
 :גיור קטיןל רשימת מסמכים לפתיחת תיק גיור

 טופס ממשל זמיןיש למלא  למחוזלפני ההגעה 

 בטופס חובה להעלות:

 בת"ז  של שני ההורים צילום ת"ז עם ספח פתוח(

 ביומטרית יש לצלם את שני הצדדים(

 של שני  ממשרד הפניםמורחבת  תמצית רישום

 ההורים ושל הילד, כולל כל הסעיפים האפשריים

את המסמכים  לשלוחיש  מחוזבלראיון פתיחת תיק עד 

 הבאים:

אישור יהדות מבית הדין  -הארץ ייליד הורים שאינם ⃣

תעודת נישואין  –. אם נישאו בישראל הרבני

 וכתובה.  

של וכתובה תעודת נישואין  -הארץ יילידהורים 

 הזוג, או תעודת נישואין קודמים )אם יש(

 אישור על המרת דת לקטין: ⃣

חתימת שני ההורים על אישור הסכמת הורים לגיור  -

הקטין, לאחר הזדהות, תעשה בפני דיין / מנהל 

במקרה ואחד ההורים מחוז/  מלווה למתגייר  

אינו מופיע בתמצית רישום  כהורה הקטין או שלא 

אישור בית משפט יש להציג  -מתקבלת הסכמתו

א לחוק הכשרות 13לענייני משפחה לפי סעיף 

. ניתן לקבל טופס הפנייה והאפוטרופסותהמשפטית 

 לבימ"ש במחוזות מערך הגיור. 

 במקרים הבאים ייתכן ותתייתר פנייה לביהמ"ש: -

 להביאבמקרה ואחד מההורים מתגורר בחו"ל, יש  -

שתחתם בפני הקונסול  ההורה לגיור הקטיןהסכמת 

או שתחתם בפני נוטריון מקומי בצירוף  הישראלי

או מסמך  של הקטין הוכן תעודת ליד אפוסטיל;

מזהה אחר המאמת את הקשר ההורי בין ההורה רשמי 

ככל שהמסמכים אינם  .לקטין, בצירוף אפוסטיל

תרגום נוטריוני ב בעברית או באנגלית יש לתרגם

 ולהציג מסמך מקורי.

 

יש להמציא את הסכם  –פונדקאות יחידנית  ⃣

מאומת הפונדקאות, תצהיר הפונדקאית מול הקונסול 

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=Conversion2@pmo.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=Conversion2@pmo.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/bureaus/?OfficeId=7e3f29d6-998e-46d0-91ca-ccefc673fcfc
https://www.gov.il/he/departments/bureaus/?OfficeId=7e3f29d6-998e-46d0-91ca-ccefc673fcfc


מאומתת או עם  (ככל שיש), תעודת לידה (שישככל )

מאומת  (ככל שיש)הזרה אפוסטיל, פסק דין מהמדינה 

לאחר בדיקת המסמכים ייתכן  –או עם אפוסטיל 

ותתייתר פניה לבימ"ש. ככל שהמסמכים הזרים אינם 

י ולהציג מסמך באנגלית יש לתרגם בתרגום נוטריונ

 מקורי.

מאומת ו אימוץ יש להמציא צ –אימוץ יחידני בחו"ל 

ככל שהמסמכים הזרים אינם  יל.אפוסטאו עם 

י ולהציג מסמך באנגלית יש לתרגם בתרגום נוטריונ

 מקורי.

יש להמציא  –לידה מכוח תרומת זרע לאם יחידנית 

 .אישור מבנק הזרע על התרומה

יש להוסיף את חתימתו  10במקרה והקטין מעל גיל  ⃣

 בפני דיין / מנהל מחוז/ מלווה למתגייר

אישור על חינוך דתי לילדים )תלמידי מערכת  ⃣

 החינוך(

 

 שימו לב לדברים הבאים:

במקרה של אחים המתגיירים יחד יש למלא את פרטי  .1

 כל הילדים בטופס אחד בלבד.

ללא תמצית רישום מורחבת אין אפשרות לפתוח  .2

 תיק.

בטופס ממשל זמין יש לכתוב ב"מחוז מגורים" את  .3

 .המחוז שבו נמצא בית הדין

לא ניתן לקבוע דיון לפני בית הדין בטרם התקבלה 

 הסכמת הורים או אישור בית משפט


