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 מדינת ישראל

 בתי הדין הרבניים

 
 

 

 דגשים - כיצד יש להגיש את הבקשה .א

 .טופס זה צריך להיות מצורף לטופס הרצאת פרטים לצורך בירור יהדות ▪

 .הנדרשים בטופס הפרטיםכל הקפד למלא את  ▪

 

 )מסמכים שחובה לצרף לטופס( צרופות .ב

 :לבקשה מסמכים אותם יש לצרף

 כולל ספח הכולל את פרטי הילדים וכן מצב אישי. צילום תעודת זהות  ▪

 טופס הרצאת פרטים לצורך בירור יהדות )ניתן להוריד מאתר בתי הדין הרבניים(. ▪

 

 מה הלאה? .ג

  .זימונך יעשה בטלפון, במייל או בפקסמוקד בירור יהדות יזמן אותך לפגישה עם מברר יהדות.  ▪

עם אמכם במידת האפשר,  ,פגישה עם מברר יהדות מומלץ להגיעבתאריך שנקבעה לכם  ▪

 :אם משום מה לא קיבלת את מבוקשך, אנא פנה ל .וסבתכם

  (ayelete@rbc.gov.il) 076-8894794טל'  - ת המוקד הטלפוני/מנהל

 (merav@rbc.gov.il)  076-8894787 טל' - ת הלשכה/מנהל

 (eliahu@rbc.gov.il)  076-8894788טל'  -מנהל האגף 

 

 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 

  טופס בקשה לפתיחת תיק בירור יהדות

tel:%20076-8894822
mailto:panatz@rbc.gov.il
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 טופס בקשה לפתיחת תיק בירור יהדות

 חובה למלאמסומן בכוכבית השדה  *  
  :תיק מספר       :בית הדין הרבני* מיקום  

   _______________________ /  _____ ___________________ 
 

       פרטי המבקש 1
 * שדה מסומן בכוכבית הינו שדה חובה   

__________________ ___________________ __________________________ _______________ 

 תאריך לידה*  תעודת זהות  מספר * * שם משפחה * שם פרטי

____________________ ________________ ______________________ 

 )אם יש( ¹ נישואין מיועד* תאריך  תאריך עליה*   ארץ לידה* 

__________________ ___________________ ___________________ _____________________ 

 האב -שם משפחה *   האב -שם פרטי * האם -* שם משפחה האם -פרטי* שם 

____________________ ________________________________ ____________ ______________ 

 מיקוד מספר בית*  * רחוב  * ישוב

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

 אין לקבוע תאריך לנישואין בטרם קבלת אישור יהדות. במידה ויש תאריך יש לצרף הזמנה.: ¹ הערה

 

      הבקשה תיאור 2
 *  שדה מסומן בכוכבית חובה למלא

  _________________________________________________________________________ * הנדון:

 כב' ביה"ד הרבני, * 

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

       

__________________  ___________________  __________________________   

   תעודת זהות  מספר *  * שם משפחה  * שם פרטי

____________________  ________________________________  ____________  ______________ 

 מיקוד  מספר בית*   * רחוב   * ישוב

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

 

      השלמת פרטים  3
 חובה למלאשדה מסומן בכוכבית   *  

 ]  [ לא       ]  [  כן    ? האם היו בירורי יהדות לקרובי משפחה מדרגה ראשונה * א.

 ________________? מתי _______________? היכןאם "כן", 

 ]  [ לא       ]  [  כן    תיקים קודמים בבית הדין?האם יש  * ב.

 ______________________ אולם/הרכב: _______________אם "כן", איזה? 
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      ילדיםאודות פירוט   4
 למלא * שדה מסומן בכוכבית חובה   

 האם יש ילדים?     ]  [ לא       ]  [  כן* 

  כמפורט:ם ילדיה אם "כן", פרטי   

 תעודת זהותמספר *  תאריך לידה*  מלא * שם #

1 ___________________________ _________ _________________________ 

2 ___________________________ _________ _________________________ 

3 ___________________________ _________ _________________________ 

4 ___________________________ _________ _________________________ 

5 ___________________________ _________ _________________________ 

6 ___________________________ _________ _________________________ 
 

  אישור  5
 לחתום ל האישורחובה    

________________________ __________________________ 

 חתימת המבקש תאריך

 

 

 
 

 


