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  מדינת ישראל 

 בתי הדין הרבניים 

  באמצעים אלקטרוניים   דין-תכתבי בי אישור קבלה ושליחתטופס 

  דגשים 

  . מקום בית הדין בו תוגש הבקשה יהיה בהתאם לכללי הסמכות המקומית שבתקנות הדיון של בתי הדין הרבניים 
  באתר בתי הדין הרבניים  הבדיקהניתן לבצע את 

  כללי   – צרופות  

  של המבקש  או רישיון נהיגהבתוקף , דרכון  תתעודת זהו העתק 
  * שדה המסומן בכוכבית חובה למלא 

  פרטי המבקש 

 ________________________   ________________________   ________________________  
  סלולארי * טלפון  * שם משפחה  * שם פרטי 

 _______________________________   ___________________________  
  * מספר רישיון (למייצג)   * מספר תעודת זהות (לאדם פרטי) 

  דין בדואר אלקטרוני או בפקס  -וקבלת כתבי בית ה שליחל אישור   1
כתבי בהליכים שאני צד להם,  ,בתי הדין הרבנייםולקבל מ אני הח"מ נותן בזה את הסכמתי ומבקש לאפשר לי לשלוח

 :רשומים להלןהל או הפקס המסומנים ור האלקטרוני באמצעות הדוא דין-בית
  ______________________@_________________________ אלקטרוני: כתובת הדואר [  ]     *  
  ובכתב ברור) גדולות אותיות אנגלית בלרשום את כתובת הדוא"ל ב  נא (                                                       
הדין תשלח  דין באמצעות הפקס, אולם מזכירות בית -הנך רשאי לשלוח כתבי בית ( באפשרותך להוסיף מספר פקס  

  )דין למספר הפקס בהתאם לשיקול דעתה- כתבי בית

  _________   -  ___________________________   פקס:[  ]      מספר    

    מבתי הדין   ) או קבלת הודעות קוליותSMS–מסרוןאישור קבלת הודעות טקסט (   2

  הטלפון הסלולארי שלי, שמספרוהנני מבקש מבתי הדין הרבניים ונותן את הסכמתי לשלוח אל   [  ]   
טקסט או הודעות קוליות  הודעות  _______-________________לרשום את המספר בכתב ברור)  נא(

פעולות שבוצעו בתיק המשפטי, כמו: מתן החלטה בתיק, הודעה על  אודותהתראה ועדכון קבלת מידע, לצורך 
  שינוי מועד דיון וכדומה. 
הליכים משפטיים כנגד  נקיטת  או דרישה, תביעהמושתק מלטעון כל טענה, ואהיה הנני לוקח על אחריותי 

פגיעה בפרטיות או פגיעה אחרת שתיגרם לי או לכל אדם אחר עקב שליחת  בגיןהנהלת בתי הדין הרבניים 
  . אל הטלפון הסלולארי שליים הדין הרבני  ית בתיועל ידי מזכירו טקסט או הודעה קולית הודעת 

    כלליות הסכמות   3  

ו א טקסטאו הפקס, או שליחת הודעות   ר האלקטרונידין באמצעות הדוא-כתבי בית ושליחתבקשתי והסכמתי לקבלה 
על פי הסכמתי/הסכמותיי בטופס זה, אל הטלפון הסלולארי שלי,  הרבניים הדין ית בתיועל ידי מזכירו הודעות קוליות

, בכל התיקים בהם אני צד, הפתוחים היום ושייפתחו  הרבני הגדולהינן עבור כלל בתי הדין בארץ לרבות בית הדין 
הנך רשאי לחזור מהסכמתך זו בכל שלב של ההליך, באמצעות הגשת בקשה לבית הדין בו מתנהל הליך  .בעתיד

   בעניינך. 

  

הפקס הרשומים מספר או ר האלקטרוני הדוא כי כתבי בית דין שישלחו אל מזכירויות בתי הדין מכתובת מסכיםאני 
מושתק מלטעון כנגד  , ואהיה המצאה כדיןאו כתבי בית דין שישלחו ממזכירויות בתי הדין אל אחד מאלה, יהוו  לעיל

  קבלה או שליחה באמצעותם.

  

  יהיה בהתאם לרשום בשעון הפנימי של מערכת המחשוב של בתי הדין. מועד ההמצאה 
  

במספר הטלפון הסלולארי שלי לקבלת  שינוי תקלה או רבני על כל הנני מתחייב בזאת ליידע את מזכירות בית הדין ה
  רשומים לעיל. ה פקסר האלקטרוני או הבכתובת הדוא , מסרונים או הודעות קוליות

  חתימה   4

 _____________________   _____________________  
  חתימה  שם המבקש 


