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 דגשים - לערוך את ההצהרהכיצד יש  .א
 .הסמכות המקומיתנקבע על פי מקום  - בית הדין הרבני בו יתנהל התיק ▪

 .עדכניים ומקוריים , דרכון או רישיון נהיגההמצהירתעודת זהות של בפני המאמת חובה להציג  ▪

 .3הנדרשים בטופס, כולל חתימה בסעיף  הפרטיםכל הקפד למלא את  ▪

 

 

 פרטי התקשרות עם הנהלת בתי הדין הרבניים .ב

 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 

 

 

  

 תצהיר כללי טופס
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 תצהיר כלליטופס 

 חובה למלאמסומן בכוכבית השדה  *  

  :תיק מספר       :בית הדין הרבני* מיקום  

   _______________________ /  _____ ___________________ 

 

      פרטי המבקש  1
 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

 
 

      תצהיר  3
 חובה למלא את התצהיר      

 _____________________________________ מטה מ/החתואני ה  

  ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כןלאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, 
 בזה לאמור:  ה/מצהיר

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת 

                _______________________ _______________________________ 

 ת המצהיר/החתימ תאריך

 

      אישור  11
 אימות התצהיר

 מזכיר ראשי/ סגן מזכיר ראשי )מחק את המיותר( /דיין, ________________________  אני החתום מטה

 ._______________ בבית הדין הרבני האזורי

   (___/___/______) ___________שנת  ___________לחודש _________ מאשר בזה כי ביום 

 בפני הופיע/ה

 מר/ת
__________________ ___________________ __________________________ 

 תעודת זהות / דרכון שם משפחה שם פרטי 

)מחק את המוכר לי בהיכרות אישית  /רישיון נהיגה /דרכון /תעודת זהותאשר הזדהה לפני באמצעות 
 .המיותר(

לעונשים הקבועים בחוק אם לא  ה להצהיר את האמת, וכי יהא/תהא צפוי/ה/כי עליו אחרי שהזהרתיו/ה
  ל וחתמ/ה בפני על הצהרתו/ה הנ"ל.בפני על נכונות ההצהרה הנ"כן, הצהיר/ה  תעשה/יעשה

_________________ 

 

_________________ 

 החתימ תאריך

 


