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דיווח בעניין הליכים אזרחיים בדבר  נשיא בתי משפט השלום במחוז תל אביבהנחית 

  ,שלא ניתנה בהם החלטה במועדה )לרבות בבית המשפט לענייני משפחה(

 והאצלת סמכות לסגני הנשיא במחוז

 

קובעות לוחות זמנים וחובת דיווח או  (החדשות התקנות –)להלן  2018-האזרחי, התשע"טר הדין ות סדתקנ

קבלת אישור, בכל הנוגע למתן פסקי דין בתביעות אזרחיות ותובענות בדיון מהיר, והחלטות בסעדים זמניים. 

בהקשר  הנחייה זו נועדה לקבוע מנגנון דיווח אחיד במחוז ולסייע בידי המותבים לקיים את מצוות המחוקק

 . זה

 

 

 

 הליכים אזרחיים רגילים עיכוב במתן פסקי דין ב

 
 החדשות קובעת: )ג( לתקנות 129תקנה  .1

בלי לגרוע מתקנת משנה )א(, בית משפט הדן בערכאה ראשונה ייתן את החלטתו לא " 
לאחר תום הדיון בהליך; לא נתן את החלטתו במועד האמור, ייתן  מתשעים ימיםיאוחר 
 ."הודעה מנומקת בכתב לנשיא בית המשפטעל כך 

 
ה זו יוסמכו סגני , מכוח הנחיי1984-לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד 53בהתאם לסעיף  .2

המחלקות  ים ובהרצליה, בבית משפט לענייני משפחה ובכל-הנשיא בבתי משפט השלום בבת

לקבל את ההודעות ( סגני הנשיא –)להלן בהנחיה זו אביב -האזרחיות בבית משפט השלום בתל

 המנומקות מכל המותבים בבתי המשפט ובמחלקות שבאחריותם. 

 

)א( 129במועד האמור בתקנה  לא ניתןין רגיל, אשר פסק דינו מותב הדן בתביעה אזרחית בסדר ד .3

 ימסור לסגן הנשיא במחלקתו הודעה מנומקת כמצוות התקנה.

 

 פסקי הדין שנתעכבוליולי, יגיש סגן נשיא דיווח לנשיא בדבר  1לינואר וכל  1פעמיים בשנה, בכל  .4

מספר את . הדיווח יכלול הקודמים לדיווחבששת החודשים  )ג(129לפי תקנה הודעה  םלגביה נהשנית

והמועד  , מועד מתן ההודעה המנומקת בידי המותב,פסק הדיןהמועד הקבוע בתקנות למתן תיק, ה

 .פסק הדיןהמתוכנן למתן שבו ניתן פסק הדין. ככל שטרם ניתן, יצוין המועד 
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 תובענה בדיון מהירעיכוב במתן פסק דין ב

 
 :)א( לתקנות החדשות קובעת82תקנה  .5

, ייתן בית המשפט פסק ארבעה עשר ימיםעם תום הדיון בתובענה ולכל המאוחר בתוך " 
  ".נשיא בית המשפט אישר לתת את פסק הדין במועד מאוחר יותרדין, זולת אם 

 
, מכוח הנחייה זו יוסמכו כל 1984-לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד 53בהתאם לסעיף  .6

פסק הדין את האישור למתן פט ובמחלקות שבאחריותם סגני הנשיא לתת למותבים בבתי המש

 במועד מאוחר יותר. 

 
לסגן הנשיא לקבלת אישור  במקרים המתאימים והחריגים יפנה בדיון מהירמותב הדן בתובענה  .7

 )א(. 82למתן פסק הדין במועד המאוחר לזה הקבוע בתקנה 

 

ליולי, יגיש סגן נשיא דיווח לנשיא בדבר פסקי הדין שניתן לגביהם  1לינואר וכל  1פעמיים בשנה, בכל  .8

המועד  תיק,המספר את . הדיווח יכלול הקודמים לדיווח)א( בששת החודשים 82אישור לפי תקנה 

בו ניתן פסק הדין. ככל שטרם ניתן שהמועד ומועד מתן האישור, , הקבוע בתקנות למתן פסק הדין

 המתוכנן למתן פסק הדין.מועד פסק דין, יצוין ה

 

 

 

 

 עיכוב במתן החלטות בבקשות לסעדים זמניים

 
 :החדשות קובעת)ח( לתקנות 97תקנה  .9

ולכל ית המשפט הדן בבקשה לסעד זמני ייתן את החלטתו עם תום הדיון בבקשה, ב
; לא נתן את החלטתו במועד האמור, המאוחר בתוך ארבעה עשר ימים לאחר תום הדיון

 . הודעה מנומקת בכתב לנשיא בית המשפטייתן על כך 
 

, מכוח הנחייה זו יוסמכו סגני 1984-לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד 53בהתאם לסעיף  .10

 בבתי המשפט ובמחלקות שבאחריותם.  לקבל את ההודעות המנומקות מכל המותביםהנשיא 

 

)ח(, ימסור 97האמור בתקנה נה במועד לא נית, אשר החלטתו מותב הדן בבקשה למתן סעד זמני .11

 לסגן הנשיא במחלקתו הודעה מנומקת כמצוות התקנה.

 



  

 בתי  המשפט -מדינת ישראל 

 משפט השלום לשכת נשיא בתי

 אביב-במחוז תל

 

 

 

 

 ההחלטות בסעד זמניליולי, יגיש סגן נשיא דיווח לנשיא בדבר  1לינואר וכל  1פעמיים בשנה, בכל  .12

מספר את . הדיווח יכלול הקודמים לדיווחבששת החודשים  )ח(97לפי תקנה הודעה  ןלגביהנה שנית

והמועד  מועד מתן ההודעה המנומקת בידי המותב,, החלטהבוע בתקנות למתן המועד הק תיק,ה

 .ההחלטההמתוכנן למתן בו ניתנה ההחלטה. ככל שטרם ניתנה החלטה, יצוין המועד ש

 

 .2021, פברוארב 14מועד כניסתה לתוקף של ההנחיה: יום 

 
 .14.2.2021 ב' באדר התשפ"א, תאריך:
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