
:מרצה
בורר ומגשר, מינאד גד "עו

כל הזכויות שמורות



שקיפות מלאה בין בעלי הדין.

 ((ב)3תקנה )להבטיח שבעלי הדין ובאי כוחם יסייעו לבית המשפט בקיום המוטל עליו

וכן,אלהתקנותלפיעליוהמוטלבקיוםהמשפטלביתלסייעהיאכוחםובאיהדיןבעליחובת(ב")
העמדתזהובכלל,הדיוניתהתכליתבמימושמסייעיםשהםתוךדיוניתובהגינותלבבתוםלנהוג

".בהןוהכרעהבירורן,מיקודן,הדיןבעליביןשבמחלוקתהאמיתיותהפלוגתות

(4תקנה)משפטיבהליךלרעהשימושעלאיסור

השהיתו,ההליךשיבושתוצאתהאושמטרתהפעולהלעשותכוחובאאודיןבעלעלאיסורלרבות
למורכבותואולעלותו,הדיוןלאופימידתיתבלתיפעולהלרבותדיןבעלהטרדתאו

כל הזכויות שמורות



מועדביןשמתבצעותפעולותשלמסדרהנפרדבלתיחלקהםת"המהוופגישתהמקדמיהדיון
.הראשונההמשפטקדםישיבתלביןהאחרוןהטענותכתבהגשת

"מהירובדיון,המוקדםלפי,להגשתושחלףהמועדאותשובהכתב–"אחרוןטענותכתב-
(6תקנה).הגנהכתב

(35תקנה)הדיןבעליביןמקדמידיוןלקייםחובה–האחרוןהטענותמכתבימים30בתוך.

ת"המהופגישת.((ב)37תקנה)ת"מהומגשרימונה–האחרוןהטענותמכתבימים20בתוך
.((ד)37תקנה)המגשרמינויממועדימים30-מיאוחרלאתערך

עלמגבלות+((א)56תקנה)שאלוןלשלוחמותרהאחרוןהטענותמכתבימים30-מיאוחרלא
.השאלוןהיקף

תקנה)מסמכיםגילויתצהיריהחלפתחובת,האחרוןהטענותמכתבימים30-מיאוחרלא
57).

תקנה)העיוןהליכיאתהדיןבעליישלימו,המסמכיםגילויתצהיריהחלפתלאחרימים30עד
58).

כל הזכויות שמורות



(49תקנה)ספציפיותבקשותסוגילמעט,בקשות"עוצר"יש–האחרוןהטענותמכתבהחל.

שהואהבקשותשלרשימהלהגישדיןבעלעלהראשונההמשפטקדםישיבתלפניימים20עד
14בתוךהבקשותלרשימתלהשיברשאיהשניהצד.(49תקנה)בהןידוןהמשפטשביתמבקש

.ימים

העדיםרשימתאתלהגישחייבהתובע,הראשונההמשפטקדםישיבתלפניימים20עד
והמטרההצורךשלתמציתיפירוט"עדכלבצדתכלולהרשימה.עדותלמתןלזמןשבכוונתו

.התובעעדירשימתלאחרימים14עדמטעמורשימהמגישהנתבע.(62תקנה)"העדתושל

המקדמיהדיוןבדברדיווחלהגישהצדדיםעל,הראשונההמשפטקדםישיבתלפניימים14עד
.(36תקנה)לתקנות4טופסלפישערכו

כל הזכויות שמורות



המשפטיההליךוייקוררביםמשאביםהשקעתשלכבדנטלמטיל.

פשרה/ומתןמשאלהליכיבמקבילמשפטיותפעולותמחייב.

דיוןהן)הידברותלאחרגבוההמאדמוכנותברמתהראשוןהמשפטלקדםהגעה
הצפויותהעדויותגיבוש,מקדמייםהליכיםהשלמת,(ת"מהופגישתוהןמקדמי

.הרלבנטיותהבקשותגיבוש,בתיק

אתיותרטובמביניםהצדדיםשכןהראשונהבישיבההתיקלסיוםלתרוםעשוי
.התיקסיכוני/סיכויי

שעותלפישאינםבתיקיםהטרחהשכרתמחורעלמחדשחשיבהמחייב.

כל הזכויות שמורות



להביאהיאהמקדמיהדיוןמטרת;35בתקנהכמפורטמקדמידיוןיקיימוהצדדים"
המחלוקתיריעתאתוילבנובתביעההדיוןלקראתהיטבייערכוהדיןשבעליכךלידי
לדיוןכראוימוכניםלהיותלהםשיאפשרבאופן,ביניהםמלאהושקיפותהדדיגילויתוך
"הסכסוךליישובחלופימנגנוןבאמצעותהמחלוקתאתלפתורהאפשרותאתלבחוןוכן

,שהיאהמשפטביתלכותלימחוץבהסכמההסכסוךלפתרוןדרך–"סכסוךליישובחלופימנגנון"
(6תקנה)באלהוכיוצאבוררות,גישור,השארבין

התביעהכתבהגשתלפניעודלהיערךאמורהיההמקדמיהדיוןהמקוריתהתקנותבהצעת
.להגשתהוכתנאיהמשפטלבית

כל הזכויות שמורות



זולת,הדיןבעליינהלוהאחרוןהטענותכתבהמצאתממועדימיםשלושיםבתוך(א).35"
:האלהלענייניםיגיבוהשארבין,מקדמידיון,דיןעורךבידימיוצגשאיננודיןבעל

;לצמצמןוהאפשרותמיקודן,הדיןבעלישביןהפלוגתותתיחום(1)
;הסכסוךליישובחלופימנגנוןבאמצעותהמחלוקתאתלפתורהאפשרות(2)
,יבחנו,שביניהםהסכסוךבענייןשיפוטיהליךלמנועניתןשלאהדיןבעליהחליטו(3)

ככלולייעללצמצםכדילנקוטשישהצעדיםעללהסכיםהאפשרותאת,הפחותלכל
בידילבדיקההדעתחוותנושאהעמדתשלהקדמהלרבות,המשפטיההליךאתהאפשר
.מוסכםמומחהשלמינויאושכנגדהדיןבעלמטעםמומחה

עללזהזהוישיבוהנחוציםבמסמכיםעיוןהצדדיםיאפשרוהמקדמיהדיוןבמהלך(ב)
שהםתוךביניהםהמחלוקותוצמצוםהפלוגתותליבוןלצורךנחוץלהןשהמענהשאלות
"מרביתבשקיפותנוהגים

.המשפטיההליךאתלייתרולניסיוןעליהםלהגיבשישהנושאיםלמגווןלבשימו

כל הזכויות שמורות



המקדמיהדיוןלהתבצעאמורכיצד?

אופיזיבמפגשלקייםניתןהמקדמיהדיוןאת,החדשותלתקנותההסברדברילפי
.טלפוניתבשיחה

כל הזכויות שמורות



נחוציםבמסמכיםבעיוןהכוונהמה?

.הטענותלכתבלצרףחובהמהותימסמך◦

.המסמכיםבגילוילגלותחובהבמלוקותששנוילענייןהנוגעמסמךכל◦

להקיםשנועדו)המהותייםלמסמכיםמעבר,נוספיםמסמכיםלהיותיכולים,לעיתים"
לסייעכדיבהםאףשיש,ההגנהולכתבהתביעהלכתבשצורפו,(התביעהעילתאת

המצויהמומחהדעתחוות,למשלכך.הצדדיםביןהמחלוקותוצמצוםהפלוגתותלליבון
אין,זאתעםיחד.שכנגדהצדעםהמחלוקתלצמצםכדיבהושישמהצדדיםמיבידי

לענייניםהנוגעיםהמסמכיםכלאתלצרףחובהואיןמסמכיםגילוישלבהליךמדובר
(לתקנותההסברדברימתוך)"זהבשלבכברבמחלוקתהשנויים

כל הזכויות שמורות



הפלוגתותליבוןלצורךנחוץעליהןשהמענהשאלותעללזהזהישיבו"בהכוונהמה
?"מרביתבשקיפותנוהגיםשהםתוךהמחלוקותוצמצום

כל הזכויות שמורות



אתלפתורהאפשרותאתבחוןל"הינההמקדמיהדיוןשלהמרכזיותהמטרותאחת
."הסכסוךליישובחלופימנגנוןבאמצעותהמחלוקת

ביתלכותלימחוץבהסכמההסכסוךלפתרוןדרך–"סכסוךליישובחלופימנגנון"
.(6תקנה)באלהוכיוצאבוררות,גישור,השארבין,שהיאהמשפט

שםהמשפטבקדםוגםת"מהובפגישתגםאלאמקדמיבדיוןרקלאנעשיתזובחינה
.סכסוךליישובחלופימנגנוןהדיןלבעלילהציעהמשפטביתמוסמך

גישור.

בוררות.

גישבור.

בוררות בייסבול.

משא ומתן ישיר.

הערכה ניטרלית מוקדמת  .

כל הזכויות שמורות



(35תקנה)מקדמידיוןמקייםלאמיוצגשאינודיןבעל.

עלחלהאינהמקדמידיוןעריכתחובת-39תקנה:

.הדיןבעליבהסכמתשהוגשהליך◦

.מושכרלפינויתביעה◦

.בפליליםלהרשעהנגררתאזרחיתתביעה◦

.(ייצוגיותתובענות,למשל)אחרבחיקוקמיוחדיםדיןסדרילגביהשנקבעותביעה◦

המקדמיבדיוןלהשתתףחייביםעצמםהצדדיםהאם?

כל הזכויות שמורות



שנקבעהמועדלפניימיםעשרמארבעהיאוחרולאהמקדמיהדיוןבתום"
המקדמילדיוןבאשרדיווחהדיןבעלייגישו,הראשונההמשפט-קדםלישיבת
הנחוציםהמסמכיםאתאליוויצרפו,הראשונהשבתוספת4טופסלפי,שביצעו
,משותףלדיווחהסכמהבאין;(ב)35תקנהולפיהמקדמיהדיוןבמהלךשהוצגו

"בלבדמטעמוהאמורהטופסאתדיןבעלכליגיש

תחילתו.אחדבדיוןלהסתייםחייבולאזמןפניעללהימשךיכולהמקדמיהדיון–המשמעות
שנקבעהמועדלפניימים14-מיאוחרלאוסיימוהאחרוןהטענותכתבלאחרימים30בתוך

.קודםלהסתייםגםשיכולכמובן.הראשונההמשפטקדםלישיבת

כל הזכויות שמורות



בוהשתתףומיהמקדמיהדיוןנערךמתי.

סוכםמהכןואםומחלוקותפלוגתותצמצוםעלהוסכםהאם.

המשפטיההליךוייעולהמחלוקתיריעתצמצוםלצורךשננקטוהצעדיםאתלפרט
שלמומחהמינוי,הנתבעמטעםמומחהלבדיקתדעתחוותנושאהעמדתשלהקדמה)

.(וכדומהראיותעלהסכמה,מוסכםמומחה

המחלוקתפתרוןלצורךשהוצעהסכסוךליישובהחלופיהמנגנוןאתלפרט.

לביתלדיווחמהםעותקולצרףהנחוציםהמסמכיםהוחלפובוהמועדאתלפרט
.(הוחלפומסמכיםאילוהצדדיםביןמחלוקתלמנועמנתעל)המשפט

כל הזכויות שמורות



הדיוןבמסגרתשנערךומתןהמשאאתהמשפטביתבפנילחשוףניתןהאם
?המקדמי

עלכיקובעתזותקנה.למבקשתלסייעכדיאיןהחדשותלתקנות36בתקנהאף"
.המקדמיהדיוןבמסגרתשגובשוההסכמותבדברהמשפטלביתדיווחלהגישהצדדים

אתלחייבאךאלא,מ"מובמסגרתשנמסרחסוימידעחשיפתלהכשירכדיבכךאין
שהובילמהאתולא,הגיעואליהןההסכמותאתהמשפטביתבפנילחשוףהצדדים

"אלהלהסכמות

דרכים'נמ"בעהסביבהלמעןמיחזורכראדיאיציק22712-01-17(א"ת)תאמתוך)
.(16.6.2019,בנבופורסם)מ"בע(.צ.א.ש)ופיתוחבניה

כל הזכויות שמורות

http://www.nevo.co.il/law/157751/36


כל הזכויות שמורות

4טופס 
(36תקנה )

(לתקנות סדר הדין האזרחי36לפי תקנה )דיווח לבית המשפט בדבר הדיון המקדמי 

: הליך' מס
: ים/שם המדווח

: דיון מקדמי בהשתתפות הגורמים האלההתקיים בביום (א)
: בדיון המקדמי הוסכם על צמצום הפלוגתות והמחלוקות העובדתיות בעניינים האלה וגובשו ההסכמות המפורטות להלן(ב)
הקדמה של העמדת נושא חוות הדעת לבדיקה בידי מומחה מטעם  )פירוט הצעדים שננקטו לצורך צמצום יריעת המחלוקת וייעול ההליך המשפטי (ג)

(: הסכמה על ראיות וכדומה, מינוי של מומחה מוסכם, הנתבע
: פירוט המנגנון החלופי ליישוב סכסוך שהוצע לצורך פתרון המחלוקת(ד)
.הוחלפו בינינו המסמכים המצורפים לטופס זה הנחוצים לצורך ליבון הפלוגתות וליבון המחלוקתביום (ה)

____________________
ים/חתימת המדווח



הדיןבעליביןהמקדמיבדיוןרואההמשנהשמחוקקהרבההחשיבותעלמלמדת38תקנה.

,למלאן37עד35תקנותהוראותשהפרדיןלבעללהורותהמשפט-בקדםרשאיהמשפטבית(א")
,המשפטביתרשאי,אלההוראותהתובעהפר;כןלעשותשלאמיוחדיםטעמיםמצאאםזולת

אתלמחוקואףכנדרשאותןימלאשהואעדההליךאתלהתלות,סמכויותיומשארלגרועבלי
.מיוחדיםמטעמיםהתובענה

סיבההיתהולאבחלקןאובמלואןזהפרקהוראותאחרמילאלאדיןבעלכיהמשפטביתסבר(ב)
,המדינהאוצרלטובתאושכנגדהדיןבעללטובתלאלתרבהוצאותיחייבו,להתנהלותומוצדקת

זולת,ההוראותאחרמילאמכןלאחראםאף,האחרונההמשפט-קדםישיבתמתוםיאוחרולא
"כןלעשותשלאמיוחדיםטעמיםמצאאם

כל הזכויות שמורות



המקדמיבדיוןהדיןבעלבהתנהגות,השארבין,בהתחשבההוצאותשיעוראתיפסוקהמשפטבית(ג)
:זהובכלל,לבוותום

;לגלותעליושהיהמידעשכנגדהדיןלבעלגילהלא(1)

.(ההסברדברימתוך)המקדמיהדיוןמטרתהשגתלצורךלגלותצריךשהיהמידעגילויאילמשל

;כנההיתהלאאוהדיןבעליביןהמחלוקתמורכבותלעומתמועטההיתהבהליךפעילותו(2)

.(ההסברדברימתוך)התובענהלמורכבותביחסמידתייהאהדיןבעליפעילותהיקףכימצופה

.הוגןדיןמבעלוכנדרשכראויפעללא(3)

המחלוקותלצמצוםהאפשרותאתמסכלאובשקיפותשפוגעבאופןטקטילצורךמידעהסתרת,למשל
.(ההסברדברימתוך)הצדדיםבין

לנהוגכוחםובאיהדיןבעליחובות,היתרבין,שעניינההיסודבעקרונות3לתקנהלחיבורלבשימו
הפלוגתותהעמדתזהובכללהדיוניתהתכליתבמימושסיועתוךדיוניתוהגינותלבבתום

.בהןוהכרעהבירורן,מיקודן,הדיןבעליביןשבמחלוקתהאמיתיות

כל הזכויות שמורות



פטורקבלתאוחריגיםלמעט,תובענהכלעלכמעטחל.רחבהתחולהבעללחלוטיןחדשמנגנון.

הדיוןבמסגרתבהםלדוןשצריךנושאיםשלמגוון)המקדמיהדיוןלקראתהתיקשלהכנהמחייב
ההליךוייעוללצמצוםצעדים,סכסוךליישובחלופימנגנון,פלוגתותצמצום,למשל.המקדמי
.(המשפטי

הראשונההמשפטקדםבישיבתולאהמקדמיבדיוןמתחילההצדדיםביןההידברות.

חלופימנגנוןבבחירתאםוביןבפשרהאםבין,המשפטבביתהמשפטיההליךלסיוםלהובילעשוי.

האחרוןהטענותכתבהגשתבמועדשתחילתםצעדיםשלמשורהנפרדבלתיחלקהואזההליך
.המשפטיההליךייתוראוהראשונההישיבהלקראתהצדדיםשלמקסימליתמוכנותושמטרתם

הראשונההמשפטקדםישיבתלפניימים14עדהמקדמיהדיוןעלהמשפטלביתדיווחחובת.

ראוימקדמידיוןלקייםחובותיואתשמפרלמימיידיותסנקציות.

כל הזכויות שמורות



הקודמותהתקנותבמסגרתשנקבעההשעההוראת,ת"המהותכניתהצלחתלאור
.קבעכהוראתעוגנה

השלוםמשפטבתילכלהתכניתהרחבת.

40,000עלעולהנושאהששוויאושסכומהתביעהכל–נוספותלתביעותגםהרחבת
לנפגעיהפיצוייםבחוקשעילתהתובענה,גוףנזקיבשללפיצוייםתובענהלמעט)₪

.(בפליליםלהרשעהנגררתאזרחיתתביעה,מושכרלפינויתביעה,דרכיםתאונות

אזורי,התמחותתחומישלשיקוליםיסודעלהמגשריםרשימתמתוךתיקיםהפניית
באותההגישורלצורךהנדרשיםמיוחדיםמאפיינים,המגשרשדוברהשפות,פעילות
.תובענה

כל הזכויות שמורות



((ב)37תקנה)ת"מהומגשרימונה–האחרוןהטענותמכתבימים20בתוך.

((ד)37תקנה)המגשרמינויממועדימים30-מיאוחרלאתערךת"המהופגישת.

מסכימיםהדיןבעליאםלממונהת"המהומגשריודיע,ת"המהומפגישתימים14בתוך
.לגישורהסכסוךאתלהעביר

חייבלאהמקדמיהדיוןשהריהמקדמיהדיוןלביןת"המהופגישתביןחפיפהלהיותעשויה
.אחדבדיוןלהסתיים

(ושאלוניםמסמכיםגילוי)מקדמייםהליכיםלביןת"המהופגישתביןחפיפהקיימת.

כל הזכויות שמורות



הסכסוךאתליישבהאפשרותלבחינתותיאוםהיכרות,מידעפגישת–ת"מהופגישת
.סכסוךליישובחלופימנגנוןבאמצעות

בגישורהתובענהליישב":הקודםבנוסח".

הדיןלבעלית"המהומגשריסבירת"המהובפגישת":ת"המהומגשרשלתפקידוהרחבת
חלופיבמנגנוןהסכסוךביישובהגלומיםהיתרונותואתת"המהופגישתעקרונותאת

.((ה)37תקנה)"סכסוךליישוב

"המשפטביתלכותלימחוץבהסכמההסכסוךלפתרוןדרך–"סכסוךליישובחלופימנגנון
.(6תקנה)באלהוכיוצאבוררות,גישור,השארבין,שהיא

הבעייתיות:
.ת"המהומגשרשלהכשרההעדר◦
.אפשריענייניםניגוד◦

כל הזכויות שמורות



:37תקנה

(ז)המשתתפיםזהותאות"המהומגשרזהות,מקומה,ת"המהופגישתלמועדהנוגעענייןבכל
הדיןמבעליאחדאות"המהומגשררשאי,חזותיתבהיוועדותהשתתפותםאווהתייצבותם

.הממונהלהנחייתהענייןאתלהביא

(ח)אתלהעביררשאי,הגישורביחידתדיןעורךשהוא,הממונהמהנחייתנפגעעצמואתהרואה
.שופטאורשםשהואהממונהשלולהכרעתולעיונוהעניין

לממונהאותוהסמיךהמשפטביתשנשיא,רשםאושופט,הגישורביחידתדיןעורך–"ממונה"
.((א)37תקנה)סכסוךליישובחלופיומנגנוןת"מהופגישתלנושאמטעמו

כל הזכויות שמורות



:37תקנה

דיןבעליעלואולם;דינםעורכיעםלהתייצבהםורשאים,הדיןבעלייתייצבות"מהולפגישת(ט)
:שלצדםהמיוחדההסדריחוללהלןהמפורטים

ת"מהולפגישתיתייצב,בארץנמצאולא,המדינהלגבולותמחוץקבעדרךהמתגוררדיןבעללגבי(1)
;כוחומיופה

בפרטיהבקיאתפקידבעלשהואמטעמונציגת"מהולפגישתיתייצב,תאגידהואהדיןבעלאם(2)
מטעםדיןעורךעםלהתייצבהואורשאי,לגישורהתובענההעברתבענייןמוסמכתעמדהעםהסכסוך

;הדיןבעל

המטפלהדיןעורךאוהפרקליטיגיע–ביטוחחברתאומקומיתרשות,המדינההואהדיןבעלאם(3)
בעלמטעםנציגעםלהתייצבהואורשאי,לגישורהתובענההעברתבענייןמוסמכתעמדהעםבתיק
.הסכסוךבפרטיהבקיאתפקידבעלשהואהדין

בעליובהוצאותת"המהומגשרבהוצאותהממונהיחייבו,ת"מהולפגישתהדיןמבעלימיהתייצבלא(י)
זולת,זהפרקהוראותמילוי-אילגביהמשפטביתמסמכויותלגרועבליזאת,לפגישהשהתייצבוהדין

.כאמורבהוצאותלחייבשלאטעמיםקיימיםכיהממונהמצאאם
.((ד)37תקנה)"המשפטבביתדיוןכדיןת"מהופגישתשלדינה"

לישיבתהנוגעותההוראותשלהפרהעלגםחלה,ההליךהתליית/הוצאותהטלתשמאפשרת38תקנה,בנוסף
.ת"המהו

כל הזכויות שמורות



:קובעת(ג)א175תקנה

הליךאולפשרהומתןמשאקיום,עבודהעומס,הדיןבעליהסכמת,נוחותשיקוליכגוןטעמים
סעיףלפיהמשפטביתשהורהכפייותרארוכהתקופהאוחודשיםמשישהלמעלהשנמשךגישור

.הדיוןמועדלשינוימספקתעילה,ככלל,יהוולא,לחוקג79

השיפוטיהמשאבשלמיטביניצולבדברהציבוראינטרסשקילת.

המשפטקדםישיבתלביןהאחרוןהטענותכתבביןהבקשות"עוצר"להחריגיםאחד
.((10()א)49תקנה)דיוניהסדרלאישורבקשההוא,הראשונה

כל הזכויות שמורות



כולל)סכסוךליישובחלופיבמנגנוןהמחלוקתאתליישבאפשרותבחינתמעודדתהתקנות
למנגנוןמתאיםהסכסוךאםבחינהנעשיתהזמןצירעלנקודותשלושלפחותעל.(בוררות

.סכסוךליישובחלופי

בתוספתשקבועההמחדלברירהזו.הדיןלסדריכפוףואינויותרגמישהבוררותהליך
.הבוררותלחוקהראשונה

להביאעשויות,ההליךהידוק,הטענותכתבילהיקףביחסלרבותהחדשותבתקנותהמגבלות
.בוררותבהליךביניהםהמחלוקותאתלבררלהעדיףדיןבעלי

כל הזכויות שמורות



כל הזכויות שמורות


