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הוראות נוהל  – 1/2020קיום דיונים בתקופת הקורונה
 .1לאור התמשכות נגיף הקורונה והשינוי התכוף בהנחיות באשר לאפשרויות
ההתכנסות ,לאור ריבוי מקרים של עוררים המצויים בבידוד או החוששים להגיע
לדיונים בשל מצבם הבריאותי ובשל אי-זמינות מקומות מתאימים לכינוס ישיבות
פרו נטאליות בחלק מהערים (נכון למועד הוראת נוהל זו בחיפה ובירושלים) ,ומתוך
מגמה לאפשר קיום של דיונים בעררים גם בתקופת הקורונה ,החליטה הוועדה
לאפשר קיום דיונים במתכונת המפורטת להלן:
 1.1קיום דיון פרונטאלי בתל-אביב – אפשרות קיום דיון פרונטאלי בתל-אביב גם
לתושבי הצפון והדרום .מותנה בהסכמת העורר או בא כוחו לקיום הדיון בתל-
אביב.
 1.1קיום דיון באמצעות תוכנת זום – מותנה בהסכמת העורר או בא-כוחו.
 1.1קיום דיון בזום במשרדי מזכירות ועדת הערר בחולון – לטובת עוררים שאין
ברשותם מחשב או שאינם מסוגלים להפעיל תוכנת זום – עשויה להיות אפשרות
להגיע למשרדי מזכירות ועדת הערר בחולון ולקבל גישה למחשב ולתוכנת זום
במועד שייקבע לדיון .הדבר מותנה בהנחיות שיהיו בתוקף מעת לעת בדבר
הגבלות הכניסה למשרדי מזכירות ועדת הערר וכן בהסכמת העורר או בא-כוחו.
 1.1דיון פרונטאלי  -המתנה לדיון פרונטאלי שייקבע למועד שבחלוף ההגבלות על
התכנסות וזמינות של חדרי דיונים מתאימים בחיפה ובירושלים.
 .2אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכות הוועדה הנתונות לה ע"פ דין ,ובכלל זה ,רשאית
הוועדה להורות שדיון שהחל באמצעות תוכנת הזום יתנהל באופן פרונטאלי במועד
נדחה בהתאם לנסיבות ולפי שיקול דעתה.
 .3מזכירות ועדת הערר תציע את האפשרויות הנ"ל לעוררים ו/או באי כוחם בהתאם
לסדר העדיפות שלעיל וכן תכלול הוראת נוהל זו באתר האינטרנט של מזכירות ועדת
הערר.
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 .4הוראה נוהל זו תהיה בתוקף עד לביטולה ו/או שינויה.
 .5תחילת יישום נוהל זה מתאריך :מידי.
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