מדינת ישראל
הנהלת בתי המשפט

הוראות מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים שישמעו ופעילות מזכירות בתי המשפט
בתקופת הפגרות
תקנה  1לתקנות בתי המשפט (פגרות) ,התשמ"ג 11891-קובעת את פגרות בתי המשפט כדלקמן:
 .1פגרת סוכות – מיום י"ד בתשרי ועד יום כ"א בתשרי
 .2פגרת הפסח – מיום י"ד בניסן עד יום כ"א בניסן
 .1פגרת הקיץ – מיום  21ביולי עד יום  5בספטמבר
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות הנ"ל ,ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון ,אני קובע
את סוגי העניינים שיישמעו בפגרות אלו וזאת כלהלן:
 .1בבית המשפט העליון
( )1עניינים פליליים
 עררים ,בקשות לעיון חוזר ובקשות להארכה בעניין מעצרים ושחרור ממעצר;


ערעור פלילי בהליך שבו נידון המערער למאסר ולא ניתן צו לעיכוב ביצוע גזר הדין וערעור
על החלטת בית המשפט המחוזי שלא לעכב ביצוע גזר דין;



ערעורים על פסקי דין שניתנו בבתי המשפט המחוזיים בעניין הסגרה.



ערעור על החלטה בבקשה לצו מינהלי
( )2עניינים אזרחיים ומנהליים



בקשות הנוגעות לסעדים זמניים.
( )1ענייני בג"ץ



בקשות הנוגעות לצווי ביניים.

 .2בתי המשפט המחוזיים
( )1עניינים פליליים


בקשות למעצר עד תום ההליכים ,לרבות שחרור בערובה ובקשה לעיון חוזר;



צו איסור פרסום ,צווים לפי חוק האזנת סתר ,בקשה לגביית עדות מוקדמת ושמיעת
העדות עצמה ,ביטול צו הבאה ,בקשה להטלה או ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ ,בקשות
לביטול פקודת מאסר עקב אי תשלום קנס ובקשה לעיכוב ביצוע גזר דין ,בקשה לדחיית
תחילת ריצוי עונש מאסר ,בקשה לעיון בחומר חקירה ,בקשה מטעם שירות המבחן

 1ק"ת תשמ"ג ,עמ' 2061

ומטעם הממונה על עבודות שירות ,לרבות בקשות להארכתם ובקשות לעיון חוזר; צווי
פיקוח על עברייני מין לפי חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין ,התשס"ו 2002-וצווי
הגנה לפי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע עבירה ,התשס"ה ;2002


ערעורים/עררים על החלטות שניתנו בבתי משפט שלום בעניינים שנקבע כי יש לשמוע
אותם בתקופת הפגרה ובכלל זה ,עררים על החלטות שניתנו בבתי משפט שלום בענייני
צווים כגון ,צו מעצר ושחרור ממעצר.



בקשה להאזנת סתר לפי חוק האזנת סתר ,התשל"ט1898-



בקשה למעצר מינהלי



ערר על דחיית פגישה עם עורך דין
( )2עניינים אזרחיים



ערעורים על החלטות שניתנו בבתי משפט השלום ,בעניינים שנקבע לגביהם כי יש לשמוע
אותם בתקופת הפגרה;



בקשות לסעדים זמניים (לרבות עיכוב הליכים) ולביטולם;



בקשות של פקידי שומה שהוגשו לפי סעיף  182לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש];



גביית עדות מוקדמת וכן גביית עדות לפי תקנות עזרה משפטית בין מדינות ,תשנ"ט.1888-
( )1עניינים מינהלים



צווי ביניים לפי סעיף  8לחוק בתי המשפט לעניינים מינהליים ,תש"ס;2000-



עתירות אסירים או עתירות מדינה כנגד החלטות של ועדות שחרורים לפי חוק שחרור על
תנאי ממאסר ,תשס"א ,2001-עתירות אסירים כנגד החלטות על הפקעת עבודות שירות
וכליאת עובד השירות בבית סוהר.

 .3בתי משפט שלום ,לרבות בתי משפט שלום לנוער ,בתי משפט לתעבורה ,בתי משפט לענייני
משפחה ובתי משפט לעניינים מקומיים
( )1עניינים פליליים


צווים  -בקשות שעניינן צווים כגון ,צו מעצר ,שחרור ממעצר או שחרור בערובה ,לרבות
הארכת תוקפה של ערבות שהוטלה ע"י קצין ממונה ,צו חיפוש ,צו תפיסה ,צו מסירת
תפוס ,צו איסור פרסום ,בקשה להטלה או ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ ,צו לקבלת נתוני
תקשורת ,לרבות בקשות להארכתם ובקשות לעיון חוזר; צווי פיקוח על עברייני מין לפי
חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין ,התשס"ו 2002-וצווי הגנה לפי חוק מגבלות על
חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע עבירה ,התשס"ה ;2002



בקשה למעצר עד תום ההליכים ,לרבות שחרור בערובה ועיון חוזר;



עבירות "שיפוט מהיר" שנקבעו לפי סעיף  218לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב],
תשמ"ב 1892-ולפי סעיף  22לתקנות סדר הדין הפלילי ,תשל"ד;1892-



בקשות  -בקשה לגביית עדות מוקדמת ושמיעת העדות עצמה ,בקשה לביטול צו הבאה,
לדחיית תחילת ריצוי עונש מאסר ,לעיכוב ביצוע גזר דין ,לביטול פקודת מאסר עקב אי
תשלום קנס ,לעיכוב ביצוע או דחיית ביצוע של צווי הריסה וצווי סגירה ,לאישור צו

הפסקה מינהלי ,לחקירת סיבת מוות ,בקשה לעיון בחומר חקירה וכן בקשות מטעם
שירות המבחן ומטעם הממונה על עבודות שירות ,לרבות בקשות להארכתם ובקשות לעיון
חוזר.
( )2עניינים אזרחיים


בקשות לסעדים זמניים לרבות עיכוב הליכים ולביטולם;



גביית עדות מוקדמת וכן גביית עדות לפי תקנות עזרה משפטית בין מדינות ,תשנ"ט;1888-



הליכים לפי החוק למניעת הטרדה מאיימת ,התשס"ב.2001-



הליכים לפי החוק למניעת אלימות במשפחה ,התשנ"א ,1881-לרבות צווי הגנה;



ניתן לקיים דיונים בתביעות בסדר דין מהיר בפני רשמים בכירים.

( )1ענייני תעבורה


עניינים פליליים כאמור בסעיף (א) לעיל;



בקשה לפסילת רישיון נהיגה עד לתום ההליכים.



עבירות "שיפוט מהיר" לפי פקודת התעבורה;



בקשה לביטול פסילה מנהלית;



בקשה לביטול פסק דין שניתן בהיעדר;



בקשה לביטול קנס פיגורים במקרה של עיכוב רישיון נהיגה.

( )2ענייני משפחה


הליכים לפי החוק למניעת אלימות במשפחה ,התשנ"א ,1881-לרבות צווי הגנה;



בקשות למזונות ,לצווים במעמד צד אחד ,לצו עיכוב יציאה מהארץ ,לסעדים זמניים
ולביטולם וכן בקשות לעיכוב ביצוע החלטה;



בקשות למינוי אפוטרופוס במקרים דחופים ,לרבות בקשות לנקיטת אמצעי שמירה לפי
סעיף  29לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב;1822-



בקשות לסעדים דחופים בענייני אימוץ ,לרבות בקשה לפי סעיף (12ג) לחוק אימוץ ילדים,
התשמ"א;1891-



תובענה בעניין החזרתו של קטין חטוף ,לרבות תובענה לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים
חטופים) ,תשנ"א.1881 -
( )5ענייני נוער



עניינים פליליים כאמור בסעיף (א) לעיל ,למעט עבירות "שיפוט מהיר" המפורטות בסעיף
(;)1



בקשות המוגשות ע"י עובדת סוציאלית לחוק נוער ,לאישור צו חירום ,לביצוע בדיקה
פסיכיאטרית או לאשפוזים פסיכיאטריים ,לנקיטה באמצעים זמניים דחופים וזאת ע"פ
חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך.1820-

 .4בתי הדין לעבודה
יפעלו בהתאם לאמור בתקנה (2א) לתקנות בית הדין לעבודה (פגרות) ,התשמ"ד ,1892-כמפורט
להלן:


בית הדין הארצי ידון בסכסוך קיבוצי ובכל ענין אחר אשר לגביו החליט נשיאו או שופט
שהוא מינה לכך ,שהעניין אינו סובל דחיה;



בית דין אזורי ידון בסכסוך קיבוצי ,בבקשות לסעד ביניים ,בתובענות על שכר עבודה
כמשמעותו בחוק הגנת

השכר ,תשי"ח ,1859-אם השכר אינו עולה על הסכום שנקבע

לעניין סעיף (29ב) לחוק ,ובכל ענין אחר אשר לגביו החליט שופט שהעניין אינו סובל דחיה.
על אף האמור לעיל ,יתקיים דיון כרגיל ,במסגרת תורנויות השופטים ,אם אין עורך דין המייצג צד,
מתנגד לכך.

 .5עבודת מזכירות בתי המשפט בתקופת הפגרות
מזכירויות בתי המשפט יעבדו בתקופת הפגרות במתכונת מצומצמת כמפורט להלן:
בתקופה הראשונה של פגרת הקיץ מיום  21.9ועד :18.9
5.1
תפעלנה מזכירויות בתי המשפט בשעות  ,8:00-12:00בהם יתקבלו כל סוגי ההליכים.
בתקופה השנייה של פגרת הקיץ מיום  20.9ועד  5.8ופגרות פסח וסוכות:
5.2
אין קבלת קהל במזכירויות בתי המשפט ,מלבד לצורך טיפול בעניינים וההליכים להלן:
 5.2.1כל ההליכים אשר ידנו בתקופת הפגרה כמפורט לעיל.
 5.2.2בקשות דחייה להליכים הקבועים תוך שבוע מתום הפגרה.
 5.2.1אישורי אפוסטיל יינתנו במקרים דחופים בלבד ולפי שיקול דעתו של מנהל המחוז.
הליכים אשר יוגשו מרחוק במערכת "נט-המשפט" ואינם נמנים על האמור לעיל ,יימחקו טכנית
ע"י מזכירות בית המשפט.
אין באמור בהוראה זו ,כדי לגרוע מהוראת תקנה  2לתקנות בתי המשפט (פגרות) ,התשמ"ג,3891-
הקובעת את סמכותו של נשיא בית המשפט או שופט של בית משפט שנשיאו מינהו לכך לדון בעניין
אחר כפי שיקבע.

_________________
מיכאל שפיצר ,שופט
מנהל בתי המשפט

