
 

לגיור יחיד )ב. זוג  רשימת מסמכים לפתיחת תיק גיור

 לא מתגייר/ת(:

טופס יש למלא  במחוז ת תיקלראיון פתיחלפני ההגעה 

 ממשל זמין

 בטופס חובה להעלות:

  של שני בני הזוג ת"ז עם ספח פתוחצילום 

 )בת"ז ביומטרית יש לצלם את שני הצדדים(

  של שני בני  ממשרד הפניםמורחבת תמצית רישום

 .האפשרייםכולל כל הסעיפים הזוג ושל הילדים, 

יש לשלוח את המסמכים  מחוזעד לראיון פתיחת תיק ב 

 הבאים:

 מסמכים אישיים:

 סיפור חיים מפורט בעברית ⃣

 תעודת גירושין )אם יש( ⃣

 זוג: .אם יש ב

 תעודת נישואין אזרחיים )אם יש( ⃣

 )אם יש(תעודת גירושין  ⃣

אישור יהדות מבית הדין  -למי שאינו יליד הארץ ⃣

 הרבני

, תעודת נישואין של ההוריםוכתובה  -ליליד הארץ

 )אם יש( מקורייםאו תעודת נישואין קודמים 

 בבית הדין הצבאי: גיור פתוח תיק יש אם

הרלוונטי ולבקש לסגור תיק  מחוזיש לפנות מראש ל

לא ניתן לפתוח תיק במחוז לפני שהתיק  גיור צבאי.

  הצבאי נסגר והתקבל סרוק במחוז.

 

 :שעוברים גיור אם יש ילדים

חתימת שני ההורים על אישור הסכמת הורים לגיור  -

הקטין, לאחר הזדהות, תעשה בפני דיין / מנהל 
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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. 

יש להוסיף את חתימתו  10במקרה והקטין מעל גיל  ⃣

 בפני דיין / מנהל מחוז/ מלווה למתגייר

חינוך דתי לילדים לימודים במסגרת אישור על  ⃣

ככל שהילדים לומדים , )תלמידי מערכת החינוך(

 במסגרת חינוך דתי

 

 ברים הבאים:שימו לב לד

בטופס ממשל זמין חשוב למלא את השמות הפרטיים  .1

 .של הורי המתגייר/ת

הילדים העוברים  כליש למלא את הפרטים של  .2

)אין להזין פרטי ילדים לאם יהודייה(, גיור

 כולל קטינים.

ללא תמצית רישום מורחבת אין אפשרות לפתוח  .3

 תיק.

בטופס ממשל זמין יש לכתוב ב"מחוז מגורים" את  .4

 המחוז שבו נמצא בית הדין.

לא ניתן לקבוע דיון לפני בית הדין לגיור קטין  .5

בטרם התקבלה הסכמת הורים או אישור בית משפט 

 כנדרש.

 


