הרשות השופטת  -כללי  -פרטי בתי המשפט  -בית המשפט המחוזי תל-אביב

דף הבית פרטי בתי משפט בית המשפט המחוזי תל-אביב

בית המשפט המחוזי תל-אביב
רח' ויצמן  ,1תל אביב מיקוד 6423901
לבירורים בתיקי בתי המשפט  -נא לפנות למרכז המידע הטלפוני 077-2703333
לתלונות ניתן לפנות לאגף לביקורת פנים בכתובת דוא"ל  .אין להגיש כתבי בי-דין ,מסמכים או בקשות
באמצעות כתובת דוא"ל
מספרי טלפון
מרכזיה
מספרי פקס

03-7474000
03-7474122
03-7474123

קבלת קהל במזכירויות בתי המשפט:
בימי א'-ה':

8:30-13:30

אישור
תצהירים

8:30-13:30

אישור
אפוסטיל

 13:00 -08:30בימים א' ו ד'

בימי ו' ,בערבי חג ,ביום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה:
אין קבלת קהל למעט סעדים דחופים )בין השעות
(08:30-12:00
מענה טלפוני במרכז המידע בטל'077-2703333 :
בימי ב' ,ג' ,ה'8:00-16:00 :
בימים א'  ,ד') 8:00-18:00 :בתקופת הפגרה עד
השעה (16:00
בימי ו' ,בערבי חג ,ביום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה8:00-12:30 :
קבלת קהל בתקופת פגרת בתי המשפט:
בתאריכים:
21/7 - 19/8

9:00-12:00

בתאריכים:

אין קבלת קהל למעט סעדים דחופים
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הרשות השופטת  -כללי  -פרטי בתי המשפט  -בית המשפט המחוזי תל-אביב

20/8 - 05/9

)בין השעות (09:00-12:00

פירוט הסעדים על פי הנחיות מנהל בתי המשפט
אישור
תצהירים:

אין קבלת קהל

אישור
אפוסטילים:

אין קבלת קהל

מזכירה
ראשית

ריקי סמואל  

טל' מזכיר
ראשי בעבודה

03-7474111

נייד

 050-6255105למקרים דחופים לאחר שעות העבודה

סגנית
מזכירה
ראשית

פלורי גלמור )פרדס(

טל' בעבודה

03-7474105

נייד

 0506-256195למקרים דחופים לאחר שעות העבודה

להלן רשימת תורנים אחרי שעות העבודה – משעה  16:00עד השעה :22:00
מנהלת מדור פלילי
סגנית מנהלת מדור פלילי
מנהלת מדור אזרחי
סגן מנהל מדור אזרחי
מנהל מדור רשמים
מנהל מדור פשר
סגנית מנהל מדור פשר
מנהלת מדור ערעורים
סגנית מנהלת ערעורים
מנהלת שרות לקהל
סגנית מנהלת שרות לקהל
מנהלת מדור מנהלי
סגנית מנהל מדור מנהלי
מנהלת הארכיב

דנון ליזה
שרי כהן
טל ולין בלולו
פולי שירי
עובד מליחי
משה רזניק
חגית קוסטינר
שלי סימון
דבורה בלסי
אורלי אבן צור
דורית יום טוב
ענת בלדוט
ציפי חסון
קלרה סמולסקין

0506255366
0506255286
0506256669
0506255422
0506226680
0506255306
0506255410
0506256189
0506255372
0506255346
0526310055
0506255922
0506256173
0506255785

03-7474096
03-7474098
03-7474100
03-7474161
03-7474154
03-7474095
03-7474093
03-7474139
03-7474141
03-7474074
03-7474079
03-7474148
03-7474094
03-7474013

  רשימת השופטים והרשמים בבית המשפט המחוזי
תל-אביב
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