
  

 2מתוך  1עמוד 
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 בתי הדין הרבניים

 

 

 דגשים - כיצד יש להגיש את הבקשה .א

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

 .2הנדרשים בטופס, כולל חתימה בסעיף  הפרטיםכל הקפד למלא את  ▪

 

 (מסמכים שחובה לצרף לטופס לצורך פתיחת התיקצרופות ) .ב

 :לבקשה לצרףמסמכים אותם יש 

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

 .כל מסמך התומך בבקשה שהוגשה ▪

 

 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 ........................ 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. -באמצעות דוא"ל  "דלקבלת כתבי בי 

 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 

  

 הקנאה וסמכותטופס 
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 הקנאה וסמכותטופס 

 חובה למלאמסומן בכוכבית השדה  *  

  :תיק מספר       :בית הדין הרבני* מיקום  

   _______________________ /  _____ ___________________ 

 ___________________ המבקש/ת: ___________________ ה:\בענין עיזבון המנוח

 תעודת זהותמספר   תעודת זהותמספר  

 

  הסתלקות מן העזבון והקנאה הדיןהסכמה לסמכות בית   1
 , קובע :1965 –ח“)א(לחוק הירושה , התשכ 6: סעיף  לתשומת לב

 ."ן זוגו, ילדו או אחיו של המורישאין הסתלקות לטובת אדם אחר, אלא לטובת ב"                  

 אופציה רלוונטיתאת הלסמן *   

  __________________________ תעודת זהותמספר  ________________________________ מטה מ/האני החתו

 בזאת כדלקמן:ה /מצהיר,  ____________________ )ישוב( ת/תושב

 ל“ז__ ______________ה\של המנוח_____ __________________הנני )לציין הקירבה(  א.*

 צוואתה\על פי צוואתו, או        ]  [ דין על פי  ]  [    - נהניםהמיורשיה, \ואחד מיורשיו

 על עצמי את סמכותו של בית הדין הרבני לדון בכל ענייני העזבון. ת/ומקבל מ/האני מסכי ב.

 מחלקי בעזבון המנוח ת/אני מסתלק ]  [ ג.*

 .ל“ה הנ\יל את חלקי בעזבון המנוחומודה בזה שהקניתי מעכשיו בקנין המוע ]  [ 

 לטובת*:

]  [ __________________ _________________________ __________________________ 

 תעודת זהות / דרכוןמספר  שם משפחה שם פרטי 

]  [ __________________ _________________________ __________________________ 

 תעודת זהות / דרכוןמספר  שם משפחה שם פרטי 

 (_ _\_ _\_ _ _ _ )   ______________היום         ______  ________ובאתי על החתום ב )מקום( 

 ______________________חתימה 

 

   אישור  2
 והצהיר וחתם והקנה ____________________ במותב תלתא הוינא ואתה קדמנא

 .     _____________________ ביום בקנין המועיל בפנינו

 .______________________: ד“אב

 

 ._______________________: דיין

 ._______________________: דיין

 

 


