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 מצהיר בזה לאמור:  החתום מטהאני 

 )המצהיר(  פרטי התובע .9

 דרכון ספרמ מספר זהות שם

אם נוצרי, ]דת 
פרט את העדה 

וכן אם 
 הוטבלת[:

דת הורים 
והורי הורים 

]אם נוצרי, פרט 
 את העדה[:

     

 ההורה הורי אםאב הורה  ההורה הורי אםאב הורה 

    

    

 לא כן   האם המרת את דתך? 

 אם כן, יש למלא את הפרטים האלה ולצרף מסמכים התומכים בהם ]אם נוצרי, פרט את העדה[:

 בפני מי נערכה ההמרה דת אחרי המרה   המרה דת לפני  תאריך המרה  

    

    

    

 
 

  :ש לצרף כל מסמך המעיד על הדת, לרבותי

תצהיר מצד אדם נוסף המכיר את התובע היטב ויכול להעיד על עובדות  –לגבי תובע חסר דת  (6

לעדה דתית כלשהי ואם כן,  ך אותולהשתייכות הדתית, כגון: האם עבר אי פעם טקס המשייהנוגעות 

 תה דתם של הוריו והורי הוריו וכדומה;ילאיזו, מה הי

תצהיר מצד אדם  –תעודת הטבלה ואם אינו יכול להמציא את תעודת ההטבלה  –לגבי תובע נוצרי  (9

להשתייכות הדתית, לרבות ההטבלה: אם  הנוגעותאחר המכיר את התובע היטב ויכול להעיד על עובדות 

 קום עריכת ההטבלה ומי ערך את ההטבלה;נערכה, מ

 קתולית בישראל;-יה היווניתיאישור שהתובע רשום בספר הכנס –קתולי -לגבי תובע נוצרי יווני (3

 תעודת המרת דת לפי פקודת העדה הדתית )המרה(. (4
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 [ככל האפשר]יש למלא  פרטי בן הזוג/הנתבע .2

 

אם נוצרי, ]דת  דרכון ספרמ מספר זהות שם
 פרט את העדה

דת הורים 
והורי הורים 

]אם נוצרי, פרט 
 את העדה[:

     

 ההורה הורי אםאב הורה  ההורה הורי אםאב הורה 

    

    

 לא כן   האם ידוע לך אם בן הזוג המיר את דתו? 

 אם כן, יש למלא את הפרטים האלה ולצרף מסמכים התומכים בהם ]אם נוצרי, פרט את העדה[:

 בפני מי נערכה ההמרה דת אחרי המרה   המרה דת לפני  תאריך המרה  

    

    

    

 
 

 

 ]אם נערכו כמה טקסים, יש למלא את הפרטים לגבי כל אחד מהם[ פרטי הנישואין .3

האם נערך  בפני מי נערך מקום תאריך
 טקס דתי?

    

 _____________________________________(וכיוצא באלה)עדים אם כן, ציין את פרטי הטקס 

_________________________________________________________________________ 

, יש 6293בנובמבר  92קתולי והנישואין הם נישואין אזרחיים שנערכו אחרי -אם התובע נוצרי לטיני

ה הקתולית )אפשר יהכנסייה הקתולית שהתובע מעולם לא עזב את ילצרף אישור רשמי מהכנס

 ולית בארץ שעמה מצוי התובע בקשר(להמציא אישור זה מכנסיה קת

 

 

 

  

 _______________  __________________ 
 חתימת המצהיר          תאריך                          
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 תצהיר
 

  פני ל /ההופיע ___________מאשר/ת בזה כי ביום  _____________ חתום מטהאני ה

יהיה להצהיר את האמת וכי  ו/הכי עלי הזהרתיוולאחר ש המוכר לי אישית, מר/גב' _____________

עליה  מ/הדלעיל וחת ו/הנכונות הצהרתאת  /הלעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר /הצפוי

 בפני.

 
                                                                                     ______________________ 

 חתימת מקבל התצהיר                         
 


