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התמודדות עם נגיף  –לעבודה  הדין ובבתי המשפט בבתי הפעילות מתכונת תאמתה הנדון:

 (07.02.2021הקורונה )מיום 

 

 :05.02.2021 מיוםממשלה ההחלטת  נוכחלהלן הודעה לעניין מתכונת פעילות בתי המשפט ובתי הדין 

 

נסיבות אישיות או מקצועיות  בשלבעלי דין אשר מבקשים לדחות את מועד הדיון בעניינם עורכי דין ו .א

רשאים לפנות לבית המשפט  –מטעמים הקשורים במגבלות שהוטלו בהתאם להחלטת הממשלה  הנובעות

  .מנומקתלבית הדין בבקשה  או

 

הדין תוך שקילת מכלול הנסיבות הצריכות לעניין,  ובתידחייה כאמור תידונה על ידי בתי המשפט  בקשות .ב

  ממנו. יםאילוצים והמגבלות הנובעובכלל זה הכרה בצו השעה וה

 

בית הדין, ואשר נמנע  אוהמחויבים בנקיטת פעולה בסדרי דין או בהתאם להחלטת בית המשפט  דין בעלי .ג

רשאים אף הם לפנות בבקשה  –מהם לפעול כאמור נוכח המגבלות שהוטלו בהתאם להחלטת הממשלה 

 הדין, כמפורט לעיל.  מתאימה, אשר תטופל בהתאם לשיקול דעת בית המשפט או בית

 

הליך או ביצוע פעולה,  לנקיטתבדין או בהחלטת בית המשפט או בית הדין,  שנקבעושכל המועדים  יודגש .ד

 נותרים על כנם אלא אם תבוא החלטה אחרת. 

 

 ההנחיות על הקפדה תוך יתנהלו לעבודה הדין ובבתי המשפט בבתי שיישמעו ההליכיםהודעה זו  בתקופת .ה

, ובהתאם להוראות כל דין, והעובדים השופטים, הציבור בריאות על שמירה לצורך שנקבעו והמגבלות

מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הגבלות במערכת בתי המשפט(  ותובכלל זה תקנות סמכוי

" דמוק ימי, "מקומיים ענייניםתביעות קטנות,  מסוג קהל מרובי בדיונים. 2020 -"א התשפ)הוראת שעה(, 

 יומן הדיונים.   ווחשקיים קושי בקיום ההנחיות והמגבלות יבחנו בתי המשפט את הצורך ברי ככלותעבורה, 

 

 

  
 בשבט תשפ"אכ"ד 
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תבוא  –זו כפופה להערכות מצב עדכניות שנערכות מעת לעת. ככל שיהא שינוי במתכונת הפעילות שלעיל  הודעה 

 על כך הודעה נפרדת. 

 

 


