
הטוי- תנווקמ הנותחל ךירדמ
 הקיספה תבוטל םג ,ב"הראב יושנ גוזה םא רזוע דאמ תואקדנופ ךילהתב
 תוגוזל קר תואקדנופ תורשפאמ ב"הראב תומיוסמ תונידמש ןוויכמ םגו

– שדח רגתא ופיצה הנורוקה ימי הפו– )!ססקט ייה( םיאושנ
?ץראב םיעוקת ונחנא םא ב"הראב םינתחתמ ךיא

 תנידמ לש תנווקמה היצפואה לע ונדמלהקממ לבויוגרבנריק רוד תרזעב
.טנרטניאה ךרד ןידכ אשניהל תוגוזל תרשפאמש ,הטוי

!תעדל ךירצש המ לכ םכל רפסנ ךירדמב

)דנלטרופבו קרוי וינב הנותחל םינכומ םיכירדמ םג ונל שי ,םיסט תאז לכב םתא םא(

!בוט לזמ
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הטוי תנידמ– תנווקמ הנותחל ךירדמ
.המצע הנותחהו "ןתחמ" םע דעומ תעיבק ,םיאושינלןוישר תאצוה :םיירקיע םיבלש השולש :הרצקב

:םיאושנלןוישר תאצוה
 השקבה תא שיגהל ץלמומ ןכל– )הרשכא תפוקת ןיא( ידימ שומישל ןתינ .ותאצוה םוימ דבלב םוי30-ל ףקותבןוישרה
.הרקי יופצ אל והשמש וא החדת הנותחהש הרקמב ופקות גופי אלש ידכ ,ןתחתהל וצרת וב דעומה ינפל םימי7-10-כ

 + )הכימתו הלמע( הבוח םהש םיוולנ םיסמ 30$ + )ספדומו ילטיגיד( הדועתה לש םיקתוע2 ללוכוןוישרל 40$ :תולע
.80$-70$  כ"הס .החפשמב תומילא תונברוקל םורתל ורחבת םא םיילנויצפוא םהש 10$

:ליחתנ הללאי
.יארשא סיטרכב םולשתו ןייל ןוא םכתוהז יוהיז ,רתאב ןייל ןואןוישר איצוהלב םיליחתמ
."ןתחמ" תריחבוןוישרב שומיש יבגל בטיה ותוא אורקל שי ,רושיא ליימ ולבקתןוישרה רושיא רחאל

)ךשמהב עיפומ( רושיקל הסינכ םרטב תוארוהה תא וארק
 גוזה ןב .אלמה ספוטל קניל םע םדוק אלממש ימל רושיא ליימ חלשת תכרעמה .ל"אוד תבותכ םיכירצ גוזה ינב ינש•

.קניל ותואב רבודמש רחאמ ,לבקי אל ינשה

 גוזה ןב( ףצרב הז תא תושעל ךירצ ךירצ ןכ לבא ,ספוטה תא אלמל ידכ תיזיפ םוקמ ותואב תויהל םיבייח אל םתא•
.)םייס אל ןושארה גוזה ןבש דע אלמל לכוי אל ינשה

.רחא רישכממ וליפאו ךשמהב וילא רוזחלו רוצעל ןתינ ,תחא םעפב ספוטה תא אלמל םיבייח אל•

.המלצמב תויצקנופ ראשוD3 וא בייל ,שאלפה תא לטבל ורכז םכלש תוהזמה תודועת תא םלצל וכרטצתש בלשב•

.ספוטה יולימ בלשב תורגאה םולשתל םינכומ ויהת•

 םכל שי םא .ריינמ תוספדומ תוינמז תודועתב שמתשהל ןתינ אלש בל ומיש .ההזמה הדועתה תא שארמ וניכת•
.טרופספב וא ילארשי הגיהנןוישרב שמתשהל ןתינ– אל םא .ןיוצמ ,יאקירמאןוישר וא תוהז תודועת

 .וקרסתש יוהיזה תדועתמ תיטמוטוא וארקנש ךיא יפל תיטמוטוא ואלומיש תודש שי :םינוקיתו םייוניש•
 ליימ כ"חא ובתכו השקבה תא ומילשה ,םיהוזמ אל םינמיס םע תועטב עיפומ םכלש םשהו בוט אל קרסנ הזו הדימב
.תולע אלל ,רבסהו רושיאה רפסמ םע דחי תונשל השקבבmarriage@utahcounty.gov לא
 םינוקית ,רבכןוישר שיש רחאל .תולע אלל ,ןתחמה ידי לע ספוטה תא םישיגמש בלשל דע עצבל ןתינ םינוקית
.ןוכנלכהש אדוול בטיה וילע ורבעו רושיא ליימה בלשב עיגמש ספוטה לע רובעל בל ומיש– ןכל  .$10 ולעי הלאכ

 לש תבותכה תא ואלמת ןכלו– תרחא תבותכ לבקל הז בלשב לכות אל תכרעמה ,ב"הראב תבותכ םכל ןיא םא•
 :ומצע דרשמה
 הנוכנה תבותכה תאו– רושיאהוןוישרה רפסמ םעmarriage@utahcounty.gov ליימ ובתכ ןולאשה יולימ רחאל
.ןוכדעל םכלש
 תא לבקל לכויש ב"הראב והשימ לש תבותכ םכל שי םא ,וזה תבותכל תיזיפה הדועתה תא םכילא םיחלושש ןוויכמ
 תא תושעל חילצמ דימת אל םיחלוש םהש ראודהו רחאמ ,ףידע הזו ןכתי םיחולשמ תורישב םכילא חולשלו הדועתה
...ץראל ךרדה
 תרחא– סקטה עוציב ינפל יונישה לע רושיא ליימ לבקל וניתמה .םולשתב ךורכ אל סקטה עוציב ינפל יוניש ,הפ םג
.$10 תפסותה תא םלשל ןיידע וצלאת

/https://marriage.utahcounty.gov :)יאקירמא טמרופב םיכיראתל בל ומיש( ןייל ןוא ספוטה יולימ
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)ךשמה(

:ןווקמ עוציבו סקט ןומיז

קנילב ןייל ןוא םכתנותח ךיראת תא ועבקת ,םירשואמה םיכמסמה לכ תא םכל שיש רחאל קר
http://www.utahcounty.gov/Dept/ClerkAud/MarrCeremony.html

.$35 סקטה תולע

.קוחה יפ לע םישרדנש םיירנגה םיטסקטה םע ודבעי םהו םידחוימ דאמ םיסקט ויהי אלש בל ומיש•

 דע רקובב9 ישיש-ינש )לארשימ הרוחא תועש9 תאצמנ הטוי( ב"הראב תוליגר הדובע תועשב םיעצובמ םיסקטה•
.םיילרדפה םיגחב םירוגסו ,צ"החא16:00

 ותואב ןתינש רושיקו ,רושיאה ליימ םע םתלביקשWORKSHEETה תא תולעהל וכרטצת סקטה תעיבק בלשב•
.ליימה

:ומצע סקטה

.סקטל בייל עיפוהל וכרטצת םכלוכ .םכמעטמ םידע ינשו )גוזב ינב ינש( םתא תויהל וכרטצת•

.תוהזמ תודועת תגצה תועצמאב םידעה תוהזו םכתוהז תא ואדווי סקטה תליחת ינפל•

.םוקמ ותואב םיחכונ תויהל וכרטצת םכלוכ ,הנותחל ריינמ ספדומןוישרב םישמתשמ םתא םא•

.תיזיפםכתיא תויהל םיבייח ויהי אל םידעה ,ןייל ןוא ןתינ רושיאה םא•

.סקטה תליחת ינפל םלשל וכרטצת$35 םולשתה תא•

.ההזמ הדועת םע עיגהל םיבייחו18 ליג לעמ תויהל םיבייח םידעהש בל ומיש•

םירדנ ןיכהל ץלמומו רשפאו הפלחהל תועבט2 םע עיגהל ךירצ סקטל•

.ןתחמל איבהל ידכ ,ירוקמה רושיאה ליימ ךותמ "ןתחמ"ה תריחב לש רבושה תא וסיפדה•

.ךירצש המ תא שיגהלו עצבל ידכ ליימב תומושר ויהיש תוארוהה ירחא בקוע "ןתחמ"הש בל ומיש•

 ולבקת םתאו ,ןייל ןוא םהלש לטרופב םהלש םושירהו םיספטב לופיטה תא םייסי(officiant) "ןתחמ"ה ,סקטה רחאל
 ימואלניב ראודש בל ומיש .ליגר ראודב םכילא חלשיי ירוקמה קתועהו ,ינורטקלא ראודב ילטיגיד קתועב םותח רושיא
.)םימי10 דע עובשכחקי הז ב"הרא ךותב דועב( דאמ בר ןמז םיתעל חקול הזכ

 ליימב הדועתה תלבק רחאל ,ליטסופאל הדועתה תא חולשל ךירצ ,ץראב הפ םיאושינה תא םושרל םיצורו הדימב
 םיחלושו קתוע םיסיפדמ םה(ליטסופא תוריש לש היצפוא שי ,”Certified Copy” ןימזהלו רתאל סנכיהל רשפא
 לש טרופמ רבסה שי ,)םיחילש/ליגר ראודב גוזה לש תבותכל חלשנ הז םשמוליטסופא הקיפנמש תושרל םושר ראודב
.םיספטהו ךילהתה
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