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...על מה נדבר
לצורךוחשובמרכזיככליהתקנותמעמדאתלהחזירכדיבושיהיהחדשהסדרלעצב"•

?האמנם."העומסהפחתתתוך,האזרחיהדיוןשלופשוטקצר,יעילניהול

.לפרשנותומקוםודאותאי–"כלליםבמקוםעקרונות"–המנחההקו•

.הטענותכתבישלוהצורניהתוכניההיבטשינוי•

.טענותכתביתיקון•

.(מושכרלפינויותביעהמהירדיוןלמעט)"המיוחדיםהמסלולים"ביטול•

."המשפטיהמזכיר"שלתפקידו•



...סוף מעשה במחשבה תחילה
עםעדיםורשימת(49תקנה)הטיעוןתמציתבצירוףבקשותרשימתלהגשתהדרישות•

.הראשונההמשפטקדםישיבתלפני(18תקנה)עדותםתמצית

.קריטי-לפרטיהההגנה/התביעהשלומפורטמוקדםתכנון-תפיסהשינוי•

היטבלתכננושיששלבזהו–בלבדצורניאינוהראשונייםהטענותכתביניסוחשלב•

.שכלבשוםהטענותכתביאתולנסח



הנחיות מנהל בתי  –ההיבט הצורני הטכני 
המשפט

תקנות החדשותהמצב כיום

68תקנה 
כתובאומודפסיהיהטענותכתב(א).68

לבניםניירגיליונותגביעל,כתיבהבמכונת
21xבגודלוחלקים אחדצדעל(A4)מ"ס29.7

חמישהשלשולייםלהניחויש,הגיליוןשלבלבד
,נקביםשניובהם,בימינולפחותסנטימטרים

סנטימטריםשמונההמרוחקים,הגיליוןבמרכז
.מזהזה

רשאי,(א)משנהבתקנתמהאמורלגרועבלי(ב)
הוראותברשומותלפרסםהמשפטבתימנהל

טענותכתבשלעותקיםמספרבדברטכניות
,טענותכתבצורת,הגשתםאופן,להגיששיש

וסוגיגודלבדברלרבות,ומבנהומצורפיו
פניעלהכיתובומיקוםהעמודגודל,הגופנים

.העמוד

31תקנה 
מנהל בתי המשפט יורה על הוראות טכניות  .31

.ומבנהומצורפיו, כל מסמךצורתבדבר 



מועדי –כתב הגנה וכתב תשובה , כתב תביעה
הגשה ומבנה כללי

כתב הגנה וכתב תשובה, כתב תביעה

.הגנהכתביוגשלושבמענה,תביעהכתבבהגשתייפתחמשפטבביתהליך(א)

ובתביעה,הנתבעלידיהתביעהכתבהמצאתממועדימיםשישיםבתוךיוגשהגנהכתב(ב)

לידיהתביעהכתבהמצאתממועדימים120בתוךההגנהכתביוגש,רפואיתרשלנותשעניינה

טעמיםקיימיםכיהשתכנעאםכאמורהמועדיםאתלהאריךרשאיהמשפטבית;הנתבע

.זאתהמצדיקים

9. כתב

תביעה

וכתב

-הגנה

כללי



מועדי –כתב הגנה וכתב תשובה , כתב תביעה
הגשה ומבנה כללי

.הדיןבעלמטעםהכוחייפויאתהראשוןהטענותלכתביצרף,דיןבעלהמייצגדיןעורך(ה)

.מיום שהומצא לו כתב ההגנהימים14בתוך תובע רשאי להגיש כתב תשובה לכתב ההגנה( א)

.עמודים3היקפו של כתב התשובה לא יעלה על( ב)

9.

18.

כתב

תביעה

וכתב

–הגנה

כללי

כתב

תשובה



הגבלת היקף העמודים לכתב תביעה ולכתב הגנה



פירוט-מבנה כתבי טענות 

פרטים טכניים•

' חלק א

–עיקרי הטענות •
עילות  /סעדים
טענות  /תביעה

טענות  /מקדמיות
הגנה

פירוט נרחב של •' חלק ב
הטיעון העובדתי  

המבסס את 
טענות בעל הדין

' חלק ג



פרטים טכניים-חלקו הראשון של כתב התביעה 
כתב תביעה

המפורטהסדרולפיבלבדהבאיםהפרטיםאתהראשוןבחלקויכלולתביעהכתב

:להלן

;התביעהכתבמוגששאליהםהמחוזושםהשיפוטיתהערכאה(1)

;זהותוומספרהתובעשם(2)

;רישיונומספרלרבות,מיוצגהואאםהתובעשלדינועורךשם(3)

;דינוועורךהתובעשלהתקשרותופרטימען(4)

;לבררוניתןאםזהותוומספר,הנתבעשם(5)

;לבררםניתןאם–הנתבעשלהתקשרותופרטימען(6)

המשפטיתהכשרותבחוקכמשמעותם,קטיןאודיןפסולהואהדיןמבעלימיאם(7)

ודרךזועובדהציוןתאגידהואהדיןמבעלימיאםאוזועובדהציוןוהאפוטרופסות

;התאגדותו

10. כתב

-תביעה

כותרת



פרטים טכניים-חלקו הראשון של כתב התביעה 

;יורההמשפטבתישמנהלרשימהלפי,ונושאההתביעהסוג(8)

;התובענהנושאושוויהמבוקשיםהסעדיםכלרשימת(9)

לגבותיששלפיוהאגרותלתקנותבתוספתלפרטהפניהתוךלשלםשישהמשפטביתאגרתסכום(10)

;האגרותתקנותלפימתשלומהאותוהפוטרתלתקנהיפנה,מאגרהפטורהתובעאם;אגרה

;דומהעובדתיתלמסכתבקשר,דיןבביתאומשפטבביתנוסףהליךשלקיומודבר(11)

;הראשונהשבתוספת1טופסנוסחלפיערוךרפואיתסודיותעלויתורכתב–גוףלנזקבתביעה(12)

;הראשונהשבתוספת2טופסנוסחלפיערוכהלדיןהנתבעהזמנת(13)

הואשבובמחוזהמצויהמשפטביתשםאתלצייןהתובערשאי,שלוםמשפטלביתתביעההוגשה(14)

.יידוןשהענייןמעדיף

10. כתב  

-תביעה

כותרת



פרטים טכניים-חלקו הראשון של כתב ההגנה 
כתב הגנה

:להלןהמפורטהסדרולפיבלבדהבאיםהפרטיםאתהראשוןבחלקויכלולהגנהכתב

;המשפטבביתהתיקמספרוכןהתביעהכתבהוגששאליהםהמחוזושםהשיפוטיתהערכאה(1)

;זהותוומספרהנתבעשלושמוהתביעהבכתבמופיעיםשהםכפיופרטיהםדינוועורךהתובעשם(2)

;רישיונומספרלרבות,מיוצגהואאםהנתבעשלדינועורךשם(3)

;דינועורךושלהנתבעשלהתקשרותופרטימען(4)

ציוןוהאפוטרופסותהמשפטיתהכשרותבחוקכמשמעותם,קטיןאודיןפסולהואהנתבעאם(5)

.התאגדותוודרךזועובדהציוןתאגידאוזועובדה

12. -הגנהכתב

כותרת

יפרט בשולי כותרת המסמך את  , הגיש בעל דין כתב טענות לבית המשפט: "30תקנה 
לפי תקנות אלה או לפי החלטת בית המועד האחרון שעליו להגיש את כתב הטענות 

]...["(המשפט



פירוט תמציתי של  -חלקו השני של כתב התביעה 
העובדות והסעד המבוקש

ולפיבלבדהבאיםהענייניםאתהדיןבעליפרטהתביעהכתבשלהשניבחלקו

:להלןהמפורטהסדר

;הדיןבעלישלתמציתיתיאור(1)

;תמציתיבאופןהמבוקשהסעדפירוט(2)

;נולדהומתיהתביעהעילתשללביסוסההנחוצותהעובדותתמצית(3)

.המשפטלביתסמכותהמקנותהעובדותפירוט(4)

11. הטענותעיקר

התביעהבכתב



,  פירוט טענות מקדמיות-חלקו השני של כתב ההגנה 
טענות ההגנה וטיעונים לעניין הסעד המבוקש

ולפיבלבדהבאיםהענייניםאתהדיןבעליפרטההגנהכתבשלהשניבחלקו(א)

:להלןהמפורטהסדר

;הסףעל,מקצתהאוכולה,התביעהאתלסלקכדיבהןשישמקדמיותטענות(1)

;התביעהעילותסדרלפישיפורטוההגנהטענותתמצית(2)

.המבוקשהסעדלענייןטיעונים(3)

באופןשהכחישאלהזולת,התביעהבכתבהכלולותהעובדותבכלמודהייחשבהנתבע(ב)

.במפורשבוהודואםזולתבמחלוקתשנויבושיראו,נזקדמילמעט.ומפורטמפורש

13. עיקר הטענות  

בכתב ההגנה

אלא,יותרמאוחרבשלבתועלהלאההגנהבכתבפורטהשלאמקדמיתטענה":28תקנה

."לכךרשותנתןהמשפטביתכןאם

נאותבלתיפורוםאוזרשיפוטתניית,סמכותחוסרטענתיעלהדיןבעל":29תקנה
במועדאלהטענותדיןבעלהעלהלא;התביעהכתבהגשתלאחרהראשונהבהזדמנות

אוצרלטובתאושכנגדהדיןבעללטובתהוצאותלפסוקהמשפטביתרשאי,כאמור
."המדינה



פירוט נרחב של -חלקו השלישי של כתב הטענות 
העובדות שמבססות את טענות בעל הדין

העובדותפירוטיכלולהטענותכתבשלהשלישיחלקו

שתכליתו,הידיעהלמיטבנוסףמידעוכלהטענותלכתביסודהמשמשות

.הדיןבעלישביןהפלוגתותובמיקודהמחלוקתבהבהרתלסייע

14. שלהשלישיחלקו

הטענותכתב



נספחים לכתבי הטענות

כתבנספחייהיווהםבלבדאלהמסמכיםיצורפוטענותלכתב(א)

:הטענות

בכתבהנטעןביסודהמשמשאחרכתבוכלמהותימסמךשלהעתק(1)

,מצויהואהיכןאומיבידייצוין,ברשותואינוהמסמךאם;הטענות

;הדיןבעלידיעתלמיטב

במהלךעליהלהסתמךהדיןבעלשבכוונתרפואימומחהשלדעתחוות(2)

.המשפט

חוותטענותלכתבלצרףדיןבעלרשאי(א)משנהבתקנתהאמוראףעל(ב)

"רפואהשלבעניןשאינומומחהשלדעת

15. לכתבינספחים

הטענות

כלשלהעתקטענותיולכתביצרףדיןבעל":היום,75תקנהלעומת
."בשליטתואוברשותומצויאינואםזולת,בוהנזכרמסמך



תביעה תכיל את מלוא עילות התביעה  
תקנות החדשותהמצב כיום

לאחד לתובענה אחת כמה  רשאיתובע (א).46
בין נגד נתבע אחד ובין נגד כמה נתבעים  , עילות

תובעים אחדים רשאים לאחד לתובענה  ; יחד
בין  , אחת כמה עילות שהם מעוניינים בהן יחד
והכל  ; נגד נתבע אחד ובין נגד כמה נתבעים יחד

.זהבעניןכשאין הוראה אחרת 
תביעותיהם של תובעים יחד מותר לאחד  (ב)

בתובענה אחת עם תביעותיהם הנפרדות של  
נגד אותו , כולם או מקצתם, אותם תובעים

.נתבע
יהא שיפוטו של בית , אוחדו עילות(ג)

המשפט באותה תובענה תלוי בסכום או בשווי  
.של כלל נושאי התובענה ביום שהוגשה

עילותכלאתאחדתביעהבכתביאחדתובע.24

מסכתאותהבשלנתבעכלפיהתביעה

אחדתביעהבכתבלאחדהואורשאי,עובדתית

,נתבעאותוכלפיאחרותתביעהעילותגם

ביתשלהענייניתלסמכותובכפוףוהכל

.המשפט



תביעה תכיל את מלוא הסעד
תקנות החדשותהמצב כיום

את מלוא הסעד  תובענה תכיל (א).44
אך ; שהתובע זכאי לו בשל עילת התובענה

רשאי תובע לוותר על חלק מהסעד כדי  
להביא את התובענה בתחום שיפוטו של בית 

.המשפט
תובע שלא כלל בתובענה חלק מהסעד או (ב)

לא יגיש אחרי כן תובענה בשל  , ויתר עליו
.חלק זה

אחדים בשל עילה  לסעדיםמי שזכאי .45
אך ; את כולם או מקצתםרשאי לתבוע , אחת

לא יתבע אחרי כל  , אם לא תבע את כולם
אלא אם כן הרשה לו בית  , סעד שלא תבעו

.המשפט שלא לתבעו

תובע יכלול בכתב תביעה את מלוא הסעד ( א)25
ולא שלטענתו הוא זכאי לו בשל עילת התביעה 
.יוכל להגיש תביעה בשל החלק שלא תבע

הסעדיםתובע יכלול בכתב התביעה את כל ( ב)
אלא אם כן  , המבוקשים בשל עילת תביעה אחת

הרשה לו בית המשפט או הדין מתיר שלא לתבעו 
רשות מבית המשפט לא ; במסגרת אותה תביעה

,  תינתן אלא במסגרת בקשה לפיצול סעדים
.(ג)49שנכללה ברשימת הבקשות לפי תקנה 

בית המשפט יכריע בבקשה לפיצול סעדים עד ( ג)
.תום קדם המשפט



שונות

מועלותבולמקרהספציפיתתקנהיוחדהלאהחדשותבתקנות

.היוםהמצבכפיב"וכיוצשוואמצג,הטעיה,תרמיתטענות

בהתאמהחלותהגנהוכתבתביעהכתבעלהחלותההוראותכל

שלישילצדהודעה,שכנגדהגנהכתב,שכנגדתביעהכתבעל

.((א)23-ו(א)21תקנות)שלישילצדהדנהוכתב



הערעור

אוערעורהגשת

רשותבקשת

לערער

לפיהערעורוגוףכותרתשלחלקיםשנייכללו(ערעור–זהבפרק)לערעררשותבקשתאוערעור(א).134

:האלהההוראות.

:להלןהמפורטהסדרולפיהבאיםהפרטיםאתתכלולהערעורשלהכותרת(1)

;המחויביםבשינויים,התביעהכתבבכותרתשנכללוהפרטים(א)

;הענייןלפי,לערעררשותבקשתאוערעור–ההליךסוג(ב)

ניתנהשבוהתיקמספר,ההליךסוג,מערעריםשעליהההחלטהאתשנתנההערכאהשם(ג)

;ההחלטהותאריך.

;מערעריםשעליהההחלטההומצאהשבוהמועד(ד)

;כאמורהמסמיךהחיקוקסעיףוציוןבערעורלדוןהמוסמךהמותב(ה)

יששלפיוהאגרותלתקנותבתוספתלפרטהפניהתוךלשלםשישהמשפטביתאגרתסכום(ו)

תקנותלפימתשלומהאותוהפוטרתלתקנהיפנה,מאגרהפטורהמערעראם;אגרהלגבות.

;האגרות.

;עובדתיתמסכתלאותהבקשרדיןבביתאומשפטבביתנוסףהליךשלקיומודבר(ז)



הערעור

אוערעורהגשת

רשותבקשת

לערער

:  יכלול את הפרטים הבאים ולפי הסדר המפורט להלןגוף הערעור(2).134

;הסעד שניתן או שהתבקש ולא ניתן בהחלטה שעליה מערערים( א)

;  עיקרי ההחלטה שעליה מערערים( ב)

.סיכום הטענות ונימוקי ההתנגדות להחלטה והפנייה למובאות משפטיות התומכות( ג)

;לצידובכל נימוק שיירשם .

.או לבית השלוםאם הוגש לבית משפט , שישה עמודיםגוף הערעור לא יעלה על ( 3)

.העליוןאם הוגש לבית המשפט , עשרה עמודיםועל , המחוזיהמשפט .    .  

: בלבדהמערער יצרף לערעור מסמכים אלה ( ב)

;העתק ההחלטה שעליה מערערים( 1)

.                     שהוגשו והתקבלו כדין העתקי המסמכים שהמערער מבקש להסתמך עליהן ( 2)

.בערכאה הקודמת. 



כתב תשובה והודעת ערעור–הגבלת היקף העמודים 

ערעור כתב תשובה

עמודים6עד  עמודים3עד  בית משפט  
מחוזי/שלום

עמודים10עד  - בית משפט עליון



תיקון כתבי טענות  

–'בסימן–'זפרק)הקיימותלתקנות91-96תקנותהחלפת-

."(טענותכתבתיקון"

צירופים"–'אסימן–'דפרק)24-26תקנותהחלפת-

."(ושינויים

.(החדשותלתקנות47-ו46תקנות)תקנותבשתיהכללה-



השוואה-תיקון כתבי טענות 

תקנות החדשותהמצב כיום

הוראה לתקן–91תקנה 

,רשאיהרשםאוהמשפטבית(א).91
כליתוקןאויימחקכילהורות,עתבכל
שהואאוצורךבושאיןטענותבכתבענין

הוגןלדיוןלהפריעעלולאומביש
כןכמו.להשהותואולסבכו,בתובענה

עללהורותהרשםאוהמשפטביתרשאי
טענותכתבשלתיקוןעלאומחיקה

.אלהתקנותהוראותלגביוקוימושלא

הוראה לתיקון כתב טענות–46תקנה 

להורותעתבכלרשאיהמשפטבית(א)46
יצורףכיאוטענותבכתבענייןכליתוקןכי

מכתבדיןבעלשלשמויימחקאודיןבעל
ראוישיפוטיהליךשלקיומולשם,התביעה

,השארבין,התחשבותתוך,והוגן
השלב,התיקוןמבקששלבהתנהלותו

והמטרה,הבקשהמוגשתשבוהדיוני
.להשיגצפויהמבוקששהתיקון

.מביש או משתלח, כתב טענות ינוסח באופן שאינו מבזה: 32תקנה 



השוואה-תיקון כתבי טענות 

תקנות החדשותהמצב כיום

מביתלבקשרשאייהאלאדיןבעל(ב).91
כאמורהוראהלתתמהרשםאוהמשפט
לבעלפנהכןאםאלא(א)משנהבתקנת

המצאתמיוםימיםעשרחמישהתוך,דינו
לפי,התשובהאוהאחרוןההגנהכתב

אתלתקןאולמחוקבבקשה,המאוחר
.הטענותכתבאתאוהעניין

------



השוואה-תיקון כתבי טענות 

תקנות החדשותהמצב כיום

רשות לתקן–92תקנה 
,עתבכל,רשאיהרשםאוהמשפטבית.92

אולשנותהדיןמבעליאחדלכללהתיר
ובתנאיםבדרךטענותיוכתביאתלתקן

לפיייעשהכזהתיקוןוכל,צודקיםהנראים
להכריעיוכלהמשפטשביתכדי,הצורך

השנויותהשאלותבאמתשהןבשאלות
טענהשלתיקון.הדיןבעליביןבמחלוקת
הגשתטעונים,הוספתהאועובדתית

.העובדותאתהמאמתתצהיר

הוראה לתיקון כתב טענות–46תקנה 
כילהורותעתבכלרשאיהמשפטבית(א)46

בעליצורףכיאוטענותבכתבענייןכליתוקן
,התביעהמכתבדיןבעלשלשמויימחקאודין

תוך,והוגןראוישיפוטיהליךשלקיומולשם
מבקששלבהתנהלותו,השארבין,התחשבות

,הבקשהמוגשתשבוהדיוניהשלב,התיקון
.להשיגצפויהמבוקששהתיקוןוהמטרה



השוואה-תיקון כתבי טענות 

תקנות החדשותהמצב כיום

מחיקת בעלי דין והוספתם–24תקנה 
ביתרשאיהדיוןמשלבישלבבכל.24

מבעליאחדלבקשת,הרשםאוהמשפט
שייראוובתנאיםכזאתבקשהבלאאוהדין

דיןבעלשלשמומחיקתעללצוות,לו
עלאו,כנתבעאוכתובעכהלכהשלאשצורף
לצרפוצריךשהיהאדםשלשמוהוספת
בביתשנוכחותואוכנתבעאוכתובע

המשפטלביתלאפשרכדידרושההמשפט
בכלובשלמותביעילותולהכריעלפסוק

.בתובענההכרוכותהשאלות

הוראה לתיקון כתב טענות–46תקנה 
כילהורותעתבכלרשאיהמשפטבית(א)46

בעליצורףכיאוטענותבכתבענייןכליתוקן
,התביעהמכתבדיןבעלשלשמויימחקאודין

תוך,והוגןראוישיפוטיהליךשלקיומולשם
מבקששלבהתנהלותו,השארבין,התחשבות

,הבקשהמוגשתשבוהדיוניהשלב,התיקון
.להשיגצפויהמבוקששהתיקוןוהמטרה



השוואה–תיקון כתבי טענות 

התקנות החדשותהמצב כיום

חמישהתוךיוגשמתוקןטענותכתב.93
אוהמשפטביתקבעלאאם,ימיםעשר

.אחרמועדהרשם

עשריםבתוךיוגשמתוקןטענותכתב(ב)46
.ימים



השוואה–תשובה לכתב טענות מתוקן 
תקנות החדשותהמצב כיום

תשובה לכתב טענות מתוקן -94תקנה 
ישיב,מתוקןטענותכתבדיןבעלהגיש.94

נטילתבלייתקןאו,שכנגדהדיןבעלעליו
הזמןתוך,הואטענותיוכתבאת,רשות

כתבלהגשתשעהאותהלרשותוהעומד
מיוםימיםעשרחמישהתוךאוטענותיו

לפיהכל,המתוקןהטענותכתבלושהומצא
ביתקבעלאאם,יותרהמאוחרהתאריך
שלתיקון.אחרמועדהרשםאוהמשפט

הגשתטעונים,הוספתהאועובדתיתטענה
.העובדותאתהמאמתתצהיר

תשובה לכתב טענות מתוקן–47תקנה 
דיןלבעללהתירהמשפטביתהחליט(א).47

אםיורה,46תקנהלפיטענותיוכתבאתלתקן
ואתטענותיוכתבלתקןשכנגדהדיןבעלרשאי

.לכךהתנאים
בעלשלהטענותכתבתיקוןהמשפטביתהתיר(ב)

כתביוגש,(א)משנהבתקנתכאמורשכנגדהדין
כןאםאלאימיםעשריםבתוךכאמורהטענות

הדיןבעלתיקןלא;אחרתהמשפטביתהורה
יוכל,האמורהזמןבתוךטענותיוכתבאתשכנגד

הכחשתועלהמקוריטענותיוכתבעללהסתמך
.בתיקוןהמפורט



השוואה-תשובה לכתב טענות מתוקן 

תקנות החדשותהמצב כיום

באין תשובה לתיקון –95תקנה 

טענותיוכתבאתשכנגדהדיןבעלהגיש.95
לתיקוןמשיבואינו,התיקוןלושהומצאלפני

הזמןתוךטענותיוכתבאתמתקןאינואו
עלמסתמךהואכאילואותורואים,האמור

.לתיקוןכתשובההמקוריטענותיוכתב

תשובה לכתב טענות מתוקן–47תקנה 

כתבאתשכנגדהדיןבעלתיקןלא[...].47
עללהסתמךיוכל,האמורהזמןבתוךטענותיו

המפורטהכחשתועלהמקוריטענותיוכתב
.בתיקון



השוואה-תיקון כתבי טענות 

החדשותהתקנותפיעלהמצבכיוםהמצב

המשפטביתברשותהמשפטביתברשותטענותכתבתיקון

עתבכלעתבכל?מתי

ימים20ימים15מתוקןטענותכתבהגשת

המשפטביתברשותאוטומטיתזכותשכנגדצדטענותכתבתיקון

שכנגדטענותכתבמועד
מתוקן

–ימים15/הקבועהמועד
מבניהםהמאוחר

ימים20

ובכתבלתיקוןבבקשהתצהיר
שכנגדמתוקןטענות

לתיקוןבבקשהרק



סדרי דיון מיוחדים
:למעט" יצירת מסגרת אחידה לפתיחת תובענות וביטול מסלולים מיוחדים"

ח"ש75,000עלעולהאינושוויהאושסכומהתביעה–מהירדיון.

מושכרלפינויתביעה.

,קליימןוארתורטאוסיגערן)שפורסםאמפירימחקרי"עפיעיליםשהיולמרותשבוטלומיוחדיםדיוןסדרי

–אתרעלמשפטים)"'טגיליון,אזרחיתתובענהלהגשתהמסלוליםריבוי?האחדמןהשנייםטוביםהאומנם

:הבאיםהמסלוליםאתהיתרביןביטולתוך,"(העבריתהאוניברסיטה

סדר דין מקוצר.

המרצת פתיחה.

טען ביניים.

אבעיה.



מחקר אמפירי מלמד שחלק מהמסלולים שבוטלו היו יעילים
האומנם,קליימןוארתורטאוסיגערןשלבמאמרםשפורסםבמחקרשנאספומהנתונים

שהממצאיםעולהאזרחיתתובענהלהגשתהמסלוליםריבוי?האחדמןהשנייםטובים

אינםפתיחהוהמרצתמקוצרדיןסדרהליכיכיבמסקנהתומכיםאינםהקיימיםהאמפיריים

.יעיליםמסלולים

אתולהגבירהמשפטמערכתעללהכבידדווקאעלולאלהמסלוליםשלביטולם,כןעל

.העומס

עלהמיוחדיםההליכיםבהשארתתומכיםמתדייניםשלהתנהגותהכוונתשלשיקוליםגם

.כנם

שנשפךחלב"זהאבל"...



נתונים אמפיריים על חלק מהמסלולים שבוטלו
:כמדדתיקיםמשקל

460–מחוזימשפטבביתרגילדיןסדר;122הואשלוםמשפטבביתרגילדיןסדר.

173-מחוזימשפטבביתמקוצרדיןסדר;23הואהשלוםמשפטבביתמקוצרדיןסדר.

34הואהשלוםמשפטבביתמהירדיןסדר.

180–המחוזיהמשפטבביתפתיחההמרצת;54הואהשלוםמשפטבביתפתיחההמרצת.

כמדדנוספיםנתונים

(בדקותל"בברדיון/קדם/מקדמידיון)ראשוןלדיוןלהכנהממוצעזמן:

43.33-מחוזימשפטבביתרגילדיןסדר;22.64-השלוםמשפטבביתרגילדיןסדר.

38.5-מחוזימשפטבביתפתיחההמרצת;13.84-השלוםמשפטבביתפתיחההמרצת.



(בדקות)ראשוןעיקרידיון/הוכחותישיבתלהכנתהדרושממוצעזמן

39.44–מחוזימשפטביתרגילדיןסדר;35.07-שלוםמשפטביתרגילדיןסדר.

31–מחוזימשפטביתמקוצרדיןסדר;15.31–שלוםמשפטביתמקוצרדיןסדר.

38.5–מחוזימשפטביתפתיחההמרצת;13.84–שלוםמשפטביתפתיחההמרצת.

(בדקות)שוניםבהליכיםממוצעדיוניםזמן

65.32–מחוזימשפטבביתרגילדיןסדר;65–השלוםמשפטבביתרגילדיןסדר.

58.78-מחוזימשפטבביתמקוצרדיןסדר;35.94–השלוםמשפטבביתמקוצרדיןסדר.

37.49-מהירדיןסדר.

53.72–מחוזיפתיחההמרצת;50.19הואהשלוםמשפטבביתפתיחההמרצת.



הגדרה-המזכיר המשפטי -33תקנה 

המשפטביתנשיאשהסמיךדיןעורך-(6תקנה)"משפטימזכיר"
.דיןכללהוראתבכפוףהמשפטבתימנהלבהסכמת



המזכיר המשפטי ועקרון  -33תקנה 

"לא יקובל לרישום"



משפטימזכירשלאחרתפעולהכלאוהודעה,מהנחיהנפגעעצמוהרואה(ד)
ההודעהקבלתממועדימיםעשרארבעהבתוךרשאימסמךשלקבלתואילרבות
שופטנקבעטרם;בתיקשדןהשופטשלולהכרעתולעיונויועברהענייןכילדרוש
ביתשנשיאהמשפטבביתשופטשלולהכרעתולעיונוהענייןיועבר,בתיקשידון

,בלבדהפונהטענותיסודעלבפנייהלהחליטרשאיהשופט;זהלענייןימנההמשפט
.דיוןבקיוםצורךללא



,שהתקבלמסמךמלכתחילהלקבלמקוםהיהלאכיטענהלעורראין(ו)
.קיומולעצםטענותהעלאתלמנועאוהפגםאתלרפאכדיבכךאיןואולם

בדצמבר31)ג"התשפבטבת'זיוםועדהתחילהשמיוםבתקופה(ז)
כתב,הגנהכתבהוגש"נאמרבסופה,(ב)משנהבתקנתכאילויראו,(2022

בשלושתוערעורערעוררשותבקשת,שלישיצדהודעת,שכנגדתביעה,תשובה
יהיהניתן,המשפטיהמזכירידיעלקובלולאלהגשתוהאחרוניםהימים

".ימיםשלושהתוךהפגםאתלתקן





רב הנסתר על הגלוי–המזכיר המשפטי 

להחלטתאוהתקנותלהוראותשיוגשהמסמךהתאמתובדיקתהתקנותאכיפת–העיקריתפקידו•

.(אתרעלמשפטים)'טבגליוןבמאמרוהרפורמהממנסחי,גלמשה)המשפטבית

.בקבוקצוואר•

?מהותיתאוטכניתסמכות•

.השרידיעלולאהמחוקקידיעלראשיולאמשניבהסדרלהיקבעיכולשכזהתפקידהאם•

?העליוןהמשפטביתלנשיאת?ש"ביהמלנשיא?המשפטבתילמנהל?המשפטיהמזכירכפוףלמי•

.המינויואופןכשירותתנאי•
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