
 (16 תקנה) 7 טופס

  ההליכים עיכוב תקופת של להארכה או לקיצור בקשה

 

      _______________ השיפוטית בערכאה

           ___________ ב

 __________________  תאריך

 __________________ תיק מספר

 

 :המבקש  שבין בעניין

 כוח בא ידי על מיוצג המבקש ואם

 _____________ :באמצעות

  ___________________ :מרחוב

 ________________: הפקסימילי _____________: טלפון

 

 __________________ :המשיב  לבין

 כוח בא ידי על מיוצג המשיב ואם

 __________________ :באמצעות

 __________________ : מרחוב

 __________________: טלפון

 : __________________הפקסימילי

 

 התדיינויות להסדר לתקנות 16 תקנה לפי ההליכים עיכוב תקופת של להארכה /לקיצור בקשה בזאת מוגשת

 .2016-ו"התשע, משפחה בסכסוכי



 :התקופה לקיצור הבקשה עילת

 חינוכית למסגרת ילד העברת ןבעניי דחופה בקשה הגשת; 

:  הדחיפות סיבת

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 אשפוז או טיפול, בדיקה בעניין דחופה שאינה בקשה או פסיכולוגי טיפול לעניין דחופה בקשה הגשת 

 ;יןבקט פסיכיאטרי    

: הדחיפות סיבת

__________________________________________________________________________ 

  שנה בתוך סכסוך ליישוב חדשה בקשה הוגשה אם ,משפחתי סכסוך של בעניין תובענה לצורך  

 אם או, לחוק( ה) 3 בסעיף המנויות התקופות חלפו שלגביה כאמור קודמת הבקשה מהגשת     

 ,כלשהי שיפוטית בערכאה משפטי סכסוך של אחר בעניין שיפוטית התדיינות הצדדים בין  מתקיימת     

  .החדשה הבקשה להגשת שקדמה השנה בתוך הסתיימה כאמור שהתדיינות או     

 המתנה שבהם חריגים במקרים,  קשר וסדרי ילדים החזקת או  מזונות  בעניין דחוף לסעד בקשה  

 ;לילדיהם או לצדדים ממש של נזק תגרום ההליכים עיכוב תקופת לתום     

: הדחיפות סיבת     

__________________________________________________________________________ 

 מתגורר שהוא או ידועה אינה השני הצד כתובת אם משפחתי סכסוך של בעניין תובענה הגשת  

 ;ות"המה פגישות קיום את מאפשרת שאיננה לתקופה לישראל מחוץ שוהה או לישראל מחוץ          

 עבירות עקב אישום כתב הוגש השני הצד נגד אם משפחתי סכסוך של בעניין תובענה הגשת לצורך 

 ;מהם אחד של או  הזוג בני  של ילדם כנגד או הזוג בת כנגד  מין או אלימות     

 תום עד עצור או אסיר הוא הצדדים אחד אם, משפחתי סכסוך של בעניין תובענה הגשת לצורך    

 .ההליכים     

 מוכות לנשים במקלט הנמצאת האיש של משפחתי סכסוך של בעניין  תובענה הגשת ; 



 משפחה לענייני משפט בית שבסמכות זר דין פסק של והכרה לאכיפה בקשה הגשת; 

 מתנהל או כינוס צו הוצא הצדדים לאחד אם מזונות לפסיקת או רכוש לחלוקת תובענה הגשת  

 ;רגל פשיטת הליך בעניינו     

 ממש של נזק תגרום ההליכים עיכוב תקופת לתום המתנה שבו מסוים בעניין תובענה הגשת  

 ( הסיוע יחידת המלצת את לצרף יש) לילדיהם או לצדדים     

 

 : התקופה להארכת הבקשה עילת

 לב תום בחוסר אליהן הופיע לא או ת"מהו פגישות לביטול גרם השני הצד; 

 מחלה, אבל בשל לכך שנועדה התקופה בתוך ת"המהו בפגישות להשתתף מהצדדים מאחד נבצר 

 ;ראשונה מדרגה משפחה בן של מחלה או     

 תקופת והארכת הבקשה הגשת במועד ראלליש מחוץ היה סכסוך ליישוב לבקשה הצדדים אחד  

 לשוב צפוי צד שאותו ובלבד ת"המהו פגישות של קיומן את לאפשר כדי נדרשת ההליכים עיכוב     

 קצר זמן תוך     

 :ודחיפותה הבקשה לעניין מצורפות אסמכתאות

 

  :אישיים פרטים .

 : _________________זהות מספר 

 _____________: בבית טלפון: _________________כתובת____________: לידה תאריך 

 ____________: בעבודה טלפון : _________________נייד 

 ____________: העבודה כתובת ____________: העבודה מקום 

  

 המשיב הזוג בן לגבי ימולאו הזוג בן פרטי * 

 .הקטין פרטי על נוסף הורה אותו של הפרטים ימולאו הורהו באמצעות קטין  של  בעניינו הבתביע * 

 בנוסף, ההורים שני פרטי ימולאו, דין עורך או לדין אפוטרופוס באמצעות קטין של עצמאית בתביעה* 



 .הקטין פרטי על  

 ____________ :הזוג בת/בן 

 ____________: זהות מספר 

  ____________: בבית טלפון ____________: כתובת ____________: לידה תאריך 

 ____________: בעבודה טלפון ____________: נייד 

 ____________: העבודה כתובת ____________: העבודה מקום 

  

  :להם נוגעת  הבקשה אם ילדים .2

     

 ____________: הילד מגורי מקום   ____________: לידה תאריך ____________: שם 

 

 הצהרה .3

  שהוזהרתי לאחר__________________  זהות תעודת מספר_______________  מטה החתום אני

  הקבועים לעונשים צפוי אהיה כן אעשה לא אם וכי, בלבד האמת ואת כולה האמת את לומר עלי כי

 :לאמר בזה מצהיר, בחוק

 _________המבקש אני

 ________ בתיק ההליכים עיכוב תקופת הארכת או לקיצור בבקשה לתמיכה ניתן זה תצהירי

  אסמכתאות על נסמך /ואמונתי ידיעתי מיטב לפי /אישית בידיעה לי ידוע האמור

 , אמת זה תצהירי תוכן כי בזה מצהיר אני

 ____________חתימה

            __________תאריך

 אישור

 _____________ בפני הופיע___________ ביום כי בזה מאשר _____________  מטה החתום אני

  כי שהזהרתיו ולאחר___________________ מספר זהות תעודת לפי שזיהיתיו /אישית לי המוכר



 , כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי, בלבד האמת ואת וכולה האמת את לומר עליו

 . בפני עליה וחתם, דלעיל הצהרתו נכונות אישר

  ______________ התצהיר מקבל חתימת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


