
 
 

 במצב החירוםבבתי המשפט ההליכים הדחופים הנדונים 

עקב התפרצות מגפת הקורונה, מערכת בתי המשפט פועלת בתקופת מצב החירום במתכונת מצומצמת כמפורט בתקנות 

  התקנות(. -)להלן  1991-שנ"אהת (,סדרי דין במצב חירום מיוחד)ולשכות ההוצאה לפועל בתי המשפט 

בתקופת החירום מתקיימים דיונים שהוגדרו כדחופים בתקנות או בהודעת מנהל בתי המשפט שפורסמה לציבור ברשומות 

ובאתר הרשות השופטת. לא מתקיימים דיונים בהליכים שאינם דחופים כגון תביעות אזרחיות בסדר דין רגיל או מהיר, תביעות 

 קטנות, הליכי תעבורה וכו'.

צוין כי נשיא בית משפט או שופט שהוא מינה לכך, רשאי לקבוע שהליך מסוים שהוגדר כדחוף לא ידון, או שהליך עם זאת, י

 כן יידון. -שלא הוגדר כדחוף 

 )הרשימה המלאה מופיעה בהודעת מנהל בתי המשפט(:  להלן רשימה של עיקרי ההליכים הדחופים שיידונו במצב החירום
 

 

 עתירות דחופות לבג"ץ; .1

ערעורים דחופים בעניינים פליליים, אזרחיים   .2

 ומנהליים בבית משפט עליון;

 סעדים זמניים אזרחיים דחופים; .3

ערעורים על החלטות של בית משפט השלום  .4

 בעניינים שנשמעים בתקופת החירום;

ערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית לפי חוק  .5

 טיפול בחולי נפש;

 מעצרים ושחרור בערובה; .6

 שקשורות למצב החירום;עבירות  .7

 בקשה לדחיית ריצוי מאסר; .8

בקשה של שירות  מבחן וממונה על עבודות  .9

 שירות;

 פיקוח על עברייני מין; .10

צו הגנה לפי חוק המגבלות על חזרת עבריין מין  .11

 לסביבת נפגעי עבירה;

 צווי איסור פרסום; .12

 ;ושמיעתה בקשה לגביית עדות מוקדמת .13

 עיכוב יציאה מהארץ; .14

 נהלי;בקשה למעצר מ .15

 ונים בעניין מניעת מפגש עם עו"ד;די .16

דיונים בעניינו של עצור )לא בפיקוח אלקטרוני(:  .17

הקראת כתב אישום, דיון מקדמי, הכרעת דין, 

 טיעונים לעונש ולגזר דין;

יד 10דיון בעניין מעצר בית של קטין לפי סעיף  .18

 לחוק הנוער;

דיון בבקשת העברת קטין ממעון נעול לבית  .19

 הסוהר;

 מניעת הטרדה מאיימת; הליכים לפי חוק .20

 הליכים לפי חוק למניעת אלימות במשפחה; .21

הליכים שנוגעים לטיפול באנשים עם מוגבלות  .22

 שכלית התפתחותית;

ענייני תעבורה שונים ובהם בקשה לפסילת רישיון  .23

 נהיגה;

 בקשות דחופות למינוי אפוטרופוס; .24

מתן הוראות במקרה של מחלוקת בין אדם  .25

 בעניין רפואי או אישי מהותי; לאפוטרופסו

 הליכי נזקקות לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(; .26

 הליכים לפי חוק ההגנה על חוסים; .27

בקשות לאישור צו חירום, בדיקה או אשפוז  .28

פסיכיאטרי או נקיטה באמצעים דחופים לפי חוק 

 הנוער )טיפול והשגחה(;

 סעדים דחופים בענייני אימוץ; .29

 ן חטוף;תובענה בעניין החזרת קטי .30

עניינים מסוימים הנוגעים להסדר התדיינויות  .31

 בהליכי משפחה;

בקשות לצו עריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה  .32

לפי חוק מידע גנטי, לקטין שנולד במסגרת הליך 

 פונדקאות שהתבצע בחו"ל;

בקשות למתן צו הורות לפי חוק הסכמים לנשיאת  .33

 עוברים )אישור הסכם ומעמד היילוד(;

( לחוק 4ו)ב()67בקשה למתן הוראות לפי סעיף  .34

הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, במקרה של 

מחלוקת בין אדם לאפוטרופסו בעניין רפואי או 

 אישי מהותי.

 

 נגיף הקורונה
 הרשות השופטת

 מידע רחב לציבור על אודות היערכות והנחיות הרשות השופטת  

 מידי יום באתר הרשות השופטת תעדכןלהתמודדות עם נגיף הקורונה מפורסם ומ


