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 ב י םה מ ש י 
 

 

 בקשה מטעם המשיבים לשינוי הסדר דיוני 
 

 מוגשת בזאת בקשה לשינוי הסדר דיוני, כדלקמן. .1

 

, ולהחלטת כבוד השופט ד' מינץ 22.7.21עבדיאן מיום  בהמשך להחלטת כבוד הרשמת ש' .2

יגישו את המשיבים נקבע כי , 8.8.21יום מ שנקלר נ' משטרת ישראל 5235/21בער"מ 

 .19.9.21הסיכומים מטעמם עד ליום 

 

ו צוין כי הוגשה בקשה נוספת לשינוי הסדר דיוני מטעם המשיבים. בבקשה ז 19.9.21ביום  .3

אך, לשם קבלת הערות ומספר השלמות מטעם המשיבים סיכומים הופצה טיוטה של 

 שהתבקשו, נדרש זמן קצר נוסף. 

 

, קבע כב' הרשם ר' גולדשטיין כי בשים לב לטעמי הבקשה 4.10.21מיום בהחלטה  .4

. 21.10.21ובהתחשב במועד הדיון, יוארך המועד להגשת סיכומי המשיבים, עד ליום 

במסגרת החלטה זו, קבע כב' הרשם גולדשטיין, כי בשים לב לכך שהבקשות מטעם 

 500המערער על סך  תבהוצאו ואהמשיבים לשינוי הסדר דיוני הוגשו בחלוף המועד, הם ייש

 ש"ח. 

 

כי כעולה מהחלטת כב' הרשם ר' גולדשטיין, הבקשה במאמר מוסגר, כאן המקום לציין,  .5

הראשונה מטעם המשיבים לשינוי הסדר דיוני הוגשה באיחור בשל שביתת הפרקליטים. 

באמצעות למדור קליטה של בית המשפט הנכבד, הוגשה הבקשה השנייה, זו לעניין 

התקבלה אסמכתא לפיה הפקס  16:00. בשעה 15:57, בשעה 19.9.21, ביום הפקסימיליה

   נשלח בהצלחה. 

 

 .1מש/מצורף ומסומן  16:00בשעה  19.9.21צילום האסמכתא מיום  

1



  
 

2 

המשיבים לקביעת הסדר מעיון באתר האינטרנט של בית המשפט הנכבד עולה, כי בקשת  .6

עניין זה, ראו תקנה )ל 07:31, בשעה 20.9.21ביום למחרת היום, דיוני נקלטה בבית המשפט 

הקובעת כי מסמך שהומצא  2018-לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט (1()ג()2)161

 יראוהו כאילו הומצא ביום החול שלאחריו(.  15:00באמצעות הפקס אחרי השעה 

 

הגיש המערער ערעור על החלטת כב' הרשם  14.10.21ביום עוד לשלמות התמונה יצוין, כי  .7

. נכון (ליאון )אריק( שנקלר נ' משטרת ישראל 6855/21)ער"מ  4.10.21גולדשטיין מיום 

 . טרם ניתנה החלטה בערעורלמועד הגשת בקשה זו, 

 

הסיכומים מטעם המשיבים. בכלל זה, נתנו נעשה מאמץ רב לעמוד במועד הגשת  יובהר, כי .8

הגורמים הרלוונטיים את דעתם להתנגדויות שהוגשו על ידי המערער לבקשות קודמות 

בדיקות הנדרשות לשם בירור התשתית העם זאת, הצורך למצות את כל לשינוי הסדר דיוני. 

פני בית העובדתית הרלוונטית לסיכומים, על מנת שהתמונה העובדתית המדויקת תעמוד ב

 הגשת בקשה נוספת לשינוי הסדר דיוני.  , בלית ברירה,המשפט הנכבד, מחייב

 

בנסיבות אלה, מתבקש בית המשפט הנכבד לאפשר למשיבים להגיש את הסיכומים  .9

 . 21.11.21מטעמם עד ליום 

 

את מועד הגשת סיכומי התשובה מטעם גם בהתאם, מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות  .10

 .21.1.22עד ליום  המערער

 

, כך שאין בבקשה זו כדי לפגוע בהיערכות המערער 9.3.22ליום מועד הדיון בערעור קבוע  .11

 לדיון בפני בית המשפט הנכבד. 

 

 כי הוא מתנגד לקבלת בקשה זו ולהליך לפיו מוגשת הבקשה הזו.מסר  המערער .12

 

 "ו בחשון תשפ"בט ,היום

 2021באוקטובר  21          

 

               ד", עומארקס דניאל                                                            

                      ממונה על ענייני בג"צים                                 

    בפרקליטות המדינה                                                                                    
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Lihi Jacobi

:מאת RightFax E-mail Gateway <rfadministrator@justice.gov.il> 
<rfadministrator@justice.gov.il<

::הוצב ב 16:00 2021ספטמבר  19ראשון יום
:שיחה Your fax has been successfully sent to To Whom it May Concern at שינוי  - 606/21מ "עע

.הסדר דיוני
::הוצב ב מדינת ישראל' שנקלר נ) אריק(ליאון  606/21מ "עע

:נושא Your fax has been successfully sent to To Whom it May Concern at שינוי  - 606/21מ "עע
.הסדר דיוני

:קטגוריות לתיוק פיזי בלבד

Your fax has been successfully sent to To Whom it May Concern at ��"� 606/21 - ����� ����
�����. 
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