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תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018

בתוקףסמכותילפיסעיפים108ו־109לחוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-11984 
)להלן-החוק(,אנימתקינהתקנותאלה:

חלק א': עקרונות יסוד
מטרותתקנותסדרהדיןהאזרחיהןלקבועסדרדיןלניהולההליכיםהאזרחייםבבית1במטרותהתקנות

המשפט,ליצורודאותדיונית,למנועשרירותיותולהגשיםאתהעקרונותהחוקתיים
העומדיםביסודושלהליךשיפוטיראויוהוגן,כדילהשיגתוצאהנכונהופתרוןצודק

שלהסכסוךב

הליךשיפוטי
ראויוהוגן

הליךשיפוטיראויוהוגןמתקייםבמערכתשיפוטיתעצמאיתובלתיתלויהשהוקמה2ב
לפידין,נגישהלציבור,מקיימתדיוןלפיכלליהצדקהטבעי,מכריעהבתוךזמןסבירעל
יסודהטענותההדדיותהמובאותלפניה,מנהלתאתההליךופוסקתבובאופןשוויוני,

מידתיויעילומנמקתאתהחלטותיהב

ניהולהמשפט
וחובתבעליהדין

ביתהמשפטאחראיעלניהולההליךהשיפוטילשםהגשמתהמטרותשביסוד3ב )א(
תקנותאלה;לשםכךעליוליזום,אםנדרש,ולהחליטכלהחלטהלפיתקנותאלה

במטרהלקדםאתהתנהלותושלהליךראויוהוגןב

חובתבעליהדיןובאיכוחםהיאלסייעלביתהמשפטבקיוםהמוטלעליולפי )ב(
תקנותאלה,וכןלנהוגבתוםלבובהגינותדיוניתתוךשהםמסייעיםבמימושהתכלית
הדיונית,ובכללזההעמדתהפלוגתותהאמיתיותשבמחלוקתביןבעליהדין,מיקודן,

בירורןוהכרעהבהןב

שימושלרעה
בהליךהשיפוטי

לאיעשהבעלדיןאובאכוחושימושלרעהבהליכימשפטובכללזאתפעולהבהליך4ב
שמטרתהאותוצאתהלשבשו,להשהותואולהטרידבעלדין,לרבותפעולהבלתי

מידתיתלאופיהדיון,לעלותואולמורכבותוב

ביתהמשפטיאזן,לפיהצורך,ביןהאינטרסשלבעליהדיןוביןהאינטרסהציבורי;ץבאיזוןאינטרסים
לענייןזה,"אינטרסציבורי"-נגישותהציבורלמערכתבתיהמשפטלרבותקיומושל
דיוןמשפטיצודק,מהירויעיל,חיסכוןבמשאביזמןועלויות,מניעתהכרעותסותרות

ומניעתשימושלרעהבהליךהשיפוטיב

חלק ב': סדרי דין כלליים

פרק א': הגדרות

בתקנותאלה-6בהגדרות

"בוררות"-כמשמעותהלפיחוקהבוררות;

"גישור"-כהגדרתובסעיף79גלחוק;

"דיןזר"-דיןשאינוחלבישראל;

"הוצאות"-שכרטרחתעורךדיןוהוצאותהמשפט;

"החלטה"-פסקדין,פסקדיןחלקיוכלהחלטהאחרת;

"חוקאכיפתפסקיחוץ"-חוקאכיפתפסקיחוץ,התשי"ח-8ץ219;

"חוקהבוררות"-חוקהבוררות,התשכ"ח-31968;

ס"חהתשמ"ד,עמ'198ב 1

ס"חהתשי"ח,עמ'68;התש"ן,עמ'91ב 2

ס"חהתשכ"ח,עמ'184;התשע"ח,עמ'294ב 3
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"חוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות"-חוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות,
התשכ"ב-41962;

"חוקההוצאהלפועל"-חוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-1967ץ;

"חוקחסינותמדינותזרות"-חוקחסינותמדינותזרות,התשס"ט-62008;

"חוקמרשםהאוכלוסין"-חוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה-ץ7196;

"כתבטענות"-מסמךשמגישבעלדיןהמשמשלטיעוןבהליךלפיתקנותאלה;

"מומחה"-מישמוכרכמומחהלפיכלדיןובאיןדיןכאמור,בעלניסיוןוידעבעניין
שבמדע,במחקר,באמנותאובמקצוע,למעטבענייןשבמשפטשאינודיןזר;

"מזכירמשפטי"-עורךדיןשהסמיךנשיאביתהמשפטבהסכמתמנהלבתיהמשפט
בכפוףלהוראותכלדין;

"מנגנוןחלופיליישובסכסוך"-דרךלפתרוןהסכסוךבהסכמהמחוץלכותליבית
המשפטשהיא,ביןהשאר,גישור,בוררותוכיוצאבאלה;

"מסמך"-כלכתבלפיתקנותאלה,ובכללזההחלטהוהזמנתעד;

"מסמךמהותי"-כתבשהואחלקמעילתהתביעה;

"מספרזהות"-

האוכלוסין במרשם זהותו מספר ישראל, תושב הוא אם - יחיד לגבי )1(
כמשמעותובסעיף2לחוקמרשםהאוכלוסין;אםאינותושבישראל,שםהמדינה
שבההוצאהדרכוןומספרו;באיןאלה-פרטיזיהוימספיקיםאחרים,אםיש

כאלה;

לגביתאגיד-מספרהרישוםשלולפיהדיןהחלעליו;ואםהואתאגידזר, )2(
גםשםהמדינהשבההוארשום;

"מען"-כתובתשלאדםלפיסעיפים2)א()11(ו–)11א(לחוקמרשםהאוכלוסין,ובהעדר
הכתובת זיהויאחר,ואםמדוברבתאגיד, סימן - שםלרחובאומספרלבית

הרשומהלפיהדיןהחלעליוובלבדשלאיצויןמספרתאדוארבלבד;

"נכס"-מקרקעין,מיטלטליןוזכויות,ביןאםהגיעמועדמימושןוביןאםלאו;

"עילתתביעה"-מסכתהעובדותהנדרשותכדילזכותאתהתובעבקבלתהסעד
שהואמבקש;

"ערובה"-הפקדתסכוםכסףבקופתביתהמשפטאומתןערבותצדשלישילרבות
ערבותשלמוסדפיננסי;

"פקודתהראיות"-פקודתהראיות]נוסחמשולב[,התשל"א-81971;

"פרטיהתקשרות"-מספרטלפון,מספרפקסימילהוכתובתדואראלקטרונישאליהניתן
להמציאמסמךלפיתקנותאלה;

"תביעהלפינוימושכר"-תביעהלפינוימושכרשאיןחוקהגנתהדייר]נוסחמשולב[,
התשל"ב-91972,חלעליו;

"תובענה"-הליךהמתנהלבהתאםלתקנותאלההנפתחבהגשתכתבתביעה;

"חוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות"-חוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות,
התשכ"ב-41962;

"חוקההוצאהלפועל"-חוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-1967ץ;

"חוקחסינותמדינותזרות"-חוקחסינותמדינותזרות,התשס"ט-62008;

"חוקמרשםהאוכלוסין"-חוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה-ץ7196;

"כתבטענות"-מסמךשמגישבעלדיןהמשמשלטיעוןבהליךלפיתקנותאלה;

"מומחה"-מישמוכרכמומחהלפיכלדיןובאיןדיןכאמור,בעלניסיוןוידעבעניין
שבמדע,במחקר,באמנותאובמקצוע,למעטבענייןשבמשפטשאינודיןזר;

"מזכירמשפטי"-עורךדיןשהסמיךנשיאביתהמשפטבהסכמתמנהלבתיהמשפט
בכפוףלהוראותכלדין;

"מנגנוןחלופיליישובסכסוך"-דרךלפתרוןהסכסוךבהסכמהמחוץלכותליבית
המשפטשהיא,ביןהשאר,גישור,בוררותוכיוצאבאלה;

"מסמך"-כלכתבלפיתקנותאלה,ובכללזההחלטהוהזמנתעד;

"מסמךמהותי"-כתבשהואחלקמעילתהתביעה;

"מספרזהות"-

האוכלוסין במרשם זהותו מספר ישראל, תושב הוא אם - יחיד לגבי )1(
כמשמעותובסעיף2לחוקמרשםהאוכלוסין;אםאינותושבישראל,שםהמדינה
שבההוצאהדרכוןומספרו;באיןאלה-פרטיזיהוימספיקיםאחרים,אםיש

כאלה;

לגביתאגיד-מספרהרישוםשלולפיהדיןהחלעליו;ואםהואתאגידזר, )2(
גםשםהמדינהשבההוארשום;

"מען"-כתובתשלאדםלפיסעיפים2)א()11(ו–)11א(לחוקמרשםהאוכלוסין,ובהעדר
הכתובת זיהויאחר,ואםמדוברבתאגיד, סימן - שםלרחובאומספרלבית

הרשומהלפיהדיןהחלעליוובלבדשלאיצויןמספרתאדוארבלבד;

"נכס"-מקרקעין,מיטלטליןוזכויות,ביןאםהגיעמועדמימושןוביןאםלאו;

"עילתתביעה"-מסכתהעובדותהנדרשותכדילזכותאתהתובעבקבלתהסעד
שהואמבקש;

"ערובה"-הפקדתסכוםכסףבקופתביתהמשפטאומתןערבותצדשלישילרבות
ערבותשלמוסדפיננסי;

"פקודתהראיות"-פקודתהראיות]נוסחמשולב[,התשל"א-81971;

"פרטיהתקשרות"-מספרטלפון,מספרפקסימילהוכתובתדואראלקטרונישאליהניתן
להמציאמסמךלפיתקנותאלה;

"תביעהלפינוימושכר"-תביעהלפינוימושכרשאיןחוקהגנתהדייר]נוסחמשולב[,
התשל"ב-91972,חלעליו;

"תובענה"-הליךהמתנהלבהתאםלתקנותאלההנפתחבהגשתכתבתביעה;

ס"חהתשכ"ב,עמ'120;התשע"ו,עמ'798)339(ב 4

ס"חהתשכ"ז,עמ'116ב ץ

ס"חהתשס"ט,עמ'76ב 6

ס"חהתשכ"ה,עמ'270ב 7

דינימדינתישראל,נוסחחדש18,עמ'421ב 8

ס"חהתשל"ב,עמ'176ב 9
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"תצהיר"-תצהירלפיסעיףץ1לפקודתהראיות,לרבותהצהרהשניתנהמחוץלישראל
בכתב,בדבראמיתותהדבריםשנכתבובה,באחתמןהדרכיםהאלה:

בפנינציגדיפלומטיאוקונסולרישלישראל; )1(

לפידיןהמקוםשבוניתנהואושרהבידינציגכאמורבפסקה)1(; )2(

לפיהסדרשנקבעמכוחהסכםביןמדינתישראללביןמדינהזרה; )3(

בפנינוטריוןהמוסמךלפידיןהמדינההזרהשבהניתנהההצהרהלאמתאת )4(
החתימהעלההצהרה,ובלבדשצורףלהצהרהאישורנוטריונישלתעודהמזהה
שלהחותםוכןתעודהמאותהמדינהלפיהאמנהכהגדרתהבתקנותלביצועאמנת
האג)ביטולאימותמסמכיחוץציבוריים(,התשל"ז-101977,שמאמתתאתחתימת

הנוטריוןעלגביההצהרהומאשרתכיהואאכןנוטריוןלפידיניאותהמדינה;

"תעודהציבורית"-כהגדרתהבסעיף29לפקודתהראיות;

"תעודתעובדציבור"-כמשמעותהבסעיף23לפקודתהראיות;

"תקנותהאגרות"-תקנותבתיהמשפט)אגרות(,התשס"ז-112007ב

פרק ב': סמכות מקומית
תובענהתוגשלביתהמשפטהמצויבמחוזשיפוטשלמקוםמגוריואומקוםעסקו7במקוםשיפוט )א(

שלהנתבעואםהיתההתובענהבמקרקעיןתוגשלביתהמשפטשבמחוזשיפוטוהם
מצויים;אםקייםהסכםביןבעליהדיןעלמקוםהשיפוט,תוגשהתובענהלביתהמשפט

שעליוהוסכםב

כתבתביעהבשלפרסוםאוסחרברשתהאינטרנטיוגשלביתהמשפטשבאזור )ב(
שיפוטומצוימקוםמגוריואומקוםעסקושלהנתבעאוהתובע;הגישבעלעסקתביעה

כאמור,תוגשהתביעהבמקוםעסקואובמקוםמגוריושלהנתבעבלבדב

משפט בית הוא נתבעים כמה הכוללת בתביעה לדון המוסמך המשפט בית )ג(
המוסמךלדוןנגדאחדמהםלפיתקנותמשנה)א(או)ב(ב

מקוםשיפוט
במקריםאחרים

תביעהשאיןמקוםשיפוטהמתאיםלהלפיתקנותאלהאולפיכלדיןאחר,תוגשלבית8ב
המשפטבירושליםשבסמכותוהענייניתלדוןבה,ואולםרשאיביתהמשפטבירושלים
להורותאחרתאםסברשבנסיבותהענייןיהיההדיוןבביתמשפטאחרמתאיםיותר

לבעליהדיןב

פרק ג': כתבי טענות

סימן א' כתבי טענות - כללי

כתבתביעהוכתב
הגנה-כללי

הליךבביתמשפטייפתחבהגשתכתבתביעה,שבמענהלויוגשכתבהגנהב9ב )א(

כתבהגנהיוגשבתוךשישיםימיםממועדהמצאתכתבהתביעהלידיהנתבעב )ב(

כתבתביעהוכתבהגנהיכללושלושהחלקיםלפיהסדרהמפורטלהלן: )ג(

כותרת; )1(

עיקרהטענות:בכתבהתביעה-הסעדיםהמבוקשיםופירוטתמציתישל )2(
עילותהתביעה;בכתבההגנה-פירוטתמציתישלטענותמקדמיות,טענות

ההגנהוטיעוניםלענייןהסעדהמבוקש;

טיעוןעובדתי:פירוטהעובדותהמבססותאתטענותבעלהדיןב )3(

ק"תהתשל"ז,עמ'1940ב 10

ק"תהתשס"ז,עמ'720;התשע"ח,עמ'2ץ19ב 11
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חלקוהשנישלכתבהטענותלאיעלהעלחמישהעמודיםוחלקוהשלישילא )ד(
יעלהעלשישהעמודיםאםהוגשלביתמשפטשלום,ועלתשעהעמודיםאםהוגש
לביתמשפטמחוזי;ואולםבתובענהלסעדכספיבביתמשפטמחוזישסכומהעולהעל
שנייםוחצימיליוןשקליםחדשים,חלקוהשנישלכתבהטענותלאיעלהעלעשרה

עמודיםוחלקוהשלישילאיעלהעלעשריםעמודיםב

עורךדיןהמייצגבעלדין,יצרףלכתבהטענותהראשוןאתייפויהכוחמטעםבעל )ה(
הדיןב

כתבתביעה-
כותרת

כתבתביעהיכלולבחלקוהראשוןאתהפרטיםהאלהבלבדולפיהסדרהמפורטלהלן:10ב

הערכאההשיפוטיתושםהמחוזשאליהםמוגשכתבהתביעה; )1(

שםהתובעומספרזהותו; )2(

שםעורךדינושלהתובעאםהואמיוצג,לרבותמספררישיונו; )3(

מעןופרטיהתקשרותשלהתובעועורךדינו; )4(

שםהנתבע,ומספרזהותואםניתןלבררו; )ץ(

מעןופרטיהתקשרותשלהנתבע-אםניתןלבררם; )6(

אםמימבעליהדיןהואפסולדיןאוקטין,כמשמעותםבחוקהכשרותהמשפטית )7(
והאפוטרופסות-ציוןעובדהזו,אואםמימבעליהדיןהואתאגיד-ציוןעובדהזו

ודרךהתאגדותו;

סוגהתביעהונושאה,לפירשימהשמנהלבתיהמשפטיורה; )8(

רשימתכלהסעדיםהמבוקשיםושווינושאהתובענה; )9(

סכוםאגרתביתהמשפטשישלשלםתוךהפניהלפרטבתוספתלתקנותהאגרות )10(
שלפיוישלגבותאגרה;אםהתובעפטורמאגרה,יפנהלתקנההפוטרתאותומתשלומה

לפיתקנותהאגרות;

דברקיומושלהליךנוסףבביתמשפטאובביתדין,בקשרלמסכתעובדתיתדומה; )11(

1 טופס נוסח לפי ערוך רפואית סודיות על ויתור כתב - גוף לנזק בתביעה )12(
שבתוספתהראשונה;

הזמנתהנתבעלדיןערוכהלפינוסחטופס2שבתוספתהראשונה; )13(

הוגשהתביעהלביתמשפטשלום,רשאיהתובעלצייןאתשםביתהמשפטהמצוי )14(
במחוזשבוהואמעדיףשהענייןיידוןב

עיקרהטענות
בכתבהתביעה

בחלקוהשנישלכתבהתביעהיפרטבעלהדיןאתהענייניםהאלהבלבדולפיהסדר11ב
המפורטלהלן:

תיאורתמציתישלבעליהדין; )1(

פירוטהסעדהמבוקשבאופןתמציתי; )2(

תמציתהעובדותהנחוצותלביסוסהשלעילתהתביעהומתינולדה; )3(

פירוטהעובדותהמקנותסמכותלביתהמשפטב )4(

כתבהגנה-
כותרת

כתבהגנהיכלולבחלקוהראשוןאתהפרטיםהאלהבלבדולפיהסדרהמפורטלהלן:12ב

הערכאההשיפוטיתושםהמחוזשאליהםהוגשכתבהתביעהוכןמספרהתיק )1(
בביתהמשפט;

חלקוהשנישלכתבהטענותלאיעלהעלחמישהעמודיםוחלקוהשלישילא )ד(
יעלהעלשישהעמודיםאםהוגשלביתמשפטשלום,ועלתשעהעמודיםאםהוגש
לביתמשפטמחוזי;ואולםבתובענהלסעדכספיבביתמשפטמחוזישסכומהעולהעל
שנייםוחצימיליוןשקליםחדשים,חלקוהשנישלכתבהטענותלאיעלהעלעשרה

עמודיםוחלקוהשלישילאיעלהעלעשריםעמודיםב

עורךדיןהמייצגבעלדין,יצרףלכתבהטענותהראשוןאתייפויהכוחמטעםבעל )ה(
הדיןב

כתבתביעה-כתבתביעהיכלולבחלקוהראשוןאתהפרטיםהאלהבלבדולפיהסדרהמפורטלהלן:10ב
כותרת

הערכאההשיפוטיתושםהמחוזשאליהםמוגשכתבהתביעה; )1(

שםהתובעומספרזהותו; )2(

שםעורךדינושלהתובעאםהואמיוצג,לרבותמספררישיונו; )3(

מעןופרטיהתקשרותשלהתובעועורךדינו; )4(

שםהנתבע,ומספרזהותואםניתןלבררו; )ץ(

מעןופרטיהתקשרותשלהנתבע-אםניתןלבררם; )6(

אםמימבעליהדיןהואפסולדיןאוקטין,כמשמעותםבחוקהכשרותהמשפטית )7(
והאפוטרופסות-ציוןעובדהזו,אואםמימבעליהדיןהואתאגיד-ציוןעובדהזו

ודרךהתאגדותו;

סוגהתביעהונושאה,לפירשימהשמנהלבתיהמשפטיורה; )8(

רשימתכלהסעדיםהמבוקשיםושווינושאהתובענה; )9(

סכוםאגרתביתהמשפטשישלשלםתוךהפניהלפרטבתוספתלתקנותהאגרות )10(
שלפיוישלגבותאגרה;אםהתובעפטורמאגרה,יפנהלתקנההפוטרתאותומתשלומה

לפיתקנותהאגרות;

דברקיומושלהליךנוסףבביתמשפטאובביתדין,בקשרלמסכתעובדתיתדומה; )11(

1 טופס נוסח לפי ערוך רפואית סודיות על ויתור כתב - גוף לנזק בתביעה )12(
שבתוספתהראשונה;

הזמנתהנתבעלדיןערוכהלפינוסחטופס2שבתוספתהראשונה; )13(

הוגשהתביעהלביתמשפטשלום,רשאיהתובעלצייןאתשםביתהמשפטהמצוי )14(
במחוזשבוהואמעדיףשהענייןיידוןב

בחלקוהשנישלכתבהתביעהיפרטבעלהדיןאתהענייניםהאלהבלבדולפיהסדר11ב
המפורטלהלן:

עיקרהטענות
בכתבהתביעה

תיאורתמציתישלבעליהדין; )1(

פירוטהסעדהמבוקשבאופןתמציתי; )2(

תמציתהעובדותהנחוצותלביסוסהשלעילתהתביעהומתינולדה; )3(

פירוטהעובדותהמקנותסמכותלביתהמשפטב )4(

כתבהגנה-כתבהגנהיכלולבחלקוהראשוןאתהפרטיםהאלהבלבדולפיהסדרהמפורטלהלן:12ב
כותרת

הערכאההשיפוטיתושםהמחוזשאליהםהוגשכתבהתביעהוכןמספרהתיק )1(
בביתהמשפט;
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שםהתובעועורךדינוופרטיהםכפישהםמופיעיםבכתבהתביעהושמושל )2(
הנתבעומספרזהותו;

שםעורךדינושלהנתבעאםהואמיוצג,לרבותמספררישיונו; )3(

מעןופרטיהתקשרותשלהנתבעושלעורךדינו; )4(

המשפטית הכשרות בחוק כמשמעותם קטין, או דין פסול הוא הנתבע אם )ץ(
והאפוטרופסות-ציוןעובדהזו,אותאגיד-ציוןעובדהזוודרךהתאגדותו;

המועדהאחרוןלהגשתכתבההגנהלפיתקנה30ב )6(

עיקרהטענות
בכתבההגנה

בחלקוהשנישלכתבההגנהיפרטבעלהדיןאתהענייניםהאלהבלבדולפיהסדר13ב )א(
המפורטלהלן:

טענותמקדמיותשישבהןכדילסלקאתהתביעה,כולהאומקצתה,עלהסף; )1(

תמציתטענותההגנהשיפורטולפיסדרעילותהתביעה; )2(

טיעוניםלענייןהסעדהמבוקשב )3(

הנתבעייחשבמודהבכלהעובדותהכלולותבכתבהתביעה,זולתאלהשהכחיש )ב(
באופןמפורשומפורטב

חלקוהשלישישל
כתבהטענות

חלקוהשלישישלכתבהטענותיכלולאתפירוטהעובדותהמשמשותיסודלכתב14ב
הטענותוכלמידענוסףלמיטבהידיעה,שתכליתולסייעבהבהרתהמחלוקתובמיקוד

הפלוגתותשביןבעליהדיןב

נספחיםלכתבי
הטענות

לכתבטענותיצורפומסמכיםאלהבלבדוהםיהיונספחיכתבהטענות:ץ1ב

העתקשלמסמךמהותיוכלכתבאחרהמשמשביסודהנטעןבכתבהטענות;אם )1(
המסמךאינוברשותו,יצויןבידימיאוהיכןהואמצוי,למיטבידיעתבעלהדין;

חוותדעתשלמומחהרפואישבכוונתבעלהדיןלהסתמךעליהבמהלךהמשפטב )2(

הארכתמועד
להגשתהטיעון

העובדתיבכתב
ההגנה

ביתהמשפטרשאי,לבקשתנתבעומטעמיםמיוחדיםבלבד,להאריךאתהמועד16ב )א(
להגשתהחלקהשלישישלכתבההגנהולצירוףהמסמכיםהמהותייםוחוותדעתמומחה,

בהתקייםתנאיםאלהובלבדשהבקשההוגשהבטרםחלףהמועדלהגשתכתבהגנה:

קייםסיכויממשילקבלתהטענותהמקדמיותשהעלההנתבע,שישבהן )1(
כדילסלקאתהתביעהעלהסף;

עלהנתבעלהשקיעמשאביםרביםכדילהתגונןלגופםשלדברים,באופן )2(
שאינומידתיבהתחשבבנסיבותהענייןב

ביתהמשפטרשאילהתנותהארכתהמועדכאמורבתקנתמשנה)א(בהפקדת )ב(
ערובהלהבטחתהוצאותהתובעבהליךזהב

שאלוןבתביעה
שעניינהנזקגוף

בתביעהשעניינהנזקגוףימציאהתובעלנתבע,יחדעםכתבהתביעה,תצהירשיכלול17ב
מענהלשאלותהמפורטותבטופס3שבתוספתהראשונה,אםהןנוגעותלעניין,בלי
להגישהעתקלתיקביתהמשפט,אלאאםכןביתהמשפטהורהאחרת;הנתבערשאי

להגישלביתהמשפטאתהתצהיראוחלקממנובמהלךשמיעתהראיותב

תשובהוכתב
תשובה

תובערשאילהגישכתבתשובהלכתבההגנהבתוךארבעהעשרימיםמיום18ב )א(
שהומצאלוכתבההגנה;כתבתשובהלאיכלולנימוקתביעהחדשאוכלטענהשאינה
מתיישבתעםטענותיוהקודמותשלבעלדין;לאהגישהתובעכתבתשובהיראואותו
כמכחישאתכלהטענותשנטענובכתבההגנה,ובלבדשהתובעלאהודהבהןבמפורשב

היקפושלכתבהתשובהלאיעלהעלשלושהעמודיםב )ב(
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תביעהאזרחית
נגררת

תביעהאזרחיתכאמורבסעיף77לחוקתוכתרבמילים"תביעהאזרחיתנגררתלהרשעה19ב
בפלילים"ותוגשבתוךתשעיםימיםלאחרשפסקהדיןבפליליםהפךלחלוטב

בקשתרשות
להתגונןבחוק

ההוצאהלפועל

רשות20ב כבקשת המשפט בבית הליך לראות שיש לפועל ההוצאה בחוק נקבע )א(
חוק לפי שהגיש בקשה רשותלפי לכך ניתנה זולתאם נתבע יתגונן לא להתגונן,

ההוצאהלפועלב

ביתהמשפטיחליטבבקשתהרשותלהתגונןעליסודהבקשהוחקירתהמצהיר, )ב(
ואולםרשאיהואלעשותכןעליסודהאמורבהבלבדב

במועדבירורבקשתהרשותלהתגונןרשאיביתהמשפט,בהסכמתבעליהדין, )ג(
לקייםאתהדיוןבמחלוקתלגופהב

ביתהמשפטרשאילהתנותרשותלהתגונןבתנאים,לרבותבדברמתןערובהב )ד(

ניתנהרשותלהתגונן,יראואתהמסמךשהגישהמשיבככתבתביעהואתהתצהיר )ה(
שהוגשבתמיכהלבקשתהרשותלהתגונןככתבהגנהב

הדיון סדרי בדבר הוראה כל לתת המשפט בית רשאי להתגונן, רשות ניתנה )ו(
בתובענהלרבותהוראהבדברכתביטענות,פלוגתותוהליכיםנוספיםשייראוסבירים

אונחוציםוכןהוארשאילהורותעלקיוםקדם–משפטב

סימן ב': כתב תביעה שכנגד

תביעהשכנגד
והגנהשכנגד

נתבערשאילהגישתביעהשכנגדעםהגשתכתבההגנה;תובעשכנגדשהגיש21ב )א(
תביעהשכנגדנגדמישאינובעלדיןבתביעההמקורית,ימציאלואתכלכתביהטענות

שהוגשועדאותושלבב

דיןתביעהשכנגדכדיןכתבתביעהלכלדברוענייןוהיאאינהתלויהבהמשך )ב(
קיומהשלהתביעההעיקרית;התקנותבדברהגשתכתבתביעהוכתבהגנהכאמור
בסימןא'בפרקג'יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלכתבתביעהשכנגדועלכתבהגנה

שכנגדב

ביתהמשפטיורהעלעיתוישמיעתהתביעהשכנגדוסדרניהולהב )ג(

סימן ג': הודעה לצד שלישי

הודעהלצד
שלישי

ממנו22ב זכאי הוא שבהם במקרים אדם, לכל שלישי לצד הודעה לתת רשאי נתבע
להשתתפות,לשיפויאולביצועפעולהבנוגעלסעדהנתבעממנואואםמתקייםקשר
עובדתיאומשפטימשותףבסוגיהשבינווביןהצדהשלישי,הכרוכהבנושאהתובענה,

ומןהראוילבררהבמשותףב

תוכןההודעה
ודינה

התקנותבדברהגשתכתבתביעהוכתבהגנהכאמורבסימןא'בפרקג'יחולו,23ב )א(
בשינוייםהמחויבים,עלהודעהלצדשלישיועלכתבהגנהשלצדשלישילהודעה

כלפיוב

להודעהלצדשלישייצורפוהעתקיםמכתביהטענותשהוגשובתובענה,אםלא )ב(
הומצאוקודםלכן;הודעהלצדשלישיתוגשבתוךהזמןשנקבעלהגשתכתבהגנהלפי

תקנה9)ב(ב

דיןצדשלישישהומצאהלוהודעה,כדיןנתבעלכלדברועניין,ואולםהואאינו )ג(
רשאילהגישתביעהשכנגדב

רצהצדשלישילחלוקעלההודעהכלפיואועלכתבהתביעהשהוגשנגדבעלהדין )ד(
שנתןאתההודעה,יגישכתבהגנהבתוךשישיםימיםמהיוםשההודעההומצאהלוב

ביתהמשפטיורהעלעיתוישמיעתההודעהלצדשלישיוסדרניהולהב )ה(

תביעהאזרחיתכאמורבסעיף77לחוקתוכתרבמילים"תביעהאזרחיתנגררתלהרשעה19ב
בפלילים"ותוגשבתוךתשעיםימיםלאחרשפסקהדיןבפליליםהפךלחלוטב

תביעהאזרחית
נגררת

רשות20ב כבקשת המשפט בבית הליך לראות שיש לפועל ההוצאה בחוק נקבע )א(
חוק לפי שהגיש בקשה רשותלפי לכך ניתנה זולתאם נתבע יתגונן לא להתגונן,

ההוצאהלפועלב

בקשתרשות
להתגונןבחוק

ההוצאהלפועל

ביתהמשפטיחליטבבקשתהרשותלהתגונןעליסודהבקשהוחקירתהמצהיר, )ב(
ואולםרשאיהואלעשותכןעליסודהאמורבהבלבדב

במועדבירורבקשתהרשותלהתגונןרשאיביתהמשפט,בהסכמתבעליהדין, )ג(
לקייםאתהדיוןבמחלוקתלגופהב

ביתהמשפטרשאילהתנותרשותלהתגונןבתנאים,לרבותבדברמתןערובהב )ד(

ניתנהרשותלהתגונן,יראואתהמסמךשהגישהמשיבככתבתביעהואתהתצהיר )ה(
שהוגשבתמיכהלבקשתהרשותלהתגונןככתבהגנהב

הדיון סדרי בדבר הוראה כל לתת המשפט בית רשאי להתגונן, רשות ניתנה )ו(
בתובענהלרבותהוראהבדברכתביטענות,פלוגתותוהליכיםנוספיםשייראוסבירים

אונחוציםוכןהוארשאילהורותעלקיוםקדם–משפטב

סימן ב': כתב תביעה שכנגד

נתבערשאילהגישתביעהשכנגדעםהגשתכתבההגנה;תובעשכנגדשהגיש21ב )א(
תביעהשכנגדנגדמישאינובעלדיןבתביעההמקורית,ימציאלואתכלכתביהטענות

שהוגשועדאותושלבב

תביעהשכנגד
והגנהשכנגד

דיןתביעהשכנגדכדיןכתבתביעהלכלדברוענייןוהיאאינהתלויהבהמשך )ב(
קיומהשלהתביעההעיקרית;התקנותבדברהגשתכתבתביעהוכתבהגנהכאמור
בסימןא'בפרקג'יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלכתבתביעהשכנגדועלכתבהגנה

שכנגדב

ביתהמשפטיורהעלעיתוישמיעתהתביעהשכנגדוסדרניהולהב )ג(

סימן ג': הודעה לצד שלישי

ממנו22ב זכאי הוא שבהם במקרים אדם, לכל שלישי לצד הודעה לתת רשאי נתבע
להשתתפות,לשיפויאולביצועפעולהבנוגעלסעדהנתבעממנואואםמתקייםקשר
עובדתיאומשפטימשותףבסוגיהשבינווביןהצדהשלישי,הכרוכהבנושאהתובענה,

ומןהראוילבררהבמשותףב

הודעהלצד
שלישי

התקנותבדברהגשתכתבתביעהוכתבהגנהכאמורבסימןא'בפרקג'יחולו,23ב )א(
בשינוייםהמחויבים,עלהודעהלצדשלישיועלכתבהגנהשלצדשלישילהודעה

כלפיוב

תוכןההודעה
ודינה

להודעהלצדשלישייצורפוהעתקיםמכתביהטענותשהוגשובתובענה,אםלא )ב(
הומצאוקודםלכן;הודעהלצדשלישיתוגשבתוךהזמןשנקבעלהגשתכתבהגנהלפי

תקנה9)ב(ב

דיןצדשלישישהומצאהלוהודעה,כדיןנתבעלכלדברועניין,ואולםהואאינו )ג(
רשאילהגישתביעהשכנגדב

רצהצדשלישילחלוקעלההודעהכלפיואועלכתבהתביעהשהוגשנגדבעלהדין )ד(
שנתןאתההודעה,יגישכתבהגנהבתוךשישיםימיםמהיוםשההודעההומצאהלוב

ביתהמשפטיורהעלעיתוישמיעתההודעהלצדשלישיוסדרניהולהב )ה(
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סימן ד': כתבי טענות ומסמכים - הוראות שונות

איחודעילות
תביעה

תובעיאחדבכתבתביעהאחדאתכלעילותהתביעהכלפינתבעבשלאותהמסכת24ב
עובדתית,ורשאיהואלאחדבכתבתביעהאחדגםעילותתביעהאחרותכלפיאותו

נתבע,והכולבכפוףלסמכותוהענייניתשלביתהמשפטב

תביעתמלוא
הסעדוכלהסעדים

בשלעילהאחת

תובעיכלולבכתבתביעהאתמלואהסעדשלטענתוהואזכאילובשלעילתץ2ב )א(
התביעהולאיוכללהגישתביעהבשלהחלקשלאתבעב

תובעיכלולבכתבהתביעהאתכלהסעדיםהמבוקשיםבשלעילתתביעהאחת, )ב(
אלאאםכןהרשהלוביתהמשפטאוהדיןמתירשלאלתבעובמסגרתאותהתביעה;
רשותמביתהמשפטלאתינתןאלאבמסגרתבקשהלפיצולסעדים,שנכללהברשימת

הבקשותלפיתקנה49)ג(ב

ביתהמשפטיכריעבבקשהלפיצולסעדיםעדתוםקדם–המשפטב )ג(

מותרלצרףבכתבתביעהאחד,כתובעאוכנתבע,כלאדםהדרושלצורךהכרעה26בבעלידיןבתובענה )א(
ביעילותובשלמותבתובענה,ובלבדשהתובענהמעוררתשאלהעובדתיתאומשפטית

משותפתלכלבעליהדיןב

תובעשישלוספקבאשרלזהותאדםשממנוהואזכאילסעד,רשאילצרףכמה )ב(
נתבעים,כדיששאלתהחבותוהיקפהבנוגעלכלאחדמהםתתבררבמהלךהדיוןב

הסתמכותעל
עובדותשונות

בעלדיןאינורשאילהעלותבכתביהטענותטענהשבעובדהסותרתאוחלופית,זולת27ב
אםאימתבתצהירכיהעובדותכהווייתןאינןידועותלוב

העלאתטענות
מקדמיותבכתב

הגנה

טענהמקדמיתשלאפורטהבכתבההגנהלאתועלהבשלבמאוחריותר,אלאאםכן28ב
ביתהמשפטנתןרשותלכך,ובלבדשהטענההתגלתהלבעלהדיןבמועדשלאחרהגשת

כתבההגנהולאהיהניתןלגלותהקודםב

טענותחוסר
סמכותאופורום

בלתינאות

בעלדיןיעלהטענתחוסרסמכותאופורוםבלתינאותבהזדמנותהראשונהלאחר29ב
הגשתכתבהתביעה;אםטענתחוסרהסמכותהענייניתנוגעתלסמכותייחודיתשל
ערכאהאוטריבונלמחוץלמערכתבתיהמשפט,ניתןלהעלותטענהכאמורעדלישיבה

הראשונהשלשמיעתהראיותב

ציוןמועדההגשה
האחרון

הגישבעלדיןכתבטענותלביתהמשפט,יפרטבשוליכותרתהמסמךאתהמועד30ב
האחרוןשעליולהגישאתכתבהטענותלפיתקנותאלהאולפיהחלטתביתהמשפט,

ואםהואמשיבאומגיבלמסמךאחר-גםמהוהמועדשאותומסמךהומצאלוב

מנהלבתיהמשפטיורהעלהוראותטכניותבדברצורתכלמסמך,מצורפיוומבנהוב31בצורתכתבטענות

כתבטענותינוסחבאופןשאינומבזה,מבישאומשתלחב32בניסוחכתבטענות

מזכירמשפטילאיקבלמסמךשאינוממלאאחרדרישההקבועהבתקנותאלהאו33באי–קבלתמסמך )א(
אחרהוראתביתהמשפט,ויפרטבכתבאתהטעמיםלכךתוךהפניהלתקנהאולהחלטה

שלאמולאהב

אםטרםחלףהמועדלהגשתמסמך,ניתןלתקןאתהפגםבתוךפרקהזמןשנותר )ב(
להגשהב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(ו–)ב(,אםבעלדיןבלתימיוצג,יפרטהמזכיר )ג(
המשפטיגםאתהפעולותשבהןנדרשבעלהדיןלנקוטכדילרפאאתהפגםואףרשאי
ביתהמשפטלהאריךלבעלדיןכאמוראתהמועדלהגשתכתבהגנהאוכתבתשובה

לבקשהלסעדזמניובלבדשהמסמךהוגשבמועדב
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הרואהאתעצמונפגעמהנחיה,הודעהאוכלפעולהאחרתשלמזכירמשפטי )ד(
לרבותאי–קבלתושלמסמךרשאיבתוךארבעהעשרימיםממועדקבלתההודעה
לדרושכיהענייןיועברלעיונוולהכרעתושלשופטבביתהמשפטשנשיאביתהמשפט
ימנהלענייןזה;השופטרשאילהחליטבפנייהעליסודטענותהפונהבלבד,בלאצורך

בקיוםדיוןב

מועדההגשהשלמסמךלביתהמשפט,לכלעניין,יהיההמועדשבוהוגשלבית )ה(
המשפטוקבלתואושרה,למעטאםהמסמךהמוגשהואכתבתביעהואי–קבלתועלולה
להביאלהתיישנותהתביעה;מסמךשלאאושרהקבלתורואיםאותוכאילולאהוגש

מלכתחילהב

איןלעוררטענהכילאהיהמקוםלקבלמלכתחילהמסמךשהתקבל,ואולםאין )ו(
בכךכדילרפאאתהפגםאולמנועהעלאתטענותלעצםקיומוב

פרק ד': דיון מקדמי בין בעלי הדין ופגישת מהו"ת

מטרתהדיון
המקדמי

הצדדיםיקיימודיוןמקדמיכמפורטבתקנהץ3;מטרתהדיוןהמקדמיהיאלהביאלידי34ב
כךשבעליהדיןייערכוהיטבלקראתהדיוןבתביעהוילבנואתיריעתהמחלוקתתוך
גילויהדדיושקיפותמלאהביניהם,באופןשיאפשרלהםלהיותמוכניםכראוילדיון
וכןלבחוןאתהאפשרותלפתוראתהמחלוקתבאמצעותמנגנוןחלופיליישובהסכסוךב

דיוןמקדמיבין
בעליהדין

בתוךארבעהעשרימיםממועדהמצאתכתבהטענותהאחרוןינהלובעליהדין,ץ3ב )א(
זולתבעלדיןשאיננומיוצגבידיעורךדין,דיוןמקדמי,ביןהשאריגיבולענייניםהאלה:

תיחוםהפלוגתותשביןבעליהדין,מיקודןוהאפשרותלצמצמן; )1(

האפשרותלפתוראתהמחלוקתבאמצעותמנגנוןחלופיליישובהסכסוך; )2(

החליטובעליהדיןשלאניתןלמנועהליךשיפוטיבענייןהסכסוךשביניהם, )3(
יבחנו,לכלהפחות,אתהאפשרותלהסכיםעלהצעדיםשישלנקוטכדילצמצם
ולייעלככלהאפשראתההליךהמשפטי,לרבותהקדמהשלהעמדתנושאחוות
הדעת,אדםאוחפץ,לבדיקהבידימומחהמטעםבעלהדיןשכנגדאומינוישל

מומחהמוסכםב

במהלךהדיוןהמקדמייאפשרוהצדדיםעיוןבמסמכיםהנחוציםוישיבוזהלזה )ב(
עלשאלותשהמענהלהןנחוץלצורךליבוןהפלוגתותוצמצוםהמחלוקותביניהםתוך

שהםנוהגיםבשקיפותמרביתב

דיווחלבית
המשפט

בתוםהדיוןהמקדמיולאיאוחרמארבעהעשרימיםלפניהמועדשנקבעלישיבת36ב
קדם–המשפטהראשונה,יגישובעליהדיןדיווחבאשרלדיוןהמקדמישביצעו,לפי
טופס4שבתוספתהראשונה;באיןהסכמהלדיווחמשותף,יגישכלבעלדיןאתהטופס

האמורמטעמובלבדב

בתקנהזו-37בפגישתמהו"ת )א(

"יחידתהגישור"-כהגדרתהבתקנותרשימתהמגשרים;

"מגשרמהו"ת"-כמשמעותובתקנותרשימתהמגשרים;

"ממונה"-עורךדיןביחידתהגישור,שופטאורשם,שנשיאביתהמשפטהסמיךאותו
לממונהמטעמולנושאפגישתמהו"תומנגנוןחלופיליישובסכסוך;

"פגישתמהו"ת"-פגישתמידע,היכרותותיאוםלבחינתהאפשרותליישבאתהסכסוך
באמצעותמנגנוןחלופיליישובסכסוך;

"תקנותרשימתהמגשרים"-תקנותבתיהמשפט)רשימתמגשרים(,התשע"ח-122017ב

הרואהאתעצמונפגעמהנחיה,הודעהאוכלפעולהאחרתשלמזכירמשפטי )ד(
לרבותאי–קבלתושלמסמךרשאיבתוךארבעהעשרימיםממועדקבלתההודעה
לדרושכיהענייןיועברלעיונוולהכרעתושלשופטבביתהמשפטשנשיאביתהמשפט
ימנהלענייןזה;השופטרשאילהחליטבפנייהעליסודטענותהפונהבלבד,בלאצורך

בקיוםדיוןב

מועדההגשהשלמסמךלביתהמשפט,לכלעניין,יהיההמועדשבוהוגשלבית )ה(
המשפטוקבלתואושרה,למעטאםהמסמךהמוגשהואכתבתביעהואי–קבלתועלולה
להביאלהתיישנותהתביעה;מסמךשלאאושרהקבלתורואיםאותוכאילולאהוגש

מלכתחילהב

איןלעוררטענהכילאהיהמקוםלקבלמלכתחילהמסמךשהתקבל,ואולםאין )ו(
בכךכדילרפאאתהפגםאולמנועהעלאתטענותלעצםקיומוב

פרק ד': דיון מקדמי בין בעלי הדין ופגישת מהו"ת

הצדדיםיקיימודיוןמקדמיכמפורטבתקנהץ3;מטרתהדיוןהמקדמיהיאלהביאלידי34ב
כךשבעליהדיןייערכוהיטבלקראתהדיוןבתביעהוילבנואתיריעתהמחלוקתתוך
גילויהדדיושקיפותמלאהביניהם,באופןשיאפשרלהםלהיותמוכניםכראוילדיון
וכןלבחוןאתהאפשרותלפתוראתהמחלוקתבאמצעותמנגנוןחלופיליישובהסכסוךב

מטרתהדיון
המקדמי

בתוךארבעהעשרימיםממועדהמצאתכתבהטענותהאחרוןינהלובעליהדין,ץ3ב )א(
זולתבעלדיןשאיננומיוצגבידיעורךדין,דיוןמקדמי,ביןהשאריגיבולענייניםהאלה:

דיוןמקדמיבין
בעליהדין

תיחוםהפלוגתותשביןבעליהדין,מיקודןוהאפשרותלצמצמן; )1(

האפשרותלפתוראתהמחלוקתבאמצעותמנגנוןחלופיליישובהסכסוך; )2(

החליטובעליהדיןשלאניתןלמנועהליךשיפוטיבענייןהסכסוךשביניהם, )3(
יבחנו,לכלהפחות,אתהאפשרותלהסכיםעלהצעדיםשישלנקוטכדילצמצם
ולייעלככלהאפשראתההליךהמשפטי,לרבותהקדמהשלהעמדתנושאחוות
הדעת,אדםאוחפץ,לבדיקהבידימומחהמטעםבעלהדיןשכנגדאומינוישל

מומחהמוסכםב

במהלךהדיוןהמקדמייאפשרוהצדדיםעיוןבמסמכיםהנחוציםוישיבוזהלזה )ב(
עלשאלותשהמענהלהןנחוץלצורךליבוןהפלוגתותוצמצוםהמחלוקותביניהםתוך

שהםנוהגיםבשקיפותמרביתב

בתוםהדיוןהמקדמיולאיאוחרמארבעהעשרימיםלפניהמועדשנקבעלישיבת36ב
קדם–המשפטהראשונה,יגישובעליהדיןדיווחבאשרלדיוןהמקדמישביצעו,לפי
טופס4שבתוספתהראשונה;באיןהסכמהלדיווחמשותף,יגישכלבעלדיןאתהטופס

האמורמטעמובלבדב

דיווחלבית
המשפט

בתקנהזו-37ב פגישתמהו"ת)א(

"יחידתהגישור"-כהגדרתהבתקנותרשימתהמגשרים;

"מגשרמהו"ת"-כמשמעותובתקנותרשימתהמגשרים;

"ממונה"-עורךדיןביחידתהגישור,שופטאורשם,שנשיאביתהמשפטהסמיךאותו
לממונהמטעמולנושאפגישתמהו"תומנגנוןחלופיליישובסכסוך;

"פגישתמהו"ת"-פגישתמידע,היכרותותיאוםלבחינתהאפשרותליישבאתהסכסוך
באמצעותמנגנוןחלופיליישובסכסוך;

"תקנותרשימתהמגשרים"-תקנותבתיהמשפט)רשימתמגשרים(,התשע"ח-122017ב

ק"תהתשע"ח,עמ'194ב 12
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לאיאוחרמעשריםימיםלאחרשהוגשכתבהטענותהאחרון,ימנההממונהמגשר )ב(
מהו"תלצורךקיוםפגישתמהו"תבתובענהשסכומהאוששווינושאהעולהעל40,000
שקליםחדשים,ביןאםבעלהדיןבאותהתובענהמיוצגבידיעורךדיןוביןאםלאו;
ביתהמשפטיודיעלצדדיםעלמינוימגשרהמהו"תויעביראליואתכתביהטענות;

לענייןזהדיןבקשתרשותלהתגונןכדיןכתבהגנהב

עלמינוימגשרמהו"תיחולוהוראותאלה: )ג(

יחידתהגישורתורה,בכלתובענה,עלזהותמגשרהמהו"תשיקייםאת )1(
השיקולים יסוד על המגשרים רשימת מתוך תובענה, בכל המהו"ת פגישת

המפורטיםלהלן:

תחומיהתמחותושלמגשרהמהו"תותחוםעיסוקו; )א(

אזוריפעילותו; )ב(

השפותשהואדובר; )ג(

מאפייניםמיוחדיםהנדרשיםלצורךהגישורבאותהתובענה; )ד(

החלטהבדברזהותמגשרהמהו"תתיעשה,ככלהאפשר,באופןשוויוני, )2(
ובכפוףלשיקוליםהמפורטיםבפסקה)1(;

פרטימגשרהמהו"תשקייםאתפגישתהמהו"תיפורסמובאתרהאינטרנט )3(
שלבתיהמשפטב

פגישתהמהו"תתתקייםבלאעלות,לאיאוחרמשלושיםימיםממועדהמצאת )ד(
ההודעהעלמינוימגשרהמהו"ת;דינהשלפגישתמהו"תכדיןדיוןבביתהמשפטב

בפגישתהמהו"תיסבירמגשרהמהו"תלבעליהדיןאתעקרונותפגישתהמהו"ת )ה(
ואתהיתרונותהגלומיםביישובהסכסוךבמנגנוןחלופיליישובסכסוך,ויבחןעמםאת

הנושאיםהעיקרייםשבמחלוקתואתהאפשרותליישבאתהסכסוךב

בתוךארבעהעשרימיםמעתפגישתהמהו"ת,יודיעמגשרהמהו"תלממונהאם )ו(
בעליהדיןמסכימיםלהעביראתהסכסוךלגישורב

בכלענייןהנוגעלמועדפגישתהמהו"ת,מקומה,זהותמגשרהמהו"תאוזהות )ז(
המשתתפים,רשאימגשרהמהו"תאואחדמבעליהדיןלהביאאתהענייןלהנחיית

הממונהב

הרואהאתעצמונפגעמהנחייתהממונה,שהואעורךדיןביחידתהגישור,רשאי )ח(
להעביראתהענייןלעיונוולהכרעתושלהממונהשהוארשםאושופטב

לפגישתמהו"תיתייצבובעליהדין,ורשאיםהםלהתייצבעםעורכידינם;ואולם )ט(
עלבעלידיןהמפורטיםלהלןיחולההסדרהמיוחדשלצדם:

לגביבעלדיןהמתגוררדרךקבעמחוץלגבולותהמדינה,ולאנמצאבארץ, )1(
יתייצבלפגישתמהו"תמיופהכוחו;

אםבעלהדיןהואמדינהאותאגיד,יתייצבלפגישתמהו"תנציגמטעמו )2(
שהואבעלתפקידהבקיאבפרטיהסכסוך;לגביתאגיד-יהיהנציגכאמורגם
מוסמךלהחליטבדברהעברתהתובענהלגישורורשאיהואלהתייצבעםפרקליט
מטעםבעלהדין,ולגביהמדינה-יגיעהפרקליטהמטפלבתיקעםעמדהמוסמכת

בענייןהעברתהתובענהלגישור;

DoCenter Id:801-02-2018-001088, received on -11/10/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



431 קובץהתקנותץ808,ב'בחשווןהתשע"ט,2018ב10ב11

לאהתייצבמימבעליהדיןלפגישתמהו"ת,יחייבוהממונהבהוצאותמגשר )י(
המהו"תובהוצאותבעליהדיןשהתייצבולפגישה,זאתבלילגרועמסמכויותבית
המשפטלגביאי–מילויהוראותפרקזה,זולתאםמצאהממונהכיקיימיםטעמיםשלא

לחייבבהוצאותכאמורב

פגישתמהו"תתתקייםבבתיהמשפטהמפורטיםבתוספתהשנייהב )יא(

אי–מילוי
הוראותהפרק

ביתהמשפטרשאיבקדם–המשפטלהורותלבעלדיןשהפרהוראותתקנותץ3עד38ב )א(
37למלאן,זולתאםמצאטעמיםמיוחדיםשלאלעשותכן;הפרהתובעהוראותאלה,
רשאיביתהמשפט,בלילגרועמשארסמכויותיו,להתלותאתההליךעדשהואימלא

אותןכנדרשואףלמחוקאתהתובענהמטעמיםמיוחדיםב

סברביתהמשפטכיבעלדיןלאמילאאחרהוראותפרקזהבמלואןאובחלקןולא )ב(
היתהסיבהמוצדקתלהתנהלותו,יחייבובהוצאותלאלתרלטובתבעלהדיןשכנגדאו
לטובתאוצרהמדינה,ולאיאוחרמתוםישיבתקדם–המשפטהאחרונה,אףאםלאחר

מכןמילאאחרההוראות,זולתאםמצאטעמיםמיוחדיםשלאלעשותכןב

ביתהמשפטיפסוקאתשיעורההוצאותבהתחשב,ביןהשאר,בהתנהגותבעל )ג(
הדיןבדיוןהמקדמיותוםלבו,ובכללזה:

לאגילהלבעלהדיןשכנגדמידעשהיהעליולגלות; )1(

פעילותובהליךהיתהמועטהלעומתמורכבותהמחלוקתביןבעליהדין )2(
אולאהיתהכנה;

לאפעלכראויוכנדרשמבעלדיןהוגןב )3(

אי–תחולת
הוראותהפרק

פרקזהלאיחולעלההליכיםהמפורטיםלהלן:39ב )א(

הליךשהוגשבהסכמתבעליהדין; )1(

לפי בפלילים להרשעה נגררת אזרחית תביעה מושכר, לפינוי תביעה )2(
התשס"ב-132001, מאיימת, הטרדה למניעת חוק לפי תביעה לחוק, 77 סעיף

ותביעהשנקבעולגביהסדרידיןמיוחדיםבחיקוקאחר;

הליךשבונשיאביתהמשפטאושופטשמינהלכךולענייןהשתתפות )3(
בפגישתמהו"תאףהממונה,התירלבעלדין,מטעמיםמיוחדים,שלאלפעוללפי

הוראותפרקזהב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,ביתהמשפטרשאיבכלעתלהורותלבעליהדין )ב(
לפעוללפיפרקזה,לרבותהפנייתבעליהדיןלקייםפגישתמהו"תב

פרק ה': איחוד תובענות

איחודדיון
בתובענות

ביתהמשפטרשאילהורותעלאיחודהדיוןבתובענההנדונהלפניועםתובענה40ב )א(
התלויהועומדתבאותוביתמשפט,אםסברשישבדברכדילייעלולפשטאתההליכים
אולמניעתתוצאותסותרות;החלשופטאחרלדוןבתובענהשמבקשיםלאחדה,ניתן

לאחדהרקבהסכמתוב

הוגשותובענותבנושאאחדלבתימשפטאחדיםשלאותהדרגהבמחוזותשיפוט )ב(
שונים,יחליטנשיאביתהמשפטהעליון,אושופטאחרשלביתהמשפטהעליוןשהוא
הסמיךלכך,למימבתימשפטאלהיהיהשיפוטייחודיוהתובענותשבשארבתיהמשפט

יועברולביתהמשפטהאמורויידונובובמאוחדב

לאהתייצבמימבעליהדיןלפגישתמהו"ת,יחייבוהממונהבהוצאותמגשר )י(
המהו"תובהוצאותבעליהדיןשהתייצבולפגישה,זאתבלילגרועמסמכויותבית
המשפטלגביאי–מילויהוראותפרקזה,זולתאםמצאהממונהכיקיימיםטעמיםשלא

לחייבבהוצאותכאמורב

פגישתמהו"תתתקייםבבתיהמשפטהמפורטיםבתוספתהשנייהב )יא(

ביתהמשפטרשאיבקדם–המשפטלהורותלבעלדיןשהפרהוראותתקנותץ3עד38ב )א(
37למלאן,זולתאםמצאטעמיםמיוחדיםשלאלעשותכן;הפרהתובעהוראותאלה,
רשאיביתהמשפט,בלילגרועמשארסמכויותיו,להתלותאתההליךעדשהואימלא

אותןכנדרשואףלמחוקאתהתובענהמטעמיםמיוחדיםב

אי–מילוי
הוראותהפרק

סברביתהמשפטכיבעלדיןלאמילאאחרהוראותפרקזהבמלואןאובחלקןולא )ב(
היתהסיבהמוצדקתלהתנהלותו,יחייבובהוצאותלאלתרלטובתבעלהדיןשכנגדאו
לטובתאוצרהמדינה,ולאיאוחרמתוםישיבתקדם–המשפטהאחרונה,אףאםלאחר

מכןמילאאחרההוראות,זולתאםמצאטעמיםמיוחדיםשלאלעשותכןב

ביתהמשפטיפסוקאתשיעורההוצאותבהתחשב,ביןהשאר,בהתנהגותבעל )ג(
הדיןבדיוןהמקדמיותוםלבו,ובכללזה:

לאגילהלבעלהדיןשכנגדמידעשהיהעליולגלות; )1(

פעילותובהליךהיתהמועטהלעומתמורכבותהמחלוקתביןבעליהדין )2(
אולאהיתהכנה;

לאפעלכראויוכנדרשמבעלדיןהוגןב )3(

פרקזהלאיחולעלההליכיםהמפורטיםלהלן:39ב אי–תחולת)א(
הוראותהפרק

הליךשהוגשבהסכמתבעליהדין; )1(

לפי בפלילים להרשעה נגררת אזרחית תביעה מושכר, לפינוי תביעה )2(
התשס"ב-132001, מאיימת, הטרדה למניעת חוק לפי תביעה לחוק, 77 סעיף

ותביעהשנקבעולגביהסדרידיןמיוחדיםבחיקוקאחר;

הליךשבונשיאביתהמשפטאושופטשמינהלכךולענייןהשתתפות )3(
בפגישתמהו"תאףהממונה,התירלבעלדין,מטעמיםמיוחדים,שלאלפעוללפי

הוראותפרקזהב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,ביתהמשפטרשאיבכלעתלהורותלבעליהדין )ב(
לפעוללפיפרקזה,לרבותהפנייתבעליהדיןלקייםפגישתמהו"תב

פרק ה': איחוד תובענות

ביתהמשפטרשאילהורותעלאיחודהדיוןבתובענההנדונהלפניועםתובענה40ב )א(
התלויהועומדתבאותוביתמשפט,אםסברשישבדברכדילייעלולפשטאתההליכים
אולמניעתתוצאותסותרות;החלשופטאחרלדוןבתובענהשמבקשיםלאחדה,ניתן

לאחדהרקבהסכמתוב

איחודדיון
בתובענות

הוגשותובענותבנושאאחדלבתימשפטאחדיםשלאותהדרגהבמחוזותשיפוט )ב(
שונים,יחליטנשיאביתהמשפטהעליון,אושופטאחרשלביתהמשפטהעליוןשהוא
הסמיךלכך,למימבתימשפטאלהיהיהשיפוטייחודיוהתובענותשבשארבתיהמשפט

יועברולביתהמשפטהאמורויידונובובמאוחדב

ס"חהתשס"ב,עמ'6;התשע"א,עמ'ץ8ב 13
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פרק ו': סילוק כתבי טענות
מחיקתכתב

תביעה
אחד41ב יסוד על עת בכל תביעה כתב מחיקת על להורות רשאי המשפט בית )א(

מנימוקיםאלה:

כתבהתביעהאינומגלהעילתתביעה; )1(

מכתבהתביעהעולהכיהתביעההיאטרדניתאוקנטרנית; )2(

התובעמתמיד,באופןשאינומניחאתהדעת,להימנעמלקייםהוראה )3(
מתקנותאלהאונמנעמלקייםהחלטהאוהוראהשלביתהמשפט;

כלנימוקאחרשלפיוהואסבורשראויונכוןלמחוקאתהתביעהב )4(

מחיקתכתבתביעהלפיתקנותאלהאינהמהווהמעשהביתדיןב )ב(

מחיקהמחמת
שימושלרעה
בהליכימשפט

סברביתהמשפטשבעלדיןעשהשימושלרעהבהליכימשפטרשאיהוא,מטעםזה42ב
בלבד,למחוקאתכתבטענותיוכולואומקצתוב

דחייתתביעה
במקריםמיוחדים

ביתהמשפטרשאילדחותתביעהבכלעתבשלקיומושלמעשהביתדין,התיישנות43ב
אומכלנימוקאחר,שלפיוהואסבורכיראויונכוןלדחותאתהתביעהב

ביתהמשפטרשאי,לבקשתתובע,להפסיקתובענה,כולהאומקצתהואףרשאי44בהפסקתתובענה )א(
להתנותזאתבתנאים,וביןהשאר,להורותכיהדיוןבתביעההחדשהשתוגשיחלבשלב

שבוהופסקההנוכחיתב

הפסקתתובענהתהיהעלדרךשלמחיקתכתבהתביעהב )ב(

מחיקהמינהלית
מחוסרמעש

תביעהאובקשהשלאנעשהבהכלמעשמצדבעלדיןבמשךשישהחודשיםץ4ב )א(
בלאהצדקהלכך,תיתןמזכירותביתהמשפטהתראהבכתבלבעלהדיןארבעהעשר
ימיםמראשלפחות,שעליולתתטעםמדועלאיימחקההליך;לאניתןטעםבתוךפרק
הזמןהאמור-יימחקההליךבלאצורךבהחלטהשיפוטית;ניתןטעםכאמור-יחליט

ביתהמשפטבענייןב

הורהביתהמשפטשעלתובעאומבקשלעשותדברשבסדרידיןאושבנוהגבתוך )ב(
מועדאוזמן,והתובעאוהמבקשלאעשהכן,בלאשהוארךהמועדמראש,ניתןלמחוק
אתכתבהטענותהנוגעבדבר,בלאהחלטהשיפוטית,ובלבדשניתנהלוהתראהכאמור

בתקנתמשנה)א(;ניתןטעםמדועלאיימחקההליך-יחליטביתהמשפטבענייןב

בעלדיןרשאילהגישלביתהמשפטבקשהלביטולהמחיקההמינהליתבתוך )ג(
ארבעהעשרימיםמעתשהומצאהלוהודעתהמחיקהוביתהמשפטרשאילבטלה

מטעמיםמיוחדיםב

פרק ז': תיקון כתב טענות
הוראהלתיקון

כתבטענות
ביתהמשפטרשאיבכלעתלהורותכייתוקןכלענייןבכתבטענותאוכייצורף46ב )א(

בעלדיןאויימחקשמושלבעלדיןמכתבהתביעה,לשםקיומושלהליךשיפוטיראוי
והוגן,תוךהתחשבות,ביןהשאר,בהתנהלותושלמבקשהתיקון,השלבהדיונישבו

מוגשתהבקשה,והמטרהשהתיקוןהמבוקשצפוילהשיגב

כתבטענותמתוקןיוגשבתוךארבעהעשרימיםב )ב(

תשובהלכתב
טענותמתוקן

החליטביתהמשפטלהתירלבעלדיןלתקןאתכתבטענותיולפיתקנה46,יורה47ב )א(
אםרשאיבעלהדיןשכנגדלתקןכתבטענותיוואתהתנאיםלכךב

בתקנת כאמור שכנגד הדין בעל של הטענות כתב תיקון המשפט בית התיר )ב(
משנה)א(,יוגשכתבהטענותכאמורבתוךארבעהעשרימיםאלאאםכןהורהבית
המשפטאחרת;לאתיקןבעלהדיןשכנגדאתכתבטענותיובתוךהזמןהאמור,יוכל

להסתמךעלכתבטענותיוהמקוריועלהכחשתהמפורטבתיקוןב
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תצהירלתיקון
טענהעובדתית

תיקוןשלטענהעובדתיתאוהוספתה,טעוניםתצהירתמציתימטעםבעלהדיןשתיקן48ב
אוהוסיףאותה,המאמתאתהעובדותהאמורותבלבד,בהיקףובתנאיםשיורהבית

המשפטבעתמתןההיתרלתיקוןב

פרק ח': בקשות ורשימת בקשות
לאיוגשובקשותכלשהןבמועדשלאחרהגשתכתבהגנהעדמועדישיבתקדם–49בבקשות )א(

המשפטהראשונה,זולתאםהבקשההיאאחתמאלה:

בקשהלסעדזמנילפיפרקט"ו; )1(

בקשהלגבייתעדותמוקדמתלפיתקנה73; )2(

בקשהלעיכובהליכיםלפיסעיפיםץאו6לחוקהבוררותאועליסודתניית )3(
שיפוטזר;

לפי אליה הקשור וכל דין בעל מטעם מומחה ידי על לבדיקה בקשה )4(
תקנה8;

בקשהלצירוףצדלהליך; )ץ(

בקשהלאיחודהדיוןבתובענותלפיתקנה40; )6(

בקשהלתקןכתביטענותלפיפרקז'ב )7(

בקשותהמנויותבתקנתמשנה)א(,זולתבקשהלסעדזמניובקשהלגבייתעדות )ב(
מוקדמת,יוגשולאיאוחרמארבעיםוחמישהימיםממועדהגשתכתבהטענותהאחרוןב

בעלדיןיגישרשימהשבהיצייןאתהבקשותשבהןהואמבקששביתהמשפט )ג(
ידון,וזאתלאיאוחרמארבעהעשרימיםלפניהמועדשנקבעלישיבתקדם–המשפט

הראשונהב

בעלדיןאינורשאילהגישבקשהלביתהמשפטאולציינהברשימה,אלאאםכן )ד(
פנהלבעלהדיןשכנגדשבעהימיםמראשלפחותוהודיעועלהכוונהלהגישבקשה

בעניין;האמורלאיחולעלבקשהלסעדזמניארעיכמשמעותובתקנה97ב

ברשימתהבקשותיצייןבעלהדיןאתסוגהבקשהויפרטבתמציתאתעניינה )ה(
שלכלבקשה,לרבותאתהטענותשהואמבקשלטעוןבמסגרתהואתהראיותשהוא
מבקשלהביאבתמיכהלה,אםאלהקיימות,ויבהירמתיובאיזומתכונתהואמבקש
לדוןבה;הפירוטלאיעלהעלעמודאחדלכלבקשה;בעלהדיןשכנגדרשאילהשיב
בכתבלרשימתהבקשותבתוךשבעהימיםמיוםשהומצאהלווהיקףהתשובהלא

יעלהעלעמודאחדלכלבקשהב

במועדישיבתקדם–המשפטיקבעביתהמשפטאתדרכיהדיוןבבקשותהמנויות )ו(
ברשימתהבקשות;ביתהמשפטרשאי,ביןהשאר,להורותכיבקשותמסוימותיידונו
בעלפהבישיבתקדם–משפטאובמועדמאוחריותרשיורה,אושיידונועלדרךשל
בקשהבכתבורשאיהואלתתכלהוראהאחרתבנוגעלסדריהדיוןבבקשה,לרבות

לענייןהיקףהטיעון,בכתבאובעלפהב

בקשהשלאנכללהברשימתהבקשות,לאיהיהניתןלהגישהבמועדמאוחריותר )ז(
אלאברשותביתהמשפט,למעטבקשותהמוגשותלאחרמתןפסקדין;רשותכאמור
לאתינתן,אלאאםכןשוכנעביתהמשפטכילאהיהניתןלצייןאתהבקשהברשימת
הבקשותאוכילבעלהדיןהצדקסבירלמחדלו;אישרביתהמשפטהגשתבקשהבמועד

מאוחריותר,רשאיהואלהורותעלדרךהדיוןבהב

בקשהשביתהמשפטלאהורהעלהדרךלהגשתה,תוגשבכתבב )ח(

תיקוןשלטענהעובדתיתאוהוספתה,טעוניםתצהירתמציתימטעםבעלהדיןשתיקן48ב
אוהוסיףאותה,המאמתאתהעובדותהאמורותבלבד,בהיקףובתנאיםשיורהבית

המשפטבעתמתןההיתרלתיקוןב

תצהירלתיקון
טענהעובדתית

פרק ח': בקשות ורשימת בקשות

לאיוגשובקשותכלשהןבמועדשלאחרהגשתכתבהגנהעדמועדישיבתקדם–49ב )א(
המשפטהראשונה,זולתאםהבקשההיאאחתמאלה:

בקשות

בקשהלסעדזמנילפיפרקט"ו; )1(

בקשהלגבייתעדותמוקדמתלפיתקנה73; )2(

בקשהלעיכובהליכיםלפיסעיפיםץאו6לחוקהבוררותאועליסודתניית )3(
שיפוטזר;

לפי אליה הקשור וכל דין בעל מטעם מומחה ידי על לבדיקה בקשה )4(
תקנה8;

בקשהלצירוףצדלהליך; )ץ(

בקשהלאיחודהדיוןבתובענותלפיתקנה40; )6(

בקשהלתקןכתביטענותלפיפרקז'ב )7(

בקשותהמנויותבתקנתמשנה)א(,זולתבקשהלסעדזמניובקשהלגבייתעדות )ב(
מוקדמת,יוגשולאיאוחרמארבעיםוחמישהימיםממועדהגשתכתבהטענותהאחרוןב

בעלדיןיגישרשימהשבהיצייןאתהבקשותשבהןהואמבקששביתהמשפט )ג(
ידון,וזאתלאיאוחרמארבעהעשרימיםלפניהמועדשנקבעלישיבתקדם–המשפט

הראשונהב

בעלדיןאינורשאילהגישבקשהלביתהמשפטאולציינהברשימה,אלאאםכן )ד(
פנהלבעלהדיןשכנגדשבעהימיםמראשלפחותוהודיעועלהכוונהלהגישבקשה

בעניין;האמורלאיחולעלבקשהלסעדזמניארעיכמשמעותובתקנה97ב

ברשימתהבקשותיצייןבעלהדיןאתסוגהבקשהויפרטבתמציתאתעניינה )ה(
שלכלבקשה,לרבותאתהטענותשהואמבקשלטעוןבמסגרתהואתהראיותשהוא
מבקשלהביאבתמיכהלה,אםאלהקיימות,ויבהירמתיובאיזומתכונתהואמבקש
לדוןבה;הפירוטלאיעלהעלעמודאחדלכלבקשה;בעלהדיןשכנגדרשאילהשיב
בכתבלרשימתהבקשותבתוךשבעהימיםמיוםשהומצאהלווהיקףהתשובהלא

יעלהעלעמודאחדלכלבקשהב

במועדישיבתקדם–המשפטיקבעביתהמשפטאתדרכיהדיוןבבקשותהמנויות )ו(
ברשימתהבקשות;ביתהמשפטרשאי,ביןהשאר,להורותכיבקשותמסוימותיידונו
בעלפהבישיבתקדם–משפטאובמועדמאוחריותרשיורה,אושיידונועלדרךשל
בקשהבכתבורשאיהואלתתכלהוראהאחרתבנוגעלסדריהדיוןבבקשה,לרבות

לענייןהיקףהטיעון,בכתבאובעלפהב

בקשהשלאנכללהברשימתהבקשות,לאיהיהניתןלהגישהבמועדמאוחריותר )ז(
אלאברשותביתהמשפט,למעטבקשותהמוגשותלאחרמתןפסקדין;רשותכאמור
לאתינתן,אלאאםכןשוכנעביתהמשפטכילאהיהניתןלצייןאתהבקשהברשימת
הבקשותאוכילבעלהדיןהצדקסבירלמחדלו;אישרביתהמשפטהגשתבקשהבמועד

מאוחריותר,רשאיהואלהורותעלדרךהדיוןבהב

בקשהשביתהמשפטלאהורהעלהדרךלהגשתה,תוגשבכתבב )ח(
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מועדשנקבעלדיוןבבקשהלאייחשבכמועדישיבתקדם–משפטלענייןתקנות )ט(
אלה,זולתאםביתהמשפטהורהאחרתב

הגשתבקשה
בכתבוהדיוןבה

עלבקשהשישלהגישבכתב,יחולוהוראותאלה:0ץב

המבקשיפרטאתטיעוניוכוללאסמכתאות,ויצרףלבקשהתצהירלשםאימות )1(
העובדותשביסודה;

החליטביתהמשפט,לאחרשעייןבבקשה,שאיןהיאמצריכהתשובה,ידחנהמיד; )2(

החליטביתהמשפטשהבקשהמצריכהתשובה,המשיברשאילהשיבלהבתוך )3(
המשפט; בית שהורה אחר מועד בתוך או לו, שהומצאה מיום ימים עשר ארבעה
בתשובתויפרטאתטיעוניוכוללאסמכתאות,ויצרףלהתצהירלשםאימותהעובדות

שביסודהתשובה;

ביתהמשפטרשאילהחליטעליסודהבקשהוהתשובותבלבד,אואםהדברנדרש, )4(
לאחרחקירתהמצהיריםעלתצהיריהם;

הבקשהוהתשובה,כלאחתבנפרד,לאיעלובהיקפןעלארבעהעמודים;התצהירים )ץ(
המצורפיםלאיעלובהיקפםעלשלושהעמודים;

ביתהמשפטרשאילהורותכיהבקשהתידוןבעלפהב )6(

דיוןבעלפה
בבקשה

הורהביתהמשפטכיבקשהתידוןבעלפה,ייתןהוראותלגביהיקףוסדרטענות1ץב )א(
בעליהדין,חקירתעדיםוהגשתמסמכיםבמסגרתהדיוןבהב

ביקשבעלדיןלתמוךאתבקשתובראיות,יורהביתהמשפטעלמועדלהגשתן )ב(
ואםלאהורהכאמוריוגשהתצהירלאיאוחרמארבעהעשרימיםלפניהמועדשנקבע

לדיוןב

בדיוןבעלפהבבקשהיפתחהמבקשוהמשיביהיהרשאילהשיבלטיעוניושל )ג(
המבקש,זולתאםביתהמשפטהורהאחרתב

פרקי"איחולבשינוייםהמחויביםעלהדיוןבבקשות,אלאאםכןנקבעאחרתבפרקזהב2ץבדיוןבבקשות

בתוםהדיוןבכלבקשהיפסוקביתהמשפטאתהוצאותהבקשהועלמיהןחלות,בלא3ץבהוצאותהבקשה
קשרלתוצאותההליךהעיקרי,זולתאםמצאשקיימיםטעמיםמיוחדיםשלאלחייב

בהוצאותכאמורב

קביעהבדין
דברפנייה

לביתהמשפט

נקבעבדיןשניתןלפנותלביתהמשפטבהליךעיקרישלאעלדרךכתבתביעה,לרבות,4ץב
באבעיהאולקבלתחוותדעת,תוגשהפנייהכבקשהבכתבויחולועליההוראותפרקזהב

פניותבענייניםטכנייםהנוגעיםלניהולשוטףשלההליך,לרבותפניותלשינוימועדים,ץץבפניות
יוגשואלביתהמשפטבצירוףעמדתבעלהדיןשכנגד,זולתאםלאניתןלצרפןכתוצאה
מהתנהלותושלבעלהדיןשכנגדאובשלנסיבותאחרותשלפונהלאהיתהשליטה

עליהןושצוינובפנייה;בפנייהיצויןהתאריךהמבוקשלשינויהמועדב

פרק ט': שאלונים, גילוי ועיון במסמכים
לאחרשהוגשכתבהטענותהאחרון,בעלדיןרשאילשלוחלבעלדיןאחרשאלון6ץבשאלונים )א(

שיכלולשאלותובלבדשהןנוגעותלענייןהנדוןוגםקבילותבחקירהשכנגדשלעדבעל
פהורשאיבעלדיןלהציגמסמךהנוגעלדבריםהנדוניםחלףמענהלשאלון;התשובה
לשאלוןתינתןבתצהירבתוךשלושיםימיםמיוםמסירתהשאלוןאובתוךמועדאחר

שיורהביתהמשפטב

השאלוןלאיכלוליותרמ־ץ2שאלותכוללשאלותמשנה,ואולםבתובענהלסעד )ב(
כספיבביתמשפטמחוזישסכומהעולהעלשנייםוחצימיליוןשקלים-השאלוןלא

יכלוליותרמ־0ץשאלותכוללשאלותמשנהב
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בעליהדיןישלימואתהליךהמענהלשאלוניםעדשלושיםימיםלפניהמועד )ג(
שנקבעלקדם–המשפטהראשוןאובמועדאחרשיורהביתהמשפטב

בשעתהדיוןרשאיבעלדיןלהשתמשלראיהבמקצתמתשובותיושלבעלהדין )ד(
שכנגד,ולאלהגישלביתהמשפטאתשארתשובותיו;אךאםהיהביתהמשפטסבור
שישקשרביןתשובותאחרותלביןהתשובותשהוגשוכראיהעדשאיןלהשתמשבאלה

בלעדיאלה,רשאיהואלהורותשיוגשולביתהמשפטגםהתשובותהאחרותב

לאחרשהוגשכתבהטענותהאחרוןועדשישיםימיםלפניהמועדשנקבעלקדם–7ץבגילוימסמכים
המשפטהראשוןאובמועדאחרשיורהביתהמשפט,יחליפובעליהדיןתצהיריגילוי
מסמכיםהמאמתיםאתרשימתכלהמסמכיםהנוגעיםלענייניםהשנוייםבמחלוקת,
המצוייםאושהיומצוייםברשותואובשליטתושלבעלהדיןושאותרועלידולאחר
חקירהודרישה;אםהמסמךאינומצויעודברשותואובשליטתו,יפרטאתהנסיבות

הקשורותלכךב

עדשלושיםימיםלפניהמועדשנקבעלקדם–המשפטהראשוןאובמועדאחר8ץבעיוןבמסמכים )א(
שיורהביתהמשפטישלימובעליהדיןאתהליכיהעיוןבמסמכיםויאפשרוהאחד
למשנהולצלמםעלחשבוןבעלהדיןשביקשאתהעיון,אםלאניתןלמוסרםכשהם

סרוקיםב

ביתהמשפטרשאילדחותאתמועדהעיוןבמסמכיםמסוימיםעדלאחרסיום )ב(
פרשתהתביעהאםשוכנעשעיוןבמועדועלוללהביאאתהתובעלשיבושראיותיו

ולפגועבגילויהאמתב

בקשהבענייןהליך
גילויועיון

בקשהבענייןהליךגילויועיון,לרבותבקשהבענייןמענהלשאלוןובקשהלדחייתמועד9ץב
העיוןאולגילוימסמךפלוני,תועלהברשימתהבקשותלפיתקנה49)ג(ב

אי–מילויהוראות
הפרק

הליכיגילויועיוןנאותיםמהוויםתנאיבסיסילקיומושלהליךשיפוטיראויוהוגן;60ב )א(
סברביתהמשפטשבעלדיןלאקייםכראויאתחובתולפיפרקזה,רשאיהואלחייבו

באופןמיידיבהוצאותובמקריםמיוחדיםאףלמחוקאתכתבטענותיוב

לאהוגשתצהירגילוימסמכיםכלל,יורהביתהמשפטעלמחיקתכתבהטענות )ב(
שלבעלהדיןשלאהגישאתהתצהיר,זולתאםמצאטעמיםמיוחדיםשלאלעשותכןב

בלילגרועמהאמורבתקנתמשנה)א(,בעלדיןשאינומגלהמסמךשישלגלותואו )ג(
שאינונענהלדרישהלעייןבמסמךשגילה,לאיהיהרשאילהגישאתהמסמךכראיה
מטעמובאותהתובענה,אלאברשותביתהמשפטלאחרשנוכחלדעתכיהיהלבעל

הדיןהצדקסבירלמחדלוב

פרק י': קדם–משפט
מועדלקיום
קדם–משפט

ישיבתקדם–המשפטתיקבעלאחרשהוגשכתבהגנהוחלףהמועדלהגשתכתב61ב )א(
ההגנההאחרוןב

ביתהמשפטרשאילהורותשבעליהדיןיתייצבובעצמם;אםבעלהדיןהואתאגיד )ב(
-יתייצבנציגמוסמך,ואםבעלהדיןהואמדינה-יתייצבנציגמטעמההבקיאבפרטי

ההליך,ונציגהמוסמךלהחליטבעניינהיהיהזמיןבטלפוןבזמןישיבתקדם–המשפטב

ביתהמשפטרשאילקייםישיבתקדם–משפטגםבהיוועדותחזותית,בשיחתועידה )ג(
אובכלאמצעיטכנולוגיאחרב

מסמכיםלהגשה
לקראתקדם–

המשפט

התובעיגישעדארבעהעשרימיםלפניישיבתקדם–המשפטהראשונהוהנתבעיגיש62ב
עדשבעהימיםלפניישיבהזואתהמסמכיםהמפורטיםלהלןוכלמסמךנוסףשעליו

יורהביתהמשפט:

בעליהדיןישלימואתהליךהמענהלשאלוניםעדשלושיםימיםלפניהמועד )ג(
שנקבעלקדם–המשפטהראשוןאובמועדאחרשיורהביתהמשפטב

בשעתהדיוןרשאיבעלדיןלהשתמשלראיהבמקצתמתשובותיושלבעלהדין )ד(
שכנגד,ולאלהגישלביתהמשפטאתשארתשובותיו;אךאםהיהביתהמשפטסבור
שישקשרביןתשובותאחרותלביןהתשובותשהוגשוכראיהעדשאיןלהשתמשבאלה

בלעדיאלה,רשאיהואלהורותשיוגשולביתהמשפטגםהתשובותהאחרותב

לאחרשהוגשכתבהטענותהאחרוןועדשישיםימיםלפניהמועדשנקבעלקדם–7ץב
המשפטהראשוןאובמועדאחרשיורהביתהמשפט,יחליפובעליהדיןתצהיריגילוי
מסמכיםהמאמתיםאתרשימתכלהמסמכיםהנוגעיםלענייניםהשנוייםבמחלוקת,
המצוייםאושהיומצוייםברשותואובשליטתושלבעלהדיןושאותרועלידולאחר
חקירהודרישה;אםהמסמךאינומצויעודברשותואובשליטתו,יפרטאתהנסיבות

הקשורותלכךב

גילוימסמכים

עדשלושיםימיםלפניהמועדשנקבעלקדם–המשפטהראשוןאובמועדאחר8ץב )א(
שיורהביתהמשפטישלימובעליהדיןאתהליכיהעיוןבמסמכיםויאפשרוהאחד
למשנהולצלמםעלחשבוןבעלהדיןשביקשאתהעיון,אםלאניתןלמוסרםכשהם

סרוקיםב

עיוןבמסמכים

ביתהמשפטרשאילדחותאתמועדהעיוןבמסמכיםמסוימיםעדלאחרסיום )ב(
פרשתהתביעהאםשוכנעשעיוןבמועדועלוללהביאאתהתובעלשיבושראיותיו

ולפגועבגילויהאמתב

בקשהבענייןהליךגילויועיון,לרבותבקשהבענייןמענהלשאלוןובקשהלדחייתמועד9ץב
העיוןאולגילוימסמךפלוני,תועלהברשימתהבקשותלפיתקנה49)ג(ב

בקשהבענייןהליך
גילויועיון

הליכיגילויועיוןנאותיםמהוויםתנאיבסיסילקיומושלהליךשיפוטיראויוהוגן;60ב )א(
סברביתהמשפטשבעלדיןלאקייםכראויאתחובתולפיפרקזה,רשאיהואלחייבו

באופןמיידיבהוצאותובמקריםמיוחדיםאףלמחוקאתכתבטענותיוב

אי–מילויהוראות
הפרק

לאהוגשתצהירגילוימסמכיםכלל,יורהביתהמשפטעלמחיקתכתבהטענות )ב(
שלבעלהדיןשלאהגישאתהתצהיר,זולתאםמצאטעמיםמיוחדיםשלאלעשותכןב

בלילגרועמהאמורבתקנתמשנה)א(,בעלדיןשאינומגלהמסמךשישלגלותואו )ג(
שאינונענהלדרישהלעייןבמסמךשגילה,לאיהיהרשאילהגישאתהמסמךכראיה
מטעמובאותהתובענה,אלאברשותביתהמשפטלאחרשנוכחלדעתכיהיהלבעל

הדיןהצדקסבירלמחדלוב

פרק י': קדם–משפט

ישיבתקדם–המשפטתיקבעלאחרשהוגשכתבהגנהוחלףהמועדלהגשתכתב61ב )א(
ההגנההאחרוןב

מועדלקיום
קדם–משפט

ביתהמשפטרשאילהורותשבעליהדיןיתייצבובעצמם;אםבעלהדיןהואתאגיד )ב(
-יתייצבנציגמוסמך,ואםבעלהדיןהואמדינה-יתייצבנציגמטעמההבקיאבפרטי

ההליך,ונציגהמוסמךלהחליטבעניינהיהיהזמיןבטלפוןבזמןישיבתקדם–המשפטב

ביתהמשפטרשאילקייםישיבתקדם–משפטגםבהיוועדותחזותית,בשיחתועידה )ג(
אובכלאמצעיטכנולוגיאחרב

התובעיגישעדארבעהעשרימיםלפניישיבתקדם–המשפטהראשונהוהנתבעיגיש62ב
עדשבעהימיםלפניישיבהזואתהמסמכיםהמפורטיםלהלןוכלמסמךנוסףשעליו

יורהביתהמשפט:

מסמכיםלהגשה
לקראתקדם–

המשפט
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שבכוונתולהזמיןלמתןעדות,לשםהצגתמסמכיםאולמתן רשימתהעדים )1(
תעודתעובדציבוראותעודהציבורית;הרשימהתכלולבצדכלעדפירוטתמציתישל
הצורךוהמטרהשלהעדתו;קייםחששממשילהשפעהעלעדאואםקייםטעםמספק
אחר,רשאיבעלהדיןלצייןזאתברשימהבלילצייןאתשמווהפירוטהנדרשובישיבת

קדם–המשפטיבוררהעניין;

רשימתהמסמכיםמתוךתצהירגילויהמסמכים,שבכוונתבעלהדיןלהגישכראיה )2(
במהלךהמשפטב

ישיבתקדם–
המשפטוסמכות

ביתהמשפט
בקדם–משפט

ככלל,ראוישביתהמשפטישאףכישלבקדם–המשפטלאיעלהעלשתיישיבות63ב )א(
בביתמשפטהשלוםועלשלושישיבותבביתהמשפטהמחוזיב

בישיבתקדם–המשפטיורהביתהמשפטעלדרכיהדיוןבתובענהבמטרהלייעלו, )ב(
לפשטוולהחישו;בכללזהרשאיהואמיוזמתואולבקשתבעלדין-

להורותעלשלביהדיוןבתובענהועלהמועדיםלקיומם; )1(

להורותעלדרךועיתוישמיעתהודעותלצדשלישיותביעותשכנגד; )2(

ברשימת המנויות בבקשות הדיון דרכי ועל ההגשה אופן על להורות )3(
הבקשות;

לפצלאתהדיוןולתתכלהוראהדיוניתבנוגעלדרךליבוןהמחלוקות; )4(

להורותעלמתכונתניהולההליך,משךזמןהוכחתהטענותוכשרותןשל )ץ(
הראיות;

להורותעלסדרהעדיםשיתייצבולדיוןאויציגומסמכיםואתמשךזמן )6(
החקירותוכןלקבועשחקירתעדמסויםהיאמיותרתואינהנדרשת;

להורותעלשמיעתעדותמוקדמת,עדותמחוץלכותליביתהמשפטאו )7(
בהיוועדותחזותיתוכןעלהפקדתערובהלהבטחתהוצאותהעדים;

למנותמומחהלשםבירורמחלוקתשביןבעליהדין; )8(

את שיכלול נפרד או מאוחד מוצגים תיק להגיש הדין לבעלי להורות )9(
המוצגיםשלכלבעליהדין;

להורותעלצירוףבעלידיןומחיקתם; )10(

להורותעלתיקוןכתביהטענות,מחיקתכלדברשאינודרושלענייןובירור )11(
רשימתהשאלותהשנויותבמחלוקתועריכתהפלוגתות;

לתתסעדזמני; )12(

עובדה על המשפט, בית באולם הנוכח כל של עדות אתר על לשמוע )13(
שבמחלוקתולקבלמענהלשאלותבענייניםהנוגעיםלסכסוךנושאהתובענה;

להורותלבעלהדיןלהשיבבתצהירעלשאלותשונותאועלענייניםשונים; )14(

למחוקאתכתבהתביעהאולדחותאתהתובענהאולתתפסקדיןאם )ץ1(
מצאשכתבההגנהאינומגלההגנהכלל;

להציעלבעליהדיןהצעתפשרהאולהציעלהםלפסוקעלדרךהפשרה )16(
אומנגנוןחלופיליישובהסכסוךב

איןבאמורבתקנותמשנה)א(או)ב(כדילגרועמסמכותביתהמשפטלתתהחלטות )ג(
הנוגעותלניהולההליךגםלפניישיבתקדם–המשפטב
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בישיבתקדם–המשפטהמסכמתיורהביתהמשפטעלסדריהדיוןבתובענהובכלל )ד(
זה,יורהעלמועדישמיעתהעדיםוהסיכומיםויקצובאתמשךהעדות,זמניהחקירות

ומשךהסיכומיםשלכלאחדמהםב

פרק י"א: הדיון

לאחרישיבתקדם–המשפטהמסכמתיתקייםדיוןבמועדיםשביתהמשפטיורה,64ברציפותהדיון )א(
ובמסגרתויובאוראיותבעליהדיןב

הדיוןבהליךשבוהחלהשמיעתהראיותיתקייםברצףוהמשךהדיוןבמועדנדחה )ב(
יתקייםבתוךימיםספורים,זולתאםנסיבותהענייןמחייבותאחרת;לענייןזה,עלבית
המשפטלהבטיח,ככלל,שחקירהנגדיתשלעדתהיהמידובהמשךלחקירתוהראשיתב

ככללישלקייםכלדיוןהקבועבביתהמשפטבמועדשנקבעבץ6בשינוימועדדיון )א(

ביקשבעלהדיןלשנותאתמועדהדיון,יצייןבכותרתהפנייהאתהמועדשאותו )ב(
הואמבקשלשנותויצרףאתהמסמכיםהמאמתיםאתהעובדותהמפורטותבפנייתוב

טעמיםכגוןשיקולינוחות,הסכמתבעליהדין,עומסעבודה,קיוםמשאומתן )ג(
לפשרהאוהליךגישורלאיהוו,ככלל,עילהמספקתלשינוימועדהדיוןב

בפנייהלשינוימועדדיוןשביסודהנסיבותאישיותשלבעלדיןאובא־כוחויבחן )ד(
ביתהמשפטהאםהיהניתןלמצואפתרוןסביראחרשיאפשראתקיוםהדיוןאואת

הקדמתוב

פנייהלשינוימועדהדיוןמחמתקיומםשלמספרדיוניםבאותומועדתוגשמיד )ה(
עםהיוודעקיומושלדיוןמקביל;פנייהשלאתוגשכאמוריכולשתידחהמטעםזה
בלבד;שינוימועדדיוןבשלקיומושלדיוןמקבילייעשהרקאםמתבררכילאניתן

לקייםאתשניהדיוניםבמועדםתוךמיצויאמצעיםסביריםאחריםב

הפניות מספר את המשפט בית יבחן דיון מועד לשינוי בפנייה החלטה בכל )ו(
הקודמותשהוגשובתיקואתמשךהזמןשבוהתיקתלויועומדב

ביתהמשפטרשאילחייבאתהפונהבהוצאותלטובתבעלהדיןשכנגדאולטובת )ז(
אוצרהמדינהאםסברשהנסיבותמצדיקותזאתב

באיןקביעהאחרתהמתחייבתמנסיבותהעניין,בתחילהתבואפרשתהתביעהולאחריה66בסדרהטיעון
פרשתההגנה;הבאתראיותמפריכותטעונהרשותמביתהמשפטב

ביתהמשפטיחליטאםהעדויותהראשיותיישמעובעלפהאובכתב;בהחלטתו67בדרךהבאתהראיות )א(
לגביאופןשמיעתהעדויותישקולביתהמשפט,ביןהשאר,אתהיקףהראיותבכתב
ובעלפה,אתמורכבותהשלהתביעהוטיבהסכסוךביןהצדדיםתוךמתןעדיפות
לשמיעתעדויותבעלפה,אםישבכךכדילסייעלגילויהאמתולניהוליעילשלהדיוןב

בלילגרועמהאמורבתקנתמשנה)א(,בתובענהלסעדכספיבביתמשפטמחוזי )ב(
שסכומהעולהעלשנייםוחצימיליוןשקליםחדשים,תינתןעדיפותלמתןעדותבכתב

אםישבכךכדילסייעלגילויהאמתולניהוליעילשלהדיוןב

לאחרשהוזהרהעדכדין,בעלהדיןשזימןאתהעדיחקרוהובחקירהראשיתובעל )ג(
הדיןשכנגדרשאילחקוראתהעדבחקירהנגדית;בעלהדיןשזימןאתהעדרשאי
לחזורולחקוראותובחקירהחוזרת,לגביענייניםהנובעיםמהחקירההנגדיתשנותרה
לגביהםאי–בהירות;לענייןתקנתמשנהזו,"בעלדיןשכנגד"-כלבעלדיןהמצויבחזית
מחלוקתמהותיתעםבעלהדיןשזימןאתהעדאושביתהמשפטהתירלולחקוראת

העדבחקירהנגדיתב

בישיבתקדם–המשפטהמסכמתיורהביתהמשפטעלסדריהדיוןבתובענהובכלל )ד(
זה,יורהעלמועדישמיעתהעדיםוהסיכומיםויקצובאתמשךהעדות,זמניהחקירות

ומשךהסיכומיםשלכלאחדמהםב

פרק י"א: הדיון

לאחרישיבתקדם–המשפטהמסכמתיתקייםדיוןבמועדיםשביתהמשפטיורה,64ב )א(
ובמסגרתויובאוראיותבעליהדיןב

רציפותהדיון

הדיוןבהליךשבוהחלהשמיעתהראיותיתקייםברצףוהמשךהדיוןבמועדנדחה )ב(
יתקייםבתוךימיםספורים,זולתאםנסיבותהענייןמחייבותאחרת;לענייןזה,עלבית
המשפטלהבטיח,ככלל,שחקירהנגדיתשלעדתהיהמידובהמשךלחקירתוהראשיתב

ככללישלקייםכלדיוןהקבועבביתהמשפטבמועדשנקבעבץ6ב שינוימועדדיון)א(

ביקשבעלהדיןלשנותאתמועדהדיון,יצייןבכותרתהפנייהאתהמועדשאותו )ב(
הואמבקשלשנותויצרףאתהמסמכיםהמאמתיםאתהעובדותהמפורטותבפנייתוב

טעמיםכגוןשיקולינוחות,הסכמתבעליהדין,עומסעבודה,קיוםמשאומתן )ג(
לפשרהאוהליךגישורלאיהוו,ככלל,עילהמספקתלשינוימועדהדיוןב

בפנייהלשינוימועדדיוןשביסודהנסיבותאישיותשלבעלדיןאובא־כוחויבחן )ד(
ביתהמשפטהאםהיהניתןלמצואפתרוןסביראחרשיאפשראתקיוםהדיוןאואת

הקדמתוב

פנייהלשינוימועדהדיוןמחמתקיומםשלמספרדיוניםבאותומועדתוגשמיד )ה(
עםהיוודעקיומושלדיוןמקביל;פנייהשלאתוגשכאמוריכולשתידחהמטעםזה
בלבד;שינוימועדדיוןבשלקיומושלדיוןמקבילייעשהרקאםמתבררכילאניתן

לקייםאתשניהדיוניםבמועדםתוךמיצויאמצעיםסביריםאחריםב

הפניות מספר את המשפט בית יבחן דיון מועד לשינוי בפנייה החלטה בכל )ו(
הקודמותשהוגשובתיקואתמשךהזמןשבוהתיקתלויועומדב

ביתהמשפטרשאילחייבאתהפונהבהוצאותלטובתבעלהדיןשכנגדאולטובת )ז(
אוצרהמדינהאםסברשהנסיבותמצדיקותזאתב

באיןקביעהאחרתהמתחייבתמנסיבותהעניין,בתחילהתבואפרשתהתביעהולאחריה66ב
פרשתההגנה;הבאתראיותמפריכותטעונהרשותמביתהמשפטב

סדרהטיעון

ביתהמשפטיחליטאםהעדויותהראשיותיישמעובעלפהאובכתב;בהחלטתו67ב )א(
לגביאופןשמיעתהעדויותישקולביתהמשפט,ביןהשאר,אתהיקףהראיותבכתב
ובעלפה,אתמורכבותהשלהתביעהוטיבהסכסוךביןהצדדיםתוךמתןעדיפות
לשמיעתעדויותבעלפה,אםישבכךכדילסייעלגילויהאמתולניהוליעילשלהדיוןב

דרךהבאתהראיות

בלילגרועמהאמורבתקנתמשנה)א(,בתובענהלסעדכספיבביתמשפטמחוזי )ב(
שסכומהעולהעלשנייםוחצימיליוןשקליםחדשים,תינתןעדיפותלמתןעדותבכתב

אםישבכךכדילסייעלגילויהאמתולניהוליעילשלהדיוןב

לאחרשהוזהרהעדכדין,בעלהדיןשזימןאתהעדיחקרוהובחקירהראשיתובעל )ג(
הדיןשכנגדרשאילחקוראתהעדבחקירהנגדית;בעלהדיןשזימןאתהעדרשאי
לחזורולחקוראותובחקירהחוזרת,לגביענייניםהנובעיםמהחקירההנגדיתשנותרה
לגביהםאי–בהירות;לענייןתקנתמשנהזו,"בעלדיןשכנגד"-כלבעלדיןהמצויבחזית
מחלוקתמהותיתעםבעלהדיןשזימןאתהעדאושביתהמשפטהתירלולחקוראת

העדבחקירהנגדיתב
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במקרהשלהתנגדותלשאלהשהוצגהלעד,יצייןהמתנגדאתנימוקיהתנגדותולאלתר68בהתנגדותלשאלות
ובעלהדיןהמבקשלהציגאתהשאלהישיבמידלהתנגדות;ביתהמשפטיכריעבעניין

ההתנגדותלשאלהובענייןקבילותהמידבתוםטיעוניבעליהדיןב

סמכותבית
המשפטבחקירה

ביתהמשפטרשאילזמןכלאדםלתתעדות,לדרושמכלאדםהנוכחבאולםבית69ב )א(
המשפטלהעיד,ולשובולזמןלעדותנוספתעדשכברנחקרב

ביתהמשפטרשאילתתכלהוראהבמסגרתחקירתעדובכללזה,להציגלעדכל )ב(
שאלהשתיראהלואולהורותלולהציגכלמסמךהמצויברשותואובשליטתוב

הגשתהעתק
מסמך

בעלדיןלאיצרףלכתבטענותנספחמקוריולאימסורכראיהלביתהמשפטמסמך70ב )א(
מקוריאלאאתהעתקובלבד,זולתאםהורהביתהמשפטאחרתב

הגישבעלהדיןנספחאומסמךמקורילפיהחלטתביתהמשפט,יודיעעלכך )ב(
למזכירותביתהמשפטבהודעהבכתבשתוכתרבמילים"הודעהבדברהגשתמסמך

מקורי"ב

איןבאמורכדילגרועמהחובהלהציגמסמךמקורימקוםשבוקיימתחובהכזוב )ג(

הצגתראיות
במדיהאלקטרונית

אודיגיטלית
עלידיבעלדין

בעלדיןהמבקשלהציגראיהבמדיהאלקטרוניתאודיגיטלית,יודיעלביתהמשפט71ב
עלכוונתולעשותכןלאיאוחרמשלושהימיםלפנימועדהדיון;מנהלבתיהמשפט
רשאילהורותעלהמתכונתשבהתוגשראיהובאיןהוראהכאמור-לפיהוראתנשיא

ביתהמשפטב

עדותבהיוועדות
חזותית

ביתהמשפטרשאילהתירשמיעתעדותבדרךשלהיוועדותחזותיתבתוךשטחה72ב )א(
שלמדינתישראלאומחוצהלהלפיהוראותשייתן,אםהשתכנעכיהתקיימוהתנאים

האלה:

הגעתושלהעדלביתהמשפטשבונדונההתובענהשבעניינההואנדרש )1(
להעידתקשהעליומאוד,והואנתןאתהסכמתולמתןעדותבדרךזו;

עדותושלהעדחיוניתלשאלותהשנויותבמחלוקת; )2(

איןמניעהמבחינתמדינתהחוץלשמיעתעדותבדרךזובתחומהב )3(

היוועדותחזותיתתתאפשראםהמקוםשבוימסורהעדאתעדותוואולםבית )ב(
המשפטשבונדונההתובענהיכללו,ביןהשאר-

מכשורהמאפשרלעדלראותולשמועבמהלךעדותואתהמתרחשבאולם )1(
ביתהמשפטשבונדונההתובענהשבעניינההואנדרשלהעיד,אםביתהמשפט

מצאשהדברדרושבנסיבותהעניין;

מצלמההמאפשרתצילוםתקריבשלמסמכים; )2(

מסךצפייהמרכזיבאולםביתהמשפטוכןמסךצפייהאישילשופטב )3(

מנהלבתיהמשפטרשאילהורותעלדרישותטכניותלענייןהאמצעיםהנדרשים )ג(
לשמיעתהעדותבהיוועדותחזותיתב

ביתהמשפטרשאיבכלעתלהורותעלגבייתעדותמוקדמתועלאופןגבייתה,73בעדותמוקדמת )א(
כלעודקייםחששסבירשלאיהיהניתןלשמועאתהעדבמועדהרגילאואםבעלי

הדין,המיוצגיםכולםבידיעורכידין,הסכימולכךב

העדותהמוקדמתתיגבהבדרךשגוביםעדותבביתהמשפטודינהכדיןעדות )ב(
שנשמעהבביתהמשפטלכלדברועניין,ואםלאניתןלגבותעדותבדרךכאמור-יכול

שעוזרמשפטיאומתמחהישמעואותהב
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אםהעדותהמוקדמתלאנשמעהלפנישופטאולאהוקלטה-היאתיקראלפני )ג(
העד,ואםהודהבנכונותה-יחתוםעליה,וכןיחתוםעליהגובההעדותכאמורב

אםבשעתגבייתעדותכאמורהובעההתנגדותלשאלהמסוימת,תתועדהשאלה, )ד(
ההתנגדות,הנימוקיםבעדונגדוהתשובהבפרוטוקול;בסמוךלאחרקבלתהפרוטוקול

יכריעביתהמשפטאםישלקבלאתההתנגדותאולנהוגבתשובהבדרךאחרתב

העדותהמוקדמתתצורףלפרוטוקולתיקביתהמשפטב )ה(

סיכומיטענותבעליהדיןיישמעובעלפהבהקדםהאפשרילאחרסיוםהבאת74בדרךסיכוםטענות )א(
הראיות;ביתהמשפטרשאיבמקריםהמתאימיםבלבדלהורותשסיכומיהטענותעל

הפרשהכולהאועלשאלהמסוימתשהורה,יוגשובכתבב

ביתהמשפטיורהעלסדרסיכומיהטענות,משךהטענותשבעלפהאוהיקף )ב(
הטענותשבכתבב

דיןאי–הגשתסיכומיהטענותבכתבבמועד,כדיןאי–התייצבותלדיוןב )ג(

אי–התייצבות
לדיון

לאהתייצבבעלדיןולאניתןטעםסבירלאי–ההתייצבות,יחולוהוראותאלה:ץ7ב

לאהתייצבהתובע,ימחקביתהמשפטאתכתבהתביעהאוידחהאתהתביעה )1(
אםמצאטעמיםמיוחדיםלדחייה;

לאהתייצבהנתבעוהתובעהתייצב,רשאיהתובעלהוכיחאתתביעתו,ויהיה )2(
זכאילסעדשביקשלפיהראיותשהתקבלוב

ביתהמשפטרשאיבכלעתלהורותעלהפרדתהדיוןולדוןתחילהבחלקמהמחלוקות,76בהפרדתהדיון
העילותאוהסעדים,לצורךייעולההליךוככלשיראהלנכוןב

המשךדיוןבפני
מותבאחר

נבצרמשופט,מכלסיבהשהיא,לסייםאתהדיון,רשאישופטאחרלהמשיךמןהשלב77ב
שבוהפסיקקודמוב

פרק י"ב: דיון מהיר
פרקזהיחולעלתביעה,באחדממקריםאלה:78בתחולתההוראות )א(

תביעהשסכומהאושווינושאהאינועולהעל000,ץ7שקליםחדשים,זולת )1(
כלאלה:

תביעהשהוגשהבקשהלאשרהכתובענהייצוגית; )א(

תביעהשעילתהבחוקפיצוייםלנפגעיתאונותדרכים,התשל"ה- )ב(
ץ14197;

תביעהלפינוימושכרב )2(

ביתהמשפטרשאילהורותכיתביעההמוגשתלביתמשפטהשלום,שאינהתביעה )ב(
הנדונהבמסלולדיוןמהיר,תידוןכתביעהבמסלולכאמור,אםסברכיהיאמתאימה

לכךב

ביתמשפטרשאיבכלעת,להורותכיתביעהאותביעהשכנגדבמסלולדיוןמהיר )ג(
תועברלמסלולדיוןרגיל,אםמצאכיהיאאינהמתאימהלהתנהלבדיוןמהירב

צרופותלכתב
טענותבתובענה

בדיוןמהיר

נוסח79ב לפי ערוך מטעמו תצהיר מהיר בדיון בתובענה טענות לכתב יצרף דין בעל
טופסץשבתוספתהראשונה,לשםאימותהעובדותשבכתבהטענותוכןחוותדעת
מומחה,אםנדרש;תצהירבעלדיןשלאצורףלכתבהטענותבעתהגשתו,לאיוגש,
אלאברשותביתהמשפט;בעלדיןרשאילצרףתצהירשלאדםאחר,ובלבדשיפרט

בתצהירמטעמומדועהעובדותשבכתבהטענותאינןבידיעתוב

אםהעדותהמוקדמתלאנשמעהלפנישופטאולאהוקלטה-היאתיקראלפני )ג(
העד,ואםהודהבנכונותה-יחתוםעליה,וכןיחתוםעליהגובההעדותכאמורב

אםבשעתגבייתעדותכאמורהובעההתנגדותלשאלהמסוימת,תתועדהשאלה, )ד(
ההתנגדות,הנימוקיםבעדונגדוהתשובהבפרוטוקול;בסמוךלאחרקבלתהפרוטוקול

יכריעביתהמשפטאםישלקבלאתההתנגדותאולנהוגבתשובהבדרךאחרתב

העדותהמוקדמתתצורףלפרוטוקולתיקביתהמשפטב )ה(

סיכומיטענותבעליהדיןיישמעובעלפהבהקדםהאפשרילאחרסיוםהבאת74ב )א(
הראיות;ביתהמשפטרשאיבמקריםהמתאימיםבלבדלהורותשסיכומיהטענותעל

הפרשהכולהאועלשאלהמסוימתשהורה,יוגשובכתבב

דרךסיכוםטענות

ביתהמשפטיורהעלסדרסיכומיהטענות,משךהטענותשבעלפהאוהיקף )ב(
הטענותשבכתבב

דיןאי–הגשתסיכומיהטענותבכתבבמועד,כדיןאי–התייצבותלדיוןב )ג(

אי–התייצבותלאהתייצבבעלדיןולאניתןטעםסבירלאי–ההתייצבות,יחולוהוראותאלה:ץ7ב
לדיון

לאהתייצבהתובע,ימחקביתהמשפטאתכתבהתביעהאוידחהאתהתביעה )1(
אםמצאטעמיםמיוחדיםלדחייה;

לאהתייצבהנתבעוהתובעהתייצב,רשאיהתובעלהוכיחאתתביעתו,ויהיה )2(
זכאילסעדשביקשלפיהראיותשהתקבלוב

ביתהמשפטרשאיבכלעתלהורותעלהפרדתהדיוןולדוןתחילהבחלקמהמחלוקות,76ב
העילותאוהסעדים,לצורךייעולההליךוככלשיראהלנכוןב

הפרדתהדיון

נבצרמשופט,מכלסיבהשהיא,לסייםאתהדיון,רשאישופטאחרלהמשיךמןהשלב77ב
שבוהפסיקקודמוב

המשךדיוןבפני
מותבאחר

פרק י"ב: דיון מהיר

פרקזהיחולעלתביעה,באחדממקריםאלה:78ב תחולתההוראות)א(

תביעהשסכומהאושווינושאהאינועולהעל000,ץ7שקליםחדשים,זולת )1(
כלאלה:

תביעהשהוגשהבקשהלאשרהכתובענהייצוגית; )א(

תביעהשעילתהבחוקפיצוייםלנפגעיתאונותדרכים,התשל"ה- )ב(
ץ14197;

תביעהלפינוימושכרב )2(

ביתהמשפטרשאילהורותכיתביעההמוגשתלביתמשפטהשלום,שאינהתביעה )ב(
הנדונהבמסלולדיוןמהיר,תידוןכתביעהבמסלולכאמור,אםסברכיהיאמתאימה

לכךב

ביתמשפטרשאיבכלעת,להורותכיתביעהאותביעהשכנגדבמסלולדיוןמהיר )ג(
תועברלמסלולדיוןרגיל,אםמצאכיהיאאינהמתאימהלהתנהלבדיוןמהירב

נוסח79ב לפי ערוך מטעמו תצהיר מהיר בדיון בתובענה טענות לכתב יצרף דין בעל
טופסץשבתוספתהראשונה,לשםאימותהעובדותשבכתבהטענותוכןחוותדעת
מומחה,אםנדרש;תצהירבעלדיןשלאצורףלכתבהטענותבעתהגשתו,לאיוגש,
אלאברשותביתהמשפט;בעלדיןרשאילצרףתצהירשלאדםאחר,ובלבדשיפרט

בתצהירמטעמומדועהעובדותשבכתבהטענותאינןבידיעתוב

צרופותלכתב
טענותבתובענה

בדיוןמהיר

ס"חהתשל"ה,עמ'234ב 14
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הוראותומועדים
מיוחדים

כתבהגנהבמסלולדיוןמהיריוגשבתוךארבעיםוחמישהימיםממועדהמצאת80ב )א(
כתבהתביעהלידיהנתבעב

נתבעבמסלולדיוןמהיררשאיעםהגשתכתבההגנהלתתהודעהלצדשלישי )ב(
לפיתקנה22ו־23,אםניתנהלכךרשותביתהמשפט,ואולםהמועדלהגשתכתבהגנה

עלידיהצדהשלישיהואארבעיםוחמישהימיםב

ביתהמשפטיורהעלמועדישיבתקדם–משפטבדיוןמהירשלאיהיהמאוחר )ג(
מתשעיםימיםממועדהגשתכתבההגנההאחרון;בדיוןמהירראוישתתקייםישיבה

אחתבלבדשלקדם–משפטב

ביתהמשפטיורהעלמועדלדיוןבמסלולדיוןמהירשלאיהיהמאוחרמשישה )ד(
חודשיםממועדהגשתכתבההגנההאחרוןב

החלטהבבקשהשהוגשהבמסלולדיוןמהירתינתןבתוךשבעהימיםממועד )ה(
הדיוןבה,אוממועדהגשתתשובתהמשיבלביתהמשפט,לפיהענייןב

הדיוןבתובענהבמסלולדיוןמהיריסתייםבתוךיוםאחד;סברביתהמשפטכי )ו(
ישצורךבכך,רשאיהואלהורותעלימידיוןנוספים,ככלהאפשר,ברציפותעדגמר
חקירתהעדים;לאיידחההמועדלדיוןבתביעהביותרמארבעהעשרימיםמיוםהדיון

האחרוןבה,אלאבאישורנשיאביתהמשפטאוסגנושהואהסמיךלכךב

בעליהדיןרשאיםלהגישלביתהמשפט,עדארבעהעשרימיםלפניהמועדשנקבע )ז(
לדיון,רשימתאסמכתאותמשפטיותועיקריטיעוןבכתבבהיקףשלאיעלהעלחמישה
עמודיםסךהכול;סיכוםטענותבעליהדיןיהיהבעלפהביוםהדיוןבתובענהלאחר

סיוםהבאתהראיות,אלאאםכןביתהמשפטהורהאחרתמטעמיםמיוחדיםב

תביעהלפינוי
מושכר-הוראות

מיוחדות

תביעהלפינוימושכרלפיפרקזהלאתכילסעדיםנוספיםוהתובערשאילתבוע81ב )א(
אותה בשל נוספים סעדים המשפט, מבית רשות בקבלת צורך בלא נפרד, בהליך
עילה;אםהוגשהתביעהנוספת,יודיעעלכךהתובעלביתהמשפטויידרשלצייןאם

מתקיימיםבתביעההתנאיםהנדרשיםלצורךקיוםדיוןבהבמסלולשלדיוןמהירב

כתבהגנהבתביעהלפינוימושכריוגשבתוךשלושיםימיםממועדהמצאתכתב )ב(
התביעהב

נתבעבתביעהלפינוימושכראינורשאילהגישתביעהשכנגדאוהודעהלצד )ג(
שלישיב

בתביעהלפינוימושכרלאתתקייםישיבתקדם–משפטוההוראותלענייןישיבה )ד(
כאמורלאיחולועלהליךמסוגזהב

ביתהמשפטיורהעלמועדלדיוןבתביעהלפינוימושכרשלאיהיהמאוחר )ה(
משלושיםימיםממועדהגשתכתבההגנההאחרוןב

פסקהדין
בתובענה

בדיוןמהיר

עםתוםהדיוןבתובענהולכלהמאוחרבתוךארבעהעשרימים,ייתןביתהמשפט82ב )א(
פסקדין,זולתאםנשיאביתהמשפטאישרלתתאתפסקהדיןבמועדמאוחריותרב

פסקהדיןיהיהמנומקבאופןתמציתי,זולתאםסברביתהמשפטכיישצורך )ב(
בהנמקהמפורטתמשוםשישבפסקהדיןחידושאוחשיבותמיוחדתלציבוראומטעמים

מיוחדיםאחריםב
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פרק י"ג: עדים
בעלדיןיודיעלעדהמופיעברשימתהעדיםשהגישאוברשימתהעדיםשתוקנה83בהזמנתעדים )א(

ברשותביתהמשפט,עלכוונתולהזמינולעדותאולשםהצגתמסמכים;הודעהכאמור
תימסרלעדזמןמספיקלפנימועדמתןהעדותוהיאתכלולאתהמקוםוהמועדשבוהוא
נדרשלהתייצב;לאהתייצבהעדלעדותלפיהודעתבעלהדין,לאתשמשאי–היענותו

עילהלדחייתהדיוןאלאמטעמיםמיוחדיםב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(אונוסףעלהאמורבה,בעלדיןרשאילהגיש )ב(
לביתהמשפטבקשהלהזמנתעדבתוךארבעהעשרימיםמעתקביעתמועדהדיוןובכל

מקרהלאפחותמארבעהעשרימיםלפנימועדהדיוןב

הוגשהבקשהלהזמנתעדלפיתקנתמשנה)ב(,רשאיביתהמשפטלהמציאלעד )ג(
הזמנהלמתןעדותלפיהפרטיםשמסרבעלהדיןורשאיהואלהורותלבעלהדיןלבצע
אתההמצאהבאמצעותבאכוחואומימטעמו,שאינובעלהדין;התבקשבעלהדין
להשליםפרטיםהדרושיםלהמצאהולאעשהכן,יראוהוכמישמוותרעלההזמנה

באמצעותביתהמשפטב

עובדציבורלאיידרשלתתעדותבעלפה,אםניתןלגבותאתעדותובאמצעות )ד(
תעודתעובדציבוראותעודהציבורית,זולתאםביתהמשפטהורהאחרתב

ערובהלהוצאות
העדים

בעלדיןהמבקשמביתהמשפטלהזמיןעדיתחייבבבקשהלשלםלואתהוצאותיו84ב
כפישיפסוקביתהמשפט,ורשאיביתהמשפטלהתנותאתהזמנתושלעדבהפקדת

ערובהבסכוםשיורהב

עדשהוזמןלמתןעדותלפיתקנותאלה,יתייצבלכלישיבהשאליהיוזמןבץ8בהתייצבותלעדות )א(

מישהוזמןלהציגמסמךרשאילעשותכןבאמצעותאדםאחר,זולתאםבית )ב(
המשפטהורהאחרתב

שכרעדים
והוצאותיהם

נענהאדםלהזמנהלהעידבביתמשפט,רשאיביתהמשפטלהורותלבעלהדיןשביקש86ב
להזמינולשאתבהוצאותיוכפישיפסוקב

פרק י"ד: מומחים
מומחיםמטעם

בעליהדין
רצהבעלדיןלהוכיחענייןשברפואה,יצרףלכתבטענותיוחוותדעתשלמומחה87ב )א(

בתחוםמומחיותו,שנערכהלפיסעיף24לפקודתהראיות;לחוותהדעתתצורףרשימת
האסמכתאותשהמומחהמסתמךעליהן;אסמכתאותשלאניתןלאתרןבנקיטתאמצעים

סבירים,יצורפולחוותהדעתב

רצהבעלדיןלהוכיחענייןשבמומחיות,שאינוענייןשברפואה,יגישלביתהמשפט )ב(
חוותדעתשלמומחהלאותוענייןלאיאוחרמתשעיםימיםלפנימועדהדיוןלשמיעת

הראיותאובמועדאחרשהורהביתהמשפטב

רצהבעלדיןלחלוקעלחוותדעתמומחהשצורפהלכתבטענות,רשאיהוא )ג(
לשלוחלבעלהדיןשכנגדדרישהבכתבלהעמידאתנושאחוותהדעת,אדםאוחפץ,
לבדיקהבידימומחהמטעמווחוותהדעתתומצאלבעלהדיןשכנגדגםאםלאהוגשה
לביתהמשפט;חוותדעתנגדיתתוגשבתוךשישיםימיםמהיוםשבעלהדיןשכנגד

הסכיםלבדיקהב

נדרשבעלדיןשכנגדכאמורבתקנתמשנה)ב(,ייעתרלדרישהבלאדיחוי,זולת )ד(
אםקיימתהצדקהלסירובב

פרק י"ג: עדים

בעלדיןיודיעלעדהמופיעברשימתהעדיםשהגישאוברשימתהעדיםשתוקנה83ב )א(
ברשותביתהמשפט,עלכוונתולהזמינולעדותאולשםהצגתמסמכים;הודעהכאמור
תימסרלעדזמןמספיקלפנימועדמתןהעדותוהיאתכלולאתהמקוםוהמועדשבוהוא
נדרשלהתייצב;לאהתייצבהעדלעדותלפיהודעתבעלהדין,לאתשמשאי–היענותו

עילהלדחייתהדיוןאלאמטעמיםמיוחדיםב

הזמנתעדים

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(אונוסףעלהאמורבה,בעלדיןרשאילהגיש )ב(
לביתהמשפטבקשהלהזמנתעדבתוךארבעהעשרימיםמעתקביעתמועדהדיוןובכל

מקרהלאפחותמארבעהעשרימיםלפנימועדהדיוןב

הוגשהבקשהלהזמנתעדלפיתקנתמשנה)ב(,רשאיביתהמשפטלהמציאלעד )ג(
הזמנהלמתןעדותלפיהפרטיםשמסרבעלהדיןורשאיהואלהורותלבעלהדיןלבצע
אתההמצאהבאמצעותבאכוחואומימטעמו,שאינובעלהדין;התבקשבעלהדין
להשליםפרטיםהדרושיםלהמצאהולאעשהכן,יראוהוכמישמוותרעלההזמנה

באמצעותביתהמשפטב

עובדציבורלאיידרשלתתעדותבעלפה,אםניתןלגבותאתעדותובאמצעות )ד(
תעודתעובדציבוראותעודהציבורית,זולתאםביתהמשפטהורהאחרתב

בעלדיןהמבקשמביתהמשפטלהזמיןעדיתחייבבבקשהלשלםלואתהוצאותיו84ב
כפישיפסוקביתהמשפט,ורשאיביתהמשפטלהתנותאתהזמנתושלעדבהפקדת

ערובהבסכוםשיורהב

ערובהלהוצאות
העדים

עדשהוזמןלמתןעדותלפיתקנותאלה,יתייצבלכלישיבהשאליהיוזמןבץ8ב התייצבותלעדות)א(

מישהוזמןלהציגמסמךרשאילעשותכןבאמצעותאדםאחר,זולתאםבית )ב(
המשפטהורהאחרתב

נענהאדםלהזמנהלהעידבביתמשפט,רשאיביתהמשפטלהורותלבעלהדיןשביקש86ב
להזמינולשאתבהוצאותיוכפישיפסוקב

שכרעדים
והוצאותיהם

פרק י"ד: מומחים

רצהבעלדיןלהוכיחענייןשברפואה,יצרףלכתבטענותיוחוותדעתשלמומחה87ב )א(
בתחוםמומחיותו,שנערכהלפיסעיף24לפקודתהראיות;לחוותהדעתתצורףרשימת
האסמכתאותשהמומחהמסתמךעליהן;אסמכתאותשלאניתןלאתרןבנקיטתאמצעים

סבירים,יצורפולחוותהדעתב

מומחיםמטעם
בעליהדין

רצהבעלדיןלהוכיחענייןשבמומחיות,שאינוענייןשברפואה,יגישלביתהמשפט )ב(
חוותדעתשלמומחהלאותוענייןלאיאוחרמתשעיםימיםלפנימועדהדיוןלשמיעת

הראיותאובמועדאחרשהורהביתהמשפטב

רצהבעלדיןלחלוקעלחוותדעתמומחהשצורפהלכתבטענות,רשאיהוא )ג(
לשלוחלבעלהדיןשכנגדדרישהבכתבלהעמידאתנושאחוותהדעת,אדםאוחפץ,
לבדיקהבידימומחהמטעמווחוותהדעתתומצאלבעלהדיןשכנגדגםאםלאהוגשה
לביתהמשפט;חוותדעתנגדיתתוגשבתוךשישיםימיםמהיוםשבעלהדיןשכנגד

הסכיםלבדיקהב

נדרשבעלדיןשכנגדכאמורבתקנתמשנה)ב(,ייעתרלדרישהבלאדיחוי,זולת )ד(
אםקיימתהצדקהלסירובב
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ביתהמשפטרשאי,אםמצאהצדקהלכך,לפטורבעלדיןמצירוףחוותדעתלכתב )ה(
הטענותאולדחותאתמועדהגשתה;התובעוהנתבעיבקשואתהפטוראואתהדחייה
כאמורבבקשהבכתבלכלהמאוחרעםהגשתכתבהתביעהוכתבההגנהבהתאמה;
הדיוןבתביעהאובכלבקשהאחרתבעניינהיעוכבועדלקבלתהחלטהשלביתהמשפט

בבקשהלמתןהפטוראוהדחייהב

בעלדיןהמגישחוותדעתשלמומחהמטעמוידאגלהתייצבותולחקירהבבית )ו(
המשפט,זולתאםבעלהדיןשכנגדהודיעשהואמוותרעלחקירתוב

מומחהמטעם
ביתהמשפט

ביתהמשפטרשאיבכלעתלמנותמטעמומומחה,כמהמומחיםאוצוותשל88ב )א(
מומחיםלמתןחוותדעתבענייןשבמומחיות,ולתתמזמןלזמןהוראותוהנחיותבנוגע

למילויהתפקידב

בהחלטתולמנותמומחהמטעםביתהמשפטישקולביתהמשפט,ביןהשאר,את )ב(
שווינושאהתביעה,עניינה,היקףוסוגהמחלוקתשביןבעליהדיןאושביןהמומחים

מטעםבעליהדיןב

מונהמומחהמטעםביתהמשפטוהוגשובאותוענייןגםחוותדעתמומחים )ג(
מטעםבעליהדין,לאייחקרוהמומחיםמטעםבעליהדין,זולתאםהודיעבעלדיןעל
רצונולחקוראתכולםאומקצתם;הודיעכךבעלדין,ייחקרוהמומחיםכאמורבאופן
ובהיקףכפישיורהביתהמשפטבהתחשבבנסיבותהעניין,ובשיםלבלחוותדעתושל

המומחהמטעםביתהמשפטולעדותוב

מונהמומחהמטעםביתהמשפטבהסכמתבעליהדין,יראוהסכמהזוכהסדר )ד(
דיוניהכוללאתההוראותהמפורטותלהלן,אלאאםכןהורהביתהמשפטאחרת:

לאיוגשוחוותדעתמומחהמטעםבעליהדין; )1(

יראוחוותדעתמומחהשהגישובעליהדיןקודםלמינויהמומחהמטעם )2(
ביתהמשפט,כאילולאהתקבלוכראיהב

העדרניגוד
עניינים

לצורךמניעתניגודעניינים,יצהירמומחהמטעםביתהמשפטמידעםקבלת89ב )א(
המינויובטרםיחלתפקידועלזיקותאישיותהעשויותלהיותלובנוגעלהליך,לבעלי
הדיןאולביתהמשפט;ההצהרהתהיהערוכהלפיהנוסחבטופס6שבתוספתהראשונה

ותומצאלביתהמשפטולבעליהדיןב

מינויהמומחהייכנסלתוקףעםהמצאתההצהרהלביתהמשפט,ואולםאם )ב(
המומחההצהירעלזיקותכאמור,רשאיביתהמשפט,לבקשתבעלדיןאומיוזמתו,

להתלותאולבטלאתהמינויב

סמכותושל
מומחהמטעם

ביתהמשפט

מומחהמטעםביתהמשפטרשאילדרושמבעלדיןלהעמידלבדיקהאתנושאחוות90ב
הדעת;כמוכןהוארשאילדרושמבעלדיןלאפשרלולשמועאתדעתושלמומחה
שנתןחוותדעתמטעםבעלדיןולקבלמכלאדםאומוסדאתהעתקיהרשומותהנוגעות

לנושאהבדיקהכאמורב

חוותדעתמומחה
מטעםביתהמשפט

מומחהמטעםביתהמשפטיגישאתחוותדעתובתוךשישיםימיםמיוםשנודע91ב )א(
לועלהמינויב

חוותדעתמומחהמטעםביתהמשפטתוגשבצירוףרשימתהאסמכתאותשהוא )ב(
הסתמךעליהןבחוותדעתו;אסמכתאותשלאניתןלאתרןבנקיטתאמצעיםסבירים,

יצורפולחוותהדעתב
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בעלדיןרשאילבקשמביתהמשפטרשותלשלוחלמומחהשאלותהבהרהבנוגע )ג(
לחוותדעתו,לאיאוחרמארבעהעשרימיםממועדקבלתחוותהדעת;המומחהישיב
עלשאלותההבהרהבתוךשלושיםימיםממועדקבלתהחלטתביתהמשפטויראואת

תשובותיוכחלקבלתינפרדמחוותדעתוב

בעלדיןרשאילחקורמומחהמטעםביתהמשפטובלבדשהודיעעלכךלבית )ד(
המשפטולבעליהדיןוביקשאתהזימוןלאיאוחרמישיבתקדם–המשפטהמסכמת;
ניתנהחוותדעתהמומחהלאחרסיוםקדם–המשפט,יודיעבעלהדיןעלרצונולחקור
אתהמומחהארבעיםוחמישהימיםלפחותלפניהמועדהקבועלשמיעתהראיותאו

בתוךשבעהימיםממועדקבלתחוותהדעת,לפיהמאוחרב

שכרווהוצאותיו
שלמומחהמטעם

ביתהמשפט

ביתהמשפטרשאילהורותעלשכרווהוצאותיושלמומחהמטעםביתהמשפט92ב )א(
ועלאופןתשלומם,לרבותבענייןהמענהלשאלותההבהרהוהחקירהבביתהמשפט

ולהטילםעלבעליהדיןאועלמימהםב

ביתהמשפטרשאילהורותבכלעתלבעליהדיןאולמימהם,להפקידערובה, )ב(
להבטחתתשלוםשכרווהוצאותיושלהמומחהמטעםביתהמשפטאולשלמםלמומחה

במישרין,ובגמרהמשפטיחליטביתהמשפטמייישאבשכרובהוצאותאלהב

בעלדיןשלאצירףחוותדעתלכתבטענותיווביתהמשפטלאפטראותומכך,93באי–קיוםהוראות )א(
לארשאילהשמיעעדותשלמומחהולאיוכללהוכיחענייןשבמומחיותמטעמולעניין
הנדון,זולתאםהיתהזוחוותדעתנגדיתאואםביתהמשפטסברכיישלאפשרלו

לעשותכןמטעמיםמיוחדיםב

בלילגרועמסמכויותביתהמשפטלפיתקנותאלה,בעלדיןשלאנענהלדרישה )ב(
אוהוראהשלביתהמשפטלפיפרקזהאושלאנענהבמידהמספקת,ואי–ההיענות
היתהבלאהצדקסביר,לאייזקקביתהמשפטלהוכחהשלענייןשבמומחיותמטעמו

לענייןהנדוןב

פרק ט"ו: סעדים זמניים

סימן א': כללי

מטרתהסעדהזמניהיאלהבטיחזכותלכאורהבמהלךההליךהמשפטיואתקיומו94במטרתהסעדהזמני
התקיןוהיעילשלההליךאואתביצועוהראוישלפסקהדיןב

בקשהלסעדזמניתוגשבכתבובכפוףלפרקזהבץ9בבקשהלסעדזמני )א(

הוגשהבקשהלמתןסעדזמניבמסגרתתביעה,רשאיביתהמשפטלתתאתהסעד )ב(
המבוקש,אםשוכנע,עלבסיסראיותמספקותלכאורהבקיומהשלעילתתביעה,בקיום

התנאיםלמתןהסעדכאמורבפרקזהובנחיצותהסעדהזמנילצורךהגשמתהמטרהב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)ב(,ביתהמשפטרשאילתתסעדזמניאוארעיגם )ג(
בטרםהגשתכתבתביעהאםשוכנעכיהדברמוצדקבנסיבותהעניין,ובלבדשהתביעה
תוגשבתוךשבעהימיםממועדמתןהצואובכלמועדאחרשעליויורהביתהמשפטב

בהחלטתואםלתתסעדזמניוכןבקביעתסוגהסעד,היקפוותנאיו,ישקולבית )ד(
המשפט,ביןהשאר,אתהשיקוליםהאלה:

הנזקשעלוללהיגרםלמבקשאםלאיינתןהסעדהזמנילעומתהנזקשעלול )1(
להיגרםלמשיבאםיינתןהסעדהזמני,וכןנזקהעלוללהיגרםלאדםאחראו

לענייןציבורי;

אםאיןסעדאחרשפגיעתובמשיבקלהיותר,המשיגאתהתכליתשלשמה )2(
נועדהסעדהזמני;

בעלדיןרשאילבקשמביתהמשפטרשותלשלוחלמומחהשאלותהבהרהבנוגע )ג(
לחוותדעתו,לאיאוחרמארבעהעשרימיםממועדקבלתחוותהדעת;המומחהישיב
עלשאלותההבהרהבתוךשלושיםימיםממועדקבלתהחלטתביתהמשפטויראואת

תשובותיוכחלקבלתינפרדמחוותדעתוב

בעלדיןרשאילחקורמומחהמטעםביתהמשפטובלבדשהודיעעלכךלבית )ד(
המשפטולבעליהדיןוביקשאתהזימוןלאיאוחרמישיבתקדם–המשפטהמסכמת;
ניתנהחוותדעתהמומחהלאחרסיוםקדם–המשפט,יודיעבעלהדיןעלרצונולחקור
אתהמומחהארבעיםוחמישהימיםלפחותלפניהמועדהקבועלשמיעתהראיותאו

בתוךשבעהימיםממועדקבלתחוותהדעת,לפיהמאוחרב

ביתהמשפטרשאילהורותעלשכרווהוצאותיושלמומחהמטעםביתהמשפט92ב )א(
ועלאופןתשלומם,לרבותבענייןהמענהלשאלותההבהרהוהחקירהבביתהמשפט

ולהטילםעלבעליהדיןאועלמימהםב

שכרווהוצאותיו
שלמומחהמטעם

ביתהמשפט

ביתהמשפטרשאילהורותבכלעתלבעליהדיןאולמימהם,להפקידערובה, )ב(
להבטחתתשלוםשכרווהוצאותיושלהמומחהמטעםביתהמשפטאולשלמםלמומחה

במישרין,ובגמרהמשפטיחליטביתהמשפטמייישאבשכרובהוצאותאלהב

בעלדיןשלאצירףחוותדעתלכתבטענותיווביתהמשפטלאפטראותומכך,93ב )א(
לארשאילהשמיעעדותשלמומחהולאיוכללהוכיחענייןשבמומחיותמטעמולעניין
הנדון,זולתאםהיתהזוחוותדעתנגדיתאואםביתהמשפטסברכיישלאפשרלו

לעשותכןמטעמיםמיוחדיםב

אי–קיוםהוראות

בלילגרועמסמכויותביתהמשפטלפיתקנותאלה,בעלדיןשלאנענהלדרישה )ב(
אוהוראהשלביתהמשפטלפיפרקזהאושלאנענהבמידהמספקת,ואי–ההיענות
היתהבלאהצדקסביר,לאייזקקביתהמשפטלהוכחהשלענייןשבמומחיותמטעמו

לענייןהנדוןב

פרק ט"ו: סעדים זמניים

סימן א': כללי

מטרתהסעדהזמניהיאלהבטיחזכותלכאורהבמהלךההליךהמשפטיואתקיומו94ב
התקיןוהיעילשלההליךאואתביצועוהראוישלפסקהדיןב

מטרתהסעדהזמני

בקשהלסעדזמניתוגשבכתבובכפוףלפרקזהבץ9ב בקשהלסעדזמני)א(

הוגשהבקשהלמתןסעדזמניבמסגרתתביעה,רשאיביתהמשפטלתתאתהסעד )ב(
המבוקש,אםשוכנע,עלבסיסראיותמספקותלכאורהבקיומהשלעילתתביעה,בקיום

התנאיםלמתןהסעדכאמורבפרקזהובנחיצותהסעדהזמנילצורךהגשמתהמטרהב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)ב(,ביתהמשפטרשאילתתסעדזמניאוארעיגם )ג(
בטרםהגשתכתבתביעהאםשוכנעכיהדברמוצדקבנסיבותהעניין,ובלבדשהתביעה
תוגשבתוךשבעהימיםממועדמתןהצואובכלמועדאחרשעליויורהביתהמשפטב

בהחלטתואםלתתסעדזמניוכןבקביעתסוגהסעד,היקפוותנאיו,ישקולבית )ד(
המשפט,ביןהשאר,אתהשיקוליםהאלה:

הנזקשעלוללהיגרםלמבקשאםלאיינתןהסעדהזמנילעומתהנזקשעלול )1(
להיגרםלמשיבאםיינתןהסעדהזמני,וכןנזקהעלוללהיגרםלאדםאחראו

לענייןציבורי;

אםאיןסעדאחרשפגיעתובמשיבקלהיותר,המשיגאתהתכליתשלשמה )2(
נועדהסעדהזמני;
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תוםלבםשלבעליהדין,הןבקשרלגוףהענייןוהןבקשרלהגשתהתביעה )3(
ובקשתהסעדהזמני,והאםהמבקשלאהשתההיתרעלהמידהבנסיבותהעניין

בהגשתכתבהתביעהאובהגשתהבקשהלסעדהזמניב

התחייבותעצמית
וערובה

בתקנת96ב כמפורט לפיצוי המבקש של עצמית בהתחייבות יותנה זמני סעד )א(
משנה)ב(,וכןבערובהכמפורטבתקנתמשנה)ג(לשםפיצויבשלכלנזקשייגרםלמי

שמופנהאליוהצוכתוצאהממתןהצוהזמני,אםיפקעהצואויצומצםהיקפוב

התחייבותעצמיתשלמבקשתצורףלבקשהותהיהערוכהלפיהנוסחבטופס7 )ב(
שבתוספתהראשונה;התחייבותעצמיתלאתהיהמוגבלתבסכום,זולתאםביתהמשפט

הורהאחרתב

המבקשיפקידערובהמספקת,להנחתדעתושלביתהמשפט,ואולםביתהמשפט )ג(
רשאי,מטעמיםמיוחדים,לפטוראתהמבקשמהפקדתערובה,אםסברשהדברצודק
וראויבנסיבותהענייןוכןרשאילהתנותאתמתןהסעדהזמניבכמהערובות;הסעד
הזמניייכנסלתקפורקעםהפקדתכלהערובותשעליהןהורהביתהמשפט,זולתאם

ביתהמשפטהורהאחרתמטעמיםמיוחדיםב

בלילגרועמסמכויותביתהמשפטהנתונותלולפיפרקח',הבקשהלמתןסעד97בהדיוןבבקשה )א(
זמניתידוןבמעמדבעליהדין,ואולםביתהמשפטרשאי,מטעמיםמיוחדים,לתתסעד
זמניארעיבמעמדצדאחד,אםשוכנע,עלבסיסראיותמספקות,כיקייםחששסביר
שהעיכובשייגרםכתוצאהמקיוםהדיוןבמעמדבעליהדיןאוהבאתהבקשהלידיעת

המשיבתסכלאתמטרתהסעדהזמניאותגרוםלמבקשנזקחמורב

הסעדהזמניהארעייעמודבתוקפולפיהאמורבואועדלמתןהחלטהאחרתב )ב(

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,יידונובקשותלצועיקולזמניוצולתפיסתראיות )ג(
במעמדצדאחד,זולתאםסברביתהמשפטכיאיןבקיוםדיוןבמעמדבעליהדיןכדי

לסכלאתמטרתהצוב

נתןביתהמשפטסעדזמניארעיבמעמדצדאחד,יומצאובמסירהאישיתלמשיב )ד(
העתקיםשלהצו,הבקשהוהמסמכיםהמצורפיםאליהוכןהעתקכתבהערבות,בלא
דיחויולאיאוחרמשלושהימיםממועדמתןהצו,אלאאםכןהורהביתהמשפטעל
מועדמאוחריותרמטעמיםמיוחדים;לבקשתהמחזיק,יורהביתהמשפטלמבקש
להמציאלמחזיקבהקדםהאפשריאתהעתקהבקשהואתהמסמכיםהמצורפיםאליה;
נקבעדיוןבמעמדבעליהדין,תימסרהודעהעלמועדהדיוןלמשיבולמחזיק,אםיש

כזה,עםהמצאתהצוהזמניב

במסגרתההחלטההמעניקהסעדזמניארעי,למעטצועיקולזמניאוצולתפיסת )ה(
ראיות,יורהביתהמשפטעלמועדלדיוןבמעמדבעליהדיןבהקדםהאפשריככל
האפשרולאיאוחרמארבעהעשרימיםמיוםמתןהסעדהזמניהארעי;ימיפגרהיובאו
במנייןהימים;ביתהמשפטרשאילהורותעלמועדמאוחריותרלדיון,אםמצאטעמים

מיוחדיםלכךב

ניתןצועיקולזמניאוצולתפיסתראיות,במעמדצדאחד,רשאיהמשיב,והמחזיק, )ו(
אםישכזה,לבקשאתביטולהצובתוךשלושיםימיםממועדהמצאתו;הוגשהבקשה
לביטולהצו,יקייםביתהמשפטדיוןבמעמדבעליהדיןבהקדםהאפשרי,ולאיאוחר
מארבעהעשרימיםמיוםהגשתהבקשהלביטול;ימיפגרהיובאובמנייןהימים;בית

המשפטרשאילהורותעלמועדמאוחריותרלדיון,אםמצאטעמיםמיוחדיםלכךב
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ביתהמשפטיקייםאתהדיוןבבקשהלמתןסעדזמניאולביטולובלאדיחוי;בית )ז(
המשפטיקיים,ככלהאפשר,אתהדיוןביוםדיוניםאחדוישמעאתסיכוםטענותבעלי

הדיןבעלפהמידלאחרסיוםהבאתהראיותב

ביתהמשפטהדןבבקשהלסעדזמניייתןאתהחלטתועםתוםהדיוןבבקשה, )ח(
ולכלהמאוחרבתוךארבעהעשרימיםלאחרתוםהדיון;לאנתןאתהחלטתובמועד

האמור,ייתןעלכךהודעהמנומקתבכתבלנשיאביתהמשפטב

לבקשתבעלדיןרשאיביתהמשפטלעייןמחדשבסעדזמנישניתן,אובתנאיו,אםסבר98בעיוןמחדש
כיהדברמוצדקבשלנסיבותשהשתנואועובדותחדשותשהתגלומאזמתןהצוולא
היהניתןלגלותןבשקידהסבירהקודםלכןאובשלחלוףהזמןאואםמצאשישמקום

לשנותאתהיקפואואתהתנאיםשבהםניתןב

שמיעתהתובענה
במקוםדיוןבסעד

הזמני

ביתהמשפטרשאילהורותעלהקדמתמועדהדיוןבתובענה,חלףמתןסעדזמני,אם99ב
סברכייהיהבכךכדילייעלאתהדיוןוהדברלאיפגעבאופןבלתימידתיבבעליהדיןב

פקיעתהסעד
הזמני

סעדזמנייפקע-100ב

בתוםהמועדשצויןבואועםמתןפסקהדין,זולתאםביתהמשפטהורהאחרת; )1(

אםהצוניתןבמעמדצדאחדולאהומצאלמשיבכאמורבתקנה97)ד(,זולתאם )2(
ביתהמשפטהורהאחרת,מטעמיםמיוחדים;

אםהצוניתןלפניהגשתהתביעהולאהוגשכתבתביעהבתוךשבעהימיםממועד )3(
מתןהצואובמועדאחרשהורהעליוביתהמשפט;

אםביתהמשפטהורהעלביטולואושהואבטללפיכלדיןב )4(

מימושערובהאו
השבתה

לאהוגשהלביתהמשפטתביעהאובקשהלפיצוייםבשלנזקשנגרםעקבמתןהסעד101ב
הזמני,בתוךתשעיםימיםממועדפקיעתהסעדהזמני,תוחזרלמבקשהערובה;בית
המשפטרשאילהאריךמזמןלזמןאתהתקופההאמורה,אםמצאטעמיםמיוחדיםלכךב

סימן ב': עיקול זמני

בסימןזה,"מחזיק"-אדם,זולתהמשיבבבקשהלסעדזמני,שברשותומצוייםנכסים102בהגדרותלסימןב'
שלגביהםהתבקשאוניתןסעדזמניב

בתביעהלסכוםכסףרשאיביתהמשפטלהטילעיקולזמניעלנכסיםשלהמשיב103בצועיקולזמני )א(
שברשותואוברשותהמבקשאוברשותמחזיק,ובתביעהלדברשבעיןרשאיבית
המשפטלצוותעלעיקולהנכסהנתבע,והכולאםשוכנעכיקייםחששסבירשאי–מתן

הצויכבידבאופןממשיעלביצועפסקהדיןב

הערובה על יחול שלישי, צד של או המשיב של בערובה שעוקל נכס הומר )ב(
סימןזהב

נתןביתהמשפטצועיקולעלמקרקעין,יורהביתהמשפטעלרישוםהערהבפנקס )ג(
המקרקעין,והמבקשיודיעעלכךלרשםהמקרקעיןב

ניתןצועיקולעלנכסיהמשיבשבידימחזיק,יודיעביתהמשפטלמחזיק,עם104בהודעהלמחזיק )א(
הטלתהעיקול,כיעליולהשיבבכתב,בתוךשלושיםימיםאובתוךמועדאחרשהורה,
אםהנכסיםמצוייםבידו,אםהםשייכיםלמשיבואםישלמחזיקטענהלזכותלגביהם;
בהודעהלמחזיקיצוינופרטיהמבקשובאכוחו;תשובתושלהמחזיקתוגשלבית
המשפטוהעתקממנהימציאהמחזיק,במישרין,למבקש;הודהמחזיקבתשובתוכי
מצוייםבידונכסיהמשיבאוכיהםשייכיםלמשיב,לאיחזורבומהודאתו,זולתאם

ביתהמשפטנתןלורשותלכךמטעמיםמיוחדיםב

ביתהמשפטיקייםאתהדיוןבבקשהלמתןסעדזמניאולביטולובלאדיחוי;בית )ז(
המשפטיקיים,ככלהאפשר,אתהדיוןביוםדיוניםאחדוישמעאתסיכוםטענותבעלי

הדיןבעלפהמידלאחרסיוםהבאתהראיותב

ביתהמשפטהדןבבקשהלסעדזמניייתןאתהחלטתועםתוםהדיוןבבקשה, )ח(
ולכלהמאוחרבתוךארבעהעשרימיםלאחרתוםהדיון;לאנתןאתהחלטתובמועד

האמור,ייתןעלכךהודעהמנומקתבכתבלנשיאביתהמשפטב

לבקשתבעלדיןרשאיביתהמשפטלעייןמחדשבסעדזמנישניתן,אובתנאיו,אםסבר98ב
כיהדברמוצדקבשלנסיבותשהשתנואועובדותחדשותשהתגלומאזמתןהצוולא
היהניתןלגלותןבשקידהסבירהקודםלכןאובשלחלוףהזמןאואםמצאשישמקום

לשנותאתהיקפואואתהתנאיםשבהםניתןב

עיוןמחדש

ביתהמשפטרשאילהורותעלהקדמתמועדהדיוןבתובענה,חלףמתןסעדזמני,אם99ב
סברכייהיהבכךכדילייעלאתהדיוןוהדברלאיפגעבאופןבלתימידתיבבעליהדיןב

שמיעתהתובענה
במקוםדיוןבסעד

הזמני

פקיעתהסעדסעדזמנייפקע-100ב
הזמני

בתוםהמועדשצויןבואועםמתןפסקהדין,זולתאםביתהמשפטהורהאחרת; )1(

אםהצוניתןבמעמדצדאחדולאהומצאלמשיבכאמורבתקנה97)ד(,זולתאם )2(
ביתהמשפטהורהאחרת,מטעמיםמיוחדים;

אםהצוניתןלפניהגשתהתביעהולאהוגשכתבתביעהבתוךשבעהימיםממועד )3(
מתןהצואובמועדאחרשהורהעליוביתהמשפט;

אםביתהמשפטהורהעלביטולואושהואבטללפיכלדיןב )4(

לאהוגשהלביתהמשפטתביעהאובקשהלפיצוייםבשלנזקשנגרםעקבמתןהסעד101ב
הזמני,בתוךתשעיםימיםממועדפקיעתהסעדהזמני,תוחזרלמבקשהערובה;בית
המשפטרשאילהאריךמזמןלזמןאתהתקופההאמורה,אםמצאטעמיםמיוחדיםלכךב

מימושערובהאו
השבתה

סימן ב': עיקול זמני

בסימןזה,"מחזיק"-אדם,זולתהמשיבבבקשהלסעדזמני,שברשותומצוייםנכסים102ב
שלגביהםהתבקשאוניתןסעדזמניב

הגדרותלסימןב'

בתביעהלסכוםכסףרשאיביתהמשפטלהטילעיקולזמניעלנכסיםשלהמשיב103ב )א(
שברשותואוברשותהמבקשאוברשותמחזיק,ובתביעהלדברשבעיןרשאיבית
המשפטלצוותעלעיקולהנכסהנתבע,והכולאםשוכנעכיקייםחששסבירשאי–מתן

הצויכבידבאופןממשיעלביצועפסקהדיןב

צועיקולזמני

הערובה על יחול שלישי, צד של או המשיב של בערובה שעוקל נכס הומר )ב(
סימןזהב

נתןביתהמשפטצועיקולעלמקרקעין,יורהביתהמשפטעלרישוםהערהבפנקס )ג(
המקרקעין,והמבקשיודיעעלכךלרשםהמקרקעיןב

ניתןצועיקולעלנכסיהמשיבשבידימחזיק,יודיעביתהמשפטלמחזיק,עם104ב )א(
הטלתהעיקול,כיעליולהשיבבכתב,בתוךשלושיםימיםאובתוךמועדאחרשהורה,
אםהנכסיםמצוייםבידו,אםהםשייכיםלמשיבואםישלמחזיקטענהלזכותלגביהם;
בהודעהלמחזיקיצוינופרטיהמבקשובאכוחו;תשובתושלהמחזיקתוגשלבית
המשפטוהעתקממנהימציאהמחזיק,במישרין,למבקש;הודהמחזיקבתשובתוכי
מצוייםבידונכסיהמשיבאוכיהםשייכיםלמשיב,לאיחזורבומהודאתו,זולתאם

ביתהמשפטנתןלורשותלכךמטעמיםמיוחדיםב

הודעהלמחזיק
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לבקשתהמחזיקימציאלוהמבקש,בתוךשבעהימיםמיוםבקשתו,העתקמבקשת )ב(
העיקולוהתצהירב

המחזיקרשאילהגישבקשהלביטולצוהעיקולאולהגבלתו,לאיאוחרמשלושים )ג(
ימיםמיוםשהומצאלוהעתקמבקשתהעיקולוהתצהירב

הודההמחזיקשהנכסשייךלמשיב,יורהביתהמשפטכיצדלנהוגלגביוב )ד(

לאהודההמחזיקכינכסיהמשיבמצוייםבידו,אוהתנגדמכלטעםאחרלאישורץ10במחזיקשלאהודה )א(
העיקולאולאהשיבכללבתוךהמועדשנקבעלו,רשאיהמבקשבתוךארבעהעשר
ימיםמיוםשהומצאהלותשובתהמחזיקאומתוםהמועדכאמורבתקנה104)א(,להגיש
לביתהמשפטבקשהמנומקתבכתבלאישורהעיקול;לאביקשהמבקשאתאישור
העיקול,העיקולבטלבתוםארבעהעשרהימיםהאמורים,לגביכלנכסשהמחזיקלא

הודהשהואמצויבידוב

דינהשלבקשהכאמורכדיןכתבתביעה;דינושלמחזיקלענייןאישורהעיקול )ב(
כדינושלנתבע,בשינוייםהמחויביםלפיהענייןב

הדיוןבבקשהכאמוריכולשיהיהבכלשלבשלהדיוןבתובענה,ואףלאחרשניתן )ג(
בהפסקדין,כפישביתהמשפטיורהב

עיקולזמנילטובת
תובעשזכה

בתביעתו

זכההתובעבתביעתו,ימשיךהעיקולהזמנילעמודבתוקפועדשפסקהדיןיבוצעאו106ב
עדלהוראהאחרתשלביתהמשפט;בפסקהדיןרשאיביתהמשפטלתתהוראותבנוגע

לעיקולהזמניולפסוקהוצאותבקשראליוב

החלתחוק
ההוצאהלפועל

חוקההוצאהלפועליחולעלביצועעיקולזמנילפיסימןזה,ואםזכההתובעבתביעתו,107ב
ימשיכובפעולותלפיאותוחוק,זולתאםביתהמשפטהורהאחרתב

המצאהלמדינה
אולתאגידבנקאי

המצאהלמדינהשלצולפיסימןזהתהיהבהמצאתולמשרדחשבהמשרדשבידיו108ב )א(
נמצאהנכסנושאהצוב

המצאהלתאגידבנקאי,כהגדרתובחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-1981ץ1,של )ב(
צולפיסימןזה,תהיהלמשרדהראשישלוב

סימן ג': צו מניעה זמני

ביתהמשפטרשאילהורותלמשיבלהימנעמלעשותאולהימנעמלהוסיףולעשות,109בצומניעהזמני
סביר חשש קיים כי שוכנע אם כלשהי, פעולה מטעמו, מי באמצעות או בעצמו

שאי–מתןהצויכבידבאופןממשיעלביצועוהראוישלפסקהדיןב

תחולהעלצו
מניעהזמני

תקנות103)ג(ו–106יחולועלצומניעהזמניבשינוייםהמחויביםב110ב

סימן ד': כינוס נכסים זמני

מינויכונסנכסים
זמני

ביתהמשפטרשאילמנותכונסנכסיםזמני)להלןבסימןזה-כונס(עלנכסים111ב )א(
מסוימיםשברשותהמשיבאוברשותמחזיק,אםשוכנעכיקייםחששממשילפגיעה
ניכרתבערכםשלהנכסיםאוביכולתמימושםאולכךשהמשיבאואדםאחרמטעמו
עומדלהעליםאתהנכסיםאולהשמידםאוכיהנכסיםהופקותוךביצועהמעשהאו
המחדלנושאהתביעהאושימשולביצועו,וכיאי–מתןהצויכבידבאופןממשיעל

ביצועפסקהדיןב

ביתהמשפטהדןבבקשהלמינויכונסיביאבחשבוןאתסכוםהחובאושווי )ב(
הנושא,אתהסכוםשהכונסיכוללהשיגלפיהמשוערממכירתהנכסיםאוניהולם,
אתהעלויותהמשוערותהכרוכותבמינויוובביצועתפקידו,ואתהנזקהעלוללהיגרם
לנתבעעקבמכירתהנכסיםאוניהולםבידיכונס,ורשאיהואלהורותעלעריכתבדיקה

אוחקירהבכלענייןהקשורלכךב

ס"חהתשמ"א,עמ'232ב ץ1
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בבקשהלמינויכונסיציעהמבקש,בכפוףלאמורבתקנתמשנה)ב(,מועמדלשמש112בסייגיםלמינויכונס )א(
ככונס,ויצרףאתהסכמתהמועמדבכתבלמינויב

ביתהמשפטלאימנהאדםלכונסאםישבינולביןמימבעליהדיןקשראישיאו )ב(
מקצועי,זולתאםהסכימובעליהדיןלמינוי,אואםסבר,מטעמיםמיוחדים,שישבכך

צורךוהדברלאיפגעבביצועיעילוהוגןשלהצואויפגעבאופןבלתיהוגןבמשיבב

ביתהמשפטרשאילהסמיךכונסלעשות,ביןהשאר,אתהפעולותהאלה,כולןאו113בסמכותהכונס )א(
מקצתן:

לחפשולאתראתמקוםהימצאםשלהנכסים; )1(

להיכנסלחצריםלשםאיתורםותפיסתם; )2(

לגבינכסיםשהםמסמכיםאומידעהאגורבמדיהאלקטרונית-לצלמם )3(
אולהעתיקם;

לתפוסאתהנכסים,להחזיקבהם,לשמורעליהם,לנהלםולהשביחם; )4(

להפעיללגביהנכסיםכלסמכות,כוחאוזכותהנתוניםלבעלהנכסיםאו )ץ(
למחזיקבהם,לרבותניהולהליכיםמשפטייםבנוגעאליהםוחתימהעלכלמסמך

בקשראליהםב

ביתהמשפטרשאילהורות,בצו,לאדםלאפשרלכונסכניסהלחצריםשהואמחזיק )ב(
בהםלשםביצועהפעולותהמפורטותבצושניתןלפיתקנתמשנה)א(וכןלהורותלאדם

להימנעמכלפעולההעלולהלהפריעאולעכבאתהכונסמביצועהצוב

בטרםכניסתולחצריםימסורהכונסלאחראיעלהחצרים,לאדםשנגדוניתןהצואו114בכניסהלחצרים
והודעה לחצרים הכניסה צו את מטעמו, האחראי אחר בגיר להיות הנחזה לאדם
המסבירהאתמשמעותהצו,ערוכהלפיהנוסחבטופס8שבתוספתהראשונה,וכןיידע
אותובדברזכותולהתייעצותטלפוניתעםעורךדין,אםאפשר,ובדברזכותולהגיש
הודעתהצטרפותלהליךבתוךעשריםימים;לבקשתהאחראיעלהחצרים,יסבירלו
הכונסבשפהברורהאתמשמעותהצו,וכיסירובלאפשראתביצועומהווהביזיוןבית

משפטועשוילשמשראיהבמסגרתההליךהמשפטיב

כניסה,חיפוש
ותפיסה

כניסהלחצרים,חיפוש,צילום,העתקהאותפיסהשלנכסיםלפיפרקזהייעשוץ11ב )א(
בידיהכונסבנוכחותהאחראיעלהחצרים,ובנוכחותשניעדים,זולתאםאישרהאחראי
עלהחצריםבכתבכיאינומעונייןבנוכחותעדיםאואםביתהמשפטהורהאחרת
מטעמיםמיוחדים;לאישמשעד,לצורךתקנהזו,מישישבינולביןמימבעליהדיןקשר

אישיאומקצועי-זולתאםהסכיםלכךבעלהדיןשכנגדב

לאהצליחהכונסלאתראתהאחראילחצריםאוליצוראתוקשרעלאףשפעל )ב(
בשקידהראויהוסבירהאושהאחראיסירבלשתףפעולהעםהכונסלצורךביצועהצו,

רשאיביתהמשפטלתתלכונסהוראותשיאפשרואתביצועתפקידוב

חיפושבחומר
מחשב

כהגדרתםבחוק116ב חומרמחשבאופלט מחשב, חיפושותפיסהשל יבצע הכונסלא
המחשבים,התשנ"ה-ץ16199,אלאבהתקייםתנאיםאלה:

ביתהמשפטכללבצוהיתרמפורשלחיפושותפיסהכאמור; )1(

ביתהמשפטמינהבעלתפקידמיומןלביצועהחיפוש,זולתאםהאחראיעל )2(
החצריםהסכיםלבצעאתהחיפושבעצמו;

מידע קבלת תתאפשר לא החיפוש במהלך כי תחילה יוודא החיפוש מבצע )3(
מתקשורתביןמחשבים,זולתאםמבצעאתהחיפושהאחראיעלהחצריםב

בבקשהלמינויכונסיציעהמבקש,בכפוףלאמורבתקנתמשנה)ב(,מועמדלשמש112ב )א(
ככונס,ויצרףאתהסכמתהמועמדבכתבלמינויב

סייגיםלמינויכונס

ביתהמשפטלאימנהאדםלכונסאםישבינולביןמימבעליהדיןקשראישיאו )ב(
מקצועי,זולתאםהסכימובעליהדיןלמינוי,אואםסבר,מטעמיםמיוחדים,שישבכך

צורךוהדברלאיפגעבביצועיעילוהוגןשלהצואויפגעבאופןבלתיהוגןבמשיבב

ביתהמשפטרשאילהסמיךכונסלעשות,ביןהשאר,אתהפעולותהאלה,כולןאו113ב )א(
מקצתן:

סמכותהכונס

לחפשולאתראתמקוםהימצאםשלהנכסים; )1(

להיכנסלחצריםלשםאיתורםותפיסתם; )2(

לגבינכסיםשהםמסמכיםאומידעהאגורבמדיהאלקטרונית-לצלמם )3(
אולהעתיקם;

לתפוסאתהנכסים,להחזיקבהם,לשמורעליהם,לנהלםולהשביחם; )4(

להפעיללגביהנכסיםכלסמכות,כוחאוזכותהנתוניםלבעלהנכסיםאו )ץ(
למחזיקבהם,לרבותניהולהליכיםמשפטייםבנוגעאליהםוחתימהעלכלמסמך

בקשראליהםב

ביתהמשפטרשאילהורות,בצו,לאדםלאפשרלכונסכניסהלחצריםשהואמחזיק )ב(
בהםלשםביצועהפעולותהמפורטותבצושניתןלפיתקנתמשנה)א(וכןלהורותלאדם

להימנעמכלפעולההעלולהלהפריעאולעכבאתהכונסמביצועהצוב

בטרםכניסתולחצריםימסורהכונסלאחראיעלהחצרים,לאדםשנגדוניתןהצואו114ב
והודעה לחצרים הכניסה צו את מטעמו, האחראי אחר בגיר להיות הנחזה לאדם
המסבירהאתמשמעותהצו,ערוכהלפיהנוסחבטופס8שבתוספתהראשונה,וכןיידע
אותובדברזכותולהתייעצותטלפוניתעםעורךדין,אםאפשר,ובדברזכותולהגיש
הודעתהצטרפותלהליךבתוךעשריםימים;לבקשתהאחראיעלהחצרים,יסבירלו
הכונסבשפהברורהאתמשמעותהצו,וכיסירובלאפשראתביצועומהווהביזיוןבית

משפטועשוילשמשראיהבמסגרתההליךהמשפטיב

כניסהלחצרים

כניסהלחצרים,חיפוש,צילום,העתקהאותפיסהשלנכסיםלפיפרקזהייעשוץ11ב )א(
בידיהכונסבנוכחותהאחראיעלהחצרים,ובנוכחותשניעדים,זולתאםאישרהאחראי
עלהחצריםבכתבכיאינומעונייןבנוכחותעדיםאואםביתהמשפטהורהאחרת
מטעמיםמיוחדים;לאישמשעד,לצורךתקנהזו,מישישבינולביןמימבעליהדיןקשר

אישיאומקצועי-זולתאםהסכיםלכךבעלהדיןשכנגדב

כניסה,חיפוש
ותפיסה

לאהצליחהכונסלאתראתהאחראילחצריםאוליצוראתוקשרעלאףשפעל )ב(
בשקידהראויהוסבירהאושהאחראיסירבלשתףפעולהעםהכונסלצורךביצועהצו,

רשאיביתהמשפטלתתלכונסהוראותשיאפשרואתביצועתפקידוב

כהגדרתםבחוק116ב חומרמחשבאופלט מחשב, חיפושותפיסהשל יבצע הכונסלא
המחשבים,התשנ"ה-ץ16199,אלאבהתקייםתנאיםאלה:

חיפושבחומר
מחשב

ביתהמשפטכללבצוהיתרמפורשלחיפושותפיסהכאמור; )1(

ביתהמשפטמינהבעלתפקידמיומןלביצועהחיפוש,זולתאםהאחראיעל )2(
החצריםהסכיםלבצעאתהחיפושבעצמו;

מידע קבלת תתאפשר לא החיפוש במהלך כי תחילה יוודא החיפוש מבצע )3(
מתקשורתביןמחשבים,זולתאםמבצעאתהחיפושהאחראיעלהחצריםב

ס"חהתשנ"ה,עמ'366ב 16
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הכונסיגישלביתהמשפטדיןוחשבוןעלביצועהפעולות,חתוםבידיהנוכחים117במתןדיןוחשבון )א(
בעתהביצוע,בתוךשבעהימיםממועדהביצוע,וימציאהעתקממנולמישאליומופנה

צוהכניסהלחצריםולבעליהדיןב

הדיןוחשבוןיכלול,ביןהשאר,רשימהשלהנכסיםשנתפסובעתהחיפוש,והערות )ב(
שלהאחראיעלהחצריםשנכחבעתביצועהצוב

הוראותבדבר
הנכסיםהתפוסים

ביתהמשפטרשאי,בכלעת,לפיבקשתהכונס,בעלהנכסים,מישמחזיקבהם118ב )א(
אובעלדין,להורותמהייעשהבנכסיםהתפוסים;הסתייםהדיוןבתובענה,יורהבית

המשפטמהייעשהבנכסיםשטרםהורהמהייעשהבהםב

פקעצוכינוסנכסיםזמנישניתןלפיפרקזה,ולאהורהביתהמשפטמהייעשה )ב(
בנכסיםהתפוסים,יוחזרוהנכסיםלחצריםשמהםנלקחובהקדםהאפשרי,ולאיאוחר

מתוםשבעהימיםממועדפקיעתהצוב

הכונסלאיעשהשימושבנכסים,במידעאובמסמכיםשהגיעואליועקבתפקידו,119בשמירתסודיות )א(
ולאיגלהמידעאומסמכיםכאמורלאחר,אלאכפישיורהביתהמשפטב

הכונסינקוטאמצעים,ככלהדרוש,כדילהבטיחשהעובדיםבשירותווהנוכחים )ב(
בעתביצועהפעולות,ישמרועלסודיותכאמורבתקנתמשנה)א(ב

נטענהטענתחיסיוןלגבינכסיםאומסמכיםמסוימים,יכניסהכונסאתהנכסיםאו )ג(
המסמכים,לפיהעניין,לחבילהבלישיעייןבהם,יסגוראתהחבילה,יסמןאותהבאופן
הניתןלזיהוי,וימסוראותהלביתהמשפט,בהקדםהאפשרי;הטועןרשאי,בתוךשבעה
ימיםממועדמסירתהחבילה,להגישלביתהמשפטבקשהלהחליטבטענתהחיסיון,
ולפרטבהאתטענותיו;ביתהמשפטיחליטבבקשהבתוךשבעהימיםמיוםשהוגשה
הבקשה,ולצורךכךהוארשאילעייןבנכסאובמסמך;הדיוןבבקשהלפיתקנתמשנה

זויהיהבדלתייםסגורות;בתקנהזו,"חבילה"-מעטפהאוכליקיבולאחרב

זכויותמחזיק
וצדשלישי

נתןביתהמשפטצוכינוסלגבינכסשבידימחזיק,יימסרלוהעתקמצוהכינוס120ב )א(
בתוךשלושהימיםממועדנתינתו,זולתאםביתהמשפטהורהאחרתכדישלאלסכל

אולהפריעלביצועהכינוסב

המחזיקרשאילהגישלביתהמשפטהודעתהצטרפותלהליךבתוךעשריםימים )ב(
ממועדשהומצאלוצוהכינוסאומיוםשנודעלועלמתןהצוב

טועןצדשלישילזכויותבנכסשביתהמשפטנתןלגביוצוכינוסלפיסימןזה,רשאי )ג(
הואלהגישלביתהמשפטהודעתהצטרפותלהליךבתוךעשריםימיםמיוםשנודעלו

עלמתןהצוב

התבררלביתהמשפטכילצדשלישיעשויותלהיותזכויותבנכסשניתןלגביוצו )ד(
כינוס,יודיעלוביתהמשפטעלזכותולהגישהודעתהצטרפותלהליךבתוךעשרים
ימיםממועדהמצאתההודעה;הוכחכיהצדהשלישיידעעלצוהכינוסלפנימועד
המצאתההודעהולאהגישהודעתהצטרפותבתוךעשריםימיםממועדשנודעלועל
הצו,יהיההצדהשלישירשאילהגישהודעתהצטרפותרקברשותביתהמשפטובית

המשפטייתןרשותכאמוררקמטעמיםמיוחדיםב

דיןהמצטרףכדיןמשיבבבקשהלסעדהזמני,ודיןהודעתההצטרפותכדיןתשובה )ה(
לבקשהבכתב,בשינוייםהמחויביםב

הגישמחזיקאוצדשלישיהודעתהצטרפות,יקייםביתהמשפטדיוןבמעמד )ו(
המצטרףבהקדםהאפשריולאיאוחרמארבעהעשרימיםמיוםקבלתהודעתההצטרפותב
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ביתהמשפטרשאילהורותבדברשכרשירותיושלהכונסוכיצדועלמילשלמו;אם121בשכרכונסנכסים
הכונסעובדהמדינה,ישולםשכרולאוצרהמדינהב

חובותיושלכונס
נכסים

כונסשהתמנה-122ב

ייתןכלערובהשתיראהלביתהמשפטלהבטחתאחריותולנכסיםשהואממונה )1(
עליהםולכלשיגיעלידובקשרלנכסים;הערובהתהיהבכתבערבותהערוךלפיהנוסח

בטופס9שבתוספתהראשונה;

יגישדיןוחשבוןבפרקיזמןובצורהשיורהעליהםביתהמשפט; )2(

ישלםאתהסכוםהמגיעממנוככלשיורהביתהמשפטב )3(

סימן ה': תפיסת ראיות

ביתהמשפטרשאילמנותאדםלממונהעלתפיסתראיותלשםביצועחיפוש,123בתפיסתראיות )א(
צילום,העתקהאותפיסהשלראיותהמצויותבידיהמשיבאובשליטתואםשוכנע
כיקייםחששממשישהמשיבאואדםאחרמטעמועלוללהעליםאתהראיות,לערוך
בהןשינוייםאולהשמידן,וכיהדבריכבידבאופןממשיעלקיוםההליךאועלגילוי

האמתב

ביתהמשפטרשאילהורותבצולכלאדםלאפשרלמתמנהכניסהלחצריםשהוא )ב(
מחזיקבהם,לשםביצועהפעולותהמפורטותבצושניתןלפיתקנתמשנה)א(ב

עלהמתמנהעלתפיסתהראיותלפיתקנהזו,יחולותקנות112עד122בשינויים )ג(
המחויביםב

בתקנהזו,"ראיות"-מסמך,לרבותמידעהאגורבמדיהדיגיטליתאואלקטרונית, )ד(
וחפציםשישיסודסבירלהניחכיישמשוראיותבתובענהאוהדרושיםלשםבירורהב

סימן ו': עיכוב יציאה מן הארץ

צועיכוביציאה
מןהארץ

ביתהמשפטרשאילתתצועיכוביציאהמןהארץולהורותעלהפקדתהדרכון124ב )א(
אותעודתהמעברשלהמשיבאולהתנותתנאיםליציאתו,אםשוכנעכיקייםחשש
ממשישהמשיבעומדלצאתמןהארץלתקופהממושכתאולצמיתות,והעדרומהארץ
עלוללהכבידבאופןממשיעלביצועפסקהדין;אםהתביעההיאלמזונותאולנזק
גוף-דיאםביתהמשפטהשתכנעשקייםחששסבירשהעדרושלהמשיבמןהארץ

עלוללהכבידעלביצועפסקהדיןב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,לאיינתןצועיכובליציאהמןהארץבהתקיים )ב(
מיוחדים טעמים שקיימים שוכנע המשפט בית אם זולת להלן, מהמפורטים אחד

המצדיקיםזאת:

המשיבהואתושבחוץ; )1(

שוויהתביעהאינועולהעל100,000שקליםחדשים,זולתאםהתביעה )2(
היאלמזונותב

צועיכוביציאהמןהארץיינתןלשנהאחתבלבד,לכלהיותר;ואולםביתהמשפט )ג(
רשאילהאריךאתעיכובהיציאהמןהארץבמתןצוחדשלתקופהשלאתעלהעלשנה

בכלפעםב

בקשהלצועיכוב
יציאהמןהארץ

בבקשהלצועיכוביציאהמןהארץיצייןהמבקשגםאתשמוואתשםמשפחתושלץ12ב
המשיבבאותיותלטיניות,וכןמענו,מספרהזהותשלוומספרהדרכון,ואםאלהאינם
ידועיםלמבקש-פרטיםאחריםשישבהם,לדעתביתהמשפט,כדילזהותו;בית

המשפטרשאילדרושפרטיםנוספיםכדילמנועטעותבזיהויב

ביתהמשפטרשאילהורותבדברשכרשירותיושלהכונסוכיצדועלמילשלמו;אם121ב
הכונסעובדהמדינה,ישולםשכרולאוצרהמדינהב

שכרכונסנכסים

חובותיושלכונסכונסשהתמנה-122ב
נכסים

ייתןכלערובהשתיראהלביתהמשפטלהבטחתאחריותולנכסיםשהואממונה )1(
עליהםולכלשיגיעלידובקשרלנכסים;הערובהתהיהבכתבערבותהערוךלפיהנוסח

בטופס9שבתוספתהראשונה;

יגישדיןוחשבוןבפרקיזמןובצורהשיורהעליהםביתהמשפט; )2(

ישלםאתהסכוםהמגיעממנוככלשיורהביתהמשפטב )3(

סימן ה': תפיסת ראיות

ביתהמשפטרשאילמנותאדםלממונהעלתפיסתראיותלשםביצועחיפוש,123ב )א(
צילום,העתקהאותפיסהשלראיותהמצויותבידיהמשיבאובשליטתואםשוכנע
כיקייםחששממשישהמשיבאואדםאחרמטעמועלוללהעליםאתהראיות,לערוך
בהןשינוייםאולהשמידן,וכיהדבריכבידבאופןממשיעלקיוםההליךאועלגילוי

האמתב

תפיסתראיות

ביתהמשפטרשאילהורותבצולכלאדםלאפשרלמתמנהכניסהלחצריםשהוא )ב(
מחזיקבהם,לשםביצועהפעולותהמפורטותבצושניתןלפיתקנתמשנה)א(ב

עלהמתמנהעלתפיסתהראיותלפיתקנהזו,יחולותקנות112עד122בשינויים )ג(
המחויביםב

בתקנהזו,"ראיות"-מסמך,לרבותמידעהאגורבמדיהדיגיטליתאואלקטרונית, )ד(
וחפציםשישיסודסבירלהניחכיישמשוראיותבתובענהאוהדרושיםלשםבירורהב

סימן ו': עיכוב יציאה מן הארץ

ביתהמשפטרשאילתתצועיכוביציאהמןהארץולהורותעלהפקדתהדרכון124ב )א(
אותעודתהמעברשלהמשיבאולהתנותתנאיםליציאתו,אםשוכנעכיקייםחשש
ממשישהמשיבעומדלצאתמןהארץלתקופהממושכתאולצמיתות,והעדרומהארץ
עלוללהכבידבאופןממשיעלביצועפסקהדין;אםהתביעההיאלמזונותאולנזק
גוף-דיאםביתהמשפטהשתכנעשקייםחששסבירשהעדרושלהמשיבמןהארץ

עלוללהכבידעלביצועפסקהדיןב

צועיכוביציאה
מןהארץ

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,לאיינתןצועיכובליציאהמןהארץבהתקיים )ב(
מיוחדים טעמים שקיימים שוכנע המשפט בית אם זולת להלן, מהמפורטים אחד

המצדיקיםזאת:

המשיבהואתושבחוץ; )1(

שוויהתביעהאינועולהעל100,000שקליםחדשים,זולתאםהתביעה )2(
היאלמזונותב

צועיכוביציאהמןהארץיינתןלשנהאחתבלבד,לכלהיותר;ואולםביתהמשפט )ג(
רשאילהאריךאתעיכובהיציאהמןהארץבמתןצוחדשלתקופהשלאתעלהעלשנה

בכלפעםב

בבקשהלצועיכוביציאהמןהארץיצייןהמבקשגםאתשמוואתשםמשפחתושלץ12ב
המשיבבאותיותלטיניות,וכןמענו,מספרהזהותשלוומספרהדרכון,ואםאלהאינם
ידועיםלמבקש-פרטיםאחריםשישבהם,לדעתביתהמשפט,כדילזהותו;בית

המשפטרשאילדרושפרטיםנוספיםכדילמנועטעותבזיהויב

בקשהלצועיכוב
יציאהמןהארץ
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התחייבותעצמית
וערובהשלהמבקש

התחייבותעצמיתוערובהשימציאהמבקשצועיכוביציאהמןהארץ,יהיוגםלפיצוי126ב
כלנזקשייגרםלאדםשאיננוהמשיבעקבעיכוביציאתועלסמךהצו,משוםשהמבקש

מסרפרטיםלאנכוניםאולאמספיקיםלזיהויהמשיבב

בצועיכובהיציאהמןהארץיורהביתהמשפט,שאםייתןהמשיבערובה,כפישיורה127בערובהשלהמשיב
ובתנאיםשיורה-יפקעהצו;חזרהמשיבלפנימתןפסקהדין,אולאחרשפקעהצו,
תוחזרלוהערובהלפידרישתו;לאחזרעדשניתןפסקדיןלזכותהמבקשתשמשלו
הערובהלסיפוקהתביעה,והעודףעלהסכוםשבפסקהדיןועלהוצאותהוצאהלפועל

יוחזרלמשיבלפידרישתוב

צועיכובוצו
הרחקה

הכניסה128ב חוק לפי הרחקה צו אדם,וכן על צועיכוביציאה ביתהמשפט נתן )א(
לישראל,התשי"ב-2ץ1719,אוצוהסגרהלפיחוקההסגרה,התשי"ד-4ץ1819,יבטלבית

המשפטאתצוהעיכוב,אםביקשזאתהיועץהמשפטילממשלהב

הגישהיועץהמשפטילממשלהבקשהכאמורבתקנתמשנה)א(,ימציאהודעה )ב(
מספקתעלכךלבעלהדיןשלפיבקשתוניתןצועיכובהיציאהב

פרק ט"ז: ההחלטה השיפוטית
פסקדיןאו

החלטהאחרת
בתוםהדיוןבכלהליךייתןביתהמשפטאתהחלטתובהקדםהאפשריב129ב )א(

ההחלטהתכלולפירוטקצרשלהמחלוקות,ממצאיביתהמשפטלגביהעובדות, )ב(
השאלותהמשפטיותהטעונותהכרעה,ההכרעהותמציתהנימוקים;אםכללהההחלטה
חידושמשמעותיאושישלהחלטהחשיבותמיוחדת,רשאיביתהמשפטלתתהנמקה

מפורטתב

פסקדיןבהעדר
הגנה

נתבעשלאהגישכתבהגנהבתוךהמועדשנקבעלכךאושכתבההגנהנמחק,רשאי130ב
ביתהמשפטלדרושמהתובעהוכחהמספקתשלהתביעה,כולהאומקצתה,אולתת

פסקדיןעליסודכתבהתביעהבלבדב

ביטולהחלטה
לפיצדאחד

נתןביתהמשפטהחלטהלפיצדאחדוהגישבעלהדיןשנגדוניתנהההחלטהבקשת131ב
ביטולבתוךשלושיםימיםמיוםשהומצאהלוההחלטה,רשאיביתהמשפטלבטלה,

בתנאיםשייראולו;הוראהזולאתחולעלפנייהלביתהמשפטלפיתקנה33ב

סעדבעתמתןפסק
הדיןאובתכוףלו

ביתהמשפטרשאילתתסעדלהבטחתביצועפסקהדיןבעתמתןפסקהדיןאובתכוף132ב
לאחריו;הבקשהבעתמתןפסקהדיןיכולהלהיותבעלפהב

ביתהמשפטרשאי,לבקשתבעלדין,לערוךפסיקתה,שתכילאתמספרהתיק,133בפסיקתה )א(
מועדההחלטה,שמותבעליהדיןומענם,הסעדאוההכרעההאחרתשניתנווהוצאות

המשפטשנפסקוב

בעלהדיןישלחהעתקשלהבקשהלמתןפסיקתהכאמורבתקנתמשנה)א(,לבעל )ב(
הדיןשכנגד,זולתאםההחלטהניתנהבמעמדצדאחדב

בעלהדיןשכנגדרשאילהשיבלבקשהבתוךארבעהעשרימיםמיוםשהומצאה )ג(
לואובתוךמועדאחרשהורהביתהמשפטב

השופטהחותםעלהפסיקתהיהיה,ככלהאפשר,זהשנתןאתההחלטהנושא )ד(
הפסיקתה;נתןהרכבשופטיםאתההחלטה,יחתוםראשההרכבעלהפסיקתהב

פרק י"ז: הערעור
הגשתערעור

אובקשתרשות
לערער

ערעוראובקשתרשותלערער)בפרקזה-ערעור(יכללושניחלקיםשלכותרת134ב )א(
וגוףהערעורלפיההוראותהאלה:

ס"חהתשי"ב,עמ'4ץ3ב 17

ס"חהתשי"ד,עמ'174ב 18
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הכותרתשלהערעורתכלולאתהפרטיםהאלהולפיהסדרהמפורטלהלן: )1(

הפרטיםשנכללובכותרתכתבהתביעה,בשינוייםהמחויבים; )א(

סוגההליך-ערעוראובקשתרשותלערער,לפיהעניין; )ב(

שםהערכאהשנתנהאתההחלטהשעליהמערערים,סוגההליך, )ג(
מספרהתיקשבוניתנהותאריךההחלטה;

המועדשבוהומצאהההחלטהשעליהמערערים; )ד(

המותבהמוסמךלדוןבערעורוציוןסעיףהחיקוקהמסמיךכאמור; )ה(

סכוםאגרתביתהמשפטשישלשלםתוךהפניהלפרטבתוספת )ו(
לתקנותהאגרותשלפיוישלגבותאגרה;אםהמערערפטורמאגרה,יפנה

לתקנההפוטרתאותומתשלומהלפיתקנותהאגרות;

דברקיומושלהליךנוסףבביתמשפטאובביתדיןבקשרלאותה )ז(
מסכתעובדתית;

גוףהערעוריכלולאתהפרטיםהאלהולפיהסדרהמפורטלהלן: )2(

הסעדשניתןאושהתבקשולאניתןבהחלטהשעליהמערערים; )א(

עיקריההחלטהשעליהמערערים; )ב(

למובאות והפניה להחלטה ההתנגדות ונימוקי הטענות סיכום )ג(
משפטיותהתומכותבכלנימוקשיירשםלצדו;

גוףהערעורלאיעלהעלשישהעמודים,אםהוגשלביתמשפטהשלוםאו )3(
לביתהמשפטהמחוזי,ועלעשרהעמודים,אםהוגשלביתהמשפטהעליוןב

המערעריצרףלערעורמסמכיםאלהבלבד: )ב(

העתקההחלטהשעליהמערערים; )1(

העתקיהמסמכיםשהמערערמבקשלהסתמךעליהםשהוגשווהתקבלו )2(
כדיןבערכאההקודמתב

הבטחתהוצאות
המשיב

עםהגשתהערעוריפקידהמערערערובהלהבטחתהוצאותהמשיביםבסכוםץ13ב )א(
הנקובבתוספתהשלישיתוימציאהודעהעלכךלמשיבב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,ביתהמשפטרשאילהורותעלפטורממתןערובה )ב(
אועלשינויסכומהב

לאקייםהמערערהוראהבדברהערובה,רשאיביתהמשפטלהורותעלמחיקת )ג(
הערעוראועלדחייתהמועדלהפקדתהב

כלמישהיהבעלדיןבתובענהלפניהערכאההקודמתואינומערעריהיהמשיב136במשיביםבערעור )א(
בערעורב

ביתהמשפטרשאילהורותשלאיומצאערעורלמימהמשיביםשאינונוגעבדבר; )ב(
אםהבקשהמטעםהמערער,תומצאהודעהלאותםהמשיבים,זולתאםההמצאה

תגרוםלהכבדהניכרתעלהמערערב

המועדלהגשתערעורעלהחלטההואארבעיםוחמישהימיםמיוםשהומצאהב137במועדים )א(

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,משיבבערעוררשאילהגישערעורבתוךארבעים )ב(
וחמישהימיםמהיוםשבוהומצאלוהערעור,אומהיוםשבוהומצאהלוהודעהעל
הפקדתערובהלפיתקנהץ13,אומהיוםשבוהומצאהלוהחלטהעלפטורמהפקדת

ערובה,לפיהמאוחרב

הכותרתשלהערעורתכלולאתהפרטיםהאלהולפיהסדרהמפורטלהלן: )1(

הפרטיםשנכללובכותרתכתבהתביעה,בשינוייםהמחויבים; )א(

סוגההליך-ערעוראובקשתרשותלערער,לפיהעניין; )ב(

שםהערכאהשנתנהאתההחלטהשעליהמערערים,סוגההליך, )ג(
מספרהתיקשבוניתנהותאריךההחלטה;

המועדשבוהומצאהההחלטהשעליהמערערים; )ד(

המותבהמוסמךלדוןבערעורוציוןסעיףהחיקוקהמסמיךכאמור; )ה(

סכוםאגרתביתהמשפטשישלשלםתוךהפניהלפרטבתוספת )ו(
לתקנותהאגרותשלפיוישלגבותאגרה;אםהמערערפטורמאגרה,יפנה

לתקנההפוטרתאותומתשלומהלפיתקנותהאגרות;

דברקיומושלהליךנוסףבביתמשפטאובביתדיןבקשרלאותה )ז(
מסכתעובדתית;

גוףהערעוריכלולאתהפרטיםהאלהולפיהסדרהמפורטלהלן: )2(

הסעדשניתןאושהתבקשולאניתןבהחלטהשעליהמערערים; )א(

עיקריההחלטהשעליהמערערים; )ב(

למובאות והפניה להחלטה ההתנגדות ונימוקי הטענות סיכום )ג(
משפטיותהתומכותבכלנימוקשיירשםלצדו;

גוףהערעורלאיעלהעלשישהעמודים,אםהוגשלביתמשפטהשלוםאו )3(
לביתהמשפטהמחוזי,ועלעשרהעמודים,אםהוגשלביתהמשפטהעליוןב

המערעריצרףלערעורמסמכיםאלהבלבד: )ב(

העתקההחלטהשעליהמערערים; )1(

העתקיהמסמכיםשהמערערמבקשלהסתמךעליהםשהוגשווהתקבלו )2(
כדיןבערכאההקודמתב

עםהגשתהערעוריפקידהמערערערובהלהבטחתהוצאותהמשיביםבסכוםץ13ב )א(
הנקובבתוספתהשלישיתוימציאהודעהעלכךלמשיבב

הבטחתהוצאות
המשיב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,ביתהמשפטרשאילהורותעלפטורממתןערובה )ב(
אועלשינויסכומהב

לאקייםהמערערהוראהבדברהערובה,רשאיביתהמשפטלהורותעלמחיקת )ג(
הערעוראועלדחייתהמועדלהפקדתהב

כלמישהיהבעלדיןבתובענהלפניהערכאההקודמתואינומערעריהיהמשיב136ב )א(
בערעורב

משיביםבערעור

ביתהמשפטרשאילהורותשלאיומצאערעורלמימהמשיביםשאינונוגעבדבר; )ב(
אםהבקשהמטעםהמערער,תומצאהודעהלאותםהמשיבים,זולתאםההמצאה

תגרוםלהכבדהניכרתעלהמערערב

המועדלהגשתערעורעלהחלטההואארבעיםוחמישהימיםמיוםשהומצאהב137ב מועדים)א(

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,משיבבערעוררשאילהגישערעורבתוךארבעים )ב(
וחמישהימיםמהיוםשבוהומצאלוהערעור,אומהיוםשבוהומצאהלוהודעהעל
הפקדתערובהלפיתקנהץ13,אומהיוםשבוהומצאהלוהחלטהעלפטורמהפקדת

ערובה,לפיהמאוחרב
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המועדלהגשתערעורעלהחלטהשניתנהבמעמדצדאחדשהוגשהלגביהבקשת )ג(
ביטוללפיתקנה131,יימנהמיוםההמצאהשלההחלטהבבקשתהביטולב

ביתהמשפטשלערעוררשאי:138בדיוןבערעור )א(

סיכוי לערעור שאין סבר אם בתשובה, צורך בלא הערעור את לדחות )1(
להתקבל;

להורותעלהגשתתשובהבכתב,בכללאולגביענייןמסוים; )2(

בשינויים בקדם–משפט, שופט סמכות לפי בערעור מקדמי דיון לקיים )3(
המחויבים;

להורותעלהשלמהלסיכומיםבכתב; )4(

להכריעבערעורעליסודהחומרבכתבשלפניו; )ץ(

להורותעלקיוםדיוןבעלפהנוסףעלהחומרשבכתבשלפניוב )6(

תקנהץ6תחולעלהדיוןבערעורבשינוייםהמחויביםב )ב(

לאהתייצבבעלדיןלדיוןבעלפהולאניתןטעםסבירלאי–ההתייצבות,יחולו )ג(
הוראותאלה:

לאהתייצבהמערער,ימחקביתהמשפטאתהערעור; )1(

לאהתייצבהמשיבוהמערערהתייצב,יבררביתהמשפטאתהערעורעל )2(
סמךטיעוניהמערערבלבדב

רשותערעורעל
החלטהבעניין

סעדזמני

ערעורעלהחלטההדוחהבקשהלמתןסעדזמני,שניתנהלפיצדאחדושלאנדחהבלא139ב
צורךבתשובה,יידוןבמעמדצדאחד,זולתאםביתהמשפטהורהאחרתב

תשובהבכתב
והשלמה

לסיכומיםבכתב

הורהביתהמשפטעלהגשתתשובהבכתבלערעור,יחולוהוראותאלה:140ב )א(

התשובהתוגשבתוךארבעיםוחמישהימיםמעתהמצאתההחלטהוהיא )1(
לאתעלהעלשישהעמודים,אםהוגשהלביתמשפטהשלוםאולביתהמשפט

המחוזי,ולאתעלהעלעשרהעמודים,אםהוגשהלביתהמשפטהעליון;

עליהם להסתמך מבקש שהמשיב המסמכים העתקי יצורפו לתשובה )2(
שהוגשווהתקבלוכדיןבערכאההקודמת,זולתהמסמכיםשצורפולערעור;

הורהביתהמשפטעלהגשתתשובהבענייןמסוים,התשובהתינתןבעניין )3(
זהבלבד;

הורהביתהמשפטעלהשלמהלסיכומיםבכתב,רשאיהואלתתכלהוראה,לרבות )ב(
בענייןהגשתסיכומיהמערערוהמשיבומתןזכותתשובהלמערער,המועדלהגשה

והיקףהמסמךב

כדין - במועד בכתב לסיכומים השלמה או בכתב תשובה אי–הגשת דין )ג(
אי–התייצבותלדיוןבערעורב

בקשהבערעורתוגשבכתבב141בבקשהבערעור

תיקוןערעוראו
תשובהבכתב

ביתהמשפטרשאילהתירתיקוןשלערעוראושלתשובהבכתב,לפיהעניין,בתנאים142ב
שיורהב

תקנה40תחולעלערעורבשינוייםהמחויביםב143באיחודערעורים

ראיותחדשות
בערעור

בעלדיןאינורשאילהגישראיותחדשותלביתהמשפטשלערעור;ואולםביתהמשפט144ב
רשאילהתירהגשתראיותחדשותאםשוכנעשהןעשויותלהשפיעעלתוצאותהערעור

וכןשמתקייםאחדמאלה:
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לאהיהניתןלאתראתהראיהבשקידהסבירהולהגישהבערכאההראשונה )1(
במועדהמתאיםלכך;

הגשתהראיהדרושהכדילמנועעיוותדיןב )2(

הגשתערעורלאתעכבאתביצועההחלטהשעליהמערעריםבץ14בעיכובביצוע )א(

ביתהמשפטרשאילהורותעלעיכובביצועהשלהחלטהשנתן,וכןעלמתןסעד )ב(
זמניבנוגעלהחלטהכאמור,בתנאיםשייראולו,וזאתכלעודלאהוגשערעורבמועד
הגשתהבקשהלעיכובביצוע;בקשהלפיתקנהזואפשרשתידוןבעלפהאםהתבקשה

במועדהדיון,מידלאחרשימועההחלטהב

הוגשערעור,רשאיביתהמשפטשלערעורלהורותעלעיכובביצועהשלהחלטה )ג(
שעליהמערעריםוכןעלמתןסעדזמניבנוגעלהחלטהכאמור,בתנאיםשייראולוב

תקנה96תחולעלבקשהלפיתקנהזובשינוייםהמחויביםב )ד(

סמכותבית
המשפטבערעור

ביתהמשפטשלערעוררשאי-146ב )א(

לתתכלהחלטהשצריךהיהלתתה; )1(

לאשראתההחלטהשעליהמערעריםמאותונימוקאומנימוקשונה; )2(

לבטלאתההחלטהשניתנהולהורותעלדיוןחדש; )3(

להחזיראתהענייןלערכאהשנתנהאתההחלטהלצורךהשלמה; )4(

לתתהחלטהנוספתאואחרתאםהדברדרושב )ץ(

ביתהמשפטרשאילהשתמשבסמכויותאלהאףאםהערעורנוגערקלחלקמן )ב(
ההחלטה,ורשאילהשתמשבהןלטובתהמשיביםאובעליהדיןהאחרים,כולםאו

מקצתם,אףאםלאהגישוערעורב

מחיקהאודחייה
שלערעור

הוראותהתקנותבענייןמחיקהאודחייהשלתביעהכאמורבפרקו'יחולועל147ב )א(
ערעור,בשינוייםהמחויביםב

בלילגרועמןהאמורבתקנתמשנה)א(,ביתהמשפטרשאילמחוקערעוראף )ב(
מהטעמיםהאלה:

הערעורהוגשלאחרהמועדהקבועבדיןולאניתנההארכתמועדלהגשתו; )1(

איןלמערערזכותלהגישוב )2(

פסקהדיןבערעוריכילאתהשאלותהמשפטיותהטעונותהכרעה,אתההכרעה148בפסקהדיןבערעור )א(
ואתתמציתהנימוקיםב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,ביתמשפטשהחליטלדחותערעוררשאילכלול )ב(
בנימוקיורקאתקביעתובדברדחייתהערעור,ובלבדשנוכחכימתקיימיםהתנאים

האלהלגביההחלטהשעליהמערערים:

איןמקוםלדחותאתהממצאיםהעובדתייםשנקבעובה; )1(

הממצאיםשנקבעובהתומכיםבמסקנההמשפטית; )2(

איןבהטעותשבחוקב )3(

תקנות131עד133יחולועלערעורבשינוייםהמחויביםב )ג(

בקשתרשות
לערער-הוראות

מיוחדות

ההוראותהאלהיחולועלבקשתרשותלערער:149ב

לאהיהניתןלאתראתהראיהבשקידהסבירהולהגישהבערכאההראשונה )1(
במועדהמתאיםלכך;

הגשתהראיהדרושהכדילמנועעיוותדיןב )2(

הגשתערעורלאתעכבאתביצועההחלטהשעליהמערעריםבץ14ב עיכובביצוע)א(

ביתהמשפטרשאילהורותעלעיכובביצועהשלהחלטהשנתן,וכןעלמתןסעד )ב(
זמניבנוגעלהחלטהכאמור,בתנאיםשייראולו,וזאתכלעודלאהוגשערעורבמועד
הגשתהבקשהלעיכובביצוע;בקשהלפיתקנהזואפשרשתידוןבעלפהאםהתבקשה

במועדהדיון,מידלאחרשימועההחלטהב

הוגשערעור,רשאיביתהמשפטשלערעורלהורותעלעיכובביצועהשלהחלטה )ג(
שעליהמערעריםוכןעלמתןסעדזמניבנוגעלהחלטהכאמור,בתנאיםשייראולוב

תקנה96תחולעלבקשהלפיתקנהזובשינוייםהמחויביםב )ד(

ביתהמשפטשלערעוררשאי-146ב סמכותבית)א(
המשפטבערעור

לתתכלהחלטהשצריךהיהלתתה; )1(

לאשראתההחלטהשעליהמערעריםמאותונימוקאומנימוקשונה; )2(

לבטלאתההחלטהשניתנהולהורותעלדיוןחדש; )3(

להחזיראתהענייןלערכאהשנתנהאתההחלטהלצורךהשלמה; )4(

לתתהחלטהנוספתאואחרתאםהדברדרושב )ץ(

ביתהמשפטרשאילהשתמשבסמכויותאלהאףאםהערעורנוגערקלחלקמן )ב(
ההחלטה,ורשאילהשתמשבהןלטובתהמשיביםאובעליהדיןהאחרים,כולםאו

מקצתם,אףאםלאהגישוערעורב

הוראותהתקנותבענייןמחיקהאודחייהשלתביעהכאמורבפרקו'יחולועל147ב )א(
ערעור,בשינוייםהמחויביםב

מחיקהאודחייה
שלערעור

בלילגרועמןהאמורבתקנתמשנה)א(,ביתהמשפטרשאילמחוקערעוראף )ב(
מהטעמיםהאלה:

הערעורהוגשלאחרהמועדהקבועבדיןולאניתנההארכתמועדלהגשתו; )1(

איןלמערערזכותלהגישוב )2(

פסקהדיןבערעוריכילאתהשאלותהמשפטיותהטעונותהכרעה,אתההכרעה148ב )א(
ואתתמציתהנימוקיםב

פסקהדיןבערעור

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,ביתמשפטשהחליטלדחותערעוררשאילכלול )ב(
בנימוקיורקאתקביעתובדברדחייתהערעור,ובלבדשנוכחכימתקיימיםהתנאים

האלהלגביההחלטהשעליהמערערים:

איןמקוםלדחותאתהממצאיםהעובדתייםשנקבעובה; )1(

הממצאיםשנקבעובהתומכיםבמסקנההמשפטית; )2(

איןבהטעותשבחוקב )3(

תקנות131עד133יחולועלערעורבשינוייםהמחויביםב )ג(

בקשתרשותההוראותהאלהיחולועלבקשתרשותלערער:149ב
לערער-הוראות

מיוחדות
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בלילגרועמהאמורבתקנה134,בבקשתרשותערעוריפרטהמבקשבפתחהבקשה )1(
אתהנימוקיםשבשלהםישלתתרשותלערערוזאתבמסגרתמנייןהעמודיםהקבוע

בתקנה134)א()3(;

בלילגרועמשארסמכויותיו,ביתהמשפטהדןבבקשהלרשותערעוררשאי- )2(

לתתרשותלערער,אםבכללאואםלגביענייןמסויםשפירש;ניתנהרשות )א(
ערעור,יראואתנימוקיהבקשהלרשותערעורכנימוקיהערעור;

לדוןבבקשהכאילוניתנהרשותוהוגשערעורלפיהרשותשניתנה; )ב(

להורותכיהבקשהתידוןלפניהרכבשלשלושהשופטים; )ג(

נתנההערכאהשמבוקשלערערעלהחלטתהרשותערעור,יצויןהדברבכותרת )3(
הערעורבנוסףלכלהפרטיםהאחריםהנדרשים;

הוגשהבקשהלרשותערעורבמקוםשהמבקשרשאילערערבזכות,רשאיבית )4(
המשפטלדוןבבקשהכבערעור,בתנאיםשיורה;הוגשערעורבזכותבמקוםשבוהיה
עלהמערערלהגישבקשתרשותערעור,רשאיביתהמשפטלדוןבערעורכבקשתרשות

ערעורולתתהוראותלפיהענייןב

תקנה137)ב(לאתחולעלבקשתרשותלערערב )ץ(

השגהעלהחלטות
שאינןפסקדין

לאערערבעלדיןעלהחלטהשאינהפסקדיןוהיאניתנתלערעורברשותבלבד,או0ץ1ב
שביקשרשותלערערעליהוהבקשהנדחתהבלאשניתנהרשותערעור,איןבכךכדי
לפגועבזכותולהשיגעלאותההחלטהבבואולערערעלפסקהדיןבמשפט;עלהחלטה
בענייןסמכותמקומיתאועלהחלטהלפיסעיפיםץאו6לחוקהבוררותשבעלהדין

מבקשלהשיגעליה,ישלהגישבקשתרשותערעורב

פרק י"ח: הוצאות
חיובבעלדיןבתשלוםהוצאותנועדלשפותאתבעלהדיןשכנגדעלהוצאותיו1ץ1בתכליתההוצאות )א(

בהליךבהתחשבבתוצאותיו,במשאביםשנדרשולניהולוובהתנהלותבעליהדיןב

החלטתביתהמשפטבענייןפסיקתההוצאותושיעורןתבטאאתהאיזוןהראוי )ב(
שביןהבטחתזכותהגישהלערכאות,הגנהעלזכותהקנייןשלהפרטושמירהעלשוויון

ביןבעליהדיןב

סברביתהמשפטשבעלדיןעשהשימושלרעהבהליכימשפטאולאמילא )ג(
אחרתקנותאלה,רשאיהואלחייבובהוצאותלטובתהנפגעאולטובתאוצרהמדינה

ובנסיבותמיוחדותאףאתבאכוחוב

בתוםהדיוןיפסוקביתהמשפטהוצאותסבירותוהוגנות,זולתאםמצאשקיימים2ץ1בפסיקתהוצאות
טעמיםמיוחדיםשלאלחייבבהוצאותכאמורב

סכוםשכרטרחתעורךדיןשיפסוקביתהמשפטלטובתבעלהדיןשזכהבהליך,3ץ1בשיעורההוצאות )א(
בכפוףלאמורבתקנתמשנה)ג(,לאיפחתמןהתעריףשנקבעלענייןשכרטרחתעורך
דיןבכללילשכתעורכיהדין)התעריףהמינימליהמומלץ(,התש"ס-192000,זולתאם

הורהביתהמשפט,מטעמיםמיוחדים,עלתשלוםסכוםנמוךיותרמהסכוםהאמורב

ביתהמשפטיכלולבשכרטרחתעורךהדין,סכוםהשווהלמסערךמוסףמקום )ב(
שבוהזוכהשילםאומחויבלשלםמסערךמוסףלעורךדינו,זולתאםסברכיהזוכה
רשאילנכותאתמסהתשומותבשכרטרחתעורךדינו,ובלבדשלאיפסוקסכוםכאמור

כרכיבנפרדב

י"פהתש"ס,עמ'8ץץ2ב 19
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בקביעתשיעורההוצאותיתחשבביתהמשפט,ביןהשאר,בשוויהסעדשנפסק )ג(
וביחסשבינולביןהסכוםשנתבע,בדרךשבהניהלובעליהדיןאתהדיון,במורכבות

ההליך,בהשקעתהמשאביםבהכנתוובניהולוובסכוםההוצאותשהתבקשב

בהחלטהיפרטביתהמשפטאתהשיקוליםשהנחואותובקביעתשיעורההוצאותב )ד(

הוצאותבהינתן
פסקדיןבהעדר

הגנה

ניתןפסקדיןבהעדרהגנהוביתהמשפטפסקהוצאות,יהיהשיעורשכרהטרחהלפי4ץ1ב
התעריףהמינימליהמומלץ,זולתאםביתהמשפטהורהאחרתב

ביתהמשפטיפסוקהוצאותמשפט,ובלבדשבעלהדיןפירטבסיכומיטענותיוץץ1בהוצאותמשפט )א(
באופןמפורשומפורטאתהוצאותהמשפטכפישנדרשולצורךההליךוצירףמסמכים

התומכיםבכךב

סכוםהוצאותמשפטיהיהצירופםשלכלההוצאותשהוצאובעיןושנדרשו )ב(
להליךכפישיורהביתהמשפטב

השופטשנתןאתההחלטהיורהעלהוצאותהמשפט,זולתאםהדברנבצרממנוב )ג(

הארכתהליך
שלאלצורך

סברביתהמשפטכיבעלדיןהאריךאתהדיוןבכלהליךשלאלצורך,באמצעותטענות6ץ1ב
סרקאובכלדרךאחרת,רשאיהוא,באותוהליךאובפסקהדין,ובלאקשרעםתוצאות
המשפט,להטילעליואתהוצאותההליךבשיעורשימצאלנכוןבנסיבותהעניין,לטובת

בעלהדיןשכנגדאולטובתאוצרהמדינהב

ערובהלתשלום
הוצאות

ביתהמשפטרשאי,אםנראהלוהדבר,לצוותעלתובעלתתערובהלתשלום7ץ1ב )א(
הוצאותיושלנתבעב

לאניתנההערובהבתוךהמועדשהורה,יימחקכתבהתביעהב )ב(

פרק י"ט: המצאות
מטרתההמצאה

והמצאהכדין
מטרתההמצאההיאלהביאלידיעתהנמעןאתתוכנושלמסמךשנדרששיהיה8ץ1ב )א(

בידיעתו,ולענייןכתבהטענותהראשוןהמוגש-גםלהחילעלהנתבעאתמרותבית
המשפטב

הנמעןייחשבכמישיודעאתתוכנושלמסמךאםהומצאלולפיתקנותאלהב )ב(

בתקנותאלה-9ץ1בהגדרות

"הודעהאלקטרונית"-הודעהבדברקיומושלמסמךבמערכתנטהמשפטהכוללת
קישוראליו,שפתיחתואפשריתבאמצעותמנגנוןהזדהות;

"הודעתאימותהמסירה"-הודעהשנערכהבידימוסרהמסמךסמוךככלהאפשרלאחר
המצאתו,הכוללתפרטיםבדבראופןההמצאה,ובכללזהמקוםההמצאה,מועד

ההמצאהושעתההמצאהושמושלהאדםשהמסמךנמסרלידיו;

"המצאה"-מסירתמסמךלידיהנמעןאוהגשתולביתהמשפט,לפיהעניין;

"המצאהאלקטרונית"-המצאהבאמצעותתקשורתביןמחשביםשדרכהניתןלהעביר
אולקבלמסמךאלקטרוני;

"כתובתדואראלקטרוני"-כתובתבמערכתהמאפשרתהעברתמסריםאלקטרוניים,
שבעליהמפעילאמצעיםסביריםלצורךהגנהעלתיבתהדוארשבהמפנישיבוש

בעבודתההעלוללפגועבמהימנותהמידעשבה;

"כתובתדואראלקטרונימאובטחת"-כתובתבמערכתהמשמשתלהעברתמסרים
אלקטרונייםשמתקיימיםבהכלאלה:

בקביעתשיעורההוצאותיתחשבביתהמשפט,ביןהשאר,בשוויהסעדשנפסק )ג(
וביחסשבינולביןהסכוםשנתבע,בדרךשבהניהלובעליהדיןאתהדיון,במורכבות

ההליך,בהשקעתהמשאביםבהכנתוובניהולוובסכוםההוצאותשהתבקשב

בהחלטהיפרטביתהמשפטאתהשיקוליםשהנחואותובקביעתשיעורההוצאותב )ד(

ניתןפסקדיןבהעדרהגנהוביתהמשפטפסקהוצאות,יהיהשיעורשכרהטרחהלפי4ץ1ב
התעריףהמינימליהמומלץ,זולתאםביתהמשפטהורהאחרתב

הוצאותבהינתן
פסקדיןבהעדר

הגנה

ביתהמשפטיפסוקהוצאותמשפט,ובלבדשבעלהדיןפירטבסיכומיטענותיוץץ1ב )א(
באופןמפורשומפורטאתהוצאותהמשפטכפישנדרשולצורךההליךוצירףמסמכים

התומכיםבכךב

הוצאותמשפט

סכוםהוצאותמשפטיהיהצירופםשלכלההוצאותשהוצאובעיןושנדרשו )ב(
להליךכפישיורהביתהמשפטב

השופטשנתןאתההחלטהיורהעלהוצאותהמשפט,זולתאםהדברנבצרממנוב )ג(

סברביתהמשפטכיבעלדיןהאריךאתהדיוןבכלהליךשלאלצורך,באמצעותטענות6ץ1ב
סרקאובכלדרךאחרת,רשאיהוא,באותוהליךאובפסקהדין,ובלאקשרעםתוצאות
המשפט,להטילעליואתהוצאותההליךבשיעורשימצאלנכוןבנסיבותהעניין,לטובת

בעלהדיןשכנגדאולטובתאוצרהמדינהב

הארכתהליך
שלאלצורך

ביתהמשפטרשאי,אםנראהלוהדבר,לצוותעלתובעלתתערובהלתשלום7ץ1ב )א(
הוצאותיושלנתבעב

ערובהלתשלום
הוצאות

לאניתנההערובהבתוךהמועדשהורה,יימחקכתבהתביעהב )ב(

פרק י"ט: המצאות

מטרתההמצאההיאלהביאלידיעתהנמעןאתתוכנושלמסמךשנדרששיהיה8ץ1ב )א(
בידיעתו,ולענייןכתבהטענותהראשוןהמוגש-גםלהחילעלהנתבעאתמרותבית

המשפטב

מטרתההמצאה
והמצאהכדין

הנמעןייחשבכמישיודעאתתוכנושלמסמךאםהומצאלולפיתקנותאלהב )ב(

הגדרותבתקנותאלה-9ץ1ב

"הודעהאלקטרונית"-הודעהבדברקיומושלמסמךבמערכתנטהמשפטהכוללת
קישוראליו,שפתיחתואפשריתבאמצעותמנגנוןהזדהות;

"הודעתאימותהמסירה"-הודעהשנערכהבידימוסרהמסמךסמוךככלהאפשרלאחר
המצאתו,הכוללתפרטיםבדבראופןההמצאה,ובכללזהמקוםההמצאה,מועד

ההמצאהושעתההמצאהושמושלהאדםשהמסמךנמסרלידיו;

"המצאה"-מסירתמסמךלידיהנמעןאוהגשתולביתהמשפט,לפיהעניין;

"המצאהאלקטרונית"-המצאהבאמצעותתקשורתביןמחשביםשדרכהניתןלהעביר
אולקבלמסמךאלקטרוני;

"כתובתדואראלקטרוני"-כתובתבמערכתהמאפשרתהעברתמסריםאלקטרוניים,
שבעליהמפעילאמצעיםסביריםלצורךהגנהעלתיבתהדוארשבהמפנישיבוש

בעבודתההעלוללפגועבמהימנותהמידעשבה;

"כתובתדואראלקטרונימאובטחת"-כתובתבמערכתהמשמשתלהעברתמסרים
אלקטרונייםשמתקיימיםבהכלאלה:
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מנגנון באמצעות רק האלקטרוני הדואר לכתובת גישה מאפשרת היא )1(
הזדהותומתעדתגישהכאמור;

המערכתנוקטת,באורחסדיר,אמצעיהגנהסביריםמפניחדירהאליהומפני )2(
שיבושבעבודתה,העלוליםלפגוםבמהימנותהמידעשבה;

"מנגנוןהזדהות"-מנגנוןמאובטחהמשלבאמצעיחומרהותוכנה,הניתןלשליטתו
הבלעדיתשלבעליווהמאפשראתזיהויובאופןייחודי;

"מסמךאלקטרוני"-מסמךשהואמסראלקטרוניהחתוםבחתימהאלקטרוניתמאושרת
כהגדרתםבחוקחתימהאלקטרונית,התשס"א-202001,הניתןלשמירהאלקטרונית

ולהפקהכפלט,ואולם-

אםהמסמךהואתצהיר- )1(

יכולשייחתםבחתימתידשלהמצהירושלמקבלהתצהיר,ובלבד )א(
שהוצמדהלוחתימהאלקטרוניתשלהמגישאותו;

יכולשייחתםבחתימתידשלהמצהירוחתימהאלקטרוניתשלמקבל )ב(
התצהיר;

אםהמסמךבחתימתידפקידביתמשפט,יראוהוכמסמךמשפטיחתום )2(
כנדרשאםהודפסובושמוותפקידושלהפקיד;

"מערכתנטהמשפט"-מערכתמחשביםשבאמצעותהפועליםבתיהמשפטומתנהלים
הליכיםמשפטייםב

המציאבעלדיןהמיוצגבידיעורךדיןמסמךלביתהמשפט,ימציאעורךהדיןאת160בחובתהמצאה
העתקולבעלהדיןשכנגדבלאדיחויולאיאוחרמשלושהימיםממועדההמצאהלבית
המשפטאוזמןסבירלפנימועדהדיוןשנקבע,לפיהמוקדם;אםבעלהדיןאינומיוצג

בידיעורךדין,יגישאתהמסמךלמזכירותביתהמשפט,שתפעללהמצאתוב
דרכיהמצאה

ומועדיה
אלההןדרכיההמצאהומועדיה:161ב

המצאהאלקטרונית- )1(

תהיה לנמען המשפט מבית אלקטרוני מסמך של אלקטרונית המצאה )א(
באמצעותמשלוחהודעהאלקטרוניתלכתובתהדוארהאלקטרונישהואציין
זוכתובתדואראלקטרונימאובטחת,יכול בכותרתכתבטענותיוואםהיתה

שתהיהאףבאמצעותמשלוחהמסמךהאלקטרוניעצמו;

המצאהאלקטרוניתשלמסמךאלקטרונילביתהמשפטתהיהבאמצעות )ב(
מערכתנטהמשפט;המבקשלהמציאלביתהמשפטמסמךאלקטרוני,ימסורלבית
המשפטכתובתדואראלקטרוניאוכתובתדואראלקטרונימאובטחתלצורך

המצאהאלקטרוניתכאמורבתקנתמשנה)א(;

תהיה דין לעורך דין מעורך אלקטרוני מסמך של אלקטרונית המצאה )ג(
באמצעותמשלוחהמסמךהאלקטרונילכתובתהדוארהאלקטרונישלעורךהדין
הנמעןשצוינהבכותרתכתבטענותיוועלעורךהדיןהשולחלוודאאתקבלתו

בידיעורךהדיןהנמען;

מועדשליחתהמסמךהאלקטרוניאוההודעההאלקטרונית,כפישמופיע )ד(
בשעוןפנימישלמערכתהמחשובשלהשולחהמכויללפיכלליםמקובלים,יהיה
מועדההמצאהשלהמסמךהאלקטרוני,ואולםאםהיההמועדאחריהשעה
17:00בימיםא'עדה'בשבועאוביוםו'אוביוםמנוחהשנקבעבחיקוק,ייחשב

המסמךהאלקטרוניכאילוהומצאביוםהחולשלאחריו;

ס"חהתשס"א,עמ'210ב 20
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שליחתההודעההאלקטרוניתאוהמסמךהאלקטרוניכאמורבתקנותמשנה )ה(
)א(או)ג(,לאתיחשבכהמצאהכדיןבמועדהשליחהאםהגישהנמעןתצהיר

בדבראי–קבלתואובדברקבלתובמועדמאוחריותר;

המצאהבפקסימיליה- )2(

המצאהשלמסמךבפקסימילהתהיהלמספרהפקסימילהשצייןהנמען )א(
בכותרתכתבטענותיו;

המצאהבפקסימילהמוגבלתלמסמךבהיקףשלעדחמישהעשרעמודים )ב(
והיאאינהחלהעלהמצאתהמסמךהראשוןהמוגשבתיקועלכתבתביעהוכתב

הגנה;

יראואתהמועדשצויןבאישורמשלוחהפקסימילהכמועדההמצאהובלבד )ג(
שבוצעוידואטלפוניכיהמסמךהתקבל,ואולם-

מסמךשהומצאכאמוראחריהשעה00:ץ1בימיםא'עדה'בשבועאו )1(
ביוםו'אוביוםמנוחהשנקבעבחיקוק,יראוהוכאילוהומצאביוםהחול

שלאחריו;

תיחשב טלפוני, וידוא בוצע ולא המשפט בית הוא השולח אם )2(
השליחהכהמצאהכדיןאלאאםכןהגישהנמעןתצהירבדבראי–קבלת

המסמךבפקסימילה;

המצאהבדואר-המצאהשלמסמךבדוארתהיהבאמצעותשליחתובדואר )3(
רשוםעםאישורמסירהלכתובתשצייןהנמעןבכתבטענותיואולמענו;באיןאפשרות
להמציאכאמור-לכתובתהידועהלשולחשלמגוריואועסקושלהנמען;יראואת
מועדהמסירהשצויןבאישורהמסירהכמועדההמצאה;מסמךשהומצאלמעןשהנמען
צייןבכתבטענותיוולאנדרש,יראוהוכמסמךשהומצאכדין,זולתאםביתהמשפט

הורהאחרת;

המצאהבמסירהאישית- )4(

ההמצאהתהיהבמסירתהמסמךלידיהנמעןשיידרשלאשראתקבלתו )א(
בכתבוהיאתיעשהבאמצעותעורךדיןאואדםשביתהמשפטאומנהלבתי
המשפטהסמיכולכך;יראואתהמועדשצויןבהודעתאימותהמסירהכמועד

ההמצאה;

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,יראומסמךכמסמךשהומצאכדין,אם )ב(
הואהונחבמקוםנראהלעיןבסמוךלדלתביתואועסקושלהנמעןבהתקיים

אחדמאלה:

הנמעןסירבלקבלאתהמסמךאוסירבלאשראתקבלתובכתב; )1(

לאנמצאשוםאדםשניתןלהמציאלואתהמסמךלפיתקנותאלה )2(
עלאףשהשולחפעלבשקידהראויהוסבירהכדילמסרוב

חריגיםלהמצאה
באמצעיאלקטרוני

המצאהבאמצעיאלקטרונילאתחולבמקריםאלה:162ב

אםזההמסמךהראשוןהמוגשבתיקאוכתבתביעהאוכתבהגנה,יומצאבדואר )1(
אובמסירהאישית,זולתאםהיתההסכמהאחרתבכתבשלהנמען;

אםהנמעןבעלדיןשאינומיוצגבידיעורךדין,זולתאםנתןאתהסכמתולכך )2(
בכתב;

עלמסמךשבשלטיבולאניתןלהמציאובאמצעיאלקטרוניב )3(

שליחתההודעההאלקטרוניתאוהמסמךהאלקטרוניכאמורבתקנותמשנה )ה(
)א(או)ג(,לאתיחשבכהמצאהכדיןבמועדהשליחהאםהגישהנמעןתצהיר

בדבראי–קבלתואובדברקבלתובמועדמאוחריותר;

המצאהבפקסימיליה- )2(

המצאהשלמסמךבפקסימילהתהיהלמספרהפקסימילהשצייןהנמען )א(
בכותרתכתבטענותיו;

המצאהבפקסימילהמוגבלתלמסמךבהיקףשלעדחמישהעשרעמודים )ב(
והיאאינהחלהעלהמצאתהמסמךהראשוןהמוגשבתיקועלכתבתביעהוכתב

הגנה;

יראואתהמועדשצויןבאישורמשלוחהפקסימילהכמועדההמצאהובלבד )ג(
שבוצעוידואטלפוניכיהמסמךהתקבל,ואולם-

מסמךשהומצאכאמוראחריהשעה00:ץ1בימיםא'עדה'בשבועאו )1(
ביוםו'אוביוםמנוחהשנקבעבחיקוק,יראוהוכאילוהומצאביוםהחול

שלאחריו;

תיחשב טלפוני, וידוא בוצע ולא המשפט בית הוא השולח אם )2(
השליחהכהמצאהכדיןאלאאםכןהגישהנמעןתצהירבדבראי–קבלת

המסמךבפקסימילה;

המצאהבדואר-המצאהשלמסמךבדוארתהיהבאמצעותשליחתובדואר )3(
רשוםעםאישורמסירהלכתובתשצייןהנמעןבכתבטענותיואולמענו;באיןאפשרות
להמציאכאמור-לכתובתהידועהלשולחשלמגוריואועסקושלהנמען;יראואת
מועדהמסירהשצויןבאישורהמסירהכמועדההמצאה;מסמךשהומצאלמעןשהנמען
צייןבכתבטענותיוולאנדרש,יראוהוכמסמךשהומצאכדין,זולתאםביתהמשפט

הורהאחרת;

המצאהבמסירהאישית- )4(

ההמצאהתהיהבמסירתהמסמךלידיהנמעןשיידרשלאשראתקבלתו )א(
בכתבוהיאתיעשהבאמצעותעורךדיןאואדםשביתהמשפטאומנהלבתי
המשפטהסמיכולכך;יראואתהמועדשצויןבהודעתאימותהמסירהכמועד

ההמצאה;

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,יראומסמךכמסמךשהומצאכדין,אם )ב(
הואהונחבמקוםנראהלעיןבסמוךלדלתביתואועסקושלהנמעןבהתקיים

אחדמאלה:

הנמעןסירבלקבלאתהמסמךאוסירבלאשראתקבלתובכתב; )1(

לאנמצאשוםאדםשניתןלהמציאלואתהמסמךלפיתקנותאלה )2(
עלאףשהשולחפעלבשקידהראויהוסבירהכדילמסרוב

חריגיםלהמצאההמצאהבאמצעיאלקטרונילאתחולבמקריםאלה:162ב
באמצעיאלקטרוני

אםזההמסמךהראשוןהמוגשבתיקאוכתבתביעהאוכתבהגנה,יומצאבדואר )1(
אובמסירהאישית,זולתאםהיתההסכמהאחרתבכתבשלהנמען;

אםהנמעןבעלדיןשאינומיוצגבידיעורךדין,זולתאםנתןאתהסכמתולכך )2(
בכתב;

עלמסמךשבשלטיבולאניתןלהמציאובאמצעיאלקטרוניב )3(
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ההמצאהתהיהככלהאפשרלנמעןעצמו;אםהנמעןמיוצגבידיעורךדין,יש163בביצועההמצאה )א(
להמציאלובמקומו;אםמינהלשםההמצאהמורשהמטעמו-ניתןלהמציאלמורשה

במקומוב

אםאיןאפשרותלמצואאתהנמען,דיבהמצאתהמסמךבביתולאחדמבני )ב(
משפחתוהגריםעמושםושלפימראיתעיןמלאולושמונהעשרהשניםב

מטעמו נציג המדינה בתחומי לו ויש המדינה לתחומי מחוץ התגוררהנמען )ג(
המייצגאותובאופןקבועבקשרלענייניובישראל,ניתןלהמציאלנציגאםהתביעה

נוגעתלאותועניין;תקנה169תחולבשינוייםהמחויביםגםעלתקנתמשנהזוב

אםהנמעןהיאהמדינה,יומצאהמסמךלמשרדפרקליטהמחוזשבונמצאמקום )ד(
מושבושלביתהמשפטהדןבתובענה;אםהתובענהנדונהבביתהמשפטהעליון-

יומצאלמשרדפרקליטותהמדינהב

אםהנמעןתאגיד,יומצאהמסמךלמשרדאולמעןהרשוםשלהתאגיד,ולתאגיד )ה(
שהוקםבחוק-למשרדושלמנהלהתאגידב

אםהנמעןרשותמקומית,יומצאהמסמךללשכתראשהרשותאולמשרדהיועץ )ו(
המשפטישלהרשותב

אםלנמעןמונהאפוטרופוס,יומצאהמסמךלאפוטרופוסשהתמנהלוכדיןב )ז(

אםהנמעןכלואבביתסוהר,יומצאהמסמךבאמצעותמחלקתהאסירבשירות )ח(
בתיהסוהרב

אםהנמעןמדינהזרהכהגדרתהבחוקחסינותמדינותזרות,לרבותנציגותשל )ט(
מדינהזרה,אועובדבהןשהואבעלחסינותדיפלומטיתאוקונסולרית,יומצאהמסמך

לפיחוקחסינותמדינותזרותב

נוכחביתהמשפטשאי–אפשרלהמציאמסמךלנמעןבדרךשנקבעה,רשאיהוא164בתחליףהמצאה )א(
להורותעלהמצאתובכלדרךאחרתהנראיתלומתאימהבנסיבותהענייןב

בקשהלהוראהעלתחליףהמצאהתוגשבכתבויצורףלהתצהירלאימותהסיבה )ב(
המונעתאתביצועההמצאהבדרךשנקבעהויחולוההוראותהאלה:

אםהנמעןהואתושבישראלשאיןלומעןידוע,יצייןהמבקשבתצהירכי )1(
למיטבידיעתוהנמעןנמצאבישראלולאידועלוהיכןבדיוקהואמתגורר,ויצרף

תדפיסשלפרטיהנמעןממרשםהאוכלוסין;

אםהנמעןהואתושבישראלוישלומעןבתחומימדינתישראלאךלאהיה )2(
ניתןלהמציאלואתהמסמך,יצייןהמבקשבתצהירכילמיטבידיעתוהואנמצא
בישראלויצרףתדפיסממרשםהאוכלוסין;כמוכןיצייןבתצהיראתהפעולות

שבהןנקטכדילהמציאלואתהמסמךב

אםהנמעןאיננותושבישראלאךנמצאבתחומיהמדינה,יצייןהמבקשבתצהיר )ג(
כילמיטבידיעתוהנמעןנמצאבישראלויצרףראיהעלכך,וכןיצייןאתהפעולותשנקט

כדילהמציאלואתהמסמךב

הוראותכלליות
להמצאה

אישורהמשלוחבפקסימילה,אישורהמסירהבדוארוהודעתאימותהמסירהץ16ב )א(
יישמרובידיהשולחוהעתקםיוגשלביתהמשפטלפיהצורךאולפיהחלטתבית

המשפטב

מסמך הגשת אופן בעניין טכניות הוראות לפרסם רשאי המשפט בתי מנהל )ב(
אלקטרוניוביןהשארבדברמאפיינימסמךאלקטרוניומצורפיו,דרישותחומרהותוכנה,
דרישותצורניותוכןבדברדרכיתשלוםאגרתביתמשפטאוכלתשלוםשישלשלם

לביתהמשפט,לפיתקנותאלהוהכוללצורכיפרקזהב
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המצאהמחוץ
לתחוםהמדינה

בעלדיןרשאילהמציאכתבטענותמחוץלתחוםהמדינהבהתקייםאחדמאלהובכפוף166ב
לתקנות167ו־168:

נקבעבחיקוקשמבחינהבין־לאומיתביתמשפטבישראלמוסמךלדוןבהליךפלוני )1(
אואםהוסכםביןבעליהדיןעלסמכותכאמור;

מבוקשסעדנגדאדםשמקוםמושבוהואבתחוםהמדינה; )2(

נושאהתובענההואמקרקעיןהמצוייםבתחוםהמדינה; )3(

התובענההיאבקשרלחוזה,ומתקייםאחדמהמקריםהאלה: )4(

שנשללה או המדינה בתחום הופר או נעשה מקצתו, או כולו החוזה, )א(
האפשרותלקיימובתחומה;

עלהחוזהחליםדינימדינתישראל; )ב(

התובענהמבוססתעלנזקשנגרםלתובעבישראלממוצר,שירותאוהתנהגותשל )ץ(
הנתבע,ובלבדשהנתבעיכולהיהלצפותשהנזקייגרםבישראלוכןושהנתבעעוסק

בסחרבין־לאומיאובמתןשירותיםבין־לאומייםבהיקףמשמעותי;

מבוקשצומניעהלגבידברהנעשהאועומדלהיעשותבתחוםהמדינה,אומבוקש )6(
למנועאולהסירמטרדבתחוםהמדינה,ביןאםמבוקשיםדמינזקבקשרלכךוביןאםלאו;

מבוקשלאכוףפסק־חוץ,כהגדרתובחוקאכיפתפסקי־חוץ,אופסקבוררותחוץ )7(
כהגדרתובחוקהבוררותאומבוקשלהכירבהם;

מבוקששלאלאכוףפסקבוררותחוץ,כהגדרתובחוקהבוררות,שניתןנגדתושב )8(
ישראל,אםשוכנעביתהמשפטכיאיןלמבקשאפשרותלזכותבדיןצדקבביתהמשפט

שלהמדינהשבהניתןהפסק;

האדםשמחוץלתחוםהמדינההואבעלדיןדרושאונכוןבתביעהשהוגשה )9(
כהלכהנגדאדםאחר;

האדםשמחוץלתחוםהמדינההואבעלדיןבתובענהשלגביאחתמעילותיהיש )10(
זיקהמהזיקותהמפורטותבתקנהזוב

הליךההמצאה
מחוץלמדינה

בעלדיןהמעונייןלהמציאכתבטענותמחוץלתחוםהמדינה,יגישבקשהבכתב167ב )א(
לשםקביעתדרךביצועההמצאה;בתצהירהתומךבבקשהיפורטוהעובדותהמבססות
אתעילתהתביעה,העובדותהמבססותאתעילתההמצאהמחוץלתחוםהמדינה

ופירוטהמקוםשבונמצאהנמעןאוייתכןשנמצאב

ביתהמשפטיורהעלדרךביצועההמצאה,לרבותהגשתכתביהטענות,והוא )ב(
רשאילהורותשבנסיבותהענייןאיןלהמציאאתהמסמכיםמחוץלתחוםהמדינהב

בקשהלכפירה
בסמכותמכוח
המצאהמחוץ

לתחוםהמדינה

הומצאלבעלדיןכתבטענותמחוץלתחוםהמדינה,רשאיהואלכפורבסמכותבית168ב
המשפטלדוןבתובענהאולטעוןכיהפורוםהישראליאינוהפורוםהנאותלדוןבתובענה;
רצההנתבעלכפוראולטעוןכאמור,יגישבקשהבכתבלאיאוחרמהמועדהקבועלהגשת

כתבההגנה;עשהכן,יימנההמועדלהגשתכתבהגנהמיוםההחלטהבבקשהב

המצאהלנתבע
שכפרבסמכות

כפרהנתבעבסמכותוהבין־לאומיתשלביתהמשפט,טעןלהיותושלהפורוםהישראלי169ב
פורוםבלתינאותאומינהעורךדיןבישראללשםכך,לאיהיהניתןלהמציאלואת
כתביהטענותבתחוםהמדינה,אםהגיעלישראלוהואשוההבהלצורךהדיון;כמו
כןלאיהיהניתןלהמציאלעורךהדיןהמייצגאותו,ולאיראובכלפעולהשלואושל
עורךדינוויתורעלהכפירהבסמכותוהבין־לאומיתשלביתהמשפט,זאתעדארבעה
עשרימיםלאחרמתןהחלטהבטענותהנתבעבענייןזה,אומועדאחרכפישיורהבית

המשפטבעתמתןההחלטהב

בעלדיןרשאילהמציאכתבטענותמחוץלתחוםהמדינהבהתקייםאחדמאלהובכפוף166ב
לתקנות167ו־168:

המצאהמחוץ
לתחוםהמדינה

נקבעבחיקוקשמבחינהבין־לאומיתביתמשפטבישראלמוסמךלדוןבהליךפלוני )1(
אואםהוסכםביןבעליהדיןעלסמכותכאמור;

מבוקשסעדנגדאדםשמקוםמושבוהואבתחוםהמדינה; )2(

נושאהתובענההואמקרקעיןהמצוייםבתחוםהמדינה; )3(

התובענההיאבקשרלחוזה,ומתקייםאחדמהמקריםהאלה: )4(

שנשללה או המדינה בתחום הופר או נעשה מקצתו, או כולו החוזה, )א(
האפשרותלקיימובתחומה;

עלהחוזהחליםדינימדינתישראל; )ב(

התובענהמבוססתעלנזקשנגרםלתובעבישראלממוצר,שירותאוהתנהגותשל )ץ(
הנתבע,ובלבדשהנתבעיכולהיהלצפותשהנזקייגרםבישראלוכןושהנתבעעוסק

בסחרבין־לאומיאובמתןשירותיםבין־לאומייםבהיקףמשמעותי;

מבוקשצומניעהלגבידברהנעשהאועומדלהיעשותבתחוםהמדינה,אומבוקש )6(
למנועאולהסירמטרדבתחוםהמדינה,ביןאםמבוקשיםדמינזקבקשרלכךוביןאםלאו;

מבוקשלאכוףפסק־חוץ,כהגדרתובחוקאכיפתפסקי־חוץ,אופסקבוררותחוץ )7(
כהגדרתובחוקהבוררותאומבוקשלהכירבהם;

מבוקששלאלאכוףפסקבוררותחוץ,כהגדרתובחוקהבוררות,שניתןנגדתושב )8(
ישראל,אםשוכנעביתהמשפטכיאיןלמבקשאפשרותלזכותבדיןצדקבביתהמשפט

שלהמדינהשבהניתןהפסק;

האדםשמחוץלתחוםהמדינההואבעלדיןדרושאונכוןבתביעהשהוגשה )9(
כהלכהנגדאדםאחר;

האדםשמחוץלתחוםהמדינההואבעלדיןבתובענהשלגביאחתמעילותיהיש )10(
זיקהמהזיקותהמפורטותבתקנהזוב

בעלדיןהמעונייןלהמציאכתבטענותמחוץלתחוםהמדינה,יגישבקשהבכתב167ב )א(
לשםקביעתדרךביצועההמצאה;בתצהירהתומךבבקשהיפורטוהעובדותהמבססות
אתעילתהתביעה,העובדותהמבססותאתעילתההמצאהמחוץלתחוםהמדינה

ופירוטהמקוםשבונמצאהנמעןאוייתכןשנמצאב

הליךההמצאה
מחוץלמדינה

ביתהמשפטיורהעלדרךביצועההמצאה,לרבותהגשתכתביהטענות,והוא )ב(
רשאילהורותשבנסיבותהענייןאיןלהמציאאתהמסמכיםמחוץלתחוםהמדינהב

הומצאלבעלדיןכתבטענותמחוץלתחוםהמדינה,רשאיהואלכפורבסמכותבית168ב
המשפטלדוןבתובענהאולטעוןכיהפורוםהישראליאינוהפורוםהנאותלדוןבתובענה;
רצההנתבעלכפוראולטעוןכאמור,יגישבקשהבכתבלאיאוחרמהמועדהקבועלהגשת

כתבההגנה;עשהכן,יימנההמועדלהגשתכתבהגנהמיוםההחלטהבבקשהב

בקשהלכפירה
בסמכותמכוח
המצאהמחוץ

לתחוםהמדינה

כפרהנתבעבסמכותוהבין־לאומיתשלביתהמשפט,טעןלהיותושלהפורוםהישראלי169ב
פורוםבלתינאותאומינהעורךדיןבישראללשםכך,לאיהיהניתןלהמציאלואת
כתביהטענותבתחוםהמדינה,אםהגיעלישראלוהואשוההבהלצורךהדיון;כמו
כןלאיהיהניתןלהמציאלעורךהדיןהמייצגאותו,ולאיראובכלפעולהשלואושל
עורךדינוויתורעלהכפירהבסמכותוהבין־לאומיתשלביתהמשפט,זאתעדארבעה
עשרימיםלאחרמתןהחלטהבטענותהנתבעבענייןזה,אומועדאחרכפישיורהבית

המשפטבעתמתןההחלטהב

המצאהלנתבע
שכפרבסמכות
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פרק כ': הוראות כלליות

סימן א': עורכי דין

ייפויכוח
לעורךדין

כלפעולהבביתמשפטהנדרשתמבעלדיןאוהמותרתלולפידין,רשאיהואלעשותה170ב
בעצמואובידיעורךדיןשמינהלכךכדין,והואכשאיןהוראהמפורשתאחרתבכלדיןב

משרדעורכידיןשבועורכידיןהמייצגיםבביתהמשפט,ימציאלביתהמשפט171ברשימתעורכיהדין )א(
אתרשימתעורכיהדיןשבמשרדהמייצגיםבביתהמשפטואתמספרהרישיוןשלכל

אחדמהםוכןאתשםעורךהדיןבמשרדשיורשהלהוסיףלרשימהאולגרועממנהב

תקנהזותחולבהתאמהעלפרקליטותהמדינה,עלפרקליטויותהמחוזועללשכות )ב(
משפטיותב

מנהלבתיהמשפטרשאילפרסםהנחיותלמילויתקנהזוב )ג(

הפסקתייצוגשל
עורךהדין

בעלדיןשמייצגועורךדיןרשאילבטלאתייפויהכוחשלעורךדינו,ובלבדשנמסרה172ב
הודעהעלכךלביתהמשפטולכלשארבעליהדין;עורךדיןרשאילהפסיקאתהייצוג

ברשותביתהמשפטבלבדב

סימן ב': טענת פסלות

בקשהלפסלות
שופט

בקשהלפסלותשופטלפיסעיף77אלחוקתוגשבכתבאואםהועלתהבמהלך173ב )א(
הדיוןתישמעבעלפה,מידלאחרשנודעלבעלהדיןעלעילתהפסלותולפניכלטענה

אחרתב

החליטביתהמשפטלדחותאתטענתהפסלות,ימשיךאתהדיוןכסדרו,זולתאם )ב(
הורהאחרתב

ערעורעלהחלטה
בדברפסלותשופט

ערעורעלהחלטהבדברפסלותשופטיוגשבכתבלביתהמשפטהעליוןבתוך174ב )א(
ארבעהעשרימיםממועדהמצאתההחלטה;הערעוריפרטאתעיקרינימוקיהתנגדותו
שלבעלהדיןלהחלטה,ויצורפולותצהירהמאמתאתהעובדותשביסודהבקשה,עותק

מבקשתהפסלות,פרוטוקולהדיוןבבקשה,וההחלטהנושאהערעורב

עותקמהערעורוכלהמסמכיםשצורפולויומצאולכלשארבעליהדיןבוביוםב )ב(

בעליהדיןהאחריםרשאיםלהשיבלערעורב )ג(

התקנותבדברבקשהבכתבלפיפרקח'יחולובשינוייםהמחויביםגםעלערעור )ד(
לפיתקנהזוב

נשיאביתהמשפטהעליוןרשאילבקשמהשופט,שעלהחלטתוהוגשהערעור, )ה(
להעיראתהערותיוב

הוחלטבערעורלהעביראתהדיוןבתובענהלשופטאחר,רשאיהואלדוןבהמן )ו(
השלבשאליוהגיעהשופטהקודםאומכלשלבאחרשייראהלונכוןוצודקבנסיבות

הענייןב

סימן ג': שונות

סמכותמנהל
בתיהמשפט

הנחיותטכניותשיורהמנהלבתיהמשפטלפיתקנותאלהיפורסמובהודעהברשומותץ17ב
ובאתרהאינטרנטשלמערכתבתיהמשפטב

סמכותכלליתשל
ביתהמשפטלמתן

הוראות

ביתהמשפטרשאילתתבכלעתהוראותלכלענייןשבסדריהדיןוכןלתקןכל176ב )א(
פגםאוטעותבכלהליךלרבותבענייןשהוכרעלפיתקנה33)ד(אםראהלנכוןצורך

בכךלשםהגשמתמטרתתקנותאלהב
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ביתהמשפטרשאילתתהוראותבדברהיקףכתבטענות;נקבעבתקנותאלהאו )ב(
בכלחיקוקזמןלעשייתדבראולהימנעמעשייתדבראומדדלהיקףכתבטענות,יחול

האמורכלעודביתהמשפטלאהורהאחרתמטעמיםמיוחדיםב

מועדשהורהעליוביתהמשפטלעשייתדברשבסדרהדיןאושבנוהג,רשאיהוא, )ג(
לפישיקולדעתו,ובאיןהוראהאחרתבתקנותאלה,להאריכומזמןלזמןב

סמכותעוזר
משפטי

עוזרמשפטישלשופטרשאיבאישורהשופטלפעולכמפורטלהלן:177ב

לקבועמועדידיוןולשנותם,להאריךמועדיםלהגשתמסמכים,בקשותוכתבי )1(
בי־דיןאחרים,ובלבדשאיןמדוברבמועדיםשנקבעובחיקוקאובידישופטאורשם;

להעבירלתגובתהמשיבבקשהשהגישבעלדין,למעטבקשהשהעברתהלתגובת )2(
בעלהדיןשכנגדטעונההחלטתשופטלפידין,ובלבדשלאיקצובהעוזרהמשפטימועד

לתגובההקצרמןהמועדהקבועבדין;

להביאלפניבעליהדיןהצעותלהסדרדיונישישבוכדילקדםולייעלאתהטיפול )3(
והדיוןבתובענה,לרבותהזמנתםלפגישהלצורךכך;

להעבירלבעליהדיןהנחיותמוקדמותלדיוןבתובענהאוהחלטותוהנחיותשל )4(
נשיאביתהמשפט;

להביאלפניבעליהדיןהצעותלהפנייתהתובענהלמנגנוןחלופיליישובסכסוך; )ץ(

להציעלבעליהדיןלהסכיםלמינוימומחהלפיכלדיןב )6(

תצהיריהיהערוךבגוףראשון,מחולקלסעיפיםומכילרקעובדותשהמצהיריכול178בתצהיר )א(
להעידמתוךידיעתוהוא;בתצהירהמצורףלכתבטענותרשאיהואלהצהירגםלפי

מיטבידיעתואואמונתוובלבדשיצייןאתמקוראמונתואוידיעתוב

דיןמצהירבתצהירחלףעדותראשיתכדיןעדבמשפט,ואולםהתצהירייחשב )ב(
כראיהרקאםהמצהירהתייצבלחקירהנגדיתב

נמנעהמצהירמלהתייצבלחקירהעלתצהירשצורףלכתבטענות-לאישמש )ג(
תצהירוראיהלטובתבעלהדיןשהגישאותו,אלאברשותביתהמשפטשתינתןמטעמים

מיוחדיםב

ביתהמשפטרשאיבכלעתלדרושמיוזמתואתההתייצבותשלמצהירלשם )ד(
חקירהב

המועדהקובעלתחילתמנייןהימיםלפרקהזמןשנקבעהואיוםהמצאתהמסמך179במניןהימים )א(
כמפורטבתקנותאלה;אםניתנההחלטהבמעמדבעליהדין,יימנההמועדממועד

הדיוןב

תקופתפגרהשלביתהמשפטלאתובאבמנייןהימיםשנקבעובתקנותאלהאו )ב(
שנקבעובידיביתהמשפט,זולתאםביתהמשפטהורהאחרתב

תחולה,הוראת
מעברותחילה

חלקא'לתקנותאלהיחולעלכלענייןאזרחיהמובאלפניביתמשפטב180ב )א(

חלקב'לתקנותאלהיחולעלכלענייןאזרחיהמובאלפניביתמשפט,זולתאם )ב(
נקבעובדיןבענייןפלוניסדרידיןמיוחדיםאחריםב

תחילתןשלתקנותאלהביוםה'באלולהתשע"ט)ץבספטמבר2019()להלן-יום )ג(
התחילה(והןיחולועלהליכיםשנפתחוביוםהתחילהאולאחריו;ואולםההוראות

הבאותיחולומיוםהתחילה:

ביתהמשפטרשאילתתהוראותבדברהיקףכתבטענות;נקבעבתקנותאלהאו )ב(
בכלחיקוקזמןלעשייתדבראולהימנעמעשייתדבראומדדלהיקףכתבטענות,יחול

האמורכלעודביתהמשפטלאהורהאחרתמטעמיםמיוחדיםב

מועדשהורהעליוביתהמשפטלעשייתדברשבסדרהדיןאושבנוהג,רשאיהוא, )ג(
לפישיקולדעתו,ובאיןהוראהאחרתבתקנותאלה,להאריכומזמןלזמןב

סמכותעוזרעוזרמשפטישלשופטרשאיבאישורהשופטלפעולכמפורטלהלן:177ב
משפטי

לקבועמועדידיוןולשנותם,להאריךמועדיםלהגשתמסמכים,בקשותוכתבי )1(
בי־דיןאחרים,ובלבדשאיןמדוברבמועדיםשנקבעובחיקוקאובידישופטאורשם;

להעבירלתגובתהמשיבבקשהשהגישבעלדין,למעטבקשהשהעברתהלתגובת )2(
בעלהדיןשכנגדטעונההחלטתשופטלפידין,ובלבדשלאיקצובהעוזרהמשפטימועד

לתגובההקצרמןהמועדהקבועבדין;

להביאלפניבעליהדיןהצעותלהסדרדיונישישבוכדילקדםולייעלאתהטיפול )3(
והדיוןבתובענה,לרבותהזמנתםלפגישהלצורךכך;

להעבירלבעליהדיןהנחיותמוקדמותלדיוןבתובענהאוהחלטותוהנחיותשל )4(
נשיאביתהמשפט;

להביאלפניבעליהדיןהצעותלהפנייתהתובענהלמנגנוןחלופיליישובסכסוך; )ץ(

להציעלבעליהדיןלהסכיםלמינוימומחהלפיכלדיןב )6(

תצהיריהיהערוךבגוףראשון,מחולקלסעיפיםומכילרקעובדותשהמצהיריכול178ב )א(
להעידמתוךידיעתוהוא;בתצהירהמצורףלכתבטענותרשאיהואלהצהירגםלפי

מיטבידיעתואואמונתוובלבדשיצייןאתמקוראמונתואוידיעתוב

תצהיר

דיןמצהירבתצהירחלףעדותראשיתכדיןעדבמשפט,ואולםהתצהירייחשב )ב(
כראיהרקאםהמצהירהתייצבלחקירהנגדיתב

נמנעהמצהירמלהתייצבלחקירהעלתצהירשצורףלכתבטענות-לאישמש )ג(
תצהירוראיהלטובתבעלהדיןשהגישאותו,אלאברשותביתהמשפטשתינתןמטעמים

מיוחדיםב

ביתהמשפטרשאיבכלעתלדרושמיוזמתואתההתייצבותשלמצהירלשם )ד(
חקירהב

המועדהקובעלתחילתמנייןהימיםלפרקהזמןשנקבעהואיוםהמצאתהמסמך179ב )א(
כמפורטבתקנותאלה;אםניתנההחלטהבמעמדבעליהדין,יימנההמועדממועד

הדיוןב

מנייןהימים

תקופתפגרהשלביתהמשפטלאתובאבמנייןהימיםשנקבעובתקנותאלהאו )ב(
שנקבעובידיביתהמשפט,זולתאםביתהמשפטהורהאחרתב

חלקא'לתקנותאלהיחולעלכלענייןאזרחיהמובאלפניביתמשפטב180ב תחולה,הוראת)א(
מעברותחילה

חלקב'לתקנותאלהיחולעלכלענייןאזרחיהמובאלפניביתמשפט,זולתאם )ב(
נקבעובדיןבענייןפלוניסדרידיןמיוחדיםאחריםב

תחילתןשלתקנותאלהביוםה'באלולהתשע"ט)ץבספטמבר2019()להלן-יום )ג(
התחילה(והןיחולועלהליכיםשנפתחוביוםהתחילהאולאחריו;ואולםההוראות

האלהיחולומיוםהתחילה:
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עלהליכיםשנפתחוערביוםהתחילה-חלקא',ובחלקב'-תקנות30ו־33 )1(
בפרקג',פרקיםה'עדז',תקנות0ץעדץץבפרקח',י"א,י"ב,ט"ז,י"ח,י"ט,כ'וכל

תקנהאחרתשביתהמשפטהורהלבעליהדיןלקיימה;

עלהליכיםשטרםהתקייםבעניינםמסירתשאלונים,גילויועיוןבמסמכים )2(
-יחולנוסףעלהאמורבפסקה)1(פרקט';

עלהליכיםשנקבעהלגביהםישיבתקדם–משפטבמועדהמאוחרבשישים )3(
ימיםמיוםהתחילהיחולונוסףעלהאמורבפסקה)1(פרקיםח',י'וי"גב

תוספת ראשונה
)לפיתקנה122,114,96,89,79,36,17,10(

 טופס 1

)תקנה10(
כתב ויתור על סודיות רפואית

שםהתובע:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמס'זהות:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
שמותקודמים:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
מרח'בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

-נגד-

שםהנתבע:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמס'זהות/ח"פ:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
מרחובבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

כתב ויתור על סודיות רפואית

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבנותןבזה זהות בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב,מס' אניהחתוםמטה
רשותלכלמוסדרפואילרבותקופתחוליםוביתחולים,למוסדלביטוחלאומי,למשרד
הביטחון,לצבאהגנהלישראל,ליחידההרפואיתלעובדיהמדינה,למרפאותבריאות
הנפש,לשירותבתיהסוהר)להלן-המוסדות(,למסורלנתבע/יםאולאחדמהםאו
למימטעמםכלעותקמכלמסמךרפואישברשותם,בלאיוצאמןהכלל,עלמצב
בריאותיאוכלמחלהשחליתיבהבעבר,אושאניחולהבהכעת,לרבותמידעבתחומים
השיקומי הסיעודי, מצבי על המיותר(, את )מחק אחרים נפשיים או פסיכיאטריים

והתפקודיב

אנימשחררופוטראתכםאואתעובדיכםאואתכלמישפועלמטעמכםאובשליחותכם
מחובתשמירהעלסודיותרפואיתבכלהנוגעלמצבבריאותיאומחלותייהאמורים
ומוותרעלסודיותזוכלפיהמבקשים,ולאתהיהליאליכםכלטענהאותביעהמסוג

כלשהובקשרלמסירתהמידעהאמורב

כתבויתורזהמחייבאותי,אתעזבוניובאיכוחיוכלמישיבואבמקומיב

שם החותם )במקרה של אדם שמונה לו אפוטרופוס יחתום על המסמך האפוטרופוס 
החוקי(:

שםמשפחהבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבשםפרטיבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמס'זהותבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

כתובתבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבעירבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמיקודבבבבבבבבבבבבבבב
תאריךבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבחתימהבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
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פרטי העד לחתימה )רופא, אחות, עורך דין, עובד סוציאלי, פסיכולוג, סוכן ביטוח, 
מורשה חתימה בבנק(:

תפקידבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבשםמשפחהבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבשםפרטיבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
מס'זהותבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

כתובתבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
מס'רישיוןבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

תאריךבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבחתימהוחותמתבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

בתביעותעיזבוןישלצרףטופסזהבשינוייםהמחויביםב *

טופס 2

)תקנה10(

הזמנה לדין

הואילובבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבהגישלמחוזשיפוטזהכתבתביעהנגדך,המצורףבזה,
אתהמוזמןלהגישכתבהגנהבתוךשישיםימיםמיוםשהומצאהלךהזמנהזוולגבי
דיוןבמסלולמהיר-בתוךארבעיםוחמישהימיםמיוםשהומצאהלךהזמנהכאמורב

האזרחי, 130לתקנותסדרהדין לבך,אםלאתגישכתבהגנהלפיתקנה לתשומת
התשע"ט-2018,תהיהלתובעהזכותלקבלפסקדיןשלאבפניךב

טופס 3

)תקנה17(

שאלון לתובע בתביעה לנזקי גוף

תובעבתביעהלנזקגוףיענהבתצהירעלהפרטיםוהשאלותהמפורטיםלהלןאםהם
נוגעיםלענייןויעבירםלבעלהדיןשכנגד:

תאריךלידה; )1(

שמותקודמים; )2(

פרטיקופותחוליםבעברובהווה; )3(

פרטיהרופאיםשטיפלובעברובהווה; )4(

אשפוזיםוטיפוליםבעבראובהווה-פרטיביתהחולים,המועדוסיבתהאשפוז )ץ(
אוהטיפול;

תרופותשנוטלבאופןקבוע; )6(

האםעברתאונותבעבר?אםכן–מתיומהטיבהפגיעה; )7(

האםהגישתביעותקודמותבשלנזקגוף?אםכן–פירוט; )8(

האםסובלממחלותכרוניותאוקשותאומנכותשלאעקבהאירוע?אםכן- )9(
פירוט;

האםהיהבטיפולפסיכיאטריאופסיכולוגיאיפעם?אםכן-פירוט; )10(

האםהגישאיפעםתביעהלמוסדלביטוחלאומי,לקציןהתגמוליםאולשירות )11(
התעסוקה,ואםכן-פרטיהותוצאותיה;

ביטוח לרבות שהוא, גורם מכל האירוע בעקבות שהתקבלו ההטבות פירוט )12(
לאומי;

פרטימוסדותחינוךשבהםלמדוההשכלה; )13(

פרטי העד לחתימה )רופא, אחות, עורך דין, עובד סוציאלי, פסיכולוג, סוכן ביטוח, 
מורשה חתימה בבנק(:

תפקידבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבשםמשפחהבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבשםפרטיבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
מס'זהותבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

כתובתבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
מס'רישיוןבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

תאריךבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבחתימהוחותמתבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

בתביעותעיזבוןישלצרףטופסזהבשינוייםהמחויביםב *

טופס 2

)תקנה10(

הזמנה לדין

הואילובבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבהגישלמחוזשיפוטזהכתבתביעהנגדך,המצורףבזה,
אתהמוזמןלהגישכתבהגנהבתוךשישיםימיםמיוםשהומצאהלךהזמנהזוולגבי
דיוןבמסלולמהיר-בתוךארבעיםוחמישהימיםמיוםשהומצאהלךהזמנהכאמורב

האזרחי, 130לתקנותסדרהדין לבך,אםלאתגישכתבהגנהלפיתקנה לתשומת
התשע"ט-2018,תהיהלתובעהזכותלקבלפסקדיןשלאבפניךב

טופס 3

)תקנה17(

שאלון לתובע בתביעה לנזקי גוף

תובעבתביעהלנזקגוףיענהבתצהירעלהפרטיםוהשאלותהמפורטיםלהלןאםהם
נוגעיםלענייןויעבירםלבעלהדיןשכנגד:

תאריךלידה; )1(

שמותקודמים; )2(

פרטיקופותחוליםבעברובהווה; )3(

פרטיהרופאיםשטיפלובעברובהווה; )4(

אשפוזיםוטיפוליםבעבראובהווה-פרטיביתהחולים,המועדוסיבתהאשפוז )ץ(
אוהטיפול;

תרופותשנוטלבאופןקבוע; )6(

האםעברתאונותבעבר?אםכן–מתיומהטיבהפגיעה; )7(

האםהגישתביעותקודמותבשלנזקגוף?אםכן-פירוט; )8(

האםסובלממחלותכרוניותאוקשותאומנכותשלאעקבהאירוע?אםכן- )9(
פירוט;

האםהיהבטיפולפסיכיאטריאופסיכולוגיאיפעם?אםכן-פירוט; )10(

האםהגישאיפעםתביעהלמוסדלביטוחלאומי,לקציןהתגמוליםאולשירות )11(
התעסוקה,ואםכן-פרטיהותוצאותיה;

ביטוח לרבות שהוא, גורם מכל האירוע בעקבות שהתקבלו ההטבות פירוט )12(
לאומי;

פרטימוסדותחינוךשבהםלמדוההשכלה; )13(
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פרטיכלמקומותהעבודה,תקופתהעבודהוהתפקיד; )14(

נתונישכרמלאיםמשנתייםשלפניהאירועעדהגשתכתבהתביעה; )ץ1(

תקופתהיעדרותמלאהאוחלקיתמהעבודה; )16(

אםשירתבצבאההגנהלישראל-מספראישיותקופתהשירות; )17(

האםהיתההזדקקותלעזרתהזולתלאחרהאירועוכתוצאהממנוומההעזרה )18(
שלהנזקקלפניהאירועב

טופס 4

)תקנה36(

 דיווח לבית המשפט בדבר הדיון המקדמי )לפי תקנה 36 לתקנות סדר
הדין האזרחי(

מס'הליך:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

שםהמדווח/ים:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

בהשתתפות מקדמי דיון בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב ב התקיים בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב ביום )א(
הגורמיםהאלה:

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

בדיוןהמקדמיהוסכםעלצמצוםהפלוגתותוהמחלוקותהעובדתיותבעניינים )ב(
האלהוגובשוההסכמותהמפורטותלהלן:

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

פירוטהצעדיםשננקטולצורךצמצוםיריעתהמחלוקתוייעולההליךהמשפטי )ג(
)הקדמהשלהעמדתנושאחוותהדעת,אדםאוחפץ,לבדיקהבידימומחהמטעם

הנתבע,מינוישלמומחהמוסכם,הסכמהעלראיותוכדומה(:

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

פירוטהמנגנוןהחלופיליישובסכסוךשהוצעלצורךפתרוןהמחלוקת: )ד(

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

ליבון לצורך הנחוצים המסמכים בינינו הוחלפו בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב ביום )ה(
הפלוגתותוליבוןהמחלוקתב

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב       
חתימתהמדווח/ים       
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טופסץ

)תקנה79(

תצהיר לכתב טענות בתובענה בדיון מהיר

)כתבתביעה/כתבהגנה/הודעתצדשלישי-בתובענהבסדרדיןמהיר(

בביתמשפטהשלוםבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
שםהתובע:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמס'הזהות:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

-נגד-

הנתבע:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמס'הזהותבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

תצהיר התובע/ הנתבע/ צד שלישי

לאחר בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב זהות מס' בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב מטה החתום אני
אעשהכן לא בלבד,וכיאם לומראתהאמתכולהואתהאמת שהוזהרתיכיעלי

אהיהצפוילעונשיםהקבועיםבחוק,מצהירבזהלאמור:

ישלפרט - שלישי)אםהמצהיראדםאחר התובעהנתבע/כתבהגנה/צד אני 1ב
אתזהותו,זיקתולעובדותשבכתבהטענות,והטעמיםלכךשהואנותןאתהתצהיר

במקוםבעלהדין(ב

תצהיריזהניתןלתמיכהבכתבתביעה/כתבהגנה/הודעהלצדשלישיבתובענה 2ב
לסדרדיןמהירבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב;

האמורבסעיפיםבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבשבכתבהתביעה/כתבההגנה/הודעהלצד 3ב
שלישיהואבידיעתיהאישית;

ההגנה/הודעה התביעה/כתב שבכתב בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב בסעיפים האמור 4ב
ולאמונתי לידיעתי המקור ואמונתי, ידיעתי מיטב לפי נכון הוא שלישי לצד

הואבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב;

אנימצהירכיהשםדלעילהואשמי,החתימהדלמטההיאחתימתי,וכיתוכן ץב
תצהיריזהאמתב

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב       
חתימתהמצהיר       

אישור

אניהחתוםמטה,עורךדיןבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב,מאשרבזהכיביוםבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
הופיעלפנייבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבהמוכרליאישית/שזיהיתיולפיתעודתזהותמספר
בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבולאחרשהזהרתיוכיעליולומראתהאמתכולהואתהאמתבלבד,
וכייהיהצפוילעונשיםהקבועיםבחוקאםלאיעשהכן,אישראתנכונותהצהרתו

דלעילוחתםעליהבפנייב

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב 
חתימה  עורךהדין  תאריך  

טופסץ

)תקנה79(

תצהיר לכתב טענות בתובענה בדיון מהיר

)כתבתביעה/כתבהגנה/הודעתצדשלישי-בתובענהבסדרדיןמהיר(

בביתמשפטהשלוםבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
שםהתובע:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמס'זהות:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

-נגד-

הנתבע:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמס'זהותבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

תצהיר התובע/ הנתבע/ צד שלישי

לאחר בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב זהות מס' בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב מטה החתום אני
אעשהכן לא בלבד,וכיאם האמתכולהואתהאמת לומראת שהוזהרתיכיעלי

אהיהצפוילעונשיםהקבועיםבחוק,מצהירבזהלאמור:

ישלפרט - שלישי)אםהמצהיראדםאחר התובעהנתבע/כתבהגנה/צד אני 1ב
אתזהותו,זיקתולעובדותשבכתבהטענות,והטעמיםלכךשהואנותןאתהתצהיר

במקוםבעלהדין(ב

תצהיריזהניתןלתמיכהבכתבתביעה/כתבהגנה/הודעהלצדשלישיבתובענה 2ב
לסדרדיןמהירבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב;

האמורבסעיפיםבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבשבכתבהתביעה/כתבההגנה/הודעהלצד 3ב
שלישיהואבידיעתיהאישית;

ההגנה/הודעה התביעה/כתב שבכתב בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב בסעיפים האמור 4ב
ולאמונתי לידיעתי המקור ואמונתי, ידיעתי מיטב לפי נכון הוא שלישי לצד

הואבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב;

אנימצהירכיהשםדלעילהואשמי,החתימהדלמטההיאחתימתי,וכיתוכן ץב
תצהיריזהאמתב

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב       
חתימתהמצהיר       

אישור

אניהחתוםמטה,עורךדיןבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב,מאשרבזהכיביוםבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
הופיעלפנייבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבהמוכרליאישית/שזיהיתיולפיתעודתזהותמספר
בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבולאחרשהזהרתיוכיעליולומראתהאמתכולהואתהאמתבלבד,
וכייהיהצפוילעונשיםהקבועיםבחוקאםלאיעשהכן,אישראתנכונותהצהרתו

דלעילוחתםעליהבפנייב

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב 
חתימה  עורךהדין  תאריך  
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טופס 6

)תקנה89(

הצהרת מומחה מטעם בית המשפט

אניהחתוםמטה:

שם:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמס'זהות:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

 עיסוק:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבההליך:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

שםהשופט:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

מצהיר/הבזהבכתבכדלקמן:

יש/איןלי)*מחקאתהמיותר(אולשותףשליקרבהמשפחתית21לשופטשמינה 1ב
אותיאולמימבעליהדיןאולמימבאיכוחם,ויש/איןליקרבהמשפחתיתלשופט

אחרהמכהןבביתהמשפטשבויתנהלהתיקאליואמונה;אםיש,נאלפרט:בבבבבבבבבבבב

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

יש/איןלי)*מחקאתהמיותר(,לקרובמשפחתיאולשותףשלי,קשראישי,כספי 2ב
אומקצועיעםהשופטשמינהאותיאועםאחדמבעליהדיןאועםבאיכוחם;אם

יש,נאלפרט:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב;

יש/איןלי)*מחקאתהמיותר(,לקרובמשפחתיאולשותףשלי,ענייןכספיאו 3ב
אישיאחר)למעטשכרטרחתי(בהליךאובתוצאותיו;אםיש,נאלפרט:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב;

נתתי/לאנתתי)*מחקאתהמיותר(חוותדעתאושירותאחרלאחדמבעליהדין 4ב
אולבאיכוחםבשנתייםשקדמולמועדהמינוי;אםניתנוחוותדעת,נאלפרט:

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב;

יש/איןלי)*מחקאתהמיותר(זיקהאחרתהעלולהלהעמידניבמצבשלחשש ץב
לניגודענייניםביןמילויתפקידיוביןענייןאישיאותפקידאחרשלי;אםיש,נאלפרט:

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב;

)*מחקאתהמיותר(קרובימשפחההמכהניםכשופטים;אםיש,נא יש/איןלי 6ב
לפרט:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

הם - ושותפי משפחתי קרובי ולגבי לגביי, נכונים זו בהצהרה האמורים הדברים
נכוניםלמיטבידיעתיב

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב       
חתימתהמצהיר       

"קרבהמשפחתית"שלאדם-בןזוג,הורה,הורההורה,בןאובתובניזוגם,אחאואחותוילדיהם, 21

גיס,גיסה,דודאודודה,חותן,חותנת,חם,חמות,חתן,כלה,נכדאונכדה,לרבותחורגיםוכןכלאדם
הסמוךעלשולחנוב
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טופס 7

)תקנה96(

ביתהמשפטהשלום/המחוזיבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

שםהתובע/מבקשבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמס'הזהותבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

-נגד-

שםהנתבע/משיבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמס'הזהותבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

כתב התחייבות עצמית - סעד זמני

לפיתקנה96לתקנותסדרהדיןהאזרחי,התשע"ט-2018,אניהחתוםמטהמתחייבבזה
לפצותאתמישאליומופנההצוהזמני,בשלכלנזקשייגרםעקבמתןהסעדהזמני

אםפקעהסעדהזמניאוצומצםהיקפוב

אתסכוםהפיצוייםאשלם,כשהואצמודלמדדהמחיריםלמדד,בתוספתריביתלפי
חוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"ה-221961,אםוכאשרתומצאליהחלטהמבית

המשפטהמוסמך,המחייבתאותילשלםאתהפיצוייםב

פרטי המתחייב:

שםפרטיומשפחהבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

מספרזהות/ח"פבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

כתובתבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

חתימהבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

אישור עורך הדין

אנימאשראתאמיתותהחתימהוהפרטיםבקשרלמתחייבהאמורלעילב

שםעורךהדיןבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמס'רישיוןבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבתאריךבבבבבבבבבבבבבבבבב

חתימהבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

אישור מזכיר בית המשפט

אניהחתוםמטהמאשרקבלתההתחייבותהעצמיתלפינוהלערבויותבהנהלתבתי
המשפטב

שםהמזכירבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבתאריךבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבחתימהבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

טופס 7

)תקנה96(

ביתהמשפטהשלום/המחוזיבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

שםהתובע/מבקשבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמס'זהותבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

-נגד-

שםהנתבע/משיבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמס'זהותבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

כתב התחייבות עצמית - סעד זמני

לפיתקנה96לתקנותסדרהדיןהאזרחי,התשע"ט-2018,אניהחתוםמטהמתחייבבזה
לפצותאתמישאליומופנההצוהזמני,בשלכלנזקשייגרםעקבמתןהסעדהזמני

אםפקעהסעדהזמניאוצומצםהיקפוב

אתסכוםהפיצוייםאשלם,כשהואצמודלמדדהמחיריםלמדד,בתוספתריביתלפי
חוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"ה-221961,אםוכאשרתומצאליהחלטהמבית

המשפטהמוסמך,המחייבתאותילשלםאתהפיצוייםב

פרטי המתחייב:

שםפרטיומשפחהבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

מספרזהות/ח"פבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

כתובתבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

חתימהבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

אישור עורך הדין

אנימאשראתאמיתותהחתימהוהפרטיםבקשרלמתחייבהאמורלעילב

שםעורךהדיןבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמס'רישיוןבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבתאריךבבבבבבבבבבבבבבבבב

חתימהבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

אישור מזכיר בית המשפט

אניהחתוםמטהמאשרקבלתההתחייבותהעצמיתלפינוהלערבויותבהנהלתבתי
המשפטב

שםהמזכירבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבתאריךבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבחתימהבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

ס"חהתשכ"א,עמ'192ב 22
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טופס 8

)תקנה114(

ביתהמשפטהשלום/המחוזיבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

הודעה בדבר צו כניסה לחצרים

דעכיבתיקמס'בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב-בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבנגדבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב:

לבצעחיפושואיתור/צילום/העתקה/תפיסה, זמני,שהוסמך מונהכונסנכסים 1ב
החזקה,שמירה,ניהולוהשבחהשלנכסיםהמצוייםבחצריםשבהחזקתךאובאחריותך
וכןלהפעיללגביהנכסיםכלסמכות,כוחאוזכותהנתוניםלבעלהנכסיםאולמחזיק
בהם,לרבותניהולהליכיםמשפטייםבנוגעלהםוחתימהעלכלמסמךבקשראליהם;

הוצאצוהמורהלךלאפשרלכונסהנכסיםהזמנילהיכנסלחצריםכדילבצעאת 2ב
הפעולותהאמורותוכןלהימנעמכלפעולההעלולהלהפריעאולעכבאתהכונס

מביצועהצוב

קראבעיוןאתההוראותהאלה:

הכניסהלחצריםוהפעולותשיבוצעובהםייערכובנוכחותךובנוכחותשניעדים, 1ב
אלאאםכןהורהביתהמשפטאחרתאואםתאשרבכתבשאינךמעונייןבנוכחות

עדים;

פעולותבמחשבאובמידעהמצויבמחשביבוצעורקלפיהיתרמפורש,שצויןבצו 2ב
שלביתהמשפט,ובידיבעלתפקידמיומןלביצועפעולותבמחשב,זולתאםהסכמת

לבצעאתהחיפושבעצמך;

אתהרשאילהעיראתהערותיךלגביהכניסהלחצריםוהפעולותשבוצעובהם, 3ב
והןיופיעובדיןוחשבוןשיוגשלביתהמשפט;

המסמכים הנכסים, לגבי סודיות חובת ועובדיו הזמני הנכסים כונס על חלה 4ב
והמידעהמגיעיםאליהםבמסגרתתפקידם,והםאינםרשאיםלעשותבהםשימוש

אולגלותםלאדםאחר,עדהדיוןבביתהמשפטשבויוחלטמהייעשהבהםב

שיםלב:

אםתסרבלאפשרכניסה,תפרצושלביתהמשפט,ויהיהניתןלזמןאותךלבית 1ב
המשפטולהטילעליךקנסאומאסרלשםביצועהצו,לפיפקודתבזיוןביתהמשפט23;

ההליך במסגרת ראיה לשמש עלול הדבר לחצרים, כניסה לאפשר תסרב אם 2ב
המשפטי;

אתהזכאילהתייעצותטלפוניתעםעורךדיןבמגבלותהאפשר; 3ב

אתהרשאילהגישלביתהמשפטהודעתהצטרפותלהליךבתוךעשריםימיםב 4ב

יום:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

חוקיא"י,כרךא',332ב 23
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טופס 9

)תקנה122(

כתב ערבות להבטחת אחריות של כונס נכסים

ביתהמשפטהשלום/המחוזיבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

שםהתובעבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמס'הזהותבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

מרחובבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

עלידיבאכוחועורךהדיןבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמס'רישיוןבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

מרחובבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

טלפוןבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבפקסימילהבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

דואראלקטרוניבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

-נגד-

הנתבעבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמס'הזהותבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

מרחובבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

עלידיבאכוחועורךהדיןבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמס'רישיוןבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

מרחובבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

טלפוןבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבפקסימילהבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

דואראלקטרוניבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

כתב ערבות להבטחת אחריות של כונס נכסים

לפי לשלם ולחוד יחד בזה מתחייבים בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב מטה החתומים אנו
הוראותביתהמשפטאוהרשםסכוםשלבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמקרהשמר/גב'בבבבבבבבבבבבבבבבבבב

בבבבבבבבבבבבבבב,אשרהתמנהכונסנכסיםבמשפטהאמורלאיגישחשבונותיובזמניםובצורה
שהורהביתהמשפט,אולאישלםסכוםהמגיעממנולפיהוראותביתהמשפט,או

שיגרוםבזדוןאוברשלנותהפסדלנכסיםשהתמנהעליהםב

אישור עורך דין

אנימאשרבזהכיביוםבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבהופיעבמשרדנו,בפניעורךהדיןבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב,
מר/גברתבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבולאחרשהוזהרכיכלהצהרותיו,בגוףהתצהירו/אובחלק
וכי לאמיתה אמת להיות חייבות מחלקיו, בחלק ו/או נספחיו בכל ו/או מנספחיו
הצהרתוחייבתלהיותאמת,שאםלאכןיהיהצפוילעונשיםהצפוייםבחוק,אישר

אתנכונותההצהרהוחתםעליהב

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב 
חתימה  עורךהדין  תאריך  

טופס 9

)תקנה122(

כתב ערבות להבטחת אחריות של כונס נכסים

ביתהמשפטהשלום/המחוזיבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

שםהתובעבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמס'זהותבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

מרחובבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

עלידיבאכוחועורךהדיןבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמס'רישיוןבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

מרחובבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

טלפוןבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבפקסימילהבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

דואראלקטרוניבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

-נגד-

הנתבעבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמס'הזהותבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

מרחובבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

עלידיבאכוחועורךהדיןבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמס'רישיוןבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

מרחובבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

טלפוןבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבפקסימילהבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

דואראלקטרוניבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

כתב ערבות להבטחת אחריות של כונס נכסים

לפי לשלם ולחוד יחד בזה מתחייבים בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב מטה החתומים אנו
הוראותביתהמשפטאוהרשםסכוםשלבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמקרהשמר/גב'בבבבבבבבבבבבבבבבבבב

בבבבבבבבבבבבבבב,אשרהתמנהכונסנכסיםבמשפטהאמורלאיגישחשבונותיובזמניםובצורה
שהורהביתהמשפט,אולאישלםסכוםהמגיעממנולפיהוראותביתהמשפט,או

שיגרוםבזדוןאוברשלנותהפסדלנכסיםשהתמנהעליהםב

אישור עורך דין

אנימאשרבזהכיביוםבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבהופיעבמשרדנו,בפניעורךהדיןבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב,
מר/גברתבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבולאחרשהוזהרכיכלהצהרותיו,בגוףהתצהירו/אובחלק
וכי לאמיתה אמת להיות חייבות מחלקיו, בחלק ו/או נספחיו בכל ו/או מנספחיו
הצהרתוחייבתלהיותאמת,שאםלאכןיהיהצפוילעונשיםהצפוייםבחוק,אישר

אתנכונותההצהרהוחתםעליהב

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב 
חתימה  עורךהדין  תאריך  
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תוספת שנייה
)תקנה37)יא((

בתי המשפט שבהם תתקיים פגישת מהו"ת

בתימשפטהשלום 1ב

תוספת שלישית
)תקנהץ13(

סכומי הערובה להבטחת הוצאות המשיב

כ"הבאלולהתשע"ח)ץבספטמבר2018(
)חמ000ץ-3(

ד ק ש  ת ל י י א 
שרתהמשפטים 

תקנות סדר הדין האזרחי )תיקון(, התשע"ט-2018

בתוקףסמכותילפיסעיפים108ו־109לחוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-11984, 
אנימתקינהתקנותאלה:

בתקנותסדרהדיןהאזרחי,התשמ"ד-21984)להלן-התקנות(,במקוםהשםיבוא"תקנות1בתיקוןהשם
סדרהדיןהאזרחי)תובענותבעניינימשפחהואכיפתפסקי־חוץ(,התשמ"ד-1984"ב

תקנות1עד131)ב(,132עד8ץ2ו־360עד32ץ-בטלותב2בביטולתקנות

תחילהוהוראת
מעבר

תחילתןשלתקנותאלהביוםתחילתןשלתקנותסדרהדיןהאזרחי,התשע"ט-332018ב
)להלן-התקנותהחדשות(;ואולםעלהליכיםשנפתחולפנייוםתחילתןשלהתקנות
החדשות,ימשיכולחולהתקנותכנוסחןערביוםהתחילהשלהתקנותהחדשותאם

לאחלותלגביהםהתקנותהחדשותלפיתקנה180)ג(לתקנותהחדשותב

כ"הבאלולהתשע"ח)ץבספטמבר2018(
)חמ3-1778-ת1(

ד ק ש  ת ל י י א 
שרתהמשפטים 

ס"חהתשמ"ד,עמ'198ב 1

ק"תהתשמ"ד,עמ'2220ב 2

ס"חהתשע"ט,עמ'422ב 3
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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 7(, התשע"ט-2018

שר בהסכמת התשי"ג-3ץ119, התקנים, לחוק ו–)ה1( 8)ה( סעיף לפי סמכותי בתוקף 
האנרגיהושרהבריאות,ולאחרהתייעצותעםנציגיהיצרנים,היבואניםוהצרכנים,אנימכריז

לאמור:

במקוםת"י60601חלק6ב2-ציודחשמלילשימושרפואי:דרישותמיוחדותלבטיחות1בהחלפתתקן
בסיסיתולביצועיםחיונייםשלציודריפויהפועלבגלי־מקרומספטמבר22018)להלן-

התקןהמוחלף(,יבוא:

ת"י60601חלק6ב2-ציודחשמלילשימושרפואי:דרישותמיוחדותלבטיחותבסיסית
ולביצועיםחיונייםשלציודריפויהפועלבגלי־מיקרו,מספטמבר2018ב

התקןיופקדבמקוםהמפורטבתיקוןהודעהבדברהמקומותלהפקדתתקניםרשמיים3ב2בהפקדה

תחילהוהוראת
מעבר

זו60ימיםמיוםפרסומה)להלן-יוםהתחילה(,ואולםהתקן3ב תחילתהשלאכרזה
המוחלףיחולמיוםהתחילהועדליוםכ"טבאיירהתשע"ט)3ביוני2019(,לצדהתקן

שלפיאכרזהזוב

כ"דבאלולהתשע"ח)4בספטמבר2018(
)חמץ3-9-ת1(

ן ה כ  י ל א 
שרהכלכלהוהתעשייה 

 הודעת כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )אכיפת תשלומים(
)יקנעם סומך( )מס' 2(, התשע"ט-2018

בתוקףסמכותילפיתקנה13)ב(לתקנותכבישאגרה)כבישארצילישראל()אכיפת
תשלומים()יקנעםסומך(,התשע"ג-12013)להלן-התקנות(,אנימודיעהלאמור:

שינויסכום
ההפקדההמזערי

3)ג(1ב עקבשינויהמדדהחדשלעומתהמדדהיסודי,השתנההסכוםהנקובבתקנה
לתקנותומיוםכ"בבתשריהתשע"ט)1באוקטובר2018(הוא1ץשקליםחדשיםב

שינויסכוםסך
החיוביםבתקופת

החיובהראשונה

4)א(2ב עקבשינויהמדדהחדשלעומתהמדדהיסודי,השתנההסכוםהנקובבתקנה
לתקנותומיוםכ"בבתשריהתשע"ט)1באוקטובר2018(הוא31שקליםחדשיםב

שינויסכומי
הפיצויוהחזר

הוצאות

עקבשינויהמדדהחדשלעומתהמדדהיסודי,השתנוהסכומיםשבתוספתהראשונה3ב
לתקנותומיוםכ"בבתשריהתשע"ט)1באוקטובר2018(נוסחהתוספתהראשונהלתקנות

הואכלהלן:

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 7(, התשע"ט-2018

שר בהסכמת התשי"ג-3ץ119, התקנים, לחוק ו–)ה1( 8)ה( סעיף לפי סמכותי בתוקף 
האנרגיהושרהבריאות,ולאחרהתייעצותעםנציגיהיצרנים,היבואניםוהצרכנים,אנימכריז

לאמור:

במקוםת"י60601חלק6ב2-ציודחשמלילשימושרפואי:דרישותמיוחדותלבטיחות1ב
בסיסיתולביצועיםחיונייםשלציודריפויהפועלבגלי־מקרומספטמבר22018)להלן-

התקןהמוחלף(,יבוא:

החלפתתקן

ת"י60601חלק6ב2-ציודחשמלילשימושרפואי:דרישותמיוחדותלבטיחותבסיסית
ולביצועיםחיונייםשלציודריפויהפועלבגלי־מיקרו,מספטמבר2018ב

הפקדההתקןיופקדבמקוםהמפורטבתיקוןהודעהבדברהמקומותלהפקדתתקניםרשמיים3ב2ב

זו60ימיםמיוםפרסומה)להלן-יוםהתחילה(,ואולםהתקן3ב תחילתהשלאכרזה
המוחלףיחולמיוםהתחילהועדליוםכ"טבאיירהתשע"ט)3ביוני2019(,לצדהתקן

שלפיאכרזהזוב

תחילהוהוראת
מעבר

כ"דבאלולהתשע"ח)4בספטמבר2018(
)חמץ3-9-ת1(

ן ה כ  י ל א 
שרהכלכלהוהתעשייה 

 הודעת כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )אכיפת תשלומים(
)יקנעם סומך( )מס' 2(, התשע"ט-2018

בתוקףסמכותילפיתקנה13)ב(לתקנותכבישאגרה)כבישארצילישראל()אכיפת
תשלומים()יקנעםסומך(,התשע"ג-12013)להלן-התקנות(,אנימודיעהלאמור:

3)ג(1ב עקבשינויהמדדהחדשלעומתהמדדהיסודי,השתנההסכוםהנקובבתקנה
לתקנותומיוםכ"בבתשריהתשע"ט)1באוקטובר2018(הוא1ץשקליםחדשיםב

שינויסכום
ההפקדההמזערי

4)א(2ב עקבשינויהמדדהחדשלעומתהמדדהיסודי,השתנההסכוםהנקובבתקנה
לתקנותומיוםכ"בבתשריהתשע"ט)1באוקטובר2018(הוא31שקליםחדשיםב

שינויסכוםסך
החיוביםבתקופת

החיובהראשונה

עקבשינויהמדדהחדשלעומתהמדדהיסודי,השתנוהסכומיםשבתוספתהראשונה3ב
לתקנותומיוםכ"בבתשריהתשע"ט)1באוקטובר2018(נוסחהתוספתהראשונהלתקנות

הואכלהלן:

שינויסכומי
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