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 כאשר מתקבלת פניה לאיתור מספר רב של מבקשי צווי ירושה התהליך רתיאו

 

השלב 
 בתהליך

הערות, מילוי  אחריות פירוט המשימות
 טפסים וכו'

קבלת 
בקשה 
 מחברה

בירור  במידה והתקבלה במזכירות בית הדין בקשה הכוללת
ובה נתבקשה  ,יותר מחמישה אנשים אשר נפטרו עניינם של

הוי של מגישי בקשה יאת פרטי הז רמזכירות בית הדין למסו
 בנוגע לאותם נפטרים. אפשריים

 
 יש לבצע את הפעולות הבאות:

 

 .מילוי טופס בקשה )נספח ב'( ע"י מגיש הבקשה 
 

 את פרטי הזיהוי  בדק ואיתרמבקש בדיקה האם ה
ובבית  ירושה לענייניאתר של הרשם הנפטרים בשל 

 המשפט המחוזי.
 

. במידה והמבקש כבר פנה אל הרשם לענייני ירושה ואיתר א
אכן נפתח תיק בקשה  ו, ומתברר כיהמידע המבוקש אצל את

והמבקש מעוניין להמשיך בעניינו של הנפטר, בבית דין פלוני 
בית  אלהמבקש  יגיש –תיק באותו הולבדוק את הפרטים 

בנוסף, יצרף מסמך מהרשם המאשר  הדין בקשה לעיון צד ג'.
 כי אכן קיים צו ירושה/קיום צוואה בבית הדין פלוני.

 
. במידה והמבקש פנה אל הרשם לענייני ירושה ואל בית ב

 נחהתהמשפט המחוזי והמידע המבוקש לא נמצא, אז 
את המבקש לפנות אל "הממונה על מזכירות בית הדין 

 לחוק חופש המידע. (4)8סעיף ע לציבור" מכח העמדת מיד
ובבית  כי בדק אצל הרשם בטופס שבנספח ב' אשרהמבקש י

בעניינו של הנפטר ויצרף ולא מצא פרטים  המשפט המחוזי
 מסמך על כך.

 
. במידה והתברר כי הבקשה התקבלה במספר בתי דין ג

במקביל, מזכירות בית הדין תעביר אותה אל "הממונה על 
 ידע לציבור"  בהנהלת בתי הדין להמשך טיפול.העמדת מ

 

מזכירות בית 
 הדין

ומגיש 
 הבקשה
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 טופס בקשה לאיתור מספר רב של מגישי בקשה לצו ירושה/ קיום צוואה.

 ______________________בהרבני האזורי בפני בית הדין  

 _______________           ____________          ______________        המבקש :                      
 שם משפחה            שם פרטי                 שם החברה                                                              

 
                                           __________      _________________         ____________             _________ 
 מספר בית                                        תעודת זהות                          ישוב                                   רחוב                                      

 
                                    ___________          __________                                   ______@____________ 

 כתובת דואר אלקטרוני                              טלפון                       טלפון נייד                                              
 

 יש לסמן את הסעיפים הרלוונטיים
 

אני מאשר בזאת כי פרטי המנוח נבדקו על ידי או על ידי מי מטעמי באתר של הרשם לענייני ירושה עפ"י מספר  □
 זהות של המנוח. 

 בבית המשפט המחוזי.אני מאשר בזאת כי פרטי המנוח נבדקו על ידי או על ידי מי מטעמי  □

המנוח אותרו באתר של הרשם לענייני ירושה, ולמרות זאת הנני מעוניין  מאשר בזאת כי הפרטים בעניינו שלאני  □
להגיש בקשה לעיון צד ג' אל מזכירות בית הדין בו הוגשה הבקשה לצו ירושה. ]יש לצרף מסמך מהרשם המאשר 

 כי אכן קיים צו ירושה/קיום צוואה[.
תגבה על כך אגרה  –מאשר פתיחת תיק לעיון צד ג', אם יהיה צורך מצידי בצילום מסמכים מהתיק  בכך, הנני

 על פי התקנות.

אני מאשר בזאת כי פרטי המנוח לא אותרו אצל הרשם לענייני ירושה, וכן לא אותרו בבית המשפט המחוזי וכי  □
בקשה אל "הממונה על העמדת מידע  מדובר על למעלה מחמישה אנשים אשר נפטרו, ולפיכך אני מבקש להגיש

 ( לחוק חופש המידע, בכדי שייבדק האם קיים תיק בעניין עזבונו של המנוח.4)8לציבור" מכח סעיף 
]יש לצרף מסמך  לפיכך, אני מאשר תשלום אגרה עבור כל בקשה בנפרד לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע

 רושה/קיום צוואה[.צו י לא נמצא בידיהםהמאשר כי אכן  מביהמ"ש /מהרשם
 

היה ונמצא כי קיים תיק בעניין עזבונו של המנוח, ישלח "הממונה על העמדת מידע לציבור" מכתב אל הפונה 
ובו הודעה על הצורך בתשלום אגרה עפ"י חוק חופש המידע. לאחר קבלת התשלום על פי החוק והתקנות, ישלח 

ב' -לצו ירושה/קיום צוואה בצירוף נספחים א' והממונה את הפרטים הבאים: בית הדין שבו הוגשה בקשה 
 דלעיל ובצרוף נוהל עיון צד ג'.

הפונה יפנה אל בית הדין הרלוונטי ויגיש בקשה לעיון צד ג'. הבקשה תועבר אל כבוד הדיינים למתן החלטה 
 בתיק.

 
 ידוע לי, כי אם מזכירות בית הדין הרבני איתרה את המידע המבוקש             

בית הדין תמסור את הפרטים  ז. של המנוח וכבוד בית הדין אישר את מסירת המידע לצד ג', מזכירותעפ"י ת. 
 :הבאים

 

  .שם המבקש ושם משפחתו 

  .כתובת המבקש 

  אם הוא עו"ד או טוען רבני. -מייצג 

  .מידע האם ניתן הצו או לא ניתן 
 

 וכן, אם אני לא אסתפק במידע הנ"ל, יפתח תיק בקשה לעיון צד ג',                 
 כמוזכר לעיל )בקשת עיון צד ג' מותנית באישור ביה"ד לעיון בתיק(.                

 

היה והתברר כי המידע אינו מצוי בידי הנהלת בתי הדין, מזכירות בית הדין תפנה אל גנזך המדינה לשם איתור   □
 המידע המבוקש ותעדכן את המבקש.

 
 אני מאשר בזאת כי קראתי את המסמך הנ"ל והנני מסכים לכל אשר כתוב בו.

 
 

 ה: _______________תאריך:________________                                חתימ
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