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תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס'  ,)2התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  108ו– 109לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

בתקנות סדר הדין האזרחי ,התשע"ט( 22018-להלן  -התקנות העיקריות) ,בתקנה ,1
במקום "להשיג תוצאה נכונה" יבוא "להגיע לחקר האמת ,ולהשיג תוצאה נכונה".

תיקון תקנה 6

.2

בתקנה  6לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 7

.3

בתקנה (7א) לתקנות העיקריות ,אחרי "מקום עסקו של הנתבע" יבוא "או במקום
המעשה או המחדל שבשלו תובעים".

תיקון תקנה 9

.4

בתקנה  9לתקנות העיקריות -

( )1אחרי ההגדרה "חוק ההוצאה לפועל" יבוא:
""חוק זכויות החולה"  -חוק זכויות החולה ,התשנ"ו;"; 1996-
3

( )2אחרי ההגדרה "חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים" יבוא:
""טענה מקדמית"  -טענה שיש בה כדי לסלק את התביעה כולה או מקצתה
על הסף;";
( )3אחרי ההגדרה "מזכיר משפטי" יבוא:
""מחזיק"  -אדם ,זולת המשיב בבקשה לסעד זמני ,שברשותו מצויים נכסים
שלגביהם התבקש או ניתן סעד זמני;";
( )4ההגדרה "מסמך מהותי"  -בטלה;
( )5בהגדרה "מען" ,אחרי "סימן זיהוי אחר" יבוא "ובלבד שלא יצוין מספר תא דואר
בלבד";
( )6אחרי ההגדרה "תביעה לפינוי מושכר" יבוא:
""תביעה שעניינה רשלנות רפואית"  -תובענה לפיצויים בשל נזק גוף שנגרם
בעקבות טיפול רפואי של מטפל או מוסד רפואי כהגדרתם בחוק זכויות
החולה;";
( )7אחרי ההגדרה "תובענה" יבוא:
""תובענה לפיצויים בשל נזק גוף"  -למעט תובענה שעילתה בחוק פיצויים
לנפגעי תאונות דרכים;".

( )1בתקנת משנה (ב) ,במקום "ובתביעה שעניינה נזק גוף ,למעט בתובענה שעילתה
בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,יוגש כתב ההגנה בתוך  120ימים ממועד
המצאת כתב התביעה לידי הנתבע;" יבוא "ובתביעה שעניינה רשלנות רפואית ,יוגש
כתב ההגנה בתוך  120ימים ממועד המצאת כתב התביעה לידי הנתבע; בית המשפט
רשאי להאריך את המועדים כאמור אם השתכנע כי קיימים טעמים המצדיקים זאת;".
( )2במקום תקנת משנה (ד) יבוא:
"(ד) חלקו השני של כתב הטענות לא יעלה על ארבעה עמודים וחלקו השלישי
לא יעלה על שבעה עמודים אם הוגש לבית משפט שלום ,ובהתאמה על שישה
1
2
3

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
ק"ת התשע"ט ,עמ'  ;422התש"ף ,עמ' .44
ס"ח התשנ"ו ,עמ' .327
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ותשעה עמודים אם הוגש לבית משפט מחוזי; ואולם בתובענה לסעד כספי בבית
משפט מחוזי שסכומה עולה על שניים וחצי מיליון שקלים חדשים ובתובענה
לפיצויים בשל נזק גוף ותובענה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים
שהוגשו לבית המשפט המחוזי ,חלקו השני של כתב הטענות לא יעלה על עשרה
עמודים וחלקו השלישי לא יעלה על עשרים עמודים;".

.5

בתקנה  10לתקנות העיקריות -
()1

תיקון תקנה 10

בפסקה ( ,)1המילים "ושם המחוז" יימחקו ,ובמקום "שאליהם" יבוא "שאליה";

( )2בפסקה ( ,)9במקום "בתובענה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים"
יבוא "בתובענה לפיצויים בשל נזק גוף ובתובענה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי
תאונות דרכים";

.6

()3

בפסקה ( ,)11בסופה יבוא "שהתובע הוא צד לו או היה צד לו";

()4

בפסקה ( ,)13בסופה יבוא "אלא אם כן מדובר בהמצאה ישירות לעורך דין";

()5

פסקה ( - )14בטלה.

בתקנה  12לתקנות העיקריות ,במקום פסקה ( )6יבוא:

תיקון תקנה 12

"( )6דבר קיומו של הליך נוסף בבית משפט או בבית דין בקשר למסכת עובדתית
דומה שהנתבע הוא צד לו או היה צד לו;
()7

.7

המועד האחרון להגשת כתב ההגנה לפי תקנה ".30

בתקנה  13לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 13

( )1בתקנת משנה (א)( ,)1המילים "שיש בהן כדי לסלק את התביעה ,כולה או מקצתה,
על הסף"  -יימחקו;
( )2אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:
"(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) ,לעניין שיעור דמי נזק יראו אותו כשנוי
במחלוקת זולת אם הודו בו במפורש".

.8

בתקנה  15לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 15

( )1האמור בה יסומן "(א)" ובה בפסקה ( ,)3במקום "בתביעה שעניינה" יבוא "בתובענה
לפיצויים בשל";
( )2אחרי תקנת משנה (א) יבוא:
"(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ,רשאי בעל דין לצרף לכתב טענות חוות
דעת של מומחה שאינו בעניין של רפואה".

.9
 .10בתקנה  17לתקנות העיקריות -

תקנה  16לתקנות העיקריות  -בטלה.

11

()1

במקום כותרת השוליים יבוא "שאלון בתובענה שעניינה נזק גוף";

()2

במקום "בתביעה שעניינה" יבוא "בתובענה לפיצויים בשל".

בתקנה  21לתקנות העיקריות -

ביטול תקנה 16
תיקון תקנה 17

תיקון תקנה 21

( )1במקום כותרת השוליים יבוא "תביעה שכנגד ,הגנה שכנגד וכתב תשובה שכנגד";
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( )2בתקנת משנה (ב) ,במקום "וכתב הגנה" יבוא "כתב הגנה וכתב תשובה" ואחרי
"על כתב הגנה שכנגד" יבוא "ועל כתב תשובה שכנגד".
תיקון תקנה 22
תיקון תקנה 23

.12
 .13בתקנה (23א) לתקנות העיקריות ,במקום "וכתב הגנה" יבוא "כתב הגנה וכתב תשובה"
בתקנה  22לתקנות העיקריות ,המילים "ומן הראוי לבררה במשותף"  -יימחקו.

ובמקום "ועל כתב הגנה של צד שלישי להודעה כלפיו" יבוא "על כתב הגנה של צד
שלישי להודעה כלפיו ,ועל כתב תשובה לכתב הגנה כאמור".
תיקון תקנה 28

.14

בתקנה  ,28המילים "ובלבד שהטענה התגלתה לבעל הדין במועד שלאחר הגשת כתב
ההגנה ולא היה ניתן לגלותה קודם"  -יימחקו.

החלפת תקנה 29

.15

במקום תקנה  29לתקנות העיקריות יבוא:

תיקון תקנה 33

.16

תיקון תקנה 35

.17

תיקון תקנה 37

.18

"טענות חוסר
" .29בעל דין יעלה טענת חוסר סמכות ,תניית שיפוט זר או
סמכות ,תניית
פורום בלתי נאות בהזדמנות הראשונה לאחר הגשת כתב
שיפוט זר או פורום
התביעה; לא העלה בעל דין טענות אלה במועד כאמור,
בלתי נאות
רשאי בית המשפט לפסוק הוצאות לטובת בעל הדין שכנגד
או לטובת אוצר המדינה".

בתקנה  33לתקנות העיקריות -
( )1במקום תקנת משנה (ד) יבוא:
"(ד) הרואה את עצמו נפגע מהנחיה ,הודעה או כל פעולה אחרת של מזכיר
משפטי לרבות אי–קבלתו של מסמך רשאי בתוך ארבעה עשר ימים ממועד
קבלת ההודעה לדרוש כי העניין יועבר לעיונו ולהכרעתו של השופט הדן בתיק;
טרם נקבע שופט שידון בתיק ,יועבר העניין לעיונו ולהכרעתו של שופט בבית
המשפט שנשיא בית המשפט ימנה לעניין זה; השופט רשאי להחליט בפנייה על
יסוד טענות הפונה בלבד ,בלא צורך בקיום דיון; על אף האמור ,בבית המשפט
העליון רשאי הנשיא להסמיך שופט בית משפט שלום המכהן בבית משפט זה
לעיון ולהכרעה בעניין כאמור ,בין אם נקבע שופט שידון בתיק ובין אם טרם
נקבע";
( )2במקום תקנת משנה (ה) יבוא:
"(ה) מועד ההגשה של מסמך לבית המשפט ,לכל עניין ,יהיה המועד שבו
הוגש לבית המשפט ,ובלבד שקבלתו אושרה; מסמך שלא אושרה קבלתו רואים
אותו כאילו לא הוגש מלכתחילה ,למעט אם המסמך המוגש הוא כתב תביעה
ואי–קבלתו עלולה להביא להתיישנות התביעה או אחת מעילותיה".
בתקנה (35א) לתקנות העיקריות -
( )1במקום "ארבעה עשר ימים" יבוא "שלושים ימים";
( )2בפסקה ( ,)3המילים "אדם או חפץ"  -יימחקו.
בתקנה  37לתקנות העיקריות -
( )1בתקנת משנה (ב) ,אחרי " 40,000שקלים חדשים ",יבוא "למעט בתובענה לפיצויים
בשל נזק גוף ותובענה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים;",
( )2בתקנת משנה (ז) ,אחרי "זהות המשתתפים" יבוא "והתייצבותם או השתתפותם
בהיוועדות חזותית";
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( )3בתקנת משנה (ט) -
(א) במקום פסקה ( )2יבוא:
"( )2אם בעל הדין הוא תאגיד ,יתייצב לפגישת מהו"ת נציג מטעמו שהוא
בעל תפקיד הבקיא בפרטי הסכסוך עם עמדה מוסמכת בעניין העברת
התובענה לגישור ,ורשאי הוא להתייצב עם עורך דין מטעם בעל הדין";
(ב) אחרי פסקה ( )2יבוא:
"( )3אם בעל הדין הוא המדינה ,רשות מקומית או חברת ביטוח  -יגיע
הפרקליט או עורך הדין המטפל בתיק עם עמדה מוסמכת בעניין העברת
התובענה לגישור ,ורשאי הוא להתייצב עם נציג מטעם בעל הדין שהוא
בעל תפקיד הבקיא בפרטי הסכסוך".

.19

בתקנה  45לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 45

( )1בתקנת משנה (א) ,במקום "ארבעה עשר ימים" יבוא "עשרים ימים";
( )2בתקנת משנה (ב) ,המילים "בלא שהוארך המועד מראש"  -יימחקו.

.20
 .21בתקנה (47ב) לתקנות העיקריות ,במקום "ארבעה עשר ימים" יבוא "עשרים ימים".
 .22בתקנה  49לתקנות העיקריות -
בתקנה (46ב) לתקנות העיקריות ,במקום "ארבעה עשר ימים" יבוא "עשרים ימים".

תיקון תקנה 46
תיקון תקנה 47
תיקון תקנה 49

( )1בתקנת משנה (א) -
(א) ברישה ,במקום "כתב הגנה" יבוא "כתב תשובה או לאחר שחלף המועד
להגשתו ,לפי המוקדם";
(ב)

אחרי פסקה ( )8יבוא:
"( )9בקשה לפטור מהתייצבות בעל דין או נציג ,שניתנה החלטה על
התייצבותו לפי תקנה (61ב);
()10

בקשה לאישור הסדר פשרה ,הסדר גישור או אישור הסדר דיוני;".

( )2במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
"(ב) בקשות המנויות בפסקאות ( )3עד ( )7בתקנת משנה (א) ,יוגשו לא יאוחר
משישים ימים ממועד הגשת כתב הטענות האחרון;".
( )3בתקנת משנה (ג) ,במקום "מארבעה עשר ימים" יבוא "מעשרים ימים";
( )4בתקנת משנה (ה) ,במקום "שבעה ימים" יבוא "ארבעה עשר ימים".

.23

בתקנה  50לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 50

( )1בפסקה ( ,)3במקום "ארבעה עשר ימים" יבוא "עשרים ימים" ואחרי "מיום
שהומצאה לו" יבוא "ההחלטה";
( )2בפסקה ( ,)5במקום "ארבעה עמודים" יבוא "חמישה עמודים ,ובבקשה לסעד זמני
על שמונה עמודים" ואחרי "שלושה עמודים" יבוא "ובבקשה לסעד זמני על שישה
עמודים".

.24
 .25בתקנה  56לתקנות העיקריות -

בתקנה  54לתקנות העיקריות ,אחרי "לרבות" יבוא "בהמרצה".
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תיקון תקנה 54
תיקון תקנה 56

1853

( )1במקום תקנת משנה (א) יבוא:
"(א) לא יאוחר משלושים ימים לאחר שהוגש כתב הטענות האחרון או שחלף
המועד להגשתו ,לפי המוקדם ,או בתוך מועד אחר שיורה בית המשפט ,בעל דין
רשאי לשלוח לבעל דין אחר שאלון שיכלול שאלות ובלבד שהן נוגעות לעניין
הנדון ולא די שיהיו קבילות בחקירה שכנגד של עד בעל פה ורשאי בעל דין
להציג מסמך הנוגע לדברים הנדונים חלף מענה לשאלון; התשובה לשאלון
תינתן בתצהיר בתוך שלושים ימים מיום מסירת השאלון או בתוך מועד אחר
שיורה בית המשפט";
( )2בתקנת משנה (ב) ,אחרי "שסכומה עולה על שניים וחצי מיליון שקלים" ,יבוא
"ובתובענה לפיצויים בשל נזק גוף ותובענה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות
דרכים שהוגשו לבית המשפט המחוזי";
( )3תקנת משנה (ג)  -בטלה.
החלפת תקנה 57

.26

החלפת תקנה 58

.27

תיקון תקנה 59

.28

תיקון תקנה 60

.29

במקום תקנה  57לתקנות העיקריות יבוא:
"גילוי מסמכים

 .57לא יאוחר משלושים ימים לאחר שהוגש כתב הטענות
האחרון או שחלף המועד להגשתו ,לפי המוקדם ,או במועד
אחר שיורה בית המשפט ,יחליפו בעלי הדין תצהירי גילוי
מסמכים המאמתים את רשימת כל המסמכים הנוגעים
לעניינים השנויים במחלוקת ,המצויים או שהיו מצויים
ברשותו או בשליטתו של בעל הדין ושאיתר בעל הדין
לאחר חקירה ודרישה; אם המסמך אינו מצוי עוד ברשותו
או בשליטתו ,יפרט את הנסיבות הקשורות לכך".

במקום תקנה  58לתקנות העיקריות יבוא:
"עיון במסמכים

 .58עד שלושים ימים לאחר שהחליפו בעלי הדין תצהירי גילוי
מסמכים לפי תקנה  ,57או במועד אחר שיורה בית המשפט,
ישלימו בעלי הדין את הליכי העיון במסמכים ויאפשרו
האחד לבעל הדין השני לצלם את המסמכים או לסרוק
אותם על חשבון בעל הדין שביקש את העיון".

בתקנה  59לתקנות העיקריות -
( )1האמור בה יסומן "(א)" ,ובה במקום "ובקשה לדחיית מועד העיון או לגילוי מסמך
פלוני" יבוא "או לגילוי או עיון במסמך פלוני";
( )2אחרי תקנת משנה (א) יבוא:
"(ב) נטענה טענת חיסיון לגבי שאלה או מסמך ,רשאי בית המשפט לעיין
במסמך כדי להחליט אם יש ממש בטענה זו".
בתקנה  60לתקנות העיקריות -
( )1תקנת משנה (ב)  -בטלה;
( )2בתקנת משנה (ג) ,המילים "שאינו נענה לדרישה לעיין במסמך שגילה ,לא יהיה
רשאי להגיש את המסמך כראיה"  -יימחקו ,ובסופה יבוא "ואם מדובר במסמך המזיק
לעניינו של בעל הדין רשאי בית המשפט להורות על מחיקת כתב התביעה או כתב
ההגנה ,לפי העניין ,ואם לא הורה כן ,יורה על חיובו בהוצאות זולת אם מצא טעמים
מיוחדים שלא לעשות כן".
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בתקנה  61לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 61

( )1בתקנת משנה (א) ,בסופה יבוא "או כתב התשובה האחרון ,לפי המאוחר";
( )2בתקנת משנה (ב) ,במקום "יתייצב נציג מוסמך ,ואם בעל הדין הוא מדינה -
יתייצב נציג מטעמה הבקיא בפרטי ההליך ,ונציג המוסמך להחליט בעניינה יהיה
זמין בטלפון בזמן ישיבת קדם–המשפט" יבוא "רשות מקומית או המדינה  -רשאי בית
המשפט להורות על התייצבות נציג הבקיא בפרטי ההליך ,ככל שיידרש";
( )3אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:
"(ד) דין אי–התייצבות בישיבת קדם–המשפט כדין אי–התייצבות בדיון".

.31

במקום תקנה  62לתקנות העיקריות יבוא:
 .62התובע יגיש עד עשרים ימים לפני ישיבת קדם–המשפט
הראשונה והנתבע יגיש עד ארבעה עשר ימים לאחר מכן,
את רשימת העדים שבכוונתו להזמין למתן עדות ,לשם
הצגת מסמכים או למתן תעודת עובד ציבור או תעודה
ציבורית; הרשימה תכלול בצד כל עד פירוט תמציתי של
הצורך והמטרה של העדתו; קיים חשש ממשי להשפעה
על עד או אם קיים טעם מספיק אחר ,רשאי בעל הדין לציין
זאת ברשימה בלי לציין את שמו והפירוט הנדרש ובישיבת
קדם–המשפט יבורר העניין".

"הגשת רשימת
עדים לקראת
קדם–המשפט

.32

החלפת תקנה 62

בתקנה (63ב) לתקנות העיקריות ,במקום פסקאות ( )3עד ( )16יבוא:
"()3

להורות אם העדויות הראשיות יישמעו בעל פה או בכתב כאמור בתקנה ;67

()4

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

()5

לפצל את הדיון ולתת כל הוראה דיונית בנוגע לדרך ליבון המחלוקות;

תיקון תקנה 63

( )6להורות על מתכונת ניהול ההליך ,משך זמן הוכחת הטענות וכשרותן של
הראיות;
( )7להורות על סדר העדים שיתייצבו לדיון או יציגו מסמכים ואת משך זמן החקירות
וכן לקבוע שחקירת עד מסוים היא מיותרת ואינה נדרשת;
( )8להורות על שמיעת עדות מוקדמת ,עדות מחוץ לכותלי בית המשפט או
בהיוועדות חזותית וכן על הפקדת ערובה להבטחת הוצאות העדים;
()9

למנות מומחה לשם בירור מחלוקת שבין בעלי הדין;

( )10להורות לבעלי הדין להגיש תיק מוצגים מאוחד או נפרד שיכלול את המוצגים
של כל בעלי הדין;
( )11להורות על צירוף בעלי דין ומחיקתם;
( )12להורות על תיקון כתבי הטענות ,מחיקת כל דבר שאינו דרוש לעניין ובירור
רשימת השאלות השנויות במחלוקת ועריכת הפלוגתות;
()13

לתת סעד זמני;

( )14לשמוע על אתר עדות של כל הנוכח באולם בית המשפט ,על עובדה שבמחלוקת
ולקבל מענה לשאלות בעניינים הנוגעים לסכסוך נושא התובענה;
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()15

להורות לבעל הדין להשיב בתצהיר על שאלות שונות או על עניינים שונים;

( )16למחוק את כתב התביעה או לדחות את התובענה או לתת פסק דין אם מצא
שכתב ההגנה אינו מגלה הגנה כלל;
( )17להציע לבעלי הדין הצעת פשרה או להציע להם לפסוק על דרך הפשרה או
מנגנון חלופי ליישוב הסכסוך".
ביטול תקנה 65
תיקון תקנה 74

.33
 .34בתקנה (74א) לתקנות העיקריות ,אחרי "במקרים המתאימים" יבוא "בהתחשב ,בין
תקנה  65לתקנות  -בטלה.

השאר ,בהיקף הראיות בכתב ובעל פה ,במורכבותה של התביעה ובטיב הסכסוך בין
הצדדים" והמילה "בלבד"  -תימחק.
תיקון תקנה 79

.35

תיקון תקנה 83

.36
 .37בתקנה (91א) לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא "או במועד אחר שיורה בית המשפט".
 .38בתקנה  92לתקנות העיקריות ,אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

תיקון תקנה 91
תיקון תקנה 92

בתקנה (79ב) לתקנות העיקריות ,במקום "ותקנה  )2(62לא יחולו" יבוא "למעט תקנה
(59ב) ,לא יחול".
בתקנה (83ב) לתקנות העיקריות ,במקום "ארבעה עשר ימים" יבוא "שלושים ימים".

"(ג) לא נענה בעל דין להוראה לפי תקנה זו ,רשאי בית המשפט למחוק את כתבי
טענותיו או לדחות את הדיון בתובענה למועד אחר עד שיקיים את ההוראה כאמור".
תיקון תקנה 97

.39

ביטול תקנה 102

.40
 .41בתקנה (124א) לתקנות העיקריות ,במקום "אם התביעה היא למזונות או לנזק גוף"

תיקון תקנה 124

בתקנת (97ד) לתקנות העיקריות ,המילים "לבקשת המחזיק ,יורה בית המשפט למבקש
להמציא למחזיק בהקדם האפשרי את העתק הבקשה ואת המסמכים המצורפים
אליה"  -יימחקו.
תקנה  102לתקנות העיקריות  -בטלה.

יבוא "אם התובענה היא לפיצויים בשל נזק גוף".
תיקון תקנה 129

.42

תיקון תקנה 131

.43
 .44בתקנה (134א) לתקנות העיקריות ,בפסקה ( ,)3במקום "או לבית המשפט המחוזי" יבוא

תיקון תקנה 134

בתקנה (129א) לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא "בהתחשב ,בין השאר ,בהיקף הראיות
בכתב ובעל פה ובמורכבותה של התביעה".
בתקנה  131לתקנות העיקריות ,במקום "תקנה  "33יבוא "תקנה (33ד)".

"על תשעה עמודים אם הוגש לבית המשפט המחוזי" ובמקום "ועל עשרה עמודים ,אם
הוגש לבית המשפט העליון" יבוא "ועל שנים עשר עמודים ,אם הוגש לבית המשפט
העליון".
תיקון תקנה 137

.45

תיקון תקנה 138

.46
 .47בתקנה (140א) לתקנות העיקריות ,במקום פסקה ( )1יבוא:

בתקנה  137לתקנות העיקריות -
( )1בתקנת משנה (א) ,במקום "ארבעים וחמישה ימים" יבוא "שישים ימים";
( )2בתקנת משנה (ב) ,במקום "ארבעים וחמישה ימים" יבוא "שישים ימים".

תיקון תקנה 140

בתקנה  138לתקנות העיקריות ,תקנת משנה (ב)  -בטלה.

"( )1התשובה תוגש בתוך שישים ימים מעת המצאת ההחלטה והיא לא תעלה על
שישה עמודים ,אם הוגשה לבית משפט השלום ,על תשעה עמודים ,אם הוגשה לבית
המשפט המחוזי ,ועל שנים עשר עמודים ,אם הוגשה לבית המשפט העליון;".
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בפרק כ' בסימן א' ,במקום הכותרת "עורכי דין" יבוא "ייצוג בעלי דין ופסולי דין".

.49

אחרי תקנה  172יבוא:
"אפוטרופוס לדין

.50

172א .בית המשפט רשאי למנות לפסול–דין ,או למי שזקוק
לאפוטרופוס ,אפוטרופוס–לדין שייצגו ייצוג מלא בכל
ההליכים בבית המשפט".

אחרי תקנה  175יבוא:
"שינוי מועד דיון

תיקון כותרת
פרק כ' סימן א'
הוספת תקנה 172א

הוספת תקנה 175א

175א( .א)	 ככלל יש לקיים כל דיון הקבוע בבית המשפט
במועד שנקבע.
(ב) ביקש בעל הדין לשנות את מועד הדיון ,יציין
בכותרת הפנייה את המועד שאותו הוא מבקש לשנות ואת
מספר הפניות הקודמות לשינוי מועד הדיון וכן יצרף את
המסמכים המאמתים את העובדות המפורטות בפנייתו.
(ג) טעמים כגון שיקולי נוחות ,הסכמת בעלי הדין ,עומס
עבודה ,קיום משא ומתן לפשרה או הליך גישור שנמשך
למעלה משישה חודשים או תקופה ארוכה יותר כפי
שהורה בית המשפט לפי סעיף 79ג לחוק ,לא יהוו ,ככלל,
עילה מספקת לשינוי מועד הדיון.
(ד) בפנייה לשינוי מועד דיון שביסודה נסיבות אישיות
של בעל דין או בא–כוחו יבחן בית המשפט אם היה ניתן
למצוא פתרון סביר אחר שיאפשר את קיום הדיון או את
הקדמתו.
(ה) פנייה לשינוי מועד הדיון עקב קיומם של כמה דיונים
באותו מועד תוגש בסמוך למועד שבו נודע קיומו של דיון
מקביל; פנייה שלא תוגש כאמור יכול שתידחה מטעם זה
בלבד; שינוי מועד דיון בשל קיומו של דיון מקביל ייעשה
רק אם מתברר כי לא ניתן לקיים את שני הדיונים במועדם
תוך מיצוי אמצעים סבירים אחרים.
(ו) בכל החלטה בפנייה לשינוי מועד דיון יבחן בית
המשפט ,בין השאר ,את מספר הפניות הקודמות שהוגשו
בתיק ,את טעמי הדחיות ,את משך הזמן שבו התיק תלוי
ועומד ,ואת המועד שבו הוגשה הבקשה.
(ז) בית המשפט רשאי לחייב את הפונה בהוצאות
לטובת בעל הדין שכנגד או לטובת אוצר המדינה אם סבר
שהנסיבות מצדיקות זאת".

.51

בתקנה (180ג) לתקנות העיקריות ,במקום "יום י"ז באלול התש"ף ( 6בספטמבר  ")2020תיקון תקנה 180

יבוא "יום י"ז בטבת התשפ"א ( 1בינואר .")2021

.52

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -
( )1בטופס  ,1אחרי "לכל מוסד רפואי לרבות" יבוא "לרופא ,לגוף סיעודי או שיקומי",
אחרי המילים "על מצבי הסיעודי ,השיקומי והתפקודי" יבוא "לעניין הליך זה ,ולמעט
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תיקון התוספת
הראשונה
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מידע אחר מיותר כדלקמן "_____ :ובמקום "את עזבוני ובאי כוחי וכל מי שיבוא במקומי"
יבוא "את יורשיי ,את מנהל עיזבוני ,את באי כוחי וכל מי שיבוא במקומי";
( )2בטופס  ,2במקום "הגיש למחוז שיפוט זה כתב תביעה נגדך ,המצורף בזה" יבוא
"הגיש כתב תביעה זה נגדך" ,אחרי "מיום שהומצאה לך הזמנה זו" יבוא "ובתביעה
שעניינה רשלנות רפואית בתוך מאה ועשרים ימים מיום שהומצאה לך הזמנה
כאמור" ואחרי "אם לא תגיש כתב הגנה" יבוא "אזי";
( )3בטופס - 3
(א) בכותרת ,במקום "בתביעה לנזקי גוף" יבוא "בתובענה לפיצויים בשל נזק
גוף";
(ב) במקום "תובע בתביעה לנזק גוף" יבוא "תובע בתובענה לפיצויים בשל נזק
גוף;
(ג) בפסקה ( ,)3אחרי "פרטי קופות החולים" יבוא "ותחנות לבריאות המשפחה
(טיפת חלב)";
(ד) במקום פסקה ( )4יבוא:
"()4
(ה)

פרטי הרופא או המוסד";

במקום פסקה ( )8יבוא:
"( )8האם הגיש תובענות קודמות לחברת ביטוח או לבית המשפט
לפיצויים בשל נזק גוף? אם כן  -פירוט;";

(ו) בפסקה ( ,)15במקום "נתוני שכר" יבוא "נתוני השתכרות";
( )4בטופס  ,4בפסקה (ה) ,אחרי "המסמכים" יבוא "המצורפים לטופס זה".
הוראת שעה

.53

בתקופה שמיום תחילתן של התקנות העיקריות עד יום ז' בטבת התשפ"ג ( 31בדצמבר
 ,)2022יראו כאילו בתקנה (33ב) לתקנות העיקריות ,בסופה נאמר:
"הוגש כתב הגנה ,כתב תשובה ,תביעה שכנגד ,הודעת צד שלישי ,בקשת רשות ערעור
וערעור בשלושת הימים האחרונים להגשתו ולא קובל על ידי המזכיר המשפטי ,יהיה
ניתן לתקן את הפגם בתוך שלושה ימים מהמועד שלא קובל".

כ"ט בתמוז התש"ף ( 21ביולי )2020
(חמ -3-1778ת)1

א ב י ני ס נ ק ו ר ן
שר המשפטים
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