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 אין לעשות שינוי במתכונת המקורית של הטופס הטופס מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד 

 

 מדינת ישראל 

 בתי הדין הרבניים 

   

 בקשה ליישוב סכסוך - 1ופס ט
 2016לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה התשע"ו   2לפי תקנה 

 דגשים 
מקום בית הדין בו תוגש הבקשה יהיה בהתאם לכללי הסמכות המקומית שבתקנות הדיון של בתי הדין   ▪

  /https://rbclocator.azurewebsites.net כתובת:בתי הדין, בהבדיקה באתר ניתן לבצע את  . הרבניים
 כללי:   –   צרופות 

 המבקש, של , דרכון או רישיון נהיגהתתעודת זהו העתק ▪

 *שדות המסומנים בכוכבית הנם שדות חובה() פרטי הבקשה

 ______ ___הזוג: _________מקום המגורים המשותף האחרון של בני 

 תאריך: ________/____/____   פרטי המבקש  1

 _____________  _____________  _____________  _____________  _____________ 
 תאריך לידה אזרחות *מספר ת.ז. / דרכון  *שם משפחה *שם פרטי 

 _____________  _____________  _____________  _____________  _____________ 
 מיקוד  *מספר דירה  *מספר בית *רחוב *ישוב

 _____/____________  _____/____________ ________ ___@______ __________ 
 כתובת דואר אלקטרוני טלפון משני  טלפון ראשי 

 פרטי בא כוח המבקש  2
  

 כוח   ינא למלא סעיף זה רק במידה ומצורף ייפו

___________________ ___________________ ___________________ 
 *מספר רישיון  *שם משפחה *שם פרטי 

 פרטי המשיב  3
  

 _____________  _____________  _____________  _____________  _____________ 

 תאריך לידה אזרחות *מספר ת.ז. / דרכון  *שם משפחה *שם פרטי 

 _____________  _____________  _____________  _____________  _____________ 
 מיקוד  *מספר דירה  *מספר בית *רחוב *ישוב

                     ____________- _____   ____________-_____ 
 טלפון משני  טלפון ראשי 

 בקשה למתורגמן   4
 

 כן  [    ] ]  [  לא  ?  האם נדרש מתורגמן לפגישה*

 ___ _____________נא ציין את השפה לתרגום: ]  [ אנגלית  ]  [ אמהרית  ]  [ צרפתית  ]  [ רוסית  ]  [ אחר:__ 

 הבקשה   5
  

  : _________בן זוגי/הורהו של ילדי/ילדי/אבי/אמי/אחר )פרט(  __ שהוא___הואיל ונתגלע סכסוך ביני לבין  _____
 , אני פונה לערכאה השיפוטית בבקשה ליישוב הסכסוך בלא התדיינות משפטית,  )מחק את המיותר(

 ה ליחידת הסיוע שליד הערכאה השיפוטית. ולהפני
 

זו או בכל    בערכאה  אשר עודנה תלויה ועומדת    לא הוגשה בקשה ליישוב סכסוך ביני ובין המשיב/ה למיטב ידיעתי,  ]  [  
 ערכאה אחרת. 

              _______________________ _________________________ 
 חתימת המבקש * תאריך*                 
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