נישואיןאזרחיים ,חתונותוירחדבשבפאפוס...
חוויהלנצח
חדש :עירייתפאפוסמציעהלאזרחיםישראליםשמגיעיםלנמלהתעופהלרנקה
הסעותחינםאלומנמלהתעופה.

נישואיןאזרחיים
חגיגתהנישואיןהיאאבןדרךבחייאדם; יוםשכלאחדואחתרוציםלנצורכזיכרונותמתוקים.
קפריסיןמתויגתכאחדמיעדיהתיירותהמוביליםלתייריםמכלהעולם,
ובשניםהאחרונותהתקדמהוהפכהלהיותמקוםאידיאלילנישואיןלאלפיזוגות,
המבקשיםלהחליףנדריםולחוותירחדבשרומנטי.
עירייתפאפוסזכתהבמשךלמעלהמ  20שנה,
בכבודלהיותהמקוםבואלפיזוגותמכלהעולםבחרולהתחילאתחייהםהמשותפים.
פאפוסהיאמקוםהלידהשלאפרודיטה ,אלתהאהבהוהיופיהיוונית.
העירפאפוסממוקמתלחופוהמערבישלהאי ,והיאהמקוםהפופולאריבמדינהלחופשהוחתונות.
עירבעלתהיסטוריהותרבות ,מקוםשליופיייחודי ,מקוםנופשקוסמופוליטי ,סביבהנעימתסברומזמינה;
פאפוסהיאבהחלטמפלטמאתגר,
חלופהחלומיתלאלההמבקשיםלבלותאתהימיםהיקריםבחייהםבמקוםנופשמיוחדועוצרנשימהלחופושלה
יםהתיכון.
ביןאםאתםמתכווניםלהתחייבלחייםחדשיםביחדוביןאםאתםרוציםלחדשאתנדריכם,
בפאפוסמובטחתלכםחתונהוירחדבשבלתינשכחים.

מידעכללי
העירפאפוסהיאמקוםנישואיןמובילבקפריסין ,ומתקיימותבהמעל 1000
חתונותכלשנהלזוגותמכלהעולם .הסיבותהעיקריותמדועפאפוסהפכהליעדכהפופולארילזוגות:
א .החתונההיאחוקיתלחלוטיןומוכרתבעולםכולו
ב .התהליךהואפשוטומהיר
ג .הזדמנותמושלמתלשלבחתונה ,ירחדבשוחופשה
לפיהוראותחוקנישואיןאזרחי  )I(104מ ,2003
כלאדםהמעונייןלחגוגאתנישואיויכוללפנותאישיתלמשרדלנישואיןאזרחייםבעירייתפאפוס,

הממוקמתבהיכלהעירפאפוס .החתונהיכולהלהיערךתוך  1-3ימיעסקים.
התהליךהמפורטמוסברבאתרעירייתפאפוס :התהליך ,צעדאחרצעד.

התהליך :צעדאחרצעד
 .1לפניהזמנתתאריךחתונה
ראשית ,עליכםלהחליטעלסוגהטקס (טקסדתיאוחילוני).
לאחרמכןישלהחליטעלמקוםהחתונהבגבולותהעיר.
האפשרויותהעומדותלרשותכםהןבהיכלהעירפאפוס ,באחדממלונותהפאר ,עליאכטה,
בטירההביזנטיתשלפאפוס ,בפארקהעירוניאובמוזיאוןהאתנוגראפי .הצעדהבאהואלתכנןאתהיוםכולו,
אתטקסהחתונהוקבלתהפניםואוליאףלבחורבאחדממתכנניהחתונותהמוסמכיםהפועליםבאי,
שיעזרולכםלתכנןאתהיוםהמיוחדבחייכםבהתאםלתקציבשלכםולטעמכםהאישי.
 .2שריינואתתאריךהחתונה
ללאקשרלסוגטקסהחתונהאומיקומו ,תהליךהנישואין (שריוןתאריך ,הגשתבקשה ,חגיגה)
נעשהבאמצעותמשרדהנישואיןבעירייתפאפוס.
ניתןלשרייןתאריךלחתונהאולבקשמידעבאתרזהתחתשריינותאריךאובאמצעותדוא"ל ,טלפוןאופקס.
איןשוםצורךלהיותנוכחבמקוםכדילשרייןתאריך.
 .3השיגואתהמסמכיםהחוקייםהנדרשים
מספרחודשיםלפניהחתונהעליכםלעבורעלהניירתהנדרשתולוודאכיבידכםכלהמסמכיםהחוקייםלפניהגע
תכםלקפריסין .אםלאיהיוברשותכםכלהמסמכיםהמתאימים ,הנישואיןעלוליםלהיותמבוטלים.
משרדהנישואיןהאזרחישלנועומדלרשותכםאולרשותמתכנןהחתונהעלמנתלוודאכיהמסמכיםשברשותכם
הנםחוקייםותקפים.
כלהפרטיםהנוגעיםלתהליךהמשפטימוסבריםתחתסעיףהדרישותהמשפטיותואנוממליציםלכםלקרואאו
תוביסודיות.
 .4תהליךההרשמה
עליכםלהגיעלמשרדלעניינינישואיןאזרחייםשלעירייתפאפוסלפחותיוםעסקיםאחדלפנייוםנישואיכםעםכל
המסמכיםהחוקייםהנדרשיםולמלאאתטופסהבקשה .שעותהקבלההםיוםשני – שישימ  08:30עד
( 10:30זמןמקומי) .איןצורךלקבועפגישהלצורךמילויהטופס.
לתשומתלבכם :הנוכחותהפיסיתשלשניבניהזוגבזמןהגשתהטופסהיאחובה  .דמיההרשמההםבסך
€ 281.92במידהוהחתונהנערכתעד  15יוםלאחרהגשתהטופס .במידהוהחתונהנערכתלאחריותרמ 15
יום ,ולאיותרמשלושהחודשיםמיוםהגשתהטופס ,דמיהרישוםהם .€ 128.15
עליכםלשלםאתדמיהרישוםבזמןמילויהטופסבאמצעותמזומןאוכרטיסויזה.
במידהוהחתונהנערכתבמקוםהשונהמאולםהעירייה (מלונות ,יאכטות ,הטירההביזנטית,
הפארקהעירוניאוהמוזיאוןהאתנוגראפי) תידרשולשלםדמיהרשמהנוספים.
 .5חגיגתהחתונה
טקסהחתונהנערךעלידיפקידהנישואיןבמקוםבובחרתםלחגוגותעודתהנישואיןניתנתישירותלבניהזוגלאח
רתוםהטקס .טופסנוסף (אויותר) יסופקובתמורהלתשלוםשל € 13.67לטופס.
הטופסיועברלשגריראולקונסולשלמדינותהאםשלבניהזוג.

דרישותמשפטיות
ניתןלהתחתןבטקסדתי ,אזרחיאושניהם .שניהטקסיםחוקייםלחלוטיןומוכריםבעולםכולו.
לשניהטקסיםנדרשתאותההניירת .הטפסיםהמקורייםהנדרשיםלצורךהגשתהבקשההםכדלקמן:




דרכונים
תעודתרווקותהתקףלפחותלששהחודשים
עותקדרכוןשלשניעדיםבגירים (מעל .)18

ו/אואתהמסמכיםהמקורייםהבאים (באםישצורך):





החלטתביתמשפט ()Decree absolute
תעודההמעידהעלשינוישם
תעודתפטירהשלבן/בתהזוג
אישורהוריםבמידהואחדמבניהזוגאינובגיר (מתחתלגיל )18

לרשימתהדרישותהחוקיותמאזרחיקפריסין ,בריטניה ,אירלנד ,סקוטלנד ,רוסיהוישראלאנאלחצוכאן.
לאזרחויותאחרותניתןלפנותלמשרדלעניינינישואיןאזרחיים.

טקסדתי
במידהוהזוגמעונייןבטקסדתי ,נדרשיםאותםמסמכיםהנדרשיםלטקסאזרחי .בנוסף,
המהלךתהליךהבקשה ,הזוגמקבל "אישורלקביעתתאריךומקוםלטקסהנישואין"
אשרמאפשרלהםלערוךטקסדתיבכנסייהבגבולותהעירונייםשלפאפוס.
הכנסיותהאפשריותלעריכתטקסינישואיןבפאפוסהןכדלקמן:







( Agia Kyriaki Chrysopolitissaהכנסייהלידעמודהקדושפאולוס)
כנסייתג'ורג' הקדוש (במלוןג'ורג' הקדוש)
כנסייתהבתולההמעניקהחיים ( )Virgin Life Giving Sourceבמלוןאליסיום
כנסייתסאוואסהקדוש (בכפרהתייריםשבחוףקפאלוס)
כנסייתכלהקדושים (במלוןאסיה)
כנסייתקטרינההקדושה (במלוןאינטרקונטיננטל)

לחתונהאנגליקניתנאצרוקשרעםהגב' הלןסמית':
סלולארי+ 35799212627 :
פקס+ 35726952486 :
דוא"לanglicancofp@cytanet.com.cy :
לחתונהקתוליתאנאצרוקשרעםהגב' סוזיאלן:
סלולארי+35799613715:
פקס+ 35726931640 :

דוא"לsuzieincyprus@yahoo.com :
אתרביתwww.stpauls-catholic-parish-paphos.com/ :

אתריםלטקסהחתונה
עירייתפאפוסמציעהמגווןרחבשלאפשרויותלטקסיםשיתאימולסגנוןולתקציבשלכלזוגוזוג.
האפשרותלקייםאתהטקסבמקוםשונהמבניןהעירייה,
מאפשרתאתקיוםהטקסבאותומקוםבונערכתקבלתהפניםאוהמקוםבותתגוררו.
עירייתפאפוס
ממוקםבלבהעירוהנוהבחירההפופולאריתביותרלקייםאתטקסהנישואיןהאזרחי .ההיכלנבנהב 1955
בסגנוןקלאסי ,והואמוקףבמגווןשלמבניםהיסטוריים.
היכלהעירהואהבחירההאלגנטיתביותרלחגיגתהנישואיןשלכם .איןצורךבתשלוםנוסף.
מלונותנופש
החתונהיכולהלהיערךבאחדממלונותהפארבעיר.
המלונותממוקמיםלאורךקוהחוףומשקיפיםעלהיםהתיכון.
כלהמלונותמציעיםאתריםמקושטיםבמיוחדלחתונות ,בגניםאובחופיםהצמודיםאליהם .תשלוםנוסף:
.€ 350
יאכטות
לחוויהמיוחדתבאמת ,ניתןלשכוריאכטהפרטיתלקיוםהחתונה.
החתונהמתקיימתעלסיפוןהיאכטהבנמלפאפוסולאחריהניתןלצאתלהפלגהרומנטיתלאורךהחוף.
תשלוםנוסף.€ 350 :
הטירההביזנטיתבפאפוס
אםחפצתםבמיקוםאקסקלוסיבילחגוגבואתחתונתכם ,הטירההביזנטיתבפאפוסהיאבחירהמיוחדת.
ממוקמתלחופושלהיםהתיכון ,סמוךלנמלהציורישלהעיר,
טירתפאפוסהיאסימןנוףשלהעירומהווהנקודהייחודיתויוצאתדופןלקיוםחתונהאזרחית .תשלוםנוסף:
.€ 350
המוזיאוןהאתנוגראפי
המוזיאוןהאתנוגראפישלפאפוסהואמקוםמושלםלחתונהמסוגננתעםנגיעהשלהיסטוריהמקומית.
בשטחמקושטבמיוחדמחוץלמבנהתוכלולזכותבחתונהפרטיתבאווירהמקומית .תשלוםנוסף (
לאבשעותפעילות).€ 100 :
הפארקהעירוני
החתונהיכולהלהיערךבסביבהפסטורליתבאמת ,בינותעציםופרחים,
ממוקמתרקדקותספורותמהיכלהעיר .תשלוםנוסף ( לאבשעותהפעילות).€ 100 :
בתימרחץטורקיים
ממוקמיםלידהשוק,
בתיהמרחץהטורקייםהםבחירהמושלמתלאלההרוציםלחגוגאתחתונתםבאווירההמשלבתביןהישןלחדש

בהרמוניהמושלמת .בתיהמרחץמתפקדיםכיוםכמרכזתרבותיעירוני,
ושטחפתוחעוצבבמיוחדכךשיענהעלהתנאיםהנחוציםלקיוםטקסנישואיןמיוחד .תשלוםנוסף (
לאבשעותהפעילות).€ 100 :

כותביםעלינו
"המקוםהיהמהמם ,התכנוןוהביצועמושלמיםוכולםהיוחברותייםומקצועיים .תודהלךפאפוס,
עלשהפכתאתהיוםשלנולמיוחדכלכך".
 סטיוארטומריאוונס ,סארי"היהלנויוםמושלם ,מההתחלהעדהסוף.
תודותינוהעמוקותביותרלכלהמעורביםבהפיכתהחתונהשלנולאירועבלתינשכח".
 קרליוג'יימסמק'ניר ,ארגייל"אםהיינומתחתניםשוב ,היינובוחריםבעירייתפאפוס.
הםהשקיעומאמץרבכדילהפוךאתהיוםשלנולמיוחדכלכך .חששנומעטלהתחתןמחוץלאנגליה,
אבלהחוויההתבררהכרגועה ,מהנהומשתלמת (!)"
 אלןוג'סיקהגרייסון ,לונדוןמארגניומתכנניחתונות
www.skarvelisweddings.com.1
טלפון70002221 :
+357 26 911512
www.cyprusdreamweddings.com .2
טלפון – 99528410 :לאקיסנאופיטו
www.ido.com.cy .3
טלפון – 26220064, 99320923 :איגורמיליצ'יץ'
www.daisydaisyweddings.com .4
טלפון – 99655713 :פטריסיה
www.paphosweddingsmadeeasy.com.5
www.paphosweddingbelles.com .6
טלפון – 99 586116 :אנה
www.zaffronweddings.co.uk.7
טלפון - 99460499 :סטלה

www.dontforgetthewedding.com .8
 – כריסוקזלי99201860 :טלפון
www.exclusiveyachtweddings.com .9
 – שרוןמסורה99459445:טלפון
 – מת'יו99312578:טלפון
www.paphosprestigeweddings.com .10
 – רות99389073:טלפון
www.only-you-wedding.com .11
 – הילאריהודג'קיס96718016:טלפון
26432542
www.blossom-weddings.com .12
 – לינדהטונקליף99039288:טלפון
www.eliteweddingscyprus.eu .13
 – ג'קי99984230:טלפון
www.svadba-nakipre.ru.14
 – טטיאנהסרידו99193892:טלפון
www.olympicholidays.com .15
 – טארה25898800:טלפון
 – אליסון99670558
www.weddings-in-style.net .16
 – מתילדהרוברט00448718712234:טלפון
 תומסקוק.17
)96713321(  – אן26840200:טלפון
 – ג'ני96713332:טלפון
 – קריסטין96713331:טלפון
www.zucchiniweddings.com .18
99380619:טלפון

 .19אאלוסבע"מ
טלפון25846510:
טלפון – 99944816:סנדרה – 96696135 ,דיאן
www.dionysostravel.eu .20
טלפון – 25636040:ארסמיהארגירי

שאלותנפוצות
האםחתונהאזרחיתבקפריסיןחוקיתבבריטניה?
כן ,חתונהאזרחיתבקפריסיןהיאחוקיתומוכרתלארקבבריטניה ,אלאבעולםכולו.

האםאנויכוליםלבחורתאריךושעהלחתונהשלנו?
כן.
עירייתפאפוסיכולהלערוךטקסחתונהבמקוםובזמןהמועדףעליכםלכלאורךהשנהביןאחתעשרהבבוקרלש
שאחרהצהריים ,ביןשנילשבת.

מהןהאפשרויותלבחירתמקוםלעריכתטקסהחתונה?
עירייתפאפוסמציעהמגווןרחבשלמקומותלעריכתטקסהנישואין ,לפיטעמכםהאישי.
אתםיכוליםלערוךאתחתונתכםבהיכלהעיר ,באחדהמלונותהמפואריםשלנו ,עליאכטה ,בטירתפאפוס,
במוזיאוןהאתנוגראפיאובפארקהעירוני.

מהוהדברהראשוןשעלינולעשותאםברצוננולהתחתןבקפריסין?
ראשיתעליכםלהחליטאיזוחתונהאתםרוצים (אזרחיתאודתית).
לאחרמכןעליכםלבחורמקוםשבואתםרוציםלערוךאתהטקס.
השלבהבאהואלבחורתאריךלחתונהולמלאאתהטופס"הירשמועכשיו"
אוליצורקשרעםמשרדהנישואיןהאזרחייםבאמצעותדוא"ל ,פקסאוטלפון ,כדילשרייןתאריךלחתונה.
אםברצונכםלהפוךאתהאירועלמיוחדומפואר,
ישנםמתכנניחתונות רביםשיכוליםלסייעלכםבהליכיםהמשפטייםולארגןאתכלהענייניםהקשוריםכגוןצילום
 ,פרחים ,תחבורה ,עוגה ,עיצובשיערואיפור ,בידור ,מסיבתרווקים/ות ,קישוט ,מסיבתקבלתפניםוכד'.
עלמנתלהימנעמלחץמיותר ,מומלץלקרואאתהמאמרצעדאחדצעדבאתרשלנו.
באיזושפהנערךהטקס?
הטקסיכוללהיערךבאנגלית ,יוונית ,צרפתיתורוסית (עםתרגוםמקביל).

באיזושפהכתובהתעודתהנישואין?
הטופסמונפקבאנגליתויוונית.
האםאנוצריכיםעדיםבמהלךהטקס?
כן .שניעדיםחייביםלחתוםעלתעודתהנישואין .אםאיןלכםאורחיםבחתונה,
אנחנויכוליםלספקשניפקידיםמהעירייהלשמשכעדים.

כמהאורחיםיכוליםלהשתתףבחתונה?
עירייתפאפוסמציעהמקומותמכלהסוגיםובכלהגדלים .אולם,
המספרהמקסימאלישלאורחיםברובהחתונותהואבאזורהחמישים.
ברובהחתונותמספרקרובימשפחהוחבריםמצטרפיםלזוגביוםהמיוחדשלהם.
מתכנןהנישואיןאוסוכןהנסיעותשלכםיוכלולדאוגלכלסידוריהנסיעהלאורחיםשלכם.

האםאנוצריכיםלהירשםבמדינתהאםשלנו?
לא .הרשויותהקפריסאיותמעביריםאתהפרטיםלמדינתהאם.

איזהמסמכיםצריכיםלהיותברשותנובזמןתהליךההרשמה?
הניירתהיאיחסיתפשוטה .ניתןל
בדוקבאתרשלנו ,ולמצואאתכלהפרטיםהנדרשים.

דוגמאלנדרינישואין
"אתהצ'רלסבורג'סואתג'וליאןהיוזיודעיםשבמתןהסכמתכםהמשותפתהניתנתפומביתורשמיתבנוכחותיו
בנוכחותהאנשיםהנמצאיםכאןהיום ,אתםמקבליםאישאתרעותוכבניזוג,
ובחתימתכםאתםמאשריםאתהנישואיןלכלענייןשנוגעלמשפטאזרחי.
עליכםלדעתכינישואיכםלאיכוליםלהתבטלבימיחייכםללאהחלטתביתמשפט .אםאחדמכם/ן
(לפניפטירתושלהאחר/ת) מתחתן/תללאביטולנישואיןאלה,
הוא/היאיואשםבביגמיהויהיהנתוןלכלההשלכותהחוקיות".
"אניקוראלכלהנוכחיםכאןלהיותעדיםשאני , ____ ,מקבלאותך _____ כבן/בתזוגיהחוקי/ת,
לאוהבךולחלוקעימךמיוםזהואילך ,רגעיםשלאושרוצער ,עושרועוני,
שמחהועצבותלכלאורךחיינועדשהמוותיפרידבינינו".
"אנימכריזעליכם ,מרגעזה ,כבעלואישה.
אתםמחובריםיחדיובבריתנישואיןבהסכמתכםהחופשיתואתםחייביםהאחדלשניהאהבה,
נאמנותוכבודלאורךכלחייכם.נישואיןאלהמהוויםאתהתגשמותחייכםוקושראתגורלותיכםבימיםטוביםוקש
ים ,באושרובעצב ,בעושרועוני ,עדשהמוותיפרידביניכם.

עליכםלהתמודדביחדעםכלקשייחייכםומורכבותםעלבסיסשלשוויון.
יחדעליכםלשאתאתכלהמטלותשלנישואיכם ,כלאחדלפייכולותיו.
לשניכםישאתהזכותוהחובהלדאוגלגידולםוחינוכםשלילדיכםכךשיהפכולהיותאזרחיםטוביםומועיליםואנ
שיםעצמאיים".

סיורוירטואלי
אנאבקרובגרסאהאנגליתשלהאתר

סרטונים
אנאבקרובגרסאהאנגליתשלהאתר
_מהחדש?
סקייפ
במאמץלספקשירותבאיכותגבוהלאורחינו,
עירייתפאפוסמכריזהעלהאפשרותלהשתמשבסקייפבמטרהלשדראתהחתונהליקיריכם.

שריינואתתאריךחתונתכם
אתםיכוליםלשרייןתאריךלחתונתכםבאמצעותלחיצהעלהכפתורשבצדוהשמאלישלהדף
(הגרסאהאנגלית)

צורקשר
משרדהנישואיןהאזרחיים
טלפון+35726822353/ +35726833350 :
פקס+35726822364 :
דוא"לcivil.marriages@pafos.org.cy :

