מס' תיק __________________

בערכאה השיפוטית ב______________

תאריך___________________

בקשה לסעד דחוף שלא בדרך בקשה ליישוב סכסוך לפי תקנה
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בעניין שבין המבקש __________________ :מס' זהות_______________
ואם המבקש מיוצג על ידי בא כוח
באמצעות

מס' טלפון

רחוב

מס' פקס'

לבין המשיב _________________ :מס' זהות_______________
ואם המבקש מיוצג על ידי בא כוח
באמצעות

מס' טלפון

רחוב

מס' פקס'

מוגשת בזאת בקשה לסעד דחוף ללא בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף (3ז)( )1לחוק להסדר התדיינויות
בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) ,התשע"ה( .2014-להלן -התקנות)
 קיימים עניינים נוספים ביני ובין המשיב מלבד אלה המפורטים בבקשה זו לסעד דחוף שברצוני
ליישבם עם המשיב וידוע לי כי לשם כך עלי להגיש גם בקשה ליישוב סכסוך לפי תקנה  2לתקנות
להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) ,התשע"ו.2016 -
 ידוע לי כי לאחר הדיון בסעד הדחוף עלי להודיע ליחי דת הסיוע אם יש צורך בבקשה ליישוב סכסוך.
סוג הסעד הדחוף:
 בקשה לטיפול רפואי דחוף בקטין
סיבת הדחיפות:
___________________________________________________________________
 בקשת דרכון ויציאה מחוץ לישראל של קטין לפי תקנה (12א)(_)2לתקנות________________
סיבת הדחיפות:
___________________________________ ________________________________
 בקשה לסעד דחוף בעניין מזונות או הבטחת קשר של קטין עם כל אחד מהוריו ,במקרים חריגים
שבהם המתנה לפגישת המהו"ת הראשונה תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם.
סיבת הדחיפות:
 תובענה דחופה בענייני גירושין כשנתבע המתגורר מחוץ לישראל נמצא בישראל.
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סיבת הדחיפות:
___________________________________________________________________
 תובענה דחופה בענייני גירושין בנסיבות מיוחדות אחרות.
סיבת הדחיפות:
___________________________________________________________________
אסמכתאות מצורפות לעניין הבקשה ודחיפותה:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 .1פרטי המבקש:
מס' זהות

תאריך לידה

כתובת

טלפון

בבית

נייד

טלפון בעבודה

מקום העבודה

כתובת העבודה

פרטי בן הזוג ימולאו לגבי בן הזוג המשיב
 בתביעה בעניינו של קטין באמצעות הורהו ימולאו הפרטים של אותו הורה נוסף על פרטי הקטין.
 בתביעה עצמאית של קטין באמצעות אפוטרופוס לדין או עורך דין ,ימולאו פרטי שני ההורים ,בנוסף
על פרטי הקטין.
פרטי המשיב:
מס' זהות

תאריך לידה

כתובת

טלפון

בבית

נייד

טלפון בעבודה

מקום העבודה

כתובת העבודה

 .2ילדים אם הסעד הדחוף נוגע להם:
מס' זהות
שם

תאריך לידה
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מקום מגורי הילד

.3

הצהרה

אני החתום מטה _______________ מספר תעודת זהות __________________ לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק ,מצהיר בזה לאמר:
אני המבקש_________________________________________________________
תצהירי זה ניתן לתמיכה בבקשה לסעד דחוף בתיק ________ האמור ידוע לי בידיעה אישית /לפי
מיטב ידיעתי ואמונתי /נסמך על אסמכתאות אני מצהיר בזה כי תוכן תצהירי זה אמת,
________________
חתימה

________________
תאריך

אישור
אני החתום מטה _____________ ,מאשר בזה כי ביום ___________הופיע בפני
_____________ המוכר לי אישית /שזיהיתיו לפי תעודת זהות מספר _________________
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכולה ואת האמת בלבד ,וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות הצהרתו דלעיל ,וחתם עליה בפני.
חתימת מקבל התצהיר ______________
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