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Office Of the Legal Adviser
כ"ה באב ,תשע"ט
 62באוגוסט6102 ,
סימוכין01929002 :
(בתשובה נא לציין מס')

לכבוד
עו"ד שי ניצן ,פרקליט המדינה
עו"ד ד"ר יואב ספיר ,הסניגור הציבורי הארצי
גונדר אשר וקנין ,ממלא מקום נציב בתי הסוהר
תת ניצב דדו זמיר ,ראש חטיבת התביעות משטרת ישראל
תת ניצב דוד בואני ,ראש חטיבת החקירות משטרת ישראל
עו"ד אבי חימי ,יו"ר לשכת עורכי הדין
שלום רב,
הנדון :פעילות בתי המשפט ביום הבחירות לכנסת ה66-
לקראת יום הבחירות לכנסת ה ,22-הרינו מתכבדים לפנות אליכם כדלקמן:
 .5כידוע ,ביום  56.4.2254יתקיימו בחירות לכנסת ישראל ה.22-
 .2ביום  5.5.2254פרסמה ועדת הבחירות המרכזית את הודעתה בעניין סוגי השירותים
הציבוריים אשר יפעלו כסדרם ביום הבחירות .ההודעה זהה להודעה שפורסמה ביום
 22.2.2254לקראת הבחירות לכנסת ה.25-
להלן קישור להודעה:
https://bechirot22.bechirot.gov.il/election/Kneset20/Pages/NoticeOfElectionDa
ySabbatical.aspx
 .3באשר למערכת בתי המשפט נקבע בסעיף  55להודעה:
"מערכת בתי המשפט ,לצורך קיום דיונים בסעדים דחופים ,הנוגעים לאכיפה
של חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט 0222-וחקיקת המשנה מכוחו
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וחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט 0292-וכן מעצרים דחופים ,בין השעות
 10:11בבוקר עד  06:11בצהריים".
עוד נקבע בהודעת ועדת הבחירות כי –
"שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת ,יפעלו באותה
מתכונת ביום הבחירות".
 .9לאור האמור לעיל ,בהתאם להודעת ועדת הבחירות המרכזית ,בית המשפט העליון ,בתי
המשפט המחוזיים ,בתי משפט השלום ובתי הדין לעבודה יפעלו ביום הבחירות במתכונת
מצומצמת כמפורט להלן:
-

דיוני מעצרים ודיוני ערר מעצרים –
דיוני המעצרים בבית משפט השלום יתקיימו בין השעות  .5:22-52:22יובהר כי הגשת
בקשות למעצרים תתאפשר עד השעה  .52:22הגשת בקשות לאחר השעה 52:22
תתאפשר באישור שופט בלבד.
כמו כן ,דיוני ערר מעצרים בבתי המשפט המחוזיים יתקיימו לפי הצורך ובתיאום
מראש עם המזכיר הראשי של בית המשפט המחוזי הרלוונטי במתכונת של יום מנוחה
או מחוץ לשעות העבודה הרגילות.
דיוני ערר מעצרים בבית המשפט העליון יתקיימו לפי הצורך ובתיאום מראש עם
המזכירה הראשית של בית המשפט העליון.

-

דיוני סעדים דחופים הנוגעים לאכיפה של חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],
התשכ"ט 0222-וחקיקת המשנה מכוחו וחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט-
 0292וכן ערעורים על החלטות בבקשות אלו.

-

דיוני סעדים דחופים וכן דיוני ערעורים על סעד זמני דחוף ,לרבות בהליכים אזרחיים
ומנהליים ,כפי שנדונים בימי שבת וחג ,וזאת מכח תקנות סדרי דין (סעד מידי בימי
מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט) ,התשל"א 5465-הקובעות כי:
"בית משפט רשאי להיזקק לבקשת סעד מידי או להליך דחוף אחר שקבע נשיא
בית המשפט ,בימי ו' בשבוע או בימי מנוחה או מחוץ לשעות העבודה הרגילות
של בית המשפט ,בין בשבתו בבית המשפט ובין במקום אחר ,אם סעד דרוש בשל
פיקוח נפש או לשם מניעת נזק רציני אשר אינו ניתן לתיקון אם לא יינתן הסעד
מיד".
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בבית המשפט העליון ,בבתי המשפט המחוזיים ,בבתי משפט השלום ובבתי הדין
לעבודה :הגשת בקשות כאמור תהיה בתיאום מראש עם המזכיר הראשי של בית
המשפט הרלוונטי .דיונים יתקיימו לפי הצורך ובתיאום מראש ,במתכונת של יום
מנוחה או מחוץ לשעות העבודה הרגילות.
 .6יובהר כי ביום הבחירות לא יופעלו מרכז המידע הטלפוני ושירות הצ'אט המקוון.
 .5נודה על הפצת האמור בקרב הגורמים הרלבנטיים.

העתק:
כב' השופט ד"ר יגאל מרזל ,מנהל בתי המשפט.
גב' שלומית לוי לביא ,סמנכ"לית תפעול ומזכירויות.
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