
היסוד הדיון  עקרונות 

ת"מהוהמקדמי 



1תקנה 

מטרות תקנות סדר הדין האזרחי הן לקבוע סדר דין לניהול 
,  ליצור ודאות דיונית, ההליכים האזרחיים בבית המשפט

למנוע שרירותיות ולהגשים את העקרונות החוקתיים 
כדי להגיע  , העומדים ביסודו של הליך שיפוטי ראוי והוגן

ולהשיג תוצאה נכונה ופתרון צודק של  , לחקר האמת
.הסכסוך

מטרת התקנות



והוגןשיפוט ראוי הליך 

2סעיף 

הליך שיפוטי ראוי והוגן מתקיים במערכת שיפוטית  
,  נגישה לציבור, עצמאית ובלתי תלויה שהוקמה לפי דין

מכריעה בתוך זמן  , מקיימת דיון לפי כללי הצדק הטבעי
,  סביר על יסוד הטענות ההדדיות המובאות לפניה

מידתי  , מנהלת את ההליך ופוסקת בו באופן שוויוני
.ויעיל ומנמקת את החלטותיה



המשפט וחובת  ניהול 
הדיןבעלי 

3תקנה 

לשם  אחראי על ניהול ההליך השיפוטי בית המשפט 
לשם כך עליו  ; הגשמת המטרות שביסוד תקנות אלה

ולהחליט כל החלטה לפי תקנות אלה , אם נדרש, ליזום
.במטרה לקדם את התנהלותו של הליך ראוי והוגן



שימוש לרעה בהליך 
השיפוטי

4תקנה 

יעשה בעל דין או בא כוחו שימוש לרעה בהליכי  לא 

משפט ובכלל זאת פעולה בהליך שמטרתה או תוצאתה 

לרבות פעולה  , להשהותו או להטריד בעל דין, לשבשו

.לעלותו או למורכבותו, בלתי מידתית לאופי הדיון



איזון אינטרסים

5תקנה 

בין האינטרס של בעלי  , לפי הצורך, המשפט יאזןבית 
אינטרס  ", לעניין זה; הדין ובין האינטרס הציבורי

הציבור למערכת בתי המשפט לרבות  נגישות -" ציבורי
חיסכון  , מהיר ויעיל, קיומו של דיון משפטי צודק

מניעת הכרעות סותרות ומניעת  , במשאבי זמן ועלויות
.שימוש לרעה בהליך השיפוטי



הדיון המקדמי

דיון רשמי או פגישה מחוץ 

?לפרוטוקול



(א)35תקנה 

,הדיןבעליינהלוהאחרוןהטענותכתבהמצאתממועדימיםשלושיםבתוך(א
יגיבוהשארבין,מקדמידיון,דיןעורךבידימיוצגשאיננודיןבעלזולת

:האלהלעניינים
;לצמצמןוהאפשרותמיקודן,הדיןבעלישביןהפלוגתותתיחום(1)
ליישובחלופימנגנוןבאמצעותהמחלוקתאתלפתורהאפשרות(2)

;הסכסוך
בעלי הדין שלא ניתן למנוע הליך שיפוטי בעניין הסכסוך החליטו ( 3)

את האפשרות להסכים על הצעדים שיש , לכל הפחות, יבחנו, שביניהם
לרבות הקדמה  , לנקוט כדי לצמצם ולייעל ככל האפשר את ההליך המשפטי

של העמדת נושא חוות הדעת לבדיקה בידי מומחה מטעם בעל הדין שכנגד  
.או מינוי של מומחה מוסכם



(ב)35תקנה 

במהלך הדיון המקדמי יאפשרו הצדדים עיון במסמכים  

וישיבו זה לזה על שאלות שהמענה להן נחוץ הנחוצים 

תוך לצורך ליבון הפלוגתות וצמצום המחלוקות ביניהם 

.שהם נוהגים בשקיפות מרבית



4טופס 

מי השתתפו בדיון המקדמי( א)

בדיון המקדמי הוסכם על צמצום הפלוגתות והמחלוקות העובדתיות  ( ב)
_____: בעניינים הבאים וגובשו ההסכמות המפורטות להלן

פירוט צעדים שננקטו לצורך צמצום יריעת המחלוקת וייעול ההליך  ( ג)
אדם או חפץ לבדיקה בידי , הקדמה של העמדת נושא חוות הדעת)המשפטי 

הסכמה על ראיות , מינוי של מומחה מוסכם, מומחה מטעם הנתבע
____  (:וכדומה

: פירוט המנגנון החלופי ליישוב סכסוך שהוצא לצורך פתרון המחלוקת( ד)
____

הוחלפו בנינו המסמכים הדרושים לצורך ליבון הפלוגתות וליבן ___ ביום ( ה)
המחלוקות




