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  "וועדה למתן אישורים לעריכת חופות"כיצד מגישים בקשה ל
. ברורה וקריאה, כשהיא מודפסת, )י מי מטעמו"באופן אישי ולא ע(מגיש הבקשה יגיש את בקשתו  .1

 . לא תטופל–או שתהא לא ברורה או לא קריאה , י בני זוג או מי מטעמו"בקשה שתוגש ע

 .לשכת הרבנים הראשיים לישראל ובמשרדי הרבנות המקומיתאת טפסי הבקשה ניתן לקבל ב .2

 : למען הבא, )ולא במסירה אישית'  לא בפקס-בדואר רגיל בלבד (הבקשה צריכה להיות מוגשת  .3
  הוועדה למתן אישורים לעריכת חופות    
    הרבנות הראשית לישראל    
  80רחוב ירמיהו , בית יהב    
  91360ירושלים     

 על בסיס איזה -על המבקש לנמק בקשתו . ח ובפרטים שיפורטו להלן"ווה בקוהבקשה צריכה להיות מל .4
רשימת (. ולתמוך את בקשתו במסמכים הולמים ובעלי תוקף, קריטריון הוא מבקש את בקשתו

  ).הקריטריונים מצויה במשרדי הרבנות הראשית וברבנויות המקומיות
 .שם מלא  )א
 .גיל ומצב אישי  )ב
  .כתובת מלאה ומדויקת  )ג
 .ודואר אלקטרוני' רצוי גם פקס, וניםכל הטלפ  )ד
 .ק"שנות ניסיון בעריכת חו' הצהרה על מס  )ה
 .חופות שערך המבקש עד כה' הצהרה על מס  )ו
 .אלו רבנויות אישרו למבקש עד כה לערוך חופות  )ז
 .אלו רבנים הסמיכו אותו לרבנות ולעריכת חופות  )ח

 :  ל יש לצרף"לבקשה הנ .5
פ הכללים ההלכתיים "ק אך ורק ע"עול כעורך חומתחייב המבקש לפ, לפיה, חתימה על הצהרה  )א

הטופס מצוי לכל דורש במשרדי הרבנות הראשית . (והאתיים שקבעה הרבנות הראשית לישראל
 ).לישראל ובכל רבנות מקומית

  .צילום נקי וברור של תעודת הזהות  )ב
של הרבנות הראשית " יורה יורה"כמו כושר . כל מסמך רבני רלוונטי שיש ברשות המבקש  )ג

 . יישוב או דיינות, רב שכונה, כושר לרב עיר, ישראלל
על היות המבקש רב שכונה רשמי , אישור רשמי מקורי מהמרא דאתרא שבאזור מגורי המבקש  )ד

ממלא , ק"וכן שהמבקש הוסמך לרבנות ולעריכת חו, י אותה רבנות" המוכרת עבפועלאו קהילה 
 .ביעות רצונו שנים לש3 -ק למעלה מ"ושהוא ערך חו, כהלכה" כתובות"

ניתן לצרף אישורים רלוונטיים שונים והמלצות מרבני ערים אחרות על ניסיונו של המבקש ועל   )ה
 .  דלעיל', ד', אך אין בהם כדי להחליף את סעיפים ג. ק"היותו מוסמך וראוי לעריכת חו

ועל כך שערכו , ן ומעלה"ר על היותם בדרגת רס"רבנים צבאיים לשעבר ימציאו אישור מהרבצ  )ו
ועליהם , עליהם לשמש כיום בפועל בתפקיד תורני, בנוסף. ק מטעם הצבא בעת שירותם"חו

 .להמציא אישור על כך מהמרא דאתרא שבמקום מגוריהם או שבמקום ביצוע התפקיד
  

. תדון הועדה בבקשת המבקש ללא התחייבות של זמן תשובה, עם קבלת הבקשה על כל נספחיה
 .תישלח ישירות אל מענו של המבקש) להשלמותלשלילה או , לחיוב(תשובת הועדה 

  
  בברכת התורה והארץ
  הוועדה למתן אישורים לעריכת חופות

 הרבנות הראשית לישראל 


