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 שלום רב,

 
 קיצור פגרת הקיץ הקרובההנדון: 

 
 

במהלך תקופת מצב החירום המיוחד על רקע התפשטות נגיף הקורונה, עשתה  

הרשות השופטת מאמצים רבים על מנת להוסיף ולתת שירות לציבור ולהבטיח את זכות 

הגישה לערכאות, תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות. עם זאת, מטבע הדברים 

ין לעבודה ובמקביל נפתחו במהלך תקופה זו צומצמה פעילותם של בתי המשפט ובתי הד

עשרות אלפי הליכים חדשים. הצטברות ההליכים הטעונים טיפול וכן העובדה שלמשך 

תקופה לא ידועה יוטלו מגבלות על פעילות בתי המשפט בשל הצורך להוסיף ולשמור על 

ההנחיות בדבר ריחוק חברתי, הביאו אותנו לבחון פתרונות שונים על מנת לקדם את 

ים התלויים ועומדים ולהתמודד עם הצורך להוסיף ולתת שירות יעיל הטיפול בהליכ

וראוי לציבור המתדיינים, תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות ושלומם של ציבור 

 המתדיינים, העובדים והשופטים. 

 

על דעת נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, אחד הפתרונות שאנו  

מבקשים לקדם הוא קיצור פגרת הקיץ בכארבעה וחצי שבועות כך שתימשך שבועיים 

בלבד. קיצור זה יאפשר לבתי המשפט ולבתי הדין לעבודה להוסיף ולשמוע הליכים 

 ט"ז באייר תש"ף  
 2020במאי  10  

 
 

 :לכבוד
 שר המשפטים 

 חבר הכנסת אמיר אוחנה
 

 4700-1001-2020-357072:מספרנו
 )בתשובה נא לציין מספרנו(



 
 הנהלת בתי המשפט

 إدارة المحاكم
COURTS ADMINISTRATION 

 
 JUDGE DR. YIGAL MERSEL مرزل يجأل. د القاضي השופט ד"ר יגאל מרזל

 DIRECTOR مدير المحاكم מנהל בתי המשפט
 DISTRICT COURT PRESIDENT رئيس محكمة مركزية נשיא של בית משפט מחוזי

 

 
 . 9546412, מיקוד 34142, ירושלים, ת"ד 22רח' כנפי נשרים 

 , إسرائيل.9546412, أورشليم القدس, رمز بريدي 22نشريم شارع كنفي 
Kanfey Nesharim st. 22, Jerusalem, 9546412, Israel 

 02-6513191: פקס 074-7481700: טל'
Email: Menahel@court.gov.il - עדיפות לדוא"ל 

לתת שירות לציבור במהלך חודשי הקיץ ובכך להקל מן העומס הרב שהצטבר ו

 המתדיינים ומנגד לשמור בכל זאת על פגרה אם כי מקוצרת. 

 

ותסתיים ביום  16.8.2020אנו מציעים כי הפגרה המקוצרת תחל ביום  

31.8.2020 . 

 

אודה לך, אפוא, על קידום תיקון בהוראת שעה לתקנות בתי המשפט )פגרות(,  

לקיצור פגרת הקיץ  1984-)פגרות(, התשמ"דות בתי הדין לעבודה ולתקנ 1983-התשמ"ג

 הקרובה, כאמור.

                                                                            

                                         
 העתק:

 לשכת נשיאת בית המשפט העליון

 


