
  

 3מתוך  1עמוד 
 

 מדינת ישראל

 בתי הדין הרבניים

 
 

 

 דגשים - כיצד יש להגיש את הבקשה .א
 .הסמכות המקומיתנקבע על פי מקום  - בית הדין הרבני בו יתנהל התיק ▪

הסכם חתום מביהמ"ש או ללא הסכם, אישור  -הבקשות בטופס: בקשה משותפת לגירושין עלהסבר  ▪

 הסכם גירושין בין הצדדים לאישור בית הדין. -הסכם גירושין

 .4הנדרשים בטופס, כולל חתימה בסעיף  הפרטיםכל הקפד למלא את  ▪

 

 מה הלאה? .ב

 בקשה, וייתן את החלטתו בהתאם.בפרטי הבית הדין ידון  ▪

 

 הרבנייםפרטי התקשרות עם הנהלת בתי הדין  .ג

 531 - 501 - 700 - 1  ................................. דין:-מוקד טלפוני טל

 שעות, למעט שבתות וחגים 24 ................................. שעות מענה טלפוני:

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

 076-8894822 ........................... טלפון הנהלת בית הדין:

 073-2629390 ............................. פקס הנהלת בתי הדין:

 panatz@rbc.gov.il ................... דואר אלקטרוני פניות הציבור:

                                 .......................... כתובת הנהלת בתי הדין:
, ירושלים, מיקוד 34500, ת.ד. 22כנפי נשרים 

9134200 

 הערות:
 יש למלא טופס בקשה לקבלת כתבי בי"ד בדוא"ל או בפקס ולחתום. -ד באמצעות דוא"ל "לקבלת כתבי בי 

 ללא מילוי הטופס לא ישלחו כתבי בית הדין במייל או בפקס

 כאחד מיועד לנשים וגברים בלבד כדי להקל על הבנתו, אך הוא זכרהטופס מנוסח בלשון 

  

 בקשות 11טופס 



  

 3מתוך  2עמוד 
 

 מדינת ישראל

 בתי הדין הרבניים

 נא להקיף בעיגול את הבקשה המתאימה() -הנדון: בקשה ל     

 למילוי שני הצדדים 

   הכרת אבהות אגב עניין   .10 קביעת / תיקון מצב אישי .6 אישור רווקות ופנוי/ה .1
  אישור גיור .7 צוואה מחיים .2 גירושין או מזונותנישואין,    

3.  8 ברור יוחסין.   אחר:  .11 בקשה משותפת לגירושין_______________ 

4.  9 היתר נישואין.   אישור הסכם גירושין   

5.   נישואין/גירושיןאישור     
 

      פרטי המבקש  1
 חובה למלאמסומן בכוכבית ה* שדה    

__________________ ___________________ _____________________________ ____________ 

 אזרחות * מספר תעודת זהות / דרכון * שם משפחה * שם פרטי

__________________ ___________________ ______________________  

  תאריך עליה מקום לידה תאריך לידה

____________________  ________________________________  ____________  ______________ 

 מיקוד  מספר בית*  רחוב *  ישוב* 

 _______________@_______________________ ____ ׀ _________________ ____ ׀ ________________

 בדף ההנחיות( )ראה הערה  דואר אלקטרוניכתובת  שנייטלפון מ טלפון ראשי

 שמות ההורים*    

__________________ ___________________ ___________________ ________________ 

 שם משפחה -האם*  שם פרטי -האם*  שם משפחה -האב*  שם פרטי -האב* 

 פרטי נישואין קודמים*    

  ]  [  כן          ]  [  לא  קודמים?האם היו נישואין *  

 _______________________     ___________________     הזוג הקודם: שם בן*  

 * שם משפחה * שם פרטי 

 _________________________________  האם יש תיקים קודמים בבית הדין, ובאיזה  הרכב?* 

  ______________________________________________________________________ 

 פרטי ילדים*    

  ]  [  כן          ]  [  לא  * האם יש ילדים? 

 מספר תעודת זהות * תאריך לידה*  מלא * שם #

1 
__________________ ___________________ ___________________ 

2 
__________________ ___________________ ___________________ 

3 
__________________ ___________________ ___________________ 

4 
__________________ ___________________ ___________________ 

5 
__________________ ___________________ ___________________ 

 

 בקשות 11טופס 
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 בתי הדין הרבניים

      שיבפרטי המ  1
 חובה למלאמסומן בכוכבית ה* שדה    

__________________ ___________________ _____________________________ ____________ 

 אזרחות * מספר תעודת זהות / דרכון * שם משפחה * שם פרטי

__________________ ___________________ ______________________  

  תאריך עליה מקום לידה תאריך לידה

____________________  ________________________________  ____________  ______________ 

 מיקוד  מספר בית*  רחוב*   ישוב* 

 _______________@_______________________ ____ ׀ _________________ ____ ׀ ________________

 בדף ההנחיות( )ראה הערה  כתובת דואר אלקטרוני שנייטלפון מ טלפון ראשי

 שמות ההורים*    

__________________ ___________________ ___________________ ________________ 

 שם משפחה -האם*  שם פרטי -האם*  שם משפחה -האב*  שם פרטי -האב* 

 פרטי נישואין קודמים*    

  ]  [  כן          ]  [  לא  * האם היו נישואין קודמים? 

 _______________________     ___________________     * שם בן הזוג הקודם: 

 * שם משפחה * שם פרטי 

 _________________________________  הרכב?האם יש תיקים קודמים בבית הדין, ובאיזה  * 
  ______________________________________________________________________ 

 פרטי ילדים*    

  ]  [  כן          ]  [  לא  * האם יש ילדים? 

 מספר תעודת זהות * תאריך לידה*  מלא * שם #

1 __________________ ___________________ ___________________ 
2 __________________ ___________________ ___________________ 
3 __________________ ___________________ ___________________ 
4 __________________ ___________________ ___________________ 
5 __________________ ___________________ ___________________ 

 

      נימוקי הבקשה  3
 יש לפרט גם את שם הרב מסדר הנישואין, הגירושין או הגיור -בבקשה לאישור נישואין, גירושין או גיור 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

      אישור  4
 לחתוםחובה       

_______________________ _______________________ _______________________ 

 חתימת המשיב ת המבקש חתימ תאריך

 


