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 בתי הדין הרבניים

 תי דת.צמאית במשרד לשירוניים היא יחידת סמך ען הרבי הדית בתמערכ

סמכויות
 ים) ודיהל (בנוגע משפחה נייני לע משפט בית של ו לז ילה מקב ות סמכ יש הדין לבית 

 זוג בני בין רכוש וקת חל ילדים, ת החזק ים, ילד נות מזו אישה, ת נומזו ושאים: בנ

 ירושות וטרופסות, אפ זוג, י בנ ין ב ון ממ הסכמי אישור ושין, גיר יעת תב ת במסגר

ועוד. ת ואוצוו

 של נם נייובע ודים, יה של ין נישואו ין גירוש י ניינבע ן לדו ת יחודיי ת סמכו יש ין הד לבית 

ים.ים יהודיהקדשות דתי

 או ואין ניש צורך ל יהדות בבירור ן לדו המוסמכת יחידה, ה הערכאה גם הוא ן הדי בית 

 גירושין.

 'בקשה ו א ערעור להגיש זכאים ן, הדי בית מהחלטות נפגעו כי הסבורים ים אזרח

 הדין בבתי ון הדי ת נולתק בהתאם ם, לערעורי הגדול ן הדי לבית ערעור' ת לרשו

 ים.הרבני

 אופן הפעולה של בית הדין
ים.בית הדין פועל בדרך כלל בהרכב של שלושה דיינ

 ים המותר במקרים ו א צדדים ה ן בי הסכמה יש בהם ם במקרי יחיד בדיין לדון אפשר 

וק.לפי הח

 הדין בתי ת החלטו על ור הערע ערכאת וא ה ים בירושל לערעורים הגדול ין הד בית 

 ים.האזורי
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 אים הנדונים בבית הדיןנוש

נים הכרוכים בהםיניוע ין וש. גיר1
 וב סכסוךייש     • 

     • שלום בית
 נות ילדיםות אישה ומזו     • מזונ

 ופסותת, אפוטרי שהוים והסדרורת ילד     • משמ

     • חלוקת רכוש
 ירושין     • תביעות ג

     • אישור הסכם גירושין

 צמאיותת עובקשו . תביעות 2

 ירושיןו גואין אניש צורך ת / יוחסין ליהדו ור      • ביר

     • הקדשות
 ישהנות א     • מזו

 ן העיזבוןת מונוצוואות, ומזות ות – ירושונו     • עיזב

 וימים)נאים מסימוץ (בת     • א

 ישואיןון לאחר הני ממין והסכמנישוא י קדם י זוג – הסכמין בנון בי ממישור הסכמ     • א

ול, הרחקה, הגנה, יקים: ענושאן בת הדיים במסגרניוסעדי בי ווים . צ3
 יו"בוכ ציאה מהארץ י    עיכוב 

 ין, ננו בית הדורם שאיי גו על ידישורים למסמכים שנערכתן א. מ4

 נת ישראלים על ידי מדיולכן לא מוכר

 ישואין     • אישור נ

 ישור גיטין     • א

 יור     • אישור ג
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הליך גירושין ויישוב סכסוך
 או אל ישר אזרחי יהודים של ין ירושוג ואין ניש הליכי לגבי , בלעדית סמכות יש ין הד לבית 

יקומו.ו למין אואניש, ללא קשר לאופי טקס האלאים בישרתושביה, הנמצ

ית ממש יקה ז יש נתבע ה צד ל אך בישראל, גרים נם שאי יהודים גם כוללת זו סמכות 
 צג על ידי בא כוח בישראל.וובע מיצד התוה לישראל, 

 להגיש יכולים בחו"ל, ני רב דין ת בבי להתגרש ת אפשרו להם ן שאי חו"ל, אזרחי ים יהוד

ית הדין בישראל על פי חוק.בקשה לגירושין בב

 ישראל ת מדינ ידי על מוכר שלא דין ת בבי או לישראל מחוץ י רבנ ן די ית בב תם התגרש אם 

ום כגרושים בישראל.ורך הכרה ורישני, לצין הרבין מבית הדור גיט– עליכם לקבל איש

 ית בב ן ושיירלג ותפת מש בקשה יש להג עליכם משפט, ת בי ידי על ושר מא הסכם יים ק אם 

 ין.הד

 וב הסכסוך..יישן וושייריך הגת הלי אודוו מובא מידע כללת זבחובר
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 תרשים הליך גירושין ויישוב סכסוך
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 ייצוג בבית הדין
 ין:ית הדוג בבייצות לתי אפשרוייש לכם ש

 צמכםיצג את ע. לי1

נין או טוען רבי עורך דיצגים על ידות מייו. לה2
ורך לצ משפטי. יוע ס לבקש ים זכא אתם ועי, מקצ וג ציי לשכור ת כלכלי יכולת לכם אין אם 

 באזור י משפט וע לסי ללשכה ת נולפ יכם על יוע, הס י נאת ור ולביר משפטי יוע לס בקשה 

 וריכם.מג

 נוכחות בדיונים
נקבע.נכם במועד שנייים בעיונין לדעליכם להגיע לבית הד

 אל ון די מועד נוי לשי בקשה להגיש יכם על – שנקבע דיון ועד מ נות לש צים רו אתם אם 

ומקת בכתב.צרף לטופס הבקשה גם בקשה מנן. יש לית הדיירות במזכ

 צד ה ת עמד את להבהיר יש צדדים, מה אחד רק מגיש ותה א ון, הדי מועד וי ינלש בבקשה 

 תנגד. ים או מהאחר לבקשה – מסכ

ולהבהיר מדוע. ין זאת ציי – יש לצד שנו של הן אפשרות להשיג את עמדתאם אי

 הכולל י רפוא אישור לבקשה צרף ל עליכם ת, ואירפ יבה מס ון לדי יע להג יכולים לא אתם אם 

וסח הבא:צהרת רופא בני המחלה, וכן האת פרט
 היטב י ל ידוע כי בזאת יר צהמ ני וא המשפט ית בב עדות במקום זו י דעת ת ווחן ותנ "אני 

 זו תי דע ת חוו ין ד המשפט, ית בב בשבועה שקר ות עד בדבר י הפליל וק הח ות הורא יין שלענ

תתי בבית המשפט".ועה שנת בשבי כדין עדויד ומה על יא חתכשה

משפט בבית או דין בבית מדיון היעדרות מצדיק אינו ו קביל אינו ר אח מחלה אישור כל 

 הסכמה תב כ על חתמתם אם ני האלקטרו הדואר ת צעובאמ הבקשה ת א יש להג אפשר 

 ישי א ן באופ או הפקס ות צעבאמ הבקשה את לשלוח אפשר ן, כ כמו ן. הדי ית ב יר מזכ ני בפ

 ין.ית הדות בבמזכיר

 ון.צבות לדייתיובת הוטרת מחת הבקשה לא פ, הגשלתשומת הלב

 נקבע.צב במועד שיון – עליכם להתייועד הדינוי מין על שית הדישור מבתם אאם לא קיבל
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 פתיחת תיק בבית הדין הרבני  
 ני. ת הדואר האלקטרוצעויק ולשלוח מסמכים באמתוח תי לפצור

 ית לב ילה תח יע להג עליכם ין, הד ת לבי מסמכים לשליחת ני אלקטרו ואר בד להשתמש י כד

 ין.ית הדיר בום על כתב הסכמה בפני מזכולחת ין, הד

 המסמכים ת א ור למס או הדואר, ו א הפקס ת צעובאמ מסמכים לשלוח גם אפשר ן, כ ו כמ

 יכם. ן הרבני באזור מגורבבית הדי

 ך פתיחת תיקהלי

 ית הדיןירות בתק של החומר המוגש למזכמומלץ לשמור עו

 ות במזכיר הטפסים את לקבל אפשר נושא. ל בהתאם יעה תב תב כ / בקשה ופס ט ילוי מ . 1

 ובתניים בכתי הדין הרבנט של בתנטרת אתר האיצעויסם באמין או להדפבית הד

https://www.gov.il/he/Departments/General/forms_rbc 

 ,לתשומת הלב
 ות קיים טופס בקשה כלליתור חלק מהבקש     • עב

 6 ור בקשה לסעד דחוף – יש למלא טופס      • עב

 5 י – יש למלא טופס      • עבור בקשה לסעד זמנ

נלווים ירוף מסמכים צ . 2
 ת עם ספח מעודכןום תעודת הזהוציל     • 

 תביעהים בבקשה / בים תומכ     • מסמכ

 ת ערעורניים – במקרים של ערעור או בקשה לרשו     • פסק דין סופי / החלטת בי

 נין או טוען רבים על ידי עורך דיצגותם מיצג - אם אי כוח למיייפו     • י

 . תשלום אגרה3
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גרותא תשלום 
 פטור יתן נ אם אלא לחוק, בהתאם אגרה לשלם יש הרבני, ין הד ית בב תיק פתיחת בעת 

מתשלום אגרה.

 תוגש הבקשה הדין. ת בי ת במזכירו באגרה להנחה בקשה להגיש אפשר יק ת יחת פת בעת 

 ומכים בזכאות להנחה.ים התצירוף מסמכב

 ת לכך.ישור הזכאותן רק לאחר קבלת איננחה תהה

 יים.תי הדין הרבננטרנט של בתר האיתעריפי האגרות מפורטים בא

 נק הדואר.יס אשראי או באמצעות שובר בבת כרטצעואפשר לשלם את האגרה באמ

 ית הדין.ות ביתאפשר תשלום במזומן במזכיר ים חריגים במקר

 צג.צ'ק) מלבד המחאת מיית (ישית המחאה אצעוי אפשר לשלם באמ, אלתשומת הלב
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גירושין בהסכמה
 או צמכם בע ין גירוש הסכם נסח ל ו תוכל ן, ושיירהג הליך לגבי ניכם בי להסכמה הגעתם אם 

ני או מגשר).ין, טוען רבי (עורך דועצורם מקוע של גבסי
ורת משמ ות לרב בילדים, והטיפול הרכוש ת חלוק ון כג ים ושאנ ון מגו ולל כ ן ירושיהג הסכם 
ורן.ננו המשמוהסדרי השהות שלהם עם ההורה שאי ילדים 

גירושין – תוקף משפטי להסכם אישור הסכם 
נה מק ור האיש מוסמכת. ת וטישיפ ערכאה של ור איש צריך מ ניכם בי שנכתב הסכם כל 

 המוסד לפועל, צאה הו וים, צו ות צעבאמ ותו א וף לאכ ואפשר ן, די פסק של וקף ת להסכם 

ין.ית הדות בי או על ידי בקשומלביטוח לא

– משפחה י יינלענ משפט בית ידי על או ן הדי בית ידי על ושר א לא תם שכתב ההסכם אם 
ן יכולת לאכוף אותו.ואי הוא לא מחייב 

אישור כולל לא משפחה, י ינלעני משפט ית ב י יד על שאושר ין גירוש הסכם , הלב לתשומת 
 אתם אם גם ן, לכ ן. הדי ת בי של ית הייחוד בסמכות צוי מ זה הליך ו. עצמ הגירושין להליך 

 ני.ת הדין הרבים להתגרש, עליכם לקבל אישור להתגרש מבימסכימ

 אושרגירושין בהסכמה עם הסכם מ
 יני משפחה,נית משפט לעי בייד ושר על ן מאושיאם יש בידיכם הסכם גיר

 עליכם לפעול כך -

 ותפת לגירושין. בקשה מש1

 ור גטיד. ס2

אושרגירושין בהסכמה ללא הסכם מ
 כלשהי, ית יפוטש מערכאה אישור יו על יבלתם ק טרם אך גירושין, הסכם יכם ידב יש אם 

 עליכם לפעול כך -

 ת להסכם י לתן כדת הדיי הזוג לביני בנותפת של שין – בקשה משור הסכם גירוש. איש1

 י להתגרשי וכדתוקף משפט

 ור גטיד. ס2
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 פתיחת תיק – גירושין בהסכמה
 ית הדיןירות בתק של החומר המוגש למזכמומלץ לשמור עו

 ישור הסכם הגירושיןין / בקשה לאת לגירושותפתיק – מילוי טופס בקשה מש תיחת . פ1

 ולל ספח מעודכןת כום תעודת זהוציל צירוף . 2

 ין החתוםי של הסכם הגירושורצירוף עותק מק . 3

. תשלום אגרה4

 גירושין שינויים בהסכם 
 ין גם לאחר שאושרים בהסכם גירושויינוך שצדדים אפשר לערי הבהסכמת שנ

ין.ית הדין בבוקף של פסק דיבל תוק

 י ההסכם.ינון או בקשה לשושיון להסכם גיריקולבקש ת עליכם למלא טופס בקשה 

 ית, ו הלכתניעה חוקית איה מן בבקשה ואם לא תהין ידוית הדב

 ת הבקשה.ן את הדייאשר בי
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 יישוב סכסוך
החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה

 ום) יאות ות יכרה דע, ימ- ו"ת מה תהליך גם (נקרא סכסוך" "יישוב יך הל וק, הח לפי 

 ין.יך גירושי הלו אחרני איני משפחה – לפבתביעה בעני רש נד

 וך בה.והכר יעת גירושין  תב ים להגשתי מקד תנא הליך זה הוא

טרת החוקמ
 של בדרך הסכסוך את ליישב ין, גירוש יכי בהל ובפרט בסכסוך, ות משפח לעודד 

 י.ייה להליך המשפטי הפנגישור לפנ

מי נדרש להליך יישוב סכסוך?
זה. ים מקד להליך רש נד י משפחת סכסוך יני בעני תביעה להגיש ים יניונשמע מי כל 
 הגשת ום ימ שנה חלפה ולא ים צדד ותם א ן בי סכסוך ליישוב בקשה הוגשה כבר אם 

 .יתיך שנאת ההל לבצע  צורך יןהבקשה – א

עה לשלום ביתתבי
 יוע ס לקבל כדי הזוג מבני אחד י יד על וגשת המ תביעה 

 ית.ום בהשכנת שלן בית הדימב

 פתיחת תיק – יישוב סכסוך
 ית הדין, ות בוך במזכיריק יישוב סכס ת וחיכם לפתעל

 יק. ת יחתות פתנחים להבהתא

 בתי ו הדין בתי יד ל ות שנמצא הסיוע, ות ידליח ו תופנ הבקשה הגשת ות בעקב

 יך.התחלת ההלהמשפט, ל
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 וחה. ות של משרד הרויוליפות טיחיד ות הסיוע הן חידי

 הסכסוך את ליישב ות ולנס המשבר, עם להתמודד המשפחה י לבנ לסייע ן מטרת

 י בעל ים נוספ ים ומומח ים יאליוצס ים ובדע ות וללכ הסיוע ות ידיח שלום. י בדרכ

 ור.י ובגישחתול משפיפהכשרה בט

 יםים זמניפשר להגיש בקשה לסעדוך, איק יישוב סכס ת חתייל לפתבמקב

 ים.ופו דחא

קדימהתקופת ימי ה
שביקש הצד רק שבהם ים, יכההל יכוב ע תקופת ום יס לאחר ים ימ 15 של תקופה 

 הסכסוך ין בעני הדין ית לב בקשה או תביעה כל להגיש ול יכ הסכסוך יישוב את 

חתי.המשפ
 אלא אלה, ות תביע מלהגיש מנוע ות להי ממשיך השני הצד זו, תקופה ום לסי עד 

 ות. תביע ו כברוגשאם כן ה

 סיום הליך יישוב סכסוך
 ותפשריות אוצא ת וך ארבעיישוב סכס יך להל

 יך ועל הארכת יטו על הארכת ההלי הזוג הגיעו להסכמה והחל בנ .1

 יכיםיכוב ההל תקופת ע

 יתם ביטו על שלווהחל י הזוג הגיעו להסכמה  בנ .2

 ין בהסכמהו על גירושיטוהחל ו להסכמה י הזוג הגיע. בנ3

 ות ההליך. בני הזוג לא הגיעו להסכמה בעקב4

 יומו ים מס ימ 10 בתוך וצאת ההליך  ת ית הדין עלודיע לביש לה

 ים.פס המתאות הטובאמצע

או מורדת תביעת מורד 
 צד שה בטענה ים, הצדדמ אחד ידי על המוגשת תביעה 

 ואיהם.ים מנישות הנובעו את החובים כלפיו מקיינני אהש
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 – ים יכההל יכוב ע תקופת ימה שהסתי לאחר ורק יך ההל ום סי עם , הלב לתשומת 

 אל ו א ין הד ית ב אל י משפחת סכסוך יני בעני תביעה להגיש בכך ין וניהמע הצד וכל י

י משפחה.יניית המשפט לענב

 צורך ללא ים, ימ 100 לאחר וטומטי א ן באופ וצעת מב סכסוך ליישוב יק הת סגירת 

 ית המשפט.ית הדין או בהחלטת בב

 תקופת עיכוב ההליכים

 בקשה או תביעה כל להגיש ים הצדד ים מנוע שבהם ים ימ 60 של ופה תק

 ית המשפט.ין והן לבית הדן לבי, הניין סכסוך משפחתבע

 ים ימ 60 ום ת עד וך סכס ליישוב הבקשה הגשת מרגע ילה מתח זו ופה תק

 נון"). צי "ימי 15 ו"ת + ות מהים לפגישימ 45(

התקופה ור של יצהארכה או ק
 ים    הימ 45 נוספים ל יםימ 15 ות להוסיף ות הסיוע רשאיידיח • 

 ות  ים לפגיש ימ 60ים (ימ 75 התקופה ל את ולהאריך ים,   הקיימ

ינון") צ "ימי 15 "ת +   מהו
 ים להודיע על הארכה בהסכמה של וליכ ים הצדד • 

 יכיםיכוב ההל תקופת ע

 ם   בקשת אחד מהצדדי יט לפיחלולה להיכ ית • הערכאה המשפט

התקופה ור של יצ  על הארכה או על ק

 ים הצדד אם גם ים יהתקל יכה ממש ים יכההל יכוב ע ופת תק , הלב לתשומת 

 ים נניימעו ינם שא ו הודיע אם ואף לא, אם גם ו "ת המהו ות לפגיש ו ופיעה

 ים.יכופת עיכוב ההל תק את יך להמש
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 אלות ותשובותמפגשי מהו"ת – ש

מהו מפגש מהו "ת?

ום.יאות ת יכרוו"ת – מידע, המפגש מה
 י יטבמ ון פתר יחד ולגבש וך, מהסכס זמן" פסק " יצור ל ות הזדמנ הוא המפגש 

 ותדע על ההשלכיו מ תקבל נהור המשפחה שלכם. בפגישה הראשועב

 ההליך ועל יכם בפנ ות העומד ות ונהש ות פשרויהא על הסכסוך, של ות המשפטי

האם חובה להגיע למפגש ים?

ית בב או ן הדי ית בב ון לדי הזמנה כמו היא "ת מהו למפגש מנה הז י כ קובע וק הח
 ובה להגיע למפגש. ח ולכן המשפט 

 כמה זמן נמשך ההליך?

 התיק. יחת פת ממועד ים ימ 60-45 הוא ההליך ים ימתק ו שבמסגרת הזמן פרק 

 ים. מפגש 4-1 ולל בדרך כלל ההליך כ

מי משתתף במפגשים?

 אחד כל עם ם נפרדי ים ומפגש ים ותפמש מפגשים ו יתקיימ ההליך במסגרת 

 לצורך. ים, בהתאםמהצדד
 גם ישתתף ות הפגיש אחת וב ות, הפגיש במהלך אתכם ו ילו ים וציאליס ים עובד

 רש.ידידת הסיוע אם יין מטעם יחעורך ד

האם המידע מהמפגשים יעבור לבית הדין או לבית המשפט?

 ית ב כולל אחר, לגורם עובר לא דע יוהמ מלא באופן חסוי ים במפגש נאמר ה כל 

 ית המשפט.ין ובהד

 ים שלכם או עם כל גורם אחר.יצגותכם להתייעץ בכל עת עם המיפשרבא
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 סעד דחוף וסעד זמני
 ני.צדדים רשאי לבקש סעד דחוף או סעד זמכל אחד מה

 תיחת תיק.ת הדין, בהתאם להנחיות פות ביתיק במזכיר וח יש לפת

 סעדים דחופים

 ת באופן מידי.ים דחופים שבהם נדרשת התערבוים, במקריכיוע בתקופת עיכוב ההלס

 סכסוך וב לייש בקשה הגשת אחרי ו א במקביל י, לפנ וף דח לסעד בקשה להגיש ן נית

 ין, למשל – ולהגשת תביעת הגירוש

 ההורים. בין מחלוקת כשיש ן בקטי דחופה יכיאטרית פס או ת ואירפ פעולה וע צלבי בקשה . 1

 או ת תיצקבו ת ינוכיח ות לפעיל לארץ, לחוץ קטין ת ירצי ישור ולא ון דרכ נפקת לה בקשה . 2

 ימים 30 וך בת להתקיים אמורה לחו"ל ציאה כשהי לכן, קודם וי צפ היה שלא אחר צורך ל

 ת הבקשה.ממועד הגש

במקרים הוריו, עם ן קטי של ות שה י הסדר יין בענ או ת נוומז ן יינבע וף דח לסעד בקשה . 3
 או צדדים ל ממש של נזק תגרום הסכסוך ישוב י הליך ת ילתחל תנה המ בהם חריגים 

 לילדיהם.

 וב סכסוך.יישת תחילה הגשת בקשה לייב, בקשה לסעד זה מחלתשומת הלב

 צא נמ לישראל מחוץ המתגורר כשהנתבע נות, לעגי מחשש ן ושילגיר דחופה תביעה . 4

 ות.וחדות מינסיבו בבישראל, א

 סעדים זמניים

 הליך במסגרת קבוע להסדר להגעה עד הקיים, צב המ ת א שמשמר כזה לרוב זמני, ון תרפ

 ין.ת הגירושיעוב הסכסוך ותבייש

 וב ההליכים.יכופת עתק יש תיק של סעד זמני רק עד לתום תן להגני

 עגונה

 בארץ נעלמו הבעל ות ועקב ים גירוש יעת תב שהגישה י מ

 . לתת גט נו כשיראו בחו"ל או שהבעל אי
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צו עיכוב יציאה מהארץ
 למנוע כדי וגשת מ מהארץ יציאה יכוב ע ו צ יל להט בקשה 

 את הנמצ בתביעה דין בעל ות נוכח יח להבט כדי ות, ינעג

 ום פסק הדין.יח את קיי להבטבבירור משפטי או כד

צו עיקול
 את למנוע במטרה ים נכס על ול יקע צו הטלת ל בקשה 

 ול העל בהם, ימוש ש ית עשי או רחתם הב את או מתם העל

 ים.הנכס ירידת הערך הכספי של ום ללגר

רחקהאו צו ה גנה צו ה
 למנוע מוסמך ין הד ית ב חה, במשפ ות אלימ של במקרה 

 בני הזוג יסת אחד מבני הזוג לדירת  כנ את

 ים.וריקו מאזור המגואף להרח

 מניעה זמני צו
 התקבלה לא עוד כל מעשה ות לעש האוסר זמני צו 

 ית אחרת.וטהחלטה שיפ
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גירושין שלא בהסכמה
 שלבי הליך הגירושין 

 וב סכסוךייש יך . הל1

 ותביעות נלוות יעת גירושין תב . 2

 ור גטיד. ס3

 גירושין גי תביעות סו
 חלוקת ילדים, על משמורת ות, מזונ – נוספות ות תביע ות רב פעמים ות נלו ן ירושיג תביעת ל

 ו'.רכוש וכ

 ים של תביעות גירושין – וגי סיש שנ

 תביעת גירושין – ללא תביעות נלוות . 1

ות, ונמז וש, רכ (חלוקת ות נלו ת תביעו ת וללהכ יעה תב – ין בגירוש וך והכר ין גירוש ת תביע . 2
 י שהות)ילדים והסדר    החזקת 

 המלצה לגט

 שאין פי על אף יתגרשו הזוג י שבנ וי הרא מן י כ קובע ין הד ת בי

 תית לחיוב בגירושין.עילה הלכ

 גט חיוב 

 חובה ת מוטל הבעל על כי ת הלכתיו ת ילוע בשל קובע הדין ית ב

 ובה לקבל גט.וטלת חו גט או כי על האישה מת לאשתלת

גט כפיית 
 הדין, ת בי כהחלטת גט הבעל ן יית לא אם כי קובע הרבני ין הד בית 

 ת מתן הגט.יו איש לכפות על
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א בהסכמהפתיחת תיק – גירושין של
 והכרוך גירושין ת תביע / ין גירוש תביעת ( המקרים ים המקר י בשנ התיק ת פתיח הליך 

 ירושין) זהה.בג

 המגורים מקום על ת וטישיפ ות אחרי ו של האזורי, ן הדי ית ב ידי על מטופלת ן ושיגיר יעת תב

 תגוררתם.ו הן שבתף האחרוהמשו

 תיחת תיק.ת הדין, בהתאם להנחיות פת ביתיק במזכירו וח יש לפת

 למדור בקשה למשל עזר, י סעד הדין ת מבי לבקש אפשר ית, העיקר לתביעה וסף נב

 ו'.ני וכניעה זמצו מ צו הגנה, י, יפספצ

 פרטים חשובים במילוי טופס התביעה

 תובע. פרטים אישיים של ה1

 נתבעצד ה. פרטי ה2

 וי כוחייפ ים), וכן ימים (אם קיצגיים המיין והטוענים הרבנ. פרטי עורכי הדי3

 ושין קודמים,  ישואין וגירידה, נות הפרנסיב ן ועל ישואינ. פרטי התביעה – מידע על ה4

 ת במשטרה ונוו, תלתקיימתי שהיפול משפחישור וטי גיכים, הלילדים משותפ

 ודמו אם היוות קיע    או תב

 נוספים ות הסעדים הופירוט מה ין ת הגירושיעת תבצדיקה אילה המ. פירוט הע5

 ן (אם ישנם כאלה)ת הדיים מביוקש    המב

מדור ספציפי
 ששימשה הזוג ני מב אחד מגורי את שיקבע ו צ למתן בקשה 

למתן עד הזוג, ני ב ירת בד ות הזכוי י נושי ת א נוע למ כדי ורם, למד
 מוגשת ות להי ולה יכ הבקשה הדין. ית ב ידי על אחרת החלטה 

 ניהם כאחד.ו לשו לשלום בית אנות אבמסגרת תביעה למזו
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 לסרבני גט צווי הגבלה
ים הקבוע הגבלה י צוו גט סרבן על יל להט מוסמך ין הד ית ב

 החזקת יעת מנ בנק, חשבון ול יהנ יעת מנ – בהן בחוק 

י רישו לו שדרוש מקצוע ל רישוי יעת מנ נהיגה, יון ריש
יציאה יעת מנ ידושו, ח או ן דרכו וצאת ה יעת מנ ממשלתי, 
וח יטהב ות וקצבא ות גמלא של ית חלק שלילה מהארץ, 

וק.ינ בצ יאהוכל הלאומי, ואף מאסר 
 לאחר גט, ית סרבנ אישה על הגבלה ווי צ הטלת לצורך 

 י הרבנ ין הד ית ב נשיא ור איש דרוש הדין ית ב יקת פס

 ול.הגד
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 תביעות נלוות לגירושין

 תביעת מזונות
 נותותביעות למז נם שלושה סוגי יש

 נות ילדים   • מזו

 ישהנות א   • מזו

 ירושיןנושא גנטי לון – לא רלוויזבות מן הע   • מזונ

 ות אחרי שלו האזורי, הדין ית ב ידי על ופלות מט ים ילד ת נומזו או ישה א ות מזונ יעת תב

 תגוררתם.ו התף האחרון שבשיפוטית על מקום המגורים המשו

 תיחת תיק.ת הדין, בהתאם להנחיות פת ביתיק במזכירו וח יש לפת

 מזונות ילדים

 ין.ית הדידי ב ייקבע על ות בסכום שונינים זכאים למזים קטילד

 רק כשזו נכרכה האם, צד מ האב והן צד מ ן ה ים ות ילדונמז בתביעת מוסמך לדון הדין ת בי

ן או בהסכמת הצדדים.ושית גירבתביע

 אישה מזונות 

 ין.ית הדות בנשואים, בכפוף להורא וד הם ת מבעלה כל עונות לתשלום מזאישה זכאי

 ירושין.ית גם ללא תביעת גת אישה אפשרונויעת מזהגשת תב
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תביעת משמורת ילדים והסדרי שהות
 על שיפוטית החלטה תן למ יעה תב או בקשה יש להג ים ההור אחד רשאי ים, הבא במקרים 

 ילדים אצלםי שהות של הורים, וכל הסדרת של הילדים בין הההמשמור

   • אם אחד ההורים מונע מהאחר לשהות עם הילדים
 ילדים עמםת של הן חלוקת זמני השהוייין ההורים בענת בימת מחלוק   • קי

נייןצורך להכרעה שיפוטית בע   • כל מקרה אחר שבו לדעת ההורה עלה ה

 פי על כלל בדרך ו יקבעי ות השה והסדרי ילדים ה משמורת ים, ההור בין מחלוקת יש אם 

 ורך לצ ים) ציאליוס עובדים וב (לר צועי מק גורם ן הדי ית ב ימנה כלל בדרך הילדים. ובת ט

 ות שה הסדרי ניין ובע המשמורת ניין בע ות צהמל יכללו ש דעת, וות ח ן ומת תסקיר יכת ער

 ילדים לא במשמורתו.עבור ההורה שה

 י ישראל ולחופשות.ועדוע, למימות השבים לרוב לייחסת מתהסדרי שהו

 מקום על ת וטישיפ ת אחריו ו של האזורי, הדין ת בי י יד על מטופלת ילדים משמורת יעת תב

תגוררתם.ו התף האחרון שבהמגורים המשו
 זה יהיה ין בגירוש שדן ן הדי ת בי ן, ושיירהג לאחר מוגשת ים ילד ת למשמור יעה תבה אם 

 תביעת המשמורת.ון גם בידש

תיחת תיק.ת הדין, בהתאם להנחיות פות ביתיק במזכיר וח יש לפת

 ות שה י והסדר ילדים משמורת נושא ב ההחלטה ת א לעדכן צורך עולה אם , הלב לתשומת 

 המוסמך ורם הג להיות יך ממש ין הד ת בי ים, הילד ו א ההורים של צבם במ נוי שי ות בעקב

 ן ופסק מלכתחילה.וא הגורם שדן, אם הוא הת ולעדכן את הפסק הדילשנו
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 ערעור ורשות ערעור

 ערעור
במקרים י, האזור הרבני הדין ית ב ן שנת סופי, ין ד פסק על ערעור להגיש תכם באפשרו

 הבאים – 

 ת בהלכהו בשל טעויתנן או ההחלטה נ. פסק הדי1

 ן בשיקול הדעתת לעינראית הו השל טעויתנן או ההחלטה נ. פסק הדי2

    או בקביעת העובדות
ת הדיוןצאוי באופן שהשפיע על תוורין האזית הדן בביוול הדניהצא פגם בנמ . 3

 תוח לפ יש מכך. יאוחר ולא הדין פסק ת קבל ועד ממ ימים 30 בתוך ור ערע להגיש אפשר 

תיחת תיק.ת הדין, בהתאם להנחיות פות ביתיק במזכיר

 להגיש יש – ביניים החלטת של מקרה בכל או זמני דין פסק על רעור ע של במקרה 

 עור.בקשה לרשות ער

 רשות ערעור
 ין האזורי.נתן בית הדיניים שור על החלטת בתכם להגיש בקשה לרשות ערעבאפשרו

ור תאושר, תוכלו להגיש ערעור.ות ערעאם בקשתכם לרש
 שתידרשו יתכן י ולם א ור, הערע ככתב לשמש תוכל ור ערע לרשות שהגשתם הבקשה 

נוספים. ים נאלהשלים ת

 מכך. יאוחר ולא ההחלטה קבלת ממועד ימים 10 בתוך ערעור ת רשו ת בקש להגיש אפשר 
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 ,לתשומת הלב
 יו ין שעלו של פסק הדצועית ערעור לא מעכבת את בת ערעור / בקשה לרשו   • הגש

יכובו.ים, אלא אם כן הוחלט על ע     מערער
 ית בב לכך בקשה ילה תח להגיש עליכם תן, ניש ין הד פסק וע צבי ת א לעכב נכם צובר אם 

 תן ים, כולל מנאת ילוי תנה במתו ן וע פסק דיציכוב בילע יתכן שההחלטה י י. ורן האז  הדי

 ת על ידי מבקש העיכוב.     ערבויו

 ת ערעורנות את שמיעת הערעור / הבקשה לרשותוסמך להין הגדול מ  • בית הד

 ות.וית ערב    בהפקד
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כמה זמן נמשך ההליך?

 סידור גט וקבלת תעודת גירושין

ושים.ון בהליך הגירושין, ולאחריו אתם גריך סידור הגט הוא השלב האחרהל
 רכוש, חלוקת ן כגו ווים הנל ושאים הנ כל וכמו שס לאחר צע מבו הגט ור ידס כלל בדרך 

ין.ין בפסק דן בהסכם ובו', ביות וכונמשמורת ילדים, מז

 ההליכים ימו שהסתי לפני ו צעולב הגט ור סיד את ים להקד יט מחל ן הדי ית ב בהם מקרים יש 

 ים האחרים.המשפטי

 סידור גט
 ירת שמות. חק1

 ת'יטול 'מודעו. ב2

 . כתיבת הגט3

 תן הגט. מ4

 ית הדין. מעשה ב5

גט
 ו ותובאמצע ות, ומזוז תורה ספר בו ים ותבשכ סת"ם בכתב מסמך 

 ית.יהודים הגירושין, בהתאם להלכה הנעש

 גטמידע כללי על ה

 של יה לגימטרי בהתאם ות, שור עשרה ים ישת יו יה שבגט ים והגנ

 בו. ות השור וחב מר ול גד יהיה הגט וסח נ ורך ושא ), 12(גט= גט ילה המ
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חקירת שמות
 ול על הגט נה, קט ת טעו אפילו ות, השמ ת תיבבכ טעות תיפול אם שכן י מהות זה הליך 

להיפסל.
ות. והאב הזוג ני ב ינויי וכ ותיהם אב שמות וג, הז ני ב של שמותיהם ים נכתב הגט י גב על 

 נרשמים. נם וג איני הזות המשפחה של בושמ ודת הזהות תע מספרי 

 כפי דווקא לאו וחדים, מי ים כלל פי ועל ית ודייח יב כת יטת בש תבים נכ ים נויוהכי ת השמו

 תם במסמכים אחרים.שמקובל לכתוב או

 מדרגה משפחה קרוב ועם צמם ע הזוג בני עם וג הז ני ב של ת השמו את ת מאמ הדין ת בי

 צד. נה מכל ראשו

 ביטול מודעות

נו.צות את הגט מרלפי ההלכה, על הבעל לת
 בהן יש ש הבעל, נתן ש הקודמות צהרות הה כל ות מבוטל ו שב הליך וא ה ודעות מ ביטול 

ול את הגט.ויות לבטל או לפסתן מתוך כפייה, ועשו רמיזה לכך שהגט ניאמירה א
 הגט של ו תוקפ ושין. הגיר ני לפ וג הז י בנ ין ב ו שנערכ ההסכמים ת א מבטל לא ות ודעמ ביטול 

 צוע שלהם בפועל. יוקף של ההסכמים או בבו לא תלוי בתעצמ

כתיבת הגט
 תורה ב שנאמר כפי לאישה, הבעל ידי על תן ניה סת"ם, ופר ס בכתב הנכתב שטר וא ה הגט 

 ן בידה".ונת ות "וכתב לה ספר כרית

 מתן הגט

 יה.ידת מת הטבעוירה א. האישה מס1

 ני ו ממת מגורשת ביטך זה, והרי אי גוהתקבל . הבעל אומר לאישה: "הרי זה גיטך, 2

 ת לכל אדם".י את מותר    מעכשיו, והר

 ת זרועה והולכת עמו ת אותו תחומנואחר כך ט תו ת את הגט, מרימה או. האישה מקבל3

 צי).וח ני מטרים ת (כש    ארבע אמו

 יע  ימים מעת קבלת הגט, מוד 92 ן במשך יע לאישה שאסור לה להתחתודן מ. בית הדי4

 הדין ית ב מודיע כן ו כמ וב. ש תנו יתח אם אלא זו עם זה להתייחד להם אסור כי ים צדדל

 ושה אסורה לכהן.    כי גר
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 גום לשון הגט – דוגמהרת

 גמה מתאימה לעיר ירושליםהדו

וחמש ושבעים ת מאו ושבע אלפים ת חמש נת ש ון יוס לירח ימים בשלשה בשבת י בשנ
 ות, ורב מי ועל השילוח י מ על ת היושב ושלים יר בעיר כאן נים מו נו שא ן יילמנ העולם לבריאת 

 שיש נוי וכי אחר שם וכל ת הנזכר ים ושלירב ומד הע ני פלו נקרא ה ני פלו בן י ונפל הנקרא י נא

ותך א תי ירשוג ושלחתי י ועזבת נוס א ני שא מבלי נפשי ון צבר תי צחפ י, ומולמק י ולאבותי י ל
 בירושלים היום ת העומד ני פלו הנקרא י פלונ בת נית פלו נקראת ה ת ניפלו אשתי את 

תה וע לכן ודם מק י אשת ית שהי ולמקומך, יך ולאבות לך יש ש י נווכי אחר שם וכל נזכרת ה
 איש לכל נשא להי ללכת בעצמך ת ושולט ת רשאי יי שתה אותך תי ירשוג י ועזבת שלחתי 

 וזה אדם. לכל ותרת מ את י והר ולעולם הזה יום מה (משמי) בידך ימחה לא ואדם י צשתר

 וישראל ת משה ת כדתויבה וגט כריושין ואגרת עזני ספר גיריהיה לך ממ

 י עדונן פלוני בי הנקרא פלפלונ

 י עדוננקרא פלני הי בן פלונקרא פלונני הפלו

 מעשה בית הדין

נזים אותו.ינים קרע בגט וגון קורעים הדיירושיום טקס הגלאחר סי
 נים הדיי ידי ב תום הח ן הגירושי על ישור א – ן' די ת בי 'מעשה ן הדי ית ב תב כו ן מכ לאחר 

ין.ידם מעשה בית דו לושה יקבלוהגר ו בעת סידור הגט. הגרוש שנכח

 גירושין קבלת תעודת 
 ין. הד בית ירות למזכ ת נולפ יש ים, הרשמי ות למוסד המוצגת ירושין ג תעודת ת קבל ורך צל

 ולשלם אגרה כחוק. ונת 'פספורט' יש להביא תמ
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 יצירת קשר ופניות הציבור

 עיון בתיק משפטי
 תיק המשפטי שלכם, ות התכם לקבל מידע על אודבאפשרו

 צעות – ין באמתנהל בבית הדהמ

 נכם.ניין בעיונהל הדו מתני בן הרבת בית הדיייה למזכירו. פנ1

 www//sides.rbc.gov.il ת ידע אישי לצדדים בכתוב. אתר מ2
 ן שבו ת בית הדיודי במזכירויסה לאתר, עליכם לקבל קוד ס   לפני הכנ

 נכם.ניייק בעתנהל הת   מ

 1700-501-531 ת ביממה  שעו 24 ני ממוחשב הפועל נה טלפו. מע3

 ן שבו ת בית הדיודי במזכירונה, עליכם לקבל קוד סות הראשותקשרי הה    לפנ

 נכם.ניייק בעתנהל הת    מ

 ידע ארצי (בהקמה).. מרכז מ4

 אים מנהלייםא חופש המידע ונושפניות בנוש
 ונה לממ נות לפ אפשר ן, הדי בית ות ירלמזכ הקשורה ונה תל להגשת או ית כלל מידע ת לקבל

 ור באמצעות – ידע לציביבור והעמדת מות הצניעל פ

 panatz@rbc.gov.il ני ואר אלקטרו. ד1
 1700-501-531 ון . טלפ2

 073-2629390 . פקס 3

 91342 ירושלים , 34500 ת"ד , 22 נשרים כנפי רחוב ניים, הרב ין הד י בת ת נהלה ואר: ד . 4

 אים שיפוטייםפניות בנוש
 נכם נייבע השיפוטי ההליך ול ניה ופן ולא ים לדיינ ים, ופטלש הקשורים ושאים בנ ות תלונ

  – צעותציבור באמנות התלו ציב נאפשר להגיש ל
 shoftim@justice.gov.il וני . דואר אלקטר1
 02-6595511 . טלפון 2

 02-6595516 . פקס 3

 ול, ירושליםופר, גבעת שאת ע, בי5 י צדום חפנח ואר: . ד4
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 רשימת בתי הדין הרבניים

                   דוא"ל מיקוד  ת.ד  כתובת שם בית הדין

ariel@rbc.gov.il 4070815 25 15 יהודה יאלאר 

ashdod@rbc.gov.il 1110 7 ן נחם בגימ אשדוד 

ashkelon@rbc.gov.il 781000 9190 19 יון בן גור  ןאשקלו

 באר שבע 4 התקווה 

 חיפה 24 צמאות הע

16 יב"ז ר  טבריה

4 עם ועולמו   ושליםיר

beersheva@rbc.gov.il 93 

haifa@rbc.gov.il 3303503 248 

1410001 haimb@rbc.gov.il 51 

9546304 jerusalem@rbc.gov.il 34380 

netanya@rbc.gov.il 3116 3 ברקת תניהנ 

petachtikva@rbc.gov.il 533 6 שפיגל והפתח תק 

zfat@rbc.gov.il 1300 6 צמן וי צפת 

rehovot@rbc.gov.il 76110 1054 

telaviv@rbc.gov.il 61162 

supreme@rbc.gov.il 9446778 1033 

4 ין ימנב  תרחובו

33 דוד המלך   תל אביב

 ,5 אהליאב 
 ירושלים

 ול בי“ד הגד

 לערעורים

29 בתי הדין הרבניים


	Structure Bookmarks



