות

 דור בן שושן שלום רווק ישראל מרכז שפירא

 אביטבול ספיר דוד רווקה ישראל נס ציונה

 אלירן כהן אברהם רווק ישראל אשקלון

 נצר ספיר אילן רווקה ישראל רחובות

 ירין אינהורן דורון רווק ישראל רחובות

 שמואלי ענבר דן רווקה ישראל רחובות

 ליאב צדוק אלון רווק ישראל קרית עקרון

 חתינה עליזה ליז אלי ווקהר ישראל רחובות

 אליאב אליהו גבריאל רווק ישראל רחובות

 מלחי שובל אייל רווקה ישראל יבנה

 משה שורץ שמואל רווק ישראל רחובות

 גרבובסקי שני אברהם רווקה ישראל יד בנימין

 אשר גרופר ישראל ע"ה גרוש רומניה רחובות

 גרופר דרורה מרדכי ע"ה גרושה ישראל רחובות

 

                                              ב"ה

 הרבנות הראשית והמועצה הדתית רחובות

 08-6704914פקס  08-9362665טל  76283רחובות  2גולדברג 



 יואב יעיש מנחם ע"ה גרוש ישראל חובותר

 יעיש חנה שמעון ע"ה גרושה ישראל רחובות

 רועי יהודה אבינועם רווק ישראל רחובות

 חן ענבל יפת רווקה ישראל רחובות

 גלעד שלום יבין רווק ישראל רחובות

 סנדיק אדרת אברהם יונה רווקה ישראל באר שבע

 מסרשה ירדא טיגבו רווק אתיופיה קרית מלאכי

 אבטה רחל וורטאו ראובן רווקה ישראל נתניה

 דניאל אדמקה ברהנו אורי רווק ישראל פתח תקווה

 יצחק אשגרו אסתר אדיסו רווקה אתיופיה רחובות

 אשטו רועי מקונן גודדאו רווק אתיופיה ראשון לציון

 בטבבו דבורה צ'קלה רווקה אתיופיה אשדוד

 ויאצ'סלב קלמן גריגורי ע"ה גרוש רוסיה רחובות

 תבוריסקי אילנה הלן איסק גרושה ברית המועצות רחובות

 נאור עמר צוריאל רווק ישראל גן יבנה

 לוי שובל אליעזר רווקה ישראל רחובות

 מתן ממן יחיאל רווק ישראל משען

 חן שירן אשר רווקה ישראל גני יוחנן

 עמית אלפנדרי יוסף רווק ארצות הברית מלכיה

 כהנטוב אהובה מלכה שמעון רווקה ארצות הברית יתארצות הבר

 רפאל נתנאל טייב ויקטור רווק ישראל אלעד

 חלימי שרה אברהם אורן רווקה ישראל רחובות

 ראובן אלטמן עזיז ע"ה גרוש ישראל רחובות

 אלטמן איילה ולדימיר גרושה אוקראינה רחובות

 נהוראי מורחיים אריאל יהודה רווק ישראל אשדוד

 גמליאל כרמל משה רווקה ישראל חובותר

 אביב חביב סויסה חיים רווק ישראל קרית שמונה

 צ'רבקובסקי נעה דניאל לויס רווקה ישראל רחובות

 פרדי זוהר בנין אלכסנדר רווק ישראל קרית עקרון

 ויטק יוהנה מרתין גרושה צכיה אשדוד

 יעקב אנגדה סמואל שמואל ע"ה רווק ישראל רחובות

 זנבה חנה דנקו רווקה ישראל ותרחוב

 יהונתן חופי תמיר רווק ישראל רחובות

 מזרחי בר יוסף רווקה ישראל רחובות

 שי נפתלי יואב רווק ישראל נהריה

 מצרפי שהם עזרא רווקה ישראל שדרות

 אקו צ'יקבשוילי מיכאיל רווק גרוזיה רחוב

 אלינה  בט אאע"ה רווקה מולדובה רחובות

 אברהם שרשלום משמור מאיר רווק ישראל רחובות

 מורדאכיאב מרים יצחק רווקה ישראל קרית מלאכי



 שלמה יצחק יקרסברג מיכאל רווק ישראל רחובות

 שמחי יעל רפאל אביעד רווקה ישראל רחובות

 צבי סנטיה יצחק ע"ה רווק ישראל בית שמש

 סירוקי לילך סאשה ע"ה גרושה ישראל רחובות

 אליהו דהרי משה רווק תימן באר שבע

 צעידי תנטל אמיר רווקה ישראל רחובות

 דניאל יוסף כץ קרייג רווק ארצות הברית רחובות

 חומרי אפרת צמח רווקה ישראל בית שמש

 טדסה נגוסה טיגבו רווק אתיופיה רחובות

 מקונן מזל טלהון טוביה ע"ה רווקה ישראל באר שבע

 יוסף עג'ם משה רווק ישראל רחובות

 בלו שולמית משה רווקה ישראל תרחובו

 חן ישראל שלומי אהוד רווק ישראל רחובות

 פולג נוי שלמה רווקה ישראל רחובות

 נפתלי צבי כהן סידני רונלד רווק ישראל רחובות

 יהושע יהלי עמיחי רווקה ישראל ראש העין

 יניב מנשה קטן יוסף הרצל גרוש ישראל רחובות

 בן גיגי צילה אסתר ן לוק(חיים )זא רווקה ישראל שדרות

 יוסי סרוסי משה רווק ישראל בת ים

 חמוד הילה אמנון רווקה ישראל רחובות

 ליאב גשמא אבנר רווק ישראל רחובות

 לוי רעות-הדר חיים רווקה ישראל נתניה

 דניאל לאיאני ארנו עמנואל רווק ישראל רחובות

 דירליק נאוה יואל נסים רווקה ישראל רחובות

 אליהו אמויאל יעקב רווק ישראל ותרחוב

 מזרחי חנה שלמה חיים רווקה ישראל רחובות

 דניאל בן חמו אברהם מאיר רווק ישראל רחובות

 כהן לין ניר רווקה ישראל רחובות

 אליהו כהן רוני רווק ישראל רחובות

 אלוני חיה מעין שלמה רווקה ישראל רחובות

 אברהם קעטבי יוסף רווק תימן רחובות

 בוני טוהר רחל נחמיה גרושה ישראל ראש העין

 תמיר טוב-בר מיכאל ראובן רווק ישראל ירושלים

 דובקין יסמין אברהם רווקה ישראל יפו -תל אביב 

 גבריאל חסון אלי אלברט רווק צרפת נתניה

 גמליאל לימור ציון רווקה ישראל ראשון לציון

 אלימלך פוגל יהודה רווק ישראל אשדוד

 לרנר )לורן( עדן בן ציון רווקה הממלכה המאוחדת  

 קסה טסמה נגוסה רווק אתיופיה רחובות

 טדלה אתי מולה מתי ע"ה רווקה ישראל רחובות



 מתן בריה יהודה רווק ישראל כפר סבא

 לוי  נטלי אברהם ע"ה רווקה ישראל רחובות

 דוד אריאלי אברהם ע"ה גרוש אירן רחובות

 כהן כרמלה יהודה ע"ה גרושה ישראל רחובות

 אריאל גברה ישראל רווק ישראל ראשון לציון

 כרמי אוריה יוסף רווקה ישראל רחובות

 לידור יוסף רון רווק ישראל ראש העין

 ארביב עמית עמי רווקה ישראל רחובות

 איתן יצחק רבינזון יעקב פנחס רווק ישראל רחובות

 ןרוז בת ציון יקהת רווקה ישראל קרית מלאכי

 ירין אברהם שי בן חי רווק ישראל רחובות

 לוי אורטל בנימין רווקה ישראל רחובות

 דביר טביב יואל רווק ישראל קרית עקרון

 טוביה מאי אבישי ע"ה רווקה ישראל ראשון לציון

 מנחם מענדל דוד זיגלבוים אדוארד רווק ישראל רחובות

 לבנון דרור נריה שמחה ערן רווקה ישראל יפו -תל אביב 

 יוסף מטרי אבישי רווק ישראל בני ברק

 קיסר עדי רועי מרדכי רווקה ישראל רחובות

 מאור גובי אוריאל רווק ישראל בני ברק

 מחפוץ יעל אפרים ברוך רווקה ישראל רחובות

 דוד סולומון גטנה ע"ה רווק ישראל ראשון לציון

 סמאן קרן תדלה חיים רווקה ישראל ראשון לציון

 מרק ראבייב דניאל ע"ה גרוש ברית המועצות רעות-מכבים-יןמודיע

 יוסיפוב אורלין תנחום רווקה ישראל רחובות

 צפניה הלוי יצחק גרוש ישראל רחובות

 אביב שרה בן ציון גרושה ישראל ירושלים

 אביתר בשרי יואל רווק ישראל אלעד

 מעלם יהודית יעקב רווקה ישראל רחובות

 מיכאל רוזנברג יוסף ע"ה אלמן תברית המועצו רחובות

 קפוסטין לודמילה ארקדי ע"ה גרושה קזחסטאן ראשון לציון

 יקיר שרון אליהו רווק ישראל רחובות

 דבוש רות אליהו ע"ה רווקה ישראל צפת

 אייל גולן  דניאל גרוש ישראל רחובות

 גרינברג דניאל רון רווקה ישראל רחובות

 עודד זפאי סולימן רווק תימן רחובות

 חזן שירן דוד ע"ה רווקה ישראל חולון

 יאיר אריה רבי יוסף רווק ישראל מבשרת ציון

 גנץ יעל שמחה רווקה ישראל רחובות

 נתאי ימיני יהודה רווק ישראל רחובות

 הלוי הדר שרון רווקה ישראל רחובות



 ישראל עודד בנימין יוסף גרוש ישראל רחובות

 נפש יתגל דוד גרושה ישראל אשקלון

 עידן אביבי ציון רווק ישראל רחובות

 קדוש מאי אברהם רווקה ישראל רחובות

 דוד משה הגר ברוך רווק ישראל ירושלים

 רבינוביץ רויזא בלומה יעקב מנחם רווקה ישראל בני ברק

 שניאור זלמן רוטבן קלמן אליעזר רווק צרפת קרית מלאכי

 סרוראבי יונה אליהו רווקה ישראל ביתר עילית

 דניאל סולטן עמרם רווק ארצות הברית רחובות

 עמבאלו שרה יונתן רווקה ארצות הברית ניו יורק

 יעקב ידגר אליהו ע"ה גרוש ישראל רחובות

 סרן חנה יוסף גרושה ישראל ראשון לציון

 אסף מעלם אהרון רווק ישראל רחובות

 כהן נועה אפרים רווקה ישראל נתניה

 רועי דהן אריה עיוש רווק לישרא יפו -תל אביב 

 נחום שרין יהונתן רווקה ישראל רחובות

 אהרון עמר חיים רווק צרפת ירושלים

 מרחבי מזל פראה סאלם רווקה תימן רחובות

 בנימין בן אלגרבלי חיים רווק ישראל רחובות

 קטייב יפית יגודה רווקה ישראל חולון

 אפרים מוצלאוי כדורי ע"ה רווק ישראל רחובות

 סמוכיאן לי נוי אליהו רווקה ישראל רחובות

 אביב אלמקייס דוד רווק ישראל פתח תקווה

 שרעבי לירז גיל רווקה ישראל רחובות

 מתן וסרמן אביהו רווק ישראל רחובות

 ישראל לי רונן רווקה ישראל הרצליה

 אשרי הלוי אברהם אריה רווק ישראל חיפה

 חדד תמר דב רווקה ישראל רחובות

 דור אלול משה רווק ישראל חובותר

 מחפוד הודיה אליהו רווקה ישראל רחובות

 יונתן גבירץ יעקב פנחס רווק ישראל בית רבן

 כהן אורחן מנחם רווקה ישראל רחובות

 שי קורש רפאל ע"ה רווק ישראל רחובות

 קוטלר רפאל סלומה פיליפ פייר רווקה צרפת נתניה

 בר מבורך דבש נתנאל ע"ה רווק ישראל רחובות

 שמקה שי אילן רווקה ישראל שדה עוזיהו

 ברהנו ראובן אבבאו ע"ה רווק אתיופיה נתיבות

 מנגיסטו טרנגו ליאל נגה רווקה אתיופיה רחובות

 נחמן הלל אייל רווק ישראל עמנואל

 איצ'ר תאיר לאה מאיר רווקה ישראל רחובות



 דוד אחיחי אמזלג מאיר ציון גרוש ישראל רחובות

 ויס יהלי איל גרושה ישראל רחובות

 חנניה יוסף יעקובוביץ יצחק אריה ליב רווק ישראל ירושלים

 קסטל שטרנה שרה אברהם מרדכי רווקה ישראל רחובות

 בנטאמלק יעקב טספאי טיגבה גרוש אתיופיה רחובות

 יוסף רחל דוד רווקה ישראל ראשון לציון

 מתן יצחק יעיש ששון רווק ישראל רחובות

 יעיש אל-בת חנוך רווקה ישראל שתולים

 צבי מיסיחייב יוסף ע"ה גרוש ברית המועצות יפו -תל אביב 

 איליאסוב אנה אולג גרושה רוסיה רחובות

 שמואל אלבז חביבי ע"ה גרוש ישראל נתניה

 אליהו טוני יהושע ע"ה גרושה ישראל רחובות

 נפתלי קרני אברהם רווק תימן רחובות

 חדד שני אוראל חיים רווקה שראלי אוסטרליה

 תיקים 101סך הכל: 

 

 

 

 בברכה

 מחלקת נישואין

 
 


