מדינת ישראל

הרבנות הראשית לישראל
THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL
מחלקת אישות וגירות

אמות המידה לקבלת כושר "מורשה לעריכת חופה וקידושין"

א .רב (עיר ,מועצה מקומית ,שכונה ,ישוב ,מושב ,מועצה אזורית ,קיבוץ ורב מחו"ל המוכר ע"י
המחלקה ברבנות הראשית לישראל) או דיין בבית דין אזורי או בבית הדין הגדול ,המכהן בפועל
בתפקידו.
ב .רב או דיין בבית דין הרבני האזורי ,שכיהן בעבר בתפקיד כאמור בסעיף א' ,ועוסק בתפקיד
תורני וערך  51חו"ק באופן מוכח מתוקף תפקידו.
ג .מי שבידו תעודת כושר לרב עיר מהרבנות הראשית לישראל ,או כושר לדיינות מהרבנות
הראשית לישראל ,ולא כיהן בפועל תפקידו (כרב או כדיין) ,המשמש בתפקיד תורני.
ד .רב צבאי מדרגת סרן ומעלה המכהן בפועל ,או מדרגת רב סרן ומעלה אשר כיהן בעבר יידרש
להציג את האישורים:
 .5אישור מהרב הצבאי הראשי על תפקידו הרבני.
 . 2כושר לרב צבאי (ואם הינו מהרבנים הצבאיים שטרם נדרשו לכושר זה יהיה עליו להציג כושר
לרב שכונה או אישור על בחינה בהלכות חופה וקידושין ברבנות הראשית לישראל).
 .3אישור לפחות מרב עיר אחד על שימוש ב 51 -חופות.
 .4רב צבאי לשעבר ימציא אישור על המשך עיסוקו בתפקיד תורני.
ה .רב משטרתי מדרגת פקד ומעלה המכהן בפועל או מדרגת רב פקד ומעלה אשר כיהן בעבר
יידרש להציג את האישורים:
 .5אישור מהרב הראשי למשטרה על תפקידו הרבני.
 .2כושר לרב שכונה או אישור על בחינה בהלכות חופה וקידושין ברבנות הראשית לישראל.
 .3אישור לפחות מרב עיר אחד על שימוש ב 51 -חופות.
 .4רב משטרתי לשעבר ימציא אישור על המשך עיסוקו בתפקיד תורני.
ו .רב שב"ס מדרגת כלאי ומעלה המכהן בפועל או מדרגת רב כלאי אשר כיהן בעבר יידרש להציג
את האישורים:
 .5ימציא אישור מהרב הראשי לשירות בתי הסוהר על תפקידו הרבני.
 .2כושר לרב שכונה או אישור על בחינה בהלכות חופה וקידושין ברבנות הראשית לישראל.
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 .3אישור לפחות מרב עיר אחד על שימוש ב 51 -חופות.
 .4רב שב"ס לשעבר ימציא אישור על המשך עיסוקו בתפקיד תורני.
ז .רב קהילה יידרש להציג את האישורים:
 .5תעודת "יורה יורה" של הרבנות הראשית לישראל.
 .2בחינה בהלכות חופה וקידושין ברבנות הראשית לישראל.
 .3אישור לפחות מרב עיר אחד על שימוש ב 1-חופות.
 .4אישור עדכני מוועד הקהילה על היותו רב קהילה לפחות חצי שנה.
ח .אדמו"ר יידרש להציג את האשורים:
 .5אישור משלושה רבני עיר שהוא אכן מכאן כאדמו"ר לחסידות בת  11משפחות.
 .2למד בישיבות  51שנים מעל גיל .51
 .3מכהן כאדמו"ר  1שנים.
 .4אישור לפחות מרב עיר אחד על שימוש ב 51 -חופות.
ט .ראש ישיבה או ר"מ בישיבת הסדר או ישיבה גבוהה יידרש להציג את האשורים:
 .5הישיבה מוכרת בוועד הישיבות או איגוד ישיבות ההסדר ומשרד הביטחון.
 .2מכהן בתפקידו  4שנים לפחות.
 .3אישור מרב עיר שהוא בקי בהלכות חופה וקידושין.
 .4בישיבות לומדים  31תלמידים לפחות.
 .1למד לפחות  1שנים בישיבות מעל גיל  51או לחלופין למד  1שנים ולימד  3כר"מ מן המניין.
י .ראש ישיבה תיכונית או ראש מכינה קדם צבאית או ראש מדרשה או ראש ישיבה קטנה או
ראש אולפנה (גילאי התלמידים  41-41יידרש להציג את האשורים:
 .5הישיבה מוכרת ע"י משרד החינוך או משרד הביטחון.
 .2מכהן בתפקידו  4שנים לפחות.
 .3בחינה בהלכות חופה וקידושין ברבנות הראשית לישראל.
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 .4במוסד לומדים  41תלמידים לפחות.
 .1למד לפחות  1שנים בישיבות מעל גיל  51או לחלופין למד  1שנים ולימד  3שנים כר"מ מן
המניין.
 .6אישור לפחות מרב עיר אחד על שימוש ב 51 -חופות.
יא .ראש כולל נדרש להציג את האישורים:
 .5הכולל מוכר ע"י משרד החינוך או הצהרת דיין בבית הדין הרבני שאינו בן משפחתו.
 .2מכהן בתפקידו  4שנים לפחות.
 .3הכולל מונה לפחות  21אברכים.
 .4הכולל מיועד לאברכים הלומדים יום שלם.
 .1ראש הכולל למד  1שנים בישיבות מעל גיל .51
 .6בחינה בהלכות חופה וקידושין ברבנות הראשית לישראל.
 .7אישור לפחות מרב עיר אחד על שימוש ב 51 -חופות.
יב .ר"מ בישיבה תיכונית \ קטנה \ אולפנה \ מדרשה ידרש להציג את האישורים:
 .5מכהן בתפקידו  1שנים לפחות.
 .2בישיבה לומדים  11תלמידים לפחות.
 .3תעודת "יורה יורה" של הרה"ר לישראל.
 .4בחינה בהלכות חופה וקידושין ברבנות הראשית לישראל.
 .1למד לפחות  1שנים בישיבות מעל גיל  51או לחלופין למד  1שנים ולימד  3שנים כר"מ מן
המניין.
 .6אישור לפחות מרב עיר על שימוש ב 51 -חופות.



תעודות אשר ניתנו ע"י המחלקה תוקפם יהיה ל 3-שנים ויחודשו בבקשה מחודשת.



כל הנ"ל יעבירו את מסמכיהם ,למחלקת אישות וגירות שע"י הרבנות הראשית לישראל,
אשר תדון בעניינם ותזמנם לראיון אישי בפניה.



כל מקום שנאמר בתקנות אלה "רב עיר" יהיה מקביל לו רב מועצה מקומית ובלבד שיש
לו כושר לרב עיר או כושר לדיינות מהרבנות הראשית לישראל.
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