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 בקשת על והן הקובלת מטעם( "דחייה בקשת": להלן) דיון מועד לדחיית בקשה על הן חל זה נוהל .1
 .כוחו בא או הנקבל מטעם דחייה

 
 על והוסכם תואם שמועדו דיון, בפרט, הדין בית מזכירות ידי על שנקבע דיון מועד יידחה לא, ככלל  .2

 .ראיות לשמיעת דיון לרבות הצדדים ידי
 

 . הדחייה מתבקשת בגינה העילה להתהוות בסמיכות, הדין לבית תוגש, דחייה בקשת כל  .3
 

 . העניין לפי, הכול. בה התומכים והתיעוד האישורים יצורפו לבקשה
 

 .הסף על הדחייה בקשת לדחיית טעם( לדחייה ותיעוד אישורים צירוף) האמור  מילוי איב יהיה די
  

. למבוקש התנגדות קיימת אם גם תגובתו בצרוףו שכנגד הצד עם אוםיבת להיות הדחייה בקשת על .4
 שכנגד הצד נתן לא אם אף מוסכמים מועדים שהושל הפחות לכל הדחייה לבקשת יצרפו הצדדים

 ותאריכים שכנגד הצד עמדת קבלת ללא דחייה בקשת הגשת תתאפשר לא .לבקשה הסכמתו את
 (.הסכמה בהעדר גם, כאמור זאת) מתואמים

 
 שאינה מחלה, מילואים לשירות להתייצבות צו, לידה חופשת מטעמי להגיש ניתן דחייהבקשת  .5

 לפקודת' ג סימן פי על כדין ערוך מחלה אישור/  רפואי אישור בצירוף, לדיון התייצבות מאפשרת
 הדין בית ידי על הדיון מועד לקביעת קודם שנקבע אחר דיון, 1971 א"התשל( חדש נוסח) הראיות

 סביר פתרון למציאת ממשית אפשרות הייתה לא כי שיובהר ובלבד לשנותו ניתן ולא המועד לאותו
 .הדין בבית הדיון קיום את שיאפשר

 
 בבית הדיון מועד על הידיעה לקבלת בסמוך יגיש, מועד באותו ףנוס ןדיו לו שנקבע, נקבל או קובל .6

 .יותר מוקדם במועד שנקבע לדיון הזימון הודעת תצורף אליה דחייה בקשת, הדין
 

 (.מ"חו אבל/ אשפוז)  הדבר כשיתאפשר מיד יוגש הדחייה לבקשת לצרפו ניתן שלא  אישור .7
 

, הדין עורכי לשכת בחוק לקבוע בכפוף תהא  עונש הטלת/  זמנית להשעיה בבקשה דיון דחיית תבקש .8
 . 2015 ה"התשע(, המשמעתיים הדין בבתי הדין סדרי) הדין עורכי לשכת וכללי 1961-א"התשכ
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