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יוזמה חדשה של הנהלת בתי המשפט לשיפור השירות לעורכי הדין

יישומון חדש של 'נט המשפט'
היישומון המסונכרן עם מערכת נט המשפט נגיש לעורכי הדין ללא עלות
***
מאפשר צפייה מכל מקום ובכל זמן בתיקי בית המשפט ,קבלת החלטות,
דואר ורשימה עדכנית של דיונים

מערכת בתי המשפט השיקה בימים אלו יישומון חדש של 'נט-המשפט' לקבלת מידע על תיקים
המתנהלים במערכת.
היישומון החדש פותח על ידי אגף המחשוב בהנהלת בתי המשפט בכדי לשפר ולייעל את השימוש
במערכת נט המשפט עבור קהל עורכי הדין שברשותם כרטיס חכם ולאפשר קבלת מידע באופן מקוון
ובזמן קצר.
עד כה ניתן היה להתעדכן במצב תיק תלוי ועומד באמצעות פניה למרכז המידע ו/או גישה פיזית
לבית המשפט ו/או באמצעות אתר האינטרנט .היישומון החדש יאפשר לכל עורך דין להתעדכן במצב
התיקים בהם הוא מוגדר כצד ,באמצעות המכשיר הנייד שברשותו.
היישומון מוצע להורדה במכשירי אנדרואיד ו IOS -ללא עלות תחת השם 'נט-המשפט' ומבטיח את
פרטיות השימוש בו באמצעות מערכת הזדהות אישית ,אשר תאפשר כניסה רק לאחר ביצוע הליך
רישום באתר האינטרנט באמצעות הכרטיס החכם.
באמצעות היישומון יוכלו עורכי הדין להתעדכן במצב התיקים ,לעקוב אחר החלטות בית המשפט,
לקבל דואר ולעיין בתיקים .כמו כן ניתן באמצעות היישומון לקבל את הדיונים העדכניים העתידיים
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מערכת בתי המשפט
דוברות והסברה
הנכונים לרגע השאילתה ולסנכרן באופן יזום על ידי המשתמש את המועדים שנקבעו ישירות ליומן
במכשיר הנייד.
לדברי מנהל בתי המשפט השופט מיכאל שפיצר" :מערכת בתי המשפט גאה להשיק את יישומון נט
המשפט .היישומון מהווה נדבך נוסף בשיפור השירות של מערכת בתי המשפט עבור קהל עורכי הדין,
המונה עשרות אלפי משתמשים .היקף הפעילות של עורכי הדין במערכת נט המשפט רב משל כל
אוכלוסיה אחרת והמערכת רואה חשיבות רבה בייעול השימוש בנט המשפט עבור המשתמשים
מקרב עורכי הדין".
למידע נוסף באשר ליישומון https://youtu.be/0M6vMgA7KJ0 :

בברכה,
אילת פילו ,עו"ד│ראש מערך דוברות והסברה
מערכת בתי המשפט│הרשות השופטת בישראל

_________________________________________________________________
בית משפט עליון רח' שערי משפט ,קרית בן גוריון ,ירושלים.
טל'  02-6750412/3פקס 02-6750422
Dover@court.gov.il

