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 לכבוד 
 יושבי ראש פורום משפחה

 לשכת עורכי הדין
 
 

 שלום רב,
                                                                                         

 פתיחת תיקי יישוב סכסוך בתקופת משבר הקורונה הנדון:
 19.3.2020סימוכין: פנייתכם בנדון מיום          

 
 

 הועברה לטיפולי.בעניין שבנדון פנייתכם לנשיאת בית המשפט העליון 

 

מחשובי אשר באמצעותו ניתן, בין היתר,  כידוע לכם, בחודשים האחרונים קידמה הנהלת בתי המשפט שינוי

לאפשר הגשה מקוונת של תיקי משפחה, דבר אשר לא מתאפשר היום נוכח הצורך בהקפדה על סיווג התיק 

פי דין וכן נוכח הצורך בביצוע "קשירה" של תיקי משפחה זה לזה על מנת שיידונו -ברמת החיסון הנדרשת על

)מצ"ב תשובתנו לפנייתכם מיום  המזכירות בסמוך למועד ההגשה ידי-, פעולה המבוצעת עלבפני אותו שופט

28.01.2020 .)  

 

כי  תחילה השינוי המחשובי בוצע ואולם נוכח הצורך לאפשר הטמעה נכונה של תהליך העבודה החדש, סברנו

 נכון יהיה לאפשר את פתיחת תיקי המשפחה באמצעות "נט המשפט" במסגרת של "פיילוט". 

 

ת התפשטות נגיף הקורונה, שבנו ובחנו את הצורך לאפשר כבר בעת הנוכחית פתיחה מקוונת לצד זאת, בעקבו

של תיקי משפחה לצורך הגשה של סעדים דחופים כקבוע בתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל )סדרי 

ם אשר זאת לצד שלל השירותים המקווני  , והודעת מנהל בתי המשפט.1991-דין במצב חירום מיוחד(, תשנ"א

 עורכי הדין כעניין שבשגרה וגם בעת הזו. וציבור המעמידה הנהלת בתי המשפט לטובת 

  
   בניסן תש"ף גי"
 2020באפריל  07

   
 4700-1001-2020-353944:מספרנו 

 )בתשובה נא לציין מספרנו(
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עם זאת, בשים לב לכך כי מדובר בסעדים דחופים, המוגשים כיום, לרוב, באופן פיזי במזכירויות בתי המשפט, 

מזכירויות בית המשפט על עם טלפוני יהיה על באי כוח הצדדים אשר מגישים הליכים באופן מקוון ליצור קשר 

יהיה קושי ממשי לקדם את הטיפול בבקשות  מנת לעדכנם על הגשה של סעד דחוף. ללא וידוא טלפוני זה

החלתו בעת הזו   : ראשית, וכאמור לעיל, מדובר בתהליך עבודה חדש אשרוזאת ממספר טעמים, הדחופות

וכחית אלפי הליכים באופן מקוון וזאת הגם לבתי המשפט מוגשים גם בעת הנ  נעשית מכורח הנסיבות. שנית,

 שכוח האדם בשירות הציבורי, ובכלל זה ברשות השופטת, עובד במתכונת מצומצמת ביותר. 

 

באמצעות  באופן מקוון תיקי המשפחהנוכח הצורך בהיערכות של הגורמים הרלוונטיים ברשות השופטת, הגשת 

 .21.4.20לאחר חג הפסח והחל מיום  תתאפשר בסמוך, לצורך הגשת סעדים דחופים במסגרתם, "נט המשפט"

 

 לאחר השלמה והטמעה של תהליך העבודה. הודעה על ההפעלה תתפרסם  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתק:
 כב' השופטת אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון

 הנהלת בתי הדין הרבניים
 עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין 
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