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  טופס הרשמה לעריכת טקס חופה וקידושין 

   
  

        דוד מרדכי  :שם הרב
  

     :מקום הטקס
  

   ) לאחר השקיעה (: עבריאריךת     :תאריך לועזי

  :פרטי החתן  :פרטי הכלה
     :שם

  

    :שם

    :שם משפחה

  

    :שם משפחה

  :אםשם ה  :שם האם

  :שם האב  :שם האב

  :דרכון/תעודת זהות' מס  :דרכון/תעודת זהות' מס

  :מצב משפחתי  :מצב משפחתי

  :כתובת

  

  :כתובת

     :טלפון  :טלפון

  :מקצוע  :מקצוע

  לא/כן ?  האם נרשמו בני הזוג במרשם אוכלוסין

  

  ?מתי ומה הבסיס לרישום, אם כן

  ?מדוע, אם לא

  

  :הערות מיוחדות לגבי הטקס

  

מאשרים את הפרטים המופיעים בטופס זה ואת בקשתנו שהרב יערוך את , ל"אנו בני הזוג הנ

  טקס החופה והקידושין

  :הזוג-חתימת בת 

  

  הזוג-חתימת בן
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  תצהיר
  )ל רק לאחר קיום טקס החופה והקידושין"הזוג להינשא בחו-במידה ובכוונת בני(

  :'מס. ז.ת  )הזוג-בת(, אני

  :'מס. ז.ת  )הזוג-בן(אני 
  )יש להתחייב עד חודש לאחר החופה אותה אני עורך לכם(

  )שם מדינה(אנו מתחייבים בזאת גי בכוונתנו לצאת ל 

, ל בכוונתנו להינשא בנישואין אזרחיים"בתקופת שהותנו בחו:       /    /      . תאריךעד 

  .      ל"אותם נרשום כדין במרשם התושבים עם שובנו מחו

  הזוג-חתימת בת

  

  הזוג-חתימת בן

  העדים
  'ה ב/עד  'ה א/עד

  :שם  :שם

  :שם משפחה  :שם משפחה

  :כתובת  :כתובת

  :תעודת זהות  :תעודת זהות

  אשרור הרב
, הריני לאשר בזה שוידאתי ששני בני הזוג הם יהודים ופנויים לנישואין כדת משה וישראל

  .ושבדקתי את כל הפרטים לעיל בעזרת מסמכים רשמיים

  :חתימת הרב  :שם הרב

  

  

  

  

יש לצרף צילום של , אם אחד מבני הזוג הנו גרוש. יש לצרף את תעודת הגיור, צדק-אם אחד מבני הזוג הנו גר(

  .)תעודת הזיהוי או מעשה בית דין לאישור

  

  ?האם בני הזוג מעוניינים בקשר עם התנועה

  לא/כן

  ?האם בני הזוג מסכימים להתראיין למדיה

  לא/כן
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  הרה והתחייבותכתב הצ
  

  
 

  :אנו החתומים מטה מצהירים ומתחייבים בזאת כדלקמן
  

 אידיאולוגית במסגרת פרוייקט הרפורמית שהיא תנועהתנועה שהינו רב רפורמי מוסמך ב לרב דוד מרדכיפנינו מיוזמתינו  .1
 .הנישואין

   
  .נועהפי עקרונות הת-ידי רב מתקדם על-בכוונתנו להינשא בטקס חופה וקידושין שיערך על .2

  
לרבות נוסח הכתובה המהווה ביטוי לרצוננו , קיבלנו הדרכה מלאה מנציגי התנועה בכל הקשור בעריכת טקס הנישואין .3

  .ותפישתנו
  

קיבלנו  הסבר  בדבר  המצד  המשפטי  והרבני הנהוג   .זואנו מבינים היטב את השלכות התקשרותנו בטקס נישואין במסגרת  .4
, נושא  יחסי  הממון  בינינו,  זכויות  ילדינו ה משותפים,  בכלל זה הוסברו בינינו סוגיות מעמדנו במדינת  ישראל. בישראל

  .הסדרת שאלת המזונות ושאר העניינים הקשורים בנישואין
  

כת טקס חופה וקידושין מבוססת על התחייבותנו לערוך נישואין אזרחיים ידוע לנו ומקובל עלינו כי הסכמת התנועה לערי .5
עם זאת הובהר לנו ואנו מבינים כי גם טקס אזרחי כאמור לעיל אינו מבטיח באופן ודאי את . ולרושמם במרשם האוכלוסין

  .ל"זכויותינו המלאות כבני זוג במדינת ישראל ובחו
  

וידועות לנו הזכויות והחובות הנובעות ממנו , טקס הנישואין המתקדםאנו מבינים את משמעות נישואינו באמצעות  .6
  .ל"ומשתמעות מעריכתו לצד ובנפרד מטקס הנישואין האזרחי בחו

  
עם או ללא , שאם נרצה להיפרד לאחר עריכת טקס הנישואין, כי ידוע לנו היטב והוסבר לנו במפורט, הננו מצהירים בזאת .7

לינו לפנות לבית הדין הרבני ולבקש להתגרש כדת משה וישראל בטרם נתקשר באופן הרי  שיהיה ע, ל"טקס נישואין בחו
  .ת/בת זוג אחר/כלשהו לבן

  
ובכל מקרה לא , אם נבקש להיפרד, הננו מתחייבים בזאת לפעול בנפרד ויחדיו לעריכת גירושין כדת משה וישראל בינינו .8

  .די הגבר לאישה כדת וכדיןי-ת בכל דרך שהיא בטרם ינתן גט על/בת זוג אחר/להתקשר לבן
  

הובהר לנו כי תקפות הסכם , הננו מצהירים כי הוסברה לנו חשיבות עריכתו של הסכם ממון לשם הגנה על זכויותינו ההדדיות .9
  .הממון אינה ברורה מבחינה משפטית וכי בית המשפט או בית דין עלול לקבוע פרשנות אחרת להסכם

  
  .רך דין מטעמנו לשם הבהרה נוספת וייעוץ משפטי המתאים למצבנוהננו מצהירים כי הוצע לנו לפנות לעו .10
11.   

  
  
   
  

  
  
  

אזרחותנו ופרטנו האישיים הינם נכונים , מצבנו המשפחתי, אנו מצהירים בזאת כי כל הפרטים שמסרנו בדבר מעמדנו האישי .12
  .ומלאים למועד המסירה ולמועד הנישואין

  
או מי מרבני /כלפי התנועה ליהדות מתקדמת ו, או טענה מכל סוג שהוא/ה והננו מצהירים כי אין ולא תהיה לנו כל תביע .13

  .מהרב דוד מרדכיפי בקשתנו -בגין ובקשר עם השירות שקיבלנו על, או מי מיועציה האחרים/התנועה ו
  

  :ולראיה באנו על החתום
  
  

  ________________חתימה ______________ : מספר זהות____________________ שם בן הזוג
  
  

  ________________חתימה ______________ : מספר זהות____________________ שם בת הזוג
  
  

  _______________: תאריך
  
  

  _____________חתמנו על הסכם ממון ואישרנו אותו בתאריך 
  

  .נחתום על הסכם ממון ונאשרו
  

  ממון הסכם ויתרנו על עריכת


