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חדשותהתפתחויותרקעעלשעלוחדשותסוגיותגםכמומשפטבבתיהמצטברהניסיון

המצאהבנושאגםהדיןסדרתקנותלהתאמתצורךהולידוהמודרניתבחברה

:כדלקמן,התפתחויותבחשבוןלקחתישזובמסגרת

התפתחות.אלקטרוניתבמדיהיותררבלשימושמעברזהובכלל,טכנולוגיתהתפתחות-

אלקטרוניבדוארהשימושבעתכהמצאהיחשבמההבהרהמצריכהזו

חברותשלומעורבותןהבינלאומיהמסחרשלרבההתפתחותחלההבינלאומיבמישור-

.פייסבוק,אמזוןכגוןחברות–האזרחישליוםהיוםבחייבמסחרשלאאףבינלאומיות

הלךמשפטילהליךקשירתןאתלהסדירוהצורך,ל"בחויושבותרבותלעיתיםאלהחברות

.וגבר



ההליךשלההתחלתייםמשלביו,האזרחיבהליךמרכזיתסוגיההינהדין-ביכתביהמצאת

התקנות)"2018-ט"התשע,האזרחיהדיןסדרבתקנותט"יפרקבמסגרת.דיןפסקמתןועד

:עליהםלעמודראויאשר,כללייםענייניםארבעההוסדרו"(החדשות

.המוגשהראשוןהטענותכתבלענייןובפרטמסמךלכלביחסההמצאהפעולתמטרת1.

.ההמצאהבהליךהדיןעורךשלמעמדו2.

.הידיעהכללפניעלההמצאהכללשלמעמדוחיזוק3.

.מיוצגשאינודיןלבעלגםבפקסמסמכיםהמצאת4.

.ההמצאהמקרישלוהרחבהישראלמדינתלתחומימחוץהמצאהשלהקלה5.



:השיקולים שיש לקחת בחשבון בעת פרשנות התקנות החדשות

,והוגןראויהליך-'אבפרקהמפורטותהחדשותהתקנותשלהיסודעקרונותאתלזכוריש1.

ויעילותדיוניתהגינות,האמתלחקרהגעה

הקודמותלתקנותשנגעהבפסיקהגםלהיעזרוניתןד"תשמלהתקנותלהשוות2.

;הדיןאתלשנותכוונהלהעידיכולבהחלטהקודםהנוסחלעומתתקנהבנוסחשינוי3.

התקנות–בוטלביסודההעומדשהעיקרוןמעידהבהכרחשבוטלהתקנהכללאואולם

.השופטדעתלשיקולשוניםנושאיםמשאירות



!ונדגיש

 של כל פעולה משפטית שאני עושה בבית  האקט המכונן ההמצאה היא

.ואינה חלה רק על כתבי טענות, המשפט

ויש להתחשב בהם  , קיימים דינים נוספים בעניין המצאות

.  לדוגמא פקודת הראיות–א "במקביל לתקנות סד





לצורך ניהול תקין לפי  לידיעת הנמען את תוכנו של מסמך שנדרש שיהיה בידיעתולהביא

.כללי הצדק הטבעי

בכתב טענות ראשוןכשמדובר נמען למרות של בית המשפט הכפפת.

 בכתבי טענותשמדוברתחילת מרוץ הזמן ומניין הימים  .

קידום וודאות ויעילות דיונית.

או  ימים3תוך ד להמציא העתק לצד שכנגד "על עו, מיום ההמצאה לבית המשפט–בעל דין מיוצג 1.

.מביניהםהמוקדם לפי , תוך זמן סביר

"שתפעל להמצאתו, יגיש את המסמך למזכירות בית המשפט"–דין שאינו מיוצג בעל 2.

ד"א לתקנות תשמ475תקנה שמחליפה את 160תקנה 

.עת יתבקש להגישו לבית המשפט,  חובת המוסר לשמור על אישור מסירה

ודברי ההסבר לתקנות החדשות158תקנה 

ד"לתקנות תשמ( ב)א475תקנה שמחליפה את 165תקנה 



(1)161–המצאה אלקטרונית 

מבית המשפט לנמען-

באמצעות דואר  

אלקטרוני לכתובת

שצוינה בכותרת כתב  

הטענות

מבעל דין לבית המשפט-

באמצעות נט משפט

מעורך דין לעורך דין-

באמצעות דואר  

ווידוא  + אלקטרוני 

.קבלה

(3)161–המצאה בדואר (2)161-המצאה בפקס

מועד ההמצאה

  לפי השעון במערכות

.המחשוב של השולח

 ש+'יום ו/ 17:00לאחר'–

.ייחשב ביום למחרת

  באמצעות דואר רשום

  חייבת לכלול אישור

מסירה
מען המסמך  

לבעל דין לא מיוצג  וגם ד "גם לעו

שציין את פרטיו בכתב  

הטענות לפי ההוראות  

:  ל"הנ

  לכתובת הרשומה בכתב

הטענות

:אם לא ניתן אז

עסקו/ לבית מגוריו. מועד ההמצאה  

כמועד המסירה שצוין  

באישור המסירה

מען המסמך

לבעל דין לא  וגם ד "גם לעו

שציין את פרטיו  מיוצג 

בכתב הטענות
'עמ15עד -הגבלת עמודים 

5ועד , שמדובר בצד שכנגד

.לבית המשפט' עמ

 מסירה לידי הנמען +

אישור קבלה בכתב

אדם  או ד "באמצעות עו

.הסמיך לכךשבית המשפט 

מועד ההמצאה  

בהודעת אימות  כמועד שצוין 

המסירה

(4)161–מסירה אישית 

חריג

יראו המצאה כדין אם  

הונח במקום נראה לעין

?  כמה פעמים)בדלת או עסק 

"(שקידה ראויה וסבירה"

:אם

  הנמען סירב לקבל מסמך

.או סירב לאשר קבלתו

  לא נמצא שום אדם

למרות  , להמציא לו

שהשולח פעל בצורה  

.ראויה

חריג

,  כתב טענות ראשון המוגש לעליון

מסמך ראשון שמומצא לנמען שאינו בית  

מסמך שלא  , נמען שאינו מיוצג, המשפט

162תקנה ניתן להמציא אלקטרונית  

חריג

כתב  , לא ניתן להגיש כתב טענות ראשון

(.ב()2)161תקנה תביעה וכתב הגנה 

489, 480, 476מחליפה את תקנות  495-497, (ג)475מחליפה את תקנות  (ב)497-( א)497מחליפה את תקנות  ד497-ב 497מחליפה את תקנות 

נלווהביטול הצורך בדף

מועד ההמצאה  

  מועד אישור משלוח הפקס

למעט במקרים  )ווידוא טלפוני+ 

(.שהמען הוא בית משפט

 ש/+'ו15:00לאחר '–

.ייחשב ביום למחרת



.לנמען עצמודרך מלך לפי תקנה זו היא להמציא 

ניתן  –אם מונה מורשה , כ"להמציא לביש –אם  הנמען מיוצג 

.להמציא אליו
כללים לסוגי המצאות שונים

המצאה לבין משפחה המתגורר עם  

הנמען ונראה למראית עין מעל  

.18גיל 

שאם מונציגלוי המייצגמטע

תו פןאו -לישראלבקשרקבועבאו

תןאז אני םרקלהמצי מדוברא

.ענייןבאותו

  המצאה לפרקליט המחוז בו נצא

מקום מושבו של בית המשפט הדן  

בתביעה

  המצאה לפרקליטות המדינה אם

מדובר בסמכות של בית המשפט  

העליון

 אויומצא ללשכת ראש הרשות

משרד היועץ המשפטי של הרשות

יומצא לאפוטרופוס שהתמנה כדין

יומצא באמצעות מחלקת  

ת  יבהאסיר בשירות 

הסוהר

לפי חוק חסינות מדינות זרות
  יומצא למשרד או למען הרשום

.של התאגיד

 מנהל  –אם תאגיד שהוקם בחוק

.התאגיד



 עיגון ספציפי של הסיבה שלשמה ממציאים כתבי טענות-"תכליות ההמצאה"הוספת.

 (ב)158תקנה "כלל הידיעה"על " כלל ההמצאה"חיזוק הבכורה של

לשון  –" לפי תקנות אלההנמען ייחשב כמי שיודע את תוכנו של המסמך אם הומצא לו " 

התקנות נוקטת עמדה מפורשת לפיה כלל  

העדפה זו בין שתי  . הוא הכלל המועדף על מתקין התקנות, ולא כלל הידיעה, ההמצאה

נועדה אף היא לקדם את מטרת   , האפשרויות

.העל של יצירת וודאות ויעילות דיוניות

 163תקנה בכורה למעמדו של עורך דין

החדשות הוא העלאת קרנו  בתקנות אחד השינויים , על אף ההעדפה הברורה להמצאה לנמען עצמו

כך שכאשר  , התקנות החדשות נוקטת לשון ציווי. וחשיבותו על עורך הדין בתהליך ההמצאה

.נדמה שעל המסירה להיות לעורך דינו של הנמען, מדובר בנמען המיוצג על ידי עורך דין

.המצאת כתב טענות ראשון לבעל דין מיוצג–נקודה למחשבה 

 בפקס אפשרית גם לבעל דין שאינו מיוצגהמצאה

ציין את  , אף אם אינו מיוצג, כי כאשר בעל דין, בתקנות החדשות נקבע באופן מפורש



:יאמת את הסיבה המונעת את ביצוע ההמצאה בדרך שנקבעה  ויכלול את הדברים הבאיםהתצהיר

יציין המבקש בתצהיר כי לפי ידיעתו  –לו מען ידוע ואין תושב ישראל ם הנמען הוא א

נדרש לצרף תדפיס פרטי הנמען ממרשם  +הנמען בישראל ואין לו מידע על מקום מקורו 

.האוכלוסין

 יש לציין  -לא ניתן להמציא את המסמךאך מען בתחומי המדינה + תושב ישראל אם הנמען

נדרש לצרף תדפיס פרטי הנמען ממרשם  + בתצהיר כי למיטב ידיעתו הנמען נצא בארץ 

.פירוט הפעולות שנקט בכדי להמציא מסמך+ האוכלוסין 

 יציין המבקש כי לפי ידיעתו  –נמצא בתחומי המדינה אבל אינו תושב ישראל אם הנמען

פירוט הפעולות שנקט בכדי להמציא את  +צירוף אסמכתא להימצאותו בארץ +הנמען נמצא בישראל 

.  המסמך

רשאי בית המשפט  , בדרך שנקבעהאם לא ניתן להמציא מסמך לנמען 

.  להורות על המצאה בכל דרך אחרת הנראת לו מתאימה בנסיבות העניין





מציבה סטנדרט מקל יותר עת אנו מעוניינים בהמצאה  , נדמה שלשון החוק! שימו לב 

.מחוץ לתחום

סמכות של בית משפט נובעת מהטריטוריה המדינית בה , בדרך כלל

יחרוג בית , במקרים מסוימים ובזהירות יתר, ואולם. היא נמצאת

תוך התחשבות בכללי הנימוס , המשפט מתחומו הטריטוריאלי

.  הבינלאומי והקפדה להימנע מהתנגשות סמכויות



,  אשר בהתקיים אחד מהם, מונה רשימה בת עשרה סעיפים166תקנה 

וזאת מבלי  , בעל דין להמציא כתב טענות מחוץ לתחום המדינהרשאי

:ואלו הן העילות. להידרש לאישורו של בית המשפט

לו זיקה  חוזה אשר4

לישראל מהמנויות  

בחוק

,נזק שנגרם בישראל5

בהתאם לתנאים המנויים  

ה בחיקוק  נקבע1

בינלאומי הסמכות

הסעד שמתבקש הוא  2

נגד אדם שבתחום  

המדינה 

מקרקעין המצוי  

בתחום המדינה

דבר  צו מניעה לגבי

/  הנעשה או עשוי להעשות

מטרד
6 3

אכיפה או הכרה  7

בוררות/ בפסק חוץ

או הכרה של  אי אכיפה

בוררות מכוח  /פסק חוץ

הצדק

האדם הוא בעל דין דרוש  

נכון בתביעה כנגד אחראו 9
הוא בעל  ל"האדם שבחו

דין בתובענה שאחת  

מעילותיה מתקיימות

8

10

ד"לתקנות תשמ500תקנה שמחליפה את 166תקנה 



.מראשהמצאה מחוץ לתחום בתקנות החדשות אין צורך יותר בקבלת היתר , בניגוד לעבר

,  אינה עומדת לבדה166תקנה , ואולם

פוטרותשאינן , 168-ו167כפופה על פי לשונה לתקנות והיא 

.מפנייה אל בית המשפט, את בעל הדין המעוניין להמציא כתב טענות מחוץ למדינה

יגיש בקשה  , קובעת כי בעל דין המעוניין להמציא כתב טענות מחוץ לתחום המדינה(א)167תקנה 

:הכוללתצהירלהיתר מעין זה מחייבת בקשה . לשם קביעת דרך ביצוע ההמצאה

.עובדות המבססות את עילת התביעה1.

עובדות המבססות את עילת ההמצאה2.

.ופירוט המקום בו נמצא הנמען או ייתכן ונמצא3.

תקנה  , עם זאת. מחוץ לתחום"דרך ביצוע ההמצאה"על בית המשפט להורות על  מצווה( ב)167תקנה 

.אין להתיר את ההמצאה–לבית המשפט להורות כי בנסיבות העניין זו מאפשרת 

אם הורה בית המשפט על  גם כי יש לזכור 

המצאת  , עדיין, דרך ביצוע ההמצאה

דין מחוץ לתחום השיפוט של  -כתבי בי

כפופה להסכמים ואמנות  , המדינה

מצריכה  , בינלאומיות ולא אחת

התייחסות גם לעניינים טכניים  

–שבהתעלמות מהם , הנוגעים להמצאה

עשויה ההמצאה להיחשב חסרת כל תוקף

לכפור בסמכות בית  נמען ההמצאה רשאי , שאם הומצא כתב טענות לפי סעיפים אלו, קובעת168תקנה 

.   עד למועד הגשת כתב ההגנהבכתביש להגיש בקשה . אינו הפורום הנאותהמשפט או לטעון כי הפורום הישראלי 



ריכוך דרישות בתצהיר הנלווה לבקשה לקביעת דרך ביצוע המצאה  : היפוך נטל ההוכחה

למדינהמחוץ 

המשפטתחילה ברשות בית קבעו כי המצאת כתב טענות מחוץ למדינת ישראל מותנית ד "לתקנות תשמ( א)501-ו500תקנות 

-וטובהקיומה של עילת תביעה , קיומה של עילת המצאה: שלושה תנאים מצטבריםעל בקשה להיתר המצאה לבסס 

'  נ' ברבי ואח90-04-19א "רע: ראו למשל)מבחן מירב הזיקות –הוכחת היותו של הפורום הנאות בישראל 

mediolex limited(.2019, פורסם בנבו)' ואח)

יגיש  , בעל דין המעוניין להמציא כתב טענות מחוץ לתחום המדינה"כי , קובעתלתקנות החדשות ( א)167תקנה 

העובדות המבססות את עילת  יפורטו "בקשה זו יש לבסס בתצהיר בו ..." בקשה בכתב לשם קביעת דרך ביצוע ההמצאה

".ופירוט המקום שבו נמצא הנמען או ייתכן שנמצאמחוץ לתחום המדינה העובדות המבססות את עילת ההמצאה, התביעה

בתקנות  .טובההמבקש לצרף תצהיר בו הוא מציין שיש לו עילת תביעה על : בתקנות הקיימות: ריכוך הדרישות

."טובה"הושמטה המילה החדשות 

נדמה שלשון החוק  , לכאורה

סטנדרט מקל יותר  מציב 

בסוגיית ההמצאה מחוץ  

למדינה



להוכיח או לטעון  ( א)167החדש לא נדרש בעל דין הפונה לבית המשפט בבקשה לפי תקנה במצב : היפוך נטלי ההוכחה

168לפי תקנה עימווזאת בהתאם לזכות השמורה , טענה זו יכול ותתעורר על ידי הצד שכנגד, כאמור. לפורום נאות

. שיצטרך להעלותה בעצמו ולעמוד בנטל ההוכחה המוטל עליו כמי שטוען לה, לתקנות החדשות

שעל מגיש הבקשה לקביעת דרך ביצוע  , (א)167יכול ובתי המשפט יפרשו את הפרטים הכלולים בתקנה :מצד שני

ככאלה הכוללים גם  , "העובדות המבססות את עילת ההמצאה מחוץ לתחום המדינה"ובפרט את , ההמצאה לטעון ולהוכיח

.כי אין הבדלים מהותיים בין המצב הישן למצב החדש, דומה, במצב דברים זה. את שאלת הפורום הנאות

שלא השתנה בגרסה  )ביחס לתיקון זה , 2014בדברי ההסבר לטיוטת התקנות החדשות משנת מעיון : פרשנותרוח 

רובן  "עולה בקנה אחד עם המצב היום שבו , מראש, כי ביטול הצורך בהגשת בקשה למתן היתר המצאה, עולה, (הסופית

.מתקבלות–של בקשות מסוג זה " ככולן



יכולהמשפטבית,למקרקעיןנוגעתההמצאהשבהםבמקרים,ד"תשמלתקנות(2)500תקנהלפי

.ישראלשלבתחומההמצוייםמקרקעיןהואכולוהתביעהנושאאםרקלהתירה

ניתןולכן.כללבחוקמופיעהאינה"כולו"המילההחדשותלתקנות(3)166תקנה,זאתלעומת

אתהמהווים,המדינהבתחוםהמצוייםבמקרקעיןעניינההתובענהמעילתחלקרקכאשרגםהמצאהתותרכילהסיק

.התובענהנושא

דין אל מחוץ  -בית המשפט יכול להתיר המצאת כתב בי, ד"תשמלתקנות ( א()4)500תקנה לפי 

".החוזה נעשה בתחום המדינה"כאשר , לתחום המדינה

וקובעת ביחס לעילת  , נוקטת גישה גמישה יותרהחדשות לתקנות ( 4)166תקנה , לעומת זאת

,  כולו או מקצתו, כי די שעל החוזה חלים דיני מדינת ישראל או שהחוזה, המצאה חוזית

על מנת שתעמוד עילת ההמצאה  , נעשה או הופר או שנשללה האפשרות לקיימו בישראל

. החוזית



מבוססתהתביעהכילהראותיש,הסעיףבתנאילעמודבכדי,הקיימותלתקנות(7)500תקנהלפי

.המדינהשלהטריטוריאליבתחוםשהתבצעומחדלאומעשהעל

אשר,שופטיםבקרבוהןמלומדיםבקרבהן,זותקנהעלרבהביקורתנמתחההשניםעם

יתרחששהנזקבכךדיולאבישראליתרחשוהמחדלאוהמעשהכיהדרישההצדקתבדברהרהרו

.בישראל

נוסחעלביקורתחיותאסתרהשופטת,העליוןהמשפטביתנשיאתכבודמתחה,2017בשנת

בלתימצביםשלקיומםומאפשרתנוחותחוסרתחושתמעוררתהיאכיבציינה,התקנה

,האזרחיהדיןסדרתקנותבטיוטתשהתפרסםכפישינויהעלעמדהחיותהשופטת.רצויים

זהשונה,שאובהעצמוהתקנהממנו,האנגליבדיןהתקנהנוסחכיוהדגישה,2014-ה"התשע

אחיזהלההקונההגלובליזציהמגמתאתהולמתבנוסחההתקנההאם,ספקעולהוכימכבר

.במשפטרביםבתחומים

AU'נ(ר"ע)הוגנתכלכליתחברהלקידוםהצרכניתהתנועההצלחה925/17א"ברעחיותהנשיאה'כב

Optronic Corporation(2017,בנבופורסם)):

מצב שבו הצרכן הישראלי לא  , אכן. לפני סיום אוסיף כי התוצאה שאליה הגעתי יש בה כדי לעורר אי נחת מסוימת"

ספק  ומבחינה זו , לקרטל בינלאומי שבעטיו נגרם לו נזק הוא מצב בלתי רצוי, לכאורה, יוכל להיפרע מגופים שחברו

"בעולמנוהתקנה בנוסחה הנוכחי הולמת את מגמות הגלובליזציה וההתפתחויות הטכנולוגיות אם 



(א7)500תקנהשהוספהבאופן,הקיימותהאזרחיהדיןסדרתקנותתוקנו,2018בשנתכבר,זוביקורתבעקבות

:(החדשותלתקנות(5)166תקנהבהחדשותבתקנותשעוגנה,הקיימותלתקנות

שלמהתנהגותאומשירות,ממוצרבישראללתובעשנגרםנזקעלמבוססתהתובענה(5")

אדםאו,שהנתבעוכןבישראלייגרםשהנזקלצפותיכולהיהשהנתבעובלבד,הנתבע

;משמעותיבהיקףלאומיים-ביןשירותיםבמתןאולאומי-ביןבסחרעוסק,לוקשור

:מאלהאחדכל,תאגידהואהנתבעאם–"קשוראדם",זהלעניין

;בתאגידהשולטאדם(1)

;(1)בפסקהכאמוראדםבידיהנשלטתאגיד(2)

";(2)-ו(1)בפסקאותמהאמוריםמיבידיהנשלטתאגיד(3)

מאפשרשהואבאופן,הגלובליזציהבמגמתחשובפסעפוסעוהואשהובאהזוביקורתליישםממשיךזהעיגון

בישראלשנגרםנזקעלמבוססתהתובענהכאשר,המדינהלתחוםמחוץטענותיוכתבאתלהמציאדיןלבעל

לצפותהיהיכולהנתבע(1)–מצטבריםתנאיםשניבהתקייםוזאתהנתבעמהתנהגותאומשירות,ממוצר

.משמעותיבהיקףלאומייםביןשירותיםבמתןאובסחרעוסקשהנתבע(2)וכן;בישראלייגרםשהנזק



אלדין-ביכתבהמצאתלהתיריכולהמשפטבית,ד"תשמלתקנות(10)500תקנהלפי

או,דרושדיןבעלהואהמדינהלתחוםשמחוץהאדם"כאשר,המדינהלתחוםמחוץ

בתחוםכדיןהזמנהלושהומצאה,אחראדםנגדכהלכהשהוגשהבתובענה,נכוןדיןבעל

.המדינה

ביתכיוקובעת,יותררחבהגישהנוקטתהחדשותלתקנות(9)166תקנה,זאתלעומת

האדם"כאשר,המדינהלתחוםמחוץאלדין-ביכתבהמצאתלהתיריכולהמשפט

נגדכהלכהשהוגשהבתביעהנכוןאודרושדיןבעלהואהמדינהלתחוםשמחוץ

"אחראדם

הוקנתההסמכותכאשרגםנכוןאודרושדיןלבעללהמציאאפשר:ההרחבה/החידוש

.בישראלהמצאהבעתרקולאלתחוםמחוץהמצאהידיעלגםאחרנתבענגד



שלב א

בעל דין שכתב טענותיו ועומד לפחות באחד מעשרת התנאים  •

בקשה בכתב לקביעת דרך ביצוע  נדרש להגיש , 166הקבועים בתקנה 

בצירוף תצהיר נלווה מתאים בו יפרט את העובדות  , ההמצאה

;העובדות המבססות את עילת ההמצאה ;המבססות ת עילת התביעה

((.  א)167תקנה )את המקום שבו נמצא הנמען או ייתכן שנמצא , וכן

שלב ב

אין  לרבות אפשרות לקבוע כי , בית המשפט מורה על דרך ביצוע ההמצאה•
((.ב)167תקנה )להמציא את המסמכים מחוץ למדינה 

שלב ג

שאיבעל דין שקיבל כתב טענות שהומצא אליו מחוץ למדינה • לכפור  ר
לדון בתובענה או לטעון כי פורום הישראלי  בסמכות בית המשפט 

על בקשה מסוג זה יחולו  . אינו הפורום הנאות לדון בתובענה

(168תקנה ). המועדים הקבועים להגשת כתב הגנה





מעברוהוראותהחדשותהתקנותשלתחולתןאתקובעתהחדשותלתקנות180תקנה

:תחולה

שאינםהליכיםעלגםקרי,אזרחיענייןכלעלחל(1-5תקנותהיסודעקרונות)התקנותשל'אחלק1.

פשיטות,משפחהלענייניהמשפטבבית,לעבודההדיןבביתהמתנהליםהליכיםלגבי,למשל,התקנותלפימתנהלים

.ב"וכיורגל

אזרחיענייןכלעליחול(טענותוכתבימקומיתסמכותכמוכלליםדיןסדרי)לתקנות'בחלק2.

חוקהוראותחלותאם,אומרהווה.מיוחדדיןסדרשקייםמקריםלמעטוזאת,המשפטביתבפניהמובא

.החדשותבתקנותהאמורעליגברוהן,מסויםבנושאספציפיות

:מעברהוראות

.1.1.21מיוםקרי–לאחריואוהתחילהביוםשנפתחוהליכיםעליחולואלותקנות(ג)180תקנה3.

[...]:חריגים



תהחדשותלתקנות(1()ג)180תקנה-ההליכיםלכללביחס.א םהליכיםעלכיקובע תלויי

:בהקבועותהחדשותהתקנותיחולו,ועומדים

;(היסודעקרונות)'אחלק1)

מועדציוןחובת)'בבחלק'גבפרק33-ו30תקנות2) תה אימסמךכללהגש מסמךקבלתו

;(תקיןשאינו

;(טענותכתביותיקוןטענותכתביסילוק,תובענותאיחודבדברהוראות)'ז-'הפרקים3)

;בקשותבהסדרתשעניינן'חבפרק50-55תקנות4)

;הדיוןאופןאתהמסדיר'יאפרק5)

;מהירדיוןהמסדיר'יבפרק6)

;השיפוטיתההחלטהשכותרתו'טזפרק7)

;בהוצאותהעוסק'יחפרק8)

;ההמצאותבנושאשעניינו,לעילדנובו–'יטפרק9)

,כפרק10) תהמכיל' או הכלוכן,כלליותהור תתקנ תאחר ההמשפטשבי הדיןלבעליהור

.לקיימה

.לקיימההדיןלבעליהורההמשפטשביתאחרתתקנהכלוכן11)

לתקנות(2()ג)180תקנה-מסמכיםוגילוישאלוניםמסירתבהםהתקיימושטרםלהליכיםביחס.ב

.אלוענייניםהמסדיר'טבפרקהאמורגםיחולכיקובעתהחדשות

התחילהמיוםימים60-בהמאוחרבמועדמשפטקדםישיבתלגביהםשנקבעהלהליכיםביחס.ג

:גםיחולו,החדשותלתקנות(3()ג)180תקנה-החשותהתקנותשל

;בהליךהבקשותבסוגייתשדןלתקנות'חפרק1)

,משפטבקדםהדןלתקנות'יפרק2)

.עדיםבדברהוראותהקובעלתקנות'יגפרקוכן3)



(ג)180לתקנהביחס,(15.12.2020ביוםלתוקףנכנסו)2020-א"תשפ(תיקון)האזרחיהדיןסדרבתקנות

:נקבע

–ערעורולענין"יבוא"לאחריו"המילהואחרי"שנפתח,ערעורלרבותהליך"יבוא"שנפתחוהליכים"במקום"

תקנותלפיערעוראוערעוררשותבקשתלהגשתוהמועדהתחילהיוםלפניניתנהלערערמבקשיםשעליהההחלטהאם

המועדלפיערעוראוערעוררשותבקשתלהגישניתן,לאחריואוהתחילהביוםהוא1984-ד"התשמ,האזרחיהדיןסדר

";אלהבתקנותהקבוע

ועיוןגילוי,שאלוניםמסירתבעניינםהתקייםשטרםהליכיםעל"המיליםבמקום(2)בפסקה"

."להגשתוהמועדחלףשטרםאותשובהכתבבהםהוגששטרםהליכיםעל"יבוא"במסמכים

התקנותשלהתחילהיוםלפנישניתנההחלטהעלערעורכי,ערעורלהליכיביחס

להגישיהיהניתן–ערעורלהגשתהמועדחלףטרםבומצב,(1.1.2021)החדשות

.(יותרארוךזמניםסדר)החדשותבתקנותהקבועיםהמועדיםלפיערעור

ביחסיחולו-מסמכיםוגילוישאלוניםענייניאתהמסדירותהחדשותהתקנות

חלףשטרםאוהאחרוןהטענותכתבהוגשטרםבומקום,ועומדיםתלוייםלהליכים



לבית  , מרבית התקנות החדשות יחולו גם על הליכים תלויים ועומדים ומכל מקום

.תקנות נוספות מהתקנות החדשות, בנוסף, המשפט סמכות להחיל

השאול)במשפטנוהבסיסיהכללעםהמעברהוראותמתיישבותבכך

תחול(מהותיתמזכותלהבדיל)דיוניתזכותפיהעל,(המקובלמהמשפט

בעברשהתגבשהתביעהעילתפיעלשתוגשתובענה,בהתאם.למפרע

לדיןבהתאםתתנהל,המשפטבביתועומדיםתלוייםוהליכיה

קרותבעתבתוקףשהיהזהולאהתובענהניהולבעתהתקףהדיוני

.התובענהנשואהאירועים
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