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 ורדה וירט ליבנה ההנשיא
  9214906, ירושלים 20רחוב קרן היסוד 

 

                    
שיידונו בבתי הדין לפי תקנות בית בדבר סוגי עניינים נשיאת בית הדין הארצי לעבודה ת דעהו

  1991-הדין לעבודה )סדרי דין במצב חירום מיוחד(, התשנ"א
 
 

(, סדרי דין במצב חירום מיוחד)בית הדין לעבודה לתקנות )ג( 2מתוקף סמכותי לפי תקנה 

כי בתקופת תוקפה של הודעת שר המשפטים בדבר  תאני קובעהתקנות(,  –ן )להל 19911-שנ"אהת

 מצב חירום מיוחד יישמעו סוגי העניינים המפורטים להלן:

 

 בית הדין הארצי .1

 ;דחוף סכסוך קיבוצי (א)

 סגן הנשיאהית הדין הארצי לעבודה או ב תנשיאש ובקשות רשות ערעורערעורים  (ב)

   ;כי מחמת דחיפות יש לדון בהם והחליט

  .סעדים זמניים (ג)

 ערעורים בתיקי המוסד לביטוח לאומי; (ד)

 

 אזורי הדין הבית  .2

 ;דחוף סכסוך קיבוצי (א)

 ;בקשות לסעד ביניים (ב)

 אם השכר   19582-תובענות על שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, תשי"ח (ג)

 -בית הדין לעבודה, התשכ"ט  )ב( לחוק27אינו עולה על הסכום שנקבע לעניין סעיף 

19693; 

 קשות הנוגעות להליכים זמניים;ב (ד)

 בקשות לגביית עדות מוקדמת; (ה)

תיקי סע"ש שהדיון בהם החל בבקשה לסעד זמני והוחלט על ניהול הדיון בתובענה  (ו)

 העיקרית;

                                                 
 .447ק"ת התשנ"א, עמ'  1
 .86שי"ח עמ' ס"ח הת 2
 .70ס"ח התשכ"ט, עמ'  3
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 ; 19944-תשנ"דההליכים מכח חוק בריאות ממלכתי,  (ז)

, גמלת כים מול המוסד לביטוח לאומי שעניינם הבטחת הכנסה, דמי אבטלהיהל (ח)

 ;ערעורים על ועדות רפואיותסיעוד ו, גמלת יוחדיםשירותים מ

 .19595-תשי"טהלחוק שירות התעסוקה,  43ערעורים לפי סעיף  (ט)

מול המוסד לביטוח בנוסף לאמור בס"ק )ח( יתקיימו הליכים בכל סוגי התביעות  (י)

  ;31.12.18ליום לאומי שהוגשו עד 

 
או נשיא בית דין אזורי לעבודה בית הדין הארצי  תאין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מסמכות נשיא

אם ראו לעשות כן מטעמים  , להורות על שמיעת הליך מסוים אחראו שופט אחר שהם קבעו לכך

 שירשמו.   

 

 
. עד למועד זה תמשיך לחול הודעת נשיאת 3.5.2020מועד התחילה של הודעה עדכנית זו הוא יום 

 .22.3.2020בית הדין הארצי שנחתמה ביום 

 
 
 
 

                                                                                                 

 
 

 ( 2020באפריל  27ף )ג׳ אייר תש״

 
 שופטתורדה וירט ליבנה,                      

 בית הדין הארצי לעבודה   תנשיא
         

 
 

                                                 
 .156ס"ח התשנ"ד, עמ'  4
 .32ס"ח התשי"ט, עמ'  5


