מדינת ישראל

בתי הדין הרבניים
טופס  - 4הודעה לתובענה ליישוב סיכסוך

הודעה נלווית לתובענה בעניין סכסוך משפחתי המוגשת לערכאה מוסמכת
בחלוף תקופות עיכוב ההליכים
לפי תקנה  9לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה ,התשע"ו 2016 -
א  .כיצד יש להגיש את הבקשה  -דגשים
▪ בית הדין הרבני בו יתנהל התיק  -נקבע על פי מקום הסמכות המקומית.
▪ טופס זה אמור להיות מצורף לכתב תביעה ,ובו מודיע התובע כי הגיש בקשה ליישוב סכסוך ותקופת
עיכוב ההליכים הסתיימה.
▪ הקפד למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס.

ב  .מה הלאה?
▪ בית הדין יידון בתביעה וייתן את החלטתו בהתאם.
א.
ג.

פרטי התקשרות עם הנהלת בתי הדין הרבניים

מוקד טלפוני טל-דין............................ :

1 - 700 - 501 - 531

שעות מענה טלפוני............................ :

 24שעות ,למעט שבתות וחגים

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

עברית

טלפון הנהלת בית הדין...................... :

076-8894822

פקס הנהלת בתי הדין........................ :

073-2629390

דואר אלקטרוני פניות הציבור.............. :

panatz@rbc.gov.il

כתובת הנהלת בתי הדין..................... :

כנפי נשרים  ,22ת.ד ,34500 .ירושלים ,מיקוד 9134200

הערות:
 לקבלת כתבי בי"ד באמצעות דוא"ל  -יש למלא טופס בקשה לקבלת כתבי בי"ד בדוא"ל או בפקס ולחתום.
ללא מילוי הטופס לא ישלחו כתבי בית הדין במייל או בפקס
הטופס מנוסח בלשון זכר בלבד כדי להקל על הבנתו ,אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד
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פרטי הערכאה המשפטית

הבקשה ליישוב סכסוך שקדמה לתובענה הוגשה בערכאה משפטית ב( : -סמן את הנכון)
[ ]

בית הדין הרבני האזורי

[ ]

בבית המשפט לענייני משפחה

___ ____________ /

_________________

מספר תיק יישוב סכסוך
___ ____________

תאריך
_________________

פרטי תיק
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תאריך

פרטי המבקש

* שדה המסומן בכוכבית חובה למלא
__________________

___________________

______________________________

____________

* שם פרטי

* שם משפחה

* מספר תעודת זהות  /דרכון

* מדינה

____________________

________________________________

____________

______________

* ישוב

* רחוב

*מספר בית

מיקוד

________________ ׀ ____

_________________ ׀ ____

* טלפון ראשי

טלפון מישני
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_______________________@_______________

כתובת דואר

אלקטרוני (ראה הערה  בדף ההנחיות)

פרטי המשיב
* שדה מסומן בכוכבית חובה למלא

__________________

___________________

______________________________

____________

* שם פרטי

* שם משפחה

* מספר תעודת זהות  /דרכון

* מדינה

____________________

________________________________

____________

______________

* ישוב

* רחוב

*מספר בית

מיקוד

________________ ׀ ____

_________________ ׀ ____

* טלפון ראשי

טלפון מישני
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_______________________@_______________

כתובת דואר

אלקטרוני (ראה הערה  בדף ההנחיות)

הארכת הליכים

אם הוארכה תקופת עיכוב ההליכים ,נא לפרט תאריכים:
תקופת ההארכה המוסכמת הייתה:
____________________________

_____________________________

מתאריך

5
[ ]

6

עד לתאריך

צרופות
מצורפים בזה בקשות והחלטות בעניין סעדים זמניים ודחופים שהוגשו בתקופת עיכוב ההליכים.

חתימה
________________

תאריך

_______________________

חתימת התובע
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