
 :לעבודה הדין בבתי מאגרה הפטורים עניינים

 

 ;הליך פתיחת שאיננה דין בית בפני פה בעל בקשה( 1) 

 ולפני מכן לאחר או דרישתו או ההליך הבאת עם, ביניים הליך הבאת או, ביניים לסעד בקשה( 2) 

 טעות לתיקון בקשה לרבות, ערכאה באותה הליך באותו והכל, נתינתו לאחר אף או הדין פסק מתן

 ;דין בפסק סופר

 ;כמשיב או כנתבע הדין בבית ועומד תלוי להליך להצטרף בקשה( 3) 

 רשות למתן בקשה להגשת מועד להארכת בקשה וכן ערעור להגשת מועד להארכת בקשה( 4) 

 ;ערעור

 ;אלה בבקשות החלטה על ערעור וכן אגרה מתשלום לפטור, אגרה להשבת בקשה( 5) 

 צו לביטול בקשה, בלבד אחד צד במעמד שניתנו החלטה או צו, דין פסק לביטול בקשה( 6) 

 מיום ימים שלושים בתוך הוגשה שהבקשה ובלבד, שהוזמן צד בהעדר שניתן תובענה של למחיקתה

 ;המחיקה צו או ההחלטה, הדין פסק למבקש שהומצאו

 ;פלילי ערעור וכן פלילי במשפט עניין או בקשה( 7) 

 במסגרת באלה וכיוצא דין-בי כתבי מסירת או עדים או דין בעל להזמנת פעולה או דרישה כל( 8) 

 ;ממנה פטורים שהיו או, הבאתו בעת אגרה ששולמה להליך בקשר הדין בית מנהל

 ;בוררות פסק או, גישור הסדר, לפשרה דין פסק של תוקף למתן בקשה( 9) 

 ;קודם פסק, כלשהי מסיבה, לבורר החזיר דין שבית לאחר שניתן בורר פסק לעיכוב בקשה( 10) 

 את בהם למלא או לעובד להמציאם חוק פי על מחויב המעביד אשר מסמכים להמצאת תביעה( 11) 

 ;חלקו

 ;לחוק 25 סעיף או( 4) או( 2()א)24 סעיף לפי הליכים( 12) 

 ;1959-ט"התשי, התעסוקה שירות לחוק 43 סעיף לפי הליכים( 13) 

 ;1951-א"התשי, ומנוחה עבודה שעות לחוק 30 סעיף לפי הליכים( 14) 

 ;1951-א"התשי, שנתית חופשה לחוק 14 סעיף לפי הליכים( 15) 

 ;1996-ו"התשנ, ולעובד לעובדת שווה שכר לפי הליכים( 16) 

 ;1958-ח"תשי, השכר הגנת חוק לפי הליכים( 17) 

 ;1970-ל"התש, איבה פעולות לנפגעי התגמולים לחוק 13 סעיף לפי הליכים( 18) 

 ;1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק שעניינם הליכים( 19) 

 ;1994-ד"התשנ, גזזת נפגעי לפיצוי חוק לפי הליכים( 20) 

 ;1992-ב"התשנ, משפחותיהם ולבני ציון לאסירי תגמולים חוק לפי הליכים( 21) 

 (;הכנסה הבטחת חוק – להלן) 1981-א"התשמ, הכנסה הבטחת חוק לפי הליכים( 22) 

 ;1972-ב"התשל(, תשלום חתהבט) המזונות חוק לפי הליכים( 23) 

(, חקיקה תיקוני) 2004 הכספים לשנת הכלכלית המדיניות לחוק 47 סעיף לפי ערעור( 24) 

 ;2004-ד"התשס

 ;1992-ב"התשנ, הוריות-חד משפחות חוק לפי תובענה( 25) 



 ;הלאומי הביטוח לחוק 391 סעיף לפי הליכים( 26) 

 (.26) עד( 11) בפסקאות כאמור בהליכים שניתנה החלטה על לערער רשות ובקשת ערעור( 27) 

 .חריגים מקרים למעט התביעה סכום פי על יסווג התיק**  

 התקנות הוראות הוא הקובע, מקרה בכל. הקהל לנוחות נערכו בו והנתונים כללי מידע כולל זה אתר

 הרלוונטיות


