משרד המשפטים

Ministry of Justice

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין

National Land Registry – Main Office

בהתאם לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב
חרום מיוחד) ,התשנ"א( 1991-להלן"-תקנות מצב חרום") ,לא יתקיימו
דיונים לפני המפקחים על רישום מקרקעין ,למעט בסעד זמני דחוף,
ובכפוף לשיקול דעתו של המפקח על רישום מקרקעין.
בקשה לסעד זמני דחוף ניתן להגיש באמצעות הפקדה בתיבת ההפקדה
המצויה מחוץ לפתח לשכת המפקח על רישום המקרקעין הרלוונטית
ולצרף קבלה על תשלום אגרה או להגישם באמצעות דואר אלקטרוני
או פקס ,כמפורט מטה.
יובהר ,כי בהתאם לתקנה  4לתקנות מצב חרום ,תקופת תוקפה של
הודעת שר המשפטים על מצב חרום מיוחד לא תבוא במניין הימים
לעשיית דבר שבסדרי דין או בנוהג ,שנקבעו בחיקוק או שקבע מפקח על
רישום מקרקעין .לפיכך ,לא נדרש להגיש בקשה להארכת מועד
בעניינים אלה.
מבלי לפגוע באמור ,ככל שצד להליך מעוניין להגיש מסמך ללשכת
המפקח (תביעה ,בקשה ,תגובה וכדומה) ,לעת הזו וכל עוד אין הוראה
אחרת ,ניתן להפקיד את המסמך בתיבת ההפקדה המצויה מחוץ
ללשכה או להגיש את המסמך באמצעות דואר אלקטרוני או פקס,
כמפורט מטה .חשוב למלא את פרטי ההתקשרות המלאים עם המגיש -
טלפון נייד ,דואר אלקטרוני וכתובת .הגשת מסמך כאמור לא תחל את
מניין הימים ,נוכח תקנות מצב חרום.
לשכות המפקח על רישום המקרקעין יפעלו במתכונת חירום ,לפיה
יתקיימו דיונים בעניינים דחופים בלבד.
במקרים דחופים הנוגעים להליך המשפטי ניתן ליצור קשר עם הלשכה
הרלוונטית באמצעות הטלפון בשעות :8:00-15:00
לשכה

מייל מזכירות

פקס

טלפון

רחובות ואשדוד

Shiputi-rehovot@justice.gov.il

02-6468032

0733929181/2
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תל אביב – כב'
המפקחת שרייבר

Shiputi-TA@justice.gov.il

02-6467468

0733928667

תל אביב -כב'
המפקחת להב

Shiputi-TA@justice.gov.il

02-6467870

0733928677

ירושלים

Shiputi-jer@justice.gov.il

02-6467898

0733926154/7/9

פתח תקוה

shiputi-PT@justice.gov.il

02-6467877

0733928943

נצרת ושלוחת עכו

02-6467821 shiputi-nazareth@justice.gov.il

0733922912

חולון

Shiputi-Holon@justice.gov.il

02-6467893

0733928972

באר שבע

Shiputi-bs@justice.gov.il

02-6468032

0733922201/2

נתניה

02-6467930 Shiputi-natanyu@justice.gov.il

0733929027

חיפה

02-6467975

0733921350

Shiputi-haifa@justice.gov.il

יש לעקוב אחר ההודעות המפורסמות באתר הרשות ולהתעדכן בדבר
הנחיות היוצאות מעת לעת.
אנו נעשה כל מאמץ להמשיך לתת שירות יעיל ומהיר ,ככל שהדבר
יתאפשר בנסיבות העניין.
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