
  

 2מתוך  1עמוד 

 

 מדינת ישראל

 בתי הדין הרבניים

 

 

 דגשים - כיצד יש להגיש את הבקשה .א

 הסמכות המקומיתנקבע על פי מקום  - בית הדין הרבני בו יתנהל התיק. 

 והמבקשת צריכים שניהם לחתום על הטופס.מבקש ה 

  3הנדרשים בטופס, כולל חתימה בסעיף  הפרטיםכל הקפד למלא את. 

 

 (מסמכים שחובה לצרף לטופס לצורך פתיחת התיקצרופות ) .ב

 :לבקשה מסמכים אותם יש לצרף

 .צילום תעודת זהות של המבקש, דרכון או רישיון נהיגה 

 כל מסמך התומך בבקשה שהוגשה. 

 

 מה הלאה? .ג

  בקשה, וייתן את החלטתו בהתאם.בפרטי הבית הדין ידון 

 

 פרטי התקשרות עם הנהלת בתי הדין הרבניים .ד

 531 - 501 - 700 - 1  .......................... דין:-מוקד טלפוני טל

 שעות, למעט שבתות וחגים 24 .......................... שעות מענה טלפוני:

 עברית ..................................... שפת מענה:

 076-8894822 ..................... הדין:טלפון הנהלת בית 

 073-2629390 ....................... פקס הנהלת בתי הדין:

 panatz@rbc.gov.il ............. דואר אלקטרוני פניות הציבור:

 9134200, ירושלים, מיקוד 34500, ת.ד. 22כנפי נשרים                                  .................... הנהלת בתי הדין:כתובת 

 הערות:
 יש למלא טופס בקשה לקבלת כתבי בי"ד בדוא"ל או בפקס ולחתום. -באמצעות דוא"ל  "דלקבלת כתבי בי 

 ללא מילוי הטופס לא ישלחו כתבי בית הדין במייל או בפקס

 כאחד מיועד לנשים וגברים בלבד כדי להקל על הבנתו, אך הוא זכרהטופס מנוסח בלשון 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בקשה לסידור חופה וקידושין למעוברתטופס 



  

 2מתוך  2עמוד 

 

 מדינת ישראל

 בתי הדין הרבניים

 טופס בקשה לסידור חופה וקידושין למעוברת

 חובה למלאמסומן בכוכבית השדה  *  

  :תיק מספר       :יבית הדין הרבנ* מיקום  

   _______________________ /  _____ ___________________ 

 

      פרטי המבקש  1
 חובה למלאמסומן בכוכבית ה* שדה    

__________________  ___________________  _____________________________  ____________ 

 * מדינה  תעודת זהות / דרכוןמספר *   * שם משפחה  * שם פרטי

____________________  ________________________________  ____________  ______________ 

 מיקוד  ביתמספר *   רחוב*    * ישוב

 _______________@_______________________ ____ ׀ _________________ ____ ׀ ________________

 בדף ההנחיות( )ראה הערה  כתובת דואר אלקטרוני שנייטלפון מ * טלפון ראשי

 

      תפרטי המבקש  2
 חובה למלאמסומן בכוכבית ה* שדה    

__________________  ___________________  _____________________________  ____________ 

 * מדינה  תעודת זהות / דרכוןמספר *   * שם משפחה  * שם פרטי

____________________  ________________________________  ____________  ______________ 

 מיקוד  מספר בית*   * רחוב   * ישוב

 _______________@_______________________ ____ ׀ _________________ ____ ׀ ________________

 בדף ההנחיות( )ראה הערה  כתובת דואר אלקטרוני שנייטלפון מ * טלפון ראשי

 

      הצהרת המבקשים  3
 הצהרהמלא את החובה ל 

ללא חופה וקידושין. המבקשת הינה בהריון  אישות אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי היו בינינו חיי
 .____________________ממני. תאריך לידה משוער בחודש: 

 המבקש 

 זאת:באני מצהיר 

 תי ואני מקבל על עצמי כלפיו את כל החיובים של אב כלפי ילדו. ת הרה ממני. העובר הינו בני או בכי המבקש (1

 לפסוק מזונות לילד אם אתבע לכך.אני מקבל על עצמי סמכות בית הדין  (2

 הנני מצהיר שאני יהודי ופנוי ואין מניעה הילכתית או חוקית לנישואי עם המבקשת. (3

 תהמבקש

 אני מצהירה בזאת:

1) 
ת ואין מניעה הילכתיכן אני מצהירה שאני יהודיה ופנויה כמו  .תיבאו  העובר הינו בני ,אני הרה מהמבקשכי 

 או חוקית לנישואי עם המבקש. 

 הבקשה

 שראל.ויעל כן אנו מבקשים מבית הדין להתיר לנו להינשא זה עם זו בחופה וקידושין כדת משה 

 בכבוד רב

      ___________________ _______________________ _______________________ 

 שתחתימת המבק ת המבקשחתימ תאריך

 


