
נייניםתוכן ע  

  א׳ 

 תוכן עניינים
 

 1 .................................................................. כללי: 'שער א
 1 ........................................................................... מבוא: 'פרק א
 9 ................................... הדין האזרחי הרפורמה בתקנות סדר: 'פרק ב
 -) ד"תשמ(לישנות ) ח"תשע(ההבדלים בין התקנות החדשות : 'פרק ג
 13 .................................................................................... טבלה
 21 ................. ח"עא תש"לתקסד 5עד  1תקנות  -עקרונות יסוד : 'פרק ד

    א "לתקס 180תקנה  -תחילת ותחולת התקנות החדשות : 'פרק ה
 23 ................................................................................. ח"תשע
 23 ................................................................ הדין -תחילה ותחולה . 1
 24 .......... לתקנות) 1)(ג(180תקנה  -הליכים שנפתחו ערב יום התחילה . 2
גילוי ועיון , על הליכים שטרם התקיים בעניינם מסירת שאלונים. 3

 24 ................................................ לתקנות) 2)(ג(180תקנה  -במסמכים 
על הליכים שנקבעה לגביהם ישיבת קדם משפט במועד המאוחר . 4

 24 ..................... לתקנות) 3)(ג(180תקנה  -בשישים ימים מיום התחילה 
 25 ................................................. סדרי דין כלליים: 'שער ב

 25 ............................... ח"א תשע"לתקסד 6תקנות  -הגדרות : 'פרק א
 25 ......................................... )ח"תשע(א "לתקסד 6תקנה  -הגדרות . 1
 27 ......................... )ד"תשמ(א "לתקסד 1תקנה  -דין קיים  -הגדרות . 2
 29 ......... )ד"תשמ(ובתקנות הישנות ) ח"תשע(הגדרות בתקנות חדשות . 3
 30 ......................... )ד"תשע(גדרות שאינן מופיעות בתקנות הישנות ה. 4
עקרונות כלליים היפים גם לפרשנות התקנות  -פרשנות מונחים . 5

 31 ......................................................... בבוא העת) ח"תשע(החדשות 
 33 ............... ח"א תשע"לתקסד 8 -ו 7תקנות  -סמכות מקומית : 'פרק ב

 33 .......................... )ח"תשע(א "לתקסד 8 -ו 7תקנות  -מקום שיפוט . 1
   למול התקנות הישנות ) ח"תשע( השינויים בתקנות החדשות. 2
 34 ...................................................................................... )ד"תשמ(
 35 ............................... )ד"תשמ(א "לתקסד 8עד  3תקנות  -דין קיים . 3

 37 .................. ח"א תשע"לתקסד 20עד  9תקנות  -כתבי טענות : 'פרק ג
 37 .............................................................. כתב תביעה וכתב הגנה. 1
    למול התקנות הישנות ) ח"תשע(השינויים בתקנות החדשות . 2
 41 ...................................................................................... )ד"תשמ(
השוואה  -) ד"תשמ(למול התקנות הישנות ) ח"תשע(התקנות החדשות . 3

 43 ........................................................................................ פרטנית
לתקנות החדשות  9תקנה  -כללי  -כתב תביעה וכתב הגנה  3.1

 43 .................................................................................. )ח"תשע(



 תוכן עניינים

  ב׳ 

 
 -ו 10תקנות  -עיקר הטענות בכתב התביעה  -כותרת  -כתב תביעה  3.2
 44 .................................................... )ח"תשע(לתקנות החדשות  11

 45 ........ )ח"תשע(לתקנות החדשות  12תקנה  -כותרת  -כתב הגנה  3.3
   לתקנות החדשות  13תקנה  -עיקר הטענות בכתב ההגנה  3.4

 46 .................................................................................. )ח"תשע(
לתקנות החדשות  14תקנה  -חלקו השלישי של כתב הטענות  3.5

 46 .................................................................................. )ח"תשע(
 47 .. )ח"תשע(לתקנות החדשות  15תקנה  -נספחים לכתבי הטענות  3.6
 16תקנה  -הארכת מועד להגשת הטיעון העובדתי בכתב ההגנה  3.7

 47 ......................................................... )ח"תשע(ת החדשות לתקנו
לתקנות החדשות  17תקנה  -שאלון בתביעה שעניינה נזק גוף  3.8

 48 .................................................................................. )ח"תשע(
 48 ...... )ח"תשע(דשות לתקנות הח 18תקנה  -תשובה וכתב תשובה  3.9

 49 .. )ח"תשע(לתקנות החדשות  19תקנה  -תביעה אזרחית נגררת  3.10
קנות לת 20תקנה  -בקשת רשות להתגונן בחוק ההוצאה לפועל  3.11

 50 ..................................................................... )ח"תשע(החדשות 
 52 ................. ח"א תשע"לתקסד 21תקנה  -כתב תביעה שכנגד : 'פרק ד

 52 ... )ח"עתש(לתקנות החדשות  21תקנה  -תביעה שכנגד והגנה שכנגד . 1
 52 ........................................... )ד"תשמ(התקנות הישנות  -דין קיים . 2
   למול התקנות הישנות ) ח"תשע(השינויים בתקנות החדשות . 3
 54 ...................................................................................... )ד"תשמ(
השוואה  -) ד"תשמ(למול התקנות הישנות ) ח"תשע(התקנות החדשות . 4

 54 ........................................................................................ פרטנית
 56 .................................................................................. דין קיים. 5

 56 .............................)ד"תשמ(לתקנות הישנות  20א עד 7תקנות  5.1
 60 .............................. )ד"תשע(לתקנות הישנות  51עד  49תקנות  5.2
 60 .............................. )ד"תשע( לתקנות הישנות 66עד  61תקנות  5.3
 61 .............................. )ד"תשע(לתקנות הישנות  48עד  21תקנות  5.4
      לתקנות הישנות  71עד  67תקנות  -צורת כתבי הטענות  5.5

 66 .................................................................................. )ד"תשע(
 68 ........ ח"א תשע"לתקסד 23 -ו 22תקנות  -הודעה לצד שלישי : 'פרק ה

 68 .................................. )ח"תשע(לתקנות החדשות  23 -ו 22תקנות . 1
 69 .................................................................................. דין קיים. 2
    למול התקנות הישנות ) ח"תשע(השינויים בתקנות החדשות . 3
 71 ...................................................................................... )ד"תשמ(

 33עד  24תקנות  -הוראות שונות  -י טענות ומסמכים כתב: 'פרק ו
 72 ................................................................... ח"א תשע"לתקסד



נייניםתוכן ע  

  ג׳ 

 72 ................................. )ח"תשע(לתקנות החדשות  33עד  24תקנות . 1
 74 .................................................................................. דין קיים. 2
   לעומת התקנות הישנות ) ח"תשע(השינויים בתקנות החדשות . 3
 79 ...................................................................................... )ד"תשמ(
השוואה  -) ד"תשמ(למול התקנות הישנות ) ח"תשע(התקנות החדשות . 4

 79 ........................................................................................ יתפרטנ
 79 ...... )ח"תשע(לתקנות החדשות  24תקנה  -איחוד עילות תביעה  4.1
לתקנות  25תקנה  -תביעת מלוא הסעד וכל הסעדים בתביעה אחת  4.2

 80 ..................................................................... )ח"תשע( החדשות
 81 ....... )ח"תשע(לתקנות החדשות  26תקנה  -בעלי הדין בתובענה  4.3
  לתקנות החדשות  27תקנה  -הסתמכות על עובדות שונות  4.4

 82 .................................................................................. )ח"תשע(
לתקנות החדשות  28תקנה  -העלאת טענות מקדמיות בכתב הגנה  4.5

 82 .................................................................................. )ח"תשע(
נות לתק 29תקנה  -נאות -טענות חוסר סמכות או פורום בלתי 4.6

 83 ..................................................................... )ח"תשע(החדשות 
    לתקנות החדשות  30תקנה  -ציון מועד ההגשה האחרון  4.7

 83 .................................................................................. )ח"תשע(
 83 ........... )ח"תשע(ות לתקנות החדש 31תקנה  -צורת כתב טענות  4.8
 84 .......... )ח"תשע(לתקנות החדשות  32תקנה  -ניסוח כתב טענות  4.9

 84 .......... )ח"תשע(לתקנות החדשות  33תקנה  -קבלת מסמך -אי 4.10
 39עד  34תקנות  -ת "דיון מקדמי בין בעלי הדין ופגישת מהו: 'פרק ז

 86 ................................................................... ח"א תשע"לתקסד
 86 ................................. )ח"תשע(לתקנות החדשות  39עד  34תקנות . 1
  לעומת התקנות הישנות ) ח"תשע(השינויים בתקנות החדשות . 2
 90 ...................................................................................... )ד"תשמ(
השוואה  -) ד"תשמ(למול התקנות הישנות ) ח"תשע(התקנות החדשות . 3

 91 ........................................................................................ פרטנית
-דיווח לבית -דיון מקדמי בין בעלי הדין  -מטרת הדיון המקדמי  3.1

 91 ................... )ח"תשע(לתקנות החדשות  36עד  34תקנות  -המשפט 
 92 ............... )ח"תשע(לתקנות החדשות  37קנה ת -ת "פגישת מהו 3.2
 97 . )ח"תשע(לתקנות החדשות  38תקנה  -מילוי הוראות הפרק -אי 3.3

 99 ..................... ח"א תשע"דלתקס 40תקנה  -איחוד תובענות : 'פרק ח
 99 ........... )ח"תשע(לתקנות החדשות  40תקנה  -איחוד דיון בתובענות . 1
   למול התקנות הישנות ) ח"תשע(השינויים בתקנות החדשות . 2
 99 ...................................................................................... )ד"תשמ(
 99 .................................................................................. דין קיים. 3

 101 ...... ח"א תשע"לתקסד 45עד  41תקנות  -סילוק כתבי טענות : 'פרק ט



 תוכן עניינים

  ד׳ 

 101 ................................ )ח"תשע(לתקנות החדשות  45עד  41תקנות . 1
   למול התקנות הישנות ) ח"תשע(השינויים בתקנות החדשות . 2
 102 ..................................................................................... )ד"תשמ(
השוואה  -) ד"תשמ(למול התקנות הישנות ) ח"תשע(התקנות החדשות . 3

 103 ....................................................................................... פרטנית
 103 ...... )ח"תשע(לתקנות החדשות  41תקנה  -מחיקת כתב תביעה  3.1
           תקנה  -המשפט -מחיקת מחמת שימוש לרעה בהליכי בית 3.2
 104 ................................................... )ח"תשע(לתקנות החדשות  42

לתקנות החדשות  43תקנה  -דחיית תביעה במקרים מיוחדים  3.3
 104 ................................................................................. )ח"תשע(

 104 ........... )ח"תשע(לתקנות החדשות  44תקנה  -הפסקת תובענה  3.4
לתקנות החדשות  45תקנה  -מחיקה מינהלית מחוסר מעש  3.5

 105 ................................................................................. )ח"תשע(
 106 ................................................................................. דין קיים. 4

 107 ....... ח"א תשע"לתקסד 48עד  46תקנות  -תיקון כתבי טענות : 'פרק י
 107 ................................ )ח"תשע( לתקנות החדשות 48עד  46תקנות . 1
 108 ............................................................................. הדין הקיים. 2
    למול התקנות הישנות ) ח"תשע(השינויים בתקנות החדשות . 3
 109 ..................................................................................... )ד"תשמ(
השוואה  -) ד"תשמ(למול התקנות הישנות ) ח"תשע(התקנות חדשות . 4

 109 ....................................................................................... פרטנית
    לתקנות החדשות  46תקנה  -הוראה לתיקון כתב טענות  4.1

 109 ................................................................................. )ח"תשע(
    לתקנות החדשות  47תקנה  -תשובה לכתב טענות מתוקן  4.2

 110 ................................................................................. )ח"תשע(
לתקנות החדשות  48תקנה  -תצהיר לתיקון טענה עובדתית  4.3

 111 ................................................................................. )ח"תשע(
     א "לתקסד 55עד  49תקנות  -בקשות ורשימת בקשות : א"פרק י

 113 ................................................................................ ח"תשע
 113 ................................ )ח"תשע(לתקנות החדשות  55עד  49תקנות . 1
 116 ................................................................................. דין קיים. 2
   למול התקנות הישנות ) ח"תשע(השינויים בתקנות החדשות . 3
 118 ..................................................................................... )ד"תשמ(
השוואה  -) ד"תשמ(למול התקנות הישנות ) ח"תשע(החדשות  התקנות. 4

 120 ....................................................................................... פרטנית
 120 ........................ )ח"תשע(לתקנות החדשות  49תקנה  -בקשות  4.1
לתקנות החדשות  49תקנה  -והדיון בה הגשת בקשה בכתב  4.2

 122 ................................................................................. )ח"תשע(



נייניםתוכן ע  

  ה׳ 

 123 ..... )ח"תשע(לתקנות החדשות  51תקנה  -פה בבקשה -דיון בעל 4.3
 123 ............... )ח"תשע(לתקנות החדשות  52תקנה  -דיון בבקשות  4.4
 123 ........... )ח"תשע(לתקנות החדשות  53תקנה  -הוצאות הבקשה  4.5

 
תקנות החדשות ל 54תקנה  -משפט -קביעה בדין בדבר פניה לבית 4.6

 124 ................................................................................. )ח"תשע(
 124 .......................... )ח"תשע(לתקנות החדשות  55תקנה  -פניות  4.7

א "קסדלת 60עד  56תקנות  -גילוי ועיון במסמכים , שאלונים: ב"פרק י
 125 ................................................................................ ח"תשע
 125 ................................ )ח"תשע(לתקנות החדשות  60עד  56תקנות . 1
 127 ................................................................................. דין קיים. 2
   למול התקנות הישנות ) ח"תשע(השינויים בתקנות החדשות . 3
 132 ..................................................................................... )ד"תשמ(
השוואה  -) ד"תשמ(למול התקנות הישנות ) ח"תשע(התקנות החדשות . 4

 132 ....................................................................................... פרטנית
 132 ..................... )ח"תשע(לתקנות החדשות  56תקנה  -שאלונים  4.1
 134 .............. )ח"תשע(לתקנות החדשות  57תקנה  -גילוי מסמכים  4.2
 134 ............. )ח"תשע(לתקנות החדשות  58תקנה  -עיון במסמכים  4.3
      לתקנות החדשות  59תקנה  -בקשה לבעניין גילוי ועיון  4.4

 135 ................................................................................. )ח"תשע(
 136 )ח"תשע(לתקנות החדשות  60תקנה  -מילוי הוראות הפרק -אי 4.5

 138 .............. ח"א תשע"לתקסד 63עד  61תקנות  -קדם משפט : ג"פרק י
 138 ................................ )ח"תשע(נות החדשות לתק 63עד  61תקנות . 1
 140 ................................................................................. דין קיים. 2
 142 )ד"תשמ(למול התקנות הישנות ) ח"תשע(השונה בתקנות החדשות . 3
השוואה  -) ד"תשמ(למול התקנות הישנות ) ח"תשע(התקנות החדשות . 4

 143 ....................................................................................... פרטנית
 143)ח"תשע(לתקנות החדשות  61תקנה  -מועד לקיום קדם משפט  4.1
לתקנות החדשות  62תקנה  -מסמכים להגשה לקראת קדם משפט  4.2

 143 ................................................................................. )ח"תשע(
תקנה  -המשפט בקדם משפט -ישיבת קדם המשפט וסמכות בית 4.3
 144 ................................................... )ח"תשע(לתקנות החדשות  63

 148 ...................... ח"א תשע"לתקסד 77עד  64תקנות  -הדיון : ד"פרק י
 148 ................................ )ח"תשע(לתקנות החדשות  77עד  64תקנות . 1
   למול התקנות הישנות ) ח"תשע(השינויים בתקנות החדשות . 2
 152 ..................................................................................... )ד"תשמ(
 152 ................................................................................. דין קיים. 3
השוואה  -) ד"תשמ(למול התקנות הישנות ) ח"תשע(ת התקנות חדשו. 4



 תוכן עניינים

  ו׳ 

 162 ....................................................................................... פרטנית
 162 ............... )ח"תשע(לתקנות החדשות  64תקנה  -רציפות הדיון  4.1
 163 .......... )ח"תשע(לתקנות החדשות  65תקנה  -ון שינוי מועד הדי 4.2
 163 ................. )ח"תשע(לתקנות החדשות  66תקנה  -סדר הטיעון  4.3
 164 ...... )ח"תשע(חדשות לתקנות ה 67תקנה  -דרך הבאת הראיות  4.4
 166 ......... )ח"תשע(לתקנות החדשות  68תקנה  -התנגדות לשאלות  4.5
לתקנות החדשות  69תקנה  -המשפט בחקירה -סמכות בית 4.6

 166 ................................................................................. )ח"תשע(
 167 ...... )ח"תשע(לתקנות החדשות  70תקנה  -הגשת העתק מסמך  4.7
לתקנות החדשות  71תקנה  -הצגת ראיות במדיה אלקטרונית  4.8

 167 ................................................................................. )ח"תשע(
      לתקנות החדשות  72תקנה  -עדות בהיוועדות חזותית  4.9

 168 ................................................................................. )ח"תשע(
 168 ............ )ח"תשע(לתקנות החדשות  73תקנה  -עדות מוקדמת  4.10
 169 ....... )ח"תשע(לתקנות החדשות  74תקנה  -דרך סיכום טענות  4.11
 170 ..... )ח"תשע(לתקנות החדשות  75תקנה  -התייצבות לדיון -אי 4.12
 171 ............. )ח"תשע(לתקנות החדשות  76תקנה  -הפרדת הדיון  4.13
לתקנות החדשות  77תקנה  -המשך דיון בפני מותב אחר  4.14

 171 ................................................................................. )ח"תשע(
 172 ................ ח"א תשע"לתקסד 82עד  78תקנות  -דיון מהיר : ו"פרק ט

 172 ................................ )ח"תשע(לתקנות החדשות  82עד  78תקנות . 1
 174 ................................................................................. דין קיים. 2
השוואה  -) ד"תשמ(למול התקנות הישנות ) ח"תשע(התקנות החדשות . 3

 182 ....................................................................................... פרטנית
 182 ............ )ח"תשע(החדשות  לתקנות 78תקנה  -תחולת הוראות  3.1
לתקנות החדשות  79תקנה  -צרופות לכתב טענות בדיון מהיר  3.2

 184 ................................................................................. )ח"תשע(
    קנות החדשות לת 80תקנה  -הוראות ומועדים מיוחדים  3.3

 186 ................................................................................. )ח"תשע(
לתקנות  81תקנה  -הוראות מיוחדות  -תביעה לפינוי מושכר  3.4

 190 .................................................................... )ח"תשע(החדשות 
לתקנות החדשות  82תקנה  -נה בדיון מהיר הדין בדיון בתובע-פסק 3.5

 191 ................................................................................. )ח"תשע(
 193 ..................... ח"א תשע"לתקסד 86עד  83תקנות  -עדים : ז"פרק ט

 193 ................................ )ח"תשע(ות לתקנות החדש 86עד  83תקנות . 1
 194 ................................................................................. דין קיים. 2
    השוואה  -) ד"תשמ(התקנות החדשות למול התקנות הישנות . 3

 197 ....................................................................................... פרטנית



נייניםתוכן ע  

  ז׳ 

 197 ................ )ח"תשע(לתקנות החדשות  83תקנה  -הזמנת עדים  3.1
 199 ... )ח"תשע(לתקנות החדשות  84תקנה  -ערובה להוצאות עדים  3.2
 199 .......... )ח"תשע(לתקנות החדשות  85תקנה  -התייצבות לעדות  3.3
 200 )ח"תשע(לתקנות החדשות  86תקנה  -שכר עדים והוצאותיהם  3.4

 201 ................... ח"א תשע"לתקסד 93עד  87תקנות  -מומחים : ז"פרק י
 201 ................................ )ח"תשע(לתקנות החדשות  93עד  87תקנות . 1
 204 ................................................................................. דין קיים. 2
    למול התקנות הישנות ) ח"תשע(השינויים בתקנות החדשות . 3
 208 ..................................................................................... )ד"תשמ(
השוואה  -) ד"תשמ(למול התקנות הישנות ) ח"תשע(התקנות החדשות . 4

 209 ....................................................................................... פרטנית
    לתקנות החדשות  87תקנה  -מומחים מטעם בעלי הדין  4.1

 209 ................................................................................. )ח"תשע(
   לתקנות החדשות  88תקנה  -המשפט -מומחה מטעם בית 4.2

 212 ................................................................................. )ח"תשע(
 213 ...... )ח"תשע(לתקנות החדשות  89תקנה  -היעדר ניגוד עניינים  4.3
לתקנות  90תקנה  -המשפט -סמכותו של מומחה מטעם בית 4.4

 213 .................................................................... )ח"תשע(החדשות 
לתקנות  91תקנה  -המשפט -דעת מומחה מטעם בית-חוות 4.5

 214 .................................................................... )ח"תשע(החדשות 
 92תקנה  -המשפט -שכרו והוצאותיו של מומחה מטעם בית 4.6

 215 ........................................................ )ח"תשע(לתקנות החדשות 
 216 .......... )ח"תשע(לתקנות החדשות  93תקנה  -קיום הוראות -אי 4.7

 217 ........ ח"תשע א"לתקסד 101עד  94תקנות  -סעדים זמניים : ח"פרק י
 217 ............................... )ח"תשע(לתקנות החדשות  101עד  94תקנות . 1
 221 ................................................................................. דין קיים. 2
השוואה  -) ד"תשמ(למול התקנות הישנות ) ח"תשע(התקנות החדשות . 3

 226 ....................................................................................... פרטנית
 226 ....... )ח"תשע(לתקנות החדשות  94תקנה  -מטרת הסעד הזמני  3.1
 226 ......... )ח"תשע(לתקנות החדשות  95תקנה  -בקשה לסעד זמני  3.2
     לתקנות החדשות  96תקנה  -התחייבות עצמית וערובה  3.3

 228 ................................................................................. )ח"תשע(
 229 .............. )ח"תשע(לתקנות החדשות  97תקנה  -הדיון בבקשה  3.4
 232 ................... )ח"תשע(לתקנות החדשות  98תקנה  -עיון מחדש  3.5
לתקנות  99תקנה  -דיון בסעד הזמני שמיעת התובענה במקום  3.6

 232 .................................................................... )ח"תשע(החדשות 
 233 .... )ח"תשע(לתקנות החדשות  100תקנה  -פקיעת הסעד הזמני  3.7
  לתקנות החדשות  101תקנה  -ו השבתה מימוש הערובה א 3.8



 תוכן עניינים

  ח׳ 

 234 ................................................................................. )ח"תשע(
 236 ........... ח"א תשע"לתקסד 108עד  102תקנות  -עיקול זמני : ט"פרק י

 236 ............................. )ח"תשע(ות החדשות לתקנ 108עד  102תקנות . 1
 238 ................................................................................. דין קיים. 2
השוואה  -) ד"תשמ(למול התקנות הישנות ) ח"תשע(התקנות החדשות . 3

 240 ....................................................................................... פרטנית
 240 ........ )ח"תשע(לתקנות החדשות  102תקנה  -' הגדרות לסימן ב 3.1
 240 ............. )ח"תשע(לתקנות החדשות  103תקנה  -צו עיקול זמני  3.2
 241 ........... )ח"תשע(לתקנות החדשות  104תקנה  -הודעה למחזיק  3.3
 242 ....... )ח"תשע(לתקנות החדשות  105תקנה  -מחזיק שלא הודה  3.4
לתקנות  106תקנה  -עיקול זמני לטובת תובע שזכה בתביעתו  3.5

 243 .................................................................... )ח"תשע(החדשות 
  לתקנות החדשות  107תקנה  -החלת חוק ההוצאה לפועל  3.6

 244 ................................................................................. )ח"תשע(
לתקנות החדשות  108תקנה  -המצאה למדינה או לתאגיד בנקאי  3.7

 244 ................................................................................. )ח"תשע(
 246 .......... ח"א תשע"לתקסד 110 -ו 109תקנות  -צו מניעה זמני : 'פרק כ

 246 .............................. )ח"תשע(לתקנות החדשות  110 -ו 109תקנות . 1
השוואה  -) ד"תשמ(למול התקנות הישנות ) ח"תשע(התקנות החדשות . 2

 246 ....................................................................................... פרטנית
 246 ............ )ח"תשע(לתקנות החדשות  109תקנה  -צו מניעה זמני  2.1
    לתקנות החדשות  110תקנה  -תחולה על צו מניעה זמני  2.2

 247 ................................................................................. )ח"תשע(
 248 .. ח"א תשע"לתקסד 122עד  111תקנות  -כינוס נכסים זמני : א"פרק כ

 248 ............................. )ח"תשע(לתקנות החדשות  122עד  111תקנות . 1
 252 ................................................................................. ייםדין ק. 2
השוואה  -) ד"תשמ(למול התקנות הישנות ) ח"תשע(התקנות החדשות . 3

 257 ....................................................................................... פרטנית
        ות לתקנות החדש 111תקנה  -מינוי כונס נכסים זמני  3.1

 257 ................................................................................. )ח"תשע(
 258 ..... )ח"תשע(לתקנות החדשות  112תקנה  -סייגים למינוי כונס  3.2
 259 ............ )ח"תשע(לתקנות החדשות  113תקנה  -סמכות הכונס  3.3
 260 ........... )ח"תשע(לתקנות החדשות  114תקנה  -כניסה לחצרים  3.4
        לתקנות החדשות  115תקנה  -חיפוש ותפיסה , כניסה 3.5

 261 ................................................................................. )ח"תשע(
 262 ... )ח"תשע(לתקנות החדשות  116תקנה  -חיפוש בחומר מחשב  3.6
 263 .......... )ח"תשע(לתקנות החדשות  117תקנה  -מתן דין וחשבון  3.7
לתקנות החדשות  118תקנה  -הוראות בדבר הנכסים התפוסים  3.8



נייניםתוכן ע  

  ט׳ 

 263 ................................................................................. )ח"תשע(
 264 ........... )ח"תשע(לתקנות החדשות  119תקנה  -שמירת סודיות  3.9

  לתקנות החדשות  120תקנה  -זכויות מחזיק וצד שלישי  3.10
 265 ................................................................................. )ח"תשע(

 267 ....... )ח"תשע(לתקנות החדשות  121תקנה  -שכר כונס נכסים  3.11
   לתקנות החדשות  122תקנה  -חובותיו של כונס נכסים  3.12

 267 ................................................................................. )ח"תשע(
 268 .................. ח"א תשע"לתקסד 123תקנה  -תפיסת ראיות : ב"פרק כ

 268 .................. )ח"תשע(לתקנות החדשות  123תקנה  -תפיסת ראיות . 1
השוואה  -) ד"תשמ(למול התקנות הישנות ) ח"תשע(התקנות החדשות . 2

 269 ....................................................................................... פרטנית
    א "לתקסד 128עד  124תקנות  -עיכוב יציאה מן הארץ : ג"פרק כ

 270 ................................................................................ ח"תשע
 270 ............................. )ח"תשע(לתקנות החדשות  128עד  124תקנות . 1
 272 ................................................................................. דין קיים. 2
השוואה  -) ד"תשמ(למול התקנות הישנות ) ח"תשע(התקנות החדשות . 3

 273 ....................................................................................... פרטנית
    לתקנות החדשות  124תקנה  -רץ צו עיכוב יציאה מן הא 3.1

 273 ................................................................................. )ח"תשע(
לתקנות החדשות  125תקנה  -בקשה לצו עיכוב יציאה מן הארץ  3.2

 274 ................................................................................. )ח"תשע(
לתקנות  126תקנה  -צמית וערובה של המבקש התחייבות ע 3.3

 275 .................................................................... )ח"תשע(החדשות 
 276 ....... )ח"תשע(לתקנות החדשות  127תקנה  -ערובה של המשיב  3.4
 276 ... )ח"תשע(לתקנות החדשות  128תקנה  -צו הרחקה צו עיכוב ו 3.5
      א "לתקסד 133עד  129תקנות  -ההחלטה השיפוטית : ד"פרק כ

 278 ................................................................................ ח"תשע
 278 ............................. )ח"תשע(לתקנות החדשות  133ד ע 129תקנות . 1
 279 ................................................................................. דין קיים. 2
השוואה  -) ד"תשמ(למול התקנות הישנות ) ח"תשע(התקנות החדשות . 3

 282 ....................................................................................... פרטנית
  לתקנות החדשות  129תקנה  -דין או החלטה אחרת -פסק 3.1

 282 ................................................................................. )ח"תשע(
       לתקנות החדשות  130תקנה  -דין בהיעדר הגנה  -פסק 3.2

 283 ................................................................................. )ח"תשע(
  לתקנות החדשות  131תקנה  -ביטול החלטה לפי צד אחד  3.3

 284 ................................................................................. )ח"תשע(
לתקנות  132תקנה  -דין או בתכוף אליו -סעד בעת מתן פסק 3.4



 תוכן עניינים

  י׳ 

 284 .................................................................... )ח"תשע(החדשות 
 285 .................... )ח"תשע(לתקנות החדשות  133תקנה  -פסיקתה  3.5

 287 ............... ח"א תשע"לתקסד 150עד  134תקנות  -הערעור : ה"פרק כ
 287 ............................. )ח"תשע(לתקנות החדשות  150עד  134תקנות . 1
 292 ................................................................................. דין קיים. 2
השוואה  -) ד"תשע(למול התקנות הישנות ) ח"תשע(התקנות החדשות . 3

 309 ....................................................................................... פרטנית
לתקנות החדשות  134תקנה  -הגשת ערעור או בקשת רשות ערעור  3.1

 309 ................................................................................. )ח"תשע(
     לתקנות החדשות  135תקנה  -הבטחת הוצאות המשיב  3.2

 311 ................................................................................. )ח"תשע(
 313 ......... )ח"תשע(לתקנות החדשות  136תקנה  -משיבים בערעור  3.3
 313 ..................... )ח"תשע(לתקנות החדשות  137תקנה  -מועדים  3.4
 314 ............... )ח"תשע(לתקנות החדשות  138תקנה  -דיון בערעור  3.5
לתקנות  139תקנה  -י רשות ערעור על החלטה בעניין סעד זמנ 3.6

 316 .................................................................... )ח"תשע(החדשות 
לתקנות  140תקנה  -תשובה בכתב והשלמה לסיכומים בכתב  3.7

 317 .................................................................... )ח"תשע(החדשות 
 318 ............ )ח"תשע(לתקנות החדשות  141תקנה  -בקשה בערעור  3.8
לתקנות החדשות  142תקנה  -תיקון ערעור או תשובה בכתב   3.9

 319 ................................................................................. )ח"תשע(
 320 ........ )ח"תשע(לתקנות החדשות  143נה תק -איחוד ערעורים  3.10
      לתקנות החדשות  144תקנה  -ראיות חדשות בערעור  3.11

 320 ................................................................................. )ח"תשע(
 321 ............. )ח"תשע(לתקנות החדשות  145תקנה  -עיכוב ביצוע  3.12
לתקנות החדשות  146תקנה  -המשפט בערעור -סמכות בית 3.13

 322 ................................................................................. )ח"תשע(
לתקנות החדשות  147תקנה  -מחיקה או דחיה של ערעור  3.14

 323 ................................................................................. )ח"תשע(
 323 ..... )ח"תשע(לתקנות החדשות  148תקנה  -הדין בערעור -פסק 3.15
לתקנות  149נה תק -הוראות מיוחדות  -בקשת רשות לערער  3.16

 324 .................................................................... )ח"תשע(החדשות 
לתקנות החדשות  150תקנה  -דין -החלטה על השגות שאינן פסק 3.17

 325 ................................................................................. )ח"תשע(
 327 ................ ח"א תשע"לתקסד 157עד  151תקנות  -הוצאות : ו"פרק כ

 327 ............................. )ח"תשע(לתקנות החדשות  157עד  151תקנות . 1
 329 ................................................................................. דין קיים. 2
השוואה  -) ד"תשמ(למול התקנות הישנות ) ח"תשע(התקנות החדשות . 3



נייניםתוכן ע  

 י״א 

 332 ....................................................................................... פרטנית
 332 ........ )ח"תשע(לתקנות החדשות  151תקנה  -תכלית ההוצאות  3.1
 332 .......... )ח"תשע(לתקנות החדשות  152תקנה  -פסיקת הוצאות  3.2
 334 ......... )ח"תשע(לתקנות החדשות  153תקנה  -שיעור ההוצאות  3.3
לתקנות  154תקנה  -דין בהיעדר הגנה -הוצאות בהינתן פסק 3.4

 335 .................................................................... )ח"תשע(החדשות 
 336 ........... )ח"תשע(לתקנות החדשות  155תקנה  -הוצאות משפט  3.5
    לתקנות החדשות  156תקנה  -הארכת הליך שלא לצורך  3.6

 336 ................................................................................. )ח"תשע(
 

     לתקנות החדשות  157תקנה  -ערובה לתשלום הוצאות  3.7
 337 ................................................................................. )ח"תשע(
 338 ............... ח"א תשע"לתקסד 169עד  158תקנות  -המצאות : ז"פרק כ

 338 ............................. )ח"תשע(לתקנות החדשות  169עד  158תקנות . 1
 344 ................................................................................. דין קיים. 2
השוואה  -) ד"תשמ(למול התקנות הישנות ) ח"תשע(התקנות החדשות . 3

 355 ....................................................................................... פרטנית
לתקנות החדשות  158תקנה  -מטרת ההמצאה והמצאה כדין  3.1

 356 ................................................................................. )ח"תשע(
 356 ..................... )ח"תשע(לתקנות החדשות  159תקנה  -הגדרות  3.2
 358 ............ )ח"תשע(לתקנות החדשות  160תקנה  -חובת המצאה  3.3
     לתקנות החדשות  161תקנה  -דרכי ההמצאה ומועדיה  3.4

 358 ................................................................................. )ח"תשע(
לתקנות  162תקנה  -חריגים להמצאה באמצעי אלקטרוני  3.5

 362 .................................................................... )ח"תשע(החדשות 
 363 .......... )ח"תשע(לתקנות החדשות  163תקנה  -ביצוע ההמצאה  3.6
 365 ........... )ח"תשע(לתקנות החדשות  164תקנה  -תחליף המצאה  3.7
    לתקנות החדשות  165תקנה  -הוראות כלליות להמצאה  3.8

 366 ................................................................................. )ח"תשע(
לתקנות החדשות  166תקנה  -המצאה מחוץ לתחום השיפוט  3.9

 367 ................................................................................. )ח"תשע(
לתקנות החדשות  167תקנה  -הליך ההמצאה מחוץ למדינה  3.10

 369 ................................................................................. )ח"תשע(
 168תקנה  -בקשה לכפירה מכוח סמכות להמצאה מחוץ למדינה  3.11

 369 ........................................................ )ח"תשע(לתקנות החדשות 
לתקנות החדשות  169תקנה  -המצאה לנתבע שכפר בסמכות  3.12

 370 ................................................................................. )ח"תשע(
 372 ..... ח"א תשע"לתקסד 172עד  170תקנות  -הוראות כלליות : ח"פרק כ



 תוכן עניינים

 י״ב 

 372 ............................. )ח"תשע(לתקנות החדשות  172עד  170תקנות . 1
 373 ................................................................................. דין קיים. 2
השוואה  -) ד"תשמ(למול התקנות הישנות ) ח"תשע(חדשות התקנות ה. 3

 374 ....................................................................................... פרטנית
 374 .... )ח"תשע(לתקנות החדשות  170תקנה  -דין -ייפוי כוח לעורך 3.1
 375 ....... )ח"תשע(לתקנות החדשות  171תקנה  -דין -ימת עורכירש 3.2
   לתקנות החדשות  172תקנה  -דין -הפסקת ייצוג של עורך 3.3

 376 ................................................................................. )ח"תשע(
 377 ................. ח"א תשע"לתקסד 174 -ו 173תקנות  -פסלות : ט"פרק כ

 377 .............................. )ח"תשע(לתקנות החדשות  174 -ו 173תקנות . 1
 378 ................................................................................. דין קיים. 2
השוואה  -) ד"תשמ(למול התקנות הישנות ) ח"תשע(התקנות החדשות . 3

 379 ....................................................................................... פרטנית
 379 .. )ח"תשע(לתקנות החדשות  173תקנה  -בקשה לפסלות שופט  3.1
  לתקנות החדשות  174תקנה  -החלטה בדבר פסלות שופט  3.2

 380 ................................................................................. )ח"תשע(
 383 .................... ח"א תשע"לתקסד 180עד  175תקנות  -שונות : 'פרק ל

 383 ............................. )ח"תשע(לתקנות החדשות  180עד  175תקנות . 1
השוואה  -) ד"תשמ(למול התקנות הישנות ) ח"תשע(התקנות החדשות . 2

 385 ....................................................................................... פרטנית
 385 ................................................................................. כללי 2.1
   לתקנות החדשות  175תקנה  -המשפט -סמכות מנהל בתי 2.2

 385 ................................................................................. )ח"תשע(
לתקנות  176תקנה  -למתן הוראות המשפט -סמכות כללית של בית 2.3

 385 .................................................................... )ח"תשע(החדשות 
 386 .... )ח"תשע(לתקנות החדשות  177תקנה  -סמכות עוזר משפטי  2.4
 386 ...................... )ח"תשע(לתקנות החדשות  178תקנה  -תצהיר  2.5
 387 ............... )ח"תשע(לתקנות החדשות  179תקנה  -מניין הימים  2.6
דשות לתקנות הח 180תקנה  -הוראת מעבר ותחילה , תחולה 2.7

 387 ................................................................................. )ח"תשע(
           , טבלת רשימת תקנות סדר הדין האזרחי: 'שער ג

, אשר אינן קיימות בתקנות סדר הדין האזרחי 1984-ד"התשמ
 390 ............................................................. 2018-ח"התשע
 407 ......................................... דוגמאות כתבי תביעה: 'שער ד

 407 ........................................................................ מבוא: 'פרק א
 410 ............................................................. תביעה כספית: 'פרק ב
 423 ......................................... תביעה כספית בסדר דין מהיר: 'פרק ג
 438 ......................... סדר דין מהיר -כתב תביעה לפינוי מושכר : 'פרק ד



נייניםתוכן ע  

 י״ג 

 447 ................................................ נזק גוף כתב תביעה בגין: 'פרק ה
 460 ............................... עקרונות יסוד לניסוחו של כתב ההגנה: 'פרק ו

 460 ...................................................................................... מבוא. 1
   לתקנות החדשות  12תקנה  -כתב הגנה כותרת  -חלק ראשון . 2
 460 ..................................................................................... )ח"תשע(
לתקנות החדשות  13תקנה  -עיקר הטענות בכתב ההגנה  -חלק שני . 3
 460 ..................................................................................... )ח"תשע(
לתקנות  14תקנה  -חלקו השלישי של כתב הטענות  -חלק שלישי . 4

 461 ........................................................................ )ח"תשע(החדשות 
 461 ...... )ח"תשע(לתקנות החדשות  15תקנה  -נספחים לכתבי הטענות . 5

 

                        , נוסח תקנות סדר הדין האזרחי: 'שער ה
 463 ................................................... במלואן 2018-ח"התשע
תוספת  -) ח"תשע(טפסים בהתאם לתקנות החדשות : 'שער ו

 523 ....................................................................... ראשונה
 523 ... לתקנות 10תקנה  -כתב ויתור על סודיות רפואית  - 1טופס : 'פרק א
 526 .......................... לתקנות 10תקנה  -הזמנה לדין  - 2טופס : 'פרק ב

                      תקנה  -שאלון לתובע בתביעה לנזקי גוף  - 3טופס : 'פרק ג
 529 ............................................................................ לתקנות 17

 36תקנה  -המשפט בדבר הדיון המקדמי -דיווח לבית - 4טופס : 'פרק ד
 532 ................................................................................ לתקנות
                      תקנה  -תצהיר לכתב טענות בתובענה בדיון מהיר  - 5טופס : 'פרק ה

 535 ............................................................................ לתקנות 79
                תקנה  -המשפט -עם ביתהצהרת מומחה מט - 6טופס : 'פרק ו

 538 ............................................................................ לתקנות 89
                  תקנה  -סעד זמני  -כתב התחייבות עצמית  - 7טופס : 'פרק ז

 541 ............................................................................ לתקנות 96
                     תקנה  -הודעה בדבר צו כניסה לחצרים  - 8טופס : 'פרק ח

 544 ........................................................................... לתקנות 114
תקנה  -כתב ערבות להבטחת אחריות של כונס נכסים  - 9טופס : 'פרק ט

 547 ........................................................................... לתקנות 122
 
 
 
 
 
 
 



 תוכן עניינים

 י״ד 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	שער א': כללי
	פרק א': מבוא
	פרק ב': הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי
	פרק ג': ההבדלים בין התקנות החדשות (תשע"ח) לישנות (תשמ"ד) - טבלה
	פרק ד': עקרונות יסוד - תקנות 1 עד 5 לתקסד"א תשע"ח
	פרק ה': תחילת ותחולת התקנות החדשות - תקנה 180 לתקס"א תשע"ח
	1. תחילה ותחולה - הדין
	2. הליכים שנפתחו ערב יום התחילה - תקנה 180(ג)(1) לתקנות
	3. על הליכים שטרם התקיים בעניינם מסירת שאלונים, גילוי ועיון במסמכים - תקנה 180(ג)(2) לתקנות
	4. על הליכים שנקבעה לגביהם ישיבת קדם משפט במועד המאוחר בשישים ימים מיום התחילה - תקנה 180(ג)(3) לתקנות


	שער ב': סדרי דין כלליים
	פרק א': הגדרות - תקנות 6 לתקסד"א תשע"ח
	1. הגדרות - תקנה 6 לתקסד"א (תשע"ח)
	2. הגדרות - דין קיים - תקנה 1 לתקסד"א (תשמ"ד)
	3. הגדרות בתקנות חדשות (תשע"ח) ובתקנות הישנות (תשמ"ד)
	4. הגדרות שאינן מופיעות בתקנות הישנות (תשע"ד)
	5. פרשנות מונחים - עקרונות כלליים היפים גם לפרשנות התקנות החדשות (תשע"ח) בבוא העת

	פרק ב': סמכות מקומית - תקנות 7 ו- 8 לתקסד"א תשע"ח
	1. מקום שיפוט - תקנות 7 ו- 8 לתקסד"א (תשע"ח)
	2. השינויים בתקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד)
	3. דין קיים - תקנות 3 עד 8 לתקסד"א (תשמ"ד)

	פרק ג': כתבי טענות - תקנות 9 עד 20 לתקסד"א תשע"ח
	1. כתב תביעה וכתב הגנה
	2. השינויים בתקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד)
	3. התקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד) - השוואה פרטנית
	3.1 כתב תביעה וכתב הגנה - כללי - תקנה 9 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.2 כתב תביעה - כותרת - עיקר הטענות בכתב התביעה - תקנות 10 ו- 11 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.3 כתב הגנה - כותרת - תקנה 12 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.4 עיקר הטענות בכתב ההגנה - תקנה 13 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.5 חלקו השלישי של כתב הטענות - תקנה 14 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.6 נספחים לכתבי הטענות - תקנה 15 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.7 הארכת מועד להגשת הטיעון העובדתי בכתב ההגנה - תקנה 16 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.8 שאלון בתביעה שעניינה נזק גוף - תקנה 17 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.9 תשובה וכתב תשובה - תקנה 18 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.10 תביעה אזרחית נגררת - תקנה 19 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.11 בקשת רשות להתגונן בחוק ההוצאה לפועל - תקנה 20 לתקנות החדשות (תשע"ח)


	פרק ד': כתב תביעה שכנגד - תקנה 21 לתקסד"א תשע"ח
	1. תביעה שכנגד והגנה שכנגד - תקנה 21 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2. דין קיים - התקנות הישנות (תשמ"ד)
	3. השינויים בתקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד)
	4. התקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד) - השוואה פרטנית
	5. דין קיים
	5.1 תקנות 7א עד 20 לתקנות הישנות (תשמ"ד)
	5.2 תקנות 49 עד 51 לתקנות הישנות (תשע"ד)
	5.3 תקנות 61 עד 66 לתקנות הישנות (תשע"ד)
	5.4 תקנות 21 עד 48 לתקנות הישנות (תשע"ד)
	5.5 צורת כתבי הטענות - תקנות 67 עד 71 לתקנות הישנות (תשע"ד)


	פרק ה': הודעה לצד שלישי - תקנות 22 ו- 23 לתקסד"א תשע"ח
	1. תקנות 22 ו- 23 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2. דין קיים
	3. השינויים בתקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד)

	פרק ו': כתבי טענות ומסמכים - הוראות שונות - תקנות 24 עד 33 לתקסד"א תשע"ח
	1. תקנות 24 עד 33 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2. דין קיים
	3. השינויים בתקנות החדשות (תשע"ח) לעומת התקנות הישנות (תשמ"ד)
	4. התקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד) - השוואה פרטנית
	4.1 איחוד עילות תביעה - תקנה 24 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.2 תביעת מלוא הסעד וכל הסעדים בתביעה אחת - תקנה 25 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.3 בעלי הדין בתובענה - תקנה 26 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.4 הסתמכות על עובדות שונות - תקנה 27 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.5 העלאת טענות מקדמיות בכתב הגנה - תקנה 28 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.6 טענות חוסר סמכות או פורום בלתי-נאות - תקנה 29 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.7 ציון מועד ההגשה האחרון - תקנה 30 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.8 צורת כתב טענות - תקנה 31 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.9 ניסוח כתב טענות - תקנה 32 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.10 אי-קבלת מסמך - תקנה 33 לתקנות החדשות (תשע"ח)


	פרק ז': דיון מקדמי בין בעלי הדין ופגישת מהו"ת - תקנות 34 עד 39 לתקסד"א תשע"ח
	1. תקנות 34 עד 39 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2. השינויים בתקנות החדשות (תשע"ח) לעומת התקנות הישנות (תשמ"ד)
	3. התקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד) - השוואה פרטנית
	3.1 מטרת הדיון המקדמי - דיון מקדמי בין בעלי הדין - דיווח לבית-המשפט - תקנות 34 עד 36 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.2 פגישת מהו"ת - תקנה 37 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.3 אי-מילוי הוראות הפרק - תקנה 38 לתקנות החדשות (תשע"ח)


	פרק ח': איחוד תובענות - תקנה 40 לתקסד"א תשע"ח
	1. איחוד דיון בתובענות - תקנה 40 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2. השינויים בתקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד)
	3. דין קיים

	פרק ט': סילוק כתבי טענות - תקנות 41 עד 45 לתקסד"א תשע"ח
	1. תקנות 41 עד 45 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2. השינויים בתקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד)
	3. התקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד) - השוואה פרטנית
	3.1 מחיקת כתב תביעה - תקנה 41 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.2 מחיקת מחמת שימוש לרעה בהליכי בית-המשפט - תקנה 42 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.3 דחיית תביעה במקרים מיוחדים - תקנה 43 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.4 הפסקת תובענה - תקנה 44 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.5 מחיקה מינהלית מחוסר מעש - תקנה 45 לתקנות החדשות (תשע"ח)

	4. דין קיים

	פרק י': תיקון כתבי טענות - תקנות 46 עד 48 לתקסד"א תשע"ח
	1. תקנות 46 עד 48 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2. הדין הקיים
	3. השינויים בתקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד)
	4. התקנות חדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד) - השוואה פרטנית
	4.1 הוראה לתיקון כתב טענות - תקנה 46 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.2 תשובה לכתב טענות מתוקן - תקנה 47 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.3 תצהיר לתיקון טענה עובדתית - תקנה 48 לתקנות החדשות (תשע"ח)


	פרק י"א: בקשות ורשימת בקשות - תקנות 49 עד 55 לתקסד"א תשע"ח
	1. תקנות 49 עד 55 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2. דין קיים
	3. השינויים בתקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד)
	4. התקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד) - השוואה פרטנית
	4.1 בקשות - תקנה 49 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.2 הגשת בקשה בכתב והדיון בה - תקנה 49 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.3 דיון בעל-פה בבקשה - תקנה 51 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.4 דיון בבקשות - תקנה 52 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.5 הוצאות הבקשה - תקנה 53 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.6 קביעה בדין בדבר פניה לבית-משפט - תקנה 54 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.7 פניות - תקנה 55 לתקנות החדשות (תשע"ח)


	פרק י"ב: שאלונים, גילוי ועיון במסמכים - תקנות 56 עד 60 לתקסד"א תשע"ח
	1. תקנות 56 עד 60 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2. דין קיים
	3. השינויים בתקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד)
	4. התקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד) - השוואה פרטנית
	4.1 שאלונים - תקנה 56 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.2 גילוי מסמכים - תקנה 57 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.3 עיון במסמכים - תקנה 58 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.4 בקשה לבעניין גילוי ועיון - תקנה 59 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.5 אי-מילוי הוראות הפרק - תקנה 60 לתקנות החדשות (תשע"ח)


	פרק י"ג: קדם משפט - תקנות 61 עד 63 לתקסד"א תשע"ח
	1. תקנות 61 עד 63 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2. דין קיים
	3. השונה בתקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד)
	4. התקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד) - השוואה פרטנית
	4.1 מועד לקיום קדם משפט - תקנה 61 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.2 מסמכים להגשה לקראת קדם משפט - תקנה 62 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.3 ישיבת קדם המשפט וסמכות בית-המשפט בקדם משפט - תקנה 63 לתקנות החדשות (תשע"ח)


	פרק י"ד: הדיון - תקנות 64 עד 77 לתקסד"א תשע"ח
	1. תקנות 64 עד 77 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2. השינויים בתקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד)
	3. דין קיים
	4. התקנות חדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד) - השוואה פרטנית
	4.1 רציפות הדיון - תקנה 64 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.2 שינוי מועד הדיון - תקנה 65 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.3 סדר הטיעון - תקנה 66 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.4 דרך הבאת הראיות - תקנה 67 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.5 התנגדות לשאלות - תקנה 68 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.6 סמכות בית-המשפט בחקירה - תקנה 69 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.7 הגשת העתק מסמך - תקנה 70 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.8 הצגת ראיות במדיה אלקטרונית - תקנה 71 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.9 עדות בהיוועדות חזותית - תקנה 72 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.10 עדות מוקדמת - תקנה 73 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.11 דרך סיכום טענות - תקנה 74 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.12 אי-התייצבות לדיון - תקנה 75 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.13 הפרדת הדיון - תקנה 76 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.14 המשך דיון בפני מותב אחר - תקנה 77 לתקנות החדשות (תשע"ח)


	פרק ט"ו: דיון מהיר - תקנות 78 עד 82 לתקסד"א תשע"ח
	1. תקנות 78 עד 82 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2. דין קיים
	3. התקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד) - השוואה פרטנית
	3.1 תחולת הוראות - תקנה 78 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.2 צרופות לכתב טענות בדיון מהיר - תקנה 79 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.3 הוראות ומועדים מיוחדים - תקנה 80 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.4 תביעה לפינוי מושכר - הוראות מיוחדות - תקנה 81 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.5 פסק-הדין בדיון בתובענה בדיון מהיר - תקנה 82 לתקנות החדשות (תשע"ח)


	פרק ט"ז: עדים - תקנות 83 עד 86 לתקסד"א תשע"ח
	1. תקנות 83 עד 86 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2. דין קיים
	3. התקנות החדשות למול התקנות הישנות (תשמ"ד) - השוואה פרטנית
	3.1 הזמנת עדים - תקנה 83 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.2 ערובה להוצאות עדים - תקנה 84 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.3 התייצבות לעדות - תקנה 85 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.4 שכר עדים והוצאותיהם - תקנה 86 לתקנות החדשות (תשע"ח)


	פרק י"ז: מומחים - תקנות 87 עד 93 לתקסד"א תשע"ח
	1. תקנות 87 עד 93 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2. דין קיים
	3. השינויים בתקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד)
	4. התקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד) - השוואה פרטנית
	4.1 מומחים מטעם בעלי הדין - תקנה 87 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.2 מומחה מטעם בית-המשפט - תקנה 88 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.3 היעדר ניגוד עניינים - תקנה 89 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.4 סמכותו של מומחה מטעם בית-המשפט - תקנה 90 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.5 חוות-דעת מומחה מטעם בית-המשפט - תקנה 91 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.6 שכרו והוצאותיו של מומחה מטעם בית-המשפט - תקנה 92 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4.7 אי-קיום הוראות - תקנה 93 לתקנות החדשות (תשע"ח)


	פרק י"ח: סעדים זמניים - תקנות 94 עד 101 לתקסד"א תשע"ח
	1. תקנות 94 עד 101 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2. דין קיים
	3. התקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד) - השוואה פרטנית
	3.1 מטרת הסעד הזמני - תקנה 94 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.2 בקשה לסעד זמני - תקנה 95 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.3 התחייבות עצמית וערובה - תקנה 96 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.4 הדיון בבקשה - תקנה 97 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.5 עיון מחדש - תקנה 98 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.6 שמיעת התובענה במקום דיון בסעד הזמני - תקנה 99 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.7 פקיעת הסעד הזמני - תקנה 100 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.8 מימוש הערובה או השבתה - תקנה 101 לתקנות החדשות (תשע"ח)


	פרק י"ט: עיקול זמני - תקנות 102 עד 108 לתקסד"א תשע"ח
	1. תקנות 102 עד 108 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2. דין קיים
	3. התקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד) - השוואה פרטנית
	3.1 הגדרות לסימן ב' - תקנה 102 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.2 צו עיקול זמני - תקנה 103 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.3 הודעה למחזיק - תקנה 104 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.4 מחזיק שלא הודה - תקנה 105 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.5 עיקול זמני לטובת תובע שזכה בתביעתו - תקנה 106 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.6 החלת חוק ההוצאה לפועל - תקנה 107 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.7 המצאה למדינה או לתאגיד בנקאי - תקנה 108 לתקנות החדשות (תשע"ח)


	פרק כ': צו מניעה זמני - תקנות 109 ו- 110 לתקסד"א תשע"ח
	1. תקנות 109 ו- 110 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2. התקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד) - השוואה פרטנית
	2.1 צו מניעה זמני - תקנה 109 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2.2 תחולה על צו מניעה זמני - תקנה 110 לתקנות החדשות (תשע"ח)


	פרק כ"א: כינוס נכסים זמני - תקנות 111 עד 122 לתקסד"א תשע"ח
	1. תקנות 111 עד 122 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2. דין קיים
	3. התקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד) - השוואה פרטנית
	3.1 מינוי כונס נכסים זמני - תקנה 111 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.2 סייגים למינוי כונס - תקנה 112 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.3 סמכות הכונס - תקנה 113 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.4 כניסה לחצרים - תקנה 114 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.5 כניסה, חיפוש ותפיסה - תקנה 115 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.6 חיפוש בחומר מחשב - תקנה 116 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.7 מתן דין וחשבון - תקנה 117 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.8 הוראות בדבר הנכסים התפוסים - תקנה 118 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.9 שמירת סודיות - תקנה 119 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.10 זכויות מחזיק וצד שלישי - תקנה 120 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.11 שכר כונס נכסים - תקנה 121 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.12 חובותיו של כונס נכסים - תקנה 122 לתקנות החדשות (תשע"ח)


	פרק כ"ב: תפיסת ראיות - תקנה 123 לתקסד"א תשע"ח
	1. תפיסת ראיות - תקנה 123 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2. התקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד) - השוואה פרטנית

	פרק כ"ג: עיכוב יציאה מן הארץ - תקנות 124 עד 128 לתקסד"א תשע"ח
	1. תקנות 124 עד 128 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2. דין קיים
	3. התקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד) - השוואה פרטנית
	3.1 צו עיכוב יציאה מן הארץ - תקנה 124 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.2 בקשה לצו עיכוב יציאה מן הארץ - תקנה 125 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.3 התחייבות עצמית וערובה של המבקש - תקנה 126 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.4 ערובה של המשיב - תקנה 127 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.5 צו עיכוב וצו הרחקה - תקנה 128 לתקנות החדשות (תשע"ח)


	פרק כ"ד: ההחלטה השיפוטית - תקנות 129 עד 133 לתקסד"א תשע"ח
	1. תקנות 129 עד 133 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2. דין קיים
	3. התקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד) - השוואה פרטנית
	3.1 פסק-דין או החלטה אחרת - תקנה 129 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.2 פסק-דין בהיעדר הגנה  - תקנה 130 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.3 ביטול החלטה לפי צד אחד - תקנה 131 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.4 סעד בעת מתן פסק-דין או בתכוף אליו - תקנה 132 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.5 פסיקתה - תקנה 133 לתקנות החדשות (תשע"ח)


	פרק כ"ה: הערעור - תקנות 134 עד 150 לתקסד"א תשע"ח
	1. תקנות 134 עד 150 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2. דין קיים
	3. התקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשע"ד) - השוואה פרטנית
	3.1 הגשת ערעור או בקשת רשות ערעור - תקנה 134 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.2 הבטחת הוצאות המשיב - תקנה 135 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.3 משיבים בערעור - תקנה 136 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.4 מועדים - תקנה 137 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.5 דיון בערעור - תקנה 138 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.6 רשות ערעור על החלטה בעניין סעד זמני - תקנה 139 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.7 תשובה בכתב והשלמה לסיכומים בכתב - תקנה 140 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.8 בקשה בערעור - תקנה 141 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.9 תיקון ערעור או תשובה בכתב  - תקנה 142 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.10 איחוד ערעורים - תקנה 143 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.11 ראיות חדשות בערעור - תקנה 144 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.12 עיכוב ביצוע - תקנה 145 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.13 סמכות בית-המשפט בערעור - תקנה 146 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.14 מחיקה או דחיה של ערעור - תקנה 147 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.15 פסק-הדין בערעור - תקנה 148 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.16 בקשת רשות לערער - הוראות מיוחדות - תקנה 149 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.17 החלטה על השגות שאינן פסק-דין - תקנה 150 לתקנות החדשות (תשע"ח)


	פרק כ"ו: הוצאות - תקנות 151 עד 157 לתקסד"א תשע"ח
	1. תקנות 151 עד 157 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2. דין קיים
	3. התקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד) - השוואה פרטנית
	3.1 תכלית ההוצאות - תקנה 151 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.2 פסיקת הוצאות - תקנה 152 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.3 שיעור ההוצאות - תקנה 153 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.4 הוצאות בהינתן פסק-דין בהיעדר הגנה - תקנה 154 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.5 הוצאות משפט - תקנה 155 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.6 הארכת הליך שלא לצורך - תקנה 156 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.7 ערובה לתשלום הוצאות - תקנה 157 לתקנות החדשות (תשע"ח)


	פרק כ"ז: המצאות - תקנות 158 עד 169 לתקסד"א תשע"ח
	1. תקנות 158 עד 169 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2. דין קיים
	3. התקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד) - השוואה פרטנית
	3.1 מטרת ההמצאה והמצאה כדין - תקנה 158 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.2 הגדרות - תקנה 159 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.3 חובת המצאה - תקנה 160 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.4 דרכי ההמצאה ומועדיה - תקנה 161 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.5 חריגים להמצאה באמצעי אלקטרוני - תקנה 162 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.6 ביצוע ההמצאה - תקנה 163 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.7 תחליף המצאה - תקנה 164 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.8 הוראות כלליות להמצאה - תקנה 165 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.9 המצאה מחוץ לתחום השיפוט - תקנה 166 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.10 הליך ההמצאה מחוץ למדינה - תקנה 167 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.11 בקשה לכפירה מכוח סמכות להמצאה מחוץ למדינה - תקנה 168 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.12 המצאה לנתבע שכפר בסמכות - תקנה 169 לתקנות החדשות (תשע"ח)


	פרק כ"ח: הוראות כלליות - תקנות 170 עד 172 לתקסד"א תשע"ח
	1. תקנות 170 עד 172 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2. דין קיים
	3. התקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד) - השוואה פרטנית
	3.1 ייפוי כוח לעורך-דין - תקנה 170 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.2 רשימת עורכי-דין - תקנה 171 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.3 הפסקת ייצוג של עורך-דין - תקנה 172 לתקנות החדשות (תשע"ח)


	פרק כ"ט: פסלות - תקנות 173 ו- 174 לתקסד"א תשע"ח
	1. תקנות 173 ו- 174 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2. דין קיים
	3. התקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד) - השוואה פרטנית
	3.1 בקשה לפסלות שופט - תקנה 173 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3.2 החלטה בדבר פסלות שופט - תקנה 174 לתקנות החדשות (תשע"ח)


	פרק ל': שונות - תקנות 175 עד 180 לתקסד"א תשע"ח
	1. תקנות 175 עד 180 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2. התקנות החדשות (תשע"ח) למול התקנות הישנות (תשמ"ד) - השוואה פרטנית
	2.1 כללי
	2.2 סמכות מנהל בתי-המשפט - תקנה 175 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2.3 סמכות כללית של בית-המשפט למתן הוראות - תקנה 176 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2.4 סמכות עוזר משפטי - תקנה 177 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2.5 תצהיר - תקנה 178 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2.6 מניין הימים - תקנה 179 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	2.7 תחולה, הוראת מעבר ותחילה - תקנה 180 לתקנות החדשות (תשע"ח)



	שער ג': טבלת רשימת תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 אשר אינן קיימות בתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ח-2018
	שער ד': דוגמאות כתבי תביעה
	פרק א': מבוא
	פרק ב': תביעה כספית
	פרק ג': תביעה כספית בסדר דין מהיר
	פרק ד': כתב תביעה לפינוי מושכר - סדר דין מהיר
	פרק ה': כתב תביעה בגין נזק גוף
	פרק ו': עקרונות יסוד לניסוחו של כתב ההגנה
	1. מבוא
	2. חלק ראשון - כתב הגנה כותרת - תקנה 12 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	3. חלק שני - עיקר הטענות בכתב ההגנה - תקנה 13 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	4. חלק שלישי - חלקו השלישי של כתב הטענות - תקנה 14 לתקנות החדשות (תשע"ח)
	5. נספחים לכתבי הטענות - תקנה 15 לתקנות החדשות (תשע"ח)


	שער ה': נוסח תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ח-2018 במלואן
	שער ו': טפסים בהתאם לתקנות החדשות (תשע"ח) - תוספת ראשונה
	פרק א': טופס 1 - כתב ויתור על סודיות רפואית - תקנה 10 לתקנות
	פרק ב': טופס 2 - הזמנה לדין - תקנה 10 לתקנות
	פרק ג': טופס 3 - שאלון לתובע בתביעה לנזקי גוף - תקנה 17 לתקנות
	פרק ד': טופס 4 - דיווח לבית-המשפט בדבר הדיון המקדמי - תקנה 36 לתקנות
	פרק ה': תצהיר לכתב טענות בתובענה בדיון מהיר - תקנה 79 לתקנות
	פרק ו': טופס 6 - הצהרת מומחה מטעם בית-המשפט - תקנה 89 לתקנות
	פרק ז': טופס 7 - כתב התחייבות עצמית - סעד זמני - תקנה 96 לתקנות
	פרק ח': טופס 8 - הודעה בדבר צו כניסה לחצרים - תקנה 114 לתקנות
	פרק ט': טופס 9 - כתב ערבות להבטחת אחריות של כונס נכסים - תקנה 122 לתקנות


