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 אין לעשות שינוי במתכונת המקורית של הטופס  הטופס מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד 

 

 מדינת ישראל 

 בתי הדין הרבניים 

  נישואין/גירושין/הסכם ממון אישוריל ה משותפתטופס בקש 
 דגשים 
מקום בית הדין בו תוגש הבקשה יהיה בהתאם לכללי הסמכות המקומית שבתקנות הדיון של בתי הדין   ▪

 באתר בתי הדין הרבניים ניתן לבצע את הבדיקה . הרבניים

 כללי:   –   צרופות 

 , בתוספת העתק ספח מתעודת הזהות, של שני בני הזוג, דרכון או רישיון נהיגהתתעודת זהו העתק ▪

 לאישור נישואין    קשה לב ודגשים    צרופות 

 )ניתן להצטלם בעמדת המזכירות( תמונת פספורט של כל אחד מבני הזוג ▪

 כתובה ▪

 "טופס הודעת הרב שערך נישואין פרטיים ללא אישור הרבנות הראשית לישראל"  ▪

 לאישור נישואין שנערכו בישראל: 
 בתי הדין הרבניים אל מנהל  יישלחהמכתב  ▪

 לאישור נישואין שנערכו בחו"ל:
 הממונה לעניין ברבנות הראשית לא יישלחמכתב ה ▪

 המכירים היטב את בני הזוג  ,שאינם קרובי משפחה גברים  עדים לבוא יחד עם שנייש מידע ליום הדיון: 

 לאישור גירושין קשה  לב   צרופות 

 דין שהתקיימו בחו"ל -ומעשה בית  העתק תעודת גירושין ▪

 לבקשה לאישור הסכם ממון   צרופות 

 בין הצדדים לאישור בית הדין, חתום ע"י שני הצדדים  ממוןהסכם  ▪

 *שדות המסומנים בכוכבית הנם שדות חובה() פרטי הבקשה

 את הבקשה המתאימה( X-לסמן ב נא ) - הנדון: בקשה ל

  אישור נישואין   אישור גירושין  אישור הסכם ממון  _______________ אחר 

 מיקום נישואי הזוג  1
לאישור נישואין  )מתייחס לבקשה 

 בלבד( 

 

 תאריך: ________/____/____ 

__________________ __________________ 

 *עיר נישואי הזוג  *ארץ נישואי הזוג

   א'  מבקש   פרטי 2

 _____________  _____________  _____________  _____________  _____________ 

 תאריך לידה אזרחות *מספר ת.ז. / דרכון  *שם משפחה *שם פרטי 

 _____________  _____________  _____________  _____________  _____________ 

 מיקוד  *מספר דירה  *מספר בית *רחוב *ישוב

____________- _____ ____________- _____ ____ _____________@_______ 

 כתובת דואר אלקטרוני טלפון משני  טלפון ראשי 

 הורים:  פרטי* 

_____ ____ ___ _____ ____ ___ _____ ____ ___ _____ ____ ___ _____ ____ ___ 
 ארץ נישואי ההורים  האם  -שם משפחה  האם -שם פרטי  האב  -שם משפחה  האב -שם פרטי 

 

 

https://rbclocator.azurewebsites.net/


       
 

 303-005-01קוד הטופס:       29/07/2021ת.ע.   2מתוך    2עמוד   * 5889מרכז מידע ארצי  
 אין לעשות שינוי במתכונת המקורית של הטופס  הטופס מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד 

 

 מדינת ישראל 

 בתי הדין הרבניים 

 

 

 

    *פרטי נישואין קודמים

 *האם היו נישואין קודמים?      ]  [ כן        ]  [ לא 

 הקודם: *פרטי בן הזוג 
___________________ ___________________ 

 *שם משפחה *שם פרטי 

 בא כוח מבקש א' פרטי  3
 

 נא למלא סעיף זה רק במידה ומצורף ייפוי כוח 

___________________ ___________________ ___________________ 
 *מספר רישיון  *שם משפחה *שם פרטי 

 פרטי מבקש ב'  4
 

 _____________  _____________  _____________  _____________  _____________ 
 תאריך לידה אזרחות *מספר ת.ז. / דרכון  *שם משפחה *שם פרטי 

 _____________  _____________  _____________  _____________  _____________ 
 מיקוד  *מספר דירה  *מספר בית *רחוב *ישוב

____________- _____ ____________- _____ _______ __ ____________@____ 
 כתובת דואר אלקטרוני טלפון משני  טלפון ראשי 

   הורים:  פרטי* 

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________ 

 ארץ נישואי ההורים  האם  -משפחה שם  האם -שם פרטי  האב  -שם משפחה  האב -שם פרטי 

 *פרטי נישואין קודמים 

 *האם היו נישואין קודמים? ]  [ כן       ]  [ לא 

 ___________________ ___________________ *פרטי בן הזוג הקודם: 
 *שם משפחה *שם פרטי 

 פרטי בא כוח מבקש ב'  5
  

 כוח  ינא למלא סעיף זה רק במידה ומצורף ייפו

___________________ ___________________ ___________________ 

 *מספר רישיון  *שם משפחה *שם פרטי 

 נימוקי הבקשה  6
  

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
 

 חתימה  7
  

___________________ ___________________ ___________________ 
 *חתימת מבקש ב'  *חתימת מבקש א'  *תאריך


