
  

 9מתוך  1עמוד 
 

 מדינת ישראל

 בתי הדין הרבניים

 

 

 דגשים - כיצד יש להגיש את הבקשה .א

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

 התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בבית הדין. .פתיחת התיק כרוכה בתשלום אגרה ▪

בענייני ירושה באמצעות טופס בקשה להחזר אגרה במקרים מסוימים ניתן להחזיר אגרה ששולמה  ▪

 צו ירושה/ צו קיום צוואה.

 .11הנדרשים בטופס, כולל חתימה בסעיף  הפרטיםכל הקפד למלא את  ▪

 

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

 :לבקשה מסמכים אותם יש לצרף

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

 .כל מסמך התומך בבקשה שהוגשה ▪

 במקרה שהמבקש מיוצג, חובה לצרף ייפוי כוח. ▪

 .תעודת פטירה מקורית ▪

 

 מה הלאה? .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

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

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

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

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

 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  "דכתבי בילקבלת 

 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 

  

 ירושהצו  תבקשטופס 
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 ירושהצו  תבקשטופס 
 

  הסבר כללי  א 
באפשרות יורש/ת אשר זכאי/ת לחלק בירושה של קרוב משפחה מנוח, שלא הותיר אחריו צוואה, להגיש 

 בקשה למתן צו ירושה.

הוגשה בעבר בקשה דומה אצל הרשם לענייני ירושות לפני פתיחת תיק בנושא מומלץ לבדוק תחילה, האם 

או בבית דין רבני אזורי אחר. בדיקה זו נועדה למנוע כפילויות בבקשות ברשויות השונות,  ,)אפוטרופוס(

 וכמו כן, על מנת שלא תגבה אגרה כפולה. הבדיקה באתר של הרשם לענייני ירושה בכתובת:

https://inheritance.justice.gov.il/RashamYerusha/#/bakashot  

 ירושההליך צו   ב 
 

 .ים הדרושים בטופס בקשה לצו ירושהיש למלא את הפרט .1

 .(בלבד אינה מספקת צילום )הודעת פטירהיש לצרף תעודת פטירה: מקור בלווי  .2

 מצורף בסוף הבקשה. , העל כל היורשים לחתום על טופס הסכמה לסמכות שיפוט בית הדין הרבני .3
 הסמכות השיפוטית לבית הדין נתונה אך ורק אם יש הסכמה של כל הנוגעים בדבר.

 מזכיר / דיין בפני םבדיקתו וחתימתו נעשי, יורשות/חתימת הטופס בחלק התצהיר ע"י אחד היורשים .4
 .כנדרש מלאיםה הטפסים ג"ע אשי / ס.מזכיר ראשי בביה"ד או עורך דיןר

 אישור על תשלום האגרה. ולצרףבבנק הדואר אגרת פרסום בעיתון ופרסום ברשומות,  יש לשלם .5
 לב:  םשי

 ביה"ד. לקבלת ניסוח פרסום יש לפנות למזכירות .ניתן לפרסם באופן עצמאי בעיתון יומי ישראלי

או  התשלום בכרטיס אשראי - בהתאם לחוק .יש לשלם במזכירות בית הדין את האגרה לפתיחת תיק . 6
 המחאה תתקבל ע"י עו"ד או טוען רבני בלבד.. שובר דואר בלבד

טופס בקשה להחזר במקרים מסוימים ניתן להחזיר אגרה ששולמה בענייני ירושה באמצעות 
 אגרה צו ירושה/ צו קיום צוואה.

לא ניתן לקבל הנחה באגרה מטעמים סוציאליים, אלא רק לנפגעי פעולות איבה מדרגה  :שים לב
 ראשונה.

 בעת פתיחת התיק במזכירות בית הדין הרבני, יקבע מועד לדיון ראשון בתיק. .7

שנקבע לדיון בלווי שני עדים גברים, שאינם קרובי משפחה או על כל היורשים והיורשות להגיע למועד  .8
 קרובים ביניהם, אשר מכירים את המנוח/ה והיורשים/ות.

יורש/ת למלא ההגעה לבית הדין הרבני בו נקבע הדיון לא מתאפשרת מכל סיבה שהיא, על הבמקרה ש

 ,והסכמה לסמכות בית הדין" "הסתלקות מן העיזבון /הקנאהטופס  בפני בית הדין הרבני הקרוב למגוריו

 ולהעבירו לבית הדין בו מתנהל הדיון. 

על פי דין שוהה בחו"ל, יש לחתום על טופס זה בפני הקונסול או בפני בית  יורשות/אחד היורשיםבמקרה ש

 ניתן לקבל את כתובות ביה"ד בחו"ל במזכירות. .דין מוכר

נפטר אחרי פטירת אחד ההורים, מומלץ להוציא תחילה צו ירושה לגבי עזבון  לדותי/יםאם אחד הילד

 הילד/ה שנפטר/ה, ואחר כך להורה המנוח.

 יופק צו ירושה/החלטה.  -לאחר הדיון ובדיקת כל הנתונים ע"י האפוטרופוס הכללי ופרסום בעיתון 

או אדם אחר התובע חלקו מהירושה.  ,ירושהצו ירושה יינתן במידה ולא הוגשה התנגדות של הרשם לענייני 

יום ממועד הפרסום  15ובלבד שחלפו  ,יום ממועד הגשת הבקשה 45יש להמתין לתשובת הרשם עד 

 מות. ובעיתונות וברש

למרות החתימה להסכמה לפתיחת תיק, על היורשים חלה חובת התייצבות לדיון בפני דיין במקום פתיחת 

 היורש.התיק או מקום מגורי 

https://inheritance.justice.gov.il/RashamYerusha/#/bakashot
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 ירושהבקשה לצו טופס 

  פרטי המנוח/ה  1
 חובה למלאמסומן בכוכבית השדה  *  

  :תיק מספר       :בית הדין הרבני* מיקום  

   _______________________ /  _____ ___________________ 

 ___________________ ___________________ _____________ ה:\ין עיזבון המנוחיבענ* 

 תעודת זהותמספר  שם משפחה שם פרטי 
 

 חלק א': המבקש/ת, המוריש/ה ומעמד היורשים

      ובא כוחו ת/פרטי המבקש  2
 חובה למלאמסומן בכוכבית ה* שדה    

__________________  ___________________ _____________________________  ____________ 

 * מדינה  תעודת זהות / דרכוןמספר *  * שם משפחה  * שם פרטי

____________________  ________________________________  ____________  ______________ 

 מיקוד  מספר בית*  * רחוב   * ישוב

 _______________@_______________________ ____ ׀ _________________ ____ ׀ ________________

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

 ______________________ עניינו במתן הצו 

 ? 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 ]  [     

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

__________________  ___________________  __________________________ _______________ 

 מדינה שיוןימספר ר*   * שם משפחה  * שם פרטי

____________________  ________________________________  ____________  ______________ 

 מיקוד  מספר בית  רחוב    ישוב 

 _______________@_______________________ ____ ׀ _________________ ____ ׀ ________________

 בדף ההנחיות( )ראה הערה  דואר אלקטרוניכתובת  שנייטלפון מ טלפון ראשי 

 

      ה/המורישפרטי   3
 חובה למלאמסומן בכוכבית ה* שדה    

__________________  ___________________ __________________________ ____________ 

 נפטר ביום*  תעודת זהות / דרכוןמספר *  * שם משפחה  * שם פרטי

       -היה במקום מושבו 

____________________  ________________________________  ____________  ______________ 

 מיקוד  מספר בית*  * רחוב   * ישוב

 ]  [ גרוש ]  [ אלמן  ]  [ נשוי ]  [ רווק במצב אישי: 

 לזה את המסמכים המפורטים להלן:  פ/תלהוכחת המוות אני מצר

_______  _____________________________________ -ו;  תעודת פטירה מקורית
____________________________________________________________   
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  הצוואהפרטי    4
 חובה למלאמסומן בכוכבית ה* שדה    

    צוואה ה/]  [ לא השאיר      ___________________ צוואה מיום: ה/השאיר :  ]  [ה/* המוריש

 

  כשרות משפטית   5
 חובה למלאמסומן בכוכבית ה* שדה    

 -כשרותם המשפטית של היורשים ושל הזוכים על פי הצוואה )אם ישנה( * 

  ]  [ לא נכלל  ]  [ נכלל הבין היורשים ו/או הזוכים על פי הצווא* 

 נעדר    ]  [        חסוי ]  [ ןקטי]  [  

 
 

 ת הזוג והקרובים של המוריש/הבחלק ב': בן/

  בן/בת הזוג של המוריש/ה  6
 בחיים היה במותו בן/בת זוג ה/למוריש]  [  א.

 פרטים של בן/בת הזוג: 

 ______________ __________________ ____________________________ 

 תעודת זהות / דרכוןמספר *  * שם משפחה * שם פרטי 

     _________________  ________________________________  ____________ ______________ 

 מיקוד מספר בית*  * רחוב   * ישוב

 ______________ -כמוכח ב  ________________ .ביום  ה/אחרי המוריש ה/הזוג נפטר בת/בן]  [  .ב

___________________________________________________________________ 

 לאחר המוריש/ה( ה/)טבלה זו יש למלא רק אם בן/בת הזוג נפטרהזוג הם:  בת/ויורשיו של בן

 שם מלא #
תעודת  פרמס

 זהות
 הזוג בת/הקרבה לבן המען

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

 זוג. בת/לא היה במותו בן ה/למוריש]  [  .ג

 
 ________________ -כמוכח ב  _______________ ביום  ה/המורישלפני  ה/הזוג נפטר בת/בן

___________________________________________________________________ 
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  קרוביו הסמוכים של המוריש/ה  7
 חובה למלאמסומן בכוכבית ה* שדה    

לפני המוריש/ה, חובה לציין את שמותיהם  ה/הילד/ה נפטרשילדי המוריש/ה  וצאצאיהם: )במקרה   א.
 ומעניהם של כל  הצאצאים  שנולדו לילד אי פעם(  

 אלה הם כל הילדים והילדות שנולדו למוריש/ה אי פעם: *  

 שם הורהו השני המען תעודת זהותפר מס שם מלא #

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

 הורי המוריש/ה וצאצאיהם:   .ב
 ילדים או צאצאיהם( ה/לא הניח ה/)סעיף זה יש למלא רק במקרה שהמוריש

 אבי המוריש/ה: .1 

  
 __________________כמוכח ב   __________אבי המוריש/ה  נפטר לפני המוריש/ה, ביום ]  [ 

 ._____________________ תעודת זהות: פרמס ________________________שם האב:

 [ לא הניח צאצאים [  הניח צאצאים         ]   ]  

 פרטיו: המוריש/ה אב המוריש/ה היה בין החיים; [ בעת מות  ]  

 __________________ ____________________ ___________________________________ 

 תעודת זהות / דרכוןמספר  - האב*  שם משפחה - האב*   שם פרטי - האב*  

             ______________     מען:

_________________  ________________________________  ____________ ______________ 

 מיקוד מספר בית*  * רחוב   * ישוב

 
 :ה/צאצאי אבי המוריש .2

 המוריש/ה(.)יש למלא סעיף זה רק במקרה שאב המוריש/ה  נפטר לפני 

 אלה כל הילדים והילדות שנולדו אי פעם לאבי המוריש/ה :  

 אמושם  המען תעודת זהותפר מס שם מלא #

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
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 :אם המוריש/ה .3 

  
 ________________ -כמוכח ב  __________לפני המוריש/ה ביום  ההמוריש/ה  נפטר]  [ אם 

 .______________________ תעודת זהות:פר מס _______________________:םשם הא

 צאצאים ה[ לא הניח צאצאים         ]  ה[  הניח  ]  

 פרטיה: ה בין החיים;יתהמוריש/ה הי ם[ בעת מות המוריש/ה א  ]  

 ____________________ __________________________ ___________________________________ 

 תעודת זהות / דרכוןמספר  - האם*  שם משפחה - האם*   שם פרטי - האם*  

             ______________     מען:

_________________  ________________________________  ____________ ______________ 

 מיקוד מספר בית*  * רחוב   * ישוב

 
 ה:/המורישאם צאצאי  .4

 )יש למלא סעיף זה רק במקרה שאב המוריש/ה נפטר לפני המוריש/ה(.

 המוריש/ה : םאלה כל הילדים והילדות שנולדו אי פעם לא  

 אמושם  המען תעודת זהות 'מס שם מלא #

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

 

 המוריש/החלק ג': שינויים לאחר פטירת  
 

  שינויים לאחר פטירת המוריש/ה  8
 יורשים אלה הסתלקו מחלקם בעזבון כמפורט במסמכים המצורפים בזה: א.

 )חובה לצרף תצהירי הסתלקות בעת פתיחת התיק, אלא אם הזוכים יסתלקו בדיון(

. 
_______________________  _____________________  _______________________________________ 

 תעודת זהות / דרכוןמספר  - היורש*   שם משפחה - היורש*   שם פרטי - היורש*  

 ________________________________________ פרטי החלק או המנה שמהם הסתלק/ה: 

 
האדם  פרטי -, ילדו או אחיו( ה/זוגו של המורישבת /לטובת אדם מסויים )שהוא בן  ותהסתלקהאם 

  שלטובתו הסתלק:
 

______________ __________________ ________________________ _____________________ 

 ה/ורישלמ תוקרב*  תעודת זהות / דרכוןמספר *  * שם משפחה * שם פרטי 

 נפטרו לאחר מותו: ה/מבין יורשי המוריש .ב

. 
_______________________  _____________________  _______________________________________ 

 תעודת זהות / דרכוןמספר  - ת/היורש*   שפחהמשם  - ת/היורש*   שם פרטי - ת/היורש*  

 ___________________________________________________: ה/ורישקרבה למ 

 : _____________________________________כמוכח ב____ ___________ :ביום ה/נפטר 

 

 _________________ אחריו/ה את היורשים הבאים, כמוכח בראיות הרשומות להלן: ה/והניח

__________________________________________________________ 
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 חלק ד': היורשים וחלקיהם בעזבון
 

  היורשים וחלקיהם בעזבון  9
 חובה למלאמסומן בכוכבית ה* שדה    

ג' לעיל, יורשיו  ויורשותיו של המנוח/ה על פי דין וחלקיהם בעזבון הם  -לאור האמור בחלקים ב' ו*  
 כדלקמן:

 
ומסוגל להבין  ,)כשרות משפטית: הכוונה היא האם היורש או הזוכה הוא אדם הכשר לפעולות משפטיות

יש  -18היורש/ת מתחת לגיל מקרה ש"לא כשיר/ה". ב רשום - ולאהיה  ,ם "כשיר/ה"ורש - וכן היהאותם. 
 לרשום קטין/ה"(

# 
 הזוכה

 שם מלא
  פרמס
 זהות  תעודת

 כשרות משפטית קרבה למנוח/ה כתובת

1. 

     

2. 

     

3. 

     

4. 

     

5. 

     

6. 

     

7. 

     

8. 

     

9. 

     

 המוריש ואין זולתם.היורשים המנויים לעיל הם היורשים היחידים של 

 

 ת/הצהרת המבקש - חלק ה
 

  ת/המבקש  10
 להצהיר. ת/רשאי היא/הוא/היא האדם שפותח את התיק ורק הוא -" ת/"המבקש 

 

 לבקשה זו מצורפים המסמכים הבאים:

1 .______________________________  2 .________________________________ 

3 .______________________________  4 .________________________________ 

 

 



  

 9מתוך  8עמוד 
 

 מדינת ישראל

 בתי הדין הרבניים

 

      תצהיר  11
  חובה למלא את התצהיר

לבית דין זה הסמכות לדון בבקשה הואיל וכל הנוגעים בדבר נתנו הסכמתם לסמכותו. לפיכך, אני פונה 
    ירושה של המנוח/ה ומצהיר/ה:בזה בבקשה למתן צו 

 ______________מספר תעודת זהות __________________   (ת/)פרטי המבקש  מטה מ/החתואני ה 

 מצהיר/ה  ,נשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כןלאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעו  

 דלעיל הן אמת. האמת כולה והאמת בלבד.ל העובדות שציינתי בבקשתי כבזה כי   

                _______________________ _______________________________ 

 ה/המצהיר/  ת/חתימת המבקש תאריך

  אישור      

_________________ _______, מאשר בזה כי ביום ________________________אני החתום מטה  

  ___________________________________ )כתובת( ב ________________________הופיע בפני 

 _________________________על ידי תעודת זהות מס'  ושזיהה עצמ__________________ מר/גב' 

 ,הקבועים בחוק אם לא יעשה כןואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים 

 ה עליה בפני./מאת נוכחות הצהרתו דלעיל וחת ה/שריא

                _______________________ _______________________________ 

 ת מקבל התצהירחתימ תאריך

 

 לתשומת לב ממלא/ת הטופס:
במקרה  בו שאינו ישים או אינו נדרשבטופס ש למלא את כל הפרטים בטופס, ולמחוק בקו ברור כל פרט י 1

 הנדון.

בה, אלא אם כן  יש לצרף לבקשה תעודת פטירה או הצהרת מוות ביחס לכל אדם שדבר מותו צויין 2
בכוונתך לבקש להוכיח את עובדת המוות באופן אחר; במקרה כזה יהא עליך לצרף לבקשה זו בקשה 

והטעמים לאי המצאת תעודת פטירה או הצהרת  ,שבה יפורטו נסיבות וזמן המוות ,להתיר הוכחה כזאת
 מוות.

ליד שמו, ולהוסיף את תאריך הפטירה , יש לציין עובדה זאת ה/לפני המוריש ה/שנפטר ה/במקרה של ילד 3
ואת התעודות המצורפות להוכחתה; כן יש לציין במקרה זה את שמותיהם ומעניהם של כל הצאצאים 

 אי פעם. ה/שנולדו לילד

 לפני אביו. ה/שנפטר ה/של אבי המוריש ה/לעיל, בהתאמה לילד 3ראה הערה  4

 לפני אמו. ה/שנפטר ה/של אם המוריש ה/לעיל, בהתאמה לילד 3ראה הערה  5

 .ה/לפני אביו של אותו ילד ה/שנפטר ה/של אבי אביו של המוריש ה/לעיל, בהתאמה לילד 3ראה הערה  6

 .ה/אינה ידועה, יש לציינו על ידי פירוט קרבתו למוריש ת/במקרה שזהותו של יורש 7
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 לצו ירושההסכמה לסמכות שיפוט בית הדין הרבני לפתיחת תיק   12
 חובה למלאמסומן בכוכבית השדה  *  

 ___________________ ___________________ _____________ ה:\בענין עיזבון המנוח* 

 תעודת זהותמספר  שם משפחה שם פרטי 

מספר תעודת זהות ז"ל,        _____________________אני  הח"מ יורשו  עפ"י דין של  המנוח/ה  * 
 .לסמכות שיפוטו של בית הדין הרבני לגבי עזבון המנוח/ה ה/ממסכי ____________________

 חתימה מספר תעודת זהות שם מלא #

1. 

   

2. 

   

3. 

   

4. 

   

5. 

   

6. 

   

7. 

   

8. 

   

9. 

   

10. 

   

 


