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 דברי הסבר 

  מבוא

הימשכות ההליכים ותופעת העומס בבתי המשפט אופייניות לכלל מערכות בתי המשפט, ואולם חומרתה 

בשנת  .בישראל היא רבה בהשוואה למדינות מערביות בעולם. בכל שנה חל גידול במספר התיקים הנפתחים

תיקים. ישראל ממשיכה להוביל את העולם  841,808תיקים בבתי המשפט ונסגרו  854,196נפתחו לבדה  2018

מספר השופטים לעומת מספר התושבים בין  – ביחס הפוך – ביחס שבין מספר עורכי דין לנפש ומובילהגם 

באופן נמוך משמעותית ביחס למדינות מערביות בעולם. הגם שמדובר בקצב מרשים של סגירת  ,באוכלוסייה

תיקים תלויים ועומדים במלאי התיקים של מערכת בתי המשפט. כמו כן,  471,839תיקים, עדיין ישנם 

 שלמעלה ממחציתבקשות בהליכים אזרחיים. נתון חשוב נוסף הוא  2,900,000-כהוגשו  2018במהלך שנת 

 . כלל ההליכים במערכת בתי המשפט הם הליכים אזרחייםמ

תקנות סדר הדין כדי להחזיר את מעמד נועדה לעצב הסדר חדש שיהיה בו בסדר הדין האזרחי הרפורמה 

ככלי מרכזי וחשוב לניהול סדרי המשפטים האזרחיים, במטרה לייעל, לפשט ולקצר את ההליכים האזרחי 

ם של הבין צרכי ןאיזויצירת כל זאת, תוך קיומו של הליך ראוי והוגן. עשיית צדק במסגרת תוך  ,האזרחיים

מקום שבו יש  ,דין בלתי מיוצגים והתאמת כלים מיוחדים עבורםהתחשבות בבעלי , לרבות מתדיינים שונים

 צורך בכך. 

התקנות "או  "תקנות סדר הדין האזרחי הקודמות" –)להלן  1984-תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד

הן  1984, כאשר בשנת 1963בתקנות משנת ברובם נקבעו  ,והעקרונות הדיוניים בהליך האזרחי ("הקודמות

עברו עדכון ניסוחי בלבד. לאחר מכן הותקנו מעת לעת תיקונים בתקנות, לעיתים של פרקים שלמים ולעיתים 

של תקנות בודדות, בלא שהתבצע תיקון קוהרנטי כולל של כל התקנות. נמצא כי לאחר שבמערכת בתי 

שונתה כליל סביבת העבודה השיפוטית, הגיעה העת המשפט עודכנה תוכנת מחשוב חדשה ומודרנית ו

 להתקין תקנות חדשות שיתאימו לימינו אנו. 

בהיקפים שונים, שנערכו בכללי הפרוצדורה  ,ואכן, במשפט המשווה ניתן למצוא דוגמאות רבות לרפורמות

לפשט ולקצר את הימשכותם של ההליכים  ,עלויותההאזרחית. מטרותיהן משותפות: להפחית את 

 The civil Justice Reform Act of – 1990בארה"ב ] למצוא. דוגמאות לכך ניתן האזרחיים משפטייםה

1990 – CJRA[ באנגליה ,]1999 – ( הרפורמה של לורד וולףAccess to Justice )ב שנערכה'קסון ג תורפורמ-

 .[Civil Code (Law of Obligations) Reform Commission – 2009] קונג בהונג כןו[ 2013

, ועל רקע הימשכות ההליכים בבתי המשפט בישראל, נערכה על ידי חברת ייעוץ אסטרטגי בשם 2012בשנת 

"שלדור" עבודת מחקר רחבת היקף עבור הנהלת בתי המשפט בשיתוף משרד האוצר. במסגרת המחקר 

ר וייעול עבודתה נבחנו, בין היתר, החסמים הגורמים להימשכות ההליכים וגובשה תכנית אסטרטגית לשיפו

יצירת שינוי מהותי בפרוצדורה תוביל לשינוי  ,אחת מההמלצות שגובשולפי של מערכת בתי המשפט. 

 משמעותי בהתנהלות הדיונית, תייעל ותקצר הליכים ואף תפחית את מספר ההליכים בבתי המשפט. 

תקנות סדר הדין האזרחי הן כלי העבודה המשמש את בית המשפט ואת בעלי הדין לשמיעה ולניהול של 

את האופן שבו יוכלו בעלי הדין, הצדדים להליך האזרחי, לממש את דיונים אזרחיים. הן מתוות ומבטאות 

דיונית הת מסגרהראוי בתוך  יתאפשר ביטוי בעל דיןהדין, כך שלכל להם מקנה שהזכויות המהותיות 

 . שנקבעה בתקנות
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יש לזכור כי הימשכות הליכים מטילה עלות ישירה על בעלי דין בשל הזמן האבוד של משך ההתדיינות 

 השיפוטית וגורמת לעלייה בהוצאות המשפט ועלויות שכר הטרחה. 

צויות י רבמטרה לתת תרופה לבעיית הימשכות ההליכים היה צורך לזהות את הגורמים לכך. התופעות הבלת

זילות ממשית בהתייחסות להסדרים הדיוניים שבתקנות ובכלל. דומה הדבר . 1 :אלה , בין השאר,שזוהו היו

המועדים הקבועים בדין נתפסים לא אחת טורדני ומטריח; לא מחייב, שההתייחסות אליהם היא כאל עניין 

הוראות פועלים בהתאם להשופטים מגלים סבלנות כלפי מתדיינים שאינם במקרים רבים, ; כהמלצה בלבד

עדר שיח מקדים בין י. ה2 שפוגע בסופו של דבר במשאב השיפוטי שהוא ממילא מוגבל;באופן  ,התקנות

 המגיעים לישיבה הראשונה הקבועה בבית המשפט הצדדים להליךלא אחת  – עדר מוכנות לדיוןיהצדדים וה

את אף הוא דבר שמאריך  ביניהם כלל לפני התייצבותם לקדם המשפט,לא שוחחו ואף  ןאינם מוכנים לדיו

. במקרים לא מעטים נעשה אף שימוש לרעה בפרוצדורה 3 ההליך שלא לצורך וגורם לבזבוז זמן שיפוטי יקר.

 נמצא כי יש לשקול את שינוי התובנות באשר לפןרקע זה  על על ידי הצדדים לצורך הארכת משך ההליך.

 מכוון ומורה דרך ראוי בניהול הליכים אזרחיים.באמצעות התקנת תקנות שישמשו הדיוני 

תכליתן של התקנות הוא, אפוא, לסייע בידי בית המשפט לנהל את המשפט תוך קיום הליך שיפוטי ראוי 

וצודקת תוך יעילות מרבית. על מנת לעשות כן, מבקשות התקנות להשיג  נכונהוהוגן, שיאפשר הגעה לתוצאה 

מספר מטרות: ראשית, להביא לפישוט והאחדה של סדרי הדין הקיימים; שנית, לשרש חסמים הגורמים 

עם תופעות של העדר התייחסות למועדים או שימוש  באמצעות התמודדות להתארכות דיונים בבתי המשפט

עבר לנדרש )לעיתים עד כדי מצב שמרוב טיעונים ותתי טיעונים על פני מאות עמודים, מרובה בניירת מעל ומ

קשה לבית המשפט לאתר את השאלות האמתיות השנויות במחלוקת בין הצדדים(; שלישית, להביא לגילוי 

הדדי ושקיפות מלאה בין בעלי הדין לפני הגשת התובענה ובמהלכה; רביעית, לקדם נגישות לערכאות 

, ובתוך כך למנוע בזבוז זמן שיפוטי יקר, זמן המהווה משאב להבטיח קיומו של הליך ראוי והוגןטיות, השיפו

בכל  עקרונות יסוד אלה ראוי שישמשו גם כלי פרשניציבורי מובהק, ולהשריש שיקולי יעילות וצדק מהיר. 

 שבתקנות אלה.הנוגע ליישומם של ההסדרים הדיוניים 

 חלק זה נועדם: החלק הראשון עניינו עקרונות יסוד של סדרי הדין האזרחיים. התקנות מחולקות לשני חלקי

הם כלי פרשני ראשון  עקרונות היסוד אשרכבכל הנוגע להתנהלות בהליכים אזרחיים להוות מורה דרך 

 במעלה לסוגיות דיוניות שונות.

כולל את סדרי הדין האזרחיים הכלליים. אלה הם ההסדרים החלים על כל  תקנותשל ה החלק השני

נותרו וסדר הדין לאכיפת פסק דין חוץ אשר  דין לתובענות בענייני משפחההסדרי ההליכים האזרחיים, זולת 

)ואשר שמן שונה ל"תקנות סדר הדין האזרחי )תובענות בענייני משפחה  בתקנות סדר הדין האזרחי הקודמות

כמו כן, חלק זה לא יחול מקום בו נקבעו בדין בעניין פלוני סדרי דין . 1(1984-ת פסקי חוץ(, התשמ"דואכיפ

  מיוחדים אחרים, זולת אם יש בהם הוראה המחילה את תקנות סדר הדין האזרחי באופן שיורי.

 לבד מהמפורט לעיל, להלן העקרונות המרכזיים והשיקולים העומדים בבסיס הרפורמה המוצעת:

 האחדה ופישוט של ההסדרים הדיוניים בהליך האזרחי  .1

הסדרים מיוחדים המקובלים כיום  וצומצמו ,ככל האפשר ,מסגרת מועדים אחידה בתקנות נקבעה

 לפי הסדר הכרונולוגי של שלבי ההליך המשפטי גופו. נערכו התקנות כמו כן,  .ואשר אינם נדרשים

                                                           
  טרם פורסם. אלו הסבר דברי פרסום למועד נכוןהדין בענייני משפחה צפויים להיות מוסדרים בקובץ תקנות נפרד, אשר  סדרי 1
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תקנות )חלק מהן הן תקנות הממוספרות גם  700-למעלה מכללו תקנות סדר הדין האזרחי הקודמות   

ענייני משפחה וסדרי המסדירים בשלב מאוחר יותר(. ללא החלקים תקנו באותיות רבתי כיוון שהן הו

פחות  תקנות אלה כוללותתקנות סדרי דין אזרחיים כלליים, בעוד ש 550-קיימות מעל ל דין מיוחדים,

כשלעצמו מפשט את ההסדרים הדיוניים הקיימים כיום בהליך צמצום מספר התקנות תקנות.  180-מ

 יתה קיימת בתקנות הקודמות.יומייתר כפילות שה האזרחי

תקנות בתקנות החדשות תקנה כזו או אחרת הקבועה בהימנעות מלכלול הכי  ,יודגשבעניין זה   

תוצאה של פישוט עשויה להיות ביטול ההסדר, אלא כאמור לעיל,  בהכרח הקודמות, אין משמעותה

 ההסדרים הדיוניים והימנעות מניסוח קזואיסטי המאופיין בתתי סעיפים.

כך בוטלו ואחרים שונו וקוצרו.  שהיו קבועים בתקנות הקודמות הסדרים רביםנוסף על האמור,   

פתיחתו של הליך תעשה בדרך אחת של הגשת תובענה ולא יהיו עוד הסדרים מיוחדים לדוגמה, 

הומלץ בדו"ח הוועדה לבחינת דרכי ייעול ההליכים המשפטיים, אף כפי ש)ין מקוצר כדוגמת סדר ד

, המרצת פתיחה וכיוצאים באלה, זאת (("דו"ח ועדת רונן" –בראשות כב' השופטת רות רונן )להלן 

למותר לציין, כי פישוט ההליכים ופתיחת הליך  על כנו.נותר  ,למעט סדר דין מהיר אשר נוכח יעילותו

בדרך אחת תסייע בראש ובראשונה לבעלי דין בלתי מיוצגים, כאשר במסגרת התקנות הקודמות 

 פתיחתו.נדרשו לפתוח את ההליך בהתאם לסדר הדין המיוחד שנקבע ל

 

 קביעת מדדי זמן וכמויות .2

הסדרים בהעדר אכיפה מספקת של ה בעיה נפוצה נוספת בהליכים האזרחיים מתבטאת כיום  

על  תמסורבל צורהמנוסחים ב, הדין אינם מוגשים במועדים הנדרשיםהקיימים. לא אחת, כתבי בי 

 התקנות.  ובאופן החורג מהוראותפני עמודים רבים 

לחייב ולצמצם את היקף כתבי הטענות, לתחום את היקפם נקבע בתקנות הסדר שנועד בנסיבות אלו,   

הסדר שלפיו מסמך שמבקשים להגישו לבית  נקבעכמו כן,  .כתבי הטענות בפורמט אחידבהגשת 

המשפט ואשר אינו עונה אחר דרישת התקנות או אחר הוראות בית המשפט במדויק, לרבות המועדים 

 . על מנת לאכוף הוראה זו,לרישום במזכירות בתי המשפטיתקבל שהוקצבו להגשתו או היקפו, לא 

יהיה מוסמך שלא לקבל מסמך שאינו עונה  אשר "מזכיר משפטי"המכונה  תפקידעל בהוגדר בתקנות 

, מי שרואה את עצמו נפגע מפעולת המזכיר המשפטי רשאי הסדר זהלפי  אחר הדרישות האמורות.

יועבר  –תיק שידון בשופט  נקבעואם טרם  ,בתיק הדן שופטהלדרוש כי העניין יועבר להכרעתו של 

  שנשיא בית המשפט ימנה לעניין זה.שופט העניין לעיונו והכרעתו של 

עמידה על כללי סדר הדין היא המאפשרת גישה אפקטיבית לכלל המתדיינים בבית המשפט יצוין, כי   

גם בספרות המחקר גוברת ההכרה כי  וך שימוש סביר במשאבי בית המשפט.באופן שוויוני, הוגן ות

וניים בפני הליכים למימוש זכויות אינה מנוגדת לתפיסה המעוניינת בהגשמתן של הצבת מחסומים די

 זכויות אלא דווקא מקדמת אותה.

בה כדי להעמיד מחדש ויש עשויה לשנות באופן יסודי את דרך ההתנהלות בהליכים אזרחיים  נורמה זו

בכך  על ידי התקנות. את עקרונות השמירה על זמנים ועל היקפי החומר המותרים להגשה, כפי הנדרש

 גם יחסך זמן דיוני יקר ויתאפשר לייעל את ההליכים מבלי לפגוע בתקינותם ובאיכותם. 
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 דיון מקדמי בין בעלי הדין ופגישת מהו"ת  ,גילוי הדדי, שקיפות מלאה .3

אחת הבעיות הקיימות כיום היא שהכנת התיקים לקראת הדיון בבית המשפט אינה תמיד מלאה ולא   

אחת נתקל השופט בקדם המשפט בעובדה שעד לאותו שלב הצדדים טרם מצאו לנכון לשוחח ביניהם 

ימים ממועד המצאת כתב הטענות האחרון ינהלו  שלושיםכי בתוך  נקבעאודות המחלוקת. לפיכך, 

זולת בעל דין שאיננו מיוצג בידי עורך דין, דיון מקדמי, אשר במסגרתו יתחמו את  ,ןבעלי הדי

יבחנו בעלי הדין את  ,הפלוגתות שבין בעלי הדין, ימקדו אותן ויבחנו את האפשרות לצמצמן. כמו כן

האפשרות לפתור את המחלוקת באמצעות מנגנון חלופי ליישוב הסכסוך. היה והחליטו בעלי הדין 

ן למנוע הליך שיפוטי בעניין הסכסוך שביניהם, יבחנו, לכל הפחות, את האפשרות להסכים שלא נית

 . כדי לצמצם ולייעל ככל האפשר את ההליך המשפטיבהם על הצעדים שיש לנקוט 

להגיש  בעלי הדיןבתקנות היא חיוב שבא לידי ביטוי  לעקרון הגילוי ההדדי והשקיפותדוגמה נוספת 

עדיהם שבכוונתם להזמין למתן עדות לפני ישיבת קדם המשפט הבקשות ואת רשימת את רשימת 

 . הראשונה

זאת ועוד, התקנות מסדירות את החובה להחליף תצהירי גילוי מסמכים המאמתים את רשימת כל 

המסמכים הנוגעים לעניינים השנויים במחלוקת, וזאת לא יאוחר משלושים ימים לאחר שהוגש כתב 

ון או שחלף המועד להגשתו. כמו כן, עד שלושים ימים לאחר שהחליפו בעלי הדין הטענות האחר

או במועד אחר שקבע בית המשפט, ישלימו בעלי הדין את הליכי העיון  תצהירי גילוי מסמכים

 על חשבון בעל הדין שביקש את העיון.  ,ם או לסורקםמלבמסמכים ויאפשרו האחד למשנהו לצ

ראשית,  .לציבור המתדייניםבסופו של יום  יועילשקיפות ההדדי והגילוי העיקרון כפי שיפורט להלן,   

 עבודת הכנה יעילה של הצדדיםתיערך  ,שנית; ממוקדות ומבוססות יותרתהיינה טענות הצדדים 

ייעלו  . כל אלההחלפה ועיון במסמכים והגשת רשימת כל הבקשות הרלבנטיות דיון מקדמי, הכוללת

 .את סיכוייהם וסיכוניהם במשפט גופו ולבאי כוחםלצדדים ויבהירו  את ההליך המשפטי

תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שנקבעה במסגרת את הוראת השעה  מאמצותתקנות אלה בנוסף,   

כל בתי ב אשר תחול להוראת קבעוהופכות אותה  לעניין תוכנית המהו"ת 2007-שעה(, התשס"ח

, למעט חדשים שקלים 40,000 על עולה נושאה ששווי או שסכומה תובענהכל בנוגע ל ,משפט השלום

 1975-, התשל"התובענה לפיצויים בשל נזק גוף ותובענה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

. כיום תוכנית המהו"ת, המחייבת את בעלי הדין ("חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים" –)להלן 

מידע, היכרות ותיאום( לאחר שהוגשו כתבי הטענות, פועלת בתשעה להשתתף בפגישת מהו"ת )פגישת 

חות "דו ש"ח. 75,000בתי משפט שלום בלבד והיא חלה על תובענות שסכומן או שוויו נושאן עולה על 

מעידים על שביעות רצונם של י הנהלת בתי המשפט יד-לעאשר הופקו אודות פעילות התכנית ביניים 

כן שיעור ופניה לגישור לצד זאת, עולה כי אחוז ה .הלוקחים חלק בתכנית בעלי הדין ושל עורכי הדין

הרחבת תכנית המהו"ת  את באופן שמצדיקגבוה יחסית  שאליהם מגיעים הצדדים גישורההסדרי 

   והפיכתה להוראת קבע. התובענות שיופנו לפגישת מהו"תהגדלת היקף , לכלל בתי המשפט

 

 וקיומו של הליך ראוי והוגן כמורה דרך לבתי המשפט והצדדיםהבטחת הנגישות לבית המשפט  .4

שיקולי יעילות וצדק מהיר, יש הכולל באופן אינהרנטי לבד ההנחיה לקיומו של הליך ראוי והוגן, מ  

 נדרש בית המשפטההליכים האזרחיים. התייחסות לאחריות הניהולית של בית המשפט על בתקנות 
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של זמנו של הציבור. גם מרבית להיות אקטיבי יותר במהלך הדיונים, וזאת לשם ניצול נכון והגשמה 

, בהיותם קציניו של בית המשפט, ולא לבית המשפט בקיום המוטל עליולסייע  נדרשיםעורכי הדין 

 רק מייצגים של צד לסכסוך בהליך. 

הפסיקה בנושאים שונים הקשורים לסדר הדין כי חלקים נרחבים מהדין ולסיום חלק זה, חשוב לציין   

האזרחי ימשיכו להיות רלבנטיים גם ביחס לתקנות החדשות. כך למשל הפסיקה העוסקת בשאלה 

ן, מהם התנאים לביטול החלטה יאילו מסמכים יש לגלות בגילוי מסמכים ואילו חסיונות קיימים בעני

ועוד כהנה סוגיות רבות שנדונו והוכרעו שניתנה במעמד צד אחד, מהם התנאים לתיקון כתב תביעה 

 .לשנות תקנות החדשות לא שינו ואינן מתיימרותבמשך השנים ושה

 

 עקרונות יסוד –חלק א' 

להוות אשר נועדו  עקרונות יסוד של סדרי הדין האזרחיים של התקנות מונה החלק הראשוןכאמור לעיל, 

כלי פרשני ראשון במעלה לסוגיות דיוניות באשר הם  ,תנהלות בהליכים אזרחייםמורה דרך בכל הנוגע לה

 . שונות

לתקנות נקבע כי  1בתקנה (. Due Processעקרונות היסוד מעגנים כאמור את עקרון ההליך הראוי וההוגן )

מטרות תקנות סדר הדין האזרחי הן לקבוע סדר דין לניהול ההליכים האזרחיים בבית המשפט, יצירת 

 העומדים ביסודו של הליך שיפוטי ראוי והוגן, כדיהחוקתיים ת והגשמת העקרונות ודאות, מניעת שרירותיו

הליך ראוי  לתקנות נקבע כי 2בתקנה  .פתרון צודק של הסכסוךתוצאה נכונה והשיג לו להגיע לחקר האמת,

תקיים במערכת שיפוטית עצמאית ובלתי תלויה, שהוקמה לפי דין, נגישה לציבור, מקיימת דיון לפי מוהוגן, 

כללי הצדק הטבעי, מכריעה בתוך זמן סביר על יסוד הטענות ההדדיות המובאות לפניה, מנהלת את ההליך 

 ופוסקת בו באופן שוויוני, מידתי ויעיל ומנמקת את החלטותיה.  

הצדקה הצורך לחזור בתקנות על עניינים הנגזרים מעקרון על זה. כך למשל, אין  מתייתר לנוכח האמור,

או "מטעמים  "רשמוישי )"מטעמיםלהחלטה שניתנה  רישום הטעמיםהצורך בלחזור ולקבוע בתקנות את 

( או את הצורך לשמוע את הצדדים הרלוונטיים כולם בטרם קבלת החלטה כלשהי. זוהי שיירשמו"מיוחדים 

מתבקשת להגשמת הליך ראוי והוגן הכולל בחובו את חובת ההנמקה. כך, בדומה, לא נדרש לכלול התנהלות 

הזכות של צד לפנות אל משנהו בדרישה לגילוי מסמך ספציפי  לדוגמה,. אודות הסדרים מסוימיםפירוט יתר 

מעצם קיומה של חובת גילוי כללית ומכוח  , זאת שכן,על כךהמורה ספציפית אינה צריכה לנבוע מתקנה 

 החובה לקיים הליך ראוי והוגן, נגזרת זכות הצד לכך והסמכות של בית המשפט ליתן הוראות בהתאם. 

אינה מלמדת אפוא, בהכרח, על הסדר שלילי. ואכן, לכל הקודמות השמטת הסדר המצוי בתקנות יצוין, כי 

אלה או בתקנות סדרי דין  ין לה מענה מפורש בתקנותשאלה שתתעורר בנושא סדר הדין האזרחי, שא

 הנובע מעקרונות היסוד האמורים. לבתי המשפט ולצדדים יהיה מורה דרך מכוון , מיוחדים אחרים

התייחסות לאחריות בחלק העוסק בעקרונות היסוד ישנה לבד ההנחיה לקיומו של הליך ראוי והוגן, מ

להיות אקטיבי יותר במהלך הדיונים, נדרש חי. בית המשפט המשפט האזר בניהולבית המשפט המוטלת על 

לתקנות,  3בהתאם לתקנה זמנו של הציבור. המשאב השיפוטי ושל מיטבית וזאת לשם ניצול נכון והגשמה 

תקנות במטרה לקדם התנהלות של הליך ראוי ה, אם נדרש, ולהחליט כל החלטה לפי ליזוםבית המשפט על 

גם עורכי הדין נדרשים לסייע לבית המשפט בקיום המוטל עליו, בהיותם קציניו של בית המשפט, ולא והוגן. 

חובת בעלי הדין ובאי כוחם לתקנות כי  3תקנה בהתאם לכך, נקבע ברק מייצגים של צד לסכסוך בהליך. 
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יונית, תוך שהם , וכן לנהוג בתום לב ובהגינות דהתקנותהיא לסייע לבית המשפט בקיום המוטל עליו לפי 

מסייעים במימוש התכלית הדיונית, ובכלל זה העמדת הפלוגתות האמיתיות שבמחלוקת בין בעלי הדין, 

 מיקודן, בירורן והכרעה בהן. 

. עיקרון בדבר איסור השימוש לרעה בהליך השיפוטי על ידי בעל דין או בא כוחוה בעקרונות היסוד נקבע אף

תוצאתה שיבוש או השהיית ההליך או הטרדת בעל דין, לרבות פעולה  פעולה שמטרתה או איסור לעשות חל

 בלתי מידתית לאופי הדיון, לעלותו או מורכבותו. 

כי על בית המשפט לאזן, לפי הצורך, בין האינטרס של בעלי הדין ובין האינטרס בעקרונות היסוד בנוסף נקבע 

ציבור למערכת המשפט, לרבות קיומו של דיון נגישות ה, כאשר האינטרס הציבורי הוגדר כאינטרס בהציבורי

במשאבי זמן ועלויות, מניעת הכרעות סותרות ומניעת שימוש לרעה בהליך  ןמשפטי צודק, מהיר ויעיל, חיסכו

המשאב השיפוטי הינו משאב ציבורי יקר שיש לעשות  עקרון זו נולד על רקע הנחת היסוד שלפיה, השיפוטי.

שהוא הקדשת מלוא משאביו  ,לאזן בין האינטרס של בעלי הדיןנדרש משפט בית ה על כן,. בו שימוש מושכל

לבין , תוך למשל אי עמידה על הסדרים שנקבעו בתקנות וזמנו של בית המשפט לצורך בירור התובענה

. בעניין זה נקבע על ידי בית בין היתר, ניהול מיטבי של המשאב השיפוטי המוגבלשהוא,  האינטרס הציבורי

כי "אין ( "פרשת בובליל" –)להלן  (5.2.2007ניתן ביום ) בובליל נ' אינדיג 10227/06 רע"אבהמשפט העליון 

ית המשפט צריך לבחון את העניין אך ורק בעיני בעלי הדין שבהליך ספציפי. בית המשפט אחראי לכלל ב

 ".מסויםהמתדיינים ולא רק לאלה העומדים בפניו בתיק 

קרי, בצד החובה להתחשב גם באינטרס של כלל המתדיינים )כמובן לצד האינטרס של בעלי הדין בתיק 

, 2המסוים(, יש לנקוט במידתיות ביחס להשקעת המשאבים המוקדשים להליך. עקרון זה נזכר בתקנה 

דיון , אשר כוללת במסגרת הגדרת "אינטרס ציבורי" אף "5המדברת על הליך "מידתי" ובמיוחד בתקנה 

הדגשה הוספה(. דוגמה להתחשבות במשאבים ה" )ועלויותויעיל, חסכון במשאבי זמן  מהירמשפטי צודק, 

סדר דין מהיר. בנוסף, התחשבות דומה תהא בכל יך באה לידי ביטוי בפרוצדורה של והתאמתם לאופי ההל

 הליך ספציפי. 

ועוגנו  (Access to Justice)של הלורד וולף יצוין, כי עקרונות יסוד דומים נקבעו במסגרת הרפורמה באנגליה 

. בפרק זה נקבע, בין השאר, כי המטרה היא לאפשר לבית המשפט overriding objective"2בפרק הראשון "

להתמודד עם תיקים באופן ראוי והוגן וכי יש לדון בתיק באופן מידתי בהתחשב בסכום התביעה, חשיבות 

  העניין ומורכבות הנושאים.

עקרונות היסוד נקבע כי מטרתו היא להכווין את שיקול דעתו של בית המשפט לפי תקנות אלה או לפי בפרק 

חיקוק אחר המפנה לתקנות אלה. זאת, בדומה לכללי הפרוצדורה האנגלית שמהם נשאבו ההוראות שבפרק 

 .No 1998)ראו:  עקרונות היסוד ושבמסגרתם מעוגנת הוראה דומה בדבר אופן יישום העקרונות בתקנות

3132 (L.17) Supreme court of England and Wales county courts, The civil procedure rules 

1998 ,sec.1.2.) 

 

 

                                                           
2 No. 3132 (L.17) Supreme court of England and Wales county courts, The civil procedure rules 1998 1998 
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 סדרי דין כלליים -חלק ב' 

 פרק א': הגדרות

 להלן נתייחס למונחים הבאים: ים שיש צורך להגדירם באופן מפורש.מונח פרק זה כולל הגדרות של

, במחקר, שבמדע בעניין וידע ניסיון בעל, כאמור דין ובאין דין כל לפי כמומחה שמוכר מי" – ""מומחה .1

 ".זר דין שאינו שבמשפט בעניין למעט, במקצוע או באמנות

 מי הוא מומחה שכן הגדרת "מומחה" להגדרת "מומחה רפואי" בין לאחד מוצע החדשה בהגדרה

בעניין שבמשפט שאינו דין זר", הכוונה היא לכך . לעניין המילים "למעט דין כל לפי כמומחה שמוכר

 שבעניין שבמשפט ייחשב מומחה לצורך תקנות אלה, רק מי שיתן חוות דעת בעניין הדין הזר.

  ";אלה תקנות לפי בהליך לטיעון המשמש דין בעל שמגיש מסמך" – "טענות כתב" .2

תשובה או המועד שחלף להגשתו, לפי המוקדם, ובדיון מהיר )שבו לא  כתב – "אחרון טענות"כתב  .3

 האחרון הטענות מכתב החל נספר הימים מניין רבות בתקנותכתב הגנה.  –( מוגש כתב תשובה

 הימים מניין את לספור להתחיל יש ממנו המועד לגבי ואחידות ודאות לייצר נועדה זו והגדרה

 .האמור

 ".עד והזמנת החלטה זה ובכלל, אלה תקנות לפי כתב כל" – "מסמך" .4

כך ש"כתב טענות" משמעו מסמך קודמות בתקנות אלה מוצע לפצל את ההגדרה הקיימת בתקנות ה

תקנות ואילו מסמך הוא שם כללי יותר הכולל בתוכו כל כתב לפי תקנות הבעל דין בהליך לפי  ששמגי

 גם מסמכים שהוצאו תחת ידי בית המשפט., אלה, קרי

א( לחוק מרשם האוכלוסין, ובהיעדר שם לרחוב 11)-( ו11)א()2כתובת של אדם לפי סעיפים " – "מען" .5

ואם מדובר בתאגיד, הכתובת ובלבד שלא יצוין מספר תא דואר בלבד, סימן זיהוי אחר,  –או מספר לבית 

 "הרשומה לפי הדין החל עליו ובלבד שלא יצוין מספר תא דואר בלבד;

. לעניין מספרי הטלפון, קודמותדשות דומה להגדרה הקיימת בתקנות הההגדרה בתקנות הח

 תובתלעניין הכוגדרות תחת המונח "פרטי התקשרות". אלה מ –אלקטרוני הדואר ההפקסימיליה ו

אפשר המצאה במסירה אישית הרשומה לפי הדין, אין לציין מספר תא דואר בלבד מכיוון שאיננו מ

 כאשר זו נדרשת. 

 "מסכת העובדות הנדרשות כדי לזכות את התובע בקבלת הסעד אותו הוא מבקש;" – עילת תביעה"" .6

)ב(. עילת התביעה מתייחסת לאותה מערכת עובדתית, 95-( ו1)א()41)ב(, 25זה מוזכר בתקנות  מונח

 שבהצטרפוהמזכה את התובע לקבל את הסעד שהוא עותר לו. "עובדה" לעניין זה אינה אלא נתון 

לנתונים אחרים, יש בו כדי להצדיק הסקת מסקנה על ידי בית המשפט, המחייבת לפי הדין את מתן 

הסעד לו עותר התובע. על התובע לציין את העובדות שעליהן הוא מתכוון להסתמך כדי לבסס את 

 (.(1992) 617( 3)מו"ד פ, לויטיןחברת נפט נ'  פז 536/89עילת תביעתו )ראה: ע"א 
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הפקדת סכום כסף בקופת בית המשפט או מתן ערבות צד שלישי לרבות ערבות של מוסד " –" ערובה" .7

 "פיננסי;

בהגדרת "עירבון"  האמור את הכוללת"ערובה"  של אחת הגדרה נקבעה החדשות בתקנות

 ןתמ או המשפט בית בקופת כסף סכום בהפקדת מדובר – ו"ערבות" בתקנות הקודמות, קרי

 .בנקאית ערבות לרבות שלישי צד ערבות

 "הליך המתנהל בהתאם לתקנות אלה הנפתח בהגשת כתב תביעה." –" תובענה" .8

 .קודמותה בתקנות המונח למשמעות דומה החדשות בתקנות"תובענה"  המונח משמעות

 "ויים לנפגעי תאונות דרכים.למעט תובענה שעילתה בחוק פיצ" –"תובענה לפיצויים בשל נזק גוף"  .9

 ולתובענה לפיצויים בשל נזק גוף לא יחול נוגעמונח זה נועדה להבהיר שהוראות שנקבעו ב הגדרת

 .במפורש אחרת נאמרכן  אם אלא, דרכים תאונותעל תובענה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי 

 

 מקומית סמכות': ב פרק

על התובע ללכת אחר תובענה תוגש לבית המשפט עליו הוסכם בין בעלי הדין, ובאין הסכמה  – )א(7 תקנה

, או לחילופין למחוז השיפוט בו אירע המעשה או הנתבע, למחוז השיפוט שבו הוא גר או מנהל את עסקו

. אם התביעה היא בענייני מקרקעין, תוגש התובענה לבית המשפט שבמחוז התובענההמחדל שבשלו מוגשת 

רקעין ובעניין אחר שאינו במקרקעין קרי, אם התובענה עניינה במק שיפוטו הם מצויים כסמכות ייחודית.

זאת, בשונה מתקנות  .)למשל פיצוי כספי(, הרי שבכל מקרה התובענה תוגש למקום בו מצויים המקרקעין

ת המשפט שבאזור שיפוטו הם שלפיהן רק תובענה שכולה במקרקעין תוגש לבי ,דמותולתקנות הק 4-)א( ו3

  .מצויים

ברקע ההסדר בעניין הסמכות המקומית, שבמסגרתו צומצמו החלופות להגשת כתב תביעה, עמדו מספר 

במטרה לייתר  ,. הרציונל הראשון הוא הצורך בייעול ופישוט הכללים של סמכות מקומיתםרציונלי

התדיינויות מיותרות בין הצדדים בשאלת יישום הכללים כאמור. ריבוי החלופות הקיימות בתקנות 

צר התדיינויות סביב השאלה האם התובע הגיש את כתב התביעה למקום השיפוט כנדרש לפי קודמות יה

תחייבות. בהקשר זה הכחלופה נוספת את מקום יצירת הקבעו  קודמותהתקנות. כך למשל, התקנות ה

התעוררה לא פעם השאלה האם מקום יצירת ההתחייבות הוא המקום שבו התובע חתם על ההסכם או שמא 

לגבי החלופה של מקום המעשה או המחדל: החלופה נועדה, בין קום חתימת הנתבע על ההסכם כאמור. מ

קרוב למקום מגוריו, כאשר הנתבע המזיק מתגורר מרחק רב שניזוק במקום פגיעה במי השאר, למנוע 

 .דבר שעלול להכביד עליוממקום זה. בהיעדר חלופה זו, יידרש התובע ללכת אל הנתבע, 

התובע הולך אחר בעת הגשת תביעה,  ככלל השני נעוץ בכלל הידוע והמוכר מקדמת דנא שלפיו הרציונל

ולכן גם עליו ללכת אחר מקום ההתדיינות שיש לו זיקה  ,כחת תביעתועל התובע מוטל הנטל להוהנתבע. 

על  סמכות מקומית רכישתסמכות מקומית, יחד עם האפשרות ל רכישתנותרה אפשרות זו ל לפיכך, לנתבע.

 בסיס מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים.

בתקנות הישנות אפשר מצב שבו התובע בחר איזו מן החלופות מגוון החלופות המצויות בשנים האחרונות, 

ן סמכות מקומית. בעניין זה ינוחה או מתאימה יותר עבורו, דבר שרוקן מתוכן את הכלל היסודי הנוהג בעני

מקומה הראוי של הסמכות המקומית בסדר הדין החזיר עטרה ליושנה: ראה גם: א' טבקה וע' באום "ל
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. שם נכתב כי: "הפחתה בחשיבותם של כללים אלה וקביעה 176, בעמ' 175 ט' תשע"א משפט עלי "האזרחי

 כי על הנתבע לילך אחר התובע מעניקה יתרון דיוני לתובע על פני הנתבע ומפרה את האיזון העדין ביניהם".

 ת החדשות צומצמו חלופות אלה.לפיכך, בתקנו

מבקשות להחיל הסדר דומה  , התקנותאשר לתביעות בשל פרסום או סחר ברשת האינטרנט – )ב(7 תקנה

, אשר לפיו תביעה בשל פרסום או סחר ברשת האינטרנט תוגש לבית המשפט קודמותלזה הקיים בתקנות ה

התביעה  . עם זאת, מקום שבו הוגשהאו התובעמצוי מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע שבאזור שיפוטו 

-. בכך, מבקשת התקנה להקל על תובעעל ידי בעל עסק, היא תוגש במקום עסקו או מגוריו של הנתבע בלבד

  .צרכן שביצע רכישה באינטרנט

במקום שבו בשל פרסום או סחר ברשת האינטרנט, תובענה שעומד בבסיס הקביעה שלפיה תתנהל הרציונל 

, להקל על התובע במקרים שבהם התובענה היא בשל פרסום גיסא ע או הנתבע בלבד הוא, מחדנמצא התוב

להגביל את גיסא, מוחשי, ומאידך -או סחר ברשת האינטרנט, זאת במובחן מתובענה שעילתה במקום פיזי

התובע הסמכות המקומית כך שזו תוקנה רק לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי מקום מגוריו או עסקו של 

או הנתבע. יש לזכור כי מטרת כללי הסמכות המקומית היא ליצור איזון בין הצדדים המתדיינים בנטייה 

ולמנוע, בין השאר, התעמרות  ,להתחשב במקום מושבו של הנתבע, בין היתר, כדי להקל על הדיון ולייעלו

יתן יהיה להגיש את בבעל דין יריב באמצעות הגשת תביעות לבית משפט מרוחק. בהתאם לזאת, לא נ

להצביע על קיומה של זיקה כלשהי בין בעלי הדין )התובע או הנתבע(  וישהתובענה בכל בית משפט בישראל 

ובכך למנוע את האפשרות שהתובענה תוגש במקום המרוחק במכוון מהמקום הקשור  ,לעיקר התובענה

 לתובע או לנתבע. 

, תוגש תביעה כאמור 1981-הגנת הצרכן, התשמ"א הגיש עוסק כהגדרתו בחוקבתקנה זו שלפיה "הסיפה 

מגוריו של הנתבע בלבד" נועדה להקל על הנתבע בדומה להוראה הקבועה במקום במקום עסקו או התביעה 

 מספר התובע של לעסקו היו)א(,  משנה בתקנת האמור אף עלשלפיה " ,קודמות( לתקנות ה1)א3בתקנה 

 התובענה תוגש, הנתבע של עסקו מקום או מגוריו מקום מצוי שבו השיפוט בתחום מהם אחד והיה, סניפים

במקום מגוריו או מקום  לתבועמובע מסחרי . התקנה מבקשת להגביל ת"שיפוט תחום באותו משפט לבית

ולכן מחייבת אותו לתבוע במקום מגוריו או עסקו של  נתבעעסקו המרוחק ממקום מגוריו או עסקו של ה

התיקון בתקנות  .שבו עסקינן בבעל עסק התובע יחיד פתרון ראוי במקוםבלבד. תקנה זו נותנת  נתבעה

 בעל שאינו מסחרי בתובע מדובר שבו במקום קודמותהחדשות נועד לתת מענה שלא היה קיים בתקנות ה

 ינודי יתרוןלא יזכה ל , הואעדיין תובע מסחרי הוא אבל סניפים לתובע אין שאם כך, הארץ ברחבי סניפים

גם אם הנתבע הוא קרי, של הנתבע בלבד.  עסקו במקוםשאינו ראוי ויהיה רשאי לתבוע במקום מגוריו או 

על התובע ללכת אחר הנתבע ולכן ההסדר שנקבע  – עדיין לפי אבני היסוד של הסמכות המקומית – בעל עסק

 מאוזן בה במידה.

, לפיו בית המשפט המוסמך לדון )ב((3הקודמות )תקנה תקנה זו זהה לכלל שקבוע בתקנות  – )ג(7 תקנה

 בתביעה הכוללת מספר נתבעים הוא בית המשפט המוסמך לדון נגד אחד מהם לפי תקנות משנה )א( או )ב(. 

 

תביעה שאין מקום שיפוט המתאים לה לפי תקנות לפיה  ,הקודמותלתקנות  6תקנה זו זהה לתקנה  – 8 תקנה

המשפט בירושלים שבסמכותו העניינית לדון בה, אך רשאי בית המשפט אלה או לפי כל דין אחר, תוגש לבית 

 בירושלים להורות אחרת, אם סבר שבנסיבות העניין יהיה הדיון בבית משפט אחר מתאים יותר לבעלי הדין.
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  רק ג': כתבי טענותפ

 כללי – טענות כתבי': א סימן

תביעה, שבמענה לו יוגש כתב הגנה.  כתבהגשת כי הליך בבית המשפט ייפתח בנקבע  9בתקנה  – 9 תקנה

, למעט בהליך סדר דין מהיר ממועד המצאת כתב התביעה לידי הנתבע ימים 60כתב ההגנה יוגש בתוך 

 . ממועד המצאת כתב התביעה לידי הנתבע ימים 45כתב ההגנה יוגש בתוך  )א(80, לפי תקנה ומסגרתשב

יום מהמועד בו  120גנה יהיה ארוך יותר ויעמוד על בתביעה שעניינה רשלנות רפואית, המועד להגשת כתב ה

כתב התביעה לנתבע. בשל אופיין הייחודי של תביעות מסוג זה, זקוק הנתבע למשך זמן רב יותר  הומצא

, אשר חלה להגשת כתב הגנה, שכן נדרש לרוב זמן רב יותר לצורך איסוף תיעוד רפואי וקבלת חוות דעת

 . חובה לצרפה לכתב ההגנה

להתאים את סדרי הדין למציאות הקיימת, שממנה עולה כי פעמים רבות גיבוש כתב הגנה תקנה זו נועדה 

מחייב הידרשות לאירועי העבר, התחקות אחר המסכת העובדתית ואיתור גורמים מעורבים ומסמכים 

כתב  שעמדו בעבר לרשותו של הנתבע להגשת ימיםה 30-רלבנטיים, דבר המצריך פרק זמן ארוך יותר מ

הגשת כתב ההגנה, דבר הגוזל לבבית המשפט מוגשות בקשות רבות להארכת מועד נמצא כי . כמו כן, ההגנה

לאפשר מראש זמן נוסף נקבע כי יש  ,פיכךול תופעה זו חוצת תחומי משפטזמן שיפוטי יקר ומשאבי מערכת. 

. יצוין כי הוראה הגשת כתב הגנהל ימים 60פרק זמן של קבוע ול להגשת כתב ההגנה על ידי בעל הדין המתגונן

מועדים הקבועים עמידה ב אכיפה שלתגביר את הבסדרי הדין ציפייה כי הרפורמה בשים לב לנקבעה זו 

כי בית  עם זאת, יצוין .כך שבקשות להארכת מועד להגשת כתב הגנה לא יתקבלו כדבר שבשגרה ,בתקנות

 המשפט רשאי להאריך את המועד להגשת כתב הגנה אם השתכנע כי קיימים טעמים המצדיקים זאת. 

 

כתבי הטענות יוגשו במבנה כי  9בתקנה נקבע באשר לאופן ניסוח כתבי הטענות,  – 17ותקנה  15 עד 10 תקנות

  : הבאים חלקיםה תשלושכללו את אחיד, כאשר כתב התביעה וכתב ההגנה י

, כגון פרטי התקשרות עם בעלי הדין ובאי כוחם ,פרטים טכנייםברובה  תהכולל כותרת –ראשון  חלק .א

בין היתר, נדרש לציין בחלק  ה.לצורכי המצאה או גביית אגר בית המשפט הנדרשים בעיקר למזכירות

מאחר שלעובדה זו עשויות להיות השלכות שונות, לרבות לעניין איסור  ,זה אם מי מבעלי הדין הוא קטין

  פרסום פסק הדין.

זאת, למעט על התובע לציין בכותרת את רשימת כל הסעדים המבוקשים ושווי נושא התובענה. כן,  כמו

כאשר מדובר בתובענה לפיצויים בשל נזק גוף או תובענה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. 

קיים פעמים רבות חוסר ודאות בנוגע לנזק הכללי שנגרם לתובע, וכן לנזק הלא ממוני בתביעות מסוג זה, 

 משקף שהסכום אישור התובע שנגרם לו. ציון הסעד הנתבע )דהיינו סכום התביעה( עשוי להוות עבור

נזקו, הגם שכאמור בפועל במקרים רבים מדובר בהערכה בלבד, ובכך בין השאר, גם לפגוע  גובה את

באפשרות הגעה לפשרה. לפיכך, התובע פטור בתביעות אלה מפירוט הסכום הנתבע. יצוין כי פטור זה 

זק גוף היא קבועה וממילא אינה עולה בקנה אחד עם כך שהאגרה המשולמת על תביעה לפיצויים בשל נ

תקנות " – ; להלן2007-לתקנות בתי המשפט )אגרות(, התשס"ז 5תקנה  ראו:נגזרת מהסכום הנתבע )

  .("האגרות

אגרת בית  סכום תא בכותרת לציין התובע נדרשמנת לסייע בגביית האגרה המתאימה,  עלכי  יצוין

 נסיבות מתקיימות ואם האגרות,המשפט שיש לשלם, תוך הפניה לפרט הרלבנטי בתוספת לתקנות 
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יובהר, כי אין הכוונה  אותו מתשלומה. הפוטר לחיקוק להפנות עליו, אגרה מתשלום רפטו הוא שבעטין

, שאז יש להגיש בקשה לצורך קבלת פטור האגרותלתקנות  14למקרה בו מבוקש פטור מאגרה לפי תקנה 

מאגרה סטטוטורי כאמור בהתאם לתנאים שנקבעו בתקנה זו, אלא מדובר בחיקוקים הקובעים פטור 

   (. האגרותלתקנות  20-ו 19ושאין צורך בהגשת בקשה בעניינם )תקנות 

ע לציין בכותרת הוא הטלת חובה על התוב ,המעגן את עקרון השקיפות ותום הלב ,חידוש נוסף בתקנות

היה , שהתובע דין, בקשר למסכת עובדתית דומההאת דבר קיומו של הליך נוסף בבית המשפט או בבית 

על את ההתדיינות בהליך. כך לדוגמה, ניתן יהיה לשקול ציון עובדה זו אף עשוי ליי. וצד ל ואאו שה צד לו

 להורות על איחוד הדיון בתובענות במקרים המתאימים.

, לתקנות ההשניישבתוספת  2הכותרת תכלול את הזמנת הנתבע לדין ערוכה לפי נוסח טופס  כינקבע עוד 

ההזמנה לדין  ,. יצוין כי בניגוד לתקנות הקודמות שלפיהןאלא אם כן מדובר בהמצאה ישירות לעורך דין

 תכותרחלק הנערכה על גבי מסמך נפרד מכתב התביעה ונחתמה על ידי פקיד בית המשפט, מוצע כי ב

זו תומצא לנתבע כחלק מהמצאת כתב התביעה כולו וללא כך שיכלול התובע את נוסח ההזמנה לדין, 

 צורך בחתימת פקיד בית המשפט על ההזמנה לדין.

תב ההגנה, זאת כחלק ממטרת כן, בכתב ההגנה נדרש הנתבע לציין את המועד האחרון להגשת ככמו 

 עמידה במועדים.הרפורמה להגביר את ה

חלק זה מהווה את יסודות התביעה וההגנה בהיותו כולל פרטים הנחוצים  – הטענות תמצית -חלק שני  .ב

תיאור תמציתי של בעלי הדין,  בכתב התביעה יכלול חלק זה .גופה או ההגנה גופהלגיבוש התביעה 

 תמצית העובדות הנחוצות לביסוסה של עילת התביעה ומתי נולדה ,הסעדים המבוקשים באופן תמציתי

 . וכן העובדות המקנות סמכות לבית המשפט

עובדות שבלעדיהן ב אךבאשר לתמצית העובדות הנחוצות לביסוסה של עילת התביעה, יובהר כי מדובר 

לוקת על ידי . עובדות נוספות שתכליתן ליתן רקע לנטען, לסייע בהבהרת המחלא קמה עילת התביעה

 מתן מידע נוסף או לבסס את יתר טענות בעלי הדין, יפורטו בחלקו השלישי של כתב הטענות.

קרי  –)סעיף ההגדרות(  6להגדרתן בתקנה טענות מקדמיות בהתאם החלק השני בכתב ההגנה יכלול 

רטו לפי שיפו ההגנהטענות תמצית  –ה, על הסף כאלה שיש בהן כדי לסלק את התביעה, כולה או מקצת

 .טיעונים לעניין הסעד המבוקשכן ו סדר עילות התביעה,

 בחלק שהוצגו הטענות פירוט את יכלול הטענות כתב של השלישי החלק – פירוט הטענות –שלישי  חלק .ג

שמשות יסוד לנטען בכתב פירוט העובדות המאת חלק זה הינו בגדר "סיפור המעשה" ועליו לכלול ני. הש

וכל מידע נוסף למיטב הידיעה, שתכליתו לסייע בהבהרת המחלוקת ובמיקוד הפלוגתות שבין  הטענות

לתקנות הקודמות, הנתבע ייחשב מודה בכל העובדות הכלולות בכתב בדומה יצוין כי  .בעלי הדין

התביעה, זולת אלה שהכחיש באופן מפורש ומפורט. זאת, למעט שיעור דמי הנזק, אשר ייחשבו שנויים 

התביעה תובא הכחשה מפורשת ומפורטת של סעיפי  זולת אם הנתבע הודה בהם במפורש. ,במחלוקת

 בחלק השלישי של כתב ההגנה.

העתקי מסמכים מהותיים וכל אך ורק יצורפו לכתב הטענות  ,15תקנה בהתאם ל –נספחים לכתבי הטענות 

או  של בעל הדין, יציין בידי מי אם המסמך אינו ברשותור המשמש ביסוד הנטען בכתב הטענות. כתב אח

ת היקף הנספחים המצורפים לכתבי היכן הוא מצוי, למיטב ידיעתו. תכליתה של הוראה זו היא לצמצם א

 . הנטען בכתב הטענות לא יצורפו להם הטענות, כך שמסמכים שאינם הכרחיים לצורך ביסוס
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הכוונה היא למסמך שהוא משמש חלק בלתי נפרד מעילת התביעה. כך למשל,  –לגבי המונח "מסמך מהותי" 

ההסכם בין הצדדים, פוליסת ביטוח, כתב ערבות בתביעת בנק, מפת  – בתביעה המבוססת על עילה חוזית

  וכיוצ"ב. ו )לשם זיהוי המקרקעין או בעליו(מקרקעין או נסח טאב

נערך  2013לצירוף מסמך מהותי לכתב הטענות. בשנת  תה דרישהיהקודמות היסדר הדין האזרחי תקנות ב

נכתב כי יש לצרף כל מסמך הנזכר בכתב הטענות. כעת, מבוקש להשיב  75ובתקנה  הקודמותתיקון בתקנות 

את המצב לקדמותו, במובן הזה שלכתב התביעה יצורף מסמך מהותי. המבחן לקיומו של מסמך מהותי, 

בעניין עובדה מהותית שיש לפרטה בכתב טענות. המסמך המהותי  שיש לצרפו לכתב טענות, דומה למבחן

 המצורף לכתבי הטענות הופך להיות חלק בלתי נפרד מהם. 

דעת של מומחה רפואי, אשר  חוות לצרף לכתב הטענותעל בעלי הדין כמו כן, בדומה לתקנות הקודמות, 

 . להסתמך עליה במהלך המשפט םבכוונת

יוגש לבית המשפט אך  רך הדיןשבהן נקבע כי ייפוי כוח הניתן לעו הקודמותבשונה מהתקנות יצוין כי 

לצרף לכתב הטענות מטילה חובה לתקנות  )ה(9, תקנה בנסיבות שבהן הורה בית המשפט על המצאתו

 מייצגו בהליך.  שייפוי כוח מטעם בעל הדין לעורך דינו הראשון 

יחס לנוסח הנדרש של כתב ויתור על סודיות רפואית, מטעמי יעילות ולשם הפגת העמימות הקיימת ב בנוסף,

 רפואיתכתב ויתור על סודיות  ,כנספח לכתב התביעה ,התובענזק גוף יצרף בתביעה לפיצויים בשל מוצע כי 

מאפשר לגופים המנויים בטופס זה להעביר  1טופס שבתוספת הראשונה לתקנות.  1ערוך לפי נוסח טופס 

לנתבע כל עותק מכל מסמך רפואי שברשות אותם גופים, בלא יוצא מן הכלל, על מצב בריאותו של התובע 

או כל מחלה שחלה בה בעבר, או שהוא חולה בה כעת, לרבות מידע בתחומים פסיכיאטריים או נפשיים 

סייג, המבהיר כי על המידע האמור להיות  חלעניין זה לפקודי. אחרים, על מצבו הסיעודי, השיקומי והת

רלוונטי להליך זה, וכן מאפשר לתובע לציין באופן פוזיטיבי מידע שאין להעבירו משום שהוא מיותר. יובהר, 

כי הוספת הדרישה לצירוף כתב ויתור על סודיות רפואית לכתב התביעה בתביעות נזקי גוף, אינה מכוונת 

ן הרשות להגיש בקשה לצמצום כתב ויתור כאמור במקרים מתאימים, למשל ייקה החלה בענילשנות מהפס

ניתן ) ידיעות אחרונות נ' לוין 8019/06כאשר נטען שהמידע אינו רלוונטי להליך המשפטי )ראו למשל: רע"א 

 17 בתקנה כן, כמו(. 28.9.2014 ניתן ביום) ישראל מדינת' נ פלונית 4436/14(; רע"א 13.10.2009 ביום

 שיכלול תצהיר, התביעה כתב עם יחד, לנתבע התובע ימציא גוף נזקילפיצויים בשל  הבתביע כי נקבעלתקנות 

)זאת מבלי לגרוע מהאפשרות לשלוח שאלון נוסף  הראשונה לתוספת 3 בטופס הקבוע מובנה לשאלון מענה

 את להגיש בחר הנתבע אם אלא, המשפט לבית יוגש לאכאמור  תצהיר, ככלל. (לתקנות 56בהתאם לתקנה 

 חלקו במהלך שמיעת הראיות או אם בית המשפט הורה על הגשתו.  או כולו

באופן  ,במטרה למגר את התופעה של שימוש מרובה בניירת מעל ומעבר לנדרש –היקף כתבי הטענות 

שלא  ולהתשת הצד שכנגד ומביא לבזבוז זמן שיפוטי יקר המקשה לאתר את השאלות השנויות במחלוקת

יכלול את כל הנחוץ  על כל שלושת חלקיו, כך שכתב הטענות כתבי הטענותאת היקף , מוצע להגביל לצורך

לאתר וללבן את השאלות האמתיות השנויות ולנהל את ההליך בצורה יעילה יותר  והנדרש כדי שניתן יהיה

 במחלוקת בין הצדדים. 

עמודים וחלקו השלישי לא יעלה על  שנימוצע כי חלקו השני של כתב הטענות לא יעלה על לנוכח האמור, 

אם הוגש לבית בהתאמה עמודים  שנים עשרו לושהש עמודים אם הוגש לבית משפט השלום, ועל תשעה

ואולם, בתובענה לסעד כספי בבית משפט מחוזי שסכומה עולה על שניים וחצי מיליון המשפט המחוזי. 

וכן בתובענה לפיצויים בשל נזק גוף ותובענה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים חדשים, שקלים 
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עמודים וחלקו השלישי לא חמישה חלקו השני של כתב הטענות לא יעלה על שהוגשו לבית המשפט המחוזי, 

 עמודים. וחמישה יעלה על עשרים 

 

לכתב ההגנה תוך ארבעה עשר כתב תשובה התובע יהא רשאי להגיש כי נקבע  –תשובה  כתב – 18 תקנה

 בכתכי  מובהרכמו כן, . וכי כתב התשובה לא יעלה על שלושה עמודים ימים מיום שהומצא לו כתב ההגנה

. של בעל הדין התשובה לא יכלול נימוק תביעה חדש או כל טענה שאינה מתיישבת עם טענותיו הקודמות

, אם לא הוגש כתב תשובה, יראו את התובע כמכחיש את הטענות שנטענו בכתב בדומה לתקנות הקודמות

 ההגנה, זולת אלה שהודה בהן במפורש.

 

פלילים לפי סעיף הרשעה בנגררת ל אזרחיתתביעה  –תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים  – 19 תקנה

ימים לאחר  90תוגש תוך ( "המשפטחוק בתי " –)להלן  1984-]נוסח משולב[, התשמ"ד בתי המשפט לחוק 77

לחוק בתי המשפט, התביעה תוגש לבית המשפט שבו  77בהתאם לסעיף שפסק הדין בפלילים הפך לחלוט. 

גם אם התביעה לפי שוויה היא בתחום בתביעה הורשע הנתבע ולעניין זה מוסמך בית משפט מחוזי לדון 

  סמכותו של בית משפט שלום.

 

מבטלות  החדשות לנוכח העובדה כי התקנות – לפועל ההוצאה חוקלפי להתגונן  רשותבקשת  – 20 תקנה

-ההוצאה לפועל, התשכ"זוהואיל ובחוק  ,את סדר הדין המקוצר שהיה קבוע בפרק ט"ז לתקנות הקודמות

א לחוק ההוצאה 81נקבע ביחס להוצאה לפועל של שטרות )סעיף  ("חוק ההוצאה לפועל" – להלן) 1967

כי יש לראות את ההתנגדות  ,לחוק ההוצאה לפועל( 1א81לביצוע תביעה על סכום קצוב )סעיף  לפועל( וביחס

, לא יתגונן הנתבע זולת אם ניתנה לכך כי במקרים הנ"ל 20בתקנה  נקבע כבקשת רשות להתגונן, להליך

בית המשפט יחליט  לפי חוק ההוצאה לפועל.הנתבע )התנגדות( שהגיש  ת רשות להתגונןרשות לפי בקש

על יסוד האמור בה לעשות כן על יסוד הבקשה וחקירת המצהיר, ואולם רשאי הוא  ת הרשות להתגונןבבקש

כמו כן, במועד בירור בקשת הרשות להתגונן, רשאי בית המשפט, בהסכמת בעלי הדין, לקיים את  .בלבד

היה ובית  מתן ערובה.דבר ות בלהתנות רשות להתגונן בתנאים, לרב הוא רשאית גופה והדיון במחלוק

 שהגיש בקשה לביצוע שטר או הבקשה לביצוע תביעה על סכום קצובהלהתגונן, יראו את המשפט נתן רשות 

בדומה בנוסף,  .ככתב תביעה ואת התצהיר שהוגש בתמיכה לבקשת הרשות להתגונן ככתב הגנה המשיב

לרבות הוראה בתובענה  הדיון סדריליתן כל הוראה בדבר רשאי בית המשפט  לתקנות הקודמות, 213לתקנה 

כתבי טענות, פלוגתות והליכים נוספים שייראו סבירים או נחוצים וכן רשאי הוא להורות על קיום בדבר 

 קדם משפט.

 

 הודעה לצד שלישי ו תביעה שכנגדכתב  :סימן ב' וסימן ג'

דומה לזה נותר )תביעה שכנגד והודעה לצד שלישי( בסיס שני ההסדרים  – )ב(80ותקנה  23עד  21תקנות 

נתבע רשאי להגיש תביעה שכנגד עם הגשת כתב ההגנה, , 21בהתאם לתקנה  .בתקנות הקודמות שהיה קבוע

 כאשר דין תביעה שכנגד כדין תביעה לכל דבר ועניין והיא אינה תלויה בהמשך קיומה של התביעה העיקרית.

נתבע שלא היה בעל דין בתביעה המקורית, יש להמציא לו את כל כתבי  אם הוגשה תביעה שכנגד גם כנגד

באשר לאופן ניהול התביעה שכנגד ועיתוי שמיעתה, מוסמך בית הטענות שהוגשו בהליך עד לאותו שלב. 
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המשפט ליתן הוראות. כך לדוגמה, בית המשפט רשאי להורות על הפרדת הדיון אם ראה שאין מקום לדון 

  וחד עם התביעה המקורית.בתביעה שכנגד במא

רשאי ליתן הודעה לצד שלישי לכל אדם, במקרים בהם הוא זכאי נתבע  ,23-ו 22בהתאם לתקנות  בנוסף,

ממנו להשתתפות, לשיפוי או לביצוע פעולה בנוגע לסעד הנתבע ממנו או אם מתקיים קשר עובדתי או משפטי 

הודעה לצד שלישי תוגש בתוך הזמן משותף בסוגיה שבינו ובין הצד השלישי, הכרוכה בנושא התובענה. 

ף לה העתקים מכתבי הטענות שהוגשו בתובענה אם לא הומצאו לצד ויש לצר השנקבע להגשת כתב הגנ

ע כי דין צד שלישי שהומצאה לו הודעה הינו כדין נתבע לכל דבר, אך הוא נקב ,. כמו כןהשלישי קודם לכן

רצה צד שלישי לחלוק על ההודעה כלפיו או על כתב התביעה שהוגש נגד אינו רשאי להגיש תביעה שכנגד. 

. יצוין כי בהתאם ימים מהיום שההודעה הומצאה לו 60כתב הגנה בתוך יגיש  ,דין שנתן לו את ההודעהבעל ה

מטעם אם ניתנה לכך רשות ורק אך  ,שלישי)ב(, נתבע במסלול דיון מהיר רשאי ליתן הודעה לצד 80לתקנה 

  ימים. 45הוא  מורבמסלול דיון מהיר כא המועד להגשת כתב ההגנה על ידי הצד השלישי וכי ,פטבית המש

 

 הוראות שונות  –ד': כתבי טענות ומסמכים  סימן

מטרה לחתור ככל האפשר לכך שיצומצמו מספר ההליכים הנובעים מאותה עילת תביעה ב – 26 עד 24 תקנות

כל עילות בכתב תביעה אחד את התובע נדרש לרכז  כי 24, נקבע בתקנה או המופנים כלפי אותו בעל דין

 אותו כלפי אחרות תביעה עילות גם לאחד הוא רשאי וכןהתביעה כלפי נתבע בשל אותה מסכת עובדתית, 

 . והכל בכפוף לסמכותו העניינית של בית המשפטאף אם כל אחת מהן נובעת ממסכת עובדתית שונה,  נתבע

תובע נדרש לכלול בכתב התביעה את מלוא הסעד, שלטענתו הוא זכאי לו בשל ה, 25תקנה כמו כן, בהתאם ל

, על התובע לכלול בכתב נוסף על כךבשל החלק שלא תבע. נפרדת עילת התביעה ולא יוכל להגיש תביעה 

התביעה את כל הסעדים המבוקשים בשל עילת תביעה אחת, אלא אם כן הרשה לו בית המשפט או הדין 

תביעה ב; למשל (עדים בסמכות ערכאה אחרתהסאחד )קרי,  עו במסגרת אותה התביעההתיר לו שלא לתוב

תובע המעוניין לפצל . ₪מיליון  2.5-לסעד של פיצויים מתחת תביעה ללאכיפת חוזה מכר מקרקעין ובנוסף 

הטענות האחרון )קרי עד למועד הגשת עד למועד הגשת כתב סעדים, נידרש להגיש בקשה לפיצול סעדים 

 .במסגרת רשימת הבקשות לפי פרק ח'או  (6התשובה או המועד שחלף להגשתו, לפי ההגדרה בתקנה כתב 

. בקשה לפיצול במטרה לחייב את התובע לגבש החלטה בדבר אופן ניהול תביעתו כבר בתחילת ההליך ,זאת

  .קדם המשפטישיבת לכל המאוחר עד תום  ותוכרע סעדים תידון

הדרוש לצורך הכרעה לצרף, כתובע או כנתבע, כל אדם  או בעל דין רשאיבית המשפט כי  נקבע 26בתקנה 

 , ובלבד שהתביעה מעוררת שאלה עובדתית או משפטית משותפת לכל בעלי הדין.ביעילות ובשלמות בתובענה

תובע שיש לו ספק באשר לזהות אדם שממנו הוא זכאי לסעד, רשאי לצרף מספר נתבעים, כדי  כמו כן,

 קפה בנוגע לכל אחד מהם תתברר במהלך הדיון. ששאלת החבות והי

 

זולת חלופיות, סותרות או  שבעובדהטענות טענות ה יבכתב ככלל, בעל דין אינו רשאי להעלות – 27 תקנה

מובן כי אין באמור כדי למנוע העלאת טענות משפטיות  .הצהיר כי העובדות כהווייתן אינן ידועות לו אם

 חלופיות.
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לא  מוצע כי טענה מקדמית שלא פורטה בכתב ההגנה להבטיח התדיינות יעילה, על מנת – 29עד  28 תקנות

טענות מקדמיות הן  ,6 בתקנהכמובהר תועלה בשלב מאוחר יותר, אלא אם ניתנה רשות לכך מבית המשפט. 

 .ויתור או התיישנות בדבר טענה, כגון, הסף על מקצתה או כולה התביעהטענות שיש בהן כדי לסלק את 

, על בעל הדין להעלות טענה מקדמית הכופרת בסמכות השיפוט או שעניינה פורום בלתי 29לתקנה  בהתאם

ראשונה. אולם אי העלאת הטענה במועד הנדרש הבדבר קיומה של תניית שיפוט זר, בהזדמנות  אונאות, 

שה להעלאת הפרת הדרי, אך עניינית סמכות קנה המשפט בית שלפיה מסקנה מחייבת אינהכאמור לעיל, 

 להביא לפסיקת הוצאות לטובת בעל הדין שכנגד או לטובת אוצר המדינה.  עלולהטענה זו בהזדמנות ראשונה 

בנוסף, מוצע לקבוע כי גם טענה בדבר קיומה של תניית שיפוט זר היא מסוג הטענות הכופרות בסמכות בית 

ו בפסיקה בעניין זה )ראו למשל: ראשונה. זאת בהתאם לכללים שהותוההמשפט, שיש להעלותן בהזדמנות 

 ((.2002) 445, 433( 4, פ"ד נו)מדינת ישראל נ' חתמי לוידס 4866/00ע"א 

נעוץ בכך שככלל יש להעלות טענות מקדמיות במסגרת כתב ההגנה )תקנה  29לתקנה  28ההבדל בין תקנה 

ש כתב הגנה( הרי שיש לבקשה לסעד זמני )לפני שהוגתשובה (, ואולם אם הוגש כתב טענות נוסף כמו 28

עוד במסגרת אותה תגובה כאמור ותניית שיפוט זר, פורום בלתי נאות  ,להעלות טענות של חוסר סמכות

 (.29)תקנה 

 

מנהל בתי המשפט יקבע הוראות טכניות לגבי צורת כתבי טענות, מצורפיו בהתאם לתקנה זו,  – 31 תקנה

במסגרת זו, רשאי מנהל בתי  ומיקום הכיתוב על פני העמוד.ומבנהו, כגון גודל וסוג הגופנים, גודל העמוד 

  המשפט אף לקבוע כי מסמכים יוגשו בהתאם לפורמט שייקבע על ידו.

 

הוראה זו נועדה  הטענות ינוסחו באופן שאינו מבזה, מביש או משתלח.כתבי כי בתקנה נקבע  – 32 תקנה

אשר  הולם התדיינות משפטית מקובלתי או מכים המנוסחים באופן שאינו ראולמנוע מקרים של הגשת מס

 .יש בהם כדי להביא לביזוי ההליך המשפטי

 

 היא התקנה בדבר אי קבלת מסמך וגן מרכזית וחשובה בתקנותנקודת ע – משפטי מזכיר סמכות – 33תקנה 

המשאב השיפוטי הינו משאב . שאינו ממלא אחר דרישות הקבועות בתקנות או אחר הוראות בית המשפט

נדרש "שומר סף" אשר איננו השופט עצמו, אשר יבטיח כי המסמכים המוגשים לבית  ,ומוגבל ומשכךיקר 

המשפט עומדים בדרישות הטכניות שנקבעו בתקנות או בהחלטות בית המשפט. מיסוד מנגנון שתכליתו 

ובסופו של יום ישרת  העומס הרב המוטל על השופטיםלוודא קיומן של הוראות טכניות ואכיפתן אף יקל על 

את ציבור המתדיינים, בין השאר, בכך שיחסוך הגשת בקשות מטעמם בדבר אי עמידת הצד שכנגד בהוראות 

 כאמור. 

אשר הינו הכרחי לשם  מילוי אחר ייעוד זהלהבטחת  אמצעי מספק אינה משפט הוצאותפסיקת  אף יצוין כי

 בין היתר, ,הוראות, הנחיות או תקנות המתייחסות של על מנת לאכוף את קיומןלכן, . ניהול יעיל של ההליך

אינו ש מסמך כלקבל ללא אשר יהיה מוסמך  מזכיר משפטי ימונה, ולעמידה במועדים היקפי המסמכיםל

כי  יובהרעל ידי בית המשפט.  שנקבעוהוראות  אחר או בתקנות הקבועות הטכניות הדרישות אחרממלא 

מזכירויות בתי המשפט ישמשו כזרועו הארוכה של המזכיר המשפטי אשר אף ישמש כגורם המנחה את עובדי 

 המזכירויות. 
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 תוך לכך הטעמים את לפרט עליו, כאמור מסמך מקבל אינו המשפטי המזכיר בו במקרהכי  יצויןכן,  כמו

 נדרש שבהן הפעולות את גםלפרט  עליוהדין אינו מיוצג,  בעלמולאה ואם  אשל להחלטה או לתקנה הפניה

 את לתקן יהיה ניתן, המסמך להגשת המועד חלף טרם אם כי יצוין. הפגם את לרפא כדי לנקוט הדין בעל

קובעת  (1.1.2021למשך שנתיים מיום התחילה ) שעה תהוראבנוסף,  .להגשה שנותר הזמן פרק בתוך הפגם

כתב הגנה, כתב תשובה, תביעה שכנגד, הודעת צד שלישי, בקשת רשות ערעור וערעור  הוגש בהם במקריםכי 

או עד  מהמועד שלא קובל ימים שבעה תוך ן את הפגםלתק יהיה ניתןולא קובל על ידי המזכיר המשפטי, 

. הוראת השעה תאפשר במקרה האמור להגיש את כתב הטענות שוב היום האחרון להגשתו, לפי המאוחר

על מנת לתת מעין "תקופת חסד" במהלכה עורכי הדין יסתגלו  נוסףימים לאחר תיקונו. תיקון זה  השבעתוך 

 לתקנות החדשות, ולפעולת המזכיר המשפטי.  

סמכות המזכיר המשפטי לא תחול על מסמכים דחופים שקבלתם במועד שבו הוגשו קרדינלית ביחס להשגת 

המזכיר המשפטי הינם: בקשה לסעד זמני או לביטולו,  הסעד המבוקש. המסמכים שעליהם לא תחול סמכות

בקשה לעיכוב הליכים או לעיכוב ביצוע החלטה, בקשה לגביית עדות מוקדמת והתשובות לבקשות אלה, 

ובקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת לפי החוק  1991-הליך לפי החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א

 עברו לשופט במישרין. מסמכים דחופים כאמור יו .2001-למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב

, למעט אם המסמך המוגש הוא תו כאילו לא הוגש מלכתחילהכי מסמך שלא אושרה קבלתו רואים אויובהר 

במקרה כזה, על התובע להגיש . או אחת מעילותיה כתב תביעה ואי קבלתו עלולה להביא להתיישנות התביעה

יהיה המועד שבו מועד ההגשה של המסמך כמו כן, יום שלא קובל. את המסמך המתוקן תוך שבעה ימים מה

בנוסף, בעל דין אינו רשאי לעלות טענה כנגד קבלתו של מסמך,  .קבלתו אושרהובלבד ש ,הוגש לבית המשפט

 שרואה מי)ד(, 33 לתקנה התאםב ואולם אין בכך כדי לרפא את הפגם או למנוע העלאת טענות לעצם קיומו.

לעיין מחדש בהחלטת המזכיר  השופט שדן בתיקלבקש מ אירש המשפטי המזכיר של מפעולה נפגע עצמו

נשיא בית אם טרם נקבע שופט שידון בתיק, ההחלטה תועבר לשופט ייעודי ש המשפטי ולהכריע בעניינה.

רשאי להחליט בפנייה על יסוד טענות הפונה  יהיה השופטלצורך הכרעה בבקשות מסוג זה, ו ימנההמשפט 

ידי רשם בית המשפט העליון שהוא -. בבית המשפט העליון ההכרעה תינתן עלבד, ללא צורך בקיום דיוןבל

אין הצדקה להקצות משום שזאת בין אם מונה גורם שיפוטי לתיק ובין אם לאו. גם שופט בית משפט שלום, 

 עניין זה. זמן שיפוטי יקר של שופט בית המשפט העליון לצורך 

 

  מקדמי בין בעלי הדין ופגישת מהו"תד': דיון פרק 

ימים ממועד המצאת כתב הטענות האחרון ינהלו בעלי הדין, זולת בעל הדין  שלושיםבתוך  – 35-ו 34תקנות 

להביא לידי כך שבעלי הדין ייערכו היטב  הדיון המקדמי מטרת .שאיננו מיוצג בידי עורך דין, דיון מקדמי

תוך גילוי הדדי ושקיפות מלאה ביניהם, באופן שיאפשר  ,לקראת הדיון בתביעה וילבנו את יריעת המחלוקת

להם להיות מוכנים כראוי לדיון וכן לבחון את האפשרות לפתור את המחלוקת באמצעות מנגנון חלופי 

וצגים מהכלל בדבר קיום דיון מקדמי כאמור נעוצה בחשש מפני ליישוב סכסוך. החרגת בעלי דין שאינם מי

ובהשלכות שעלולות להיות לכך על  או עורך דין מטעמם ניהול דיון במתכונת שנקבעה ללא נוכחות שופט

 זכויותיהם הדיוניות והמהותיות.

התיקים כאמור במבוא, השיח בין הצדדים נועד בראש ובראשונה לתת מענה לבעיה המאפיינת את ניהול 

בבתי המשפט, שהיא לא אחת, הכנה שאינה תמיד מלאה וחוסר היכרות של בעלי הדין עם טענות הצד שכנגד. 

 שיכלול התייחסות לעניינים שיפורטו להלן.והמענה יינתן באמצעות דיון מקדמי שיתקיים בין הצדדים 
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, יכלול בין השאר התייחסות יתבשיחה טלפונהדיון המקדמי, שאותו ניתן לקיים במפגש פיזי בין הצדדים או 

לתיחום הפלוגתות שבין בעלי הדין, מיקודן והאפשרות לצמצמן, תוך בחינת האפשרויות לפתור את 

המחלוקת באמצעות מנגנון לישוב סכסוך חלופי וכן האפשרות להסכים על הצעדים שיש לנקוט כדי לצמצם 

ת נושא חוות הדעת לבדיקה בידי מומחה העמדולייעל ככל האפשר את ההליך המשפטי, לרבות הקדמה של 

 .מטעם הצד שכנגד או מינוי של מומחה

לצורך ליבון הפלוגתות וצמצום המחלוקות ביניהם, תוך שהם  במסמכים הנחוציםעל הצדדים לאפשר עיון 

)שנועדו  מעבר למסמכים המהותיים ,מסמכים נוספיםים להיות לעיתים, יכולנוהגים בשקיפות מרבית. 

שצורפו לכתב התביעה ולכתב ההגנה, שיש אף בהם כדי לסייע לליבון הפלוגתות  ,עילת התביעה(להקים את 

כך למשל, חוות דעת מומחה המצויה בידי מי מהצדדים ושיש בה כדי  וצמצום המחלוקות בין הצדדים.

יחד עם זאת, אין מדובר בהליך של גילוי מסמכים ואין חובה לצרף את  לצמצם המחלוקת עם הצד שכנגד.

כל המסמכים הנוגעים לעניינים השנויים במחלוקת כבר בשלב זה. הליך גילוי המסמכים כמשמעותו לפי 

 לא יאוחר משלושים ימים לאחר שהוגש כתב הטענות האחרון,לתקנות אלה, יתקיים, בכל מקרה,  57תקנה 

למשל, מכתב התראה . כך לעניינים השנויים במחלוקתאת כל המסמכים הנוגעים רט לפובמסגרתו יש 

אולם לא  השנוי במחלוקת שנשלח לצד שכנגד יכול ויופיע בתצהיר גילוי המסמכים מכיוון שהוא נוגע לעניין

ייכלל במסגרת המסמכים המהותיים שמקימים את העילה ולא במסגרת המסמכים הנחוצים שיש לחשוף 

  המקדמי לצורך ליבון הפלוגתות וצמצום המחלוקות.בדיון 

יניהם, הצדדים ישיבו זה לזה על שאלות שהמענה להן נחוץ לצורך ליבון הפלוגתות וצמצום המחלוקות ב

 רבית. תוך שהם נוהגים בשקיפות מ

 

משפט השיבת קדם יהדיון המקדמי ולא יאוחר מארבעה עשר ימים לפני המועד שנקבע לבתום  – 36תקנה 

לתוספת הראשונה.  4דיון המקדמי שערכו לפי טופס בדבר ההראשונה, יגישו הצדדים דיווח לבית המשפט 

ין צמצום הפלוגאות והמחלוקות יבמסגרת הדיווח, יידרשו הצדדים לפרט על ההסכמות שגובשו ביניהם בענ

המשפטי; פירוט המנגנון העובדתיות; פירוט הצעדים שננקטו לצורך צמצום יריעת המחלוקת וייעול ההליך 

החלופי ליישוב סכסוך שהוצע לצורך פתרון המחלוקת; המועד שבו הוחלפו ביניהם המסמכים הנחוצים 

; וכן יצרפו את המסמכים שהוחלפו ביניהם על מנת למנוע מחלוקת לצורך ליבון הפלוגתות וליבון המחלוקות

 .בין הצדדים לגבי אילו מסמכים הוחלפו

 

 ושל הדין בעלי של רצונם שביעות על מעידיםה דוחותצלחת תכנית המהו"ת וקיומם של לאור ה – 37תקנה 

 הסדריוהגעה ל לגישור פניה של יחסית גבוהים אחוזים עלו השתתפו בהןש מפגישות המהו"ת הדין עורכי

 האזרחי הדין סדר תקנות במסגרת שנקבעה השעה הוראת, כתוצאה מקיומן של פגישות כאמור גישור

 . קבע הוראתכ עוגנה (ותיאום היכרות, מידע פגישת) ת"המהו תוכנית לעניין 2007-ח"התשס(, שעה הוראת)

 על עולה נושאה ששווי או שסכומה תובענה לבכהן תחולנה ו כמו כן, ההפניה לפגישות מהו"ת הורחבה

למעט בתובענה , לאו אם ובין דין עורך בידי מיוצג תובענה באותה הדין בעל אם בין, חדשים שקלים 40,000

 . לפיצויים בשל נזק גוף ותובענה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים
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, הממונה ימנה מגשר מהו"ת לצורך קיום פגישת מהו"ת; בית המשפט יודיע קודמותבדומה לתקנות ה

לצדדים על מינוי מגשר המהו"ת ויעביר אליו את כתבי הטענות; פגישת המהו"ת תחול גם על הליכים 

 .שהוגשה בהן בקשת רשות להתגונן. דין בקשה כאמור כדין כתב הגנה לצורך העניין

. בנוסף ובעקבות כניסתן בתקנות הקודמותההוראות שנקבעו בתקנה זו דומות במהותן להוראות הקבועות 

נכללו הוראות בדבר מינוי המגשר  2017-התשע"חלתוקף של תקנות בתי המשפט )רשימת המגשרים(, 

, לרבות השיקולים שעל פיהם יתמנה מגשר כאמור. בדומה לתקנות גישורמהו"ת בידי יחידת הבפגישות ה

, נקבע במפורש כי ההחלטה בדבר זהות מגשר המהו"ת תעשה, ככל 2019-בתי המשפט )גישור(, התשע"ט

שקיים את פגישת האפשר, באופן שוויוני ובכפוף לשיקולים שפורטו בתקנות אלה; פרטי מגשר המהו"ת 

)במערכת נט המשפט(, וזאת לצורך הבטחת שקיפות  יפורסמו באתר האינטרנט של בתי המשפטהו"ת המ

 .ושוויון בחלוקת התיקים

הפגישה תתקיים ללא עלות ולא יאוחר משלושים ימים ממועד המצאת ההודעה על מינוי מגשר המהו"ת. 

 דינה של פגישת המהו"ת לעניין התייצבות כדין דיון בבית המשפט.

מגשר המהו"ת יסביר לבעלי הדין את עקרונות פגישת המהו"ת ואת  הקודמות,ח לתקנות 99ר בתקנה כאמו

היתרונות הגלומים ביישוב סכסוך במנגנון חלופי ליישוב סכסוך, ויבחן עמם את הנושאים העיקריים 

 שבמחלוקת ואת האפשרות ליישב את הסכסוך בדרכים חלופיות.

ן מסכימים להעביר את י"ת אם בעלי הדהמהופגישת  מועדימים מ 14"ת יודיע לממונה תוך המהומגשר 

 ., בהתאם להודעת הצדדים בעניין זההסכסוך לגישור

והתייצבותם או זהות המשתתפים,  ,בכל עניין הנוגע למועד פגישת המהו"ת, מקומה, זהות מגשר המהו"ת

להנחיית  להביא את הענייןאחד מבעלי הדין  רשאי מגשר המהו"ת אוהשתתפותם בהיוועדות חזותית, 

יצוין כי הממונה הוגדר כעורך דין ביחידת הגישור, שופט או רשם שנשיא בית המשפט הסמיך אותו  הממונה.

ניתנה הסמכות לממונה  עניינים כאמורב לממונה מטעמו לנושא פגישת מהו"ת ומנגנון חלופי ליישוב סכסוך.

כי הרואה עצמו נפגע  נקבעבלבד. כמו כן,  יםטכני ענייניםן ביחידת הגישור שכן מדובר בגם אם הוא עורך די

מהנחיית הממונה )שהוא עורך דין ביחידת הגישור(, רשאי להעביר את העניין לעיונו והכרעתו של הממונה 

 שהוא רשם או שופט.

 עורכי עם להתייצב הם ורשאים, הדין בעלי יתייצבו"ת מהו לפגישת, קודמותה לתקנותז 99 לתקנה בדומה

בעל הדין הוא  אם כך לדוגמה, .מסוימים דין בעלי לגבי ספציפיות הוראות נקבעו)ט( 37 בתקנה כן כמו. דינם

 להחליט מוסמך להיותנציג מטעם התאגיד שהוא בעל תפקיד הבקיא בפרטי הסכסוך, ועליו , יתייצב תאגיד

בעל הדין הוא  אם. הדין בעל מטעם דין עורך עם להתייצב רשאי והוא, לגישור התובענה העברת בדבר

 מוסמכת עמדה עם בתיק המטפל הדין עורך או הפרקליט יגיע רשות מקומית או חברת ביטוח, ,המדינה

, ורשאי הוא להתייצב עם נציג מטעם בעל הדין שהוא בעל תפקיד הבקיא לגישור התובענה העברת בעניין

פי רוב נציג מטעם בעל -או חברת ביטוח, על מקומית רשותכאשר בעל הדין הוא המדינה, . בפרטי הסכסוך

הוא לא יוכל לתרום  לכןהדין המייצג, ו-עורך אוהדין אינו בהכרח בקיא בפרטי הסכסוך יותר מהפרקליט 

. זאת במיוחד בשים לב לכך שמדובר בשחקנים חוזרים ולדיון באופן משמעותי, המצדיק חיוב התייצבות

דרישת התייצבות נציג מטעמם תשית עליהם עלויות מצטברות בעלי נפח תיקים גדול במיוחד, ולפיכך 

  משמעותיות. 

ת מהו"ת בהוצאות המגשר לפגיש התייצב שלא הדין בעל את לחייב סמכות יש שופט או רשם שהוא לממונה

 .ובהוצאות בעלי הדין שהתייצבו לפגישה
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בתי בשהם כל בתי משפט השלום וכן  .פגישת מהו"ת תתקיים בבתי המשפט המפורטים בתוספת השנייה

 ., ככל שיורהמשפט מחוזיים כפי שיורה שר המשפטים בתוספת כאמור

 

פגישת המהו"ת נתונה בידי בית קיומו של דיון מקדמי והתייצבות ל – האכיפה של פרק זה – 38תקנה 

המשפט, ולפיכך תקנה זו מבטאת את חשיבות ההידברות בין הצדדים טרם הגעתם לדיון בבית המשפט; 

התקנה מקנה לבית המשפט סמכויות שונות שנועדו להבטיח את קיומה של הידברות  ,וכפי שיפורט להלן

 כאמור. 

בית המשפט רשאי בקדם משפט להורות לבעל דין )תובע או נתבע( שהפר הוראות  – לפי תקנת משנה )א(

ב בעל דין לעשות כן. אם הפר התובע למלאן, אלא אם כן מצא טעמים מיוחדים שלא לחיי 37עד  35תקנות 

הוראות אלה, רשאי בית המשפט, מבלי לגרוע מיתר סמכויותיו, להתלות את ההליך עד שהתובע ימלא אותן 

 כנדרש ואף למחוק את התובענה מטעמים מיוחדים. 

ושלא ל דין לא מילא הוראות פרק זה במלואן או בחלקן אם בית המשפט סבר כי בע – משנה )ב(לפי תקנת 

חייבו בהוצאות לאלתר לטובת בעל הדין שכנגד או לטובת אוצר תה סיבה מוצדקת להתנהלות זו, עליו לייה

הוראות, זולת אם ההמדינה, לא יאוחר מתום ישיבת קדם המשפט האחרונה, אף אם לאחר מכן מילא אחר 

, בין השאר, מצא טעמים מיוחדים שלא לעשות כן; בית המשפט יפסוק את שיעור ההוצאות בהתחשב

בית הדיווח שיוגש על ידו לבית המשפט. טופס ום לבו, לרבות לפי תבמי ובהתנהגות בעל הדין בדיון המקד

  – המשפט יקבע את שיעור ההוצאות גם בהתחשב באחד מאלה

מידע נחוץ שהיה עליו לגלות לצורך השגת מטרת הדיון המקדמי לבעל הדין שכנגד בעל הדין לא גילה  .1

 .)ב(35לנדרש בתקנה לרבות בהתאם 

 תה כנה;ייתה מועטה לעומת מורכבות המחלוקת בין בעלי הדין או לא הייפעילותו של בעל הדין ה .2

 מצופה כי היקף פעילות בעל הדין יהא מידתי ביחס למורכבות התובענה. 

כך למשל,  ן ובהתאם לנדרש מבעל דין הוגן.יבעל הדין לא פעל כפי שראוי היה לנהוג בנסיבות העני .3

הסתרת מידע על ידי צד לצורך טקטי באופן שפוגע בשקיפות או מסכל את האפשרות לצמצום 

 המחלוקות בין הצדדים היא בבחינת פעולה לא ראויה ובלתי הוגנת.

 

פרק ד' שעניינן בחובת קיום דיון מקדמי ובהתייצבות לפגישת מהו"ת לא הוראות לפי תקנה זו,  – 39תקנה 

בהסכמת הצדדים להליך כגון בקשה למתן תוקף של פסק דין להסדר גישור או יחולו כאשר ההליך מוגש 

עם לוח זמנים מיוחד(, בתביעה  , בתביעה לפינוי מושכר )שמטבע העניין מחייבת דיון מהירהסכם בוררות

, ובתביעה שנקבעו לגביה סדרי דין בתי המשפט לחוק 77אזרחית נגררת להרשעה בפלילים לפי סעיף 

, והליכים לפי חוק הליכי חדלות פירעון קטנות תביעותהליכי  ,ייצוגיות תובענותהליכי כגון  ,מיוחדים

גם לגבי הליך שבו נשיא בית המשפט הוראות פרק זה לא יחולו  .2001-למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב

, התיר לבעל הדין, שהוא שופט אף ממונה – ולעניין השתתפות בפגישת מהו"ת ,או שופט שמינה לכך

להורות גם לבית המשפט נתון שיקול דעת מטעמים מיוחדים, שלא לפעול לפי הוראות פרק זה. עם זאת, 

 במקרים חריגים אלה לקיים את הוראות הפרק, לרבות הפניית בעלי הדין לקיים פגישת מהו"ת.
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 פרק ה': איחוד תובענות

בית המשפט רשאי ולפיה  ,קודמותלתקנות ה 520ה הוראה הדומה לתקנבתקנה זו נקבעה  – )א(40תקנה 

, אם סבר בית משפטבאותו  ות ועומדותהתלוי הדיון בתובענה הנדונה בפניו עם תובענותלהורות על איחוד 

החל שופט אחר לדון בתובענה לייעל ולפשט את ההליכים ולמנוע תוצאות סותרות. כדי  כי יש בדבר

 . בהסכמתושמבקשים לאחדה, ניתן לאחדה רק 

תובענות בנושא הוגשו ולפיה אם  ,קודמותלתקנות ה 7בתקנה זו נקבעה הוראה הדומה לתקנה  – )ב(40תקנה 

יחליט נשיא בית המשפט העליון או שופט  אחד לבתי משפט אחדים של אותה דרגה במחוזות שיפוט שונים,

 תשיפוט ייחודיסמכות היה תאחר של בית המשפט העליון שהוא הסמיך לכך, למי מבתי משפט אלה 

לעניין הפעלת הסמכות  והתובענות שבשאר בתי המשפט יועברו לבית המשפט האמור ויידונו בו במאוחד.

כאמור, אין צורך בקבלת הסכמת השופט הדן בתביעות. תכלית התקנה היא הגברת היעילות, למנוע את 

 .הכרעות סותרותכפילות הדיון בנושא אחד וריכוז כולן בידי בית משפט אחד ומניעת 

 

 פרק ו': סילוק כתבי טענות

 ההסדר המוצע מבחין בין דרכים שונות לסילוק כתבי טענות:

 .מחיקת כתב טענות .1

  ם מיוחדים.שתיעשה רק במקרי –דחיית תביעה  .2

 תובענה שיוזם תובע, להבדיל מנתבע.הפסקת  .3

  מחיקה מנהלית מחוסר מעש. .4

חיקת תובענה משל בשל מעשה בית דין ובין היעדרו דחיית תובענה של בבחנה בין קיומו של מעשה בית דין הה

 יתה. יובהפסקתה נותרה כשה

 

לפי תקנה זו, בית המשפט רשאי להורות על מחיקת כתב תביעה בכל עת על יסוד אחד מהנימוקים  – 41תקנה 

 שלהלן: 

 כתב התביעה אינו מגלה עילת תביעה. .1

 או קנטרנית.כי התביעה היא טרדנית מכתב התביעה עולה  .2

ים התובע מתמיד, באופן שאינו מניח את הדעת, להימנע מלקיים הוראה מתקנות אלה או נמנע מלקי .3

 החלטה או הוראה של בית המשפט

 כל נימוק אחר שלפיו הוא סבור שראוי ונכון למחוק את התביעה. .4

יקן את הכתב תוך "שוויו של נושא התובענה נישום בחסר והתובע לא ת שלפיהן בתקנות הקודמותעילות ה

גרה הנדרשת תוך הזמן שנקבע הזמן שנקבע לכך" או "שולמה אגרה בלתי מספקת והתובע לא שילם את הא

לא ייזקק בית משפט לכל שבמסגרתן נקבע כי האגרות, לכך" נמחקו מכיוון שהן מוסדרות ממילא בתקנות 

בית המשפט רשאי להתנות  .האגרהו שמביא ההליך פטור מתשלום הליך, אלא אם כן שולמה האגרה החלה א
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את מחיקת כתב התביעה בתנאים, ובין השאר, להורות כי דיון בתביעה חדשה יימשך מהשלב שבו נמחקה 

  .הנוכחית

 

. ראוי לציין שימוש לרעה של התובע בהליכי משפט בשל טענותבית המשפט מוסמך למחוק כתב  – 42תקנה 

שהמשמעות של מחיקת כתב תביעה היא חזרה לתחילת התור על ידי הגשת תביעה חדשה תוך נשיאה מחדש 

באגרה המתחייבת מכך. המחיקה נועדה לשקף את האיזון הנדרש בין בעל דין שפוגע בזכות הגישה לערכאות 

ערכאות. כאמור, אין במחיקת של בעל הדין שכנגד ושל ציבור המתדיינים בכלל לבין זכות הגישה שלו ל

 התביעה כדי לשלול את זכויותיו המהותיות מעיקרן. 

 

בכל עת בשל קיומו של מעשה בית דין, התיישנות או מכל נימוק בית המשפט רשאי לדחות תביעה  – 43תקנה 

שהופיעה אשר לעילה של "חוסר סמכות"  את התביעה. סבור כי ראוי ונכון לדחות בית המשפטאחר, שלפיו 

כאשר נטענת טענה של חוסר סמכות, בדרך כלל בית  – בתקנות הקודמות ואיננה מופיעה בתקנות אלה

המשפט או הרשם אינו נעתר לבקשת דחייה אם נראה לו שיש להעביר את התובענה לבית משפט או לבית 

לחוק בתי המשפט, ובכל מקרה יש לבית המשפט הסמכות לדחות התביעה מכל  79דין מוסמך לפי סעיף 

 נימוק אחר.

 

בית המשפט רשאי, לבקשת תובע לרבות תובע שהגיש לתקנות הקודמות,  154בדומה לתקנה  – 44תקנה 

 תהיה על דרך של מחיקת כתב התביעה. הפסקת תובענה  ;תביעה שכנגד, להפסיק תובענה, כולה או מקצתה

 

  – מאפשרת מחיקה מנהלית מחוסר מעש בהתקיים אחד מאלהתקנה זו  – 45תקנה 

 שישה חודשים ללא הצדקה לכך. במשךבעל דין לא נוקט בשום פעולה בהליך  .1

לעשות דבר שבסדרי דין או שבנוהג תוך מועד או זמן  התובע או המבקשבית המשפט הורה שעל  .2

 מבקש לא עשה כן.הוהתובע/

ימים מראש לפחות, עשרים )ב(: תשלח מזכירות בית המשפט התראה בכתב לבעל הדין -בשני המקרים )א( ו

 מחק ההליך. כתוצאה מכך, יעמדו על הפרק שתי אפשרויות:שבמסגרתה יתבקש לתת טעם מדוע לא יי

 מזכירות ללא צורך בהחלטה שיפוטית.יימחק ההליך על ידי ה – ימיםעשרים אם לא ניתן טעם בתוך  .1

יחליט בית המשפט אם למחוק  – ימיםעשרים אם יינתן טעם מדוע לא יימחק ההליך תוך  .2

 הבקשה/תביעה או לאו.

כדי לגרוע מסמכות המזכיר המשפטי שלא לקבל כתב טענות שאינו עומד בהוראות יצוין, כי אין בהוראה זו 

 התקנות אלא שתקנה זו נועדה להוסיף על סמכות המזכיר המשפטי כאמור.

ימים מהמועד שהומצאה לו הודעת המחיקה  14להגיש בקשה לביטול המחיקה המנהלית תוך  בעל דין רשאי

 ם.ובית המשפט רשאי לבטלה מטעמים מיוחדי
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 פרק ז': תיקון כתב טענות

נגד יוכל לתקן את כתב תיקון נגדי ואין עוד מקום שהצד שכזכות אוטומטית לכתב טענות אינו מקנה תיקון 

 טענותיו ללא הגבלה, ככל העולה על רוחו. 

 

יצורף ענין בכתב טענות או כי כל נקבע כי בית המשפט רשאי בכל עת להורות כי יתוקן בתקנה זו  – 46תקנה 

בעל דין או ימחק שמו של בעל דין מכתב התביעה, לשם קיומו של הליך שיפוטי ראוי והוגן, תוך התחשבות, 

בין השאר, בהתנהלותו של מבקש התיקון, השלב הדיוני שבו מוגשת הבקשה והמטרה שהתיקון המבוקש 

בית המשפט המתירה  מהמועד שבו ניתנה החלטת ימים עשרים תוךיוגש כתב טענות מתוקן  .צפוי להשיג

 .את התיקון

 

יורה גם באותה  46לפי תקנה זו אם החליט בית המשפט להתיר תיקון כתב טענות לפי תקנה  – 47תקנה 

כדי למנוע וזאת בהיקף ובתנאים שיקבע  ,תיוי בעל הדין שכנגד לתקן את כתב טענואחלטה אם רשה

בעניינים שלגביהם לא נערך  ,הצד שכנגדשל כתב הטענות בידי אוטומטי האפשרות ל"מקצה שיפורים" 

. ההסדר שנקבע מבטא את התפיסה שלפיה בית המשפט אמון על ניהול ההליך תיקון של כתב הטענות

אם התיר בית המשפט  ובמסגרת זו יחליט אם יש מקום להתיר את תיקון כתב הטענות בידי הצד שכנגד.

ל כתב מהמועד שבו התקבימים עשרים טענות בתוך את תיקון כתב הטענות של בעל הדין שכנגד, יוגש כתב 

אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת. אם לא תיקן בעל הדין שכנגד את  זאת ,46הטענות המתוקן לפי תקנה 

מועד אחר שעליו הורה בית המשפט, אז בעל הדין שכנגד יוכל ביום כאמור או עשרים כתב טענותיו בתוך 

  ראו את הטענות שהועלו בכתב הטענות המתוקן כאילו הן מוכחשות.וילהסתמך על כתב טענותיו המקורי 

 

 פרק ח': בקשות ורשימת בקשות

פה ולבית המשפט הוגשה "הודעה על כוונה להגיש בקשה" )המרצה(. החיסרון -בעבר הבקשות נשמעו בעל

זאת. הדבר יצר בגישה זו היה שבית המשפט חויב לזמן את הצדדים לדיון בעל פה, גם אם העניין לא הצדיק 

עומס מיותר של דיונים והעמיס על יומנם של השופטים. שיטה זו הוחלפה באופן גורף בדרך של הגשת בקשות 

בקבוק" בעבודה יוצר "צוואר  בכתב, הנוהגת היום. החיסרון בגישה זו הוא שהדבר מכביד על נטל הכתיבה,

, דבר המאריך את באמצעות דיון בעל פה השיפוטית ומייצר התדיינויות בעניינים שלעיתים ניתן לייתרם

. כיוון שיש מקרים שבהם עדיפה השמיעה בעל פה ויש מקרים שבהם עדיפה השמיעה על ההליך השיפוטי

אפשרות בחירה לפי שיקול דעתו והעדפותיו, ללא קביעה מפורשת של דרך  תהיהדרך הכתב, מוצע שלשופט 

 אולטימטיבית אחת לשמיעת הבקשות. 

 התקדמות עם מתייתרות שחלקןדי למנוע מצב שבו עם תחילת ההליך מוגשות בקשות רבות, ועוד, כ זאת

תשובה, הכתב מהמועד שלאחר הגשת  תוגשנה בקשות לאש"עוצר בקשות" כך  )א(49 תקנהב, נקבע ההליך

. ואולם, "עוצר הבקשות" למועד ישיבת קדם המשפט הראשונה עד, להגשתו, לפי המוקדם חלףאו המועד ש

, בקשות לעיכוב 73לגביית עדות מוקדמת לפי תקנה  בקשותבקשות לסעדים זמניים, כאמור אינו חל על 

או על יסוד תניית  ("חוק הבוררות" –)להלן  1968-, התשכ"חלחוק הבוררות 6או  5הליכים לפי סעיפים 

צד להליך,  לצירוף בקשותידי מומחה מטעם בעל דין וכל הקשור אליהן, -לבדיקה על בקשותשיפוט זר, 

לפטור  בקשותלפסלות שופט,  בקשותכתבי טענות,  לתקן בקשותלאיחוד הדיון בתובענות,  בקשות
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לאישור הסדר )ב(, ובקשות 61מהתייצבות בעל דין או נציג, שניתנה החלטה על התייצבותו בהתאם לתקנה 

 בתקנה( 7) עד( 3) בפרטים המנויות הבקשות, )ב(49 תקנהלפי  או אישור הסדר דיוני. גישור דרהספשרה, 

 ,זמני לסעד בקשהממועד הגשת כתב הטענות האחרון. לעומת זאת,  םיימ שישיםמיוגשו לא יאוחר  )א(49

 שניתנה נציג או דין בעל מהתייצבות לפטור בקשה, שופט לפסלות בקשה, מוקדמת עדות לגביית בקשה

 הסדר אישור או גישור הסדר, פשרה הסדר לאישור ובקשה)ב(, 61 לתקנה בהתאם התייצבותו על החלטה

 אם כי, יצוין כן כמו בכל שלב בהליך. להגיש ניתן(, (10( עד )8)-ו (2( עד )1)הבקשות המנויות בפרטים ) דיוני

( 7) -(3לבקשות המנויות בפרטים )ימים ממועד הגשת כתב הטענות האחרון ביחס  60בחלוף  עילה קמה

אם  – )ז( לכלל זה49)א( כאמור, יש לכלול אותן ברשימת הבקשות, ובהתאם לחריג הקבוע בתקנה 49לתקנה 

העילה להגשתן התגבשה לאחר המועד להגשת רשימת בקשות, ניתן להגיש בקשה כאמור ברשות בית 

 .המשפט אם יש לבעל הדין הצדק סביר למחדלו

ימים לפני ישיבת קדם המשפט הראשונה, יגיש כל צד רשימה של הבקשות  עשרים, עד )ג(49תקנה לפי 

, בעל דין אינו רשאי להגיש בקשה לבית המשפט או לציינה ברשימה, אלא )ד(49תקנה שברצונו לבקש. לפי 

למעט  אם כן פנה לבעל הדין שכנגד שבעה ימים מראש לפחות והודיעו על הכוונה להגיש בקשה בעניין, וזאת

 בקשה המוגשת במעמד צד אחד.שהיא  97בקשה לסעד זמני ארעי כמשמעותו בתקנה 

פרט בתמצית את עניינה של כל לאת סוג הבקשה ונדרש בעל הדין לציין ברשימת הבקשות , )ה(49תקנה לפי 

בקשה, לרבות את הטענות שהוא מבקש לטעון במסגרתה ואת הראיות שהוא מבקש להביא בתמיכה לה, 

הפירוט לא יעלה על עמוד אחד לכל . בהיר מתי ובאיזו מתכונת הוא מבקש לדון בהכן להאלה קיימות, ואם 

 לו שהומצאה מיום ימים ארבעה עשר תוך הבקשות לרשימת בכתב להשיב רשאי שכנגד הדין בעל .בקשה

  בקשה. לכל אחד עמוד על יעלה לא התשובה והיקף

את דרך הדיון של כל בקשה המנויה ברשימת במועד ישיבת קדם המשפט , בית המשפט יקבע )ו(49תקנה לפי 

ורשאי הוא  – אם בעל פה )בישיבת קדם המשפט או במועד מאוחר יותר שיורה( או אם בכתב – הבקשות

. ההנחה לפי ליתן כל הוראה אחרת בנוגע לסדרי הדיון בבקשה לרבות לעניין היקף הטיעון, בכתב או בעל פה

 חלק גדול מהבקשות יידונו כבר באותו מעמד, כך שרק מקצת הבקשות יחייבו דיון נפרד. סיון היא, שהני

שלא נכללה ברשימת הבקשות, לא יהיה ניתן להגישה במועד מאוחר יותר אלא  בקשה, )ז(49תקנה לפי 

( בתקנת משנה )א(, שכן מדובר 10( עד )8)-( ו2(, )1) בפסקאות המנויותברשות בית המשפט, למעט בקשות 

המוגשות לאחר מתן פסק דין; רשות כאמור לא , ובקשות ההליך כל לאורך הגשתן לאפשר שישבבקשות 

את הבקשה ברשימת הבקשות או כי לבעל הדין  צייןשוכנע בית המשפט כי לא ניתן היה לכן תינתן, אלא אם 

; אם אישר בית מקרה שבו עילת הבקשה התגבשה בשלב מאוחר יותר, כך למשל בהצדק סביר למחדלו

 . פה -, בכתב או בעלהמשפט הגשת הבקשה במועד מאוחר יותר, רשאי הוא להורות על דרך הדיון בה

ברירת המחדל היא של הגשת כי אז בית המשפט לא נתן הוראות בדבר אופן הגשת הבקשה והדיון בה, ם א

 (. )ח(49תקנה בקשה בכתב )

ולפיכך לא יימנה במניין  ,מועד שנקבע לדיון בבקשה לא ייחשב כמועד ישיבת קדם משפט לענין תקנות אלה

, ת)א(. יחד עם זאת, בית המשפט רשאי להורות אחר63ישיבות קדם המשפט שאליהן יש לשאוף לפי תקנה 

  ישיבת קדם משפט.תנהל במסגרת לקבוע כי הדיון בבקשה י, קרי
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האופן שבו יש להגיש בקשה בכתב ואת האופן שבו תידון. בהתאם לתקנה זו, בבקשה  מסדירה את 50תקנה 

כולל אסמכתאות, ויצרף לבקשה תצהיר לשם אימות העובדות שיש להגיש בכתב יפרט המבקש את טיעוניו 

; החליט בית בית המשפט מוסמך לדחות את הבקשה על הסף אם מצא שאיננה מצריכה תשובה. שביסודה

ההחלטה  ימים מיום שהומצאה לו עשרים תוךבה להמשיב רשאי להשיב שה מצריכה תשובה, המשפט שהבק

בית המשפט; בתשובתו יפרט את טיעוניו כולל אסמכתאות, ויצרף לה תצהיר  הורהאו בתוך מועד אחר ש

 . לשם אימות העובדות שביסוד התשובה

; עמודים חמישהוהתשובה, כל אחת בנפרד, לא יעלו בהיקפן על  הבקשה –גם בקשות אלו מתוחמות בהיקפן 

. ואולם, בבקשה לסעד זמני, לאור מורכבותה עמודים שלושה על בהיקפם יעלו לא המצורפים התצהירים

והתשובה, כל אחת בנפרד, לא יעלו בהיקפן על שמונה  הבקשהוהפירוט הנדרש במסגרתה,  הפוטנציאלית

העמודים המקסימלי לתצהיר הנלווה לבקשה לסעד זמני יעמוד על שישה  . באופן דומה, מספרעמודים

 ((. 5)50)תקנה  עמודים לכל היותר

 המצהירים חקירת לאחר, נדרש הדבר אם או, בלבד והתשובות הבקשה יסוד על להחליט רשאי המשפט בית

 ((. 6)50 -( ו4)50)תקנה  פה בעל תידון הבקשה כי להורות רשאי ואף תצהיריהם על

 כי קובעות אלה תקנות, ימים 10 בתוך לתשובה תגובה הגשת שאפשרו הקודמות לתקנות בניגוד כי, יובהר

שהגשת תגובה לתשובה איננה הכרחית ואף מאריכה  שנמצא לאחר זאת. בלבד לה ותשובה בקשה תוגשנה

 את ההליך השיפוטי שלא לצורך.

 

בית המשפט כי מסדירה את אופן הדיון בבקשה הנדונה בעל פה. לפי תקנה זו, במקרה בו הורה  51תקנה 

היקף וסדר  בדבר האופן שבו יתנהל הדיון לרבות לענייןהוראות בית המשפט בקשה תידון בעל פה, ייתן 

מועד ל עבית המשפט  ורהי ,ביקש בעל דין לתמוך את בקשתו בראיות)א((. 51בעלי הדין )תקנה טענות 

תצהיר לא יאוחר מארבעה עשר ימים לפני המועד ראיות במסגרת ה, יוגשו כאמור הורהואם לא  ,להגשתן

 .)ב((51)תקנה  שנקבע לדיון

והמשיב יהיה יהיה כך שהמבקש יפתח בהצגת טיעוניו בדיון בעל פה בבקשה סדר הטיעון )ג(, 51לפי תקנה 

, למשל אם סבר שאין צורך בתשובה המשפט הורה אחרתרשאי להשיב לטיעוניו של המבקש, זולת אם בית 

  .ויש לדחות את הבקשה על הסף

 

, אלא אם כן נקבע אחרת יחול בשינויים המחויבים על הדיון בבקשות )פרק י"א( פרק הדיון, 52תקנה לפי 

 בפרק זה. כך למשל, התקנה בדבר סדר הטיעון לא תחול משנקבע במפורש סדר הטיעון בבקשה בתקנה זו.

 

מיד בתום כל דיון בבקשה יחליט בית כי  53בתקנה נקבע על מנת להבטיח שימוש מושכל בהגשת בקשות, 

 אם המשפט אם לחייב ואת מי מבעלי הדין בהוצאות הבקשה, זאת במנותק מתוצאת ההליך העיקרי, אלא

הנוהג הקיים . תקנה זו נועדה לשנות את מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור כן

שלפיו בחלק גדול מהמקרים בקשות מוכרעות בלי שבית המשפט פסק הוצאות בגינן, דבר שמסב נזק למי 

אינו מהווה חסם בפני הגשת בקשות סרק באופן שפוגע במשאב השיפוטי המוגבל  ףשבקשתו מוצדקת וא

 ממילא. 
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לא על דרך כתב תביעה לרבות דין שניתן לפנות לבית המשפט בהליך עיקרי שב, אם נקבע 54תקנה לפי 

תוגש  ,(1975-)ה( לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו127סעיף לפי )למשל,  לקבלת חוות דעתאו , אבעיההמרצה, ב

, בין היתר, לנוכח ביטול ההסדר של הפנייה כבקשה בכתב ויחולו עליה הוראות פרק זה. תקנה זו נדרשת

  וטען ביניים.המרצת פתיחה, אבעיה 

 

בקשות לבית המשפט בעניינים טכניים הנוגעים לניהול שוטף של ההליך, כגון בקשה לשנות  ,55תקנה לפי 

כיוצאים באלה, תוגדרנה כ"פניות" לצורך תקנות אלה, זאת בלי לגרוע מחובת ולרבות הקדמתו  מועד דיון

את עמדת הצד השני  ,ככל הניתן ,על הפונה לצרףאגרות, ככל שקיימת. התשלום האגרה בעדן לפי תקנות 

וכן מספר הפניות הקודמות  בפנייה יצוין התאריך המבוקש לשינוי המועד ואין צורך לקיים דיון בעניין.

יצוין, כי הצורך להבחין בין פניות לבקשות נדרש, בין היתר, כדי להבהיר שההוראות  .שהוגשו באותו עניין

וכן קביעת אופן הדיון בהן לא יחולו על פניות החלות בעניין בקשות כגון הכללת בקשה ברשימת הבקשות 

 כאמור.

 

 פרק ט': שאלונים, גילוי ועיון במסמכים

ויש העושים בו שימוש לרעה כדי להתיש את הניסיון מלמד שלרוב נעשה שימוש לא נאות בהליך השאלון 

משלוח, גם במקרים רבים השאלון הסטנדרטי המחזיק מאות שאלות מצוי במחשב ונשלף לצורך הצד השני. 

 רבות מחלוקותוהנושא מהווה בסיס לחילוקי דעות  אם חלק מהשאלות אינן רלוונטיות לעניין כלל ועיקר.

ההסדר  .המשפט בתיבאופן המעמיס מאד על , לבקרים חדשות המשפט בית של לפתחו שמונחות הצדדים בין

ובכך להגדיל את  השאלותמקד את חייב את בעלי הדין ללהגביל את השימוש בכלי זה ולשנקבע נועד 

 . ויביא בהכרח לחקר האמת בהליך הסיכויים לכך שהשאלון יהיה כלי יעיל

 

 לאחר שהוגש כתב הטענות האחרון,לא יאוחר משלושים יום מעוגנת הזכות למשלוח שאלון.  ,)א(56בתקנה 

להגישו לא התובע בחר או שחלף המועד להגשתו, לפי המוקדם )למשל המועד להגשת כתב תשובה, גם אם 

או בתוך מועד  (,או לחילופין המועד בו הוגש בפועל כתב התשובה גם אם הוגש לפני המועד האחרון להגשתו

 .בעל דין רשאי לשלוח לבעל דין אחר שאלוןאחר שיורה בית המשפט, 

של עד בעל  קבילות בחקירה שכנגדולא די שיהיו יכלול שאלות ובלבד שהן רלבנטיות לענין הנדון  השאלון

ללא צורך בקבלת צו מבית זאת , )קרי לא ניתן לכלול שאלות אשר נוגעות אך ורק למהימנות עדים( פה

י להציג מסמך הנותן מענה א. בעל הדין שכנגד רשהמשפט המתיר לבעל הדין לשלוח שאלון לבעל הדין שכנגד

ימים מיום  30יר בתוך צהלון תינתן בתאאלות חלף מענה לשאלון. התשובה לשלשאלה או לשאלות הנש

  מסירת השאלון או בתוך מועד אחר שיורה בית המשפט.

וכן בשל החשש מהעומס  מזער את החשש לשימוש לרעה בכלי של שאלוניםעל מנת לו, )ב(56תקנה לפי 

שאלות )כולל תתי  25-ל ויוגבלנים שאלוהכי  נקבעשיוטל על בית המשפט במסגרת דיון בשאלונים עצמם, 

, שקלים מיליון וחצי שניים על עולה שסכומה מחוזי משפט בביתלסעד כספי  תובענהואולם ב, שאלות(ה

ובתובענה לפיצויים בשל נזק גוף ותובענה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים שהוגשו לבית 
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רקע ההיקף אבחנה זו נעשית על  .משנה שאלות כולל שאלות 50-מ יותר יכלול לא השאלון – המשפט המחוזי

ומורכבות ההליכים המאפיינים בדרך כלל הליכים הנדונים בבית המשפט המחוזי שסכומם עולה על שניים 

אין חובה לציין  שלגביהן ,, וכן תביעות נזקי גוף ולפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכיםוחצי מיליון שקלים

 . את סכום התביעה

להשתמש לראיה במקצת מתשובותיו של בעל הדין שכנגד, ולא  בשעת הדיון רשאי בעל דין, )ד(56תקנה לפי 

השאלון והתשובות לשאלון אינם חלק מכתבי הטענות. אין הם חלק מחומר הראיות . להגיש שאר תשובותיו

 כראייהשניתן לבסס עליהם ממצאים, אלא אם הם מוגשים באופן פורמלי במהלך המשפט. ניתן להגיש 

. במקרה כזה אין צורך להתייחס ליתר השאלות והתשובות, אלא אם כן שאלה מסוימת ואת התשובה עליה

בית המשפט סבור שיש קשר בין תשובות אחרות לבין התשובות שהוגשו כראיה עד שאין להשתמש באלה 

 בלעדי אלה, ואז רשאי הוא להורות על הגשת התשובות האחרות.

 

, או )כהגדרתו בתקנות אלה( הטענות האחרוןלאחר שהוגש כתב לא יאוחר משלושים יום , 57תקנה לפי 

גילוי מסמכים שאלונים יחליפו בעלי הדין תצהירי  שליחתובדומה למועד במועד אחר שיורה בית המשפט, 

ל המסמכים הנוגעים לעניינים השנויים במחלוקת המצויים או שהיו מצויים המאמתים את רשימת כל

. יובהר, כי החובה להחליף תצהירי ידו לאחר חקירה ודרישהברשותו או בשליטתו של בעל הדין ושאותרו על 

; אם גילוי מסמכים חלה מבלי שיש צורך בפנייה של בעל דין לבעל הדין שכנגד בבקשה לגילוי מסמכים

כמו  את הנסיבות הקשורות לכך בתצהיראו בשליטתו, יפרט  של בעל הדין המסמך אינו מצוי עוד ברשותו

 .גם בידי מי המסמך מצוי

 

או במועד , 57לאחר שהחליפו בעלי הדין תצהירי גילוי מסמכים לפי תקנה , עד שלושים ימים 58תקנה לפי 

אחר שיורה בית המשפט, ישלימו בעלי הדין את הליכי העיון במסמכים ויעבירו לבקשת בעל הדין את 

ידי בעל הדין שביקש את -בהעתקים מצולמים או סרוקים, כאשר הצילום או הסריקה ישולמו על המסמכים

 העיון. 

 

לגילוי בענין מענה לשאלון או בקשה יך גילוי ועיון, לרבות מוצע לקבוע כי בקשה בענין הל ,(א)59 תקנהלפי 

כך  .קדם המשפט הראשונה(ימים לפני ישיבת עשרים )עד  תועלה ברשימת הבקשות, או עיון במסמך פלוני

גם בקשה בעניין מענה לשאלון שבעל דין לא השיב עליו או על שאלות מסוימות תועלה במסגרת רשימת 

סעד הנוגע לגילוי בית המשפט, מקום בו התגלעה מחלוקת בין הצדדים, כך לדוגמה, ניתן לבקש מ. הבקשות

וסעד כאמור יינתן, בין השאר, אם בית המשפט לשאלות, כולן או מקצתן מסמכים, גילוי מסמך פלוני ומענה 

 . היה סבור שיש בכך כדי לאפשר דיון הוגן, לחסוך בהוצאות ולייעל את הדיון

אם הועלתה טענת חיסיון לגבי שאלה פלונית או מסמך פלוני, רשאי בית המשפט במסגרת , )ב(59 תקנהלפי 

 הכלללעגן את  מטרתה זו משנה תקנת .זוהחלטתו בבקשה, לעיין במסמך כדי להחליט אם יש ממש בטענה 

בלי שיהיה בכך כדי לגרוע ממכלול מ, וכאמור החלטה לצורך במסמך לעיין המשפט בית סמכות בעניין

 הפסיקה שהתפתחה בעניינה.
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גילוי  הליכיהעיקרון הוא ש. זה פרק הוראות אחר מילא שלא דין בעל עלו הסנקציות שיוטלו נקבע 60בתקנה 

ועיון נאותים מהווים תנאי בסיסי לקיומו של הליך משפטי ראוי והוגן. בהתאם לכך, אם סבר בית המשפט 

שבעל דין לא קיים כראוי את חובתו לפי פרק זה, רשאי הוא לחייבו באופן מידי בהוצאות ובמקרים מיוחדים 

בעל דין שאינו מגלה מסמך שיש  כילגרוע מהאמור לעיל,  מבליכן נקבע,  כמואף למחוק את כתב טענותיו. 

 מטעמו כראיה המסמך את להגיששאינו נענה לדרישה לעיין במסמך שגילה, לא יהיה רשאי  אולגלותו 

 . למחדלו סביר הצדק הדין לבעל היה כי לדעת שנוכח לאחר המשפט בית ברשות אלא, תובענה באותה

הסדר חדש גם לעניין מסמך המזיק לעניינו של בעל הדין. במקרה זה, הסנקציה  נקבעבנוסף להסדר זה 

המנויה בסעיף אינה רלוונטית שכן אין לבעל הדין כוונה להציג את המסמך כראיה מטעמו. לפיכך, מוצע 

לקבוע כי במקרה כזה, בית המשפט יהיה רשאי להורות על מחיקת כתב התביעה או כתב ההגנה, לפי העניין, 

יורה על חיוב בעל הדין בהוצאות, זולת אם מצא טעמים מיוחדים שלא  –ם לא יחליט על מחיקה כאמור וא

 לעשות כן. 

 

 משפט קדם': י פרק

בית  .כתב הטענות האחרון, כהגדרתו בתקנות אלהישיבת קדם המשפט תקבע לאחר שהוגש , 61תקנה לפי 

, רשות קדם המשפט. אם בעל הדין הוא תאגידהמשפט רשאי להורות שבעלי הדין יתייצבו בעצמם לישיבת 

. התכלית שיידרש, ככל יתייצב נציג הבקיא בפרטי ההליךרשאי בית המשפט להורות ש –מקומית או המדינה 

בעל דין  – היא לקדם את ההליך ולאפשר לבית המשפט לקבל החלטות המצריכות הסכמת הגורם המוסמך

רשאי לקיים ישיבת קדם משפט גם בהיוועדות חזותית, בשיחת  פרטי, תאגיד או מדינה. כמו כן, בית המשפט

, לאחר שנמצא כי ניתן להסתייע בקדמה הטכנולוגית על מנת זאתועידה או בכל אמצעי טכנולוגי אחר. 

 ונוכחותם המשפט קדם לישיבת להגיע באפשרותם שאין או מהם שנבצר כוחם באי או דין לבעלי לאפשר

 עורך בידי מיוצג איננו דין בעל שבו בהליך .פיזית נוכחות בהעדר גם המשפט קדם בישיבת להשתתף, נחוצה

 טכנולוגי אמצעי כל או ועידה שיחת, חזותית בהיוועדותמשפט -קדם ישיבת לקיים המשפט בית רשאי, דין

. זאת על מנת לאפשר למתדיין לא מיוצג דין עורך בידי מיוצג שאיננו הדין בעל הסכמת תינתן אם רק, אחר

 להתנגד לקיום דיון באופן האמור אם הוא סבור שייפגעו זכויותיו עקב כך.

 החלה 75 תקנה להוראות בהתאם)קרי  בדיוןהתייצבות -אי כדיןהמשפט -קדם בישיבתהתייצבות -אי דין 

 (.ראיות שמיעת דיוני על

 

 הוספתנקבעו הוראות המרחיבות את ההוראות הקיימות היום בנוגע לקדם המשפט, תוך  62תקנה ב

ימים לפני ישיבת קדם המשפט עשרים הדרישה שלפיה על הצדדים להגיש את רשימת עדיהם )התובע יגיש עד 

 הדרישה כאמור נועדה להגביר את השקיפות בין הצדדים ולבסס(. ימים לאחר מכן 14הראשונה והנתבע עד 

, וכן לאפשר לבית המשפט לקבוע את מועדי שמיעת העדים ולקצוב את מוכנות הצדדים להליך בבית המשפט

 .)ד(63את משך שמיעת העדויות בהתאם לסמכותו מכוח תקנה 



   28 

 

 

שלב קדם המשפט לא יעלה על שתי ישיבות בבית משפט השלום שבית המשפט ישאף , ככלל 63תקנה לפי 

שיבות הניסיון מלמד שככלל קיום ישיבות קדם משפט מעבר לשתי י המחוזי. ועל שלוש ישיבות בבית המשפט

אינו מקדם בהכרח את ההליך אלא דווקא עלול להשיג תוצאה הפוכה של בשלום ושלוש ישיבות במחוזי 

 עיכוב ההליך שלא לצורך. 

סמכותו  .שודרכי הדיון בתובענה במטרה לייעלו, לפשטו ולהחי עלבית המשפט  ורהבישיבת קדם המשפט י

הרחבה של בית המשפט בהליך מקדמי חשוב זה נותרה על כנה, תוך מתן דגש לצורך בקביעת סדרי הדיון, 

כשרות הראיות והסדרת שלב הראיות על ידי קביעת מדדי זמן והיקפי טיעון. קדם המשפט מהווה נדבך 

סרי. ראוי שבמהלך קדם מרכזי בהכנת המשפט לשמיעה יעילה ורציפה וכבר היום אינו נחשב הליך אדבר

 המשפט יגלה בית המשפט מעורבות ויוזמה שמעצם טבען כרוכות בבירור מוקדם של העמדות. 

גרוע מסמכות בית המשפט ליתן החלטות הנוגעות לניהול ההליך גם לפני ישיבת כדי לאין באמור יצוין כי 

סדרי הדיון בתובענה ובכלל  עלבית המשפט  ורהבישיבת קדם המשפט המסכמת יעוד נקבע כי  קדם המשפט.

מועדי שמיעת העדים והסיכומים ויקצוב את משך העדות, זמני החקירות ומשך הסיכומים של  יורה עלזה, 

 כל אחד מהם.

 

 פרק י"א: הדיון

לאחר ישיבת קדם המשפט המסכמת יתקיים דיון במועדים שבית המשפט יורה, ובמסגרתו  ,64תקנה לפי 

כחלק מניהול נכון של ההליך, המשפט צריך להישמע ברצף, אף אם לא יום אחר  יובאו ראיות בעלי הדין.

)"המשך הדיון במועד  . הכוונה היא שהמשך דיוני ההוכחות, אם יידרשו, יהיו במועד סמוך לשמיעה3יום

, זולת אם נסיבות העניין מחייבות וכך הלאה עד לסיום פרשת הראיות נדחה יתקיים בתוך ימים ספורים"(

כמו כן, לעניין זה על בית המשפט להבטיח, ככלל, שחקירה נגדית של עד תהיה מיד ובהמשך לחקירתו . אחרת

 הראשית, ככל שניתנה כמובן בעל פה, זאת כדי ליצור רצף שיקל על העד ויסייע לבית המשפט בחקר האמת.

 

שת ההגנה, אלא אם , סדר הטיעון בהליך יהיה כך שבתחילה תבוא פרשת התביעה ולאחריה פר66תקנה לפי 

בית  הבאת ראיות מפריכות טעונה קבלת רשות מבית המשפט.כן בית המשפט קבע אחרת בנסיבות העניין. 

למשל במקרה המשפט לא יתיר הבאת ראיות מפריכות בתום פרשת ההגנה, אלא במקרים יוצאים מן הכלל, 

להגיש ראיותיו במקשה אחת. סטייה  בעל דין אמורהתובע הופתע מטיעונו או מראיותיו של הצד שכנגד.  שבו

בית המשפט יתחשב, בין מכלל זה תתאפשר רק במצבים שבהם הוא מצביע על טעמים שמצדיקים זאת, ו

                                                           
במחוזי ירושלים"  רצופה שמיעה ניהול פיילוט אפקטיביות"בדיקת  בעניין השופטת הרשות של המחקר מחלקת של ממחקר 3

ית בבכי הפיילוט מימש את מטרתו והביא לקיצור משך ההוכחות בתיקי ת"א  עולה, )פורסם באתר הרשות השופטת( 2015משנת 
ומדווחים כי גם הצדדים ירושלים לעומת שאר המחוזות. כמו כן, ניתן לראות כי השופטים שבעי רצון מהפיילוט במחוזי המשפט ה

 ועורכי הדין שבעי רצון ממנו. 
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י הראיה הנוספת, בשלב בו מצוי ההליך, בשאלה אם המבקש ידע או צריך היה לדעת על ראיותיו השאר, באופ

 .של יריבו ועוד

 

כיום מרבים בתי המשפט להורות על הגשת עדויות בתצהירים.  –איות , באשר לדרך הבאת הר67תקנה לפי 

העדות מנוסחת על ידי עורך הדין ולא על ידי העד במרבית המקרים הגשת תצהירים לוקה בכמה מישורים: 

עצמו, בכך נשמטת האפשרות להתרשמות מהחקירה הראשית והדברים אינם משקפים בהכרח את דברי 

ילות חשיבותה של העדות והדיוק בדברים; החקירות הנגדיות מתארכות הרבה העד. נוהג זה גם גורם לז

מעל ומעבר לנדרש לחקירה עניינית והוגנת; זמן הגשת התצהירים הוא ארוך וגורם להארכה שלא לצורך של 

היר מתאימה מקרים שבהם הגשת תצאכן יש יחד עם זאת עת התיק; ריבוי ניירת שלא לצורך. זמני שמי

 הכוללים פרטים עובדתיים רבים ומורכבים. מסמכים אימותלצורך  יותר, למשל

כי בית המשפט יחליט אם העדויות תישמענה בעל פה או בכתב. לגבי אופן שמיעת העדויות  ,לפיכך נקבע

מורכבותה של התביעה, וטיב את כמו גם  ישקול בית המשפט, בין השאר, את היקף הראיות בכתב ובעל פה

וכל זאת תוך מתן עדיפות לשמיעת עדויות בעל פה, אם יש בכך כדי לסייע לגילוי  הסכסוך בין הצדדים,

בתובענה לסעד כספי בבית משפט מחוזי שסכומה עולה על  ,זאת עם יחדהאמת ולניהול יעיל של הדיון. 

לנפגעי תובענה לפיצויים בשל נזק גוף ותובענה שעילתה בחוק פיצויים ובשניים וחצי מיליון שקלים חדשים, 

 לגילוי לסייע כדי בכך יש אם בכתב עדות למתן עדיפות תינתן תאונות דרכים שהוגשו לבית המשפט המחוזי,

 .הדיון של יעיל ולניהול האמת

)ג(, לאחר שהוזהר העד כדין, בעל הדין שזימן את העד יחקרוהו בחקירה ראשית ובעל הדין 67לפי תקנה 

בעל הדין שזימן את העד רשאי לחזור ולחקור אותו בחקירה שכנגד רשאי לחקור אותו בחקירה נגדית; 

חוזרת לגבי עניינים הנובעים מהחקירה הנגדית שנותרה לגביהם אי בהירות. לענין תקנת משנה זו "בעל דין 

שכנגד" הוא כל בעל דין המצוי בחזית מחלוקת מהותית עם בעל הדין שזימן את העד או שבית המשפט התיר 

קרי, יכול שבין שני נתבעים תהא מחלוקת ולכן שניהם רשאים יהיו לחקור חקירה נגדית. לו לחקור את העד ב

הם לא יהיו רשאים לחקור )שניהם( את העד מטעם התובע  – ולהפך את העד מטעם התובע בחקירה נגדית

 זו נועדה לשנות את הפרקטיקה ולהתאימה לדין הנוהג במשפט המקובל. הוראה .אם אין ביניהם מחלוקת

 

 , במקרה של התנגדות לשאלה שהוצגה לעד, יציין המתנגד את נימוקי התנגדותו על אתר ובעל68תקנה לפי 

בעניין ההתנגדות  –השאלה ישיב מיד להתנגדותו. בית המשפט יכריע במחלוקת  אתהמבקש להציג הדין 

, אלא בתום טיעוני בעלי הדין ולא יותיר זאת לשלב מאוחר יותר של הדיון מידובעניין קבילותה  – לשאלה

המשפט כי בנסיבות העניין יש לדחות את ההכרעה. זאת שכן לעיתים ההכרעה בעניין  ביתאם מצא 

. במקרים כאלה, שאיננה יכולה להיערך באופן מיידי  ומצריכה בחינהההתנגדות לשאלה אינה פשוטה 

לרשום את ההתנגדות מבלי להכריע בה, ולהכריע בה בפסק הדין, ככל שלהתנגדות  מוצדק יהיהלעיתים 

(.3.2.2013 ניתן ביום) שירותי בריאות כללית נ' משטה 8600/12תהיה עוד נפקות לצורך ההכרעה )ראו רע"א 

 .  
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כל להציג לעד מעגנת סמכויות שונות הנתונות לבית המשפט בשלב חקירת העדים כגון הסמכות  69תקנה 

, הסמכות לזמן כל אדם לתת שאלה שתיראה לו או להורות לו להציג כל מסמך המצוי ברשותו או בשליטתו

 . עדות, לדרוש מכל אדם הנוכח באולם להעיד וכן לשוב ולזמן לעדות נוספת עד שכבר נחקר

 

מקורי  , בעל דין לא יצרף לכתב טענות נספח מקורי ולא ימסור כראיה לבית המשפט מסמך70תקנה לפי 

אלא את העתקו בלבד, זולת אם הורה בית המשפט אחרת; הגיש בעל דין מסמך מקורי לפי החלטת בית 

המשפט, יודיע על כך למזכירות בית המשפט בהודעה בכתב שתוכתר במילים "הודעה בדבר הגשת מסמך 

חובה כזו. תכלית מקורי". בכל מקרה, אין באמור כדי לגרוע מהחובה להציג מסמך מקורי מקום שבו קיימת 

תקנה  כך שהמסמך יישמר בידי בעליו. ,הוראה זו היא למנוע הגשת מסמך מקורי מקום שאין חובה כאמור

 זו נדרשת נוכח העובדה שהמסמכים המוגשים לבית המשפט נסרקים ומבוערים בסמוך להגשתם.

 

לא רונית או דיגיטלית יה במדיה אלקטלהציג ראיש להודיע לבית המשפט מראש על הכוונה , 71תקנה לפי 

יאוחר משלושה ימים לפני מועד הדיון; מנהל בתי המשפט רשאי להורות בהודעה שתפורסם באתר בתי 

תקנה זו נועדה  לפי הוראת נשיא בית המשפט. – המשפט על המתכונת שבה תוגש ראיה, ובאין הוראה כאמור

ת האמצעים הטכנולוגיים הדרושים לאפשר לגורמי המנהל בבית המשפט להיערך להצגת הראייה ולספק א

 להצגתה.

 

לרבות במצב שבו העד נמצא בשטח  לשמוע עדות בדרך של היוועדות חזותיתאפשרות  , קיימת72תקנה לפי  

)זאת בהתאם לפרשנות שניתנה  , זאת כאשר הגעתו של העד לבית המשפט תקשה עליו מאדמדינת ישראל

, העדות חיונית לבירור קרי, יש לעד סיבה מספיק טובה המונעת ממנו להגיע לדיון( –לדברים בפסיקה 

השאלות השנויות במחלוקת, העד נתן הסכמתו למתן עדות בדרך זו ואין מניעה מבחינת מדינת החוץ 

לשמיעת עדות בדרך זו בתחומה. תנאי לשמיעת העדות בהיוועדות חזותית הוא התאמת הציוד הנדרש לכך. 

שיוכל לתת תמונה על עדות בעזרת מכשור את צילום הים הטכניים הקיימים כיום מאפשרים האמצע

בעת קבלת החלטה בידי עד. בהסדר זה יש כדי לסייע בהנגשת ההליך בבית המשפט ובייעולו. המהימנותו של 

בית המשפט אם להתיר עדות בהיוועדות חזותית מצופה מבית המשפט להתחשב, בין השאר, באינטרס 

ציבורי או באינטרס של מי מהצדדים בקיום הדיון בדרך זו, אל מול הנזק שעלול להיגרם למי מהצדדים ה

 כתוצאה משמיעת העדות באופן האמור ובלבד שהשתכנע שהתקיימו התנאים שנקבעו בתקנה.

 

קיימים ניו זילנד, אוסטרליה ואנגליה(  צות הברית,)ארבחינה שנערכה העלתה כי במדינות המשפט המקובל 

הסדרים משפטיים המסמיכים את בתי המשפט לאפשר שימוש בהיוועדות חזותית חוצת גבולות. הסדרים 

הסדר אלו כוללים מרכיבים שונים שנועדו להבטיח את תקינות ההליך הראוי ושמירה על זכויות הצדדים. 

ומי התיעוד על רקע ההתפתחויות הטכנולוגיות המשמעותיות של העשורים האחרונים בתח זה נקבע

ית ההיוועדות המצולם והמוקלט והשימוש הגובר בטכנולוגיות אלו במסגרת הליכים משפטיים. טכנולוגי

ההתדיינות, במיוחד להוזיל משמעותית את עלויות  ,המשפט מאפשרת לצדדים להליך ולביתהחזותית 
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מהצורך בהגעה וצאה כתהמתעוררים  ולמנוע את הקשייםבמקרים בהם מדובר בבעלי דין ממדינות שונות, 

 . תממדינה אחת לאחרשל עדים 

 

, כך שעדות נשמר בעיקרו שהיה קיים בתקנות הקודמותההסדר  –, באשר לעדות מוקדמת 73תקנה לפי 

 התקנהבמסגרת . כאשר קיים חשש סביר שלא יהיה ניתן לשמוע את העד בזמן ההוכחותמוקדמת תישמע 

עילה נוספת לשמיעה, "אם הצדדים, המיוצגים כולם על ידי עורכי דין, הסכימו לכך". זוהי אפשרות נקבעה 

במסגרת הכלי של עדות מוקדמת ובלבד שכל הצדדים  Depositionחדשה לקיים בהסכמה מעין הליך של 

  המסכימים מיוצגים כאמור על ידי עורכי דין.

בבית המשפט ודינה כדין עדות שנשמעה בבית המשפט לכל העדות המוקדמת תיגבה בדרך שגובים עדות 

בעבר לא דבר ועניין. ואולם, בתקנות הקודמות עדות מוקדמת היתה נשמעת גם על ידי פקיד. זאת משום ש

 ,לפיכך עתה מצויים במערכת מספיק משפטנים כדי לבצע גם מטלה זו.. היו במערכת המשפט די משפטנים

ל גם ע רך שגובים עדות בבית המשפט אז העדות המוקדמת יכול שתישמערק אם לא ניתן לגבות עדות בד

, כך למשל, עדות שיש לגבותה ממקום שמחוץ לבית המשפט כגון בית חולים .ידי עוזר משפטי או מתמחה

 יכול שתיגבה על ידי משפטן כאמור.

התנגדות לשאלה  , אם בשעת גביית עדות כאמור הובעההקודמות)ד( לתקנות 171כמו כן, ובדומה לתקנה 

קבלת הפרוטוקול  מסוימת, תתועד השאלה, ההתנגדות, הנימוקים בעד ונגד והתשובה בפרוטוקול. לאחר

 יכריע בית המשפט אם יש לקבל את ההתנגדות או לנהוג בתשובה בדרך אחרת.  ובסמוך למועד זה

 

חלק לא מבוטל סיכומים בכתב. הגשת מבקשות להפסיק את הנוהג שהשתרש של התקנות  – 74תקנה 

הראיות ואם אין  מפיגורי הכתיבה של פסקי דין מקורו בסיכומים בכתב. אלה מוגשים זמן רב אחרי סיום

 וגורמים לאובדן זמן וחוסר יעילות משוועים.  משתרעים על פני עמודים רביםהם  הגבלה של עמודים

או בישיבה נפרדת  ראיותההבאת סיום יישמעו בהקדם האפשרי לאחר סיכומים בעל פה לפי תקנה זו, 

שתוכן הראיות  סמוכה שתיועד לכך. היתרון בשמיעת סיכומים בעל פה ובסמוך לגביית העדויות נעוץ בעובדה

וההתרשמות מהעדויות מצויים היטב בזיכרונם של בית המשפט ובעלי הדין באופן המאפשר להם להציג את 

משפט לדרוש מבעלי הדין במהלך הדיון למקד את הסיכומים ביעילות. יתרון נוסף נעוץ באפשרות של בית ה

סיכומיהם בעניין מסוים וכן ליתן מענה לשאלות שבירורן נחוץ לצורך הכרעה בסכסוך. כל אלה יקלו על בית 

שכך, ברירת  כיוון .יותרתוך זמן קצר  הכרעתו את ליתן לוהמשפט במלאכת כתיבת פסק הדין ויסייעו 

המחדל היא של סיכומים בעל פה, תוך שלבית המשפט מוקנית סמכות לקבוע את היקף הטיעון. עם זאת, 

כיוון שלעיתים שמיעת סיכומים בכתב היא המתאימה יותר, מוקנה לבית המשפט שיקול דעת במקרים 

 לסטות. החלטה מתמסוי שאלה על או כולה הפרשה על בכתב יוגשו הטענות שסיכומי להורות המתאימים

בהיקף תינתן בהתחשב, בין היתר,  פה בעל יישמעו ולא בכתב יוגשו הסיכומים כי ולקבוע המחדל מברירת

 .הראיות בכתב ובעל פה, במורכבותה של התביעה ובטיב הסכסוך בין הצדדים
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אי ההתייצבות, יחולו הוראות ולא ניתן טעם סביר ללדיון דין כי במקרה בו לא התייצב בעל נקבע  75בתקנה 

 אם התקיימוהתביעה  ימחק בית המשפט את כתב התביעה או ידחה את –לא התייצב אלה: אם התובע 

רשאי התובע להוכיח את  – התייצב והתובעלא התייצב אם הנתבע  ;שמצדיקות זאת נסיבות מיוחדות

 .לשיקול דעת בית המשפטשביקש לפי הראיות שהתקבלו ובהתאם תביעתו, ויהיה זכאי לסעד 

 

מוקנה לבית המשפט שיקול דעת רחב ליתן הוראות  ת(,קודמולתקנות ה 48)ובדומה לתקנה  76תקנה לפי 

ולהתאימו לנסיבותיה הקונקרטיות של התביעה המובאת בפניו, לצורך בענין אופן שמיעת הדיון והפרדתו 

 .ייעול ההליך

 

ת(, נבצר משופט מכל סיבה שהיא לסיים את הדיון, רשאי קודמולתקנות ה 177)ובדומה לתקנה  77תקנה לפי 

שופט אחר להמשיך מן השלב שבו הפסיק קודמו. השופט האחר רשאי לנהוג בעדות, שנרשמה לפי התקנות, 

כאילו הוא עצמו שמע או רשם אותה. אשר למונח "נבצר" ובדומה למונח "נמנע" )המופיע בתקנות 

במיוחד לא לאחר שהחלה הגשת הראיות, אלא במקרה של  ,ופט לשופט(, אין להעביר ענין משקודמותה

 מניעה ממשית מצד השופט הראשון מלהמשיך בדיון. 

 

 פרק י"ב: דיון מהיר

כאמור לעיל, על אף שההסדר מחייב את פתיחתם של כל ההליכים באופן אחיד וזהה, קיים צורך לנהל 

הקיים היום נחשב של דיון מהיר פיים וטיבם. ההסדר עניינים מסוימים במסגרת דיון מהיר, וזאת נוכח או

ו בנוסף, כל עוד לא נקבע אחרת יחול על כנו. הדין בעניין תובענה בדיון מהיר נותר סדרככלל  ולכן ,4למוצלח

 כתבי טענות.ההוראות הכלליות לרבות ההוראות לעניין הגשת 

 

תביעה שסכומה או (, פרק זה יחול על קודמותיב בתקנות ה214 -ב)ב( ו214)ובדומה לתקנה  78תקנה לפי 

 תובענה ייצוגיתכתביעה שהוגשה בקשה לאשרה שקלים חדשים, זולת  75,000ולה על אה אינו עשנו יווש

בכפוף  ,יחול על תביעות לפינוי מושכרפרק זה  ,. בנוסףתביעה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכיםו

 .81 להוראות המיוחדות שקבועות בתקנה

כי תביעה המוגשת לבית משפט השלום, שאינה תביעה הנדונה במסלול דיון  להורותרשאי יהיה המשפט  בית

, עת בכל רשאי משפט בית –, וההפך מהיר, תידון כתביעה במסלול כאמור, אם סבר כי היא מתאימה לכך

 אינה היא כי מצא אם, רגיל דיון למסלול תועבר מהיר דיון במסלול שכנגד תביעה או תביעה כי להורות

                                                           
)פורסם באתר  2015של הליך סדר דין מהיר" משנת  אמפירית"בחינה  בעניין השופטת הרשות של המחקר מחלקת של מחקר לפי 4

, כאשר , הליך סדר הדין המהיר קצר משמעותית מהליך סדר הדין הרגיל ועומד בממוצע על כתשעה חודשיםהרשות השופטת(
, מספר גורמים משולבים יכולים להשפיע על המחקר מסקנות לפימתיקי סדר הדין המהיר מסתיימים תוך פחות משנה.  75%

כדוגמת המאפיינים הייחודיים של המסלול המהיר, סכומי התביעה הנמוכים ואופני הסגירה הנפוצים בקרב  ,קיצור משך ההליך
 .תיקי סדר הדין המהיר
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והשאלות שבדין,  במורכבות העובדות, הראיות ,. זאת, בהתחשב, בין השארמהיר בדיון להתנהל מתאימה

 , היקף העדויות בעל פה והחקירות שעשויות להידרש והשפעת תוצאות התובענה על הציבור. מספר בעלי הדין

 

 לכתב לצרף הדין בעל נדרש מהיר לדיון בתובענה( קודמותה בתקנותג 214 לתקנה, )בדומה 79 תקנה לפי

 הטענות שבכתב העובדות אימות לשם, הראשונה שבתוספת 5 טופס נוסח לפי ערוך מטעמו תצהיר טענות

 יהיה ניתן לא, הגשתו בעת הטענות לכתב התצהיר צורף לא שבו במקרה. נדרש אם, מומחה דעת חוות וכן

 ובלבד, אחר אדם של תצהיר לצרף רשאי דין בעל, זאת עם יחד. המשפט בית ברשות אלא תצהיר להגיש

הדין יצרף לכתב הטענות בתובענה בדיון  בעל. בידיעתו אינן הטענות שבכתב העובדות מדוע בתצהיר שיפרט

המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו, ושאותרו  ,מהיר רשימה של המסמכים הנוגעים לענין הנדון

על ידו לאחר חקירה ודרישה. היה המסמך מצוי ברשותו, יצרף העתק שלו לכתב הטענות. אם המסמך אינו 

מצוי עוד ברשותו או בשליטתו, יפרט את הנסיבות הקשורות לכך )מדוע אינו מצוי עוד ברשותו ובידי מי הוא 

סמכים לכתבי הטענות תואמת את תכלית התקנות בדבר השקיפות והגילוי ההדדי מצוי כעת(. הוספת המ

ובעיקר תבטיח מצע עובדתי מלא אשר יתרום לניצול זמן שיפוטי בדיון המהיר ולאיכות ההחלטה. כמו כן, 

 ,שעניינו שאלונים, גילוי ועיון במסמכים ,לתקנות)ב( 59למעט תקנה לנוכח האמור, מוצע להבהיר כי פרק ט' 

תחול בשינויים המחויבים בנסיבות שבהן בעל דין  60הוראת תקנה ואולם אינו חל על תובענות בדיון מהיר, 

על הליכים  תחולהרי שהיא  ,)ב(59 תקנה לגביכאמור.  מסמכיםלא מילא את חובתו לצרף לכתב טענותיו 

 ענת חיסיון. במסלול דיון מהיר, למקרים בהם נדרש בית המשפט לעיין במסמך שנטענה לגביו ט

 

 הנדון מהליך בשונה מהיר בדיון הנדון הליך המאפיינים מיוחדים ומועדים הוראות נקבעו, 80 תקנהב

 כתב המצאת ממועד ימים וחמישה ארבעים בתוך יוגש מהיר דיון במסלול הגנה כתב, ראשית. רגיל במסלול

(. שנית, נתבע במסלול דיון מהיר יהיה רשאי עם הגשת כתב ימים שישים תוך)ולא  הנתבע לידי התביעה

ההגנה ליתן הודעה לצד שלישי, אם ניתנה לכך רשות בית המשפט. המועד להגשת כתב הגנה על ידי הצד 

 השלישי הוא ארבעים וחמישה ימים. 

ים בתקנות שדומים, ככלל, למועדים הקבועבתקנה זו נקבעו מועדים מיוחדים לעניין תובענה בדיון מהיר 

ימים  45הקודמות. בשונה מהתקנות הקודמות שלפיהן נדרש בעל דין להגיש תצהירי עדות ראשית תוך 

)ט((, בתקנות אלה לא נקבעה הוראה דומה שכן חלה ההוראה 214ממועד הגשת כתב ההגנה האחרון )תקנה 

 שבית ככל, לפיכך(. פה בעל או)בכתב  העדויות גביית אופן עלהכללית שלפיה על בית המשפט להחליט 

 .כאמור עדות לגביית המועד את בהחלטתו לקבוע עליו בכתב העדות גביית על יורה המשפט

 שהיו קבועותהגבלות על הגשת תביעה שכנגד במסלול דיון מהיר בהתאם להגבלות זו  בתקנהנקבעו בנוסף 

נגד בעלי הדין תביעה שכנגד  נתבע במסלול דיון מהיר רשאי להגיש עם כתב ההגנה. הקודמות בתקנות

. התביעה שכנגד מהווה תובענה במסלול דיון מהיר; או 1רק אם מתקיים אחד מאלה:  בתובענה המקורית

 יהיה, הנסיבות מאותן נובעות ןשה או אחד הוא המקורית התובענה ונושא שכנגד התביעה של נושאה. 2

 .יהיה אשר, נושאה שווי או שכנגד התביעה סכום
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 -ז215נקבעו הוראות מיוחדות באשר לתביעה לפינוי מושכר )הדומות להוראות שנקבעו בתקנות  81 בתקנה

( זאת במטרה לתת מענה מהיר בתובענות מסוג זה המצריכות סעד מידי של פינוי קודמותהלתקנות יג 215

ככלל, יחולו על תביעה לפינוי מושכר אותן ההוראות החלות על תביעה במסלול דיון מהיר אלא  המושכר.

 נקבעו הוראות אחרות.כן אם 

לא צורך בקבלת רשות ללא תכיל סעדים נוספים והתובע רשאי לתבוע בהליך נפרד, תביעה לפינוי מושכר 

ביעה נוספת, נדרש יהיה התובע להודיע במקרה בו הוגשה ת. מבית המשפט, סעדים נוספים בשל אותה עילה

על כך לבית המשפט ולציין האם מתקיימים בתביעה התנאים הנדרשים לצורך קיום דיון בה במסלול של 

  .דיון מהיר

 

עם גם על תביעה לפינוי מושכר(, נקבע כי  במסלול דיון מהיר וכפועל יוצא מכך)החלה על תובענה  82בתקנה 

המאוחר בתוך ארבעה עשר ימים, ייתן בית המשפט פסק דין, זולת אם נשיא בית תום הדיון בתובענה ולכל 

במטרה לאפשר, במקרים מתאימים הוספה הסיפה  המשפט אישר ליתן את פסק הדין במועד מאוחר יותר.

שבהם אין אפשרות ליתן פסק דין במועד כאמור, לקבל רשות מנשיא בית המשפט ליתן פסק דין במועד 

יהיה מנומק באופן תמציתי, זולת אם סבר בית המשפט כי יש צורך בהנמקה  ק הדיןמאוחר יותר. פס

 ר או מטעמים מיוחדים אחרים.ציבושיש בפסק הדין חידוש או חשיבות מיוחדת ל מפורטת משום

 

 : עדיםגפרק י"

בפרק זה הושם דגש על יצירת מסגרת ראויה להזמנת עדים ולהבאתם לעדות. נקודת המוצא היא של יחס 

נאות ומכובד כלפי מי שמגיע ליתן עדות, תוך התחשבות בזמנו, בפרנסתו ובעיסוקיו. מכאן הצורך להודיע 

התחייבות לכיסוי הוצאותיו וקיום חובתו להתייצב  ליתןזמן סביר לפני קיום עדותו,  לעד על הזמנתו

 להשלמת עדותו רק כשהוזמן לעשות כן ולא באופן אוטומטי. 

 

בעל דין יפנה ישירות לעד המופיע ברשימת  ,ללככ ופן הזמנת העדים בהליך המשפטי.מסדירה את א 83תקנה 

ות או לשם דהעדים שהגיש או ברשימת העדים שתוקנה ברשות בית המשפט ויודיע לו על כוונתו להזמינו לע

הצגת מסמכים זמן מספיק לפני מועד מתן העדות. הודעה כאמור תכלול את המקום והמועד שבו הוא נדרש 

במועד מוקדם יותר,  לעדות לזמנם אין באמור כדי לגרוע מבעלי הדין להודיע לעדיהם על כוונתםלהתייצב. 

; בהתחשב בכך שבעל ת כדי שהעד יוכל להיערך לכך מראשהגשת רשימת העדים, זאלמשל במועד הסמוך ל

לעדכנו על כך במועד הגשת הדין חייב להודיע לעד על הזמנתו למתן עדות פרק זמן מספיק מראש, ויכול אף 

לא התייצב העד לעדות לפי הודעת בעל הדין, לא תשמש אי היענותו עילה במקרה בו רשימת העדים, הרי ש

  לדחיית הדיון אלא מטעמים מיוחדים.

יחד עם זאת, אם בעל דין סבור שישנן נסיבות המצדיקות משלוח זימון לעדות בידי בית משפט )למשל, אם 

בית המשפט ללהגיש א יתייצב ללא זימון כאמור(, הרי שבעל הדין רשאי, בנסיבות אלה, הוא חושש שהעד ל

קביעת מועד הדיון ובכל מקרה לא פחות מארבעה עשר ימים  מועדימים מ שלושיםתוך בבקשה להזמנת עד 
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 םלפי הפרטיעד הזמנה למתן עדות לרשאי בית המשפט להמציא , הוגשה בקשה להזמנת עד; לפני מועד הדיון

בא כוחו או מי מטעמו, שאינו  באמצעותלבצע את ההמצאה  לבעל הדיןשמסר בעל הדין ורשאי הוא להורות 

תר על ההזמנה יראוהו כמי שמוו, פרטים הדרושים להמצאה. בעל דין אשר לא השלים את הבעל הדין

 .באמצעות בית המשפט

ציבור לא יידרש ליתן עדות בעל פה, אם עובד נקבע כי ( לתקנות הקודמות, 1)א178בדומה לתקנה כמו כן, 

 .זולת אם בית המשפט הורה אחרת, בור או תעודה ציבוריתציעובד עודת ניתן לגבות את עדותו באמצעות ת

 

(, בעל דין המבקש מבית המשפט להזמין עד יתחייב הקודמותלתקנות  179)ובדומה לתקנה  84תקנה לפי 

ית המשפט, ורשאי בית המשפט ככלל להתנות את הזמנתו של בבקשה לשלם לו את הוצאותיו כפי שיפסוק ב

 עד בהפקדת ערובה בסכום שיורה. 

 

שהוזמן למתן עדות לפי תקנות אלה,  (, עדלתקנות הקודמות 185ותקנה  183)ובדומה לתקנה  85תקנה לפי 

, יתייצב לכל ישיבה שאליה יוזמן. מי שהוזמן להציג מסמך ל דין ישירות והן בידי בית המשפטהן בידי בע

 רשאי לעשות כן באמצעות אדם אחר זולת אם בית המשפט הורה אחרת. 

 

, בית המשפט רשאי להורות לבעל דין שביקש להזמין עד אשר נענה להזמנה להעיד בבית 86תקנה לפי 

וספת השנייה לתקנות הקודמות אשר המשפט, לשאת בהוצאותיו כפי שיפסוק. בהקשר זה יצוין, כי הת

לא אומצה בתקנות אלה, זאת בין השאר, מכיוון שהסכומים  לעדיםהמקסימלי קבעה את שיעור התשלומים 

  שנקבעו בה לא תאמו את הוצאות העדים בפועל.

 

 מומחים: ד"י פרק

עת מומחה בעניין האבחנה בין חוות דעת הנדרשת להוכחת ענין שברפואה לבין חוות דנשמרה בהסדר הקיים 

לפיו על בעל דין הרוצה להוכיח ענין שברפואה לצרף חוות דעת מומחה לכתב אחר ונותר על כנו ההסדר ש

 טענותיו. 

 

נקבעו ההוראות הרלבנטיות בנוגע למומחים מטעם בעלי הדין, אופן צירוף הגשת חוות הדעת  87תקנה ב

 בדומהזאת  והמועד להגשת חוות דעת נגדית, דומהפן בו יש לחלוק על חוות דעת וכוהאסמכתאות, האו

 להוראות התקנות הקודמות. 
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 :כדלקמן נקבע שברפואה בעניין דעת לחוות בנוגע

 חובת בעל הדין )תובע ונתבע( לצרף את חוות הדעת לכתב הטענות )תקנת משנה )א((; .1

מקום בו הגיש התובע חוות דעת  ,זכותו של הנתבע לבדוק את נושא חוות הדעת בידי מומחה מטעמו .2

אם קיימת הצדקה לסירוב )למשל העמדת  זולת ,כאמור; חובתו של התובע להיעתר לבקשה ללא דיחוי

גם אם זו לא  ,חובתו של הנתבע להמציא את חוות הדעת לתובעו ,תנאים לא סבירים לקיום הבדיקה(

 הוגשה לבית המשפט )תקנת משנה )ב((; 

חוות דעת נגדית, על מנת לחלוק על חוות דעת שצורפה לכתב ההגנה, בתוך זכותו של התובע להגיש  .3

 )תקנת משנה )ג((; המשפט בית שקבע אחר זמן בתוך אוימים מיום שזו הומצאה לו  שישים

סמכות בית המשפט לפטור מצירוף חוות דעת בענין שברפואה לכתבי הטענות או לדחות את מועד  .4

 כך. כל המאוחר עם הגשת כתב התביעה וכתב ההגנה בהתאמהההגשה, בהתאם לבקשה בכתב שתוגש ל

 כמקרה שייחשב נוסף מקרה, כאמור הצדקה להוות שיכולים כלכליים אמצעים להעדר ומעבר, למשל

 רופא למצוא, שונות מסיבות, הצליח שלא הוכיח התובע שבו מקרה להיות יכול פטור מתן המצדיק

 )תקנת משנה )ד((. .לו שנגרם הנזק בענין דעתו לחוות שיסכים

המבקש להגישה  בעל דין, מוצע לקבוע כי שאינו ענין שברפואהבכל הקשור לחוות דעת בענין שבמומחיות, 

ראיות או במועד אחר שהורה בית המשפט  שמיעתימים לפני המועד שנקבע ל מתשעיםיעשה כן לא יאוחר 

שנמסרה לו חוות דעת כאמור המבקש להגיש חוות דעת מטעמו כראיה במשפט בעל דין )תקנת משנה )ה(( וכי 

או במועד אחר שהורה בית  ראיות לשמיעתבאותו ענין, יגישה לא יאוחר משלושים ימים לפני המועד שנקבע 

 המשפט )תקנת משנה )ו((. 

 הוראות החלות על שני סוגי חוות הדעת כדלקמן: שלושבהמשך מוצע לקבוע 

לפקודת הראיות וכי תצורף אליה  24תיערך לפי סעיף ו ז לתקנהמוצע לקבוע כי חוות דעת המוגשת בהתאם 

רשימת האסמכתאות שהמומחה מסתמך עליהן, כאשר אסמכתאות שלא ניתן לאתרן בנקיטת אמצעים 

 ((.זעת )תקנת משנה )דסבירים, יצורפו לחוות ה

עת מומחה מטעמו ידאג להתייצבותו לחקירה בבית המשפט, כמו כן מוצע לקבוע כי בעל דין המגיש חוות ד

 ((.חזולת אם בעל הדין שכנגד הודיע שהוא מוותר על חקירתו )תקנת משנה )

 דעת לחוות מענה בבחינת שהיא דעת חוות או משלימה דעת חוות)כגון  נוספותמוצע לקבוע כי חוות דעת 

 )תקנת משנה )ט((. המשפט בית באישור אלא הדין בעלי מטעם יוגשו לא( נגדית

מסדירה את סמכות בית המשפט למנות מומחה מטעמו ואת ההוראות הרלבנטיות בעניין הגשת  88 תקנה

חוות דעת כאמור, המועד להגשתה והמסמכים שיצורפו לה. בתקנה זו נקבעה סמכות מפורשת לבית המשפט 

 רש בנסיבות העניין. שהדבר נד למנות צוות של מומחים שיגיש חוות דעת משותפת אם ראה

מינוי של מומחה מטעם בית המשפט ייעשה בהתחשב בשווי נושא התביעה, עניינה והיקף וסוג המחלוקת 

נוכח בית המשפט רשאי למנות מומחה מטעמו למשל, כך שבין הצדדים או שבין המומחים מטעם הצדדים. 

שנכון באותו המקרה למנות מומחה אם בית המשפט סבור כמו כן, הפער בין שתי חוות הדעת של הצדדים. 

או הקושי במתן עדות על ידי מומחה  יתור מומחים רפואיים באותו התחוםבשל הקושי למשל בא מטעמו

 .לטובת אחד מהצדדים
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במקרה שבו מונה מומחה מטעם בית המשפט בהסכמת בעלי הדין, יראו הסכמה זו שתקנה זו אף קובעת 

כהסדר דיוני הכולל את ההוראות המפורטות להלן, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת: לא יוגשו חוות 

דעת מומחה מטעם בעלי הדין ובנוסף חוות הדעת מומחה אשר הוגשו על ידי הצדדים קודם למינוי המומחה 

 לא יחשבו כראיה.  –המשפט  מטעם בית

 

 6בהתאם לטופס  חובת הצהרה של המומחה מטעם בית המשפט בדבר העדר ניגוד ענייניםקובעת  89תקנה 

המומחה כאמור יידרש להצהיר מיד עם  .ותומצא לבית המשפט ולבעלי הדיןהראשונה, המופיע בתוספת 

ת להיות לו בנוגע להליך, לבעלי הדין או לבית קבלת המינוי ובטרם יחל את תפקידו על זיקות אישיות העשויו

המשפט, זאת במטרה להבטיח את טוהר המידות בנוגע למינויו. מינוי המומחה ייכנס לתוקף עם המצאת 

ההצהרה לבית המשפט ואולם אם המומחה הצהיר על זיקות אישיות שיש לו בנוגע להליך, לבעלי הדין או 

על דין או מיוזמתו, להתלות את ההליך עד לבירור העניין או לבית המשפט, רשאי בית המשפט, לבקשת ב

  לבטל את המינוי.

 

מומחה מטעם בית קובעות הוראות דומות לתקנות הקודמות בעניין הגשת חוות דעת  92עד  90 תקנות

חוות הדעת וכן האפשרות חוות הדעת, הצרופות ל מועד הגשתהמשפט. תקנות אלה כוללות הוראות בדבר 

המועד לשליחתן ולמענה עליהן וכן חה מטעם בית המשפט על ידי בעל דין, שאלות הבהרה למומלמשלוח 

 ים לחקירת המומחה מטעם בית המשפט, שכרו והוצאותיו. הסדרים דיוניים הנוגע

באשר לתשלום שכרו של המומחה, בית המשפט רשאי למחוק כתב טענות של בעל דין שלא קיים הוראה של 

, או לדחות את הדיון בתובענה למועד אחר עד שיקיים לום שכר והוצאות של מומחהבית המשפט בדבר תש

 .את ההוראה כאמור

 

מסדירה את הסנקציות שבית משפט רשאי להטיל בגין אי צירוף חוות דעת בעניין שברפואה )א( 93תקנה 

בעל הדין לא יהא רשאי להשמיע עדות של מומחה רפואי ולא יוכל  – לכתב טענות בניגוד להוראות התקנות

להוכיח עניין שבמומחיות רפואית מטעמו לעניין הנדון, אלא אם כן היתה זו חוות דעת נגדית או אם בית 

 המשפט סבר כי יש לאפשר לו לעשות כן מטעמים מיוחדים

ישה או הוראה של בית המשפט לפי פרק בעל דין שלא נענה לדר הלפי ,הוראה כללית הנקבע )ב(93תקנה ב

ההיענות היתה בלא הצדק סביר, לא ייזקק בית המשפט -המומחים או שלא נענה במידה מספקת, ואי

 להוכחה של עניין שבמומחיות מטעמו לעניין הנדון.

 

 פרק ט"ו: סעדים זמניים

די בבחינה  המקומית.מורכבות הסעדים הזמניים הציבה אתגרים לפסיקה ולתחיקה  – 128 עד 94 תקנות

ח, שפגיעתו בנתבע עלולה להיות חמורה ושל סוגי הסעדים הזמניים כדי להבין שמדובר במכשיר רב כ מהירה

וקשה. הסעדים הזמניים טומנים בחובם את אפשרות הגבלת חופש התנועה של האדם, את האפשרות 
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עסקיים שלו ועוד. "זמניותם" לא -םלהיכנס לחצריו, לחדור לפרטיותו, לפגוע בקניינו ובאינטרסים רכושיי

ארבע שנים, יכולה להיות -תמיד מקהה את חומרתם. להקפאה "זמנית" של כספו של אדם למשך שלש

. יש והענקתו של סעד זמני מכריעה את גורלו של התיק, להתקשר בפעילות עסקיתהשפעה קשה על יכולתו 

 ויש שהיא מביאה לפגיעה קשה בנכסיו של הנתבע. 

בכל הקשור לסעדים זמניים יש לאתר את נקודת האיזון הנכונה בין הרצון לייעל, לפשט ולקצר לפיכך, 

הליך ראוי והוגן, השומר על זכויותיהם המהותיות של הצדדים, על  להבטיחהליכים אזרחיים לבין הצורך 

יזון הרצויה זכויות היסוד של הפרט ועל כללי הצדק הטבעי. נקודת איזון זו אינה בהכרח זהה לנקודת הא

 ביחס להוראות דיוניות שאינן משפיעות על זכויות הצדדים המהותיות.  

 סדרלתקנות  6 פרבמסגרת תיקון מס 2001בשנת  מקיפה רפורמה עברו הזמניים לסעדים ביחס הדין סדרי

 יצירת( 1: )מטרות מספר להשיג המשנה מחוקק ביקש עת באותה שנערך. בתיקון הקודמותהדין האזרחי 

 יעיל לניהול כללים קביעת( 3; )בתקנות הסעדים מכלול עיגון( 2; )השונים הזמניים הסעדים בין אחידות

 של עיגונם ידי על, הפרט של היסוד זכויות על והגנה חיזוק( 4; )זמניים לסעדים בבקשות הדיון של ומהיר

 לעקרונות בהתאם, בפסיקה שנקבעו הכללים לע הוספה ידי ועל בפסיקה זה לעניין שנקבעו העקרונות

  .היסוד בחוקי שנקבעו

 את למנוע הצורך בין המאזן ראוי הסדר הינו 2001שעוגן בתקנות הקודמות בשנת  שההסדר למדמ הניסיון

היסוד של הפרט כגון אלה  זכויות לבין או להבטיח את ביצועו של פסק הדין המשפטי ההליך של סיכולו

 שינוי הנוכחית הרפורמה במסגרת לערוךהיה  נדרש לא, משכך. קנייןהו עיסוקה, התנועה חופשהנוגעות ל

לפיכך, בחלק זה של דברי ההסבר יפורטו בעיקר החידושים  .הזמניים הסעדים בסוגיית לכת מרחיקעומק 

 תקנות החדשות.פרק הסעדים הזמניים בשנכללו ב

חודדו; מועדים ההוראות  השינוי:בהיבט של הטמעת עקרונות הרפורמה ניתן לציין יסודות אלו בעיקרי 

שונים שנקבעו בהן אוחדו; ניתן דגש וחיזוק נוסף לצורך ביעילות ומהירות ההליכים )המקבל חשיבות יתרה 

כשמדובר בבקשה לסעדים זמניים(; וכן חוזקו ההגנות מפני שימוש לרעה או שימוש מופרז במכשיר הסעדים 

  . הזמניים, עקרון שעמד אף הוא בבסיס הרפורמה

; )ב( הובהר, שכתנאי למתן הצו, יש בתוך סד זמנים קצרכך למשל: )א( נקבע כי בית המשפט ינהל את הדיון 

לבחון את תום ליבו של המבקש הן לגוף העניין והן בקשר להגשת התביעה ובקשת הסעד הזמני; )ג( נקבע כי 

התביעה או בהגשת הבקשה יש לבחון האם המבקש לא השתהה יתר על המידה בנסיבות העניין, בהגשת 

לסעד הזמני; )ד( נקבע כי ההתחייבות העצמית והערובה בה יחויב המבקש יבטיחו פיצוי נזקים, לא רק 

במקרה שהסעד הזמני פקע אלא גם במקרה שהיקפו צומצם )בצד זאת, נקבע כי לבית המשפט סמכות 

ות המשפט לשקול במסגרת מאזן הנוחית נקבע כי על ב)ה( יב המבקש(; חולהגביל את סכום ההתחייבות בו י

לא רק את הנזק העלול להיגרם לצדדים השונים אלא גם את הנזק העלול להיגרם לעניין ציבורי כתוצאה 

  ממתן הצו; 

, התקנות ולפשטן בסטייה מסוימת מהרפורמה שמבקשת לקצר את תקנות סדר הדיןעוד יצוין, כי 

מפורטות וארוכות מיתר התקנות שברפורמה, על מנת  יחסיבאופן הסעדים הזמניים נותרו המסדירות את 

כך שלא ייפגעו זכויות יסוד של אדם, אפילו  ,שפעולות הצדדים ובית המשפט יקבלו הכוונה תחיקתית ברורה

 באורח זמני, ללא פרוצדורה ברורה ומפורטת.
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ך המשפטי ואת זכות לכאורה במהלך ההלי להבטיח :הזמניסעד המטרת  מעגנת מפורשות את 94 תקנה

  קיומו התקין והיעיל של ההליך או את ביצועו הראוי של פסק הדין.

 

. בין היתר, מונה את השיקולים שעל בית המשפט לשקול בבואו להכריע בבקשה לסעד זמני )ד(95 תקנה

נקבע מפורשות כי על בית המשפט לבדוק האם המבקש לא השתהה יתר על המידה בנסיבות העניין בהגשת 

 התביעה או בהגשת הבקשה לסעד זמני.כתב 

 

 סעד זמני יותנה בהתחייבות עצמית אשר תצורף לבקשה ותהיה ערוכה לפי נוסח הקבוענקבע כי  96בתקנה 

 שבתוספת הראשונה לתקנות. 7בטופס 

 

סעד זמני ניתן לאחר דיון במעמד שני מחדדת את ההבחנה בין "סעד זמני" לבין "סעד זמני ארעי".  97תקנה 

ללא  בזכויות יסוד לנוכח החשש מפגיעהדים בעוד שסעד זמני ארעי ניתן במעמד צד אחד בלבד. כמו כן, הצד

אך , נקבעו תנאים מחמירים יותר למתן סעד זמני ארעי, שתכליתם להבטיח כי סעד זמני ארעי יינתן הצדקה

בעל הדין שכנגדו ניתן ל מתן זכות טיעוןללא במעמד צד אחד ובמיעוט המקרים המחייבים מתן סעד כאמור 

יינתן מטעמים מיוחדים, אם בית המשפט שוכנע, על  א( כי סעד זמני ארעי)97הצו. לפיכך, נקבע בתקנה 

בסיס ראיות מספקות, כי קיים חשש סביר שהעיכוב שייגרם כתוצאה מקיום הדיון במעמד בעל הדין או 

יצוין כי בהתאם  למבקש נזק חמור. הבאת הבקשה לידיעת המשיב תסכל את מטרת הסעד הזמני או תגרום

בטרם הוגשה התביעה,  ארעי במעמד צד אחד או סעד זמני במעמד שני הצדדים, , מתן סעד זמני)ג(95 תקנהל

מחייב את המבקש להגיש את התביעה בתוך שבעה ימים ממועד מתן הצו או בכל מועד אחר שעליו יורה בית 

 המשפט.

 

סעד זמני שהוא "צו ייחוד הוראה בעניין ל נוגע הזמניים הסעדיםנוסף בפרק  חידוש – 110עד  109 תקנות

נקבע מפורשות כי בית המשפט  109בתקנה  ., זאת לנוכח שכיחות השימוש בסעד זמני מסוג זה"זמני מניעה

וסיף ולעשות בעצמו או באמצעות מי מטעמו, פעולה משיב להימנע מלעשות או להימנע מלהרשאי להורות ל

  , אם שוכנע כי קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד באופן ממשי על ביצועו הראוי של פסק הדין.כלשהי

דו ם מסוג "הגבלת שימוש בנכס" )צו מרווה( או "תפיסת נכסים" )אנטון פילר( לא יוחיצוין, כי לסעד זמני

לחוק בתי  75 ר הסמכות להטלת צווים כאמור מעוגן ממילא בסעיףוקבתקנות הוראות מפורשות, שכן מ

 המשפט ולכן יחולו בעניינם ההוראות המתאימות החלות על בקשה לסעד זמני.

 

בטחת שונה בין הצורך בהוקובעת נקודת איזון מעט  מסדירה מתן צו עיכוב יציאה מן הארץ 124 תקנה

. בניגוד לתקנות בהשוואה לתקנות הקודמות מטרת הסעד הזמני לבין זכות היסוד של אדם לחופש תנועה

שהמשיב עומד לצאת מן הארץ  "חשש סביר"הקודמות אשר קבעו כי על בית המשפט להשתכנע כי קיים 

י על קיום ההליך או על ביצוע פסק הכביד באופן ממשללתקופה ממושכת או לצמיתות והיעדרו מהארץ עלול 

נזק גוף, די פיצויים בשל היא לנדרש להתקיים "חשש ממשי" ואולם, אם התביעה  אלההדין, הרי שבתקנות 

אם בית המשפט השתכנע שקיים חשש סביר שהיעדרו של המשיב מן הארץ עלול להכביד על ביצוע פסק 
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ש"ח )למעט  100,000מתן סעד של צו עיכוב יציאה מן הארץ כאשר שווי התביעה אינו עולה על הדין. כמו כן, 

דיקים מתן צו כאמור. הוראה זו מציבה תנאי מחמיר קיומם של טעמים מיוחדים המצתביעת מזונות( מחייב 

ש"ח  50,000יותר מהתקנות הקודמות במסגרתן טעמים מיוחדים נדרשו בתביעה ששוויה אינו עולה על 

 . בלבד

 

  ההחלטה השיפוטיתפרק ט"ז: 

 .אחרת החלטה וכל חלקי דין פסק, דין פסק, קרי, לתקנות 6 בתקנה ן" כהגדרתהחלטותזה חל על " פרק

בהתחשב  ,לאחר תום הדיון בהליך בהקדם האפשרי במתן החלטהבהסדר הושם דגש על הצורך  – 129 התקנ

בין השאר בהיקף הראיות בכתב ובעל פה ובמורכבותו של ההליך. בית המשפט הדן בערכאה ראשונה ייתן 

אם . הסיכומים(שנשמעו או הוגשו ימים לאחר תום הדיון בהליך )קרי לאחר  90-את החלטתו לא יאוחר מ

      לא נתן בית המשפט החלטה בתוך תקופה כאמור, ייתן על כך הודעה מנומקת בכתב לנשיא בית המשפט.

של המחלוקות,  קצר)ב( הודגש הצורך במתן החלטות תמציתיות אשר כוללות פירוט 129כן, בתקנה  כמו

 באופןונימוקיה , ההכרעה שאלות המשפטיות הטעונות הכרעהממצאי בית המשפט לגבי העובדות, ה

אם ההחלטה כללה חידוש משמעותי או שיש להחלטה  תידרש, הנמקה מפורטת זו . בהתאם לתקנהתמציתי

המשאב השיפוטי הינו משאב יקר ומוגבל חשיבות מיוחדת. הסדר זה אומץ בתקנות מתוך התפיסה כי 

וכמויות אף ביחס לעבודת  מדדי זמן ומשכך, יש לעשות בו שימוש מושכל לטובת הציבור כולו על ידי קביעת

  .  בית המשפט

 

, במקרה שבו לא הוגש כתב הגנה במועד או שכתב ההגנה נמחק, 130בהתאם לתקנה  – 131עד  130 תקנות

רשאי בית המשפט לדרוש מהתובע הוכחה מספקת של התביעה, כולה או מקצתה, או לתת פסק דין על יסוד 

לתקנות הקודמות נדרשו טעמים מיוחדים על מנת לדרוש מתובע  97ה כתב התביעה בלבד. יצוין כי בתקנ

לא נדרשים  אלהואולם, בתקנות  בתביעה שאינה לסכום כסף קצובהוכחה מלאה או חלקית של תביעתו 

אם ניתנה החלטה במעמד צד אחד והגיש בעל הדין , 131בהתאם לתקנה טעמים מיוחדים כאמור. כמו כן, 

שכנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו, רשאי בית המשפט לבטלה 

 בעניין אחד צד במעמד הניתנת להחלטת בית משפט ביחס חלה אינה זו הוראה כי יצויןבתנאים שייראו לו. 

בעל  טענות יסוד על ככלל תידון לרישום בעניין קבלת מסמך הלט. הח)ד(33קבלת מסמך כאמור בתקנה  אי

 מבלי זאת, לבטלה לבקש רשאי אינו שכנגד הדין ובעל דיון לקיים צורך בלא הדין שהגיש מסמך לרישום

, שהתקבל מסמך מלכתחילה לקבל מקום היה לא כי טענה לעורר אין" הלפי)ו( 33 בתקנה מהאמור לגרוע

  ."לעצם קיומו טענות העלאת למנוע או הפגם את לרפא כדי בכך אין ואולם

 

לתקנה זו, בית המשפט רשאי לתת סעד להבטחת ביצוע פסק הדין בעת מתן פסק הדין  בהתאם – 132 תקנה

למתן סעד כאמור במעמד פסק הדין יכולה להיות בעל פה ואין  בקשהמבהירה כי  התקנהאו בתכוף לאחריו. 

בשונה מהתקנות הקודמות אשר הגדירו סעד כאמור כסעד זמני, בתקנות אלה הכרח בהגשת בקשה בכתב. 

אשר אינו מצריך המצאת התחייבות או הפקדת  פסק הדין מתן הניתן לאחרהובהר כי מדובר בסעד קבוע 

  ומשכך נכון היה לעגן הוראה בעניין זה בפרק ההחלטה השיפוטית. ערובה,
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בעניין זה בתקנה  שנקבעמאמצת את עיקרי ההסדר  הפסיקתה מתןאת  מסדירה אשרתקנה זו  – 133 תקנה

 ההרכב ראש יחתום, שופטים הרכב ידי על ניתנה ההחלטה אם כי מבהירה התקנה. הקודמות לתקנות 198

 על הפסיקתה. 

 

  פרק י"ז: הערעור

ערעור בזכות ובקשת  –נועד לייעל את אופן ההגשה, הדיון וההכרעה בהליכים ערעוריים שנקבע ההסדר 

 (."ערעור" –רשות לערער )להלן ביחד 

 

ערעור ובקשת רשות ערעור יידונו באותו האופן ויכללו שני חלקים של כותרת וגוף הערעור.  – 134תקנה 

הכותרת תכלול פרטים שנכללו בכותרת כתב התביעה בשינויים המחויבים מכך שעסקינן בערעור ולא בכתב 

רעור או בקשת רשות ערעור לפי העניין, שם הערכאה שנתנה את ההחלטה שעליה ע – תביעה; סוג ההליך

מערערים, סוג ההליך, מספר התיק שבו ניתנה ותאריך ההחלטה; המועד שבו הומצאה ההחלטה שעליה 

מערערים )לצורך בדיקה האם הוגש הערעור במועד(; המותב המוסמך לדון בערעור וציון סעיף החיקוק 

סכום אגרת בית המשפט שיש לשלם תוך  סייע בניתוב ההליך למותב המתאים;את כדי להמסמיך כאמור, ז

הפניה לפרט בתוספת לתקנות האגרות שלפיו יש לגבות אגרה וכן לפטור מאגרה שלו זכאי המערער לפי 

 תקנות האגרות; דבר קיומו של הליך נוסף בבית משפט או בבית דין בקשר לאותה מסכת עובדתית . 

 עיקרי טיעוןמוגשים המתכונת שלפיה מוגש כתב ערעור ולאחריו משמעותי בהסדר שנקבע הוא שחידוש 

 סיכומיםבדרך של כתב הטענות יהיה ערוך מלכתחילה ה ונקבע כי בוטל או סיכומים בכתב ותיקי מוצגים

 . בכתב

בהחלטה שעליה גוף הערעור יכלול את הפרטים הבאים ולפי הסדר הבא: הסעד שניתן או שהתבקש ולא ניתן 

מערערים; עיקרי ההחלטה שעליה מערערים; סיכום הטענות ונימוקי ההתנגדות להחלטה והפנייה למובאות 

משפטיות התומכות בכל נימוק שיירשם לצדו. גוף הערעור לא יעלה על שישה עמודים, אם הוגש לבית משפט 

עמודים אם הוגש לבית המשפט  על שנים עשרלבית המשפט המחוזי, ו , על תשעה עמודים אם הוגשהשלום

 העליון.

המערער יצרף לערעור מסמכים אלה בלבד: העתק ההחלטה שעליה מערערים וכן את העתקי המסמכים 

כלומר, תיק המוצגים יוגש יחד . שהמערער מבקש להסתמך עליהן שהוגשו והתקבלו כדין בערכאה הקודמת

מגיש הערעור )כיום הצורך להגיש תיק מוצגים את העלויות של הצעה זו אומנם תגדיל  עם כתב הערעור.

עשוי להתייתר אם הערעור יסתיים, למשל, בקדם ערעור, לפני שהוגשו תיקי מוצגים(, אך תחסוך בזמן 

לדחות ערעור מיד עם הגשתו, אם סבר שהערעור  בית המשפטשיפוטי ותקל על בית המשפט. היא תאפשר ל

 בקשות רשות ערעור. חסר סיכוי, בדומה לאופן שנעשה כיום לגבי

 

 הפקדת עירבון בערעור ובבקשת רשות לערערגובה ההסדר הנוגע ל במסגרת תקנה זו שונה – 135תקנה 

לפיכך, עם  .במטרה להבטיח אחידות בין המחוזות השונים בעניין גובה הערובה להבטחת הוצאות המשיבים

הגשת הערעור יפקיד המערער ערובה להבטחת הוצאות המשיבים בסכום הנקוב בתוספת השלישית וימציא 

הודעה על כך למשיב. יחד עם זאת, בית המשפט רשאי להורות, בנסיבות המצדיקות זאת, על פטור ממתן 
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ובה, רשאי בית המשפט ערובה או על שינוי סכומה. עוד נקבע כי אם לא קיים המערער הוראה בדבר הער

 להורות על מחיקת הערעור או על דחיית המועד להפקדתה.

 

ככלל כל מי שהיה בעל דין בתובענה לפני הערכאה הקודמת ואינו מערער יהיה משיב בערעור  – 136תקנה 

)ב( לתקנות הקודמות, בית המשפט רשאי להורות, 412ויש להמציא לו את הערעור, ואולם בדומה לתקנה 

יחד תו או על יסוד בקשה של המערער, שאין להמציא את הערעור למי מהמשיבים שאינו נוגע בדבר. ביוזמ

כי הוגשה על ידו  הודעה לאותם המשיבים להמציאעם זאת, בהתאם לתקנה, על המבקש פטור מהמצאה 

ביא בקשה כאמור לבית המשפט, זולת אם ההמצאה תגרום להכבדה ניכרת על המערער. הוראה זו נועדה לה

לידיעתו של משיב שנטען כי אינו נוגע בדבר את עצם העובדה שהוגש ערעור וכן הוגשה בקשה לפטור את 

  המערער מהמצאת הערעור למשיב כאמור.

 

שלושה הקודמות קבעו התקנות תקנה זו קובעת מסגרת אחידה של מועדים להגשת ערעור.  – 137תקנה 

שלושים יום  ;עשרים יום להגשת ערעור על החלטה אחרת של רשם –מועדים להגשת הליכים ערעוריים 

; ארבעים וחמישה יום להגשת ערעור בזכות. השוני בין המועדים גורם לבלבול ערעורלהגשת בקשת רשות 

יום ממועד  שישים –ולטעויות וגוזל משאבים רבים שלא לצורך. על כן נקבע מועד אחיד להגשת הליך ערעורי 

, יותר מוקדם מועד ולא ההחלטה המצאת לאחר יום 60 עד ערעור להגיש אפשרות תןמ המצאת ההחלטה.

אלו, כתב הערעור צריך להיות ערוך מלכתחילה בדרך של סיכומים  שבתקנותנקבע בין היתר בשים לב לכך 

בהן נדרש המערער לפרט בצורה תמציתית בלבד ש, סדר הדין האזרחי הקודמותבכתב. זאת בניגוד לתקנות 

נימוקיו במסגרת כתב הערעור, וסיכום טענותיו הוגש בנפרד במועד מאוחר יותר )כעיקרי טיעון או את 

ערעור  –ההסדר נועד לייעל את אופן ההגשה, הדיון וההכרעה בהליכים ערעוריים  כסיכום טענות בכתב(.

קשת רשות מסמכותו של בית המשפט לדחות ב ,כמובן, בזכות ובקשת רשות לערער. הסדר זה אינו גורע

 ערעור על החלטת ביניים בשל שיהוי בהגשתה.

ימים מהיום שבו הומצא לו  שישיםערעור עצמאי תוך  להגיש רשאי בערעור משיב כי נקבע)ב(  משנה בתקנת

או מהיום שבו הומצאה לו  135הערעור, או מהיום שבו הומצאה לו הודעה על הפקדת ערובה לפי תקנה 

  לפי המאוחר. החלטה על פטור מהפקדת ערובה,

הקודם ההבדל בין "ערעור" ל"ערעור שכנגד" לפי הדין משמעות השינוי היא שההליך "ערעור שכנגד" בוטל. 

, וראו למשל הצריך זיקה לנושא הערעור העיקרי )הגם שהזיקה פורשה בפסיקה כרופפתהוא שערעור שכנגד 

יכול להוביל לשינוי ההחלטה ( ו(12.1.2017 ניתן ביום) "מבע תקשורת אתגר מכללת' נ אברהם 5566/16ע"א 

בעוד שערעור "רגיל" יכול להיות מופנה נגד כל סעד רק בעניין שנובע מהערעור העיקרי, שעליה מערערים 

  ורך ההתדיינות ונבלעות בפסק הדין.שבהחלטה, לרבות נגד החלטות ביניים שניתנו לא

להגיש "ערעור רגיל" במובן זה שמשהוגש ערעור  בהתאם להסדר שנקבע, למשיבים בערעור העיקרי יתאפשר

למשיבים )שלא הגישו ערעור( המועד להגיש ערעור משלהם, ותימנע "דילמת האסיר". אין "עיקרי" יוארך 

נוסף, שניתן להגישו על אותה החלטה,  שמעותו דהיום, אלא בערעור "רגיל"ב"ערעור שכנגד" במאפוא מדובר 

 לרבות בנושאים שאינם קשורים לערעור שהוגש קודם לכן. על החלטות ביניים שנבלעו בה, 

)ג(, המועד להגשת ערעור על החלטה שניתנה במעמד צד אחד שהוגשה לגביה בקשת 137בהתאם לתקנה 

 , יימנה מיום ההמצאה של ההחלטה בבקשת הביטול.131ביטול לפי תקנה 
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ר ובשונה מהתקנות הקודמות מסמיכה את בית תקנה זו מעגנת את דרכי ההכרעה בערעו – 138תקנה 

כמו כן, בית המשפט רשאי להורות  .לדחות את הערעור בלא לבקש תשובה, אם הערעור חסר סיכויהמשפט 

על הגשת תשובה בכתב, בכלל או לגבי עניין מסוים; לקיים דיון מקדמי בערעור לפי סמכות שופט בקדם 

למה לסיכומים בכתב; להכריע בערעור על יסוד החומר בכתב משפט, בשינויים המחויבים ; להורות על הש

תקנת משנה )ג( קובעת הוראות בדבר  שלפניו; להורות על קיום דיון בעל פה נוסף על החומר שבכתב שלפניו.

א בדבר שינוי מועד דיון חלה גם על הדיון 175תקנה יובהר כי  אי התייצבות של בעל דין לדיון בעל פה.

 ל דיון אחר. בערעור, כמו על כ

 

כי ערעור על החלטה הדוחה בקשה למתן סעד  נקבעא לתקנות הקודמות, 406בדומה לתקנה  – 139תקנה 

בית כן זמני שהוגשה לבקשת צד אחד )אשר לא נדחה בלא צורך בתשובה(, יידון במעמד צד אחד אלא אם 

 המשפט הורה אחרת. 

 

ימים  60גם התשובה לערעור תהא ערוכה מלכתחילה כסיכומים בכתב. התשובה תוגש תוך  – 140תקנה 

עמודים; שישה היקף התשובה לא יעלה על —ממועד המצאת ההחלטה. הוגש הערעור לבית משפט השלום

לבית המשפט עמודים; ואם הוגש  תשעההיקף התשובה לא יעלה על  –לבית המשפט המחוזי הוגש הערעור 

 עמודים.   12היקף התשובה לא יעלה על  – העליון

לתשובה יצורפו העתקי המסמכים שהמשיב מבקש להסתמך עליהם שהוגשו והתקבלו כדין בערכאה 

הקודמת, זולת המסמכים שצורפו לערעור. בית המשפט רשאי להורות על הגשת תשובה בענין מסוים בלבד 

 תן בעניין זה בלבד.ולא תשובה הנוגעת לכל האמור בכתב הערעור. התשובה תינ

סבר בית המשפט כי הערעור או התשובה אינם מקיפים דיים, רשאי הוא להורות על השלמה לסיכומים 

בכתב ולתת כל הוראה בענין זה לרבות הוראה בדבר הגשת סיכומי המערער והמשיב ומתן זכות תשובה 

 למערער, מועד ההגשה והיקף המסמך.

 

המשמעות היא  הבקשות אינו חל בערעור ולכן בקשה בערעור תוגש בכתב.רשימת בקשות ופרק  – 141 תקנה

 .50שבקשה בערעור תוגש בהתאם להוראות תקנה 

 

בית המשפט רשאי להתיר תיקון של ערעור ורשאי להתייחס בהחלטתו לתיקון התשובה בכתב  – 142תקנה 

 ולקבוע את התנאים לתיקון כאמור. 

 

  המשפט לאחד הדיון בתובענות תחול גם על איחוד ערעורים. התקנה שמסמיכה את בית – 143תקנה 

ככלל, בעל דין אינו רשאי להגיש ראיות חדשות לבית המשפט שלערעור. יחד עם זאת, בית  – 144תקנה 

המשפט רשאי להתיר הגשת ראיות חדשות אם שוכנע שהן עשויות להשפיע על תוצאות הערעור וכן שמתקיים 

 לגביהן אחד מאלה:

 ;לכך המתאים במועד הראשונה בערכאה ולהגישה סבירה בשקידה הראיה את לאתר היה ניתן לא .1

 הראיות דרושה כדי למנוע עיוות דין.  הגשת .2

 



   44 

 

לתקנות  457יצוין, כי הסדר זה מצמצם את העילות להגשת ראיות נוספות בערעור כפי שהיו קבועות בתקנה 

 הקודמות.

 

לתקנות הקודמות, ככלל הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה  467-ו 466בדומה לתקנות  – 145תקנה 

שעליה מערערים. אולם, במקרים המתאימים בית המשפט רשאי להורות על עיכוב ביצוע של החלטה שנתן 

 לא הוגש ערעור במועד הגשת הבקשההחלטה כאמור, בתנאים שייראו לו. וכן על מתן סעד זמני בנוגע ל

בית המשפט  – בית המשפט שנתן את ההחלטה ידון בבקשה לעיכוב ביצוע; הוגש ערעור – לעיכוב ביצוע

 שלערעור ידון בבקשה.

  בדבר התחייבות עצמית וערובה תחול על בקשה לפי תקנה זו, בשינויים המחויבים. 96תקנה 

 

בתקנות הקודמות, תקנה זו מסמיכה את בית המשפט שלערעור ליתן כל  462בדומה לתקנה  – 146תקנה 

החלטה שצריך היה לתתה, וכן סמכויות נוספות. סמכותו של בית המשפט כוללת את סמכותה של הערכאה 

הדיונית. התקנה מאפשרת לבית המשפט שלערעור ליתן כל החלטה שהיה צריך לתת או לאשר או לבטל את 

לטה שניתנה, להורות על דיון חדש, להחזיר את הדיון לערכאה הדיונית לבחינה והתייחסות נוספת וכן ההח

ליתן החלטה נוספת או אחרת אם הדבר נדרש. הוראה זו חלה גם אם הערעור נוגע רק לחלק מן ההחלטה 

אם לא הגישו ועל כל בעלי הדין ולא רק על אלה אשר כלפיהם נדרש סעד אופרטיבי בערכאת הערעור, אף 

 ערעור. 

 

 פרק ו' בדבר סילוק כתבי טענות יחול גם על מחיקה או דחייה של ערעור, בשינויים המחויבים.  – 147תקנה 

 בנוסף, בית המשפט רשאי למחוק ערעור אף בהתקיים אחד מן הטעמים הבאים:

ככלל, ערעורים כאמור לא יתקבלו  – הערעור הוגש לאחר המועד הקבוע בדין ולא ניתנה הארכת מועד .1

 על ידי המזכיר המשפטי. אולם, אם התקבל ערעור כאמור, הרי שבית המשפט רשאי למחקו. 

או רער על הנימוקים אין למערער זכות להגישו. למשל, תביעה נדחתה במלואה והנתבע מעוניין לע .2

 ו בפסיקה.ה על התנאים שנקבענשהמערער לא היה בעל דין בערכאה דמלטה ואינו עו

 

לתקנות הקודמות, פסק הדין בערעור יכיל את השאלות המשפטיות הטעונות  460בדומה לתקנה  – 148תקנה 

הכרעה, ההכרעה גופה ותמצית הנימוקים. יחד עם זאת, בית משפט שהחליט לדחות ערעור רשאי לכלול 

ובלבד שנוכח כי מתקיימים כל התנאים הבאים לגבי  ,בנימוקיו רק את קביעתו בדבר דחיית הערעור

 ההחלטה שעליה מערערים:

 אין מקום לדחות את הממצאים העובדתיים שנקבעו בה; .1

 הממצאים שנקבעו בה תומכים במסקנה המשפטית; .2

 אין בה טעות שבחוק. .3

אשר  משמעות הדבר היא כי ההנמקה שעליה סומך בית המשפט שלערעור היא זו ששימשה את בית המשפט

 .והיא כולה בבחינת ההנמקה של בית המשפט שלערעור עליו מערערים

 

ופסיקתה(  סעד בעת מתן פסק הדין או בתכוף לו)ביטול החלטה לפי צד אחד,  133עד  131הוראות תקנות 

 יחולו על ערעור בשינויים המחויבים.
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בתקנות  וגןענוכח העומס הרב המוטל על בתי המשפט בכלל ועל בית המשפט העליון בפרט,  – א148תקנה 

את  המסמיך(, 1482בעמ'  8120בקובץ תקנות )אשר פורסם  11.12.18 מיום הקודמותתיקון לתקנות אלה 

בהחלטות הדוחות בקשות רשות ערעור ב"גלגול שלישי",  , במקרים המתאימים לכך,לכלולבית המשפט 

אמירה תמציתית שעניינה הוא שאין עילה להתערבות בהחלטה או בפסק הדין נושא הבקשה, ללא פירוט 

נוסף. זאת, במקרים בהם אין מדובר בפסק דין הנוגע לשאלה משפטית עקרונית החורגת מעניינם הפרטי של 

 דה שמתן רשות ערעור אינו דרוש לצורך מניעת עיוות דין.הצדדים הישירים למחלוקת, ובמי

, תוך התאמתו של הסדר זה לאמות אלהלתקנות  148ההצעה מבוססת בחלקה על ההסדר הקבוע בתקנה 

המידה המצמצמות שנקבעו בפסיקה לדיון בבקשות רשות ערעור ב"גלגול שלישי", הידועות גם כמבחן "חניון 

 ((. 1982( )3, פ"ד לו)חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור )הדר חיפה( בע"מ 103/82חיפה" )בהתבסס על ר"ע 

מבחן זה מהווה את ההלכה המנחה לעניין התערבותו של בית המשפט בגלגול שלישי בפסק הדין. לפיכך, 

בו הערעור נוגע למחלוקות עובדתיות אשר ניתן להן מענה הולם בפסק דין מנומק של שנקבע כי מקום 

 אין טבעה של ערכאת ערעור, לא כל שכן ב"גלגול שלישי", להתערב בקביעות מסוג זה. הערכאה דלמטה, 

 

בלי לגרוע מהאמור . לפי תקנה זו, בקשת רשות ערעורתקנה זו מעגנת את ההוראות הנוגעות ל – 149תקנה 

שיצורפו(, )הכותרת, גוף הערעור ומסמכים קשת רשות ערעור וב, אשר קובעת מה יכללו ערעור 134בתקנה 

יפרט המבקש בפתח הבקשה את הנימוקים שבשלם יש ליתן רשות לערער וזאת קשת רשות ערעור בב

 על תשעה עמודים אם הוגשקרי, גוף הערעור לא יעלה על שישה עמודים, במסגרת מניין העמודים הקבוע )

 עמודים אם הוגש לבית המשפט העליון(.  12לבית המשפט המחוזי, ולא יעלה על 

בקשת רשות כגון דחיית לתקנות הקודמות, ומבלי לגרוע מיתר סמכויותיו  410-ו 407ה לתקנות בדומ

, קשת רשות הערעוררשאי לקבוע את אופן הדיון בב קשת רשות הערעורבית המשפט הדן בב ,הערעור

 כדלקמן:

ניתנה רשות ערעור, יראו את נימוקי  .שקבע מסוים עניין לגבי אם או כללרשות לערער, אם ב ליתן .1

 הבקשה לרשות ערעור כנימוקי הערעור; 

 לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות והוגש ערעור לפי הרשות שניתנה; .2

 להורות כי הבקשה תידון לפני הרכב של שלושה שופטים. .3

 

נתנה הערכאה שמבוקש לערער על החלטתה רשות ערעור, יצוין הדבר בכותרת הערעור בנוסף לכל הפרטים 

 האחרים הנדרשים. 

, הוגשה בקשה לרשות ערעור במקום שהמבקש היה רשאי לערער לתקנות הקודמות א410בדומה לתקנה 

חבה הוראה זו ונקבע כי אם בזכות, רשאי בית המשפט לדון בבקשה כבערעור, בתנאים שיורה. בנוסף, הור

, רשאי בית המשפט לדון בערעור קשת רשות ערעורהוגש ערעור בזכות במקום שבו היה על המערער להגיש ב

 כבקשת רשות ערעור וליתן הוראות לפי העניין, זאת בשונה מהמצב הקיים בעניין זה.

ים מהיום שבו הומצא לו ימ שישים)ב( שלפיה משיב בערעור רשאי להגיש ערעור עצמאי תוך 137תקנה 

 הערעור, או במועד אחר כפי שנקבע בתקנה זו, לא תחול על בקשת רשות ערעור. 

 

ס.מ.ל סוכנות מרכזית לביטוח בע"מ נ' מגדל  205/87של הנשיא שמגר בע"א בעקבות פסק דין  – 150תקנה 

המעוניין להשיג על החלטה  בעל דיןלתקנות הקודמות כי  411נקבע בתקנה (, 1989) 680( 4מג), חברה לביטוח
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שעניינו עיכובם )או אי עיכובם( של הליכי בית משפט מחמת הסכם  ,לחוק הבוררות 5שניתנה לפי סעיף 

חייב להעלות את השגותיו מיד לאחר מתן ההחלטה ואין הוא יכול עוד לכבוש את השגותיו עד אשר  ,בוררות

 הוא מחליט לערער על פסק הדין. 

דין והיא ניתנת לערעור ברשות רער בעל דין על החלטה שאינה פסקי לא עו נקבע כי אם לכך, בתקנה ז בדומה

בלבד, או שביקש רשות לערער עליה והבקשה נדחתה בלא שניתנה רשות ערעור, אין בכך כדי לפגוע בזכותו 

לטה להשיג על אותה החלטה בבואו לערער על פסק הדין במשפט. על החלטה בענין סמכות מקומית או על הח

להגיש בקשת רשות ערעור באופן מידי. לחוק הבוררות שבעל הדין מבקש להשיג עליה, יש  6או  5לפי סעיפים 

בתקנות הקודמות ומוסיפה גם את הצורך בהגשת בקשת  411תקנה אמצת את ההסדר הקיים בתקנה זו מ

בענין סמכות מקומית. הרציונל שעמד בבסיס תקנה זו הוא שבהחלטה הדוחה בקשת  החלטהרשות ערעור על 

לחוק הבוררות או בהחלטה בענין סמכות מקומית יש צורך חיוני בהגשת בקשת  5 עיףעיכוב הליכים לפי ס

והדבר יגרום לבזבוז  ,שכן אחרת ההליכים המשפטיים שיינקטו יתייתרו בהמשך ,רשות ערעור באופן מידי

 בי המערכת המשפטית ולהטלת עלויות מיותרות על הצדדים. משא

 

 : הוצאות משפטי"חפרק 

 המחקר מחלקתעל ידי  2017מחקר אמפירי שנעשה בשנת  על בעיקרה מבוססתבפסיקת הוצאות  הרפורמה

 לספק נועד המחקר 5.והשלום המחוזיים משפט בבתיבנושא של פסיקת הוצאות  השופטת הרשות של

 התיקים כלל פני על בישראל ההוצאות פסיקת את המאפיינות המגמות של אמפירית תמונה לראשונה

  .האזרחיים

 הן:ושעל בסיסן, נקבעו, בין השאר, ההוראות בפרק זה מסקנות חשובות שעלו מהמחקר 

 נפסקות הוצאות בשני שלישים מסתיימים בהכרעה שיפוטית מנומקת בתיקים המתנהלים עד תומם ו

 (;67%מהמקרים )

 70%מהתיקים, וביתר לא נפסקות הוצאות ) 30%-בכלל התיקים האזרחיים נפסקות הוצאות רק ב 

 (;מהתיקים

 מהתיקים בהם לא נפסקו הוצאות, לא היתה התייחסות מפורשת לכך על ידי בית המשפט.  60%-ב

התפלגות דומה ניכרת גם כאשר מסתכלים על אי פסיקת הוצאות רק בתיקים שהסתיימו כפסק דין 

 אודות החלטתו שלא לפסוק הוצאות.על מהתיקים השופט לא כתב באופן מפורש  55%-ומק, כך שבמנ

זה ועל רקע התפיסה שפסיקת  בפרק ההוראות, השאר בין, נקבעו, במחקר זה שנמצאו הממצאים יסוד על

הוצאות קשורה בניהול משאביה של מערכת השפיטה ושהמדיניות הננקטת על ידי בתי המשפט בשאלת 

פסיקת הוצאות המשפט משפיעה על מספר ההליכים הנדונים בבתי המשפט, על אופן ניהולם על ידי הצדדים 

 וכן על מניעת תביעות סרק וניהול מכביד של ההליך.

 

                                                           
 (.22.10.2017פסיקת הוצאות משפט בהליכים אזרחיים )פורסם באתר הרשות השופטת,  5
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 עורך דין והוצאות המשפט".  ההוצאות מוגדרות בפרק ההגדרות כ"שכר טרחת

 

ן על הוצאותיו בהליך בהתאם לתוצאותיו, היא לשפות בעל די פסיקת ההוצאותתכלית , 151תקנה לפי 

אין כי יצוין,  שאבים שנדרשו ולהתנהלות הצדדים. פועל יוצא מכך הוא הכוונת התנהגות בעלי הדין.למ

מדובר בהכרח בחיוב בעל הדין שהפסיד בהליך בהוצאות שכן ישנם מקרים שבהם בעל הדין שזכה בהליך 

ובשל כך יש לשפות את בעל הדין שהפסיד בהוצאות שנגרמו התנהל ברשלנות והאריך את ההליך שלא לצורך 

 לו בשל הניהול הרשלני והארכת ההליך שלא לצורך. 

החלטת בית המשפט בעניין פסיקת ההוצאות ושיעורן צריכה לבטא את האיזון הראוי שבין הבטחת זכות 

הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין )לעניין זה ראו בג"ץ 

למתן רשיונות תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסמכת  891/05

  ((.30.6.2005ניתן ביום )משרד התעשיה והמסחר  –יבוא 

. על מספר עקרונות שיש לאזן ביניהםההכרעה בענין פסיקת ההוצאות ושיעורן צריכה להיות מבוססת 

העיקרון האחד הנו הבטחת זכות הגישה לערכאות. יש לבחון האם יכול בעל דין לשאת בעלות ההליך כמו 

עליו לשאת בהוצאות הצד שכנגד יהיו אשר יהיו, והאם שיעור ההוצאות שיפסק עלול לגרום גם השאלה אם 

. המענה לשאלות אלה משליך אפוא על זכות הגישה לערכאות יתר של בעלי דין במימוש זכויותיהם להרתעת

ן לשאת ויכולת המימוש של זכות זו. העיקרון השני מצוי בשמירה על זכות הקניין של הפרט. חיוב בעל די

אם הפסיד  –אם זכה בהליך, ובין בהוצאותיו של בעל הדין שכנגד  –בהוצאות המשפט, בין בהוצאותיו שלו 

בהליך, יכולה היא להיחשב כפגיעה בקניינו של הפרט. כל כלל לעניין פסיקת הוצאות כולל בחובו ממילא גם 

בעלי הדין. חיוב בעל דין בהוצאות הצד  תכליות של הגנה על זכות הקניין. העיקרון השלישי הנו השוויון בין

אמצעים מאשר מי שהפרוטה מצויה בכיסו ולכן לפסיקת ר משמעות רבה יותר למי שהינו דל שכנגד הוא ב

 ין בעלי יכולת כלכלית שונה. דהוצאות תהא השפעה שונה על בעלי 

בהליכי משפט או לא כמו כן, בתקנה זו נקבע במפורש שאם סבר בית המשפט שבעל דין עשה שימוש לרעה 

מילא אחר תקנות אלה, יהיה רשאי הוא לחייבו בהוצאות לטובת הנפגע או לטובת אוצר המדינה ובנסיבות 

מיוחדות אף את בא כוחו. בתקנה זו הושם דגש על הצורך לחייב בעל דין שעשה שימוש לרעה בהליכי משפט 

שכנגד באותו הליך בפרט ובציבור  או לא מילא אחר תקנות אלה. התנהלות כאמור פוגעת בבעל הדין

המתדיינים בכלל. המשאב השיפוטי הוא משאב מוגבל והתנהלות שפוגעת בסדר התקין של ניהול ההליך 

השיפוטי גורמת בסופו של דבר להכבדה על בית המשפט והצדדים ולהימשכות ההליך, דבר שגורם לעיכוב 

בעל דין בנסיבות אלה בהוצאות לטובת הנפגע או בשמיעת הליכים אחרים. לפיכך, בית המשפט רשאי לחייב 

לטובת אוצר המדינה. עוד נקבע במפורש שבית המשפט רשאי אף לחייב את בא כוחו של בעל הדין ככל שסבר 

שישנן נסיבות מיוחדות המצדיקות חריגה מהכלל שלפיו בעל הדין הוא זה שיחויב בהוצאות כאמור. בכך 

יהא זה ראוי שבעל דין ישא בעלות הנובעת מהתנהלות בעייתית של בא ן ביטוי לתפיסה כי לעיתים לא נית

פגע תגרום להרתעת יתר של עורכי דין ותכוחו. יחד עם זאת, יש לעשות שימוש זהיר בסמכות זו כדי שלא 

ניתן ', עו"ד גלפנבויים נ' מדינת ישראל ואח 3778/12בייצוג שניתן ללקוחותיהם )לענין זה: ראה בע"מ 

 (.29.9.2014ביום 

 

בשונה מהתקנות הקודמות שלפיהן בית המשפט רשאי היה להחליט אם . חידוש משמעותיכוללת  152תקנה 

והחריג תום הדיון בשל חיוב בהוצאות נקבע שהכלל יהיה לחייב בהוצאות או אם לאו, הרי שבתקנות אלה 
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בתקנה זו נקבע כי . הוצאות, זאת במטרה ליצור ודאות בפסיקת הוא אי חיוב בהוצאות מטעמים מיוחדים

לטיבו של בהתאם  ההוצאות שיעוראת  כך שבית המשפט יפסוק ,ההוצאות שייפסקו יהיו סבירות והוגנות

, בית המשפט יכול להכיר בשיעור ההוצאות שהוציא בעל הדין בפועל כנקודת מוצא בלבד כל הליך והליך.

בהוצאות סבירות, מדובר האם ין יידרש לבחון עדישכן , אין מדובר בהכרח בפסיקת הוצאות ריאליות, קרי

 . מידתיות והכרחיות לניהול ההליך בהתחשב בכלל נסיבות העניין

 

נועד לייצר פשטות ובהירות בפסיקת הוצאות ולהבנות את שיקול דעת בית  153תקנה ההסדר שנכלל ב

)ב( -)א( ו153בעת פסיקת הוצאות. הוראות תקנות  המשפט תוך קביעת השיקולים שעל בית המשפט לשקול

 בשכר טרחת עורך דין.  רק)ג( לתקנות הקודמות והן עוסקות -)א( ו512דומות להוראות תקנה 

)ד( עוסקות בהגדרה הרחבה של הוצאות הכוללות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט. -תקנות משנה )ג( ו

בהתאם להגדרתן  צאות )שכר טרחת עורך דין והוצאות משפטבתקנת משנה )ג( נקבע כי בקביעת שיעור ההו

יתחשב, בין השאר, בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו ובין הסכום הנתבע, בדרך ( בית המשפט בתקנות אלה

שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות 

  שהתבקש.

לרבות  הנמקה של בית המשפט באשר לסכום ההוצאות שנקבע( הושם דגש על הצורך בבתקנת משנה )ד

השיקולים שהנחו אותו בקביעת שיעור ההוצאות, זאת, בין השאר, כדי לחייב את בית המשפט לבסס את 

 הכווין את התנהגות הצדדים בהליך. להחלטתו ובכך גם 

 

דין בהעדר הגנה יהיה לפי התעריף המינימלי  , שיעור שכר הטרחה שייפסק במסגרת פסק154תקנה לפי 

הסדר נעוץ בחוסר האחידות צורך ב, זולת אם בית המשפט הורה אחרת. הבכללי לשכת עורכי הדין המומלץ

שונים כשמדובר בתביעות שסכומן זהה. במטרה לייצר משפט בתי  פסיקת הוצאות בידי והשונות המאפיינת

מלי המומלץ. יחד עם זאת, אם יחה אחיד בהתאם לתעריף המינאחידות וודאות, נקבע כי ייפסק שכר טר

בית המשפט סבר שבמקרה שלפניו, התעריף המינימלי המומלץ איננו מתאים או שאין הצדקה לפסוק שיעור 

למשל, אם מדובר עור אחר. הוצאות כאמור בהתחשב באופי התביעה, הרי שהוא רשאי לפסוק הוצאות בשי

אולם מדובר  ,בעניינה נגזר מסכום התביעה( שכר הטרחה )שתעריף גיסא מחד – בתביעה בסכום גבוה

)קרי, מדובר במסכת עובדתית זהה  גיסא מאידך – ית של חברה המרבה להגיש תביעות מסוג זהבתביעה גנר

רשאי בית המשפט להפעיל  ,וכל שנדרש לערוך בכתב התביעה הוא את שם התובע ופרטים מזהים אחרים(

  וק הוצאות אחרות.שיקול דעתו ולפס

 

הוצאות חידוש נוסף בתקנות נוגע לעיגון של חובת בעלי הדין לטעון באופן מפורש ומפורט לענין  – 155תקנה 

ההסדר בהוראה זו נועד לשפות (. א בזה)אגרות, תשלום עבור חוות דעת מומחים, שכר עדים וכיוצ המשפט

כלומר, אם בעל דין הגיש לבית . ושנדרשו להליךאת מי מבעלי הדין בהוצאות המשפט כפי שהוצאו בפועל 

, בית המשפט לא יפסוק הוצאות על אותה היה להגישה המשפט חוות דעת מומחה בעניין שלדעתו לא נדרש
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יחייב בסכום חלקי בגין התשלום עבור חוות הדעת. בעל הדין יפרט בסיכומי טענותיו את שחוות הדעת או 

 אסמכתאות התומכות בכך.  ההוצאות שהוצאו לצורך ההליך ויצרף

 עוד נקבע כי השופט שנתן את ההחלטה יורה על הוצאות המשפט, זולת אם הדבר נבצר ממנו.

 

בדבר הארכת הליך שלא לצורך וכן ערובה לתשלום הוצאות נותרו דומות להסדרים  157-ו 156תקנות 

לתקנות הקודמות  519בתקנה  – בתקנות הקודמות. באשר לערובה לתשלום הוצאות 519-ו 514שבתקנות 

נקבעה הסמכות לדחות את התביעה משלא שולמה ערובה ובתקנה זו נקבעה הסמכות למחיקת כתב התביעה 

 בלבד.

 

  : המצאותטפרק י"

לצורך ניהול  מסמכים היא בהבאת תוכנם לידיעת הנמעןהתכלית העומדת בבסיס המצאת  – 158 תקנה

לנתבע נועדה אף להחיל עליו את מרות הראשון המצאת כתב הטענות  .לפי כללי הצדק הטבעיהליך תקין 

  בית המשפט.

התאם לאחת מדרכי ההמצאה הקבועות בתקנה ב הבאת תוכנו של מסמך לידיעת הנמען)ב(, 158תקנה לפי 

מהווה חזקת המצאה. דהיינו, חזקה שהנמען יודע את תוכנו של המסמך אם הומצא לו באחת הדרכים  161

 .האמורות

 

וגעים נ רובם כאשר, ההמצאות בפרק המופיעים שוניםכוללת הגדרות של ביטויים  התקנה – 159תקנה 

 עורכי את המשמש" חכם"כרטיס ל"מנגנון הזדהות" מתייחסת  הגדרת, לדוגמה כךאלקטרונית. להמצאה 

בעלי דין בלתי מיוצגים  שבאמצעותההזדהות  סמתלסי ו" אהמשפט"נט  למערכת מסמכים בהגשת הדין

, הגדרת "הודעה אלקטרונית" מתייחסת להודעה כן כמו". המשפט"נט  במערכת המנוהלרשאים לעיין בתיק 

או פסק דין,  החלטהכגון  מסמךל )לינק( קישור ובהדוא"ל  באמצעותלנמען " המשפט נטהנשלחת ממערכת "

 .חכם כרטיס כגון הזדהות וןנבמנג של הנמען כאשר פתיחת הקישור מחייבת שימוש

 

. ככל שהמסמך המשפט לבית שהוגש מסמך שכנגד לצד להמציא החובה את מעגנת זו תקנה – 160תקנה 

הוגש לבית המשפט על ידי בעל דין המיוצג על ידי עורך דין, חובת ההמצאה לצד שכנגד מוטלת על עורך הדין 

ללא דיחוי ולא יאוחר משלושה ימים ממועד ההגשה לבית המשפט, לפי  לצד שכנגד להמצאתו לפעול ועליו

 מזכירות על מוטלתלצד שכנגד אינו מיוצג, האחריות להמצאת המסמך  המגיש הדין שבעל ככלהמוקדם. 

 .המשפט בית

 

לעיל, הבאת תוכנו של מסמך לידיעת הנמען  כאמור –( 165תקנה ו 162עד  161 ות)תקנההמצאה  דרכי

מהווה חזקת המצאה. דהיינו, חזקה שהנמען יודע את  ה זולאחת מדרכי ההמצאה הקבועות בתקנבהתאם 

 הבאות:תוכנו של המסמך אם הומצא לו באחת הדרכים 
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מאפשרת המצאה  ההתפתחות הטכנולוגית המאפיינת את התקופה שבה אנו חיים :אלקטרונית המצאה .1

, זמן תיועלו זו היא יעילה ומביאה לצמצוםהניסיון מלמד כי המצאה בדרך באמצעים אלקטרוניים. 

   או באמצעות שליח. רשום בדואר על ידי שליחתםמסמכים בעותק קשיח  תזאת בשונה מהמצאטרחה, ו

 המשפט מבית אלקטרוני מסמך והמצאת המשפט לבית אלקטרוני מסמך הגשת(, 1)161 לתקנה בהתאם

מות. קרי, הגשת המסמך האלקטרוני לבית תעשה באופן דומה להסדר שהיה קבוע בתקנות הקוד לנמען

המשפט תהיה על ידי הגשתו באמצעות "מערכת נט המשפט" לאחר שזה נחתם בחתימה אלקטרונית 

מבית המשפט לנמען תהיה על ידי משלוח  (פסק דין או החלטה ,כגון)מאושרת. המצאת מסמך אלקטרוני 

 קישור ובה לכתובת הדוא"ל שציין הנמען בכותרת כתב טענותיו הודעה במייל )"הודעה אלקטרונית"(

, אם יחד עם זאת .חכם כרטיס כגון הזדהות במנגנון שימוש מחייבת הקישור פתיחת כאשר, למסמך

היא באמצעות מנגנון הזדהות )קיים  אליהמאובטחת אשר הגישה  אלקטרוני דואר כתובתברשות הנמען 

 זאת ,כאמור"ל הדואת(, ניתן להמציא את המסמך גופו לכתובת לרוב בגופי ממשלה כגון פרקליטו

 להבדיל ממשלוח קישור למסמך.

נהנה מיתרונות מערכת "נט  דין, לפיו, אם בעל "עקרון ההדדיות"()ב( מעגנת את 1)161כי תקנה יצוין 

, חובה עליו למסור לבית מערכת ומגיש באמצעותה מסמכיםעושה שימוש בעל ידי כך שהוא  המשפט"

המשפט את כתובת הדואר האלקטרוני שלו על מנת שיתאפשר לבית המשפט להמציא לו מסמכים בדרך 

 של המצאה אלקטרונית. 

כאמור לעיל, לנוכח העובדה שהמצאה אלקטרונית נמצאה יעילה ומביאה לחיסכון בעלויות וטרחה, 

דין. תקנה הלהמצאות המתבצעות בין עורכי התקנות החדשות מרחיבות את השימוש באמצעי זה אף 

ההמצאה תהיה ()ג( מסדירה לראשונה המצאה אלקטרונית מעורך דין לעורך דין. לפי התקנה, 1)161

באמצעות משלוח המסמך האלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של עורך הדין הנמען כפי שצוינה 

דא את קבלת המסמך בידי עורך הדין הנמען. בכותרת כתב טענותיו. כמו כן, על עורך הדין השולח לוו

וידוא כאמור יכול שייעשה בדרכים המקובלות, כגון, שיחה טלפונית מלווה בתרשומת, קבלת מייל חוזר 

 .א בזהמהנמען המאשר את קבלתו וכיוצ

()ד(, מועד שליחת המסמך האלקטרוני או מועד משלוח 1)161למועד ההמצאה, בהתאם לתקנה באשר 

בימים א' עד  17:00קטרונית נחשב למועד ההמצאה ואולם אם היה המועד אחרי השעה ההודעה האל

ה' בשבוע או ביום ו' או ביום מנוחה שנקבע בחיקוק, ייחשב המסמך האלקטרוני כאילו הומצא ביום 

החול שלאחריו. יצוין כי על מנת להתגבר על תקלות טכניות שעשויות להביא לידי כך שהמסמך לא 

כתובת הדוא"ל של הנמען או שהתקבל במועד מאוחר למועד המשלוח, נקבע בתקנה התקבל כלל ב

()ה( כי המשלוח לא ייחשב כהמצאה כדין במועד השליחה אם הגיש הנמען תצהיר בדבר אי קבלתו 1)161

  או בדבר קבלתו במועד מאוחר יותר.

ניתן להמציא מסמך  לאן יקובעת נסיבות שבעטי 162חרף היתרונות שבהמצאה אלקטרונית, תקנה 

 בהמצאה אלקטרונית: 

או  אם אינו המסמך הראשון המוגש(גם ) אם היה זה המסמך הראשון המוגש בתיק או כתב תביעה -

בדרך המסורתית )דואר או מסירה אישית כמפורט להלן(, לבעל הדין שכנגד כתב הגנה, יש להמציאו 

 זולת אם הייתה הסכמה אחרת בכתב של הנמען;

 נו בעל דין שאינו מיוצג בידי עורך דין, זולת אם נתן הסכמתו לכך בכתב; הנמען היאם  -
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אם המסמך שמבקשים להמציאו מטיבו לא ניתן להמצאה באמצעי אלקטרוני )כגון מסמכים  -

 (. א בזהסריקתם כגון מפות גדולות וכיוצ את שאינו מאפשר בפורמט

 על מסמך ראשון המוגש בתיק המתנהל בבית המשפט העליון.  -

)ב(, מנהל בתי המשפט מוסמך לפרסם הוראות טכניות בעניין אופן הגשת 165צוין כי בהתאם לתקנה י

מסמך אלקטרוני, לרבות לעניין מאפייניו. הוראה זו נדרשת בעיקר על מנת להבטיח כי המסמכים יוגשו 

 באופן התואם את דרישות מערכת "נט המשפט".

ניתן להמציא מסמך למספר הפקסימילה שציין הנמען , (2)161תקנה התאם לב :פקסימילההמצאה ב .2

ובלבד שהמסמך אינו עולה על חמישה עשר עמודים ואינו המסמך הראשון המוגש  ,בכותרת כתב טענותיו

בתיק, כתב תביעה או כתב הגנה. מסמך שנשלח כאמור ייחשב כמצוי בידיעתו של הנמען ובלבד שבוצע 

תיחשב השליחה  ,שר זה יצוין כי אם השולח הוא בית המשפטבהק התקבל.אכן וידוא טלפוני כי המסמך 

כהמצאה כדין אף אם לא בוצע וידוא טלפוני, אלא אם כן הגיש הנמען תצהיר בדבר אי קבלתו של 

 באשר למועד ההמצאה, יראו את המועד שצוין באישור משלוח הפקסימילה כמועד ההמצאה המסמך.

 שנקבע מנוחה ביום או' ו ביום או בשבוע' ה עד' א יםבימ 15:00 השעה אחרי המועד היה אם ואולם

)א(, על השולח לשמור 165בהתאם לתקנה  .שלאחריו החול ביום הומצא כאילו המסמך ייחשב, בחיקוק

 לבית המשפט לפי הצורך או לפי החלטת בית המשפט.  ת אישור המשלוח בפקסימילה ולהגישובידו א

המצאה של מסמך בדואר תהיה באמצעות שליחתו בדואר הקודמות, : בדומה לתקנות בדואר המצאה .3

)ראו הגדרת "מען"  כתב טענותיו או למענוכותרת רשום עם אישור מסירה לכתובת שציין הנמען ב

לתקנות החדשות(. באין אפשרות להמציא כאמור, ניתן לשלוח את המסמך לכתובת הידועה  6בתקנה 

ד המסירה שצוין באישור המסירה ייחשב כמועד מוע מגוריו או עסקו של הנמען.מקום לשולח של 

אישור המסירה יישמר בידי השולח ויוגש לבית המשפט לפי הצורך או לפי החלטת בית  ההמצאה.

 המשפט.

הואיל ומצופה כי בעל דין שציין בכותרת כתב טענותיו מען להמצאה, יקפיד לאסוף את דברי הדואר 

כי מסמך שהומצא בדואר רשום עם אישור מסירה למען שציין הנמען בכתב  נקבעשנשלחים לאותו מען, 

כך  טענותיו וחזר בציון "לא נדרש", יראוהו כמסמך שהומצא כדין, זולת אם בית המשפט הורה אחרת.

יהיה רשאי  ,ובמקרים אלה יתכנו נסיבות מוצדקות שבעטיין לא אסף הנמען את דבר הדוארילדוגמה, 

 יש לראות את המסמך כמסמך שלא הומצא.י בית המשפט לקבוע כ

(, המצאה במסירה אישית תיעשה באמצעות עורך דין 4)161בהתאם לתקנה  :במסירה אישיתהמצאה  .4

או אדם שבית המשפט או מנהל בתי המשפט הסמיכו לכך. ההמצאה תהיה במסירת המסמך לידי הנמען 

אימות מסירה בסמוך ככל האפשר שיידרש לאשר את קבלתו בכתב. על מוסר המסמך לערוך הודעת 

לאחר המצאתו, הכוללת פרטים בדבר אופן ההמצאה ובכלל זה, מקום, מועד ושעת ההמצאה וכן שמו 

הודעת המועד שצוין בהודעת אימות המסירה ייחשב כמועד ההמצאה.  של האדם שהמסמך נמסר לידיו.

יצוין לפי החלטת בית המשפט.  אימות המסירה תישמר בידי השולח ותוגש לבית המשפט לפי הצורך או

כי בנסיבות שבהן הנמען סרב לקבל את המסמך או לאשר את קבלתו בכתב או כאשר לא נמצא שום 

אדם שניתן להמציא לו את המסמך על אף שהשולח פעל בשקידה ראויה וסבירה על מנת למוסרו, יראו 

מוך לדלת ביתו או עסקו של את המסמך כמסמך שהומצא כדין, אם הוא הונח במקום הנראה לעין, בס

 .הנמען
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תקנה זו מעגנת את הכלל שלפיו ההמצאה תהיה ככל האפשר לנמען עצמו. עם זאת, כאשר  – 163תקנה 

ואם מינה הנמען מורשה מטעמו לשם  הנמען מיוצג על ידי עורך דין, יש להמציא את המסמכים לעורך הדין

ההמצאה, ניתן להמציא למורשה במקומו. במקרים שבהם אין אפשרות לאתר את הנמען, די בהמצאת 

המסמך בביתו לאחד מבני משפחתו הגרים עמו ושלפי מראית עין מלאו לו שמונה עשרה שנה, זאת שכן, 

 כי אלה יעבירו לידיעת הנמען את המסמך. סביר לצפות

)ג(, אם התגורר הנתבע בחו"ל ויש לו בתחומי המדינה נציג מטעמו המייצג אותו באופן 163לתקנה  בהתאם

לנציג ובלבד שהתביעה נוגעת לאותו עניין. יצוין כי  את המסמך קבוע בקשר לענייניו בישראל, ניתן להמציא

-ר בסמכות הבין, המונעת המצאה בתחום המדינה לנתבע הכופ169אין באמור כדי לגרוע מהוראת תקנה 

בהתקיים הנסיבות  ,לאומית של בית המשפט או טוען להיותו של הפורום הישראלי פורום בלתי נאות

 המפורטות בתקנה.

  המדינה, תאגיד, ורשות מקומית.מסדירה את אופן ההמצאה לגופים שונים כגון  163כמו כן, תקנה 

 

בנסיבות שבהן נוכח בית המשפט כי לא ניתן להמציא לנמען מסמך בדרך  –תחליף המצאה  – 164תקנה 

שנקבעה בתקנות, רשאי הוא להורות על המצאתו בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין. כך 

לדוגמה, רשאי בית המשפט להורות כי ההמצאה תהיה בדרך של פרסום מודעה בעיתון יומי או בהדבקת 

 שלפי הידוע הנמען התגורר בו או עסק בו לאחרונה.  עותק המסמך במקום 

)ב(, בקשה להורות על תחליף המצאה תוגש בכתב ויצורף לה תצהיר לאימות הסיבה 164לתקנה בהתאם 

)ב( 164לתקנות הקודמות, נקבעו בתקנה  499בדומה לתקנה בהקשר זה יצוין כי המונעת את ביצוע ההמצאה. 

לדוגמה, אם הנמען הוא תושב ישראל ואין  כים שיש לצרף לבקשה. כךצהיר והמסמהפרטים שיש לכלול בת

כי למיטב ידיעתו הנמען נמצא בישראל וכי לא ידוע לו היכן בדיוק הוא יציין המבקש בתצהיר  ,לו מען ידוע

אם הנמען אינו תושב ישראל אך נמצא בתחומי  מתגורר ויצרף לבקשה תדפיס של הנמען ממרשם האוכלוסין.

צהיר כי למיטב ידיעתו הנמען נמצא בישראל ויצרף ראיה על כך, וכן יציין את תציין המבקש בהמדינה, י

 הפעולות שנקט כדי להמציא לו את המסמך. 

 

באשר להמצאה מחוץ לתחום השיפוט, ההסדר מותיר את עיקרי המצב הקיים על כנו,  – 167-ו 166תקנות 

הבדלים עיקריים: ראשית, בוטל הצורך בבקשה לקבלת היתר להמצאה מחוץ לתחום  שניבכפוף לקיומם של 

)שכיום רובן ככולן מתקבלות(, אך בסמכותו של בית המשפט לקבוע את דרך ביצוע ההמצאה האמורה, 

לרבות את אופן הגשת כתבי הטענות, והוא אף רשאי למנוע את ההמצאה אם הוא סבור שהיא אינה ראויה 

((. בכך מתקיימת הבקרה המתאימה למניעת פגיעה בריבונות של מדינות אחרות. שנית, מלבד )ב167)תקנה 

, הוספו אפשרויות נוספות לביצוע המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט כנןעילות ההמצאה המוכרות שנותרו על 

 כפי שיפורט להלן. 

 מחוץ לתחום המדינה: שבהתקיים אחת מהן ניתן להמציא כתב טענות החדשותלהלן התייחסות לעילות 

בית המשפט הישראלי מוסמך לדון בסוגיה; התקנה אם נקבע בחיקוק או בהסכם, כי  – (1)166תקנה  .1

 נועדה לעגן את המצב הנהוג ממילא בפרקטיקה ועל פי פסיקת בית המשפט.
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התובענה מבוססת על נזק שנגרם לתובע בישראל ממוצר, שירות או התנהגות של אם  – (4)166תקנה  .2

לאומי או -הנתבע, ובלבד שהנתבע יכול היה לצפות שהנזק ייגרם בישראל וכן ושהנתבע עוסק בסחר בין

. יצוין, כי תקנת משנה זו תוקנה לאחר שנחתמו תקנות לאומיים בהיקף משמעותי-במתן שירותים בין

ם י המצאה כאמור מחוץ לתחועל מנת להבהיר כאלה, ובין השאר, הוספה הגדרה של "אדם קשור" 

תתאפשר לא רק כאשר הנתבע עוסק בעצמו בסחר בינלאומי או במתן שירותים בינלאומיים שהיקפם 

משמעותי, אלא גם כאשר הנתבע, אם הוא תאגיד, עושה זאת דה פקטו באמצעות "אדם קשור". אדם 

אם הנתבע עצמו אינו עוסק בסחר  קשור הוא, למשל, מי ששולט בנתבע או תאגיד שנשלט על ידו.

ומי, אך חברת הבת שלו משווקת עבורו את המוצרים בעולם, הרי שהתנאי השני מתקיים דה בינלא

פקטו, ואין לראות בהפרדה התאגידית ביניהם כשוללת את קיומו של התנאי בדבר הסחר הבינלאומי. 

ההגדרה המוצעת לאדם קשור מתייחסת אפוא לכל קבוצת המחזיקים שמתקיימים בתוכה יחסי שליטה 

. ההגדרה מקובלת בחקיקה ומופיעה במספר דברי חקיקה התקנהת לצורך השגת תכלית כקבוצה אח

 שמתייחסים לתאגידים. 

באותה אם האדם שמחוץ לתחום השיפוט הוא בעל דין בתובענה שלגבי אחת מעילותיה  – (10)166תקנה   .3

תקנה זו נועדה לאפשר להמציא כתב טענות  .166יש זיקה מהזיקות המפורטות בתקנה תובענה נגדו 

ובלבד שהנתבע  166מחוץ לתחום המדינה שבבסיסה עילה שאיננה אחת מהזיקות המפורטות בתקנה 

זיקה אחת  קרי, כאשר ישנה .הוא בעל דין בתובענה המתנהלת בישראל בשל אחת מהזיקות המפורטות

על עילה שניה ולגביה אין זיקה מתאימה  כלפי הנתבע שהיא הבסיס לעילה אחת אך התביעה מבוססת גם

יידרש התובע לפצל את , שכן אחרת , הרי שיש היגיון ביצירת סמכות גם לגבי העילה השנייהבתקנות

ראו )לעניין זה  תידון בישראל והעילה השנייה מחוץ לתחום אחתתביעתו כך שעילה 

 ביום ניתן) CAE Electronics Ltd  'נ מ"בעחברה לסוכנויות ומסחר  אשבורן 9725/04 ע"א

אז יש אפשרות לטעון לפורום  ,אם הדיון בשתי העילות בישראל יכביד במיוחדיצוין, כי  ((.10.10.2007

במקרים לא מעטים יש קשר בין שתי העילות  ולםא ,ה או אפילו הראשונהישניעילה הבלתי נאות לגבי ה

 . חלק ממרקם אחד של יחסים מכיוון שהן

, בעל דין המעוניין להמציא כתב טענות מחוץ לתחום המדינה, יגיש בקשה בכתב על מנת שבית 167תקנה לפי 

המשפט יורה לו על הדרך שבה תבוצע ההמצאה כאמור. בעל הדין נדרש לצרף תצהיר התומך בעובדות 

צא פרט את המקום שבו נמת ההמצאה מחוץ לתחום המדינה וכן להמבססות את עילת התביעה ואת עיל

כמו כן וכאמור לעיל, בתקנת משנה )ב(, נקבע כי בעת מתן ההחלטה בדבר האופן הנמען או ייתכן שנמצא. 

רשאי בית המשפט להורות שבנסיבות העניין אין להמציא את המסמכים מחוץ לתחום שבו תבוצע ההמצאה, 

בירור עילת התביעה  המדינה. כך למשל, אם בית המשפט ראה כי מדובר בהמצאה לגורם שאינו נדרש לצורך

 או כאשר מצא כי לא מתקיימת עילת המצאה מחוץ לתחום המדינה.

 

מעגנת את האפשרות של בעל הדין לכפור בסמכות בית המשפט לדון בתובענה ואף מעגנת את  – 168תקנה 

בעל  הפורום הישראלי אינו הפורום הנאות לדון בתובענה.כפי שנדונה בהרחבה בפסיקה לטעון כי האפשרות 

דין המבקש לכפור או לטעון כאמור, יגיש בקשה בכתב לא יאוחר מהמועד הקבוע להגשת כתב ההגנה. הגיש 

בעל דין בקשה לכפירה בסמכות או בדבר פורום בלתי נאות, יימנה המועד להגשת כתב הגנה ממועד ההחלטה 

 בבקשה כאמור.
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בעל דין או של עורך דינו בישראל לצורך הדיון תקנה זו נועדה למנוע ניצול לרעה של שהותו של  – 169תקנה 

בטענת חוסר סמכות או פורום בלתי נאות, זאת לשם המצאת כתב הטענות נגדו בתחום המדינה. בהתאם 

 ההחלטה מועד לאחר ימים עשר ארבעהלתקנה זו, לא ניתן להמציא לנתבע כאמור את כתב הטענות עד 

 תוקנה בכך .נאות או עד מועד אחר כפי שיורה בית המשפט בקשתו לכפירה בסמכות או פורום בלתי בעניין

   .ההחלטה מתן בשלב ההמצאה את, פקטו דה, המאפשרת, תהקודמו בתקנות המופיעה ניסוחית תקלה

 

 : הוראות כלליות'פרק כ

פעולה בבית משפט הנדרשת מבעל דין או המותרת לו לפי דין, רשאי הוא כל לפי תקנה זו,  – 170 התקנ

. יצוין כי עורך דין שמינה לכך כדין, והוא כשאין הוראה מפורשת אחרת בכל דין בידילעשותה בעצמו או 

מקום בו הורה בית אך לתקנות הקודמות שלפיה, הגשת ייפוי כוח לבית המשפט נדרשה  472בניגוד לתקנה 

מחייבת הגשת ייפוי כוח לבית המשפט המעיד כי בעל הדין ייפה אלה )ה( לתקנות 9הגשתו, תקנה המשפט על 

 את כוחו של עורך הדין לייצגו בהליך. 

 

עורכי דין המייצגים ישנם רד עורכי דין שבו מש כי נקבע, הקודמות לתקנותא 472לתקנה  בדומה – 171 תקנה

 עורכי הדין שבמשרד המייצגים בבית המשפט ואת מספרהמשפט את רשימת  ביתלימציא בבית המשפט, 

תקנה זו  וכן את שם עורך הדין במשרד שיורשה להוסיף לרשימה או לגרוע ממנה. הרישיון של כל אחד מהם

על זו נדרשת  תקנה בהתאמה על פרקליטות המדינה, על פרקליטויות המחוז ועל לשכות משפטיות. תחול

"נט המשפט" את שמות עורכי הדין אשר מוסמכים לצפות בתיק ולבצע מנת שניתן יהיה להגדיר במערכת 

 .בהליך בו פעולות מקום שבו המשרד בו הם עובדים הוגדר כמייצג

 

 ובלבדלתקנות הקודמות, בעל דין רשאי לבטל את ייפוי הכוח של עורך דינו  473לתקנה  בדומה – 172תקנה 

 הייצוג את להפסיק רשאי דין עורך, כן כמושנמסרה על כך הודעה לבית המשפט ולכל שאר בעלי הדין בהליך. 

 .בלבד המשפט בית ברשות

 

-דין, או למי שזקוק לאפוטרופוס, אפוטרופוס-לפי הוראה זו, בית המשפט רשאי למנות לפסול –א 172 תקנה

 .הקודמות לתקנות)ב( 32 תקנה להוראת בדומה זאתלדין אשר ייצגו ייצוג מלא בכל ההליכים בבית המשפט. 

 

 סעיף לפי המוגשת שופט לפסלות בבקשה החלים הדין סדרי את מעגנות אלה תקנות – 174עד  173 תקנות

ההסדר המוצע דומה בעיקרו להסדר שהיה קבוע בפרק ל"א לתקנות הקודמות.  .המשפט בתי לחוקא 77

תוגש בכתב או אם הועלתה במהלך הדיון תשמע בעל פה, מיד בקשה לפסלות שופט , 173בהתאם לתקנה 

ת את טענת החליט בית המשפט לדחו לאחר שנודע לבעל הדין על עילת הפסלות ולפני כל טענה אחרת.

ערעור על החלטה בדבר פסלות שופט  אחרת.בית המשפט הפסלות, ימשיך את הדיון כסדרו, זולת אם הורה 

ולא בתוך עשרה ימים  ההחלטה ממועד המצאת תוך ארבעה עשר ימיםבבית המשפט העליון יוגש בכתב ל

 התקנות לפיהש)ד(  תקנת משנה בהוראת הואשנקבע  בהסדר חידוש עוד. כפי שקבעו התקנות הקודמות

, שכן החלטה בדבר פסלות שופטעל בדבר בקשה בכתב לפי פרק ח' יחולו בשינויים המחויבים גם על ערעור 
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תחול  הערעור עללדוגמה,  כך. ההוראות החלות לגבי ערעור אינן מתאימות לגבי ערעור בעניין פסלות שופט

ימים מהמועד  20 יהיה לערעור התשובה הגשתל שהמועד כך המחויבים בשינוייםלתקנות המוצעות  50תקנה 

 שבו הומצא הערעור. 

 

יפורסמו בהודעה ברשומות תקנות הלפי מנהל בתי המשפט הנחיות טכניות שיורה נקבע כי  – 175 תקנה

 .זאת על מנת להגביר את נגישותן לציבור המתדיינים ובאתר האינטרנט של מערכת בתי המשפט

 

, עוגן נוהל הנשיא גרוניס בעניין שינוי מועדי דיון. מטרת הוראה זו היא להתוות את שיקול 'א175בתקנה 

דעת בית המשפט בעת קבלת החלטה בעניין שינוי מועד דיון. למען הסר ספק תקנה זו עוסקת בכל סוגי 

לת אינטרס מלבד שקי צא בזה.קדמי משפט, דיוני תזכורת, דיוני הוכחות, דיונים בערעור וכיו –הדיונים 

הפרט, מחייבת בקשת הדחייה את שקילתו של אינטרס הציבור בדבר ניצול מיטבי של המשאב השיפוטי 

 .6היקר והמוגבל

דיונית  ככלל, אין מקום לדחות מועדים, זולת במקרים מוצדקים מיוחדים. נושא זה הוא עניין של תרבות

נים הן אחד דחיות של דיובהקשר זה. דומה כי כמות הבקשות לדחייה ו המצב הקייםומן הראוי לשנות את 

מהגורמים העיקריים לשיבוש ההליכים התלויים ועומדים בבית במשפט ולהימשכותם. מספר הבקשות 

באופן משמעותי מעל ומעבר למקובל במדינות לדחייה המוגשות וכן המתקבלות על ידי בית המשפט הן 

אינטרס הציבור הוא שההליכים יתבררו במהירות ראויה ויתקיימו  זו שלנו.ששיטת המשפט שלהן דומה ל

במועד שנקבע לשמיעתם. בדחיית דיון למועד אחר יש כדי לשבש את המהלך התקין של עבודת בית המשפט 

ולהאריך את תור המשפטים, וזאת כאשר בדרך כלל אין אפשרות לשבץ ביום הדיונים תיק אחר במקום 

לדחייה. יש בכך גם כדי להוסיף נטל מיותר על עבודת הדרג המנהלי של בית המשפט  התיק נושא הבקשה

ולהאריך את בירור העניין נושא ההתדיינות, דבר שפוגע באינטרס הציבורי ויש למנעו ככל האפשר. לכן, ככל 

 דווקא להקדמתו ולא לדחייתו.  לשאוףשאין מנוס משינוי מועד הדיון, יש 

 לפשרה ומתן משא קיום, עבודה עומס, הדין בעלי הסכמת, נוחות שיקולי כגון עמיםט כי נקבע לזאת בהתאם

שנמשך למעלה משישה חודשים או תקופה ארוכה יותר כפי שקבע בית המשפט בהתאם  גישור הליך או

השיקולים שישקול בית  , עילה מספקת לשינוי מועד הדיון.לא יהוו, ככלל ג לחוק בתי המשפט,79לסעיף 

   – המשפט בעת בקשה לשינוי מועד דיון יהיו אלה

כוחו יבחן בית המשפט האם ניתן -בפנייה לשינוי מועד דיון שביסודה נסיבות אישיות של בעל דין או בא .1

 אפשר את קיום הדיון או את הקדמתו;היה למצוא פתרון סביר אחר שי

תוגש מיד עם היוודע קיומו של דיון שינוי מועד דיון בשל קיומו של דיון מקביל  – מועד הגשת הבקשה  .2

מקביל כאמור; פנייה שלא תוגש במועד יכול שתידחה מטעם זה בלבד. שינוי מועד דיון בשל דיון מקביל 

 ייעשה רק אם מתברר כי לא ניתן לקיים את שני הדיונים במועדם תוך מיצוי אמצעים סבירים אחרים

 . התייצבות עורך דין אחר מהמשרד המייצגכגון 

                                                           
 המשפט בתי במערכת דיונים דחיית: השופטת הרשות של המחקר מחלקת ידי על מחקרים שני נערכו דיונים דחיית של בנושא 6

 .השופטת הרשות באתר פורסמו אלה מחקרים. 2016מועדי דיון משנת  לשינוי בבקשות לטיפול הנוהל בחינת וכן 2013 משנת
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 דיוניםבגינם נדחו  הטעמיםש, הדין המבקכפי שיציין אותן בעל מספר הפניות הקודמות שהוגשו בתיק  .3

 . , ואת המועד שבו הוגשה הבקשהמשך הזמן שבו התיק תלוי ועומד, קודמים

ל הדין שכנגד או לטובת אוצר כי בית המשפט יהיה רשאי לחייב את הפונה בהוצאות לטובת בעעוד נקבע 

  בין אם נדחתה הבקשה ובין אם התקבלה., המדינה אם סבר שהנסיבות מצדיקות זאת

 

ליתן בכל עת הוראות לכל עניין שבסדרי הדין להקנות סמכות כללית לבית המשפט  נקבע כי יש – 176 תקנה

הוראה זו  תקנות.הלשם הגשמת מטרת צורך בכך ראה לנכון  אםוכן לתקן כל פגם או טעות בכל הליך, 

מבהירה כי לבית המשפט נתון שיקול דעת רחב הדרוש לו על מנת להבטיח כי יתקיים הליך שיפוטי ראוי 

 והוגן וכי תושג תוצאה נכונה ופתרון צודק של הסכסוך. 

יקול דעתו, שאי הוא לפי שואף ר ליתן הוראות בדבר היקף כתב טענותלבית המשפט סמכות כי  נקבעכמו כן, 

יחד עם זאת, התקנה מבהירה כי דרושים  ראה אחרת בתקנות, להאריך מועד שהוא הורה עליו.ובאין הו

 מדד להיקף כתב טענותמאו להימנע מעשיית דבר או זמן לעשיית דבר טעמים מיוחדים כדי להתיר סטייה מ

 הקבועים. הוראה זו נדרשת על מנת להבטיח כי יישמרו ההיקפים והמועדים או בכל חיקוק בתקנותשנקבע 

 וכי חריגה מהם תהא בנסיבות מיוחדות, קרי, כאשר מתקיימים טעמים מיוחדים.  בתקנות

 

במשאב  סתייעלהרחיב את סמכויות העוזר המשפטי של השופט, וזאת על מנת לה נקבע כי יש – 177 תקנה

להקנות לעוזר המשפטי של  נקבע כי יש ,האנושי האיכותי של העוזרים המשפטיים בצורה מיטבית. לפיכך

 בקשות, מסמכים להגשת מועדים להאריך, ולשנותם דיון מועדי לקבוע( 1): השופט את הסמכויות הבאות

 שנקבעו במועדים מדובר איןמדובר בבקשה שהוגשה בהסכמת הצדדים, וש ובלבד, אחרים דין בי וכתבי

 הדין בעל לתגובת שהעברתה בקשה למעט, דין בעל שהגיש בקשה המשיב לתגובת להעביר( 2); בחיקוק

 המועד מן השונה לתגובה מועד העוזר המשפטי יקצוב שלא ובלבד, דין פי על שופט החלטת טעונה שכנגד

 הטיפול את ולייעל לקדם כדי בו שיש דיוני להסדרשל שופט  הצעות הדין בעלי לפני להביא( 3); בדין הקבוע

 והנחיות החלטות או בתובענה לדיון של שופט מוקדמות הנחיות הדין לבעלי להעביר( 4); בתובענה והדיון

 ;למנגנון חלופי ליישוב סכסוך התובענה להפניית הצעות הדין בעלי לפני להביא( 5) ;המשפט בית נשיא של

יצוין כי העוזר  .בהתאם להנחיית השופט ןדי כל פי על מומחה למינוי הדין להסכים לבעלי להציע( 6)-ו

ואולם המשפטי יהיה רשאי להפעיל סמכויות כאמור לאחר שניתן לו אישור עקרוני של השופט להפעלתן. 

יהיו כפופות להנחיה פרטנית להפעלתן מטעם  –( 6( עד )3המוקנות לעוזר משפטי בפסקאות ) הסמכויות

 השופט.

 

 בתקנות הקבוע להסדר בעיקרה דומה והיא תצהיר להגשת הנוגעות הוראות מעגנת זו תקנה – 178תקנה 

   .הקודמות

 

תקנה זו מסדירה את האופן בו יש למנות את הימים לעשיית דבר על פי התקנות. בהתאם  – 179 תקנה

ואם  כמפורט בפרק ההמצאות המצאת המסמך הקובע לתחילת מניין הימים הוא מועד, המועד לתקנה זו

 כי בתקנה נקבע עוד ניתנה החלטה במעמד בעלי הדין, יימנה המועד ממועד הדיון שבו ניתנה ההחלטה.
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לא תובא במניין  1983-תשמ"גה, הקבועה בתקנות בתי המשפט )פגרות( ,המשפט בית של פגרה תקופת

 הימים, זולת אם בית המשפט הורה אחרת.

 

עגנת הוראות בדבר מועד תחילת התקנות החדשות ואופן תחולתן על הליכים תלויים תקנה זו מ – 180 תקנה

 ועומדים. 

מורה דרך בכל היסוד הקבועים בחלק א' לתקנות, המשמשים  )ב(, עקרונות-)א( ו לתקנות משנהבהתאם 

ראשון במעלה לסוגיות דיוניות, יחולו על כל עניין אזרחי  כלי פרשניוהנוגע להתנהלות בהליכים אזרחיים 

אף על הליכים אזרחיים אשר נקבעו בעניינם סדרי דין מיוחדים  יחולו ,דהיינוהמובא לפני בית המשפט, 

לעומת זאת, חלק ב' לתקנות,  .והליכי חדלות פירעון קטנות תביעותהליכי  ,ייצוגיות תובענותהליכי  ,כגון

בית המשפט, זולת אם נקבעו  ע את סדרי הדין לגופם יחול על כל עניין אזרחי המובא לפניקרי, החלק הקוב

 בעניינו סדרי דין מיוחדים.

 במלואןוהן יחולו  (2021בינואר  1י"ז בטבת התשפ"א ) )ג(, תחילתן של התקנות ביום לתקנת משנהבהתאם 

לתחולת התקנות על הליכים תלויים  . באשרואילך שנפתחו החל ממועד זה , לרבות ערעורים,על הליכים

נקבעה בתקנות תחולה מדורגת בהתאם לשלב בו  ,2021בינואר  1-השנפתחו לפני  ועומדים, קרי, הליכים

 , כמפורט להלן:מצוי ההליך

יחולו הוראות חלק  – )לא משנה באיזה שלב הוא מצוי( 2021בינואר  1הליך שנפתח לפני יום  כללגבי  .1

(, ציון מועד ההגשה האחרון ואי קבלת מסמך) 33-ו 30תקנות א' )עקרונות היסוד( ובחלק ב' יחולו: 

רק הבקשות )פ 55עד  50 תקנות(, איחוד תובענות, סילוק כתבי טענות, תיקון כתב טענות)פרקים ה' עד ז' 

ההחלטה ) ז"פרק ט(, דיון מהיר)ב "פרק י(, פרק הדיון)א "פרק י(, למעט הגשת רשימת הבקשות

כל תקנה אחרת שבית ות( וכן הוראות כללי)פרק כ' (, המצאות)ט "פרק י( הוצאות)ח "פרק י(, השיפוטית

 . המשפט הורה לבעלי הדין לקיימה

בינואר  1 יום לפני שנפתחו תיקים לגבי גם יחולו, 1-5 בתקנות כאמור, היסוד שעקרונות לב לשים יש

 ות הקודמותבעבר לתקנ שניתנה פרשנות, משמע. לגביהם לחול ימשיכו תקודמוה שהתקנות ככל, 2021

 . היסוד עקרונות לאור הישנה הפרשנות את לבחון צורך יהא. לחול בהכרח תמשיך לא

על  נוסףיחולו  – הוגש בעניינו כתב הטענות האחרוןוטרם  2021בינואר  1לגבי הליך שנפתח לפני יום  .2

 (.שאלונים, גילוי ועיון במסמכים)( לעיל, הוראות פרק ט' 1האמור בפסקה )

שנקבעה לגביו ישיבת קדם משפט במועד המאוחר בשישים  2021בינואר  1לגבי הליך שנפתח לפני יום  .3

ואולם מועד קדם המשפט נקבע למועד  2021בינואר  1)קרי, הליך שנפתח לפני יום  ימים מיום התחילה

( לעיל, הוראות פרק ח' )בקשות 1יחולו נוסף על האמור בפסקה ) – ואילך( 2021במרץ  1יום החל ב

 ורשימת בקשות(, פרק י' )קדם משפט( ופרק י"ג )עדים(. 

 

כי ערעור הינו בגדר הליך בפני עצמו ולפיכך, יראו אותו כ"הליך שנפתח" ויחולו הוראות המעבר  יובהר

 בהחלטה שמדובר ככל –בנוגע למועד להגשת ערעור כן,  כמוערעור. כאמור ככל שהן רלבנטיות להליך ה

( 1984) הישנות התקנות לפי ערעור או ערעור רשות בקשת להגשת והמועד התחילה יום לפני שניתנה

 לפי הערעור את או הערעור רשות בקשת את להגיש יהיה ניתן, מכן לאחר אחר במועד או 1.1.21-ב נופל

  (.ימים 60) אלה בתקנות הקבוע המועד
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בקובץ , אשר פורסם  2018באוקטובר  11 יוםמ לשם שלמות התמונה יצוין כי בתיקון לתקנות הקודמות

, (2021בינואר  1) שנפתחו לפני יום תחילתן של התקנות החדשותנקבע כי על הליכים  ,470בעמ'  8085תקנות 

אם לא חלות לגביהם  ,קנות החדשותחול התקנות הקודמות כנוסחן ערב יום התחילה של התימשיכו ל

 )ג( לתקנות החדשות.180תקנה הוראת המעבר הקבועה בהתקנות החדשות לפי 

יצוין כי הכלל המנחה העומד בבסיס הוראת המעבר הוא שיש לשאוף לתחולה מקסימלית של הוראות 

הוראות התקנות התקנות החדשות על הליכים תלויים ועומדים, קרי, יש להחיל על הליכים כאמור את כל 

למעט כאלה שיש מניעה להחילן בשל השלב בו מצוי ההליך או למעט כאלה שהחלתן בשלב שבו מצוי ההליך 

   תכביד או תסרבל את ניהולו ולא תייעלו.

נותרו על עוד יצוין, כי סדרי הדין החלים בבית המשפט לענייני משפחה וכן אלה הנוגעים לאכיפת פסקי חוץ 

תקנות סדר הדין "-משכך, שמן של התקנות הקודמות שונה ל .בתקנות סדר הדין האזרחי הקודמות כנם

 11.10.18)התיקון פורסם ביום  "1984-(, התשמ"דחוץ-ואכיפת פסקימשפחה תובענות בענייני האזרחי )

ם בקובץ כאמור לעיל, סדרי הדין בענייני משפחה צפויים להיות מוסדרי .(470בעמ'  8085בקובץ תקנות 

  .פורסמו טרם הללוהתקנות  –נכון למועד פרסום דברי הסבר אלו  אולםתקנות חדש ונפרד, 


