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 דגשים - כיצד יש להגיש את הבקשה .א
 מיקום הדיון בבית הדין הרבני נקבע על פי מקום המגורים האחרון המשותף של בני הזוג. ▪

 כדלהלן: ן נושא אחד או יותר מתוך הנושאיםבאפשרותך לכרוך בתביעת הגירושי ▪

 חלוקת רכוש −

 מזונות אשה −

 מזונות ילדים −

 הסדרי שהות-החזקת ילדים −

חובות אשר אין עליהם הסכמה לגבי אופן החלוקה והצדדים רוצים כי ביה"ד ידון בהם, מוגדרים גם  ▪

 כרכוש.

 ניתן להגיש בקשה לצווי עיקול ו/או צו עיכוב יציאה מהארץ ו/ או צווים אחרים. ▪

 ם אגרה, התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בבית הדין. פתיחת התיק כרוכה בתשלו ▪

 . ת הדיןפרטים ניתן לקבל במזכירות בי. מתשלום אגרה דחיה או פטוראפשרות לקבל  יש ▪

המבקש לפני הדיון הראשון. פרטים ל ידי אם סגירת התיק בוצעה ע ,החזר אגרה חלקילאפשרות יש  ▪

 . ת הדיןבמזכירות ביניתן לקבל 

 לידיעה, כל כתבי ביה"ד גלויים גם לצד השני. ▪

יש להשלים ע"י צרוף דף או דפים  -אם אין מספיק מקום בטופס .יש למלא את כל הפרטים בטופס ▪

תחת ידך, יש לציין זאת, להסביר את סיבת חסרונו וכיצד ניתן לקבלו.  נוספים. אם מידע מסויים אינו

 ו בכריכה ו/או בכנות הכריכה.החסרת פרטים עלולה לפגום בכנות התביעה ו/א
 

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

 :לבקשה מסמכים אותם יש לצרף

 .וספח של התובעצילום תעודת זהות  ▪

 כתב תביעה ▪

 צילום תעודת נישואין ▪

 צילום כתובה ▪
 

 מה הלאה? .ג

 מזכירות בית הדין תקבע בעבור הצדדים מועד לדיון. ▪

 

 התקשרות עם הנהלת בתי הדין הרבנייםפרטי  .ד

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

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

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

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

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

 panatz@rbc.gov.il ............. דואר אלקטרוני פניות הציבור:
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 הערות:
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 כאחד מיועד לנשים וגברים בלבד כדי להקל על הבנתו, אך הוא זכרהטופס מנוסח בלשון 
  

 הנחיות לפתיחת תיק תביעת גירושין והכרוך בגירושיןטופס 
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      התובעפרטי  1
 * שדה מסומן בכוכבית הינו שדה חובה   

__________________  ___________________  __________________________   

   תעודת זהות  מספר *  * שם משפחה  * שם פרטי

____________________  ________________________________  ____________  ______________ 

 מיקוד  מספר בית*   * רחוב   * ישוב

 _______________@_______________________ ____ ׀ _________________ ____ ׀ ________________
 בדף ההנחיות( )ראה הערה  כתובת דואר אלקטרוני שנייטלפון מ * טלפון ראשי

 

      תובעה בא כוחפרטי   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 ידיכן, הבקשה מוגשת ע ]  [     

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

__________________  ___________________  __________________________ _______________ 

 מדינה שיוןי* מספר ר  * שם משפחה  * שם פרטי

____________________  ________________________________  ____________  ______________ 

 מיקוד  מספר בית  רחוב   ישוב

 _______________@_______________________ ____ ׀ _______________ ____ ׀ _______________
 בדף ההנחיות( )ראה הערה  כתובת דואר אלקטרוני מספר פקס טלפון ראשי

 

      הנתבעפרטי  3
 * שדה מסומן בכוכבית הינו שדה חובה   

__________________  ___________________  __________________________   

   תעודת זהות  מספר *  * שם משפחה  * שם פרטי

____________________  ________________________________  ____________  ______________ 

 מיקוד  מספר בית*   * רחוב   * ישוב

 _______________@_______________________ ____ ׀ _________________ ____ ׀ ________________
 בדף ההנחיות( )ראה הערה  כתובת דואר אלקטרוני שנייטלפון מ * טלפון ראשי

 

      נתבעה 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( או טוען רבני: * פרטי עורך דין  

__________________  ___________________  __________________________ _______________ 

 מדינה שיוןי* מספר ר  * שם משפחה  * שם פרטי

____________________  ________________________________  ____________  ______________ 

 מיקוד  מספר בית  רחוב   ישוב

 _______________@_______________________ ____ ׀ _______________ ____ ׀ _______________
 בדף ההנחיות( )ראה הערה  כתובת דואר אלקטרוני מספר פקס טלפון ראשי

 תיק תביעת גירושין והכרוך בגירושין פתיחת

 חובה למלאמסומן בכוכבית השדה  *  

  :תיק מספר תאריך:  :בית הדין הרבני* מיקום 

   _______________________ ________________ /  _____ __________________ 
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      אודות הנישואיןפירוט   5
 למלא * שדה מסומן בכוכבית חובה   

 ]  [ לא   ]  [ כןבנישואין דתיים:  ____________בעיר:     _________/ ___ / * הצדדים נישאו בתאריך:

 ]  [ לא   ]  [ כן נרשמנו לנישואין במועצה דתית:אם כן,   

 ]  [ לא   ]  [ כן                 האם הצדדים גרים בנפרד:* 

 ]  [ לא   ]  [ כן  :  האם הוגשו בעבר תלונות במשטרה* 

 _____________בתאריך: __________________ היכן: ________________ אם כן, מי הגיש:   

 ]  [ לא   ]  [ כןהאם הועמד/ה לדין פלילי בגין תלונות אלו:   

      ___________________________________________________אם כן, מה נפסק בביהמ"ש:  
 .__________בתאריך:     ____________היכן:  

 ]  [ לא   ]  [ כן האם הוגשו תביעות בעניין הכרוך בגירושין )מזונות, ענייני ילדים או רכוש( בבית המשפט:* 

 ___________בתאריך:  _____________: באיזה בית משפט______________ : על ידי מיאם כן,   

   . ___________________________________________________________: באלו נושאים  

 .____________________________________________________: מה עלה בגורל התביעה  

 ]  [ לא   ]  [ כן   :האם בעבר נפתח תיק בין הצדדים בבית הדין הרבני* 

    ________________: בבית הדין ב________ ____________: מהצדדים על ידי מיאם כן,   
   . _________________________________________: באלו נושאים ____________בתאריך:   

 .____________________________________________________: באלו נסיבות נסגר התיק  

 ]  [ לא   כן]  [ האם נערכו בעבר נסיונות גישור בין הצדדים:  * 

 ]  [ לא   ]  [ כן:  טיפול משפחתי  

 _________________________: אם כן, נא לתת פרטים )מתי, מי היה המגשר, באיזה נושאים וכו'(  
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 ]  [ לא   ]  [ כןהאם הנך מוכן ליטול חלק בהליך גישור בהפניית בית הדין:  * 

 

      סיבות לתביעת גירושין  6
 יש ל פרט הסיבות ולהציג דוגמאות )אין להסתפק באמירות כלליות(, 

 יש לכתוב מהות ההוכחות: -באם יש הוכחות

1. _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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3. _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

      פרטי הרכוש / הנכסים  7
תובע/ת שביה"ד ידון ויפסוק בענייני הרכוש ו/או בתביעת מזונות אשה ומדורה )מגוריה( בכרוך אם הנך 

 לתביעת הגירושין, עליך למלא פרק זה בצורה מפורטת.

  אני מבקש שביה"ד ידון ויפסוק, יחד עם  תביעת הגירושין, בענייני הרכוש של הצדדים. ]  [

  ויפסוק, בתביעת מזונות אישה ומדורה.אני מבקש שביה"ד ידון  ]  [

 נכסים .1

 ___________  בעיר_____ :  מספר בית _____________ ________ברחוב:  -דירת המגורים א.

 . ___________חלקה  ___________גוש __________________________ רשומה על שם 

 ___ __________________________________________ כיצד הנך מבקש מביה"ד לחלקה

 ._______________________________________________________________מדוע 

 ___________בעיר  _____ מספר בית:   ___________________________ ברחוב:  -ה דיר ב.

 . ___________חלקה  ___________גוש __________________________ רשומה על שם 

 ___ ________________________________________ כיצד הנך מבקש מביה"ד לחלקה

 ._______________________________________________________________מדוע 

 ___________בעיר  _____ מספר בית:   ___________________________ ברחוב:  - עסק ג.

 . ___________חלקה  ___________גוש __________________________ רשומה על שם 

 ___ __________________________________________ כיצד הנך מבקש מביה"ד לחלקה

 .________________________________________________________________מדוע 

____________________ : התייחס לאופן החלוקה המבוקש ונמקפרט,   -אם ישנם נכסים נוספים .ד
____________________________________________________________ ________  

____________________________________________________________________. 

 כלי רכב .2

 ____________על שם רשום _______שנת ייצור   ________מספר רישוי ________ : מסוג רכב א.

 _____________________מדוע________________  מה הנך מבקש/ת  מביה"ד לפסוק בעינינו

 ____________על שם רשום _______שנת ייצור   ________מספר רישוי ________ : מסוג רכב ב.

 _____________________מדוע________________  מה הנך מבקש/ת  מביה"ד לפסוק בעינינו
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   חסכונות .3

# 
חסכונות 

 בנקב
 מספר חשבון בעיר מספר סניף

החשבון רשום על 
 שם

החסכונות בסך 
 )סכום מעוגל(

1.       

 

______ __________________________: מה הנך מבקש מביה"ד לפסוק בעניין חסכונות אלו
____________________________________________________________ ________  

 .________________________________________________________________ מדוע 

2.       

 

______ __________________________: מה הנך מבקש מביה"ד לפסוק בעניין חסכונות אלו
____________________________________________________________ ________  

 .________________________________________________________________ מדוע 

# 
קופת גמל 

 בבנק
 על שם מהרשו מספר חשבון מספר סניף

מועד פרעון 
 משוער

בסך  הקופה
 )סכום מעוגל(

3.       

 

______ __________________________: קופת הגמלמה הנך מבקש מביה"ד לפסוק בעניין 
____________________________________________________________ ________  

 .________________________________________________________________ מדוע 

 על שם מהרשו קרן פנסיהמספר   -קרן פנסיה ב #
בסך  הקופה

 )סכום מעוגל(

4.     

 

______ ____________________________:רן הפנסיהקמה הנך מבקש מביה"ד לפסוק בעניין 
____________________________________________________________ ________  

 .________________________________________________________________ מדוע 

5.     

 

______ ____________________________:קרן הפנסיהמה הנך מבקש מביה"ד לפסוק בעניין 
____________________________________________________________ ________  

 .________________________________________________________________ מדוע 

 על שם מהרשו קרן פיצוייםמספר   -קרן פיצויים ב #
 בסך  הקרן

 )סכום מעוגל(

6.     

 

______ ____________________________:קרן הפנסיהמה הנך מבקש מביה"ד לפסוק בעניין 
____________________________________________________________ ________  

 .________________________________________________________________ מדוע 

    אחר    #

: פרט, התייחס לאופן החלוקה המבוקש ונמק - נוספים )כגון ביטוח חיים וכדו'( אם ישנם חסכונות .7
______________________________________________________________ ______

____________________________________________________________ ________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________. 
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 זכויות נוספות .4

: פרט, התייחס לאופן החלוקה המבוקש ונמק -אם ישנן זכויות נוספות שלא פורטו לעיל  
______________________________________________________________ ______ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 חובות .5

  _____________________  הרשומה על שם על הדירה/העסק רובצת משכנתא בגין הלוואה א.

 ________________  מספר חשבון ___________  סניף___ ______  בבנק

  מעוגל(סכום הלוואת המשכנתא לפרעון מידי )סכום _____________ גובה התשלום החודשי

_______________________ _ . 

 ___ _______________________________ לפסוק בעניין המשכנתאהנך מבקש מביה"ד  מה

 ._______________________________________________________________מדוע 

___ _________  החוב רשום  על שם / נלקח ע"י _____________________ חוב נוסף כלפי  ב.

 ________________תאריך לפרעון  ___________  בסכום

 ___ _______________________________ מה הנך מבקש/ת מביה"ד לפסוק בעניין חוב זה

 ._______________________________________________________________מדוע 

___ _________  החוב רשום  על שם / נלקח ע"י _____________________ חוב נוסף כלפי  ג.

 ________________תאריך לפרעון  ___________  בסכום

 ___ _______________________________ מה הנך מבקש/ת מביה"ד לפסוק בעניין חוב זה

 ._______________________________________________________________מדוע 

  מטלטלין .6

: מטלטלין בעלי ערך משמעותי בלבד( רכוש שניתן להעביר ממקום למקום )יש להזכיר 
______________________________________________________________ ______

____________________________________________________________ ________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 קום למקום(  אלומטלטלין )רכוש שניתן להעביר ממלפסוק בעניין הנך מבקש מביה"ד  מה
__________________________________________________________________ ___ 

 ._________________________________________________________________מדוע 

 

      מזנות האישה ומדורה )מגוריה(  8
ומדורה )מגוריה( ו/או מזונות הילדים אם הנך תובע שביה"ד ידון ויפסוק בענייני מזונות האישה 

הקטנים ומדורם )מגוריהם( בכרוך לתביעת הגירושין, עליך למלא פרק זה בצורה מפורטת. תובע 

  שמילא הפרטים בכתב תביעה זה ואינו צריך להגיש טופס "הרצאת פרטים למזונות".

  .ומדורהבענייני מזונות האשה  אני מבקש שביה"ד ידון ויפסוק ]  [

  .בענייני מזונות הילדים הקטנים ומדורם אני מבקש שביה"ד ידון ויפסוק ]  [

 בששת החודשים שקדמו לתביעה האישהכנסות  .1

 הכנסה נטו )ברוטו בניכוי תשלומי חובה( הכנסה ברוטו #

1 ___________________________ _________________________ 

2 ___________________________ _________________________ 

3 ___________________________ _________________________ 

 יש לצרף אישור קביל על היקף הכנסות.  -יש לצרף תלושי משכורת אחרונים .       לא שכיר -שכיר
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 בששת החודשים שקדמו לתביעה ההאישהכנסות  .2

 הכנסה נטו )ברוטו בניכוי תשלומי חובה( הכנסה ברוטו #

1 ___________________________ _________________________ 

2 ___________________________ _________________________ 

3 ___________________________ _________________________ 

 יש לצרף אישור קביל על היקף הכנסות.  -היש לצרף תלושי משכורת אחרונים .       לא שכיר -ה שכיר

 הכנסות ממקורות נוספים .3

____________________________________ : יש לפרט -אם קיימות הכנסות ממקורות נוספים
_______________________________________________________________ ______

_____________________________________________________________________ 

 מזונות   .4

 _______________________________  מהן ההוצאות החודשיות הדרושות למזונות האשה א.

 ______________________ מהן ההוצאות החודשיות הדרושות למדור )מגורים( ולהחזקת הבית ב.
 ________________________________________________________________פרט: 

____________________________________________________________________ 

 _________________________________________אם קיימות הוצאות חריגות יש לפרטם:  ג.
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ______________מתי _______________הסכום ששולם לאחרונה למזונות האשה )אם שולם(  ד.

 __________________________________מה הנך מבקש מביה"ד לפסוק בעניין מזונות אשה  ה.

 ________________________________________________________________ מדוע

____________________________________________________________________ 

 

      מזונות הילדים הקטינים  ומדורם  9
 לא  ]  [כן     ]  [ האם הנך מבקש/ת מביה"ד  לדון ולפסוק בענייני מזונות הילדים  ומדורם:    

 אם כן, יש למלא פרק זה בצורה מפורטת.

 א.
מהן ההוצאות החודשיות הנצרכות לדעתך למזונות . 5בסעיף שמות הילדים הקטינים וגילם פורטו 

  להסתפק באמירות כלליות(: אין -סכום המזונות לכל ילד וילד הילדים  )יש לפרט
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 _____________________________פרט:  - מתן ההוצאות החודשיות הנצרכות למדור הילדים ב.
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 _____________   מתי     _____________הסכום ששולם לאחרונה למזונות ילדים  )אם שולם(  ג.

 ___________________________מה הנך מבקש מביה"ד לפסוק בעניין מזונות הילדים ומדורם

____________________________________________________________________ 

 

 



  

 8מתוך  8עמוד 
 

 מדינת ישראל

 בתי הדין הרבניים

 

      ענייני הילדים הקטינים  10
אם הנך מבקש/ת שביה"ד ידון ויפסוק, בנוסף לענייני משמורת הקטינים, גם בהסדרי הראייה וחינוך 

 הילדים, עליך למלא סעיפים אלו בצורה מפורטת.הילדים ו/או בעניינים נוספים של 

 .5בסעיף גילם פורטו ושמות הילדים 

   החזקת הילדים א.

 מה הנך מבקש  מביה"ד לפסוק בעניין החזקת הילדים, מי לדעתך מתאים להיות המשמורן של הילדים
 _______________________________________ מדוע      _______________________

 לא ]  [ כן      ]  [האם בעבר ניתן תסקיר של פקיד סעד בעניין ילדי הצדדים:     

 _________________________, מה היו ההמלצות העיקריותיש לצרפו לתיק עד למועד הדיון - אם כן

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 הסדרי שהות ב.

      ______________אלו הסדרי ראיה הנך מבקש/ת מביה"ד לקבוע )יש לציין ימים ושעות ומקום המפגש(
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 חינוך הילדים ג.

      _____________________________________________________היכן מתחנכים הילדים כיום 
 מה הנך מבקש/ת מביה"ד לפסוק בעניין חינוך הילדים

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 בקשר לילדיםענין אחר  ד.

      ____________________________________________________________________ פרט
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

      כתובה  11
 הסעיףחובה למלא את       

 ___________________________אם הצדדים נישאו בנישואין דתיים,  מהו הסכום שנכתב בכתובה 

 ___________________________________מה הנך מבקש/ת מביה"ד לפסוק בעניין הכתובה ומדוע 

_________________________________________________________________________ 
 

      תצהיר  12
 הני מצהיר כי העובדות המפורטות לעיל הינן נכונות

                _______________________ _______________________________ 

 חתימת התובע תאריך

 .יש לחתום על כתב התביעה בפני מייצג/ת )עו"ד או טו"ר( או בפני מזכיר ראשי או סגנו
 .ני מאשר/ת כי התובע/ת חתם/ה בפניהנ

_______________________ ______________________ ______________________ 

 חתימה שם המאשר תאריך

 


