
הנהלת בתי המשפט - פרטי בתי משפט ומידע נוסף - בתי משפט לענייני משפחה

http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/mishpacha.htm[19/06/2015 19:11:14]

  
  

בתי משפט לענייני משפחה פרטי בתי משפט ומידע נוסף דף הבית

    
  

בתי משפט לענייני משפחה    

מחוז
  

פקסטלפוןכתובתיחידה

מחוז צפון
  

 -077קרית הממשלה,היכל המשפט, נצרת עליתנצרת
2703333

04-6087454 

  
 -077כיכר צה"ל 1, קרית שמונהקרית שמונה

2703333
04-6956020 

  
 -077שד' הציונות 1, טבריהטבריה

2703333
04-6713233 

מחוז ירושלים
  

 -077רח' בית הדפוס 12, ירושליםירושלים
2703333

02-5010290 

מחוז חיפה
  

 -077שד' פל- ים 12, חיפה 33095 חיפה
2703333

04-8698312 

  
 -077דרך עכו 194, קרית ביאליקקריות

2703333
04-8748762 

  
 -077רח' דוד שמעוני 42 קניון "מול הכיכר", חדרהחדרה

2703333
04-6302314 

מחוז מרכז
  

 -077רחוב ישראל גלילי 5 ראשל"צראשון לציון
2703333

03-9425605 

  
 -077רחוב באזל 1א' פינת שמשון, פתח תקוה 49510פתח תקוה

2703333
03-9299551 

מחוז תל אביב
  

 -077ויצמן 1, תל אביבתל אביב
2703333

03-6926484 
 

03-6926843 
 

03-6926722 
מחוז דרום

  
 -077רחוב התקוה 5, ב"שבאר שבע

2703333
08-6470369 

  
 -077מורדי הגטאות, רובע ב', אשדוד 77370אשדוד

2703333
08-8514072 

  
 -077  חשוון 12 קרית גת

2703333
08-6670674 

  
 077-270333308-6362674 .דרך יותם 3אילת
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הנהלת בתי המשפט - ועדות חקירה - לבירור התנגשויות בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים באוקטובר 2003

http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/main.htm[19/06/2015 19:11:17]

  
  

פרטי בתי משפט ומידע נוסף דף הבית

    
  

פרטי בתי משפט ומידע נוסף    
  

בית המשפט העליון

הנהלת בתי המשפט

בתי משפט

בתי משפט מחוזיים   

בתי משפט שלום   

בתי משפט לענייני משפחה   

בתי משפט לעניינים מקומיים   

בתי משפט לנוער   

ועדות ערר   

בתי הדין לעבודה

משמר בתי המשפט

מרכז מידע ארצי
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הרשות השופטת - כללי - פרטי בתי המשפט - בית משפט השלום נצרת
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בית משפט השלום נצרת פרטי בתי משפט    דף הבית

    
  

בית משפט השלום נצרת    
 היכל המשפט החדש ככר קרית
 יצחק רבין, נצרת עלית מיקוד

1776602 
 
 
      

    טלפון
 077-2703333  מרכז מידע

      
 04-6087455  פקס

  04-6087454 
      

  קבלת קהל
קבלת קהל במזכירויות בתי המשפט:

 8:30-13:30  בימי א'-ה':
אישור

 8:30-13:30   תצהירים

אישור
 8:30-13:30   אפוסטילים

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',
 8:00-16:00   ה':

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 ולגבורה: 8:00-12:30

      
קבלת קהל בתקופת פגרת בתי

     המשפט:

בתאריכים
-15/8 
:16/7 

  
9:00-12:00 

בתאריכים
-31/8 
:16/8   

אין קבלת קהל
 למעט סעדים

 דחופים (בין השעות
(09:00-12:00 
 פירוט הסעדים על פי הנחיות מנהל

 בתי המשפט
אישור

אין קבלת קהל   תצהירים:

אישור
אין קבלת קהל   אפוסטילים:
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מנהל מחוז

דני זינתי   צפון

טל' מזכיר
 ראשי

 בעבודה:
  

04-6087985 

טל' מזכיר
   ראשי נייד:

050-6256548 
 למקרים דחופים

 לאחר שעות
 העבודה

 
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  

   רשימת השופטים והרשמים בבית משפט השלום
 נצרת

mailto:pniyot@court.gov.il
mailto:pniyot@court.gov.il
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בית משפט השלום קרית שמונה פרטי בתי משפט    דף הבית

    
  

בית משפט השלום קרית    
 שמונה

שד' תל חי 97, אזור תעשייה דרומי,
 קרית שמונה מיקוד 1103025

  
    טלפון
 04-6956000  מרכזיה
 04-6087960  פקס

      
קבלת קהל במזכירויות בתי

 המשפט:
 8:30-13:30  בימי א'-ה':

אישור
 תצהירים

  8:30-13:30 

אישור
 אפוסטילים

  8:30-13:30 

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 (למעט עניינים
 מקומיים)

  
  

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 ולגבורה: 8:00-12:30

      
קבלת קהל בתקופת פגרת בתי

 המשפט:
    

בתאריכים
-15/8 
:16/7 

  
9:00-12:00 

בתאריכים
-31/8 
:16/8 

  

אין קבלת קהל למעט
 סעדים דחופים (בין

 השעות -09:00
(12:00

פירוט הסעדים על פי הנחיות מנהל
 בתי המשפט

אין קבלת קהל  אישור

http://www.court.gov.il/heb/Home.aspx
http://www.court.gov.il/heb/Home.aspx
http://www.court.gov.il/heb/Home.aspx
http://elyon1.court.gov.il/heb/haba/menahel/main.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/haba/menahel/main.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/haba/menahel/main.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/haba/menahel/main.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/haba/menahel/main.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/haba/menahel/main.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/haba/menahel/main.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/haba/menahel/main.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/haba/menahel/main.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/haba/menahel/main.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/haba/menahel/main.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/haba/menahel/main.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/haba/menahel/main.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/haba/menahel/main.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/haba/menahel/main.htm


הרשות השופטת - כללי - פרטי בתי המשפט - בית משפט השלום קרית שמונה

http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/106.htm[19/06/2015 19:11:22]

 תצהירים:
אישור

 אפוסטילים:
אין קבלת קהל  

      
מזכירה

 ראשית:
ציפי פרג'  

טל' בבית
 המשפט

  04-6956055 

 050-6255124  נייד
 למקרים דחופים

 לאחר שעות
 העבודה

 
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 

  
      

בית משפט לענייני  הערות:
 משפחה:

קבלת קהל טלפוני
 באמצעות מרכז
 המידע הארצי,

בין השעות -8:00
16:00 בטלפון:

.077-2703333 
פקס: 04-6956020

   רשימת השופטים והרשמים בבית משפט השלום קרית
 שמונה
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בית משפט השלום טבריה פרטי בתי משפט    דף הבית

      
בית משפט השלום טבריה    

שד' מנחם בגין 1, טבריה מיקוד 1432301
  

    מספרי טלפון:
04-6713222  טלפון (מרכזיה):

04-6087960  מספר פקס:
      

קבלת קהל במזכירויות בתי המשפט:
 8:30-13:30  בימי א'-ה':

 8:30-13:30  אישור תצהירים
אישור אפוסטילים

  

8:30-13:30 

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 (למעט עניינים מקומיים)

 8:00-16:00  בימי ב', ג', ה':
 8:00-18:00 (בתקופת הפגרה עד השעה 16:00)  בימים א' , ד':

בימי ו', בערבי חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה: 8:00-12:30
      

    קבלת קהל בתקופת פגרת בתי המשפט:
 9:00-12:00  בתאריכים 15/8- 16/7:
אין קבלת קהל למעט סעדים דחופים (בין השעות 09:00-12:00)  בתאריכים 31/8- 16/8:

 פירוט הסעדים על פי הנחיות מנהל בתי המשפט
אין קבלת קהל  אישור תצהירים:

אין קבלת קהל  אישור אפוסטילים:
      

אילן עוזר  מזכיר ראשי
04-6713203  טלפון בבית המשפט:

050-6255117  נייד:
 

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  

 רשימת השופטים והרשמים בבית משפט השלום טבריה
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בית משפט השלום בירושלים בתי משפט השלום פרטי בתי משפט ומידע נוסף דף הבית

  
 

בית משפט השלום בירושלים  
רח' חשין 6, ירושלים, מיקוד

 6515601 
 (מדורים: אזרחי, פלילי,

 נוער, תביעות קטנות,
 ערעורי נכים, אפוסטילים)

  

לבתי המשפט לענייני
 משפחה ותעבורה נא ללחוץ

 כאן

 
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:

-02מרכזיה
6706411

-077מרכז מידע ארצי
2703333

ועדת ערר נכים,
 משפחות
 שכולות

 ואישורים
 נוטריונים

02-
6706446

  

 מספרי פקס:

-02מזכירות ראשית
5010290

מדור אזרחי
 ושכירות

02-
5010290

-02מדור פלילי
5010290

-02מדור נוער
5010290

מדור תביעות
 קטנות

02-
5010290

ועדת ערר נכים,
 משפחות
 שכולות

 ואישורים
 נוטריונים

02-
5010290

  

קבלת קהל במזכירויות בתי
 המשפט:

-8:30בימי א'-ה':
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13:30

-8:30אישור תצהירים
13:30

אישור
 אפוסטילים

8:30-
13:30

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

-8:00בימי ב', ג', ה':
16:00

-8:00בימים א' , ד':
18:00

 (בתקופת
 הפגרה

 עד
 השעה

(16:00 

בימי ו', בערבי חג, ביום
 הזיכרון לחללי מערכות

 ישראל וביום הזיכרון לשואה
 ולגבורה: 8:00-12:30

  

 קבלת קהל בתקופת פגרת בתי המשפט:

בתאריכים 15/8-
:16/7 

9:00-
12:00

בתאריכים 31/8-
:16/8 

אין קבלת
 קהל
 למעט
 סעדים
 דחופים

 (בין
 השעות
09:00- 
(12:00

פירוט הסעדים על פי הנחיות מנהל בתי המשפט

אין קבלתאישור תצהירים:
 קהל

אישור
 אפוסטילים:

אין קבלת
 קהל

  

אדלהמזכירה ראשית
 מזרחי

טלפון בבית
 המשפט

02-6706422
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050-6255090 למקרים דחופים בלבדנייד

סגן מזכירה
 ראשית

טלפון בבית
 המשפט

נייד

 

בתי משפט לענייני
 משפחה ותעבורה

רח' בית הדפוס 12,
 ירושלים מיקוד 95481

  

מספרי טלפון:

-02מרכזיה
5010222

מדורים משפחה
 ותעבורה -
 מרכז מידע

077-
2703333

  

 מספרי פקס:

-02מדור משפחה
5010290

-02מדור תעבורה
5010290

  

 קבלת קהל

  

רפי ברוךסגן מזכיר ראשי

טלפון בבית
 המשפט

02-
5010213

050-6255219 למקרים דחופים לאחר שעות העבודהנייד

  

רשימת השופטים והרשמים בבית המשפט השלום ירושלים

  

http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/menus/mnu_judges/mnu_jdgs_in_court_401.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/menus/mnu_judges/mnu_jdgs_in_court_401.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/menus/mnu_judges/mnu_jdgs_in_court_401.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/menus/mnu_judges/mnu_jdgs_in_court_401.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/menus/mnu_judges/mnu_jdgs_in_court_401.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/menus/mnu_judges/mnu_jdgs_in_court_401.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/menus/mnu_judges/mnu_jdgs_in_court_401.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/menus/mnu_judges/mnu_jdgs_in_court_401.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/menus/mnu_judges/mnu_jdgs_in_court_401.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/menus/mnu_judges/mnu_jdgs_in_court_401.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/menus/mnu_judges/mnu_jdgs_in_court_401.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/menus/mnu_judges/mnu_jdgs_in_court_401.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/menus/mnu_judges/mnu_jdgs_in_court_401.htm


הרשות השופטת - כללי - פרטי בתי המשפט - בית משפט השלום חיפה
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בית המשפט השלום חיפה פרטי בתי משפט    דף הבית

    
  

בית המשפט השלום חיפה    
רח' פלי"ם 12, חיפה מיקוד

3309515 
      

    טלפון
 04-8698000  מרכזיה

      
  פקס
אזרחי

 ותביעות
 קטנות

  
04-8698294-6 

 04-8698506  פלילי
 04-8698512  תעבורה
 04-8698312  משפחה

 04-8698150  נוער
 04-8698097  ארכיב

      
קבלת קהל במזכירויות בתי

 המשפט:
 8:30-13:30  בימי א'-ה':

אישור
 תצהירים

  8:30-13:30 

אישור
 אפוסטילים

  8:30-13:30 

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 ולגבורה: 8:00-12:30

      
קבלת קהל בתקופת פגרת בתי

 המשפט:
    

בתאריכים
-15/8   

9:00-12:00 

http://www.court.gov.il/heb/Home.aspx
http://www.court.gov.il/heb/Home.aspx
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:16/7 
בתאריכים

-31/8 
:16/8   

אין קבלת קהל
 למעט סעדים
 דחופים (בין

 השעות -09:00
(12:00

פירוט הסעדים על פי הנחיות מנהל
 בתי המשפט

אישור
 תצהירים:

אין קבלת קהל  

אישור
 אפוסטילים:

אין קבלת קהל  

      
 אחמד אבו סלאח  מזכיר ראשי

טל' בבית
 המשפט

  04-8698526

 050-6255619 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה  נייד
 

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  
סגן מזכיר

 ראשי
רבקה שובל  

טל' בבית
 המשפט

  04-8698381 

נייד

  

050-6255238 
 למקרים דחופים

 לאחר שעות
 העבודה

   רשימת השופטים והרשמים בבית משפט השלום
 חיפה
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בית משפט השלום קריות פרטי בתי משפט    דף הבית

    
  

בית משפט השלום קריות    
דרך עכו 194, קרית ביאליק/ קריון מיקוד 2723211

  
מספרי
 טלפון

    

 04-8748777  מרכזיה

      

    מספרי פקס

 04-8748784  אזרחי

 04-8748724  פלילי ונוער

תביעות
 קטנות

  04-8748719 

      
קבלת קהל במזכירויות בתי

 המשפט:
 8:30-13:30  בימי א'-ה':

אישור
 תצהירים

  8:30-13:30 

אישור
 אפוסטילים

  8:30-13:30 

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 ולגבורה: 8:00-12:30

      
קבלת קהל בתקופת פגרת בתי

 המשפט:
    

בתאריכים
-15/8 
:16/7 

  
9:00-12:00 

אין קבלת קהלבתאריכים

http://www.court.gov.il/heb/Home.aspx
http://www.court.gov.il/heb/Home.aspx
http://www.court.gov.il/heb/Home.aspx
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-31/8 
:16/8   

 למעט סעדים
 דחופים (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
 ראשי

איריס דדון    

טלפון
 בעבודה

    04-8748740 

 050-6256830 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה  טלפון נייד

 
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  

סגן מזכיר
 ראשי

  

טלפון
 בעבודה

  

טלפון נייד
  

למקרים דחופים
 לאחר שעות

 העבודה

   רשימת השופטים והרשמים בבית משפט השלום
 קריות
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בית משפט השלום בחדרה בתי משפט השלום פרטי בתי משפט ומידע נוסף   דף הבית

    
  

בית משפט השלום חדרה    
רח' הלל יפה 7, חדרה. מיקוד 3820310

  

מספרי
 פקס:

  

מזכירות
 ראשית

04-
6327590

מדור
 אזרחי

04-
6327580

מדור פלילי
 + נוער

04-
6327570/80

-04תעבורה
6327570

תביעות
 קטנות

04-
6327580

    

קבלת קהל במזכירויות
 בתי המשפט:

 8:30-13:30בימי א'-ה':

אישור
 תצהירים

8:30-13:30 

אישור
 אפוסטילים

8:30-13:30 

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 ולגבורה: -8:00

http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/Shalom.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/Shalom.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/Shalom.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/Shalom.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/Shalom.htm
http://www.court.gov.il/heb/Home.htm
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http://www.court.gov.il/heb/Home.htm
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12:30

    

  קבלת קהל בתקופת פגרת בתי המשפט:

בתאריכים
-15/8 
:16/7 

9:00-12:00 

בתאריכים
-31/8 
:16/8 

אין קבלת
 קהל למעט

 סעדים
 דחופים (בין

 השעות
09:00- 
(12:00

פירוט הסעדים על פי הנחיות מנהל בתי המשפט

אישור
 תצהירים:

אין קבלת
 קהל

אישור
 אפוסטילים:

אין קבלת
 קהל

    

מזכיר
 ראשי

נחום קלר

טלפון בבית
 המשפט

04-
6327550

-050נייד
6256550
 למקרים
 דחופים

 לאחר שעות
 העבודה

 
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 

  

סגן מזכיר
 ראשי

יעקב בכר

טלפון בבית
 המשפט

04-
6327515

-050נייד
6255521
 למקרים
 דחופים

 לאחר שעות
 העבודה

    

http://elyon1.court.gov.il/heb/haba/menahel/main.htm
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בית משפט לענייני
 משפחה

רח' דוד שמעוני 42, חדרה
  

    

מספרי
 טלפון

  

מרכז מידע
 ארצי

077-
2703333

    

מספרי
 פקס

  

ענייני
 משפחה

04-
6302314

    

  קבלת קהל

8:30-13:30בימים א'-ה'

בימי ו'
 וערבי חג
 (לסעדים
 דחופים)

8:30-13:30

9:00-12:00בפגרה

לתצהירים 
 בימים
 א'-ה'

 (בלשכת
 עורכי

 הדין, רח'
 הלל יפה

 25 חדרה)

8:30-12:45

מרכז מידע
 ארצי

8:00-16:00

    

   רשימת השופטים והרשמים בבית משפט השלום
 חדרה
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בית משפט השלום בראשון לציון פרטי בתי משפט    דף הבית

    
  

בית משפט השלום ראשון לציון    
ישראל גלילי 5, ראשון לציון מיקוד 7542604

  

מספרי
 פקס:

  

אזרחי
 ותביעות
 קטנות

03-
9425604

-03משפחה
9425605

-03פלילי
9425607

    

קבלת קהל במזכירויות
 בתי המשפט:

 -8:30בימי א'-ה':
13:30

אישור
 תצהירים

8:30- 
13:30

אישור
 אפוסטילים

8:30- 
13:30

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 ולגבורה: -8:00

http://www.court.gov.il/heb/Home.htm
http://www.court.gov.il/heb/Home.htm
http://www.court.gov.il/heb/Home.htm
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12:30

    

  קבלת קהל בתקופת פגרת בתי המשפט:

בתאריכים
-15/8 
:16/7 

9:00- 
12:00

בתאריכים
-31/8 
:16/8 

אין קבלת
 קהל
 למעט
 סעדים
 דחופים

 (בין
 השעות
09:00- 
(12:00

פירוט הסעדים על פי הנחיות מנהל בתי המשפט

אישור
 תצהירים:

אין קבלת
 קהל

אישור
 אפוסטילים:

אין קבלת
 קהל

    

מזכיר
 ראשי

מיכל דדון

טלפון בבית
 המשפט

03-
9425500

-050נייד
6255029
 למקרים
 דחופים
 לאחר
 שעות

 העבודה

 
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. 

סגנית
 מזכיר
 ראשי

מרינה
 שלום

טלפון בבית
 המשפט

03-
9425673

-050נייד
6255031
 למקרים
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 דחופים
 לאחר
 שעות

 העבודה

    

סגנית
 מזכיר
 ראשי

אופירה
 בוני

טלפון בבית
 המשפט

03-
9425691

-050נייד
6255174
 למקרים
 דחופים
 לאחר
 שעות

 העבודה

  
   רשימת השופטים והרשמים בבית משפט השלום

 ראשל"צ
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בית משפט השלום פתח תקוה פרטי בתי משפט   דף הבית

    
  

בית המשפט השלום פתח תקוה    
רחוב באזל 1א' פינת שמשון, פתח תקוה 4951034

 
לבית המשפט

 לתעבורה מחוז מרכז
 נא ללחוץ כאן

    
מספר

 טלפון:
  

מרכז מידע
 טלפוני

077-
2703333

    
מספרי
 פקס:

  

 (למדורים
 אזרחי,
 פלילי,

 ותביעות
 קטנות)

03-
9299546

  03-
9299548

ענייני
 משפחה

03-
9299551

-03נוער
9299546

03-
9299548

    
 קבלת קהל במזכירויות בתי המשפט:

 -8:30בימי א'-ה':
13:30

אישור
 תצהירים

8:30- 
13:30

אישור
 אפוסטילים

8:30- 
13:30

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)

    
מזכירה

 ראשית:
גילה דיין
 איפרגן

טל' מזכיר
 ראשי

 בעבודה:

03-
9299454

טל' נייד
 מזכיר
 ראשי:

 050-6255027 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה

 
לבירורים בתיקי בתי

http://www.court.gov.il/heb/Home.htm
http://www.court.gov.il/heb/Home.htm
http://www.court.gov.il/heb/Home.htm
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 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.     
סגן

 מזכירה
 ראשית:

אביב
 טסה

טלפון סגן
 בעבודה:

03-
9299456

טלפון נייד
 סגן:

050-6255172 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה

    
    

בית המשפט
 לתעבורה מחוז

 מרכז
רחוב הס 20 פתח

 תקווה מיקוד
4942020 

    
מספר

 טלפון:
  

מרכז מידע
 טלפוני

077-
2703333

 -03מרכזיה
9395800

    
מספר
 פקס:

03-
9395829

    
קבלת
 קהל

  

מידע על
 קבלת
 קהל

   לחצו
 כאן

    
מזכירה

 ראשית:
רונית

 בצלאל:
טל'

 מזכירה
 ראשית

 בעבודה:

03-
9395820

טל' נייד
 מזכירה
 ראשית:

 050-6255041 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה

לכתובת דואר

mailto:pniyot@court.gov.il
mailto:pniyot@court.gov.il
mailto:pniyot@court.gov.il
mailto:pniyot@court.gov.il
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http://elyon1.court.gov.il/heb/MerkazMeyda.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/MerkazMeyda.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/MerkazMeyda.htm


הנהלת בתי המשפט - בית המשפט השלום פתח תקוה

http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/302.htm[19/06/2015 19:11:42]

 אלקטרוני, ניתן
 לפנות בשאלות

 ובקשות לקבלת מידע
 אינפורמטיבי בלבד. 
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.       

   רשימת השופטים והרשמים בבית משפט השלום
 פ"ת

mailto:pniyot@court.gov.il
mailto:pniyot@court.gov.il
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בית משפט השלום בתל אביב פרטי בתי משפט  דף הבית

    

בית משפט השלום בתל אביב    
רחוב ויצמן 1, תל אביב מיקוד 6423901

  

  אזרחי, נוער, תעבורה ותביעות קטנות  

מספרי
 טלפון:

  

03-6926211מרכזיה

מרכז מידע
 טלפוני

077-
2703333

    

מספרי
 פקס:

  

מדורים
 אזרחי,
 פלילי,

 תביעות
 קטנות

03-6910699

 ** יש
 לשלוח
 למספר

 פקס אחד
 בלבד

 מהרשימה

03-6928326

  03-6926375

  03-6926417

  03-6926419

  03-6928327

    

 קבלת קהל במזכירויות בתי המשפט:

 8:30-13:30בימי א'-ה':

אישור
 תצהירים

8:30-13:30 

אישור
 אפוסטילים

8:30-13:30 

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 

 8:00-18:00בימים א' ,

http://www.court.gov.il/heb/Home.htm
http://www.court.gov.il/heb/Home.htm
http://www.court.gov.il/heb/Home.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/MerkazMeyda.htm
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 (בתקופת ד':
 הפגרה עד

 השעה
(16:00 

בימי ו', בערבי חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לשואה ולגבורה: -8:00
12:30

    

מזכיר
 ראשי

רחמים אשר

טלפון
 בבית

 המשפט

03-6969759

050-6255249 למקרים דחופים לאחר שעות העבודה  נייד

 
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  

סגנית
 בכירה
 למזכיר
 ראשי

ציפי גולדברג

טלפון
 בבית

 המשפט

03-6926211

050-6255224 למקרים דחופים לאחר שעות העבודהנייד

    

סגנית
 מזכיר
 ראשי
 לתחום
 האזרחי

אתי אבאי

טלפון
 בבית

 המשפט

03-6926211

050-6255194 למקרים דחופים לאחר שעות העבודהנייד

    

סגן מזכיר
 ראשי

 משמרת
 אחר

 הצהריים

אייל מבורך

טלפון
 בבית

 המשפט

03-6926211

050-6255508 למקרים דחופים לאחר שעות העבודהנייד

mailto:pniyot@court.gov.il
mailto:pniyot@court.gov.il
mailto:pniyot@court.gov.il
mailto:pniyot@court.gov.il
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מספר
 פקס:

  

מדור
 אזרחי

03-6910699

   ** יש
 לשלוח
 למספר

 פקס אחד
 בלבד

 מהרשימה

03-6928326

  03-6926375

  03-6926417

  03-6926419

  03-6928327

    

קבלת
 קהל: רח'

 ויצמן 1,
 ת"א

  

בימי א'-ה' 
 בקומת
 הכניסה

 חדר 177

8:30-13:30

בימי א'-ה'
 בקומה 2
 חדר 269

15:30-20:30

בימי ו'
 וערבי חג

אין קבלת
 קהל

9:00-12:00בפגרה

   

    

  

בית משפט לנוער
 בתל אביב

רח' שוקן 25, תל אביב
 מיקוד 66532

    

מספרי
 טלפון:

  

03-5128222מרכזיה

מספרי טל'
 במדור

03-5128207

03-5128208
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03-5128210

03-5128329

    

מספר
 פקס:

03-6817917

    

קבלת
 קהל:

  

בימים
 א'-ה'

8:30-13:30

מעצריםבימי ו'
 בלבד

קבלת קהל
 טלפונית

8:30-15:30

8:00:16:00מרכז מידע

    

מרכז
 מדור
 נוער

ויקי מיוחס

טלפון
 בבית

 המשפט

03-5128201

-050נייד
6256127

   

    

  

בית משפט לתעבורה
 בתל אביב

רח' שוקן 25, תל אביב
 מיקוד 66532

    

מספרי
 טלפון:

  

מרכז מידע
 ארצי

077-
2703333

03-5128222מרכזיה

    

מספר
 פקס:

03-5128221

    

קבלת
 קהל:

  

8:30-13:30בימי א'-ה'

  15:00-18:30

http://elyon1.court.gov.il/heb/MerkazMeyda.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/MerkazMeyda.htm
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 - למוזמנים
 לדיון בפני

 שופט לאותו
 תאריך
 בלבד. 

אין קבלת
 קהל

 לבירורים.

בימי ו'
 וערב חג

אין קבלת
 קהל

8:30-13:30תצהירים

9:00-12:00בפגרה

קבלת קהל
 טלפונית
 בימים
 א'-ה'

8:30-15:30

    

סגנית
 מזכיר
 ראשי

אביגיל בבייב

טלפון
 בבית

 המשפט

03-5128242

0506-256564 למקרים דחופים לאחר שעות העבודהנייד

   

    

בית משפט לתביעות
 קטנות

רחוב ויצמן 1, תל אביב
 מיקוד 64239

    

מספר
 טלפון

  

מרכז מידע
 טלפוני

077-
2703333

    

מספר
 פקס:

03-6910699

  03-6926417

  03-6926375

  03-6926419

  03-6928326

  03-6928327

    

קבלת
 קהל:

  

http://elyon1.court.gov.il/heb/MerkazMeyda.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/MerkazMeyda.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/MerkazMeyda.htm
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הנהלת בתי המשפט - פרטי בתי משפט - בתי משפט השלום - בית המשפט השלום תל אביב

http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/301.htm[19/06/2015 19:11:45]

בימי א'-ה'
 בקומה 2
 חדר 269

8:30-13:30

  15:30-20:30

9:00-12:00בפגרה

    

    

   רשימת השופטים והרשמים בבית משפט השלום
 ת"א
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הנהלת בתי המשפט - פרטי בתי משפט - בתי משפט מחוזיים - בית המשפט המחוזי ב"ש

http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/501.htm[19/06/2015 19:11:48]

  

בית המשפט השלום באר שבע פרטי בתי משפט   דף הבית

    
  

בית המשפט השלום באר שבע    
רחוב התקווה 5, באר שבע מיקוד 8489313

 
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:
 077-2703333  מרכז מידע ארצי

עניינים מקומיים (עריית
 ב"ש)

  08-6470281 

 08-6470134  מדור נוער
מענה אחה"צ לסעדים

 דחופים בלבד
  08-6470167 

      
    מספרי פקס:
 08-6470296  מדור אזרחי

 08-6470369  ענייני משפחה
 08-6470327  פלילי

 08-6470385  תעבורה
 08-6470382  תביעות קטנות

 08-6470181  נוער
      

קבלת קהל במזכירויות בתי המשפט:
 8:30-13:30בימי א'-ה':

 8:30-13:30אישור תצהירים
 8:30-13:30אישור אפוסטילים

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
 8:00-16:00בימי ב', ג', ה':
 8:00-18:00 (בתקופת הפגרה עד השעהבימים א' , ד':

(16:00 
בימי ו', בערבי חג, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון

 לשואה ולגבורה: 8:00-12:30
    

http://www.court.gov.il/heb/Home.htm
http://www.court.gov.il/heb/Home.htm
http://www.court.gov.il/heb/Home.htm
mailto:pniyot@court.gov.il
mailto:pniyot@court.gov.il
mailto:pniyot@court.gov.il


הנהלת בתי המשפט - פרטי בתי משפט - בתי משפט מחוזיים - בית המשפט המחוזי ב"ש

http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/501.htm[19/06/2015 19:11:48]

  קבלת קהל בתקופת פגרת בתי המשפט:
 9:00-12:00בתאריכים 15/8- 16/7:
אין קבלת קהל למעט סעדים דחופים (ביןבתאריכים 31/8- 16/8:

 השעות 09:00-12:00)
פירוט הסעדים על פי הנחיות מנהל בתי המשפט

אין קבלת קהלאישור תצהירים:
אין קבלת קהלאישור אפוסטילים:

    
אזרד איריס  מזכירה ראשית:

 08-6470270  טלפון בעבודה:
טלפון נייד:

 050-6255519 למקרים דחופים  
 לאחר שעות העבודה

שריקר אתי  סגנית מזכירה ראשית:
 08-6470270  טלפון סגן בעבודה:

טלפון סגן נייד:
 050-6255305 למקרים דחופים  

 לאחר שעות העבודה

   רשימת השופטים והרשמים בבית המשפט השלום באר
 שבע
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הרשות השופטת - כללי - פרטי בתי המשפט - בית משפט השלום אשדוד

http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/503.htm[19/06/2015 19:11:51]

  

בית משפט השלום אשדוד פרטי בתי משפט    דף הבית

    
  

בית משפט השלום אשדוד    
רח' מורדי הגיטאות, רובע ב',

 אשדוד מיקוד 7752101

 
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

  

 08-8514001מרכזיה

    

  מספרי פקס

 08-8514014אזרחי

 08-8514037פלילי

 08-8514018גזברות

תביעות
 קטנות

08-8514039 

ענייני
 משפחה

08-8514072 

עניינים
 מקומיים

08-8514039 

מזכירות
 ראשית

8514082-08 

    
קבלת קהל במזכירויות בתי

 המשפט:
 8:30-13:30בימי א'-ה':

אישור
 תצהירים

8:30-13:30 

אישור
 אפוסטילים

8:30-13:30 

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 (למעט עניינים מקומיים)

http://www.court.gov.il/heb/Home.aspx
http://www.court.gov.il/heb/Home.aspx
http://www.court.gov.il/heb/Home.aspx
mailto:pniyot@court.gov.il
mailto:pniyot@court.gov.il
mailto:pniyot@court.gov.il


הרשות השופטת - כללי - פרטי בתי המשפט - בית משפט השלום אשדוד

http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/503.htm[19/06/2015 19:11:51]

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 ולגבורה: 8:00-12:30

    
  קבלת קהל בתקופת פגרת בתי המשפט:

בתאריכים
-15/8 
:16/7 

9:00-12:00 

בתאריכים
-31/8 
:16/8 

אין קבלת קהל למעט
 סעדים דחופים (בין

 השעות 09:00-12:00)
פירוט הסעדים על פי הנחיות מנהל בתי המשפט

אישור
 תצהירים:

אין קבלת קהל

אישור
 אפוסטילים:

אין קבלת קהל

    

כרמית חנינאמזכיר ראשי

טל' מזכיר
 ראשי

 בעבודה

08-8514081 

 050-6255199נייד
 למקרים דחופים

 לאחר שעות העבודה

סגן מזכיר
 ראשי

נורין אקסלסי

טלפון סגן
 בעבודה

8514057-08 

 050-6255165נייד
 למקרים דחופים

 לאחר שעות העבודה

לבירור תיקי בית משפט לענייני משפחה יש לפנות למרכז המידע הארצי בטלפון: -077הערות
2703333

   רשימת השופטים והרשמים בבית משפט השלום
 אשדוד
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הנהלת בתי המשפט - פרטי בתי משפט - בית משפט השלום בקרית גת

http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/504.htm[19/06/2015 19:11:53]

  
  

בית משפט השלום קרית - גת פרטי בתי משפט דף הבית

    
  

בית משפט השלום קריית - גת    
רח' חשוון 12, רובע התעשייה קרית גת מיקוד 8202300

  
    

מספרי
 טלפון:

  

 
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 
מרכז מידע

 ארצי
077- 

2703333
מענה קולי -

 מרכזיה
08- 

6670600
    

מספרי
 פקס:

  

פקסים יוקלדו תוך 3
 שעות מקבלתם -  מידע

 יתקבל במרכז מידע
 ארצי

מדור אזרחי
: 

08-
6670605

מדור
 תביעות
 קטנות:

08-
6670616

מדור פלילי
: 

08-
6670635

מדור
 עניינים
 מקומיים
 (עמ"ק) :

08-
6670616

מדור ענייני
 משפחה

08-
6670674

-08מדור נוער:
6670660

מזכירות
 ראשית:

08-
6880547

    
קבלת קהל במזכירויות

 בתי המשפט:
 -8:30בימי א'-ה':

http://www.court.gov.il/heb/Home.htm
http://www.court.gov.il/heb/Home.htm
http://www.court.gov.il/heb/Home.htm
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הנהלת בתי המשפט - פרטי בתי משפט - בית משפט השלום בקרית גת

http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/504.htm[19/06/2015 19:11:53]

13:30
אישור

 תצהירים
8:30- 
13:30

אישור
 אפוסטילים

8:30- 
13:30

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 (למעט עניינים מקומיים)
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 ולגבורה: -8:00
12:30

    
  קבלת קהל בתקופת פגרת בתי המשפט:

בתאריכים
-15/8 
:16/7 

9:00- 
12:00

בתאריכים
-31/8 
:16/8 

אין קבלת
 קהל למעט

 סעדים
 דחופים (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:

מרים
 כרמלי,
 עו"ד

טלפון בבית
 המשפט

08-
6670628

-050נייד
6256031
 למקרים
 דחופים
 לאחר
 שעות
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 העבודה
סגן מזכיר

 ראשי:
רחל

 סולימני
טלפון בבית
 המשפט

08-
6670630

-050נייד
6255101
 למקרים
 דחופים
 לאחר
 שעות

 העבודה
    

  הערות:
מספר הטלפון של
 המזכירה הראשית
 וסגנית המזכירה
 הראשית לא נועד

 לבירורים
בנושא תיקים, פתיחת

 תיקים וכדומה.
לבירורים יש לפנות

 למרכז מידע בטלפון
.077-2703333 

  

   רשימת השופטים והרשמים בבית משפט השלום קרית
 גת
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בית משפט השלום אילת פרטי בתי משפט    דף הבית

    
  

בית משפט השלום אילת    
רח' יותם 3, אילת מיקוד 8851002

 
לבירורים בתיקי בתי המשפט - נא לפנות למרכז המידע הטלפוני  077-2703333 (למעט עניינים מקומיים) 

לתלונות ניתן לפנות לאגף לביקורת פנים בכתובת דוא"ל. אין להגיש כתבי בי-דין, מסמכים או בקשות
 באמצעות כתובת דוא"ל 

      

מספרי
 טלפון

    

 08-6362626  מרכזיה

מרכז מידע
 ארצי

  077-2703333 

      

    מספרי פקס

אזרחי
 ותביעות
 קטנות

  08-6375507 

פלילי
 ותעבורה

  08-6362673 

      

    קבלת קהל

קבלת קהל
 א'-ה'

  8:30-13:00 

קבלת קהל
 טלפונית

 א'-ה'
 (מרכז מידע

 ארצי)

  
8:00-16:00 

אישור
 תצהירים

  8:30-13:00 

אישור
 אפוסטילים

  8:30-13:00 

קבלת קהל
 ימי ו' וערב

 חג:

אין קבלת קהל  

קבלת קהל
 בפגרה

  9:00-12:00 

      

אתי דפנה  מזכירה

http://www.court.gov.il/heb/Home.aspx
http://www.court.gov.il/heb/Home.aspx
http://www.court.gov.il/heb/Home.aspx
mailto:pniyot@court.gov.il
mailto:pniyot@court.gov.il
mailto:pniyot@court.gov.il
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 ראשית

טל' מזכיר
 ראשי

 בעבודה

  08-6370788 

 050-6256621  נייד
 למקרים דחופים

 לאחר שעות
 העבודה

סגנית
 מזכירה
 ראשית

ברקאי רחל  

טלפון סגן
 בעבודה

  08-6362649 

      
לבירור תיקי בית משפט לענייני משפחה  הערות

יש לפנולבירור תיקי בית משפט לענייני משפחה יש לפנות למרכז המידע הארצי
טלפון: 077-2703333 

   רשימת השופטים והרשמים בבית משפט השלום
 אילת
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