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מטרת נוהל זה היא לקבוע מועדים מנחים למתן פסקי דין בערעורים הנדונים  .1

בבית המשפט המחוזי על החלטות של ועדה רפואית עליונה וועדת עררים לפי חוק נכי 

( ועל החלטות של ועדה חוק נכי רדיפות הנאצים :)להלן 1591-יפות הנאצים, התשי"זרד

חוק  :)להלן 1591-מלחמה בנאצים, התשי"דועדת ערעור לפי חוק נכי הרפואה עליונה ו

דין בהליכים מסוג -(. זאת, נוכח החשיבות החברתית שבמתן פסקינכי המלחמה בנאצים

 זה בהקדם האפשרי.

 

 מועדים מנחים למתן פסקי דין

 

)ח( לחוק 11 -א ו5ככלל, יש להקפיד ליתן פסק דין בערעור שהוגש לפי סעיף  .9

)ח( לחוק נכי המלחמה בנאצים בתוך לא 11-ב ו19דיפות הנאצים ולפי סעיף נכי ר
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ימים ממועד הגשת הסיכומים האחרונים ובאם לא נקבע מועד להגשת  02-יאוחר מ

  (.המועד המנחה :ממועד הדיון האחרון בהליך )להלןסיכומים בכתב, 

 

מיוחדים. חריגה מן המועד המנחה תיעשה במקרים חריגים בלבד ומנימוקים  .0

במקרה של חריגה מהמועד המנחה, ידווח השופט הדן בערעור לנשיא בית המשפט 

 המחוזי בו הוא מכהן על העיכוב במתן פסק הדין ועל הנימוקים לכך. 

 

נשיא של כל בית משפט מחוזי יהיה אחראי על יישומו של נוהל זה בבית  .1

 המשפט שבו הוא מכהן. 

 

רכו מעקב אודות ביצוע הנחיה זו וידווחו על כך נשיאי בתי המשפט המחוזי יע .9

נוהל המעקב בדבר ביצוע  למנהל בתי המשפט ובאמצעותו לנשיא בית המשפט העליון.

 ייעשה באופן הבא:

  

ביולי בכל שנה( יגיש כל  1בינואר וביום  1אחת לששה חודשים )ביום  א( 

חריגות אחד מנשיאי בתי המשפט המחוזי דו"ח בדבר תיקים שבהם נרשמו 

 מהמועד המנחה. 

 

 :הדו"ח יכלול ב( 

 ;פרטים לגבי השופטים שחרגו מהמועד המנחה .1

  ;הנימוקים שניתנו לכל חריגה .9

 המועדים שבהם ניתנו פסקי הדין.  .0

 

 הדו"ח יוגש למנהל בתי המשפט ובאמצעותו לנשיא בית המשפט העליון.ג( 
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( על יום התחילה :)להלן (19.1.9211י"ז בטבת, התשע"ז )נוהל זה יחול מיום  .1

  ערעורים שהוגשו מיום התחילה ואילך.

 

 נוהל זה יפורסם באתר האינטרנט של הרשות השופטת. .1

 

 (.95.19.9211) זתשע"ה בכסלו ט"היום, כ 
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