
   מדינת ישראל
   הרבניים בתי הדין

  3מתוך  1עמוד 
  

 נגיף בשלרום יהח מצב עקבלדחיית תשלום האגרה טופס בקשה 

  הקורונה

  דגשים -א. כיצד יש להגיש את הבקשה 

בקשה המתנהלים בבתי הדין הרבניים, להגיש  בהליכיםטופס זה מאפשר לצדדים ולבאי כוחם,  ❖

 כאשר בקשת הדחיה היא, בעניינםבקשות תביעות ו הגשת הנדרשת בעתלדחיית תשלום האגרה 

תקנות שעת חירום )סדרי דין בבתי הדין  ל 5 תקנהובהתאם להוראות  חירום מיוחדה עקב מצב

  פהתש" –2020הרבניים בעת מצב חירום מיוחד(, 

 ניתן להגיש טופס זה גם באופן מקוון באתר האינטרנט של בתי הדין הרבניים.  ❖

תשלום גבות את מגיש הבקשה כדי , מזכירות בית הדין תתקשר למצב החירוםלאחר סיום  ❖

 האגרה

  

   ב. צרופות 

 סמכים אותם יש לצרף לבקשה: מ

  כל מסמך התומך בבקשה שהוגשה ❖

 

  ג. מה הלאה? 

   בית הדין ידון בפרטי הבקשה, וייתן את החלטתו בהתאם.

 

 ד. פרטי התקשרות עם הנהלת בתי הדין הרבניים 

 * 5889מרכז מידע ארצי  ❖

  panatz@rbcsupport.gov.il דואר אלקטרוני פניות הציבור ❖

 הערות: 

יש למלא טופס בקשה לקבלת כתבי בי"ד בדוא"ל או בפקס  -לקבלת כתבי בית דין באמצעות דוא"ל ❖
 ולחתום. 

 

  ללא מילוי הטופס, לא ישלחו כתבי בית הדין במייל או בפקס
  

  

mailto:panatz@rbcsupport.gov.il
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 תשלום האגרה בזמן חירום מיוחד לדחייתבקשה  טופס

 :תיק מספר מיקום בית הדין הרבני: 

 

 / 

 

 

 פרטי המבקש .1

       
  שם משפחה  שם פרטי 

מספר תעודת זהות/ 
 דרכון 

 מדינה 

       
 מיקוד   מספר בית  רחוב  ישוב

       
 כתובת דואר אלקטרוני  טלפון משני   טלפון ראשי 

 

  

 כוח המבקשבא פרטי  .2
 או טוען רבני(?האם הבקשה מוגשת על ידי בא כוח )עורך דין 

 
 ]  [ לא

 
 טוען רבני )טו"ר(ורך דין )עו"ד(  ]  [ ]  [ ע : ]  [ כן, הבקשה מוגשת על ידי

 

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

  שם משפחה  שם פרטי 
מספר תעודת זהות/ 

 דרכון 
 מדינה 

       
 מיקוד   מספר בית  רחוב  ישוב

       
 כתובת דואר אלקטרוני  טלפון משני   טלפון ראשי 
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 המשיבפרטי  .3

       
  שם משפחה  שם פרטי 

מספר תעודת זהות/ 
 דרכון 

 מדינה 

       
 מיקוד   מספר בית  רחוב  ישוב

       
 כתובת דואר אלקטרוני  טלפון משני   טלפון ראשי 

  

 

          
  פרטי הבקשה  .4

   נא הוסף מסמכים לביסוס הנימוקים בהתאם לצורך

 

 בקשה לדחיית תשלום האגרה בזמן חירום מיוחד 

 תיאור הבקשה
 

 מהות הבקשה:  

לאור מצב החירום עקב התפרצות נגיף הקורנה וקשיים כלכליים שנגרמים לי עקב כך, אני מבקש לדחות את 
תשלום האגרה עד לאחר תקופת תוקפן של תקנות שעת חירום )סדרי דין בבתי הדין הרבניים בעת מצב 

  .פהתש" –2020חירום מיוחד(,  

 

 :הנדרש תבמיד הבקשה טורפיהסבר 
_______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 ______________________ חתימת המבקש: 

 


