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הודעה בדבר החלת התקנות על בתי המשפט 
לפי תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל )סדרי דין 

במצב חירום מיוחד(, התשנ"א-1991

המשפט  בתי  לתקנות  2)א(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
מיוחד(,  חירום  במצב  דין  )סדרי  לפועל  ההוצאה  ולשכות 
מצב  בשל  כי  מודיע  אני  התקנות(,   - )להלן  התשנ"א-11991 
חירום מיוחד חלות תקנות 3 ו–5 לתקנות על בתי משפט השלום, 
על בתי המשפט המחוזיים ועל בית המשפט העליון, מיום י"ז 
 17( התש"ף  באייר  כ"ג  יום  עד   )2020 במאי   11( התש"ף  באייר 

במאי 2020( 

י"ג באייר התש"ף )7 במאי 2020(
)חמ 3-2270-ה1(

אמיר אוחנה  
      שר המשפטים

1  ק"ת התשנ"א, עמ' 446 

הודעה בדבר החלת התקנות על בתי הדין לעבודה
לפי תקנות בית הדין לעבודה )סדרי דין במצב חירום מיוחד(, 

התשנ"א-1991

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)א( לתקנות בית הדין לעבודה 
 - )להלן  התשנ"א-11991  מיוחד(,  חירום  במצב  דין  )סדרי 
התקנות(, אני מודיע כי בשל מצב חירום מיוחד, חלות תקנות 3 
ו–5 לתקנות על בתי הדין לעבודה, מיום י"ז באייר התש"ף )11 

במאי 2020( עד יום כ"ג באייר התש"ף )17 במאי 2020(  

י"ג באייר התש"ף )7 במאי 2020(
)חמ 3-5967(

אמיר אוחנה  
      שר המשפטים

1  ק"ת התשנ"א, עמ' 447 

הודעה בדבר החלת התקנות על בתי הדין לעררים 
שהוקמו לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952
לפי תקנות הכניסה לישראל )סדרי דין במצב חירום מיוחד 

בבית דין לעררים(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)א( לתקנות הכניסה לישראל 
)סדרי דין במצב חירום מיוחד בבית דין לעררים(, התש"ף-12020  
)להלן - התקנות(, אני מודיע כי בשל מצב חירום מיוחד, יחולו 
שהוקמו  לעררים  הדין  בתי  על  לתקנות   5 תקנה  וכן   3 תקנה 
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-21952, החל ביום י"ז באייר 
במאי   17( התש"ף  באייר  כ"ג  יום  עד   )2020 במאי   11( התש"ף 

 )2020

י"ג באייר התש"ף )7 במאי 2020(
)חמ 3-5995(

אמיר אוחנה  
       שר המשפטים

ק"ת התש"ף, עמ' 796   1

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 1068   2

 הודעה בדבר החלת תקנות על בתי הדין 
הדתיים הדרוזיים

לפי תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים )סדרי דין בבתי הדין 
הדתיים הדרוזיים בעת מצב חירום מיוחד(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)א( לתקנות בתי הדין הדתיים 
מצב  בעת  הדרוזיים  הדתיים  הדין  בבתי  דין  )סדרי  הדרוזיים 
חירום מיוחד(, התש"ף-12020 )להלן - התקנות(, אני מודיע כי 
בשל מצב חירום מיוחד, חלות תקנה 3 וכן תקנה 5 על בתי הדין, 
כהגדרתם בתקנות, החל ביום י"ז באייר התש"ף )11 במאי 2020( 

עד יום כ"ג באייר התש"ף )17 במאי 2020( 

י"ג באייר התש"ף )7 במאי 2020(
)חמ 3-5975(

     אמיר אוחנה
              שר המשפטים

ק"ת התש"ף, עמ' 776   1

הודעה בדבר החלת התקנות על בתי הדין השרעיים
לפי תקנות הקאדים )סדרי דין בבתי הדין השרעיים בעת מצב 

חירום מיוחד(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)א( לתקנות הקאדים )סדרי דין 
בבתי הדין השרעיים בעת מצב חירום מיוחד(, התש"ף-12020 
)להלן - התקנות(, אני מודיע כי בשל מצב חירום מיוחד, חלות 
החל  בתקנות,  כהגדרתם  הדין,  בתי  על   5 תקנה  וכן   3 תקנות 
באייר  כ"ג  יום  עד   )2020 במאי   11( התש"ף  באייר  י"ז  ביום 

התש"ף )17 במאי 2020( 

י"ג באייר התש"ף )7 במאי 2020(
)חמ 3-5976(

     אמיר אוחנה
              שר המשפטים

ק"ת התש"ף, עמ' 786   1

הודעה בדבר החלת תקנות שעת החירום על בתי 
הדין הרבניים

לפי תקנות שעת חירום )סדרי דין בבתי הדין הרבניים בעת 
מצב חירום מיוחד(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)א( לתקנות שעת חירום )סדרי 
דין בבתי הדין הרבניים בעת מצב חירום מיוחד(, התש"ף-12020 
)להלן - תקנות שעת החירום(, אני מודיע כי בשל מצב חירום 
מיוחד, הארכתי2 את החלת תקנות 3 ו–5 לתקנות שעת החירום 
על בתי הדין הרבניים, כך שהתקנות האמורות יחולו עד יום א' 

בסיוון התש"ף )24 במאי 2020( 

י"ב באייר התש"ף )6 במאי 2020(
)חמ 3-5996(

     יצחק וקנין
              השר לשירותי דת

ק"ת התש"ף, עמ' 804   1

י"פ התש"ף, עמ' 5176, עמ' 5212 ועמ' 5448    2
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