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הסף של תובענה כנגד מנכ"ל בנק בהיעדר  -. התקבלה בקשה לסילוק על21

 156 ................................................................................ יעה עילת תב 
כדי  22 בה  יש  וממוחזרת,  כפולה  תביעה  שהינה  התביעה,  הגשת  בעצם   .

בית בהליכי  לרעה  שימוש  למחיקת    -המשפט  - להוות  להביא  כדי  כך  יש 
 157 ...................................................................................... עה התבי

על23 התביעה  מחיקת  עוקף"  -.  "מסלול  או  לערעור  כסות  בהיותה  הסף 
 158 ............ המשפט של פירוק - לצורך הגשת הליך ערעורי על החלטת בית

. התנהלות התובעת בהעלאת אותן טענות במסגרת שני הליכים שונים,  24
  - תוך הטרדת הצד שכנגד והמערכת, מהווה שימוש לרעה בהליך משפטי  

משפט  -ימים האם היא מותירה את ההליך בבית   10התובעת תודיע תוך  
כנו ולא מרכזת תביעתה בהליך דנן. בהיעדר הודעה ימחק  -השלום בצפת על

 158 ......................... כום השיקים המתנהל בהליך המקביל מן התביעה ס
אי 25 בשל  תביעה  למחיקת  בקשה  התקבלה  הוראות -.                            קיום 

 158 ................................................................................ המשפט -בית
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תביעה  26 מחיקת  של  העילה  כיצד  הוכיחה  ולא  הראתה  לא  המבקשת   .
אולם, לפנים משורת הדין,    -מחמת שימוש לרעה מתקיימת במקרה דנן  

תקן את כתב  התקבלה הבקשה החלופית של הנתבעת, לאפשר לתובעת ל
 159 ...................................................................................... התביעה 

ימים תגיש התובעת כתב    7בתוך    -. כתב התביעה נוסח באופן מרושל  27
 159 .............................................................................. תביעה מתוקן 

. אין מקום להורות על מחיקת כתב ההגנה של המשיבה נוכח עקרונות  28
 160 ............................................................... קיום הליך שיפוטי תקין 

הפתיחה29 המרצת  היא  המשיבה  טענות  כתב  מחיקת    - המתוקנת    . 
נוהגת  אינה  שהיא  ותוך  להחלטה  גמור  בניגוד  פעלה                     המשיבה 

 160 ..................................................................................... לב -בתום
 161 ....... הבקשה נדחתה  -מכתב התביעה  3. בקשה למחוק את המשיב 30
הסף של התובענה למשמורת, מחמת שימוש לרעה בהליכי  -. מחיקתה על 31

 161 ......................................................................................... משפט
הסף של כתב התביעה המתוקן שהגישה  -. בקשת הנתבעות לסילוק על32

 162 ............................................................ התביעה נדחתה  -התובעת  
ס33 רפואיים,  טיפולים  עבור  הוצאות  בגין  תביעה  אובדן  .  מחרדות,  בלו 

שלישי   לצד  שגרם  ונזקים  וחבריו  משפחה  עם  לאחר    - קשר  נדחתה 
 162 ....................................................... שהבקשה לסילוק יד התקבלה

גוף  34 ובן זה שתבוטל מחיקת התביעה ובלבד  קבלת הערעור במ  -. נזקי 
 163 ............................... שהמערערת תקיים במועד את התנאים שנקבעו 

 164 ......................................... . מחיקת התביעה מחמת היעדר עילה 35
 164 ........................... . קבלת בקשה להורות על מחיקת כתב התשובה 36
 165 .............................................. מחיקתה   -. תביעה לפירוק שיתוף 37
 166 ......... חיית תובענה שבמרכזה אישור עיקול . דחייתה של בקשה לד 38
 166 ....... דין והצד שכנגד -יחסי עורך  -הסף -. דחיית בקשה למחיקה על39
 167 ......................................... התביעה נמחקה  -. בזבוז זמן שיפוטי 40
 167 ................... המשפט - קיום הוראות בית-. התביעה נמחקה בשל אי 41
מחי42 שעניינן  .  ולטענות  למבקשת  הנוגע  בכל  המתוקנת  התביעה  קת 

 168 ...................................... תחליף העצם, לא תגרום לתובע נזק ממשי 
התביעה    -המשפט  -ית של בית. הסעד הנדרש אינו מצוי במסכותו העניינ 43

 168 ....................................................................................... נמחקה 
על44 תביעה  דחיית  של  הלכת  מרחיקת  המשמעות  נוכח  ראוי  - .  הסף, 

לעשות בה שימוש מתון במיוחד, ורק בנסיבות בהן ברור כי אין כל טעם  
 169 .............................................................................. בניהול ההליך 

על45 התביעה  סילוק  על  להורות  מקום  אין  להתיר    -הסף  - .  מקום  יש 
 169 ............................... לתובעים לתקן את כתב התביעה כפי שהתבקש
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ביעה שכנגד חרף מחדלי המשיבים. בשלב  . הימנעות ממחיקת כתב הת46
נוספת לתיקון הפגמים שנפלו בכתב   ניתן לאפשר למשיבים הזדמנות  זה 

 170 ........................................................ התביעה שכנגד ובכתב ההגנה
דעת רפואית לכתב התביעה לצורך הוכחת "עניין  -יעדר צירוף חוות. ה47

 170 .............................................. הבקשה לסילוק נדחתה  -שברפואה" 
 171 .......................... הדין -קיום הוראות בית-. הערעור נמחק בשל אי48
על49 התביעה  לסילוק  הנתבעות  מטעם  נוספת  בקשה  קבלת    - הסף  -. 

 171 ............ המשפט- קודמת של בית התובעת לא פעלה בהתאם להחלטה 
 172 ...................... הסף מחמת היעדר עילה -. דחיית בקשה לסילוק על 50
 172 ................................ התקדמות ההליך -. מחיקת התביעה בשל אי 51
 173 ............................................ . מחיקתה של תביעה בהיעדר עילה 52
. המשך דיון בתובענה היא הכבדה לא הגיונית כלפי הנתבעים וגם נוגד  53

 173 .............. הסף התקבלה -לוק עלהבקשה לסי  -את האינטרס הציבורי 
לשון 54 בגין  התובענה  מחיקה  על  להורות  הצדקה  כל  נמצאה  לא   .                        

 174 ............................................................................................ הרע 
. בשלב מקדמי זה לא מתקיימות בענייננו נסיבות חריגות ויוצאות דופן  55

הבקשה   - המצדיקות מחיקת התביעה מחמת שימוש לרעה בהליכי משפט 
 175 ........................................................................................ נדחתה 

 177 ............. לתקנות 43תקנה  -פרק ו': דחיית תביעה במקרים מיוחדים 
 177 ....................................................................................... . כללי 1
 178 ............... דין -קיומו של מעשה בית -הסף של הבקשה -. דחייתה על2
לאור טענת הנתבעת לשיהוי בלשון    -. שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות  3

 178 ...... רפה וללא פירוט, הדברים לא הוכחו עד כדי דחייתה של התביעה 
נתקבלה טענת חוסר סמכות עניינית    -וכחה בדבר היעדר סמכות  . נטל הה4

על נדחתה  לא  התביעה  לבית-אך  הועברה  אלא                 המשפט - הסף 
 179 ..................................................................................... המוסמך 

 181 .................................. לתקנות   44תקנה   -ענה פרק ז': הפסקת תוב
 181 ....................................................................................... . כללי 1
המשפט  - . הוצאות הנתבע שהוצאו במהלך ההליך ועד ליום החלטת בית2

 181 ........................................... בדבר מחיקת התביעה לבקשת התובע? 
המשפט להשתכנע כי אין בקבלת  - . בבואו לאשר הפסקת תובענה, על בית3

הבקשה כדי להעניק לנתבע יתרון של ממש אותו רכש עד לשלב ההפסקה  
ן  וכי הטעם להפסקת התובענה אינו כרוך בשימוש לרעה בהליך שיפוטי. כ

בית לשלב - ייתן  עד  הנתבע  נשא  בהן  להוצאות  דעתו                  המשפט 
 182 .................................................................................... ההפסקה 

 182 ............................ . הפסקת תובענה עלולה לפגוע באינטרס הציבור 4
המשפט להפסקת התובענה נועדה כדי לאזן  -. הדרישה לקבלת אישור בית5

של  האינטרסים  לבין  לתביעתו"  "האדון  להיות  התובע  של  זכותו    בין 
 183 ........................................................................................ הנתבע 
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 185 ........................................ לתקנות 45תקנה  -פרק ח': חוסר מעש 
 185 ....................................................................................... . כללי 1
 185 ................................................................ . בקשת ביטול מחיקה 2
. לא נטען ולא הוכח כי קיימים "טעמים מיוחדים" שמצדיקים את חוסר  3

 185 ................................................................................ המעש בתיק 
 186 ............................................................................ . טעות טכנית 4
מית במשרד ב"כ התובעת, אינה עונה לכדי "טעמים מיוחדים" . תקלה פני5
 ................................................................................................. 186 
. "החייאת" הליך שהגיע לקיצו אינה בבחינת "כל דיכפין ייתי ויאכל".  6

להצבי ביתיש  של  לשולחנו  ההליך  בהשבת  התומכים  שיקולים  על  - ע 
 186 ...................................................................................... המשפט 

 187 .............................................. שער ט': תיקון כתב טענות
 187 ....................................... לתקנות 47 - ו 46תקנות  -פרק א': הדין 

 189 .................................................................פרק ב': דברי הסבר
 191 ............... פרק ג': השינויים בתקנות החדשות למול התקנות הישנות

 193 ........................................................פרק ד': תיקון כתבי טענות
 193 ....................................................................................... . כללי 1
 193 ........................... . מה דינה של בקשה לתיקון שהוגשה באיחור רב 2
 194 ........................... . בקשה לצמצום עילות התביעה בתביעה ייצוגית 3
 194 .................. דעת משלימה -. בקשה לתיקון כתב טענות לצירוף חוות4
 195 ...................................... ידי הוספת סעד כספי - . בקשה לתיקון על5
 195 ................. המשפט תיקון בשלב מאוחר?- שר בית. באילו תנאים יא6
 195 ... .  בקשה לצירוף משיבה בבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית 7
בית8 ישקול  אותם  השיקולים  בבקשה -.  להכריע  בבואו                המשפט 

 196 ....................................................................................... לתיקון 
 196 ..................... המשפט -. כתב תביעה מתוקן שהוגש ללא אישור בית 9

 196 .................................................... לשינוי סכום התביעה . בקשה 10
 197 .............................................................. . בקשה לצירוף נתבעת 11
 198 .................... . בקשה לתיקון כתב הגנה ומשלוח הודעת צד שלישי 12
 198 ...... המשפט בבקשה לתיקון כתב הגנה -. השיקולים שינחו את בית13
. לא תיעתר בקשה לתיקון כתב הגנה ותביעה שכנגד שיש בהם משום  14

 199 ............................................................................... הרחבת חזית 
עה ביחס  המשפט לגבי בקשה לתיקון כתב תבי- . שיקולים שינחו את בית15

 199 ...................................................................... לסכום הודעת צד ג' 
  - המשפט  -הבאת המחלוקת בשלמותה להכרעת בית  -. תכלית התיקון  16

 200 ......................................................................... הבקשה התקבלה 
התביעה  17 סכום  שיעור  והפחתת  נוסף  דין  בעל  של  צירוף  הבקשה    -. 

 200 ..................................................................................... התקבלה 
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השנויות  18 האמיתיות  השאלות  בירור  לשם  נדרש  המבוקש  התיקון   .
במחלוקת בין הצדדים, ואין בו כדי להוות שינוי מהותי בטענות שבתביעה  

 201 ....................................................................... הבקשה התקבלה  -
 201 .............................. הבקשה התקבלה  -. תיקון עלות מקור הצפה  19
הבקשה    -רכיב ירידת ערך בגין שטח המחסן, הגדלת סכום התביעה  .  20

 202 ..................................................................................... התקבלה 
על 21   367,000סך של  -. בקשת התובע לתיקון כתב התביעה ביחס לשיק 

 203 .......................................... הבקשה התקבלה   -שהוגש לביצוע  ש"ח
. אין בתיקון המבוקש משום הוספת עילת תביעה חדשה. רשלנות היא  22

והתיקו  התביעה  בכתב  שנטענה  תביעה  ולא  עילת  זה  בעניין  יוסיף  רק  ן 
 203 .................................. הבקשה התקבלה   -יוסיף עילת תביעה חדשה 

 204 ..... הבקשה התקבלה   -. תיקון כתב התביעה בדרך של צירוף שותף 23
הבקשה    - ערבות אישית    -. תיקון המוסיף עילה חדשה לכתב התביעה  24

 204 ..................................................................................... התקבלה 
  - . ערעור על החלטה, לפיה אושרה למשיב להגיש  כתב תביעה מתוקן  25

 205 .......................................... הערעור התקבל   -הסעד הכספי התיישן 
נתבעים  26 צירוף  דרך  על  בשנית,  התביעה  כתב  לתיקון  התובע  בקשת   .

 206 ............................................................הבקשה התקבלה  -נוספים 
הבקשה    -. ידיעה מוקדמת של מלוא העובדות הרלבנטיות בנוגע לתביעה  27

 206 ........................................................................................ נדחתה 
מנת להשמיט ממנו סעיפים שלגביהם  -בקשה לתיקון כתב התביעה על  .28

המשפט, תוך הפחתת  - התעוררה מחלוקת לעניין סמכותו העניינית של בית
 207 ................................ הבקשה התקבלה באופן חלקי  - סכום התביעה 

הבקשה    -. תיקון כתב הגנה כדי להעמיד את מלא הטענות כלפי המשיבה  29
 208 ..................................................................................... התקבלה 

 208 ........................... הבקשה התקבלה  - . צירוף מסמכים ותצהירים30
התביעה  31 בכתב  תיקונים  שלושה  לביצוע  בקשה                  הבקשה   -. 

 209 ..................................................................................... התקבלה 
. האם יש מקום להתיר כיום למבקשת לתקן את כתב התביעה בחלוף  32
 210 .................... הבקשה התקבלה  - שנים מאז הוגש כתב התביעה?  4 -כ

חוות33 הוספת  האורתופדי  -.  בתחום  התקבלה   -דעת                   הבקשה 
 210 ....................................................................................... בחלקה 

. הגדלת סכום התביעה והסעד הכספי המבוקש בגין הליקויים הנטענים  34
 211 ....................................................................... הבקשה התקבלה  -

נוספות  35 טענות  הגשת  .  בעת  לתובע  ידועות  היו  שלא  הנתבעת  כנגד 
 211 ............................................... הבקשה לתיקון התקבלה  -התביעה 

הגנה לאחר שהוגשו תצהירי עדות ראשית    . בקשת נתבע לתיקון כתב36
 212 ....................................... הבקשה התקבלה  - והדיון קבוע להוכחות 

 213 .......................................... הבקשה נדחתה  -. הוספת סעד כספי 37
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. בקשת הנתבע לתיקון כתב הגנתו באופן שיתווספו אליו טענות בנוגע  38
ושיהוי   התיישנות  עילה,  השתק  העניינית,                  הבקשה   -לסמכות 

 213 ..................................................................................... התקבלה 
 213 .... הבקשה התקבלה  -הגדלת הסכום  -. פיצוי בגין רווחי השותפות 39
 214 .......... הבקשה התקבלה  -. הוספת נזק כחלק מנזקי תאונת דרכים 40
ההליך  41 על  מהותית  שיכביד  בתיקון  מדובר  אין                   הבקשה    - . 

 215 ..................................................................................... התקבלה 
אחרת  42 כתובעת חברה  כך שתוכתר  זהות התובעת  הבקשה    -. החלפת 

 216 ..................................................................................... התקבלה 
התובע  43 של  יוצרים  זכויות  של  קיומן  יריבו  -.  היעדר  של  ת  טענה 

ההפרה   לגביהן  שנטענה  לאלבומים  קונקרטית  הבקשה    -והתייחסות 
 216 ..................................................................................... התקבלה 

- קבלת בקשתה של המשיבה לתיקון כתב התביעה והעברת התיק לבית  .44
 217 ........................................................................... משפט המחוזי ה

השנו45 בשאלות  להכרעה  לסייע  כדי  בו  ואין  נדרש  אינו  התיקון  יות  . 
 218 ...................................... הבקשה נדחתה   -במחלוקת בין בעלי הדין 

. הוספת טענה לפיה היה על הנתבעת לשלוח הודעה כי הפוליסה עומדת  46
 218 ...................................... ה התקבלה הבקש - להסתיים ואם לחדשה 

ש"ח כפיצוי בגין נזק לא ממוני,    100,000. הוספת סעד כספי בסך של  47
 219 .......................................... מכוח העוולה הנזיקית של מטרד ליחיד 

ראויים  48 שימוש  דמי  לתשלום  כספי  סעד  הוספת              הבקשה   -. 
 220 ..................................................................................... התקבלה 

הדעת של המומחית מטעם  - . תיקון כתב התביעה בעקבות הגשת חוות49
 221 .................................................... הבקשה התקבלה  -המשפט -בית

 221 ................... הבקשה נדחתה  -. צירוף העמותה כבעל דין בתובענה 50
צמ"ה( שהיה מעורב  . התיקון המבוקש הוא במספר הרישוי של כלי רכב )51

 222 ........... הבקשה התקבלה  - בתאונה בה נגרמו לתובע לטענתו נזקי גוף 
חוות 52 הוספת  הפסיכיאטרית    דעת-.  הרפואה              הבקשה   -בתחום 

 222 ..................................................................................... התקבלה 
 222 ............................ בקשת רשות הערעור נדחתה  -. השלמת מסמך 53
. הארכת התקופה אליה תתייחס תביעת סילוק היד; הוספת סעד כספי  54

 223 .................................... הבקשה התקבלה   -בגין דמי שימוש ראויים 
. החלטות דיוניות כגון החלטות בדבר תיקון כתב טענות או צירוף בעל  55

לשיקול המסורות  החלטות  הן  לתובענה  הערכאה  -דין  של  הרחב  דעתה 
אלו אלא במקרים   מעין  בהחלטות  לא תתערב  ערכאת הערעור  הדיונית. 

 224 ....................................................................................... חריגים 
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יותר  56 גבוהה  להקפדה  דרישה  משקפות  החדשות  התקסד"א  אומנם,   .
מצד הצדדים על עמידה בדרישות סדרי הדין, ונראה כי במסגרתן תהיה  

המשפט קפוצה יותר כשמדובר בבקשות לתיקון כתב טענות  -ידו של בית
תקנה   תחת  גם  לבית  46ואולם  נתונה  החדשות,  המשפט  -לתקסד"א 

ביעה בכל עת, והתערבות ערכאת הערעור  הסמכות לאפשר תיקון כתב ת
 224 ................. בהחלטות מסוג זה היתה ועודנה שמורה למצבים חריגים 

בית57 גישת  התק-.  לפי  טענות  כתב  לתיקון  היתה  המשפט  הישנות  נות 
בית על  ולשקול  -ליברלית, אך היה  אינטרס בעלי הדין  בין  המשפט לאזן 

נוספים   עם תיקון התקנות    -שיקולים  לא שונתה באופן מהותי  זו  גישה 
 224 ..................................................................................... החדשות 

התקנות החדשות אינן מאיינות את הפסיקה רבת השנים שניתנה על   .58
בסיס התקנות הישנות, וחלקן אף אימצו את רוח הפסיקה אל תוך לשון  

עם בית -החיקוק.  לעקרונות  -זאת,  מתאים  משקל  ליתן  מצופה  המשפט 
ש בקיומו  הצורך  את  במרכז  המעמידים  החדשות,  התקנות  של  ל  היסוד 

בית על  המוטלת  האחריות  את  והוגן  ראוי  שיפוטי  לפעול  -הליך  המשפט 
 225 .............................. להגשמת תכליות אלה באופן יעיל, שיווני וצודק 

ה59 לחיוב  הזמני  סעד  אשר  .  הנזילות  גורמי  את  אתר  על  לתקן  נתבעים 
 225 ......................................... הבקשה נדחתה  -גורמים להם לרטיבות  

 227 ....................................... שער י': בקשות ורשימת בקשות 
 227 .......................................לתקנות 55עד  49תקנות  -פרק א': הדין 

 231 .................................................................פרק ב': דברי הסבר
 235 ............... פרק ג': השינויים בתקנות החדשות למול התקנות הישנות

 237 ... השוואה פרטנית  -פרק ד': התקנות החדשות למול התקנות הישנות  
 237 ....................................... לתקנות החדשות  49תקנה   -. בקשות 1
 238 ....... תקנות החדשותל 50תקנה  -. הגשת בקשה בכתב והדיון בה 2
 239 .................... לתקנות החדשות  51תקנה  -פה בבקשה -. דיון בעל 3
 240 ...............................לתקנות החדשות  52תקנה  -. דיון בבקשות  4
 240 .......................... לתקנות החדשות  53תקנה  -. הוצאות הבקשה  5
לבית6 פניה  בדבר  בדין  קביעה                לתקנות   54תקנה    -משפט  -. 

 240 ................................................................................. החדשות 
 240 ......................................... לתקנות החדשות   55תקנה   -. פניות 7

 241 .................................... לתקנות   49תקנה  -פרק ה': בקשות שונות 
 241 ....................................................................................... . כללי 1
הטענות  2 כתב  הגשת  ממועד  יום  משישים  יאוחר  לא  שיוגשו  בקשות   .

 241 ..................................................................................... האחרון? 
בתקנה  3 לעיל  כאמור  הבקשות  להגשת  התנאי  לתקנות 49.               )ג( 

 241 ..................................................................................... החדשות 
 242 .............................................................. . הדיון בבקשות השונות 4
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לא 5 ולא,  הבקשות  רשימת  להיכנס  חייבת  ערובה,  להפקדת  בקשה   .            
 243 .......................................................................................... תידון 

המשפט לא יידרש לטענה שיכול היה  -לתקסד"א קובעת כי בית  49. תקנה  6
  - צד להעלות בשלב קדם המשפט, אלא בהתקיים שני תנאים מצטברים  

עשות כן מטעמים מיוחדים שיירשמו וכשהדבר דרוש כדי  אם ראה לנכון ל
 244 ........................................................................... למנוע עיוות דין 

 245 ................ לתקנות 50תקנה  -פרק ו': הגשת בקשה בכתב והדיון בה 
 245 ....................................................................................... כללי . 1
 245 ................................................................ . זכות תשובה לבקשה 2
 245 ............................................................ . בקשה במעמד צד אחד? 3
 246 ........................................................................... . צירוף תצהיר 4
 246 ............................................. . היקפה של בקשה בכתב לסעד זמני 5
ל 6 לבקשה  תומך  תצהיר  בתקנה  .  לקבוע  בהתאם  ערעור  (  1)50רשות 

 246 ......................................................................... לתקנות החדשות 
 246 ............................................................. . תגובה לתשובת המשיב 6
 246 ...................................................................... . היקף התצהירים 7
 246 ...................................................................................... . הדיון 8
 247 ....................... . תחולת פרק י"א הדן בדרכי הדיון על דיון בבקשות 9

 249 ................................. לתקנות   53תקנה   -פרק ז': הוצאות הבקשה 
 251 ....... לתקנות  54תקנה   -משפט -פרק ח': קביעה בדין בדבר פניה לבית

תקנה    -בקשות טכניות הנוגעות לניהולו השוטף של ההליך    -פרק ט': פניות  
 255 ............................................................................ לתקנות  55

 257 ........................... שאלונים, גילוי ועיון במסמכים שער י"א:  
 257 .......................................לתקנות 60עד  56תקנות  -פרק א': הדין 

 259 .................................................................פרק ב': דברי הסבר
 263 ............... נות הישנותפרק ג': השינויים בתקנות החדשות למול התק 

 265 ... השוואה פרטנית  -פרק ד': התקנות החדשות למול התקנות הישנות  
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 266 ................................. לתקנות החדשות   57תקנה   -. גילוי מסמכים 2
 266 ................................ לתקנות החדשות   58תקנה   -. עיון במסמכים 3
 267 .................. לתקנות החדשות  59תקנה   -. בקשה לבעניין גילוי ועיון  4
 267 ................... לתקנות החדשות  60תקנה   - מילוי הוראות הפרק -. אי5

 269 .......................................... לתקנות  56תקנה  -': שאלונים פרק ה
 269 ....................................................................................... . כללי 1
 270 ............................................................... יישום פסיקה מן העבר 2

קשה בעניין הליך גילוי ועיון ומענה לשאלון ב  -עיון    -פרק ו': גילוי מסמכים  
 273 ......................................................... לתקנות   59עד  57תקנות  -
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 273 .......................................................................... . הגשת בקשות 2
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 273 ............................................................................ . טענת חיסיון 3
 275 ........................................................................... . חסיון מוחלט 4
 275 ....................................................... היחס בין חסיון לבין סודיות 5
 276 ..................................................... . היחס בין חסיון לבין קבילות 6
 276 ............................................................................ . חסיון בנקאי 7
 276 .................................................... . מסמך שהוכן לקראת משפט?8
 277 ................................................................לקוח -דין-. חסיון עורך9

 277 .................................. הבקשה התקבלה בחלקה  -. מענה לשאלון  10
 278 .... הערעור התקבל  -. חשיפת נתוני מיקום באמצעות מתן צו איכון 11
 279 .... הבקשה נדחתה  -. צו גילוי מסמכים כלפי צד ג' שאינו צד להליך  12
ם של המשפט הכיר בזכותו של תובע ייצוגי לקבל צו לגילוי מסמכי-. בית13

 279 ................... הצד שכנגד ולעיין בהם בכפוף לקיומם של מספר תנאים
שלבי, כאשר  -. ככלל בחינתה של בקשה לגילוי מסמכים מחייבת הליך דו14

נדרש   הגילוי  ומבקש  המסמך,  של  הרלוונטיות  נבחנת  הראשון  בשלב 
 281 ................. להראות כי המסמכים המבוקשים נוגעים לעניין התביעה 

. בהליכי גילוי מסמכים יש לנקוט בגישה מרחיבה ביחס לגילוי מסמכים  15
הנוגעים לכל עניין השנוי במחלוקת בין הצדדים, בעוד מניעת הגילוי מהווה  

 281 ................................................................................... חריג לכלל 
 282 . . נבירה במסמכי הזולת היא בעלת ערך מסויים וזאת אין להכחיש 16
תקנה  17 להחלפת    57.  מתייחסת  מסמכים  גילוי  שעניינה  לתקסד"א 

תצהירי גילוי מסמכים בין בעלי הדין לאחר שהוגש כתב הטענות האחרון,  
 282 .............................................................. או שחלף המועד להגשתו 

בהם  18 והעיון  מסמכים  גילוי  לעניין  העקרונית  המוצא  נקודת  ככלל,   .
ההליך   ביסוד  האמת.  על  עומד  המשפט  שכן  מרבי,  גילוי  היא  במשפט 

 282 ...................................................... השיפוטי עומדת חשיפת האמת
משפט של ערעור ממעט להתערב במסגרת בקשות רשות ערעור  -. בית19

דעתה של הערכאה הדיונית בהחלטות הנוגעות לסדרי דין ולאופן  -בשיקול
 283 ................. ניהול הדיון, לרבות החלטות בעניין גילוי ועיון במסמכים 

המשפט מהדין הישן היפות אף לאחר התקנת התקנות  -. פסיקות בתי20
 283 ..................................................................................... החדשות 
 287 ............ לתקנות החדשות 60תקנה  -מילוי הוראות הפרק -פרק ז': אי

גילוי  .  1 בשאלון,  הדן  הפרק  הוראות  קיים  שלא  דין  בעל  על          הסנקציות 
 287 ........................................................................................... ועיון 

 287 .................................................................. . יישום הלכות ישנות 2
תקנה  3 בזיון   122.  להליכי  תחליף  אינה  )הישנות(                          לתקסד"א 

 289 ................................................................................ המשפט -בית
על4 סילוק  של  מקרים  אי- .  מחמת  תשובה -הסף  או  גילוי  צו           קיום 

 290 ....................................................................................... לשאלון 

 291 .................................................... שער י"ב: קדם משפט 
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 297 ..................................................................................... החדשות 
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 305 ............................................................. שער י"ג: הדיון
 305 .......................................לתקנות 77עד  64תקנות  -פרק א': הדין 

 309 .................................................................פרק ב': דברי הסבר
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 תוכן עניינים 

 טז 2022מהדורת 

לתקסד"א החדשות הערכאה המבררת רשאית לקבוע כי    67. מכוח תקנה  2
של   בדרך  תתנהל  חלקה,  או  כולה  לפניה,  שמתנהל  בתיק  ראיות  שמיעת 

בעל עדויות  שהעדויות  -שמיעת  מעדיפים  הצדדים  אם  גם  וזאת  פה, 
 329 ............................................... הראשיות תוגשנה באמצעות תצהיר 

 331 ................................לתקנות   68תקנה  - פרק ז': התנגדות לשאלות 
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 333 ....................................................................................... לי . כל1
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 335 ........................................................................................האיפון 
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 347 ..................................... צב ואילו הנתבע לא התייצב . התובע התיי2
 347 ..................................... . הנתבע התייצב ואילו התובע לא התייצב 3
 347 ................................................ . למחוק את התובענה או לדחותה 4
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בתביעה  5 )נתבע  התובע  ואילו  התייצב  שכנגד(  בתביעה  )תובע  הנתבע   .
 347 ....................................................................... שכנגד( לא התייצב 

אי6 האם  לאי-.  שקולה  לדיון  נתבע  של  כתב -התייצבותו                    הגשת 
 347 ......................................................................................... הגנה? 

 349 ................................... לתקנות   76תקנה  -פרק ט"ו: הפרדת הדיון 
 349 ....................................................................................... . כללי 1
ל2 משופט  משנבצר  תקנה  .  )כמיצוות  בעניין  החדשות(    77דון  לתקנות 

 349 .................. השופט שהמשיך אינו חייב לשמוע את הראיות מתחילתן 

 351 ....................................................... שער י"ד: דיון מהיר 
 351 .......................................לתקנות 82עד  78תקנות  -פרק א': הדין 

 355 .................................................................פרק ב': דברי הסבר
 359 ... השוואה פרטנית  -פרק ג': התקנות החדשות למול התקנות הישנות  

 359 ............................... לתקנות החדשות  78תקנה  - . תחולת הוראות 1
 360 ....... לתקנות החדשות   79תקנה   -. צרופות לכתב טענות בדיון מהיר 2
 361 ............... לתקנות החדשות  80תקנה   -. הוראות ומועדים מיוחדים 3
מושכר  .  4 לפינוי  מיוחדות    -תביעה            לתקנות   81תקנה    -הוראות 

 365 ..................................................................................... החדשות 
פסק5 מהיר  -.  בדיון  בתובענה  בדיון                 לתקנות   82תקנה    -הדין 

 367 ..................................................................................... החדשות 
 369 ............................................. הלכה למעשה  -פרק ד': דיון מהיר 

 369 ....................................................................................... . כללי 1
 369 ....................................................... . תביעות שיידונו בדיון מהיר2
 369 .................................................. . תביעות שלא יידונו בדיון מהיר 3
 369 ................................................................. . כתבי טענות ותצהיר 4
 370 ............................................ ר . הודעת צד ג' במסלול של דיון מהי5
 370 ........................................................ . תביעה שכנגד בהליך מהיר6
 370 ........................ . השיקולים באם להרשות את משלוח הודעת צד ג' 7
 370 ................................................................. . העברה למסלול רגיל 8
 371 ..................................... רגיל  . השיקולים נגד העברה למסלול דיון9

 371 ..... לתקנות החדשות  80תקנה   -. סדרי הדיון בהליך של דיון מהיר 10
 371 ........................................................................ . הוראות שונות 11

 373 ............................................................. שער ט"ו: עדים 
 373 .......................................לתקנות 86עד  83תקנות  -פרק א': הדין 

 375 .................................................................פרק ב': דברי הסבר
 377 ... השוואה פרטנית  -פרק ג': התקנות החדשות למול התקנות הישנות  

 377 ................................... לתקנות החדשות   83תקנה   -. הזמנת עדים 1
 378 ...................... לתקנות החדשות  84תקנה  -. ערובה להוצאות עדים 2
 378 ............................. לתקנות החדשות  85תקנה   -. התייצבות לעדות  3
 379 ................... לתקנות החדשות  86תקנה   -. שכר עדים והוצאותיהם 4
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 381 ................................................... הלכה למעשה -עדים  פרק ד':
 381 ................................................ הדין -ידי עורך- . הזמנת העדים על1
 381 ........................................... המשפט -. הזמנת עדים באמצעות בית2
 381 ............................................................................ . הוצאות העד 3
 381 ..................... דין לעדות הקשורה בלקוחו -. בקשה לזימונו של עורך4
 382 ............. המשפט בהחליטו לדחות בקשה לזימון עדים-. שיקולי בית5
המשפט בהחלטתו בבקשה לזימון עד גם  -. השיקול העיקרי שישקול בית6

 382 ....................................................................... אם הוגשה באיחור 
בית 7 שיקולי  לאחר  -.  נוספות  ראיות  להגשת  בבקשה  בהחליטו  המשפט 

 382 .................................................................. שלב הגשת כל הראיות 

 385 ......................................................... שער ט"ז: מומחים 
 385 .......................................לתקנות 93עד  87תקנות  -פרק א': הדין 

 389 .................................................................פרק ב': דברי הסבר
 393 ............... התקנות הישנות פרק ג': השינויים בתקנות החדשות למול

 395 ... השוואה פרטנית  -פרק ד': התקנות החדשות למול התקנות הישנות  
 395 ................. לתקנות החדשות   87תקנה  -. מומחים מטעם בעלי הדין 1
 397 .............. לתקנות החדשות  88תקנה  -המשפט -. מומחה מטעם בית2
 398 ......................... לתקנות החדשות  89תקנה  -עדר ניגוד עניינים . הי3
בית4 מטעם  מומחה  של  סמכותו             לתקנות   90תקנה    -המשפט  - . 

 398 ..................................................................................... החדשות 
חוות5 בית-.  מטעם  מומחה                לתקנות    91תקנה    -המשפט  - דעת 

 398 ..................................................................................... החדשות 
בית6 של מומחה מטעם  והוצאותיו  לתקנות    92תקנה    -המשפט  - . שכרו 

 399 ..................................................................................... החדשות 
 400 ............................. לתקנות החדשות  93תקנה   -קיום הוראות -. אי7

 403 ............................................. הלכה למעשה  -פרק ה': המומחים 
 403 ........................................................ דעת בעניין שברפואה-. חוות1
 403 ......................................... . התנגדות תובע לבדיקה מטעם הנתבע 2
 405 .................................... דעת בעניין שברפואה -. פטור מהגשת חוות 3
 405 ................. דעת נגדית חרף העובדה שקדם המשפט הסתיים -. חוות4
 406 ................................................... . העמדת תובע לבדיקה שלישית5
 406 ............................ . הוכחת עניין שבמומחיות בעניין שאיננו רפואה 6
ניתן לאמצן בשינויים    - המשפט בהן נדונה התקנה הישנה  -. פסיקות בית7

 406 ............................................. המחוייבים מהתקנות החדשות בנדון 
 412 ................................................................... הדעת -. עריכת חוות8
 412 ........................ לפקודת הראיות  25פי סעיף -הצהרת המומחה על . 9

לפקודת    25  - ו  24לתקנות החדשות לבין סעיפים    87. ההבדלים בין תקנה  10
 413 ..................................................................................... הראיות? 

 



 תוכן עניינים 

2022מהדורת   יט  

בית11 מטעם  מומחה  כנגד  בתביעה  מדובר  לא                התביעה    -משפט  -. 
 414 ....................................................................................... נמחקה 

 416 ........................................................ . ויתור על חקירת המומחה12
 417 ............................................. המשפט -. מינוי מומחה מטעם בית 13
 418 ........................................................ . ניגוד עניינים של המומחה14
 418 ............................ המשפט -דעת מומחה מטעם בית-. פסילת חוות15
- בחשש בעלמא שהועלה על -משפט -. נדחתה בקשה לפסול מומחה בית16

 427 ....................... די התובעת אין בו כשלעצמו כדי לפסול את אמינותו י
ועקיף    .17 רופף  קשר  הינו  מזה  והנתבעת  מזה  המומחה  שבין    - הקשר 

 428 ................................................................ הבקשה לפסלות נדחתה 
ד מהצדדים  דינו של אח-. מומחה המשמש יועץ מקצועי קבוע של עורך18

בית מטעם  מומחה  מלשמש  פסול                         הערעור   -המשפט  - למשפט, 
 429 ....................................................................................... התקבל 

לא נמצאה, בשלב זה, עילה להתערב    -. נדחתה בקשה לפסלות מומחה  19
 430 ........................................................ סקנת הערכאות הקודמותבמ
 430 ................... דעתו אינם עניין שיגרתי -. פסילתם של מומחה וחוות20
הפסלות  .  21 בקשת  ולא    -נדחתה  לחיוב  לא  מיוחד,  קשר  אין  למומחה 

לשלילה, עם משרד ב"כ המבקשת, או עם המשיבה, או עם כל חברת ביטוח  
 431 ......................................................................................... אחרת 

 432 ... זו תיפסל רק מטעמים מיוחדים  -דחתה בקשת פסלות מומחה . נ22
. המבקש לא הצביע על עילה כלשהיא לפסילתו של המומחה או לפסילת  23

 433 ................................................................................. הדעת - חוות
פסילת 24 את  להצדיק  כדי  התובע  שהעלה  הנימוקים  בכל  אין   .              

 434 ..................................................................................... המומחה 
ה25 של  הרפואיות  מסקנותיו  על  ביקורת  טענות  .  למעשה  שהן  מומחה 

הדעת, אינן נימוק לפסילת מומחה או  - לעניין נכונותה ומשקלה של חוות
 436 ....................................................................... הדעת -פסילת חוות

המשפט, וכן  -דעתו של המומחה מטעם בית-. אין מקום לפסילת חוות 26
 437 .................................. דעת של מומחה נוסף -אין מקום לקבלת חוות

לפ27 שהביאה  ומיוחדת  חריגה  נסיבה  התקיימה  הנדון  במקרה  סילת  . 
 438 ..................................................................................... המומחה 

של  28 המקצועית  התנהלותו  בדבר  החזקה  נסתרה  לא  הנדון  במקרה   .
 439 ..................................................................................... המומחה 

משפט למנות מומחה רפואי נוסף לרופא קודם שמינה  - סמכותו של בית  .29
 441 ...... דעת נוספת -כאשר לשופט נותרו ספקות ולדעתו הוא נזקק לחוות

בין 30 פער  על  .  נכות  בית -קביעת  שמינה  רופא  קביעת  -ידי  לבין  משפט 
המוסד לביטוח לאומי אינו מצדיק מינוי מומחה רפואי נוסף בתביעה בגין  

 442 .............................................................................. תאונת דרכים 
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אי31 של  -.  בעבודתו  פוגעת  ואינה  העניין  לשורש  יורדת  שאינה  תקינות 
חוות של  ובאובייקטיביות  לביטול  - המומחה  להביא  צריכה  אינה  הדעת 

 442 ........................................................................................ המינוי 
דעתו עד לחלוף התקופות הנזכרות  -. היה על המומחה להמתין עם חוות32

לו    8בתקנה   להמציא  הנתבעים,  כולל  לצדדים,  לאפשר  כדי  לתקנות, 
 442 ............................................................ הערעור התקבל  -מסמכים 

חוות33 אימוץ  על-.  חיצוני  רפואי  מומחה  של  רפואי  - דעת  מומחה  ידי 
 443 ..............................................................משפט -ידי בית- שמונה על

נדחתה  34 המומחה  לפסילת  הבקשה  אליו    -.  המומחה,  המידע  נחשף 
שחשיפתו   כזה  ואינו  חסוי  משפטי  מידע  של  אופי  בעל  אינו  בפשטות, 

 444 ....................................... למומחה יכולה לגרום לתובעת לעיוות דין 
המ35 פסילת  בקשת  נדחתה  .  מסקנותיו    -ומחה  על  התובע  של  ביקורתו 

הרפואיות של המומחה שהן טענות לעניין נכונותה ומשקלה, אינן נימוק  
 446 ..................................................... הדעת- לפסילת מומחה או חוות

מי  36 עם  קבועים  עבודה  בקשרי  מצוי  המומחה  כי  נטען  ולא  מאחר   .
הבקשה לפסילת    -מהנתבעות, לא נמצא כל טעם ענייני לפסילת המומחה  

 447 .......................................................................... המומחה נדחתה 
 448 ...הדעת היא תשמש אך חלק ממארג הראיות -. בגין חוסרים בחוות 37
. מערכת היחסים שיש בין המומחה לבין מקום העבודה היא ללא כל  38

 449 ................................................ הבקשה נדחתה  - קשר ישיר לתובע 
 450 ................... מנת שמראית פני הצדק תראה -על  -. החלפת מומחה  39
הערעור    -דעת  -חוות. ראוי לאפשר למומחה לסיים את מלאכתו ולהגיש  40

 450 ....................................................................................... התקבל 
חוות.  41 אין  - משניתנה  המומחה,  בהתנהלות  פגם  כל  ובהיעדר  הדעת, 

 451 .................................................................. מקום להיעתר לבקשה 
זה  42 מינוי  עקב  תפגענה  התובע  זכויות  כי  חשש                    הבקשה   - . 
 452 ..................................................................................... תקבלה ה

. אין סיבה לחשוד במומחה כי בחר להעדיף עמדת צד על פני רעהו או  43
 453 ...................... הבקשה נדחתה  -הדעת הם פסולים -שהטעמים לחוות

. בחינה של היקף העבודות אשר ביצעה המשיבה ואת עלותן, אלה הם  44
 454 ............. דעת של מומחה לדבר-תחומים מובהקים בהם נדרשת חוות 

צדדים שהסכימו ביניהם למנות מומחה שייתן מענה לשאלה פלונית  .  45
 456 ........................... מחוייבים להחלטתו מכוח ההסכם שנכרת ביניהם 

באש46 הנתבעת  טענות  כל  דחיית  לחוות .  מומחה  -ר  של                        הדעת 
 458 .................................................................................. משפט -בית

- . אין לקבל את הטענות של צד שלישי לפסול את המומחה מטעם בית47
 459 ...................................................................................... משפט ה
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חוות48 הגשת  לאחר  המוגשות  מומחה  לפסילת  בקשות  ככלל,  הדעת,  -. 
על  בחשדנות  בית-מתקבלות  רצון  -ידי  שבע  אינו  המבקש  שמא  המשפט 

 460 ............................................................................... הדעת -מחוות 
בית49 מטעם  המומחה  דרישת  חוות- .  נושא  העמדת  הדעת  -המשפט 

 460 ...................................................................................... לבדיקה 
בית50 מטעם  המומחה  שעל  המועד  את -.  להגיש                              המשפט 

 460 .................................................................................. דעתו - חוות
 461 .................... המשפט -. הגשת שאלות הבהרה למומחה מטעם בית 51
 461 .................................................................. . שכרו של המומחה 52

 461 ................................................................................ כללי  52.1
המומחה    52.2 בתי  -שכר  אף  -הלכות  ליישום  הניתנות  בעבר  המשפט 

 462 ........................................................ כיום בשינויים המחוייבים 
 467 ................................................................. דעת משלימה -. חוות53
 467 .......... דעת נגדית -ידי צירוף חוות-. בקשה לתיקון כתב התביעה על 54
של     .55 טרחתם  בשכר  חלקו  מתשלום  אותו  לפטור  התובע  בקשת 

והנוירולוגיה,   המומחים הרפואיים בתחום האורתופדיה, הפסיכיאטריה 
בית מטעם  להתמנות  עתידים  הרפואי,  -אשר  מצבו  בחינת  לשם  המשפט 

 468 ....... וכפועל יוצא להשית את שכר הטרחה במלואו על כתפי הנתבעות 
חוות56 מהגשת  אותו  לפטור  הוריו,  באמצעות  התובע,  בקשת  דעת  -. 

מינוי   על  ולהורות  האורולוגיה,  ובתחום  הפסיכיאטריה  בתחום  רפואית 
 469 .. תחומים אלו המשפט לבדיקת מצבו של התובע ב-מומחה מטעם בית 

- המשפט, ולא הגישה חוות -. התובעת לא פעלה בהתאם להחלטת בית 57
ו/או  עת רפואית במועד שנקבע לכך ואף לא הגישה בקשה להארכת מועד  ד

מתאימה אחרת  בקשה  בית-כל  הורה  לכך  מחיקת - אי  על             המשפט 
 469 ...................................................................................... התביעה 

לא באה לשנות מעיקרא המשטר הדיוני  )ג( לתקנות החדשות  87. תקנה  58
 469 ....................... הקודם שנהג, אלא ביקשה אך לחדד ו"לעשות סדר". 

 470 ............................... שצורפה לתצהיר  דעת-. בקשה להוצאת חוות59
הסף מן הטעם של  -לסילוקה של התביעה כנגדה על  2. בקשת הנתבעת  60

חוות צירוף  הוכחת-היעדר  לצורך  התביעה  לכתב  רפואית  "עניין    דעת 
 470 .................................................................................. שברפואה" 

 471 .............. דעת רפואית בתחום הנפשי-. בקשה לפטור מהגשת חוות61
חוות62 על  תובע הנסמך  דיון  -.  חזית  מציג  בכתב התביעה,  רפואית  דעת 

על רפואה  של  אמור  -בעניינים  מכן,  לאחר  שינוי  כל  ההליך.  מתנהל  פיה 
המשפט ואישור כזה יתקבל רק במקום שהדבר  -לקבל את אישורו של בית

דעת חלופיות כרצונו, גם  -דק ונדרש. לתובע אין את הזכות להגיש חוותמוצ
 472 ....... דעת אחרת תשרת טוב יותר את עניינו -אם הגיע למסקנה שחוות
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- )ט( לתקנות החדשות רשאי בעל דין להגיש חוות87בהתאם לתקנה  .  63
בית ד אישור  לקבלת  בכפוף  נוספת,  היה  -עת  לא  הנדון  במקרה  המשפט. 

חוות להגשת  מקום  התובעים,  - איפוא  מטעם  הנוספת  המשלימה  הדעת 
 472 ........................... המשפט להגשתה -בטרם התבקש וניתן אישור בית

המשפט רשאי, אם מצא  - )ב( לתקנות החדשות "בית87. בהתאם לתקנה  64
חוות  מצירוף  דין  בעל  לפטור  לכך,  לכתב  -הצדקה  שברפואה  בעניין  דעת 

נות החדשות  הטענות או לדחות את מועד הגשתה...". ניתן לסבור שבתק
לפטור   הסמכות  את  להפעיל  האפשרות  לגבי  יותר  רבה  גמישות  קיימת 

דעת, שכן אין צורך עוד "בטעמים מיוחדים שירשמו" כנדרש  -מהגשת חוות 
 472 .......................................................... לתקנות הישנות  127בתקנה 

שכר65 תשלום  את  שהשית  קמא,  בהחלטה  לרכיב  הקשור  בכל  טרחת  -. 
המשפט  -אף ברכיב זה בית  -המומחה החלופי על שני הצדדים שווה בשווה  

בה   באופייה,  דיונית  בהחלטה  שמדובר  מאחר  להתערב,  מקום  ראה  לא 
 472 ................................................... ערכאת הערעור ממעטת להתערב
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 473 ..................................... לתקנות  128עד  94תקנות  -פרק א': הדין 

 483 .................................................................פרק ב': דברי הסבר
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 493 ............. לתקנות החדשות 101תקנה  -. מימוש הערובה או השבתה 8
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 495 ................................................................................ פרטנית
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 496 .......................... לתקנות החדשות  105תקנה  -. מחזיק שלא הודה 4
בתביעתו  5 שזכה  תובע  לטובת  זמני  עיקול           לתקנות   106תקנה    - . 

 497 ..................................................................................... החדשות 
 497 .............. לתקנות החדשות  107תקנה  -. החלת חוק ההוצאה לפועל 6
 498 ... לתקנות החדשות  108תקנה  -המצאה למדינה או לתאגיד בנקאי  . 7
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 636 ................................................................. עניינים נוספים  21.9

פי  -בעין הלכות על  -קבלתה באופן חלקי    -. בקשה לביטול עיקול זמני  22
 638 ......................................................................... התקנות החדשות 

 640 .................. ההלכה הפסוקה בעין התקנות החדשות  -. עיקול זמני  23
 640 בקשת רשות הערעור התקבלה בחלקה   -ביטול צו עיקול זמני   23.1
 640 ..................... הבקשה נדחתה  - בקשה לביטול צו עיקול זמני  23.2
 641 .......... הבקשה נדחתה  -צו עשה זמני ביחס לזכויות במשאית  23.3
 642 .... הבקשה התקבלה חלקית  -בקשה למתן צווי עיקול זמניים  23.4
 642 ......................... הבקשה נדחתה   -בקשה לביטול עיקול זמני  23.5
עלביטול    23.6 שניתן  זמני  עיקול  אחד  -צו  צד  במעמד  הבקשה    -ידי 

 643 .................................................................................... נדחתה 
הבקשה   -  2בקשה להטלת עיקול זמני ברישום על זכויות משיב    23.7

 644 .................................................................................... נדחתה 
אחד    23.8 צד  במעמד  שניתן  זמני  עיקול  צו               הבקשה   -ביטול 

 644 ................................................................................. התקבלה 
 645 ..................................... הבקשה התקבלה  -עיקול וצו פינוי   23.9

אחד    23.10 צד  במעמד  שניתן  זמני  עיקול  צו  ביטול  הבקשה    -על 
 645 ..................................................................... התקבלה בחלקה 

 646 .......................... הבקשה התקבלה  -בקשה לצו עיקול זמני   23.11
 646 ............................... הבקשה נדחתה   -ביטול צו עיקול זמני  23.12
בקשה להטלת עיקול זמני במסגרת תביעה כספית שכנגד שהגישה    23.13

 647 .............................................. התקבלה  -המבקשת כנגד המשיב  
 647 .......................... התקבלה בחלקה  -בקשה לצו עיקול זמני   23.14
אחד    23.15 צד  במעמד  זמני  עיקול  צו  למתן               הבקשה   -בקשה 

 648 .................................................................................... נדחתה 
בקשת המבקש להורות על ביטול צווי ביניים מחמת פקיעתם עם    23.16

אין להותיר    -סגירת הליך יישוב סכסוך, או לחילופין, להמרת עיקולים 
 648 ......................................................... כנם -הסעדים הזמניים על 

האם צו עיקול חל על פלוני במצב בו הוא אינו נמנה על רשימת    23.17
המחזיקים בצו, אך יודע כי הכספים המצויים ברשותו הינם הכספים  

 649 ....................... המעוקלים אצל מחזיק אליו פלוני אמור להעבירם 
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דעתה של  -אין זה מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בשיקול  23.18
זמניים,   עיקול  צווי  בכללם  זמניים,  לסעדים  בנוגע  הדיונית  הערכאה 

 650 ............................................................. למעט במקרים חריגים 
מתן צו העיקול  -המשפט שאי-על מבקש העיקול לשכנע את בית  23.19

 650 .... יכביד עליו באופן ממשי למימוש זכותו במידה ותביעתו תתקבל 
 650 ....................................................... בקשה לביטול עיקול  23.20

 651 ...................................... הלכה ומעשה   -פרק י"א: צו מניעה זמני 
 651 ................................................ המשפט - לי בית. מטרת הצו ושיקו1
 651 ........ . צו מניעה זמני בעין ההלכה הפסוקה בעידן התקנות החדשות 2

 651 ............. הבקשה נדחתה -מתן סעדים כאמור במעמד צד אחד  2.1
 652 ......................הבקשה התקבלה  -איסור דיספוזיציה בכספים  2.2
פסק  2.3 למתן  עד  זמני  מניעה  צו  סופי  -מתן                        הבקשה   -דין 

 652 .................................................................................... נדחתה 
מינוי כונס נכסים ומתן צו מניעה זמני שיאסור על המשיבה לבצע    2.4

 653 ................. הבקשה התקבלה בחלקה   -כל פעולה או עבודה בבניין 
צו מניעה זמני, במעמד צד אחד, לפיו תאסר כל דיספוזיציה בכספים    2.5

 653 ......... הבקשה התקבלה  -המצויים בחשבון המתנהל אצל המבקש 
הארעי    2.6 הזמני  המניעה  צו  ביטול  על  להורות  הנתבעים    -בקשת 

 654 ........................................................................ הבקשה נדחתה 
 655 ............................. הבקשה התקבלה   -בקשה לצו מניעה זמני   2.7
מתפקידו כמנהל המחלקה  צו המבטל ומונע את הדחתו של המבקש    2.8

 655 ...................................... הבקשה התקבלה   -הכירורגית במשיבה 
 656 . הבקשה נדחתה  -בקשה למתן סעדים זמניים במעמד צד אחד  2.9

 656 ............................................... הבקשה נתקבלה  -צו מרווה  2.10
 657 ............................ הבקש התקבלה  -עיכוב הליך מכירת רכב  2.11
במקור    2.12 המס  ניכוי  שיעור  והקטנת  המס               הבקשה   -החזר 

 658 .................................................................................... נדחתה 
בקשה למתן צו עשה זמני אשר יורה למשיבה לחבר את החשמל    2.13

 658 .................................. הבקשה נדחתה  -שנותק מדירת המבקשת 
מתן צו מניעה האוסר על התובע להיכנס לתחומי המקרקעין נשוא    2.14

 659 ............................. הבקשה נדחתה  -הדיון, או לתפוס חזקה בהם  
 660 .............................. הבקשה נדחתה  - בקשה לצו מניעה זמני  2.15
 660 ....................... הבקשה נדחתה   -בקשה למתן צו מניעה זמני  2.16
בנכסי    2.17 נכסים  כינוס  הליכי  ביצוע  נגד  זמני  מניעה  לצו  בקשה 

 661 .................. הבקשה נדחתה ברובה והתקבלה בחלקה   -המבקשים 
בקשת רשות    -ידו  -בקשת המבקש לתיקון כתב ההגנה שהוגש על  2.18

 662 .......................................................................... ערעור נדחתה 
הבקשה    -בקשה למתן סעד זמני לפיו יעוכב ביצועם של הליכי פינוי    2.19

 662 ................................................................................. התקבלה 
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למתן צו עשה זמני לפיו תשיב המשיבה רכב, נגררים וציוד    בקשה  2.20
 663 ..................................................הבקשה התקבלה   -אשר תפסה 

זמני    2.21 מניעה  צו  במסגרת  מסמכים  לגילוי             הבקשה    - בקשה 
 663 ................................................................................. התקבלה 

לה    2.22 ולהורות  המכרז  הליכי  את  לקדם  המועצה  על  האוסר  צו 
הח את  הסף  להקפיא  בתנאי  עומד  אינו  שהמבקש  הבקשה    -לטתה 

 664 .................................................................................... נדחתה 
 664 .............................. הבקשה נדחתה  - בקשה לצו מניעה זמני  2.23
בקשה למתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבים לבצע דיספוזיציה    2.24

 665 ........................................... הבקשה נדחתה   -בזכויותיהם בבית 
 666 ....................... הבקשה נדחתה  -מתן צו מניעה ו/או צו עשה  2.25
 666 ................................... הבקשה נדחתה  -מתן צו מניעה זמני  2.26
 667 ....................... הבקשה נדחתה   -ביטול עיקול בקשת החייב ל 2.27
 667 ............. הבקשה נדחתה -בקשה דחופה למתן סעדים זמניים  2.28
 668 . הבקשה נדחתה  -בקשת המבקש לסעדים זמניים וסעד ארעי   2.29
תביעה סילוק יד ממקרקעין, צו מניעה קבוע ודמי שימוש ראויים    2.30

 669 .................................................................. התביעה התקבלה  -
 671 ................................. הלכה למעשה  -פרק י"ב: כינוס נכסים זמני 

 671 ....................................................................................... . כללי 1
 671 ... המשפט במתן או מתן מינוי כונס נכסים -. השיקולים שישקול בית2
 671 ........................................ . צורת הבקשה למינוי כונס נכסים זמני 3
 672 ............................. . תוכנה ומבנה הבקשה למינוי כונס נכסים זמני 4
 673 .................................................... . סמכויות כונס הנכסים הזמני 5
 675 ................................................. . כיצד ינהג הכונס בחומר מחשב?6
 676 .......................... ידי כונס הנכסים ומה תוכנו? - . מתי יוגש דו"ח על7
 676 .. דין בתביעה? -ינו של מינוי כונס הנכסים הזמני עם מתן פסק. מה ד8
 676 ........ המשפט רשאי להורות על מינוי כונס נכסים קבוע? -. האם בית 9

 677 ......................... . מהן הוראות הסודיות החלות על כונס הנכסים? 10
 677 ......................................................... . זכויות מחזיק וצד ג' מהן 11
 678 .......................................... . כיצד נקבע שכרו של כונס הנכסים?12
 678 .......................................................... . מהן חובותיו של הכונס? 13
 678 ............................................ . מינוי כונס נכסים בהלכה הפסוקה 14

נ  14.1 כסים מתאים למצבים בהם אין מנוס מלהפקיע  סעד של כינוס 
את שליטתו של אדם בנכס כדי להבטיח את שלמותו של הנכס או כדי  

 678 ................................................................... למנוע את הברחתו 
מ   14.2 כל  המכר  אין  הסכם  לאישור  על  -קום  כונס -מכר                ידי 

 679 .................................................................................. הנכסים 
בינו לבין אחד    14.3 מינוי של כונס נכסים כאשר קיים "קשר שלילי" 

 680 ............................................................................. מבעלי הדין 
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 681 .................................................... מינוי כונס נכסים חיצוני 14.4
מנת "להוציא לפועל מן היושר" את הסכם  - מינוי כונס נכסים, על  14.5

 683 ....................................................................... המכר ולאכיפתו 
אלא    -שלא כסעד זמני    -האם לבורר הסמכות למנות כונס נכסים    14.6

 685 ................................................... לצורך אכיפת הוראות הפסק?
 686 ......................................... דק של כונס נכסים מינוי לא מוצ 14.7
הדין אלא עליו  - המשפט מסיים מלאכתו בשלב מתן פסק-אין בית  14.8

 687 ...................................................... לדון בבקשות שהגיש הכונס 
מן היושר" של לא בשלה העת למינוי כונס נכסים ל"הוצאה לפועל   14.9
 688 ............................................................דין אשר טרם ניתן -פסק

המבקשת לא הוכיחה כי אמצעי האכיפה הרגילים אינם יעילים    14.10
 689 ........................................................................ בנסיבות העניין 

להגיש    14.11 התובעים  יוכלו  העשה,  צו  אחר  הנתבעת  תמלא  לא  אם 
 691 ........................הדין - בקשה למינוי כונס נכסים לצורך ביצוע פסק

פסקי  14.12 לאכיפת  המלך  ההוצאה  -דרך  מנגנוני  באמצעות  היא  דין 
 692 ..................................................................................... לפועל 
 693 .................. אכיפת הסכם בדרך של מינוי כונס נכסים לנכס  14.13
 694 ......... סמכויות הנתונות לבעל הנכס נתונות לכונס הנכסיםה  14.14
מצוקה כלכלית אינה מהווה טעם המצדיק מינוי כונס נכסים על    14.15

 695 ..................................................................................המושכר 
פסק   14.16 כונס  -הוצאת  מינוי  באמצעות  הפועל  אל  הכוח  מן  הדין 

 696 .................................................................................... נכסים 
לעיתים    14.17 שיינתן  וקיצוני  דרסטי  סעד  הינו  נכסים  כונס  מינוי 

 697 .................................................................................... נדירות 
כונס   14.18 מינוי  החלטת  על  לערער  רשות  לתת  הצדקה                אין 

 698 .................................................................................. הנכסים 
המשפט למינוי כונס נכסים בהתאם להוראת תקנה  -עתירה לבית   14.19

 700 ...... , תיעשה כאשר ידי לשכת ההוצאה לפועל קצרות מלהושיע 388
המבקשים לא הצביעו על טעמים השוללים את האפשרות לאכוף   14.20

 701 ............................. הדין, באמצעות הליכי הוצאה לפועל -את פסק
 701 ............... המשפט -ידי בית -היזקקות למינוי כונס נכסים על  14.21
כונס    14.22 מינוי  נדרש  בוררות  בפסק  שנקבעו  הזכויות  מימוש  לשם 

 702 ........................................................ המשפט - נכסים מטעם בית
אף שהנכס    בחינת ההסדר הדיוני ושיעור שכרו של כונס הנכסים  14.23

 704 ............................................................... נמכר שלא באמצעותו 
 706 ................................................... טרחת כונס נכסים-שכר 14.24
 706 ......... מינוי כונס נכסים, במסגרתו נערך הליך "אנטון פילר"  14.25
פסק  14.26 של  לביצועו  נכסים  כונס  מניות  -מינוי  הנפקת  בעניין  דין 

 707 ............................................................. ואגרות חוב של חברה? 
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נס הנכסים הינה מכוח הנאמנות שהוא חב לרשם  חובתו של כו   14.27
 708 ........................................................................ ההוצאה לפועל 

היא    14.28 הכספית  הזכות  שעל  האם  הממושכנים,  מהנכסים  חלק 
 709 ............................................. המשיבים להעביר לכונס הנכסים?

  388פי תקנה  - המשפט יעשה שימוש מצומצם בסמכותו על-בית  14.29
 710 ................................................................... יםלמנות כונס נכס 

נכסים    14.30 לכינוס  חלופי  הנפקת    -פתרון  שיאפשרו  ערבויות 
החוב   של  מיידי  כתשלום  הרשות  בידי  יופקדו  הנדרשים  האישורים 

 711 ............................................................. מקרקעין לרשות מיסוי  
האם מקרה זה נמנה על אחד מאותם מקרים חריגים, המצדיקים    14.31

 713 .................................................... סטיה מתלם ההוצאה לפועל?
אין לקבוע מינוי כונס נכסים טרם בירור חיובים וזכויות של בעלי    14.32

 714 ............................................................. הדין מכוח פסק הבורר 
מינוי   14.33 לצורך  המצטברים  התנאים  התקיימו  נכסים    האם  כונס 

 714 .................................................................... בתביעה הכספית? 
 716 .... האם היה מורשה התובע לשמש ככונס נכסים של הנתבע?   14.34
האם ניתן למנות כונס נכסים כדי לאכוף הסכם שבפסק הבוררות    14.35

 717 .................................................................. נקבע כי בוטל כדין? 
 718 .... האם יש להפנות את הכונס לאכיפה דרך ההוצאה לפועל?   14.36
 718 ........... מטרת תפיסת המסמכים היא גילוי נכסים שהוברחו 14.37
כוח הזוכה לתפקיד כונס הנכסים, הוא הופך להיות  -עם מינוי בא   14.38

 719 .................................................................... המשפט -פקיד בית
בנסיבו  14.39 נכון  הנכסים  ותפיסת  זמני  נכסים  כונס                  ת מינוי 
 719 ..................................................................................... העניין 
מינוי כונס נכסים לא מוגבל כיום רק למצבים שבהם ניתן היה    14.40

 720 ........................................................................ לעשות כן בעבר 
 721 .................................... דין -מינוי כונס נכסים לביצוע פסק 14.41
והמומחה   14.42 הכונס  של  העברתם  על  להורות  מקום                   אין 

 723 ............................................................................... מתפקידם 
 723 ............................... דין -מינוי כונס נכסים לאחר מתן פסק  14.43
 724 ..... קיים חשש לחוסר אפקטיביות של הליכי ההוצאה לפועל  14.44
 724 ..................................... טרחת כונסי הנכסים - קביעת שכר 14.45
סעד של מינוי כונס נכסים יהיה סעד מרחיק לכת אשר יש לנקוט   14.46

 725 ...................................................................... בו כמוצא אחרון 
מינוי כונס נכסים ללא הסכמת הצדדים בהסכם קומבנציה לא    14.47
 726 ....................................................................................... יחול 

במישור    14.48 טענות  הינן  הנכסים  כונסי  כנגד  המבקש  של  טענותיו 
 727 .................................................................................... האישי 
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זמני  -אי  14.49 סעד  למתן  הבסיסיים  התנאים  של  דחיית    - קיומם 
 728 ................................................ הבקשה למינוי כונס נכסים זמני 

 730 ................................ מינוי כונס נכסים זמני לתפיסת הנכס  14.50
 732 .............. מתן צו מינוי כונס נכסים זמני במעמד צד אחד -אי 14.51
 737 ......................................... מינוי כונס נכסים לתפיסת רכב  14.52

 739 ...................................... הלכה למעשה  -פרק י"ג: תפיסת ראיות 
 739 ....................................................................................... . כללי 1
 739 .......................................................................... . צו אנטון פילר 2

 739 ................................................................................. כללי  2.1
 740 ................................... התנאים להענקת צו מסוג אנטון פילר  2.2

 741 .......................................................................... . הגשת הבקשה 3
 741 ................................................ . על תופש ראיות בהלכה הפסוקה 4

 743 ............................ הלכה ומעשה  -פרק י"ד: עיכוב יציאה מן הארץ 
 743 ....................................................................................... . כללי 1
 743 ........................................ . התנאים בשלהם יינתן צו עיכוב יציאה 2
 743 ......................................................... . תוקפו של צו עיכוב יציאה 3
 743 ......... . העובדות שתקמנה למבקש את העילה לקבל צו עיכוב יציאה 4
 744 ............................................ ידי המבקש - . התחייבות והערובה על5
 744 ......... . ביטול צו עיכוב היציאה לפי בקשת היועץ המשפטי לממשלה 6
 744 ............................... דרכי ההוכחה  -. שהות ממושכת או לצמיתות 7
 746 ....................................... דין ישן   -. צו עיכוב יציאה נגד תושב חוץ 8

 753 ........................................ טה השיפוטיתשער י"ח: ההחל
 753 ................................... לתקנות  133עד   129תקנות  -פרק א': הדין 

 755 .................................................................פרק ב': דברי הסבר
ג': )תשמ"ד(    פרק  הישנות  התקנות  למול  החדשות  השוואה    - התקנות 
 757 ................................................................................ פרטנית

 757 ............. לתקנות החדשות 129תקנה  -דין או החלטה אחרת -. פסק1
 757 ................... לתקנות החדשות  130תקנה   -דין בהיעדר הגנה  -. פסק2
 758 ............. לתקנות החדשות 131תקנה  -. ביטול החלטה לפי צד אחד 3
פסק.  4 מתן  בעת  אליו  -סעד  בתכוף  או             לתקנות   132תקנה    -דין 

 758 ..................................................................................... החדשות 
 759 ....................................... לתקנות החדשות   133תקנה   -. פסיקתה 5

 761 ................................ הלכה ומעשה  -פרק ד': ההחלטה השיפוטית 
 761 ....................................................................................... . כללי 1
 761 .................................................................................. . פסיקתה 2
קודמת.  3 שיפוטית  החלטה  של  תמצית  להוות  הינה  ומטרתה  תכליתה   .

ההחלטה   של  האופרטיבית  תוצאתה  את  מבטאת  הפסיקתה  זה,  באופן 
 762 .................................................................. הקודמת ללא נימוקים 

 763 ........................................ דין שניתן בהיעדר -. בקשה לביטול פסק4
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 763 ................................................................................. כללי  4.1
פסק   4.2 לביטול  הנתבעים  מטעם  כ -בקשה  שניתן  בהיעדר  הדין  נגדם 

 763 ............................................... הבקשה התקבלה בחלקה  -הגנה  
דין שניתן כנגדו בטענה כי לא  -נדונה בקשת המבקש לביטול פסק  4.3

 764 ......................... קשה התקבלה הב -קיבל את כתב התביעה לידיו 
הבקשה    -דין שניתן כנגד המבקש בהיעדר הגנה  -בקשה לביטול פסק  4.4

 764 .................................................................................... נדחתה 
פסק  4.5 לביטול  המבקשים  -בקשה  כנגד  הגנה  בהיעדר  בקשת    - דין 

 765 ................................בקשת המבקש התקבלה  -המבקשת נדחתה 
 765 .............................. הבקשה נדחתה  - דין  - בקשה לביטול פסק 4.6
דין שהורה על דחיית התביעה, שניתן  -בקשת התובעת לבטל פסק  4.7

 766 ............................ הבקשה התקבלה   -לאחר שלא התייצבה לדיון 
 766 . הבקשה נדחתה   -דין שניתן בהיעדר הגנה - בקשה לביטול פסק 4.8
  - דין ולסגירת תיק מסיבה טכנית"  -בקשת המבקש "לביטול פסק  4.9

 767 ........................................................ נדחתה  בקשת רשות ערעור
 767 ........ הבקשה התקבלה  -דין שניתן בהיעדר הגנה -ביטול פסק 4.10
הדין לאחר שלא התייצבה  -בקשת הנתבעת להורות על ביטול פסק 4.11

 767 ...................................... הבקשה נדחתה   -לדיון, לטענתה בשגגה 
דין שניתן כנגדה וזאת עקב טעות  -בקשת המבקשת לביטול פסק   4.12

 768 ...........................................................הבקשה התקבלה   -אנוש 
 768 .........................דין שניתן בהיעדר הגנה -בקשה לביטול פסק 4.13
הבקשה    -הדין שניתן כנגדה  -טעם הנתבעת לביטול פסקבקשה מ  4.14

 769 .................................................................................... נדחתה 
פסק   4.15 לביטול  הגנה  -בקשה  בהיעדר  שניתן            הבקשה   -דין 

 769 ................................................................................. התקבלה 
הגנה    4.16 בהיעדר  שניתן  דין  ספק  לביטול            הבקשה   -בקשה 

 770 ................................................................................. התקבלה 
פסק   4.17 לביטול  הגנה  -בקשה  בהיעדר  שניתן            הבקשה   -דין 

 771 ................................................................................. התקבלה 
הבקשה    -דין שניתן בהיעדר הגנה  -בקשת המבקש לביטולו של פסק  4.18

 771 ................................................................................. התקבלה 
פסק  4.19 לביטול  המבקש  דין  - בקשה  התייצבות  בהיעדר    - שניתן 

 772 ..................................................................... הבקשה התקבלה 
פסק  4.20 לביטול  התייצבות  - בקשה  בהיעדר  שניתן  הבקשה    -דין 

 772 ................................................................................. התקבלה 
פסק  4.21 לביטול  בקשה  הגנה  -נדונה  בהיעדר  שניתן  הבקשה    -דין 

 773 ................................................................................. התקבלה 
פסק  4.22 לביטול  המבקשת  כנגדה  -בקשת  שניתן     הבקשה   -דין 

 773 ................................................................................. התקבלה 
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 773 הבקשה נדחתה   -דין שניתן בהיעדר הגנה -בקשה לביטול פסק 4.23
 774 ......... התקבלה   -שניתן בהיעדר הגנה  דין -בקשה לביטול פסק 4.24
פסק  4.25 לביטול  התייצבות  - בקשה  בהיעדר  שניתן      הבקשה   -דין 

 774 .................................................................................... נדחתה 
פסק   4.26 לביטול  הגנה  -בקשה  בהיעדר  שניתן            הבקשה   -דין 

 775 ................................................................................. התקבלה 
הגנה    4.27 בהיעדר  שניתן  פסק  לביטול                    הבקשה   -בקשה 

 776 ................................................................................. התקבלה 
פסק   4.28 לביטול  הגנה  -בקשה  בהיעדר  שניתן               הבקשה   -דין 

 776 .................................................................................... נדחתה 
- להארכת מועד להגשת הבקשה וביטול פסק   2בקשת נתבע מס'    4.29

 777 .................................... הבקשה התקבלה  - דין אשר ניתן כנגדו ה
הדין שניתן נגד המבקשות בהיעדר כתבי הגנה  - בקשה לביטול פסק  4.30

 777 ................................................................... הבקשה התקבלה  -
פסק   4.31 לביטול  הגנה  -בקשה  בהיעדר  שניתן             הבקשה   -דין 

 778 ................................................................................. התקבלה 
דין שניתן כנגדו בהיעדר הגנה  -לביטול פסק 2בקשה מטעם הנתבע    4.32

 778 ................................................................... הבקשה התקבלה  -
פסק   4.33 לביטול  הגנה  -בקשה  בהיעדר  שניתן                  הבקשה   -דין 

 779 .................................................................................... חתה נד
פסק   4.34 לביטול  הגנה  -בקשה  בהיעדר  שניתן                הבקשה   -דין 

 779 .................................................................................... נדחתה 
הגשת כתב  -דין שניתן נגד המבקשים בשל אי-בקשה לביטול פסק  4.35

 780 ........................................................... הבקשה התקבלה  -הגנה  
הגשת כתב  -דין שניתן נגד המבקשת בשל אי-בקשה לביטול פסק  4.36

 780 ........................................................... הבקשה התקבלה  -הגנה  
פסק  4.37 לביטול  הגנה  -בקשה  בהיעדר  המבקשת  כנגד  שניתן    - דין 

 780 ..................................................................... הבקשה התקבלה 
פסק   4.38 לביטול  אי-בקשה  בשל  המבקש  נגד  שניתן  כתב  -דין  הגשת 

 781 ................................ הבקשה התקבלה  -הגנה והיעדר התייצבות 
הבקשה    -דין שניתן נגד המבקש בהיעדר הגנה  -בקשה לביטול פסק  4.39

 781 ................................................................................. התקבלה 
פסק   4.40 לביטול  הגנה  -בקשה  בהיעדר  שניתן             הבקשה   -דין 

 782 ................................................................................. התקבלה 
פסק  4.41 לביטול  הגנה  -בקשה  בהיעדר  המבקשת  כנגד  שניתן    - דין 

 782 ..................................................................... הבקשה התקבלה 
פסק   4.42 לביטול  המבקשת  -בקשה  נגד  שניתן             הבקשה   -דין 

 783 ................................................................................. התקבלה 
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פסק  4.43 לביטול  הגנה  -בקשה  בהיעדר  המבקשים  נגד  שניתן    - דין 
 783 ..................................................................... הבקשה התקבלה 

פסק   4.44 לביטול  אי  דין-בקשה  בשל  המבקש  נגד  כתב  -שניתן  הגשת 
 784 ........................................................... הבקשה התקבלה  -הגנה  
שטר    4.45 של  לביצועו  והתביעה   -התנגדות  התקבלה         ההתנגדות 

 784 .................................................................................... נדחתה 
דין שניתן כנגדם בטענה כי למרות  -בקשת המבקשים לביטול פסק  4.46

 785 ...... הבקשה התקבלה  -שקיבלו כתב התביעה לא הגישו כתב הגנה 
פסק   4.47 לביטול  אי-בקשה  בשל  המבקש  נגד  שניתן  כתב  -דין  הגשת 

 785 ........................................................... הבקשה התקבלה  -הגנה  
פסק  4.48 לביטול  התובע  התקבלה    -הדין  -בקשת  התביעה    -הבקשה 

 786 ....................................................................... הסף - נמחקה על
הנתבע    4.49 פסק  2בקשת  הגנה  -לביטול  בהיעדר  כנגדו  שניתן    - דין 

 786 ..................................................................... הבקשה התקבלה 
הגשת כתב  -דין שניתן נגד המבקשים בשל אי-בקשה לביטול פסק  4.50

 787 ........................................................... הבקשה התקבלה  -הגנה  
פסק  4.51 לביטול  הנתבע  הגנה  די-בקשת  בהיעדר  כנגדו  שניתן    - ן 

 787 ..................................................................... הבקשה התקבלה 
פסק   4.52 לביטול  הגנה  -בקשה  בהיעדר  שניתן                 הבקשה   -דין 

 788 .................................................................................... נדחתה 
  - דין שניתן כנגד המבקש בהיעדר התייצבות  -בקשה לביטול פסק  4.53

 788 ..................................................................... הבקשה התקבלה 
פסק   4.54 לביטול  הגנה  -בקשה  בהיעדר  שניתן                הבקשה   -דין 

 789 .................................................................................... נדחתה 
הבקשה   -דין שניתן בהיעדר הגנה נגד המבקש  -בקשה לביטול פסק  4.55

 789 ................................................................................. התקבלה 
 790 ...... הבקשה התקבלה  -דין בהיעדר הגנה -בקשה לביטול פסק 4.56
על   4.57 הוגשה  הנתבע  -בקשה אשר  ניתן  - לביטול פסק  1ידי  דין אשר 

 790 ............................................... הבקשה התקבלה  -בהיעדר הגנה 
בקשת    4.58 נדחתה  לפיה  בהחלטה  מחדש  לעיין  התובעת  בקשת 

פסק  לביטול  אחד  -המבקשת  צד  במעמד  שניתן            הבקשה   -הדין 
 791 .................................................................................... נדחתה 

פסק   4.59 לביטול  התובע  -בקשה  בהיעדר  שניתן           הבקשה   -דין 
 792 ................................................................................. התקבלה 

בית  4.60 החלטת  על  ערעור  רשות  במסגרת  -בקשת  השלום.  משפט 
דין שניתן נגדה  - לביטול פסק   1החלטה זו, נדחתה עתירת המבקשת מס'  

 792 .................................................. הבקשה נדחתה -בהיעדר הגנה 
דין שניתן כנגדה  -בקשה אשר הוגשה מטעם הנתבעת לביטול פסק  4.61

 793 ............................................. הבקשה התקבלה  -בהיעדר הגנתה 
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הבקשה התקבלה   -דין שניתן בהיעדר הגנה  -בקשה לביטול פסק  4.62
 ............................................................................................. 794 

 794 הבקשה נדחתה   -דר הגנה דין שניתן בהיע-בקשה לביטול פסק 4.63
פסק  4.64 לביטול  הגנה  -בקשה  בהיעדר  המבקשים  כנגד  שניתן    - דין 

 795 .......................................................................... הבקש נדחתה 
- דעת בית-הדין מוגשת מכוח "שיקול-ככל שהבקשה לביטול פסק  4.65

משפט" כבמקרה דנן, הנטל על מבקש הביטול להראות כי קיים סיכוי  ה
- להצדיק את הסיבה לאיהדין תשתנה התוצאה ו- טוב שאם יבוטל פסק

זלזול  על  מצביעים  שאינם  ראויים  בטעמים                          התייצבותו 
 795 .......................................................................... המשפט -בבית
  60הגנה הוא  )ב( לתקנות המועד להגשת כתב  9כפי שנקבע בתקנה    4.66

כפי   התביעה,  כתב  הנתבע.  לידי  התביעה  כתב  המצאת  ממועד  ימים 
תעודת   במספר  שנפלה  בטעות  ואין  למבקש,  הומצא  במקור,  שהוגש 
הזהות שתוקנה או בטעות הסופר לעניין השם, כדי להאריך את המועד  

 796 .................................................................. להגשת כתב ההגנה 
דין  -בהתאם לפסיקה ומשהבקשה הוגשה במועד הקבוע בדין, פסק  4.67

בהיעדר  הצדק    שניתן  מחובת  ביטול  עילות:  בשתי  לביטול  ניתן  הגנה 
 796 .................................... המשפט -דעתו של בית-וביטול לפי שיקול

 796 ............................................................. . מינוי כונס נכסים קבוע 5
 796 ................................................................................. כללי  5.1
ספציפי    5.2 נכס  על  דווקא  לאו  קבוע  נכסים  כונס  למינוי    - דוגמאות 

שיקול בית-במסגרת  של  על-הדעת  תקנה  -המשפט  לתקנות    132פי 
 797 ................................................................................. החדשות 
 797 ........................... מינוי כונס נכסים לשם אכיפת צו בניה  5.2.1
 799 ............................ פירוק שיתוף במקרקעין או מיטלטלין  5.2.2
 800 ........................ מינוי כונס נכסים לאכיפת תביעה כספית  5.2.3
 804 ................................ כונס נכסים לביצוע פירוק שותפות  5.2.4
 805 ......... דין למימוש אופציה -מינוי כונס נכסים לביצוע פסק  5.2.5
למינוי  5.2.6 בבקשה  ההחלטה  את  לעכב  מן    בקשה  הנכסים  כונס 

 806 ................ היושר עד להכרעה בתביעה נפרדת שהגישו הנתבעות 
 808 ............................................... כינוס נכסים כסעד קבוע  5.2.7

 821 ......................................................... שער י"ט: הערעור 
 821 ................................... לתקנות  150עד   134תקנות  -הדין פרק א': 

 827 .................................................................פרק ב': דברי הסבר
)תשע"ד(   הישנות  התקנות  למול  החדשות  התקנות  ג':  השוואה   -פרק 

 835 ................................................................................ פרטנית
ע1 הגשת  ערעור  .  רשות  בקשת  או                    לתקנות    134תקנה    -רעור 

 835 ..................................................................................... החדשות 
 837 ................. לתקנות החדשות  135תקנה   -. הבטחת הוצאות המשיב 2
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 838 ............................ לתקנות החדשות  136תקנה  -. משיבים בערעור  3
 838 ........................................ לתקנות החדשות  137תקנה  -. מועדים 4
 839 .................................. לתקנות החדשות   138תקנה   -. דיון בערעור 5
החלטה  6 על  ערעור  רשות  זמני  .  סעד             לתקנות   139תקנה    - בעניין 

 841 ..................................................................................... החדשות 
בכתב  7 לסיכומים  והשלמה  בכתב  תשובה           לתקנות   140תקנה    -. 

 841 ..................................................................................... החדשות 
 842 ............................... לתקנות החדשות  141תקנה   -. בקשה בערעור 8
 843 ........ לתקנות החדשות  142תקנה  -. תיקון ערעור או תשובה בכתב  9

 843 ............................לתקנות החדשות  143תקנה   -. איחוד ערעורים 10
 844 .................. לתקנות החדשות  144תקנה   -. ראיות חדשות בערעור 11
 844 .................................לתקנות החדשות   145תקנה   -יכוב ביצוע . ע12
 845 ......... לתקנות החדשות  146תקנה   -המשפט בערעור - . סמכות בית13
 845 ............ לתקנות החדשות 147תקנה  -. מחיקה או דחיה של ערעור 14
 846 ........................ לתקנות החדשות   148תקנה  -הדין בערעור - . פסק15
החלטה16 ערכאות    .  שתי  לאחר  ערעור  רשות  א  148תקנה    -בבקשת 

 847 ......................................................................... לתקנות החדשות 
לערער  17 רשות  בקשת  מיוחדות    - .             לתקנות   149תקנה    -הוראות 

 847 ..................................................................................... החדשות 
פסק18 שאינן  השגות  על  החלטה                  לתקנות   150תקנה    -דין  -. 

 848 ..................................................................................... החדשות 
הדיון בערעור   -  01.01.21המשפט העליון מיום  -פרק ד': הנחיית נשיאת בית 

 851 ........................................... אסמכתאות וראיות חדשות בערעור -
 851 ........................................................................... . הדיון בערעור 1
 851 ........................................... . אסמכתאות וראיות חדשות בערעור 2

 853 ................................................ הלכה ומעשה -פרק ה': הערעור 
 853 ....................................................................................... . כללי 1
 854 ....................................................... . תחימת היקף כתבי הטענות2
. ערעור/בקשת רשות ערעור שהוגש/ה בהיקף גדול מעל הקבוע בתקנות  3

 855 ..................................................................................... החדשות 
הגופן  4 העמודים,  למגבלת  ובניגוד  יתר  בפירוט  נערך  הערעור  כתב   .

לא תואמים את הקבוע בהוראת מנהל בתי - והרווחים שנקבעו בתקנות 
 855 ................................................. המשפט בדבר צורת מסמך ומבנהו 

 856 ................. . תחולת התקנות החדשות חלות גם על תביעות ייצוגיות 5
 857 ...................... . תצהירים שצורפו לבקשת רשות הערעור ללא היתר 6
ה 7 ושלא  הערעור  להודעת  שצורפו  מסמכים  בבית.                     משפט -וגשו 

 858 ...........................................................................................קמא
תקנה  8 מיצוות  הערובה,  של  מטרתה  הדין    135.  ומה  החדשות  לתקנות 

 859 ........................................................ קיום ההוראה-במקרה של אי
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היעדר  9 להוכיח  ערובה  מהפקדת  או  אגרה  מתשלום  פטור  המבקש  על   .
 859 .................................................. יכולת כלכלית ואת סיכויי ההליך 

 860 ...................................................................... המשיבים . זהות 10
 860 .............................. . המועדים להגשת ערעור/בקשת רשות ערעור 11
 861 ...... . ההבדל בין המועדים נשוא התקנות הישנות לתקנות החדשות 12
 862 ............................... . עקיפת מועדים באמצעות בקשה לעיון חוזר 13
ממועד המצאת    - ין הימים של המועד להגשתו של הערעור  . תחילת מני 14

 862 .............................................................. הדין או הפסיקתה? -פסק
 863 ........................................................ כספי ערבון ניתנים לעיקול 15
 863 .............. המשפט של ערעור לפסוק-. החלטות דיוניות שרשאי בית16
זמני מיצוות תקנה  17 בעניין סעד    139. הדיון ברשות ערעור על החלטה 

 864 ......................................................................... לתקנות החדשות 
 864 ....................................נות החדשות לתק 139. מטרתה של תקנה 18
 864 ......................... . המסלול הדיוני לגבי הגשת תשובה בכתב ערעור 19
 864 ..... לתקנות החדשות  140. היקפו של כתב התשובה כמיצוות תקנה 20
 865 ................................................ . הגשת סיכומים במסגרת ערעור 21
אי22 על  הסנקציה  בכתב  הגשת  -.  לסיכומים  השלמה  או  בכתב  תשובה 

 865 ........................................................................................ במועד 
 865 ............................................................. . בקשה במסגרת ערעור 23
 865 .................................................... . תיקון ערעור או כתב תשובה 24
 866 ...................................................................... . איחוד ערעורים25
 867 ............................................................. . ראיות נוספות בערעור 26
 867 ................................................. משפט של ערעור -. סמכויות בית27
 867 ...................................................... . מחיקה או דחיה של ערעור28
 868 .................................................................. הדין בערעור - . פסק29
 868 ...... א לתקנות החדשות 148ה  . בבקשות רשות ערעור כמיצוות תקנ30

 868 ................................................................................ כללי  30.1
 869 ......................... הוראות מיוחדות לעניין בקשת רשות ערעור  30.2

 870 .................................... דין -. ערעור על החלטות שאינן בגדר פסק31
 870 ................................. בלו כדין בערכאה הקודמת" . "הוגשו והתק32
 871 ..................... . תשלום אגרה והתנאים למתן פטור מתשלום אגרה 33
 873 ................................................. . המועד להגשת "ערעור שכנגד" 34
 873 ........................................................................... . עיכוב ביצוע 35

 873 ................................................................................ כללי  35.1
בקשת    - המשפט המחוזי  -דינו של בית-בקשה לעיכוב ביצוע פסק  35.2

 874 ................................................................. רשות ערעור נדחתה 
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המשפט המחוזי, שבגדרו  - הדין של בית-בקשה לעיכוב ביצוע פסק  35.3
פט המחוזי על אכיפת ההסכם שנערך בין המבקש לבין  המש-הורה בית

הצדדים   החזיקו  בה  החברה  וחיסול  השותפות  לפירוק    - המשיבים, 
 875 ................................................... הבקשה התקבלה באופן חלקי 

בית  35.4 החלטת  ביצוע  לעיכוב  השלום  -בקשה  הבקשה    -המשפט 
 875 ................................................................................. התקבלה 

הבקשה   -משפט השלום -דינו של בית -בקשה לעכב את ביצוע פסק 35.5
 876 .................................................................................... נדחתה 

בית  35.6 של  החלטותיו  על  שנסבה  ביצוע  לעיכוב  המשפט  -בקשה 
 877 ...................... הבהקשה נדחתה  -המחוזי שהורה על מימוש דירה 

בית  35.7 שנתן  החלטה  של  ביצועה  לעיכוב  המחוזי  -בקשה  המשפט 
מותנה  -מרכז הפטר  תנאי  של  שינוי  על  שהורה               הבקשה   -לוד 

 878 ................................................................................. התקבלה 
בי  35.8 לעיכוב  ביתבקשה  החלטת  את  -צוע  שדחה  השלום  המשפט 

הבקשה    - דין שניתן כנגדו בהיעדר הגנה  -בקשת המבקש לביטול פסק 
 879 .................................................................................... נדחתה 

פס  35.9 ביצוע  עיכוב  למתן  בית -ק בקשה  של  השלום  -דינו    - משפט 
 879 ........................................................................ הבקשה נדחתה 

 880 ................. הבקשה נדחתה  -בקשה למתן סעד זמני בערעור   35.10
דין לפיו חוייבו המבקשות לשלם  -בקשה לעיכוב ביצוע חיובי פסק  35.11

 880 .............................. הבקשה התקבלה בחלקה   -פיצויים   1למשיב 
 881 ....................... קשה נדחתה הב  -בקשה לעיכוב ביצוע חלקי  35.12
המשפט המחוזי. בגדרה  -בקשה לעיכוב ביצוע החלטתו של בית  35.13

למבקש   בעבר  ניתן  אשר  ההפטר  צו  בוטל  ההחלטה              הבקש   -של 
 881 .................................................................................... נדחתה 

הזכויות    35.14 העברת  על  המורה  הפסיקתא  ביצוע  את  לעכב  בקשה 
 882 .................. הבקשה נדחתה  -במקרקעין לזוכות במכר המקרקעין 

הנתבעת    35.15 פסק  1בקשת  ביצוע                      הבקשה   -דין  -לעיכוב 
 882 .................................................................................... נדחתה 

הדין בכל הנוגע להסרת צו  -בקשת המבקשת לעיכוב ביצוע פסק  35.16
 883 ....................... הבקשה התקבלה  -המניעה שניתן בתחילת ההליך 

בקשה לעיכוב ביצוע תשלום העיצום הכספי שהטילה המשיבה    35.17
 884 ................................................... הבקשה נדחתה -על המבקשת  

 884 .. הבקשה התקבלה   -דין -בקשה לעיכוב ביצוע חלקי של פסק 35.18
ביצוע    35.19 לעיכוב  בקשה  נדחתה  לפיה  בהחלטה  חוזר  לעיון  בקשה 
 885 ..... הבקשה נדחתה  -דין לפינוי נכס שניתן בהסכמת הצדדים  -פסק

 885 ............ הבקשה נדחתה  -דין משלים - פסק  עיכוב ביצועו של 35.20
בית  35.21 החלטות  ביצוע  לעיכוב  המצאת    -המשפט  - בקשה  דרכי 

 886 ........................................................ הבקשה נדחתה  -מסמכים 
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ידי המפקחת על רישום  - דין שניתן על-בקשה לעיכוב ביצוע פסק  35.22
 886 ........................................................הבקשה נדחתה  -מקרקעין 

המשפט המחוזי, שבגדרו  - הדין של בית-בקשה לעיכוב ביצוע פסק  35.23
 887 .................................. הבקשה נדחתה  -נקבע כי הסכם מכר בטל 

בקשה לעיכוב ביצוע חלקי של החלטת של וועדת הערעורים ביחס    35.24
 888 ................ הבקשה התקבלה בחלקה  - לתשלומים רטרואקטיביים 

 888 ...................... הבקשה נדחתה  -עיכוב פינוי מדירת מגורים  35.25
המשפט המחוזי במסגרתו  - ו של ביתדינ -בקשה לעיכוב ביצוע פסק  35.26

והתקבלה באופן חלקי תביעתה    2נדחתה תביעת המבקשת נגד משיבה  
 889 ................................................... הבקשה נדחתה  - 1נגד משיבה 

משפט השלום במסגרתו  -דינו של בית -בקשה לעיכוב ביצוע פסק  35.27
שכר  בגין  סכומים  מתוך  להשיב  המערער         הבקשה   -טרחה  -חוייב 

 889 .................................................................................... נדחתה 
לע  35.28 שנפסקו  בקשה  הפיצויים,  תשלום  של  חלקי  ביצוע  יכוב 

פי חוק  -משפט השלום בתביעה שהגישו על-דינו של בית -למשיבים בפסק
 889 ....................... הבקשה התקבלה  -פיצויים לנפגעי תאונות דרכים 

בקשה לעיכוב ביצוע תשלום העיצום הכספי עד להכרעה בערעור    35.29
 890 ..................................................................... הבקשה נדחתה  -

פסק  35.30 לעיכוב  במקרקעין    הסכמי  - דין  - בקשה  הזכויות    - מכר 
 890 ........................................................................ הבקשה נדחתה 

המערערת  35.31 בבקשת  ממבנה    החלטה  פינויה  עיכוב  על  להורות 
הבקשה    -המשמש את העסק שהיא מפעילה, עד הכרעה בערעור הנדון  

 891 .................................................................................... נדחתה 
  - ובתם לבקשה לעיכוב ביצוע  בקשת המשיבים להגדלת היקף תש  35.32

 892 ........................................................................ הבקשה נדחתה 
המשפט המחוזי,  -דינו של בית-בקשת המבקשת לעכב את פסק  35.33

שם  -רישום הזכויות בבניין עלהמשפט המחוזי על  -במסגרתו הורה בית 
 892 .................................. הבקשה התקבלה באופן חלקי  - המשיבים 

למתן    35.34 עד  כספים  )חילוט(  הקפאת  על  "להורות  המבקש  בקשת 
 892 ......................................................... הבקשה נדחתה  -הוראה" 

פסק  35.35 ביצוע  לעיכוב  לשלם  -בקשה  המבקשת  חוייבה  לפיו  הדין, 
הפקעת   בגין  פיצוי  מקרקעין    7למשיבים  התקבלה    -חלקות  הבקשה 

 893 ................................................................................... בחלקה 
 893 ............ הבקשה נדחתה -יכוב הליכים טרם ערעור  בקשה לע  35.36
 894 .. הבקשה נדחתה   -בקשה לעיכוב ביצוע נחלטה למכירת נכס  35.37
 895 ...... הבקשה נדחתה  -פינוי נכס מסחרי   -בקשת לעיוב ביצוע  35.38
פסק  35.39 ביצוע  לעיכוב  ממקרקעין    -הדין  -בקשה  הבקשה    -סילוק 

 895 .................................................................................... נדחתה 
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סילוק יד    - הדין עד להכרעה בערעור  -בקשה לעיכוב ביצוע פסק  35.40
 896 ............................................ הבקשה התקבלה בחלקה  - ממחסן 

בית  35.41 המשפט המחוזי. במסגרת  -בקשת רשות ערעור על החלטת 
להגשת   בע"מ,  גלובוס מקס  מפרקי חברת  ההחלטה, התקבלה בקשת 
תובענה נגד נושאי המשרה בחברה, בטענה לקיומה של התרשלות מצדם  

 897 ..................................................................... הבקשה נדחתה  -
משפט השלום בחיפה שהורה  -דינו של בית- עיכוב ביצוע של פסק  35.42

הדלק   תחנת  ממתחם  ידו  את  לסלק  התקבלה   -למבקש      הבקשה 
 897 .................................................................................. בתנאים 

משפט השלום  - דינו של בית-בקשה להורות על עיכוב ביצוע פסק  35.43
 898 ..................................................................... הבקשה נדחתה  -

משפט השלום, המחייב  -בקשה לעיכוב ביצוע של החלטה של בית 35.44
ש"ח להבטחת    9,000המשפט סך של  -את המבקש להפקיד בקופת בית

 899 .............................................. הבקשה נדחתה  -שכרו של הבורר 
 899 .. הבקשה נדחתה   -בקשה לעיכוב הליכים טרם הגשת ערעור  35.45
"בקשה למתן צו ארעי לעיכוב ביצוע עד לתיקון הבקשה בהתאם    35.46

 900 ........................... הבקשה התקבלה  -המשפט"  -להוראות כב' בית
פסק  35.47 ביצוע  לעיכוב  בית -בקשה  של  השלום  -דינו  כספי    -משפט 

 901 ................................................ הבקשה התקבלה   -הסכם מימון 
בית  35.48 החלטת  ביצוע  לעיכוב  המחוז-בקשה  במסגרתה  המשפט  י 

משיב   בקשת  מקרקעין    1התקבלה  נכס  את           הבקשה   -לממש 
 901 ................................................................................. התקבלה 

פסק  35.49 ביצוע  לעיכוב  ערעור  -בקשה  הוגש  בטרם  הבקשה    - דין 
 902 ................................................................................. התקבלה 

 902 ................. הבקשה נדחתה  -בקשה דחופה לעיכוב החלטות  35.50
פסק  35.51 ביצוי  לעיכוב  ההוצאה    -דין  -בקשה  בלשכת  גביה  הליכי 

 903 ............................................................ הבקשה נדחתה  -לפועל 
 904 ............. ההחלטה בדבר עיכוב הצו הזמני איננה בתוקף עוד   35.52
פסק  35.53 ביצוע  לעיכוב  בית-בקשה  של  בגדרו  - דינו  המחוזי  המשפט 

 904 ................... הבקשה נדחתה  -משפט קמא על סילוק יד -הורה בית
המשפט המחוזי ואשר  -לטתו של ביתבקשת רשות ערעור על הח  35.54

פסק  ביצוע  לעיכוב  המבקשת  בקשת  את  בית-דחתה  של  משפט  -דינו 
לפינוי   המבקשת  נגד  המשיבות  תביעת  התקבלה  בגדרו  ואשר  השלום 

 905 ........................................................... הבקשה נדחתה  -מושכר 
פסק  35.55 ביצוע  לעיכוב  במסגרתו  -בקשה  אשר  המשיבים  נגד  דין 

 906 ....... הבקשה התקבלה  -נדחתה תביעת המבקשת נגד משיבים אלו 
פסק  35.56 ביצוע  לעיכוב  כספי    -דין  -בקשה                       הבקשה   -חוב 

 906 .................................................................................... נדחתה 
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עיכוב הליכי ההוצאה לפועל בהם נקטה המשיבה נגד המבקשים    35.57
 907 ...................................... הבקשה נדחתה  -לסילוק ידם מהקרקע  

פסק  35.58 ביצוע  לעיכוב  ב -בקשה  ביתדין  נעתר  המשפט  -מסגרתו 
לבקשת המשיבה להגר עם הקטין לארה"ב, וזאת עד להכרעה בערעור  

 908 .................................... הבקשה התקבלה  -הדין - שהוגש על פסק
משפט השלום. במסגרת  -דינו של בית-בקשה לעיכוב ביצוע פסק  35.59
ש"ח בתוספת    200,757הדין חוייבה המערערת לשלם למשיב סך  -פסק

 909 ................ הבקשה נדחתה   -דין -הוצאות משפט ושכר טרחת עורך
פסק  35.60 ביצוע  עיכוב  על  להורות  ממקרקעין    -דין  -בקשה    - פינוי 

 909 ..................................................................... הבקשה התקבלה 
 910 ..... הבקשה נדחתה  - חד לעיכוב הליכים בקשה במעמד צד א  35.61
הבקשה    - דין כספי עד להכרעה בערעור  -בקשה לעיכוב ביצוע פסק  35.62

 911 .................................................................................... נדחתה 
נדחתה בת  -דין  -בקשה לעיכוב פסק  35.63 ימנעו  הבקשה  נאים, אשר 

 911 .............. מהמשיבים לבצע עסקה במקרקעין, עד להכרעה בערעור 
פסק  35.64 ביצוע  לעיכוב  בית-בקשה  של  חלקי  המחוזי  -דין  המשפט 

רשאים לאכוף את הסכם המכר שכרתו    2-1קבע כי המשיבים  שבגדרו נ
 912 ................................................. הבקשה נדחתה - עם המבקשים 

הבקשה    -  הדין שניתן על דרך הפשרה-בקשה לעיכוב ביצוע פסק  35.65
 913 .................................................................................... נדחתה 

בית   35.66 החלטת  ביצוע  לעיכוב  במסגרתה  -בקשה  השלום  משפט 
בית מומחה  פסילת  על  להורות  המבקשת  בקשת    - המשפט  -נדחתה 

 913 ........................................................................ נדחתה הבקשה 
הבקשה    - בקשה למתן סעדים זמניים הנוגעות למתחם בירושלים    35.67

 914 ................................................................................. התקבלה 
להמשיך בקידומו    2-1בקשה למתן סעד זמני האוסר על משיבות    35.68

 914 .................................................... הבקשה נדחתה - ל פרוייקט ש
משפט השלום  - דינו של בית-בקשה להורות על עיכוב ביצוע פסק  35.69

  50,000עולה על  סכום ה  2  -ו   1שחייב את המבקשים לשלם למשיבים  
 915 .............................................................. הבקשה נדחתה  -ש"ח 
פסק  35.70 ביצוע  לעיכוב  סוגיית  -בקשה  על  כולה  המושתתת  הדין 

 916 ........................................................... הבקשה נדחתה  -החבות  
פסק  35.71 של  ביצועו  על-עיכוב  המורה  מגורים  -דין,  דירת    - פינוי 

 916 .........................................................הבקשה התקבלה בתנאים 
עיכוב ביצוע ההחלטה, וזאת עד להחלטה בבקשת רשות הערעור    35.72

 917 ................................................................... הבקשה התקבלה  -
הדין אשר דחה את תביעתו למתן  -בקשת התובע לעכב את פסק  35.73

תקף   הנתבעת  לבין  בינו  שנחתם  הפיתוח  הסכם  כי  הבקשה    -הצהרה 
 918 .................................................................................... נדחתה 
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ושכר  35.74 משפט  הוצאות  תשלום  ביצוע  לעיכוב    - טרחה  -בקשה 
 919 ........................................................................ הבקשה נדחתה 

- דינו החלקי של בית-בקשתו של הנתבע לעכב את ביצועו של פסק  35.75
 919 .......................... הבקשה נדחתה  -פינוי הדירה -שפט המורה על מ

של פסק  35.76 ביצועו  נכס מסחרי,  -הנטיה לעכב  פינוי  על  דין שהורה 
כבמקרה הנדון, היא חלשה יותר בהשוואה לנטיה לעכב ביצועו של פינוי  

 920 .............................................................. נכס המשמש למגורים 
וב שהמבקשים יעשו דבר פוזיטיבי, אלא שאם ברצונם  אין כל חי  35.77

הדין.  -להקצות מגרשים, או אז עליהם לפעול בדרך שהותוותה בפסק
לאפשר   מקום  אין  הזאת  לעת  כי  פשיטא  מנגד,  אך  הדבר.  בידיהם 

בפסק שהותוותה  בדרך  שלא  מגרשים  להקצות  בכך  -למבקשים  הדין. 
 920 ............................................................... הפיך -ייגרם נזק בלתי

 920 .................... ערעור בעין הלכות ישנות  -דין  -. החלטות שאינן פסק36
 924 .................. משפט של ערעור בעין ההלכות הישנות -. סמכויות בית37
 932 .............................. . ראיות נוספות בערעור בעין ההלכות הישנות 38

 935 ............................................................ שער כ': הוצאות 
 935 ................................... לתקנות  157עד   151תקנות  -פרק א': הדין 

 937 .................................................................פרק ב': דברי הסבר
ג': )תשמ"ד(    פרק  הישנות  התקנות  למול  החדשות  השוואה    - התקנות 
 941 ................................................................................ פרטנית

 941 .......................... לתקנות החדשות  151תקנה    -.  תכלית ההוצאות 1
 941 ............................. לתקנות החדשות  152תקנה   -. פסיקת הוצאות 2
 942 ............................ לתקנות החדשות  153תקנה   -. שיעור ההוצאות 3
ב4 הוצאות  פסק .  הגנה  - הינתן  בהיעדר             לתקנות   154תקנה    - דין 

 944 ..................................................................................... החדשות 
 944 .............................. לתקנות החדשות  155תקנה   -. הוצאות משפט 5
 944 ................ לתקנות החדשות  156תקנה   -. הארכת הליך שלא לצורך  6
 945 ................. לתקנות החדשות  157תקנה   -. ערובה לתשלום הוצאות 7

 947 ..................................... הלכה ומעשה  -': הוצאות המשפט פרק ד
 947 ....................................................................................... . כללי 1
 947 .......................................................... . פסיקת הוצאות כסנקציה 2
 948 ............................................................ . הוצאות לטובת המדינה 3
 949 ................................................. . הוכחת בקשה לפסיקת הוצאות4
 949 ........................................... המשפט בפסיקת הוצאות -. חובת בית5
 950 ...................................................................... . הוצאות ריאליות 6
 951 .............................. המשפט -ידי בית -. שיעור ההוצאות שייקבע על7
 951 ....... דין בהיעדר הגנה -שייפסק במקרה של מתן פסקהטרחה -. שכר8
תקנה  9 שהביאה  השוני  בתקופת    154.  המצב  לעומת  החדשות  לתקנות 

 951 .................................................................. חלות התקנות הישנות 
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 952 ........................... . פסיקת הוצאות בערעור אינה פרס ואינה עונש 10
 952 ............................................................. . חובת פירוט ההוצאות 11
 953 ........ יון בכל ההליך שלא לצורך . הסנקציה  על מי שהאריך את הד12
 953 .................................................................................. . דין ישן 13

 953 ............. לתקנות הישנות   512תקנה   -קביעת סכום ההוצאות   13.1
 955 ........... לתקנות הישנות 514תקנה  -הארכת דיון שלא לצורך  13.2

 957 ........................................ לתקנות  157תקנה   -ערובה להוצאות   .14
 957 ................................................................................ כללי  14.1
 958 חיוב תובע שהיא חברה פרטית בערבון מוגבל בהפקדת ערובה  14.2
 959 .........................לתקנות הישנות  511תקנה   - הטלת הוצאות  14.3
, בהפקדת ערובה להוצאות  3-2נתבעים לחיוב המשיבות  בקשת ה   14.4

שותפות    - הנתבעים   הסכם  בחלקה    - הפרת  התקבלה                הבקשה 
 964 ...................................................................................... הארי 
ות על הפקדת ערובה של תושבת חוץ  בקשה מטעם הנתבעים להור  14.5

 965 ................................................................... הבקשה התקבלה  -
  3  - ו  2יורה לתובעים    המשפט -המבקשים כי בית -בקשת הנתבעים  14.6

 965 .............. הבקשה התקבלה בחלקה  -להפקיד ערובה להוצאותיהם 
בקשה לחיוב התובע בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבע היה    14.7

 966 ........................................... הבקשה התקבלה   -דחה התביעה ות
בקשת הנתבעת לחייב התובעת בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות   14.8

 967 .... נדחתה הבקשה  -המשפט, באם תידחה תביעתה לסעד הצהרתי  
בית  14.9 כי  הנתבעות  ערובה  -בקשת  להפקיד  לתובעת  יורה  המשפט 

ש"ח , וזאת כתנאי    1,000,000להוצאותיהן בהיקף שלא יפחת מסך של  
 967 ........................................... הבקשה נדחתה  -לו של ההליך לניהו
על  14.10 ערובה  הפקדת  על  להורות  הנתבעים  התובעים,  - בקשת  ידי 

בהליך   ההגנה  כתב  הוגש  בטרם  עוד  שהוגשה           הבקשה    -בקשה 
 968 ................................................................................. התקבלה 

להגדלת  14.11 יחוייב    בקשה  שהתובע  הנתבעים,  להוצאות  הערובה 
 969 .......................................................הבקשה התקבלה  -להפקיד 

הבקשה התקבלה    -בקשת הצדדים השלישיים להפקדת ערובה    14.12
 970 ................................................................................... בחלקה 

הנתבע    14.13 הוצאות  להבטחת  ערובה,  להפקדת  הבקשה    -בקשה 
 970 .................................................................................... נדחתה 
בקשה לחיוב התובע בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבע    14.14

 971 ..................................... הבקשה התקבלה   -היה ותדחה התביעה 
בקשת הנתבעת לחייב התובעת בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות    14.15

הצהרתי   לסעד  תביעתה  תידחה  באם                    הבקשה   -המשפט, 
 972 ................................................................................. התקבלה 
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בית  14.16 כי  הנתבעות  ערובה  -בקשת  להפקיד  לתובעת  יורה  המשפט 
 972 ................................................... הבקשה נדחתה -להוצאותיהן 

על  14.17 ערובה  הפקדת  על  להורות  הנתבעים  התובעים  - בקשת    - ידי 
 973 ........................................................................ הבקשה נדחתה 

יחוייב    14.18 שהתובע  הנתבעים,  להוצאות  הערובה  להגדלת  בקשה 
 973 .......................................................הבקשה התקבלה  -להפקיד 

בית  14.19 בקופת  להפקיד  לתובע  להורות  הנתבעת    המשפט -בקשת 
בסך   להמשך    50,000ערובה  וכתנאי  הוצאותיה  לפחות להבטחת  ש"ח 

 974 .................................... הבקשה נדחתה  -בירור התובענה שבנדון  
לתובע    14.20 להורות  הנתבע  מטעם  להבטחת  בקשה  ערובה  להפקיד 

 975 ............................................ הבקשה נדחתה   -תשלום הוצאותיו 
לתשלום    14.21 ערובה  להפקיד  לתובע  להורות  הנתבעים  בקשת 

 975 ............................... קשה התקבלה הב  -תושב חוץ  -הוצאותיהם 
התובעת שכנגד, בהפקדת  -ביקש לחייב את החברה הנתבע שכנגד    14.22

מנת להבטיח את הוצאותיו,  -מסכום תביעתה, על  10%ערובה בגובה של  
 976 .......................... הבקשה התקבלה  -היה והתביעה שכנגד תידחה  

המבקשים    14.23 הוצאות  להבטיח  ערובה  להפקדת  המשיבים  חיוב 
 976 ............................................................ הבקשה נדחתה  - בהליך 
להוצאותיה    14.24 ערובה  בהפקדת  המשיב  לחיוב  המבקשת    - בקשת 

 977 .................................................... הבקשה נדחתה -תביעת סרק  
ערו  14.25 בהפקדת  שכנגד  התובעים  לחיוב  שכנגד  הנתבע  בה  בקשת 

 978 ............... הבקשה נדחתה   -לשון הרע   -להבטחת הוצאותיו בהליך 
שכנגד    14.26 התובעות  את  לחייב  שכנגד  בתביעה  הנתבעות  בקשת 

 978 .. הבקשה התקבלה  -בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות המבקשות 
המשפט בגדרה התנה  -לטתו של ביתבקשת רשות ערעור על הח   14.27

המשיבים   שהגישו  לבקשה  המבקשת  בהתנגדות  הדיון    2  -ו  1את 
ההליך   במסגרת  כה  עד  לחובתה  שנפסקו  ההוצאות  כל    - בתשלום 

 979 ..................................................................... הבקשה התקבלה 
 979 ................................................................. עניינים שונים  14.28

 983 ........................................................ שער כ"א: המצאות 
 983 ................................... לתקנות  169עד   158תקנות  -פרק א': הדין 

 989 .................................................................פרק ב': דברי הסבר
ה התקנות  למול  החדשות  התקנות  ג':  )תשמ"ד(  פרק  השוואה    - ישנות 

 995 ................................................................................ פרטנית
 995 ........ לתקנות החדשות   158תקנה   -. מטרת ההמצאה והמצאה כדין 1
 995 ........................................ לתקנות החדשות  159תקנה  -. הגדרות 2
 996 ................................ לתקנות החדשות  160תקנה   -. חובת המצאה 3
 996 ................. לתקנות החדשות  161תקנה   - ומועדיה . דרכי ההמצאה 4
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אלקטרוני  5 באמצעי  להמצאה  חריגים                 לתקנות    162תקנה    -. 
 1000 ................................................................................... החדשות 

 1001 ........................... לתקנות החדשות  163תקנה  -. ביצוע ההמצאה 6
 1003 ............................ לתקנות החדשות  164תקנה  -. תחליף המצאה  7
 1004 ............. לתקנות החדשות  165תקנה   -יות להמצאה  . הוראות כלל 8
 1004 ....... לתקנות החדשות  166תקנה   -. המצאה מחוץ לתחום השיפוט 9

 1006 ...... לתקנות החדשות  167תקנה  -. הליך ההמצאה מחוץ למדינה  10
למדינה  11 מחוץ  להמצאה  סמכות  מכוח  לכפירה  בקשה    168תקנה    -. 

 1007 ....................................................................... לתקנות החדשות 
 1007 ..... לתקנות החדשות  169תקנה  -. המצאה לנתבע שכפר בסמכות 12

 1009 ............................ הלכה ומעשה  -דין - פרק ד': המצאת כתבי בית 
 1009 ..................................................................................... . כללי 1
 1010 .......................................................... . דרכי ההמצאה ומועדיה 2

 1010 ..........................................................המצאה אלקטרונית  2.1
 1010 ......................................................... המצאה בפקסימילה  2.2

 1010 ......................................................................... כללי  2.2.1
 1011 ........................ מקרים שלא תחול המצאה אלקטרונית  2.2.2
 1011 ...דין ראשון בהמצאה בדואר אלקטרוני -המצאת כתב בי 2.2.3

 1011 ................................................................. המצאה בדואר  2.3
 1011 .................................................... המצאה במסירה אישית  2.4

יב ביום ה' )בשעה שלא תועדה( תוך  . מה דינה של המצאה שהומצאה למש3
 1012 ........ ? 17:16שוידוא טלפוני לקבלת הפקס נעשה באותו היום בשעה  

 1012 ................................................... . היעדר הודעת אימות מסירה4
 1012 ..................................... לתקנות החדשות  161תחולת תקנה -. אי5
 1012 ..................... . הוכחת היעדר מסירה לכתובת הדואר האלקטרוני 6
 1013 ..................................................................... בהדבקה . מסירה 7
 1014 ................................................... . שליח והמצאה בדרך הדבקה8
 1014 ............................................ דין שנשלח בדואר אלקטרוני -. פסק9

 1015 ...............................15:00. מסמך שהומצא בפקס לאחר השעה 10
 1015 ...... שלח לכתובת שצויין בכתב הגנתה של בעל הדין . זימון לדיון נ11
 1016 ......................................................... . בקשה לתחליף המצאה 12
 1016 .............................................. . ערעור פסלות אשר הוגש בפקס 13
 1016 .................................... הדין או הפסיקתה -פסק. מועד המצאת 14
שלא 15 רשום  בדואר  במסירה  מדובר  כי  עולה  ממנו  מסירה  אישור   .       

 1016 ...................................................................................... נדרשה 
 1017 ... המשפט בנט המשפט -. צפיית בעל דין באופן יזום בהחלטת בית16
 1017 .............................. לתקנות החדשות  163פי תקנה -. המצאה על17
 1017 .................................................................... . מסירה לתאגיד 18
 1018 ........................................... דין עבור תושב זר -. המצאה לעורך 19
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 1021 .................... המשפט ביחס להתיר תחליף המצאה - . סמכות בית20
 1021 .............................................................................. כללי  20.1
האדם הנמען הוא תושב ישראל ויש לו מען קבוע אך לא ניתן לא    20.2

 1021 ....................................................... ניתן להמציא את המסמך 
 1021 ............ הנמען אינו תושב ישראל אך נמצא בתחומי המדינה  20.3
 1021 ........................... מסרוני וואטסאפ כדרך לתחליף המצאה  20.4
בי  20.5 כתבי  לקבל את  סירב  עבור  -תחליף המצאה כאשר האב  הדין 

 1022 .................................................................................. הנתבע 
בתי  20.6 מנהל  והוראות  המצאה  בדבר  אישורים          המשפט -שמירת 
 1022 ...................................................................................... מהן 

 1022 ........................................... . המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט 21
 1024 ................................................ . בקשה להמצאה מחוץ למדינה 22
 1024 .................................................. ול היתר המצאה. בקשה לביט23
 1025 .......................... . המצאת תביעה אל נתבע מחוץ למדינה במייל 24
 1025 ..................................... המשפט בישראל -. כפירה בסמכות בית 25
לתקנות החדשות הדנה בהמצאה לנתבע שכפר    169. תכליתה של תקנה 26

 1025 ................................................................... המשפט -סמכות בית 
בי  כתבי  המצאת  ה':  בתי  -דין  - פרק  שיפות  המש-הלכות  הישן  בדין  פט 

 1027 .................................................. בשינויים המחוייבים אף כיום
 1027 .......................... דין מול כלל ה"המצאה" -. "ידיעה" על כתב בית1
 1028 ............................... האם המצאה במשמע?  -. צפיה בנט המשפט 2
 1029 .............................. לתקנות הישנות  476תקנה  -. המצאה כיצד? 3
למורשהו  4 או  גופו  לנמען  היא  ההמצאה                 לתקנות   477תקנה    -. 

 1032 ..................................................................................... הישנות 
 1034 .......... לתקנות הישנות   478תקנה   -דין - . מורשה לקבלת כתבי בית 5
 1034 .............. לתקנות הישנות 479תקנה  -. המצאה לבעלי דין אחדים 6
 1035 ........................... לתקנות הישנות  480תקנה   -. מקום שניתן מען  7
יישוב  8 למזכיר  או  משפחה  לבן  המצאה                  לתקנות    481תקנה    -. 

 1035 ..................................................................................... הישנות 
 1036 .............. לתקנות הישנות 482תקנה  -. המצאה למורשה בעסקים 9

 1039 ............. לתקנות הישנות 483תקנה  -. המצאה בעניין במקרקעין 10
 1040 .......................... לתקנות הישנות  484תקנה   -. המצאה לתאגיד 11
 1041 ...........................לתקנות הישנות  485תקנה    -. המצאה למדינה 12
 1041 ............... לתקנות הישנות   486תקנה   -. המצאה לרשות מקומית  13
 1041 ....................... לתקנות הישנות   487תקנה  -דין -מצאה לפסול. ה14
 1042 ............................... לתקנות הישנות  488תקנה  -. אישור קבלה  15
המצאה  16 לקבל  מסרב  או  נמצא  לא  הנמען           לתקנות   489תקנה    -. 

 1042 ..................................................................................... הישנות 
 1043 .......... לתקנות הישנות  490תקנה  -. רישום זמן ההמצאה ודרכה 17



 תוכן עניינים 

 מח 2022מהדורת 

 1044 ................... לתקנות הישנות  491תקנה   -הדין - . חקירת שליח בי18
 1044 ........... לתקנות הישנות   494-492תקנות  -ידי מוסד - . המצאה על19
על 20 בדואר  המצאה  בית-.                    לתקנות   495תקנה    -המשפט  -ידי 

 1045 ..................................................................................... הישנות 
  490תחולת תקנות  -דין אחד למשנהו ואי-ידי עורך-. המצאה בדואר על 21

 1048 ................... לתקנות הישנות   497  -ו 496תקנות  -לתקסד"א  491 -ו
בפקסימיליה  22 המצאה  לעורך  - .  לתקנות  497תקנה    -דין  -המצאה  א 

 1048 ..................................................................................... הישנות 
ב לתקנות  497תקנה    -המשפט  -המצאה לבית  - . המצאה בפקסימיליה  23

בי  כתב  והמצאת  אלקטרוני  - הישנות  באמצעי  אלקטרוני  תקנות    - דין 
 1051 ...................................................... ה לתקנות הישנות497-1ב497

 1051 .............................................................................. הדין  23.1
 1053 .............................................................................. כללי  23.2
תקנה    23.3 בדואר 497יישום  ההמצאה  לעניין  לתקסד"א              ג 

 1054 ............................................................................. אלקטרוני 
 1057 ................. לתקנות הישנות  499 -ו  497תקנות   -. תחליף המצאה 24
 1062 .. נות הישנות לתק 500תקנה  -. המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט 25
  502  -ו  501תקנות    -. סדרי הדין בבקשה להמצאה אל מתחום השיפוט  26

 1067 ......................................................................... לתקנות הישנות 
השיפוט  27 לתחום  מחוץ  מסמכים  שאר  המצאת  לתקנות    503תקנה    - . 

 1071 ..................................................................................... הישנות 
 1071 .... א לתקנות הישנות 503תקנה  -. המצאה לנתבע שכפר בסמכות 28

 1073 ............................................. שער כ"ב: הוראות כלליות
 1073 ................................. לתקנות  180עד   170תקנות  -פרק א': הדין 

 1077 ...............................................................פרק ב': דברי הסבר
)תשמ"ד(   הישנות  התקנות  למול  החדשות  התקנות  ג':  השוואה    - פרק 

 1083 .............................................................................. פרטנית
 1083 ..................... לתקנות החדשות   170תקנה  -דין -. ייפוי כוח לעורך 1
 1083 .........................לתקנות החדשות  171תקנה   -דין  -. רשימת עורכי2
 1084 ............ לתקנות החדשות 172תקנה  -דין -. הפסקת ייצוג של עורך3
 1084 .................... לתקנות החדשות  173תקנה  - . בקשה לפסלות שופט 4
 1085 ........... לתקנות החדשות 174תקנה  -. החלטה בדבר פסלות שופט 5
 1086 ............ לתקנות החדשות 175תקנה  -המשפט - . סמכות מנהל בתי6
 1086 ......................... א לתקנות החדשות 175תקנה  -. שינוי מועד דיון  7
סמכות  8 בית .  של  הוראות  - כללית  למתן  לתקנות    176תקנה    -המשפט 

 1087 ................................................................................... החדשות 
 1087 ..................... לתקנות החדשות   177תקנה  -. סמכות עוזר משפטי 9

 1088 ...................................... לתקנות החדשות  178תקנה  -. תצהיר  10
 1088 .............................. לתקנות החדשות  179תקנה   -. מניין הימים 11
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 1088 ..... לתקנות החדשות  180תקנה  -ראת מעבר ותחילה  . תחולה, הו12
 1091 ...................... הלכה ומעשה  -לתקנות   173עד  170פרק ד': תקנות 

 1093 ... הלכה ומעשה -לתקנות  174  -ו 173תקנות  -פרק ה': טענת פסלות 
 1093 ..................................................................................... . כללי 1
 1093 ......................................................................... . ערעור פסלות 2

 1095 ......... הלכה ומעשה - 180עד  175תקנות  -פרק ו': שאלות ותשובות 
 1095 ...................................................... המשפט-. הנחיות מנהל בתי 1
 1095 ..... גבי בקשה לדחיית מועד דיון המשפט בהחלטתו ל -. שיקולי בית2
 1095 ......... המשפט כקבוע בתקנות החדשות- . סמכותו הכללית של בית3
 1096 ................................................. . סמכויותיו של העוזר המשפטי 4
 1096 ............................................................................ . ה"תצהיר" 5
 1097 ................................................................................. . מועדים6
 1117 ............................................ לתקנות   180תקנה   -. הוראת מעבר 7
 1117 .................................... . גדרי תחילת ותחולת התקנות החדשות. 8
 1118 ................................................... . הארכת מועד בעין הדין הישן 9

 1123 .............................................. שער כ"ג: נספחים שונים
-מועדים בהליך ומספר עמודים של המסמך המוגש על  -פרק א': טבלאות  

 1123 .......................................................................... ידי בעל דין 
 1123 .................................................................................... . מבוא 1
 1123 ..................... ידי בעל דין - . מספר העמודים של המסמך המוגש על2

  - המשפט המחוזי -משפט השלום/בית-בית  -כתב תביעה/כתב הגנה  2.1
 1123 ....................................................................... מספר עמודים 

)בית  2.2 הגנה  לכתב  תשובה  שלום/מחוזי(  - כתב            מספר   -משפט 
 1123 ................................................................................. עמודים 

 1123 ...................... מספר עמודים  -הגשת בקשה ותגובה לבקשה  2.3
 1124 ................................................. מספר השאלות - שאלונים  2.4
 1124 ............. מספר עמודים  -הגשת ערעור או בקשת רשות ערעור  2.5
 1124 ................................. מספר עמודים   - תשובה בכתב לערעור  2.6
 1124 ............................ מספר עמודים  -השלמה לסיכומים בכתב  2.7

 1125 ....................................................................... . מועדים בהליך 3
 1125 ................................ המועד להגשת כתב הגנה וכתב תשובה  3.1
גוף    3.2 נזק  שעניינה  בתובענה  מטעם    -שאלון  מענה                    תצהיר 

 1125 .................................................................................. התובע 
 1125 .............................................. המועד להגשת תביעה שכנגד  3.3
 1125 ............................................................ הודעה לצד שלישי  3.4
פורום    3.5 או  זר  שיפוט  תניית  חוסר סמכות,  טענות  המועד להעלאת 

 1125 ............................................................................ נאות -בלתי
 1126 ...................... ידי בעל דין -תיקון הפגם על  -קבלת מסמך  -אי 3.6
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של    3.7 אחרת  פעולה  כל  או  הודעה  מהנחיה,  נפגע  עצמו  את  הרואה 
 1126 ................................ קבלתו של מסמך -מזכיר משפטי לרבות אי

 1126 ..................................... המועד לדיון מקדמי בין בעלי הדין  3.8
המקדמי    המשפט באשר לדיון -המועד לדיווח של בעלי הדין לבית  3.9

 1126 ................................................................................. שביצעו 
 1126 ................................................................ פגישת מהו"ת  3.10
 1127 .................. תיקון כתב טענות ותשובה לכתב טענות מתוקן  3.11
 1127 ...................................... הגשת בקשה בכתב והתשובה לה  3.12
 1129 .......................... והתשובה לשאלון   המועד למשלוח שאלון 3.13
המועד לגילוי מסמכים והעיון בהם לרבות הבקשת בקשה בעניין    3.14

 1129 ................................................ הליך גילוי ועיון ומענה לשאלון 
 1129 ................................................ המועד לקיום קדם משפט 3.15
 1129 .............. המועד להגשת רשימת עדים לקראת קדם המשפט  3.16
 1129 ........................................................... דרך סיכום טענות  3.17
 1130 ................... מסלול דיון מהיר  -הוראות ומועדים מיוחדים  3.18
 1130 .......................................................המועד להזמנת עדים  3.19
דין    3.20 בעל  לפטור  בקשה  הגשת  לרבות  הדין  בעלי  מטעם  מומחים 

 1131 ................................ דעת או לדחות מועד הגשתה -מצירוף חוות
בית -חוות   3.21 מטעם  מומחה  שאלות -דעת  ומשלוח             המשפט 

 1131 ................................................................................. הבהרה 
הודעת מחזיק ומחזיק    -צו עיקול על נכסי המשיב שבידי מחזיק    3.22

 1132 .............................................................................שלא הודה 
זמני    3.23 נכסים  וזכויות מחזי  -כינוס  הכונס  וחשבון  דין  וצד  מתן  ק 

 1132 .................................................................................. שלישי 
 1133 .............. המועד להגשת בקשה לביטול החלטה לפי צד אחד  3.24
 1133 ..................... דין או בתכוף אליו -הגשת סעד בעת מתן פסק 3.25
 1133 .................... המועד להגשת תשובה לבקשה למתן פסיקתה  3.26
 1133 .................. המועד להגשת ערעור וכן תשובה בכתב לערעור  3.27
 1134 ................................. המועד להגשת בקשה לפסלות שופט  3.28
 1134 .............................. המועד להגשת בקשה לשינוי מועד דיון  3.29
 1135 ....................................................... פגרות   -מניין הימים  3.30
 1135 ......................................... תחולה, הוראות מעבר ותחילה  3.31

 1137 ............................ פרק ב': עקרונות יסוד לניסוחו של כתב ההגנה 
 1137 .................................................................................... . מבוא 1
ראשון  2 חלק  כותרת    -.  הגנה  החדשות   12תקנה    -כתב             לתקנות 

 1137 ................................................................................... )תשע"ט( 
שני  3 חלק  ההגנה    - .  בכתב  הטענות  החדשות    13תקנה    -עיקר  לתקנות 

 1137 ................................................................................... )תשע"ט( 
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שלישי  4 חלק  הטענות    -.  כתב  של  השלישי  לתקנות    14תקנה    -חלקו 
 1138 ...................................................................... החדשות )תשע"ט( 

 1138 .... ( לתקנות החדשות )תשע"ט 15תקנה   -. נספחים לכתבי הטענות 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


