
 
 בתי המשפט הנהלת

 إدارة المحاكم
COURTS ADMINISTRATION 

 

1 

 

 

 שיידונו בבתי המשפט ת מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים דעהו

 1991-תשנ"אהתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל )סדרי דין במצב חירום מיוחד(, לפי 

 

(, סדרי דין במצב חירום מיוחד)ולשכות ההוצאה לפועל לתקנות בתי המשפט )ה( 3סמכותי לפי תקנה בתוקף 

( 5( עד )1)א()3כי נוסף על סוגי העניינים המנויים בתקנה אני קובע (, התקנות –להלן ) 19911-שנ"אהת

יישמעו סוגי העניינים  לתקנות, בתקופת תוקפה של הודעת שר המשפטים בדבר מצב חירום מיוחד

 :המפורטים להלן

 

 בית המשפט העליון .1

 עתירות לבית המשפט הגבוה לצדק; (א)

יום ל עדהליכי ערעור שהוגשו ובכלל זה  הליכי ערעור דחופים בעניינים פליליים, אזרחיים ומינהליים (ב)

31.12.2018; 

 הליכים דחופים המתבררים בפני דן יחיד בבית המשפט העליון. (ג)

 

 יםהמשפט המחוזי יתב .2

 עניינים פליליים (א)

או  (אלקטרוני בפיקוח עצור)שאינו  עצור נאשםשל  בעניינו דיוןהעניינים הפליליים למעט  כלל

 לרבות אך, 1982-ב"התשמ[, משולב]נוסח  הפלילי הדין סדר לחוק' ה סימן', ה פרק לפי אסיר

 .רישא)א( 170-ו 169 סעיפים לפי דיונים

 

 עניינים אזרחיים (ב)

 .האזרחיים העניינים כלל

                                                 
 .196; התשע"ב, עמ' 446ק"ת התשנ"א, עמ'  1
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 םימינהליעניינים   (ג)

 למעטו 2001-לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"אלרבות עתירות  המינהליים העניינים כלל

 .בהפרדה השאינן בענייני החזק אסיר עתירות

 

 לימאות הדין בית (ד)

 .כלל העניינים שבסמכות בית הדין לימאות לפי דין

 

בתי משפט לענייני משפחה משפט שלום, לרבות בתי משפט שלום לנוער, בתי משפט לתעבורה,  בתי .3

 ובתי משפט לעניינים מקומיים

 עניינים פליליים (א)

  העניינים הבאים: טלמע הפלילייםהעניינים כלל 

או  בפיקוח אלקטרוני( יםעצור ם)שאינ עצורים מיםשל נאש בעניינם פליליים דיונים (1)

, 1982-ב"התשמ[, ולבמש]נוסח  הפלילי הדין סדר לחוק' ה סימן', ה פרק לפי אסירים

  ;)א( רישא170-ו 169לפי סעיפים  דיונים לרבות אך

דיונים פליליים שאינם הכרעת דין,  – 1.1.2019בכתבי אישום שהוגשו לאחר יום  (2)

שמיעת טענות לעניין העונש וגזר דין בעניינם של נאשמים שאינם עצורים, עצורים 

 לרבות מעצר בית. ,בפיקוח אלקטרוני או משוחררים בתנאים מגבילים

 

 עניינים אזרחיים (ב)

 ובכלל זה עיכוב הליכי הוצאה לפועל,לרבות עיכוב הליכים  ,בקשות לסעדים זמניים (1)

 ולביטולם;

 ;19992-גביית עדות מוקדמת וכן גביית עדות לפי תקנות עזרה משפטית בין מדינות, תשנ"ט (2)

                                                 
 .802ק"ת התשנ"ט, עמ'  2



 
 בתי המשפט הנהלת

 إدارة المحاكم
COURTS ADMINISTRATION 

 

3 

 

 ;20013-מניעת הטרדה מאיימת, התשס"בהליכים לפי החוק ל (3)

החוק למניעת אלימות  –)להלן  19914-אלימות במשפחה, התשנ"אהליכים לפי החוק למניעת  (4)

 , לרבות צווי הגנה;במשפחה(

 ;19695-התפתחותית(, התשכ"ט-חוק הסעד )טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית הליכים לפי  (5)

 ;19666-הליכים לפי חוק ההגנה על חוסים, תשכ"ו (6)

 ;71952-התשי"בהליכים לפי חוק ניהול מוסדות )מקרים מיוחדים(,  (7)

בקשה להבאת הסדר חוב לאישור בעלי העניין בו ובקשה   –בהליכי חדלות פירעון של יחיד  (8)

לאישורו בבית המשפט, בקשת נושה למתן צו פתיחת הליכים, בקשה לצו הקפאת הליכים, 

 ;לקציבת מזונות הבקשבקשה לצו עיכוב הליכים ו

 ;1975-תשל"ההחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, בקשות לתשלום תכוף לפי  (9)

 ;1975-תשל"והא לחוק מס ערך מוסף, 112בקשות מנהל לפי סעיף  (10)

 ;31.12.2018עד ליום  ושנפתח יםאזרחי הליכיםדיונים ב (11)

 .31.12.2018אף אם הוגשו לאחר יום תביעות קטנות  (12)

 

  ענייני תעבורה (ג)

 פרט )א( לעיל.( ל2)-ו (1פסקאות )בכלל ענייני התעבורה למעט העניינים המפורטים 

 

 ענייני משפחה (ד)

 .המשפחה ענייני כלל

 

 

                                                 
 .6ס"ח התשס"ב, עמ'  3
 .138ס"ח התשנ"א, עמ'  4
 .120ס"ח התשכ"ט, עמ'  5
 .56ס"ח התשכ"ו, עמ'  6
 .277ס"ח התשי"ב, עמ'  7
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 ענייני נוער (ה)

 ;( לעיל)א פרטעניינים פליליים כאמור ב (1)

לחוק נוער, לאישור צו חירום, לביצוע בדיקה  עובדת סוציאליתבקשות המוגשות ע"י  (2)

חוק לפי פסיכיאטרית או לאשפוזים פסיכיאטריים, לנקיטה באמצעים זמניים דחופים וזאת 

  או להארכתם; הנוער )טיפול והשגחה(

 ;ות לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(דיונים בתיקי נזקק (3)

א לחוק 25ל למאסר לפי סעיף בקשת הממונה על המעונות להמיר צו החזקת קטין במעון נעו (4)

  .הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(

 

 עניינים מקומיים (ו)

 :ובנוסף העניינים הבאים לעיל כאמור בפרט )א( פליליים עניינים

 ;נמחק (1)

 ;נמחק (2)

חוק התכנון  –)להלן  19658-תשכ"הההליכים לפי פרק י' סימן ד' לחוק התכנון והבניה,  (3)

 והבניה(;

 ;התכנון והבניה לחוק 239לפי סעיף הליכים  (4)

 ;התכנון והבניה לפי פרק י' סימן ח' לחוק הליכים (5)

 

 

משפט שהנשיא  אחר של אותו ביתלרבות שופט  נשיא בית משפט, מסמכותאין באמור בהודעה זו כדי לגרוע 

לא בתקנות ובהודעה זו  ינים המפורטיםיכי הליך מסוים הנמנה עם הענמטעמים שיירשמו  הורותל ,קבע

  יידון. –או שהליך מסוים שאינו נמנה עמהם יידון, 

 

 

                                                 
 .307ס"ח התשכ"ה, עמ'   8
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. עד למועד זה תמשיך לחול הודעת מנהל בתי המשפט 12.5.2020מועד התחילה של הודעה עדכנית זו הוא יום 

  .27.4.2020 שנחתמה ביום

 

 

 
     7.5.2020     _________________ 

 שופט ,ד"ר יגאל מרזל תאריך    
 מנהל בתי המשפט  


