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 .220202.2 תאריך פרסום:

 
 

יום התיק להקראה במסגרת המזכירות את קבע תהוגשה קובלנה כנגד נקבל  .1
פני הרכב מוקד שתקבע נשיאות למספר קובלנות  ותבמסגרתו  נשמעהקראות מרוכז 

  .(הדיון המקדמי""  או "ימי מוקד" או  "ימי הקראות" )להלן: בית הדין לצורך כך
 

 לנוהליוהפנייתו בצירוף הזמנה לדיון זימון לדיון הקראה המזכירות תשלח לנקבל  .2
 .בית הדין
 

כללי לשכת עורכי הדין )סדרי הדין בבתי הדין )א( ל 22בהתאם לכלל  .3
קבע בית הדין מועד לדיון  ."(הכללים)להלן: " 2.02-המשמעתיים(, התשע"ה

ימים לפני מועד הדיון המקדמי תשובה בכתב  21נקבל עד יגיש ה לנה מקדמי בקוב
 לקובלנה.
 

 לקבוע בהתאם טענותיו את יגיש לקובלנה באשר מקדמיות טענות שלנקבל ככל .4
  ימים לפני הדיון המקדמי. 14, וזאת לכל המאוחר לכללים( א) 22 וכלל 22 בכלל

 

 ישירות נקבלה ידי על יומצאו הנקבל ידי-על שיוגשו המקדמיות מהטענות העתק .5
 ניתנה שלא ככל, לכללים( ב) 22 לכלל בהתאם עליהן ישיב אשר הקובלת כ"לב

 .הדין בית ידי על אחרת החלטה
 

המוקד אליו קבוע התיק ובהעדר הרכב לפני טענות מקדמיות, כאמור לעיל, ידונו  .2
 פני נשיאות בית הדין.ל הרכב מוקד,

 
צדדים, טרם התקיים דיון במסגרת החלטה שלא במעמד ה נדחו טענות מקדמיות

)ג( לכללים או  22, וזאת בהתאם לכלל יגיש הנקבל תשובה לקובלנה מקדמי,
 ידי בית הדין.-בהתאם להחלטה אחרת שתינתן על

 נדחו טענותיו המקדמיות כאמור ישיב הנקבל לקובלנה במועד הדיון.
 

לעונש הצדדים יטענו , הודה הנקבל במיוחס לו בכתב הקובלנה תינתן הכרעת דין .2
 וההרכב יגזור את דינו של הנקבל. 
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, וככל שהנקבל לא ירצה לקחת חלק כופר במיוחס לו כולו או בחלקו ככל שהנקבל .8
לאחר מענה לקובלנה וקיום הקראה  הרי שבמסגרת הדיון המקדמי  בהליך המוקד,

 המוקד. הרכב פני הרכב אחר שאינו ליקבע התיק להוכחות 
וזהות כמות העדים להודיע להרכב המוקד ם ערוכים ידיהיו הצד ,במקרה כאמור

 שבכוונתם להעיד במסגרת דיון ההוכחות.העדים 
 
 

 :/ דיון מקדמימוקד דיון 
 

לפיו באין הוראה אחרת בית הדין  המשמעתי  לכללים 22כלל המוקד הוא מכוח דיון  .9
 .ראית לו טובה ביותר לעשיית צדקנבית הדין המשמעתי בדרך הינהג 

 
של ההקראה   ולאחר קיומהבאותו מועד( ) דיון ההקראה לאחר יתקיים מוקד דיון 

, מתוך רצון התיק לכדי סיוםאת להביא  בעלי הדיןסייע ללעל ויבמטרה ליזאת 
 חופשי של בעלי הדין.

 
ניהול להמשיך את שאינו מעוניין להודיע בתום הליך ההקראה רשאי יהא הנקבל 

שמיעת ראיות רה כאמור ייקבע התיק לההליך המקדמי בדרך של מוקד, ובמק
 .שימונה בהתאם להחלטת הנשיאות פני הרכבלהוכחות במסגרת 

 
יעל יל ראשית קיום הקראה ומענה לקובלנה ולאחריו הואיום המוקד עודו של דיון יי .11

ההליך את לסיים  לבעלי הדיןאת אופן ניהול ההליך המשמעתי, על מנת לסייע 
ליך גישור פלילי המתקיים לאחר קיום הקראה דיון המוקד דומה לההמשמעתי. 

 ובהסכמה מלאה של הצדדים.
 

מטעם לראות ראיות / הרכב המוקד המוקד דייני במסגרת הדיון המקדמי רשאים  .11
יתר את הצורך בניהול ילסיים ההליך וללנסות ובמטרה לסייע לצדדים  בעלי הדין

 באותו יום ך המשמעתיההליבמטרה לסיים את . הכול, הליך ארוך בו יבחנו הראיות
 או בתוך זמן קצר אחר.

 
לידי ביטוי בפרוטוקול דיון לא יבוא ו שדן בתיק פני ההרכבלהליך המוקד חסוי  .12

 הצדדים. ה דיונית אליה הסכימו ההקראה זולת אם מדובר בהודעה בהסכמ
 

 .לסיום התיק עם סמכויותהמוקד ב"כ הקובלת יתייצבו לדיוני  .13
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להגיע לכלל הסכמה עם הנקבל  ,בין היתר ת,הקובלב"כ קד יכול במסגרת הליך המו .14
לחזור בו , ובין ללא סיוע חברי הרכב המוקד, יכול חברי הרכב המוקדבסיוע בין 

, ועוד פעולות אשר מקובלנה, לתקן את הקובלנה , להגיע להסדרי טיעון עם הנקבל
ינטרס הציבורי יסייעו לסיים את ההליך המשמעתי בפרק זמן קצר ותוך קידום הא

  הרחב.
 

אין באמור בכללים ובנוהל זה כדי לפגוע באמור בהוראות פרק ג' לפקודת הראיות  .15
דר הדין הפלילי, תקנות ס, )שעניינו ראיות חסויות( 1921-תשל"אה]נוסח חדש[, 

חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[,  ,1922-תשל"זה, חוק העונשין, 1924-תשל"דה
בשינויים המחייבים הכול,  .1921תשכ"א הלשכת עורכי הדין חוק ו ,1982-תשמ"בה

 לבתי הדין המשמעתיים. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


