
  

 5מתוך  1עמוד 
 

 מדינת ישראל

 בתי הדין הרבניים

 

 

 דגשים - כיצד יש להגיש את הבקשה .א

 .הסמכות המקומיתנקבע על פי מקום  - בית הדין הרבני בו יתנהל התיק ▪

 .10הנדרשים בטופס, כולל חתימה בסעיף  הפרטיםכל הקפד למלא את  ▪

 

 (מסמכים שחובה לצרף לטופס לצורך פתיחת התיק) צרופות .ב

 :לבקשה מסמכים אותם יש לצרף

 צילום תעודת זהות של המבקש, דרכון או רישיון נהיגה. ▪

 .כל מסמך התומך בבקשה שהוגשה ▪

 ייפוי כוח.במקרה שהמבקש מיוצג, חובה לצרף  ▪

 

 ?הלאהמה  .ג

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

 

 פרטי התקשרות עם הנהלת בתי הדין הרבניים .ד

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

 שבתות וחגיםשעות, למעט  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:

 9134200, ירושלים, מיקוד 34500, ת.ד. 22כנפי נשרים                                  ..................... הנהלת בתי הדין:כתובת 

 הערות:
 יש למלא טופס בקשה לקבלת כתבי בי"ד בדוא"ל או בפקס ולחתום. -באמצעות דוא"ל  "דלקבלת 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 
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 5מתוך  2עמוד 
 

 מדינת ישראל

 בתי הדין הרבניים

 חובה למלאמסומן בכוכבית השדה  * 

 * תאריך: :יישוב סכסוך תיק מספר  :בית הדין הרבני* מיקום  

   _______________________ /  _____ _________________   ___________________ 

 

      פרטי המבקש  1
 חובה למלאמסומן בכוכבית ה* שדה    

__________________  ___________________ __________________________  ____________ 

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

____________________  ________________________________  ____________  ______________ 

 מיקוד  מספר בית*  רחוב*    * ישוב

 _______________@_______________________ ____ ׀ _________________ ____ ׀ ________________

 בדף ההנחיות( )ראה הערה  כתובת דואר אלקטרוני   טלפון משני * טלפון ראשי

 

      המבקש חובא כפרטי   2
 חובה למלאשדה מסומן בכוכבית   *  

 ? או טוען רבני(רך דין )עובא כוח  ל ידיהאם הבקשה מוגשת ע*  
 ]  [  לא    

 ]  [ טוען רבני )טו"ר(       )עו"ד(   רך דין:  ]  [ עול ידיע וגשתכן, הבקשה מ ]  [     

 )חובה לצרף ייפוי כוח( או טוען רבני: * פרטי עורך דין  

__________________  ___________________  __________________________ _______________ 

 מדינה שיוןימספר ר*   * שם משפחה  * שם פרטי

____________________  ________________________________  ____________  ______________ 

 מיקוד  מספר בית  רחוב    ישוב 

 _______________@_______________________ ____ ׀ _________________ ____ ׀ _______________

 בדף ההנחיות( )ראה הערה  כתובת דואר אלקטרוני   מספר פקס טלפון ראשי 

 

      משיבפרטי ה  3
 למלא * שדה מסומן בכוכבית חובה    

__________________  ___________________ __________________________  ____________ 

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

____________________  ________________________________  ____________  ______________ 

 מיקוד  מספר בית*   * רחוב   * ישוב

 _______________@_______________________ ____ ׀ _________________ ____ ׀ ________________

 בדף ההנחיות( )ראה הערה  כתובת דואר אלקטרוני   טלפון משני * טלפון ראשי
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 5מתוך  3עמוד 
 

 מדינת ישראל

 בתי הדין הרבניים

 

      המשיב בא כוחפרטי  4
 חובה למלאשדה מסומן בכוכבית   *  

 ? או טוען רבני(רך דין )עובא כוח  ל ידיהאם הבקשה מוגשת ע*  
 ]  [  לא    

 ]  [ טוען רבני )טו"ר(      )עו"ד(    רך דין:  ]  [ עול ידיכן, הבקשה מוגשת ע ]  [     

 )חובה לצרף ייפוי כוח( פרטי עורך דין או טוען רבני:*   

__________________  ___________________  __________________________ _______________ 

 מדינה שיוןימספר ר*   * שם משפחה  * שם פרטי

____________________  ________________________________  ____________  ______________ 

 מיקוד  מספר בית  רחוב   ישוב 

 _______________@_______________________ ____ ׀ _________________ ____ ׀ _______________

 בדף ההנחיות( )ראה הערה  כתובת דואר אלקטרוני   מספר פקס טלפון ראשי 

 

      סוגי סעדים מבוקשים  5
 הזמניים המבוקשים )יש לסמן(: סוגי הסעדים  

 )ציין את תוכן הצו המבוקש(________________________כדלקמן: צו לשמירת המצב הקיים ]  [

  צו לעיכוב יציאה מן הארץ ]  [
בקשה לצו עיכוב יציאה מן הארץ של קטין תקבל מזכירות בית הדין אף בלא הגשת בקשה ליישוב 

 לתקנות.)א( 2סכסוך, בהתאם לתקנה 

 צו עיקול ]  [

 

      נימוקים לבקשה  6
 לצרף אסמכתאות התומכות בבקשהנא        

יש לנמק את הבקשה באופן קצר ותמציתי, ולכלול רק את עיקרי העובדות הנדרשות לצורך  :לתשומת לבך

שלא  ,הערכאה השיפוטית רשאית למחוק או להורות על תיקון בקשה לסעד זמני שתוגש לה .הדיון בה

ולחייב את מגישה  ,או שכללה עובדות שאינן דרושות לצורך הדיון בה ,נערכה בצורה קצרה ותמציתית

 אות משפט.בהוצ

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 



  

 5מתוך  4עמוד 
 

 מדינת ישראל

 בתי הדין הרבניים

      הרצאת פרטים נוספים 7
 חובה למלאמסומן בכוכבית ה* שדה    

 פרטי המבקש    

____________________  ________________________________  ____________  ______________ 

 מיקוד  מספר בית*  רחוב *כתובת בעבודה:     מקום עבודה )שם( *

 _______________@_______________________ ____ ׀ ________________ ____ ׀ ________________

 בדף ההנחיות( )ראה הערה  בעבודה כתובת דואר אלקטרוני בעבודה טלפון משני בעבודה טלפון ראשי*

  בן/בת זוגפרטי     

 פרטי בן הזוג ימולאו לגבי בן הזוג של המשיב. -א
 אותו הורה נוסף על פרטי הקטין.בתביעה בעניינו  של  קטין באמצעות הורהו ימולאו הפרטים של  -ב
בתביעה עצמאית של קטין באמצעות אפוטרופוס לדין או עורך דין, ימולאו פרטי שני ההורים, בנוסף על  -ג

 פרטי הקטין.

__________________  ___________________ ___________________________  ____________ 

 תאריך לידה  זהות / דרכון * מספר תעודת * שם משפחה  * שם פרטי

____________________  ________________________________  ____________  ______________ 

 מיקוד  מספר בית  רחוב כתובת בעבודה:     מקום עבודה )שם(

 _______________@_______________________ ____ ׀ _____________ ____ ׀ ______________

 בדף ההנחיות( )ראה הערה  בעבודה כתובת דואר אלקטרוני בעבודה טלפון משני בעבודה טלפון ראשי 

 

      תביעה עצמאית של קטין 8
בתביעה עצמאית של קטין אל בית הדין בהסכמת שני ההורים, באמצעות אפוטרופוס לדין או עורך דין, 

 פרטי הקטין.ימולאו פרטי שני ההורים, נוסף על 

 למלא * שדה מסומן בכוכבית חובה 

 :פרטי המבקש או ההורה בשם הקטין

__________________  ___________________ _________________________  ____________ 

 תאריך לידה*  זהות / דרכון * מספר תעודת * שם משפחה  * שם פרטי

____________________  ________________________________  ____________  ______________ 

 מיקוד  מספר בית*  רחוב * כתובת בעבודה:     * מקום עבודה )שם(

 _______________@_______________________ ____ ׀ _____________ ____ ׀ _______________

 בדף הנחיות( )ראה הערה  בעבודה כתובת דואר אלקטרוני בעבודה טלפון משני בעבודה * טלפון ראשי

 פרטי המשיב:

__________________  ___________________ _________________________  ____________ 

 תאריך לידה  זהות / דרכון * מספר תעודת * שם משפחה  * שם פרטי

____________________  ________________________________  ____________  ______________ 

 מיקוד  מספר בית  רחוב כתובת בעבודה:      מקום עבודה )שם( 

 _______________@_______________________ ____ ׀ _____________ ____ ׀ ______________

 בדף הנחיות( )ראה הערה  בעבודה דואר אלקטרוניכתובת  בעבודה טלפון משני בעבודה טלפון ראשי 

 

 :(להם תנוגע בקשהאם ה)ילדים פרטי 

 למלא * שדה מסומן בכוכבית חובה   



  

 5מתוך  5עמוד 
 

 מדינת ישראל

 בתי הדין הרבניים

 * מקום מגורי הילד תעודת זהות מספר * תאריך לידה*  מלא * שם #

1 __________________ __________ ________________ _________________ 

2 __________________ __________ ________________ _________________ 

3 __________________ __________ ________________ _________________ 

4 __________________ __________ ________________ _________________ 
 

     ליישוב סכסוךמידע על בקשה פתוחה   9
   ם הוגשה בקשה ליישוב סכסוך בערכאה שיפוטית אחרת, יש לציין אף זאת, ולשלוח עותק של טופס זה א 
 :והחלטות שניתנו בו לערכאה האמורה 

 אין כרגע בקשה פתוחה ליישוב סכסוך בהסכמה  ]  [

בית המשפט לענייני /הרבני בית הדיןבקשה ליישוב סכסוך בהסכמה פתוחה ביחידת הסיוע שליד  ]  [

 , _________________מספר התיק  ______________________ב משפחה

 ______________________ __________________________________מבוקש ההסעד 

 __________________________________________________ החלטות שניתנו בבקשה

________________________________________________________________________________ 

 

      תצהיר  10
 מלא את התצהירחובה ל      

 _____________________מספר תעודת זהות   _________________________ מטה מ/החתואני ה

   ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים  כולה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 :לאמור בזה ה/הקבועים בחוק, מצהיר 

   ,___________בתיק ביניים תצהירי זה ניתן לתמיכה בבקשה לסעד     ________________ ת/המבקש אני 

 בזה כי תוכן  ה/אני מצהירו ,נסמך על אסמכתאות לפי מיטב ידיעתי ואמונתי/ האמור ידוע לי בידיעה אישית/ 

 .זה אמת תצהירי 
 

 במקרה של בקשה לצו עיכוב יציאה יש למלא בנוסף: 

 ימים מיום מתן הצו על ידי  4מתחייב/ת בזה להודיע למשיב/ה תוך ___ ___________________אני הח"מ  

 כמו כן הנני מתחייב/ת לשאת בכל ההוצאות שיגרמו  .הנגדעל עיכוב יציאה שניתן נגדו/ ,בית הדין הרבני 

 או עקב אי הודעתי כנ"ל. ,למשיב/ה אם יקבע על ידי בית הדין הרבני כי בקשת העיכוב לא הייתה דרושה 

                _______________________ _______________________________ 

 חתימה תאריך

  אישור      

______________________ מאשר בזה כי ביום  ________________________אני החתום מטה  

לפי מספר תעודת זהות  המוכר לי אישית / שזיהיתיו __________________________הופיע בפני 

 ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד,___ ______________________

 וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל, וחתם עליה בפני.

                _______________________ _______________________________ 

 ת מקבל התצהירחתימ תאריך

 


