
עמותות  –ת"בראשי

לערריםבית הדין 

הגשת בקשה מקוונת לפתיחת תיק ערר



תהליך הגשת הבקשה יתבצע באתר היחידה•

כרטיס חכםהאתר מחייב כניסה באמצעות •

ניתן להגיש באתר בקשות חדשות לפתיחת תיקי ערר ובקשות לתיקים פתוחים  •

באתר ניתן לעדכן ולהתעדכן על מצב תיקים•

צעדים ראשונים



נלחץ לערריםבאתר בית הדין 
הגשת ערר לפי חוק  על 

הכניסה לישראל

כניסה לאתר



יש להקליד סיסמא

בחלונית הסכמה לאישור  
פרטי  אישורנלחץ על 

ההזדהות שמופיעים

מופיעה חלונית בה נזין את הקוד  
לאישור  אימות האישי ונלחץ על 

הכניסה

כניסה והזדהות



פעולות באתר פעולות באתר

הגשת בקשה לפתיחת תיק ערר באופן מקוון

" תפעול אזור אישי



נוכל  אזור האישי ב
לצפות בבקשות  

שפתחנו ולבצע פעולות  
בתיקים 

ניתן להוסיף בקשות  
נלחץבבקשה חדשה 

על בקשה חדשה

מסך ראשי



סרגל התקדמות ילווה  
אותנו לאורך כל התהליך

לניווט בין המסכים  
יופיעו בתחתית המסך 
הכפתורים הרלוונטיים

בשלב הראשון נזין
פרטי הערראת 

בקשה חדשה



נושא הראשינבחר את ה

פרטי ערר



הנושא המשני  נבחר את 
הנושאים יופיעו בהתאם  –

לבחירת הנושא בראשי

פרטי ערר



פרטי ערר

נלחץ כעת 
הבאעל 



במסך זה נעדכן  
פרטי המגישאת 

ולאחר מכן  
הבאנלחץ על 

פרטי מגיש



הוסף עורר  נלחץ על 

פרטי עוררים



פרטי העוררנזין את 

שמורנלחץ על 

פרטי עוררים



ניתן לערוך את פרטי  
העורר בלחיצה על 

העיפרון

ניתן להוסיף  
עוררים חדשים

הבאנלחץ על 

פרטי עוררים



נצרף את המסמכים 
לבקשה הראשית

הבאנלחץ על 

מסמכים ובקשות



מסך אמצעי תשלום מאפשר לשלם  
בכרטיס אשראי ולעבור לתשלום בשרת  

התשלומים או לבקש פטור מאגרה

אמצעי תשלום



–פטור מאגרה באופציה 
יש לצרף מסמכי בקשה  

לפטור מאגרה

נלחץ על 
להגשת התיק

אמצעי תשלום



בסוף הגשת הבקשה נקבל  
אישור תשלום  

אישור הגשת בקשה

ניתן להדפיס את אישור  
התשלום וליצור תיק חדש  



פעולות באתר פעולות באתר

!תהליך הבקשה הסתיים בהצלחה
.כעת נעבור לאזור האישי

תפעול אזור אישי



ניתן לאתר תיקים על פי מספר
מספר בקשה וסטטוס תיק  , תיק

הצגולאחר מכן נלחץ על 

פרטי התיקנלחץ על 

חיפוש וכניסה לפרטי התיק



להוסיף  , בפרטי התיק ניתן לעיין בבקשות שהוגשו
לצפות במסמכים שנוספו ובהודעות  , חדשות

שהתקבלו מבית הדין

בכדי להוסיף בקשה  
הוספהמשנית נלחץ על 

עיון בפרטי התיק



הוספת  נפתחה חלונית 
בקשה חדשה

הוספת בקשה משנית



נבחר את הבקשה  
הרלוונטית

הוספת בקשה משנית



נוסיף קובץ בלחיצה 
,  במידה ונוסף קובץ שגויהאטבעל 

ניתן למחוק אותו על ידי  
הפחלחיצה על 

שמירהנלחץ על 

הוספת בקשה משנית



.הודעת אישור שהקובץ בבדיקה
אישורנלחץ על 

הוספת בקשה משנית



תגובה / כדי להוסיף הודעה 
נלחץ בשורת הבקשה על  

פעולותכפתור 

הודעה  / הוספת תגובה 



נפתח מסך בחירת  
פעולה חדשה

הודעה  / הוספת תגובה 



נבחר את הפעולה הרצויה

הודעה  / הוספת תגובה 



בכדי  אטבנלחץ על ה
להוסיף קובץ

שמירהנלחץ על 

הודעה  / הוספת תגובה 



יוצגו התראות הקשורות  פעמוןב
בעת לחיצה על אחת  . בקשות שהגשנול 

/ מהשורות נעבור אל מסך ההודעות 
המסמכים של הבקשה הרלוונטית  

פעמון התראות  



נצפה הודעותבלשונית 
בהודעות שנשלחו מבית הדין  

בנוגע לבקשה



נצפה מסמכיםבלשונית 
במסמכים שצורפו  

לבקשות

ניתן לצפות במסמך  
עיןבלחיצה על ה



אתר הדיונים

בכדי לצפות בלוח הדיונים נחפש  
Googel-ב Chrome 

לערריםבית הדין –לוח דיונים 



אתר ההחלטות

בכדי לצפות בהחלטות שהתקבלו בבית  
Googel-הדין נחפש ב Chrome 

לערריםמאגר ההחלטות בית הדין 



:האתר משתמש אותנו לביצוע פעולות שהן

הגשת בקשה מקוונת•

פעמון התראות  , הודעה/ הוספת תגובה , הוספת בקשה משנית–תפעול האזור האישי •

,  התיקפרטי , ניתן לעקוב בכל רגע נתון אחר התקדמות חייו של תיק באמצעות הסטטוסים•

.ההודעות והמסמכים שמתקבלים

!בהצלחה

לסיכום


