
 שאלות ותשובות לימי הסגר -פעילות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה 

החליטה ממשלת ישראל על נקיטת פעולות שונות לשם בלימת העלייה  13.9.2020ביום 

בתחלואה וצמצום התפשטות נגיף הקורונה. הרשות השופטת מוחרגת בחוק מההוראות 

שנקבעו. עם זאת, ונוכח המגבלות שהוטלו על הציבור, הרשות השופטת פועלת לשינוי 

    הפעילות בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה.

 יצוין כי בהתאם לדין, יציאה להליך השיפוטי אפשרית גם במהלך הסגר. 

השופט ד"ר יגאל מרזל, בעניין אופן  ודמכתבו של מנהל בתי המשפט, כב בקישורמצורף 

חלה פגרת  10.10.2020ועד ליום  2.10.2020מיום  )כולל(. 01.10.2020ילות עד ליום הפע

 בית המשפט יעבדו באופן מצומצם. סוכות ולפיכך בתקופה זו 

פט ריכזנו מטה שאלות ותשובות נפוצות בכל הקשור לפעילות בתי המש – קל על מנת לה

 ובתי הדין בתקופה זו. 

 

 הסגר האם הוא יתקיים כרגיל? בתקופת לי דיון נקבע  .1

החלטה  יים כרגיל כל עוד לא התקבלה על ידי בית המשפטהדיון מתקתשובה: כן. 

 על דחיית מועד הדיון. אחרת המורה 

 

 איני יכול להגיע לדיון בשל מגבלות שחלות בתקופת הסגר, מה עלי לעשות? .2

באפשרותך להגיש בקשה מנומקת לדחיית מועד דיון, ולהמתין להחלטת בית תשובה: 

 המשפט.ולהמתין להחלטת בית המשפט 

 תשומת הלב כי עד להחלטה המורה אחרת, עליך להתייצב לדיון במועד שנקבע לכך.

 

איני תובע או נתבע בהליך משפטי, אך נדרשתי להתייצב לדיון שנקבע בו לצורך  .3

 מתן עדות בתקופת הסגר, האם עלי להתייצב לדיון? 

בעל מעמד בו הדין, מותרת הגעה להליך משפטי של צד להליך, על פי כן. תשובה: 

 שנדרש להשתתף בו.מי או 

 

https://www.gov.il/he/departments/news/spokemanmessage15092020


מה עלי לעשות במקרה בו התבקשתי להגיש מסמך לבית המשפט )כגון: תגובה,  .4

  בימי הסגר? כו'(, אך המועד האחרון להגשה הואוהגנה   כתב

ה, עליך להגיש בקשה להארכת מעונין לדחות את מועד ההגש במידה והנךתשובה: 

 להחלטת בית המשפט. ולהמתין, מועד

תשומת הלב כי עד להחלטה המורה אחרת, עליך להגיש את המסמך במועד שנקבע 

  לכך.

באמצעות הגעה למזכירות בית המשפט,  תהגשת מסמכים או בקשות מתאפשר

)ראה קישור לפרטי בתי באמצעות משלוח בפקסימיליה הפתוחה בימי הסגר, או 

 המשפט בהמשך(.

 

 בתקופת הסגר?  במזכירויות בתי המשפט קבלת קהלמתקיימת האם  .5

והכל תוך  גם בתקופת הסגר מזכירויות בתי המשפט פתוחות לקבלת קהלכן. : תשובה

 .שמירת מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם

לאור מצב התחלואה ברחבי הארץ, במקרים שאינם דחופים, מומלץ יחד עם זאת, ו

סגר, וככל הניתן לעשות שימוש באמצעים להימנע מהגעה אל המזכירויות בתקופת ה

מקוונים כגון מערכת "נט המשפט" לרבות באמצעות קוד הזדהות ממשלתית או 

 .או קבלת מידע , לביצוע פעולותיישומון "תיק טק"

 .לקבלת קוד הזדהות ממשלתית

 

 

בתקופת המזכירות תטפל במסמכים המוגשים מרחוק או באמצעות הפקס  האם .6

 ? הסגר

מזכירות בית המשפט תטפל במסמכים המוגשים מרחוק או באמצעות  כן.תשובה: 

 הפקס בתקופת הסגר.

 

חול ים או בימי חג/יעם מי אוכל ליצור קשר במקרים דחופים, בשעות אחר הצהר .7

 ?המועד

ראו של בית המשפט ) לפנות למזכיר הראשיניתן ופים בלבד, תשובה: במקרים דח

 בהמשך(. יצירת הקשר קישור לפרטי

https://login.gov.il/nidp/app/login?id=usernamePasswordSMSOtp&sid=1&option=credential&sid=1


  כיצד אוכל לברר מידע אודות תיקים המתנהלים בבתי המשפט ובתי הדין השונים?  .8

 באמצעות הטלפון: למרכז המידעניתן לפנות  לקבלת מידע ולבירורים שוניםתשובה: 

 .מייל או צ'אט ,077-2703333

 

 

 ובתי הדין לעבודהלפרטי בתי המשפט ים קישור

 פקס, מספרי טלפון למקרים דחופים()שעות פעילות, כתובות, מספרי 

 

 

  העליוןבית המשפט 

 

 בתי המשפט המחוזיים 

 

 בתי משפט השלום 

 

 בתי המשפט לענייני משפחה 

 

 בתי המשפט לעניינים מקומיים 

 

 בתי המשפט לתביעות קטנות 

 

 בתי המשפט לנוער 

 

 בתי המשפט לתעבורה 

 

 בתי הדין לעבודה 

 

 

 

o .מובא כשירות לציבור ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי 
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