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השינויים העיקריים בתקנות נוגעים  
:לשלושה היבטים

 פניות"ובין " בקשות"הבחנה מהותית בין"

אופן הגשת בקשות על פי שלבי ההליך

 דיונית ומהותית–הדיון בבקשות לגופן



מהותיות בקשות 
הגשת בקשה בכתב והדיון בה–50תקנה 

:אלההוראותיחולו,בכתבלהגיששישבקשהעל"

העובדותאימותלשםתצהירלבקשהויצרף,אסמכתאותכוללטיעוניואתיפרטהמבקש(1)
;שביסודה

;מידידחנה,תשובהמצריכההיאשאין,בבקשהשעייןלאחר,המשפטביתהחליט(2)

עשריםבתוךלהלהשיברשאיהמשיב,תשובהמצריכהשהבקשההמשפטביתהחליט(3)
יפרטבתשובתו;המשפטביתשהורהאחרמועדבתוךאו,ההחלטהלושהומצאהמיוםימים
;התשובהשביסודהעובדותאימותלשםתצהירלהויצרף,אסמכתאותכוללטיעוניואת

לאחר,נדרשהדבראםאו,בלבדוהתשובותהבקשהיסודעללהחליטרשאיהמשפטבית(4)
;תצהיריהםעלהמצהיריםחקירת

לסעדובבקשה,עמודיםחמישהעלבהיקפןיעלולא,בנפרדאחתכל,והתשובההבקשה(5)
ובבקשה,עמודיםשלושהעלבהיקפםיעלולאהמצורפיםהתצהירים;עמודיםשמונהעלזמני

;עמודיםשישהעלזמנילסעד

".פהבעלתידוןהבקשהכילהורותרשאיהמשפטבית(6)



יוגשו,מועדיםלשינויפניותלרבות,ההליךשלשוטףלניהולהנוגעיםטכנייםבענייניםפניות"
כתוצאהלצרפןניתןלאאםזולת,שכנגדהדיןבעלעמדתבצירוףהמשפטביתאל

עליהןשליטההיתהלאשלפונהאחרותנסיבותבשלאושכנגדהדיןבעלשלמהתנהלותו
הקודמותהפניותמספרוכןהמועדלשינויהמבוקשהתאריךיצויןבפנייה;בפנייהושצוינו
".ענייןבאותושהוגשו

בקשות דיוניות
פניות–55תקנה 



יוגשו,מועדיםלשינויפניותלרבות,ההליךשלשוטףלניהולהנוגעיםטכנייםבענייניםפניות"
כתוצאהלצרפןניתןלאאםזולת,שכנגדהדיןבעלעמדתבצירוףהמשפטביתאל

עליהןשליטההיתהלאשלפונהאחרותנסיבותבשלאושכנגדהדיןבעלשלמהתנהלותו
הקודמותהפניותמספרוכןהמועדלשינויהמבוקשהתאריךיצויןבפנייה;בפנייהושצוינו
".ענייןבאותושהוגשו

בקשות דיוניות
פניות–55תקנה 

:עיקרי ההסדר

חובת צירוף עמדת הצד שכנגד לבקשה

 הסבר מדוע לא ניתן היה לצרפה–אם לא צורפה עמדת הצד שכנגד

התאריך המבוקש לשינוי המועד

כמה פניות נוספות הוגשו באותו העניין



בקשות ורשימת בקשות: 'פרק ח
חלוקת ההליך לפרקים-( א)49תקנה 

יוגשו בקשות כלשהן במועד שלאחר הגשת כתב הגנה עד מועד ישיבת  לא "
."הראשונהקדם המשפט 

:חלוקה לשלושה שלבים

 ('שלב א)"מהגשת כתב התביעה ועד הגשת כתב התשובה האחרון"

 ('שלב ב)"מכתב התשובה האחרון עד ישיבת קדם המשפט הראשונה"

 ('שלב ג)"מתום ישיבת קדם המשפט הראשונה ואילך"



ורשימת בקשותבקשות : 'פרק ח
רשימת הבקשות-( ג)49תקנה 

המשפטשביתמבקשהואשבהןהבקשותאתיצייןשבהרשימהיגישדיןבעל"
המשפט-קדםלישיבתשנקבעהמועדלפניימיםמעשריםיאוחרלאוזאת,ידון

".הראשונה



בבקשותהדיוןדרכיאתהמשפטביתיקבעהמשפט-קדםישיבתבמועד"
בקשותכילהורות,השארבין,רשאיהמשפטבית;הבקשותברשימתהמנויות
,שיורהיותרמאוחרבמועדאומשפט-קדםבישיבתפהבעליידונומסוימות

בנוגעאחרתהוראהכללתתהואורשאיבכתבבקשהשלדרךעלשיידונואו
".פהבעלאובכתב,הטיעוןהיקףלענייןלרבות,בבקשההדיוןלסדרי

ורשימת בקשותבקשות : 'פרק ח
דרכי הדיון בבקשה-( ו)49תקנה 



בקשותבקשות ורשימת : 'פרק ח
שלא נכללו ברשימהבקשות

(ז)49תקנה–החדשותהתקנות(ב)149תקנה–הישנותהתקנות

בשוםהרשםאוהמשפטביתידוןלא"
-בקדםלהביאההיהיכולדיןשבעלבקשה
מטעמיםכןלעשותראהאםזולת,משפט

כדידרושוכשהדברשיירשמומיוחדים
".דיןעיוותלמנוע

לא,הבקשותברשימתנכללהשלאבקשה"
אלאיותרמאוחרבמועדלהגישהניתןיהיה

בקשותלמעט,המשפטביתברשות
כאמוררשות;דיןפסקמתןלאחרהמוגשות

המשפטביתשוכנעכןאםאלא,תינתןלא
ברשימתהבקשהאתלצייןניתןהיהלאכי

סבירהצדקהדיןלבעלכיאוהבקשות
בקשההגשתהמשפטביתאישר;למחדלו
עללהורותהוארשאי,יותרמאוחרבמועד

".בההדיוןדרך



בקשותורשימת בקשות : 'פרק ח
סמכויות בית המשפט בקדם משפט

(ג)63תקנה

לתתהמשפטביתמסמכותלגרועכדי(ב)או(א)משנהבתקנותבאמוראין"
".המשפט-קדםישיבתלפניגםההליךלניהולהנוגעותהחלטות

(ח)49תקנה–המחדלברירת

"בכתבתוגש,להגשתההדרךעלהורהלאהמשפטשביתבקשה"



"עוצר הבקשות"החריגים ל
(א)49קנה ת

,להגשתוהמועדשחלףלאחראותשובהכתבהגשתשלאחרבמועדכלשהןבקשותיוגשולא"
:מאלהאחתהיאהבקשהאםזולת,הראשונההמשפט-קדםישיבתמועדעד,המוקדםלפי

;ו"טפרקלפיזמנילסעדבקשה(1)

;73תקנהלפימוקדמתעדותלגבייתבקשה(2)

;זרשיפוטתנייתיסודעלאוהבוררותלחוק6או5סעיפיםלפיהליכיםלעיכובבקשה(3)

;87תקנהלפיאליההקשורוכלהנתבעמטעםמומחהידיעללבדיקהבקשה(4)

;להליךצדלצירוףבקשה(5)

;40תקנהלפיבתובענותהדיוןלאיחודבקשה(6)

.'זפרקלפיטענותכתבילתקןבקשה(7)

.173תקנהלפישופטלפסלותבקשה(8)

;(ב)61תקנהלפיהתייצבותועלהחלטהשניתנה,נציגאודיןבעלמהתייצבותלפטורבקשה(9)

".דיוניהסדראישוראוגישורהסדר,פשרההסדרלאישורבקשה(10)



,הנתבעלידיהתביעהכתבהמצאתממועדימיםשישיםבתוךיוגשהגנהכתב"
ממועדימים120בתוךההגנהכתביוגש,רפואיתרשלנותשעניינהובתביעה
המועדיםאתלהאריךרשאיהמשפטבית;הנתבעלידיהתביעהכתבהמצאת
".זאתהמצדיקיםטעמיםקיימיםכיהשתכנעאםכאמור

מועד הגשת כתב הגנה
(ב)9קנה ת



:אלההוראותיחולו,בכתבלהגיששישבקשהעל"

העובדותאימותלשםתצהירלבקשהויצרף,אסמכתאותכוללטיעוניואתיפרטהמבקש(1)
;שביסודה

;מידידחנה,תשובהמצריכההיאשאין,בבקשהשעייןלאחר,המשפטביתהחליט(2)

ימיםעשריםבתוךלהלהשיברשאיהמשיב,תשובהמצריכהשהבקשההמשפטביתהחליט(3)
אתיפרטבתשובתו;המשפטביתשהורהאחרמועדבתוךאו,ההחלטהלושהומצאהמיום

;התשובהשביסודהעובדותאימותלשםתצהירלהויצרף,אסמכתאותכוללטיעוניו

לאחר,נדרשהדבראםאו,בלבדוהתשובותהבקשהיסודעללהחליטרשאיהמשפטבית(4)
;תצהיריהםעלהמצהיריםחקירת

לסעדובבקשה,עמודיםחמישהעלבהיקפןיעלולא,בנפרדאחתכל,והתשובההבקשה(5)
ובבקשה,עמודיםשלושהעלבהיקפםיעלולאהמצורפיםהתצהירים;עמודיםשמונהעלזמני

;עמודיםשישהעלזמנילסעד

".פהבעלתידוןהבקשהכילהורותרשאיהמשפטבית(6)

הגשת בקשה בכתב והדיון בה–50תקנה 



בבקשותדיון 
בבקשותדיון–52תקנה

".זהבפרקאחרתנקבעכןאםאלא,בבקשותהדיוןעלהמחויביםבשינוייםיחולא"יפרק"

הבקשההוצאות–53תקנה

קשרבלא,חלותהןמיועלהבקשההוצאותאתהמשפטביתיפסוקבקשהבכלהדיוןבתום"
בהוצאותלחייבשלאמיוחדיםטעמיםשקיימיםמצאאםזולת,העיקריההליךלתוצאות

".כאמור

המשפטלביתפנייהדברבדיןקביעה–54תקנה

לרבות,תביעהכתבדרךעלשלאעיקריבהליךהמשפטלביתלפנותשניתןבדיןנקבע"
הוראותעליהויחולובכתבכבקשההפנייהתוגש,דעתחוותלקבלתאובאבעיה,בהמרצה

".זהפרק



סעדים זמניים
מטרת הסעד הזמני–94תקנה 

התקיןקיומוואתהמשפטיההליךבמהלךלכאורהזכותלהבטיחהיאהזמניהסעדמטרת"
".הדיןפסקשלהראויביצועואתאוההליךשלוהיעיל

:מטרות

המשפטיההליךבמהלךלכאורהזכותהבטחת

ההליךשלוהיעילהתקיןקיומו

הדיןפסקשלהראויביצועו



:התנאים הקבועים בתקנות החדשות למתן סעד זמני

 לקיומה של עילת תביעה" ראיות מספקות לכאורה"קיומן של

קיום התנאים למתן הסעד

נחיצות הסעד הזמני לצורך הגשמת המטרה

(ב)95תקנה –החדשות התקנות(א)362תקנה –התקנות הישנות 

הוגשה בקשה למתן סעד זמני במסגרת  "
את הסעד  ליתןרשאי בית המשפט , תובענה

ראיות על בסיס , אם שוכנע, המבוקש
בקיומה של עילת מהימנות לכאורה 

התובענה ובקיום התנאים המפורטים  
הנוגעים  , בהוראות המיוחדות בפרק זה

."לסעד הזמני המבוקש

הוגשה בקשה למתן סעד זמני במסגרת  "
רשאי בית המשפט לתת את הסעד , תביעה

ראיות על בסיס , אם שוכנע, המבוקש
,  בקיומה של עילת תביעהמספקות לכאורה 

בקיום התנאים למתן הסעד כאמור בפרק  
ובנחיצות הסעד הזמני לצורך הגשמת  זה 

".המטרה

בקשה לסעד זמני



(ד)95תקנה –החדשות התקנות(ב)362תקנה –התקנות הישנות 

,  סוג הסעד, בהחלטתו בדבר מתן הסעד הזמני"
הערובה שעל  לעניןלרבות , היקפו ותנאיו

בין  , יביא בית המשפט בחשבון, המבקש להמציא
:שיקולים אלה, השאר

הנזק שייגרם למבקש אם לא יינתן הסעד  (   1)
הזמני לעומת הנזק שייגרם למשיב אם יינתן  

וכן נזק שעלול להיגרם למחזיק או , הסעד הזמני
;לאדם אחר

אם הבקשה הוגשה בתום לב ומתן הסעד  (   2)
ואינו פוגע במידה  , העניןצודק וראוי בנסיבות 

."העולה על הנדרש

בהחלטתו אם לתת סעד זמני וכן בקביעת סוג "
בין  , ישקול בית המשפט, היקפו ותנאיו, הסעד
:את השיקולים האלה, השאר

הנזק שעלול להיגרם למבקש אם לא יינתן  (1)
הסעד הזמני לעומת הנזק שעלול להיגרם למשיב  

וכן נזק העלול להיגרם  , אם יינתן הסעד הזמני
;לאדם אחר או לעניין ציבורי

,  אם אין סעד אחר שפגיעתו במשיב קלה יותר(2)
;המשיג את התכלית שלשמה נועד הסעד הזמני

הן בקשר לגוף , תום לבם של בעלי הדין(3)
העניין והן בקשר להגשת התביעה ובקשת הסעד  

והאם המבקש לא השתהה יתר על  , הזמני
המידה בנסיבות העניין בהגשת כתב התביעה או 

."בהגשת הבקשה לסעד הזמני

שיקולים במתן סעד זמני



:יחולו הוראות אלה, בקשה שיש להגיש בכתבעל "

ויצרף לבקשה תצהיר לשם אימות העובדות  , יפרט את טיעוניו כולל אסמכתאותהמבקש ( 1)
;שביסודה

;מידידחנה, שאין היא מצריכה תשובה, לאחר שעיין בבקשה, בית המשפטהחליט ( 2)

המשיב רשאי להשיב לה בתוך עשרים ימים  , בית המשפט שהבקשה מצריכה תשובההחליט ( 3)
בתשובתו יפרט את  ; או בתוך מועד אחר שהורה בית המשפט, מיום שהומצאה לו ההחלטה

;ויצרף לה תצהיר לשם אימות העובדות שביסוד התשובה, טיעוניו כולל אסמכתאות

לאחר  , או אם הדבר נדרש, המשפט רשאי להחליט על יסוד הבקשה והתשובות בלבדבית ( 4)
;חקירת המצהירים על תצהיריהם

ובבקשה לסעד , לא יעלו בהיקפן על חמישה עמודים, כל אחת בנפרד, והתשובההבקשה ( 5)
ובבקשה  , התצהירים המצורפים לא יעלו בהיקפם על שלושה עמודים; זמני על שמונה עמודים

;לסעד זמני על שישה עמודים

."המשפט רשאי להורות כי הבקשה תידון בעל פהבית ( 6)

הגשת בקשה בכתב והדיון בה–50תקנה 



סמכות בית המשפט לדחות על הסף בקשה לסעד זמני

(א)97תקנה 

הבקשה למתן סעד זמני תידון  , 'לגרוע מסמכויות בית המשפט הנתונות לו לפי פרק חבלי "
לתת סעד זמני ארעי במעמד  , מטעמים מיוחדים, ואולם בית המשפט רשאי, במעמד בעלי הדין

כי קיים חשש סביר שהעיכוב שייגרם כתוצאה  , על בסיס ראיות מספקות, אם שוכנע, צד אחד
מקיום הדיון במעמד בעלי הדין או הבאת הבקשה לידיעת המשיב תסכל את מטרת הסעד  

."הזמני או תגרום למבקש נזק חמור

(2)50תקנה ', פרק ח

";מידידחנה, שאין היא מצריכה תשובה, לאחר שעיין בבקשה, בית המשפטהחליט "



התחייבות עצמית וערובה

96תקנה–החדשותהתקנות364תקנה–הישנותהתקנות

התחייבותלהמצאתבכפוףאלאזמניסעדייתןלאהמשפטבית(א)
לשם,דעתולהנחת,מספקתערבותוכן,(ב)365בתקנהכאמורעצמית

,הצוממתןכתוצאההצומופנהשאליולמישייגרםנזקכלבגיןפיצוי
המשפטבית;אחרתמסיבההצויפקעאםאוהתובענהתיפסקאם

ומטעמים,וראויצודקשהדברראהאם,ערבותמהמצאתלפטוררשאי
.שיירשמומיוחדים

בתקנתלאמורבנוסףעירבוןהפקדתעללצוותרשאיהמשפטבית(ב)
המשפטבית;העניןבנסיבותוראויצודקהדברכישוכנעאם,(א)משנה

בנוסףעירבוןלהפקדתבכפוףאלאאחדצדבמעמדזמניסעדייתןלא
וראויצודקהעניןבנסיבותכישוכנעאםזולת,(א)משנהבתקנתלאמור
.העירבוןמהפקדתלפטור

המשפטבית;חדשיםשקלים50,000עליעלהלאהעירבוןסכום(ג)
אתלהגדיל,שיירשמומיוחדיםמטעמיםמוצדקשהדברראהאם,רשאי
במתןהצומתןאתלהתנותאוהאמורלסכוםמעברהעירבוןסכום

"...אחרעירבון

כמפורטלפיצויהמבקששלעצמיתבהתחייבותיותנהזמניסעד(א")
פיצוילשם(ג)משנהבתקנתכמפורטבערובהוכן,(ב)משנהבתקנת

,הזמניהצוממתןכתוצאההצואליושמופנהלמישייגרםנזקכלבשל
.היקפויצומצםאוהצויפקעאם

לפיערוכהותהיהלבקשהתצורףמבקששלעצמיתהתחייבות(ב)
תהיהלאעצמיתהתחייבות;הראשונהשבתוספת7בטופסהנוסח

.אחרתהורההמשפטביתאםזולת,בסכוםמוגבלת

ואולם,המשפטביתשלדעתולהנחת,מספקתערובהיפקידהמבקש(ג)
מהפקדתהמבקשאתלפטור,מיוחדיםמטעמים,רשאיהמשפטבית

להתנותרשאיוכןהענייןבנסיבותוראויצודקשהדברסבראם,ערובה
עםרקלתקפוייכנסהזמניהסעד;ערובותבכמההזמניהסעדמתןאת

המשפטביתאםזולת,המשפטביתהורהשעליהןהערובותכלהפקדת
"אחרתהורה



השבת הערובה למפקיד

101תקנה–החדשותהתקנות371תקנה–הישנותהתקנות

שנתןלאחר,רשאיבתובענההדןהמשפטביתיהיה,הזמניהצופקע(א")
עללהורות,טענותיהםאתלהשמיעהזדמנותבדברהנוגעיםלצדדים
,לאחריווביןהדיןפסקמתןלפניבין,מקצתואוכולו,העירבוןחילוט
עקבהוצאותאונזקלונגרמוכיראהאם,הצומופנהשאליומילטובת

העירבוןחילוט;העניןבנסיבותסבירההיתהלאהבקשהוכי,הצומתן
.שנגרםהנזקגובהבהוכחתמותנהאינו

לטובתוחולטשהעירבוןמישלמזכותוגורעאינוהעירבוןחילוט(ב)
שלבדרךאוההליךבמסגרתהערובהבאמצעות,נזקיובשללהיפרע

.יתרפיצויישולםשלאובלבד,דיןכללפיחדשהתובענההגשת

עקבנזקבגיןלפיצוייםבקשהאותובענההמשפטלביתהוגשהלא(ג)
יוחזר,הזמניהצושפקעמהמועדחודשיםשישהבתוך,הזמניהצומתן

ראהאםאחרמועדלקבוערשאיהמשפטבית;הערבותכתבלמבקש
".שיירשמומיוחדיםמטעמים,מוצדקשהדבר

בקשהאותביעההמשפטלביתהוגשהלא"
,הזמניהסעדמתןעקבשנגרםנזקבשללפיצויים

,הזמניהסעדפקיעתממועדימיםתשעיםבתוך
רשאיהמשפטבית;הערובהלמבקשתוחזר

אם,האמורההתקופהאתלזמןמזמןלהאריך
".לכךמיוחדיםטעמיםמצא



עיון מחדש בסעד זמני

98תקנה–החדשותהתקנות(א)368תקנה–הישנותהתקנות

לעייןהמשפטביתרשאידיןבעללבקשת"
מוצדקהדברכיראהאם,שניתןזמניבצומחדש

חדשותעובדותאושהשתנונסיבותבשל
כיראהאםאו,הצומתןמאזשנתגלו

".הצולמתןהצדקההיתהלאמלכתחילה

מחדשלעייןהמשפטביתרשאידיןבעללבקשת
הדברכיסבראם,בתנאיואו,שניתןזמניבסעד

חדשותעובדותאושהשתנונסיבותבשלמוצדק
לגלותןניתןהיהולאהצומתןמאזשהתגלו
אוהזמןחלוףבשלאולכןקודםסבירהבשקידה

אתאוהיקפואתלשנותמקוםשישמצאאם
.ניתןשבהםהתנאים



עיקולים
104תקנה 

הטלתעם,למחזיקהמשפטביתיודיע,מחזיקשבידיהמשיבנכסיעלעיקולצוניתן(א")
הנכסיםאם,שהורהאחרמועדבתוךאוימיםשלושיםבתוך,בכתבלהשיבעליוכי,העיקול
למחזיקבהודעה;לגביהםלזכותטענהלמחזיקישואםלמשיבשייכיםהםאם,בידומצויים
ימציאממנהוהעתקהמשפטלביתתוגשהמחזיקשלתשובתו;כוחוובאהמבקשפרטייצוינו

הםכיאוהמשיבנכסיבידומצוייםכיבתשובתומחזיקהודה;למבקש,במישרין,המחזיק
מטעמיםלכךרשותלונתןהמשפטביתאםזולת,מהודאתובויחזורלא,למשיבשייכים

.מיוחדים

העיקולמבקשתהעתק,בקשתומיוםימיםשבעהבתוך,המבקשלוימציאהמחזיקלבקשת(ב)
.והתצהיר

ימיםמשלושיםיאוחרלא,להגבלתואוהעיקולצולביטולבקשהלהגישרשאיהמחזיק(ג)
.והתצהירהעיקולמבקשתהעתקלושהומצאמיום

".לגביולנהוגכיצדהמשפטביתיורה,למשיבשייךשהנכסהמחזיקהודה(ד)



צו מניעה
109תקנה 

מלהוסיףלהימנעאומלעשותלהימנעלמשיבלהורותרשאיהמשפטבית"
קייםכישוכנעאם,כלשהיפעולה,מטעמומיבאמצעותאובעצמו,ולעשות

".הדיןפסקשלהראויביצועועלממשיבאופןיכבידהצומתן-שאיסבירחשש


