
 

 

 

 

 

להלן רשימת ההליכים שיידונו בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה, במהלך פגרת סוכות החלה 

 להודעת מנהל בתי המשפט, בהתאם 10.202015.ועד  29.9.2020בתאריכים 

 

 בית המשפט העליון:

 פירוט הליך

 עררים, לרבות בעניין מפגש עם עורך דין פלילי

 בקשות לעיון חוזר 

 מעצרים ושחרור ממעצר בקשות להארכה בעניין 

 ערעור פלילי בהליך שבו נדון המערער למאסר ולא ניתן צו לעיכוב ביצוע גז"ד 

 ערעור על החלטת בית מהשפט המחוזי שלא לעכב ביצוע גזר דין 

 ערעור על פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בעניין הסגרה 

 ערעור על החלטה בבקשה לצו מינהלי 

 בקשות הנוגעות לסעדים זמניים אזרחי ומנהלי

 בקשות הנוגעות לצווי ביניים בג"צ

 עתירות דחופות לבג"צ 

 

 בתי המשפט המחוזיים:

 פירוט הליך

 בקשות למעצר עד תום הליכים פלילי

 בקשות לשחרור בערובה 

 בקשות לעיון חוזר 

 בקשות לצו תפיסה 

 בקשות לצו מסירת תפוס 

 בקשות לצו איסור פרסום 

 בקשות לגביית עדות מוקדמת )כולל שמיעת העדות( 

 בקשות לביטול צו הבאה 

 או ביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ להטלתבקשות  

 בקשות לפסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכים 

 בקשות לביטול פקודת מאסר עקב אי תשלום קנס 

 בקשות לעיכוב ביצוע גזר דין 

 עונש מאסרבקשות לדחיית תחילת ריצוי  

 בקשות לעיון בחומר חקירה 

 הרשות השופטת

 רשימת הליכים שיידונו בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה

 בהתאם להודעת מנהל בתי המשפט 2020בפגרת סוכות 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/manager_of_courts_directives_23092020_111/he/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%AA%20%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%20-%20%D7%A4%D7%92%D7%A8%D7%94%20-%2007-10.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/manager_of_courts_directives_23092020_111/he/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%AA%20%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%20-%20%D7%A4%D7%92%D7%A8%D7%94%20-%2007-10.pdf


בקשות מטעם שירות המבחן ומטעם הממונה על עבודות שירות, לרבות בקשות  המשך פלילי

 להארכה או עיון חוזר

 בקשות לצווי פיקוח על עברייני מין 

 בקשות לצווי הגנה  

ע ערעורים / עררים על החלטות שניתנו בבית משפט השלום, שנקבע כי יש לשמו 

 אותם בפגרה, לרבות בנושא צוי מעצרי ושחרור ממעצר

 בקשות להאזנת סתר 

 בקשות למעצר מינהלי 

 בקשות לאישור מניעת מפגש עם עורך דין ) לרבות הארכת אישור( 

 ערר על מניעת מפגש עם עורך דין 

 הקראה של כתב האישום –בהליך בו הנאשם עצור  

 דיון עד לסיום המשפט -והודה,  –בהליך בו הנאשם עצור  

 ערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית 

ערעורים על החלטות שניתנו בבתי משפט שלום, שנקבע כי יש לשמוע בתקופת  אזרחי

 הפגרה

 בקשות לסעדים זמניים או ביטולם, לרבות עיכוב הליכים 

 מדינות(בקשות לגביית עדות מוקדמת )כולל לפי תקנות עזרה משפטית בין  

גביית מס  –לפקודת מס הכנסה  194בקשות של פקיד שומה שהוגשו לפי סעיף  

 במקרים מיוחדים

 ערעור לפי חוק נכי רדיפת נאצים 

 ערעור לפי חוק הנכים 

 ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה 

 הליכים לפי חוק ניהול מוסדות 

 חוק הטיפול בחולי נפשערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית לפי  

 בתיקי תאונות דרכים לתשלום תכוף בקשות 

 של תאגיד ןלצו הקפאת הליכים בתיק חדלות פירעו בקשות 

 בקשה לצו עיכוב הליכים בתיק חדלות פירעון של תאגיד 

 של יחיד ןבקשה למזונות בתיק חדלות פירעו 

 צווי ביניים עניינים מנהליים

 עתירות אסירים 

 עתירות המדינה כנגד וועדות שחרורים 

 הנאשם ניכלא ןעתירה כנגד הפקעת עבודות שירות שבגינ 

 בקשות בענייני החזקת אסיר בהפרדה 

 עתירות בנוגע להסגרה 

 בקשות למעצר או לשחרור אוניה בית הדין לימאות

 

 

 

 

 

 



 בתי משפט השלום:

 פירוט הליך

 בקשות למעצר ימים פלילי

 למעצר עד תום הליכיםבקשות  

 בקשות למעצר בהעדר 

 בקשות לשחרור בערובה 

 בקשות להארכת תוקף ערבות 

 בקשות לעיון חוזר 

 בקשות לצו תפיסה 

 בקשות לצו מסירת תפוס 

 בקשות למסירת נתוני תקשורת 

 בקשות לצו איסור פרסום 

 בקשות לגביית עדות מוקדמת )כולל שמיעת העדות( 

 לביטול צו הבאהבקשות  

 בקשות להטלה או ביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ 

 בקשות לפסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכים 

 בקשות לביטול פקודת מאסר עקב אי תשלום קנס 

 בקשות לעיכוב ביצוע גזר דין 

 בקשות לעיכוב ביצוע או דחיית ביצוע של צווי הריסה וצווי סגירה 

 הפסקה מינהליבקשות לאישור צו  

 בקשות לחקירת סיבת מוות 

 בקשות לדחיית תחילת ריצוי עונש מאסר 

 בקשות לעיון בחומר חקירה 

בקשות מטעם שירות המבחן ומטעם הממונה על עבודות שירות, לרבות בקשות להארכה או עיון  

 חוזר

 בקשות לצווי פיקוח על עברייני מין 

 בקשות לצווי הגנה  

 הקראה של כתב האישום –בהליך בו הנאשם עצור  

 דיון עד לסיום המשפט -והודה,  –בהליך בו הנאשם עצור  

 ביטול צו עשה לצו עשה או   בקשות אזרחי

 )לרבות הליכי הוצאה לפועל( או לביטול עיכוב הליכים עיכוב הליכיםבקשות  ל 

 בקשות לעיקול או לביטול עיקול 

 ביטול צו מניעהלצו מניעה או בקשות  

 בקשות להטרדה מאיימת 

 בקשות לצווי הגנה והליכים לפי החוק למניעת אלימות במשפחה 

 התפתחותית-טיפול באנשים עם מוגבלות שיכלית –הליכים לפי חוק הסעד  

 הליכים לפי חוק ההגנה על חוסים 

 הליכים לפי חוק ניהול מוסדות 

 דרכים תאונות בתיקי תכוף לתשלום בקשות 

 בקשה לצו הקפאת הליכים בתיק חדלות פירעון של יחיד 



 הליכים בתיק חדלות פירעון של יחידאו הקפאת בקשה לצו עיכוב  המשך אזרחי

 של יחיד ןמזונות בתיק חדלות פירעוקציבת בקשה ל 

 

 ענייני משפחה: –בתי משפט השלום 

 פירוט הליך

 במשפחה אלימות למניעת החוק לפי והליכים הגנה לצווי בקשות ענייני משפחה

 וס במקרים דחופים או ביטול מינויבקשה למינוי אפוטרופ 

 בקשות דחופות בענייני אימוץ 

 חטיפת ילדים –תובענות בנוגע לאמנת האג  

 בקשות לצו עשה או ביטול צו עשה 

 הוצאה לפועל(בקשות  לעיכוב הליכים או לביטול עיכוב הליכים )לרבות הליכי  

 בקשות לעיקול או לביטול עיקול 

 בקשות לצו מניעה או ביטול צו מניעה 

 בקשות למזונות זמניים או לביטול מזונות זמניים 

 בקשות לצו שמירת מצב קיים 

 בקשות לעיכוב או ביטול עיכוב יציאה מן הארץ 

פסיכיאטרי במקרה בו אין  בקשות לאישור פעולה רפואית דחופה בקטין לרבות טיפול ואשפוז 

 הסכמת הורים

יום  30להנפקת דרכון ואישור יציאת הקטין מהארץ לפעילות חינוכית שאמורה להתקיים  בקשות 

 מיום הגשת הבקשה

 לסעד דחוף בעניין מזונות בטרם פגישת מהו"ת ראשונה . בקשות 

 תובענה דחופה לגירושין כשהנתבע המתגורר בחו"ל נמצא בארץ. 

 בקשות דחופות בעניין העברת ילד למסגרת חינוכית 

 לעניין טיפול פסיכולוגי בקטין בקשות דחופות 

 לבדיקה גנטית )אבהות /אימהות( לקטין שנולד במסגרת פונדקאות בחו"ל בקשות 

 למתן הוראות במקרה של מחלוקת בין אדם לאפוטרפסו בעניין רפואי או איש מהותי בקשות 

 

 חה:פתיחת תיקי משפ

ע במרוץ וניתן להגיש תביעות מכל סוג ללא יוצא מן הכלל, על מנת לא לפג -הגשה דרך אתר נט המשפט )מרחוק( 

 הסמכויות.

לא תתאפשר הגשת תביעות במזכירות )הגשה פרונטאלית(, אלא רק  -מזכירות בית המשפט סגורה, ועל כן 

 .בנושאים הדחופים המפורטים לעיל

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נוער: –בתי משפט השלום 

 פירוט הליך

 בקשות למעצר ימים נוער

 בקשות למעצר עד תום הליכים 

 בקשות למעצר בהעדר 

 בקשות לשחרור בערובה 

 בקשות להארכת תוקף ערבות 

 בקשות לעיון חוזר 

 בקשות לצו תפיסה 

 בקשות לצו מסירת תפוס 

 בקשות למסירת נתוני תקשורת 

 איסור פרסוםבקשות לצו  

 בקשות לגביית עדות מוקדמת )כולל שמיעת העדות( 

 בקשות לביטול צו הבאה 

 בקשות להטלה או ביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ 

 בקשות לפסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכים 

 בקשות לביטול פקודת מאסר עקב אי תשלום קנס 

 בקשות לעיכוב ביצוע גזר דין 

 ביצוע או דחיית ביצוע של צווי הריסה וצווי סגירה בקשות לעיכוב 

 בקשות לאישור צו הפסקה מינהלי 

 בקשות לחקירת סיבת מוות 

 בקשות לדחיית תחילת ריצוי עונש מאסר 

 בקשות לעיון בחומר חקירה 

בקשות מטעם שירות המבחן ומטעם הממונה על עבודות שירות, לרבות בקשות להארכה או עיון  

 חוזר

 בקשות לצווי פיקוח על עברייני מין 

 בקשות לצווי הגנה  

 הקראה של כתב האישום –בהליך בו הנאשם עצור  

 דיון עד לסיום המשפט -והודה,  –בהליך בו הנאשם עצור  

בקשות המוגשות ע"י עובדת סוציאלית לאישור צו חירום, לביצוע בדיקה פסיכיאטרית, או  

 קיטה באמצעים זמניים דחופיםאשפוזים פסיכיאטריים, או לנ

 בקשות הממונה על המעונות להמיר צו החזקת קטין במעון נעול למאסר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרשות השופטת



 לתעבורה: –בתי משפט השלום 

 פירוט הליך

 בקשות למעצר ימים תעבורה

 בקשות למעצר עד תום הליכים 

 בקשות למעצר בהעדר 

 בקשות לשחרור בערובה 

 להארכת תוקף ערבותבקשות  

 בקשות לעיון חוזר 

 בקשות לצו תפיסה 

 בקשות לצו מסירת תפוס 

 בקשות למסירת נתוני תקשורת 

 בקשות לצו איסור פרסום 

 בקשות לגביית עדות מוקדמת )כולל שמיעת העדות( 

 בקשות לביטול צו הבאה 

 בקשות להטלה או ביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ 

 לפסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכיםבקשות  

 בקשות לביטול פקודת מאסר עקב אי תשלום קנס 

 בקשות לעיכוב ביצוע גזר דין 

 בקשות לעיכוב ביצוע או דחיית ביצוע של צווי הריסה וצווי סגירה 

 בקשות לאישור צו הפסקה מינהלי 

 בקשות לחקירת סיבת מוות 

 מאסר בקשות לדחיית תחילת ריצוי עונש 

 בקשות לעיון בחומר חקירה 

בקשות מטעם שירות המבחן ומטעם הממונה על עבודות שירות, לרבות בקשות להארכה או עיון  

 חוזר

 בקשות לצווי פיקוח על עברייני מין 

 בקשות לצווי הגנה  

 הקראה של כתב האישום –בהליך בו הנאשם עצור  

 דיון עד לסיום המשפט -והודה,  –בהליך בו הנאשם עצור  

 בקשות לפסילת רשיון נהיגה עד לתום ההליכים 

 בקשות לביטול פסילה מנהלית 

 בקשות לביטול הודעת איסור שימוש ברכב 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בתי משפט לעניינים מקומיים:

 פירוט הליך

 בקשות למעצר ימים עניינים מקומיים

 בקשות למעצר עד תום הליכים 

 למעצר בהעדרבקשות  

 בקשות לשחרור בערובה 

 בקשות להארכת תוקף ערבות 

 בקשות לעיון חוזר 

 בקשות לצו תפיסה 

 בקשות לצו מסירת תפוס 

 בקשות למסירת נתוני תקשורת 

 בקשות לצו איסור פרסום 

 בקשות לגביית עדות מוקדמת )כולל שמיעת העדות( 

 בקשות לביטול צו הבאה 

 או ביטול צו עיכוב יציאה מן הארץבקשות להטלה  

 בקשות לפסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכים 

 בקשות לביטול פקודת מאסר עקב אי תשלום קנס 

 בקשות לעיכוב ביצוע גזר דין 

 בקשות לעיכוב ביצוע או דחיית ביצוע של צווי הריסה וצווי סגירה 

 בקשות לאישור צו הפסקה מינהלי 

 סיבת מוותבקשות לחקירת  

 בקשות לדחיית תחילת ריצוי עונש מאסר 

 בקשות לעיון בחומר חקירה 

בקשות מטעם שירות המבחן ומטעם הממונה על עבודות שירות, לרבות בקשות להארכה או עיון  

 חוזר

 בקשות לצווי פיקוח על עברייני מין 

 בקשות לצווי הגנה  

 וםהקראה של כתב האיש –בהליך בו הנאשם עצור  

 דיון עד לסיום המשפט -והודה,  –בהליך בו הנאשם עצור  

 בקשות לצו הריסה מינהלי 

 בקשות לצו הריסה מינהלי להפסקת עבודה 

 בקשות לביצוע צו הריסה מנהלי 

 בקשות להריסת תוספת בניה לאחר הפרת צו מנהלי 

 בקשות לארכה לביצוע צו הריסה מנהלי 

 שימושבקשות לצו מנהלי להפסקת  

 בקשות לאיסור מנהלי על שימוש ברכב 

 בקשות לצו שיפוטי להימנע מפעולה במקרקעין הקשורה לעבודה אסורה 

 בקשות לצו שיפוטי להימנע משימוש אסור במקרקעין 

 בקשות לעיכוב ביצוע זמני של צו עד להכרעה בבקשה לביטול הצו או בערעור 

 ו סופיבקשות בעל מקרקעין לעיכוב ביצוע של צ 

 



 עבודת מזכירויות בתי המשפט

 9:00-12:00מזכירויות בתי המשפט יפעלו במהלך הפגרה בשעות 

 ניתן יהיה להגיש את ההליכים המפורטים לעיל בלבד

המפורטת למקרים דחופים לאחר שעות הפעילות, ניתן לפנות למזכירים הראשיים, עפ"י רשימה 

 באתר הרשות השופטת

 

 

 

 

 

 מידע רחב לציבור על אודות היערכות והנחיות הרשות השופטת 

 מידי יום באתר הרשות השופטת תעדכןלהתמודדות עם נגיף הקורונה מפורסם ומ


