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 מדינת ישראל

 בתי הדין הרבניים

 
 

 

 דגשים - כיצד יש להגיש את הבקשה .א

 ניתן להגיש טופס זה רק אם הבקשה ליישוב סכסוך הוגשה אל בית הדין הרבני. ▪

 .המקומיתהסמכות נקבע על פי מקום  - בית הדין הרבני בו יתנהל התיק ▪

 .7הנדרשים בטופס, כולל חתימה בסעיף  הפרטיםכל הקפד למלא את  ▪

 

 מה הלאה? .ב

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

 

 פרטי התקשרות עם הנהלת בתי הדין הרבניים .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:

 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. -ד באמצעות דוא"ל "בילקבלת כתבי 

 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 

  

 בקשה לקיצור או להארכה של תקופת עיכוב ההליכים - 7טופס 

 לתקנות 16לפי תקנה 
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 חובה למלאמסומן בכוכבית השדה  *  

  :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 שנייטלפון מ 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  זהות / דרכון * מספר תעודת * שם משפחה  * שם פרטי

____________________  ________________________________  ____________  ______________ 

 מיקוד  מספר בית*  רחוב   ישוב

 _______________@_______________________ ____ ׀ _________________ ____ ׀ ________________

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

 

 בקשה לקיצור או להארכה של תקופת עיכוב ההליכים - 7טופס 
 לתקנות 16לפי תקנה 
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       בקשהפרטי ה 4

לתקנות להסדר  16מוגשת בזה בקשה לקיצור/להארכה של תקופת עיכוב ההליכים לפי תקנה 
 .2016-התדיינויות בסכסוכי משפחה, התשע"ו

   :הבקשה לקיצור התקופהעילת נא סמן את 

 )א( לתקנות(16לפי מספור הסעיפים הקטנים שבתקנה ינו )המספור דלהלן ה

 הגשת בקשה דחופה בענין העברת ילד למסגרת חינוכית; ]  [ (1)

  ____________________________________________________ סיבת הדחיפות:

הגשת בקשה דחופה לעניין טיפול פסיכולוגי או בקשה שאינה דחופה בעניין בדיקה, טיפול או  ]  [ (2)
 אשפוז פסיכיאטרי בקטין;

  ____________________________________________________ סיבת הדחיפות:

 לצורך תובענה בעניין של סכסוך משפחתי וזאת בגין הסיבה דלהלן: ]  [ (3)

אם הוגשה בקשה חדשה ליישוב סכסוך בתוך שנה מהגשת בקשה קודמת כאמור  ]  [  
 )ה( לחוק,3שלגביה חלפו התקופות המנויות בסעיף 

מתקיימת בין הצדדים התדיינות שיפוטית בעניין אחר של סכסוך משפחתי בערכאה אם  ]  [  
 שיפוטית כלשהי,

 אם התדיינות כאמור הסתיימה בתוך השנה שקדמה להגשת הבקשה החדשה; ]  [  

בקשה לסעד דחוף בעניין מזונות או החזקת ילדים וסדרי קשר, במקרים חריגים שבהם המתנה  ]  [ (4)
 תקופת עיכוב ההליכים תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם;לתום 

 ____________________________________________________ סיבת הדחיפות:

או שהוא מתגורר  ,הגשת תובענה בעניין של סכסוך משפחתי אם כתובת הצד השני אינה ידועה ]  [ (5)

 או שוהה מחוץ לישראל לתקופה שאיננה מאפשרת את קיום פגישות המהו"ת; ,מחוץ לישראל

לצורך הגשת תובענה בעניין של סכסוך משפחתי אם נגד הצד השני הוגש כתב אישום עקב  ]  [ (6)

 או של אחד מהם;, או כנגד ילדם של בני הזוג ,עבירות אלימות או מין כנגד בן או בת הזוג

הגשת תובענה בעניין של סכסוך משפחתי אם אחד הצדדים הוא אסיר או עצור עד תום לצורך  ]  [ (א6)

 ההליכים;

 הגשת תובענה בעניין של סכסוך משפחתי של אישה הנמצאת במקלט לנשים מוכות; ]  [ (7)

או מתנהל  ,הגשת תובענה לחלוקת רכוש או לפסיקת מזונות אם לאחד הצדדים הוצא צו כינוס ]  [ (9)

 בעניינו הליך פשיטת רגל;

הגשת תובענה בעניין מסוים שבו המתנה לתום תקופת עיכוב ההליכים תגרום נזק של ממש  ]  [ (10)

 או לילדיהם בהמלצת יחידת הסיוע )יש לצרף את ההמלצה(. לצדדים

 עילת הבקשה להארכת התקופה:

 הצד השני גרם לביטול פגישות מהו"ת או לא הופיע אליהן בחוסר תום לב; ]  [ (1)

נבצר מאחד מהצדדים להשתתף בפגישות המהו"ת בתוך התקופה שנועדה לכך בשל אבל,  ]  [ (2)

 מחלה או מחלה של בן משפחה מדרגה ראשונה;

והארכת  ,שהאחד הצדדים לבקשה ליישוב סכסוך היה מחוץ לישראל במועד הגשת הבק ]  [ (3)

תקופת עיכוב ההליכים נדרשת כדי לאפשר את קיומן של פגישות המהו"ת ובלבד שאותו צד 

 צפוי לשוב בתוך זמן קצר.
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       :צרופות  
 אסמכתאות מצורפות לעניין הבקשה ודחיפותה:

]   [ ________________________________________________________________ 

]   [ ________________________________________________________________ 

]   [ ________________________________________________________________ 

 

      הרצאת פרטים נוספים 5
 חובה למלאמסומן בכוכבית ה* שדה    

  פרטים אישייםהשלמת     

____________________  ________________________________  ____________  ______________ 

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

 _______________@_______________________ ____ ׀ _____________ ____ ׀ ________________

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

  בן/בת זוגפרטי     

 פרטי בן הזוג ימולאו לגבי בן הזוג של המשיב. -א
 נוסף על פרטי הקטין.ב ,אותו הורהל  קטין באמצעות הורהו ימולאו הפרטים של שבתביעה בעניינו  -ב
ימולאו פרטי שני ההורים, בנוסף על  בא כוחבתביעה עצמאית של קטין באמצעות אפוטרופוס לדין או  -ג

 פרטי הקטין.

_______________  ________________ ____________________________  _________________ 

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

_________________  _____________________________  _________  ______________ 
 מיקוד  מספר בית  רחוב *  ישוב *

 _______________@_______________________ ____ ׀ _______________ ____ ׀ _______________

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

____________________  ________________________________  ____________  ______________ 

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

 _______________@_______________________ ____ ׀ ________________ ____ ׀ ________________

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

 

     נוגע להם( סעד הדחוף)אם הפרטי ילדים   6
 למלא * שדה מסומן בכוכבית חובה   

 * מקום מגורי הילד זהותמספר תעודת  * תאריך לידה*  מלא * שם #

1 __________________ __________ ________________ _________________ 

2 __________________ __________ ________________ _________________ 

3 __________________ __________ ________________ _________________ 

4 __________________ __________ ________________ _________________ 
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      תצהיר  7
 חובה למלא את התצהיר      

 ______________________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 הקבועים בחוק, מצהיר בזה 

לקיצור או הארכת תקופת עיכוב תצהירי זה ניתן לתמיכה בבקשה     _________________ ת/המבקש אני 

נסמך על  ואמונתי/לפי מיטב ידיעתי  האמור ידוע לי בידיעה אישית/    ,___________בתיק  ההליכים

 מצהיר בזה כי תוכן תצהירי זה אמת.אני ואסמכתאות 
 

 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 למשיב/ה  .הנגדבית הדין הרבני על עיכוב יציאה שניתן נגדו/

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

                _______________________ _______________________________ 

 חתימה תאריך

  אישור      

______________________ מאשר בזה כי ביום  ________________________אני החתום מטה  

המוכר לי אישית / שזיהיתיו לפי מספר תעודת זהות  __________________________הופיע בפני 

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

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

                _______________________ _______________________________ 

 ת מקבל התצהירחתימ תאריך

 


