בריכוז האקדמי של :ד"ר גלעד וקסלמן ,עו"ד לב זיגמן ועו"ד רחלי פרי-רייכמן.

 -מהדורה ראשונה –

חברות וחברים יקרים,
אני שמח להציג בפניכם את המהדורה הראשונה מבית לשכת עורכי הדין ,של חוברת דברי ההסבר לתקנות
סדר הדין האזרחי שנכנסו לתוקפן זה לא מכבר.
החוברת ,כוללת את כל המידע המעודכן בנושא הרפורמה ,העקרונות המנחים ,דברי הסבר מפורטים לתקנות
ועוד ,המובאים לכם מפי מיטב השופטים ועורכי הדין.
אנו בלשכת עורכי הדין נערכנו לכניסתן לתוקף של תקנות סדר הדין האזרחי החדשות וחוברת זו מהווה
המשך ישיר לעשייתנו הרבה בנושא ,אליה הצטרפו גם המדרשה – אקדמיה ארצית לעורכי דין וששת מחוזות
הלשכה.
בהזדמנות זו ,ברצוני להודות למרכזים האקדמיים של החוברת ,עורכי הדין ד"ר גלעד וקסלמן ,לב זיגמן
ורחלי פרי-רייכמן ,לשופטים עמית יריב וד"ר חגית בולמש ,לעורכי הדין אייל רוזובסקי ,שרון לובצקי ויואל
פרייליך ולצוות המדרשה המסור ,שעבדו ללא לאות ובמשך תקופה ארוכה ,כדי להביא בפניכם חוברת זו,
הכוללת תוכן איכותי ,מקצועי ומעשיר.
אני מזמין כל אחת ואחד מכם לעיין במגוון העצום הקיים בחוברת ,ומקווה שיהיה בה להקל עליכם
בהסתגלותכם לתקנות החדשות.
כולי תקווה ,שעם השלמת מבצע החיסונים לקורונה ,יינתן גם האות לסיומה של התקופה הקשה והמאתגרת
שכולנו עוברים בשנה האחרונה ויתאפשר לנו לחזור בקרוב למתכונת מפגשים אישיים יותר.
אבקש לאחל לכולנו שנה אזרחית טובה ועיקר בריאה.

בברכת חברים,

אבי חימי ,עו"ד
ראש לשכת עורכי הדין

1

ציר זמנים ודגשים תקנות סדר דין אזרחי ,התשע"ח2018-
ד"ר גלעד וקסלמן ,עו"ד רחלי פרי רייכמן ועו"ד לב זיגמן
משרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן
שלב א – כתבי טענות
כתב תביעה
•
•
•

מבנה אחיד )כתב טענות מחולק לשלושה חלקים :כותרת; תמצית הטענות; ופירוט הטענות(  1והגבלת היקף
יש צורך בהזמנה לדין רק אם בעל דין איננו מיוצג )ההזמנה לדין חלק מהכותרת של התביעה ,ואיננה
חובת ציון הליכים נוספים בקשר למסכת עובדתית דומה.

עמודים2.

נפרדת(3.

• סמכות מקומית – פישוט וצמצום כללי סמכות מקומית) :א( מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע; )ב( מקום המעשה
או המחדל שבשלו תובעים .חריגים :בעניין מקרקעין – באזור השיפוט שבו הם מצויים; הסכם שיפוט ייחודי; אינטרנט
–תובענה בשל פרסום או סחר באינטרנט תוגש לפי מקום עסקו או מגוריו של הנתבע או התובע .אם התובע עוסק ,התביעה
תוגש במקום עסקו או מגוריו של הנתבע; תביעה שאין לה מקום שיפוט תוגש לבימ"ש בירושלים.

• יש לצרף לכתבי הטענות מסמכים אלה בלבד ,והם יהיו נספחי כתבי הטענות (1) :העתק מסמך מהותי וכל כתב
אחר המשמש ביסוד הנטען בכתב הטענות .אם המסמך אינו ברשותו – יצוין בידי מי או היכן הוא מצוי ,למיטב
ידיעתו של בעל הדין; ) (2חוות דעת של מומחה רפואי שבכוונת בעל הדין להסתמך עליה במהלך המשפט; )(3
בתובענה לפיצויים בשל נזק גוף  -על התובע לצרף לכתב התביעה :א .כתב ויתור סודיות רפואית .ב .תצהיר
תשובות לשאלון מובנה שבטופס  3שבתוספת הראשונה )המונה  18שאלות( .בנוסף ,בעל דין רשאי לצרף לכתב
הטענות חוות דעת של מומחה שאיננו בעניין של רפואה.

חובה לטעון טענות בהזדמנות
הראשונה :טענת חוסר סמכות;
תניית שיפוט זר; פורום בלתי נאות
)תקנה  .(29התיישנות.

תביעה שכנגד והודעת צד
שלישי )תקנות (23-21
2

כתב הגנה
•
•
•

מועד :תוך  60יום )אא"כ מדובר בתביעת רשלנות רפואית  120יום( ,במסלול דיון מהיר  45יום ותביעה לפינוי מושכר תוך
 30יום.
מבנה אחיד והגבלת היקף עמודים כאמור לעיל.
חובה לטעון טענות מקדמיות )כדוגמת :עיכוב הליכים בשל תניית בוררות; מעשה בית דין( תקנה .28

• חובת פירוט בשולי כותרת המסמך המועד האחרון שעל בעל דין להגיש את המסמך וכן המועד שבו המסמך הומצא לו
)תקנה .(30

כתב תשובה
•
•
•

מועד :תוך  14יום )תקנה .(18
הגבלת היקף עמודים –  3עמודים.
"כתב טענות אחרון" – כתב תשובה או המועד שחלף להגשתו ,לפי המוקדם ,ובדיון מהיר – כתב הגנה;

 1התקנות החדשות מבטלות את שני המסלולים :סדר דין מקוצר ,והמרצת פתיחה ,וכן הליכים ספציפיים נוספים דוגמת
"אבעיה" ,ו"טען ביניים" .בכך נותרו המסלולים :סדר דין רגיל וסדר דין מהיר.
 2בבימ"ש שלום :חלק שני 2 :עמודים וחלק שלישי 9 :עמודים ,סה"כ 11 :עמודים .בימ"ש מחוזי :חלק שני 3 :עמודים וחלק
שלישי 12 :עמודים ,סה"כ 15 :עמודים .בתובענה לסעד כספי של  2.5מלש"ח; תובענה בפלת"ד; ותובענה לפיצויים בשל נזקי
גוף בבימ"ש מחוזי :חלק שני 5 :עמודים וחלק שלישי 25 :עמודים ,סה"כ 30 :עמודים.
 3הזמנת הנתבע לדין תיערך לפי טופס  2שבתוספת הראשונה לתקנות.

אחרי הגשת כתב טענות אחרון

"עוצר בקשות" – הכלל :אין להגיש
בקשות בין הגשת כתב טענות אחרון
לקדם המשפט הראשון .למעט
חריגים המנויים בתקנה  49לתקנות
)בקשה לסעד זמני ,בקשה לגביית
עדות מוקדמת ,בקשה לעיכוב
הליכים ,בקשה לבדיקה ע"י מומחה
הנתבע ,בקשה לצירוף צד להליך,
בקשה לאיחוד תובענות ,בקשה
לתיקון כתב טענות ,בקשה לפסלות
שופט ,בקשה לפטור מהתייצבות בעל
דין ,בקשה לאישור הסדר פשרה,
הסדר גישור או הסדר דיוני(.

מינוי מגשר תוך  20יום ופגישת מהו"ת מעל
 ₪ 40,000תוך  30יום ממועד המינוי )תקנה
.(37

דיון מקדמי עצמאי בו ילבנו הצדדים את
המחלקות תוך גילוי ושקיפות הדדיים תוך
 30יום 4.במהלך הדיון המקדמי יאפשרו
הצדדים עיון במסמכים נחוצים וישיבו על
שאלות שהמענה נחוץ להם לצורך ליבון
וצמצום המחלוקות )גילוי מקדמי
"מצומצם"( )תקנות  34ו.(35-

 4התקנות מחריגות בעלי דין שאינם מיוצגים.

החלפה אוטומטית תצהירי
גילוי מסמכים כלליים ושליחת
שאלונים מצומצמים ,לא
יאוחר מ 30 -יום לאחר שהוגש
כתב הטענות האחרון או בתוך
מועד אחר שיורה בית המשפט
) 25שאלות בימ"ש שלום; 50
שאלות בתבוענה כספית מעל
 2.5מלש"ח/פלת"ד/נזק גוף
בבימ"ש מחוזי( )תקנות  56ו-
.(57
התשובה לשאלון תינתן
בתצהיר בתוך  30ימים מיום
מסירת השאלון או בתוך אחר
שיורה ביהמ"ש )תקנה )56א((.
השלמת עיון במסמכים  -עד 30
ימים לאחר שיחליפו בעלי הדין
את תצהירי גילוי המסמכים,
או במועד אחר שיורה בימ"ש
)תקנה .(58
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שלב ב – קדם משפט
לפני קדם המשפט הראשון
•
•
•

•

הגשת רשימת בקשות לבימ"ש 20
ימים לפני מועד ישיבת קדם משפט
ראשונה )תקנה (49
תנאי להכללת בקשה ברשימה – פניה
מוקדמת לצד שכנגד  7ימים לפני
הגשת רשימת בקשות
פירוט תמציתי של עניינה של כל
בקשה ,הטענות שנטענות במסגרתה
והראיות שבעל דין מבקש להביא
בתמיכה – עמוד אחד.
פירוט באיזה מתכונת מבקש בעל הדין
לדון בבקשה.

חובת דיווח של בעלי הדין על
דיון מקדמי לבית משפט  14יום
לפני ישיבת קדם משפט
באמצעות מילוי טופס ) 4תקנה
.(36

הגשת רשימת עדים שכוללת
פירוט תמציתי של מטרת
העדות לבימ"ש  20ימים לפני
קדם המשפט )תקנה (62

הגשת רשימת עדים על ידי
הנתבע תוך  14ימים

תגובת בעל דין שכנגד לרשימת
הבקשות תוך  14ימים – עמוד
אחד

קדם משפט ראשון – יכול להיות גם בהיוועדות חזותית,
שיחת וועידה וכל אמצעי טכנולוגי אחר )קביעת דרכי
דיון בתובענה ,קביעת דרכי דיון בבקשות המנויות
ברשימת הבקשות( .ראוי שבבימ"ש שלום יהיו 2
ישיבות קדם משפט ו 3-ישיבות קדם משפט בבימ"ש
מחוזי.

בעל דין רשאי לחקור מומחה מטעם בית המשפט ובלבד
שהודיע על כך לבית המשפט ולבעלי הדין וביקש את
הזימון לא יאוחר מישיבת קדם המשפט המסכמת.

ישיבת קדם משפט מסכמת )קביעת מועדי שמיעת
העדים ,הסיכומים ,קציבת מועדים בעניין זה ובפרט של
הסיכומים(.

4

לפני דיון ההוכחות

בקשה לזימון עד תוגש בתוך  30ימים
ממועד הדיון ובכל מקרה לא פחות
מ 14 -ימים לפני מועד הדיון )תקנה
.(83

חוות דעת מומחה )לא רפואי( תוגש
תוך  90יום לפני דיון ההוכחות או
במועד אחר שהורה בית המשפט.

בעל דין המבקש להגיש ראיה במדיה
דיגיטלית או אלקטרונית יודיע
לבימ"ש על כך לא יאוחר מ 3 -ימים
לפני מועד הדיון )תקנה .(71

בעל דין המגיש חוות דעת נגדית –
יגיש עד  30ימים לפני דיון ההוכחות
או במועד אחר שהורה עליו בימ"ש
)תקנה (87

ניתנה חוות דעת המומחה מטעם ביהמ"ש לאחר סיום
קדם המשפט ,יודיע בעל דין על רצונו לחקור את המומחה
 45יום לפחות לפני דיון ההוכחות או בתוך  7ימים מיום
קבלת חוות הדעת ,לפי המאוחר.

דגשים בעניין הבקשות:
א .עד הגשת כתב הטענות האחרון אין הגבלה בנוגע להגשת בקשות .ממועד הגשת כתב הטענות האחרון
עד קדם משפט יש "עוצר בקשות" כאמור לעיל.
ב .הגבלת היקף העמודים בבקשה בתשובה ובתצהירים המצורפים להם :עד  5עמודים .למעט בקשה
לסעד זמני שמוגבלת ל 8-עמודים .התצהירים המצורפים ,לבקשה או לתשובה ,לא יעלו על  3עמודים,
ובבקשה לסעד זמני על  6עמודים )תקנה .((5)50
ג .אין זכות תשובה אוטומטית לבקשה )אלא  20ימים אחרי החלטת ביהמ"ש(.
ד .אין תגובה לתשובה )כלומר ,מדובר בהליך דו-שלבי הכולל בקשה ותשובה בלבד(.
ה .חובת פירוט בשולי כותרת המסמך של המועד האחרון שעל בעל הדין להגיש את כתב הטענות ואם הוא
משיב או מגיב למסמך – על בעל הדין לפרט גם מהו המועד שבו המסמך הומצא לו )תקנה .(30
ו .אבחנה בין בקשות מהותיות לפניות טכניות )לדוגמה הארכת מועד ,שינוי מועד ,הגדלת היקף כתבי
טענות וכיוצ"ב – תקנה  55שיוצרת מעין "טופס" – ככלל יש לצרף עמדת בעל דין שכנגד ,תאריך מבוקש
לשינוי מועד; מספר פניות קודמות שהוגשו באותו עניין(.
ז .פסיקת הוצאות בגין כל בקשה.
ח .בקשה לפיצול סעדים יש להכריע בה עד תום קדם המשפט )לכן יש לטעון את הבקשה עובר לקדם
המשפט( תקנה )25ג(.
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שלב ג – הדיון ,פסק הדין וערעור
דיון הוכחות
•

עדויות/תצהירים :בימ"ש שלום – ברירת המחדל היא שעדויות ראשיות יישמעו בעל פה; בימ"ש מחוזי )2.5
מלש"ח/פלת"ד/נזק גוף( ברירת המחדל היא עדיפות למתן עדות בכתב )תקנה .(67
בעל הדין שכנגד הוא זה שרשאי לחקור חקירה נגדית )קרי ,בעל דין שמצוי בחזית מחלוקת מהותית עם בעל הדין
שזימן את העד או שבימ"ש התיר לו לחקור נגדית(.

•

חקירה חוזרת רק לגבי עניינים הנובעים מהחקירה הנגדית שנותרה לגביהם אי בהירות.

•

סיכומים בעל פה ]לאחר סיום הבאת ראיות או בישיבה נפרדת[

פסק דין ]בהקדם ולא יאוחר מ 90-יום לאחר תום דיון הליך[
מועד אחיד להגשת הליך ערעור )לרבות
בר"ע( –  60יום מיום ההמצאה
ערעור
•
•

חובת הפקדת ערובה

מגבלת עמודים ) 6עמודים – אם הוגש לבימ"ש שלום;  9עמודים – בימ"ש מחוזי;  12עמודים – בימ"ש עליון(
חובת צירוף מסמכים שמסתמכים עליהם )שהוגשו כדין לערכאה הקודמת( .דהיינו ,ביטול תיק מוצגים.

החלטת בימ"ש על הגשת תשובה לערעור )תשומת הלב ,כי בימ"ש רשאי בין היתר לדחות את הערעור בלא צורך בתשובה;
להורות על הגשת תשובה בכתב ,בכלל או לגבי עניין מסוים; לקיים דיון מקדמי; להכריע בערעור על יסוד החומר
שבפניו )תקנה ((138

תשובה לערעור –  60יום מעת המצאת ההחלטה )תקנה (140

דיון ופסק דין

•

חובת המצאה :בעל דין מיוצג – מיום ההמצאה לבית המשפט ,על עו"ד להמציא העתק לצד
שכנגד תוך  3ימים או תוך זמן סביר ,לפי המוקדם מבניהם .בעל דין שאינו מיוצג – "יגיש את
המסמך למזכירות בית המשפט ,שתפעל להמצאתו".

•

לשים לב להוראות מעבר – תקנה  180לתקנות.
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א.

עקרונות

היסוד1

אנו עומדים בפני מהפכה של ממש באופן שבו המשפט האזרחי מתנהל .רפורמה של ממש ,אשר
מטרתה להפחית את העלויות ,לפשט ולקצר את הימשכותם של ההליכים האזרחיים.
הרפורמה מעבירה אותנו מניהול משפט אזרחי הנשלט על ידי כ 700-תקנות סדר דין )ללא החלקים
המסדירים ענייני משפחה וסדרי דיו מיוחדים ,קיימות מעל ל 550 -תקנות סדרי דין אזרחיים
כלליים( ל 180-תקנות בלבד.
הקו המנחה של הרפורמה הוא עקרונות במקום כללים מפורטים .בהתאם לכך ,התקנות החדשות
פותחות בהצהרת כוונות ,המפורטות בפרק" :עקרונות היסוד" .חלק זה נועד להוות מורה דרך וכלי
פרשני לסוגיות הדיוניות אשר עשויות לעלות מן תקנות עצמן.
תקנה  1לתקנות החדשות ,קובעת את המטרה הכללית שלפיה התקנות מיועדות לקבוע כיצד ינוהל
ההליך האזרחי .מתווספות מטרות נוספות לתקנות :יצירת ודאות דיונית ,מניעת שרירותיות
והגשמת העקרונות החוקתיים העומדים בבסיס הליך שיפוטי הוגן ,השגת תוצאה נכונה ופתרון צודק
של הסכסוך.
מטרות התקנות
מטרות תקנות סדר הדין האזרחי הן לקבוע סדר דין לניהול ההליכים האזרחיים
בבית המשפט ,ליצור ודאות דיונית ,למנוע שרירותיות ולהגשים את העקרונות
החוקתיים העומדים ביסודו של הליך שיפוטי ראוי והוגן ,כדי להשיג תוצאה
נכונה ופתרון צודק של הסכסוך.
אחד הדברים הבולטים במטרות התקנות הוא שמדובר על "לקבוע סדר דין" ולא "סדרי דין" .ואכן,
בתקנות עצמן נקבעה מסגרת מועדים אחידה ,ככל האפשר ,וצומצמו הסדרים מיוחדים המקובלים
כיום ואשר אינם נדרשים כך לדוגמה ,פתיחתו של הליך תעשה בדרך אחת של הגשת תובענה ולא
יהיו עוד הסדרים מיוחדים כדוגמת סדר דין מקוצר ,המרצת פתיחה וכיוצאים באלה ,זאת למעט
סדר דין מהיר אשר נוכח יעילותו ,נותר על כנו .כמו כן ,התקנות נערכו לפי הסדר הכרונולוגי של שלבי
ההליך המשפטי גופו.
אחת מהמטרות הבולטות היא ה"ודאות הדיונית" ,אולם הועלה ספק בדבר היכולת להגיע לוודאות
דיונית בשנים הראשונות לתחולת התקנות החדשות .זאת ,לאור המעבר ממבנה תקנות מפורט,
הנתמך בהלכות שנצברו במשך עשרות שנים ,למשטר עבודה של  180תקנות ללא הלכות מחייבות
כיצד יש ליישמן .כמו כן נטען כי התקנות החדשות הן הוראות פתוחות המותירות לשופטים שיקול
דעת רחב ,דבר המנוגד לכאורה לאופי האדוורסרי של ההליך.
 1פרקים א'-ב' ברשימה זו נכתבו על-ידי עו"ד יואל פרייליך ,שותף בכיר וראש מח' ליטיגציה ,גיסין ושות' ,עורכי דין.
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ניתן לשער כי בשנים הראשונות ,למותבים הדיוניים יהיה יותר חופש פעולה ליצוק תוכן לתוך
ההסדרים הדיוניים ,כל אחד לפי דרכו הייחודית .זאת עד שנושאים דיוניים יועלו בערעור לבית
המשפט העליון ותתבססנה הלכות .לפיכך ,יהיה מעניין לראות מה תהיה מדיניות ערכאות הערעור
בשנים הקרובות בכל הנוגע לשמיעת ערעורים על סוגיות דיוניות .זאת ,לעומת ההלכה השוררת עד
כה ,לפיה:
"לערכאה הדיונית מסור שיקול דעת רחב בהחלטות שעניינן סדרי דין ,וערכאת
הערעור אינה נוטה להתערב בהחלטות אלה למעט במצבים חריגים בהם הוכח
כי ההחלטה מנוגדת לדין או גורמת עיוות דין לאחד הצדדים" ....

]רע"א  7515/16לוזון נ' ברקוביץ )פורסם בנבו ;(5.12.2016 ,רע"א  2534/02שמשון נ' בנק הפועלים
בע"מ ,פ"ד נו) ;(2002) 196 ,193 (5רע"א  7598/14ג'אנופולוס נ' הימנותא בע"מ ,פסקה ) 13פורסם
בנבו.[(6.1.2015 ,
תקנה  2לתקנות החדשות ,מופנית אל בתי המשפט עצמם ,ומורה לשופטים לקיים הליך שיפוטי ראוי
והוגן:
הליך שיפוטי ראוי והוגן
הליך שיפוטי ראוי והוגן מתקיים במערכת שיפוטית עצמאית ובלתי תלויה
שהוקמה לפי דין ,נגישה לציבור ,מקיימת דיון לפי 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.

במסגרת העקרון של הליך שיפוטי ראוי והוגן אנו מוצאים התייחסות לכך שהמשפט האזרחי אינו
עניינם הפרטי של בעלי הדין במשפט הספציפי ,אלא שהליך שיפוטי ראוי רואה לנגד עיניו גם אינטרס
ציבורי של לנגישות ההליך המשפטי לציבור ועל קבלת הכרעה בתוך זמן סביר .על מנת להגשים
מטרה זו נקבע בתקנות עצמן ,בין היתר ,הסדר המצמצם את היקף כתבי הטענות ומחייב להגיש
אותם בפורמט אחיד .כמו כן ,נקבע הסדר שלפיו מסמך אשר אינו עונה אחר דרישת התקנות או אחר
הוראות בית המשפט במדויק ,לרבות המועדים שהוקצבו להגשתו או היקפו ,לא יתקבל לרישום על
ידי בעל תפקיד חדש המכונה "מזכיר משפטי".
התפיסה הבאה לידי ביטוי בתקנות היא שהקפדה על הכללים הדיוניים היא המאפשרת גישה
אפקטיבית לכלל המתדיינים בבית המשפט באופן שוויוני והוגן .זו תפישה מודרנית המבוססת על
ההכרה כי הצבת כללים דיוניים למימוש זכויות ,לרבות הקפדה על זמנים ועל היקפי חומר המותרים
להגשה ,אינה מנוגדת לתפיסה המעוניינת בהגשמתן של הזכויות אלא דווקא מקדמת אותה.
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עוד עניין שראוי להבחין בו הוא כי על פי השיטה האדוורסרית הקלאסית ,השופט אמור להיות פסיבי
ולהכריע על סמך מה שהצדדים בוחרים להביא בפניו .יש הגורסים כי שיטת המשפט שלנו כבר מזמן
אינה "אדוורסרית קלאסית" ,אולם ,תקנה ) 3א( לוקחת זאת צעד קדימה כשהיא קובעת כי בית
המשפט הוא ה"אחראי" על ניהולו של ההליך השיפוטי ולצורך כך מצופה ממנו "ליזום" ,במטרה
לקדם את התנהלותו של הליך ראוי והוגן:
ניהול המשפט וחובת בעלי הדין
)א( בית המשפט אחראי על ניהול ההליך השיפוטי לשם הגשמת המטרות
שביסוד תקנות אלה; לשם כך עליו ליזום ,אם נדרש ,ולהחליט כל החלטה
לפי תקנות אלה במטרה לקדם את התנהלותו של הליך ראוי והוגן.
)ב( חובת בעלי הדין ובאי כוחם היא לסייע לבית המשפט בקיום המוטל
עליו לפי תקנות אלה ,וכן לנהוג בתום לב ובהגינות דיונית תוך שהם
מסייעים במימוש התכלית הדיונית ,ובכלל זה העמדת הפלוגתות
האמיתיות שבמחלוקת בין בעלי הדין ,מיקודן ,בירורן והכרעה בהן.
תקנה ) 3ב( מטילה את החובה הן על בעלי הדין והן על באי כוחם לשמש מעין "קציני בית משפט"
כאשר לא רק עניינם הפרטי צריך לעמוד לנגד עיניהם ,אלא לסייע לבית המשפט להגשים את מטרות
הדיון וכן לנהוג בתום לב ובהגינות דיונית.
תקנה  4לתקנות החדשות היא תקנה עמומה וניתנת לפרשנות מרחיבה .התקנה אוסרת על בעלי הדין
וגם על באי כוחם לעשות שימוש לרעה בהליכי משפט – ולרבות בניסיון לשבש את ההליך ,להשהות
את ההליך ,להטריד בעל דין ,או לנקוט בפעולה בלתי מידתית לאופי הדיון ,לעלותו או למורכבותו:
שימוש לרעה בהליך השיפוטי
לא יעשה בעל דין או בא כוחו שימוש לרעה בהליכי משפט ובכלל זאת
פעולה בהליך שמטרתה או תוצאתה לשבשו ,להשהותו או להטריד בעל
דין ,לרבות פעולה בלתי מידתית לאופי הדיון ,לעלותו או למורכבותו.
יש הסבורים כי עקרון זה אינו חדש ,אלא מהווה עיגון של נורמה אשר כבר קיימת במשפט הישראלי2.

עקרון כללי זה לא נשאר רק בגדר הצהרת כוונות ויש לו גם ביטוי ספציפי בתקנות עצמן .למשל תקנה
 ,42הקובעת כי :
"סבר בית המשפט שבעל דין עשה שימוש לרעה בהליכי משפט רשאי
הוא ,מטעם זה בלבד ,למחוק את כתב טענותיו כולו או מקצתו".
תקנה  ,5מבקשת לערוך איזון בין שני אינטרסים ,שלעתים עשויים להיות נוגדים האחד את השני –
האינטרס של בעלי הדין מחד גיסא ,והאינטרס הציבורי מאידך גיסא .הוראה זו אף היא עשויה ללמד

 2על האפשרות להטיל על בעל דין ,בגין דוקטרינת שימוש לרעה בהליכי משפט אשר גרם נזק כלכלי לבעל הדין שכנגד ,ראה בין
היתר ע"א  8553/19אלכסנדר אורן בע"מ נ' יהודית כהן )פורסם בנבו.(17.11.2020 ,
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על סטייה מסוימת ממודלים מוכרים ,כגון שהמשפט האזרחי הוא אירוע פרטי של המתדיינים
עצמם:
איזון אינטרסים
בית המשפט יאזן ,לפי הצורך ,בין האינטרס של בעלי הדין ובין האינטרס
הציבורי; לעניין זה" ,אינטרס ציבורי" -נגישות הציבור למערכת בתי
המשפט לרבות קיומו של דיון משפטי צודק ,מהיר ויעיל ,חסכון במשאבי
זמן ועלויות ,מניעת הכרעות סותרות ומניעת שימוש לרעה בהליך
השיפוטי.
על פי עקרון זה ,לא רק עניינם הספציפי של המתדיינים עומד לנגד עיניו של המותב בתיק ,אלא גם
האינטרס הציבורי .על פי תפישה זו ,כאשר בית משפט מקפיד על קיום התקנות ,גם האינטרס
הציבורי יוצא נשכר .הרציונל העומד בבסיס העקרון הוא שמשפט מודק הוא גם זה המיישם עקרונות
של יעילות .גם בעניין זה יש הסבורים כי אין מדובר בתפישה חדשה ,אלא בתקנה המעגנת עקרון
שנקלט

בהלכה3.

לקראת כניסת התקנות לתוקף הוספה ביום  15.12.2020תקנה  5א' הקובעת כי ההוראות הספציפיות
שבתקנות וכן כל חיקוק אחר המפנה אליהן ,יפורשו לאור עקרונות היסוד:
"עקרונות היסוד שבחלק זה ישמשו את בית המשפט בהפעילו את שיקול דעתו
לפי תקנות אלה ,או לפי כל חיקוק אחר המפנה אליהן.

3

השווה לרע"א  10227/06בובליל נ' אינדיג )פורסם בנבו ,(5.2.2007 ,שם נקבע כי אין בית המשפט צריך לבחון את העניין אך ורק

בעיני בעלי הדין העומדים בפניו בתיק מסוים ,אלא הוא אחראי לכלל המתדיינים.
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ב.

הדיון המקדמי והמהו"ת

אחד מהעניינים שמתקין התקנות מבקש לטפל בהם בצורה יסודית על מנת לקדם את מטרת
התקנות ,הוא אופן הכנת התיקים על ידי בעלי הדין ובאי כוחם לקראת הדיון בבית המשפט .הכנה
זו לעיתים לוקה בחסר ואינה תמיד מלאה .לא אחת נתקל השופט בקדם המשפט בעובדה שעד לאותו
שלב הצדדים טרם מצאו לנכון לשוחח ביניהם אודות המחלוקת ,לנסות לצמצם אותה ,או לבחון
אלטרנטיבות לפתרון הסכסוך.
לפיכך ,נקבע כי לאחר הגשת כתבי הטענות ובטרם הצדדים יופיעו בפני בית המשפט ,עליהם להיפגש
מחוץ לכותלי בית המשפט לפחות פעמיים ,לבחון האפשרות לפתור את המחלוקת באמצעות מנגנון
חלופי ליישוב הסכסוך ,או לכל הפחות ,להסכים על הצעדים שיש לנקוט כדי לצמצם ולייעל את
ההליך המשפטי.
כמו כן התקנות מעוניינות לקדם בצורה משמעותית את הליכי גילוי המסמכים כבר בתקופה
המקדמית ,מתוך הבנה שעיקרון הגילוי ההדדי והשקיפות יועיל בסופו של יום לציבור המתדיינים,
יאפשר להם לצמצם מחלוקות וככל שיהא עליהם להמשיך להתדיין – יביא אותם ערוכים ומוכנים
יותר בפני השופט.
באופן כללי ,מנגנון זה ,כמו מנגנונים אחרים בתקנות )ראו למשל "רשימת בקשות"( נועדו לחייב את
בעלי הדין לתכנן את מהלך המשפט מראש עד כמה שניתן .לפיכך תצהירי גילוי המסמכים יוחלפו
לאחר הגשת כתבי הטענות )בתוך  30ימים( בתקופה המקבילה לעריכת הדיון המקדמי.
ב .1.דיון המקדמי
תקנות  34ו 35-קובעות מעמד משפטי חדש לחלוטין במשפט האזרחי– הדיון המקדמי.
בתוך שלושים ימים ממועד המצאת כתב הטענות האחרון ינהלו בעלי הדין ובאי כוחם ,דיון מקדמי.
מטרתו של הדיון המקדמי ,להביא את בעלי הדין להיערך כראוי לקראת הדיון בתביעה וללבן את
המחלוקות בשקיפות ,כמו גם לבחון האפשרויות העומדות בפניהם לפתור את המחלוקת באמצעות
מנגנון חלופי ליישוב סכסוך .התקנות מחריגות מן החובה בעלי דין שאינם מיוצגים ,ככל הנראה
משום שמתקין התקנות סבר כי עריכת דיון מקדמי ללא נוכחות שופט ,אינו יעיל גם ללא נוכחות
עורכי דין ,או שביקש למנוע פגיעה בזכויות דיוניות של בלתי מיוצגים.
הדיון המקדמי ,אשר ייערך מחוץ לכותלי בית המשפט ,יכלול בין השאר התייחסות 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 ולייעל ככל האפשר את ההליך המשפטי ,לרבות הקדמה של העמדת נושא חוות הדעת
לבדיקה בידי מומחה מטעם הצד שכנגד או מינוי של מומחה.
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ראוי לשים לב ,שלמרות שמדובר בפגישה מחוץ לבית המשפט ,שאינה נערכת בפני גורם שיפוטי
כלשהי ,התקנות מכתירות את המעמד כ"דיון" ,לרמז שלמתרחש בדיון המקדמי עשוי להיות השפעה
של ממש על תוצאות המשפט עצמו.
מלשון תקנה  34מצופה כי הצדדים ילבנו את יריעת המחלוקת תוך גילוי הדדי ושקיפות מלאה
ביניהם ,באופן שיאפשר להם להיות מוכנים כראוי לדיון – מכאן ניתן להניח כי הצדדים יכולים
למצוא עצמם בדיון של ממש ,ואולי אף חקירה נגדית ,על הסוגיות השנויות ביניהם במחלוקת .ואכן,
תקנה  35קובעת הוראות אופרטיביות כיצד יש לקיים את הפגישה הזו:

הפגישה תיערך בתוך  30ימים מועד המצאת כתב הטענות האחרון והצדדים יצטרכו להגיב לעניינים
הבאים:
תיחום פלוגתות ,מיקודן והאפשרות לצמצמן;
האפשרות לפתור את המחלוקות באמצעות מנגנון חלופי ליישוב סכסוכים ,כאשר אם החליטו בעלי
הדין שלא ניתן למנוע הליך שיפוטי בעניין הסכסוך שביניהם ,יבחנו ,לכל הפחות ,את האפשרות
להסכים על הצעדים שיש לנקוט כדי לצמצם ולייעל ככל האפשר את ההליך המשפטי ,לרבות הקדמה
של העמדת נושא חוות הדעת ,אדם או חפץ ,לבדיקה בידי מומחה מטעם בעל הדין שכנגד או מינוי
של מומחה מוסכם.
תקנה )35ב( לתקנות קובעת כי במהלך הדיון המקדמי יאפשרו הצדדים עיון במסמכים הנחוצים
וישיבו זה לזה על שאלות שהמענה להן נחוץ לשם ליבון הפלוגתות וצמצום המחלוקות ביניהם בתוך
שהם נוהגים בשקיפות מרבית.
יש המשערים כי לאור הוראת תקנה ) 35ב( ,אופיו של הדיון המקדמי עשוי להיות בדומה
ל"דפוזישנס" הנהוגים בארה"ב [Federal Rules of Civil Procedure, Rule 30 ("Depositions by
 Oral Examination")],וכפי שממילא מאפשרת כבר תקנה  110בתקנות סדר הדין האזרחי,
התשמ"ד .1984-הניסיון האמריקאי מלמד כי עריכת תשאול מוקדם ,מחוץ לכתלי בית המשפט,
מסייע לצדדים להעריך מראש את הסיכון בהליך ,ועל ידי כך מניע פשרות יעילות .בכל מקרה ,הוא
חוסך את ה"דייג" העקר המהווה את עיקר החקירה הנגדית בבית-המשפט .אולם ,מדברי ההסבר
של משרד המשפטים לתקנות החדשות ,כמו גם מדברי כב' השופט יצחק ענבר במושב שופטים ,עולה
הדיעה כי מטרת הדיון המקדמי דומה יותר להליך הוותיק של תיחום הפלוגתות שבין בעלי הדין,
מיקודן והאפשרות לצמצמן ,כמו גם בחינת האפשרויות לפתור את המחלוקת באמצעות מנגנון
לישוב סכסוך חלופי.
ראוי לתת את הדעת לכך שהישיבה המקדמית אינה מוגדרת "ישיבת מו"מ חסויה" ,אלא עשויה
להיחשב דיון לכל דבר ועניין ,אם כי מקדמי .כך ,אין בתקנות הוראה המגבילה את היכולת של
הצדדים לתעד את מה שנאמר בישיבה .להיפך – קיימת חובת דיווח על פי טופס ייעודי שתיכף נדבר
עליו.
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שאלה מעניינת הנה ,עד כמה מותר לתעד את הנאמר בדיון המקדמי ,כאשר אין הורה מפורשת
בתקנות האוסרת לתעד את תוכן הדיון המקדמי .יש להניח כי שאלת התיעוד של הדיון המקדמי ועד
כמה מה שנאמר בו יכול "לייצר" ראיות כגון הודאת בעל דין ,תקבע על פי מדיניות שיפוטית של בתי
המשפט.
בינתיים נזכיר כי כלל  22של כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין אוסר על עורך דין להקליט
בסיטואציה כזו רק כאשר זה נעשה ללא ידיעה .זאת ועוד ,החוק מכיר עקרונית באפשרות להקליט
דיונים ,כאשר סעיף 68ב) .א( לחוק בתי המשפט קובע כי אם ביקש בעל דין שדיון יוקלט על חשבונו,
יאפשר זאת בית המשפט ,אלא אם כן מצא שאין לעשות כן מטעמים מיוחדים ,ובלבד שהדיון מתועד
בדרך אמינה ומדויקת אחרת; החלטה שלא להיענות לבקשת בעל דין כאמור תהיה מנומקת בכתב.
זאת ועוד ,על פי תקנה  ,36על הצדדים ,כתום הדיון המקדמי ולא יאוחר מ 14-ימים לפני המועד
שנקבע לישיבת קדם-המשפט הראשונה ,להגיש דיווח אשר לדיון המקדמי שביצעו ,לפי טופס 4
שבתוספת הראשונה ויצרפו אליו את המסמכים הנחוצים שהוצגו במהלך הדיון המקדמי ולפי תקנה
) 35ב( .באין הסכמה לדיווח משותף ,יגיש כל בעל דין את הטופס האמור מטעמו בלבד.
טופס הדיווח עצמו ,אשר כל צד רשאי למלא אותו לפי שיקול דעתו )בהיעדר הסכמה בין הצדדים(
מאפשר לדעתנו שיקול דעת רחב באשר לאופן הדיווח לבית המשפט .לדוגמא ,סעיף )ג( קובע כי ידווח
פירוט הצעדים שננקטו לצורך צמצום השאלות והרשימה מסתיימת במילה "וכדומה" ללמדך שאין
מדובר ברשימה סגורה .והדבר מניח לכאורה פתח לדרוש מן הצד השני הודאה בעובדות ודיווח על
התשובות שהתקבלו ,לבית המשפט.
מנוסח תקנה  ,36הכולל לא רק חובת דיווח בהתאם לנושאים מוגדרים ,אלא גם דרישה לצרף
מסמכים ,משתמע כי בית המשפט לא יאפשר לצדדים "לצאת לידי חובה" בכל הנוגע לדיון המקדמי,
באמצעות תיאור לאקוני של מפגש פורמאלי וחסר תוכן ממשי ,אלא ידרוש לדעת כי הצדדים קיימו
דיון בעל תוכן ממשי.
ב .2.גישור מהות
לאור הצלחת תכנית המהו"ת ,כמו גם פריחת הליכי הגישור כאמצעי יעיל לסיוע בפתרון סכסוכים
אזרחיים ,עוגנה תוכנית המהו"ת )פגישת מידע ,היכרות ותיאום( תקנה  ,37כהוראת קבע .ההפניה
לפגישות מהו"ת הורחבה והיא תחול בכל תובענה שסכומה או ששווי נושאה עולה על  40,000שקלים
חדשים ,בין אם בעל הדין באותה תובענה מיוצג בידי עורך דין ובין אם לאו ,למעט בתובענה לפיצויים
בשל נזק גוף ותובענה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
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בדומה לתקנות הקודמות ,הממונה 4ימנה מגשר מהו"ת לצורך קיום פגישת מהו"ת; בית המשפט
יודיע 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.
ההוראות שנקבעו בתקנה זו דומות במהותן להוראות הקבועות בתקנות הקודמות .בנוסף ובעקבות
כניסתן לתוקף של תקנות בתי המשפט )רשימת המגשרים( ,התשע"ח 2017-נכללו הוראות בדבר
מינוי המגשר בפגישות המהו"ת בידי יחידת הגישור ,לרבות השיקולים שעל פיהם יתמנה מגשר
כאמור .בדומה לתקנות בתי המשפט )גישור( ,התשע"ט ,2019 -נקבע במפורש כי ההחלטה בדבר זהות
מגשר המהו"ת תעשה ,ככל האפשר ,באופן שוויוני ובכפוף לשיקולים שפורטו בתקנות אלה; פרטי
מגשר המהו"ת שקיים את פגישת המהו"ת יפורסמו באתר האינטרנט של בתי המשפט וההפגישה
תתקיים ללא עלות.
דינה של פגישת המהו"ת לעניין התייצבות יכולה להיות כדין כדין דיון בבית המשפט .תקנה  38רבתי
קובעת את הסנקציות בגין אי מילוי הוראות פרק ד' לתקנות ,כאשר בית המשפט רשאי בקדם משפט
להורות לבעל דין )תובע או נתבע( שהפר הוראות תקנות  35עד  37למלאן ,זולת אם מצא טעמים
מיוחדים שלא לחייב בעל דין לעשות כן .אם הפר התובע הוראות אלה ,רשאי בית המשפט ,מבלי
לגרוע מיתר סמכויותיו ,להתלות את ההליך עד שהתובע ימלא אותן כנדרש ואף למחוק את התובענה
מטעמים מיוחדים .אם בית המשפט סבר כי בעל דין לא מילא הוראות הפרק העוסק בדיון המקדמי
והמהו"ת במלואן או בחלקן ושלא היתה סיבה מוצדקת להתנהלות זו ,יחייבו בהוצאות לטובת בעל
הדין שכנגד או לטובת אוצר המדינה ,לא יאוחר מתום ישיבת קדם המשפט האחרונה ,אף אם לאחר
מכן מילא אחר ההוראות ,זולת אם מצא טעמים מיוחדים שלא לעשות כן;
ב .3.המקרים לגביהם לא תחול חובת דיון מקדמי ומהו"ת
תקנה  39קובעת כי הוראות פרק ד' שעניינן בחובת קיום דיון מקדמי ובהתייצבות לפגישת מהו"ת
לא יחולו כאשר ההליך מוגש בהסכמת הצדדים להליך כגון בקשה למתן תוקף של פסק דין להסדר
גישור או הסכם בוררות ,בתביעה לפינוי מושכר )שמטבע העניין מחייבת דיון מהיר עם לוח זמנים
מיוחד( ,בתביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים לפי סעיף  77לחוק בתי המשפט ,ובתביעה שנקבעו
לגביה סדרי דין מיוחדים .בין המקרים לגביהם קיימים סדרי דין מיוחדים ניתן למנות בקשות
לאישור תובענות ייצוגיות ,הליכי חדלות פירעון ,ועוד .הוראות פרק זה לא יחולו גם לגבי הליך שבו
נשיא בית המשפט או שופט שמינה לכך ולעניין השתתפות בפגישת מהו"ת אף ממונה שהוא שופט,
התיר לבעל הדין ,מטעמים מיוחדים ,שלא לפעול לפי הוראות פרק זה .לבית המשפט נתון שיקול
דעת להורות גם במקרים חריגים אלה לקיים את הוראות הפרק ,לרבות הפניית בעלי הדין לקיים
פגישת מהו"ת.
" 4ממונה" – עורך דין ביחידת הגישור ,שופט או רשם ,שנשיא בית המשפט הסמיך אותו לממונה מטעמו לנושא פגישת מהו"ת
ומנגנון חלופי ליישוב סכסוך;
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ג.

ההיבט התוכני והצורני של כתבי הטענות לרבות

תיקונם5,

חידוש מרכזי לתקנות החדשות הוא ההיבט התוכני והצורני של כתבי הטענות לרבות מגבלת
היקף העמודים שלהם .בתקנות הישנות ישנן הוראות כלליות בלבד באשר לצורתם של כתבי
הטענות ,באופן המותיר לעורכי הדין חופש צורני ותוכני )לחיוב ולשלילה( .לעומת זאת,
התקנות החדשות משנות את התפיסה הקיימת .כפי שיוצג להלן ,שלב ניסוח כתבי הטענות
הראשוניים איננו צורני גרידא ,אלא זהו שלב שיש לתכננו היטב ,ובהתאם לנסח את כתבי
הטענות באופן שיחייב תכנון מוקדם ומפורט של האסטרטגיה בתיק לפרטיה .נקודת המוצא
היא ,שזמן שיפוטי הינו משאב מוגבל מחד גיסא .מאידך גיסא ,יש צורך ביעילות וזירוז
ההליך .אשר על כן ,אחת ממטרות התקנות החדשות היא האחדה ופישוט של ההסדרים
הדיוניים בהליך האזרחי.
כפי שנציג להלן ,התקנות החדשות קובעות כי כתב טענות יהיה מחולק לשלושה חלקים:
כותרת; תמצית הטענות; ופירוט הטענות .היבט נוסף משמעותי לתקנות החדשות הוא
הגבלת היקפם של כתבי הטענות ,לרבות הגבלת היקף הבקשות והתשובות .זאת ,בעוד
שבתקנות הישנות אין מגבלת עמודים לכתבי הטענות6.
בכל הנוגע לדרישות הצורניות ,נוצרה פונקציה חדשה בבית המשפט – "מזכיר משפטי",
המהווה מעין "שומר סף" ,אשר תפקידו לוודא כי בפני בית המשפט יובאו רק מסמכים
העומדים בדרישות הקבועות בתקנות החדשות .עובדה זו מחייבת תשומת לב מירבית הן
למועדי הגשת כתבי הטענות ,והן הקפדה מירבית על אופן הגשתם7.
לאור תקנה  31לתקנות החדשות ,מנהל בתי המשפט הוציא הנחיות טכניות בדבר מבנה וצורת
כל מסמך ונספחיו8:
 5את פרקים ג'-יח' כתבו במשותף ,ד"ר גלעד וקסלמן ,שותף בכיר וראש צוות במחלקת הליטיגציה במשרד הרצוג ,פוקס ,נאמן,
חבר בוועדה המייעצת לשר המשפטים בעניין סדר הדין האזרחי ,מרצה באוניברסיטת תל-אביב ובר-אילן; עו"ד רחלי פרי-
רייכמן ,שותפה במחלקת הליטיגציה במשרד הרצוג ,פוקס ,נאמן ,ומ"מ יושב ראש ועדת האתיקה הארצית; עו"ד לב זיגמן שותף
במחלקת הליטיגציה במשרד הרצוג ,פוקס ,נאמן ,יו"ר ועדת סדר דין אזרחי וראיות במחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין ,יו"ר
פורום משפט מנהלי בלשכת עורכי הדין .זאת ,בסיועה של המתמחה גב' רשא זועבי .כמו כן ,בפרקים אלו נעזרנו בין היתר ,בדברי
ההסבר לתקנות החדשות ,שנערכו על ידי מחלקת ייעוץ וחקיקה )משפט ציבורי-חוקתי( ,בראשות המשנה ליועמ"ש ,עוה"ד רז
נזרי.
 6בפרקטיקה נתקלנו במקרים רבים בהם הוגשו כתבי טענות ובית המשפט הורה להגביל את אורך כתבי הטענות למספר עמודים
מסוים ומצומצם יותר .ראו לדוגמא :רע"א  615/11סופר מדיק )מדיק לייט( נ' ANTON HUBNER CMBH & CO. KG
)פורסם בנבו .(27.03.2011 ,בהחלטה שניתנה בבש"א  5990/18רננים חברה לפיתוח ויזום פרוייקטים )מיתר(  1990בע"מ נ'
ישראל בודה )פורסם בנבו ,(02.10.2018 ,עמד השופט אלכס שטיין ,על הצורך ברפורמה יסודית בסדרי הדין ,ובפרט בהגבלת
מספרי העמודים בכתבי הטענות .כמו כן ,בית המשפט קבע שמכיוון שהתובעים סברו כי בקשתם היא "בקשה דיונית פשוטה",
אך תמכו אותה במאות עמודים של נספחים ,הרי שקיימת עילה לפסיקת הוצאות.
 7קרי ,במקרה בו יוגש מסמך אשר אינו עונה על דרישת התקנות או הוראות בית המשפט במדויק ,לרבות המועדים שהוקצבו
להגשתו או היקפו ,הוא לא יתקבל לרישום במזכירות בתי המשפט .הממונה על אכיפת הוראה זו הוגדר בתקנות כ"-מזכיר
משפטי" ,אשר יהיה מוסמך שלא לקבל מסמך שאינו עונה אחר הדרישות האמורות.
 8ראו :הודעה בדבר הוראת מנהל בתי המשפט בדבר צורת מסמך ומבנהו לפי תקנות סדר הדין האזרחי ,התשע"ט2018-
).(16.12.2020
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 .1מסמך כהגדרתו בתקנות יוגש לבית המשפט באופן הבא:
המסמך יהיה מודפס על גבי גיליונות נייר לבנים וחלקים ) 9,(A4על צד אחד בלבד של
הגיליון; המסמך יהיה בעל שוליים של  2.5סנטימטרים מכל צד; המסמך יהיה כתוב
בגופן ״David״ בגודל  12בלבד ,בצבע שחור ,ללא הבלטות צבעוניות; המרווח בין
השורות יהיה של שורה וחצי והמרווח בין האותיות יהיה מרווח רגיל; כותרת המסמך
)כגון "כתב תביעה"( תצוין בראש המסמך לפני שמות בעלי הדין; המסמך יישא את
תאריך חתימתו בעמוד הראשון מצד ימין למעלה; כלל עמודי המסמך ,לרבות נספחיו,
ימוספרו בספרות ברצף.

 .2בעל דין המגיש מסמך עם נספחים ,יפעל באופן הבא:
יסמן את העמוד הראשון של כל נספח בספרות; יצרף ,לפני הנספח הראשון ,תוכן
עניינים; 10יצרף לפני כל אחד מהנספחים דף מקדים שבראשו ובמרכזו יצוינו :שם
הנספח ,הספרה שבה סומן ומספר העמוד של העמוד הראשון של הנספח; הפרטים
המצוינים בסעיף זה ייכתבו בגופן ״David״ בגודל .36
24

 .3בעל דין המגיש בקשה ,תשובה לבקשה או פנייה לבית המשפט ,יפעל באופן הבא:
יותיר בחלקו השמאלי העליון של העמוד הראשון מקום בלא כיתוב לשם מתן החלטת
השופט; יפרט את שמות בעלי הדין בסדר שבו הופיעו על גבי כתב הטענות הראשון שהוגש
בהליך העיקרי ויציין מי מהם המבקש/המשיב תוך שמירת כינוי בעלי הדין בהליך העיקרי
)כגון ,תובע או מערער(; המשיב לבקשה יסמן בראש התשובה )ליד מספר התיק( את מספר
הבקשה שאליו הוא משיב ,כפי שהיא מופיעה בתיק המתנהל במערכת "נט המשפט".

 9בגודל  29.721סנטימטרים
 10שבו יפורטו לגבי כל נספח :שם הנספח ,הספרה שבה סומן ומספר העמוד של העמוד הראשון לנספח

ג .1.היקף כתבי הטענות וצורתם – כתב התביעה וכתב ההגנה )הגבלת היקף עמודים ומבנה
אחיד(
בית משפט
השלום

בית המשפט המחוזי

כל תובענה

כל תובענה
אחרת

תביעה כספית שמוגשת
שסכומה עולה על  2.5מיליון ₪
תובענה לפיצויים בשל נזק גוף
תובענה שעילתה בחוק פלת"ד

אין הגבלה
בהיקף
העמודים

אין הגבלה
בהיקף
העמודים

אין הגבלה בהיקף העמודים

חלקי כתב הטענות

חלק ראשון לכתב הטענות
)כותרת פרטים טכניים
מובנים(11,
חלק שני לכתב הטענות
)תמצית הטענות(12,
בכתב תביעה – הסעדים
המבוקשים ופירוט תמציתי
של עילות התביעה.
בכתב הגנה – טענות
מקדמיות ,תמצית טענות
ההגנה לפי סדר עילות
התביעה ,וטיעונים לעניין
הסעד המבוקש.
חלק שלישי לכתב
הטענות13,
פירוט הטענות
סך הכל

עד  2עמודים

עד  3עמודים

עד  5עמודים

עד  9עמודים

עד 12
עמודים

עד  25עמודים

עד 11
עמודים

עד 15
עמודים

עד  30עמודים
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ג .2.הגבלת היקף העמודים בבקשה ,בתשובה ובתצהיר
התקנות החדשות מגבילות את היקף העמודים לבקשה ותשובה עד  5עמודים :למעט בקשה
לסעד זמני שמוגבלת ל 8-עמודים .התצהירים המצורפים ,לבקשה או לתשובה ,לא יעלו על
 3עמודים ,ובבקשה לסעד זמני על  6עמודים14.

 11כפי שיוסבר להלן ,התקנות החדשות מפרטות באופן מפורש איזה פרטים יכלול חלק זה ולפי איזה סדר.
 12תקנה )9ג() (2לתקנות החדשות.
 13תקנה )9ג() (3לתקנות החדשות.
 14תקנה  (5)50לתקנות החדשות" :הבקשה והתשובה ,כל אחת בנפרד ,לא יעלו בהיקפן על חמישה עמודים ,ובבקשה לסעד זמני
על שמונה עמודים; התצהירים המצורפים לא יעלו בהיקפם על שלושה עמודים ,ובבקשה לסעד זמני על שישה עמודים".

תשומת הלב ,כי התקנות החדשות אינן קובעות מפורשות מגבלה הנוגעת למספר העמודים
המוגשים בתצהירי עדות ראשית ,אך הן מאפשרות לבית המשפט להגביל את אורך התצהיר.
שכן ,הנחת המוצא לתקנות החדשות היא שעדות ראשית תישמע בעל-פה15.
ג .3.ניסוח כתבי הטענות – כללי
התקנות הישנות
טענות
העלאת
איסור
הסתמכות עובדתיות חלופיות כנגד אותו
על עובדות בעל דין ,אלא אם כן הצהיר
שונות
הטוען כי העובדות כהווייתן
אינן ידועות לו17.

התקנות החדשות
איסור העלאת טענות עובדתיות חלופיות או
סותרות ,זולת אם בעל הדין אימת בתצהיר
כי העובדות כהווייתן אינן ידועות לו16.

פגם
שבצורה

אין לעורר התנגדות טכנית
לכתב טענות על יסוד פגם
שבצורה19.

סמכויות מזכיר משפטי לא לקבל מסמך
שאינו עומד בתקנות18.

צירוף
מסמכים

הרצאת העובדות המהותיות
בלבד שבעל הדין מסתמך
עליהן בתביעתו או בהגנתו ,אך
לא את הראיות הבאות
להוכיח אותן27.

יש לצרף לכתבי הטענות מסמכים אלה
בלבד ,והם יהיו נספחי כתבי הטענות20:
) (1העתק מסמך מהותי וכל כתב אחר
המשמש ביסוד הנטען בכתב הטענות.

 15תקנה )67ב( לתקנות החדשות .שימת הלב בהקשר זה ,כי נקבעו שני חריגים לכלל האמור בדבר מתן עדיפות לשמיעת עדות בעל-
פה .כך ,שתינתן עדיפות למתן עדות בכתב בשני סוגים של תובענות) :א( בתובענה לסעד כספי שהוגשה לבית משפט מחוזי
שסכומה עולה על  2.5מיליון ) ;₪ב( תובענה לפיצויים בשל נזק גוף ותובענה שעילתה בפלת"ד שהוגשו לבית משפט מחוזי .זאת,
אם יש בכך כדי לסייע בגילוי האמת וניהול יעיל של הדיון.
 16תקנה  27לתקנות החדשות .תשומת לב ,כי התקנה מתייחסת מפורשות לטענות עובדתיות בלבד .לתקנות הישנות ,בסיפא של
תקנה )72ב( ,נקבע מפורשות כי האמור בתקנה אינו מונע העלאת טענות משפטיות חלופיות .ההערכה היא ,כי למרות שלא נקבע
כך מפורשות גם לתקנות החדשות ,אין מניעה להעלאת טענות משפטיות חלופיות.
 17תקנה )72ב( לתקנות הישנות .בנוסף ,תקנה )72א( קבעה כי" :בעל דין המסתמך בכתב טענותיו על נימוקים שונים זה מזה
ומבוססים על עובדות נפרדות ושונות ,יפרש אותם ,עד כמה שאפשר ,בנפרד ובמובחן".
 18תקנה )33א( לתקנות החדשות ,בכפוף לכלל הסעיפים בתקנה זו .להרחבה ראו פרק המזכיר המשפטי ועיקרון "לא יקובל
לרישום".
 19תקנה  69לתקנות הישנות.
 20תקנות  15ו 17-לתקנות החדשות .תשומת הלב בעניין זה כי תקנה )70א( לתקנות החדשות" :בעל דין לא יצרף לכתב טענות נספח
מקורי ולא ימסור כראיה לבית המשפט מסמך מקורי אלא את העתקו בלבד ,זולת אם הורה בית המשפט אחרת".
 27תקנה )71א( לתקנות הישנות.
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צירוף של כל מסמך הנזכר בו,
זולת אם אינו נמצא ברשותו
או בשליטתו28.

אם המסמך אינו ברשותו – יצוין בידי
מי או היכן הוא מצוי ,למיטב ידיעתו
של בעל הדין21.
) (2חוות דעת של מומחה רפואי שבכוונת
בעל הדין להסתמך עליה במהלך
המשפט22.
) (3בתובענה לפיצויים בשל נזק גוף  -על
התובע לצרף לכתב התביעה:
א .כתב ויתור סודיות רפואית23.
ב .תצהיר תשובות לשאלון מובנה
שבטופס  3שבתוספת הראשונה
)המונה  18שאלות( 24.מדובר בחידוש
משמעותי25.
תוספת :בנוסף לאמור לעיל ,בעל דין רשאי
לצרף לכתב הטענות חוות דעת של מומחה
שאיננו בעניין של רפואה26.

בסמכות ביהמ"ש להורות בכל
עת כי יימחק או יתוקן כל ענין
כתב טענות בכתב טענות שאין בו צורך,
שהוא מביש ,או שהוא עלול
מביש
להפריע לדיון הוגן בתובענה,
לסבכו או להשהותו30.

כתב טענות ינוסח מלכתחילה באופן שאינו
מבזה ,מביש או משתלח29.

 21תקנה )15א() (1לתקנות החדשות .תשומת לב ,כי בהקשר זה נקבע לתקנות החדשות חידוש לפיו אם המסמך איננו ברשות בעל
הדין ,עליו לציין מראש בידי מי או היכן הוא מצוי ,למיטב ידיעת בעל הדין .זאת ,בשונה מהתקנות הישנות אשר קבעו כי אם
המסמך אינו בידי בעל דין ,אין מחובתו לציין הצהרה כאמור בשלב זה )אלא רק בהליכים המקדמיים ,ראו בעניין זה טופס 11
לתקנות הישנות(.
 22תקנה )15א() (2לתקנות החדשות.
 23תקנה )15א() (3לתקנות החדשות ,כתב ויתור סודיות רפואית יהיה ערוך לפי נוסח טופס  1שבתוספת הראשונה.
 24מדובר ברשימת שאלות שעניינה בעיקר עברו הרפואי והתעסוקתי של התובע .זאת במקביל לאפשרות שליחת שאלון נוסף )מלבד
השאלון שבטופס  (3בהתאם לתקנה  56לתקנות החדשות.
 25בשלב זה את תצהיר התשובות לשאלון יש להעביר רק לצד שכנגד )בלי להגיש העתק בשלב זה לבית המשפט(.
 26תקנה )15ב( לתקנות החדשות.
 28תקנה  75לתקנות הישנות.
 29תקנה  32לתקנות החדשות .הוראה זו מנסה למנוע מלכתחילה מצב בו יוגשו כתבי טענות המבזים או מבישים את ההליך
המשפטי .במקרה של הגשת מסמכים כאלה ,המזכיר המשפטי מוסמך כאמור שלא לקבל מסמך שאינו עומד בהוראות התקנות.
 30תקנה )91א( לתקנות הישנות" :בית המשפט או הרשם רשאי ,בכל עת ,להורות כי יימחק או יתוקן כל ענין בכתב טענות שאין
בו צורך או שהוא מביש או עלול להפריע לדיון הוגן בתובענה ,לסבכו או להשהותו .כמו כן רשאי בית המשפט או הרשם להורות
על מחיקה או על תיקון של כתב טענות שלא קוימו לגביו הוראות תקנות אלה" .תשומת הלב ,כי בהתאם לתקנה )91ב( לתקנות
הישנות ,בעל דין לא היה ראשי לבקש מבית המשפט או מהרשם לתת הוראה כאמור ,אלא אם כן ,הוא הקדים פנייה לבעל הדין
שכנגד "תוך חמישה עשר ימים מיום המצאת כתב ההגנה האחרון או התשובה ,לפי המאוחר ,בבקשה ,למחוק או לתקן את
העניין או את כתב הטענות" .לתקנות החדשות אין הוראה דומה.
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ג.3.א .ניסוח כתב התביעה לפי התקנות החדשות
 .1חלקו הראשון של כתב התביעה :הכותרת.
תקנה  10לתקנות החדשות קובעת ,שכתב התביעה יכלול בחלקו הראשון את הפרטים האלה
בלבד ,ולפי הסדר המפורט להלן:

") (1הערכאה השיפוטית שאליה מוגש כתב התביעה; ) (2שם התובע ומספר
זהותו; ) (3שם עורך דינו של התובע אם הוא מיוצג ,לרבות מספר רישיונו;
) (4מען ופרטי התקשרות של התובע ועורך דינו; ) (5שם הנתבע ,ומספר
זהותו אם ניתן לבררו; ) (6מען ופרטי התקשרות של הנתבע – אם ניתן
לבררם; ) (7אם מי מבעלי הדין הוא פסול דין או קטין ,כמשמעותם בחוק
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות – ציון עובדה זו ,או אם מי מבעלי הדין
הוא תאגיד – ציון עובדה זו ודרך התאגדותו; ) (8סוג התביעה ונושאה ,לפי
רשימה שמנהל בתי המשפט יורה; ) (9רשימת כל הסעדים המבוקשים ושווי
נושא התובענה ,למעט בתובענה לפיצויים בשל נזק גוף ובתובענה שעילתה
בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים; ) (10סכום אגרת בית המשפט שיש
לשלם תוך הפניה לפרט בתוספת לתקנות האגרות שלפיו יש לגבות אגרה;
אם התובע פטור מאגרה ,יפנה לתקנה הפוטרת אותו מתשלומה לפי תקנות
האגרות; ) (11דבר קיומו של הליך נוסף בבית משפט או בבית דין ,בקשר
למסכת עובדתית דומה שהתובע הוא צד לו או היה צד לו; ) (12נמחקה(13) .
הזמנת הנתבע לדין ערוכה לפי נוסח טופס  2שבתוספת הראשונה אלא אם
כן מדובר בהמצאה ישירות לעורך דין; ) (14בוטלה".
אין שינוי מהותי מהקיים היום בכותרת כתבי הטענות הראשונים .עם זאת ,שימת הלב
בהקשר זה ,למספר חידושים שיש לכלול בכתב התביעה בהתאם לתקנות החדשות:
 .1פרטי עורך הדין המייצג – 31יש לציין בכתב התביעה את שם עורך הדין של התובע
)אם הוא מיוצג( ,לרבות מספר רישיונו ,המען שלו ופרטי ההתקשרות32.
 .2סוג התביעה ונושאה – יש לציין את סוג התביעה ,לפי רשימה שמנהל בתי המשפט
יורה33.
 31תקנה  10לתקנות הישנות קובעת את המען של משרד עורך הדין כ"מען להמצאה" )אם עורך הדין מייצג אותו( .עם זאת ,בהתאם
לנוסח התקנות הישנות לא היה צריך לציין באופן פרטני את דבר הייצוג ,ובפרט את פרטי הייצוג של עורך הדין.
 32פרטי התקשרות הוגדרו בתקנה  6לתקנות החדשות והם כוללים בתוכם מספרי הטלפון; פקסימיליה ודואר אלקטרוני שאליו
ניתן להמציא מסמך לפי תקנות אלה.
 33תקנה  (8)10לתקנות החדשות .ראו :הודעה בדבר הוראת מנהל בתי המשפט על רשימת סוג התביעה ונושאת לפי תקנות סדר
הדין האזרחי ,התשע״ט .(16.12.2020) 2018-כך למשל ,סוג תיק :רע״א; שם תיק :רשות ערעור אזרחי; סוג עניין :רשות ערעור
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 .3שווי נושא התובענה – יש לכלול את שווי נושא התובענה ,למעט שני חריגים ספציפיים
כאמור :בתובענה לפיצויים בשל נזק גוף ובתובענה שעילתה פלת"ד34 .
 .4סכום אגרת בתי המשפט – התקנות החדשות קובעות חידוש נוסף לפיו על התובע
לציין מראש בכתב התביעה את סכום האגרה שעליו לשלם ,וכן להפנות להוראת הדין
שבתוספת לתקנות בתי המשפט )אגרות( ,תשס"ז) 2007-להלן" :תקנות האגרות"(,
שלפיו יש לגבות אגרה .כמו כן ,אם התובע פטור מאגרה ,עליו להפנות לתקנה הפוטרת
אותו מתשלום לפי תקנות האגרות35.
 .5הליך נוסף דומה – התקנות החדשות קובעות חידוש נוסף ,לפיו על בעל הדין לפרט
באופן ספציפי את דבר קיומו של הליך נוסף בבית משפט או בבית הדין ,בקשר
למסכת עובדתית דומה שהתובע "הוא צד לו או היה צד לו"36.
 .6הזמנה לדין – קיים חידוש ביחס לתקנות הישנות:
)א( אם מדובר בהמצאה ישירות לעורך הדין – אין צורך לצרף לכתב התביעה הזמנה
לדין .שכן ,קיימת חזקה לפיה עורך הדין יודע את משמעות ההמצאה ביחס
למרשו;
)ב( אם מדובר בהמצאה לבעל דין שאיננו מיוצג – הזמנת הנתבע לדין תיערך לפי טופס
 2שבתוספת הראשונה לתקנות החדשות .דהיינו ,אם לפי התקנות הישנות הזמנה
נערכה על גבי מסמך נפרד בכתב התביעה ונחתמה על ידי פקיד משפט ,מעתה,
בהתאם לתקנות החדשות ,התובע יידרש לכלול את נוסח ההזמנה לדין במסגרת
הכותרת37.

אזרחי; על החלטה שעניינה פטור מאגרה או מעירבון; על החלטה לפי חוק מניעת הטרדה מאיימת .להרחבה ראו נספח א'
המצורף לחוברת זו.
 34תקנה  (9)10לתקנות החדשות .זאת ,בניגוד לתקנות הישנות ,אשר קבעו כי יש לציין את שוויו של נושא התובענה "ככל שאפשר
לקבעו" .עוד יוסבר ,כי ניתן להניח שהסיבה לכך שנקבעו סייגים כאמור לתקנות החדשות לעניין תביעות לפיצויים בשל נזק גוף
ותובענה שעילתה חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים – הוא שקיים בתביעות אלו פעמים רבות חוסר ודאות בנוגע לנזק הכללי
שנגרם לתובע ,ובפרט לנזק הבלתי ממוני .כמו כן ,ציון הסעד הנתבע עשוי להוות עבור התובע אישור שהסכום משקף את גובה
נזקו ,הגם שבפועל מדובר במקרים רבים בהערכה בלבד ,ובכך בין היתר ,לפגוע באפשרות לפשרה .כמו כן ,פטור זה של פירוט
הסכום הנתבע ,עולה בקנה אחד עם כך שהאגרה המשולמת על תביעה לפיצויים בשל נזק גוף היא קבועה וממילא איננה נגזרת
מהסכום הנתבע.
 35ניתן להניח שתקנה זאת נועדה בכדי לסייע בגביית האגרה המתאימה .עוד יצוין ,כי כשתקנה זאת קובעת שאם התובע פטור
מאגרה יש להפנות לתקנה ספציפית הפוטרת אתו מתשלומה ,הכוונה היא לחיקוקים הקובעים פטור סטטוטורי מאגרה )תקנות
 19ו 20-לתקנות האגרות שעניינן בעלי דין פטורים מאגרה ועניינים הפטורים מאגרה( .אין הכוונה למקרים בהם מבוקש פטור
מאגרה לפי תקנה  14לתקנות האגרות )שאז יש צורך בהגשת בקשה סדורה בהתאם לתנאים שנקבעו בתקנה זאת(.
 36תקנה  (11)10לתקנות החדשות .בהקשר זה ,יצוין ,כי שינוי זה מבטא את עקרון השקיפות ותום הלב מצד בעלי הדין ,הקבוע
כעיקרון יסוד לתקנות החדשות .כמו כן ,חובה זו עשויה לייעל את ההליך השיפוטי ולמנוע קיומן של הכרעות והתדיינויות
סותרות על ידי טריבונלים שיפוטיים שונים ,בנוגע לאותן עובדות.
 37כך שזו תומצא לנתבע כחלק מהמצאת כתב התביעה כולו וללא צורך בחתימת פקיד בית המשפט על ההזמנה לדין.
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 .2חלקו השני של כתב התביעה :תמצית

הטענות38.

תקנה  11לתקנות החדשות קובעת כי בכתב תביעה יפורטו העניינים האלה בלבד ולפי הסדר
המפורט להלן:
! תיאור תמציתי של בעלי הדין;
! הסעד המבוקש באופן תמציתי;
! תמצית העובדות הנחוצות לביסוסה של עילת התביעה ומתי נולדה;
! העובדות המקנות סמכות לבית המשפט.
 .3חלקו השלישי של כתב התביעה :פירוט הטענות.
תקנה  14לתקנות החדשות קובעת כי כתב טענות יכלול בחלקו השלישי את פירוט העובדות
שביסוד כתב הטענות וכל מידע נוסף למיטב הידיעה ,שתכליתו לסייע בהבהרת המחלוקת
ובמיקוד הפלוגתות שבין בעלי הדין.
ג.3.ב .ניסוח כתב ההגנה לפי התקנות החדשות
 .1חלקו הראשון של כתב ההגנה :הכותרת.
תקנה  12לתקנות החדשות קובעת כי בכתב ההגנה יפורטו העניינים האלה בלבד ולפי הסדר
המפורט להלן:
! הערכאה השיפוטית שאליה הוגש כתב התביעה וכן מספר התיק בבית המשפט;
! שם התובע ועורך דינו ופרטיהם כפי שהם מופיעים בכתב התביעה ושמו של הנתבע
ומספר זהותו;
! שם עורך דינו של הנתבע אם הוא מיוצג ,לרבות מספר רישיונו;
! מען ופרטי התקשרות של הנתבע ושל עורך דינו;
! אם הנתבע הוא פסול דין או קטין ,כמשמעותם בחוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות – ציון עובדה זו ,או תאגיד – ציון עובדה זו ודרך התאגדותו;
! המועד האחרון להגשת כתב ההגנה  -תשומת הלב לחידוש הקבוע בתקנה  30לתקנות
החדשות ,לפיו בנוסף לחובת פירוט המועד האחרון להגשת כתב ההגנה בשולי כותרת

 38תקנה )9ג() (2לתקנות החדשות.
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המסמך ,ישנה חובה לפרט גם מהו המועד שבו הומצא לו כתב התביעה 39.הוראה זאת
נועדה להגביר את עמידת הצדדים במועדים שנקבעו להם ,כחלק ממטרת הרפורמה.

 .2חלקו השני של כתב ההגנה :תמצית הטענות.
תקנה  13לתקנות החדשות קובעת כי בכתב הגנה יפורטו העניינים האלה בלבד ולפי הסדר
המפורט להלן:
! טענות מקדמיות;
! תמצית טענות ההגנה שיפורטו לפי סדר עילות

התביעה;40

! טיעונים לעניין הסעד המבוקש.
 .3חלקו השלישי של כתב ההגנה :פירוט העובדות.
תקנה  14לתקנות החדשות קובעת כי כתב טענות יכלול בחלק זה פירוט העובדות המשמשות
יסוד לכתב הטענות וכל מידע נוסף שתכליתו לסייע בהבהרת המחלוקת ובמיקוד הפלוגתות
שבין בעלי הדין .זאת ועוד ,תקנה )14ב( קובעת בפירוש ,כי הנתבע ייחשב מודה בכל העובדות
הכלולות בכתב התביעה ,זולת הטענות שהכחיש באופן מפורש ומפורט ,בחלקו השלישי של
כתב ההגנה .אולם ,לעניין שיעור דמי נזק יראו אותו כשנוי במחלוקת ,אלא אם הודו בו
במפורש41.

ג.3.ג .השלכות אי-הגשת כתב הגנה
תקנה  130לתקנות החדשות קובעת כי נתבע שלא הגיש כתב הגנה בתוך המועד שנקבע לכך
או שכתב ההגנה נמחק ,רשאי בית המשפט לדרוש מהתובע כשתי ברירות מחדל מובנות
וחלופיות42:
 39תקנה  30לתקנות החדשות קובעת כך" :הגיש בעל דין כתב טענות לבית המשפט ,יפרט בשולי כותרת המסמך את המועד האחרון
שעליו להגיש את כתב הטענות לפי תקנות אלה או לפי החלטת בית המשפט ,ואם הוא משיב או מגיב למסמך אחר – גם מהו
המועד שאותו מסמך הומצא לו".
 40הנתבע ייחשב מודה בכל העובדות הכלולות בכתב התביעה ,למעט אלה שהכחיש באופן מפורש .חריג לכך :שיעור דמי הנזק אשר
יחשב שנוי במחלוקת .אלא אם כן הנתבע הודה בו במפורש .ראו תקנה )14ב( לתקנות החדשות )זאת בדומה לתקנות  85ו86 -
לתקנות הישנות(.
 41זאת בדומה לקבוע בתקנות  83ו 84-לתקנות הישנות.
 42זאת בשונה מתקנה )97א( לתקנות הישנות אשר קבעה כי נתבע שלא הגיש כתב הגנה תוך המועד שנקבע לכך ,ייתן בית המשפט
או הרשם פסק דין שלא בפניו על יסוד כתב התביעה בלבד; היתה התביעה שלא על סכום כסף קצוב ,יהא בית המשפט רשאי,
מטעמים מיוחדים שיירשמו ,לדרוש מן התובע הוכחה "מלאה או חלקית" של תביעתו או מקצתה לפני שיינתן פסק הדין;
הייתה התביעה לפני הרשם והיה הרשם סבור כי אין לתת פסק דין ללא שמיעת עדות – יעביר את התביעה לבית המשפט .דהיינו
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)א( הוכחה מספקת של התביעה ,כולה או מקצתה;
)ב( לתת פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד.
דהיינו ,בהתאם לנוסח התקנות החדשות ,כאשר נתבע לא הגיש כתב הגנה במועד או שכתב
הגנתו נמחק ,בית המשפט רשאי לתת פסק דין בהיעדר הגנה על יסוד כתב התביעה בלבד ,או
לדרוש מהתובע הוכחה "מספקת" של תביעתו ,כולה או מקצתה .עניין זה חל הן בתביעה
שלא על סכום כסף קצוב והן בתביעה על סכום כסף קצוב.

ג.3.ד .טענות שיש לטעון "בהזדמנות הראשונה"
יש לציין את הטענות המקדמיות שיש בהן ,כולן או מקצתן ,כדי לסלק את התביעה על הסף.
מבין הטענות המקדמיות:
טענת חוסר סמכות ,תניית שיפוט זר או פורום בלתי נאות – יעלו ב"הזדמנות
)(1
הראשונה לאחר הגשת כתב התביעה"43.
התיישנות – תעלה "בהזדמנות הראשונה לאחר הגשת התובענה"44.
)(2
עיכוב הליכים בשל קיומה של תניית בוררות – לא יאוחר מהיום שטען
)(3
המבקש לראשונה לגופו של ענין התובענה45.
מעשה בית דין – בהזדמנות הראשונה לאחר שנודע לטוען אותה על עצם
)(4
קיומה46.
חשוב לציין ,כי תקנה  28לתקנות החדשות קובעת ,כי יש לכלול טענה מקדמית לכל
המאוחר בכתב ההגנה 47.טענה מקדמית שלא פורטה בכתב ההגנה לא תועלה בשלב

בהתאם לנוסח התקנות הישנות ,נקבע כי בית המשפט יהא רשאי "לדרוש מן התובע הוכחה מלאה או חלקית של תביעתו או
מקצתה לפני שיינתן פסק הדין" .דהיינו ,התקנות החדשות שינו את המונח להוכחה מספקת .כמו כן ,בהתאם לתקנה  97לתקנות
הישנות נדרשו כאמור טעמים מיוחדים על מנת לדרוש מהתובע הוכחה מלאה או חלקית של תביעתו שהינה תביעה לסכום קצוב.
אולם ,לתקנות החדשות הושמטה דרישה זו של טעמים מיוחדים .כמו כן אין אבחנה בין תביעה לסכום קצוב לתביעה שאינה על
סכום קצוב בעניין זה.
 43תקנה  29לתקנות החדשות .עוד נקבע ,לתקנות החדשות שאם בעל דין לא העלה טענות אלו במועד כאמור ,בית המשפט רשאי
לפסוק הוצאות לטובת בעל הדין שכנגד או לטובת אוצר המדינה.
 44סעיף  3בחוק ההתיישנות ,תשי"ח ,1958-הקובע כי "אין נזקקים לטענת התיישנות אם לא טען הנתבע טענה זו בהזדמנות
הראשונה לאחר הגשת התובענה".
 45סעיף )5ב( בחוק הבוררות ,תשכ"ח ,1968-הקובע כי" :בקשה לעיכוב הליכים יכול שתוגש בכתב ההגנה או בדרך אחרת ,אך לא
יאוחר מהיום שטען המבקש לראשונה לגופו של ענין התובענה".
 46בפסיקה נפסק כי ככלל ,טענה בדבר מעשה בית דין יש להעלות בהזדמנות הראשונה לאחר שנודע לבעל הדין הטוען לה את
העובדות המקימות אותה .לעניין זה ראו ,ע"א  1351/06ח'ורי נ' חברו ארמון ההגמון )קסר אלמוטראן( בע"מ )פורסם בנבו,
.(17.09.2007
 47ראו גם תקנה  13לתקנות החדשות ,אשר קובעת כאמור לעיל ,כי בחלקו השני של כתב ההגנה יפרט בעל הדין "את העניינים
האלה בלבד ולפי הסדר המפורט להלן (1) ...:טענות מקדמיות"
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מאוחר יותר ,אלא אם כן בית המשפט נתן רשות לכך 48.דהיינו ,יש לטעון תמיד
"טענה מקדמית" בהזדמנות הראשונה49.

ג.3.ה .כתב תשובה לפי התקנות החדשות
כתב תשובה הוא מסמך שאין חובה להגישו 50.כידוע ,כתב תשובה לא נועד לכפור בטענות
הנתבע בכתב ההגנה ,אלא הוא יוגש כאשר בדעתו של המשיב לעורר טענות שאינן על דרך
ההכחשה .כתב תשובה לא יכלול נימוק תביעה חדש או כל טענה שאינה מתיישבת עם
טענותיו הקודמות של בעל הדין 51.עוד נקבע ,כי במידה ולא הגיש התובע כתב תשובה ,יראו
אותו כמכחיש את כל הטענות שנטענו בכתב ההגנה ,ובלבד שהתובע לא הודה בהן במפורש52.
כנגזר מכך ,אסור להעלות עילת תביעה חדשה בכתב התשובה לכתב ההגנה.
תובע רשאי להגיש כתב תשובה לכתב ההגנה תוך  14ימים מיום שהומצא לו כתב ההגנה,
היקפו של כתב התשובה לא יעלה על שלושה עמודים53.
ג.3.ו .שונות
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! כאמור ,נוספה חובת פירוט בשולי כותרת המסמך של המועד האחרון שעל בעל הדין
להגיש את כתב הטענות ואם הוא משיב או מגיב למסמך – על בעל הדין לפרט גם מהו
המועד שבו המסמך הומצא לו"54.
! חובת צירוף ייפוי כוח מטעם בעל הדין לכתב הטענות הראשון המוגש

בהליך55.

 48בהקשר זה חשוב לעמוד על השוני בין תקנה  28ל 29-לתקנות החדשות .ההבדל נעוץ בכך שככלל יש להעלות טענות מקדמיות
במסגרת כתב ההגנה )תקנה  ,(28ואולם אם הוגש כתב טענות נוסף כמו תשובה לבקשה לסעד זמני )לפני שהוגש כתב הגנה( הרי
שיש להעלות טענות של חוסר סמכות ,פורום בלתי נאות ותנית שיפוט זר ,עוד במסגרת אותה תגובה כאמור )תקנה .(29
 49טענה מקדמית היא "טענה שיש בה כדי לסלק את התביעה כולה או מקצתה על הסף" בהתאם לתקנה  6לתקנות החדשות.
 50ראו לשון תקנה )18א( רישא לתקנות החדשות הקובעת כי "תובע רשאי להגיש כתב תשובה ."...זאת ,בדומה לרישא של תקנה
 61לתקנות הישנות.
 51זאת ,בדומה לתקנה  64לתקנות הישנות.
 52זאת ,בדומה להסדר שנקבע בסיפא של תקנה  61לתקנות הישנות.
 53זאת ,בשונה מהקבוע לתקנות הישנות ,בהן אין מגבלה לעניין היקף כתב התשובה והמועד להגשת כתב תשובה היה בתוך 15
ימים מיום שהומצא כתב ההגנה .לעניין זה ,ראו תקנה  61לתקנות הישנות.
 54תקנה  30לתקנות החדשות.
 55תקנה )9ה( לתקנות החדשות .זאת ,בשונה מתקנה  472לתקנות הישנות.
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ד.

כתב תביעה שכנגד; כתב הגנה שכנגד; כתב תשובה שכנגד; והודעה לצד שלישי

כל ההוראות החלות על כתב תביעה וכתב הגנה כאמור לעיל ,המצויות בסימן א' בפרק ג'
לתקנות החדשות ,חלות בשינויים המחויבים ,על כתב תביעה שכנגד ,כתב הגנה שכנגד,
הודעה לצד שלישי ,כתב הגנה לצד שלישי ועל כתב תשובה לכתב ההגנה ,כאמור בתקנות
)21ב( ו)23-א( לתקנות החדשות.

ד.1.א .תביעה שכנגד
ככלל ,ההסדר הנוגע לתביעה שכנגד דומה במהותו להסדר הקיים בתקנות  52-60לתקנות
הישנות .במסגרת התקנות החדשות ,הנושא מוסדר בתקנה .21
ככלל ,לנתבע קיימת זכות מוקנית להגיש כתב תביעה שכנגד .ניתן להגיש תביעה שכנגד גם
כנגד בעלי דין שאינם בתביעה העיקרית ,כאשר במקרה זה על התובע שכנגד להמציא להם
את כל כתבי הטענות שהוגשו עד אותו שלב56.
תקנה )21ב( לתקנות החדשות קובעת כי דין תביעה שכנגד כדין תביעה לכל דבר ועניין 57.עוד
קובעת התקנה כי התקנות הנוגעות להגשת כתבי טענות בסימן א' פרק ג' יחולו בשינויים
המחויבים גם על כתבי הטענות שכנגד.
המשך קיומה של התביעה שכנגד איננו תלוי בקיום התביעה המקורית .במילים אחרות ,גם
מקום בו ניתן פסק דין בתביעה המקורית בטרם הסתיים הבירור בתביעה שכנגד ,לא יהיה
בכך כדי להביא לסיום בירורה של התביעה שכנגד.
במסגרת תקנה )21ג( לתקנות החדשות ניתן לבית המשפט ,בדומה להסדר הנוגע להודעה לצד
שלישי ,שיקול דעת באשר לעיתוי שמיעת התביעה שכנגד וסדר ניהולה.
מספר דגשים:
• צד שלישי שהומצאה לו הודעת צד שלישי אינו יכול להגיש תביעה

שכנגד58.

• בעוד שבתקנה  52לתקנות הישנות נקבע כי נתבע רשאי להעלות טענת קיזוז בכתב
ההגנה ,הרי שנוסח תקנה  21לתקנות החדשות אינו כולל הוראה זו .יחד עם זאת,
 56תקנה )21א( לתקנות החדשות.
 57בדומה לתקנה  55סיפא לתקנות הישנות ,לפיה "דין כתב תביעה שכנגד כדין כתב תביעה שבו נפתחה התובענה".
 58תקנה )23ג( לתקנות החדשות.
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הואיל וזכות הקיזוז הנה זכות מהותית )להבדיל מזכות דיונית( ,הרי שניתן לטעון כי
ניתן להעלותה בכתב ההגנה ,גם תחת התקנות החדשות.

ד.1.ב .הודעה לצד שלישי
כפי שנראה להלן ,ההסדר הקבוע בתקנות החדשות בכל הנוגע להליך ההודעה לצד שלישי –
שהינו מעין "תביעה על תנאי" – דומה במהותו להסדר שהיה קבוע ביחס לכך בתקנות
הישנות59.
ד.1.ב.1.

המקרים שבהם ניתן ליתן הודעה לצד שלישי

תקנה  22לתקנות החדשות מסדירה את המקרים החלופיים בהם ניתן ליתן הודעה לצד
שלישי:
 .1מקרים בהם הנתבע זכאי מהצד השלישי להשתתפות ,לשיפוי או לביצוע פעולה בנוגע
לסעד הנתבע;
 .2מקרים בהם מתקיים קשר עובדתי או משפטי משותף בסוגיה שבין הנתבע לצד השלישי,
הכרוכה בנושא התובענה.
כעולה מנוסח התקנה ,מדובר בזכות מוקנית לבעל דין בהליך בסדר דין רגיל ,אשר אינה תלויה
בקבלת רשות בית המשפט.
במסגרת תביעה במסלול של דיון מהיר )על סוגיו – ר' המפורט בפרק דיון מהיר( ,אין הנתבע
בעל זכות מוקנית להגשת הודעה לצד שלישי ,וזו טעונה קבלת רשות של בית המשפט60.

ד.1.ב.2.

תוכן ההודעה וסדרי הדין

תקנה  23לתקנות החדשות עוסקת בתוכן ההודעה והפן הטכני שבמסירת הודעה לצד שלישי:
א .תקנה )23א( לתקנות החדשות קובעת כי התקנות הנוגעות לכתבי טענות )תביעה ,הגנה
ותשובה( כאמור בסימן א' בפרק ג' ,יחולו בשינויים המחויבים על הודעה לצד שלישי,
על כתב ההגנה של הצד השלישי ועל כתב התשובה לכתב הגנה זה.
 59תקנות  216-218לתקנות הישנות.
 60תקנה )80ב( לתקנות החדשות.
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ב .תקנה )23ב( לתקנות החדשות קובעת כי הודעה לצד שלישי בהליך בסדר דין רגיל תוגש
בתוך הזמן שנקבע להגשת כתב הגנה ) 60ימים או  120ימים בתביעות רשלנות רפואית,
אלא אם המועד הוארך מטעמים המצדיקים זאת(61.
ג .כמו כן ,תקנה )23ב( קובעת כי יש לצרף להודעה לצד שלישי העתקים מכל כתבי הטענות
שהוגשו בהליך.
ד .תקנה )23ג( לתקנות החדשות קובעת כי צד שלישי שהומצאה לו הודעה הינו נתבע לכל
דבר ,אך הוא אינו יכול להגיש תביעה שכנגד .מדובר בחידוש לעומת התקנות הישנות
שלא הגבילו זאת.
ה .תקנה )23ד( לתקנות החדשות קובעת כי צד שלישי שהומצאה לו הודעה יכול לחלוק על
ההודעה ו/או על התובענה באמצעות הגשת כתב הגנה בתוך  60ימים מהיום שההודעה
הומצאה לו.
לצד זאת ,נעיר שבהליך דיון מהיר ,ככל שבית המשפט התיר לתת הודעה לצד שלישי,
יעמדו לרשות הצד השלישי  45ימים להגיש כתב הגנה62.
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ו .תקנה )23ה( לתקנות החדשות קובעת כי שאר סדרי הדין )עיתוי שמיעת ההודעה וסדר
ניהולה( ייקבעו לפי שיקול דעתו של בית המשפט .מדובר בתקנה המקבילה במהותה
לתקנה  222לתקנות הישנות.
יש לשים לב כי ההסדר שבתקנה )223ב( לתקנות הישנות ,לפיו בכל מקרה לא ניתן להוציא
לפועל פסק דין כנגד הצד השלישי אם בעל הדין שנתן את ההודעה לא קיים את פסק הדין
נגדו באותה תובענה ,אינו כלול בתקנות החדשות.

 61לעניין המועדים להגשת כתב הגנה ראו תקנה )9ב( לתקנות החדשות ,אליה מפנה תקנה )23ב(.
 62תקנה )80ב( לתקנות החדשות.
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ה.

תיקון כתבי הטענות

בכל הקשור לתיקון כתבי טענות ,ההסדר הקבוע לתקנות החדשות שונה משמעותית
מההסדר שהיה קיים על פי התקנות הישנות .על מנת לעשות סדר ,נציג הדברים במסגרת
הטבלה שלהלן:
התקנות הישנות
תקנה  – 92בית המשפט או הרשם
רשאי ,בכל עת ,להתיר לכל אחד
מבעלי הדין לשנות או לתקן את
כתבי טענותיו בדרך ובתנאים
הנראים צודקים ,וכל תיקון כזה
ייעשה לפי הצורך ,כדי שבית
המשפט יוכל להכריע בשאלות
שהן באמת השאלות השנויות
במחלוקת בין בעלי הדין .תיקון
של טענה עובדתית או הוספתה,
השיקולים בבחינת טעונים הגשת תצהיר המאמת את
תיקון כתב טענות העובדות.

התקנות החדשות
תקנה  – 46בית המשפט רשאי
להורות בכל עת ,כי יתוקן כל
עניין בכתב טענות או כי יצורף
בעל דין או יימחק שמו של בעל
דין מכתב התביעה .זאת ,לשם
קיומו של הליך שיפוטי ראוי
והוגן ,תוך התחשבות ,בין
השאר:
)א( בהתנהלותו של מבקש
התיקון;
)ב( בשלב הדיוני שבו
מוגשת הבקשה;
)ג( במטרה שהתיקון
המבוקש צפוי להשיג.
ניסוח התקנה החדשה ,אשר
נוקט במילים "רשאי להורות"
)להבדיל מ"רשאי להתיר"
שמופיע לתקנות הישנות( מלמד
כי התקנה החדשה מקנה לבית
המשפט את האפשרות להורות
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גם מיוזמתו על תיקון כתב
טענות63.

תקנה  – 92המועד להגשת בקשה
לתיקון כתב טענות הנו "בכל
עת" ,כאשר הבקשה תיבחן לאור
השיקולים דלעיל.

תקנה )49ב(  -במסגרת התקנות
החדשות קיימת סתירה מסוימת
בכל הקשור למועד הגשת
הבקשה לתיקון כתב טענות .כך,
בעוד שתקנה  46מציינת כי
המועד להגיש בקשה לתיקון
כתב טענות הנו בכל עת ,הרי שעל
פי תקנה )49ב( ,המועד להגישה
הנו בתוך  60ימים ממועד הגשת
כתב הטענות האחרון64.

במסגרת השיקולים ,בית המשפט
בוחן אף את מועד הגשת הבקשה,
ואת הסיבה להגשת הבקשה
באותו מועד )כך למשל גילוי
עובדות חדשות בשלב מאוחר של
הליך יכול להצדיק הגשת כתב
המועד להגשת
ייתכן שדרך ליישב הסתירה הנה
בקשה לתיקון כתב טענות מתוקן(.
בבחינת מועד גילוי העובדות
טענות
נשוא בקשת התיקון .כך ,ככל
שגילוי העובדות היה בשלב
מאוחר של ההליך ,ניתן יהיה
לטעון כי יש לאפשר הגשת
הבקשה בסמוך לכך ,גם אם
הדבר ארע לאחר תום  60הימים
כאמור ,וזאת בהתאם לסמכות
הכללית של בית המשפט
להארכת מועדים )ר' גם תקנה
)176ג( לתקנות החדשות(.

 63בנוסף לכך ,בתקנה )91א( לתקנות הישנות ניתנה לבית המשפט הסמכות להורות על מחיקה או תיקון כל עניין בכתב טענות שאין
בו צורך או מביש או עלול להפריע לקיומו של דיון הוגן וכו'(.
 64על-פי תקנה  6לתקנות החדשות "כתב טענות אחרון" הוא כתב תשובה או המועד שחלף להגשתו ,לפי המוקדם ,ובדיון מהיר –
כתב הגנה.
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בנוסף ,כפי שחל ביחס לבקשות
בהתאם לתקנות החדשות ,על
המבקש לתקן את כתב טענותיו
החובה לפנות לבעל הדין שכנגד,
 7ימים בטרם הגשתו את
הבקשה ,ולהודיע לו על כוונתו
להגיש בקשה בעניין65.
תקנה  – 93כתב טענות מתוקן תקנה )46ב( – כתב טענות
יוגש תוך חמישה עשר ימים ,אם מתוקן יוגש בתוך עשרים ימים.
המועד להגשת
כתב טענות מתוקן לא קבע בית המשפט או הרשם
מועד אחר.
תקנה  – 94לצד השני ,זכות תקנה  – 47בניגוד למצב הקודם,
מוקנית להגיש כתב טענות לבעל דין שכנגד אין זכות
זכות בעל הדין
שכנגד להגיש כתב מתוקן ,ללא נטילת רשות מבית מוקנית להגשת כתב טענות
מתוקן גם הוא ,אלא יש צורך
המשפט.
טענות מתוקן
ברשות בית המשפט ,שיקבע גם
מטעמו
את התנאים לכך.
תקנה  – 94תשובה לכתב טענות
מתוקן תוגש על ידי בעל הדין
שכנגד תוך הזמן העומד לרשותו
המועד להגשת
אותה שעה להגשת כתב טענותיו
כתב טענות מתוקן
או תוך חמישה עשר ימים מיום
מטעם בעל הדין
שהומצא לו כתב הטענות
שכנגד
המתוקן ,הכל לפי המאוחר ,אם
לא קבע בית המשפט או הרשם
מועד אחר.

 65תקנה )49ד( לתקנות החדשות.

תקנה ) 47ב( – אם התיר
ביהמ"ש הגשת כתב טענות
מתוקן לבעל הדין שכנגד ,כתב
הטענות המתוקן יוגש בתוך
עשרים ימים ,אלא אם כן הורה
בית המשפט אחרת.
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אי הגשת כתב
טענות מתוקן על
ידי בעל הדין
שכנגד

צירוף תצהיר
לכתב הטענות
המתוקן

תקנה  - 95בעל דין שכנגד שלא
השיב לתיקון כתב טענות או לא
תיקן את כתב טענותיו במועד ,
יראו אותו כאילו הוא מסתמך על
כתב טענותיו המקורי.

תקנה )47ב( – אם בעל הדין
שכנגד בחר שלא להגיש כתב
טענות מתוקן כאמור ,יוכל
להסתמך על כתב הטענות
המקורי שהגיש ועל הכחשת
המפורט בתיקון.

תקנה  – 94תיקון של טענה אין הוראה ספציפית לעניין זה.
עובדתית או הוספתה ,טעונים יחד עם זאת ,החובה הכללית
הגשת תצהיר המאמת את לצירוף תצהיר לאימות עובדות
בכל בקשה קבועה בתקנה (1)50
העובדות.
לתקנות החדשות66.
כלומר ,על פי ההסדר הקיים
לתקנות הישנות ,בעל דין המגיש
כתב טענות מתוקן ,חייב לתמוך
העובדות שתוקנו או הוספו
בתצהיר.

תקנה  - 136לתקנות הישנות,
לצדדים קיימת זכות מוקנית
תיקון כתב טענות
לתיקון כתבי טענותיהם ,בתוך 15
לאחר קבלת חוות
ימים ,לאחר קבלת חוות דעת
דעת מומחה מטעם
מומחה של בית המשפט .כפי
בית המשפט
שנקבע בפסיקה ,התיקון מוגבל
לאור האמור בחוות הדעת.

לתקנות החדשות ,אין הסדר
מקביל ,ונראה כי הכללים
החלים ביחס להגשת בקשה
לתיקון כתב טענות כמפורט
לעיל ,חלים גם במקרה זה.

תקנה  – 91בית המשפט או הרשם תקנה  – 32כתב טענות ינוסח
תיקון כתב טענות רשאי ,בכל עת ,להורות כי יימחק באופן שאינו מבזה ,מביש או
בשל לשון מבזה או או יתוקן כל ענין בכתב טענות ,משתלח.
מטעם שאין בו צורך או שהוא
מבישה
תקנה )33א( – מזכיר המשפטי
מביש או עלול להפריע לדיון הוגן
רשאי לא לקבל מסמך שיאנו
 66במקור נוסח תקנה  48לתקנות החדשות קבעה ,כי תיקון של טענה עובדתית או הוספתה ,טעונים תצהיר תמציתי מטעם בעל
הדין שתיקן או הוסיף אותה ,המאמת את העובדות האמורות בלבד ,בהיקף ובתנאים שיורה בית המשפט בעת מתן ההיתר
לתיקון .נוסח זה הושמט בגדרי תיקון מספר  2לתקנות החדשות.
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בתובענה ,לסבכו או להשהותו ממלא אחר הדרישות בתקנות
אלה.
)תקנה )91א((.
זאת ,בלבד שהמבקש פנה
בתחילה לבעל הדין שכנגד ,תוך
 15ימים מיום המצאת כתב
ההגנה האחרון או התשובה ,לפי
המאוחר ,בבקשה למחוק או
לתקן את העניין או את כתב
הטענות )תקנה )91ב((.

לסיכום:

התקנות הישנות

התקנות החדשות

תיקון כתב טענות

ברשות בית המשפט

ברשות בית המשפט

מתי?

בכל עת

בכל עת  60 /ימים לאחר
כתב הטענות האחרון

 15ימים

 20ימים

זכות אוטומטית

ברשות בית המשפט

המועד הקבוע 15 /ימים –
המאוחר מבניהם

 20ימים

הגשת כתב טענות
מתוקן
תיקון כתב טענות
צד שכנגד
מועד כתב טענות
שכנגד מתוקן
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ו.

איחוד עילות תביעה וצירוף/מחיקת בעלי דין
התקנות הישנות

תקנה – 46
)א( תובע רשאי לאחד לתובענה אחת כמה עילות,
בין נגד נתבע אחד ובין נגד כמה נתבעים יחד;
תובעים אחדים רשאים לאחד לתובענה אחת כמה
עילות שהם מעוניינים בהן יחד ,בין נגד נתבע אחד
ובין נגד כמה נתבעים יחד; והכל כשאין הוראה
אחרת בעניין זה.

תקנות החדשות
תקנה – 24
תובע יאחד בכתב תביעה אחד את כל
עילות התביעה כלפי נתבע בשל אותה
מסכת עובדתית ,ורשאי הוא לאחד
בכתב תביעה אחד גם עילות תביעה
אחרות כלפי אותו נתבע ,והכל בכפוף
לסמכותו העניינית של בית המשפט.

)ב( תביעותיהם של תובעים יחד מותר לאחד
בתובענה אחת עם תביעותיהם הנפרדות של אותם
תובעים ,כולם או מקצתם ,נגד אותו נתבע.
)ג( אוחדו עילות ,יהא שיפוטו של בית המשפט
באותה תובענה תלוי בסכום או בשווי של כלל
נושאי התובענה ביום שהוגשה

תקנה  24לתקנות החדשות מסדירה את נושא איחוד עילות התביעה .בעוד שעל פי תקנה )46א(
לתקנות הישנות אין התובע חייב להגיש תביעה על כלל העילות הקיימות לו כנגד נתבע )התובע
"רשאי" – קרי לא חייב – לאחד את העילות לתובענה אחת( ,הרי שתקנה  24לתקנות החדשות
קובעת ,ברחל ביתך הקטנה ,כי על תובע לאחד בכתב תביעה אחד את כל עילות התביעה כנגד
נתבע בשל אותה מסכת עובדתית .כך ,למשל ,בעוד שבעבר לא הייתה חובה לתבוע במסגרת
תביעה לפינוי פולש גם תביעה לדמי שימוש )ואף לא נדרש היה פיצול סעדים לשם כך )שכן
מדובר בעילות נפרדות – קניינית והתעשרות שלא כדין(( ,הרי שכיום ,יש לתבוע את שתי
העילות במסגרת אותה תביעה.
לעומת זאת ,מקום בו לתובע מספר עילות תביעה כנגד נתבע ,אשר אינן נובעות מאותה מסכת
עובדתית ,התובע רשאי )אך לא חייב( לאחד עילות אלו תחת כתב תביעה אחד.
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איחוד התביעה כאמור הנו בכפוף לסמכותו העניינית של בית המשפט .כאשר אוחדו בכתב
תביעה מספר עילות ,הסמכות העניינית נקבעת לפי שווי כלל נושאי התובענה )בדומה לכלל
שחל בתקנה )46ג( לתקנות הישנות(.

ו .1.צירוף בעלי דין בעת הגשת התביעה
תקנה )26א( לתקנות החדשות קובעת כי ניתן לצרף בכתב תביעה אחד ,כתובע או כנתבע ,כל
אדם שצירופו דרוש לצורך הכרעה ביעילות ובשלמות בתובענה ,בתנאי שלכל בעלי הדין
המצורפים יחד שאלה עובדתית או משפטית משותפת .תשומת הלב ,כי התקנה מאפשרת
לצרף בעל דין כנתבע אף אם לא מבוקש כנגדו סעד ,אלא משום שהוא דרוש לשם הכרעה
ביעילות ובשלמות בתובענה )בדומה לסמכות בית המשפט לפי תקנה  24לתקנות הישנות(.
סעיף )26ב( לתקנות החדשות קובע כי במקרה של ספק באשר לזהות האדם שממנו התובע
זכאי לסעד ,התובע רשאי לצרף מספר נתבעים ,כדי ששאלת החבות והיקפה בנוגע לכל אחד
מהם תתברר במהלך הדיון.

ו .2.צירוף/מחיקת בעלי דין במהלך בירור התביעה
בעוד שתקנה  26לתקנות החדשות דנה באופן צירוף בעלי דין בשלב הגשת התביעה ,הרי
שצירוף או מחיקת בעלי דין במהלך ההליך ,הוסדר בתקנה )46א( לתקנות החדשות ,הנוגעת
לתיקון כתב טענות.
כך ,בתקנה )46א( לתקנות החדשות ,נקבע כי בית המשפט רשאי בכל עת להורות כי יצורף
בעל דין או יימחק שמו של בעל דין מכתב התביעה ,לשם קיומו של הליך שיפוטי ראוי והוגן,
תוך התחשבות בשיקולים שחלים ביחס לתיקון כתב טענות )ר' לעניין זה המפורט בפרק הדן
בתיקון כתבי טענות(.
תקנה )46ב( קובעת כי כתב טענות מתוקן ,לרבות בכל הקשור לצירוף או מחיקת בעל דין,
יוגש בתוך  20ימים ממתן ההיתר כאמור .כפי שנסביר בפרק הדן בתיקון כתב טענות ,בהתאם
להסדר החל על כתבי טענות ,לבעל הדין שכנגד אין זכות מוקנית לתיקון כתב טענותיו )בניגוד
להסדר הקיים בתקנות הישנות( ,והדבר נתון לשיקול דעת בית המשפט ,כמפורט בתקנה 47
לתקנות החדשות.
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יש לציין את תקנה )63ב() (11לתקנות החדשות בה נקבע כי בית המשפט רשאי ,מיוזמתו או
לבקשת בעל דין – להורות על צירוף בעלי דין ומחיקתם גם במסגרת ישיבת קדם המשפט.
מועד הגשת הבקשה לצירוף צד – הגם שבתקנה )46ב( לתקנות החדשות צוין כי בית המשפט
רשאי להתיר צירוף בעל דין בכל עת ,הרי שבקשה לצירוף צד להליך ,כמפורט בתקנה )49א()(5
ותקנה )49ב( ,תוגש לא יאוחר משישים ימים ממועד הגשת כתב הטענות האחרון )ראה
המפורט ביחס לתיקון כתבי טענות(.
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ז.

תביעה תכיל את מלוא עילות הסעד ופיצול סעדים
המצב כיום

תקנה - 44

תקנות החדשות
תקנה – 25

)א( תובענה תכיל את מלוא הסעד שהתובע )א( תובע יכלול בכתב תביעה את מלוא
זכאי לו בשל עילת התובענה; אך רשאי הסעד שלטענתו הוא זכאי לו בשל עילת
תובע לוותר על חלק מהסעד כדי להביא את התביעה ולא יוכל להגיש תביעה בשל החלק
התובענה בתחום שיפוטו של בית המשפט .שלא תבע.
)ב( תובע שלא כלל בתובענה חלק מהסעד או )ב( תובע יכלול בכתב התביעה את כל
ויתר עליו ,לא יגיש אחרי כן תובענה בשל הסעדים המבוקשים בשל עילת תביעה
אחת ,אלא אם כן הרשה לו בית המשפט או
חלק זה.
הדין מתיר שלא לתבעו במסגרת אותה
תקנה - 45
תביעה; רשות מבית המשפט לא תינתן אלא
מי שזכאי לסעדים אחדים בשל עילה אחת ,במסגרת בקשה לפיצול סעדים.
רשאי לתבוע את כולם או מקצתם; אך אם )ג( בית המשפט יכריע בבקשה לפיצול
לא תבע את כולם ,לא יתבע אחרי כל סעד סעדים עד תום קדם המשפט.
שלא תבעו ,אלא אם כן הרשה לו בית
המשפט שלא לתבעו.
ז .1.תביעת מלוא הסעד מכוח עילת התביעה אחת )תקנה )25א( לתקנות החדשות(:
הכלל :על התובע לכלול בכתב התביעה את מלוא הסעד שלטענתו הוא זכאי לו מכוח עילת
התביעה ,ולא יוכל להגיש תביעה בהמשך בשל החלק שלא תבע.
חריג :תובע יכול מיוזמתו להפחית את היקף הסעד לצורכי אגרה ,או על מנת להתאים את
הסעד לסמכות בית המשפט הרלוונטי .אמנם התקנות החדשות לא מתייחסות לכך במפורש,
אולם נראה שאפשרות זו – כפי שעמדה לבעל הדין תחת התקנות הישנות – קיימת לו אף
כעת ,לאחר תיקונן .כך למשל ,אם בעל דין טוען כי מכוח עילת התביעה שהגיש הוא זכאי ל-
 3מיליון ש"ח )קרי תביעה המוגשת לבית המשפט המחוזי( ,הוא רשאי – אם אין הוא רוצה
לשאת בעלות האגרה הכרוכה בתביעה בסכום שכזה ,או אם הוא חפץ שהתביעה תידון בבית
משפט השלום – להפחית סכום זה.

49

ז .2.תביעת מלוא הסעדים מכוח עילת תביעה אחת )תקנה )25ב( לתקנות החדשות(:
הכלל :תובע יכלול בכתב התביעה את כל הסעדים המבוקשים בשל עילת תביעה אחת.
כשמדובר בסעדים הנובעים ממספר עילות ,אין צורך לבקש פיצול סעדים.
חריגים:
 .1תובע רשאי לבקש מבית המשפט רשות לפצל את סעדיו ,כך שיותר לו להגיש תביעה
נוספת בגין סעד שלא נכלל בתביעתו המקורית.
 .2כאשר הדין מתיר לתובע לפצל את סעדיו ,ולא לתבוע את כולם במסגרת אותה תביעה
)ר' למשל תקנה )81א( הנוגעת לתביעה לפינוי מושכר במסגרת דיון מהיר(.

ז .3.המועד להגשת בקשה לפיצול סעדים:
במקור ,במסגרת התקנות החדשות ,נקבע בתקנה )25ב( לתקנות החדשות ,כי על בקשה
לפיצול סעדים להיות מוגשת במסגרת רשימת הבקשות לפי תקנה )49ג( לתקנות החדשות
)"בעל דין יגיש רשימה שבה יציין את הבקשות שבהן הוא מבקש שבית המשפט ידון ,וזאת
לא יאוחר מעשרים ימים לפני המועד שנקבע לישיבת קדם-המשפט הראשונה"( .ברם,
בהתאם לתיקון התקנות החדשות ,נמחקה הסיפא הנוגעת לכך שעל הבקשה להיות מוגשת
במסגרת רשימת הבקשות כאמור.
בית המשפט יכריע בבקשה לפיצול סעדים עד תום קדם המשפט )תקנה )25ג( לתקנות
החדשות(.

50

51

ח.

איחוד דיון בתובענות

ח .1.איחוד דיון בתובענות שהוגשו לאותו בית משפט
תקנה )40א( לתקנות החדשות קובעת כי בית המשפט רשאי להורות על איחוד הדיון בתובענה
הנדונה לפניו עם תובענה התלויה ועומדת באותו בית משפט ,אם סבר שיש בדבר כדי לייעל
ולפשט את ההליכים או למניעת תוצאות סותרות.
עוד נקבע ,כי אם החל שופט אחד לדון בתובענה שמבקשים לאחדה ,ניתן לאחדה רק
בהסכמתו.
מדובר בתקנה שהחליפה את תקנה  520לתקנות הישנות .שינוי בולט בין שתי התקנות ,הוא
שבעוד שתקנה  520אפשרה לבית המשפט לאחד מספר תובענות הנדונות בפניו )בפני בית
משפט אחד( ,הרי שתקנה )40א( מאפשרת לשופט להורות כי העניין שבפניו יאוחד עם עניין
אחר התלוי ועומד בפני בית משפט אחר ,ובלבד שבית המשפט האחר נתן הסכמתו.
ח .2.איחוד מספר תובענות שהוגשו למספר בתי משפט
תקנה )40ב( לתקנות החדשות קובעת כי מקום בו הוגשו תובענות בנושא אחד לבתי משפט
אחדים של אותה דרגה במחוזות שיפוט שונים ,יחליט נשיא בית המשפט העליון ,או שופט
אחר של בית המשפט העליון שהנשיא הסמיך לכך ,באיזה בית המשפט יידונו התביעות ,וכלל
התובענות בשאר בתי המשפט יועברו אליו ויידונו במאוחד.
המדובר בתקנה שהחליפה את תקנה  7לתקנות הישנות ,ולא שינתה ממהותה.
מדובר בתיקון שהתקבל ברוח התקנות החדשות ובשם הרצון לייעל ולפשט את ההליכים
כאשר במסגרת שיקולי בית המשפט בבחינת הבקשה ,נקבע בפסיקה שבית המשפט יבחן אם
איחוד התובענות ייעל ויפשט ההליך ,או ימנע תוצאות סותרות.
יצוין ,כי תיקון זה אינו חל ביחס לאיחוד תובענות ייצוגיות ,המוסדר תחת סעיף  7לחוק
תובענות ייצוגיות ,התשס"ו.2006-
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ט.

סילוק על הסף של כתבי טענות

ט .1.כללי  -מסלולי סילוק כתבי טענות בהתאם לתקנות החדשות
במסגרת התקנות החדשות ,מצאנו חמישה מסלולי סילוק כתבי טענות ,עליהם נעמוד להלן:
) (1מחיקה על הסף  -תקנה  41לתקנות; מסלול זה אינו יוצר מעשה בי דין ,ומאפשר לחדש
את התובענה בהתאם לקבוע בתקנה.
) (2מחיקת כתב טענות בשל שימוש לרעה בהליכי משפט  -תקנה  42לתקנות; מסלול זה
אינו יוצר מעשה בי דין.
) (3דחיית התביעה במקרים מיוחדים – תקנה  43לתקנות; מסלול זה יוצר מעשה בי דין.
) (4הפסקת תובענה לבקשת תובע – תקנה  44לתקנות; הפסקת התובענה תהא על דרך של
מחיקה של כתב התביעה ,מסלול זה אינו יוצר מעשה בי דין.
) (5מחיקה מנהלית של כתב טענות מחוסר מעש – תקנה  45לתקנות; מונה שורה של עילות
מכוחן בית המשפט רשאי למחוק כתבי טענות; מסלול זה אינו יוצר מעשה בי דין.
כהערות מקדימות נציין:
! סמכות בית המשפט לסילוק כתבי טענות ,בין אם מחיקת או דחיית כתב תביעה או מקום
בו כתב ההגנה אינו מגלה הגנה – ליתן פסק דין ,קיימת אף במסגרת סמכויות בית
המשפט במסגרת שלב קדם המשפט67.
! בסמכות בית המשפט להורות בכל עת על הפרדת הדיון ,כך שידון בחלק מהעילות או
הסעדים בנפרד ,לצורך ייעול ההליך וככל שיראה לנכון 68,גם במהלך קדם המשפט69.
! יש לזכור כי סילוק על הסף הינו סעד דרסטי ,ונראה כי מידת הזהירות והריסון שבתי
המשפט נקטו עד כה בשימוש בכלי זה ,עדיין נכונה ורלוונטית תחת התקנות החדשות.
כל שכן ,כאשר עומדים בפני בית המשפט אמצעים פוגעניים פחות ,כגון מתן אפשרות
לתיקון כתב הטענות ,תוך חיוב בהוצאות )לצד השני או לטובת אוצר המדינה(.

 67תקנה )63ב() (16לתקנות החדשות.
 68תקנה  76לתקנות החדשות.
 69תקנה )63ב() (5לתקנות החדשות.
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ט .2.מחיקה על הסף
תקנה )41א( לתקנות החדשות כוללת רשימת עילות מכוחן בית המשפט רשאי להורות על
מחיקת כתב התביעה בכל עת:
) (1כתב התביעה אינו מגלה עילת תביעה – נוסח התקנה דומה לנוסח התקנות הישנות,
ואינו משנה מהן.
) (2מכתב התביעה עולה כי התביעה היא טרדנית או קנטרנית – נוסח התקנה דומה לנוסח
התקנות הישנות ,ואינו משנה מהן.
) (3התובע מתמיד ,באופן שאינו מניח את הדעת ,להימנע מלקיים הוראה מתקנות אלה
או נמנע מלקיים החלטה או הוראה של בית המשפט – מדובר בתוספת הקיימת
בתקנות החדשות .עסקינן ,הלכה למעשה ,בעיגון רחב של הכלל שחל על פי התקנות
הישנות במקרים של הפרות ספציפיות של הליכים דיוניים ספציפיים70.
יש לציין כי מדובר בעילת סל כללית ,בעוד שעל פי התקנות הקודמות ,נקבעו עניינים
פרטניים מכוחם בית המשפט רשאי היה למחוק כתב טענות בהעדר ציות להוראות או
להחלטות .למשל ,אי תשלום למומחה מטעם בית המשפט )תקנה )131ב( לתקנות
הישנות(; אי התייצבות לדיון )תקנה  157לתקנות הישנות(; או הפרת צו בקשר לעניינים
מקדמיים )תקנה  122לתקנות הישנות(.
) (4כל נימוק אחר שלפיו הוא סבור שראוי ונכון למחוק את התביעה–
מדובר ב"עילת סל" חדשה ,המעגנת למעשה בתקנות החדשות את ההלכה הקיימת
בפסיקה אודות היות רשימת העילות המנויות "רשימה פתוחה".
תשומת הלב כי תקנות משנה  (3)100ו ,(4)-העוסקות במחיקת כתב תביעה בשל תשלום אגרה
בחסר הוסרו מרשימת העילות למחיקת כתבי טענות ,הואיל ואלו מוסדרים בתקנות בתי
המפשט )אגרות( ,תשס"ז ,2007-לפיהן "לא ייזקק בית משפט לכל הליך ,אלא אם כן שולמה
האגרה החלה או שמביא ההליך פטור מתשלום האגרה" )ס' )2ג( ו)2-ו( לתקנות האגרות(.
ממילא ,לפי תקנת משנה ) (4לבית המשפט שיקול דעת למחוק תביעה מ"כל נימוק אחר".

 70ר' למשל תקנה  122לתקנות הישנות ,שהקנתה לבית המשפט הנכבד שיקול דעת למחוק כתב טענות אם בעל דין מפר את
ההוראות הדיוניות החלות ביחס לגילוי מסמכים ,שאלונים ופרטים נוספים .בפועל ,כפי שעולה מהפסיקה ,בתי המשפט אינם
ממהרים להשתמש בסמכות זו ,אלא במקרים קיצוניים של הפרות המעידות על זלזול בהליך וחוסר תום לב .בתקנות החדשות,
ניתנה לבית המשפט הסמכות הרחבה למחוק כתבי טענות במקרה בו בעל דין מתמיד בהפרת הכללים הדיוניים החלים מכוח
התקנות .יחד עם זאת ,יש להניח שמידת הזהירות שהפגינו בתי המשפט בשימוש בכלי זה כפי שקיימת היום ביחס להפרות
ספציפיות ,תמשיך להתקיים גם בהליכים לפי התקנות החדשות.
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הסמכות לעיל נתונה לבית המשפט בכל עת.
לפי ס' )41ב( לתקנות החדשות ,מחיקת כתב התביעה אינה יוצרת מעשה בי דין )להבדיל
מדחיית כתב התביעה( .אין מדובר בחידוש ,כי אם הבהרה.
תקנה )41ג( לתקנות החדשות קובעת כי בית המשפט רשאי להתנות את מחיקת כתב התביעה
בתנאים ,ובין השאר ,להורות כי דיון בתביעה חדשה יימשך מהשלב שבו נמחקה התביעה
הנוכחית .כך ,בית המשפט יכול להתנות הגשת תביעה חדשה ,בין היתר ,בהוצאות.
ט .3.מחיקה על הסף מחמת שימוש לרעה בהליכי בית משפט
תקנה  42לתקנות החדשות קובעת כי אם סבר בית המשפט שבעל דין עשה שימוש לרעה
בהליכי משפט ,רשאי הוא ,מטעם זה בלבד ,למחוק את כתב טענותיו כולו או מקצתו.
תקנה זו נוגעת לשני בעלי הדין ומתייחסת לכתבי הטענות בתיק )לרבות הודעה לצד שלישי(,
ומכוחה בית המשפט מוסמך למחוק לא רק כתב תביעה ,אלא גם כתב הגנה של בעל דין
שנקבע לגביו כי עשה שימוש לרעה בהליכי משפט .יחד עם זאת ,בהתאם לעקרונות שהותוו
בפסיקה ,השימוש בסמכות זו על ידי בית המשפט תיעשה בזהירות ,ורק במקרים חריגים כגון
זלזול בוטה בהליכי המשפט ו/או ניסיון מכוון להכשילם ,וזאת על מנת שלא לפגוע יתר על
המידה בזכות הגישה לערכאות )ראו לעניין זה אף תקנה )41א() (3לתקנות החדשות ,כמוזכר
לעיל( .בכל מקרה ,מחיקת כתב תביעה מכוח תקנה זו אינה יוצרת מעשה בי דין.

ט .4.דחיית התביעה במקרים מיוחדים
תקנה  101לתקנות הישנות הסדירה את העילות בהתקיימותן רשאי בית המשפט לדחות
תביעה ,להבדיל ממחיקתה.
במסגרת התקנות החדשות ,תקנה  43קובעת את סמכות בית המשפט לדחות תביעה
"במקרים מיוחדים" ,כדלקמן:
) (1מעשה בי דין – בדומה לתקנה )101א() (1לתקנות הישנות .כך ,למשל ,עילת תביעה
שנדונה והוכרעה יוצרת מעשה בי דין ומונעת הגשת תביעה נוספת באותה עילה.
) (2התיישנות – יצוין כי לתקנות הישנות עילה זו אינה מוזכרת מפורשות ,ברם אין הדבר
משנה מהדין הקיים בהקשר של דחיית תובענה מחמת התיישנות.
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) (3כל נימוק אחר שלפיו בית המשפט סבור כי ראוי ונכון לדחות התביעה – מדובר בסעיף
סל הדומה בניסוחו לתקנה )101א() (3לתקנות הישנות .כך ,למשל ,העדר יריבות או
חוסר תום לב קיצוני.
הסמכות לעיל נתונה לבית המשפט בכל עת.
במסגרת העילות דלעיל ,לא מצאנו את עילת חוסר הסמכות ,אשר מופיעה בתקנות הישנות
)תקנה )101א() .((2הסיבה לכך הנה ,כי בפועל בתי המשפט לא נטו לדחות תביעות בשל חוסר
סמכות ,ולרוב הורו על העברת העניין לבית המשפט לו נתונה הסמכות )בין אם עניינית ובין
אם מקומית( )השווה לעניין זה תקנה )101ב( לתקנות הישנות שקבעה שבית המשפט לא ייעתר
לבקשת דחיה מחמת חוסר סמכות ,אם ניתן להעביר הדיון לבית המשפט לו נתונה הסמכות
לפי סעיף  79לחוק בתי המשפט( .ממילא ,במסגרת תקנה  (3)43נתונה לבית המשפט סמכות
לדחות התביעה במסגרת עילת הסל  -מ"כל נימוק אחר".
כאמור ,דחיית תביעה מכוח התקנה כאמור יוצרת מעשה בי דין.
ט .5.הפסקת תובענה לבקשת תובע
בדומה לסמכות שהוקנתה לבית המשפט על פי תקנות  154-155לתקנות הישנות ,תקנה 44
לתקנות החדשות ,קובעת כי בית המשפט רשאי ,לבקשת תובע ,להפסיק תובענה – כולה או
מקצתה – על דרך של מחיקה .מחיקת כתב טענות כאמור אינה יוצרת מעשה בי דין.
תשומת לב ,כי תקנה  154לתקנות הישנות חלה גם ביחס לתביעה שכנגד ,בעוד שבנוסח
התקנות החדשות אין התייחסות לתביעה שכנגד .יחד עם זאת ,נראה כי פרשנות תכליתית
תחיל את הכללים החלים לפי תקנה זו הן על תובע בתביעה ראשית ,והן על תובע בתביעה
שכנגד.
עוד יצוין ,כי תקנה  154לתקנות הישנות כוללת תקנות משנה המתייחסות לתוצאות אישור
או סירוב בית המשפט לבקשת המחיקה ולסמכויות בית המשפט בהקשר זה .כך למשל ,נקבע
בתקנה )154ב( לתקנות הישנות ,כי בית המשפט רשאי לקבוע תנאים להפסקת ההליכים
ולפסוק הוצאות; 71ובתקנה )154ג( לתקנות הישנות ,נקבע כי אם סירב בית המשפט לבקשה,
ובעל דין לא המשיך בתובענה ,בית המשפט רשאי לדחות את תביעתו .פירוט זה לא קיים
בנוסח תקנה  44לתקנות החדשות .ברם ,על פני הדברים ,ולאור העובדה שעסקינן בתקנה

 71תקנה  155לתקנות הישנות אף קובעת כי הופסקה תובענה ,ולאחר מכן הוגשה על ידי בעל דין תובענה חדשה באותה עילה או
עילה דומה לה ,וזאת לפני תשלום ההוצאות שנפסקו עם מחיקת התובענה הראשונה ,רשאי בית המשפט אם נראה לו הדבר
לעכב את התובענה החדשה עד לאחר תשלום ההוצאות.
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המקנה שיקול דעת לבית המשפט ,נראה כי סמכויות בית המשפט בהתאם לתקנות הישנות
קיימות גם בהקשר זה .ממילא ניתן לסבור כי דחיית התביעה בנסיבות שתוארו בתקנה )154ג(
לתקנות הישנות ,יכולה להיות נכונה תחת "כל נימוק אחר" במסגרת תקנה  43לתקנות
החדשות.
בנוסף ,לא מצאנו במסגרת תקנה  44לתקנות החדשות הוראה ,כפי שהייתה קיימת בתקנה
 155לתקנות הישנות ,הקובעת תשלום הוצאות בתובענה שהופסקה כתנאי לפתיחה בתובענה
חדשה .ברם ,בשים לב לסמכות בית המשפט בכל הנוגע להוצאות ,ניתן לסבור כי סמכות זו
נותרה בעינה.

ט .6.מחיקה מנהלית של כתב טענות
תקנה  156לתקנות הישנות קובעת אפשרות למחיקת תובענה מחמת חוסר מעש .התקנה
קובעת כי בית המשפט או הרשם או המזכיר הראשי של בית המשפט ,מוסמכים ,על דעתם
וביוזמתם ,למסור הודעה לבעלי הדין המורה להם לבוא ולתת טעם מדוע לא תימחק התובענה
מחמת חוסר מעש.
תקנה  45לתקנות החדשות מביאה עמה מספר שינויים:
)(1

תקנה )45א( לתקנות החדשות קובעת סמכות מנהלית למזכירות בית המשפט – אם
מדובר בתביעה או בקשה שלא נעשה בה כל מעש מצד בעל דין במשך שישה חודשים
ללא הצדקה ,מזכירות בית המשפט תיתן התראת מחיקה בכתב לבעל דין 20 ,ימים
מראש לפחות ,כי עליו לתת טעם מדוע לא יימחק ההליך .אם לא ניתן טעם בתוך פרק
זמן זה ,יימחק ההליך בלא צורך בהחלטה שיפוטית; אם ניתן טעם – יחליט בית
המשפט בעניין.
בניגוד לתקנות הישנות שקבעו תקופה של  30ימים )או תקופה ארוכה יותר שנקבעה
בהודעה על חוסר מעש( ,לתקנות החדשות נקבעה תקופה של  20ימים לפחות למתן
הטעם כאמור.
בנוסף ,תשומת לב כי בתקנות הישנות לא נקבע משך התקופה שתיחשב "חוסר מעש",
וכעת בתקנות החדשות הוגדר כי שישה חודשים ייחשבו כתקופת חוסר מעש לצורך
מחיקת ההליך ,בתנאים שנקבעו כאמור.

)(2

מחיקה בשל אי מילוי הוראה של בית המשפט – בניגוד לתקנות הישנות שלא קבעו
זאת ,במסגרת תקנה )45ב( לתקנות החדשות ,נקבע כי אם בית המשפט הורה לתובע או
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למבקש לעשות דבר שבסדרי דין או שבנוהג ,בתוך פרק זמן מסוים ,והתובע או המבקש
לא עשה כן ,אזי מזכירות בית המשפט רשאית למחוק את כתב הטענות הנוגע בדבר,
בלא החלטה שיפוטית ,ובלבד שניתנה לתובע או המבקש התראה בכתב  20ימים
מראש ,לתת טעם מדוע לא יימחק כתב הטענות הרלוונטי ,והוא לא עשה כן .אם התובע
או המבקש נתן טעם במסגרת פרק הזמן שנקבע לכך – יחליט בעניין בית המשפט.
)(3

תקנה )45ג( קובעת שבעל דין רשאי להגיש לבית המשפט בקשה לביטול המחיקה
המנהלית ,בתוך  14ימים מעת שהומצאה לו הודעת המחיקה ,וביהמ"ש רשאי לבטלה
מטעמים מיוחדים.

סעיף ) 45א(

סעיף ) 45ב(

תביעה או בקשה שלא נעשה בה כל מעש
מצד בעלי הדין במשך  6חודשים

ביהמ"ש הורה לתובע או מבקש לעשות דבר
שבסדרי דין או שבנוהג בתוך מועד או זמן

מזכירות ביהמ"ש תיתן התראה בכתב 20
יום מראש לכל הפחות – מתן טעם לאי
מחיקת ההליך

לא קיים בעל
הדין את הוראת
ביהמ"ש

קיים בעל הדין
את הוראת
ביהמ"ש

מחיקת כתב
הטענות הנוגע
בדבר בלא
החלטה
שיפוטית

ביהמ"ש יפסוק
בעניין
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לא ניתן טעם מצד
בעלי הדין בפרק
הזמן האמור

ניתן טעם מצד
בעלי הדין בפרק
הזמן האמור

מחיקת ההליך

ביהמ"ש יפסוק
בעניין

ללא צורך
בהחלטה
שיפוטית

סייג :בתנאי
שניתנה לבעל
הדין התראה
בכתב למתן טעם
לאי מחיקת
ההליך  20יום
מראש לפחות
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י.

ביטול מסלולים

לפי התקנות הישנות ישנן עקרונית ארבע דרכים להגשת כתב תביעה :סדר דין רגיל; סדר דין
מהיר; סדר דין מקוצר; 72והמרצת פתיחה 73.התקנות החדשות מבטלות את שני המסלולים
האחרונים  -סדר דין מקוצר 74,והמרצת פתיחה ,וכן הליכים ספציפיים נוספים דוגמת
"אבעיה" 75,ו"טען ביניים" 76.הרציונל הוא ליצור מסגרת אחידה לפתיחת תובענות77.
עוד יצוין ,כי לפי תקנה  54לתקנות החדשות ,אם נקבע בדין שניתן לפנות לבית המשפט בהליך
עיקרי שלא על דרך כתב תביעה לרבות בהמרצה ,אבעיה ,או לקבלת חוות דעת 78,תוגש הפנייה
כבקשה בכתב ויחולו עליה הוראות פרק ח' לתקנות החדשות ,שעניינו בקשות ורשימת
בקשות .תקנה זו נדרשת לנוכח ביטול ההסדר של המרצת פתיחה ,אבעיה וטען ביניים כאמור
לעיל.

 72לפי תקנה  202לתקנות הישנות ,תובע יכול להגיש תביעה לפי סדר דין מקוצר בהינתן אחד משלושה מצבים :כאשר הוא תובע
על סכום כסף קצוב מכוח חיקוק או חוזה או התחייבות; כאשר רשות מקומית היא התובעת תשלום סכום כסף קצוב המגיע לה
לפי דין )דוגמת ארנונה(; או כאשר מדובר בתביעה לסילוק יד ממקרקעין או לפינוי מושכר .לפי תקנות  204-203לתקנות הישנות,
בעוד שהתובע נדרש להגיש כתב תביעה רגיל ולהכתיר אותו בכותרת "סדר דין מקוצר" הרי שהנתבע צריך להגיש בקשה להתגונן
הנתמכת בתצהיר .לרוב ,מספיק שההגנה לא תהיה "הגנת בדים" כדי שזו תאפשר לנתבע להתגונן – ראו בהקשר זה :ע"א
 1471/06עגיב יעוץ וניהול בע"מ נ' יאיר רבינוביץ,רו"ח-יו"ר הרשות לבקרת תקצי )פורסם בנבו .(06.03.2008 ,עוד ראו פרק
ט"ז לתקנות הישנות.
 73התקנות הישנות מונות שורה של מקרים בהם ניתן להגיש תובענות בדרך של המרצת פתיחה ,אך אין מדובר ברשימה סגורה.
ככלל ,המרצת פתיחה מיועדת לבירור מהיר של תובענות שאינן מעוררות שאלות עובדתיות מורכבות .להמרצת הפתיחה יש
לצרף תצהיר .בית המשפט העליון ברע"א  6678/09נחום ספדיה נ' עודד גלעד )פורסם בנבו (25.08.2011 ,עמד על מסלול זה ,וקבע
כי" :על המבקש לפרט בבקשה את טענותיו ,כולל הפנייה לאסמכתאות .את טענותיו העובדתיות על המבקש לתמוך בתצהיר
)תקנה  255לתקנות ,המפנה לתקנה )241א( העוסקת בבקשה בכתב( .שנית ,וזה העיקר לענייננו ,תקנה  256קובעת כי "משיב
בהמרצת פתיחה הרוצה להגיש תשובה להמרצת הפתיחה ,יגישה לבית המשפט וימסור עותק ממנה למבקש בתוך ארבעים
וחמישה ימים ממועד המצאת המרצת הפתיחה או עד ארבעה עשר ימים לפני מועד הדיון בה ,לפי המוקדם ,זולת אם הורה
בית המשפט הוראה אחרת ."...עדו ראו תקנה  258-248לתקנות הישנות.
 74עם זאת ,תקנה  20לתקנות החדשות ,שכותרתה "בקשת רשות להתגונן בחוק ההוצאה לפועל" ,צמצמה את ההליך של סדר הדין
המקוצר ,לכדי הסדר ייחודי ופרטני המשמש בתובענות מכוח חוק הוצאה לפועל ,תשכ"ז) 1967-להלן" :חוק ההוצאה לפועל"(
בלבד .בחוק ההוצאה לפועל נקבע ביחס להוצאה לפועל של שטרות )סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל( וביחס לביצוע תביעה על
סכום קצוב )סעיף 81א 1לחוק ההוצאה לפועל( כי יש לראות את ההתנגדות להליך כבקשת רשות להתגונן.
 75תקנה  234לתקנות הישנות מגדירה "אבעיה"" :מקום שנקבע בכל דין כי אדם חייב או רשאי להביא לחוות דעתו של בית
המשפט שאלה משפטית המתעוררת במשפט או בהליך ,יש להרצותה בצורת אבעיה".
 76תקנה  224לתקנות הישנות מגדירה "טען ביניים"" :אדם שהוא נתבע ,או צפוי להיות נתבע ,בידי אנשים אחדים )להלן –
טוענים( שתביעותיהם מכחישות זו את זו ,זכאי לבקש מבית המשפט סעד בדרך של טען-ביניים" .בקשה זו תוגש לבית
המשפט שלפניו הנתבע עתיד להיתבע )אם טרם נתבע( ,או לבית המשפט שלפניו נתבע המבקש".
 77ההצעה לביטול ההליכים לעיל נבעה משיקולים שונים .יפה לעניין זה הדברים המובאים בדו"ח הוועדה לבחינת דרכי ייעול
ההליכים המשפטיים ,אשר המליצה לבטל את הליך סדר דין מקוצר עוד בשנת  .2008השיקולים שהוצגו היו רצון לקבוע האחדה
של סדרי הדין ופישוטם; הקלות שבה ניתן לקבל רשות להתגונן ,ולחלופין – האפשרות לבקשת מחיקת כותרת; הדיון לבקשת
רשות להתגונן יותר ארוך מישיבת קדם משפט וגוזל זמן שיפוטי רב; לעתים שופט אחד דן בבקשת רשות להתגונן ושופט אחר
בתביעה עצמה ,מה שמצריך ששני שופטים ילמדו את התיק; הזמן הנדרש לבירור התיק הוא ארוך יותר ,משום שלאחר מתן
רשות להגן ,עובר התיק ל"תור" של התיקים הרגילים – ראו בהקשר זה :דין וחשבון הוועדה לבחינת דרכי ייעול ההליכים
המשפטיים בראשות השופטת רות רונן .(2008) 57
 78כך ,למשל סעיף )127ה( לחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו 1975-שכותרתו "ועדה לקבילות פנקסים" קובע ,כי "החלטתה של הועדה
בערר תהא סופית ,אולם רשאית היא להביא שאלה משפטית לחוות דעתו של בית המשפט המחוזי".
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י .1.דיון מהיר
על אף שהתקנות החדשות מחייבות את פתיחתם של כל ההליכים באופן אחיד וזהה כאמור
לעיל ,קיים צורך לנהל עניינים מסוימים במסגרת דיון מהיר ,וזאת נוכח אופיים וטבעם.
דהיינו ,מדובר בתביעות שלא דורשות בירור משפטי מעמיק ולכן הן ראויות להתברר בגדרי
מסלול מהיר זה.
הליך הדיון המהיר 79,מוסדר ומעוגן בפרק יב' – תקנות  82-78לתקנות החדשות.
התקנות החדשות "-דיון מהיר"

סוג התביעה

)א( תביעה שסכומה או שווי נושאה אינו עולה על  .₪ 75,000מלבד
אלה80:
) (1תביעה שהוגשה בקשה לאשרה כתובענה ייצוגית.
) (2תביעה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים,
התשל"ה.1975-
)ב( תביעה לפינוי מושכר )עליה יורחב בתת פרק הבא(.

מסמכים
שיש לצרף
לכתבי
הטענות –
גילוי
מסמכים
מוקדם81

! תצהיר בג"צי מטעם בעל הדין לשם אימות העובדות שבכתב
הטענות 82.תצהיר בעל דין שלא צורף לכתב הטענות בעת הגשתו,
לא יוגש ,אלא ברשות בית המשפט .בעל דין רשאי לצרף תצהיר של
אדם אחר ,ובלבד שיפרט בתצהיר מטעמו מדוע העובדות שבכתב
הטענות אינן בידיעתו83.
! חוות דעת מומחה ,אם

נדרש84.

! רשימה של המסמכים הנוגעים לעניין הנדון ,המצויים או שהיו
מצויים ברשותו או בשליטתו ,ושאותרו לאחר חקירה ודרישה; אם

 79פרק ט"ז 1לתקנות הישנות נוקט במינוח "תובענות בסדר דין מהיר" ,ואילו התקנות החדשות נוקטות במינוח "דיון מהיר".
מדובר בשינוי טרמינולוגי טכני גרידא.
 80תקנה  78לתקנות חדשות )בדומה לתקנה )214ב( לתקנות הישנות(.
 81צירוף המסמכים לכתבי הטענות כאמור לעיל תואמת את תכלית התקנות בדבר השקיפות והגילוי ההדדי ובעיקר תבטיח מצע
עובדתי מלא ,שיתרום לניצול זמן שיפוטי בדיון המהיר ולאיכות ההחלטה.
 82תקנה )79א() (1לתקנות החדשות .כמו כן ,על התצהיר להיות ערוך לפי נוסח טופס  5שבתוספת הראשונה.
 83בהתאם לתקנות הישנות בעל דין רשאי לצרף תצהיר של אדם אחר מטעמים מיוחדים שיפורטו בתצהיר .ואילו בתקנה )79א()(1
לתקנות החדשות אין צורך לעמוד ברף של "טעמים מיוחדים שיירשמו" ,אלא לפרט בתצהיר מה הטעם בעטיו לא היו ידועות
לבעל הדין העובדות המוצגות בתצהיר.
 84תקנה )79א() (1לתקנות החדשות
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המסמך מצוי ברשות בעל הדין ,יצרף העתק שלו לכתב הטענות;
בעניין זה ,יש חידוש מסוים לתקנות החדשות שקובעות שאם
מסמך אינו מצוי עוד ברשותו או בשליטתו ,יפרט את הנסיבות
הקשורות לכך85.
כתב הגנה

כתב הגנה בדיון מהיר :יוגש בתוך  45ימים ממועד המצאת כתב התביעה
לידי הנתבע86.
תשובה87.

כתב תשובה

אין זכות להגיש כתב

הודעת צד ג'

נתבע במסלול דיון מהיר יהיה רשאי עם הגשת כתב ההגנה לתת הודעה צד
שלישי ,אם ניתנה לכך רשות בית משפט .המועד להגשת כתב ההגנה של
הצד השלישי כאמור הוא תוך  45יום88.

תביעה שכנגד

נתבע בסדר דין מהיר רשאי להגיש תביעה-שכנגד נגד בעלי הדין
המקוריים )ללא הוספת בעלי דין חדשים( ,עם הגשת כתב ההגנה בהתקיים
אחד מהתנאים הבאים (1) :היא מהווה תביעה במסלול דיון מהיר ,בהתאם
להגדרתה בתקנות (2) .תביעה שכנגד ללא מגבלת סכום ,ובלבד שנושא
התובענה שכנגד ונושא התביעה העיקרית הוא אחד או שהתביעות נובעות
מאותן נסיבות89.

אין תחולה
לפרק של
הליכים
מקדמיים,
למעט דיון
בטענת חיסיון
וסנקציה בגין
אי גילוי
מסמכים מלא
מלכתחילה
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! פרק ט' לתקנות החדשות )"שאלונים ,גילוי ועיון"( לא חל על
תובענות בדיון מהיר90.
למעט שני חריגים:
) (1אי צירוף רשימת מסמכים – בית המשפט רשאי ,בין היתר,
להטיל הוצאות על צד שלא קיים חובתו כראוי; למחוק כתב
טענות; לא לקבל את המסמך כראיה ,ועוד91.
) (2העלאת טענת חיסיון לגבי בקשה בעניין הליך גילוי ועיון ומענה
לשאלון – במקרה בו בעל דין מעלה טענת חיסיון לגבי שאלה או

 85דהיינו ,יש לציין מראש מדוע המסמך אינו מצוי עוד ברשותו ובידי מי הוא מצוי כעת )תקנה )79א() (2לתקנות החדשות(.
 86ולא תוך  60יום )תקנה )80א( לתקנות החדשות(.
 87בניגוד לתקנה 214ד)ג( לתקנות הישנות הקובעת כי" :תובע בתובענה בסדר דין מהיר רשאי להגיש כתב תשובה ,בתוך חמישה
עשר ימים ממועד המצאת כתב ההגנה האחרון".
 88תקנה )80ב( לתקנות החדשות ,ההגשה תיעשה לפי תקנה  22ו 23-לתקנות החדשות.
 89תקנה )80ח( לתקנות החדשות )זאת ,בדומה לתקנה 214ה לתקנות הישנות(.
 90תקנה )79ב( לתקנות החדשות.
 91כמפורט בתקנה )79א() (2לתקנות החדשות אשר מפנה לתקנה  60לתקנות החדשות.

מסמך ,בית המשפט רשאי לעיין במסמך כדי להחליט אם יש
ממש בטענה זו92.
ישיבת קדם
משפט

בית המשפט יורה על מועד ישיבת קדם-משפט בדיון מהיר שלא יהיה
מאוחר מ 90 -ימים ממועד הגשת כתב ההגנה האחרון .בדיון מהיר ראוי
שתתקיים ישיבה אחת בלבד של קדם-משפט93.

רשימת
אסמכתאות
ועיקרי טיעון

הגשת רשימת אסמכתאות ועיקרי טיעון בכתב עד  14ימים לפני המועד
שנקבע לדיון ,בהיקף כולל שלא יעלה על  5עמודים94.

תצהירי עדות
ראשית

לתקנות החדשות קיים חידוש בעניין זה ,וחלה ההוראה הכללית שלפיה על
בית המשפט להחליט על אופן גביית העדויות )בכתב או בעל פה( .לפיכך,
ככל שבית המשפט יורה על גביית העדות בכתב עליו לקבוע בהחלטתו את
המועד לגביית עדות כאמור95.

דיון הוכחות

! בית המשפט יורה על מועד לדיון במסלול דיון מהיר בתוך  6חודשים
ממועד הגשת כתב ההגנה האחרון96.
הדיון בתובענה במסלול דיון מהיר יסתיים בתוך יום אחד .סבר בית
המשפט כי יש צורך בכך ,רשאי הוא להורות על ימי דיון נוספים ,ככל
האפשר ,ברציפות עד גמר חקירת העדים .לא יידחה המועד לדיון בתביעה
ביותר מ 14 -ימים מיום הדיון האחרון בה ,אלא באישור נשיא בית המשפט
או סגנו שהוא הסמיך לכך97.

סיכום טענות
בעלי דין

בעל-פה ביום הדיון בתביעה ,אלא אם כן בית משפט הורה אחרת "מטעמים
מיוחדים"98.

פסק דין

עם תום הדיון בתביעה ,ולכל המאוחר תוך 14

ימים99.

 92תקנה )59ב( לתקנות החדשות .זאת ,בניגוד לתקנה 214ח לתקנות הישנות שקבעה שההוראות היחידות לעניין גילוי מסמכים
שיחולו על הליך סדר דין מקוצר הן) :א( הודעה על הודיה) .ב( דרישה להודות בעובדה או במסמך) .ג( טענת חסיון .קרי ,בניגוד
לתקנות הישנות המונות שלוש הוראות ספציפיות לעניין הליכים מקדמיים שחלו בסדר דין מהיר ,הרי שרק אחת מהן נותרה על
כנה לתקנות החדשות )טענת חסיון(.
 93תקנה )80ג( לתקנות החדשות .זאת בשונה מתקנה 214יא)ב( שקבעה פרק זמן של  30ימים ממועד הגשת כתב ההגנה האחרון.
 94תקנה )80ז( לתקנות החדשות.
 95תקנה )67א( לתקנות החדשות .זאת ,בשונה מתקנה )214ט( לתקנות הישנות שלפיהן נדרש בעל דין להגיש תצהירי עדות ראשית
תוך  45ימים ממועד הגשת כתב ההגנה האחרון אלא אם נקבע מועד אחר.
 96תקנה )80ד( לתקנות החדשות.
 97תקנה )80ו( לתקנות החדשות.
 98תקנה )80ז( לתקנות חדשות.
 99תקנה  82לתקנות חדשות ,זאת אלא אם כן נשיא בית משפט אישר לתת את פסק הדין במועד מאוחר יותר.
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י .2.תביעה לפינוי מושכר
בתקנות החדשות תביעה לפינוי מושכר הינה תביעה המוגשת במסלול של דיון מהיר לפי פרק
י"ב לתקנות )תקנות  82-78לתקנות החדשות( וחלות עליה הוראות מסלול זה 100,ובפרט
ההוראות המיוחדות המפורטות בתקנה  81לתקנות החדשות 101.זאת ,במטרה לתת מענה
מהיר בתובענה המצריכה סעד מידי של פינוי המושכר.

תקנה  82-81לתקנות החדשות:
 .1תביעה לפינוי מושכר מוגדרת בתקנה " - 6תביעה לפינוי מושכר שאין חוק הגנת הדייר
]נוסח משולב[ ,התשל"ב ,1972-חל עליו"102.
 .2המועדים:
•  30ימים להגשת כתב

הגנה; 103

• דיון בתביעה לא יאוחר מ 30-ימים ממועד הגשת כתב ההגנה
תשומת הלב בהקשר זה ,כי בסעיף )81ד( לתקנות החדשות נכתב במפורש
שלא תתקיים ישיבת קדם משפט;105
האחרון104.

.3
.4
.5
.6

• פסק דין יינתן בתוך  14ימים מתום הדיון בתובענה ,זולת אם נשיא בית
המשפט אישר לתת את פסק הדין במועד מאוחר יותר106.
לא ניתן להגיש תביעה שכנגד או הודעה לצד שלישי107.
בעלי הדין רשאים להגיש רשימת אסמכתאות משפטיות ועיקרי טיעון בכתב  14ימים
לפני המועד שנקבע לדיון בתובענה 108,ובהיקף של  5עמודים סה"כ109.
תביעה לפינוי מושכר לא תכיל סעדים נוספים .התובע רשאי לתבוע בהליך נפרד ,ללא
צורך בקבלת רשות מבית המשפט ,סעדים נוספים בשל אותה עילה.
אם הוגשה תביעה נוספת בשל אותה עילה אבל שנתבע בה סעד אחר כאמור ,על
התובע החובה להודיע על כך לבית המשפט ויידרש לציין אם מתקיימים בתביעה

 100משכך ,חלות על תביעה לפינוי מושכר ההוראות לעיל של דיון מהיר )זאת למעט אם קיימת הסתייגות פרטנית בתקנה  81לתקנות
החדשות( כדוגמת :אי קיום קדם משפט בתביעה לפינוי מושכר.
 101לתקנות הישנות פרק ט"ז 4היה תחת פרק ט"ז שכותרתו "סדר דין מקוצר" .כיום פינוי מושכר שייך כולו להליך של דיון מהיר
)כשסדר דין מקוצר כלל לא קיים לתקנות החדשות כאמור לעיל(.
 102זאת בדומה לתקנה 215ז)א( לתקנות הישנות.
 103תקנה )81ב( לתקנות החדשות ,באופן זהה לקבוע בתקנה 215י)ב( לתקנות הישנות.
 104תקנה )81ה( לתקנות החדשות ,באופן זהה לקבוע בתקנה 215יא לתקנות הישנות.
 105מה שלא נכתב במפורש לתקנות הישנות.
 106תקנה )82א( לתקנות החדשות.
 107תקנה )81ג( לתקנות החדשות ,בדומה לתקנה 215יג לתקנות הישנות.
 108תקנה )80ז( לתקנות החדשות ,בשונה מתקנה 214ט"ו לתקנות הישנות ,שקבעה לכך עד  7ימים לפני המועד שנקבע לדיון.
 109לתקנות הישנות לא הייתה ,כאמור לעיל ,מגבלה על עמודים.
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הנוספת )עם הסעד האחר( התנאים הנדרשים לצורך קיום דיון בה במסלול של דיון
מהיר110.

י .3.השוואה בין מסלול דיון רגיל למסלול דיון מהיר
לפינוי

העניין
כתב הגנה
תביעה שכנגד

הודעת
שלישי

צד

צירוף תצהיר
לכתב הטענות
גילוי מסמכים
קיום
מועד
קדם המשפט

מספר ישיבות
קדם המשפט

מועד הדיון

סיכום טענות
בעלי הדין

תביעה כספית עד תביעה
מסלול דיון רגיל
מושכר
₪ 75,000
 45יום )תקנה )80א((  30יום )תקנה )81ב((
 60יום )תקנה )9ב((
לא אפשרי )תקנה
אפשרי – בלי צירוף
אפשרי )תקנה (21
)81ג((
בעלי דין נוספים )תקנה
)80ח((
לא אפשרי )תקנה
אפשרי בלי רשות בית אפשרי רק ברשות בית
)81ג((
המשפט.
המשפט.
כתב הגנה על-ידי צד
כתב הגנה על-ידי צד
שלישי :תוך  45ימים
שלישי :תוך  60ימים.
)תקנה )80ב((
)תקנה )23ד((
תצהירים מטעם
תצהירים מטעם בעלי
אין
בעלי הדין )תקנה
הדין )תקנה )79א()((1
)79א()((1
גילוי מסמכים
קיים שאלון מצומצם גילוי מסמכים מוקדם
מוקדם )כאשר אין
)כאשר אין גילוי
וגילוי מסמכים )תקנה
111
גילוי מסמכים נוסף(
מסמכים נוסף(.
.(60-56
אין )תקנה )81ד((
תוך  90ימים ממועד
לאחר שהוגש כתב
הגשת כתב ההגנה
ההגנה וחלף המועד
האחרון )תקנה )80ג((
להגשת כתב הטענות
האחרון) ,תקנה )61א((
אין )תקנה )81ד((
ישיבה אחת )תקנה
בית משפט שלום :עד
)80ו((
 2ישיבות
בית משפט מחוזי :עד
 3ישיבות )תקנה
)63א((
תוך  6חודשים ממועד תוך  30ימים ממועד
נקבע על-ידי בית
הגשת כתב ההגנה
הגשת כתב ההגנה
המשפט )תקנה )64א((
האחרון)תקנה
האחרון)תקנה )80ד((
)81ה((
בעל פה ביום הדיון
בעל פה ביום הדיון
בעל פה בהקדם
בתביעה ,לאחר סיום בתביעה ,לאחר סיום
האפשרי לאחר סיום
הבאת הראיות ,אלא הבאת הראיות ,אלא
הבאת הראיות .בית
אם בית המשפט
אם בית המשפט הורה
המשפט רשאי
הורה אחרת
אחרת מטעמים
במקרים המתאימים
מיוחדים) .תקנה )80ז((
בלבד להורות על

 110תקנה )81א( לתקנות החדשות ,בדומה לתקנה 215ז)ב( לתקנות הישנות.
 111כאמור לעיל ,בדיון מהיר ישנו הליך גילוי מסמכים מקדים ,במסגרתו בעל דין מחויב לצרף לכתב טענותיו מראש רשימה של
מסמכים לאחר חקירה ודרישה .כמו כן ,אם בעל דין לא ממלא את חובתו לגילוי מוקדם במסגרת כתב טענותיו כאמור ,תחול
לגביו תקנה  60לתקנות החדשות שעניינה תוצאות אי גילוי מסמכים .ראו תקנה )79ב( לתקנות החדשות.
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סיכומים בכתב) .תקנה
(74
פסק דין בערכאה
ראשונה יינתן בתום
הדיון ,בהקדם
מועד מתן פסק האפשרי ולא יאוחר
מ 90-ימים ,לאחר
הדין
תום הדיון בהליך112,
)תקנה (129

בתום הדיון ולכל
המאוחר תוך  14ימים
– אלא אם נשיא בית
המשפט אישר מועד
מאוחר יותר )תקנה
)82א((

מטעמים מיוחדים.
)תקנה )80ז((
בתום הדיון ולכל
המאוחר תוך 14
ימים – אלא אם
נשיא בית המשפט
אישר מועד מאוחר
יותר )תקנה )82א((
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 112ככל שהשופט לא יעמוד במועד זה יהיה עליו להודיע עליו בכתב לנשיא בית המשפט הנוגע בדבר.
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יא .המזכיר המשפטי ועיקרון "לא יקובל לרישום"
יא .1.ה"מזכיר המשפטי" הוא דמות המופיעה לראשונה בתקנות

החדשות113

למזכיר המשפטי מוקנית הסמכות שלא לקבל מסמך שאינו מקיים את הדרישות הטכניות
הקבועות בתקנות או את הוראות בית המשפט ,ולכן קיימת חשיבות מרבית להקפדה על
ההיבט הצורני והתוכני שנקבע לכך בתקנות החדשות .המזכיר המשפטי נדרש לנמק את
הטעמים לאי-קבלת המסמך ,ולהפנות אל התקנה או אל החלטת בית המשפט שלא מולאה,
כקבוע בתקנה )33א( לתקנות החדשות 114.חריג לכלל :סמכותו של המזכיר המשפטי איננה
חלה על בקשות דחופות אשר תועברנה במישרין לשופט115.
בהקשר זה נפנה לתקנות )33ב( ו)33-ג( ,אשר מפרידות בין בעל דין מיוצג לבין בעל דין שאינו
מיוצג ,וכן במקרה שבו חלף המועד להגשת המסמך לעומת המקרה שבו לא חלף המועד
להגשתו:

בעל דין מיוצג

בעל דין אינו מיוצג

לא חלף
לפי תקנה )33ב(" ,ניתן לתקן את הפגם בתוך פרק הזמן שנותר להגשה".
המועד
עוד נקבע ,כי אם הוגשו כתב הגנה ,כתב תשובה ,תביעה שכנגד ,הודעת צד
להגשת
שלישי ,בקשת רשות ערעור וערעור ,והם לא התקבלו על ידי המזכיר
המסמך
המשפטי – "יהיה ניתן לתקן את הפגם בתוך  7ימים מהמועד שלא קובל
או עד היום האחרון להגשתו ,לפי המאוחר" .תשומת הלב ,כי מדובר
בהוראת שעה למשך שנתיים116.
המזכיר המשפטי נדרש לפרט את
אין הוראה.
הפעולות שעל בעל הדין לנקוט כדי
לרפא את הפגם117.
סמכות כללית תקנה )176א( לתקנות החדשות מאפשרת לבית המשפט לתת בכל עת
לתיקון כל הוראות לכל עניין שבסדרי הדין וכן לתקן כל פגם או טעות בכל הליך,
פגם בהליך

 113תקנה  6לתקנות החדשות מגדירה מיהו מזכיר משפטי כך" :עורך דין שהוסמך על-ידי נשיא בית המשפט ובהסכמת מנהל בתי
המשפט ,בכפוף להוראות כל דין".
 114מזכיר משפטי לא יקבל מסמך שאינו ממלא אחר דרישה הקבועה בתקנות אלה או אחר הוראת בית המשפט ,ויפרט בכתב את
הטעמים לכך תוך הפניה לתקנה או להחלטה שלא מולאה.
 115כדוגמת :בקשה לסעד זמני או לביטולו ,בקשה לעיכוב הליכים או בקשה לעיכוב ביצוע החלטה ,בקשה לגביית עדות מוקדמת
והתשובות לבקשות אלה ,הליך לפי חוק למניעת אלימות במשפחה התשנ"א 1991-ובקשה צו למניעת הטרדה מאיימת לפי החוק
למניעת הטרדה מאיימת ,התשס"ב.2001-
 116מיום כניסת תחולת התקנות ועד יום  .31.12.22הוראת שעה זו נועדה לתת לעורכי הדין תקופת "ימי חסד" בה יסתגלו לתקנות
החדשות ,ולפעולת המזכיר המשפטי.
 117תקנה )33ג( לתקנות החדשות.
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לרבות בעניין שהוכרע לפי תקנה )33ד( 118,לתקנות החדשות" ,אם ראה
לנכון צורך בכך לשם הגשמת מטרת תקנות אלה".
תקנה )176ב( קובעת שבית המשפט רשאי לתת הוראות בדבר היקף כתב
טענות "נקבע בתקנות אלה או בכל חיקוק זמן לעשיית דבר או להימנע
מעשיית דבר או מדד להיקף כתב טענות ,יחול האמור כל עוד בית המשפט
לא הורה אחרת מטעמים מיוחדים".
ניתן לראות שתקנה  33קובעת עקרון חדש והוא "לא יקובל לרישום" .כלומר ,המזכיר
המשפטי ,כפי שהצגנו ,ימנע קבלת מסמך שאינו ממלא אחר הדרישות הטכניות הקבועות
בתקנות או אחר הוראות בית משפט 119.עקרון זה רוכך כלפי בעלי דין שאינם מיוצגים ,מתוך
הבנה שמדובר בשכבות מוחלשות שידם אינה משגת שכירת עורך דין .משכך ,כאמור לעיל,
המזכיר יבהיר לבעלי דין שאינם מיוצגים כיצד עליהם לרפא את הפגם120.
השגה על הנחיית המזכיר המשפטי :אם בעל דין מסוים סבור שהוא נפגע מהנחיה ,הודעה
או פעולה של מזכיר משפטי ,לרבות בשל החלטת המזכיר המשפטי שלא לקבל מסמך מסוים,
הוא רשאי לפנות ולבקש את העברת העניין לעיונו ולהכרעתו של שופט בתוך  14ימים ממועד
קבלת ההודעה .השופט רשאי להחליט בעניין פניית בעל הדין רק על יסוד טענות הפונה בלבד,
בלא צורך בקיום דיון בעניין121.
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במצב של איחור במועד ההגשה :המועד הקובע להגשת מסמך לבית משפט ,לכל עניין ,יהיה
המועד שבו המסמך הוגש לבית משפט וקבלתו אושרה .מסמך שלא אושרה קבלתו על-ידי
בית המשפט ,כמוהו כמסמך שלא הוגש מלכתחילה .תקנה זאת מחריגה את מועד הגשת כתב
תביעה ,ככל שאי קבלתו לרישום עשוי להביא להתיישנות התביעה או אחת מעילות התביעה.
זאת בלבד ,שהתובע תיקן את הפגם תוך  7ימים מהיום שלא אושרה קבלתו122.
בעל הדין לא יעלה טענה לפיה לא היה מקום מלכתחילה לקבל מסמך שהתקבל על-ידי
המזכיר המשפטי 123.עם זאת ,רשאי בעל הדין להשמיע טענות על עצם קיום הפגם ,וזאת

 118תקנה )33ד( רישא לתקנות החדשות קובעת כי בעל דין הרואה עצמו נפגע מהנחיה ,הודעה או כל פעולה אחרת של מזכיר משפטי
לרבות אי-קבלתו של מסמך רשאי בתוך ארבעה עשר ימים ממועד קבלת ההודעה לדרוש כי העניין יועבר לעיונו ולהכרעתו של
השופט הדן בתיק".
 119הטעם לכך הוא שזמנו של בית המשפט הינו יקר ומוגבל ,ומשכך נדרש המזכיר המשפטי להיות מעין "שומר סף" אשר יבטיח
כי המסמכים המוגשים לבית המשפט עומדים בדרישות הטכניות שנקבעו בתקנות או בהחלטות בית המשפט .המזכיר משפטי
מוסמך לא לקבל כל מסמך שאינו ממלא אחר הדרישות הטכניות לעיל.
 120תקנה )33ג( לתקנות החדשות.
 121הוראה זו נלמדת מתקנה )33ד( לתקנות החדשות.
 122תקנה )33ה( לתקנות החדשות .דהיינו ,במקרה שבו הוגש כתב תביעה פגום שאי קבלתו עשויה להביא להתיישנות ,המסמך
יירשם במערכת כמסמך שקובל .זאת בכפוף לכך שהתובע תיקן את הפגם תוך  7ימים מהיום שלא אושרה קבלתו.
 123למשל ,אם בטעות ,המזכיר המשפטי אישר קבלת כתב טענות שחורג מההיקף הקבוע בתקנות.

מכיוון שאין בקבלת המסמך – כשלעצמה – כדי לרפא את הפגם שנגרם באי קיום התקנות
)לכאורה( או למנוע העלאת טענות לעצם קיומו124.
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 124תקנה )33ו( לתקנות החדשות.
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יב.

מועדים
הליך

התקנות הישנות

התקנות החדשות

הגשת כתב הגנה
תביעה רגילה

בתוך  60ימים ממועד המצאת כתב
התביעה לידי הנתבע או תוך תקופה
ארוכה יותר שקבע בית המשפט או
הרשם )תקנה 125.(19

בתוך  60ימים ממועד המצאת
כתב התביעה לידי הנתבע )תקנה
)9ב((126.

הגשת כתב הגנה
בתביעת פינוי
מושכר

בתוך  30ימים ממועד המצאת כתב
התביעה )תקנה 215י)ב((.

בתוך  30ימים ממועד המצאת
כתב התביעה )תקנה )81ב((.

כתב הגנה
בתביעת רשלנות
רפואית

בתוך  60ימים ממועד המצאת כתב
התביעה לידי הנתבע )תקנה (19

בתוך  120ימים ממועד המצאת
כתב התביעה לידי הנתבע )תקנה
)9ב((.

כתב תשובה לכתב
ההגנה

בתוך  15ימים מיום המצאת כתב
ההגנה )תקנה 127.(61

בתוך  14ימים מיום המצאת כתב
ההגנה )תקנה )18א((.

כתב הגנה – צד
שלישי

בתוך  60ימים ממועד המצאת כתב
התביעה לידי הנתבע )תקנה  19ו-
.(56

בתוך  60ימים מהיום שההודעה
הומצאה )תקנה )23ד((.

כתב הגנה במסלול בתוך  45ימים ממועד המצאת כתב
התביעה )גם לנתבע וגם לצד ג'(
דיון מהיר
)תקנה 214ד)ב((.

בתוך  45ימים ממועד המצאת
כתב התביעה )גם לנתבע וגם לצד
ג'() 128,תקנה )80א()-ב((.

הגשת כתב טענות
מתוקן

בתוך  15ימים מיום שניתנה רשות
)תקנה .(93

בתוך  20ימים מיום שניתנה
רשות )תקנה )46ב((.

תשובה לכתב
טענות מתוקן

בתוך הזמן העומד לרשותו אותה
שעה להגשת כתב טענות או תוך 15
ימים מיום שהומצא לו כתב
הטענות המתוקן ,לפי המאוחר
)תקנה 129.(94

בתוך  20ימים מיום שבית
המשפט התיר את התיקון או
בתוך מועד אחר שיורה בית
המשפט )תקנה )47ב((.

מתן תשובה
לבקשה בכתב

בתוך  20ימים מיום ההמצאה
רשאי המשיב להגיב )תקנה
)241ג(( 130,ובתוך  10ימים רשאי

אם בית המשפט החליט
שהבקשה מצריכה תשובה –
בתוך  20ימים מיום שהומצאה
לו ההחלטה ,או בתוך מועד אחר

 125יצוין ,כי במקור התקנות הישנות קבעו שכתב ההגנה יוגש תוך  30יום .עם זאת ,התקנות הישנות תוקנו באופן שאפשר את
הגשת כתב ההגנה בתוך  60יום .ראו תקנות סדר דין אזרחי ,התשמ"ד) 1984-תיקון מס'  ,(3התשע"ט ,2019-ק"ת .8147
 126תקנה )9ב( לתקנות החדשות קובעת בנוסף כי "בית המשפט רשאי להאריך את המועדים כאמור אם השתכנע כי קיימים טעמים
המצדיקים זאת".
 127אם לא האריך אותו בית המשפט או הרשם.
 128אם ניתנה לכך רשות בית המשפט.
 129אם לא קבע בית המשפט או הרשם מועד אחר.
 130או בתוך מועד אחר שקבע בית המשפט או הרשם
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המבקש להגיש תגובה לתשובה
)תקנה )241ג.((1

שהורה בית המשפט )תקנה
131.((3)50

משלוח שאלון

תוך  30ימים מיום המצאת כתב
ההגנה האחרון או כתב התשובה,
לפי המאוחר יותר )תקנה .(120

בתוך  30ימים לאחר שהוגש כתב
הטענות האחרון ,או שחלף
המועד להגשתו ,לפי המוקדם ,או
בתוך מועד אחר שיורה בית
המשפט )תקנה )56א((132.

תשובה לשאלון

תינתן בתצהיר בתוך  7ימים מיום
מסירת השאלון או תוך מועד אחר
שהרשה בית המשפט או הרשם
)תקנה )109א((.

תינתן בתצהיר בתוך  30ימים
מיום מסירת השאלון או בתוך
מועד אחר שיורה בית המשפט
)תקנה )56א((.

עיון במסמכים

יש לאפשר עיון של האחד
עיון מסמכים שנזכרו תוך  7ימים
למשנהו עד  30ימים לאחר
מיום מסירת התשובה של בעל הדין
שנדרש לאפשר עיון )תקנה )115א(( .שהחליפו בעלי הדין תצהירי גילוי
מסמכים לפי תקנה  57או במועד
אחר שיורה בית המשפט )תקנה
.(58

הגשת ערעור
בזכות
הגשת ערעור
ברשות

בתוך  45ימים מיום מתן ההחלטה
)תקנה 133.(397
בתוך  30ימים מהיום שבו ניתנה
הרשות לערער )תקנה .(398

התקנות החדשות קבעו מועד
אחיד להגשת ערעור בזכות
וברשות –  60יום מיום ההמצאה
)תקנה )137א((.

תקנה  528לתקנות הישנות עוסקת בהארכת מועדים ,וקובעת שבית המשפט רשאי להאריך
מועד או זמן שקבע לפי שיקול דעתו ,וככל שהמועד או הזמן נקבע בחיקוק ,רשאי בית המשפט
להאריכם מטעמים מיוחדים שירשמו 134.כיום ,תקנה  176לתקנות החדשות ,קובעת אף כאן
שבית המשפט רשאי לפי שיקול דעתו להאריך את המועד שקבע בכל עת ובפרט כדי להגשים
את מטרת התקנות:

")א( בית המשפט רשאי לתת בכל עת הוראות לכל עניין שבסדרי הדין וכן
לתקן כל פגם או טעות בכל הליך לרבות בעניין שהוכרע לפי תקנה )33ד( אם
ראה לנכון צורך בכך לשם הגשמת מטרת תקנות אלה.
 131יצוין ,כי בניגוד לתקנות הישנות לא ניתן להגיש תגובה לתשובה.
 132ללא צורך בקבלת אישור בית המשפט למשלוח השאלון.
 133כשאין הוראת חיקוק אחרת הקובעת מועד להגשת ערעור.
" 134מועד או זמן שקבע בית המשפט או הרשם לעשיית דבר שבסדר הדין או שבנוהג ,רשאי הוא ,לפי שיקול דעתו ,ובאין הוראה
אחרת בתקנות אלה ,להאריכו מזמן לזמן ,אף שנסתיים המועד או הזמן שנקבע מלכתחילה; נקבע המועד או הזמן בחיקוק,
רשאי הוא להאריכם מטעמים מיוחדים שיירשמו".
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)ב( בית המשפט רשאי לתת הוראות בדבר היקף כתב טענות; נקבע בתקנות
אלה או בכל חיקוק זמן לעשיית דבר או להימנע מעשיית דבר או מדד להיקף
כתב טענות ,יחול האמור כל עוד בית המשפט לא הורה אחרת מטעמים
מיוחדים.
)ג( מועד שהורה עליו בית המשפט לעשיית דבר שבסדר הדין או שבנוהג,
רשאי הוא ,לפי שיקול דעתו ,ובאין הוראה אחרת בתקנות אלה ,להאריכו
מזמן לזמן".
דהיינו ,הוראה זאת נותנת לבית משפט שיקול דעת ביחס למועד שבו הוא הורה לעשיית דבר
שבסדר דין או בנוהג כדי להבטיח שיתקיים הליך שיפוטי ראוי והוגן ויושג פתרון ראוי
לסכסוך .עם זאת ,דרושים "טעמים מיוחדים" כדי להתיר סטייה מהמועדים ומהיקף כתב
הטענות שנקבעו בתקנות או בכל חיקוק אחר ,כאמור לעיל.

יב .1.תקנה " – 179מניין הימים"
תקנה )179א( לתקנות החדשות קובעת כי תחילת מניין הימים לפרקי הזמן שנקבעו בתקנות
החדשות יחל ביום המצאת המסמך הרלוונטי .אם המסמך הרלוונטי הוא החלטה שניתנה
במעמד בעלי הדין ,יימנה המועד מיום הדיון.
תקנה )179ב( לתקנות החדשות קובעת ,כי תקופת פגרת בית המשפט ,הקבועה בתקנות בתי
המשפט )פגרות( ,התשמ"ג ,1983-לא תבוא במניין הימים שנקבעו לתקנות החדשות או בידי
בית המשפט ,אלא אם בית המשפט קבע אחרת135.

 135בדומה לתקנה  529לתקנות הישנות.
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יג.

סמכות מקומית

כידוע קיימים ששה מחוזות שיפוט במדינת ישראל 136.תקנה )3א( לתקנות הישנות העמידה
בפני בעלי הדין חמש אפשרויות באשר לסמכות המקומית בהגשת תובענה ]שאין עיקרה
במקרקעין[ 137.תקנה  7לתקנות החדשות מצמצמת את החלופות כאמור ,וקובעת שבהיעדר
הסכם שיפוט בין בעלי הדין ,ובהנחה כי אין אנו עוסקים בתובענה במקרקעין ,הסמכות
המקומית תיקבע כדלקמן:

"תובענה תוגש לבית המשפט המצוי במחוז שיפוט של מקום מגוריו או
מקום עסקו של הנתבע או במקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים"...
דהיינו ,תקנה  7לתקנות החדשות מפשטת את כללי הסמכות המקומית והיא מאמצת שתי
חלופות בלבד מהתקנות הישנות 138,דהיינו) :א( מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;139
)ב( מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים .כך ,תקנה זו נותנת בכורה לאינטרס של
הנתבע140.
ריבוי נתבעים :תקנה )7ג( לתקנות החדשות מתייחסת לסמכות השיפוט במקרה שבו כתב
התביעה מופנה נגד מספר נתבעים .לפי תקנה זו ,די בכך שלבית משפט יש סמכות מקומית
נגד אחד מהנתבעים ,כדי להקנות לו סמכות מקומית לשאר הנתבעים141.

 136מחוז תל אביב ,מחוז מרכז ,מחוז ירושלים ,מחוז דרום ,מחוז חיפה ,ומחוז צפון )המחוזות מחולקים בצו ממשלתי ,מכוח פקודת
סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח.(1948-
" 137תובענה שאינה כולה במקרקעין ,תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי אחד מאלה (1) :מקום מגוריו או מקום עסקו של
הנתבע; ) (2מקום יצירת ההתחייבות; ) (3המקום שנועד ,או שהיה מכוון ,לקיום ההתחייבות; ) (4מקום המסירה של הנכס;
) (5מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים".
 138תקנה )3א() (1ו (5) -לתקנות הישנות.
 139חלופה זו מבטאת את הכלל הידוע והמוכר לפיו ככלל בעת הגשת תביעה ,התובע הולך אחר הנתבע .על התובע מוטל הנטל
להוכחת תביעתו ,ולכן גם עליו ללכת אחר מקום ההתדיינות שיש לו זיקה לנתבע.
 140יצוין ,כי הניסוח של התקנות החדשות עומד בניגוד להלכות בית המשפט העליון אשר מפחיתות ממעמדה של הסמכות
המקומית ,ואף קובעות כי אין לייחס לשאלת הסמכות המקומית משמעות מופרזת .ראו אורי גורן ,סוגיות בסדר דין אזרחי 34
)) (2010להלן :גורן( .עם זאת ,כבר נפסק כי בשונה מכללי הסמכות העניינית ,עקרונות הסמכות המקומית אינם נתפשים
ככללים שבליבת סמכות השפיטה )ראו :גורן ;34 ,בג"ץ  7067/07חיים נתנאל בע"מ נ' שר המשפטים פרופ' דניאל פרידמן,
פסקה ) 30פורסם בנבו ,(30.08.2007 ,ומשכך אין לייחס משמעות מופרזת לשאלת מיקומו של בית המשפט אליו הוגשה תובענה
פלונית".
 141תקנה )7ג( לתקנות החדשות .דהיינו ,תקנה זו זהה לכלל שקבוע בתקנה )3ב( לתקנות הישנות ,לפיו בית המשפט המוסמך לדון
בתביעה הכוללת מספר נתבעים ,הוא כל בית משפט שבו ניתן להגישה נגד אחד הנתבעים".
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יג .1.חריגים לכלל סמכות השיפוט המקומית
תקנות )7א()-ב( ו 8 -לתקנות החדשות קובעות ,כי:
.1

.2

.3

.4

תניית שיפוט – אם קיים הסכם שיפוט בין בעלי הדין תוגש התובענה לבית המשפט
שעליו הוסכם .הכוונה היא לתניית שיפוט ייחודית )אשר שוללת במפורש את סמכות
השיפוט למקום שיפוט אחר(142.
תובענה במקרקעין  -התביעה תוגש לפי מחוז השיפוט בו מצויים המקרקעין כסמכות
ייחודית .דהיינו ,אם התובענה כוללת בתוכה עילת תביעה במקרקעין ועילה אחרת
שאינה במקרקעין )למשל פיצוי כספי( ,בכל מקרה התובענה תוגש למקום בו מצויים
המקרקעין143.
לעניין כתב תביעה בשל פרסום או סחר ברשת האינטרנט – התביעה תוגש לבית
המשפט באזור השיפוט שבו מצוי מקום מגוריו או עסקיו של הנתבע או התובע 144.עם
זאת ,במקרה ש"עוסק" מגיש את התביעה 145,תביעה כאמור תוגש במקום עסקו או
במקום מגוריו של הנתבע בלבד146.
סמכות שיפוט מקומית שיורית – תביעה שאין לה מקום שיפוט המתאים לה לפי
התקנות או לפי כל דין אחר ,תוגש לבית המשפט בירושלים שבסמכותו העניינית לדון
בה ,ובית המשפט בירושלים יהא רשאי להורות אחרת ,אם סבר שבנסיבות העניין
יהיה הדיון בבית משפט אחר מתאים יותר לבעלי הדין147.

 142אם תניית השיפוט היא מקבילה ,אזי הפררוגטיבה היא בידי התובע לבחור בין מקום השיפוט המוסכם ,למקום השיפוט לפי
התקנות.
 143זאת ,להבדיל מתקנות )3א( ו 4-לתקנות הישנות ,לפיהן רק תובענה שכולה במקרקעין תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו הם
מצויים.
 144שכן ,בכך יש להקל על התובע-צרכן אשר ביצע רכישה באינטרנט .זאת ,בדומה לתקנות הישנות.
" 145עוסק" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א ,1981-קרי "מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק ,כולל יצרן".
 146קביעה זו נועדה להקל על הנתבע שכן התקנה מבקשת להגביל תובע מסחרי מלתבוע במקום מגוריו או מקום עסקו ,המרוחק
ממקום מגוריו או עסקו של הנתבע ,ולכן היא מחייבת אותו לתבוע במקום מגוריו או עסקו של הנתבע בלבד.
 147תקנה  8לתקנות החדשות )תקנה זאת זהה בתוכנה לתקנה  6לתקנות הישנות(.
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יד.

מומחים

יד .1.שינויים מרכזיים בעניין המומחים לתקנות החדשות
התקנות החדשות
איחוד בין הגדרת "מומחה" להגדרת "מומחה
רפואי"148.
מתן סמכות לבית המשפט למנות "צוות" של
מומחים שיגיש חוות דעת משותפת )תקנה
)88א((149.
הטלת חובת הצהרה על המומחה מטעם בית
המשפט בדבר העדר ניגוד עניינים בהתאם
לנוסח בטופס  6שבתוספת הראשונה )תקנה .(89
יד .2.מומחים מטעם בעלי הדין – תקנה  87לתקנות החדשות
יד.2.א .חוות דעת בעניין שברפואה
! על בעל דין לצרף לכתב טענותיו חוות דעת של מומחה רפואי ערוכה לפי סעיף 24
לפקודת הראיות ,אשר בכוונתו להסתמך עליה במהלך המשפט ,תוך צירוף רשימת
אסמכתאות שהמומחה מסתמך עליהן150.
! כדי לחלוק על חוות דעת מומחה שצורף ,ניתן לשלוח לצד שכנגד דרישה בכתב )עליו
להסכים לדרישה ללא דיחוי 151,זולת אם קיימת הצדקה לסירוב( ,להעמיד את נושא
חוות הדעת לבדיקה בידי מומחה מטעמו ,וחוות הדעת תומצא לתובע גם אם לא
הוגשה לבית המשפט152.

 148בהתאם לתקנה  6לתקנות החדשות" :מומחה" – "מי שמוכר כמומחה לפי כל דין ובאין דין כאמור ,בעל ניסיון וידע בעניין
שבמדע ,במחקר ,באמנות או במקצוע ,למעט בעניין שבמשפט שאינו דין זר" .כלומר ,בתקנות החדשות מומחה רפואי נכלל
בהגדרה הרחבה של מומחה )שכן הוא מוכר כמומחה לפי כל דין(.
 149בתקנה )130ב( לתקנות הישנות בית משפט הוסמך למנות מומחה או מספר מומחים.
 150אסמכתאות שלא ניתן לאתרן באמצעים סבירים ,יצורפו לחוות הדעת .תקנה )15א() (2ותקנה )87א ו -ז( לתקנות החדשות.
 151יצוין ,כי בהתאם לתקנה )128א( לתקנות הישנות ,בעל דין יגיש דרישה בכתב תוך  30יום מיום שהומצאה לו חוות הדעת.
 152תקנה )87ב( לתקנות החדשות.
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! רצה תובע לחלוק על חוות דעת מומחה בעניין שברפואה שצורפה לכתב הגנה ,יגיש
חוות דעת נגדית בתוך  60יום מהיום שהומצאה לו חוות הדעת או בתוך זמן אחר
שהורה לו בית המשפט153.
! פטור או ארכה לצירוף חוות דעת בעניין שברפואה לכתב הטענות – בית המשפט
רשאי" ,אם מצא הצדקה לכך" ,לפטור בעל הדין מצירוף חוות דעת בעניין שברפואה
לכתב הטענות או לדחות את מועד הגשתה154.
יד.2.ב .חוות דעת שבמומחיות )שאינה בעניין רפואי(
! ככלל ,בעל דין רשאי )ולא חייב( לצרף לכתב הטענות חוות דעת של מומחה שאינה
בעניין רפואי 155,זאת תוך  90יום לפני דיון ההוכחות או במועד אחר שהורה בית
המשפט156.
! בעל דין המגיש חוות דעת נגדית – יגיש עד  30ימים לפני דיון ההוכחות או במועד
אחר שהורה עליו בית המשפט157.

יד.2.ג .הוראות החלות על שני סוגי חוות הדעת של המומחים
! חוות דעת תוגש לבית המשפט לפי סעיף  24לפקודת הראיות ותצורף רשימת
האסמכתאות שהמומחה מסתמך עליהן; אסמכתאות שלא ניתן לאתרן בנקיטת
אמצעים סבירים ,יצורפו לחוות הדעת158.
! בעל דין המגיש חוות דעת של מומחה מטעמו ידאג להתייצבותו לחקירה בבית
המשפט ,אלא אם בעל הדין שכנגד הודיע שהוא מוותר על חקירתו159.
 153תקנה )87ג( לתקנות החדשות .מדובר בחידוש שלא מופיע בנוסח התקנות הישנות .עם זאת ,תקנה )87ג( מאמצת פסיקה קודמת
שניתנה ביחס לתקנות הישנות ,ראו בר"ע )מחוזי חיפה(  681/06אחים רויכמן שומרון תשתיות  1993בע"מ נ' מפעל בטון
המשולש בע"מ )פורסם בנבו.(12.11.2006 ,
 154תקנה )87ד( לתקנות החדשות ,קובעת שעל התובע והנתבע לבקש את הפטור או הדחייה ,לכל המאוחר עם הגשת כתב התביעה
וכתב ההגנה בהתאמה .תקנה  128לתקנות הישנות קובעת ,כי בית המשפט או הרשם רשאי לפטור בעל דין מהגשת חוות דעת
רפואית נגדית רק "מטעמים מיוחדים שיירשמו" .דרישה זאת של טעמים מיוחדים שיירשמו הושמטה מנוסח התקנות
החדשות.
 155תקנה )15ב( לתקנות החדשות.
 156תקנה )87ה( לתקנות החדשות .זאת ,בשונה מתקנה  129לתקנות הישנות ,שקבעה כי חוות דעת המומחה תוגש כדלקמן:
")א( רצה בעל דין להביא עדות בענין שבמומחיות ,שאינו ענין שברפואה ,לביסוס טענה מטענותיו ,יגיש לבית המשפט חוות
דעת של מומחה לאותו ענין לא יאוחר מהמועד שנקבע להגשת תצהירי העדות הראשית מטעמו ,זולת אם קבע בית המשפט או
הרשם אחרת; לא ניתנו הוראות בענין הגשת עדויות בדרך של תצהירי עדות ראשית ונקבע מועד לשמיעת ראיות – תוגש חוות
הדעת לא יאוחר מתשעים ימים לפני ישיבת ההוכחות הראשונה ,זולת אם קבע בית המשפט או הרשם אחרת".
 157תקנה )87ו( לתקנות החדשות.
 158תקנה )87ז( לתקנות החדשות.
 159תקנה )87ח( לתקנות החדשות.
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! לא יוגשו מטעם בעלי הדין חוות דעת נוספות מעבר לחוות הדעת שניתן להגיש לפי
תקנה  87לתקנות החדשות ,אלא באישור בית המשפט160.

יד .3.מומחה מטעם בית המשפט – תקנה  90-88לתקנות החדשות
! בית המשפט רשאי בכל עת למנות מטעמו לא רק מומחה או כמה מומחים אלא גם
צוות של מומחים למתן חוות דעת משותפת בעניין שבמומחיות ,ולתת הוראות
והנחיות לתפקיד .בתקנות החדשות קיים חידוש שמבנה את שיקול הדעת השיפוטי
במינוי מומחה מטעמו ,כך שעל בית המשפט לשקול ,בין השאר ,את שווי נושא
התביעה ,עניינה ,היקף וסוג המחלוקת שבין הצדדים או שבין המומחים מטעם
הצדדים161.
! אם מונה מומחה מטעם בית המשפט והוגשו באותו עניין גם חוות דעת מומחים מטעם
הצדדים ,לא ייחקרו המומחים מטעם הצדדים ,למעט אם הודיע בעל דין על רצונו
לחקור את כולם או מקצתם .הודיע על כך בעל דין ,ייחקרו המומחים כאמור באופן
ובהיקף כפי שיורה בית המשפט בהתחשב בנסיבות העניין ,ובהתחשב בחוות דעת של
המומחה מטעם בית המשפט162.
! אם מונה מומחה מטעם בית המשפט בהסכמת הצדדים ,אלא אם הורה בית המשפט
להלן163:

אחרת ,יראו הסכמה זו כהסדר דיוני הכולל את ההוראות המפורטות
) (1לא יוגשו חוות דעת מומחה מטעם הצדדים.
) (2יראו חוות דעת מומחה שהגישו הצדדים קודם למינוי המומחה מטעם בית
המשפט ,כאילו לא נתקבלו כראיה.
! הצהרת המומחה בדבר היעדר ניגוד עניינים – התקנות החדשות קובעות חידוש
בעניין זה ,לפיו מינוי המומחה ייכנס לתוקף רק לאחר המצאת ההצהרה לבית
המשפט )מיד ובטרם יחל תפקידו( על היעדר זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע
להליך ,לצדדים או לבית המשפט .זאת ,לפי הנוסח שבטופס  6שבתוספת הראשונה
 160תקנה )87ט( לתקנות החדשות.
 161תקנה )88א( ו)-ב( לתקנות החדשות .כמו כן ,תקנה  130לתקנות הישנות קבעה שבית משפט רשאי למנות מומחה "לאחר שנתן
לבעלי הדין הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם" .הוראה זאת הושמטה מנוסח התקנות החדשות.
 162תקנה )88ג( לתקנות החדשות .הנוסח לתקנות החדשות בנושא זה דומה לנוסח בתקנה )130ב( לתקנות הישנות .זאת ,תוך הורדת
סעיף )ד( בתקנה שנוסחו" :אין בתקנה זו כדי לגרוע מכוחם של בעלי הדין להסכים שלא לחקור את המומחה מטעם בית המשפט,
בין אם מונה בהסכמה ובין אם לאו; הוסכם כאמור ,לא ייחקר המומחה מטעם בית המשפט ,זולת אם ראה בית המשפט צורך
בכך לשם בירור המחלוקת שלפניו" .עם זאת ,ספק רב בעינינו אם השמטה זאת יכולה למנוע הגעה להסדר דיוני בין הצדדים
בדבר אי חקירת מומחה מטעם בית משפט.
 163הנוסח בתקנה )88ד( לתקנות החדשות בנושא זה דומה לנוסח בתקנה )130ג( לתקנות הישנות.
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)תשומת הלב ,כי התוספת נוקבת גם בבאי-כוח בעלי הדין( .אולם ,אם המומחה הצהיר
על זיקות כאמור ,רשאי בית המשפט ,לבקשת בעל דין או מיוזמתו ,להתלות או לבטל
את המינוי164.
! סמכות המומחה מטעם בית המשפט – מומחה מטעם בית המשפט רשאי לדרוש
מבעל דין להעמיד לבדיקה את נושא חוות הדעת שהגיש165.

יד.3.א .חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט – תקנה  91לתקנות החדשות
! מומחה מטעם בית המשפט יגיש את חוות דעת בתוך  60יום מיום שנודע לו על המינוי
או במועד שיורה בית המשפט 166.זאת ,בצירוף רשימת האסמכתאות שהסתמך עליהן.
אסמכתאות שלא ניתן לאתרן בנקיטת אמצעים סבירים ,יצורפו לחוות הדעת167.
! בעל דין רשאי לבקש מבית המשפט לשלוח למומחה שאלות הבהרה בנוגע לחוות
דעתו ,לא יאוחר מ 14-יום ממועד קבלת חוות הדעת .המומחה ישיב על השאלות בתוך
 30ימים ממועד קבלת החלטת בית המשפט ויראו את תשובותיו כחלק מחוות
הדעת168.
! בעל דין רשאי לחקור מומחה בית המשפט ובלבד שהודיע על כך לבית המשפט ולבעלי
הדין וביקש את הזימון לא יאוחר מישיבת קדם המשפט המסכמת .ניתנה חוות דעת
המומחה לאחר סיום קדם המשפט ,יודיע בעל דין על רצונו לחקור את המומחה 45
יום לפחות לפני דיון ההוכחות או בתוך  7ימים מיום קבלת חוות הדעת ,לפי
המאוחר169.

 164תקנה  89לתקנות החדשות .השוו לעניין זה נוסח תקנה  126לתקנות הישנות.
 165תקנה  90לתקנות החדשות .דהיינו ,המומחה מטעם בית משפט לא יהיה רשאי להיכנס תחת המומחה מטעם בעל הדין .כך
למשל ,המומחה מטעם בית משפט לא יהיה רשאי לקבל רשומות רפואיות שעמדו בבסיס חוות דעת המומחה מטעם בעל הדין.
 166תקנה )91א( לתקנות החדשות .זאת ,בשונה מתקנה )134א( לתקנות הישנות שקובעת שהמועד להגשת חוות הדעת הוא  30יום
מיום מינויו ,אלא אם הורה בית המשפט או הרשם הוראה אחרת.
 167תקנה )91ב( לתקנות החדשות.
 168תקנה )91ג( לתקנות החדשות.
 169תקנה )91ד( לתקנות החדשות .המועד שנקבע הוא שונה מהמועד שהיה קבוע בתקנה 130א לתקנות הישנות אשר קבעה ,כי:
"ביקש מי מבעלי הדין לחקור מומחה שהגיש חוות דעת ,יודיע על כך לבית המשפט ולשאר הצדדים שלושים ימים לפחות
לפני המועד שנקבע לשמיעת ראיות או בתוך שבעה ימים מקבלת חוות הדעת ,לפי המאוחר".
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תשומת לב ,כי לתקנות החדשות לא קבועה רשות תיקון אוטומטית של כתב הטענות
בעקבות מתן חוות דעת מומחה170.
יד.3.ב .שכרו והוצאותיו של מומחה מטעם בית המשפט – תקנה  92לתקנות החדשות
! בית המשפט רשאי להורות על שכרו והוצאותיו של מומחה בית המשפט ועל אופן
התשלום ,לרבות בעניין המענה לשאלות ההבהרה והחקירה בבית המשפט ולהטילם
על הצדדים או על מי מהם171.
! בית המשפט רשאי להורות בכל עת לצדדים או למי מהם ,להפקיד ערובה ,להבטחת
תשלום שכרו והוצאותיו של מומחה בית המשפט או לשלמם למומחה במישרין ,ובגמר
המשפט יחליט בית המשפט מי יישא בשכר ובהוצאות אלה172.
בעל דין אשר לא נענה להוראת זו ,רשאי בית המשפט למחוק את כתבי טענותיו או
לדחות את הדיון בתביעה למועד אחר עד שההוראה תתקיים173.
יד" .4.סנקציות" – אי-קיום הוראות – תקנה  93לתקנות החדשות
84

! הסנקציה :בעל דין שלא צירף חוות דעת בעניין שברפואה לכתב טענותיו ובית המשפט
לא פטר אותו מחובה זו – לא רשאי להשמיע עדות של מומחה ולא יוכל להוכיח עניין
שבמומחיות מטעמו בעניין הנדון .זאת ,למעט אם הייתה זו חוות דעת נגדית או אם
בית המשפט סבר שיש לאפשר לו לעשות כן ,מטעמים מיוחדים174.
! בנוסף לאמור ,צד שלא נענה לדרישה או הוראה של בית המשפט לפי פרק זה או שלא
נענה במידה מספקת ,ואי ההיענות הייתה ללא הצדק סביר ,לא ייזקק בית המשפט
להוכחה של עניין שבמומחיות מטעמו בעניין הנדון175.

 170זאת ,בניגוד לתקנה  136לתקנות הישנות שקבעה זכות לתיקון כתב טענות ,ללא צורך בנטילת רשות מביהמ"ש ,בתוך  15ימים
מיום המצאת חוות הדעת של מומחה מטעם ביהמ"ש.
 171נוסח תקנה )92א( לתקנות החדשות דומה יחסית לנוסח תקנה )131א( לתקנות הישנות.
 172תקנה )92ב( לתקנות החדשות.
 173תקנה )92ג( לתקנות החדשות.
 174תקנה )93א( לתקנות החדשות.
 175תקנה )93ב( לתקנות החדשות ,השוו לנוסח הקודם בתקנה  137לתקנות הישנות.
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טו.

הליכים מקדמיים :שאלונים ,גילוי ועיון במסמכים – פרק ט לתקנות החדשות

טו .1.שאלונים
התקנות החדשות
חידוש מרכזי :הגבלה של עד  25שאלות בשאלון ,כולל
שאלות משנה176.
חריג – בתביעה לסעד כספי שסכומה עולה על 2.5
מיליון  ,₪בתובענה לפיצויים בשל נזק גוף ובתביעה
לפלת"ד שהוגשו לבימ"ש מחוזי – הגבלה של עד 50
שאלות ,כולל שאלות משנה177.
שאלון – זכות למשלוח שאלון.
תצהירי גילוי מסמכים – חובה להחליף תצהירי גילוי
מסמכים כלליים ,מבלי שיש צורך בפנייה של בעל
הדין לבעל הדין שכנגד בבקשה לגילוי מסמכים.
אין הליך הודיות בתקנות

החדשות178.

סנקציות שיוטלו על בעלי דין שלא מילא אחר הוראות
פרק זה ,ובפרט על בעל דין שלא גילה "מסמך מזיק".
עיקרון היסוד "משחק בקלפים גלויים".

! שאלונים הם פרוצדורה בה משיב בעל דין לשאלות שנשלחות לו על ידי בעל הדין מנגד.
משלוח שאלון יתבצע תוך  30יום לאחר שהוגש כתב הטענות האחרון או בתוך מועד
אחר שיורה בית המשפט179.

 176בפרקטיקה ,גם בהתאם לתקנות הישנות בתי המשפט נאלצו להכריע בעניין הגבלת מספר השאלות בשאלונים .כך למשל,
בבש"א )מחוזי תל אביב-יפו(  1333/07ניצה זמיר נ' בנק הפועלים בע"מ )פורסם בנבו ,(13.03.2007 ,הורה בית המשפט הנכבד
לתובעת לקצר ולתמצת את השאלון ,אשר הכיל למעלה מ 200-שאלות .לדברי בית המשפט ,השאלות חורגות ממסגרת הסכסוך
הרלוונטי ,וגורמות לסרבול ולקושי" :השאלון במתכונתו הנוכחית ,כאשר הוא מכיל למעלה מ  200שאלון ,מסורבל וקיים קושי
של ממש לענות עליו .מבלי להיכנס לכל שאלה בנפרד ,מסכים אני עם משיבים  1-2באשר לרלבנטיות של חלק מהשאלות
להליך המתנהל .על כן ,הנני מורה לתובעת לקצר ולתמצת את השאלון ולהפנות אל הנתבעים רק את השאלות שהן רלבנטיות
ועומדות בבסיס הסכסוך שבין הצדדים".
 177תקנה )56ב( לתקנות החדשות .יצוין ,כי ההסדר החדש שנקבע לתקנות החדשות נועד להגביל את השימוש בכלי זה בכדי שלא
יעשה בו שימוש לרעה ,ולחייב את בעלי הדין למקד את השאלות בכדי שהשאלון יהיה כלי יעיל שיביא לחקר האמת ,כמו גם
בשל החשש מהעומס שיוטל על בית המשפט.
 178במסגרת תקנות  104-102לתקנות הישנות עוגן הליך הודיות ,שעניינו "דרישה להודות בעובדה או במסמך" .לעומת זאת,
לתקנות החדשות אין עיגון להליך זה.
 179תקנה )56א( לתקנות החדשות.
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! תנאי מרכזי לשאלון הוא רלוונטיות השאלות לסכסוך ,ולא די שהן "קבילות בחקירה
שכנגד של עד בעל פה"180.
! התשובה לשאלון תינתן באמצעות תצהיר בתוך  30ימים מיום מסירת השאלון ,אלא
אם בית המשפט הורה אחרת .במסגרת תשובתו לשאלון ,בעל דין שכנגד רשאי להציג
מסמך הנותן מענה לשאלה או לשאלון ,במקום תצהיר מענה לשאלון181.
! השאלון והתשובות לשאלון אינם חלק מכתבי הטענות ו/או מחומר הראיות .עם זאת,
נקבע כי ניתן להשתמש במהלך הדיון בתשובותיו של בעל הדין שכנגד כ"ראיה".
במקרה כזה ,אין בעל הדין נדרש להתייחס לכל השאלות והתשובות ,אלא אם בית
משפט סבור שיש קשר בין תשובות אחרות לבין התשובות שהוגשו כראיה ,עד כדי
שאין להשתמש באלה בלעדי אלה ,ואז בית המשפט רשאי להורות על הגשת התשובות
האחרות לשאלון182.
טו .2.גילוי מסמכים
! היקף ומועד הגילוי – לא יאוחר מ 30-יום לאחר שהוגש כתב הטענות האחרון או
במועד אחר שיורה עליו בית המשפט ,הצדדים יחליפו תצהירי גילוי מסמכים
כלליים המאמתים את רשימת כל המסמכים הנוגעים לעניינים השנויים
במחלוקת ,המצויים או שהיו מצויים ברשותם או בשליטתם ,ושאותרו על ידם
לאחר חקירה ודרישה183.
! במקרה והמסמך אינו מצוי עוד ברשותו או בשליטתו ,על בעל הדין לפרט בתצהיר
את הנסיבות הקשורות לכך ,כמו גם בידי מי המסמך מצוי .דהיינו ,מדובר בחובה
אקטיבית להחליף תצהירי גילוי מסמכים מראש מבלי שיש צורך בפנייה של בעל
דין לבעל דין שכנגד ,בבקשה לגילוי מסמכים184.
! עיון במסמכים  -עד  30ימים לאחר שהחליפו בעלי הדין תצהירי גילוי מסמכים או
במועד אחר שיורה בית המשפט ,ישלימו בעלי הדין את הליכי העיון במסמכים
ויאפשרו האחד לשני לצלם או לסרוק את המסמכים .בעניין זה נקבע שהצילום או

 180שם .דהיינו ,לא ניתן לכלול שאלות אשר נוגעות רק למהימנות העדים.
 181שם.
 182תקנה )56ד( לתקנות החדשות.
 183יצוין ,כי ביחס לגילוי מסמכים ספציפי :אין הוראה ספציפית לתקנות החדשות שנוגעת למועד הגילוי .עם זאת ,תקנה )59א(
לתקנות החדשות שעוסקת בהליכי ביניים בהליכים מקדמיים ,מאזכרת מפורשות הסדר זה של גילוי ועיון "במסמך פלוני" .כמו
כן ,מדובר בהסדר שהוא "חלק מהליך ראוי והוגן ומהליכי גילוי ועיון נאותים" ,כלשון תקנה )60א( לתקנות החדשות.
 184תקנה  57לתקנות החדשות .מדובר בחידוש שכן תקנה  112לתקנות הישנות אפשרה לבית המשפט לתת צו גילוי מסמכים
לבקשת בעל דין .כאשר בהתאם נדרשה בקשה לבית המשפט תשובה ותגובה ולאחר מכן החלטה מפורשת שמורה על צו גילוי
מסמכים.
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הסריקה ישולמו על ידי בעל הדין שביקש את העיון 185.דהיינו ,החידוש בתקנות
החדשות הוא שעל בעלי הדין לבצע גילוי ועיון במסמכים באופן אוטומטי ללא צורך
בבקשה186.
! תנאי מרכזי ביסודה של חובת הגילוי הוא הרלוונטיות של המסמכים לנושא
התביעה 187.חובה על בעל הדין לגלות כל מסמך הנוגע לנושא התביעה בין אם מדובר
במסמך מטיב או מזיק.
בקשה בעניין הליך גילוי ועיון ,לרבות בקשה בעניין מענה לשאלון או לגילוי ועיון
במסמך פלוני ,תועלה ברשימת בקשות בהתאם לתקנה )49ג( 188.לכן ,בעל דין
שמבקש להגיש בקשה לעניין גילוי ועיון נדרש לציין זאת ברשימת הבקשות,
שתוגש לא יאוחר מ 20-יום ממועד קביעת ישיבת קדם המשפט הראשונה ,כאשר
בית המשפט יורה על דרך הדיון בה189.
אם הועלתה טענת חיסיון לגבי שאלה פלונית או מסמך פלוני ,רשאי בית
המשפט במסגרת החלטתו לעיין במסמכים כדי להחליט אם יש ממש בטענה
זאת190.
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טו .3.סנקציות על בעל דין שאינו ממלא את חובתו בעניין הליכי גילוי ועיון והשאלונים
הליכי גילוי ועיון נאותים מהווים תנאי בסיסי לקיומו של הליך שיפוטי ראוי והוגן ,משכך
התקנות החדשות קובעות הוראות בעניין אי הגילוי ,כדלקמן:
• בעל דין שלא קיים את חובתו בעניין ההליכים המקדמיים ,רשאי בית המשפט) :א(
לחייבו באופן מיידי בהוצאות )ב( במקרים מיוחדים אף למחוק את כתב טענותיו191.

 185תקנה  58לתקנות החדשות.
 186כמו כן ,אין עוד הבחנה בין מסמך שנזכר בתצהיר ומסמך שנזכר בכתב הטענות ,כפי שקבעו התקנות הישנות בתקנה .114
 187תקנה  57לתקנות החדשות קובעת" :העניינים השנויים במחלוקת".
 188תקנה )59א( לתקנות החדשות.
 189תקנה )49ג()-ח( לתקנות החדשות .שימת הלב בהקשר זה ,כי תקנה )49ד( לתקנות החדשות קובעת כי בעל דין איננו רשאי להגיש
בקשה לבית המשפט או לציינה ברשימת הבקשות ,אלא אם כן הוא פנה לבעל הדין שכנגד  7ימים מראש והודיע על הכוונה להגיש
בקשה בעניין.
 190תקנה )59ב( לתקנות החדשות .זאת ,בדומה לתקנה  119לתקנות הישנות ,להוציא הסיפא של תקנה  119שקבעה כי "אין האמור
בזה בא לגרוע מזכותה של המדינה לסרב להראות מסמך".
 191תקנה )60א( לתקנות החדשות.

• מבלי לגרוע מאמור ,בעל דין שאינו מגלה מסמך שיש לגלותו או שאינו נענה לדרישה
לעיין במסמך שגילה ,לא יהיה רשאי להגיש את המסמך כראיה ,אלא ברשות בית
המשפט לאחר שנוכח לדעת כי היה לבעל הדין הצדק סביר למחדלו192.
• בנוסף להסדר זה ,נקבע הסדר חדש לעניין "מסמך המזיק" לעניינו של בעל דין :אם
בעל דין לא גילה מסמך שמזיק לעניינו ,רשאי בית המשפט להורות על מחיקת כתב
התביעה או כתב ההגנה ואם לא הורה כן ,יורה על חיובו בהוצאות ,זולת אם בית
המשפט ראה טעמים מיוחדים שלא לעשות כן 193.דהיינו ,מדובר בהחמרה עם בעל דין
שאינו מקיים את חובת הגילוי והעיון194.
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 192תקנה )60ג( לתקנות החדשות.
 193שם.
 194במקרה זה ,הסנקציה שלא להגיש את המסמך כראיה אינה רלוונטית שכן אין לבעל הדין כוונה להציג את המסמך המזיק
כראיה מטעמו(.
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טז.

סיכומים

תקנה )160א( לתקנות הישנות קובעת כי ברירת המחדל לסיכומים ,הינה סיכומים בעל-פה,
כאשר בית המשפט רשאי לקבוע כי הסיכומים ביחס לנקודה או שאלה מסוימת או על הפרשה
כולה יהא בכתב .יחד עם זאת ,ככלל ,בפועל ,בתי המשפט נטו לקבוע הגשת סיכומים בכתב.
במסגרת התקנות החדשות ,ניכר כי מתקין התקנות ביקש לשנות מהפרקטיקה האמורה,
וביחס לכך קבע:
! תקנה )74א( קבעה ,כי ברירת המחדל לסיכומים הינה בעל-פה )בדומה ללשון תקנה
)160א( לתקנות הישנות ,אולם בשונה מהפרקטיקה הנהוגה( ,כאשר בית המשפט
רשאי במקרים מתאימים ובהתחשב ,בין השאר ,בהיקף הראיות בכתב ובעל פה,
במורכבותה של התביעה ובטיב הסכסוך בין הצדדים להורות על סיכומים בכתב.
מטרת תקנה  74כאמור ,הקובעת ברירת מחדל לשמיעת סיכומים בעל פה ,להפסיק
את השימוש השכיח בסיכומים בכתב .עוד קובעת תקנה )74א( ,שיש לשמוע את
הסיכומים בהקדם האפשרי ,וזאת על מנת שתוכן הראיות והתרשמות בית המשפט
מן העדים יישארו טריים בזיכרונם של השופטים.
! תקנה )74ב( קובעת כי בית המשפט יקבע את סדר סיכומי הטענות ,משך הטענות שבעל
פה או היקף הטענות שבכתב.
! מקום בו בעל דין לא הגיש סיכומים ,קובעת תקנה )74ג( כי דינו כדין מי שלא התייצב
לדיון .תקנה זו דומה לתקנה )160ד( לתקנות הישנות ,אם כי במסגרתה לבית המשפט
היה שיקול דעת לקבוע אחרת") 195.זולת אם הורה בית המשפט הוראה אחרת"(.

 195בהתאם לסיפא של תקנה )160ד( לתקנות הישנות" :זולת אם הורה בית המשפט הוראה אחרת".
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יז.

הוצאות

תכלית :ההוראות בעניין ההוצאות 196,נקבעו על יסוד הרציונל לפיו אופן קביעת ההוצאות על
ידי בתי המשפט השונים משפיע על מספר ההליכים הנידונים בבתי המשפט ,על אופן ניהולם
על ידי הצדדים וכן על מניעת תביעות סרק וניהול מכביד של ההליך .במילים פשוטות ,מטרת
כלי פסיקת ההוצאות הינה להכווין את התנהגות בעלי הדין.
עם זאת ,בצד תקנה )151א( לתקנות החדשות ,הקובעת את הרציונל לעיל ואת תכלית פסיקת
ההוצאות – שהינה שיפוי בעל דין על הוצאותיו בהתאם לתוצאות ההליך כאמור – ישנה
בתקנות החדשות הוראה נוספת לפיה בפסיקת ההוצאות יש לבטא איזון ראוי בין הבטחת
זכות הגישה לערכאות; הגנה על זכות הקניין; ושמירה על שוויון בין הצדדים197.
יז .1.מתי פוסקים הוצאות
תקנה  152לתקנות החדשות מהווה חידוש משמעותי .מעתה ,ברירת המחדל עוברת לכך
שבכל תום דיון ,ובפרט בקשה ,יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות וכן על מי הן
חלות ,אלא אם מצא טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות 198.זאת ללא קשר לתוצאת
ההליך העיקרי.
יז .2.שיעור ההוצאות
תקנה  153עוסקת בשיעור ההוצאות .בתוך כך ,תקנות משנה )153א() ,ב( ו)-ג( אינן מוסיפים
באופן מהותי על הוראות תקנה  512לתקנות הישנות .הוראות אלו ,מבנות את שיקול הדעת
השיפוטי בקביעת השיקולים שבהם יש להתחשב בעת פסיקת ההוצאות ובעת הוספת
מע"מ 199,וכן ,הן קובעות כי הסכום לא יפחת מהתעריף המינימלי הקבוע לעניין שכר טרחת
עורך דין בכללי לשכת עורכי דין )התעריף המינימאלי המומלץ( ,התש"ס200.2000-

 196לתקנות החדשות "הוצאות" מוגדרות במסגרת תקנה  6כ"-שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט".
 197ראו :תקנה )151ב( לתקנות החדשות .אמנם התקנות הישנות לא נקבו ברציונל זה ,אולם בפועל פסיקת בית המשפט העליון –
בבג"ץ  891/05תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסמכת למתן רשיונות יבוא – משרד
התעשיה והמסחר )ניתן ביום  – ((30.6.2005נקבה ברציונל זה ביחס לתקנות הישנות.
 198זאת ,בניגוד לתקנות הישנות ,לפיהן לשופט או לרשם היושב בדין מסור שיקול הדעת אם לפסוק הוצאות אם לאו – ראו תקנה
)511א( לתקנות הישנות.
 199תקנה )154ב( לתקנות החדשות קובעת ,כי "בית המשפט יכלול בשכר טרחת עורך הדין ,סכום השווה למס ערך מוסף מקום
שבו הזוכה שילם או מחויב לשלם מס ערך מוסף לעורך דינו ,זולת אם סבר כי הזוכה ראשי לנכות מס תשומות בשכר טרחת
עורך דינו ,ובלבד שלא יפסוק סכום כאמור כרכיב נפרד".
 200זאת ,כקבוע בתקנה )153א( לתקנות החדשות ,זולת אם הורה בית המשפט על תשלום סכום נמוך יותר מהסכום האמור
"מטעמים מיוחדים".
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עם זאת ,תקנה )153ד( לתקנות החדשות מחדשת ומוסיפה הוראה המורה לבית המשפט
לפרט את השיקולים שהנחו אותו בקביעת שיעור ההוצאות201.

יז .3.פירוט הוצאות
הישנות202.

תקנה  155לתקנות החדשות מהווה גם היא חידוש נוסף שלא נראה זכרו בתקנות
סעיף זה מורה לבעלי הדין לטעון באופן מפורש לעניין ההוצאות בהליך )לדוגמה :אגרות,
תשלום בגין חוות דעת מומחים ,שכר עדים וכיוצ"ב( ואף לצרף אסמכתאות שיתמכו בכך.
כמו כן ,יש לשים לב כי על פי התקנה מדובר אך בהוצאות שנדרשו לצורך ההליך 203.בנוסף,
נוספה הוראה במסגרת תקנה )155ג( לתקנות החדשות ,הקובעת כי השופט שישב בדיון הוא
זה שיורה על הוצאות ,אלא אם הדבר נבצר ממנו.

יז .4.פסיקת הוצאות במקרים מיוחדים
! הארכת דיון שלא לצורך :אם סבר בית המשפט כי בעל דין האריך את הדיון בכל הליך
שלא לצורך ,באמצעות טענות סרק או בכל דרך אחרת ,רשאי הוא ,באותו הליך או
בפסק דין ,ובלא קשר עם תוצאות משפט ,להשית עליו הוצאות204 .
! בנוסף ,גם שימוש לרעה בהליכי משפט או אי-עמידה בתקנות עשויים להביא
לפסיקת הוצאות כנגד בעל דין 205,ובנסיבות מיוחדות ,גם כנגד בא כוחו 206.המדובר
בהרחבה על האמור בתקנה  514לתקנות הישנות ,שכן עתה מצוין במפורש כי גם כנגד
בא כוח עלולים להיפסק הוצאות207.

 201תקנה )153ג( לתקנות החדשות קובעת ,כי בקביעת שיעור ההוצאות בית המשפט יתחשב ,בין היתר ,בשווי הסעד שנפסק וביחס
שבינו לבין הסכום שנתבע בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון ,במורכבות ההליך ,בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו
ובסכום ההוצאות שהתבקש .הסיבה לכך הינה ,בין היתר ,כדי לחייב את בית המשפט לבסס את החלטתו ובכך גם להכווין את
התנהגות הצדדים בהליך.
 202למרות שבפרקטיקה ,הצדדים מצרפים אסמכתאות לסיכומים בעניין הוצאות המשפט ששולמו על ידם.
 203לשון תקנה )155ב( לתקנות החדשות קובעת כך" :כל ההוצאות שהוצאו בעין ושנדרשו להליך כפי שיורה בית המשפט" .לדוגמא,
אם בעל דין הגיש לבית המשפט חוות דעת מומחה בעניין שלדעתו לא נדרש היה להגישה ,בית המשפט לא יפסוק הוצאות על
אותה חוות הדעת או שיחייב בסכום חלקי בגין התשלום עבור חוות הדעת.
 204תקנה  156לתקנות החדשות ,בדומה לתקנה  514לתקנות הישנות.
 205לטובת הנפגע או לטובת אוצר המדינה.
 206תקנה )151ג( לתקנות החדשות.
 207ודוק :חיוב עו"ד בהוצאות משפט הינו הלכה פסוקה ,מתוקף סמכותו הטבועה של בית המשפט ,שנקבעה בבית המשפט העליון
מראשית ימיו של המשפט הישראלי ,ואושררה בפסיקה מאז שוב ושוב .דווקא בשל כך ,בהקשר זה ,נקבע כי בתי המשפט ינקטו
משנה זהירות בבואם לעשות שימוש בסמכותם זו ,וכי רק במקרה חמור ובהיעדר אמצעי מידתי אחר ,יבחר בית המשפט לנקוט
בחיוב בא כוח בהוצאות .לעניין זה ראו ,בין היתר ,ע"מ  3778/12עו"ד גלפנבויים נ' מדינת ישראל ואח' )פורסם בנבו.(29.9.2014 ,
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! הוצאות בהינתן פסק דין בהיעדר הגנה :במקרה כזה ייפסקו הוצאות לפי התעריף
המינימלי המומלץ אלא אם הורה בית המשפט אחרת 208.תקנה  154לתקנות החדשות
מהווה חידוש לעומת התקנות הישנות ,שלא עסקו באופן ספציפי בסוגיה זו.

יז .5.ערובה לתשלום הוצאות
תקנה )157א( ו)157-ב( לתקנות החדשות עוסקת בחיוב תובע בהפקדת ערובה לתשלום
הוצאותיו של נתבע 209.יש לשים לב ,כי התקנות החדשות משנות את המצב הקיים ,ועתה אי-
מתן הערובה עשוי להביא רק למחיקת התביעה )ולא לדחותה(210.
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 208מטרת סעיף זה הינה לייצר אחידות וודאות בפסיקת הוצאות בידי בתי המשפט השונים .לכן ,נקבע כי ייפסק שכ"ט אחיד
בהתאם לתעריף המינימלי המומלץ .זוהי ברירת המחדל אך לבית המשפט הסמכות לסטות ממנה.
 209תקנה דומה ניתן למצוא בתקנה  519לתקנות הישנות.
 210ראו והשווה לעניין זה תקנה )519ב( לתקנות הישנות.
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יח.

פסלות שופט

תקנות  174-173לתקנות החדשות מעגנות את סדרי הדין החלים בבקשה לפסלות שופט
המוגשת לפי סעיף 77א לחוק בתי המשפט .כפי שנראה להלן ,מדובר בהסדר הדומה במהותו
להסדר שהיה קבוע בתקנות הישנות )תקנות 471א471-ג(.
בהקשר זה יוזכר כי ביום  7באוגוסט  ,2020פרסמה כבוד הנשיאה ,השופטת א' חיות ,אמות
מידה לגיבוש רשימת מניעויות לגורמים השיפוטיים היושבים בדין.

יח .1.בקשה לפסלות שופט והמועד להגשתה
תקנה )173א( לתקנות החדשות קובעת כי ניתן להגיש בקשה לפסלות שופט בשתי דרכים:
בכתב או בעל-פה אם טענת הפסלות הועלתה במהלך הדיון.
המועד להעלאת טענת הפסלות הינו מיד לאחר שנודע לבעל הדין על עילת הפסלות ולפני כל
טענה אחרת211.
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יח .2.המשך הדיון לאחר הכרעה בבקשת הפסלות
לפי תקנה )173ב( ,במידה שבית המשפט דחה את בקשת הפסלות ,ברירת המחדל הינה כי
הדיון ימשיך כסדרו ,אולם לצורך הפסקתו אין צורך בטעמים מיוחדים )"זולת אם הורה
אחרת"(.
מדובר בשינוי לעומת תקנה 471ג)א( לתקנות הישנות ,שם נקבע כי אם בעל דין הודיע לבית
המשפט על כוונתו לערער על החלטת הפסלות הדיון ,המשפט יימשך ,זולת מטעמים מיוחדים
שיירשמו.

יח .3.ערעור על ההחלטה בבקשת הפסלות )תקנה  174לתקנות החדשות(
ערעור על החלטת פסלות מוגש לבית המשפט העליון )תקנה )174א( לתקנות החדשות(.

 211זאת ,בדומה לתקנה 471ב לתקנות הישנות.

! מועד להגשת ערעור – ערעור על ההחלטה יוגש בכתב תוך  14ימים ממועד המצאת
ההחלטה .מדובר בחידוש לעומת ההסדר שהיה קיים בתקנות הישנות 212,שם הוקצו
לבעלי הדין  10ימים להגשת הערעור.
! תוכן הערעור – לפי תקנה )174א( לתקנות החדשות ,על הערעור לכלול את עיקרי
הנימוקים של בעל הדין להחלטה ,ויש לצרף לו תצהיר ,עותק מבקשת הפסלות,
פרוטוקול הדיון בבקשה ואת ההחלטה נשוא הערעור213.
! המצאת הערעור ליתר הצדדים – תקנה )174ב( לתקנות החדשות ממשיכה את הקבוע
בתקנה 471ג)ב( לתקנות הישנות ,לפיה יש להמציא לכל בעלי הדין את הערעור
והמסמכים שצורפו לו באותו היום שבו הוגש הערעור.
! זכות תשובה לערעור – תקנה )174ג( גם היא אינה מחדשת וקובעת שכל בעלי הדין
רשאים להגיב לערעור .עם זאת ,התקנה המקבילה לתקנות הישנות )תקנה 471ג)ד((
הוסיפה וקבעה מספר סדרי דין נוספים לתשובה לערעור )מועדים ,מסמכים שיש לצרף
וכו'( .אומנם תקנה )174ג( שותקת לעניין סדרי הדין של התשובה לערעור ,אך תקנה
)174ד( משלימה את החסר וקובעת כי התקנות בדבר בקשה בכתב לפי פרק ח' יחולו
בשינויים המחויבים גם על ערעור .באופן הזה ,בהתאם לתקנה  50לתקנות החדשות,
תשובה לערעור תוגש בתוך  20ימים ממועד ההמצאה ,חלף ההסדר הקודם שבתקנה
471ג)ד( לתקנות הישנות ,שם ניתנו  3ימים להגשת התשובה.
! זכות "תשובה" לשופט שעל החלטתו הוגש ערעור – תקנה )174ה( קובעת כי נשיא
בית המשפט העליון רשאי לבקש מהשופט שעל החלטתו הוגש הערעור ,להעיר את
הערותיו )זאת ,להבדיל מהתקנה המקבילה הישנה ,תקנה 471ג)ה( ,בה נקבע כי השופט
שדן בערעור )ולא נשיא בית המשפט( רשאי לבקש מהשופט שעל החלטתו הוגש
הערעור להעיר את הערותיו(.
! תוצאת קבלת הערעור על דחיית בקשת פסלות – לפי תקנה )174ו( לתקנות החדשות,
אם הדיון בתובענה עבר לשופט אחר בעקבות הערעור ,רשאי הוא לדון בה מן השלב
שאליו הגיע השופט הקודם או מכל שלב אחר שייראה לו נכון בנסיבות העניין .מדובר
בתקנה זהה לתקנה 471ג)ו( לתקנות הישנות.

 212תקנה 471ג)ב( לתקנות הישנות.
 213בתקנה הישנה המקבילה )471ג)ב(( נאמר כי יש לצרף גם את התשובה לבקשת הפסלות ,כשבתקנה החדשה לא צוין כי יש לצרף
אותה.
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יח .4.דגשים נוספים:
! במסגרת התקנות החדשות אין מקבילה לאמור ברישא תקנה 471ג)ה( לתקנות
הישנות ,בה נקבע שהשופט הדן בערעור רשאי מטעמים מיוחדים שיירשמו ליתן
לבקשת בעלי הדין בכתב הערעור או בכתב התשובה הזדמנות לטעון טענות נוספות
בכתב או בעל פה.
! תקנה 471ג)ג( לתקנות הישנות שקבעה כי הנשיא או השופט שדן בערעור רשאים
להורות לבקשת המערער על הפסקת המשפט עד להכרעה בערעור ,אינה נזכרת
בתקנות החדשות.
! בהתאם לתקנה 49א) (8לתקנות החדשות ,בקשה לפסלות שופט נמנית על הבקשות
שניתן להגישן לאחר הגשת כתב התשובה או לאחר שחלף המועד להגשתו ,לפי
המוקדם ,ולפני שהתקיים דיון קדם-המשפט הראשון.
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יט.

בקשות בהליך

האזרחי214

התקנות החדשות משקפות שינוי מהותי בהיבטים שונים של ההליך האזרחי .אחד הנושאים
שבהם השינוי מהותי ומשמעותי ביותר הוא נושא הבקשות ,נושא שהוסדר בעבר בתקנה 241
בתקנות הישנות.
השינויים העיקריים נוגעים לשלושה היבטים:
! הבחנה מהותית בין "בקשות" ובין "פניות"
! אופן הגשת בקשות על פי שלבי ההליך;
! הדיון בבקשות לגופן – דיונית ומהותית.

יט .1.ההבחנה בין "בקשות" ובין "פניות"
ראשית נזכיר ,שהתקנות הישנות אינן מבחינות בין בקשות בנושאים שונים ,וכך המונח
"בקשה" משמש לתיאור כל סוגי הפניות לבית המשפט :החל מבקשה מהותית לסילוק על
הסף של תובענה מחמת התיישנות או העדר עילה וכלה בבקשה בהסכמה להארכת מועד בת
יום אחד להגשת סיכומים .התוצאה היא קושי לעקוב אחר בקשות הקיימות בתיק ,ולאתר –
אפילו ברמה הטכנית – את הבקשות המהותיות ואת ההחלטות שניתנו בהן בין שלל הבקשות
הקיימות בתיק הממוחשב.
לכך יש להוסיף את העובדה ,שבמהלך השנים ,וכמיטב היצירתיות של עורכי דין ושופטים,
נוספו ל"בקשות" גם "אחיות חורגות" שלא בא זכרן בתקנות סדר הדין האזרחי" :הודעה
לבית המשפט"" ,מודעה"" ,תגובה להחלטה" ועוד כהנה וכהנה אינטראקציות בין הצדדים
ובין בית המשפט ,אשר מקורן לא בדין ולא בפסיקה ,אלא בפרקטיקה הנוהגת.
התקנות החדשות מבקשות ליצור הבחנה בין בקשות מהותיות ובין בקשות דיוניות כאשר
מדובר בפנייה לבית המשפט שהיא בנושא מהותי – מדובר בבקשה ,ויחולו עליה הוראות
תקנה  50לתקנות החדשות; כאשר מדובר בעניין טכני-ניהול – הארכת מועד לביצוע משימה
ממשימות הצדדים ,שינוי מועד דיון וכן הלאה – מדובר בפנייה ,ויחולו עליה הוראות תקנה
 55לתקנות החדשות ,הקובעת:

 214את פרקים יט-כא כתב כב' השופט עמית יריב ,בית-משפט השלום תל-אביב יפו .המחבר מבקש להודות לעו"ד אלון דביר ולמר
נרי לביא על עזרתם בכתיבה ,וכן לעו"ד רחלי פרי-רייכמן ולעו"ד קים ינקולוביץ'.
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"פניות בעניינים טכניים הנוגעים לניהול שוטף של ההליך ,לרבות פניות
לשינוי מועדים ,יוגשו אל בית המשפט בצירוף עמדת בעל הדין שכנגד ,זולת
אם לא ניתן לצרפן כתוצאה מהתנהלותו של בעל הדין שכנגד או בשל נסיבות
אחרות שלפונה לא היתה שליטה עליהן ושצוינו בפנייה; בפנייה יצוין
התאריך המבוקש לשינוי המועד וכן מספר הפניות הקודמות שהוגשו באותו
עניין".
תקנה  55יוצאת מנקודת הנחה ,שכשהמדובר בעניינים דיוניים-טכניים ,לא אמור להיות קושי
לקיים שיח מקדים בין הצדדים ולגבש עמדה מוסכמת – ולכל הפחות להביא לפני בית
המשפט את עמדת הצד שכנגד .התקנה מבקשת לפתור את המצב הקיים בהסדר הנוכחי,
שלפיו בקשה לארכה  -ולו קצרה  -יש להגיש לפי תקנה  241לתקנות הישנות ,ואין חובה
להקדים פניה לצד שכנגד לפניה לבית המשפט .כך נוצר מצב שבית המשפט הוא שנדרש לנהל
את התקשורת בין הצדדים לעניין בקשות טכניות – והדבר גוזל זמן שיפוטי יקר ,אינו יעיל
ומועד לתקלות ,למשל – כאשר החלטת בית המשפט למשיב להגיש תגובתו עד תאריך נקוב
נמסרת למשיב רק לאחר אותו תאריך.
ההסדר הקבוע בתקנה  55לתקנות החדשות דומה ,במהותו ,להסדר שנקבע בהנחיה ) 8א(
להנחיות נשיאת בית המשפט העליון בנושא נוהגים במזכירות בית המשפט העליון
) ,(1.11.2010ועיקרו:
! חובת צירוף עמדת הצד שכנגד לבקשה;
! אם לא צורפה עמדת הצד שכנגד – הסבר מדוע לא ניתן היה לצרפה;
! התאריך המבוקש לשינוי המועד;
! כמה פניות נוספות הוגשו באותו עניין.
למעשה ,ההסדר הקבוע בתקנה  55הנ"ל יוצר מעין "טופס" המאפשר לבית המשפט לקבל את
מלוא המידע הדרוש לשם מתן החלטה בפנייה ,ואמור לחסוך את הצורך להתחיל ולחפש
בתיק כדי לבדוק ,למשל ,כמה פעמים התבקשה כבר ארכה להגשתו של כתב הגנה או להגשתם
של תצהירי עדות ראשית.
ההנחה היא ,כי הטיפול בפניות אמור להיות זריז ויעיל ,בוודאי כאשר חלק מן הפניות ניתנות
לטיפול על-ידי עוזר משפטי לשופט ,בהתאם להוראות תקנה  177לתקנות החדשות.
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יט .2.אופן הגשת בקשות על פי שלבי ההליך
נושא הבקשות מוסדר בתקנות החדשות בפרק ח' ,מתקנה  49ואילך.
הרישא לתקנה ) 49א( קובע כדלקמן:

"לא יוגשו בקשות כלשהן במועד שלאחר הגשת כתב הטענות האחרון ,עד
מועד ישיבת קדם-המשפט הראשונה".
ההסדר הקבוע בתקנה זו מחלק את האפשרות להגיש בקשות במסגרת ההליך לשלושה
שלבים:
) (1מהגשת כתב התביעה ועד הגשת כתב התשובה האחרון )"שלב א'"(;
) (2מכתב התשובה האחרון עד ישיבת קדם המשפט הראשונה )"שלב ב'"(;
) (3מתום ישיבת קדם המשפט הראשונה ואילך )"שלב ג'"(.
חלוקה זו לשלבים נועדה למנוע את התופעה המוכרת של "הפגזת" בית המשפט בבקשות
דיוניות-מהותיות מתום הגשת כתבי הטענות ועד לקדם המשפט ,בקשות אשר בתיקים
מורכבים עלולות להביא לאובדן שליטה של הצדדים ושל בית המשפט בתהליך של בקשה-
תשובה-תגובה ,למתן החלטות מיותרות ולעבודה מיותרת של הצדדים ושל בית המשפט.
השינוי המהותי ביחס למצב הקיים הוא בשלב ב' ,שבו מוכרז ,למעשה "עוצר בקשות" ,למעט
החריגים הנקובים מפורשות בתקנה ) 49א( )ושאליהם נתייחס בהמשך( ,והצדדים נדרשים
"לצבור" את הבקשות ,ולהגיש רשימת בקשות )תקנה ) 49ג(( ,שבה למעשה תמצית טיעון.
כפי שידוע היטב לכל ליטיגטור/ית ,חלק ניכר מן הבקשות המקדמיות המוגשות במסגרת
הליכים אזרחיים הן בקשות שכאשר הן מתנהלות בכתב מחייבות דיון ארוך ,הנמקות וכן
הלאה ,אך כאשר הן נדונות על-פה ,במעמד הדיון ,מסתבר שההכרעה בהן אינה מורכבת ,וכי
אין קושי להביא את הצדדים להסכמות.
על כן ,הנהגת ההסדר של "רשימת בקשות" נועדה לאפשר לבית המשפט להיערך לקדם
המשפט הראשון ,לבחון איזו מהבקשות טעונה בירור משפטי מעמיק – אשר מצדיק הגשתה
בכתב ,לרבות תצהיר וטיעון משפטי מקיף – ואיזו ניתנת להכרעה על-אתר ,במהלך דיון קדם
המשפט.
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התקנה מחייבת את בעלי הדין בפניה מראש לצד שכנגד בנוגע לכל בקשה שברצונם לכלול
ברשימת הבקשות – והדעת נותנת ,כי חלק מן הבקשות לא יגיעו כלל אל הרשימה ,מאחר
שהצד שכנגד יעדיף להסדיר את המבוקש בהסכמה.
המועדים הקבועים בתקנה  49עשויים עוד להשתנות לפני כניסת התקנות לתוקף – בנוסח
הנוכחי של התקנות המועדים נקובים כמועדים בספירה לאחור מקדם המשפט )"ש" מינוס
עשרים( ,ואילו התיקון המסתמן יקבע אותם כמועדים בספירה קדימה ממועד כתב הטענות
האחרון )"ש" פלוס עשרים( ,וחשוב לעקוב אחר המועדים.
תקנה ) 49ו( קובעת כי המועד שבו יקבע אופן הטיעון ואופן הבירור של כל בקשה הוא קדם
המשפט הראשון .לתקנה הזו יש משמעות רבה מאוד ,שכן מאחר שהצדדים אינם יודעים
אילו מהבקשות יידונו בקדם המשפט ואילו יידונו במועד אחר – הצדדים חייבים להתייצב
לדיון קדם המשפט הראשון כשהם ערוכים לטעון ביחס לכל אחת מן הבקשות שברשימה ,כי
בשלב זה – לא ברור באילו בקשות יחליט בית המשפט לדון על-אתר ,ובאילו הוא יורה על
טיעון במועד אחר או על הגשת הבקשה בכתב.
חשוב לשים לב להוראות תקנה ) 49ז(,

הקובעת215:

"בקשה שלא נכללה ברשימת הבקשות ,לא יהיה ניתן להגישה במועד מאוחר
יותר אלא ברשות בית המשפט ,למעט בקשות המנויות בפסקאות ) ,(2) ,(1ו-
) (8עד ) (10בתקנת המשנה ובקשות המוגשות לאחר מתן פסק הדין; רשות
כאמור לא תינתן ,אלא אם כן שוכנע בית המשפט כי לא היה ניתן לציין את
הבקשה ברשימת הבקשות או כי לבעל הדין הצדק סביר למחדלו; אישר בית
המשפט הגשת בקשה במועד מאוחר יותר ,רשאי הוא להורות על דרך הדיון
בה".
ההסדר שנקבע בתקנה ) 49ז( מחליף ומקל את ההסדר הקבוע היום בתקנה ) 149ב( לתקנות
הישנות ,הקובעת:

"לא ידון בית המשפט או הרשם בשום בקשה שבעל דין יכול היה להביאה
בקדם-משפט ,זולת אם ראה לעשות כן מטעמים מיוחדים שיירשמו
וכשהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין".

 215בהתאם לתיקון התקנות החדשות.
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ההסדר הקבוע בתקנות החדשות יעיל יותר מזה הקבוע בתקנות הישנות:
! בהסדר החדש בית המשפט יכול להיערך לקדם המשפט הראשון ,שכן כל הנושאים
שבהם בעלי הדין מבקשים את התערבותו של בית המשפט – נמצאים לפניו; להבדיל
מהמצב היום ,שבו רק לאחר תום קדם המשפט לא ניתן להעלות בקשות חדשות ,כך
שבדיון קדם המשפט – גם בקדם שני – אפשר עדיין להעלות בקשות ,גם אם הצד השני
ובית המשפט לא נערכו לכך;
! ישיבת קדם המשפט הראשון תהיה יעילה יותר ותנוצל באופן נכון יותר :כאשר כל
הצדדים ,לרבות בית המשפט ,יודעים מה הנושאים שעל הפרק ,אפשר להיערך לדיון
בהתאם – לרבות על דרך של הכנה יסודית ומקצועית יותר מבחינת טיעונים ,פסיקה
וכו' – כך שהנחת העבודה היא שבסיומה של ישיבת קדם משפט על פי ההסדר החדש,
חלק ניכר מן המחלוקות הדיוניות כבר יוכרעו.
! החריג – כאשר בית המשפט שוכנע כי לא ניתן היה לציין את הבקשה ברשימת
הבקשות – מתייחס ,למשל ,לבקשות שעילתן היא לאחר קדם המשפט ,והן עשויות
להתברר במועד מאוחר יותר במהלך הדיון.
ההסדר החדש מעורר גם קשיים .בין היתר ,העובדה שהפירוט על אודות כל בקשה נדרש
להחזיק לא יותר מעמוד אחד ברשימת הבקשות ,יהיו בקשות שכדי לקבוע כיצד לטפל בהן
בית המשפט יידרש לשמוע פרטים נוספים במסגרת קדם המשפט ,ועל כן ישיבות קדם
המשפט צפויות להתארך ,לפחות בחלק מן התיקים.
חשוב להזכיר ,שלפי תקנה ) 63ג( ,בית המשפט רשאי לקבוע הסדר אחר ,והצדדים עצמם
יכולים להגיע להסדר דיוני שונה ,למשל – הגשת הבקשות מראש ,ובית המשפט רשאי לאשר
זאת ,לפי שיקול דעתו.
ברירת המחדל להגשת בקשות ממשיכה להיות הגשה בכתב )תקנה ) 49ח( לתקנות
החדשות(.
יט .3.החריגים ל"עוצר הבקשות"
תקנה ) 49א( מונה עשרה חריגים ,אשר אינם כפופים ל"עוצר הבקשות" .המשותף לכל עשרת
סוגי הבקשות הנקובים בתקנה זו הוא ,שעיכובם עד לקדם המשפט הראשון ולרשימת
הבקשות פוגע פגיעה של ממש ביעילות הדיון ,או עלול לגרום נזק מהותי למי מהצדדים:
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! בקשה לסעד זמני )תקנה ) 49א( ) – (1ברור לגמרי ,שאם יש צורך בסעד זמני ,קיים
ממד של דחיפות שאינו מאפשר המתנה לקדם המשפט הראשון;
! בקשה לגביית עדות מוקדמת )תקנה ) 49א( ) – (2גם כאן ,אם ניתן להמתין עד לקדם
המשפט הראשון ,מתעוררת שאלה אם ההליך כולו נחוץ )עדות מוקדמת – מיועדת
להעדת עד שעתיד לעזוב את הארץ ,חולה מאוד ,מבוגר מאוד וכיו"ב – יש דחיפות
בהעדה מיידית שלו(;
! בקשה לעיכוב הליכים )תקנה ) 49א( ) – (3הטענה הבסיסית בבקשה מסוג זה היא
שההליך שננקט אינו ההליך הראוי )בין כי יש תניית בוררות ובין כי יש תניית שיפוט
זר או מחמת הליך תלוי ועומד( ,לכן אין היגיון לחייב את המבקש )בד"כ הנתבע(
להשלים את כל ההליכים ,עד קדם משפט ראשון ,רק כדי שתידון טענתו שאין מקום
לנהל את ההליך כלל;
! בקשה לבדיקה על-ידי מומחה מטעם הנתבע לפי תקנה ) 87תקנה ) 49א( ) – ((4הנחת
העבודה היא ,שהנתבע זקוק לבדיקה כזו של התובע כדי שיוכל להתגונן כנדרש ,על
מנת שיוכל להתייחס לטענות התביעה באופן מלא ,משכך – אין היגיון בדחיית הבקשה
לשלב קדם המשפט הראשון ,שכן במצב כזה כתב ההגנה יהיה ,כמעט באופן ודאי,
סתמי ולקוני מאוד;
! בקשה לצירוף צד להליך ,בקשה לאיחוד הדיון ובקשה לתקן כתבי טענות )) 49א( )(5
– ) – (7בקשות אלה נועדו לשנות את ההליך עצמו :היעתרות להן משנה באופן יסודי
את ההליך ואת זהות הצדדים לו ,על כן הגשת הבקשה בשלב מוקדם מייעלת את
הדיון ,שכן היא חוסכת את הצורך להחזיר את ההליך לנקודת ההתחלה לאחר קדם
המשפט הראשון;
! בקשה לפסלות שופט )תקנה ) 49א( ) – ((8טענת פסלות יורדת לשורשו של ההליך
המשפטי ,והתפיסה היא כי שופט שקמה עילת פסלות בעניינו ,אינו רשאי להמשיך
ולדון בהליך ,על כן – ומאחר שהדרישה היא להעלות את הטענה בהזדמנות הראשונה
לאחר שנודעה עילת הפסלות – יש צורך להעלותה מיד ולהכריע בה מיד ,כדי למנוע
בטלות של החלטות שניתנו;
! בקשה לפטור מהתייצבות בעל דין או נציג )תקנה ) 49א( ) – ((9גם כאן ,אין היגיון
בהתייצבות לדיון כדי לגלות אם ניתן פטור אם לאו – ויש צורך להעלות את הבקשה
לפני קדם המשפט ,ולהכריע בה עוד קודם לקדם.
! בקשה לאישור הסדר פשרה ,הסדר גישור או הסדר דיוני )תקנה ) 49א( ) – (10אם
הושג הסדר פשרה ,ודאי אין היגיון להותיר את התיק תלוי ועומד לפני בית המשפט
עד קדם המשפט הראשון; אם הושג הסדר דיוני – יש בכך כדי להשליך על המשך
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ההליך :אין מקום לפעול לפי ההסדר הדיוני כל עוד לא אושר על-ידי בית המשפט,
ואין הצדקה לעכב את ההליכים עד לקדם המשפט הראשון.

יט .4.איך נבחין בין "פניה" ובין "בקשה"?
לא תמיד ההבחנה בין "פניה" ובין "בקשה" היא חד-משמעית וברורה .כך ,למשל ,אם מדובר
בהארכת מועד קצרה להגשת סיכומים ,סביר והגיוני שתוגש פניה לעניין זה; אם מדובר
בסילוק על הסף – סביר שמדובר בבקשה.
אבל אם נתבונן בבקשה המוזכרת בתקנה ) 49א( )" – (9בקשה לפטור מהתייצבות בעל דין או
נציג" – התקנה מונה את המקרה הזה במסגרת בקשות המוחרגות מ"עוצר הבקשות" ,אבל
האם לא מדובר ב"פניות בעניינים טכניים הנוגעים לניהול שוטף של ההליך" ,כלשון תקנה ?55
ומה דינה של בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה עד הכרעה בבקשה לסילוק על הסף
)"הלכת בובליל"(?
תקנה  16לתקנות החדשות ,שאמורה הייתה לעגן את הלכת בובליל בתקנות 216,נמחקה – כדי
שלא לגרום לבלבול בין הוראותיה להוראות תקנה ) 9ב( לתקנות החדשות .בהקשר זה כדאי
לציין ,שהלכת בובליל התייחסה במקור לבקשה להארכת המועד להגשת תשובה להמרצת
פתיחה עד להכרעה בבקשה להעביר את ההליך לפסים רגילים ,והשופט )כתוארו אז( גרוניס
התייחס בהחלטתו שם לפרקטיקה שהייתה נפוצה של בקשה למחיקת כותרת ולהארכת מועד
להגשת בקשת רשות להתגונן ,כלומר ההתייחסות הקונקרטית של הלכת בובליל היא לשני
הליכים שבוטלו בתקנות החדשות :המרצת פתיחה ותביעה בסדר דין מקוצר.
בכל הנוגע למקרה היחיד שנותר – בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה עד להכרעה
בבקשה מקדמית אחרת – במקרה כזה ממילא חלות הוראות תקנה ) 9ב( ,המסמיכה את בית
המשפט להאריך מועד להגשת כתב הגנה "אם השתכנע כי קיימים טעמים המצדיקים זאת".
בכל הנוגע לשיקולים שעל בית המשפט לשקול – כאן יש להניח שהנטייה תהיה לשקול את
השיקולים שמציגה הלכת בובליל – כלומר :מה מידת המורכבות של הגשת כתב הגנה ואיזו
מעמסה היא מטילה על הנתבע.

 216רע"א  10227/06משה בובליל נ' עו"ד חיים אינדיג )פורסם בנבו) (05.02.2007 ,להלן" :הלכת בובליל"(.
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יט .5.הדיון בבקשות – תקנה  50וההבדלים ביחס לתקנה 241
תקנה  50לתקנות החדשות ,שמחליפה את תקנה  241לתקנות הישנות ,קובעת הסדר חדש של
דיון ,ונותנת לבית המשפט כלים לטיפול יעיל בבקשות.
ראשית – תקנה  50לתקנות החדשות מתייחסת לבקשות בכתב בשלושת השלבים :שלב א',
שלב ב' – כלומר ככל שבית המשפט הורה להגיש את הבקשה בכתב במסגרת קדם המשפט
הראשון ,שלב ג' .הפורמט של בקשה בכתב – לא השתנה ,והוא עדיין מחייב הגשת תצהיר
לאימות העובדות ולפרט טיעונים בצירוף אסמכתאות )תקנה  (1) 50לתקנות החדשות(.
התקנה כוללת חידוש חשוב ,והוא הגבלת עמודים לבקשה ולתשובה ,כמו גם לתצהיר )תקנה
 ((5) 50לתקנות החדשות – עד חמישה עמודים לבקשה ועד שלושה עמודים לתצהיר; בקשה
לסעד זמני – עד שמונה עמודים הבקשה ועד שישה עמודים התצהיר.
שנית – תקנה  (2) 50לתקנות החדשות מאפשרת לבית המשפט לדחות בקשה ללא צורך
בתשובה .זו תוספת חשובה מאוד ,כי בתקנות הישנות ,לכאורה ,גם אם הוגשה בקשה שברור
לגמרי שאין שום סיכוי שתתקבל – בית המשפט היה חייב להעביר לתשובה ולתגובה – מה
שהיה מסרבל מאוד את ההליך ומגדיל את השקעת הצדדים.
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ההסדר החדש הוא הגיוני מאוד ,כי אם עיון בבקשה מלמד שאין לה סיכוי – איך המצב יכול
להשתפר אחרי שהמשיב יוסיף התייחסות?
שלישית – היקף המסמכים בבקשה צומצם :ההכרעה תיעשה על יסוד הבקשה והתשובה
)תקנה  (4) 50לתקנות החדשות ,כלומר – בוטלה הזכות האוטומטית להגיש תגובה לתשובה,
שמעוגנת היום בתקנה  241לתקנות הישנות .צריך לשים לב ,שלא אימצו כאן גם את ההסדר
שלקוח מפרק ט"ז 1של התקנות הישנות ,של תביעות בסדר דין מהיר ,שבו נתנו לבית המשפט
סמכות להתיר הגשת תגובה לתשובה ,אלא פשוט מתייחסים להליך דו-שלבי – בקשה
ותשובה.
אפשר להניח שאם בית המשפט יראה לנכון לבקש תגובה לתשובה ,זה יהיה אפשרי ,אבל בררת
המחדל היא בקשה-תשובה-החלטה.
רביעית – תקנה  (4) 50לתקנות החדשות מסמיכה את בית המשפט להחליט על יסוד הבקשה
והתשובות בלבד ,או "אם הדבר נדרש" ,לאחר חקירות מצהירים .למרות ההגדרה שחקירות
מצהירים תהיינה "אם הדבר נדרש" :מקורה של החובה להתיר חקירה על תצהיר הוא בסעיף

) 17א( לפקודת הראיות ,המחייב את בית המשפט להיעתר לבקשה של בעל דין להורות על
חקירת המצהיר ,כך שאין זה סביר שניתן יהיה להשתמש בחקיקת משנה כדי לחרוג מן הכלל.
חמישית – דיון בבקשות ,ככל שהוא מתנהל בעל-פה ,מתנהל לפי הכללים שנקבעו בפרק י"א
– פרק "הדיון" ,כלומר – הסדר הוא סדר של דיון הוכחות קטן :המבקש מתחיל ,אחריו
המשיב ,סיכומים וכו' )תקנה  52לתקנות החדשות(.
שישית – הוצאות .תקנה  53קובעת כי על בית המשפט לפסוק את הוצאות הבקשה ולקבוע על
מי הן חלות ,ומבקשת לבטל את הפרקטיקה של "פסיקת הוצאות הבקשה – בסיום ההליך
ולפי תוצאותיו" .זה מאפשר פסיקת הוצאות ריאליות על בקשות ביניים ,שלעתים דורשות
השקעת משאבים בהיקף ניכר ,ויישום של הכלל הזה בהחלט עשוי להרתיע בעלי דין מהגשת
בקשות סרק.
שביעית – התקנות אמנם ביטלו "המרצת פתיחה"" ,אבעיה" וכן הלאה ,אבל ההליכים האלה
לא באמת נעלמו לשום מקום :תקנה  54לתקנות החדשות מתייחסת להליכים שנפתחים שלא
על דרך של הגשת כתב תביעה ,למשל – אבעיה מחוק הבוררות – ואלה נפתחים כבקשה בכתב
ללא הליך עיקרי ,שזו – בעצם – המרצת הפתיחה הישנה והטובה .אם כי אין ספק שהאפשרות
להגיש הליך כזה )בקשה ללא הליך עיקרי( הצטמצמה מאוד.
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כ.

סעדים זמניים

בשונה מן המצב בחלקים אחרים של הדיון המשפטי ,פרק הסעדים הזמניים בתקנות סדר
הדין האזרחי ,תשע"ט – ) 2018להלן" :התקנות" או "התקנות החדשות"( עבר שינויים
מצומצמים בלבד ,לפחות בכל הנוגע למהות .הטעם לכך הוא ,שהפרק של "סעדים זמניים"
בתקנות סדר הדין האזרחי ,תשמ"ד – ) 1984להלן" :התקנות הישנות"( עבר תיקון מקיף
בשנת  ,2001כך שהרפורמה בסעדים זמניים – שכללה עיגון בתקנות של סעדים זמניים יצירי
הפסיקה ,האחדת מועדים והליכים וכן הלאה ,נעשתה כבר ,ולא היה צורך "להמציא את
הגלגל".
בכל זאת ,יש כמה שינויים בפרק הסעדים הזמניים ,שחלקם אמנם אינם מהווים חידוש
מהותי – אך עיגונם בתקנות מחזק אותם.

כ .1.מבנה הפרק העוסק בסעדים זמניים
מנסחי התקנות שמרו על המבנה הקיים בתקנות הישנות ,שלפיו סימן א' לפרק )תקנות – 94
 (101קובע את העקרונות החלים על הסעדים הזמניים ככלל ,ותקנות  128 – 102מתייחסות
באופן ספציפי לסעדים השונים.

כ .2.מטרת הסעד הזמני
תקנה  94לתקנות החדשות מגדירה את מטרות הסעד הזמני כך:

"מטרת הסעד הזמני היא להבטיח זכות לכאורה במהלך ההליך המשפטי ואת
קיומו התקין והיעיל של ההליך או את ביצועו הראוי של פסק הדין".
יש שלוש מטרות אפוא לסעד זמני:
) (1הבטחת זכות לכאורה במהלך ההליך המשפטי;
) (2קיומו התקין והיעיל של ההליך;
) (3ביצועו הראוי של פסק הדין.
שתי המטרות האחרונות – )ב( ו)-ג( אינן בבחינת חידוש ,כי תקנה  1לתקנות הישנות הגדירה
סעד זמני כ"סעד שניתן להבטחת קיומו התקין של ההליך או ביצועו היעיל של פסק הדין",
כך שהתוספת כאן היא תוספת של "הבטחת זכות לכאורה במהלך ההליך המשפטי".
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זו תוספת חשובה ,משום שהיא מעגנת את התפיסה של סעד זמני כ"מקפיא מצב" עד להכרעה
כדי למנוע שינוי בלתי הפיך ,למשל – אם מוגשת תביעה לסעד הצהרתי הקובע בעלות בנכס,
צו מניעה שאוסר על הריסת הנכס לא נכנס לקטגוריה של "קיומו התקין והיעיל של ההליך",
וגם לא "ביצועו הראוי של פסק הדין" ,אבל הוא בהחלט נכנס לקטגוריה של "הבטחת זכות
לכאורה".

כ .3.הכללים למתן סעד זמני – תקנה  95לתקנות החדשות מול תקנה  362לתקנות
הישנות
בתקנות הישנות ,מוגדרת הסמכות לתת סעד זמני בתקנה ) 362א( לתקנות הישנות:

"הוגשה בקשה למתן סעד זמני במסגרת תובענה ,רשאי בית המשפט ליתן את
הסעד המבוקש ,אם שוכנע ,על בסיס ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של
עילת התובענה ובקיום התנאים המפורטים בהוראות המיוחדות בפרק זה,
הנוגעים לסעד הזמני המבוקש".
בתקנות החדשות מופיעה הוראה דומה בתקנה ) 95ב(:

"הוגשה בקשה למתן סעד זמני במסגרת תביעה ,רשאי בית המשפט לתת את
הסעד המבוקש ,אם שוכנע ,על בסיס ראיות מספקות לכאורה בקיומה של
עילת תביעה ,בקיום התנאים למתן הסעד כאמור בפרק זה ובנחיצות הסעד
הזמני לצורך הגשמת המטרה".
התנאים הקבועים בתקנות החדשות למתן סעד זמני הם אלה:
)א( קיומן של "ראיות מספקות לכאורה" לקיומה של עילת תביעה;
)ב( קיום התנאים למתן הסעד;
)ג( נחיצות הסעד הזמני לצורך הגשמת המטרה.

כ.3.א .שני הבדלים מהותיים ביחס לניסוח בתקנות הישנות:
ראשית  -הביטוי "ראיות מהימנות לכאורה" הוחלף ב"ראיות מספקות לכאורה" .האם
מדובר בשינוי מהותי ,או בשינוי סמנטי? אין ספק שהביטוי החדש" ,ראיות מספקות
לכאורה" מתאים יותר לשלב הדיוני ,שכן בשלב מקדמי זה של הדיון ,עדיין אין צורך להכריע
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במהימנות הראיות )אם כי כדאי לזכור שגם בתקנות הישנות הדרישה היא למהימנות
"לכאורה" .הדרישה ל"ראיות מספקות לכאורה" מותיר את שאלת המהימנות להמשך
ההליך .השופט שקד מציין בספרו ,שלא נראה שיש הבדל של ממש בין הניסוחים.
שנית – נוסף התנאי של "נחיצות הסעד הזמני לצורך הגשמת המטרה" ,שמחייב את בית
המשפט לבחון אם הסעד הזמני המבוקש מקדם את אחת המטרות הנקובות בתקנה  .94כך,
למשל ,אם מדובר בתביעה כספית ,סביר שצו איסור דיספוזיציה בנכס מקרקעין לא יהיה
רלוונטי.
שלישית – תקנה ) 95ד( מונה את השיקולים שבית המשפט נדרש לשקול .בתקנה ) 362ב(
לתקנות הישנות ,מופיעים שני שיקולים" :מאזן הנוחות" )נזק למבקש אם לא יינתן הסעד
לעומת הנזק למשיב אם יינתן הסעד( והתנהלותו של המבקש ,לרבות תום לב והעדר שיהוי,
כך שבסה"כ היה צורך לבחון שלושה שיקולים :עילה לכאורה ,מאזן הנוחות והתנהלות
ראויה; בתקנה ) 95ד( מוסיפים שיקול נוסף) 95 :ד( )" – (2אם אין סעד אחר שפגיעתו במשיב
קלה יותר ,המשיג את התכלית שלשמה נועד הסעד הזמני" – כלומר שיקול של מידתיות.
חשוב לציין ,שהתקנות החדשות אינן משנות ,ואינן מבקשות לשנות ,את נקודת האיזון ואת
טכניקת האיזון בין השיקולים השונים ,שזכתה בפסיקה לכינוי "מקבילית הכוחות" .עדיין
נדרשים להתקיים שני השיקולים :עילת תביעה ומאזן נוחות ,אולם ככל שאחד מהם הוא בעל
משקל ניכר יותר ,בית המשפט יכול להסתפק בהימצאו של האחר במידה פחותה.
שיקולי תום לב גם הם ממשיכים להיות חלק מבחינת הזכות לסעד זמני ,וגם הדרישה להעדר
שיהוי .כדאי להתעכב רגע על עניין השיהוי ,שכן "שיהוי" בסעדים זמניים אינו זהה לשיהוי
שנדון בהלכת "תלמוד תורה עץ החיים" .צריך לזכור ,שסעד זמני הוא בעצם "מקדמה" על
חשבון הסעד הסופי ,והוא נועד למצבים דחופים יחסית .אם המבקש חיכה שלושה חודשים
לפני הגשת הבקשה לסעד זמני – כנראה העניין לא ממש דחוף.
בקשה לסעד זמני היא "בקשה" כהגדרתה בתקנות ,כלומר – ההליך שבו היא מתבררת הוא
זה שקבוע בתקנה  ,50שעליה הרחבנו בפרק הקודם .רוצה לומר :יש להגיש בקשה בכתב,
הכוללת את כל הנימוקים ,הטיעונים והאסמכתאות הדרושות ,ולצרף תצהיר.
צריך לזכור את מגבלת העמודים –  8עמודים לבקשה 6 ,עמודים לתצהיר )תקנה (5) 50
לתקנות החדשות( – וזו מכסה מוגדלת ביחס לבקשות רגילות.
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גם בתקנות החדשות נותרה בררת המחדל של דיון במעמד הצדדים ,למעט בנוגע לצו עיקול
וצו לתפיסת ראיות ,אשר מוגשות ונדונות תחילה במעמד צד אחד; נותרה הסמכות של בית
המשפט ליתן סעד ארעי במעמד צד אחד.
צריך לשים לב ,שהתקנות החדשות מעגנות את סמכותו של בית המשפט לדחות על הסף
בקשה לסעד זמני ,מבלי להעביר אותה כלל לתשובת הצד שכנגד :תקנה ) 97א( קובעת
במפורש כי הבקשה למתן סעד זמני תידון במעמד בעלי הדין "בלי לגרוע מסמכויות בית
המשפט הנתונות לו לפי פרק ח'" ,כלומר – לרבות הסמכות הנתונה לו לפי תקנה .(2) 50

כ .4.התחייבות עצמית וערובה
מתן סעד זמני – גם ארעי וגם זמני – מחייבים ערובה וכן התחייבות עצמית .בתקנות הישנות
הערובה וההתחייבות מוסדרים בתקנה  ,364ואילו בתקנות החדשות מדובר על תקנה .96
גם בתקנה זו חלו שינויים מהותיים ,שנועדו להרחיב את סמכותו של בית המשפט ,ולהגן על
המשיב.
ראשית – הערובות  -הן ההתחייבות העצמית והן הערובה – ניתנות למימוש לא רק אם הצו
פוקע ,אלא גם אם היקפו מצומצם – למשל אם מוטל עיקול על כל חשבונות הבנק ,ובסופו של
דבר גובה העיקול מצטמצם או שהוא מוטל על נכס אחד;
שנית – בררת המחדל בתקנות החדשות היא שהצו נכנס לתוקף רק לאחר הפקדת הערובות,
אלא אם בית המשפט הורה אחרת מטעמים מיוחדים;
שלישית – אין עוד מגבלה על גובה הערובה שניתן לקבוע – בתקנה  364הישנה הייתה מגבלה
של  ,₪ 50,000שניתן היה לחרוג ממנה רק מטעמים מיוחדים ,ואילו כעת נותר לבית המשפט
שיקול דעת רחב מאוד ,משמע – מחוקק המשנה מכיר בכך שנזקו של סעד זמני עלול להיות
גדול ,ומצדיק הפקדת ערובה בשיעור מתאים.
רביעית – הורחב שיקול הדעת של בית המשפט בקביעת הערובה :אין עוד חובה להפקיד
עירבון ,כלומר – כסף או ערבות בנקאית בלבד ,ובית המשפט רשאי להורות גם על ערבות של
צד ג' לצד העירבונות האחרים ,או על שילוב של השניים.
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כ .5.השבת הערובה למפקיד
תקנה  101לתקנות החדשות קובעת כי הערובה תוחזר אם לא הוגשה לבית המשפט תביעה
או בקשה לפיצויים בשל נזק שנגרם עקב מתן הסעד הזמני בתוך תשעים ימים ממועד פקיעת
הסעד הזמני.
ההסדר שנקבע בתקנה  101הוא מפורט פחות מזה שהיה קבוע בתקנה  371לתקנות הישנות,
ואינו קובע כיצד ינוהל ההליך בנוגע לערובה.
תקנה  371לתקנות הישנות קבעה את אמות המידה לחילוט העירבון – צורך להוכיח נזק או
הוצאות בעקבות הצו ,וכן חובה לשכנע שהבקשה לסעד זמני לא הייתה סבירה בנסיבות
העניין ,אם כי לא הייתה חובה להוכיח את שיעור הנזק ולא היה בחילוט העירבון משום מניעה
להגשת תביעה עצמאית מכוח ההתחייבות העצמית.
בתקנות החדשות הדרישה הזו אינה קיימת – גם אם אפשר להניח שבתי המשפט ימשיכו
לדרוש הוכחת עצם קיומו של נזק )להבדיל משיעורו המדויק( ,השינוי המהותי כאן הוא ביטול
הדרישה להוכיח שהבקשה לסעד זמני לא הייתה סבירה בנסיבות העניין .כלומר – מי שעותר
לסעד זמני אחרי כניסת הרפורמה לתוקף צריך לקחת בחשבון ,שגם אם הבקשה סבירה ,אבל
בסופו של דבר יתברר שלא הייתה לה הצדקה )וברור שיש מרחב משמעותי בין בקשה סבירה
ובין זכייה בהליך עצמו( ,הוא חשוף לחילוט הערובה.

כ .6.עיון מחדש בסעד זמני
תקנה  98לתקנות החדשות קובעת את סמכותו של בית המשפט לעיין מחדש בסעד זמני
שניתן:

"לבקשת בעל דין רשאי בית המשפט לעיין מחדש בסעד זמני שניתן ,או
בתנאיו ,אם סבר כי הדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות
שהתגלו מאז מתן הצו ולא היה ניתן לגלותן בשקידה סבירה קודם לכן או
בשל חלוף הזמן או אם מצא שיש מקום לשנות את היקפו או את התנאים
שבהם ניתן".
תקנה זו מקבילה לתקנה ) 368א( לתקנות הישנות ,אולם חלו בה שני שינויים מהותיים,
ששניהם מגדילים את רכיב ה"סופיות" בסעד הזמני:
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! בתקנה ) 368א( לתקנות הישנות נקבע "בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות
שנתגלו מאז מתן הצו" ,ואילו בתקנות החדשות נוספה התיבה "ולא היה ניתן לגלותן
בשקידה סבירה קודם לכן" .המשמעות היא ,שלא די בכך שהתגלו עובדות חדשות
למבקש או למשיב ,אלא שצריך שאלה יהיו עובדות שלא ניתן היה לגלותן קודם לכן
"בשקידה סבירה";
! תקנה ) 368א( מאפשרת עיון מחדש "] [...אם ראה ]בית המשפט – ע"י[ כי מלכתחילה
לא היתה הצדקה למתן הצו" .תיבה זו הופכת ,למעשה ,את בית המשפט לערכאת
ערעור על החלטותיו שלו – ובתקנות החדשות היא הושמטה ,כך שלא די בכך שבית
המשפט שנתן סעד זמני יחשוב שלא הייתה הצדקה לתתו כדי להביא לביטולו.
כ .7.הסעדים הזמניים עצמם
מאחר שברוב הסעדים הזמניים לא חלו שינויים מהותיים ,ובוודאי לא "הומצאו" סעדים
זמניים חדשים ,אני אסקור כאן ,בקצרה ,את השינויים שחלו בסעדים הזמניים.

כ.7.א .עיכוב יציאה מן הארץ
תקנה  124לתקנות החדשות קובעת דרישה לקיומו של "חשש ממשי" ליציאה מן הארץ
לצמיתות או לתקופה ממושכת ,וזו החמרה ביחס לדרישה בתקנה  384לתקנות הישנות,
שמסתפקת ב"חשש סביר" .התקנות החדשות קובעות דרישה מופחתת במקרה של תובענה
לפיצויים בשל נזק גוף ,ומסתפקת במקרה כזה ב"חשש סביר".
התקנות החדשות מתייחסות גם להיקף התובענה שבמסגרתה ניתן ליתן סעד של איסור
יציאה מן הארץ .בתקנה ) 384ג( לתקנות הישנות יש מגבלה ,שלפיה לא ניתן להוציא צו עיכוב
יציאה מן הארץ בתובענה לסכום של פחות מ ,₪ 50,000-למעט בתביעה למזונות .המגבלה
הזו אינה קיימת בתקנות החדשות ,אך כאשר שווי התביעה נמוך מ - ₪ 100,000-יש צורך
בטעמים מיוחדים לשם הוצאות הצו.

כ.7.ב .צו מניעה
תקנה  103מחליפה את תקנה  ,374אך החמירה את התנאים למתן צו מניעה .בעוד הדרישה
בתקנות הישנות היתה כי "קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין" בתקנות
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החדשות יש להראות כי "קיים חשש סביר שאי-מתן הצו יכביד באופן ממשי על ביצוע פסק
הדין".

כ.7.ג .עיקולים
בתקנה  104לתקנות החדשות יש שני שינויים מהותיים :תקנה ) 104ג( מאפשרת להגיש לא
רק בקשה לביטול העיקול ,אלא גם להגבלתו; ואילו תקנה ) 104ד( מסמיכה את בית המשפט
לקבוע מה לעשות בנכס לאחר שהמחזיק הודה כי הנכס שייך למשיב – למשל :להורות
למחזיק להעביר את הסכום המעוקל לקופת בית המשפט.

כ.7.ד .צו מניעה
בתקנות הישנות ,לא ננקב מפורשות הסעד של צו מניעה ,והחסר הזה תוקן במסגרת תקנה
 109לתקנות החדשות ,אך אין שינוי של ממש בסדרי הדיון לעניין זה .עם זאת ,גם התקנות
החדשות אינן מסמיכות את בית המשפט מפורשות ליתן צו עשה זמני ,אולם דומה כי אין
חולק על קיומה של סמכות עקרונית למתן צו עשה זמני – אם כי בשל אופיו של הסעד הזמני,
שתכליתו – שימור המצב הקיים – על פי רוב ייטה בית המשפט להימנע ממתן סעד מסוג זה.
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כא.

הדיון

שלב הדיון הוא לב לבו של ההליך המשפטי .זהו השלב בהליך שדורש את השקעת הזמן הרבה
ביותר מצד בית המשפט ,ומנגד – זהו השלב שבו על פי התפיסה האדוורסרית הקלאסית –
תפקידו של בית המשפט אמור להיות הפסיבי ביותר.
כפי שראינו בפרקים שעסקו בנושא הבקשות ובקדם המשפט ,תכליתם של ההסדרים שנקבעו
בעניינים אלה היא להכין את ההליך לשמיעת ראיות בדרך היעילה והמתאימה ביותר :הן על
דרך של קביעת סדרי הדין ,סדר העדים ומספרם וכן הלאה ,הן על דרך של חידוד וליבון
השאלות העומדות לדיון ולהכרעה .אולם לאחר שעבודת ההכנה נעשתה ,ויש לקוות שנעשתה
היטב – באה העת לדיון עצמו ,והתקנות החדשות מבקשות לקבוע הסדרים אשר יאפשרו
לנהל גם אותו באופן יעיל ,שיניח לפני בית המשפט תשתית ראייתית להכרעה בהליך ולכתיבת
פסק דין.
כא .1.מסגרת ההליך
כא.1.א.

תקנות  64-66לתקנות החדשות – רציפות הדיון וסדר הטיעון

! שמיעת הראיות תתקיים ברצף והמשך הדיון במועד נדחה יתקיים בתוך ימים
ספורים ,וזאת עד לסיום פרשת הראיות זולת אם נסיבות העניין מחייבות אחרת.
הוראה זו משקפת את הפרקטיקה המומלצת גם היום – כאשר הליך דורש יותר מיום
הוכחות אחד ,יש העדפה ברורה לקביעת הדיונים בסמוך ככל האפשר זה לזה.
לפרקטיקה זו יש יתרונות רבים ,הן מבחינת בית המשפט והן מבחינת הצדדים .קיום
דיונים ברצף מאפשר לצדדים ולבית המשפט ללמוד את התיק לקראת ישיבות
ההוכחות פעם אחת ,ללא צורך לשוב וללמוד אותו מיום דיונים אחד למשנהו .שמיעה
של העדויות ברצף מאפשרת לבית המשפט לקבל גם תמונה קוהרנטית יותר של
המחלוקת ושל גרסאות הצדדים ,ולא מקטעי גרסאות.
קושי שעלול להתעורר נעוץ בצורך לסגור את היומן – הן של הצדדים הן של בית
המשפט – למשך כמה ימים רצופים ,אולם מאחר שדיוני הוכחות ממילא נקבעים,
לרוב ,למועדים המרוחקים חודשים אחדים מקדם המשפט המסכם ,לא אמור להיות
קושי למצוא פתרון לעניין זה.
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! חקירה נגדית של עד תהיה מיד ובהמשך לחקירתו הראשית )ככל שניתנה בעל פה(.
היתרון הברור בהוראה זו הוא בכך שהעד אינו יכול להתכונן לחקירה הנגדית בעקבות
חקירתו הראשית.
! שלבי ההליך – כאן לא חל שינוי ביחס להסדרים הקיימים בתקנות הישנות :התובע
מתחיל בהבאת ראיותיו ולאחר מכן מביא הנתבע את ראיותיו .לבית המשפט קיימת
סמכות להורות אחרת בנסיבות העניין .נוסחה של התקנה בהקשר זה הורחב ,כך
שהוא אינו מתייחס רק לטענה של "הודאה והדחה" ,כפי שנוסחה תקנה  159לתקנות
הישנות ,אלא מותיר לשיקול דעתו של בית המשפט את הפיכת סדר הבאת הראיות.
! ראיות מפריכות – הבאת ראיות מפריכת טעונה רשות מבית המשפט .ככלל ,על בעלי
הדין להגיש את ראיותיהם במקשה אחת ולא טיפין טיפין .בית המשפט לא יתיר
הבאת ראיות מפריכות בתום פרשת ההגנה ,אלא בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.
בית המשפט ישקול ,בין היתר ,את מהות הראיה ,השלב בהליך ,אפשרות מודעותו של
המבקש ביחס לראיות הצד שמנגד ועוד.

כא .2.ראיות
כא.2.א.
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תקנות  67-73לתקנות החדשות – דרך הבאת הראיות

כא.2.א .1.תצהירים ועדויות בעל פה – תקנה )67א()ב(
! סעיף )168א( לתקנות הישנות קבע כי בסמכותו של בית המשפט להורות לבעל דין כי
עד שיובא על ידו יגיש עדותו בתצהיר .כיום ,למעשה ,ברירת המחדל ברוב ההליכים
האזרחיים היא הגשת עדויות בתצהירים .החסרונות העיקריים בדרך זו הם היעדר
אפשרות של בית המשפט להתרשם מן העד התרשמות בלתי אמצעית בחקירה ראשית,
העובדה שעל פי רוב ,מחבר התצהיר הוא עורך הדין ,ולא העד עצמו – כך שלעתים
קרובות מאוד העד כלל אינו יודע מה כתוב בתצהיר שחתם עליו ,ולמצער – מתקשה
מאוד להגן על הגרסה המופיעה בתצהיר ,והתמשכות ההליכים ,הנובעת מן הצורך
לכתוב את התצהירים.
! על פי התקנות החדשות ,נותרה בעינה סמכותו של בית המשפט לקבוע האם העדויות
הראשיות יישמעו בעל פה או בכתב תוך מתן עדיפות לשמיעת עדויות בעל פה אם יש
בכך כדי לסייע לגילוי האמת וליעילות הדיון .בהחלטתו לגבי אופן שמיעת העדויות

ישקול בית המשפט ,בין השאר ,את היקף הראיות ,מורכבות התביעה וטיב הסכסוך.
הנחת המוצא היא ,כי בחלק הארי של ההליכים המתנהלים בבתי משפט השלום –
שמיעת ראיות על-פה ,ללא הגשת תצהירים תייעל את ההליך ותקצר אותו
משמעותית.
! בתובענה לסעד כספי בבית משפט מחוזי שסכומה עולה על שניים וחצי מיליון שקלים
חדשים וכן בתובענה לפיצויים בשל נזק גוף ובתובענה שעילתה בחוק הפלת"ד שהוגשו
לבית המשפט המחוזי ,217ברירת המחדל תהא הפוכה ותינתן עדיפות למתן עדות בכתב
אם יש בכך כדי לסייע לגילוי האמת וליעילות הדיון.
! יצוין כי התקנות החדשות השמיטו את סמכותו של בית המשפט ,הקבועה בתקנה
)168א( לתקנות הישנות ,להורות כי בעלי הדין יגישו תצהירים במועד אחד .יחד עם
זאת ,סמכותו הכללית של בית המשפט בקדם המשפט בעניין סדר העדויות המעוגנת
בתקנה )63ב( מקנה לו אפשרות זו.

כא.2.א .2.חקירות – תקנות )67-69ג(
! לאחר שהוזהר העד כדין ,בעל הדין שזימן את העד יחקור את העד בחקירה ראשית
ובעל הדין שכנגד רשאי לחקור את העד בחקירה נגדית .לאחר החקירה הנגדית ,בעל
הדין שזימן את העד רשאי לחזור ולחקור אותו בחקירה חוזרת לגבי עניינים הנובעים
מהחקירה הנגדית שנותרה לגביהם אי-בהירות .בעניין זה" ,בעל דין שכנגד" הוא כל
בעל דין המצוי בחזית מחלוקת מהותית עם בעל הדין שזימן את העד או שבית המשפט
התיר לו לחקור את העד בחקירה נגדית .סייג זה מהווה חידוש ביחס לתקנות
הישנות .תקנה  164לתקנות הישנות קובעת כי לאחר חקירה ראשית על ידי בעל הדין
שהזמין את העד רשאים בעלי הדין האחרים לחקור אותו חקירה שכנגד .בפרקטיקה
הנהוגה כיום כל בעלי הדין מלבד בעל הדין שהזמין את העד רשאים לחקור את העד
בחקירה נגדית ותקנה )67ג( באה לשנות זאת .ההסדר החדש נועד לסתום "פרצה"
בתקנות ,שבמסגרתה שימשו ,פעמים רבות ,חקירות נגדיות של עד בתיקים מרובי
צדדים ,לשיפור עמדות והוספת פרטים שנעדרו מן התצהיר ,וזאת כאשר לחלק מן
הצדדים יש אינטרס דומה )למשל – נתבע שנחקר בחקירה נגדית על-ידי בא-כוחו של
נתבע אחר ,שעמו אין לו כל יריבות( .ההסדר החדש מאפשר לבית המשפט למנוע
חקירה נגדית מקום שבו אין יריבות מהותית ,או להגבילה .אין מדובר רק בהסדר
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שמטרתו לייעל את הדיון ,אלא גם לוודא כי כללי החקירה לא ייעקפו באמצעות
שימוש בטקטיקה שתוארה.
! סייג נוסף המהווה חידוש ביחס לתקנות הישנות הוא דרישת אי הבהירות לגבי
עניינים הנובעים מהחקירה הנגדית .עפ"י תקנה  164לתקנות הישנות בעל הדין
שהזמין את העד "רשאי לחזור ולחקור אותו חקירה חוזרת בעניינים הנובעים
מהחקירה שכנגד" ,ואילו כעת ניתן לחקור בחקירה חוזרת רק לגבי עניינים הנובעים
מהחקירה הנגדית שנותרה לגביהם אי-בהירות .הסדר זה מעגן בתקנה ,הלכה למעשה,
את הפרקטיקה שנקבעה בהלכה הפסוקה זה מכבר.
! במקרה של התנגדות לשאלה שהוצגה לעד ,יציין המתנגד את נימוקי התנגדותו ובעל
הדין המבקש להציג את השאלה ישיב מיד להתנגדות .בית המשפט יכריע בהתנגדות
לשאלה ובקבילותה מיד בתום טיעוני בעלי הדין" ,אלא אם מצא כי בנסיבות העניין
יש לדחות את ההכרעה" .218להבדיל ,בתקנה  165לתקנות הישנות לא נקבע כי בעל
הדין המבקש להציג את השאלה ישיב מיד וכן לא נקבע כי בית המשפט יכריע
בהתנגדות מיד בתום טיעוני בעלי הדין .עם זאת ,בפועל בתי המשפט נהגו לבקש את
תשובת בעל הדין השואל באופן מיידי ובתי המשפט הכריעו בהתנגדות באופן מיידי.
התקנות החדשות אם כן אינן מותירות פתח לסרבול ההליך בהקשר זה.
! לבית המשפט נתונות סמכויות שונות במסגרת חקירת העדים :לזמן כל אדם לתת
עדות ,לדרוש מכל אדם הנוכח באולם בית המשפט להעיד ,לזמן לעדות נוספת עד
שכבר נחקר ,לתת כל הוראה במסגרת חקירת עד ובכלל זה ,להציג לעד כל שאלה
שתיראה לו או להורות לו להציג כל מסמך המצוי ברשותו או בשליטתו .תקנה 167
לתקנות הישנות קבעה כי בית המשפט רשאי לדרוש מכל אדם הנוכח בבית המשפט
להעיד ,אך פורשה ככזו המסמיכה את בית המשפט לזמן עד מטעמו.

כא.2.א .3.הגשת ראיות – תקנות 69-70
! בעל דין לא יצרף לכתב טענות נספח מקורי ולא ימסור כראיה לבית המשפט מסמך
מקורי אלא את העתקו בלבד ,זולת אם הורה בית המשפט אחרת .הגיש בעל הדין
נספח או מסמך מקורי לפי החלטת בית המשפט ,יודיע על כך למזכירות בית המשפט
בהודעה בכתב שתוכתר במילים "הודעה בדבר הגשת מסמך מקורי" .למותר לציין כי
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אין באמור כדי לגרוע מהחובה להציג מסמך מקורי מקום שבו קיימת חובה כזו .תקנה
זו נועדה למנוע מצב של אובדן מסמכי מקור אשר אין להם תחליף :המסמכים
המוגשים לבית המשפט כראיות נסרקים למערכת "נט המשפט" ,ולאחר מכן –
ובהעדר החלטה אחרת של השופט – הם נגרסים .כאשר מוגש מסמך מקור ,נסרק
ומבוער – עלול הדבר לגרום נזק של ממש לבעל הדין המגיש ,ועל כן נקבעה הוראה זו.
! בעל דין שבכוונתו להציג ראיה במדיה אלקטרונית או דיגיטלית ,יודיע לבית המשפט
על כך מראש ולא יאוחר משלושה ימים לפני מועד הדיון .מנהל בתי המשפט רשאי
לפרסם הוראה בדבר המתכונת שבה תוגש ראיה ובאין הוראה כאמור – לפי הוראת
נשיא בית המשפט .זאת ,על מנת לאפשר לגורמי המנהל בבית המשפט להיערך להצגת
הראייה ולספק את האמצעים הטכנולוגיים הדרושים להצגתה .השינוי העיקרי ביחס
להוראות תקנה 173א)א( לתקנות הישנות הוא בהרחבת ההגדרה מ"מוצג וידאו"
ל"מדיה אלקטרונית או דיגיטלית".

כא.2.א .4.עדות בהיוועדות חזותית – תקנה 72
! השימוש בהיוועדות חזותית לשם ניהול דיונים – בוודאי גביית עדות – הוא מורכב הן
טכנית ,הן מעשית והן משפטית.
התקנה המסמיכה את בית המשפט להתיר עדות בהיוועדות חזותית מהווה חידוש
ביחס לתקנות הישנות אשר נעדרה מהן התייחסות לכך .יחד עם זאת ,סעיף 13
לפקודת הראיות ]נוסח חדש[ ,תשל"א 1971-אשר הסמיך את בית המשפט להתיר
חקירה בתצהיר מחוץ לשטח מדינת ישראל ,פורש בפסיקה בהרחבה ואפשר לבית
המשפט להתיר עדות באמצעים טכנולוגיים.
על פי ההלכה הנוהגת היום ,היוועדות חזותית היא חריג ,אשר ניתן לעשות בו שימוש
מוגבל ביותר .התקנות החדשות מבקשות להפוך את ההסדר של עדות בהיוועדות
חזותית להסדר נפוץ יותר ,אם כי כמובן – לא להחליף את ההסדר הרגיל ,של עדות
בבית המשפט.
בית המשפט רשאי להתיר שמיעת עדות בדרך של היוועדות חזותית בתוך שטחה של
מדינת ישראל או מחוץ לשטחה בהתאם להוראות שיקבע ,בתנאים המצטברים
הבאים:
) (1הגעתו של העד לבית המשפט תקשה עליו מאוד.
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) (2העד נתן את הסכמתו למתן עדות בדרך זו.
) (3עדותו של העד חיונית לשאלות השנויות במחלוקת.
) (4אין מניעה מבחינת מדינת החוץ לשמיעת עדות בדרך זו בתחומה.
! עדות בהיוועדות חזותית תתאפשר אם המקום שבו תימסר העדות ואולם בית המשפט
שבו תישמע העדות יכללו את הציוד הנדרש לכך ,ובכלל זאת –
) (1מכשור המאפשר לעד לראות ולשמוע במהלך עדותו את המתרחש באולם בית
המשפט ,ככל שבית המשפט מצא שהדבר דרוש בנסיבות העניין.
) (2מצלמה המאפשרת צילום תקריב של מסמכים.
) (3מסך צפייה מרכזי באולם בית המשפט וכן מסך צפייה אישי לשופט.
) (4כל הוראה נוספת של מנהל בתי המשפט בעניין זה.

כא.2.ב.עדות מוקדמת – תקנה 73
! בית המשפט רשאי בכל עת להורות על גביית עדות מוקדמת ועל אופן גבייתה ,כאשר
קיים חשש סביר שלא יהיה ניתן לשמוע את העד במועד ההוכחות ,בדומה לתקנה 171
לתקנות הישנות .החידוש ביחס לתקנות הישנות הוא שניתן גם לגבות עדות מוקדמת
בהסכמת בעלי הדין ,ככל שכולם מיוצגים בידי עורכי דין ,וזאת אף ללא טעם מיוחד
לכך )בדומה ל deposition -הנהוג בארצות הברית(.
! העדות המוקדמת תיגבה בדרך שגובים עדות בבית המשפט ודינה כדין עדות שנשמעה
בבית המשפט לכל דבר ועניין .ככל שלא ניתן לגבות עדות על ידי שופט בבית המשפט
– ניתן להשמיע את העדות בפני עוזר משפטי או מתמחה .להבדיל ,בתקנה  171לתקנות
הישנות ניתן היה לגבות עדות מוקדמת על ידי "פקיד בית המשפט" או אדם אחר
שימונה לכך ,לרבות כאלה שאינם משפטנים.
אם העדות המוקדמת לא נשמעה לפני שופט או לא הוקלטה – היא תיקרא לפני העד,
ואם הודה בנכונותה – יחתום עליה ,וכן יחתום עליה גובה העדות.
! אם בשעת גביית עדות מוקדמת הובעה התנגדות לשאלה מסוימת ,יתועדו השאלה,
ההתנגדות ,הנימוקים בעד ונגד והתשובה בפרוטוקול .בסמוך לאחר קבלת הפרוטוקול
יכריע בית המשפט אם יש לקבל את ההתנגדות או לנהוג בתשובה בדרך אחרת.
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כא .3.דרך סיכום טענות – תקנה 74
! מטרת תקנה זו היא לשנות את ברירת המחדל מסיכומים בכתב לסיכומים בעל פה.
אף שתקנה  160לתקנות הישנות קבעה כי ברירת המחדל היא הגשת סיכומים בעל פה
)"סיכום טענות בעלי הדין יהיה בעל פה ...אולם רשאי בית המשפט ,לצוות שיסכמו
טענותיהם בכתב"( ,בפועל השתרש הנוהג של הגשת סיכומים בכתב.
! בהתאם לתקנה  74לתקנות החדשות ,סיכומי טענות בעלי הדין יישמעו בעל פה
בהקדם האפשרי לאחר סיום הבאת הראיות או בישיבה נפרדת סמוכה שתיוחד לכך.
! לבית המשפט הוקנתה סמכות ,במקרים המתאימים ,להורות שסיכומי הטענות על
הפרשה כולה או על שאלה מסוימת שהורה ,יוגשו בכתב .החלטת בית המשפט להורות
על הגשת סיכומים בכתב תינתן בהתחשב ,בין היתר ,בהיקף הראיות בכתב ובעל פה,
במורכבותה של התביעה ובטיב הסכסוך בין הצדדים.
! בית המשפט יורה על סדר סיכומי הטענות ,משך הטענות שבעל פה או היקף הטענות
שבכתב.
! דין אי-הגשת סיכומי הטענות בכתב במועד ,כדין אי-התייצבות לדיון )ר' תקנה 75
להלן(.

כא .4.אי-התייצבות לדיון – תקנה 75
במקרה בו לא התייצב בעל דין לדיון ולא ניתן טעם סביר לאי ההתייצבות ,יחולו
ההוראות להלן :אם התובע לא התייצב – ימחק בית המשפט את כתב התביעה או
ידחה את התביעה בהתקיים טעמים מיוחדים המצדיקים דחייה.
אם הנתבע לא התייצב והתובע התייצב – רשאי התובע להוכיח את תביעתו ,ויהיה
זכאי לסעד שביקש לפי הראיות שהתקבלו )כמובן בהתאם לשיקול דעת בית המשפט(.
תקנה זו דומה במהותה לתקנה  157לתקנות הישנות ,כאשר השינוי המשמעותי הוא
סייג הטעמים המיוחדים להצדקת דחייה בהיעדר התייצבות התובע.
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כא .5.הפרדת הדיון – תקנה 76
לבית המשפט מוקנה שיקול דעת רחב באשר לדרך שמיעת הדיון והפרדתו בהתאם
לנסיבות התובענה שבפניו לצורך ייעול ההליך .כך ,בית המשפט רשאי בכל עת להורות
על הפרדת הדיון ולדון תחילה בחלק מהמחלוקות ,העילות או הסעדים אם כך יראה
לנכון.

כא .6.המשך דיון בפני מותב אחר – תקנה 77
בדומה לתקנה  177לתקנות הישנות ,ככל שנבצר משופט מכל סיבה שהיא לסיים את
הדיון ,רשאי שופט אחר להמשיך מן השלב שבו הפסיק קודמו .בתקנות הישנות הובהר
במפורש כי השופט האחר רשאי לנהוג בעדות כאילו הוא עצמו שמע או רשם אותה,
אך בתקנות החדשות אן התייחסות לכך במפורש .יש להניח כי כוונת מתקין התקנות
הינה למניעה ממשית מצד השופט הראשון מלהמשיך בדיון ,המצדיקה העברת ההליך
לשופט אחר.

כא .7.דחיית מועד דיון – תקנה 175א
תקנה זו ,המהווה חידוש ביחס לתקנות הישנות ,מתווה את שיקול דעת בית המשפט
בקבלת החלטה בבקשות לשינוי מועדי דיון וחלה גם על הדיון עצמו .תקנה זו למעשה
מעגנת את נוהל הנשיא )בדימוס( גרוניס בנושא.

126

127

כב.

תחולה והוראות

מעבר219

תקנה  180לתקנות החדשות קובעת את הוראות המעבר ואת התחולה שלהן .לשון התקנה:

")א( חלק א' לתקנות אלה יחול על כל עניין אזרחי המובא לפני בית משפט.
)ב( חלק ב' לתקנות אלה יחול על כל עניין אזרחי המובא לפני בית משפט,
זולת אם נקבעו בדין בעניין פלוני סדרי דין מיוחדים אחרים.
)ג( תחילתן של תקנות אלו ביום י"ז בטבת התשפ"א ) 1בינואר ) (2021להלן
– יום התחילה( והן יחולו על הליך לרבות ערעור ,שנפתח ביום התחילה או
לאחריו ,ולעניין ערעור – אם ההחלטה שעליה מבקשים לערער ניתנה לפני
יום התחילה והמועד האחרון להגשת בקשת רשות ערעור או ערעור לפי
תקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד ,1984-הוא ביום התחילה או לאחריו,
ניתן להגיש בקשת רשות ערעור או ערעור לפי המועד הקבוע בתקנות אלה;
ואולם ההוראות האלה יחולו מיום התחילה:
) (1על הליכים שנפתחו ערב יום התחילה – חלק א' ובחלק ב' – תקנות  30ו-
 33בפרק ג' ,פרקים ה' עד ז' ,תקנות  50עד  55בפרק ח' ,י"א ,י"ב ,ט"ז ,י"ח,
י"ט ,כ' וכל תקנה אחרת שבית המשפט הורה לבעלי הדין לקיימה;
) (2על הליכים שטרם הוגש בהם כתב תשובה וטרם חלף המועד להגשתו –
יחול נוסף על האמור בפסקה ) (1פרק ט';
) (3על הליכים שנקבעה לגביהם ישיבת קדם-משפט במועד המאוחר
בשישים ימים מיום התחילה יחולו נוסף על האמור בפסקה ) (1פרקים ח',
י' ,וי"ג".
כב .1.תחולה )תקנות )180א( ו)180-ב( לתקנות החדשות(:
חלק א' לתקנות החדשות ,המכיל את עקרונות היסוד ,חל על כל עניין אזרחי ,קרי גם על
הליכים שאינם מתנהלים לפי התקנות ,למשל ,לגבי הליכים המתנהלים בבית הדין לעבודה,
בבית המשפט לענייני משפחה ,פשיטות רגל וכיו"ב.
חלק ב' לתקנות החדשות ,המכיל את סדרי הדין הכלליים ,יחול על כל עניין אזרחי המובא
לפני בית המשפט ,למעט אם נקבעו בדין בעניין מסוים סדרי דין מיוחדים אחרים .הווי אומר,
אם חלות הוראות חוק ספציפיות בנושא מסוים ,הן יגברו על האמור לתקנות החדשות.

 219פרק זה נכתב על-ידי עו"ד שרון לובצקי הס ,שותפה ,מנהלת מחלקת תובענות ייצוגיות ,נגזרות וכלכליות ,בסיועם של עוה"ד
שמואל בירביר ורועי עמוס ,משרד עוה"ד עמית ,פולק ,מטלון ושות'.
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כב .2.הוראות המעבר )סעיף )180ג( לתקנות החדשות(:
התקנות יחולו ככלל על כל ההליכים שנפתחו ביום התחילה או לאחריו ,קרי מיום .1.1.21
ביחס להליכים תלויים ועומדים שנפתחו טרם מועד התחילה )כאמור ,יום  ,(1.1.21יחולו
התקנות החדשות ,באופן הבא:
! ביחס לכלל ההליכים )לא משנה באיזה שלב הם( :יחולו התקנות שבחלק א' לתקנות
החדשות העוסקות בעקרונות היסוד; תקנות  30ו 33-בפרק ג' בחלק ב' )חובת ציון
המועד להגשת כל מסמך ואי קבלת מסמך שאינו תקין(; פרקים ה'-ז' )הוראות בדבר
איחוד תובענות ,סילוק כתבי טענות ותיקון כתבי טענות(; תקנות  50-55בפרק ח'
שעניינן בהסדרת בקשות; פרק יא' המסדיר את אופן הדיון; פרק יב' המסדיר דיון
מהיר; פרק טז' שכותרתו ההחלטה השיפוטית; פרק יח' העוסק בהוצאות; פרק יט'
המסדיר את נושא ההמצאות; פרק כ' ,המסדיר הוראות כלליות ,וכן כל תקנה אחרת
שבית המשפט הורה לבעלי הדין לקיימה.
! ביחס להליכים שבהם טרם הוגש כתב תשובה וטרם חלף המועד להגשתו :יחול גם
האמור בפרק ט' המסדיר את ענייני ההליכים המקדמיים )שאלונים ,גילוי ועיון
במסמכים( .למעשה ,ההסדרים החדשים המסדירים את ענייני שאלונים וגילוי
מסמכים מתוך התקנות החדשות ,יחולו רק מקום בו טרם החלו הצדדים לנהל ביניהם
הליכים אלה של שאלונים וגילוי מסמכים )ולא רק מקום בו טרם קיימו הצדדים
"מסירת שאלונים וגילוי מסמכים" ,כפי שנקבע בתקנה זו ,בנוסחה הקודם(.
! ביחס להליכים שנקבעה לגביהם ישיבת קדם משפט במועד המאוחר ב 60-ימים
מיום התחילה של התקנות החדשות :יחולו גם פרק ח' לתקנות שדן בסוגיית הבקשות
בהליך ,פרק י' לתקנות הדן בקדם משפט ,וכן פרק יג' לתקנות הקובע הוראות בדבר
עדים.

ערעור הוא בגדר הליך בפני עצמו .בהתאם ,רואים אותו כ"הליך שנפתח" ויחולו לגביו הוראות
המעבר ככל שהן רלוונטיות לגביו .עם זאת ,ביחס למועד הגשת הערעור ,נקבע ,כי ערעור על
החלטה שניתנה לפני יום התחילה של התקנות החדשות ) ,(1.1.2021מצב בו טרם חלף המועד
להגשת ערעור – ניתן יהיה להגיש ערעור לפי המועדים הקבועים בתקנות החדשות )סד זמנים
ארוך יותר(.
יושם אל לב ,כי רוב רובו של פרק ג' העוסק ב"כתבי טענות" )למעט סעיפים  30ו ,(33-נעדר
התייחסות בהוראות המעבר .ניתן להסיק כי הוראות פרק זה חלות רק ביחס להליכים חדשים
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שנפתחו לאחר יום התחילה .כך ,כתב הגנה ביחס לתביעה שהוגשה טרם יום התחילה ,לא
יוגבל בצורתו ובתוכנו להוראות התקנות החדשות )סעיפים .(12-15
יושם אל לב עוד ,כי פרק ד' העוסק ב"דיון המקדמי בין בעלי הדין ופגישת מהו"ת" ,נעדר אף
הוא התייחסות בהוראות המעבר .ניתן להסיק כי הוראות פרק זה חלות רק ביחס להליכים
חדשים שנפתחו לאחר יום התחילה.
לבסוף נציין ,כי כלל האצבע המנחה ,העומד בבסיס הוראת המעבר הוא ,כעולה מדברי
ההסבר להוראות המעבר" ,שיש לשאוף לתחולה מקסימלית של הוראות התקנות החדשות
על הליכים תלויים ועומדים ,קרי ,יש להחיל על הליכים כאמור את כל הוראות התקנות 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".

כב .3.המסקנה:
מרבית התקנות החדשות יחולו גם על הליכים תלויים ועומדים ומכל מקום ,לבית המשפט
סמכות להחיל ,בנוסף ,תקנות נוספות מהתקנות החדשות.
בכך מתיישבות הוראות המעבר עם הכלל הבסיסי במשפטנו )השאול מהמשפט המקובל( ,על
פיה זכות דיונית ,להבדיל מזכות מהותית ,תחול למפרע .בהתאם ,תובענה שתוגש על פי עילת
תביעה שהתגבשה בעבר והליכיה תלויים ועומדים בבית המשפט ,תתנהל בהתאם לדין הדיוני
התקף בעת ניהול התובענה ולא זה שהיה בתוקף בעת קרות האירועים נשוא התובענה.
מסביר זאת בית המשפט העליון בע"א  238/53כהן ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ,פ"ד
ח :(1954) ,4

"מתוך האבחנה הידועה בין חוקים מטריאליים או סובסטנטביים ,לבין חוקים
פרוציסואליים או דיוניים .מן המפורסמות היא ,כי חוק חדש מטריאלי ,המשנה
זכויות וחובות של אדם "אין לך בו אלא משעת חידושו ואילך" .כלומר :באין הוראה
נוגדת ,בפירוש או מכללא ,בגופו של החוק ,מניחים כי החוק פועל מכאן ולהבא ולא
למפרע ,ואינו פוגע בזכויות שהיו נתונות לבעלי הדין בשעת התחלת הדיון ...ואילו לגבי
חוק פרוציסואלי המשנה את דרכי הדיון של בית המשפט ,ההנחה היא כי הוא פועל
למפרע ,זאת אומרת :מחייב את בתי המשפט לנהוג על פיו גם כלפי ענינים שכבר
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הוחלט בהם לפני צאת החוק החדש" ...שום בעל דין אין לו זכות מוקנית בדרכי הדיון,
ולא יסוד לתרעומת אם נשתנתה הפרוצידורה תוך מהלך המשפט""220.
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 220לדיון מעמיק בנושא תחולתן למפרע של זכויות דיוניות ראו את ספרו עו"ד משה קשת הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט
האזרחי הלכה למעשה )כרך ב' ,מהדורה  ,15התשס"ז ,(2007-בעמ' .1343
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כג.

המצאות221

המצאת כתבי בי-דין היא סוגיה מרכזית בהליך האזרחי משלביו ההתחלתיים ועד מתן פסק
הדין .במסגרת פרק י"ט בתקנות סדר הדין האזרחי ,התשע"ט") 2018-התקנות החדשות"(
הוסדרו ארבעה עניינים כלליים אשר ראוי לעמוד עליהם :הראשון  -מטרת פעולת ההמצאה
ביחס לכל מסמך ובפרט לעניין כתב הטענות הראשון המוגש .השני  -מעמדו של עורך הדין
בהליך ההמצאה; השלישי  -חיזוק מעמדו של כלל ההמצאה על פני כלל הידיעה; והרביעי –
המצאת מסמכים בפקס גם לבעל דין שאינו מיוצג.

כג .1.מטרות ההמצאה
מטרות ההמצאה זוכות לעיגון מפורש בתקנה  158לתקנות החדשות ואלו הן :א .להביא
לידיעת הנמען את תוכנו של מסמך שנדרש שיהיה בידיעתו; ב .הכפפת המרות על הנתבע של
בית המשפט לעניין כתב הטענות הראשון המוגש בתיק.
התכלית העומדת בבסיס המצאת מסמכים היא בהבאת תוכנם לידיעת בעל הדין ,לצורך
ניהול הליך משפטי תקין לפי כללי הצדק הטבעי.
מתקין התקנות ראה חשיבות רבה בפירוט התכליות ביחס לתקנות עצמן ,על מנת להבהיר כי
מטרות העל של התקנות ככלל הן קידום ודאות ויעילות דיונית .כפועל יוצא ,התכליות
לסוגיית ההמצאה ,שהינה סוגיה משמעותית לאורך שלביו השונים של ההליך ,זוכות לעיגון
בחקיקה באופן המהווה כלי פרשני עתידי הן לצדדים להליך משפטי והן לבית המשפט ,ביחס
לשאלת תוקפה של ההמצאה.
הבהרת המטרת בהמצאה ,וקביעה כי "הנמען ייחשב כמי שיודע את תוכנו של מסמך אם
הומצא לו לפי תקנות אלה" )תקנה )158ב( לתקנות החדשות( עולה בקנה אחד עם מטרותיה
של הרפורמה ,שנועדה לייעל ,לפשט ולקצר את ההליכים האזרחיים ,תוך עשיית צדק
במסגרת קיומו של הליך ראוי והוגן.

 221פרק זה נכתב על-ידי עו"ד שרון לובצקי הס ,שותפה ,מנהלת מחלקת תובענות ייצוגיות ,נגזרות וכלכליות ,בסיועם של עוה"ד
שמואל בירביר ורועי עמוס ,משרד עוה"ד עמית ,פולק ,מטלון ושות' .תודה מיוחדת לפרופ' רונה שוז ,מהמרכז האקדמי שערי
מדע ומשפט ,על הערותיה המועילות.
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כג .2.חיזוק מעמדו של כלל ההמצאה על פני כלל הידיעה
התקנות החדשות נוקטות עמדה מפורשת ,לפיה כלל ההמצאה ,ולא כלל הידיעה ,הוא הכלל
המועדף על מתקין התקנות .בין היתר ,באה העדפה זו לידי ביטוי בגדרי תקנה )158ב( לתקנות
החדשות הקובעת" :הנמען ייחשב כמי שיודע את תוכנו של מסמך אם הומצא לו לפי תקנות
אלה".
העדפה זו בין שתי אפשרויות אשר זכו לדיון ער ונוקב במרוצת השנים ,בדגש על השנים
האחרונות ,נועדה אף היא לקדם את מטרת העל של מתקין התקנות ,והיא יצירת ודאות
דיונית.
כלל ההמצאה הוא כלל אשר מבחינה דיונית נוח יותר ליישום הלכה למעשה ונתון פחות
לפרשנויות ,אשר עשויות להביא לעתים להתארכות ניהול ההליך שלא לצורך.
כג .3.מעמדו של עורך הדין
אחד השינויים בנושא ההמצאות לתקנות החדשות ,הוא העובדה שהן מעלות את קרנו
וחשיבותו של עורך הדין בתהליך ההמצאה .בעוד תקנות סדר הדין האזרחי ,תשמ"ד1984 -
)"התקנות הישנות"( מאפשרות המצאה לעורך דין חלף הנמען עצמו )ראו למשל תקנה 477
לתקנות הישנות( ,הרי שתקנה )163א( לתקנות החדשות מצווה במפורש כי כאשר בעל הדין
מיוצג ,תיעשה ההמצאה לעורך דינו.
").163א( ההמצאה תהיה ככל האפשר לנמען עצמו; אם הנמען מיוצג בידי
עורך דין ,יש להמציא לו במקומו; אם מינה לשם ההמצאה מורשה מטעמו
– ניתן להמציא למורשה במקומו".
בהשוואה לקבוע בתקנות הקיימות )תקנה :(477

"ההמצאה תהא ככל האפשר מבחינה מעשית לנמען גופו ,אולם אם יש לו
מורשה לקבלת כתבי בי-דין לשם המצאה לפי תקנות אלה  -דיה ההמצאה
למורשה ,ואם יש לו עורך דין ,דיה ההמצאה לעורך הדין או למתמחה שלו,
או בהנחה במשרדו ,והכל אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת".
הווה אומר ,על אף ההעדפה ,שנותרה שרירה ויציבה ,כי כתבי הטענות יימסרו לנמען עצמו,
הרי שהתקנות החדשות נוקטות לשון ציווי )"יש להמציא"( מקום שמדובר בנמען מיוצג ,כך
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שבמקרה זה ההמצאה תיעשה לעורך דינו .ניתן להניח כי דרך המלך בעיני מתקין התקנות
בכל הנוגע להמצאת כתב הטענות הראשון ,הייתה ונותרה לידי בעל הדין עצמו.
העדפה זו מתכתבת ,ככלים שלובים ,עם חיזוק כלל ההמצאה על פני כלל הידיעה ובכך גם עם
התכלית העומדת ביסוד התקנות עצמן  -קידום הוודאות הדיונית ,כפי שבאה לידי ביטוי
בתקנה  5לתקנות החדשות ,וכפועל יוצא  -קידום היעילות הדיונית.
שאלה המתעוררת בסוגיה זו עניינה בהמצאת כתב טענות ראשון ובעיקר כתב התביעה .קרי,
האם הציווי ביחס להמצאה לעורך דין חל גם על כתבי בי-דין אלו? המלומדים עידו באום
ואסף טבקה סבורים כי ההנחה שהמצאה לעורך הדין מקדמת את כלל ההמצאה ,ובתוך כך
את יעילות הדיון ,הינה נכונה בין שעורך הדין מייצג את הנתבע בעניינים הקשורים לכתב
הטענות ובין שהוא אינו קשור כלל לנושא ההליך222.
גישה זו מרחיקת לכת ,ועשויה בפועל להביא דווקא להגברת אי הוודאות בהליכים
משפטיים ,וזאת משום הקושי לגזור מייצוג על ידי עורך דין בתיק פלוני לייצוג בתיק
אלמוני ,על אחת כמה וכמה כאשר בין התיקים הללו לא מתקיימת זיקה או שהזיקה
ביניהם קלושה.
כך או כך ,דומה כי בתי המשפט יידרשו לסוגיה זו שעתידה לעורר דיון חשוב.

כג .4.המצאה בפקס אפשרית גם לבעל דין שאינו מיוצג
התקנות החדשות קובעות ,כי כאשר בעל דין ,אף אם אינו מיוצג ,ציין את פרטי הפקס שלו
בכתב טענותיו ,הרי שניתן יהיה להמציא לו מסמכים באמצעות פקס )תקנה )(2)161א((.
בהתאם לתקנות החדשות ,מספר העמודים המקסימלי שניתן לשלוח באמצעות הפקס לצד
שכנגד גדל מ 10-עמודים ל 15-עמודים.
היבט נוסף ,שעניינו טכני ושנועד להקל על בעלי הדין ,הוא השמטת הצורך בדף נלווה ,עת
המצאת כתב בי-דין ,בו מצוינים פרטי התיק ופרטים נוספים אשר נדרשו קודם לכן )תקנה
497א)א() (4לתקנות הישנות(.

 222ראו עידו באום ואסף טבקה" ,המצאת כתב הטענות הראשון :עליית ההמצאה ,ירידת הידיעה ומעמד הבכורה
של עורך הדין בתקנות סדר הדין האזרחי החדשות" משפטים על אתר יג )תש"פ(.
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כג .5.חובת המצאה ותחליף המצאה
כג.5.א .חובת המצאה:
תקנה  160לתקנות החדשות קובעת חובת המצאה והיא מבחינה בין בעל דין מיוצג לבין בעל
דין שאינו מיוצג.
• בעל דין מיוצג – מיום ההמצאה לבית המשפט ,על עו"ד להמציא העתק לצד שכנגד תוך 3
ימים או תוך זמן סביר ,לפי המוקדם ביניהם.
• בעל דין שאינו מיוצג – "יגיש את המסמך למזכירות בית המשפט ,שתפעל להמצאתו"
תקנה )165א( לתקנות החדשות קובעת את החובה לשמור את אישור המסירה ולהציגו ככל
הצורך או לפי החלטת בית המשפט.

כג.5.ב .תחליף המצאה:
אם לא ניתן להמציא מסמך לנמען בדרך שנקבעה ,רשאי בית המשפט להורות על המצאה בכל
דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין )תקנה )164א( לתקנות החדשות(.
בקשה לתחליף המצאה יש לתמוך בתצהיר ובו לפרט את הסיבה המונעת את ביצוע
ההמצאה וכן )תקנה )164ב( לתקנות החדשות(:
• אם הנמען הוא תושב ישראל  +אין לו מען ידוע – יש לציין בתצהיר כי לפי מיטב הידיעה
הנמען בישראל ולא ידוע היכן מתגורר  +נדרש לצרף תדפיס פרטי הנמען ממרשם
האוכלוסין.
• אם הנמען תושב ישראל  +יש מען בתחומי המדינה אך לא ניתן להמציא את המסמך –
יש לציין בתצהיר כי למיטב הידיעה הנמען נמצא בישראל ולפרט את הפעולות שננקטו
בכדי להמציא את המסמך  +נדרש לצרף תדפיס פרטי הנמען ממרשם האוכלוסין.
• אם הנמען אינו תושב ישראל  +נמצא בתחומי המדינה – יש לציין בתצהיר כי למיטב
הידיעה הנמען נמצא בישראל ולפרט את הפעולות שננקטו בכדי להמציא את המסמך +
נדרש לצרף ראיה להימצאותו של הנמען בארץ.
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כג .6.דרכי המצאה :טבלה מסכמת
דרך ההמצאה
המצאה אלקטרונית

פירוט לפי התקנות החדשות

השוואה לתקנות
הישנות

מבית המשפט לנמען :באמצעות דואר אלקטרוני הבדלים
בעיקרם
לכתובת שצוינה בכותרת כתב הטענות

טכניים

תקנות  (1)161ו162-
לתקנות החדשות
מבעל דין לבית המשפט :באמצעות נט משפט

תקנות 497ב497 - 1ה 1מעורך דין לעורך דין :באמצעות דואר אלקטרוני
 +וידוא קבלה.
לתקנות הישנות
מועד ההמצאה :לפי השעון במערכות המחשוב של
השולח .לאחר  /17:00יום ו'+ש'– ייחשב ביום
למחרת.
חריגים )תקנה :(162
.1
.2
.3
.4

כתב טענות ראשון המוגש לעליון
מסמך ראשון שמומצא לנמען שאינו בית
המשפט
במקרים שנמען אינו מיוצג
מסמך שלא ניתן להמציא אלקטרונית

להמציא
גם לעו"ד וגם לבעל דין לא מיוצג שציין את פרטיו אפשרות
המצאה בפקס
כתבי טענות בפקס גם
בכתב הטענות.
תקנה  (2)161לתקנות
לבעלי דין שאינם
הגבלת עמודים :עד  15עמודים שמדובר בצד
החדשות
מיוצגים )בכפוף לציון
שכנגד ,ועד  5עמודים לבית המשפט.
מספר פקס בכתב
תקנות 497א ו497-ב
מועד ההמצאה :מועד אישור משלוח הפקס  +הטענות(.
לתקנות הישנות
ווידוא טלפוני )למעט במקרים שהמען הוא בית
הגדלת מספר עמודים
משפט( .לאחר  15:00ו'+/ש' – ייחשב ביום
שניתן להמציא בפקס
למחרת.
)10
שכנגד
לצד
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ביטול הצורך בדף נלווה
חריג )תקנה )(2)161ב((:

עמודים לעומת 15
עמודים(

אפשרויות זו עולה
לא ניתן להגיש כתב טענות ראשון ,כתב תביעה בקנה אחד עם מטרת
וכתב הגנה.
לקידום
התקנות
מהיר של ההליך
המשפטי.
המצאה בדואר

באמצעות דואר רשום

תקנה  (3)161לתקנות חייבת לכלול אישור מסירה
החדשות
תקנות 495-497 ,475
לתקנות הישנות

הבדלים
בעיקרם

טכניים

גם לעו"ד וגם לבעל דין שאינו מיוצג שציין את
פרטיו בכתב הטענות :לכתובת הרשומה בכתב
הטענות .אם לא ניתן אז :לבית מגוריו /עסקו.
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מועד ההמצאה :מועד המסירה שצוין באישור
המסירה
המצאה
אישית

במסירה מסירה לידי הנמען  +אישור קבלה בכתב

באמצעות עו"ד או אדם שבית המשפט הסמיך
תקנה  (4)161לתקנות לכך.
החדשות
תקנות  480 ,476ו-
 489לתקנות הישנות

מועד ההמצאה :מועד שצוין בהודעת אימות
המסירה.

הבדלים
בעיקרם

טכניים

חריג :יראו המצאה כדין אם הונח במקום נראה
לעין בדלת או בעסק ,אם הנמען סירב לקבל מסמך
או סירב לאשר קבלתו או לא נמצא שום אדם
להמציא לו ,למרות שהשולח פעל בצורה ראויה.
כמה ניסיונות? "שקידה ראויה וסבירה" )תקנה
)(4)161ב().((2
כג .7.המצאה מחוץ לתחום המדינה
כג.7.א .אין צורך ברשות
בהתאם לתקנות הישנות ,המצאת כתב טענות מחוץ למדינת ישראל מותנית תחילה ברשות
בית המשפט.
לשון תקנה  500לתקנות הישנות" :רשאי בית המשפט או רשם שהוא שופט ,להתיר המצאת
כתב בי-דין אל מחוץ לתחום המדינה באחת מאלה ;"...לשון תקנה )501א( לתקנות הישנות:
"לבקשת רשות להמציא כתב בי-דין לנתבע מחוץ לתחום המדינה יצורף תצהיר המציין כי
המצהיר מאמין שיש למבקש עילת תביעה טובה והמפרש באיזה מקום או באיזו ארץ נמצא,
או ייתכן שנמצא ,הנתבע ,וכן נימוקי הבקשה"
בע"א  4601/02ראדא תעשיות אלקטרוניות בע"מ נ'  ,Bodstray Company Ltdנח)(2
 ,(2004) 465בית המשפט העליון עמד על כך מפורשות ,וקבע כי בעל דין המעוניין לפתוח
בהליך משפטי נגד מאן דהוא הנמצא מחוץ לתחום השיפוט של המדינה ,חייב לפנות לבית
המשפט ולקבל היתר להמציא לו כתבי בי-דין:

"סמכות השיפוט של בית-משפט בישראל קמה מכוחה של המצאת כתב-בי-דין
בתחומה של ישראל לידיו של הנתבע )ראו למשל י' זוסמן סדרי הדין האזרחי )להלן
– זוסמן ] ,([40בעמ'  .(36-35ייתכנו מצבים שבהם המצאה לידיו של אחר תהא
שוות ערך להמצאה לידי הנתבע אף שזה האחרון אינו נמצא בארץ )למשל המצאה
לידי מורשה ,לפי תקנה  482לתקנות סדר הדין האזרחי( .אפשר שגם הסכמה של
בעל-דין ,בין במפורש ובין מכללא ,תכונן סמכות שיפוט בין-לאומית .בכל מקרה
אחר חייב בעל-דין הפותח בהליך נגד מאן דהוא הנמצא מחוץ לתחום השיפוט,
לקבל היתר להמצאה ,כאמור בתקנה  500לתקנות סדר הדין האזרחי".
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בראי התקנות הקיימות ,לעולם לתובע אין זכות מוקנית לקבלת ההיתר ,אלא ההכרעה נתונה
לבית המשפט ,אשר יסרב לבקשה כאשר לא יהא זה צודק להביא את העניין באופן זה )יואל
זוסמן סדר הדין האזרחי ) 241מהד' .((1995 ,7
דברים דומים הובאו גם על ידי המלומד א .גורן ,בספרו סוגיות בסדר דין אזרחי ) 446מהד'
" :(2013 ,11תובע אינו רשאי לבצע המצאה אל מחוץ לתחום המדינה ללא היתר .אם לא
הומצאה הזמנה או שהומצאה ללא נטילת רשות ,לא קנה בית המשפט סמכות לדון בתביעה".
עד כאן המצב הקיים .ומה באשר למצב החדש?
על פי תקנה  166לתקנות החדשות ,ברירת המחדל בסוגיית המצאה מחוץ לתחום היא
שהמצאה זו אינה מותנית באישור מראש של בית המשפט .הלכה למעשה ,תקנה  166מונה
רשימה בת עשרה סעיפים ,אשר בהתקיים אחד מהם ,רשאי בעל דין להמציא כתב טענות
מחוץ לתחום המדינה )מבלי להידרש לאישורו של בית המשפט( .נוכח חשיבותה וחשיבות
התנאים המפורטים בה ,נביאה כלשונה:

" .166בעל דין רשאי להמציא כתב טענות מחוץ לתחום המדינה בהתקיים
אחד מאלה ובכפוף לתקנות :168-167
) (1נקבע בחיקוק שמבחינה בין-לאומית בית משפט בישראל מוסמך לדון
בהליך פלוני או אם הוסכם בין בעלי הדין על סמכות כאמור;
) (2מבוקש סעד נגד אדם שמקום מושבו הוא בתחום המדינה;
) (3נושא התובענה הוא מקרקעין המצויים בתחום המדינה;
) (4התובענה היא בקשר לחוזה ,ומתקיים אחד מהמקרים האלה:
)א( החוזה ,כולו או מקצתו ,נעשה או הופר בתחום המדינה או שנשללה
האפשרות לקיימו בתחומה;
)ב( על החוזה חלים דיני מדינת ישראל;
)4א( התובענה מבוססת על מעשה או על מחדל שאירע בתחום המדינה;
) (5התובענה מבוססת על נזק שנגרם לתובע בישראל ממוצר ,משירות או
מהתנהגות של הנתבע ,ובלבד שהנתבע יכול היה לצפות שהנזק ייגרם
בישראל וכן ושהנתבע ,או אדם קשור לו ,עוסק בסחר בין-לאומי או במתן
שירותים בין-לאומיים בהיקף משמעותי :לעניין זה" ,אדם קשור"  -אם
הנתבע הוא תאגיד ,כל אחד מאלה:
) (1אדם השולט בתאגיד;
) (2תאגיד הנשלט בידי אדם כאמור בפסקה );(1
) (3תאגיד הנשלט בידי מי מהאמורים בפסקאות ) (1ו;(2) -
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) (6מבוקש צו מניעה לגבי דבר הנעשה או עומד להיעשות בתחום המדינה,
או מבוקש למנוע או להסיר מטרד בתחום המדינה ,בין אם מבוקשים דמי
נזק בקשר לכך ובין אם לאו
) (7מבוקש לאכוף פסק חוץ ,כהגדרתו בחוק אכיפת פסקי-חוץ ,או פסק
בוררות חוץ כהגדרתו בחוק הבוררות או מבוקש להכיר בהם;
) (8מבוקש שלא לאכוף פסק בוררות חוץ ,להגדרתו בחוק הבוררות שניתן
נגד תושב ישראל .אם שוכנע בית המשפט כי אין למבקש אפשרות לזכות
בדין צדק בבית המשפט של המדינה שבה ניתן הפסק;
) (9האדם שמחוץ לתחום המדינה הוא בעל דין דרוש או נכון בתביעה
שהוגשה כהלכה נגד אדם אחר;
) (10האדם שמחוץ למדינה הוא בעל דין בתובענה שלגבי אחת מעילותיה
באותה תובענה נגדו יש זיקה מהזיקות המפורטות בתקנה זו".
אכן ,קריאה ראשונה של תקנה זו ,מעלה כי מדובר במהפכה של ממש .הכצעקתה?
תקנה  166זו אינה עומדת לבדה והיא כפופה ,על פי לשונה ,לתקנות  167ו 168-שאינן פוטרות
את בעל הדין המעוניין להמציא כתב טענות מחוץ לתחום המדינה ,מפנייה אל בית המשפט.
כך ,תקנה )167א( לתקנות החדשות קובעת ,כי בעל דין המעוניין להמציא כתב טענות מחוץ
לתחום המדינה ,יגיש בקשה בכתב לשם קביעת דרך ביצוע ההמצאה.
כך ,תקנה )167ב( לתקנות החדשות מצווה על בית המשפט להורות על דרך ביצוע ההמצאה.
עם זאת ,תקנה זו גם מאפשרת לבית המשפט להורות כי בנסיבות העניין ,אין להתיר את
ההמצאה.
כך ,תקנה  168לתקנות החדשות קובעת כי אין בהמצאה מחוץ לתחום המדינה כדי לגרוע
מזכותו של בעל דין לכפור בסמכות בית המשפט או לטעון לפורום לא נאות ,כאשר פרק הזמן
העומד לו לטעון טענה זו הינו כפרק הזמן להגשת כתב הגנה.
מכאן יוצא ,כי בית המשפט מוסמך תמיד לקבוע כי בנסיבות העניין לא תותר המצאה מחוץ
למדינה .וכי האפשרות של נתבע לכפור בסמכות בית המשפט לדון בתובענה או לטעון טענת
"פורום לא נאות" מעוגנת אף היא במסגרת התקנות החדשות.
לאמור ,כי התקיימות תנאי מרשימת התנאים המפורטת בתקנה  166לתקנות החדשות – אינו
סוף פסוק ודומה ,כי בפועל מדובר לכל היותר בהיפוך נטלי ההוכחה )ראו להלן(
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לבסוף ,חשוב לזכור ,כי גם אם הורה בית המשפט על דרך ביצוע ההמצאה ,עדיין ,המצאת
כתבי בי-דין מחוץ לתחום השיפוט של המדינה ,כפופה להסכמים ואמנות בינלאומיות ולא
אחת ,מצריכה התייחסות גם לעניינים טכניים הנוגעים להמצאה ,שבהתעלמות מהם – עשויה
ההמצאה להיחשב חסרת כל תוקף223.
היפוך נטל ההוכחה :ריכוך דרישות בתצהיר הנלווה לבקשה לקביעת דרך ביצוע
כג.7.ב.
המצאה מחוץ למדינה
בהתאם לתקנות הישנות ,על בקשה להיתר-המצאה לבסס שלושה תנאים מצטברים :קיומה
של עילת-המצאה )לפי אחת העילות המנויות בתקנה  ,(500קיומה של עילת-תביעה טובה
)שאלה רצינית שנדרש לברר( והוכחת היותו של הפורום הנאות ,בישראל – מבחן מירב
הזיקות224.
תקנה )167א( לתקנות החדשות קובעת ,כי "בעל דין המעוניין להמציא כתב טענות מחוץ
לתחום המדינה,
יגיש בקשה בכתב לשם קביעת דרך ביצוע ההמצאה "...בקשה זו יש לבסס בתצהיר בו
"יפורטו העובדות המבססות את עילת התביעה ,העובדות המבססות את עילת ההמצאה
מחוץ לתחום המדינה ופירוט המקום שבו נמצא הנמען או ייתכן שנמצא".
ראוי לשים לב לשוני הנוגע לעניין התצהיר שאותו יש לצרף לבקשת ההמצאה:
בעוד ובתקנות הישנות ,על המבקש לצרף תצהיר בו הוא מציין שיש לו עילת תביעה טובה,
בתקנה )167א( לתקנות החדשות הושמטה המילה "טובה" ,ומשכך ניתן להסיק כי היא
מציבה סטנדרט מקל יותר בסוגיית ההמצאה מחוץ למדינה.
היפוך נטלי ההוכחה :במצב דהיום ,אין תשובה חד משמעית לשאלה על מי מושת נטל
ההוכחה בשאלה הפורם הנאות .הדעה הרווחת היא כי הנטל לשכנע בשאלת הפורום הנאות
מושת על התובע .אולם ,קיימים מספר פסקי דין בהם נטל ההוכחה הושת על נמען
ההמצאה 225.במצב החדש לא נדרש בעל דין הפונה לבית המשפט בבקשה לפי תקנה )167א(
לתקנות החדשות להוכיח או לטעון לפורום נאות .כאמור ,טענה זו יכול ותתעורר על ידי הצד
שכנגד ,וזאת בהתאם לזכות השמורה עימו לפי תקנה  168לתקנות החדשות ,שיצטרך
להעלותה בעצמו ולעמוד בנטל ההוכחה המוטל עליו כמי שטוען לה.

 223ראו למשל ,בש"א )מחוזי י-ם( ) .G.M.V. LTD 1861/08חברה המאוגדת באיי הבתולה( נ' SHENYANG BRILLIANCE
) JINBEI AUTOMOBILE CO. LTDפורסם בנבו.((21.7.2008 ,
 224ראו למשל ,רע"א  90-04-19ברבי ואח' נ'  mediolex limitedואח' )פורסם בנבו.(2019 ,
 225ראו למשל רע"א  2705/97הגבס א' סיני ) (1989בע"מ נ'  The Lockformer Coפ"ד נב') ,109 (1רע"א Franz Lang 9141/00
ואח' נ' ירון מרכס ואח' )פורסם בנבו.(2001 ,
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מעיון בדברי ההסבר לטיוטת התקנות החדשות משנת  ,2014ביחס לתיקון זה )שלא השתנה
בגרסה הסופית( ,עולה ,כי ביטול הצורך בהגשת בקשה למתן היתר המצאה ,מראש ,עולה
בקנה אחד עם המצב היום שבו "רובן ככולן" של בקשות מסוג זה – מתקבלות.
מצד שני ,יכול ובתי המשפט יפרשו את הפרטים הכלולים בתקנה )167א( לתקנות החדשות,
שעל מגיש הבקשה לקביעת דרך ביצוע ההמצאה לטעון ולהוכיח ,ובפרט את "העובדות
המבססות את עילת ההמצאה מחוץ לתחום המדינה" ,ככאלה הכוללים גם את שאלת הפורום
הנאות .במצב דברים זה ,דומה ,כי אין הבדלים מהותיים בין התקנות החדשות לתקנות
הישנות בעניין זה.
כג.7.ג .הקלה בעילות המצאה נבחרות
מקרקעין:
לפי תקנה  (2)500לתקנות הישנות ,בית המשפט יכול להתיר המצאת כתב בי-דין אל מחוץ
לתחום המדינה ,אם נושא התובענה הוא "כולו מקרקעין המצויים בתחום המדינה" .ראו
טליה קונפינו-שר במאמרה סמכות שיפוט על נתבע זר :(2000) 60

"נהוג לפרש את תקנה המשנה כמתייחסת לתובענות שעניינן זכויות קניין
במקרקעין .הדגש מושם ,כאמור ,בהיות עניין התובענה כולו במקרקעין,
ולא די בכך שהנושא של חלק מן העניינים בתביעה הוא זכויות קניין
במקרקעין מקומיים".
לתקנות החדשות הושמטה המילה "כולו" ,ונדמה כי לפיהן תותר המצאה גם כאשר רק חלק
מעילת התובענה עניינה במקרקעין המצויים בתחום המדינה ,המהווים את נושא התובענה.
לשון הוראת תקנה " :(3)166נושא התובענה הוא מקרקעין המצויים בתחום המדינה".

חוזית:
לפי תקנה )(4)500א( לתקנות הישנות ,בית המשפט יכול להתיר המצאת כתב בי-דין אל מחוץ
לתחום המדינה ,כאשר "החוזה נעשה בתחום המדינה".
לשונה של תקנה  (4)166לתקנות החדשות נוקטת גישה גמישה יותר ,וקובעת ביחס לעילת
המצאה חוזית ,כי די שעל החוזה חלים דיני מדינת ישראל או שהחוזה ,כולו או מקצתו ,נעשה
או הופר או שנשללה האפשרות לקיימו בישראל ,על מנת שתעמוד עילת ההמצאה החוזית.
לשון הוראת תקנה :(4)166
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") (4התובענה היא בקשר לחוזה ,ומתקיים אחד מהמקרים האלה:
)א( החוזה ,כולו או מקצתו ,נעשה או הופר בתחום המדינה או שנשללה
האפשרות לקיימו בתחומה;
)ב( על החוזה חלים דיני מדינת ישראל;"
נזיקית:
לפי תקנה  (7)500בתקנות הישנות ,בית המשפט יכול להתיר המצאת כתב בי-דין אל מחוץ
לתחום המדינה ,מקום בו "התובענה מבוססת על מעשה או על מחדל בתחום המדינה".
עם השנים נמתחה ביקורת רבה על תקנה זו ,הן בקרב מלומדים והן בקרב שופטים ,אשר
הרהרו בדבר הצדקותיה .כך ,למשל ,ברע"א  .Metallurgique de Gerzat S.A 2752/03נ'
ד"ר נחמן וילנסקי ,נז):(2003) 145 (6
"משמעות הדיבור "מעשה" בתקנה  (7)500פורשה בפסק-הדין בעניין
מזרחי ,שבו נקבע כי לא די בקרות הנזק בישראל על-מנת להצמיח עילה
למתן היתר המצאה לחוץ-לארץ .ניתן אולי כיום לשגות בהרהורים
בדבר ההצדקה להלכה זו ,אך היא הלכה מחייבת ,אשר בתי-המשפט
בארץ עודם נאמנים לה".
בשנת  ,2017מתחה כבוד נשיאת בית המשפט העליון ,השופטת אסתר חיות ביקורת על נוסח
התקנה ,בציינה כי היא מעוררת תחושת חוסר נוחות ומאפשרת קיומם של מצבים בלתי
רצויים .השופטת חיות עמדה על שינויה כפי שהתפרסם בטיוטת תקנות סדר הדין האזרחי,
התשע"ה ,2014-והדגישה כי נוסח התקנה בדין האנגלי ,ממנו התקנה עצמו שאובה ,שונה זה
מכבר וכי עולה ספק ,האם התקנה בנוסחה הולמת את מגמת הגלובליזציה הקונה לה אחיזה
בתחומים רבים במשפט.
וראו קביעותיה של כב' הנשיאה חיות ברע"א  925/17הצלחה התנועה הצרכנית לקידום
חברה כלכלית הוגנת )ע"ר( נ') AU Optronic Corporationפורסם בנבו:(31.7.2017 ,
"לפני סיום אוסיף כי התוצאה שאליה הגעתי יש בה כדי לעורר אי נחת
מסוימת .אכן ,מצב שבו הצרכן הישראלי לא יוכל להיפרע מגופים
שחברו ,לכאורה ,לקרטל בינלאומי שבעטיו נגרם לו נזק הוא מצב בלתי
רצוי ,ומבחינה זו ספק אם התקנה בנוסחה הנוכחי הולמת את מגמות
הגלובליזציה וההתפתחויות הטכנולוגיות בעולמנו )לביקורת על נוסחה
של תקנה  (7)500ראו :קונפינו-שר ,בעמ'  .(107-102בדין האנגלי ממנו
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שאובה הוראת תקנה  (7)500במקור ,שונה זה מכבר נוסח התקנה באופן
המקים עילה להמציא כתבי בי-דין מחוץ לתחום המדינה גם במקרים
שבהם הנזק בלבד קרה בתחומי המדינה וללא קשר לשאלה היכן ארע
המעשה או המחדל שגרמו לו )לנוסח האנגלי ראוCPR PD 6B 3.1, :
) .((9)(aעוד ראיתי לציין כי בטיוטת תקנות סדר הדין האזרחי,
התשע"ה ,2014-ניתנה הדעת לסוגיה זו והוצע לתקן את נוסח התקנה כך
שתקום עילת ההמצאה אל מחוץ לתחום המדינה במקרים שבהם
"מבוקש סעד לגבי מעשה ,מחדל או נזק שניתן היה לצפותו מראש,
שנעשה ,עומד להיעשות או צריך היה להיעשות בתחום המדינה"
]ההדגשה הוספה[ .מכל מקום ,תקנה  (7)500כנוסחה היום שוללת
אפשרות למתן היתר המצאה אל מחוץ לתחום המדינה אם לא נעשה
מעשה או מחדל בישראל ,ומשכך דין הבקשה להידחות".
בעקבות ביקורת זו ,כבר בשנת  ,2018תוקנו תקנות סדר הדין האזרחי הישנות ,באופן
שהוספה תקנה 7)500א( שעוגנה לתקנות החדשות )תקנה  (5)166לתקנות החדשות( .עיגון זה
ממשיך ליישם ביקורת זו שהובאה והוא פוסע פסע חשוב במגמת הגלובליזציה ,באופן שהוא
מאפשר לבעל דין להמציא את כתב טענותיו מחוץ לתחום המדינה ,כאשר התובענה מבוססת
על נזק שנגרם בישראל ממוצר ,משירות או מהתנהגות הנתבע.

תקנה  (10)500לתקנות הישנות מול תקנה  (9)166לתקנות החדשות.
לפי תקנה  (10)500לתקנות הישנות ,בית המשפט יכול להתיר המצאת כתב בי-דין אל מחוץ
לתחום המדינה ,כאשר "האדם שמחוץ לתחום המדינה הוא בעל דין דרוש ,או בעל דין נכון,
בתובענה שהוגשה כהלכה נגד אדם אחר ,שהומצאה לו הזמנה כדין בתחום המדינה.
לעומת זאת ,תקנה  (9)166לתקנות החדשות נוקטת גישה רחבה יותר ,וקובעת כי בית המשפט
יכול להתיר המצאת כתב בי-דין אל מחוץ לתחום המדינה ,כאשר "האדם שמחוץ לתחום
המדינה הוא בעל דין דרוש או נכון בתביעה שהוגשה כהלכה נגד אדם אחר"
החידוש/ההרחבה :אפשר להמציא לבעל דין דרוש או נכון גם כאשר הסמכות הוקנתה נגד
נתבע אחר גם על ידי המצאה מחוץ לתחום ולא רק בעת המצאה בישראל.
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כג.7.ד .סיכום שלבי פעולה – המצאה מחוץ לתחום בראי התקנות החדשות

שלב
ראשון

בעל דין שכתב טענותיו עומד בלפחות באחד מעשרת התנאים הקבועים בתקנה 166
לתקנות החדשות ,נדרש להגיש בקשה בכתב לקביעת דרך ביצוע ההמצאה ,בצירוף
תצהיר נלווה מתאים בו יפרט את העובדות המבססות את עילת התביעה; העובדות
המבססות את עילת ההמצאה; וכן את המקום שבו נמצא הנמען או ייתכן שנמצא
)תקנה )167א((.

שלב שני

בית המשפט מורה על דרך ביצוע ההמצאה ,לרבות אפשרות לקבוע כי אין להמציא
את המסמכים מחוץ למדינה )תקנה )167ב((.

שלישי

בעל דין שקיבל כתב טענות שהומצא אליו מחוץ למדינה רשאי לכפור בסמכות בית
המשפט לדון בתובענה או לטעון כי הפורום הישראלי אינו הפורום הנאות לדון
בתובענה .על בקשה מסוג זה יחולו המועדים הקבועים להגשת כתב הגנה )תקנה
.(168
146
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כד.

ערעור ורשות

ערעור226

הדין בנוגע לערעור ובקשת רשות ערעור לא השתנה בצורה משמעותית בתקנות החדשות
לעומת התקנות הישנות ,ועיקר השינויים נוגעים להיבט הצורני ואופן ההגשה.
מרבית מהשינויים הינם טכניים ,בפרט בכל הנוגע לאופן הגשת כתב הערעור ,צורתו
והמסמכים שיצורפו אליו .אולם קיימים מספר שינויים מהותיים המשפיעים על זכות הגישה
לערכאות של מתדיינים .לדוגמא ,בהיבט הטכני ,הופחתו משמעותית מספר כתבי הטענות
שיוגשו עד להכרעה בערעור ,כך שהודעת הערעור ובקשת רשות הערעור יכללו מידע רב ככל
הניתן כבר בכתבי הטענות הפותחים את הערעור )הערעור וכתב התשובה( .שינוי טכני זה צפוי
לייקר את עלות הגשת הערעור אך להקל על בירור הערעור כבר בשלביו הראשונים ולקצר את
לוח הזמנים לדיון בו .לצורך כך הוארכו המועדים להגשת הערעור ותשובה לערעור .כמו כן,
בתוספת השלישית נקבעו סכומים אחידים לערובה שיידרש המערער להפקיד להבטחת
הוצאות על פי סוג ההליך והתביעה והערכאה שתדון בו.
בהיבט המהותי נפתחה האפשרות של בית המשפט לתקן הגשת ערעור שבוצעה שלא על פי
הנדרש בתקנות ובכך למנוע מחיקת הערעור וסגירת דלתות בית המשפט בשל טעויות בתום
לב.
מספר חידושים מרכזיים שיידונו בהרחבה בפרק זה:
.1
.2
.3
.4

כתב הערעור יכלול את כל המסמכים והמוצגים עליהם מבקשים להסתמך – ריכוז
מלוא המסמכים בכתב הטענות הפותח.
הגבלה של מספר העמודים של כתב הערעור והתשובה לערעור.
אפשרות לדחיית הערעור או חלקו ללא צורך בתגובה וללא נימוק לגופו של הערעור.
הסבת ערעור בזכות לבקשת רשות ערעור כאשר הערעור הוגש בטעות )תקנה (4)149
לתקנות החדשות(.

 226את פרק זה כתבה כב' השופטת ד"ר חגית בולמש ,בית-משפט השלום כפר סבא .המחברת מבקשת להודות למר עופר מלאכי על עזרתו בכתיבה,
וכן לעו"ד רחלי פרי-רייכמן.
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כד .1.היקף סמכות בית המשפט של ערעור – תקנה :146
על פי תקנה  462לתקנות הישנות ותקנה  146לתקנות החדשות ,לערכאת הערעור יש את כל
הסמכויות של הערכאה הראשונה ,והיא יכולה לקבל כל החלטה שלדעתה היה צריך לתת.
היא יכולה לאשר את ההחלטה שעליה מערערים; היא יכולה לבטל; לפסול; להחזיר את
התיק לדיון חדש; היא יכולה להחזיר את הדיון לערכאה לצורך השלמה; והיא יכולה להחליט
החלטות נוספות אם הדבר דרוש.
ערכאת הערעור יכולה להשתמש בסמכויות אלה גם אם הערעור נוגע רק לחלק מן ההחלטה
עליה מערערים ,וניתן להשתמש בסמכויות אלה לטובת חלק או כל המשיבים ובעלי הדין ,אף
אם לא הגישו ערעור.
משכך ,ערכאת הערעור לא מוגבלת ,ויש לה סמכויות רחבות מאוד .כך ,שתפקידו של בית
המשפט הוא לא רק לפקח ,אלא גם להשלים ולתקן.
כד .2.מועדים –
כד.2.א.המועד להגשת ערעור ובקשת רשות ערעור – תקנה )137א(:
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התקנות החדשות קבעו מועד אחיד להגשת הליך ערעורי  60 -יום מיום ההמצאה 227.מועד זה
חל על כל סוגי ההחלטות; כל סוגי הערכאות )שלום או מחוזי( וכל המותבים )רשמים
ושופטים(228.
מניין  60הימים מתחיל מיום ההמצאה 229,וההמצאה תיעשה בהתאם לתקנות הקבועות
בפרק י"ט לתקנות החדשות ,שעניינו המצאות 230.מועד זה חל על כלל ההליכים המפורטים
לעיל ,אלא אם קיים מועד אחר להגשת ערעור על פי הוראת חוק פרטנית בחיקוק אחר231.
מדובר בהארכה משמעותית של המועדים שהיו קבועים בסעיפים  397-400לתקנות הישנות.

 227תקנה )137א( לתקנות החדשות.
 228בשונה מהתקנות הקודמות שקבעו שלושה מועדים להגשת הליכי ערעור :עשרים יום להגשת ערעור על החלטה אחרת של רשם
)תקנה  ;(400שלושים יום להגשת בקשת רשות ערעור )תקנה  ;(398ארבעים וחמישה יום להגשת ערעור בזכות )תקנה .(397
התקנות החדשות יוצרות מסגרת אחידה וסדורה להגשת ערעור ככלל) ,הן על פסק דין והן על בקשות אחרות( בכדי למנוע בלבול
וסרבול של ההליך הדיוני.
 229ולא כפי שנקבע בעבר :בתקנה  397ו ,398-שהמועד יימנה מיום מתן ההחלטה או הרשות לערער )בהתאמה(; בתקנה ,402
שהבחינה בין מנין ימים מיום שההחלטה ניתנה בפני המערער או שלא בפניו ,וכן בין אם הוזמן כדין לשמוע את ההחלטה ובין
אם לא )תקנה  402לתקנות הישנות(; בתקנה  399שקבעה הוראה שיורית באשר לבקשת רשות ערעור במקרה בו לא נקבעה
הוראה מפורשת בדבר מועד ההגשה .התקנות החדשות "יישרו קו" לעניין זה ,ללא הבחנה בין המקרים האמורים.
 230להרחבה ופירוט אודות המצאות ואופן ביצוען ראו תחת פרק ל"ב.
 231יש להניח כי מקורו של שינוי זה ,המאריך משמעותית את מועדים שנקבעו בתקנות הישנות ,הינו בקביעת תקנה  ,134כי כתב
הערעור ייערך מעתה בצורה רחבה יותר ,הכוללת סיכומים בכתב ותיק מוצגים .זאת ,בניגוד לתקנות הישנות ,בהן נדרש המערער

תשומת לב ,למשמעות המעשית של הארכת המועד לעניין הגשת בקשות רשות ערעור :מאחר
והמועד להגשת בקשת רשות ערעור הוארך מ 30 -יום או  20יום )כפי שנקבע בתקנות הישנות,
בהתאם לערכאה הדיונית עליה מערערים( ,למועד אחיד של 60 -יום ,הרי שבמקרים שבהם
בקשת רשות ערעור מוגשת במהלך ניהול הליך בערכאה הדיונית ,ימתין ניהול התיק למשך
 60יום נוספים ,לכל הפחות.
כד.2.ב .המועד הגשת בקשת רשות ערעור על "החלטה אחרת" – תקנה :150
בהתאם לתקנה  150לתקנות החדשות ,אין חובה להגיש בקשת רשות ערעור מיד בסמוך לאחר
החלטה שאינה פסק דין )החלטה שניתנת לערעור ברשות בלבד( .בין אם לא הוגשה בקשת
רשות ערעור ובין אם הוגשה בקשת רשות ערעור ונדחתה ללא מתן רשות ערעור – ניתן להשיג
על ההחלטה בעת הערעור על פסק הדין.
אולם ,שני הליכים מחייבים הגשת בקשת רשות ערעור בסמוך למתן החלטה לגביהם ,ללא
המתנה לפסק הדין .הראשון ,החלטה בעניין סמכות מקומית .השני ,החלטה לפי סעיפים 5
או  6לחוק הבוררות ,תשכ"ח232.1968-
הסייג בנוגע לשני הליכים אלה תואם את הלכות בית המשפט ונועדה למנוע מצב בו יבקשו
לבטל את החלטות בית המשפט כולן ,כך שההליך כולו שנוהל יוחזר לאחור כלא היה233.
ההחלטות של הערכאה הדיונית בשני עניינים אלה ,ככל שיתבררו ויוכרעו על ידי ערכאת
הערעור כשגויות ,עלולות לגרור ביטול מלוא ההליכים שננקטו בערכאה הדיונית .זאת ,מאחר
ושתי טענות אלה מקימות את "כרטיס הכניסה" לבית המשפט ולמותב שיידון בו .משכך ,על
מנת למנוע החזרת המצב לאחור ,ואין כלל ההליכים שננקטו עד לאותו מועד ,בעל דין שלא
הגיש בקשת רשות ערעור בנוגע להחלטות אלה מיד לאחר ההכרעה בהן ,ויתר על טענת סף זו,
ולא יוכל להגיש ערעור לגביה במסגרת פסק הדין.

בשלב הראשון לפרט בצורה תמציתית בלבד את נימוקיו במסגרת כתב הערעור ,ובשלב השני ,במסגרת עיקרי טיעון או סיכום
טענות בכתב ,יכול היה לפרט את טענותיו בהרחבה.
 232חוק הבוררות ,תשכ"ח .1968-סעיפים  5ו 6לחוק עניינם עיכוב הליכים בבית משפט בשל הסכם בוררות בין הצדדים ועיכוב
הליכים על פי אמנה בין-לאומית ,בהתאמה .תקנה זו מאמצת את ההסדר הקיים בתקנה  411בתקנות הקודמות ,בתוספת החרגה
גם לגבי הגשת בקשת רשות ערעור על החלטה לפי סעיף  6לחוק הבוררות ובעניין סמכות מקומית.
 233ראו ,ע"א  205/87ס.מ.ל .סוכנות מרכזית לביטוח בע"מ נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ ,מג) ,(1989)680 (4אשר בעקבותיו
הותקנה הסיפא של תקנה  ,411המסייגת מגדר תחולת ההחלטות הדוחות בקשה לעיכוב הליכים לפי סעיף  5לחוק הבוררות,
תשכ"ז.1967-
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כד.2.ג .מועדים להגשת ערעור על ידי משיבים – תקנה )137ב(
לאחר המצאת הערעור ,הצד שכנגד )המשיב בערעור שהוגש( רשאי להגיש ערעור במועדים
הבאים ,לפי המאוחר ביניהם:
) (1בתוך  60ימים מהיום שבו הומצא לו הערעור;
) (2בתוך  60ימים מהיום שבו הומצאה לו הודעה על הפקדת הערובה לערעור לפי תקנה;
) (3מהיום שבו הומצאה לו החלטה על פטור מהפקדתה,
משכך ,המשיב יוכל להגיש ערעור מטעמו באחת מהאפשרויות החלופיות המנויות בתקנה
)137ב( לעיל ,לפי המאוחר ביניהן.
ערעור המשיב אינו נדרש להיות בעל זיקה לערעור העיקרי ,ולכן בעת הגשת ערעור המערער
אינו חשוף רק לערעור שכנגד באותו עניין אלא לערעור על כלל הנושאים .זאת ,מאחר
והתקנות לא השתמשו במונח "ערעור שכנגד" אלא "ערעור על ידי המשיב"234.

כד.2.ג .1.חריג להגשת ערעור על ידי משיב  -בקשת רשות ערעור – תקנה :(5)149
חריג להגשת ערעור על ידי משיב – בהתאם לתקנה  ,(5)149לא ניתן להגיש ערעור של משיב
על בקשת רשות ערעור ,שכן תקנה )137ב( ,הקובעת מועדים להגשת ערעור "עצמאי" מצד
המשיב ,לא יחולו על בקשת רשות לערער .משכך ,המבקש להגיש בקשת רשות ערעור על
החלטה נדרש לעשות זאת בתוך  60יום ממועד המצאת ההחלטה.
המשיב בבקשת רשות הערעור לא יוכל להגיש בקשת ערעור מטעמו ככל שחלף המועד של 60
הימים מיום המצאת ההחלטה עליה מבקשים לערער .זאת ,אלא אם קיבל אישור של בית
המשפט להגשת בקשת הערעור באיחור מטעמים מיוחדים235.
בכך ,נמנע עיכוב נוסף של  60ימים בדיון בערכאה הדיונית ,שטרם נתנה פסק דין שכן מדובר
ב"החלטה אחרת" .לולא היתה נמנעת אפשרות להגשת בקשת רשות על ידי המשיב לאחר 60
ימים מהמועד בו הוגשה בקשת הערעור ,יכול היה המשיב להגיש את בקשת הערעור מטעמו
בתוך  120יום ממועד המצאת ההחלטה של הערכאה הדיונית ) 60הימים בבקשת רשות לערער
של המערער ,ועוד  60ימים בבקשת רשות לערער מטעם המשיב(.

 234יודגש ,אין מדובר בערעור שכנגד כמשמעותו בתקנות  434-436לתקנות הישנות ,אשר בוטל בתקנות החדשות ,אלא בערעור
"רגיל" נוסף.
 235בהתאם לתקנה )176א( ,שעניינה סמכות כללית המסורה לבית המשפט ,למתן הוראות שונות מאלה הקבועות בתקנות ,לעניין
מועד עשיית דבר או הימנעות ממנו ,בין היתר .סמכות זו תופעל מטעמים מיוחדים.
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כד.2.ד .ערעור שהוגש לאחר המועד:
! תיקון פגם בערעור שאינו דורש החלטה שיפוטית – תקנה )33ב( בתקנות החדשות,
שעניינה אי קבלת מסמך שאינו ממלא אחר דרישות הקבועות בתקנות או אחר
הוראות בית המשפט ,קובעת כי אם טרם חלף המועד להגשת מסמך ,ניתן לתקן את
הפגם בתוך פרק הזמן שנותר להגשה .באשר לערעור ,יהיה ניתן לתקן את הפגם בתוך
שבעה ימים מהמועד שלא קובל או עד היום האחרון להגשתו ,לפי המאוחר..
! חריגה ממועד הגשת ערעור ובקשת רשות ערעור שמחייבת החלטה שיפוטית – במידה
והמערער הגיש ערעור לאחר שחלף המועד הקבוע בתקנות ,ולא ניתנה לו אורכה להגשתו,
נדרשת החלטה שיפוטית במסגרתה ביהמ"ש רשאי :להורות על מחיקה של הערעור מטעם
זה ,מתוקף סמכות המנויה לו בתקנה )147ב() (1או להורות על הארכת המועד בדיעבד
ולהתיר את הגשת הערעור ,מתוקף סמכות המנויה לו בתקנה  ,176ובהתאם לסיפא סעיף
)147ב().(1

כד.2.ה .ערעור על החלטה שניתנה במעמד צד אחד:
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צד המבקש לערער על החלטה שניתנה על ידי הערכאה הדיונית במעמד צד אחד ,רשאי להגיש
בקשה לביטול ההחלטה בתוך  30יום מיום שהומצאה לו ההחלטה .ביטול החלטה לפי צד
אחד ייעשה בתנאים שייראו לבית המשפט236.
בית המשפט בערכאה הדיונית ידון בבקשת הביטול שהוגשה לפי תקנה  ,131ולאחר החלטתו
בבקשה זו ניתן להגיש ערעור על ההחלטה בבקשת הביטול .בהתאם לתקנה )137ג( לתקנות
החדשות ,המועד להגשת ערעור על החלטה בבקשת הביטול יהא  60יום מיום ההמצאה של
ההחלטה בבקשת הביטול.
הגשת ערעור 60
יום לאחר החלטה
ביהמ"ש

ביהמ"ש
מחליט בבקשת
הביטול

צד ב' מגיש בקשת ביטול
החלטה בתוך  30ימים מיום
המצאת ההחלטה

ביהמ"ש נתן
החלטה במעמד
צד א'

 236תקנה  131בתקנות החדשות .סיפא סעיף זה קובע כי הוראה זו לא תחול על פניה לבית המשפט לפי תקנה  .33פניה לבית
המשפט לפי סעיף )33ד( הינה במקרים בהם הרואה עצמו נפגע מהנחיה ,הודעה או פעולה של מזכיר משפטי רשאי לדרוש העברת
העניין לעינו והכרעתו של שופט ,אשר יכריע על יסוד טענות הפונה בלבד ,ללא צורך בדיון.

כד.2.ו .ערעור על החלטה בסעד זמני שניתנה במעמד צד אחד:
תקנה  139לתקנות החדשות ,דומה לתקנה 406א לתקנות הישנות ,וקובעת כי החלטה שניתנה
במעמד צד אחד בבקשה לסעד זמני ,אשר דחתה את הבקשה למתן סעד ,תדון בערעור במעמד
צד אחד ,זולת אם בית המשפט הורה אחרת.

כד.2.ז .טעות בסיווג הערעור מול בקשת רשות ערעור:
הקושי להבחין בין פסק דין להחלטה אחרת ,וכן טעויות בתום לב ,הובילו לעתים להגשת
הערעור או בקשת רשות הערעור בשונה מכפי שנדרש היה להגישם.
תקנה 410א לתקנות הישנות קבעה כי מקום בו הוגשה בקשת רשות ערעור עת המבקש היה
רשאי לערער בזכות ,בסמכות ביהמ"ש לדון בבקשה כבערעור ,בתנאים שיורה .קרי ,להמירה
בבקשת ערעור .אולם ,במקרה הפוך ,עת הוגש ערעור במקום בו יש להגיש בקשת רשות ערעור,
השאלה בדבר סמכות ביהמ"ש להמרה זו ,נותרה ללא מענה .ככל שחלף המועד להגשת בקשת
רשות ערעור חדשה ,נדחתה אפשרות לתיקון הערעור כך שיוגש מחדש כבקשת רשות ערעור,
ונחסמה דרכו של המבקש לערער רק בשל סיווגה השגוי.
תקנה  (4)149לתקנות החדשות תיקנה פגם זה ,תוך שהיא מאפשרת לבית המשפט לדון
בערעור כבבקשת רשות ערעור ,מקום בו הוגש ערעור בזכות אך היה על המערער להגיש בקשת
רשות ערעור .בשונה מהחידושים הטכניים בפרק הערעור ,תיקון זה הינו מהותי עבור
מתדיינים ,שכן לא אחת נפגעת הזכות להגשת ערעור בשל טעות באופן ההגשה .במקרה זה,
השינוי הפרוצדורלי משפיע באופן פעיל על הזכות המהותית לגשת לערכאת הערעור .תיקון
זה מבטא תפיסת עומק לפיה אין לשלול מאדם את האפשרות לערער בשל פגם או טעות ,ויש
לאפשר לו בחינה נוספת של הכרעה שיפוטית.
כד .3.ההיבט הצורני של ערעור ובקשת רשות ערעור:
בתקנות הישנות אין הוראה מפורשת לגבי ההיבט הצורני של גוף הערעור ,ולכל היותר ישנן
הוראות המתייחסות לנימוקי הערעור ולדרישת התמציתיות ,כפי שקובעות תקנה )403א(
ותקנה  414לתקנות הישנות.
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בתקנה  134לתקנות החדשות נקבעה צורה לפתיח הערעור ולגוף הערעור ובקשת רשות ערעור.
הוראות צורניות אלה חלות באופן אחיד על שני ההליכים ,למעט פרק נוסף שיתווסף לבקשות
רשות ערעור ובו יש לנמק מדוע יש לקבל את הערעור.
כותרת כתב הערעור דומה לכותרת כתב התביעה וכתב ההגנה כפי שנקבעו בתקנות 13 ,11 ,9
ו 14 -לתקנות החדשות.
ככל שלא יוגש הערעור על פי צורה זו ,המזכיר המשפטי לא יקבל את הערעור או בקשת רשות
הערעור ,ויפרט בכתב את הטעמים לכך תוך הפניה לתקנה או להחלטה שלא מולאה.237
ערעור או בקשת רשות לערער יכללו שני חלקים:
שם החלק
.1
.2
.3

.4
כותרת

.5

תקנה
)134א()(1

.6

.7

הפרטים שיש לכלול בחלק – לפי הסדר
פרטים שנכללו בכותרת כתב התביעה,
בשינויים המחייבים.
סוג ההליך )ערעור או בקשת רשות לערער(.
שם הערכאה שנתנה את ההחלטה עליה
מערערים ,סוג ההליך ,מספר התיק שבו
ניתנה ותאריך ההחלטה.
המועד שבו הומצאה ההחלטה שעליה
מערערים.
המותב המוסמך לדון בערעור והפניה לסעיף
חוק המסמיך אותו.
סכום אגרת בית המשפט שיש לשלם תוך
הפניה לפרט בתוספת לתקנות האגרות שלפיו
יש לגבות אגרות )אלא אם המערער פטור
מאגרה ,ואז הוא יפנה לתקנה הפוטרת אותו
מתשלום האגרה(238.
דבר קיומו של הליך נוסף בבית משפט או
בבית דין בקשר לאותה מסכת עובדתית.

מגבלת עמודים
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 237ראו תקנה )33א( לתקנות החדשות.
 238סכומי הערובה להבטחת הוצאות המשיב נקבעו בתוספת השלישית לתקנות החדשות ,על פי סוג ההליך עליו מערערים .אחידות
זו מונעת את הצורך בהחלטות נפרדות בנוגע לסכום הערבות לכל הליך ערעור ויוצרת אחידות בין בתי המשפט השונים .יצוין כי
בהתאם לתקנה  135לתקנות החדשות ,ניתן להגיש לבית המשפט בקשה לפטור או לשינוי סכום העירבון.

גוף הערעור
תקנה
)134א()(2

 .1הסעד שניתן או שהתבקש ולא ניתן בהחלטה
שעליה מערערים.
 .2עיקרי ההחלטה שעליה מערערים.
 .3סיכום הטענות ונימוק ההתנגדות להחלטה
והפניה )ללא ציטוטים( למובאות משפטיות
התומכות בכל נימוק שיירשם לצדו.
 .4תוספת :בבקשת רשות ערעור בלבד – לפי
תקנה  ,(1)149יש לפרט את הנימוקים שבשלם
יש ליתן רשות לערער ,במסגרת מניין
העמודים לפי תקנה )134א().(3

 .1העתק החלטה עליה מערערים.
צרופות
 .2העתקי המסמכים שהמערער מבקש להסתמך
לערעור
עליהם שהוגשו והתקבלו כדין בערכאה
הקודמת.
תקנה )134ב(

תקנה )134א():(3
אם הוגש לביהמ"ש
השלום  -עד  6עמ'
אם הוגש לביהמ"ש
המחוזי – עד  9עמ'
אם הוגש לבימ"ש
העליון – עד  12עמ'

אין מגבלת עמודים

כד.3.א.החידושים באופן הגשת הודעת הערעור והתשובה:
ריכוז כלל הטיעונים ,הסיכומים והמסמכים למסמך הפותח )ערעור או תשובה( :תקנה 134
לתקנות החדשות – שינוי באופן הגשת עיקרי טיעון ,כולל אסמכתאות משפטיות ,תיק מוצגים
וסיכומים – התקנות החדשות מחייבות להגישם מיד עם הגשת הערעור או התשובה .בכך,
שינו התקנות את סדר הגשת המוצגים שהיה קבוע בתקנה  438לתקנות הישנות ,לפיהן תיק
מוצגים הוגש רק במועד מאוחר יותר ,תוך הבחנה בין ערעור שנקבע לשמיעת טענות בעל פה
לבין ערעור שבו מוגשים סיכומים בכתב.
בכך ,בוטלה ההפרדה שהיתה בתקנות הישנות בין כתב הערעור לבין המשך הדיון בערעור,
כולל הגשת עיקרי טיעון ,סיכומים ותיק מוצגים בהתאם להוראות בית המשפט ולמועד הדיון
שנקבע )תקנות  413-412ותקנה  448לתקנות הישנות בדבר הודעת ערעור לעומת תקנה  134ו-
)138א() (4ו)140 -ב()-ג( לתקנות החדשות( .ככל שיורה בית המשפט להשלים סיכומים מעבר
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לאלה שצורפו בתחילת הערעור ,יחולו על סיכומים אלה ההוראות שיראה לנכון בית המשפט,
לרבות המועד להגשתם בכתב והיקפם239.
חובת פירוט הליכים דומים :נוספה חובה לכלול רשימת הליכים נוספים בקשר לאותה מסכת
עובדתית ,כאשר לא חובה כי אלה יהיו הליכים בין אותם בעלי דין ,כי אם הליכים בבתי
משפט ובתי דין הנוגעים לאותה מסכת עובדתית .כך ,התקנות החדשות מבקשות למנוע קיומן
של הכרעות והתדיינויות סותרות על ידי טריבונלים שיפוטיים שונים ,בנוגע לאותן עובדות.
כד.3.ב .תיקון ערעור או תשובה בכתב – תקנה :142
בדומה לתיקון כתבי טענות ,בהתאם לתקנה  142לתקנות החדשות ,לבית המשפט שיקול דעת
להיעתר לבקשת מערער או משיב לתקן כתבי טענות ,בתנאים שיקבעו .לעניין זה ניתן להפנות
גם לסעיף )46א( לתקנות החדשות בנוגע לסמכותו של בית המשפט להורות על תיקון כתבי
טענות לשם קיומו של הליך שיפוטי ראוי והוגן ,תוך התחשבות ,בין השאר ,בהתנהלותו של
מבקש התיקון ,השלב הדיוני בו מוגשת הבקשה ,והמטרה שהתיקון המבוקש צפוי להשיג.
כד.3.ג .הפקדת ערובה – תקנה :135
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עם הגשת הערעור יפקיד המערער ערובה להבטחת הוצאות המשיבים בסכום הנקוב בתוספת
השלישית ,וימציא הודעה על כך למשיב 240.למרות זאת ,בימ"ש רשאי להורות על פטור ממתן
ערובה או על שינוי סכומה241.
לא קיים המערער הוראה בדבר הערובה ,רשאי בימ"ש להורות על סנקציה של מחיקת הערעור
או על דחיית המועד להפקדתה 242.קרי ,היעדר הפקדה אינה גוררת דחיית הערעור כי אם
מחיקתו ,ומשכך אינה יוצרת מעשה בית דין .זאת ,בשונה בתקנה  431לתקנות הישנות ,שבהן
נקבע כי אי הפקדת ערובה תוביל לדחיית הערעור ,בכפוף להודעה מראש של בית המשפט.

 239פרקטיקה זו צפויה להגדיל את עלויות הגשת הערעור ,ולצד זאת לאפשר חיסכון בזמן השיפוטי והקלה משמעותית בעומס
המצוי בבתי המשפט כיום.
 240תקנה )135א( בתקנות החדשות.
 241תקנה )135ב( בתקנות החדשות.
 242תקנה )135ג( בתקנות החדשות.

כד.3.ד .משיבים בערעור – תקנה :136
תקנה  136לתקנות החדשות קובעת שכל בעלי הדין בתובענה לפני הערכאה הקודמת שלא
הגישו ערעור ,יהיו המשיבים בערעור .כך שתוצאות הערעור ,על כלל הקביעות בהחלטת
ערכאת הערעור ,יחייבו אותם.
אולם ,בית המשפט רשאי להורות שלא להמציא את הערעור למשיבים שאינם נוגעים בדבר.
המערער נדרש להמציא את הבקשה לפטור מהמצאה לכלל המשיבים ,זולת אם ההמצאה
תגרום להכבדה ניכרת עליו243.

כד.3.ה .דיון ,מחיקה ודחיית הערעור – תקנה :138
בהתאם לתקנה )138א( לתקנות החדשות ,לבית המשפט מנעד רחב של שיקול דעת להחליט
האם וכיצד יידון הערעור בפניו ,כדלקמן:
) (1לדחות את הערעור בלא צורך בתשובה ,אם סבר שאין לערעור סיכוי
) (2להורות על הגשת תשובה בכתב ,בכלל או לגבי עניין

להתקבל244.

מסוים245.

) (3לקיים דיון מקדמי בערעור לפי סמכות שופט בקדם משפט ,בשינויים
) (4להורות על השלמה לסיכומים
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המחויבים246.

בכתב247.

) (5להכריע בערעור על יסוד החומר בכתב

שלפניו248 .

) (6להורות על קיום דיון בעל פה בנוסף לחומר שבכתב

שלפניו249.

כד.3.ו .מחיקת הערעור או דחייתו – תקנה :147
תקנה  147בהוראות החדשות קובעת הוראות בעניין מחיקה או דחיה של תביעה.

 243תקנה )136ב( בתקנות החדשות.
 244תקנה )138א() (1בתקנות החדשות.
 245תקנה )138א()(2בתקנות החדשות.
 246תקנה )138א()(3בתקנות החדשות.
 247תקנה )138א()(4בתקנות החדשות.
 248תקנה )138א() (5בתקנות החדשות.
 249תקנה )138א() (6בתקנות החדשות.

ראשית ,תקנה )147א( קובעת כי ההוראות בעניין זה המצויות בפרק ו' בתקנות החדשות,
יחולו על ערעור ,בשינויים המחויבים 250.בכלל זאת ,מחיקת ערעור קנטרני וטורדני 251,אי
מילוי הוראות בית משפט או תקנות 252,שימוש לרעה בהליכי המשפט 253,ונימוקים נוספים
שלפיהם בית המשפט סבור שראוי ונכון למחוק את התביעה254.
שנית ,תקנה )147ב( מונה שני טעמים נוספים למחיקת ערעור:
) (1במידה והוגש ערעור לאחר חלוף המועד ולא ניתנה אורכה להגשתו.
) (2כאשר למערער אין זכות להגישו .לדוגמא ,תביעה שנדחתה במלואה והמערער מבקש
לערער על הנימוקים או העדר זכות עמידה להגשת ערעור על פי התנאים שנקבעו
בפסיקה.
כד.3.ז .תשובה לערעור – תקנה)138א() (2ותקנה :140
לפי תקנה )138א() (2לתקנות החדשות ,המשיבים זכאים להשיב רק אם בית המשפט
שלערעור הורה להם על כך .מאחר ולבית המשפט זכות לדחות את הערעור גם ללא תשובה,
הרי שערכאת הערעור נדרשת להחליט האם הערעור מצריך תשובה ,היקף התשובה וכיצד,
בהיבט הדיוני ,יתברר הערעור.
אם הורה ביהמ"ש על הגשת תשובה בכתב לערעור ,התשובה תוגש בתוך  60יום מעת המצאת
ההחלטה ,ואם הורה ביהמ"ש על הגשת התשובה בעניין מסוים ,התשובה תינתן בעניין זה
בלבד 255.מבחינה צורנית ,התשובה לערעור או לעניין מסוים תיעשה בצורה הבאה :אם תוגש
לביהמ"ש השלום – עד  6עמודים; לביהמ"ש המחוזי – עד  9עמודים; לביהמ"ש העליון  -עד
 12עמודים 256.לתשובה יצורפו העתקי המסמכים שהמשיב מבקש להסתמך עליהם שהוגשו
והתקבלו כדין בערכאה הקודמת ,זולת המסמכים שצורפו לערעור257.

 250תקנה )147א( בתקנות החדשות .להרחבה אודות ההנחיות למחיקה או דחייה תחת פרק ו' בתקנות החדשות ראו פרק ט.
 251תקנה )41א() (2בתקנות החדשות.
 252תקנה )41א() (3בתקנות החדשות.
 253תקנה  42בתקנות החדשות.
 254תקנה )41א() (4בתקנות החדשות.
 255תקנה )140א() (1ו)140-א() (3בתקנות החדשות ,בהתאמה.
 256תקנה )140א() (1בתקנות החדשות.
 257תקנה )140א() (2בתקנות החדשות.
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כד.3.ח.מחדל במילוי הוראות בית המשפט או התקנות בסדרי הדין שנקבעו:
תקנה )140ג( קובעת כי דין אי הגשת תשובה בכתב או השלמה לסיכומים בכתב במועד,
בהתאם להוראות שנקבעו על ידי בית המשפט בהתאם לסמכותו בתקנה )140ב( לעניין קביעת
השלמת סיכומים ,היקפם ומועד הגשתם – כדין אי התייצבות לדיון בערעור258.
תקנה )138ג( קובעת מהי הסנקציה במקרה של אי התייצבות בעל דין לדיון בעל פה ללא טעם
סביר לאי ההתייצבות:
! לא התייצב המשיב והמערער התייצב  -יברר בית המשפט את הערעור על סמך טיעוני
המערער בלבד259.
! לא התייצב המערער  -ימחק בית המשפט את

הערעור260.

כד.3.ט .דיון בבקשת רשות ערעור  -תקנה (2)149
בהתאם לתקנה  ,(2)149ובדומה לתקנה )407א( בתקנות הישנות ,בית המשפט הדן בבקשה
לרשות ערעור רשאי:
) (1ליתן רשות לערער ,אם בכלל ואם לגבי עניין מסוים; ניתנה רשות ערעור ,יראו את
נימוקי הבקשה לרשות ערעור כנימוקי הערעור.
) (2לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות והוגש ערעור ברשות;
) (3להורות כי הבקשה תידון לפני הרכב של שלושה שופטים.
תשומת לב לסעיף ) (2לעיל ,כי מנוסח זה ,לעומת הנוסח שהיה קבוע בתקנה  410לתקנות
הישנות ,עולה שלא נדרשת קבלת עמדת הצדדים באשר לאפשרות שהבקשה תידון כאילו
ניתנה רשות ערעור והוגש ערעור261.

 258לעניין זה ,התקנה אינה מבחינה בין מערער לבין משיב בערעור.
 259תקנה )138ג() (2בתקנות החדשות.
 260תקנה )138ג() (1בתקנות החדשות.
 261בהתאם לתקנה  410לתקנות הישנות" :הוגשה בקשת רשות לערער לבית משפט שלערעור ,רשאי בית המשפט לדון בה כאילו
ניתנה הרשות והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה ,אם הסכימו לכך בעלי הדין לערעור ,ואף ללא הסכמת בעל דין לאחר שניתנה
לו ההזדמנות להביע התנגדותו ונראה לבית המשפט שלא תיפגע זכותו כבעל דין".
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כד.3.י .הבאת ראיות נספות בערעור -תקנה :144
ככלל ,לא ניתן להציג ראיות חדשות בערעור ,והערעור מסתמך על ראיות שהוגשו לערכאה
הראשונה והתקבלו על ידה  .באופן דומה ,לא ניתן להזכיר ראיות חדשות אלה במסגרת כתבי
הטענות בערעור ,אלא אם התקבלה רשות מבית המשפט להגישן כראיה חדשה .בתקנות
הישנות ,ניתנה לביהמ"ש סמכות רחבה באשר להתרת הגשת ראיות חדשות ,אם הוא סבור
כי הדבר נחוץ לשם מתן פס"ד או חשוב מכל סיבה אחרת .לעומתן ,תקנה  144בתקנות
החדשות מצמצמת את העילות להגשת ראיות נוספות בערעור ,ומגדרת אותן תחת תנאים
ברורים.
בנוסף ,תקנה )134ב( לתקנות החדשות מטילה מגבלה נוספת על בית המשפט בבואו לקבל
ראיות חדשות ,וקובעת כי כבר בעת ההגשה של הערעור ,יש לצרף אליו את כל המסמכים
עליהם המערער מבקש להסתמך ,ובלבד שמסמכים אלה התקבלו כדין בערכאה הקודמת.
לעניין ההבדל בין סמכות ביהמ"ש תחת התקנות החדשות והישנות ,כדלקמן:
תקנה  457לתקנות הישנות
אחד מבין התנאים המתחלפים:

תקנה  144לתקנות החדשות
נדרשים שני תנאים מצטברים:

 .1בית המשפט קמא היה צריך לקבל את  .1בית המשפט שוכנע שהראיות החדשות
עשויות להשפיע על תוצאות הערעור.
הראיות וסירב.
 .2ביהמ"ש סבור שכדי לאפשר מתן פסק  .2לא היה ניתן לאתר את הראיה בשקידה
סבירה ולהגישה לערכאה הראשונה
דין או מכל סיבה חשובה אחרת ,דרושה
במועד המתאים או אם הגשת הראיה
הצגת מסמך או חקירת עד.
דרושה כדי למנוע עיוות דין.

כד.3.יא .דיון בבקשות המוגשות במסגרת הערעור -תקנה :141
תקנה  141לתקנות קובעת כי בקשה בערעור תוגש בכתב .מאחר ומדובר ב"בקשה" הרי
שחלות על בקשה זו הוראות התקנות שחלות על בקשה בכתב )תקנות  50-53לתקנות
החדשות( .פרק בקשות ורשימת בקשות אינו חל בערעור.
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כד.3.יב .דחיית ערעור ונימוקי הדחיה:
אחד החידושים בתקנות בנוגע לערעור נוגע להרחבת סמכותו של בית המשפט לדחות ערעורים
גם ללא כל תשובה ,וכן אפשרות שלא לנמק דחיית ערעור ,במקרים שנקבעו בתקנה ) 148ב(
לתקנות החדשות.
כך ,מבקשות התקנות החדשות להפחית את משך הזמן השיפוטי שמוקדש לערעורים שהוגשו
ללא סיכוי להתקבל ,להפחית את עלויות המשיב בעת מענה לערעור מסוג זה ,ולקצר את הזמן
השיפוטי הנדרש לצורך הכרעה בערעורים שניתן לדחותם ללא נימוקים.
ערכאת הערעור הינה הערכאה האחרונה ,במרבית מהמקרים )למעט מקרים חריגים שבהם
ניתנת רשות ערעור כערכאה שלישית( .לכן ,התקנות החדשות איזנו בין זכות הערעור של בעלי
דין לבין הזמן השיפוטי המוקדש לדיון בערעור וזכותם של בעלי דין שכנגד שלא להוציא
הוצאות משפטיות מיותרות בגין ערעורים שלא קיים סיכוי לקבלם.
רשות ערעור ב"גלגול שלישי" הוסדרה בתקנה 148א ,ועיגנה את הלכת "חניון חיפה" ,לפיו
יאפשרו רשות ערעור במצבים בהם מתעוררת שאלה משפטית עקרונית החורגת מעניינם של
הצדדים וכאשר אי מתן רשות הערעור תגרום לעיוות דין262.
היעדרם של נימוקים ודחיית ערעורים על הסף ,ללא תשובה ,נועדו לאפשר לערכאות הערעור
להקדיש את הזמן השיפוטי לאותם ערעורים שדורשים דיון מעמיק וכן הכרעה שיפוטית
מנומקת.
בעבר :לפי תקנה )406א( לתקנות הישנות ,לבית המשפט היתה סמכות לדחות את הערעור
ללא תשובת הצד שכנגד כאשר מדובר בבקשת רשות ערעור שלא מצריכה תשובה .כאשר
מדובר בערעור בזכות או ברשות ערעור שרואים אותה כהגשת ערעור ,התקנות הישנות
דורשות שהמשיבים לערעור ישמיעו את טענותיהם.
החידושים:
 .1דחיית ערעור ללא תשובה :תקנה )138א() (1לתקנות החדשות מרחיבה את האפשרות
של בית המשפט לדחות את הערעור ללא צורך בתשובת המשיב ,הן לעניין ערעור בזכות
והן לעניין ערעור ברשות ,ככל שבית המשפט סבור שאין לערעור סיכוי להתקבל.

262

ר"ע  103/82חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור )הדר חיפה( בע"מ ,פ"ד לו).(1989) 123 (3
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 .2דחיית ערעור ללא נימוקים לגופו של ההליך :תקנה )148ב( לתקנות החדשות מאפשרת
נימוק דחיית הערעור רק בקביעות בדבר דחיית הערעור ,ללא פירוט אודות התיק
לגופו ,ובלבד כאשר מתקיימים התנאים שלהלן באשר להחלטה שעליה מערערים:
 .1אין מקום לדחות את הממצאים העובדתיים שנקבעו בה.
 .2הממצאים שנקבעו בה תומכים במסקנה המשפטית.
 .3אין בה טעות שבחוק.
למעשה ,בית המשפט יכול לדחות ערעור גם ללא כל צורך בתשובה ,ככל שהוא מנמק כי הוא
מסכים עם הממצאים העובדתיים ,וכי אלה תומכים במסקנה המשפטית בפסק הדין או
ההחלטה נשוא הערעור .ההנמקה עליה מסתמכת ערכאת הערעור היא אותה הנמקה
ששימשה את הערכאה הדיונית במסגרת פסק הדין.
צמצום הנימוקים תואם גם את תקנה )129ב( לעניין צמצום בהנמקות שבפסק הדין
ובהחלטות של הערכאה הדיונית ,למעט מקרים בהם קיים חידוש משמעותי או חשיבות
מיוחדת.
כד .4.עיכוב ביצוע – תקנה :145
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בהתאם לתקנה  145לתקנות החדשות ,ובדומה להסדר הקיים בתקנות  466ו 467-בתקנות
הישנות:
.1
.2
.3
.4

מערערים263.

הגשת ערעור אינה מעכבת את ביצע ההחלטה שעליה
עד להגשת הערעור על ההחלטה – ניתן לפנות לבית המשפט בערכאה הדיונית ולבקש
עיכוב ביצוע של ההחלטה ומתן סעד זמני בנוגע להחלטה ,התנאים שייראו לו264.
לאחר שהוגש ערעור על ההחלטה – רשאי בית המשפט של ערעור להורות על עיכוב
ביצוע ועל מתן סעדים זמניים בנוגע להחלטה ,בתנאים שייראו לו265.
מבקש עיכוב הביצוע מחויב לצרף התחייבות עצמית בהתאם לתקנה  96לתקנות
החדשות266.

 263תקנה )145א( בתקנות החדשות.
 264תקנה )145ב( בתקנות החדשות ,בקשה לפי תקנה זו אפשר שתידון בעל פה אם התבקשה במועד הדיון ,מיד לאחר שימוע
ההחלטה.
 265תקנה )145ג( בתקנות החדשות.
 266תקנה )145ד( בתקנות החדשות .באשר להפניה לתקנה  96בתקנות החדשות שעניינה התחייבות עצמית וערובה ,ראו פירוט
תחת פרק...

כד .5.ערעור על החלטה בדבר פסלות שופט:
בהתאם לתקנה  ,174ערעור על החלטה בדבר פסלות שופט תוגש לבית המשפט העליון בתוך
 14יום ממועד המצאת ההחלטה )הגדלת מספר הימים מ 10 -ימים ל 14 -יום( 267.הערעור על
החלטה לעניין פסלות שופט יוגש בדרך בה מוגשות בקשות בכתב ,ולא על פי הדרך בה מוגש
ערעור268.
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 267תקנה )174א( בתקנות החדשות.
268

תקנה )174ד( בתקנות החדשות ,המפנה לפרק ח' ,שעניינו בקשות ורשימת בקשות .להרחבה ,ראו פרק....
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כה.

התקנות

החדשות269

כה .1.מבוא
תקנות סדר הדין החדשות ייכנסו לתוקף בקרוב .ברשומה זו אתייחס לשני נושאים עקרוניים
הקשורים בתקנות .ראשית ,אתייחס ליומרה של התקנות החדשות לקבוע עקרונות חוקתיים.
שנית ,אתייחס לפגיעה הקשה העקבית של התקנות החדשות בעיקרון השקיפות וניהול
הליכים בקלפים פתוחים.

כה .2.הסוגיה החוקתית
התקנות החדשות הן חקיקת משנה של רשות מבצעת והן מחוקקות מכח ההסמכה בסעיפים
 108ו 109-בחוק בתי המשפט .סעיף  108לחוק בתי המשפט קובע:

")א( שר המשפטים רשאי להסדיר בתקנות סדרי דין את סדרי הדין והנוהג
לפני בתי משפט ,רשמים ולשכות הוצאה לפועל ,במידה שלא נקבעו בחוק,
ובהם:
) (1כל הנוגע לערעורים ,לדיון נוסף ולמשפט חוזר לפי פרק ב' ,לרבות סדרי
הבקשות לדיון נוסף ולמשפט חוזר ומועדי הגשתן;
) (2הארכת מועדים לעשיית דבר שבסדרי דין או בנוהג ,אף אם נקבעו
בחיקוק;
) (3הטלת הוצאות משפט ,הערכתן וקביעת תעריף לשכר טירחה של עורכי
דין שבית משפט או רשם רשאי להקציב להם בעד פעולותיהם לפניו;
) (4קביעת שיעורי התשלומים שרשאי בית המשפט או רשם לחייב בהם
בעל דין בהליך אזרחי עבור רישום פרוטוקול הדיון ;...
) (5קביעת אגרה מיוחדת שתיועד למימון רישום הפרוטוקולים "....
)ב( תקנות לפי סעיף קטן )א( ) (4ו (5)-טעונות אישורה של ועדת החוקה חוק
משפט של הכנסת".
סעיף  109לחוק בתי המשפט קובע כך:

"שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות
לביצועו".
 269את פרק זה כתב עו"ד איל רוזובסקי ,שותף במחלקת הליטיגציה במשרד מיתר.
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ההסמכה לשר המשפטים הינה איפוא להתקין תקנות סדרי דין לעניין סדרי דין ונוהג .כפי
שנראה להלן ,התקנות מתיימרות לקבוע עקרונות חוקתיים .ספק אם העניין נעשה בסמכות.
נאמר גם זאת .עקרונות חוקתיים הקשורים בשפיטה מקומם בחוק יסוד :השפיטה,
ובפרשנות בית המשפט העליון לחוק זה .חוק יסוד השפיטה קבע את העקרונות הבאים:

" .2בענייני שפיטה אין מרות על מי שבידו סמכות שפיטה ,זולת מרותו של
הדין.
 .3בית משפט ידון בפומבי ,זולת אם נקבע אחרת בחוק או אם בית המשפט
הורה אחרת לפי חוק".
אין כאן קביעה נרחבת של עקרונות חוקתיים הנוגעים לשפיטה ועקרונות אלה מצויים
בעיקרם בפסיקת בית המשפט העליון .התקנות החדשות שחוקקו על-ידי שרת המשפטים
יומרניות מבחינה זו .חלק א' של התקנות ,שכותרתו "עקרונות יסוד" ,קובע את הדברים
הבאים:

"בתוקף סמכותי לפי סעיפים  108ו 109-לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ״ד) 1984-להלן  -החוק( ,אני מתקינה תקנות אלה:
"מטרות התקנות
 .1מטרות תקנות סדר הדין האזרחי הן לקבוע סדר דין לניהול ההליכים
האזרחיים בבית המשפט ,ליצור ודאות דיונית ,למנוע שרירותיות ולהגשים
את העקרונות החוקתיים העומדים ביסודו של הליך שיפוטי ראוי והוגן ,כדי
להשיג תוצאה נכונה ופתרון צודק של הסכסוך".
סעיף זה אינו בעייתי .הוא מצהיר כי מטרת התקנות היא להגשים עקרונות חוקתיים קיימים,
ליצור ודאות דיונית ולמנוע שרירותיות ,תוך השגת פיתרון צודק לסכסוך .עד כאן הכל בסדר.
תקנה  ,2שכותרתה "הליך שיפוטי ראוי והוגן" ,קובעת:

" .2הליך שיפוטי ראוי והוגן מתקיים במערכת שיפוטית עצמאית ובלתי
תלויה שהוקמה לפי דין ,נגישה לציבור ,מקיימת דיון לפי 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".
תוכן תקנה  2נראה על פניו ראוי )שלא לומר ראוי והוגן( ,אך לדעתי מדובר ביומרה של מתקין
התקנות שנעשית ללא סמכות .האם בכוחה של הרשות המבצעת:
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! להגדיר מהו הליך שיפוטי ראוי והוגן?
! לאפיין איך אמורה להיראות מערכת המשפט?
! לקבוע כי על הרשות השיפוטית להכריע באופן מידתי ויעיל? מה היחס בין פסיקה לפי
דין לבין פסיקה באופן מידתי ויעיל? האם התקנות מעדיפות יעילות ומידתיות על פני
הדין? האם הכרעה שיפוטית שלא התקבלה ביעילות הופכת את ההליך ללא ראוי וללא
הוגן? האם בכוחה של הרשות המבצעת לקבוע זאת? מה משמעות  -פוסקת בהליך
באופן מידתי? האם אין אלה עקרונות-על ,שמן הראוי שייקבע על-ידי הרשות
המכוננת?
וזאת לשים לב .מתקין התקנות לא הסתפק בהגדרה הצהרתית של המונח הליך ראוי והוגן.
מתקין התקנות הטיל על בית המשפט )שחוק היסוד קובע כי אין עליו מרות זולת מרותו של
הדין( לקדם התנהלותו של הליך תלוי והוגן .כך קובעת תקנה  2לתקנות:

"ניהול המשפט וחובת בעלי הדין
) .3א(בית המשפט אחראי על ניהול ההליך השיפוטי לשם הגשמת המטרות
שביסוד תקנות אלה; לשם כך עליו ליזום ,אם נדרש ,ולהחליט כל החלטה
לפי תקנות אלה במטרה לקדם את התנהלותו של הליך ראוי והוגן.
)ב( חובת בעלי הדין ובאי כוחם היא לסייע לבית המשפט בקיום המוטל
עליו לפי תקנות אלה ,וכן לנהוג בתום לב ובהגינות דיונית תוך שהם
מסייעים במימוש התכלית הדיונית ,ובכלל זה העמדת הפלוגתות האמיתיות
שבמחלוקת בין בעלי הדין ,מיקודן ,בירורן והכרעה בהן".
בית המשפט מקבל כאן הוראה מהתקנות לנהל את הליך כשעל הצדדים חובה לסייע לו .יש
כאן התרחקות נוספת מהשיטה האדברסרית.
וכך קובעת תקנה  ,4שכותרתה "שימוש לרעה בהליך השיפוטי":

" לא יעשה בעל דין או בא כוחו שימוש לרעה בהליכי משפט ובכלל זאת
פעולה בהליך שמטרתה או תוצאתה לשבשו ,להשהותו או להטריד בעל דין,
לרבות פעולה בלתי מידתית לאופי הדיון ,לעלותו או למורכבותו".
ותקנה  ,5שכותרתה "איזון אינטרסים" ,קובעת כך:

"בית המשפט יאזן ,לפי הצורך ,בין האינטרס של בעלי הדין ובין האינטרס
הציבורי; לעניין זה ,״אינטרס ציבורי״ ־ נגישות הציבור למערכת בתי
המשפט לרבות קיומו של דיון משפטי צודק ,מהיר ויעיל ,חסכון במשאבי
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זמן ועלויות ,מניעת הכרעות סותרות ומניעת שימוש לרעה בהליך
השיפוטי".
שלוש תקנות אלה משמען הטלת חובה על בתי המשפט לקדם התנהלות הליך ראוי והוגן,
כשההגדרה של עיקרון-על זה )גם אם נראית לנו הגיונית וסבירה( היא עיקרון על חוקתי
שנקבע בתקנות ונותן ביטוי חזק  -אולי חזק מדי  -ליעילות ולחיסכון במשאבי זמן ועלויות.
החובה המוטלת על בית משפט  -לאזן בין האינטרס של בעלי דין למשפט צדק לבין הרצון
לחסוך במשאבי זמן ולהיות יעיל  -עלולה לפגוע בצדק ועלולה לפגוע במתדיין הפרטי .האיזון
בין עניינו של המתדיין הפרטי לאינטרס הציבורי יכול להתפרש כמטיל חובה על בית המשפט
לקצוב מעט מדי ימי או שעות דיון לתיק פלוני משום הרצון לדאוג לציבור .מדובר בעיקרון
שלא ראוי לקבעו בתקנות ,שכן הוא מעמיד בדרגה שווה ואולי נחותה את עניינו של הפרט
בהכרעה צודקת ,מול רצון המערכת להתנהל ביעילות .ספק אם העיקרון ראוי ,אך מכל מקום,
אין זה בסמכותו של מתקין התקנות לקבוע עיקרון זה.
מתקין התקנות לא הסתפק בהגדרת העיקרון .בתקנה  42נקבע כך:

"סבר בית המשפט שבעל דין עשה שימוש לרעה בהליכי משפט ,רשאי הוא,
מטעם זה בלבד ,למחוק את כתב טענותיו ,כולו או מקצתו".
במילים אחרות  -אם עשה צד שימוש לרעה בהליכי משפט )ובכלל זה נקט בפעולה בלתי
מידתית לאופי הדיון ,עלותו או מורכבותו( ,מוסמך בית משפט למחוק את כתב טענותיו כולו.
כך ,מי שינקוט בפעולה בלתי מידתית לאופי הדיון ,עלותו או מורכבותו ,מסתכן כי כל כתבי
טענותיו יימחקו .בעל דין שיגיש חוות דעת מומחים או שיאריך בכתבי טענותיו או יכביר
בקשות ,מסתכן ,בשל כך בלבד ,שכל כתבי טענותיו )ולא רק המיותרים( יימחקו ותביעתו
תידחה ,או שתביעה נגדו תתקבל בלי שיישמע .האם אין כאן הסמכה מרחיקת לכת שמקדשת
את היעילות והחיסכון במשאבים על חשבון הצדק?
וגם זאת .התקנות החדשות אוסרות בדרך כלל על בית משפט ליתן להכרעתו הנמקה מפורטת.
כך קובעת תקנה :129

" )א(בתום הדיון בכל הליך יתן בית המשפט את החלטתו בהקדם האפשרי.
)ב( ההחלטה תכלול פירוט קצר של המחלוקות ,ממצאי בית המשפט לגבי
העובדות ,השאלות המשפטיות הטעונות הכרעה ,ההכרעה וונימוקיה באופן
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תמציתי; 270אם כללה ההחלטה חידוש משמעותי או שיש להחלטה חשיבות
מיוחדת ,רשאי בית המשפט ליתן הנמקה מפורטת".
מדובר גם כאן בהוראה מרחיקת לכת ,לפיה ,בית משפט רשאי לנמק בפירוט את החלטתו,
רק אם ההחלטה כללה חידוש משמעותי או שיש לה חשיבות מיוחדת .יש כאן חדירה של
מרכיב התקנות ללב העבודה השיפוטית .הנמקת פסק דין או החלטה היא אחד היסודות של
פסיקה נכונה וצודקת .להנמקה חלק חשוב בתהליך גיבוש ההחלטה .על השופט להתחקות
אחר האופן שבו הפעיל את שיקול הדעת המסור לו ולהעלותו על הכתב .בלעדי הנמקה ,לא
ניתן לומר שהעניין זכה להתברר בבית משפט .271אנחנו יודעים שיש שופטים המאריכים יתר
על המידה ,אך האם זה ראוי לאסור על שופט ליתן הנמקה מפורטת ,אלא אם יש חידוש
משמעותי או חשיבות מיוחדת? מה פירוש חידוש? חשיבות מיוחדת למי? ההוראה שמכתיבה
לשופט ככלל לתת את תמצית הנימוקים ,פוגעת בעצמאות השופט וממילא במלאכה
השיפוטית .ספק אם היא נעשית כדין .כאן יש לשים לב לכך שביחס לשופטים ,התקנות לא
קבעו מגבלות עמודים בתקנות לפסק דין .אין שום אפשרות להכתיב מראש את אורכו של
פסק הדין ,אך באותה מידה אין גם לקבוע מיטת סדום לאורכם של כתבי בי דין ,שכן אי-
אפשר להכתיבם מראש.
היבט אחר בעל קושי חוקתי הוא "המזכיר המשפטי" ,שלפיו ,מי שרשאי לקבל החלטות הם
שופטים ורשמים )כפי שנקבע בחוק( .תקנה  33קובעת כי מזכיר משפטי לא יקבל מסמך שאינו
ממלא אחר דרישת התקנות או אחר הוראות בית משפט .מדובר בהקניית סמכות לפגוע
בגישה לבית משפט לפקיד שאינו שופט .על פניו ,הוראה זו מנוגדת לחוק יסוד השפיטה.
היבט אחר של חוסר סמכות בתקנות עניינו הסמכות הבינלאומית .כללי הסמכות הם חלק
מהמשפט הבינלאומי הפרטי .מאז ומתמיד ,הסמכות כנגד נתבע זר נקבעה בתקנה המאפשרת
המצאה מחוץ לתחום ,ברשימה סגורה של עילות שבעטיין יש לבית משפט בישראל סמכות
על נתבע זר.
והנה ,לתקנות החדשות ,ללא כל הסבר ,הוספה עילה נוספת להמצאה מחוץ לתחום .כך ,תקנה
 (10)166קובעת ,כי ניתן להמציא מחוץ לתחום השיפוט כתב טענות נגד נתבע ,אם:

"האדם שמחוץ לתחום המדינה הוא בעל דין בתובענה שלגבי אחת
מעילותיה יש זיקה מהזיקות המפורטות בתובענה זו".

 270בהתאם לתיקון התקנות החדשות.
 271ראה :דורון מנשה" ,תכליתה ומהותה של חובת ההנמקה העובדתית במשפט הישראלי" ,עלי משפט יא )תשע"ד(.
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לפי תקנה זו ,אם נתבעים שניים  -האחד ישראלי שמקום מושבו בתחום המדינה ]וחלה תקנת
משנה ) ,[(2ניתן באותה תביעה להוסיף נתבע זר לגביו לא מתקיימת כל עילה למסירה מחוץ
לתחום ,לבד מכך שהוא נתבע במשותף עם נתבע ישראלי .מדובר בהרחבה מרחיקת לכת של
הסמכות הבינלאומית מעבר לכללי המשפט הבינלאומי הפרטי וכללי ברירת הדין ,וספק אם
הדבר ניתן להיעשות בחקיקת משנה.

כה .3.הפגיעה בעיקרון השקיפות
עיקרון השקיפות וניהול ההליכים בקלפים שקופים הינו עיקרון-על שנקבע זה מכבר בפסיקה.
קשה לחלוק על כך שהוא חלק מהחובה לנהל הליך הוגן .הפסיקה התייחסה לא אחת לעיקרון
זה.
כך נקבע ברע"א  4249/98סוויסה נ' הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ ,פ"ד נה):515 ,(1
"הדעה המקובלת כיום היא שיש לאפשר לבעלי הדין "לשחק" בקלפים
גלויים ,למען לא יפתיע אחד מהם את יריבו במהלך המשפט בראייה
בלתי צפויה וכך יכשיל את יריבו ,שלא היתה בידו אפשרות לבדקה
ולהכין חומר ראיות לסתור .לפיכך הכלל הוא ,שרשאי בעל דין לקבל מידע
על מסמכי היריב ,בין שהם "מועילים" ובין שהם "מזיקים"...
משחק "בקלפים גלויים" עשוי ,בדרך כלל ,למנוע קיומן של טקטיקות
פסולות של הפתעת היריב ודחיית המשפט ,לפי בקשת בעל הדין המופתע,
כדי להביא חומר ראיות לסתור .הוא גם עשוי לשמש לעתים כגורם
משמעותי להבאתם של בעלי הדין לכלל פשרה .אך הכלל האמור אין כוחו,
בהכרח ,יפה לגבי מי שכל גירסתו במשפט כוזבת והוא מבקש את הגילוי
כדי להכין ראיות כוזבות שיש בהן כדי לסתור את הראיות שבידי יריבו.
אכן ,מטרתו של גילוי מסמכים הוא ,כרגיל ,להביא לחקר האמת ,ואם
סבור בית המשפט כי הגילוי לא ישרת מטרה זו ,יש להשאיר לו שיקול דעת
שלא להתירו...
השאלה אימתי רשאי בית משפט להורות על דחיית העיון במסמכים למועד
אחר יכולה להשתנות לפי סוגי העניינים העומדים על הפרק ,ולפי הנסיבות
המיוחדות של כל ענין וענין ,וקשה להשיב עליה בהינף קולמוס אחד".
כך נקבע ברע"א  4234/05בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' פלץ )פורסם בנבו ,(14.8.2005 ,על-
ידי כבוד השופט )כתוארו אז( גרוניס:
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"המטרה של הליכי גילוי ועיון הינה להביא לכך שההליך העיקרי יתנהל
בקלפים גלויים ,כאשר כל צד יודע מראש מהם המסמכים שבידי הצד
האחר ,ואשר יש בהם כדי לחזק את עניינו של הצד האחר או להחליש את
עניינו של זה .כך תימנע הפתעה של הצד שכנגד במהלך ההוכחות ויקטן
החשש שהפתעה כאמור תוביל לעיכובים בשמיעתו של המשפט .ניהול
שלב ההוכחות באופן שכל אחד מבעלי הדין מודע לחומר שבידי יריבו אף
יגביר את יכולתו של בית המשפט בחשיפת האמת".
כך נקבע ברע"א  6715/05מחסני ערובה נעמן בע"מ נ איזנברג ,פ"ד ס) ,(2005) 264 (3על-ידי
כבוד השופט )כתוארו אז( גרוניס:
"יש לזכור כי הליכי הגילוי והעיון מקומם בשלב המקדמי-המכין ,שהרי
הם הפרוזדור בדרך לטרקלין המשפט .על מנת שהליכים אלו לא יתמשכו
מעבר לנדרש ,לא יהיו כרוכים בהוצאות מיותרות ולא יפגעו ביעילות
הדיונית ,הוטלו מגבלות מסוימות על היקף תחולתם ...כמו כן ,בית
המשפט רשאי שלא לאשר בקשה לגילוי מסמכים אשר היא בלתי סבירה
ועלולה להכביד על בעל הדין יתר על המידה".
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כך נקבע ברע"א  290/13עיריית קלנסווה נ' חברת ביצורית בע"מ )פורסם בנבו,(26.5.2013 ,
על-ידי כבוד השופט זילברטל:
"ההליך האזרחי אמור ,ככלל ,להתנהל ב"קלפים גלויים" ולאורו של
העיקרון המחייב גילוי מירבי של המידע שבידי כל אחד מבעלי הדין...
לא למותר לציין ,כי נקודת המוצא העקרונית לעניין גילוי מסמכים
והעיון בהם היא גילוי ועיון מירביים ,על מנת לאפשר למשפט להתנהל
ב"קלפים פתוחים".
כך נקבע בבג"ץ  844/06אוניברסיטת חיפה נ' פרופ' אברהם עוז ,פ"ד סב) ,167 ,(4על-ידי כבוד
השופטת )דאז( חיות:
"עשיית צדק מושתתת על חשיפת האמת ובכך היא משרתת את
האינטרס של הפרט המתדיין וכן את אינטרס הציבור להבטיח "תקינות
הפעולה של המערכת החברתית כולה ."...חשיפת האמת מותנית
בקיום דיון הוגן אשר בו ניתן יהיה לפרוש את מלוא התשתית הראייתית
הרלוונטית ותינתן לכל צד האפשרות להתמודד באופן ראוי עם טענות

הצד שכנגד .הכללים הנוהגים לענין גילוי ועיון במסמכים על פי סדרי
הדין במשפט האזרחי )לרבות משפט העבודה( נועדו לשרת חתירה זו
לחשיפת האמת וכך גם דיני הראיות הקובעים בין היתר כי ניתן להזמין
אדם להעיד או למסור ראיה וכי מי שכך הוזמן מחוייב לעשות כן כל עוד
לא הראה שהדין מכיר בטעם צודק לסירובו .הכללים הדיוניים בדבר
חובתו של בעל דין לגלות ולאפשר עיון במסמכים המצויים בשליטתו
ובחזקתו אף תורמים ליעילות הדיון ומאפשרים את ניהול ההליך
"בקלפים גלויים" ,כאשר כל צד יודע מראש מהם המסמכים שבידי הצד
האחר".
והנה ,תוצאתן של מספר הוראות לתקנות החדשות פוגעת באופן קשה בעיקרון השקיפות
והמשחק בקלפים פתוחים .גם אם הדבר לא נעשה במתכוון )וברור לנו שמתקין התקנות לא
התכוון לפגוע בעיקרון הדיון בקלפים פתוחים( ,זו תוצאה של שילוב תקנות.
למען היעילות ,קובעות התקנות החדשות מגבלות קשיחות של צורת ואורך כתבי הטענות.
כולנו מודעים לנטיית עורכי הדין לנוסחים ארוכים לעייפה ,אך כולנו גם נתקלנו בסכסוכים
מורכבים שאינם מאפשרים ליתן תיאור מפורט ומלא במגבלות עמודים נוקשות .התקנות
החדשות מגבילות באופן קשיח את אורך כתבי הטענות .כך נקבע בתקנה  9לתקנות:

")9ד( .חלקו השני של כתב הטענות לא יעלה על ארבעה עמודים בבית משפט
שלום ושישה עמודים במחוזי וחלקו השלישי )שעניינו פירוט הטענות( לא
יעלה על שבעה עמודים אם הוגש לבית משפט שלום ,ועל תשעה עמודים אם
הוגש לבית משפט מחוזי; ואילו בתובענה לסעד כספי בבית משפט מחוזי
שסכומה עולה על שניים וחצי מיליון ש"ח ,חלקו השני של כתב הטענות לא
יעלה על עשרה עמודים וחלקו השלישי לא יעלה על עשרים עמודים".
במילים אחרות ,בתביעה בבית משפט שלום המגבלה היא  11עמודים .במחוזי  15 -עמודים
בתביעה לא כספית ו 30-עמודים בתביעה כספית .המגבלה האמורה חלה הן על כתב התביעה
והן על כתב ההגנה.
תקנה  18קובעת כך:

") .18א( תובע רשאי להגיש כתב תשובה לכתב הגנה תוך  14יום מיום
שהומצא לו כתב הגנה; כתב תשובה לא יכלול נימוק תביעה חדש או כל
טענה שאינה מתיישבת עם טענותיו הקודמות של בעל דין; לא הגיש התובע
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כתב תשובה ,יראו אותו כמכחיש את כל הטענות שנטענו בכתב ההגנה,
ובלבד שהתובע לא הודה בהן במפורש.
)ב( היקפו של כתב התשובה לא יעלה על שלושה עמודים".

החובה לעמוד במגבלת העמודים תמנע תיאור מפורט במקרים רבים ותגרום לכך שהצד השני
לא ייחשף למכלול הטענות של יריבו מקריאת כתבי הטענות .כל אחד מאיתנו נתקל בכתבי
טענות ,שבאופן אמיתי ,כדי לפרוש את מלוא התמונה ,חייבו יותר מ 15 ,11-או  30עמודים.
מגבלת העמודים הקשיחה תביא בהכרח במקרים רבים לקיצור שימנע מהצד השני פירוט
חשוב שמשמעו קלפים על השולחן.
התקנות לא מסתפקות בכך .התקנות החדשות אוסרות על צירוף נספחים לכתב הטענות .כך
קובעת תקנה :15

" .15לכתב טענות יצורפו מסמכים אלה בלבד והם יהיו נספחי כתב
הטענות:
העתק של מסמך מהותי וכל כתב אחר המשמש ביסוד הנטען בכתב
)(1
הטענות; אם המסמך אינו ברשותו ,יצוין בידי מי או היכן הוא מצוי ,למיטב
ידיעת בעל הדין;
חוות דעת של מומחה רפואי שבכוונת בעל הדין להסתמך עליה
)(2
במהלך המשפט".
מסמך מהותי מוגדר כתב שהוא חלק מעילת התביעה.
הנה כי כן .לא רק שעל הצדדים לנסח בקצרה ,לפעמים בקצרה מדי לנוכח טיב הסכסוך ,אסור
להם לצרף נספחים ,למעט מסמך מהותי )כתב שהוא חלק מעילת התביעה(.
ועוד .כלל פרשני הוא ,שאם יש הוראת חוק שנמחקת ,יש למחיקה משמעות .בין התקנות
שנמחקו לתקנות החדשות מצויה תקנה  78לתקנות הישנות ,שקובעת כך:

" .78טענה המצריכה פרטים
כל מקום שבעל דין טוען טענת מצג-שווא ,תרמית ,זדון או השפעה בלתי
הוגנת ,ובכל מקרה אחר המזקיק לפרטים ,יפורשו הפרטים ותאריכיהם
בכתב הטענות".
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מדובר בתקנה חשובה שמחייבת את הטוען למרמה או למצג שווא לפרט את טענתו .לפרט
בדיוק מתי ואיך היתה המרמה ,מצג השווא ,הזדון או ההשפעה הבלתי הוגנת .זאת כדי
לאפשר לצד השני להתגונן כנגד הטענה .והנה עתה נמחקה החובה.
כללי הפרשנות יאפשרו לטעון ,שעם כניסת התקנות החדשות לתוקף ,לא צריך לפרט טענת
מצג שווא ,תרמית ,זדון או השפעה בלתי הוגנת )תקנה .(78
הנה כי כן:
! התקנות החדשות קובעות מגבלת עמודים לכתבי טענות ,לעיתים לא סבירה.
! התקנות החדשות מבטלות הוראות המחייבות פירוט של טענות ספציפיות.
! התקנות החדשות אוסרות על צירוף נספחים לכתבי הטענות.
על כורחך ,אתה אומר ,שמכוח התקנות החדשות ,טענות בעלי הדין בכתבי הטענות יהיו פחות
מפורטות וממילא פחות שקופות .הקלפים יהיו פחות גלויים.
התקנות החדשות לא מסתפקות בכך .התקנות החדשות מצמצמות מאוד את השאלונים )אם
כי לא ביטלו הליך זה לגמרי כפי שהוצע לא פעם(:

"שאלונים
) .56א( לאחר שהוגש כתב הטענות האחרון ,בעל דין רשאי לשלוח לבעל דין
אחר שאלון שיכלול שאלות ובלבד שהן נוגעות לעניין הנדון וגם קבילות
בחקירה שכנגד של עד בעל פה ורשאי בעל דין להציג מסמך הנוגע לדברים
הנדונים חלף מענה לשאלון; התשובה לשאלון תינתן בתצהיר בתוך שלושים
ימים מיום מסירת השאלון או בתוך מועד אחר שיורה בית המשפט.
)ב( השאלון לא יכלול יותר מ 25-שאלות כולל שאלות משנה ,ואולם
בתובענה לסעד כספי בבית משפט מחוזי שסכומה עולה על שניים וחצי
מיליון שקלים  -השאלון לא יכלול יותר מ 50-שאלות כולל שאלות משנה.
בעלי הדין ישלימו את הליך המענה לשאלונים עד שלושים ימים לפני
)ג(
המועד שנקבע לקדם המשפט הראשון או במועד אחר שיורה בית המשפט.
)ד( בשעת הדיון רשאי בעל דין להשתמש לראיה במקצת מתשובותיו של
בעל הדין שכנגד ,ולא להגיש לבית המשפט שאר תשובותיו; אך אם היה בית
המשפט סבור שיש קשר בין תשובות אחרות לבין התשובות שהוגשו כראיה
עד שאין להשתמש באלה בלעדי אלה ,רשאי הוא להורות שיוגשו לבית
המשפט גם התשובות האחרות".
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התקנות החדשות מגבילות איפוא באופן נוקשה את כמות השאלות שמותר לשלוח בשאלון
ומגבילות בנוסף את תוכן השאלות  -מותר להפנות רק שאלות קבילות בחקירה שכנגד )לא
ברור אם עסקינן בתיק העיקרי או בבקשות ביניים ,משום שבבקשות ביניים מותר להעיד גם
על-פי מיטב הידיעה ,וממילא השאלה קבילה(.
התקנות החדשות מחקו את האפשרות לבקש גילוי מסמכים ספציפי:
אין לתקנות החדשות תקנה כמו תקנה  ,113הקובעת:

"בית המשפט או הרשם רשאי בכל עת ,בין שניתן צו גילוי מסמכים או הוגש
תצהיר על מסמכים ובין אם לאו ,ליתן ,לפי בקשת בעל דין ,צו לפי טופס ,12
המורה לבעל דין אחר לגלות בתצהיר אם מסמך פלוני המפורש באותה
בקשה מצוי ,או שהיה מצוי ,ברשותו או בשליטתו ,ואם אינו מצוי בה  -מתי
יצא ממנה ומה היה עליו".
תקנה  57לתקנות החדשות ,שכותרתה "גילוי מסמכים" ,קובעת:

" .57לאחר שהוגש כתב הטענות האחרון ועד שישים ימים לפני המועד
שנקבע לקדם המשפט הראשון או במועד אחר שיורה בית המשפט ,יחליפו
בעלי הדין תצהירי גילוי מסמכים המאמתים את רשימת כל המסמכים
הנוגעים לעניינים השנויים במחלוקת ,המצויים או שהיו מצויים ברשותו או
בשליטתו של בעל הדין ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה; אם המסמך
אינו מצוי עוד ברשותו או בשליטתו ,יפרט את הנסיבות הקשורות לכך".
עם זה ,בתקנה  ,59שעניינה רשימת בקשות ,יש התייחסות לאפשרות לבקש גילוי מסמך פלוני
ולפיה בקשה כזו תועלה ברשימת הבקשות לפי תקנה )49ג(.
עיון במסמכים מוסדר בתקנה  ,58שקובעת:

") .58א( עד שלושים ימים לפני המועד שנקבע לקדם המשפט הראשון או
במועד אחר שיורה בית המשפט ישלימו בעלי הדין את הליכי העיון
במסמכים ויאפשרו האחד למשנהו לצלמם על חשבון בעל הדין שביקש את
העיון ,אם לא ניתן למוסרם כשהם סרוקים.
)ב( בית המשפט רשאי לדחות את מועד העיון במסמכים מסוימים עד
לאחר סיום פרשת התביעה אם שוכנע שעיון במועדו עלול להביא את התובע
לשיבוש ראיותיו ולפגוע בגילוי האמת".

175

לפי התקנה ,בית משפט מוסמך לדחות עיון במסמכים רק לבקשת נתבע ,אם התובע יכול
לשבש ראיותיו .אין בכך הגיון .גם נתבע יכול לשבש ראיות ולכן לעיתים מוצדק לאפשר גם
לתובע דחיית עיון.
התקנות מדברות על צילום מסמך או סריקתו .התקנות לא מתייחסות ספציפית לתכתובת
מיילים ,ווטסאפ ,סמסים.
כך או כך ,צמצום הליך השאלונים וביטול האפשרות לבקש גילוי מסמך ספציפי יפגעו גם הם
בשקיפות ובמשחק בקלפים פתוחים.
התקנות החדשות מחייבות מבעלי הדין להודיע על עדיהם לפני הגשת תצהירים )ולפני
שהושלם הליך גילוי ועיון( .כך נקבע בתקנה :62

" .62התובע יגיש עד ארבעה עשר ימים לפני ישיבת קדם המשפט
הראשונה והנתבע יגיש עד שבעה ימים לפני ישיבה זו את המסמכים
המפורטים להלן וכל מסמך נוסף שעליו יורה בית המשפט:
רשימת העדים שבכוונתו להזמין למתן עדות ,לשם הצגת מסמכים
)(1
או למתן תעודת עובד ציבור או תעודה ציבורית; הרשימה תכלול בצד כל עד
פירוט תמציתי של הצורך והמטרה של העדתו; קיים חשש ממשי להשפעה
על עד או אם קיים טעם מספק אחר ,רשאי בעל הדין לציין זאת ברשימה
מבלי לציין את שמו והפירוט הנדרש ובישיבת קדם המשפט יבורר העניין;
רשימת המסמכים מתוך תצהיר גילוי המסמכים ,שבכוונת בעל הדין
)(2
להגיש כראיה במהלך המשפט".
יש כאן בעיה .הנתבע צריך לתת רשימת עדים ומסמכים שבעה ימים לאחר שקיבל רשימת
התובע .לנתבע אין בשלב זה תוכן של עדויות התובע .איך הנתבע יכול להכין רשימת עדים
ומסמכים להגשה לפני שנחשף לתוכן ראיות הצד השני?
עיקרון היעילות גוזר גם על מיעוט ישיבות קדם משפט.
תקנה  63קובעת כי ,ככלל ,ראוי שבית המשפט ישאף כי שלב קדם המשפט לא יעלה על שתי
ישיבות בבית משפט השלום ועל שלוש ישיבות בבית המשפט המחוזי.
השקיפות נפגעת גם מהעיקרון שככלל עדויות יהיו בעל-פה ולא בתצהירים .כך קובעת תקנה
:67
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") .67א( בית המשפט יחליט אם העדויות הראשיות תישמענה בעל פה או
בכתב; בהחלטתו לגבי אופן שמיעת העדויות ישקול בית המשפט ,בין
השאר ,את היקף הראיות בכתב ובעל פה ,את מורכבותה של התביעה וטיב
הסכסוך בין הצדדים תוך מתן עדיפות לשמיעת עדויות בעל פה ,אם יש בכך
כדי לסייע לגילוי האמת ולניהול יעיל של הדיון.
)ב( מבלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה )א( ,בתובענה לסעד כספי בבית
משפט מחוזי שסכומה עולה על  2.5מיליון ש"ח ,תינתן עדיפות למתן עדות
בכתב אם יש בכך כדי לסייע לגילוי האמת ולניהול יעיל של הדיון".
לא ברורה ההבחנה בין תביעה בשלום ,תביעה במחוזי ותביעה כספית במחוזי לעניין השאלה
אם יוגשו תצהירים או עדויות בכתב .אבל מקום בו כתבי הטענות לא מפורטים והליכי הגילוי
צומצמו ,מן הראוי היה כי הראיות יוגשו ככלל בתצהירים על מנת לא להפתיע .על פי הנוסח
הקיים ,יהיו מקרים רבים בהם פירוט טענות הצד השני ייחשף לצד לראשונה בעת מתן
העדויות .יש בכך פגיעה קשה בעיקרון השקיפות.
תקנה )64ב( לתקנות החדשות קובעת שמשהחלה שמיעת הראיות ,הדיון יתקיים ברצף .הנה
כי כן ,מושלמת הפגיעה בעיקרון הקלפים הפתוחים .התקנות מקצרות את כתבי הטענות
באופן שלא ניתן יהיה לפרט את כל הטענות .התקנות אוסרות על צירוף נספחים לכתבי
הטענות .התקנות מצמצמות את הליכי הגילוי והשאלונים .התקנות מחקו את תקנה - 78
חובת מתן פרטים כשמדובר בטענות מירמה ,הטעיה וכיוצא באלה .התקנות קובעות ככלל כי
עדויות ראשיות יהיו בעל-פה )ולא בתצהיר( .התקנות קובעות כי הדיון יתקיים ברצף .שילוב
כל אלה עלול להביא לכך שצד ייתקל בגירסה המפורטת של יריבו לראשונה על דוכן העדים,
בלי אפשרות להגיב כראוי .יש כאן פגיעה קשה בעיקרון השקיפות וניהול הליך בקלפים
פתוחים.
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