תיקון מס'  3להודעת מנהל בתי המשפט בדבר סוגי
עניינים שיידונו בבתי המשפט
לפי תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין
במצב חירום מיוחד) ,התשנ"א1991-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (3ה) לתקנות בתי המשפט
ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד),
התשנ"א( 11991-להלן  -התקנות) ,אני קובע כי הודעת מנהל
בתי המשפט בדבר סוגי עניינים שיידונו בבתי המשפט לפי
התקנות( 2להלן  -ההודעה) ,תתוקן כמפורט להלן:
( )1בסעיף  1להודעה ,בסעיף קטן (ב) ,בסופו יבוא "ובכלל זה
הליכי ערעור שהוגשו עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31
בדצמבר ;";)2018
( )2בסעיף  2להודעה -
(א) בסעיף קטן (א) -
( )1בפסקה ( ,)1לפני "צו איסור פרסום" יבוא "בקשות
שעניינן צו תפיסה ,צו מסירת תפוס" ,במקום
"צווים לפי חוק האזנת סתר" יבוא "צו לפי חוק
האזנת סתר ,התשל"ט "31979-ואחרי "בקשה
להטלה או ביטול של צו עיכוב יציאה מהארץ"
יבוא "בקשה לפסילת רישיון נהיגה עד תום
ההליכים";
( )2במקום האמור בפסקה ( )8יבוא:
"( )8דיון בהליך פלילי ,למעט דיון לפי פרק ה',
סימן ה' לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב],
התשמ"ב( 41982-להלן  -חוק סדר הדין הפלילי),
מלבד דיון לפי סעיפים  169ו–(170א) רישה;";
(ב) בסעיף קטן (ב) ,אחרי פסקה ( )6יבוא:
"( )7בקשות לתשלום תכוף לפי חוק פיצויים לנפגעי
תאונות דרכים ,התשל"ה( 51975-להלן  -חוק
פיצויים לנפגעי תאונות דרכים);
( )8בהליכי חדלות פירעון של תאגיד  -בקשה לצו
לפתיחת הליכים ,בקשה לצו הקפאת הליכים,
בקשה לצו עיכוב הליכים ,בקשה להבאת הסדר
חוב לאישור בעלי העניין בו ובקשה לאישורו
בבית המשפט ובקשה למינוי מומחה לבחינת
הסדרי חוב;
( )9בקשה למתן צו פירוק עמותה וחברה לתועלת
הציבור;
( )10בהליכי חדלות פירעון של יחיד  -בקשה לקציבת
מזונות;
( )11בהליכים אזרחיים  -דיוני קדם משפט;".
(ג) בסעיף קטן (ג) ,האמור בו יסומן "( ")1ואחריו יבוא:
"( )2עתירות מינהליות דחופות;
( )3ערעורים מינהליים דחופים;
( )4הליכים שעניינם החזקת אסיר בהפרדה;
1
2
3
4
5

ק"ת התשנ"א ,עמ'  ;446התשע"ב ,עמ' .196
י"פ התש"ף ,עמ'  ,5080עמ'  5090ועמ' .5246
ס"ח התשל"ט ,עמ' .118
ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43
ס"ח התשל"ה ,עמ' .234

5 614
28/04/20

( )5עתירות שעניינן הפקעת עבודות שירות;
( )6עתירות הסגרה לפי חוק ההסגרה ,התשי"ד; ".61954-
( )3בסעיף  3להודעה -
(א) בסעיף קטן (א) ,במקום פסקה ( )5יבוא:
"( )5כלל הדיונים הפליליים למעט דיונים לפי פרק ה',
סימן ה' לחוק סדר הדין הפלילי ,מלבד דיונים לפי
סעיפים  169ו–(170א) רישה בהליכים הפליליים
המפורטים להלן:
(א) הליכים פליליים שבהם כתב האישום
הוגש עד יום כ"ג בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר
;)2018
(ב) הליכים פליליים של נאשמים עצורים,
לרבות עצורים בפיקוח אלקטרוני ,ושל נאשמים
משוחררים בתנאים מגבילים ,לרבות במעצר
בית ,אף אם כתב אישום בהם הוגש לאחר יום
כ"ג בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר ;)2018
( )6בכלל ההליכים הפליליים  -דיונים שעניינם
הכרעת דין ,שמיעת טענות לעניין העונש וגזר
דין;".
(ב) בסעיף קטן (ב) ,אחרי פסקה ( )7יבוא:
"( )8בהליכי חדלות פירעון של יחיד  -בקשה להבאת
הסדר חוב לאישור בעלי העניין בו ובקשה
לאישורו בבית המשפט ,בקשת נושה למתן צו
פתיחת הליכים ,בקשה לצו הקפאת הליכים,
בקשה לצו עיכוב הליכים ובקשה לקציבת
מזונות;
( )9בקשות לתשלום תכוף לפי חוק פיצויים לנפגעי
תאונות דרכים;
( )10בקשות מנהל לפי סעיף 112א לחוק מס ערך מוסף,
התשל"ו;71975-
( )11דיונים בהליכים אזרחיים שנפתחו עד יום י"ג
בטבת התשע"ח ( 31בדצמבר  ,)2017למעט דיוני
הוכחות;".
(ג) בסעיף קטן (ד) -
( )1בפסקה ( ,)2בסופה יבוא "וכן בקשות לביטול
מינוי אפוטרופוס";
( )2במקום האמור בפסקה ( )4יבוא:
"( )4הליכים לפי חוק אימוץ ילדים,
התשמ"א;"81981-
( )3אחרי פסקה ( )11יבוא:
"( )12בקשות לאישור הסכם;
( )13תביעות משמורת ותביעות שעניינן הסדרי
שהות".
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