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?על מה נדבר

תכליות סדר הדין האזרחי: מבוא עיוני קצר

2018-ט"התשע, לתקנות סדר הדין האזרחי' חלק א  :

 הליך שיפוטי ראוי והוגן"-מטרת העל של ההליך האזרחי"

עקרון המידתיות

 הגישה הניהולית-איזון אינטרסים
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תכליות הדיון האזרחי(: קצר)מבוא עיוני 

דיוק בתוצאה

סופיות הדיון

יעילות

שוויון בין בעלי הדין

צפיות וודאות

גישה לערכאות
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2018-ט"התשע, לתקנות סדר הדין האזרחי' פרק א

:2018-ט"התשע, לתקנות סדר הדין האזרחי1תקנה 

מטרות התקנות. 1

מטרות תקנות סדר הדין האזרחי הן לקבוע סדר דין לניהול ההליכים  
למנוע שרירותיות  , ודאות דיוניתליצור , האזרחיים בבית המשפט

ולהגשים את העקרונות החוקתיים העומדים ביסודו של הליך שיפוטי 
ולהשיג תוצאה נכונה ופתרון צודק  , כדי להגיע לחקר האמת, ראוי והוגן

.הסכסוךשל 
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מידתיות בסדרי הדין

:2018-ט"התשע, לתקנות סדר הדין האזרחי4-ו2תקנות 
הליך שיפוטי ראוי והוגן. 2

הליך שיפוטי ראוי והוגן מתקיים במערכת שיפוטית עצמאית ובלתי תלויה  
מכריעה  , מקיימת דיון לפי כללי הצדק הטבעי, נגישה לציבור, שהוקמה לפי דין

מנהלת את ההליך  , בתוך זמן סביר על יסוד הטענות ההדדיות המובאות לפניה
.מידתי ויעיל ומנמקת את החלטותיה, ופוסקת בו באופן שוויוני

שימוש לרעה בהליך השיפוטי. 4

לא יעשה בעל דין או בא כוחו שימוש לרעה בהליכי משפט ובכלל זאת פעולה  
לרבות פעולה  , או להטריד בעל דיןלהשהותו, בהליך שמטרתה או תוצאתה לשבשו

.לעלותו או למורכבותו, בלתי מידתית לאופי הדיון
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עקרון המידתיות בסדרי הדין

כשבית המשפט שוקל את היקף המשאבים שראוי להקדיש להתדיינות  ,
:עליו לשקול אם מידתי להקדישם בהתחשב בשיקולים האלה

 (יעילות)שוויה הראלי של המחלוקת

 (יעילות)חשיבות המחלוקת

 (יעילות)מורכבות הבירור

 גישה , שוויון)אינטרס הציבור בחלוקה הוגנת ושוויונית של הזמן השיפוטי
(לערכאות

 (גישה לערכאות, שוויון, יעילות)פערי הכוחות בין בעלי הדין

(יעילות" )מובן הצר"מידתיות ב

אין דין פרוטה כדין מאה.
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עקרון המידתיות בסדרי הדין

:ברמת ההליך

תביעה קטנה

סדר דין מהיר

סעד זמני

תיק אזרחי בבית משפט שלום

תיק אזרחי בבית משפט מחוזי

 (שופט אחד לעומת שלושה)ערעור אזרחי
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עקרון המידתיות בסדרי הדין

תביעת נזק גוף כמקרה מבחן  -מאפייני העניין העומד לבירור 
[(:1]פלוניעניין )

אופי הזכות הנפגעת

הסכום הראלי שבמחלוקת

מורכבות הבירור

פערי הכוחות בין בעלי הדין

יותר משאבים או פחות: מסקנה?
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עקרון המידתיות בסדרי הדין

הגישה לתיקון מחדלים דיוניים  –ברמת צומת ההתדיינות 
:ובירור נוסף

 (1]פלוניעניין )הקדשת משאבים נוספים לנוכח מחדל דיוני]

 (2]ש ברוש.בעניין )מספר השאלות בשאלון]

 (3]מחצבות כינרתעניין )הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין]

 (4]ש"מח' בימרו נעניין )מספר העדים שיעידו]

 פלוני נעניין )בירור מורכב שהשפעתו על התוצאה היא מוגבלת  '
[(5]הפניקס
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מידתיות לפני הרפורמה
גלגול שלישי"בקשת רשות ערעור ב:"

 גלגול שלישי'בקשה לרשות ערעור בהגשת ": זילברטל' צהשופט –[ 6]שלמוןעניין  '
אחרת עלולה הגשת הבקשה  , בשיקול דעת ומטעמים טובים, חובה שתעשה בזהירות

במיוחד  ]...[ להיחשב כמהלך לא מידתי שכמוהו כשימוש לרעה בהליך המשפטי 
בעניין ששוויו הכספי אינו רב ועלות  , כבמקרה דנא, אמורים הדברים כאשר מדובר

".הנושאאינה עומדת ביחס הולם לשווי )!( הטיפול השיפוטי בו בערכאה שלישית 

מנגד:

 בנסיבות  "(: מתייחס לציטוט של השופט זילברטל)הנדל ' השופט נ–[ 7]לויעניין
,  ובענייננו הסכום אף נמוך יותר₪ 15,000-שם היה מדובר על סכום לא רב של כ

בהתחשב בכך שהמחלוקת אינה סביב סכום החוב עצמו אלא רק רכיב הריבית על  
עדיין יש מקום לשקול את . לא הייתי אוחז בכלל האמור בכל מקרה, ברם. סכום דומה

יהא סכום התביעה אשר  –העניין על פי אמות המידה המתאימות למתן רשות ערעור 
".בנדוןמשקל לסכום ומבלי לקבוע כללי ברזל ונוסחאות , כאמור, זאת גם אם יש. יהא
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דוגמות-מידתיות ברפורמה 

עמודים 12; עמודים לחלק שלישי בשלום9: אורך כתבי טענות
עמודים  25–בתובענה לסעד כספי במחוזי ותביעת נזק גוף ; במחוזי

((ד)9תקנה )

((ב)56תקנה )שאלות במחוזי 50עד , שאלות בשלום25עד : שאלונים

נשאר גם לאחר הרפורמה  : סדר דין מהיר ותביעה לפינוי מושכר
(.82-78תקנות ( )בשינויים קלים)
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איזון אינטרסים–הגישה הניהולית 

:2018-ט"התשע, לתקנות סדר הדין האזרחי5תקנה 

איזון אינטרסים. 5

לעניין  ; בין האינטרס של בעלי הדין ובין האינטרס הציבורי, לפי הצורך, בית המשפט יאזן
נגישות הציבור למערכת בית המשפט לרבות קיומו של דיון  –" אינטרס ציבורי, ''זה

מניעת הכרעות סותרות ומניעת  , חסכון במשאבי זמן ועלויות, מהיר ויעיל, משפטי צודק
.שימוש לרעה בהליך השיפוטי
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איזון אינטרסים–הגישה הניהולית 

כשבית המשפט בוחן את היקף המשאבים שראוי להשקיע בהתדיינות  ,
עליו לשקול לא רק את האינטרס של הצדדים הישירים למחלוקת  

אלא גם את השלכת החלטתו על אינטרס הציבור בניצול יעיל , שלפניו
.ושוויוני של משאבי השיפוט המוגבלים

מתח מובנה בין דיוק בתוצאה לסופיות הדיון

יעילות

גישה לערכאות

שוויון בין בעלי הדין
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הגישה הניהולית לפני הרפורמה
ביטוי לגישה הניהולית:

 (.לוין' השופט ש)דחייה מוסכמת של דיון –[ 8]שוקייר' נסלמאןעניין

 הארכת מועד להגשת כתב הגנה עד להחלטה בבקשה  –[ 9]אינדיג' נבובלילעניין
(.גרוניס' השופט א)למחיקת כותרת 

 (.גרוניס' השופט א)דחייה מוסכמת של דיון –[ 10]פנימי' צדיק נעניין

מנגד:

 בהחלטה שלא לדחות דיון  " גלגול שלישי"התערבות ב–[ 11]מוטורסמפיון'צעניין
(.רובינשטיין' השופט א)ולא לשמוע את העדים מאוחר יותר 

 החלטה להתיר ראיות חדשות בשלב הערעור למרות  –[ 12]קסון' דהאן נעניין
דעת רוב של  )שאפשר היה להשיגן ולהגישן בשקידה סבירה בערכאה הדיונית 

(.גרוניס' חיות מול דעת מיעוט של השופט א' ארבל וא' השופטת ע
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הגישה הניהולית ודחיית דיונים
 [.16]מחקר בנושא דחיית דיונים ? יישום בפועל, מנגד; [15]נוהל דחיית דיונים

לשעבר תקנה )2018-ט"התשע, א לתקנות סדר הדין האזרחי175תקנה : הרפורמה
(:שבוטלה, 65

.יש לקיים כל דיון הקבוע בבית המשפט במועד שנקבעככלל ( א. )א175

יציין בכותרת הפנייה את המועד שאותו הוא מבקש לשנות ואת מספר , בעל הדין לשנות את מועד הדיוןביקש ( ב)
.הפניות הקודמות לשינוי מועד הדיון וכן יצרף את המסמכים המאמתים את העובדות המפורטות בפנייתו

קיום משא ומתן לפשרה או הליך גישור שנמשך  , עומס עבודה, הסכמת בעלי הדין, כגון שיקולי נוחותטעמים ( ג)
עילה מספקת , ככלל, לא יהוו, ג לחוק79למעלה משישה חודשים או תקופה ארוכה יותר כפי שהורה בית המשפט לפי סעיף 

.לשינוי מועד הדיון

כוחו יבחן בית המשפט אם היה ניתן למצוא -לשינוי מועד דיון שביסודה נסיבות אישיות של בעל דין או באבפנייה ( ד)
.פתרון סביר אחר שיאפשר את קיום הדיון או את הקדמתו

לשינוי מועד הדיון עקב קיומם של כמה דיונים באותו מועד תוגש בסמוך למועד שבו נודע קיומו של דיון פנייה ( ה)
שינוי מועד דיון בשל קיומו של דיון מקביל ייעשה רק אם  ; פנייה שלא תוגש כאמור יכול שתידחה מטעם זה בלבד; מקביל

.מתברר כי לא ניתן לקיים את שני הדיונים במועדם תוך מיצוי אמצעים סבירים אחרים

את , את מספר הפניות הקודמות שהוגשו בתיק, בין השאר, החלטה בפנייה לשינוי מועד דיון יבחן בית המשפטבכל ( ו)
.ואת המועד שבו הוגשה הבקשה, את משך הזמן שבו התיק תלוי ועומד, טעמי הדחיות

המשפט רשאי לחייב את הפונה בהוצאות לטובת בעל הדין שכנגד או לטובת אוצר המדינה אם סבר שהנסיבות  בית ( ז)
.מצדיקות זאת
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דוגמות-הגישה הניהולית ברפורמה 
 כל כתב טענות יכלול את המועד  : מועדים וקיום הוראותלגבי מבעברגישה קשיחה

,  לרישוםיקובלכתב טענות שהוגש באיחור לא ; (30תקנה )האחרון להגשה לפי הדין  
אלא בכפוף להגשת השגה שתידון לפני השופט שדן בתיק או שופט שנשיא בית  

ולאחר , יום14השגה תוגש תוך . אם טרם מונה שופט לדון בתיק, המשפט מינה לכך
(33תקנה )מכן דרוש טעם מיוחד 

טענה שלא הועלתה בכתב הגנה לא תידון  : חובה להעלות טענה מקדמית בכתב הגנה
(28תקנה )אלא אם כן ניתנה רשות , בשלב מאוחר יותר

סבר בית המשפט כי בעל ": חובה לקיים דיון מקדמי וחובה להשית סנקציות בגין הפרתה

יחייבו בהוצאות  , דין לא מלא אחר הוראות פרק זה במלואן או חלקן ולא הייתה סיבה מוצדקת להתנהלותו
זולת  , אף אם לאחר מכן מילא אחר ההוראות, ]...[, לאלתר לטובת בעל הדין שכנגד או לטובת אוצר המדינה

((ב)38, 35, 34תקנות " )אם מצא טעמים מיוחדים שלא לעשות כן
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