
מועצה דתית כנרות עמק הירדן 

גינוסר   בית זרע אשדות יעקב מאוחד  אשדות יעקב איחוד  אפיקים  אלמגור אלומות

גב עין מעגן  מסדה  כנרת קיבוץ   מושבה כנרת חוקוק  האון  דגניה ב'  דגניה א' 

תל קציר שער הגולן  רביד  פוריה עלית  פוריה נוה עובד  פוריה כפר עבודה 

rabanutsigal@gmail.com 4667576-04,פקס:3867576-04טל.  15132עמק הירדן  המרכז האזורי צמח 

 ,בס"ד
פתיחת תיק נישואין

 !!שלום ומזל טובזוג יקר 

להלן פרטים לפתיחת תיק נישואין:

לחתום על ההצהרה,  לצרף מסמכים נדרשים ולהעביר אליי למייל  במלואויש למלא את הטופס  .1
rabanutsigal@gmail.com  ח את תיק הנישואין במערכת הנישואין לפתועל מנת  6757646-04או לפקס 

ועל כך  המסמכים הנדרשים כלפרטי הטופס וצירוף  כל)תיק הנישואין יפתח רק לאחר מילוי  "שירת הים".
(.אליכם לנייד ממערכת "שירת הים"  smsתתקבלו הודע

)יש לשם לב שמופיע בצילום מ.משפחתי(. !  לא יפתח תיק נישואין ללא צירוף צילום של ת.ז. וספח .2

, תיק הנישואיןיש להתקשר / או לשלוח מייל על מנת לקבוע מועד לחתימה על  ההודעה קבלתלאחר  .3
ופגישה עם הרב האזורי. השלמת פרטים חסרים

 !!!בלבדבתיאום מראש  16:00 – 14:00רביעי בשעה או קבלת קהל בימי ראשון  .4

.(₪ 460אגרה בסך  – 30)סטודנט/בחור ישיבה עד גיל  ₪. 767אגרת פתיחת תיק נישואין הינה בסך  .5

ניתן לשלם בצ'ק / מזומן / או העברה בנקאית. .6
 פרטי הבנק להעברה בנקאית: 

 .יש לציין בהעברה את שם הזוג, 266485, חשבון מס' 002הבנק הבינלאומי הראשון סניף טבריה, מס' סניף 

לצרף:חובה  .7

  וחתום מלאפרטים אישיים טופס.

  לצלם משני הצדדים(. –) תע' ביומטרית .פתוחת.ז. כולל ספח

  לכל אחד מבני הזוג )ניתן להצטלם במועצה"ד(. 1תמונת פספורט

  אישור תלמיד בתוקף לאותה שנה –או אישור לימודים ממקום המוכר ע"י המל"ג כרטיס סטודנט /
 לצורך הנחה. - ישיבה

  צילום תע' נישואי הורים )ניתן לבדוק במועצה"ד אם קיימת תע' במערכת הנישואין עם ת.ז. של בני
 .(הזוג

  יש לצרף את האישור מהבנק. -במידה ושלמתם אגרה בהעברה בנקאית

  ניתן להוציא העתק מבית הדין הרבני (.יש לצרף תעודת גירושין מקורית. –גרוש/גרושה(
  עם ת.ז. לכל אחד מבני הזוג  עדים 2 יש להגיע עם –עדים

 יתכן צורך בפסק דין מבית דין רבני. - במקרים מסויימים
  רק במידה ויש לכם רב מטעמכם."אישור הרב לעריכת החופה" יש למלא את הדף האחרון

 
 

 הערה חשובה!!

 הערה חשובה!!
לפני שליחת המסמכים, בבקשה ל"עבור" על כל הדרישות הנ"ל, למלא פרטים, לצרף מסמכים 

.rabanutsigal@gmail.comנדרשים  ורק אז להעביר אליי למייל:

mailto:rabanutsigal@gmail.com
mailto:rabanutsigal@gmail.com
mailto:rabanutsigal@gmail.com
mailto:rabanutsigal@gmail.com
rabanutsigal@gmail.com


 

 עמק הירדן  דתית כנרותמועצה 

 גינוסר    בית זרע אשדות יעקב מאוחד  אשדות יעקב איחוד  אפיקים  אלמגור אלומות

 גב עין מעגן  מסדה  כנרת קיבוץ   מושבה כנרת חוקוק  האון  דגניה ב'  דגניה א' 

 תל קציר שער הגולן  רביד  פוריה עלית  פוריה נוה עובד  פוריה כפר עבודה 
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 _________________________ הכלה:_______________________החתן: 
 שם+משפחה     שם+משפחה  

 
  

 
 ____________לועזי: ____ יום בשבוע:____________________________: עברי תאריך חופה

 
 

 (v___ )נא לסמן אחרי השקיעה:___   ____:לפני השקיעה ____שעת החופה: _____
 
 
 

 _____כתובת מקום החופה________________________ ________מקום החופה:____________
 

 
 ____________________________איש קשר וטל נייד:___

 
 

 הדרכת כלה דרך המועצה הדתית:
 

 ש ליצור קשר עם מדריכת הכלות להדרכת כלה ילאחר פתיחת תיק הנישואין במועצה הדתית, 
 . 050-4136377גב' צילה בטלפון מס' ל
 

 עליך לודא כי המדריכה  ,במידה והינך מעוניינת לעבור הדרכת כלה אצל מדריכת כלות פרטית
 כת להדרכת כלות ולרשום את פרטיה:אכן מוסמ

 
 שם המדריכה____________________ כתובת____________________________

 
 ת.ז.    ____________________  נייד: _________________________________

 
 

 החופהרב עורך 
 המועצה הדתית מסדרת לזוג רב לעריכת החופה. 

  :מנומהביא לו לוודא כי הרב מורשה לעריכת חופה מטעמכם, ישוהינכם מעוניינים לבחור רב במידה 
 
 .רישיון לעריכת חופה  . 1
 )מצורף טופס לרב (. עבורכם אישור הסכמה של הרב לעריכת החופה . 2
 

 
 _________________ת.ז. ___________ _____שם הרב ___________________

 
 

  ____________________________כתובת ______________טל' נייד:__________    
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 עמק הירדן  דתית כנרותמועצה 

 גינוסר    בית זרע אשדות יעקב מאוחד  אשדות יעקב איחוד  אפיקים  אלמגור אלומות

 גב עין מעגן  מסדה  כנרת קיבוץ   מושבה כנרת חוקוק  האון  דגניה ב'  דגניה א' 

 תל קציר שער הגולן  רביד  פוריה עלית  פוריה נוה עובד  פוריה כפר עבודה 
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 פרטי חתן:
 __________________שם משפחה:__________   שם החתן:_______________________  

 
 ________________________ :עבריתאריך לידה    תאריך לידה לועזי _________________   

 
 _______תאריך עליה:______________ ארץ לידה:   ת.זהות ________________________   

 
 _________________________כתובת )כפי שמופיע בת.ז.(_____     עיסוק: ____________________

 
 מייל:___________________________________כתובת _____    נייד: ___________________טל' 

 
 

 רווק   /   גרוש   /   אלמן )להקיף בעיגול( מצב משפחתי: .1
 

   / גרכהן   /   לוי   /   ישראל     )להקיף בעיגול( יחוס: .2
      

 כן    /    לא  נישאתי בעבר בנישואים אזרחיים *     
 כן    /    לא  יש לי ילדים מנישואים קודמים  *
 כן    /    לא   יש לי ילדים מחוץ לנישואין  *
 
  

 __________________ארץ לידה: __פחה:_________________________   שם המששם האב: _
 

 יהודי /  גר  /  נוכרי   אבי הינו: . 2                           ביולוגי   /  מאמץ .1  אבי הנ"ל הינו :
 

 ___________:___________ נייד____________:____________כתובת_____ ____:_____עיסוק
  

 
 
 

 ________ברווקות:_____משפחה  שם האם: _____________ שם המשפחה:_____________ שם
 

 יהודיה /  גיורת  / נוכריה   אימי הינה:. 2                   ביולוגית   /  מאמצת . 1 : הנ"ל הינה אימי
 
 _נייד:_____________ _________________תובת:_____כ _______:_____עיסוק ____ארץ לידה:_____ 

 
 
 

 ___________תע' נישואין מס'_____  נרשמו לנישואין במועצד:_________ו___ הורי נישאו בתאריך:_______
 

 
 הצהרה וחתימה:

 הריני מצהיר בזה בהן צדק ובכל האחריות לאחר שהוזהרתי כחוק לומר את האמת, כי כל הפרטים 

 נמסרו על ידי מרצוני הטוב, והם נכונים ואמיתיים, ומבקש על סמך כך מהמורשה לעיל  המפורטים

 לסדר לי חופה וקידושין כדת משה וישראל  ,לפתוח לי תיק נישואין  לנישואין בעמק הירדן 

 ______________ת.ז. ________________אין כחוק עם הכלה _____ולרשום אותי  לנישו

 

 
 חתימת החתן:____________________תאריך: _______________            
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 :כלהפרטי 

 שם הכלה:_______________________       שם משפחה:______________________
 

 תאריך לידה לועזי _________________        תאריך לידה עברי __________________
 

 ________________________      ארץ לידה: ___________תאריך עליה:_________ ת.זהות
 

 עיסוק: ____________________  כתובת )כפי שמופיע בת.ז.(___________________________
 

 ____________טל' נייד: ___________________ כתובת מייל:_________________________
 

  רווקה   /   גרושה   /   אלמנה  בעיגול()להקיף   מצב משפחתי: .1
 

 כהן   /   לוי   /   ישראל   / גיורת     )להקיף בעיגול( יחוס: .2
  

 כן    /    לא  נישאתי בעבר בנישואים אזרחיים *     
 כן    /    לא  יש לי ילדים מנישואים קודמים  *
 כן    /    לא   יש לי ילדים מחוץ לנישואין  *

 כן    /    לא   האם הנך בהיריון*  
 
 

 ארץ לידה:__________________ __פחה:_________________________   שם המששם האב: _
 

 יהודי /  גר  /  נוכרי   אבי הינו: . 2                           ביולוגי   /  מאמץ .1  אבי הנ"ל הינו :
 

 ___________:___________ נייד____________:____________כתובת_____ ____:_____עיסוק
  

 
 
 

 ________ברווקות:_____משפחה  שם האם: _____________ שם המשפחה:_____________ שם
 

 יהודיה /  גיורת  / נוכריה   אימי הינה:. 2                   ביולוגית   /  מאמצת . 1 : הנ"ל הינה אימי
 

 _נייד:_____________ _________________תובת:_____כ _______:_____עיסוק ____ארץ לידה:_____
 
 

 __________  תע' נישואין מס'_______במועצד:________הורי נישאו בתאריך:__________ ונרשמו לנישואין 
 

  
 :וחתימה הצהרה

 בזה בהן צדק ובכל האחריות לאחר שהוזהרתי כחוק לומר את האמת, כי כל הפרטים ההריני מצהיר

 נמסרו על ידי מרצוני הטוב, והם נכונים ואמיתיים, ומבקש על סמך כך מהמורשהלעיל  המפורטים

 לסדר לי חופה וקידושין כדת משה וישראל ,לפתוח לי תיק נישואין  לנישואין בעמק הירדן 

 ______________ת.ז. ___________________ חתןאין כחוק עם הולרשום אותי  לנישו

   
 

 ____________________:כלהתאריך: _______________            חתימת ה
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 עמק הירדן  דתית כנרותמועצה 

אלומות אלמגור אפיקים  אשדות יעקב איחוד  אשדות יעקב מאוחד  בית זרע  גינוסר   

דגניה א'  דגניה ב'  האון  חוקוק  כנרת מושבה  כנרת קיבוץ  מסדה  מעגן  עין גב 

 ער הגולן   ש תל קציר פוריה כפר עבודה  פוריה נוה עובד  פוריה עלית  רביד 
   

  rabanutsigal@gmail.comהמרכז האזורי צמח  עמק הירדן  15132 טל.04-6757638,פקס:04-6757646

 
 תאריך:___________________בס"ד, 

 
___________________ 

      128/19ט.
 לכבוד

 המועצה הדתית 
 עמק הירדן –כנרות 

 
 שלום רב, 

 אישור הסכמה לעריכת חופה וקידושיןהנדון: 
 

 אני הח"מ הרב _________________________
 

 חופה וקידושין כדמו"י לזוג:בע"ה מאשר בזאת כי אערוך 
 

 _________________________הכלה_______________  ________החתן
 

 ____________________ -________ ___________ תאריך_________  ביום
 לועזי          עברי              

 
 ________________________________________________מקום החופה:

 
 

 והעתק כתובה + אישורים לרב המקדש.המועצה הדתית כנרות עמק הירדן תמסור עם הזוג כתובה 
 

 מלאים וחתומים. כשהם כמו כן הנני מתחייב להחזיר את העתק הכתובה והאישורים הנוספים לאחר החופה
 
 
 
 
 

 בכבוד רב
 

                                                                                                                                                      
_________________________ 

 חתימת הרב                                                                                                                                                     
 
 

 
 __________________________ת.ז. 

 
 נייד: __________________________

 
 _______________________כתובת הרב:___   
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