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   בקשה לאישור עריכת חופה וקידושין*
  
   פרטים אישיים.א
  
  _______ : מצב אישי_______ : גיל___________________________ : שם פרטי ומשפחה. 1

. 2   ___________________________________________________)מלאה ומדויקות(: כתובת

  _________________: אימייל/'פקס______________ : נייד_____________  : בבית' טל. 3  

. 4    _________: חופות שערכתי' מס) 'ב/4    ._________: ק"יוני בעריכת חושנות ניס' מס

  ___________________________________:ק"אלו רבנויות אישרו אותי עד כה כעורך חו. 5  

___________________________________________________________________        

. 6    _____________________________: י הרבנים"ק ע"הוסמכתי לרבנות ואושרתי לעריכת חו

___________________________________________________________________        
  
  מסמכים. ב
  
טופס ההצהרה מצוי (, על התחייבות לנהוג לפי כללי ההלכה והוראות הרבנות הראשית לישראל[חתימה על הצהרה  .1

 )].ות מקומיתר לישראל ובכל רבנ"במשרדי הרה
 .צילום ברור ונקי של תעודת הזהות .2
כושר לרב . של הרבנות הראשית לישראל" יורה יורה"תעודת כושר לרב שכונה על סמך תעודת  .3

 .'עיר או כושר לדיינות וכדו
י אותה "על כהונתי בפועל כרב קהילה המוכרת ע, אישור מהרבנות המקומית שבאזור מגורי .4

 .רבנות מקומית
 .ק"ועל משך הזמן שבו אני עורך חו, ק"צות מרבני ערים על כשרותי לערוך חואישורים והמל .5
 .קורות חיים .6
ק במהלך "ר על שערכתי חו"אישור מהרבצ. ן ומעלה" אשור על דרגת רס–רב צבאי לשעבר  .7

 .שירותי הצבאי
 אישור על דרגת רב פקד ומעלה אישור מהרב הראשי למשטרה על שערכתי –רב משטרה לשעבר  .8

 .הלך שרותיק במ"חו
_________________  

  חתימת המבקש     
 

  .תשובת הועדה תישלח ישירות אל מענו של המבקש לפי הכתובת הרשומה לעיל. הועדה תדון בבקשה ללא התחייבות על אורך הזמן לתשובה*         
  .יש למלאו בצורה ברורה וקריאה. טעמובאופן אישי ולא על ידי מי מ, הטופס והמסמכים יועברו לועדה על ידי המבקש בלבד**       

  
  



   מגיש הבקשהל ידיעאישית אך ורק טופס זה ימולא וייחתם 
  
  ד"בס
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  הרבנות הראשית לישראל
  80רחוב ירמיהו , בית יהב

  91360ירושלים 
  
  
  
  

  הצהרה
  

מטעם " אישורים לעריכת חופותוועדה למתן "בזאת הנני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי ל

  . הם פרטים נכונים ואמיתיים, ק"שדנה בבקשתי לערוך חו, הרבנות הראשית לישראל

לפעול כעורך , ובין אם לאול ידי הוועדה  בין אם בקשתי תאושר ע– מראשהנני מתחייב בזאת 

, שהתוותה הרבנות הראשית לישראלהאתיים וההלכתיים פ הכללים "אך ורק ע - ק"חו

  . התאם להנחיות הרבנויות המקומיותוב

הנני מצהיר בזאת כי ידוע וברור לי כי הרבנות הראשית לישראל תהא רשאית לשלול את 

ק במידה ויתברר כי הצהרותיי כוזבות או שאפעל בניגוד להנחיותיה "כשירותי לערוך חו

הא אחראית ידוע וברור לי כי הרבנות הראשית לישראל לא ת. ולהנחיות הרבנויות המקומיות

  . וכל האחריות תחול עליי בלבד, להשלכות השונות שייגרמו בגין אלו

  : ועל הצהרתי זו הנני בא על החתום

  ______________________________: שם מלא

  ___________________________:  תעודת זהות

  __________________________________: מען

  _______________________________:  תאריך

 __________________________:  חתימה מלאה
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