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  08504214  מספרנו
  
  

  ,הרשמות והרשמים, חברותיי וחבריי השופטות והשופטים
  
  

  ,שלום רב
  

  "נט המשפט"דרך  בקשות שעת הגשת הגבלה של: הנדון
  
  
ים במסגרות שונות חוזרת ועולה במפגשים הרבים שאני מקיים עם שופטים ורשמ  .1

כולל טיפול , הטענה כי עומס התיקים הופך לשעבוד ומביא לכך שלא נותר זמן לעיסוק אחר

העומס והלחץ קשורים קשר בל יינתק להיבטים מסוימים של . בעניינים האישיים והמשפחתיים

  ". נט המשפט"ב ומערכת המיחש

  

כך יכולים הם להמשיך ". נט המשפט"השופטים והרשמים מחוברים בבתיהם ל, כידוע

אחת הבעיות . לאחר שעזבו את בית המשפטו  אף לאחר שעות העבודה הרגילות, בביתבעבודה

נובעת מכך שעורכי הדין המחוברים למערכת יכולים להגיש בכל הקיימות במערכת המיחשוב 

 הדבר .ישירות לסל המשימות של השופטבאופן מיידי אשר מגיע , עת חומר לבית המשפט

ללא "הופכים השופטים למעשה לבית משפט , כתוצאה מכך. אפשרי בכל שעות היממה

 . שעות בכל שבעת ימי השבוע24היינו , 24/7 –או בנוסח שמקורו בביטוי אמריקאי , "הפסקה

ההחלטה . לאחר שניסחה בביתו, בערב 9:00שופט משחרר החלטה בשעה : אביא דוגמה אחת

אחד מעורכי ". נט המשפט"באמצעות , רקליטיהם של בעלי הדיןמתקבלת באופן מיידי אצל פ

 9:30אשר מגיעה לסל המשימות של השופט בשעה , הדין מנסח על אתר בקשה לעיון חוזר

  ). הליך של עיון חוזרבדין לא אתייחס כאן לסוגיה כלום קיים כלל (בערב 

  

דין - כי כתב ביקובעת , 1984- ד"התשמ, לתקנות סדר הדין האזרחי) ו(ג497תקנה   .2

יראו אותו כאילו נשלח ביום החול ", או ביום מנוחה'  או ביום ו17:00שנשלח לאחר שעה 

 המוגשות בכל שעה משעות היממה מגיעות בקשות, פי המצב דהיום- על ".שלאחריו
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שירות לסל המשימות של השופט באופן מיידי והשופט יכול לצפות בהן אף אם הן הוגשו י

אין סיבה שהשופטים יטפלו בבקשות חדשות המוזנות דרך המערכת  .17:00לאחר השעה 

שום בית משפט אינו . גם כאשר הן מוגשות בשעות מאוחרות של היממה, האלקטרונית

  . שעות ביממה24אמור להיות פתוח 

  
, לפיכך). ד"באלול התשע' ו (1.9.2014החל מיום ) ו(ג497וונתנו לאכוף את תקנה כב  .3

 לא יגיעו לסל העבודה של 17:00 כך שבקשות שיוגשו לאחר שעה יבוצע שינוי מחשובי

בקשות שיוגשו בערבי שבת וערבי חג לאחר שעה . 07:00ת אלא למחרת היום בשעה /השופט

  . הראשון שלאחר החגם יגיעו לסל ביום ראשון או ביו14:00

    

ות יצוין כי השינוי המחשובי הנזכר לא ימנע הגשת בקשות דחופות לאחר שע

כפי שהיה נהוג , אלא שהדבר יתבצע באמצעות המזכירים הראשיים, ודה הרגילותהעב

סעד מידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה (בהתאם לתקנות סדרי דין (במשך שנים 

  ).1971- א"תשל, )הרגילות בבתי המשפט

  

  על התיקיםיש להבהיר כי השינוי המחשובי שיבוצע לא ימנע מכם לעבוד בבתיכם  

  .כפי שאתם עושים כיום, 17:00 לאחר שעה

  

השינוי האמור יבוצע לתקופת ניסיון של שלושה חודשים ולקראת סיומה נבחן העניין   .4

  .לשכת עורכי הדין קיבלה הודעה מתאימה על השינוי האמור. שוב

  

  .28.8.2014המשך פגרה נעימה ולהתראות בכנס ביום   

  

  ,ב ב ר כ ה              

                
  סאשר גרוני              

  מנהל בתי המשפט, השופט מיכאל שפיצר: העתק


