הנחיות בירור יהדות ,התש"ע2010-
נקבעו על ידיחֶבֶ ר דייני בית הדין הרבני הגדול ומועצת הרבנות הראשית לישראל
הגדרות

.1

בירור יהדות לצורך
נישואין

.2

בהנחיות אלה -
"מברר יהדות" – חוקר מומחה לבירור יהדות שהינו עובד הנהלת בתי הדין
הרבניים שהתמנה בהתאם לתנאי כשירות ודרישות תפקיד שאושרו
בהסכמת הרבנים הראשיים לישראל;
"מברר יהדות חיצוני" – חוקר מומחה לבירור יהדות שאינו עובד הנהלת בתי הדין
הרבניים והוא מצוי ברשימת המומחים לבירור יהדות לפי סעיף 16
בהנחיות אלה או שמומחיותו מניחה את דעת בית הדין;
"מנהל תחום בירורי יהדות" – מנהל תחום בירורי יהדות בהנהלת בתי הדין
הרבניים שהתמנה בהתאם לתנאי כשירות ודרישות תפקיד שאושרו
בהסכמת הרבנים הראשיים לישראל;
"רב רושם נישואין" – כמשמעותו על פי סעיף  (6)2לחוק הרבנות הראשית
1

לישראל ,התש"ם , 1980-או לפי פקודת הנישואין והגירושין )רישום( ,
2

; 1919
"תוכנת מעיינות" – תוכנת מחשב ייעודית המשולבת במערכת הניהול של בתי
הדין הרבניים ומשמשת ככלי עזר בבניית תרשים של עץ משפחה וכמאגר
מידע אשר ניתן לאחזר באמצעותו ,בין היתר ,החלטות בענין בירורי יהדות
שניתנו על ידי בתי הדין הרבניים.
) א(

לא יאשר רב רושם נ ישואין עריכת חופה וקידושין ללא בירור יהדותם של

בני הזוג לפי הנחיות אלה.
) ב(

רב רושם נישואין רשאי לברר יהדותו של אדם המבקש להירשם לנישואין

כדת משה וישראל ,אם התקיים בו אחד מאלה:
)( 1

הוריו נישאו בישראל באמצעות רב רושם נישואין;

)( 2

הוריו נישאו מחוץ לישראל באמצעות רב קהילה ששמו מצוי

ברשימת רבני קהילות העולם המוכרים על ידי הרבנות הראשית לישראל
לענין נישואין;
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1

)( 3

המבקש הציג תעודת נישואין שניתנה בישראל על ידי רב רושם

נישואין לקרוב מן האם בדרגה ראשונה למבקש להירשם לנישואין,
והתקיימו יתר התנאים המפורטים בסעיף  13להנחיות אלה.
)ג (

אדם המעונין להינשא כדת משה וישראל ולא התקיים בו האמור בסעיף קטן

)ב( ,יגיש לבית הדין בקשה לבירור יהדות.
)ד (

לא יאשר רב רושם נישואין עריכת חופה וקידושין לאדם שלא התקיים בו

האמור בסעיף קטן )ב( ,אלא אם יש בידו פסק דין של בית דין רבני המאשר את
יהדותו.
מועד הגשת הבקשה

.3

הזמנה לדיון

.4

הרצאת פרטים

.5

מנהל תחום ברורי

.6

)3א(

בקשה לבירור יהדות תוגש לבית הדין תשעים ימים ,ולא יאוחר מארבעים

וחמישה ימים ,קודם למועד שנקבע לעריכת הנישואין.
) ב(

מעונין בדבר רשאי להגיש לבית הדין בקשה לבירור יהדות לצורך נישואין

אף בטרם הגשת בקשה לרישום נישואין בפני רב רושם נישואין ,אם המבקש הינו
אזרח ישראל או יושב בה כדין על פי אשרה לישיבת קבע.
הזמנה לדיון בבקשה לבירור יהדות תיערך לפי טופס  1שבתוספת להנחיות אלה
)להלן – תוספת(.
) א(

להזמנה לדיון יצורף טופס הרצאת פרטים לגבי בני משפחת המבקש ערוך

לפי טופס  2שבתוספת.
) ב(

מזכיר בית הדין יתעד בתוכנת מעיינות ,עוד קודם לדיון בבית הדין ,את

המענה שניתן על ידי המבקש בטופס הרצאת הפרטים ,ולשם כך יגיש המבקש את
הטופס עם תשובות מלאות במועד שייקבע על ידי מזכיר בית הדין.
יהדות ורב רושם
נישואין

) א(

מנהל תחום בירורי יהדות או בא-כוחו ,רב רושם נישואין או בא-כוחו רשאי

להתייצב ,לטעון וליזום הליכים בכל ענין הקשור לקביעה בענין יהדותו של אדם.
) ב(

בהליך שנפתח על פי פניית מנהל תחום בירורי יהדות או בא-כוחו ,רב

רושם נישואין או בא-כוחו ,יירשם לפי הענין מנהל תחום בירורי יהדות או רב
רושם נישואין ,בציון תואר התפקיד ,כמבקש בהליך.
)ג (

רב רושם נישואין או בא-כוחו המפנה לבירור יהדות בבית הדין אדם

המבקש להינשא ,יפרט בהפניה את הערותיו ויצרף להפניה טופס הרצאת פרטים
בהתאם לטופס  2שבתוספת; פרטי הטופס יהיו מלאים והטופס יהיה חתום על ידי
המבקש להינשא וחתימתו תאושר על ידי הרב רושם הנישואין או בא-כוחו; צורף
טופס עם פרטים מלאים כשהוא חתום ומאושר כאמור ,יראו את ההפניה כבקשת
רב רושם נישואין והמבקש להינשא לא יידרש לשלם בבית הדין אגרת בקשה
לבירור יהדות.
2

)ד (

מנהל תחום בירורי יהדות או בא-כוחו ,רב רושם נישואין או בא-כוחו אינו

חייב להיות נוכח בדיון שאותו יזם או בדיון בענין שבו הוא מעורב ,אלא אם כן
החליט על כך בית הדין במפורש לגבי דיון מסויים.
) ה(

מנהל תחום בירור יהדות או רב רושם נישואין רשאי ,בנסיבות מיוחדות

ומנימוקים שיירשמו בהפניה או בבקשה ,להפנות אדם לבית הדין לבירור מחדש
בדבר יהדותו ,או לבקש בירור יהדות בבית הדין לאדם אשר לכאורה אינו זקוק
לכך.
סמכות מקומית

.7

הרכב בית הדין

.8

נוכחות מברר יהדות

.9

חוות דעת של מברר
יהדות חיצוני

.10

) א(

בקשה לבירור יהדות תידון בבית דין אזורי בהתאם לכללי הסמכות
3

המקומית הקבועים בתקנות הדיון בבתי הדין הרבניים בישראל – התשנ"ג .
) ב(

החליט בית דין אזורי להעביר את הדיון בבקשה לבית דין אזורי אחר ,ינמק

את החלטתו ויעבירנה לאישור נשיא בית הדין הרבני הגדול.
) א(

נשיא בית הדין הרבני הגדול יקבע בכל בית דין רבני אזורי הרכב או

הרכבים של דיינים או של דיין אחד ,שידונו בבקשות לבירור יהדות.
) ב(

דיינים שייקבעו להרכבים הדנים בבקשות לבירור יהדות יעברו השתלמויות

על ידי דיינים שהתמחו בענין ,ועל ידי אנשי מקצוע ומבררי יהדות.
)ג (

ראה דיין הדן בבקשה לבירור יהדות כי יש צורך בבירור הבקשה בפני הרכב

של שלושה דיינים ,יעביר את הבקשה לדיון בפני הרכב כאמור.
) א(

דיון בבקשה לבירור יהדות ייערך בבית דין רבני אזורי בנוכחות מברר

יהדות.
) ב(

לא התאפשר האמור בסעיף קטן )א( ,ניתן לקיים פגישת בירור של

בעל-הדין עם מברר יהדות לפני הדיון בבית הדין או אחריו; התקיימה פגישת
בירור כאמור ,ימסור מברר היהדות את תוצאות הבירור בכתב לבית הדין.
) א(

בית הדין רשאי מטעמים מיוחדים שיירשמו בהחלטתו ,להפנות בעל דין

שענין יהדותו תלוי ועומד בבית הדין ,לבדיקה ולמתן חוות דעת של מברר יהדות
חיצוני.
) ב(

בית הדין רשאי ,אם ראה צורך בכך ,להזמין את מברר היהדות החיצוני

להעיד בפניו.
)ג (

לא יפנה בית הדין בעל-דין למברר יהדות חיצוני ולא יזמינו להעיד בפניו

אלא לאחר שבעל הדין הפקיד בקופת בית הדין את שכר טרחתו ,דמי בטלתו
והוצאותיו של מברר היהדות החיצוני בשיעור שיקבע בית הדין מראש.
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הדיון בבקשה

.11

פסק הדין

.12

תעודת נישואין של
קרוב מן האם למבקש

.13

) א(

הדיון בבקשה לבירור יהדות יתחיל ויסתיים ,ככל האפשר ,בישיבה אחת של

בית הדין.
) ב(

פרוטוקול הדיון יהיה מפורט ויכלול את כל הנתונים המהווים בסיס

להחלטת בית הדין.
) א(

בית הדין יציין בפסק הדין בלשון ברורה -
) (1אם בעל-הדין יהודי; אם אמו יהודיה אם לאו; אם אביו יהודי אם
לאו; אם קיים ספק לגבי יהדות ההורים או אחד מהם; אם בעל-הדין
מאומץ;
)( 2

אם בעל-הדין מותר להינשא כדת משה וישראל לכל מי שירצה או

שיש הגבלות על הנישואין;
)( 3
) ב(

אם בעל-הדין אינו יהודי או שהוא ספק יהודי.

פסק הדין יישלח אל בעל-הדין וכן אל הרב רושם הנישואין – אם הבירור

נערך על פי פנייתו ,ואל פסק הדין יצורף פרוטוקול הדיון ,אם הוא לא נמסר קודם
למתן פסק הדין.
תעודת נישואין שניתנה בישראל על ידי רב רושם נישואין לקרוב מן האם בדרגה
ראשונה למבקש להירשם לנישואין ,תהיה ראיה לכאורה ליהדות המבקש ,אם

להירשם לנישואין

התקיימו שניים אלה:
)(1

הקרוב מן האם שהוא בעל תעודת הנישואין נישא על סמך פסק דין

של בית דין רבני המאשר את יהדותו על פי הנדרש בהנחיות אלה או על
סמך בירור שנערך קודם לתחילתן של הנחיות אלה על ידי רב רושם נישואין
בעיר שיש בה מחלקה לרישום נישואין;
)( 2

התבררה הקרבה בין המבקש לבין בעלי תעודת הנישואין על סמך

ראיות מובהקות.
החלטות סותרות

.14

) א(

סבר בית הדין שאין לאשר יהדות לבעל-הדין למרות שבית דין אחר אישר

בעבר את יהדות קרובו מן האם של בעל-הדין ,ינמק בית הדין את החלטתו
ויעבירנה אל בית הדין האחר ואל מנהל תחום בירורי יהדות.
) ב(

מזכיר בית הדין האחר יפתח תיק בירור יהדות שבו יירשם מנהל תחום

בירורי יהדות כמבקש ,והנוגע בדבר שיהדותו אושרה בעבר יירשם כמשיב; מזכיר
בית הדין יביא את התיקים בפני בית הדין ,על מנת שיעיין מחדש בהחלטתו.
)ג (

לא יחליט בית הדין האחר על ביטול החלטתו בדבר אישור היהדות אלא

לאחר שנתן הזדמנות לבעלי-הדין בענין שהיה בפניו להשיב לבקשה.

4

)ד (

החליט בית הדין האחר שלא לשנות את החלטתו בענין אישור היהדות,

ינמק את החלטתו ויעבירנה אל בית הדין שהחליט שלא לאשר יהדות כאמור
בסעיף קטן )א( ואל מנהל תחום בירור יהדות.
) ה(

נשארו שני בתי הדין חלוקים בדעתם ,יודיע על כך מנהל תחום בירורי

יהדות לנשיא בית הדין הרבני הגדול ,והנשיא יעביר את התיקים הנוגעים בדבר
להרכב מיוחד של בית דין אזורי שיכריע במחלוקת; ההרכב המיוחד יכול שיכלול
דיינים שהיו חלוקים בדעתם ,ובלבד שיכלול מספר שווה של דיינים החלוקים
בדעתם.
בירור יהדות אגב

.15

גירושין

) א(

גט פיטורין לבני זוג אשר לא נישאו בישראל באמצעות רב רושם נישואין,

יסודר לאחר שבית הדין יברר את יהדותו של כל אחד מבני-הזוג אשר הוריו לא
נישאו בישראל באמצעות רב רושם נישואין.
) ב(

עם הגשת תביעה לגירושין או בקשה לאישור הסכם גירושין או בקשה

לסידור גט ,יידרש מגיש התביעה או הבקשה להגיש הרצאת פרטים בענין סידור
הנישואין של כל אחד מבני-הזוג ושל הוריהם ופרטים לגבי ילדי הצדדים ערוכה
לפי טופס  3שבתוספת; הנתבע בתביעת הגירושין או המשיב לבקשה כאמור ,
יידרש להגיש בנפרד טפסי הרצאת פרטים כאמור בסעיף קטן זה.
)ג (

התברר למזכיר בית הדין כי התקיימו לכאורה שנים אלה -
)(1

בני-הזוג לא נישאו באמצעות רב רושם נישואין בישראל;

)(2

הוריו של בן-זוג לא נישאו באמצעות רב רושם נישואין בישראל;

יפתח מזכיר בית הדין תיק בירור יהדות לבן-זוג אשר הוריו לא נישאו באמצעות רב
רושם נישואין בישראל; מנהל תחום בירורי יהדות יירשם כמבקש ובן-הזוג האמור
יירשם כמשיב ,ויחולו הוראות סעיפים  4ו 5-בשינויים המחוייבים.
)ד (

הדיון בענין בירור יהדות של בן-זוג לפי סעיף זה ייערך ככל האפשר

במקביל לדיון בענין הגירושין ,ורשאי בית הדין לאפשר את נוכחות בן הזוג שכנגד
בעת הדיון אם בית הדין סבור שהדבר עשוי לסייע לבירור.
) ה(

במקרים חריגים רשאי בית הדין ,מטעמים שיירשמו ,לסדר גט לבני זוג

כאמור בסעיף קטן )א( בטרם ניתנ ה החלטה בדבר אישור היהדות; במקרים כאמור
יציין זאת בית הדין במעשה בית הדין.
)ו(

קיים בית הדין דיון בענין בירור היהדות כאמור בסעיף זה וסידר את הגט,

ירשום בית הדין את תוצאות הבירור גם במעשה-בית-הדין.
רשימת מבררי יהדות,
אמות מידה ושכר

.16

) א(

מנהל בתי הדין הרבניים יעמיד לרשות בתי הדין רשימה של מבררי יהדות,

לרבות מבררי יהדות חיצוניים ,בהתאם להוראות הנחיות אלה )להלן – הרשימה(.
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) ב(

אמות מידה לענין הכישורים והנסיון המקצועי של מבררי יהדות ודרישות

להוכחתם ייערכו על ידי ועדת דיינים ורבנים שתמונה על ידי מועצת הרבנות
הראשית לישראל בהסכמת הרבנים הראשיים לישראל )להלן – הוועדה(; אמות
המידה יאושרו בידי הרבנים הראשיים לישראל.
)ג (

הוועדה תקבע את השכר לשעה שישלם בעל-דין שענין יהדותו נדון בבית

הדין למברר יהדות חיצוני ואת מספר השעות המירבי לעריכת חוות דעת.
)ד (

השכר שישלם בעל-דין כאמור למברר יהדות חיצוני בעד חוות דעת יחושב

לפי מספר השעות שהודיע המומחה כי הוא השקיע בהכנתה ,אשר לא יפחת משכר
לשעה ולא יעלה על מספר השעות המרבי שקבעה הוועדה.
) ה(

השכר עבור חוות דעת של מברר יהדות חיצוני כולל שכר בעד כל הכרוך

בהכנתה ,לרבות לימוד הענין ,שיחות טלפוניות ,התייעצויות ופגישות הנדרשים
לצורך הכנת חוות הדעת.
)ו(

הוועדה תקבע את השכר ,דמי בטלה ושיעור דמי נסיעות שישלם בעל-דין

כאמור למברר יהדות חיצוני שהוזמן לעדות בפני בית הדין.
)ז(

מברר יהדות חיצוני ייכלל ברשימה רק אם הודיע בכתב למנהל בתי הדין

הרבניים כי שכר עד מומחה ודמי בטלה שהוא דורש הינם בהתאם לאמור בהנחיה
זו ולאחר שיאשר בכתב ויתחייב לפי נוסח שייקבע על ידי מנהל בתי הדין הרבניים
כי בינו לבין הנהלת בתי הדין הרבניים לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד.
הוצאות

.17

עדכון טפסים

.18

תחילה והוראות מעבר

.19

בית הדין רשאי לחייב בעל-דין בהוצאות שיידרשו בגין בדיקת מסמכים באמצעות
מעבדה או מומחה לזיהוי כתבי יד ובדיקת מסמכים ,וכן ב הוצאות אחרות לרבות
ב הוצאות לטובת המדינה.
מנהל בתי הדין הרבניים רשאי להורות מפעם לפעם על שינויים בטפסים שבתוספת
וכן להורות על שימוש בטפסים נוספים לצורך ביצוע הנחיות אלה.
) א(

תחילתן של הנחיות אלה ביום א' באייר תש"ע.

)ב( מנהל תחום בירור יהדות ומברר יהדות המכהנים ערב תחילתן של הנחיות
אלה ,יראו אותם כמי שהתמנו לתפקידיהם לפי הנחיות אלה.
בס"ד ,י"ז באדר תש"ע

יונה יחיאל מצגר
הרב הראשי לישראל
נשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל

שלמה משה עמאר
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
נשיא בית הדין הרבני הגדול
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תוספת
טופס ) 1הנחיה  4והנחיה )15ג((
בית הדין הרבני ה__________
ב"ה

תיק מס':
ת"ז:
:

אל

המען :
הזמנה לבית הדין הרבני
בנושא :בירור יהדות
המוזמן:

מבקש/ת; משיב/ה; עד/ה

הצדדים:

מבקש/ת  /מנהל תחום בירור יהדות  /רב רושם נישואין

משיב/ה

שם משפחה:
שם פרטי:
ת"ז:
כתובת:
א.

ב.
ג.

ד.

ה.

הנך מוזמן בזה להופיע בבית הדין הנ"ל )רח' _____________) ,עיר( ____________ אולם ___(
לישיבה שתתקיים ביום ___________________________ )________( בשעה _______ לדיון
ראשון  /המשך.
בהתאם לתקנה נ"ג לתקנות הדיון ,אין להופיע בפני בית הדין אלא בלבוש צנוע והולם.
• תעודת זהות;
הנחיות  /מסמכים נדרשים:
• תמצית רישום ממרשם האוכלוסין;
• תעודת לידה מקורית של המבקש/ת ,של אמו/ה ושל הסבתא מצד האמא;
• תעודות נישואין ו/או תעודת גירושין של אם המבקש/ת והוריה;
• תמונות משפחתיות;
• כל מסמך מקורי נוסף שעשוי להשפיע על בירור היהדות )למשל :דרכונים,
תעודות פטירה ,פנקסי עבודה ,פנקסי מילואים ,דיפלומות ,תעודות אימוץ,
אישורי הכרת אבהות ,אישורים אחרים למיניהם(.
• ישנה חשיבות להגיע עם האם ואם הדבר אפשרי גם עם הסבתא מצד האם;
• מצורף בזה טופס הרצאת פרטים שעליך למלא לגביך ולגבי בני משפחתך ,
ולהחזירו לבית הדין לא יאוחר מיום _____________.
איחור בהחזרה עלול לגרום לדחיה בטיפול בעניינך.
בקשה לשינוי מועד הדיון ,תוגש מיד עם היווצר העילה לבקשה ,ואם קיים בעל-דין שכנגד  -היא צריכה להיות
מלווה בתגובת הצד שכנגד; בהעדר אפשרות לקבל את תגובתו יש לציין זאת בבקשה ולנמק מדוע אין אפשרות
שכזו .
מובהר בזאת ,כי הגשת בקשה לשינוי מועד הדיון אינה פוטרת מהתייצבות לדיון ,אלא אם כן החליט על כך בית
הדין במפורש לאחר הגשת הבקשה.
לתשומת לב :נעשים מאמצים רבים לתת לכל הפונים את מלוא תשומת הלב ואת הטיפול הטוב ביותר .לפעמים
הדיונים מתמשכים מעבר לזמן שתוכנן מראש משום שמדובר בעניינים מאד רגישים .עליך להופיע בשעה
שנקבעה ,והנך מתבקש/ת להתייחס בהבנה לאיחור אפשרי ולהמתין בסבלנות .
מזכיר בית הדין

תאריך

לתשומת לב המוזמן אם הינו חייל ,ולתשומת לב מפקדו:
פקודת מטכ"ל  33.329קובעת בין השאר כי מפקדו של החייל המוזמן חייב לאחוז בכל האמצעים הדרושים כדי לוודא את הופעתו של החייל
בבית הדין.
חייל אשר קיבל את ההזמנה שלא באמצעות מפקדו ,חייב להביאה מיד לידיעת מפקדו ולבקשו לאפשר לו להופיע בבית הדין.
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טופס ) 2הנחיה  ,5הנחיה )6ג( והנחיה )15ג((
הרצאת פרטים לצורך בירור יהדות של בעל/ת דין אגב* נישואין  /גירושין ) /אגב נושא אחר ,פרט ______________(:בתיק מס'___________________
שם משפחה

שם פרטי

תעודת זהות

עיר לידה ומדינה

תאריך
לידה

כתובת נוכחית

טלפון

טלפון נייד

בעל/ת הדין
אחיו ואחיותיו
של בעל/ת הדין
אם בעל/ת הדין
אבי בעל/ת הדין
סבא מצד האם
סבתא מצד האם
סבא מצד האב
סבתא מצד האב
אחים ואחיות של אם
בעל/ת הדין
אחים ואחיות של אבי
בעל/ת הדין
אם הסבתא מצד האם
אחים ואחיות של סבתא
מצד האם
אחים של סבא מצד
האם
אחים ואחיות של סבתא
וסבא מצד האב
אישור ויתור על סודיות והצהרה
הריני )שם בעל/ת הדין( _______________ ת.ז  _________________ .מאשר כי מברר יהדות או מי מטעמו רשאי לברר ולקבל אודותי פרטים אישיים הרלוונטיים לצורך בירור יהדותי מכל משרד ממשלתי או
מוסד ציבורי או כל גוף אחר ,היכול לסייע בנדון  .הנני מצהיר כי כל הפרטים דלעיל מלאים ונכונים ,כי הנני בן ביולוגי להורי הרשומים לעיל ,וידוע לי כי על הצהרת שקר הנני צפוי לעונשים הקבועים בחוק .
חתימה____________________
אישור בודק הטופס
הנני מאשר כי המבקש/ת חתם/ם בפניי .בדקתי את רישום השמות  ,מספרי תעודת זהות ,ותאריכים המופיעים לעיל  .צילמתי בעצמי את המסמכים המצורפים ואישרתי כל צילום בחתימתי.
תאריך_______________

חתימה________________

שם בודק הטופס ותפקידו _________________

____________________
∗ מחק את המיותר; אם אין מקום בטופס  ,יש להוסיף פרטים בדף או דפים נפרדים .ניתן להוסיף הערות בדף שיצורף לטופס זה.
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טופס ) 3הנחיה )15ב((

הרצאת פרטים לצורך בירור יהדות אגב גירושין
שם ממלא/ת הטופס:

מעמדו/ה בתיק הגירושין :תובע/ת
ת" ז

נתבע/ת

מספר התיק:

תאריך לידה

שם התובע /ת
מען
אזרחות/יות
המען להמצאת כתבי בי-דין
לא
כן
האם התובע/ת ילד/ה ביולוגי/ת להוריו/ה:
נולד/ה ב
לא
יהודיה מלידה :כן
לא
יהודי מלידה :כן
שם האם
שם האב
בנישואין דתיים :כן מצ"ב כתובה ו/או תעודת נישואין; לא
בעיר
הורי התובע/ת נישאו בתאריך
טלפון

טל' נייד

ת" ז

פקס
משלח יד

תאריך לידה

שם ה נתבע /ת
מען
אזרחות/יות
המען להמצאת כתבי בי-דין
לא
כן
האם הנתבע/ת ילד/ה ביולוגי/ת להוריו/ה:
נולד/ה ב
לא
יהודיה מלידה :כן
לא
יהודי מלידה :כן
שם האם
שם האב
בנישואין דתיים :כן מצ"ב כתובה ו/או תעודת נישואין; לא
בעיר
הורי הנתבע/ת נישאו בתאריך
טלפון

הצדדים בתיק זה נישאו בתאריך
נרשמנו לנישואין ברבנות )ציין מקום(

טל' נייד

בנישואין דתיים:
נישאנו בנישואין אזרחיים:

בעיר

פקס
משלח יד

כן
כן

מהנישואין הנוכחיים נולדו לצדדים בתיק זה  ,הילדים )אם שם הילד /ה אינו מלמד על מינו/ה ,יש לציין גם את המין(:
תאריך לידה
 . 2שם
ת "ז
תאריך לידה
 .1שם
תאריך לידה
 . 4שם
ת "ז
תאריך לידה
 .3שם
 .5שם
תאריך לידה
 . 6שם
ת "ז
תאריך לידה
האם נישואין אלה נישואין ראשוניים לצדדים :כן

ת "ז
ת "ז
ת "ז

לא

כיצד נסתיימו נישואין אלה
התובע/ת היה/תה נשוי/אה בעבר ל
אם לא ניתן גט ,מדוע
אם ע"י גירושין  -היכן ניתן הגט
בתאריך
מנישואין קודמים נולדו לתובע/ת הילדים )אם שם הילד /ה אינו מלמד על מינו/ה ,יש לציין גם את המין(:
 .1שם
תאריך לידה
 . 2שם
ת "ז
תאריך לידה
תאריך לידה
 . 4שם
ת "ז
תאריך לידה
 .3שם
תאריך לידה
 . 6שם
ת "ז
תאריך לידה
 .5שם
אם התובע/ת היה/תה נשוי/אה בעבר פעמיים או יותר  ,יש לפרט בהתאם בדף נפרד.
כיצד נסתיימו נישואין אלה
הנתבע/ת היה/תה נשוי/אה בעבר ל
אם לא ניתן גט ,מדוע
אם ע"י גירושין  -היכן ניתן הגט
בתאריך
מנישואין קודמים נולדו לנתבע/ת הילדים )אם שם הילד /ה אינו מלמד על מינו/ה ,יש לציין גם את המין(:
תאריך לידה
 . 2שם
ת "ז
תאריך לידה
 .1שם
תאריך לידה
 . 4שם
ת "ז
תאריך לידה
 .3שם
תאריך לידה
 . 6שם
ת "ז
תאריך לידה
 .5שם
אם הנתבע/ת היה/תה נשוי/אה בעבר פעמיים או יותר  ,יש לפרט בהתאם בדף נפרד.
האם בעבר נפתח תיק ע"י אחד הצדדים בבית דין רבני:
אם כן ,ע"י מי מהצדדים
באלו נושאים
לא
כן
האם התיק/ים נסגר/ו

לא
לא

ת "ז
ת "ז
ת "ז

ת "ז
ת "ז
ת "ז

לא
כן
בבית הדין ב
בתאריך
באלו נסיבות נסגר/ו התיק /ים

לבני זוג שלא נישאו באמצעות רב רושם נישואין בישראל או שהוריו של ממלא הטופס לא נישאו באמצעות רב רושם נישואין בישראל:
לא
הנני מצרף בזה הרצאת פרטים לצורך בירור יהדות ובו פרטים נוספים לגבי בני משפחתי :כן
הצהרה
הנני מצהיר כי כל הפרטים דלעיל מלאים ונכונים.
ידוע לי כי על הצהרת שקר הנני צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
חתימת ממלא הטופס____________________
תאריך_______________
אם הטופס נחתם בפני מזכיר בית דין :הטופס נחתם בפני __________________חתימה________________:
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