מדינת ישראל

בתי הדין הרבניים
טופס הרצאת פרטים לצורך בירור יהדות

א.
▪
▪
▪
▪
▪

כיצד יש להגיש את הבקשה  -דגשים

אישור יהדות אינו מחייב רישום נישואין ,הוא יכול להיעשות בכל גיל ובכל שלב בחיים .בירור יהדות
לאדם יכול לסייע גם לקרובי משפחה מדרגה ראשונה.
ניתן לקבל אישור יהדות גם עבור בני משפחה מדרגה ראשונה ,ללא הופעתם בבית הדין ,אם
המבקש הראשי בתיק למברר היהדות ימציא את תעודות הלידה שלהם.
לצורך פתיחת התיק ,יש למלא טופס בקשה לפתיחת תיק בירור יהדות וטופס הרצאת פרטים
לצורך בירור יהדות (הטופס הנוכחי) .מילוי טופס זה באופן מלא ומוקפד יזרז את ההליך.
ניתן לפנות טלפונית למוקד בירור יהדות  / * 4558פקס 02-6203766
את הטפסים יש לשלוח לכתובת המייל , yaadut@rbc.gov.il :בצירוף צילום תעודת זהות.

▪ נא הקפד למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס.
ב.

צרופות (מסמכים שחובה לצרף לטופס)

▪ מסמכים אותם יש לצרף לבקשה מפורטים בסעיפים ב' ו -ג' בהמשך הטופס.

מה הלאה?

ג.
▪ מוקד בירור יהדות יזמן אותך לפגישה עם מברר יהדות .זימונך יעשה בטלפון ,במייל או בפקס.

▪ בתאריך שנקבעה לכם פגישה עם מברר יהדות מומלץ להגיע ,במידת האפשר ,עם אמכם

וסבתכם .אם משום מה לא קיבלת את מבוקשך ,אנא פנה ל:
מנהל/ת המוקד הטלפוני  -טל' (ayelete@rbc.gov.il) 076-8894794
מנהל/ת הלשכה  -טל' (merav@rbc.gov.il) 076-8894787
מנהל האגף  -טל' (eliahu@rbc.gov.il) 076-8894788
ד.

פרטי התקשרות עם הנהלת בתי הדין הרבניים

מוקד טלפוני טל-דין............................ :

1 - 700 - 501 - 531

שעות מענה טלפוני............................ :

 24שעות ,למעט שבתות וחגים

שפת מענה....................................... :

עברית

טלפון הנהלת בית הדין...................... :

076-8894822

פקס הנהלת בתי הדין........................ :

073-2629390

דואר אלקטרוני פניות הציבור.............. :

panatz@rbc.gov.il

כתובת הנהלת בתי הדין..................... :

כנפי נשרים  ,22ת.ד ,34500 .ירושלים ,מיקוד 9134200

הערות:
 לקבלת כתבי בי"ד באמצעות דוא"ל  -יש למלא טופס בקשה לקבלת כתבי בי"ד בדוא"ל או בפקס ולחתום.
ללא מילוי הטופס לא ישלחו כתבי בית הדין במייל או בפקס
הטופס מנוסח בלשון זכר בלבד כדי להקל על הבנתו ,אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד
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* שדה המסומן בכוכבית חובה למלא
* מיקום בית הדין הרבני:

מספר תיק:

_______________________

א

_____ ___________________ /

הסבר כללי -חשוב!
אנו מודים לך שפנית לקבל את שירותינו ,נשמח לסייע בכל דרך אפשרית.
על מנת לחסוך לך זמן וימי עבודה ,תוכל להדפיס טופס הרצאת פרטים ,אותו הינך נדרש למלא,
מסעיף "טפסים" באתר האינטרנט של בתי הדין הרבניים,
שים לב ! מילוי הטופס בצורה מלאה ,הכוללת את כל הפרטים הנדרשים של כל קרובי המשפחה
הרלבנטיים ,הינו תנאי לבירור יעיל ומהיר.
כל מספר תעודת זהות שלא ימולא כראוי ( 9ספרות) בטופס ,או פרטי קרוב משפחה שלא יופיעו,
בטופס ,עלולים לעכב את הטיפול בך.
במידה שמסיבה כלשהי אין לקרוב משפחתך מספר תעודת זהות ,נא ציין את הסיבה לכך.
נא מלא את הטופס במתינות ובשימת לב !

ב

צרופות ¹

לצורך ההליך עליך להעביר לידינו כל מסמך רלבנטי להליך ,כולל:
 .1תעודת זהות או דרכון.
 .2כתובה או תעודת נישואין של הוריך ו/או כתובה או תעודת נישואין של קרובי משפחה מצד האם.
 .3תעודות לידה מקוריות שלכם ושל בני משפחתכם (הורים ,סבים ,אחים ,דודים).
אישור יהדות של בית דין רבני בישראל לגבי יהדותו של קרוב משפחה מצד האם (אישור זה ניתן
.4
במידה שאחד מקרובי משפחת האם עבר הליך בירור יהדות).
 .5תמונות משפחתיות המקשרות בינכם לבין המשפחה המורחבת (אמא ,אבא ,סבתא ,סבא וכד').

ג

מסמכים נוספים שיכולים לסייע ¹

חומר נוסף שיכול לסייע ,כולל:
 .1מכתבי המלצה מרבנים מוכרים בדבר יהדותכם.
 .2תעודות מקוריות מחו"ל ,שלכם ושל קרובי משפחתכם ,המעידות על :גירושין ,פטירה ,אימוץ ,הכרת
אבהות ,סיום לימודים ,רישום נכסים משפחתיים ,שירות צבאי ,פנקס עבודה ,פנקס חבר מפלגה או כל
תעודה ממשלתית אחרת.
 .3אישורים שונים ,כגון אישור של הצלב האדום על הגירה בתקופת מלחמת העולם השניה.
הערה  :¹תעודות מקוריות אלו נא הביאו עמכם לפגישה עם מברר היהדות .נא העבירו אותן גם
סרוקות באמצעות המייל או הפקס.

1

פרטי המבקש

* שדה מסומן בכוכבית הינו שדה חובה

__________________

* שם פרטי

___________________

____________________

* ישוב

________________ ׀ ____

* טלפון ראשי

* שם משפחה

* מספר תעודת זהות

________________________________

* רחוב

______________ ׀ ____

טלפון מישני

_______

______________

* תאריך לידה

____________

* מספר בית

* מין

______________

מיקוד

_______________________@_______________

כתובת דואר אלקטרוני

(ראה הערה  בדף ההנחיות)
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פרטים של קרובי משפחה

קירבה

מספר זהות

מין

שם משפחה

שם פרטי

תאריך לידה

טלפון

עיר לידה ומדינה

אם המבקש/ת
אב המבקש/ת
* אחים/ות של המבקש/ת
* אחים/ות של המבקש/ת
* אחים/ות של המבקש/ת
* אחים/ות של המבקש/ת
אחים/ות של האם
אחים/ות של האם
סבא מצד האם
סבתא מצד האם
אחים/ות של סבתא מצד
האם
אם סבתא מצד האם
(סבתא רבא) או אחיותיה
סבתא מצד האב
סבא מצד האב
*אם האח הינו רק מאב או רק מאם יש לציין זאת .כמו כן ,אם ישנם קרובי משפחה נוספים ניתן לציין זאת בטופס נוסף תוך ציון סוג הקרבה שלהם.
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אישור ויתור על סודיות והצהרה
חובה לחתום ל האישור

הריני (שם המבקש) ______________________________ ת.ז ___________________ .מאשר
כי מברר יהדות ,או מי מטעמו רשאי לברר ולקבל על אודותיי פרטים אישיים הרלוונטיים לצורך בירור
יהדותי ,מכל משרד ממשלתי או מוסד ציבורי או כל גוף אחר היכול לסייע בנידון.
הנני מצהיר כי כל הפרטים דלעיל מלאים ונכונים ,כי הנני בן/בת ביולוגי/ת להורי הרשומים לעיל ,וידוע לי כי
על הצהרת שקר הנני צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
________________________
תאריך

4

__________________________
חתימת המבקש

אישור

חובה לחתום ל האישור
הנני מאשר כי המבקש חתם בפני והריני מפנה אותו לבירור יהדות בבית הדין הרבני.
_________________
תאריך

__________________
שם המאשר

__________________
חתימת המאשר
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