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 סיכום סופי ניסוח:

 :מבוא

והוא אמור להביא לידי ביטוי  ביניהם מהווה את מפגש הרצונותחוזה שנכרת בין הצדדים, 
 הסכמות הצדדים שמבקשים לעגן אותם במסגרת החוזה. את 

משמעית, -וככל האפשר חד נוסח בצורה ברורהיבות גדולה מאד לכך שהחוזה יישנה חש
 את הצדדים לכך שהם יזדקקו לביהמ"ש ע"מ ל להביאמאחר שכל חוסר שימצא בחוזה עלו

 תן פרשנות לחוזה וינסה לעמוד על אומד דעתם של הצדדים.ישי

"חוזה יכול שיעשה בע"פ, בכתב או בצורה אחרת, זולת אם  -לחוה"ח הכללי: צורת חוזה 32סעיף 
 יתה צורה מסוימת תנאי לתוקפו או עפ"י חוק או הסכם בין הצדדים". יה

כל מדגיש את חופש הצורה וקובע שיש אפשרות לערוך חוזה גם בע"פ, גם בכתב, או בסעיף זה 
תה צורה מסוימת תנאי לתוקפו עפ"י חוק יצורה אחרת, כשהסיפא מבהירה לנו "זולת אם הי

שקובע דרישת כתב  לחוק המקרקעין 8 לסעיף בדומהאו עפ"י הסכם בין הצדדים". זה 
 מהותית. 

השנים ריככה את דרישת הכתב המהותית באופן שבמקרים שהפסיקה עם  ידועאמנם, 
הוא דוגמא  8 פשר להתגבר עליה, אבל אין ספק שסעיףמסוימים ובנסיבות מסוימות, יהיה א

 ימת, שהמחוקק קבע. צורה מסול

 "תוכנו של חוזה יכול להיות ככל אשר הסכימו הצדדים".  -לחוה"ח כללי: תוכנו של חוזה 32סעיף 

של ההסכם ולא רק את צורתו  ת החופש של הצדדים לקבוע את תוכנוזה כבר מהווה א
 (. 32סעיף )בדומה ל

 ישנן מגבלות שחלות על הצדדים. לדוגמא:  יחד עם זאת שקיים חופש התוכן,

"חוזה שכריתתו, תוכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים,  -, שדן בחוזה פסוללחוה"ח הכללי 23סעיף 
 קנת הציבור, בטל". בלתי מוסריים או נוגדים את ת

ז"א, עם הרצון לתת לצדדים לבטא את רצונותיהם ולהביאם לידי ביטוי בחוזה, עדיין ישנן 
 , שחלות על הצדדים בעת כריתת החוזה.23מגבלות כמו אלה בסעיף 

רוצים לבטא את כל רצונותיו ולהביא לידי ביטוי את רוצים לנסח ללקוח חוזה, ו אשרכ
לזכור מה קורה לחוזה/סעיף שנוגדים את תקנת יש עדיין  האינטרסים של אותו לקוח,

 הציבור.

פיו, יהיו, לפי הנוהג -"פרטים שלא נקבעו בחוזה או על -לחוה"ח כללי: השלמת פרטים 32סעיף 
הקיים בין הצדדים, ובאין נוהג כזה, לפי הנוהג המקובל בחוזים מאותו סוג, ויראו גם פרטים אלה 

 כמוסכמים". 

על מצב שבו ישנו חוסר מסוים בפרטים בחוזה, ונותן מנגנוני השלמה לצורך  סעיף זה מדבר
 השלמת אותם פרטים חסרים. 

 זה נותן הם: מנגנוני ההשלמה שסעיף

 נוהג שהיה מקובל בין הצדדים הנ"ל בחוזים אחרים .1

 באין חוזים אחרים בין אותם צדדים, נלך לפי חוזים מאותו סוג. .3
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י הוראות חוק דיספוזיטיביות, מחוקים מסוימים כמו למשל גם אפשרות לבצע השלמה לפ יש
  ספוזיטיביות בחוק החוזים. לדוגמא:חוק המכר, או מהוראות חוק די

: "חיוב שלא הוסכם על מועד קיומו, יש לקיים זמן סביר לאחר כריתת לחוה"ח כללי 24 סעיף
 החוזה, במועד שעליו הודיע הנושה לחייב זמן סביר מראש". 

 וזו שאלת פרשנות, אבל עדיין אפשר לעשות שימוש בסעיף הנ"ל. א מהו זמן סבירהשאלה הי

עצמו וגם בחוקים חיצוניים כמו חוק  ק דיספוזיטיביות קיימות גם בחוק החוזיםהוראות חו
 המכר.

סעיף שיצר לא מעט מחלוקות. הנוסח של סעיף זה,  -לחוה"ח כללי: פירוש של חוזה 32סעיף 
 חר התיקון שבוצע בו בתשע"א: כפי שהוא היום, ולא

חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין  )א("
 ואולם, אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו". 

סח הקודם. הצביעו דיברו רבות אחרי תיקון זה, שספק אם הוא באמת יצר שינוי ביחס לנו
למשל על מהו ההבדל בין משתמע למפורש. יש קושי בין הניסוח המקורי של החוק לשינוי 

 תשע"א, והצעת החוק היא מתש"ע. שנת התיקון עצמו שבוצע, הוא מ שלו.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב שמטרת הצעת החוק היא לקבוע כללי פרשנות שיגבירו 
המשפטית ויבטיחו היצמדות מרבית להסכמות שהיו בין באופן משמעותי את הוודאות 

הצדדים לפני כריתתו. בנוסח הקודם הכלל שהיה לא חייב את ביה"מ להיצמד לפרשנות 
 הצדדים לאותו חוזה. 

הצורך בתיקון נבע מהרצון של המחוקק ליצור וודאות משפטית יותר ברורה ולקבוע כללים 
 ח לעשות זאת.פשוטים יותר לפרשנות. ספק אם החוק הצלי

עומדת בפתח הצעת תזכיר הקודקס, שם הנוסח שוב משתנה והוא לא הנוסח ש חשוב לזכור
הכלל של פרשנות חוזה "כנגד עיגן את  3תיקון מס' בנוסף, כפי שמופיע היום בחוק. 

עשו בו שימוש, אבל הוא לא  יה קבוע בחוק לפני התיקון. בתי המשפט. כלל זה לא ההמנסח"
המשמעות/ההשפעה היא שצד שיש לו  הוא עוגן לראשונה ויש לזה השפעה. היה בחוק, ופה

 יתרון או עדיפות בעיצוב החוזה וכתיבת תנאיו, הפרשנות תהיה כנגדו. 

 התפתחות גישת חופש החוזים:

התאפיינו בכך שביקשו לשמור על (, בתי המשפט 11-)המאה ה בדיני החוזים הקלאסיים
ס לחוזה, להתקשר בחוזה וכו'. ה שהצדדים חופשיים להיכנתיעקרון חופש החוזים. הגישה הי

אם החוזה לא עולה בקנה אחד עם  . כלומר23סעיף ראה עצמו כמי שיתערב רק לפי  ביהמ"ש
יתערב. אז היה חופש של התקשרות, וגם חופש  , רק אז ביהמ"ש23 הוראות סעיף

ה הם חותמים. יתה שהצדדים הם רציונאליים, שיודעים על מימהתקשרות. החשיבה ה
 מתאפיינים בפורמליסטיות. ליזם שיפוטי". בתי המשפטמכונה "פורמתקופה זו 

 של בתי המשפט , ברבות השנים, ראינו התערבות הולכת וגוברתבדיני החוזים המודרניים
בעה, בין נכון להתערב למשל במקרים של השלמות פרטים. ההתערבות הזו נ בחוזים. בימ"ש

 שנקראת "אקטיביזם שיפוטי". בתי המשפטבאותה תקופה  המשפט היתר, מהאפיון של בתי
 )למשל השופט ברק(. אקטיביסטיםהיו 
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אומרים  בתי המשפט ."פורמליזם מרוכך", כתקופה של האחרונה לאפיין את התקופה ניתן
לעצמם שאולי צריך לשים קצת גבולות גם באקטיביזם הזה, כי אולי הוא הרחיק לכת 

 שהצדדים קבעו היא מוגזמת.  והסטייה מלשון הטקסט

תה שגם אם יההנחה הי לא התערבו. ניתן לראות את התקופה הראשונה, שבה בתי המשפט
ולכן לא נשלים. זה לעומת התקופה השנייה  החוזה חסר, הצדדים ביקשו שלא לכתוב זאת

, במסגרתו לפס"ד אפרופיםישר השלימו. מפה אנחנו יכולים להתקשר  שבה בתי המשפט
ואמר שהוא יכול ללכת כמטוטלת מנסיבות  הלכת שני השלביםביטל את  ברקהשופט 

רצה למלא פרט מאד חשוב למסגרת החוזית,  סט ללשונו ובחזרה. בפס"ד זה ביהמ"שהטק
 , שאולי ביהמ"ש הרחיק לכת. ן היו לא מעט ביקורות עליוולכ

הגיע  ם. אבלשאשרר את אפרופי פס"ד ארגון מגדלי הירקות הגיע אפרופיםלאחרי פס"ד 
ואמנון לוי נ'  סכסון"-"אנגלוחשובים,  ני פסקי דיןהעליון, ובש לביהמ"ש השופט דנציגר

, ביקש להחזיר את המקום של הכבוד ללשון הטקסט החוזי. ז"א, לנסות כמה שאפשר נורקיט
 לדבוק בטקסט עצמו.

סיבות, בין התקופה של דיני החוזים המודרניים, שהתאפיינו באקטיביזם, נבעה מכל מיני 
ערך של הגנה על חופש היתר מנסיבות שבהן ביה"מ ראה ערכים שבעיניו היו חשובים יותר מה

ראה צורך  כדי לקדש ערכים אחרים. למשל ביהמ"ש -ערבהוא מצא לנכון להת החוזים. לכן
שוויון בין הצדדים )בעמדת -לקדם את הערך של הגנת הצרכן, או לפעול במקרים של אי

 דים(.המיקוח של הצד

. כל כל הפתיח לעיל נועד להבהיר את הצורך בהקפדה על ניסוח חוזים כשעו"ד מנסח אותם
מקום שהחוזה יהיה חסר פרט מסוים או שייכתב בו דבר מה שיהיה נתון לפרשנויות ולא 

תלוי איך ואז  בין הצדדים ונגיע לפתחו של ביהמ"ש משמעי, אזי יתגלע סכסוך-יהיה חד
. כעו"ד, החשיבות העליונה היא להקפיד על נהוג באותו חוזהימצא לנכון ל ביהמ"ש

 הניסוחים. 

 :חוזה אחיד

 דגשים הנובעים מהחוק עצמו: 

כנוסח של חוזה שתנאיו כולם, או מגדיר חוזה אחיד וא הה לחוק החוזים האחידים 3סעיף 
 חד, כדי שימשו תנאים לחוזים רבים, בינו לבין אנשיםמקצתם, נקבעו מראש בידי צד א

 יו.דרישות על עונה החוזה האם לבחון יש תחילהבלתי מסוימים במספרם או במהותם. 

עוסק בתנאי מקפח וביטולו. משמעות הסעיף הזה היא  האחידים לחוק החוזים 2סעיף 
שמהווה קיפוח, עפ"י שצריך לבחון את החוזה האם יש בו תנאי שמהווה קיפוח. תנאי 

נותן יתרון בלתי הוגן .3, תנאי שמקפח לקוחות. 1 יכול להיות בשתי אפשרויות:, 2סעיף 
 להביא לקיפוח לקוחות.  שעלוללספק 

סמכות ביהמ"ש בנוגע לסעד לתנאי מקפח הוא ביטול או לשינוי. כשביהמ"ש או ביה"ד 
 ידון בבקשה, הוא יעשה זאת בשים לב למכלול תנאי החוזה, ולנסיבות אחרות. 

שהם  זה מדבר על תנאים שחזקה עליהםסעיף  הוא סעיף החזקות.לחוק החוה"א  2סעיף 
מדובר על תנאים שחזקה עליהם שהם מקפחים, ז"א שהתובע לא צריך תנאים מקפחים. 

להראות שהם בבחינת מקפחים, משום שהמחוקק כבר קבע שמדובר בתנאים שהם 
אבל החזקה הזו, ניתנת לסתירה. קרי הנטל עובר לצד השני, והוא זה שצריך מקפחים. 

 ח מדוע תניה זו איננה מקפחת באותן נסיבות. להוכי
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עוסק במקום שיפוט. גם בחוק החוזים הרגילים ניתן לראות ניסיון של אחד  (9) 2סעיף 
תנאי שמקנה לספק  ,לעניין חוזים אחידיםמהצדדים להכתיב היכן יהיה מקום השיפוט. 

 מקום שיפוט זכות בלעדית לבחירת מקום השיפוט או תנאי המתנה על הוראת דין בדבר
 . יהווה תנאי מקפח

 לחוק: 4סעיף קטן נוסף לסעיף הוסיף  משנת תשע"ב, ,לחוק 4מס' תיקון 

או תשלום אחר לפי החוזה, למדד כלשהו, כך  הצמדה של מחיר "תנאי הקובע :לחוק (44)2סעיף 
 ולא תזכה את הלקוח."או עליה של שירידה של המדד 

 הסכם שכירות:

לק הראשון הוא הכותרת, החלק השני מבוא, והשלישי הוא גוף הח :חלקים 2בהסכם יש 
 ההסכם. מוטיב זה חוזר על עצמו בכל ההסכמים, כמובן שהדבר המשתנה הוא התוכן. 

 כותרת:

"חוזה" או "הסכם" ויכולה גם לומר באופן  במילה חייבת להתחילכותרת של חוזה 
 אך אין הכרח כזה.  עבודה,\מכר\ספציפי באיזה חוזה מדובר, ז"א חוזה שכירות

הדגש בכותרת חלק נוסף של הכותרת קובע שנערך ונחתם במקום מסוים, ותאריך מסוים. 
 . הוא גם על מקום החתימה וגם על מועד החתימה

 חשיבות תאריך חתימת החוזה: א.

חיובים , החוזה עצמו מייחס משום שפעמים רבותחשוב לדעת את מועד החתימה 
משל החוזה קובע שהתשלום יבוצע תוך זמן מסוים ממועד , למסוימים למועד החתימה

יכולים להיות חיובים שנגזרים ממועד החתימה. תאריך החתימה יכול להיות החתימה. 
רלבנטי בנסיבות מסוימות לסוגיית ההתיישנות. פעמים רבות נידרש לתאריך החתימה כדי 

 תאריך)כשה הצדדיםגמירות דעת של מלמד על תאריך החתימה להתמודד עם סוגיה זו. 
הדין שחל במועד חתימת בנוסף זה משמעותי לעניין  (., ולא לבדומגיע יחד עם חתימה

 . החוזה

 חשיבות מקום החתימה: ב.

דנות במקום השיפוט. כשאין המדובר בתביעה שכולה  תקנות סדר הדין האזרחיל 2סעיף 
 אלה. שבאזור שיפוטו מצוי אחד מ, מגישים את התביעה לביהמ"ש מקרקעין

: "תובענה שאינה כולה במקרקעין, תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי )א( לחוק2סעיף 
 אחד מאלה.."

נותן כחלופה אפשרית את מקום יצירת ההתחייבות זו אחת  ( לחוק3)2סעיף 
האלטרנטיבות שהמחוקק מציע לבחירת מקום השיפוט, קרי הסמכות המקומית. בעניין 

שהצדדים לחוזה רשאים לקבוע ביניהם מה יהא מקום להדגיש  הסמכות המקומית, חשוב
לא מדובר על הסכמה של צדדים בקשר שבו יידון סכסוך שהתגלע ביניהם. השיפוט 

, ז"א באיזו ערכאה מדובר, כי אם על התניה לגבי סמכות מקומית. לסמכות עניינית
ניהם יידון בערכאה שכל סכסוך בי ,לדוג' ,הצדדים לחוזה רשאים לקבועובמילים אחרות, 

 . 2, בניגוד לסעיף המתאימה בעיר מסוימת

 לסיכום:

 . חשיבות כתיבת מקום ההסכם1
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 ( לתקנות סדר הדין האזרחי3)2. סעיף 3

בסעיף שיפוט בדבר הסמכות המקומית שיכול וקיים בין הצדדים, מוגדר ומוסדר הסכם . 2
 . לתקנות סדר הדין האזרחי 2

 :יםשמות הצדדים, פרטי הצדד ג.

כאשר ניתן להגדיר את הצדדים כמשכיר ושוכר, או צד א' וצד ב', או כחברה ושוכר, כל 
להלן: ) -מופיעה בסוגרייםההגדרה שבעצם אח"כ תעזור לנסח את החוזה לגופו. הגדרה 

אם מדובר תעודות הזהות,  -לפני אותה הגדרה חשוב לכתוב את פרטי הצדדים (."הגדרה"
 . הזיהוי של אותו גוף )ח.פ, ע.צ וכו'(בחברה או אגודה לכתוב את 

 מבוא:

 בקריאת המבוא יש להבין בגדול מי הם הצדדים.

המבוא מתאפיין במילה "והואיל" שחוזרת על עצמה מספר פעמים בחלק זה של החוזה. 
מבוא טוב הוא מבוא שיבהיר את כוונת הצדדים, את טיב ההתקשרות ביניהם, ז"א על מה 

 בדיוק הם חותמים חוזה. 

 .{חוזה צריך להיות מפורט, אך אין צורך לפרט "יותר מדי"}

 ( 11)עמ' 

 "ההואיל" הראשון:

מהן המקרקעין מושא חוזה זה.  הראשון מפרט מהן המקרקעין המושכר, קרי "הואיל"ה
יש לציין גוש, חלקה דהיינו, משמעית. -יש לזהות את הנכס המושכר בצורה ברורה וחד

 קה, אלא בבית משותף(. ותת חלקה )לא תמיד יש תת חל

חניה, האם צמוד לה מחסן וכו'. לה  בנוסף יש לציין את ההצמדות של הדירה, האם צמוד
 .זיהוי הדירה הוא קריטי

יך גם שיהיה כתוב שהמשכירים הם בעלי הזכויות בנכס, או לחילופין שהם רשאים צר
עדיין לא בעל  והמשכיר הואלפעמים לא הושלם הרישום להירשם כבעלי זכויות בדירה. 

לפעמים המשכיר יכול להיות גם השוכר.  .הזכויות, אך הוא זכאי להירשם כבעל הזכויות
"רשאי להירשם למשל אדם שבצוואת אביו רשום שיש לו זכויות בדירה, הוא ייחשב ל

 בכפוף לכך שיינתן צו קיום צוואה.  כבעל זכות"

, ובמקרה של שום המקרקעיןנסח רי -במקרה של חוזה שכירות נהוג להוציא נסח טאבו
בנוסף צריך להוציא מסמך זכויות מממ"י, או מחברת  חוזה מכר זו חובה )בממ"י(.

 משכנת. 

גוש, חלקה ותת חלקה, ובנוסף רצוי להוציא נסח  על פירוט חסר בספר, הראשון "הואיל"ב
 טאבו. 

 ה"הואיל השני":

 וא לידי ביטוי בצורה ברורה. עומדת להתפנות, זה צריך לב\האם הדירה פנויה חשוב לציין

 :החמישי ה"הואיל"
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ביטוי את מפגש הרצונות של הצדדים, את מטרת החוזה ואת מטרת מביא לידי 
 ההתקשרות.

 :השישי ה"הואיל"

במידה  חשוב להבהיר האם נשארים בדירה חפצים, או שהיא נשארת ריקה מכל חפץ.
 ומצרפים רשימה זאת לחוזה.  ונשארים חפצים בנכס, עושים רשימה אילו דברים נשארים

המהווה חלק "מצורף לחוזה זה, )את מה שמצורף(, כשמצרפים נספח לחוזה, יש לכתוב: 
 בלתי נפרד מחוזה זה".

, משום שכך ניתן לראות את ההצמדות, בעלי הזכויות נסחשכירות הטוב לצרף לחוזה 
ת קריטיים בחוזי אישורים אלה חשובים וקריטיים בחוזה מכר, אך פחוהרשומים וכו'. 

שכירות. יחד עם זאת, בשביל לוודא שלא נרשם עיקול על הנכס, כשוכר, כדאי להוציא את 
 המסמך שמעיד על זכויות גם בחוזי שכירות. 

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים בין המבוא לגוף ההסכם, מפריד המשפט: "
 כדלקמן".

 גוף ההסכם:

 (18)עמ' 

ת לידי ביטוי הצהרות וקביעות חשובות מאוד, שצריכות להיות במבוא באופעמים רבות 
והוא  עיף האומר שהמבוא הוא חלק בלתי נפרד מהחוזהחלק מגוף ההסכם, ולכן ישנו ס

 . כאחד עם גוף החוזה

 הצהרת השוכר:

 השוכר מתחייב בהסכם הספציפי.

 תקופת השכירות:

זאת אומרת קופה כוללת. הן מיום עד יום, והן בתמקובל לכתוב את תקופת השכירות 

 . Xונגמרת ביום  Xחודשים, וגם שמתחילה מיום  13לכתוב גם שהשכירות היא ל

 קביעת דמי השכירות:

י מכר, קובעים את התשלום עפ"חוזי שכירות וגם של חוזי בעבר, היו בחוזים רבים, גם של 
לאור שינוי . כשקובעים על פי דולר יש לקבוע עפ"י איזה שער יציג מדובר. הדולרשער 

כל חודש דמי קובעים שולעיתים  שער מינימליה קובעים לפילעיתים בשערי הדולר, 
את השכירות יוצמדו לשער היציג של אותו חודש, ובסוף תקופת השכירות יחזירו הצדדים 

הפרשים. ז"א שבסוף תקופה הצדדים עורכים התחשבנות מה הנגזרת הכספית של ה
דדים יכולים לקבוע על פי אמות דעתם, אך זה חייב הצהירידות של השערים. \העליות

 להיות מפורש בחוזה.

 ניתן לראות בשנים האחרונות, חוזים שנעשים לפי השקל הישראלי.

 צורת התשלום:
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המחאות  13, ז"א יכולה להיות קביעה של מתן הצדדים רשאים לקבוע ככל שיחפצו
צורת תשלום שהצדדים או כל , העברה בנקאית מדי חודש, דחויות במעמד החתימה

 מסכימים לגביה.

 , ככל שהצדדים יסכימו. אשר יופיע על כל המחאה תאריך הפירעוןחשוב לציין את 

במידה ויום הפירעון אינו יום עסקים, התשלום יפרע ביום העסקים הבא  -גסעיף 
 שלאחריו. 

ם זה: ניתן לכתוב במקו ..."עפ"י הסכם זה "להבטחת כל התחייבויות השוכרת -סעיף ד
 "להבטחת כל מילוי התחייבויות השוכר על פי זה".

הקביעה לגבי סעיף זה היא שהמשכיר צריך לקבל לידיו דבר מה מהשוכר  -הסעיף 
יכולים אך צ'קים בעבר היו לוקחים צ'קים לביטחון, להבטחת מילוי כל חובות השוכר. 

 ולכן כדאי לקחת ערבות בנקאית. , לחזור

 בטוחות:

 (11)עמ' 

ובה לקבוע חם רשאים לקבוע מה ייתן השוכר להבטחת מילוי התחייבויותיו, כמו כן הצדדי
במקום אותן בטוחות,  בנוסף,י הצדדים. בטוחה יקבע ע"הסכום . מתי תינתן אותה בטוחה

שיחתמו בסופו של החוזה שהם על החוזה,  ערביםאו בנוסף לאותן בטוחות, ניתן להחתים 
. במידה והשוכר לא עומד וכר לפי אותו חוזהלמילוי כל התחייבויות השערבים 

 בהתחייבויותיו ניתן לפנות אליהם. 

"שטר החוב יוחזר אל השוכרת, כאשר יוכח לשביעות רצון המשכירים, כי השוכרת מילאה 
 חשוב לקבוע את המועד שבו תוחזר הבטוחה.  -את כל התחייבויותיה על פי החוזה"

משלם את דמי השכירות, או חלק מהם. נקבעת מסדיר סיטואציה בה השוכר לא  'סעיף ה
 .הריבית שתשולם

 לביטול:הזכות 

כאשר הדגש הוא על ההבחנה שיש לבצע, האם מדובר  -תרופות לחוק החוזים 7סעיף 
הזכות לבטל את החוזה ללא מתן נגזרת מכך , יסודית של החוזההפרה בהפרה רגילה או 

אלה צריכים לבוא לידי ביטוי בחוזה.  , ודבריםאפשרות או ארכה לתיקון ולקיום החוזה
הסעיפים שהפרתם תיחשב הפרה יסודית ומהם קרי, בחוזה צריך להיות מוסדר מהם 

מתייחסים לסעיפים שהפרתם יסודית, ומתוך שכך שנשארים והפרתם רגילה. הסעיפים 
 ברור שהיתר הפרתם רגילה. הצדדים קובעים מהם הסעיפים שהפרתם תהיה יסודית. 

"הנפגע זכאי לבטל את החוזה אם הפרת  )א( :הזכות לביטול :לחוק החוזים תרופות 7סעיף 
 החוזה הייתה יסודית."

תחילה למפר "הייתה הפרת החוזה לא יסודית, זכאי הנפגע לבטל את החוזה לאחר שנתן )ב( 
ארכה לקיומו והחוזה לא קויים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, זולת אם בנסיבות העניין היה 

החוזה היה בלתי צודק אלא אם המפר התנגד ביטול החוזה בלתי צודק; לא תישמע טענה שביטול 
 לביטול תוך זמן סביר לאחר מתן הודעת הביטול".
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כשמדובר בהפרה רגילה . ומאידך כשמדובר בהפרה יסודית אין הכרח לתת מועד לסיכום
קובע וק החוזים תרופות )ב( לח7סעיף , )שלא נקבע לגביה שהיא הפרה יסודית( של החוזה

 שיש לתת אפשרות לקיום החוזה )ע"י ארכה(. 

אחת אם ההפרה יסודית, אם לאו. יש כל מיני השלכות שיכולות להיות לאותה קביעה 
נפקות נוספת הנפקויות היא אותה הזכות לבטל עם מתן אורכה או ללא מתן אורכה. 

 ם אם תהיה הפרה יסודית. שנקבע בחוזה שישול ,פיצוי מוסכם למשללהבחנה זו היא 

לא  ,בתשלום בדמי השכירות זמן מסויםשל שאיחור  ,פעמים רבות קובעים צדדים בחוזה
 זו מעין תקופת חסד, שהם יכולים לקבוע ביניהם, אם בכלל.ייחשב כהפרה. 

, שכל ההפרות הן יסודיות תחזיקקובע שלא בטוח שהקביעה  ה"ח תרופותלחו 2סעיף 
 ת. משום שזו תניה גורפ

שאדם סביר לא היה הפרה שניתן להניח לגביה  -לעניין סימן זה, "הפרה יסודית"" הגדרה:
מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה 

תניה גורפת בחוזה העושה הפרות להפרות יסודיות ללא הבחנה ביניהן, אין לה שתיחשב ליסודית; 
 .הייתה סבירה בעת כריתת החוזה" תוקף אלא אם

, ואילו המשך הסעיף מדבר על מסתברתהפרה יסודית הרישא של הסעיף מסבירה מהי 
 . הפרה יסודית מוסכמת

לסיים את החוזה האפשרות את לתת לצד כלשהו אם הצדדים מסכימים ביניהם  -סעיף ח
סר הודעה על כיצד צריכה להימ, יש לכתוב בבירור טרם סיום התקופה שנקבעה מראש

(, וכמה זמן פס"ד תשובה נ' בר נתן -כל דרך המקובלת על הצדדים -הודעה\מייל\כך )דואר
 אין חובה לתת זכות זו. מראש היא צריכה להימסר.

לקבוע את משך תקופת האופציה, כמה זמן מראש וכיצד . יש תקופת אופציה -סעיף ט
לקבוע מהם התנאים שיחולו צריך להודיע על רצון לממש את תקופת האופציה הזו, ו

שבתקופת פעמים רבות משאירים את תנאי החוזה על קנם וקובעים בתקופת האופציה. 
האופציה ימשיכו לחול כל תנאי החוזה, למעט גובה דמי השכירות אשר בתקופת האופציה 

, אבל גם לגבי תקופת קובעים מהם דמי השכירות אם רוצים לשנות אותםכסף.  Xיהיו 
 וב לציין כיצד ישולמו דמי השכירות בגינה. האופציה חש

 :יש לקבוע בין הצדדים שמסכימים על הארכה נוספתלאחר 

 . שניתנת האופציה4

 לשוכרהיא אופציה הניתנת שה. 3

 להגדיר את משך התקופה. 2

 .."תקופה הארכה\. להכתיר אותה "להלן תקופת האופציה2

פעמים רבות קובעים שבתקופת  . לקבוע מהם התנאים שיחולו באותה תקופה, כאשר2
 האופציה יחולו תנאי החוזה הזה 

. לקבוע מהם דמי השכירות של תקופת האופציה, האם נשארים כמו שהיו. האם קובעים 2
 עכשיו מה גובהם, או בסוף תקופת השכירות יגבו את שכר תקופת האופציה

  קובעים את אופן התשלום .7
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זמן מראש, ובאיזו  Xאומרת האם צריך להודיע דרך מתן ההודעה בדבר הארכה, זאת  .8
דרך יש להעביר את ההודעה בדבר הרצון להארכת תקופת השכירות, וכיצד עלי לשלוח 

 .א לחוק החוזים הכללי23בהיעדר קביעה יש את סעיף הודעה זו. 

 מטרת השכירות: -2סעיף 

נו אם , דהיישהמושכר משמש למטרה מסוימת שידועה לו מראשחשוב למשכיר לדעת 
 משכירים את הנכס למטרת מגורים, רוצים להבטיח שזה יהיה לאותה מטרה.

והיה וניתנת לו  רות להעביר את זכותו לצד ג' אחר.חשוב לקבוע האם ניתנת לשוכר האפש
 הזכות, לעיתים דורש המשכיר שתינתן הסכמתו )של המשכיר( מראש ובכתב לעניין זה. 

כירות, הוא סעיף שמהווה תנאי יסודי להסכם. סעיף זה, בקשר למטרת הש על פי רוב,
 השכירות כתנאי יסודי, אז הפרת תנאי זו היא הפרה יסודית. מטרת במידה ומגדירים את 

מי הזכאי לעשות שימוש דהיינו, ן גם מי רשאי להשתמש בנכס, בחוזה צריך להיות מצוי
 בנוסף, יש לציין אם ישנם בעלי חיים בנכס.בהתאם למטרת השכירות. 

בנוסף, יש להוסיף סעיף שיקבע שהשוכר מתחייב למלא אחר הוראות כל דין, ויש להדגיש 
 שהוא מתחייב למלא אחר הוראות חוקי העזר העירוניים.

 מיסים והוצאות: -7סעיף 

כל התשלומים השוטפים יחולו על השכור, במקרים מסוימים יש תשלומים מיוחדים כמו 
 משמעית. -בצורה ברורה וחדלמשל חברות תחזוקה, ויש לציין זאת 

 החזקה תקינה של הדירה: -8סעיף 

באופן זהיר, משמעית שהשימוש בדירה ע"י השוכר צריך להיעשות -יש לכתוב בצורה חד א.
סביר חובת תיקונם חלה על המשכיר. הנזקים שאינם סביר. נזקים שנובעים מבלאי 

ישנו קושי גדול על השוכר.  נוסעים מבלאי סביר, אלא משימוש לא סביר של השוכר, יחולו
-שלא ניתן ניסוח חד, משום עם הגדרת 'בלאי סביר' ועדיין אין ניסוח אחר ברור יותר

אם יורדים לפרטים, חשוב לכתוב שזה משמעי ושיסגור את כל הפינות והאפשרויות. 
 . בלי כל כוונה למעט מכלליות האמור"רבות ומ"ל

כשקובעים חובת ביטוח יש לקבוע שהביטוח  : על השוכר לבטח את הדירה.אופציית ביטוח
יהיה לשביעות רצון המשכיר, קרי, לקבוע שתועבר אל המשכיר פוליסת הביטוח, ע"מ 

 שיאשר שהיא עונה על צרכי הביטוח שהוא רוצה עבור הנכס שלו. 

יש להסדיר בחוזה , וחובת תיקונו חלה על השוכרכשמדובר בנזק שאינו נובע מבלאי סביר, 
 ר:באופן ברו

 את חובת התיקון על השוכר( 1

 ( באיזו מסגרת זמן יתבצע התיקון3

 ( הודעה למשכירים בדבר הנזק2

פעמים רבות ניתן לראות בחוזה שנקבע שהשוכר צריך לדאוג לתיקון ע"י בעלי מקצוע 
 ראויים. אין חובה לציין סעיף כזה בחוזה. 

 חובת התיקון חלה על:
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רים על נזק, ניתן לקבוע שהמשכירים יהיו רשאים כשהקובע קובע שיש להודיע למשכי. 4
ואז מכניסים התחייבות של השוכר לשלם. להודיע לשוכר שהם ידאגו לתקן את הנזק. 

: בכל מקרה שצד מתחייב לשלם עבור עבודה שביצע הצד השני, או מי מטעמו, יש הערה
 הוראה כזו לא הכרחית. לקבוע שצריך להציג קבלה בדבר התשלום. 

ניתן לקבוע שהמשכיר יבקש , זקים שחובת התיקון שלהם חלה על המשכירגם נ. 3
ואז המשכיר יחזיר לשוכר את מה ששילם בכפוף להצגת הקבלה. ואז או מהשוכר לתקן 

 שהמשכיר ישלם כסף לשוכר, או שפשוט יקזז עם דמי השכירות. 

להרשות  , והשוכר לא עושה דבר, החוזה חייבנזקים שחובת תיקונם חלה על השוכר .2
 למשכיר לבצע תיקונים אלה. 

 .הרשות של המשכיר להיכנס לנכסניתן לקבוע סעיף שמתנה על * 

 איסור לבצע שינויים בדירה: -9סעיף 

יש לקבוע האם ניתנת לשוכר אפשרות לבצע שינויים בדירה. היה וניתנת הרשות, היא 
לא ניתנת אפשרות צריכה להינתן כשהושכר מקבל אישור מראש בכתב של המשכיר. לרוב 

 גורסת.

יש לקבוע כיצד על שהשוכר להחזיר את הדירה, קרי, פעמים רבות המשכיר מבקש 
שהדירה תחזור לידיו כפי שהייתה, ופעמים רבות המשכיר קובע שיודיע לו לפני סיום 

 השכירות כיצד עליו להחזיר את הדירה. 

 פינוי הדירה: -43סעיף 

 :יש להבדיל ביןבמקרה של פינוי  א.

 ( פינוי בתום תקופה1

 ( פינוי במהלך תקופה, במקרה של הפרת חוזה3

פינוי יכול להתרחש גם באמצע תקופת השכירות, ולכן חשוב לכתוב סעיף שמחייב את 
 השוכר גם בפינוי באמצע תקופת השכירות להשאיר את הדירה במצב מסוים. 

ם יש רשימת חפצים א -ההתחייבות להחזיר את הדירה כשהיא פנויה מכל אדם או חפץ
 שיש בדירה, יש לוודא שהם יוחזרו במצב תקין.

 סעיף זה קובע שהפרתו היא יסודית.

התחייבות של השוכר לשלם את דמי השכירות עבור כל תקופת השכירות, אפילו אם  ב.
 התקופה מתקצרת מסיבה זו או אחרת. 

לשים לב, שהסנקציה  אי פינוי במועד ובאופן שיש לפנות, צריך לגרור סנקציה. חשוב ג.
יש לקבוע את הפיצוי בגין כל יום איחור, באופן תהיה הרתעתית, כדי שהשוכר יימנע מכך. 

 יחסי לדמי השכירות החודשיים, ובאופן שיהווה הרתעה לשוכר. 

 פיצויים: -44סעיף 

ת חובת תשלום הפיצויים בגין הפרה. לא ניתן כל נזק כמה סעיף זה מגדיר בכלליות א
ה יהא הפיצוי בגינו, ולכן יש פיצויים שניתן לקבוע פיצוי מוסכם כבר בחוזה, אך יעלה, ומ

יש פיצויים שלא ניתן לקבוע גובהם כבר בחוזה, ולכן חשוב שיהיה סעיף שאומר "הנפגע 
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כתוצאה מהפרה יהא זכאי לקבל פיצויים בגין הנזק שנגרם לו", יכול להיות למשכיר והן 
 לשוכר. 

 כללי: -43סעיף 

כל שינוי בחוזה, יש להחליט כיצד השינוי ייעשה, נכון לקבוע שהשינוי ייעשה בכתב,  )ב(
 ובחתימת שני הצדדים.

 אלא גם לפיצויים לפי חוק החוזים תרופות. אני לא זכאי רק למה שהחוזה קובע, )ג( 

 תביעה לפינוי מושכר:

 (112)עמ' 

ל מס' ההליך. בנוסף מצד ימין למעלה כתוב באיזה בימ"ש מוגשת התביעה. ובצד שמא
 רשום מיהם הצדדים לתביעה, מהות התביעה והכותרת. 

 סדר דין מקוצר: -פרק ט"ז

 3לתקנות סד"א הוא הליך יחסית חדש בחוק, לפי תיקון מס'  4זההליך עפ"י פרק ט"
אין באמור בפרק זה, החוק קובע ש, שרוצה לאפשר פינוי מושכר בהליך מקוצר יותר. לחוק

זהו הליך שבו ת לתבוע פינוי מושכר, בהליך של תביעה בסדר דין מקוצר. כדי לגרוע מהזכו
הליך צריך לבקש רשות להתגונן מביהמ"ש. אין זכות מוקנית להגיש כתב הגנה, והנתבע 

 שלא בהכרח תינתן לנתבע רשות להתגונן. זה אמור להיות מקוצר יותר, משום 

 אבחון הליך מקוצר של תביעה לפינוי:

לא יכולה להחיל סעדים נוספים  2תביעה לפינוי מושכר עפ"י ט"זונה בראש ובראש. 1
תבוע סעדים נוספים, בשל אותה עילה, בהליך נפרד, ללא . התובע יוכל לבשל אותה עילה

 צורך קבלת רשות של בימ"ש. 

היא פינוי.  4, לא ניתן לכלול סעדים נוספים, כי העילה היחידה בט"ז עילת פינויבמידה ויש 
ק נותן אפשרות להגיש תביעה נוספת בשל סעדים נוספים שנובעים מאותה המחוקאך 

 עילה, בהליך נפרד. גם ההליך הנפרד לא מצריך קבלת רשות מביהמ"ש. 

עפ"י הוראת חוק  "תביעה לפינוי מושכר". את כתב התביעה יש להכתיר במילים 3
 מפורשת.

מושכר יפרט התובע את טיעוניו ויצרף בכתב תביעה לפינוי " עריכת כתבי טענות: )א( -ט342סעיף 
 ואת, אם ישנן, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות של העדים,לך תצהירי עדות ראשית 

המסמכים הנוגעים לעניין הנדון, המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו של התובע 
 ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה".

טיעוניו ויצרף לך תצהירי עדות ראשית של העדים, חוות דעת  יפרט הנתבע את"בכתב ההגנה  )ב(
מומחה, אסמכתאות משפטיות, אם ישנן, ואת המסמכים הנוגעים לעניין הנדון, המצויים או שהיו 

 מצויים ברשותו או בשליטתו של התובע ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה".

החוק שנוגעת לעריכת כתבי הטענות אותו סעיף חל גם לגבי הנתבע, וניתן להבין מהוראת 
 המחוקק ליצור הליך ומקוצר לפינוי. את רצון במקרה זה, 

לבית המשפט ולבעלי הדין את כתב התביעה והמסמכים "הנתבע ימציא  המצאה: )א( -י342סעיף 
 ט)א(".312שיש לצרף לכתב התביעה לפי תקנה 
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והמסמכים שיש לצרף לכתב ההגנה  "התובע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין את כתב ההגנה )ב(
 שהומצא לו כתה התביעה".ימים מהמועד  23ט)ב(, בתוך מועד שלא יאוחר מ312לפי תקנה 

. התובע ממציא לביהמ"ש את כתב התביעה ואת כל המסמכים הדרושים לו. הנתבע 2
יום מהמועד שהומצא לו  23ימציא את כתב ההגנה ומסמכיו, בתוך מועד שלא יאוחר ב

 תביעה. בכתב ה

 במקרים רגילים זה לוקח זמן רב יותר. . קביעת מועד לדיון. 4

"בית המשפט יקבע מועד לדיון בתובענה שלא יהיה מאוחר קביעת מועד דיון:  -יא342סעיף 
 משלושים ימים מהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה האחרון בתיק".

 דעה לצד ג'. . נתבע בפינוי מושכר לא יכול להגיש תביעה שכנגד ולא הו2

"נתבע בתביעה לפינוי מושכר לא יהא רשאי  תביעה שכנגד והודעה לצד שלישי: -יג342סעיף 
 להגיש תביעה שכנגד, או הודעה לצד שלישי". 

 :הליך טען ביניים

 .(לתקנות הסדר הדין האזרחי 332-322 פיםסעי)

שמופקד על )נקראים כך כי טוענים שהכסף מגיע להם( והנאמן  טועניםכאשר יש כמה 
. ביהמ"ש יקבע שפונה לביהמ"הוא , אינו יודע למי עליו להחזיר את הכסף אותם כספים

 למי מגיע הכסף וכך לנאמן תהיה חסינות מכך שכל הטוענים האחרים יבואו אליו בטענות.
 , הליך מהיר של דיון אחד לרוב. )לנאמן( הליך זה הוא מעין פריבלגיה למבקש

 מן יוכל לפנות לביהמ"ש בבקשה להכריע:התנאים הדרושים כדי שנא

 ,לפחות שני טוענים ויותר( 1

 שטענותיהם סותרות זו את זו, ( 3

 צריך להיות אמיתי. ( הספק מי מהטוענים זכותו קודמת 2

 השחקנים בסיטואציה של הליך ה"טען ביניים":

 מי שמחזיק בכסף -המבקש

 טוענים שמגיע להם הכסף -הטוענים

 בר הגישו תביעהטוענים שכ -תובעים

 תצהיר:

כדי שאדם יוכל לפנות לביהמ"ש בבקשה של הליך טען ביניים עליו לצרף לבקשתו תצהיר. 
תפקיד התצהיר הוא לאמת את העובדות. אמור המבקש לפרט את העובדות הרלוונטיות 

 לבקשה במקום עדות ראשית. 

 מספר דברים: התצהיר צריך לכלול "טען ביניים"בבקשה בדרך של הליך  - 332תקנה 

הוא פטור עליו להצהיר כי המבקש אינו טוען לחלק כלשהו מאותו סכום כסף. כך  א.
 מתשלום אגרה.
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עליו להצהיר כי אינו בקנוניה עם אחד הטוענים. ז"א אין לו אינטרס מסוים עם אחד  ב.
 מהטוענים.

המ"ש עליו להצהיר שהוא מוכן לעשות עם הכספים או הנכסים שמחזיק, כל דבר שבי ג.
 יורה לו לעשות. 

תנאי ג' מתקשר לשני התנאים הקודמים כי רוצים להיות בטוחים שלמבקש אין שום 
טענות אם היה חוב והמבקש כיסה אותו בסכום שאצלו, האינטרס לגבי אותו סכום כסף. 

 לגבי הסכום שנותר אצלו. יהיו

 לטוענים ולתובעים יש שתי אפשרויות:

על הטוען לשלוח תשובה לביהמ"ש הטענות ביחד לכספים. ויתור על  -טענת הסתייגות. 1
מאותו רגע לא יוכל לטעון את אותם כספים לעולם בהליך טען הביניים שמוותר על הכסף. 

  מאף אחד. 

צריך לומר שעומד על זכותו לגבות את בתשובתו הוא  -לשלוח תשובה לטען הביניים. 3
ט מכוח מה מגיע דווקא לו מגיע לקבל הכספים, ולפרט מדוע. זהו מעין כתב תביעה שמפר

 את הכסף.

, להליך טען הבינייםלקבל את הכסף  םעל זכות יםשעומדתשובה  והגיש טועניםאם 
הם עדיין יוכלו לתבוע מבעל  ף אחד מהם את הכסף אלא למקור אחר,וביהמ"ש לא נתן לא

 .ב 322קנה ת -(בהליך נפרדו סכום שטוענים שהם צריכים לקבל )הכספים המקורי את אות

 (142)עמ' 

 בקשה לדוג' בהליך טען ביניים:

, ומצד , סמכות מקומית וענייניתמטפל בתביעהבצד ימין למעלה רושמים איזה בימ"ש 
 מס' ההליך )אלא אם זו תביעה ראשונה(. בהליך טען ביניים בתחילה אין מס' הליך.שמאל 

 . , טלפון ופקס, כתובתלכתוב את שמו, ת.זצריך מבקש 

ההערה "בהתאם לתקנות..." מתחת לכותרת אין את בקשה צריך שתהיה כותרת. לכל 
 חובה לכתוב.

מונע מטוענים אחרים, שאליהם לא עובר הכסף, לתבוע את אותו מבקש בגין  "צו גודר"
 הכספים שמדובר בהם.

 .צריכה לכלול את הרקע לבקשה הבקשה

אחר כדי שביהמ"ש יוכל יש לצרף לבקשה עותק של הסכם הפשרה, וכל מסמך רלוונטי 
 להכריע למי מגיע הכסף. 

 ים לעיל. מפורטעל המבקש להסביר את בקשתו להליך טען הביניים ולעמוד בתנאים ה

, ולא רק אנשים שכבר תבעו ובאו אליו לתבוע את הכסףשעלול המבקש רשאי לצרף אדם 
 בדרישה שהכסף שבידיו מגיע להם. 

ביהמ"ש יורה א מחייב שיגיע רק לטוען אחד. הכסף יכול להתחלק בין כמה טוענים ול
 למבקש כיצד לחלק את הסכום. 
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אחרת לא מתפקידו לענות לשאלה  בימ"ש יענה לשאלת המבקש רק בהליך טען ביניים,
  למי שייכים הכספים.

 לכל הפחות. -למצר*

 במידה וישיש לבדוק שאין שינוי בתקנות.  לא ייחודי,\כאשר פונים לבימ"ש בהליך ייחודי
 כדי לקבל את הסעד.  להגיש בקשה, יש לציין זאת בבקשהתנאי סף כדי 

הסמכות לביהמ"ש. בכל כתב בי"ד שפותח הליך, חובה להסביר מהו מקור מדובר כאשר 
ון ששלחתי ולאחריו לא אוכל ש יצטרך להכריע בכתב הדין הראשבשלב הזה ביהמ"

 להוסיף טענות נוספות, ולכן מפרטים בצורה ברורה.

את עובדות נשוא הבקשה ותפקידו לאמת את העובדות מצורף תצהיר שמפרט  לבקשה
 שמפורטות בבקשה.

 הסכם הלוואה:

 הפרטים ההכרחיים הדרושים להסכם הלוואה:

 ערבים -א. בטחונות

 ב. סכום ההלוואה

 ג. מועד פירעון ההלוואה

 ד. ריבית

 ה. סנקציות

 ו. זכות להמחות

 .גישור\בוררות\ז. יישוב סכסוכים

 (12מ' )ע

 בכותרת ההסכם אין חובה לכתוב באיזה הסכם מדובר, אך זה מסייע.

 הדברים שחשוב לכתוב בהסכם ההלוואה:

 . היכן ההסכם נחתם,1

 . תאריך ההסכם חשוב לעניין התיישנות וחיובים נגזרים, 3

חשוב לבקש מסמך רשמי מזהה כדי לכתוב את השם המלא ות.ז.  -. מי הצדדים להסכם2
מהצדדים. פרטי הזהות הם שם ומספר, אם מדובר באדם אז זה ת.ז ובתאגיד של כל אחד 

 יש לראות שני מסמכים: את תעודת ההתאגדות ומסמך שמראה מיהו מורשה החתימה. 

כאשר יש שני אנשים המרכיבים צד אחד, כותבים את שניהם ביחד, וכל אחד לחוד, משום 
 ההתחייבויות בהסכם. שאם אחד מהם ימות, כל אחד ביחד ולחוד חייב בכל

 המבוא להסכם:

המילה "והואיל" מלמדת שאנחנו בחלק המבוא. מטרת המבוא היא הצגת הצדדים 
 להסכם ומלמד מה מהות ההסכם. 
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 מתחילת ההסכם ועד המילים "לפיכך", זה נחשב חלק המבוא בהסכם. 

וקת ה"והואיל" הראשון היה צריך לכלול לאיזו צורך נלקחת ההלוואה למקרה של מחל
בין הצדדים, אך זה לא חובה. משום שאם ירצה הלווה להתלונן, חוסר תום לב בקיום 

 החוזה עלול להיות משפיע.

לכל פסקה או סעיף יש איזושהי כותרת, יש חסרונות ויתרונות לרישום כותרת במסגרת 
ההסכם. היתרון הוא לדעת היכן נמצא כל דבר בהסכם. החיסרון הוא שעלולה להיווצר אי 

אמה של פרשנות בין כותרת הסעיף למה שאמור תוכן הסעיף. הפתרון הוא לכתוב הת
שכותרות ההסכם הם לא בניגוד לכתוב בתוכן הסעיף ובמקרה של מחלוקת תוכן הסעיף 

יגבר. כדאי לכתוב את ההסכם בצורה מפורטת וברורה לצדדים, אך אין לסרבל ולהאריך 
 אותו. 

ההסכם" כתוב כמעט בכל הסכם, ולמרות שזה הסעיף "המבוא הוא חלק בלתי נפרד מ
ברור, נוהגים לכתוב זאת. משום שרוצים לוודא שזה חלק בלתי נפרד מההסכם )זה לא 

חובה אך כך נהוג(. במידה וזה לא נכתב עלול להיווצר מדרג בין ההצהרות שבמבוא לבין 
 ההצהרות שבגוף ההסכם. 

 גוף ההסכם:

בוצע התשלום. חשוב לכתוב את אופן מתן  בהסכם ההלוואה, חסר כיצד 3.3בסעיף 
 ההלוואה, וזאת כדי למנוע מחלוקות עתידיות. 

סעיף על שערים יציגים רלוונטי להלוואה שנעשית בדולרים, אך כאשר הסכום ניתן 
 בשקלים אין צורך לכתוב זאת. 

 )חסר רכיב הצמדה או של ריבית(.  מועד פירעון ההלוואה: 2בסעיף 

 שמים תאריך פירעון יש לבדוק האם אכן זהו יום עסקים. כאשר רו -2.1סעיף 

גם כשההסכם הוא על כסף ישראלי, ניתן להגדיר שהפירעון יתבצע בשעות מסוימות כדי 
 שיהיה ניתן לעשות שימוש זהיר ויעיל בכספים. ניתן לקבוע כיצד יתבצע העברת הכסף. 

ה דולרי, הסעיף אומר מאחר וההסכם ככל הנראה, במקור היה הסכם הלווא -2.3סעיף 
שפירעון ההלוואה יהיה רק כשיש מסחר במט"ח. הרעיון הוא שהמלווה יקבל את הכספים 

 במועד שניתן להפקיד אותם בבנק.

 ריבית פיגורים: -4סעיף 

המטרה של ריבית פיגורים ללווה לא לאחר בפירעון ההלוואה. במקום לכתוב סנקציה  4.1
ד משתנה. ריבית כזו יכולה לגרור לוויכוחים ולכן פשוטה וריבית קלה לחישוב, זהו מד

 עדיף לקבוע שיעור ריבית קבוע.

 בו מדובר על פיצוי מוסכם ושם יפורט. 1.1מוזכר סעיף  4.3

 בטחונות:  -2סעיף 

או צ'ק בנקאי, המשמעות זה כסף  ערבות בנקאיתהבטוחה הטובה ביותר לקבל היא מסוג 
מניעה בגביית הסכום.  הבעיה עם ערבות בנקאית בטוח שהבנק ערב כלפי ובד"כ לא תהיה 

היא שכדי שמישהו יוכל לתת ערבות בנקאית הוא צריך להפקיד כסף, וברוב המקרים 
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כתב ערבות כשאדם בא לקחת הלוואה אין לו כסף להפקיד. ערבות נוספת שניתן לתת זה 
 . שהוא שטר הביטחון

ביטחון שחתום עליו הלווה ועוד שני  יש הבדל גדול בין צ'ק שחותם עליו הלווה, לבין שטר
 ערבים.

ככל שיש יותר ערבים, זה יותר טוב, כך קרוב לוודאי לקבל את הכסף. לא מספיק שיש 
ערבים, צריך ערבים טובים, אנשים שמקבלים משכורת ולא כאלה שלא יהיה ניתן לפרוע 

 מהם את ההלוואה.

לקבל אותם בזמן אמת. אם  לגבי בטחונות, בכל עסקה שהיא, הדבר החשוב ביותר הוא
למשל במעמד החתימה כבר מועברת ההלוואה, כדאי לחתום עם הערבים לפני שהכסף 

מועבר כדי שזה יהיה יותר אפקטיבי, כי לוקחים בטחונות בשביל לחסוך לאחר מכן בעיות 
 . הכלל הוא לקבל את הביטחונות לפני איבוד השליטה על הכסףבקבלת הכסף בחזרה. 

 ת ההסכם:הפר -1סעיף 

בהפרה יסודית פעמים רבות קובעים כנגד פיצוי מוסכם. הפיצוי המוסכם נקבע כדי  1.1
להוות הרתעה שתגרום שהצד השני לא ימהר לגרום לאותה הפרה יסודית. לביהמ"ש יש 

סמכות להתערב בגובה הפיצוי המוסכם, למרות מה שהצדדים קבעו ביניהם. ביהמ"ש 
רה הגיונית את הסכום שנקבע לגבי אותה הפרה. עדיף נוטה להתערב שזה לא משקף בצו

לקבוע סכום הגיוני שישקף נזקים כדי שביהמ"ש לא יצטרך להתערב. בד"כ בעסקאות 
 . 12%-13%נדל"ן רגילות רואים פיצוי מוסכם בשיעור של 

 נועד למצב שאחד מהצדדים יטען כנגד ההיגיון של הפיצוי המוסכם.  1.3

. ז"א ניתן לתבוע 3בנוסף לפיצוי המוסכם ולא במקומו לפי סעיף ריבית פיגורים היא  1.2
פיצוי מוסכם ותרופות אחרות עפ"י חוק החוזים תרופות ואכיפה. בנוסף, זה שיש פיצוי 
 מוסכם, לא אומר שלא יהיה אפשר לתבוע סכומים גדולים יותר בצורה של הוכחת נזק. 

סודית או הפרה רגילה. לכן ניתן עלול להיות ויכוח אם הפרת סעיף תיחשב הפרה י 1.4
לקבוע במסגרת ההסכם להגדיר סעיפים מסוימים כהפרה יסודית. ואם צד יטען לאחר 

מכן שההפרה שנעשתה היא יסודית, למרות שלא הגדירו זאת כך בסיכום, ביהמ"ש יבחן 
את הטענה, אך אותו צד יצטרך לשכנע את ביהמ"ש. בנוסף, לא חייב להגדיר אילו סעיפים 

 רתם תיחשב יסודית, ואם תהיה הפרה, ידונו האם היא יסודית, אם לאו. הפ

 חתימה על מסמכים: -1סעיף 

כאשר מחתימים את הלווה על ייפוי כוח שמייפה את כוחו של הנלווה לבצע פעולות  1.1
לפי ההסכם, בעצם מוציאים את השליטה מידי הלווה. אם רוצים שתהיה לסעיף משמעות 

הצדדים על ייפוי כוח שיסמיך את עוה"ד של הצד השני לפעול  אמיתית מחתימים את
 בהתאם להוראות ההסכם במקרה של הפרה. 

 המחאת זכויות: -8סעיף 

חשיבות הסעיף היא שההלוואה נלקחת מהלווה הספציפי, ולא מאף אחד אחר. המלווה, 
מאידך, אומר שהוא מלווה ללווה הספציפי ולא אף אחד אחר. כאשר חשובה זהות 

 צדדים, כמו בחוזה שכירות, יש להכניס סעיף זה.ה

 שונות:-1סעיף 
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אם הלווה איחר בפירעון ההלוואה, והמלווה הסכים לקחת את הכסף בלי לדרוש את  1.1
הריבית, לא אומר שבזה המלווה מוותר על זכותו לקבל את יתר הזכויות הרשומות 

יראו בזה ויתור על איזה בהסכם. אי המימוש של זכות מסוימת בזמן מסוים לא אומר ש
 מזכויות הצדדים. 

חשוב לכתוב כתובת  -הרישא של הסעיף לא חשובה, אך הסיפא של הסעיף חשובה 1.3
 נכונה למסירת מסמכים כדי שלא יוכלו לטעון שהמסמך נשלח למען אחר. 

היא  תנית שיפוטחשוב בהסכם הלוואה לכתוב את מקום השיפוט לעניין סמכות מקומית. 
תנית שיפוט ו צדדים מסכימים על מקום מסוים שרק בו ידונו לגבי סכסוכים. סעיף שב
שאומרת שהסמכות תהיה רק במקום מסוים ואם תוגש תביעה במקום אחר, ניתן  ייחודית

 לבקש העברה או דחייה. 

. למשל גישור, בוררות. מנגנון לפתרון סכסוכיםניתן לכתוב בהסכמים, מכל סוג שהוא, 
שבמקרה מחלוקת תועבר המחלוקת לבורר פלוני, אם הוא ימות עד אז, אם נכתוב בהסכם 

עדיף לכתוב שהבורר ימונה לפי ראש לשכת עוה"ד למשל, ולא ללכת על מישהו ספציפי. 
  ניתן לכתוב שבמידה ויתבצר מבורר מסוים לשפוט, יהיה אפשרות לפנות לבורר אחר.

 צוואות:

ק הירושה קובע מי יהיו היורשים שלו. כאשר אדם נפטר ולא השאיר אחריו צוואה, חו
הנותרים יתחלקו  23%-מהרכוש, וה 23%אדם שנפטר ויש לו אישה וילדים, אשתו תקבל 

שווה בשווה בין הילדים. מציאות זו הרסנית, משום שזה יכול לגרום לבעיות בנוגע לפירוק 
 שיתוף. אם רוצים ליצור מראש מציאות יותר בריא,ה כדאי להכין צוואה. 

ילדים. כשתלך דינה לעולמה בשיבה טובה, כל ילד יקבל שליש  2בתים ו 2וגמא: לדינה יש ד
 מכל בית.

 בחוק הירושה מדבר על כמה סוגי צוואות:  48סעיף 

 :צורתןסוגי צוואת מבחינת 

 .. צוואה בכתב יד4

בידו "צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב  צוואה בכתב יד: -49סעיף 

 .ותיחתם בידו"

זו צוואה פשוטה משום שאדם יכול לכתוב צוואה ולנסחה בעצמו, ובתנאי שהיא צריכה 
צוואה נהיית רלוונטית כאשר  -להיכתב בכתב יד, נושאת תאריך וחתימתו. אך ישנו חיסרון

אותו בן אדם נפטר, ובמידה ויש משהו לא ברור בצוואה זה בעיה כי אין את מי לשאול. 
מ"ש יידרש לדון בענייני צוואות, מה שיעניין אותו זהו רצון המצווה. אם ביהמ"ש כאשר בי

יתרשם שהמצווה רצה לתרום את ביתו ולא לתת אותו לילדיו, זה מה שיהיה. מכאן 
הסכנה, משום שיכול להיות שהמצווה התכוון למשהו אחר, או שמישהו כפה עליו לכתוב 

 את הצוואה המסוימת הזו. 

 הצוואה הנפוצה. -ני עדים. צוואה בפ3

"צוואה בעדים תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני צוואה בעדים:  -33סעיף 
שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני 

 .הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור"
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ות מודפסת(, נערכת בפני שני עדים, החתום הוא צוואה בפני עדים היא בכתב )יכולה להי
 המצווה עצמו ושני העדים. אין חובה שאחד מהעדים יהיה עו"ד. 

לא כדאי לעשות צוואה במהירות ולהכין אותה במקום, משום שצוואה בפני עדים עולה 
 כסף רב ובנוסף, יכול להיות טעויות ולכן כדאי לבדוק טוב טוב את הצוואה. 

 עדים נפטר במהלך אותו זמן, זה לא ישפיע על הצוואה. במידה ואחד מה

המקור הוא החשש בתקופות קודמות, כשאנשים לא ידעו קרוא  -. צוואה בפני רשות2
 וכתוב וחששו שיעבדו עליהם. החוק יצר אפשרות לנסח צוואה בפני רשות.

דברי הצוואה  צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירתצוואה בפני רשות: " -33סעיף 
פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי, -בעל

, או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם 122כמשמעותו בסעיף 

 .של בית משפט, רשם לענייני ירושה או חבר בית דין דתי כאמור"

טחון שאף אחד לא יוכל לטעון שמישהו כפה על אותו אדם את אותה היתרון הוא שיש בי
צוואה, או שיהיה בעיות של פרשנות, בגלל שהשופט הוא אדם אובייקטיבי. החיסרון הוא 

 המועד, שקשה לקבוע תור לצוואות אלה ולפעמים עד שנקבע תור, זה מאוחר מדי. 

נוטריון. זה בדומה לצוואה בפני בתיקון לחוק נקבע שניתן לערוך צוואה בפני עו"ד שהוא 
 עדים, רק שיש חתימת נוטריון ולא חתימת שני עדים. 

 צוואת 'שכיב מרע'. -. צוואה בע"פ2

שכיב מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני "צוואה בעל פה:  -32סעיף 

 .פה בפני שני עדים השומעים לשונו"-המוות, רשאי לצוות בעל

 את נעשית כשאדם גוסס באמת, או שהוא חושב, בצורה מוצדקת שהוא גוסס.צוואה ז

שהוא מדבר בה, משום שהיא נעשית בע"פ. שני  שמבינים את השפה שני עדיםצריך 
העדים צריכים להעלות את הדברים על הכתב )תאריך ורצונות המצווה( בזיכרון דברים 

כמה שיותר מהר(. אם לאחר  ולהפקיד אותה אצל הרשם לענייני ירושה )צריך להיות
 יום, הצוואה הזו בטלה.  23שאדם גסס, קרה נס והוא חזר לאיתנו, בעבור 

בעוד שבצוואה בפני עדים, אם אחד מהעדים זוכה בצוואה, היא בטלה. בצוואה בע"פ, 
 עדים יכולים להיות הזוכים באותה צוואה. 

 יש דרישה שהצוואה תופקד במהרה בידי הרשם.

 ר, מוגשת בקשה לצו קיום צוואה ובאמצעותו מחלקים את העיזבון.כאשר אדם נפט

 :התוכןסוגי צוואה מבחינת 

 עוסקת בכלל נכסי העיזבון.  -. צוואה כללית4

היתרון של צוואה זו הוא שלאחר שאדם נפטר מחלקים את כל מה שהיה בבעלותו 
 בעיזבון. 

 צוואה המתייחסת לנכס מסוים.  -. צוואה ספציפית3
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שלה הוא כשאדם רוצה לטפל בנכס מסוים שלו, בלי לקבוע לגבי שאר העיזבון. היתרון 
 החיסרון הטכני הוא שכשאדם נפטר צריך להגיש שני צוואה ירושה: 

 ( ירושה עפ"י דין1

 ( צו קיום ירושה3

  לצוואה ספציפית: דוגמא( 21)עמ' 

הצוואה, שהיא הניסוח בתחילה לא חובה, מה שחשוב הוא שאותו מצווה יצהיר, במסגרת 
 . כלל העל הוא שמפרשים צוואה לפי רצון המצווהמשקפת את רצונו. 

 מבטל את כל הצוואות הקודמות, וקובע שצוואה הספציפית הזו היא הקובעת. -1סעיף 

סעיף זה בעייתי, משום שאם אותו אדם עשה, לפני הצוואה הספציפית הזו, גם צוואה 
ואות ספציפיות קודמות, או לבטל גם צוואות כללית זה מבלבל אם התכוון לבטל רק צו

כלליות שהיו לפני. אם רוצה לעשות צוואה ספציפית, ויש לו גם צוואה כללית, הוא צריך 
להדגיש את רצונו בצורה מפורשת. במידה ויש צוואות קודמות, כדאי לתת להן התייחסות, 

 בין ביטול בין השארה. 

זה מצטרף למשפט הראשון בצוואה, צוואה מפרט את הנכסים בצורה ברורה.   -3סעיף 
 ספציפית, ע"מ שלא ניתן יהיה לטעון אחרת.

כשבאים לערוך מסמך צוואה שכל פרט בו הוא מאוד חשוב, יש לשים לב שלא יהיה  -3.1
טעויות סופר, יש להקפיד לגבי פרטי זהות הנכס שיהיו מפורטים כמה שאפשר. בהחלט 

 במקרה שיהיה טעויות. מומלץ לצלם את ת.ז של אותו מצווה 

 קובע מה יהא במקרה והיורש ילך לעולמו. -2סעיף 

 החתימה. -4סעיף 

 כשהנביא אליהו )מהדוג' בספר( ילך לעולמו, ידרשו היורשים להגיש שתי בקשות:

 ( ירושה עפ"י דין, 1

 ( צוואה ספציפית.3

ולועזי  בירושה צריך להיות רשום מקום ההיערכות והחתימה, והתאריך המדויק עברי
 ולהדגיש שזו צוואת אותו אדם ספציפי. 

הרשות ומאשרים את הצוואה. גם בחתימתם צריך \הנוטריון\למטה, חתומים העדים
להיות רשום תאריך מדויק ומקום החתימה. התאריך כתוב פעמיים, אך זה לא מחייב, 

 עדיף לרשום בסוף המסמך את התאריך וזהו. 

 אה, דרך בקשה.יש דברים שניתן להשלים לתוך הצוו

שני בני זוג מבקשים מעו"ד לעשות צוואות, שבמידה ואחד מהם ילך  –צוואות הדדיות . 2
 לעולמו, השני יירש אותו ורק לאחר מכן זה ילך לילדים.

שאחד מבני הזוג לאחר מכן יעשה צוואה אחרת,  יכל להיווצר מצב לפני התיקון לחוק
 זוגו. המחוקק קבע שדבר כזה לא אפשרי.בן \תה עם בת\חדשה, ויבטל את הקודמת שעשה



 עו"ד הדס ישראלי -ניסוח מסמכים משפטייםבס"ד                                   

21 
 שני פלח

לא יכול להיות שבני זוג יסתמכו אחד על השני ולאחר מכן אחד מהם יבריז.  לאחר התיקון
 בת הזוג השני תתבטל.\אם אחד מהם מבטל את הצוואה שלו, אוטומטית הצוואה של בן

כות צוואה הדדית זהו מסמך שנערך בין בני זוג תוך הסתמ -א לחוק הירושה8סעיף 
הדדית אחד על השני, יכולה להיערך במסמך אחד או בשני מסמכים באותו מעמד. ז"א 

צוואה שעליה חתומים שניהם, או לחילופין צוואה לכל אחד מהם בנפרד אך שנערכו 
באותו תאריך ובאותו מעמד. במידה ונערכה צוואה הדדית, אם אחד מהם רוצה לבטל את 

 ל אוטומטי. הצוואה, גם החלק של הצד השני יתבט

בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן "  )א(
הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת 
מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה 

 וואות הדדיות(.צ –עת ובין במסמך אחד )בסעיף זה 

 לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:  )ב(
המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה  –בחייהם של שני בני הזוג   (4)

בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות 
 ההדדיות של שני המצווים;

 –ד מבני הזוג לאחר מות אח  (3)
בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו  –כל עוד לא חולק העיזבון    )א(

יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל 
 חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

חיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב בן הזוג שנותר ב –לאחר חלוקת העיזבון   )ב(
את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי 

 ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש; –סבירה 
הוראות סעיף קטן )ב( יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת   )ג(

 ."בטלה –ל את הצוואה בחיי שני בני הזוג לחלוטין את הזכות לבט

 התנאי הראשון הוא הסתמכות הדדית של בני הזוג.

אין חובה שבצוואה יהיה כתוב שהעיזבון יעבור לצד השני, אבל הרעיון הוא ששניהם 
 מעבירים לצד ג' כי הרעיון הוא הסתמכות אחד על השני. 

 ך יש תנאים:אלא חייב להיות בכותרת כתוב שמדובר בצוואה הדדית, 

צוואה שנערכת בין בני זוג, אחד מסתמך על השני, לאו דווקא העברה במקרה של מוות 
 לשני, אך הרעיון הוא הסתמכות אחד על השני.

לביטול " -בסעיף מפורט במידה ואחד מהם מעוניין לבטל את הצוואה -)א( א )ב(8סעיף 
מסירת הודעה בכתב לצד  ".לא יהיה תוקף אלא אם יתקיים אחד מאלה...צוואה הדדית 

אין צורך הצוואה השניה בטלה.  השני על ביטול הצוואה המסוימת, באופן אוטומטי
כדי לבטל את הצוואה, אלא זה באופן אוטומטי. אם צד ירצה  בפעילות אקטיבית מסוימת

 להוכיח את ביטול הצוואה, הוא צריך להוכיח שמסר הודעה בכתב על ביטול אותה צוואה. 

 אחד מבני הזוג יש שתי אפשרויות: לאחר מות

ובן הזוג שנותר בחיים רוצה לבטל את  ועוד לא מומש העיזבון. כשאחד מבני הזוג נפטר, 1
 הצוואה, עליו להסתלק לטובת קרוב של הצד שמת ובכך מבטל את הצוואה. 

 , והצד שנותר בחיים מעוניין בביטולבמצב שהעיזבון כבר חולק. כשאחד מבני הזוג נפטר, 3
 הצוואה ההדדית, עליו להחזיר את הנכס עצמו, או את השווי של העיזבון בכסף.
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 דוגמא לצוואה הדדית:( 41)עמ' 

 כדאי אבל אין חובה לכתוב שמדובר ב"צוואה הדדית". כותרת:

 יש לכתוב את השמות המלאים של הצדדים ואת תעודות הזהות שלהם. 

.." משום מלוא עזבונימצווה את  אין חובה לפרט את כל הנכסים לאחר המילים "אני
 שברור שמדובר בצוואה כללית, על כל העיזבון. 

 סעיפי הצוואה:

בד"כ כשעורכים צוואה, האחרונה תהווה את רצון המצווה. אם הייתה צוואה  -1סעיף 
ספציפית שמעוניין להשאיר בתוקפה, יש להגדיר ספציפית מה יהא עליה, אך בדוגמא 

 במקום משום שהצדדים מסתמכים אחד על השני.  הספציפית הזו, סעיף זה 

 שני מושגים לעניין זה:במקרה של פטירה של אחד מבניה הזוג, השני יירש אותו.  -3סעיף 

המוריש כותב בצוואתו חלופות של היורש  לחוק הירושה( 24)סעיף  יורש: במקוםא. יורש 
 . ביר ללא הגבלהניתן להע שיירש אותו, במקרה והיורש הראשון נפטר וכן האלה.

המצווה רשאי לצוות לשניים על מנת שיזכה השני אם לא זכה הראשון; השני "  )א( 
יזכה אם מת הראשון לפני המצווה או שנמצא פסול לרשת או שהסתלק מן המגיע לו 

 זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.-שלא לטובת בן

 .זכה השני, דינו כדין מי שהמצווה ציווה לו לכתחילה  )ב( 

 ."על דרך זו רשאי המצווה לצוות גם ליותר משניים   )ג(  
 

המוריש כותב בצוואתו שמוריש את רכושו לחוק הירושה(  23)סעיף  יורש: אחרב. יורש 
זה מוגבל לאדם מסוים, ולאחר מות של אותו יורש, הירושה תעבור לאדם ספציפי אחר. 

. ברגע שיורש א' מת, החלק שמדובר . ז"א העברה לא', ולאחר מכן לב' וזהולפעמיים בלבד
 על אותו א' בצוואה, מתבטל ונשאר רק מה שכתוב לעניין ב'. 

המצווה רשאי לצוות לשניים על מנת שיזכה השני אחרי שזכה הראשון; השני "  )א(
יזכה במות הראשון או בהתקיים התנאי או בהגיע המועד שנקבע לכך בצוואה, הכל 

 לפי המוקדם יותר.

ון רשאי לעשות במה שקיבל כבתוך שלו, והשני לא יזכה אלא במה ששייר הראש  )ב(
 הראשון; אולם אין הראשון יכול לגרוע מזכותו של השני על ידי צוואה.

השני יזכה אם היה כשר לרשת את המצווה בשעת זכייתו, אף אם לא היה כשר    )ג(
שת או שהסתלק לכך במות המצווה; מת השני לפני שעת זכייתו או שנמצא פסול לר

 מן המגיע לו, הוראת הצוואה לטובתו מתבטלת.

בטלה, זולת הוראה לטובתו של מי  -הוראת צוואה על דרך זו ליותר משניים   )ד(
 שהיה בחיים בשעת עשיית הצוואה".

 

לאחר שהצד השני גם ימות, העיזבון יעבור לילדים. כאשר צוואה הדדית קובעת  -4סעיף 
ני, ואז אם הלה גם ימות, העיזבון לילדים, בזה זה נגמר, משום שהעיזבון יעבור לצד הש

 שזה כמו "יורש אחר יורש" וזה מוגבל לפעמיים העברה בלבד. 

בסעיף זה יש לכתוב פרטי זיהוי מפורטים שיעזרו )למשל גם גוש וחלקה בכתובת  הערה:
 של הצדדים, להבין את המסמך בדיוק. 133של נכסים(, לאחר 

 ין בסעיף לפי איזה שער דולר יחולק הכסף, מה שייצור לאחר מכן בעיות. לא מצו -2סעיף 
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סעיף זה מדבר על "יורש במקום יורש". מנסים למנוע מצב בו בן הזוג של הילד  -1סעיף 
יקבל את העיזבון, בכך שקובעים שהצאצאים הם אלה שיקבלו את העיזבון במקום 

 הילדים. 

ניתן יהיה למכור את הדירה , בלי הסכמת כל ניתן לרשום הערת אזהרה שלא  -1סעיף 
 הילדים. 

א לחוק הירושה, ומשום שבאופן 8סעיף מיותר, משום שהוא לא גובר על סעיף  -8סעיף
 עקרוני, כל עוד בן אדם חי, הוא יכול לשנות את הצוואות שלו. 

 מדובר בצוואה בפני עדים.  -1סעיף 

 בסוף הצוואה יש לכתוב תאריך עברי ולועזי. 

 אחר מכן חתימת המצווים, ואז של העדים. ראוי להוסיף את ת.ז של העדים. ל

 אבעיה:

כאשר אדם רוצה לקבל חוו"ד בסוגיה משפטית כלשהי, הוא פונה לייעוץ אצל עו"ד. תקנות 
סד"א קובעות שיש מצבים בהם ניתן לפנות לביהמ"ש כדי לקבל הכרעה משפטית בסוגיה 

 משפטית. 

"מקום שנקבע בכל דין כי אדם חייב אבעיה בשאלה משפטית:  -אלתקנות סד" 322תקנה 
או רשאי להביא לחוות דעתו של בית המשפט שאלה משפטית המתעוררת במשפט או בהליך, יש 

 להרצותה בצורת אבעיה". 

כדי שתהיה אפשרות לפנות לבימ"ש בשאלה משפטית . חוק מסמיך -. התנאי הראשון4
במחלוקת  -עפ"י חוק הבוררות למשלמסמיך אותנו. יך שיהיה חוק מסוים שצרמסוימת, 

בין שתי חברות קבלנים, הצדדים יכולים לפנות למהנדס בניין, שימנו אותו כבורר 
והחלטתו לגבי מידת האחריות )המחלוקת שיש ביניהם( של שניהם תהא מקובלת על שני 

טית הצדדים. אם במסגרת אותה בוררות, מהנדס הבניין נדרש להכריע בשאלה משפ
מסוימת, רשאי להביא את אותה שאלה משפטית שהתעוררה במהלך הבוררות בפני 

 ביהמ"ש. ז"א בורר מוסמך לפי הוראות חוק הבוררות בדרך של אבעיה. 

למשל במידה וביהמ"ש השלום מתקשה להכריע בסוגיה מסוימת הקשורה לפשיטת הרגל, 
מוסמך לדון בהכרעה זאת. לפקודת פשיטת הרגל, ביהמ"ש המחוזי יהא  112עפ"י סעיף 

ז"א אם מתעוררת שאלה משפטית בהליך של פש"ר בבימ"ש השלום שהוסמך כאמור, אם 
 מתקשה להכריע, הוא יכול לפנות בדרך של אבעיה לביהמ"ש המחוזי.

פקודת הסדר זכויות במקרקעין, לפנות ל 41סעיף למשל רשם המקרקעין מוסמך עפ"י 
 בפניו לביהמ"ש בדרך של אבעיה. בשאלה או סוגיה משפטית שמתעוררת 

. באבעיה לא נדרשים להכריע בשאלה עובדתית, אלא רק שאלה משפטית -התנאי שני. 3
 בשאלה משפטית בבקשה לקבוע הכרעה משפטית. 

, תחולק לסעיפים 34אבעיה תהא ערוכה לפי טופס ": קובעת כיצד נראית אבעיה 322תקנה 
ה תמציתית את העובדות ותפרט את המסמכים שיהא מסומנים במספרים סידוריים, תכיל בצור

 צורך בהם, כדי לאפשר לבית המשפט להחליט בשאלות המתעוררות בה". 

תקנות סדר הדין בנויות ברצף, כך שבסוף התקנות יש טפסים. בחלק מהתקנות, הטופס 
 נותן דוגמא לפורמטים מסוימים. 
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 צורת האבעיה:

 ."34"אבעיה תהא ערוכה לפי טופס א. 

 מחלקים למספרים ופסקאות. -"אבעיה תחולק לסעיפים מסומנים במספרים סידוריים".  ב

אבעיה תכיל בצורה תמציתית את עובדות המקרה,  -"תכיל בצורה תמציתית את העובדות"ג. 
 כי לביהמ"ש אין את העובדות לפניו ועליו לדעת את הרקע למקרה.

לביהמ"ש להחליט בשאלות המתעוררות "תפרט את המסמכים שיהא צורך בהם, כדי לאפשר ד. 
 עובדות ומסמכים יש לצרף.  -בה"

 הערות לגבי האבעיה:

 באבעיה אין צורך לצרף תצהיר לעומת בקשות אחרות.

 הבקשה להליך האבעיה צריך להיחתם ע"י מי שפנה לביהמ"ש. 

אם הצדדים מבקשים, או אם ביהמ"ש רואה צורך, הוא יודיע לבעלי הדין שיהיה דיון 
קשה. במידה וביהמ"ש מתרשם שהוא יכול להכריע בסוגיה על בסיס הפניה בלבד ואין בב

 כל צורך בקיום דיון, יכול להכריע בלא קיום דיון בפני הצדדים.  

. ניתן להגיש הכרעת ביהמ"ש מחייבת כמו פסק דיןכשאדם פונה לביהמ"ש בהליך אבעיה, 
 עליה בקשה לרשות ערעור. 

 :דוגמא לאבעיה( 141)עמ' 

  בצד ימין כתוב באיזו ערכאה מדובר מבחינת סמכות מקומית ומבחינת סמכות
 . לתקנות סד"א 2תקנה עניינית, עפ"י 

  .את מס' ההליך מקבלים מביהמ"ש 

 לא נחשב כתובע, אלא זאת הגשת בקשה של אבעיה עפ"י התקנות ולכן  הפונה באבעיה
יהיה לפנות אליו בכל צורך . יש לציין שם וטלפון שלו כדי שניתן 'המבקש'הוא נקרא 

 שהוא. 

  ,את הבקשה בדרך מסוימת למשל:  מכתיריםכאשר מגישים לבימ"ש בקשה מסוימת
 בכל כתב בי"ד הכותרת תיראה באותו פורמט.  'אבעיה'.

 צריך להראות מכוח מה חושב הפונה לפנות באבעיה.  הפתיח של הבקשה 

 אבל כבר בפתיח רוצה  צריכה להיות מפורטת, נשואת האבעיה -השאלה המשפטית
 המבקש להראות מכוח מה פנייתו ומהי שאלתו המשפטית.

 :הפניה היא "עפ"י כל דין" ובשאלה המשפטית )כפי הנדרש בתקנה  סיכום ביניים
324.) 

 מיהו הפונה, מיהם הצדדים,  -ממוקד ותמציתיצריך להיות מאוד  הרקע העובדתי
 נשוא המחלוקת.  

 ת בהגשת האבעיה.יש לצרף רשימת מסמכים רלבנטי 
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בדוגמא זאת היה הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק בורר. אחד הצדדים רצה למכור את 
חלקו לשני ונקבע תאריך להתמחרות, יום קודם אחד הצדדים החליט שברצונו בכלל לפרק 

את החברה. שאלת הבורר הייתה האם צריך לקיים את הדיון ולערוך התמחרות, למרות 
היא האם  המשפטית השאלהבביהמ"ש המחוזי בחיפה. ז"א  בקשת הפירוק שהוגשה

 . פסק הבוררות גובר על הבקשה להליך פירוק בביהמ"ש המחוזי

ביהמ"ש דחה את הבקשה על הסף, וקבע כי הוא לא רואה לנכון להמליץ בפני הצדדים מה 
 לעשות.

 כתב תביעה במישור האזרחי:

פרש עובדות מהותיות בלבד ולא קובעת כי כתב טענות י לתקנות סד"א 74תקנה מס' 
 . ראיות

"כתב טענות יכיל את הרצאת העובדות המהותיות בלבד, שבעל הדין מסתמך עליהן בתביעתו  )א(
 או בהגנתו, לפי העניין, אך לא את הראיות הבאות להוכיח אותן.

כתב טענות יחולק, לפי הצורך, לסעיפים מסומנים במספרים; את התאריכים; הסכומים )ב( 
 המספרים יש לבטא בספרות".ו

בעובדות כאשר בפתח התביעה מציגים את הצדדים יש לפרט את מערכת היחסים ביניהם 
ולא בסיפור חייהם. כאשר בכתב התביעה כותבים שהתובע והנתבע חברים  מהותיות

 טובים ומתקיימים ביניהם יחסי קרבה, לא צריך לפרט איך הולכים להוכיח זאת. 

 באה להוכיח את העובדה. -ע"י אחד מהצדדים, הוכחהדבר שנטען  -עובדה

כאשר יש מסמכים מהותיים, יש לציין אותם וגם לצרף אותם בכתב ביה"ד. למשל אם יש 
 הסכם הלוואה כתוב, יש לציין זאת בכתב התביעה ואף לצרף אותו לכתב התביעה. 

 עה. לתקנות סד"א קובעת כי יש לפרש כל טענה לסתור וכל טענה מפתי 89תקנה 

"הנתבע או התובע, לפי העניין, חייב להעלות בכתב טענותיו כל דבר הבא להראות שהתובענה או 
התביעה שכנגד אין לה על מה שתסמוך, או שהעסקה בטלה או ניתנת לביטול מבחינה חוקית, וכן 

כדי להפתיע את בעל  -אם לא הועלה בכתב הטענות -כל נימוק של הגנה או של תשובה, שיש בו
ין שכנגד או לעורר שאלות שבעובדה שאינן עולות מתוך כתבי הטענות הקודמים, כגון תרמית, הד

 התיישנות, שחרור, תשלום, ביצוע או עובדות המגלות מעשה לא חוקי". 

התובע לא צריך \. בהליך משפטי אזרחי הנתבעכתב טענות צריך להיות מפורט ומבואר
התובע מפרט את טענותיו, \ון הוא שהנתבעכתב ההגנה, אלא הרעי\לנחש על מה התביעה

 הנתבע ידע עם מה הוא צריך להתמודד. \ע"מ שהתובע

שווא, תרמית, זדון -כל מקום שבעל דין טוען טענת מצג": טענה המצריכה פרטים -78תקנה 
או השפעה בלתי הוגנת, ובכל מקרה אחר המזקיק לפרטים, יפורשו הפרטים ותאריכיהם בכתב 

 הטענות". 

זדון, יש לפרט מדוע טוען זאת, משום שלא \תרמית\צד טוען טענה של מצג שוואכאשר 
 ניתן לטעון טענה כ"כ חמורה בלי לפרט.

)ב( לתקנות סד"א קובעת שלא ניתן לטעון טענות עובדתיות חלופיות כנגד אותו  73תקנה 
  בעל דין.
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ין. לא טוענים ז"א בכתב ההגנה לא ניתן לטעון טענות הגנה חלופיות כנגד אותו בעל ד
טענות עובדתיות חלופיות כנגד אותו בעל דין, אלא אם אותו אחד שטוען אומר שהעובדות 

)"אין באמור אינן ידועות לו. בין בעלי דין שונים כן ניתן לטעון טענות עובדתיות חלופיות 
 . בתקנה זו כדי למנוע טענות משפטיות חלופיות"(

 . נגד אותו בעל דיןכטענות חלופיות לא ניתן לטעון  -הכלל

 האדם יטען שהוא לא יודע מה היה שם. -התנאי לחריג

"הועלתה בכתב טענות טענה של הפרת חובה חקוקה, יצוין החיקוק  )א( הוראת דין: -72תקנה 
 אשר הפרתו מהווה עילה לתובענה. 

דין  "מותר להביא בכתב טענות כל הוראת דין שהטוען מתכוון להסתמך עליה, אך אין בעל )ב(
 מנוע מהסתמך על הוראת דין כאמור מחמת שלא הביא אותה בכתב טענותיו". 

תקנה זו קובעת כי במסגרת כתב תביעה אין צורך לפרט חוקים )מותר אך לא  -הכלל
חובה(. כאשר רוצים לתבוע צריך לטעון שהייתה הפרת התחייבות אך אין צורך לפרט לפי 

 איזה חוק אני צריך לקבל פיצויים. 

 הוא כאשר עילת התביעה הוא הפרת חובה חקוקה.  יגהחר

 פרקים: 2כתב תביעה בנוי ממבנה 

 התשתית העובדתית. -. העובדות1

 אין צורך לפרט את הוראות החוק. -. הטיעון המשפטי3

 . הסעד המבוקש. 2

 דוגמא לכתב תביעה:( 13)עמ' 

 פרו.בצד ימין מפורט סמכויות ביהמ"ש, בצד שמאל מפורט סוג ההליך ומס 

  קובעת מה חייב להכיל כתב תביעה: -לתקנות סד"א 1תקנה 

ואלה הפרטים שיכיל כתב תביעה, וחוץ מן האמור בתקנות להלן לא יכיל אלא "
 פרטים אלה:

 (1)   ;שם בית המשפט שהתובענה מוגשת לו 

 (3)    ,מקום מגוריו ומען להמצאת כתבי בימספר זהותושמו של התובע ,-
 דין;

 (2)    הנתבע וכן מספר זהותו ומקום מגוריו, במידה שניתן לבררם;שמו של 

  (4)   דין או הוא קטין, -העובדה שהתובע או הנתבע הוא תאגיד או הוא פסול
 הצורה שבה התאגד; –אם הדבר הוא כך, ואם הוא תאגיד 

 (2)   ;העובדות העיקריות המהוות את עילת התובענה, ואימתי נולדה 

 (1)   ית המשפט מוסמך לדון בתובענה;העובדות המראות שב 

 (1)   ;הסעד המבוקש 

 (8)   ;הסכום שהתובע הסכים לקזזו או ויתר עליו 

 (1)   שוויו של נושא התובענה, ככל שאפשר לקבעו". 
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כתובת יכולה להיות של התובע )או מען אחר  -לגבי הכתובת לטובת המצאת כתבי בי"ד( 3)
בע, או המורשה לקבלת כתבי בי"ד. הכתובת למשל בית או עסק(, בא כוחו של התו -שלו

 . חייבת להיות בארץ

אין חובה לצרף ת.ז של הנתבע, אם התובע לא יודע אותה. אך רצוי אם יודע, לצרף אותה. 
 קובעת כי בכתב הגנה הנתבע חייב לצרף ת.ז. שלו.  23תקנה 

 .(11( צריך להחיל את העובדות העיקריות המהוות את עילת התביעה )תקנה 2)

 ( יש להסביר מה מקור סמכותו של ביהמ"ש. 1)

יש לעשות זאת  בתביעה כספית( יש לציין מהו סוג הסעד המבוקש, וכאשר מדובר 1)
משום שהוא קובע את סמכות  לציין את שווי התביעהויש  במסלול של תביעה כספית

ובה מג 3.2%ביהמ"ש ואת גובה האגרה. האגרה בתביעה כספית נקבעת מאחוזי התביעה )
התביעה(, בפועל משולמת מחצית האגרה בעת פתיחת התיק והמחצית השניה משולמת עד 

 דיון ההוכחות הראשון. 

 התרעה:\הדרישמכתבי 

עפ"י כללי האתיקה של לשכת עוה"ד, כשצד פונה לצד שכנגד, עליו לפנות בדרך  :4כלל 
  ארץ )בנימוס(.

בר באיומים. מה שלא ייחשב כאשר עו"ד פונה במכתב למן דהו, אסור לו לד: 3כלל 
( נותר לכתוב למן דהו שמעשיו הוא בגדר 3( לכתוב על כוונתו לנקוט בהליכים, 1כאיום: 

 .נטילבור עבירה לפי חוק מסוים

חברה מכרה לחברה אחרת מגרש, נכרת ביניהם הסכם שבמסגרתו הוסכם : שעת סיפור
ר שהרוכשת לא שילמה, מיליון שקלים בעבור המגרש. לאח 4שהרוכשת את המגרש תשלם 

מ.ל.ב  -עוה"ד שלח מכתב על כוונה לנקוט בהליכים. הרוכשת החזירה תשובה: בכותרת
)מבלי לפגוע בזכויות(, על כך שהם מנסים להשיג את הכסף ולכן שהמוכרת תתאזר 

בסבלנות וכשיגויסו הכספים, הרוכשת תשלם את הפיצוי המוסכם. ז"א הוא מודה בכל 
כסף ושדרוש פיצוי. אך חודש לאחר מכן, החברה המוכרת קיבלה שלא שולם ה -הטענות

תביעה מהרוכשת, בטענת רמייה. הרוכשת טענה שלא השלימה את העסקה כי הקרקע 
השאלה שעולה היא האם יש הודאת דין שנרכשה לא הייתה הקרקע שהובטחה לה. 

 . קבילה, נוכח העובדה שהיה רשום בכותרת מ.ל.ב, או שמדובר במסמך חסוי

: הרעיון הוא שיש תביעה על סכום מסוים, שגדול יותר חיסיון על הליכי מו"מ לפשרה
מאידך, הנתבע מתכחש בהכל. בימ"ש שולח את הצדדים להגיע מהסכום שחייב הנתבע. 

לפשרה, כי רוצים שהצדדים יגיעו להסכמה. אם נאפשר לאחד מהצדדים לצטט את מה 
אחד לא ירצה לדבר בגלל שאח"כ, אם זה יגיע שאמר הצד השני בניסיון להגיע לפשרה אף 

רוצים לנסות . הכלל הוא שהליכי מו"מ לפשרה הם חסוייםלביהמ"ש זה יעלה כנגדו. לכן, 
 למקסם את הסיכוי שהצדדים יגיעו לפשרה. 

כדי שמסמך ייהפך להיות לאור האמור לעיל, האם המסמך שהרוכשת שלחה הוא חסוי? 
דרושים שני תנאים , שלא ישמש כעילה קבילהחסוי, ומשמעות מסמך חסוי הוא 

  מצטברים:

. ז"א אם שלחתי מסמך דרישה ובתגובה מסמך שמועבר במסגרת הליכי מו"מ לפשרה( 1
 נשלח מסמך, לא מדובר כאן כלל בהליך מו"מ לפשרה. 
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למשל הרוכשת לא שילמה  .בעל דיןהודאת בקשה לשימוש במסמך לצורך הוכחת ( 3
יום  23ב על כך, בתגובה הרוכשת שלחה מסמך שאומר שתוך והמוכרת שלחה לה מכת

תשלם את התשלומים, והמוכרת שלחה את הסכמתה לכך. זהו למעשה הסכם חדש. ניתן 
לפנות לביהמ"ש במידה ועבר אותו הזמן ולא שולם התשלום, אותו מסמך לא נחשב 

ת שיש חוזה שהופר ההסכם הראשון, אלא כדי להראוכי הכוונה היא לא להוכיח כחסוי, 
אותה התכתבות מראה אמנם שהייתה הפרה של ההסכם הראשון, אך היא גם  .חדש

אם התחיל דיון ולא הייתה הסכמה, ניתן לומר שזה מראה שההסכם החדש גם הופר. 
אבל הפשרה בעצם הבשילה להסכם. אם לא היה נוצר מו"מ שנועד כדי להגיע לפשרה, 

 מו"מ לפשרה. סוי, כי זה למעשה ההסכם, היה ניתן לומר שמדובר במסמך ח

 לדרישה לפינוי בדרך ארץ )במסגרת הודעת חילול(:דוגמא ( 21)עמ' 

 הודעת חילול היא כדי לקבל מושג במה עוסק אותו מסמך.כותרת 

לא בטוח שזה דרוש במסמך זה, אך זה עוזר לנו להבין  )מבלי לפגוע בזכויות(."מ.ל.ב" 
 מו"מ לפשרה. שמדובר בהליך 

  מתחיל ב"לכבוד" )מראה על דרך ארץ(.המכתב 

 מופיע כתובת ופרטי הנמען. 

 סעיפים:

 : אומר שלא נפרעה ההמחאה בזמן.1סעיף 

 פרטי ההמחאה.: 3סעיף 

 .על כוונה לנקוט בהליכים )לא ייחשב כאיום(כוללת הצהרה  -הדרישה לתשלום: 2סעיף 

 כת חברים כזו. . בד"כ פונים בברהמסמך נחתם במילים "בכבוד רב" )דרך ארץ(

 רואים במכתב הדרישה שלא מדובר באיום, והוא מנוסח בנימוס.

נשלח את המכתב ללקוח כשנוציא אותו, כדי שיהיה מודע לעובדה שפועלים לכל הפחות, 
 באותו עניין. 

 דיני עבודה:

יש חוזים לא יכולים להיערך בע"פ. מערכת יחסי עבודה, בניגוד לדיני חוזים למשל, בתוך 
הקובעות שמעסיק חייב להכין מסמך כתוב שיהווה את ההסכם ת חוק קוגנטיות הוראו

מסמך בכתב שבו  -כל עובד חייב לקבל "הודעה לעובד" ,עפ"י חוקבינו לבין העובד. 
הסכם עבודה צריך לכלול את כל התנאים של העובד, ולכן יכול מפורטות כל זכויותיו. 

 להוות תחליף למסמך "הודעה לעובד". 

נקבע מס' שעות מסוימות ביום, ושל עובד נקבע בתלוש השכר  -מקרה שהיה לובלי:שכר ג
אך במידה ויעבוד שעות נוספות, זה לא ייחשב לו  שהעובד יקבל כפול מהשכר בשוק,

מה קורה אם . , כי ממילא הוא מקבל כפול מהמשכורת שהיה מקבל עובד אחרבמשכורת
לם לו שעות נוספות? ביהמ"ש לא יקבל תבוע את המעביד על כך שלא משהעובד מחליט ל

בלי קשר לשעות הנוספות, ולכן הסכם כזה, ויחשיב את הסכום שנקבע כמשכורת עצמה, 
 יקבע שעל המעביד לשלם שעות נוספות לעובד. 
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במידה והעובד והמעביד עורכים הסכם ביניהם ובו מצהירים כי אין בהם יחסי עובד 
עבודה מסוימת, אין ספק שיש ביניהם יחסי עובד  מעביד, ולאחר מכן הם עורכים הסכם על
אך יש ניתן להגיש תביעת פיצויים על כך. מעביד, בלי קשר להסכם שערכו ביניהם. 

 פסיקות סותרות במקרה זה. 

אדם שפשט רגל בתחום בו הוא היה הכי טוב בארץ, רק תקופת צינון.  -פס"ד צ'ק פוינט
בפסה"ד נקבע שלא ניתן וד תקופה מסוימת. שלא יעבבגלל שהתחייב למעסיק הקודם שלו, 

 להגביל את העיסוק של אדם, בשום מסמך. 

, מקביעה עובד שלא קיבל דמי הבראה ממעביד, יוכל לתבוע רק את השנתיים האחרונות
 של צו הרחבה )אין חוק מסמיך לדמי הבראה(. 

  דוגמא להסכם עבודה אישי:( 42)עמ' 

ימות. חשוב שיהא כתוב מקום החתימה מפרט את ההסכם מבחינת המסו הכותרת
 ותאריך החתימה. 

אם יש מעסיק שמות הצדדים חשוב לפרט, להקפיד לפרט אם מדובר במעסיק או מועסק. 
 במשותף צריך לכתוב את זה, כי במידה ותהיה תביעה הם יהיו חייבים ביחד ולחוד לשלם. 

 אופי וטיב ההסכם: -2סעיף 

בו לא  יש מקרה אחדאישי, הכוונה לחוסר פיקוח. כאשר מגדירים הסכם כהסכם עבודה 
העובד לא יפוקח ע"י המעסיק )עובד חייבים לשלם שעות נוספות: מקרה של משרת אמון. 

המעסיק ייתן לו שכר גבוה מאוד, אבל הוא יעבוד כמה שעות שהמעסיק מהבית למשל(, 
גלובאלי. אם  לשכרממשרד השכר והתעשייה צריך לבקש אישור כדי לא להסתבך, יחליט. 

 אין אישור, אין ערך למה שנכתב. 

 מהות ודרישות התפקיד: -4סעיף 

פיצויי פיטורין, אלא  133%נדיר יהיה ששוללים מהעובד עובד שגנב ממעסיק,  4.3
זהו למעשה סעיף הצהרתי שאין לו הרבה משמעותי, זה בעיקר מפחיתים מהסכום. 

 הצהרתי. 

 המשך: - כתב תביעה

 להחיל:כתב תביעה צריך 

 . עובדות1

 ללא הוראות חוק -. טיעון משפטי3

 . סעד משפטי2

 :דוגמא לכתב תביעה( 13)עמ' 

 .מהות התביעהיש לציין בכתב התביעה את 

 "תביעה".  כותרת

 יש לציין את סכום התביעה אם מדובר בתביעה כספית.
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כאורה לפתור בא ל 1סעיף לא ניתן לטעון טוענות עובדתיות חלופיות בכתב בי"ד,  :1סעיף 
 . 13את הבעיה, אך הוא לא "מכשיר את השרץ" ועוקף את תקנה 

יש טעות "מנהלת" במקום "מנהל את". יש לזכור לנסח בזהירות ולאט ע"מ  :2סעיף 
 למנוע טעויות. 

כל עובדה כתובה בסעיף בנפרד, ובמידה ויש מסמך הקשור לאותה עובדה יש לציין זאת 
ככל שכתב התביעה בנוי מנקודות לפי רצף, כך הוא יותר פי. כנספח לעניין אותו סעיף ספצי

 ברור. 

. : זה שמצרפים מסמך לכתב התביעה לא הופך אותו לחלק מחומר הראיותמשפט אזרחי
הוא לא יהיה ראיה גם אם הוא הוגש יחד עם כתב ז"א אם מסמך לא מוגש כראיה, 

 התביעה. 

ניתן לראות שהדמות הדומיננטית בין  התביעה היא נגד שני נתבעים. בסעיף זה :13סעיף 
 )הבן(.  1)האב( שאמר מה לעשות לנתבע מס'  3הנתבעים הוא נתבע מס' 

וזה עניין  סעד כלליקובעת שיש  בסד"א ב42תקנה  -סעיף הסעד המבוקש :18סעיף 
אם נקבע סכום מסוים שבסמכות ביהמ"ש לפסוק, גם אם הדבר לא דובר בכתב התביעה. 

המ"ש לא יוכל לפסוק מעבר. אך גם אם בכתב התביעה לא טען התובע בכתב התביעה, בי
שהוא מבקש ריבית לפי הצמדה, או הוצאות משפט או שכ"ט של עו"ד, ביהמ"ש מוסמך 

רק  -כלומר בסעד כללי, גם אם לא ביקשו ממנו בכתב התביעה. סעד ספציפילפסוק לכך. 
 עד מה שנתבקש. 

 :בקשת פטור מתשלום אגרה

ין מי שפותח גש ונפתח בביהמ"ש, יש לשלם בגינו אגרה. האגרה היא עניין שבכל הליך שמו
מייצג" המרכז לגביית כנסות "בהליך, לבין המדינה, על ניהול המערכת וכו'. את המדינה 

תינתן תגובה גם שכאשר תוגש בקשה למתן פטור מתשלום אגרה, אגרות והוצאות. ז"א 
, וגם של המרכז לגביית כנסות אגרות של המשיב, שהוא הצד השני של אותו הליך

 והוצאות. 

 בקשה למתן פטור מהפקדת עירבון:

הוא רשאי, בכפוף לתנאים, כשצד נדרש להפקיד עירבון, בין אם בתביעה, ובין אם בערעור, 
 להגיש בקשה למתן פטור מהפקדת עירבון. 

 שייפסקו, , שייפסקו, ככלהמשפטהעירבון בהליך נועד לשם הבטחת תשלום ההוצאות של 
עירבון זה עניין של שני הצדדים, וכאן אין קשר למדינה.  במידה והתובע יפסיד במשפט.

אם התובע מפסיד בתביעתו, וביהמ"ש מחייב את התובע לשלם לנתבע הוצאות משפט, מה 
 שיבטיח תשלום זה, זה אותו עירבון. 

  -3337 -תקנות בתי המשפט )אגרות(, התשס"ז

"המביא הליך לבית המשפט ישלם עם הבאתו לראשונה את  )א( גרה:חובת תשלום א -3 תקנה
 ."כשאין הוראה אחרת בדין ת, והואהאגרה הקבועה בתוספ

 .ש"לביהמ לראשונה ההליך הבאת עם משולם האגרה תשלום

כלל הליך כמה סעדים, תשולם אגרה לפי פרט אחד בלבד מבין הפרטים המפורטים בתוספת  )ב(
 הסכום הגבוה.לגבי אותו הליך, לפי 
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לא ייזקק בית משפט לכל הליך, אלא אם כן שולמה האגרה החלה או שמביא ההליך פטור )ג( 
 מתשלום האגרה.

כולה או חלקה, לא יקובל לרישום, ה בו האגרה, כאמור בתקנת משנה )א(, "הליך שלא שולמ )ד(
 פטור מתשלום אגרה או הוגשה בקשה לפטור מאגרה.אלא אם כן מביא ההליך 

  או שיש פטור לפי התקנות, או שהוגשה בקשה למתן פטור."כ ישנן שתי אפשרויות: סה

לתקנות סדרי הדין )סעד מיידי בימי  2תקנה זו כדי לגרוע מהוראות תקנה אין בהוראות  )ה(
 .1111 -מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט(, התשל"א

האגרה, כולה או חלקה, תינתן דרישת תשלום  להליך, והתברר כי לא שולמה נזקק ביהמ"ש )ו(
ימים מיום המצאת הדרישה או פרק זמן  13לחייב בתשלום האגרה; לא שולמה האגרה בתוך 

למחוק את רשאי ביהמ"ש ארוך יותר שנקבע בה, ולא ניתנה החלטה המסיימת את ההליך, 
 ההליך, ולא יוחזר כל סכום אגרה ששולם בהליך.

כאמור בתקנת משנה )ו( דינה כדין כל החלטה לתשלום כסף לטובת  דרישה לתשלום אגרה )ז(
 אוצר המדינה, וניתן לבצעה בהליכי הוצאה לפועל.

ראות התקנות, בשינויים בעד הפעולות המפורטות בתוספת תשולם אגרה ויחולו הו )ח(
 המחויבים".

 .בעלי דין פטורים מאגרה -49 תקנה

 מתשלום אגרה.אוטומטי  מפרוטת רשימה של בעלי הדין בעלי פטור

, בהליך שלגביו אושרה מטעם לשכת סיוע משפטי "בעל דין המיוצג על ידי עורך דין :(7) 49 תקנה
 .בקשתו לקבלת שירות משפטי מהטעם שידו אינה מושגת לשאת בו"

הוא מי שלמעשה אין לו, ולכן אין עליו חובת מלשכת הסיוע המשפטי מי שמקבל סיוע 
 מצרף הנני"ריך לצרף לבקשה את האישור שקיבל מלשכת הסיוע: הוא צתשלום אגרה. 

, למבקש שניתן אגרה מתשלום פטור מתן בדבר משפטי לסיוע הלשכה אישור לבקשה
 זה יכול להיות ביסוס לקבל אישור מביהמ"ש למתן הפטור. ".זה הליך במסגרת

אגרה, יצרף  "בעל דין, הטוען שאין ביכולתו לשלם פטור מתשלום אגרה: )א( -42תקנה 
לתובענה, עם הבאתה לראשונה לבית המשפט, בקשה לפטור מתשלום אגרה בגין אותה  תובענה, 

שיפרט בו את רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם,  בצירוף תצהיר
 ומקורות הכנסת בששת החודשים שקדמו לתאריך הבקשה".

 דוגמא לניסוח בקשה לפטור מתשלום אגרה:

)ניתנת אפשרות גם לצד השני אגרה היא עניין שבין הצד שפותח בהליך לבין המדינה. 
 להגיב, אבל העניין הוא בין מגיש ההליך לבין המדינה, להבדיל מעירבון(.

 לתקנות בתי המשפט )אגרות(. 14בקשת פטור מתשלום אגרה נעשית ע"י תקנה 

 :מצורף לבקשה

 א(.  14נה תצהיר, שצריך לקיים את כל דרישות תק( 

  מקורות  בנק נוספים לבקשה כדי לבסס את הגשת הבקשהעותקים של חשבונות(
   .חודשים אחרונים( 4החודשים האחרונים, וחשבון בנק של  1הכנסה מ
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 .'אישורי יתרות של פק"מים וכו 

 פירוט הוצאות 

 פירוטי חשבונות מים וחשמל 

 פירוט חובות 

 .'פירוט לגבי רכב וכו 

 גיב על אותה בקשת פטור. יש זכות למשיב לה

לפטור תשלום אגרה וראה בית המשפט שאין ביכולתו של המבקש  "הוגשה בקשה : )ג(42תקנה 
 ...."נראה לביהמ"ש שההליך מגלה עילהלשלם את האגרה, 

תקנה זו קובעת שבבקשה לא די בכך שהמבקש יראה שאין ביכולתו לשלם את האגרה, 
 . ביעתו עילהעליו להראות שיש לתאלא 

, מדובר בתצהיר והוא כביכול מפיו של המבקש ולא של יש להדגיש ביתר שאת את העילה
: הן מחוסר היכולת הכלכלית והן ביהמ"ש צריך להשתכנע משני דברים. עורך דינו
  מהעילה.

"ראיה לכאורה לחוסר יכולתו של המבקש לשלם את האגרה כאמור בתקנת : )ד( 42תקנה 
יתנה בשנתיים שקדמו להגשת ש החלטה או הכרזה כמפורט להלן, אם נ(, תשממשנה )ג

 ".הבקשה...

למשל אם בימ"ש מסוים החליט, בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה הזו, לתת למבקש 
פטור מתשלום אגרה, זה ישמש בהליך הזה כראיה לכאורה לחוסר יכולתו לעמוד 

זה ראיה לכאורה שניתנת שכבר דנו בבקשה ואישרו אותה. משום שזה אומר  בתשלום.
אם הראיה תיסתר, ע"י כך שתובאנה ראיות אחרות שיראו לביהמ"ש שמצבו . לסתירה

הכלכלי שונה מזה שהיה קודם לכן, יכול להיות שביהמ"ש יקבע שלא יינתן פטור, למרות 
 שניתן פטור בעבר. 

. בנוסף הבקשה למתן פטור נשלחת לצדדים, ביהמ"ש קובע תוך כמה זמן יש להגיש תגובה
רשאי ביהמ"ש להזמין את בעלי הדין, או כל אדם אחר, שמוצא לנכון לדיון בבקשה זו, או 

ביהמ"ש רשאי לתת פטור מלא או פטור חלקי. פעמים לדון בבקשה ללא הופעת בעלי הדין. 
 בימ"ש מחלק לתשלומים את האגרה, ע"מ להקל. רבות 

 :מאגרה ופטור מהפקדת עירבון למתן פטור ת המבקשלבקשמטעם המשיב דוגמא לתגובה 

בתגובתו של המשיב, הוא טוען שהמבקש לא צירף את כל  פטור מתשלום אגרה:
יש מסמכים שמראים על חובות, אך זה המסמכים הרלוונטיים המדרשים על פי התקנות. 

תלושי שכר ולא צירף תלושים של  3בנוסף, המבקש צירף רק לא מספיק כדי לקבל פטור. 
פרטי רכושו. בנוסף, טוען שבעבר ביהמ"ש דחה בקשה אחרת של המשיב  אשתו. לא הציג
בנוסף, המשיב מחשב את סיכויי  צורפה עילה. ולאמה גם, שנדרשת עילה, לפטור מאגרה. 

  קבלת הפטור של המבקש. 

  פטור מהפקדת עירבון:

ת "החליט הרשם, לפי בקשת המערער, לדחות א: פטור מחובת ערבון -לתקסד"א 223תקנה 
תשלומה של אגרת הערעור, כולה או מקצתה, ישקול אם אין זה מן הצדק לפטור את המערער 
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מחובת ערבון לכל הוצאות הערעור או למקצתן, לאחר שניתנה למשיב הזדמנות להשמיע דברו 
 ן זה, ולא יינתן הפטור אם הראה המשיב טעם מספיק לכך". יבעני

 הוא צריך להתייחס לשני שיקולים:כשביהמ"ש נדרש לבדוק פטור מהפקדת ערבון, 

ולא , זכות הגישה לערכאות, ז"א לתת למערער את הזכות להגיש ערעור, מצד אחד .1
 רבון. ימי שאין ידו משגת לשלם את העלנעול את שערי ביהמ"ש בפני 

, שלא יימצא את ההוצאות של מי שזכה בדיןביהמ"ש מבקש להבטיח , מצד שני .3
 ע את הוצאותיו מהצד השני. לפרו אותו צד שזכה ללא אפשרות

תר לבקשה למתן פטור מתשלום האגרה, הוא בעצם אומרת שאם הרשם כבר נע 423תקנה 
ישקול אם אין זה צודק לפטור גם מהפקדת עירבון, כי מי שלא היה לו כסף לשלם את 

 האגרה, ככל הנראה גם לא יוכל להפקיד עירבון. 

ו מועברת לתגובת המשיב, ואם הוא מראה מגישים בקשה למתן פטור, בעניין זה. בקשה ז
 ביהמ"ש ידחה את הבקשה ולא ייתן פטור. שאין סיבה לתת פה פטור, 

מתן פטור תשלום אגרה לא מחייב אוטומטית פטור מהפקדת עירבון, ביהמ"ש מפעיל 
שיקול דעת לגבי כל אחד מהשניים, כי עניין הפטור מתשלום אגרה הוא עניין שבין 

ה, להבדיל מפטור מהפקדת עירבון, ששם האינטרס שיהיה עירבון המבקש לבין המדינ
הוא דווקא של המשיב, ע"מ להגן על זכותם להיפרע את ההוצאות ואת הנזקים שלהם, 

 במידה שהערעור יידחה. 

 : דוגמא לניסוח תצהיר

 עלי כי שהוזהרתי לאחר, מספר זהות תעודת נושאת, סואנונימ אנונימי, מטה החתום אני"
 מצהירה, בחוק הקבועים לעונשים צפויה אהיה כן אעשה לא באם וכי האמת תא לומר
 :כדלהלן בזאת

 . - הם זהותי' ומס שמי (1)

 אגרה מתשלום פטור למתן -בבקשתי לאמור בתמיכה זה תצהירי נותנת הנני (3)
 ".-בתא הגשתי אותה תביעה במסגרת המוגשת

 ,חתימת המצהירהתצהיר יש את בסוף 

הופיע בפני מר   –עו"ד, מאשרת בזאת כי ביום , פלוני אלמוני : "אניד"האישור עוואת 
עליו לומר את , ולאחר שהזהרתיו כי רנושא תעודת זהות מספ אנונימי אנונימוס,

להצהיר את האמת, וכי באם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, \האמת
 ". הצהיר בפני על אמיתות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני

 תצהיר למתן פטור מוגש בעת פתיחת התיק, עם הבאתה לראשונה של התביעה לביהמ"ש. 

מועד להגשת ערעור בזכות על החלטה "המועד להגשת ערעור בזכות:  -לתקסד"א 297תקנה 
חיקוק אחרת של בית משפט הוא ארבעים וחמישה ימים מיום מתן ההחלטה, והוא כשאין הוראת 

  ור".הקובעת מועד להגשת ערע

יום להגשת ערעור. הוראה זו תקפה כל עוד אין הוראה אחרת  42מיום מתן ההחלטה יש 
 שקובעת מועד אחר.
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או הרשם לעשיית  מועד או זמן שקבע בית המשפט"הארכת מועדים:  -לתקסד"א 238תקנה 
לפי שיקול דעתו, ובאין הוראה אחרת בתקנות אלה, שבסדר הדין או שבנוהג, רשאי הוא  דבר
אריכו מזמן לזמן, אף שנסתיים המועד או הזמן שנקבע מלכתחילה; נקבע המועד או הזמן לה

 בחיקוק, רשאי הוא להאריכם מטעמים מיוחדים שיירשמו".

 הרשם\ש"שביהמ זמן או שמועד וקובעת, מועדים להאריך והרשם ש"ביהמ את מסמיכה
 לפי, סותרת אחרת התקנ אין אם, הוא רשאי, בנוהג\דין בסדר מסוים משהו לעשות קובע

 ותם שחלף אף על היא מועד הארכת של זאת סמכות. המועד את להאריך, דעתו שיקול
 אבל. קבע שהחיקוק מועדים לעומת, קבע שהוא המועד את להאריך יכול הוא, המועד
 מטעמים, להאריכם הוא רשאי, בחיקוק המועד נקבע שכאשר אומרת הסעיף של הסיפא

 .שירשמו מיוחדים

לחוק  11ערעור על החלטת רשם לפי סעיף "ערעור על החלטת רשם:  -לתקסד"א 233תקנה 
בתי המשפט, לרבות החלטה לגבי בקשה לבטל החלטה על פי צד אחד או בהעדר כתבי טענות של 

, והוראות פרק זה, למעט סימן ד', יחולו עשרים ימים מהיום שבו ניתנה ההחלטההצד השני, יהיה 
 יים המחייבים".על הערעור האמור בשינו

"פסק דין של רשם של בית משפט שלום או של בית משפט מחוזי  לחוק בתי המשפט: 92סעיף 
 דינו, לעניין ערעור, כפסק דין של בית המשפט שבו הוא משמש כרשם".

 בקשה להארכת מועד להגשת ערעור:

פעמים רבות שמוגשת בקשה להארכת מועד, היא יש לצרף נימוקים מפורטים לבקשה. 
 מוגשת כבר עם הערעור עצמו. 

על מי שרוצה להגיש ערעור, לבדוק על איזו החלטה הוא רוצה לערער, וע"י מי היא ניתנה. 
יש אם ניתנה ע"י רשם יש זמן מסוים, ואם ניתנה ע"י שופט, מדובר במס' ימים שונה. 

קשה אלא שאז, בניסוח הבלהאריך מועדים.  , וגם לרשם,לזכור, כי ישנה סמכות לביהמ"ש
 תן את הארכה. ש מתבקש למהו סעיף החוק שמכוחו ביהמ"עלינו לכתוב להארכת מועד, 

 אז במסגרת הבקשהשנקבעו בחיקוק, לגבי מועד או זמן אם מדובר בבקשה למתן ארכה 
להיעתר לאותה בקשה, כי זה  ביהמ"ש כדי שיוכל את הטעמים המיוחדיםחשוב להדגיש 

 צמו קבע. "ש עשהו שביהממועד או זמן שנקבעו בחיקוק, ולא מ

תן לו ם בעל דין ולבתי משפט נוטים להיעתר לבקשות להארכת מועד, על מנת שלא לחסו
האיחור נגרם בעטיין של נסיבות את יומו בבימ"ש. אבל זה נכון כשמדובר במקרים שבהם 

כשטעמי האיחור נעוצים בעוה"ד או בעוה"ד.  או נשלטות בידי חיצוניות שלא תלויות
 את הארכת המועד.  לתןלא יהיה צידוק, עפ"י רוב, בלקוח, 

מגמה מסוימת של ריכוך בהתייחסות לסיטואציה  קמהניתן לראות שבשנים האחרונות 
לגרום למצב שבו הגענו בימ"ש מנסה לעשות איזון מסוים, ולא שבה יש טעות מצד עוה"ד. 

ות של עו"ד תתקבל לפעמים טעלסופיות הדיון, מבלי שניתנה לצד להביא דברו לביהמ"ש. 
 גם היא, כטעם מיוחד שבגינו בימ"ש ייעתר לבקשה להארכת מועד. 

 החלטה לדוגמא:

קודם כל ידון בימ"ש בהארכת מועד, ורק לאחר מכן במתן פטור מתשלום אגרה. שאם לא 
 נותן הארכת מועד אין במה להמשיך לדון. 

 החלטה על בזכות ערעור תלהגש מועד" המועד להגשת ערעור בזכות: -לתקסד"א 297תקנה 
 אחרת חיקוק הוראת כשאין והוא, ההחלטה מתן מיום ימים וחמישה ארבעים הוא משפט בית של

 .ערעור" להגשת מועד הקובעת
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, המשפט בתי לחוק 92 סעיף לפי רשם החלטת על "ערעורערעור על החלטת רשם:  -233תקנה 
, השני הצד של טענות כתבי בהעדר וא אחד צד פי על החלטה לבטל בקשה לגבי החלטה לרבות

 הערעור על יחולו', ד סימן למעט, זה פרק והוראות, ההחלטה ניתנה שבו מהיום ימים עשרים יהיה
 .יבים"המחו בשינויים האמור

 לעשיית הרשם או המשפט בית שקבע זמן או "מועד הארכת מועדים: -לתקסד"א 238תקנה 
, אלה בתקנות אחרת הוראה ובאין, דעתו שיקול פיל, הוא רשאי, שבנוהג או הדין שבסדר דבר

 הזמן או המועד נקבע; מלכתחילה שנקבע הזמן או המועד שנסתיים אף, לזמן מזמן להאריכו
 .מיוחדים שיירשמו" מטעמים להאריכם הוא רשאי, בחיקוק

יש לזכור שמועד שנקבע ע"י ביהמ"ש או ע"י הרשם, רשאי ביהמ"ש או הרשם להאריך 
אבל כשמדובר במועד או זמן שנקבעו ת, אם אין הוראה אחרת בתקנות. אותו מעת לע

כשמדובר בטעם שהוא נעוץ בעוה"ד, בבעל בחיקוק, יש להראות טעמים מיוחדים שירשמו. 
לכן, הדין, או בבא כוחו, נקבע עפ"י רוב בפסיקה, שזה לא יהיה צידוק לתת הארכת מועד. 

, צריך להקפיד ובניסוח הבקשה הזאתבימ"ש או רשם בוחנים כל בקשה כזו לגופה, 
בעיקרון ביהמ"ש מחפש נסיבות חיצוניות שהן להראות מהו אותו טעם מיוחד שיירשם. 

 לא בשליטת בעל הדין. 

ישנה מגמה של הפסיקה לרכך מעט את ההתייחסות במקרים של בנוסף, יש לזכור כי 
ראות מדוע למשיב בקשת הארכת מועד, יש להטעות של עוה"ד. אבל, כשמגישים תגובה ל

 נפגע האינטרס של סופיות הדיון. 

מנגד, המבקש בבקשה להארכת מועד, גם בבקשה עצמה וגם בתשובה לתגובה, צריך לנסח 
תשובתו באופן שיובהר במסגרתה שחרף האיחור, או חרף הארכת המועד שהוא מבקש 

היא להגיע עדיין המטרה העיקרית שיינתן, ואשר אמנם תפגע באינטרס סופיות הדיון, 
 לחקר האמת ולעשות צדק. 

של המבקש וגם על סיכויי הצלחת בבקשה למתן פטור מצביעים על חוסר יכולת כלכלית 
. שהרי אדם כי רק הם יחד כתנאים מצטברים נותנים אפשרות לבקש הארכההערעור, 

ור ילה רצינית, או אין בסיס לערעיכול להיות מסכן גדול בלי כסף, אך בכלל אין לתביעה ע
הערעור, \בימ"ש תמיד מתייחס בזהירות בשלב זה, ולא קובע את סיכויי התביעהבכלל. 

בבקשה למתן פטור. גם ע"מ שהמבקש  ,אלא נותן חוו"ד קטנה ומינורית, ככל שהיא ניתנת
 לא יצפה יותר מדי ויחשוב שכבר הולך לנצח בערעור בגלל שהשופט נתן סיכויים טובים. 

 בקשה לסילוק על הסף

 כתב מחיקת על לצוות, עת בכל, רשאי הרשם או המשפט "בית מחיקה על הסף: -433ה תקנ
 :האלה הנימוקים אחד יסוד על, מקצתם או כולם, הנתבעים נגד תביעה

 ;תביעה עילת מראה הכתב אין(   1)

 ;קנטרנית או טרדנית היא שהתובענה הכתב מתוך לרשם או המשפט לבית נראה(   3)

 ;לכך שנקבע הזמן תוך הכתב את תיקן לא והתובע בחסר נישום התובענה אנוש של שוויו(   2)

 .לכך" שנקבע הזמן תוך הנדרשת האגרה את שילם לא והתובע מספקת בלתי אגרה שולמה(   4)

לות שבגללן ניתן להורות על מחיקת עי 4ישנם ניתן לצוות על מחיקה על הסף בכל עת. 
 תביעה. 
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אך ניתן לשוב ולהגיש היא שאותה תביעה נמחקת, כשבימ"ש מוחק תביעה, המשמעות 
 העילות הנ"ל, הן עילות שמצביעות על חוסר מסוים שניתן לתקן.  4כל . אותה שוב

יכול להיות מחיקה רק של זה לא חייב להיות מחיקה קולקטיבית של כל הנתבעים, אלא 
א יכולתי . אם למשל הצבעתי על עילת תביעה של נתבע מסוים, אך לנתבע מסוים אחד

 להצביע נגד נתבע אחר, ביהמ"ש יכול למחוק את התביעה רק לגבי אותו אחד ספציפי. 

 לדחות, עת בכל, רשאי שופט שהוא רשם או המשפט "בית(  א) דחיה על הסף: -434תקנה 
 :האלה הנימוקים מאחד, מקצתם או כולם, הנתבעים נגד תובענה

 ;דין בית מעשה(   1)

 ;סמכות חוסר(   3)

 .נתבע לאותו בנוגע התובענה את מלכתחילה  לדחות שניתן סבור הוא פיו שעל אחר נימוק כל   (2)

 את להעביר שיש לו נראה אם, סמכות מחוסר דחיה לבקשת הרשם או המשפט בית ייעתר לא(  ב)
 ."המשפט בתי לחוק 79 סעיף לפי מוסמך דין-לבית או משפט לבית יןיהענ

 . חתהלא ניתן להגיש שוב תביעה שנד

במקרים שבאים מגיעה התביעה לביהמ"ש ומוגשת בקשה אומר כי  434סעיף )ב( לתקנה 
שיש להעביר את העניין לבימ"ש או אם נראה לביהמ"ש לדחיית התביעה מחוסר סמכות, 
 לבי"ד מוסמך, עליו לעשות זאת. 

הנתבעים. הם \כשמגישים בקשה מסוג מחיקה או דחיה, הבקשה היא מטעם הנתבע
והתגובה לבקשה מוגשת ע"י המשיבים שהם בעצם התובעים. בבקשה כמבקשים.  מכונים
מקרים, בד בבד עם הגשת הבקשה למחיקה או לדחייה על הסף, מוגשת בקשה בהרבה 

לארכה להגשת מועד להגשת כתב הגנה, במידה שביהמ"ש לא ייעתר לבקשה ויותיר את 
הסף, ובקשה להגשת מועד מחיקה על \היהבקשה תיקרא בקשה לדחיהתביעה על כנה. 

 להארכת הגשת כתב הגנה. 

המשפט לא נעתרים לבקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה במקרה  י רוב, כיום,עפ"
 לנתבע להגיש כתב הגנה ובמקביל ידונו בבקשה לתביעה או למחיקה. כזה, ואומרים 

ף כוללת בקשה לסילוק על הסמכונות "בקשות לסילוק על הסף", קרי לעיל הבקשות שתי 
בקשה למחיקה על הסף ובקשה לדחייה על הסף. המשמעות האופרטיבית של שתיהן שונה, 

 משום שמחיקה ניתן יהיה להגיש מחדש ודחייה לא. 

 (81)עמ' 

 המבקשים הם הנתבעים ומשיבים הם התובעים. 

 לתקסד"א.  131ו 133בקשה להורות על סילוק התביעה על הסף דרך תקנות 

, התביעה את למחוק או לדחות מבקשים שמכוחו לחוק הסעיף על מצביעים בבקשה
"כל  -(2)א()131עפ"י תקנה התביעה הוא  הטעם לסילוק .לבקשה הנימוקים את ומפרטים

כלומר  נימוק אחר שעל פיו הוא סביר שניתן לדחות מלכתחילה את התובענה בנוגע לאותו נתבע".
  הטעם הוא העדר יריבות.

כשמנסחים בקשה לדחייה על הסף, יש  , וזה נקבע בפסיקה.קונידחיה על הסף היא צעד דר
לצרף את ההחלטה שטוענים שניתנה בעניין, את מעשה בית הדין שנקבע. הפסיקה קבעה 
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בשורה ארוכה של פסקי דין, שסילוק על הסף זה צעד שהוא קיצוני והשימוש בו ייעשה 
נטי, במידה ולא מגישים יש לצרף כל מסמך רלוו בפסקי דין הצהרתייםלמשל במשורה. 

גם בלי בקשת בעל  על דעת עצמו, בימ"ש מוסמך במקרה כזה,את המסמכים המדוברים, 
 . לתקסד"א 422תקנה  -דין, להורות על סילוק על הסף מחמת "חוסר מעש"

, רואים שמדובר במקרים שניתן לתקן את התביעה ול"רפא" 133כשמסתכלים על תקנה 
 לבקשת המחיקה.  אותה, ולכן ביהמ"ש לא נעתר

"ש רואה שהעניין בסמכותו של בימ"ש אחר, יעביר אותה מכשביה -)ב( 434תקנה 
 לביהמ"ש המוסמך. 

בבקשות לסילוק על הסף, נותנים טעמים למחיקה וטעמים לדחייה. פעמים רבות הצד 
 שמבקש מנסה לתפוס את כל מה שיכול, במסגרת אותה בקשה. 

 (13)עמ' 

מכתירים ו שמסגרתו מגישים את הבקשה לסילוק על הסף, הבקשה מקבלת מס' בקשה
  כבקשה לסילוק על הסף.זאת 

 כנגד התובע שהוא המשיב. , משום שהוא זה שמגיש את הבקשה,הנתבע הוא המבקש

, וגם טעמים מעשה בי"ד -133אם הבקשה כוללת גם טעמים למחיק על הסף, לפי תקנה 
נכתיר אותה לכותרת "בקשה לסילוק על  ,חוסר סמכות -131לדחייה על הסף, לפי תקנה 

דחייה, הכותרת תהיה  \, אבל אם היא כוללת רק אחד משני המצבים: מחיקה הסף"
 בהתאמה. 

ביהמ"ש קובע שהצד השני ייתן תגובה לבקשת הסילוק, הנתבע שהוא המבקש, מגיש 
 תשובה לתגובה, וביהמ"ש נותן החלטה. החלטה שכזו, בבקשה לסילוק על הסף, יכולה

שאם מבססים את הבקשה על מעשה בי"ד, להינתן אחר דיון, אך גם ללא דיון. חשוב לציין 
בראש ובראשונה לצרף את פסה"ד שאנו טוענים  -ל, יש לבסס את עילת הדחייה הזאתלמש

ובנוסף ומכת אחרת לעילה שאנו טוענים לה, ולציין סעיף חוק רלוונטי. שניתן, וכל ראיה ת
תקנה למשל , שיש לדחות את הבקשהלחשוב ביהמ"ש  יכולל פיו לציין כל נימוק אחר שע

"כל נימוק אחר שעל פיו הוא סבור שניתן לדחות מלכתחילה את התובענה בנוגע לאותו  -(2) 131
 . נתבע"

 לסיכום:

  באחת העילות של יש לנסח תגובה מפורטת שמסבירה מדוע המקרה אינו נופל
 . 131, או תקנה 133תקנה 

 לביהמ"ש שמדובר בצעד דרסטי שיש לעשות בו  ,אחד או שניים בפס"ד ,להזכיר
 שימוש במשורה. 

. אך ישנם מקרים שבהם כל הטענות בתצהירבקשה לסילוק על הסף צריכה להיות נתמכת 
שנטענות בבקשת הסילוק, הן טענות משפטיות, ואז במקרים מסוימים לא מצרפים תצהיר 

 לתמיכה בבקשה. 

 (83)עמ' 

 ביעה:לעניין סכום הת
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 התביעה בכתב יפורש, כסף לסכום התביעה יתהיה(  א)" הסכום שיש לפרשו: -42תקנה 
 ."יקבמדו הנתבע הסכום

 הוא שיש לכתוב את הסכום הנתבע במדויק. ,כאשר תובעים כסף ,הכלל הראשון

 לבין בינו נתישבו שלא חשבונות בירור לאחר לתובע שיגיע לסכום התביעה יתהיה" )ב( החריג:
 .המשוער" לפי הנתבע הסכום התביעה בכתב יפורש, הנתבע

במקרה ודרושים לתובע חשבונות נוספים, בירורים לגבי חישובים בינו לבין הנתבע, והוא 
לא יודע כרגע, במועד הגשת התביעה, סכום כסף מדויק שהוא מעוניין לתבוע, הוא יכול 

ף יותר, ויש קושי לאמוד אם כך, בתביעות גדולות שנדרש בירור מקילציין סכום משוער. 
נדרש להדגיש שלאור סכום מדויק של כסף, ביהמ"ש נותן אפשרות לרשום סכום משוער. 

הועמדה  העובדה שנדרש למבקש זמן לערוך בירורי חשבונות נוספים, הרי שהסכום עליו
 תהיה אפשרות לתקן את סכום התביעה במידת הצורך. התובענה הוא סכום משוער, כדי ש

 תשלומי על לפיצוי או לשיפוי תביעה או, גוף נזקי בשל לפיצויים תביעה המשפט לבית ההוגש")ג( 
 האמור אף על, חובה אין, גוף נזקי בשל שישולמו או ששולמו אחרת הוצאה וכל תגמולים, פנסיה

 תחול לא (9)9 ותקנה, כללי נזק בעד הנתבע הסכום את התביעה בכתב לפרש(, א) משנה בתקנת
 ."עליו

ותביעות נוספות שקשורות לדרישת פיצויים של נזקי של נזקי גוף, פיצויים ביעות תלגבי 
, להבדיל מסוג נזק הנזק הכללי. בעד נזק כללי סכום התביעה פרט אתאין חובה לגוף, 

  .עתידיאחר, הוא 

מגישים, במסגרת הוא הוצאות שהיו לי בעבר, עד למועד הגשת התביעה.  נזק מיוחד
שמהם אפשר לעשות חישוב מדויק של כמה כסף הוצאתי עד כים התביעה, קבלות ומסמ

 עכשיו. 

 (82)עמ' 

יש לפרט את הנזקים או ההפסדים של התובע מאז אירוע הנזק ועד למועד  -נזק מיוחד
 הגשת התביעה. 

את הסכום הנתבע בגינו, לא ניתן לכתוב במדויק במועד הגשת התביעה. זהו  -נזק כללי
 פרש אותו, עם התקדמות ההליך המשפטי ובירור התובענה. סכום כסף שהתובע יוכל ל

, משום שאין סכום "סכום התביעה מוגבל לסמכות ביהמ"ש"יש לכתוב בכתב התביעה כי 
 מפורט כמו בתביעה רגילה. 

 חוות דעת רפואיות:

, מטענותיו טענה לביסוס שברפואה ענין להוכיח דין בעל רצה" חוות דעת רפואית: -437תקנה 
 34 סעיף לפי שנערכה, יןיהענ לפי, מומחה של דעת חוות או רופא תעודת טענותיו לכתב יצרף

 או המשפט בית רשאי אולם(; דעת חוות - להלן) 1111–א"תשל[, חדש נוסח] הראיות לפקודת
 ".שיירשמו מיוחדים מטעמים דעת חוות מצירוף דין בעל לפטור הרשם

"ד לכתב הטענות מטעמו, עליו לצרף חוכבר כאשר בעל דין רוצה להוכיח ענין שברפואה, 
 ור אותו מחובה זאת. טביהמ"ש או הרשם רשאים לפרפואית. ואולם, 

 - זה בפרק" הגדרות: -432תקנה 
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 באמנות, במחקר, שבמדע בנושא כמומחה שעוסק מי או, רפואי מומחה, רופא -" מומחה"           
 ;במקצוע או

 לפי שנתפרסמה הרופאים ברשימת כלול ששמו מומחה תואר עלב רופא -" רפואי מומחה"           
 ."1112–ג"תשל(, ובחינות מומחה תואר אישור) הרופאים לתקנות 24 תקנה

ו"ד, עליו להגיש בקשה מנומקת ולהצביע על דין מבקש לפטור אותו מצירוף חבמקרה שב
 על טעמים מיוחדים, שבעטיים הוא מבקש את הפטור כאמור. 

 דין בעל הגיש"(  א) קה רפואית והגשת חוות דעת מטעם בעל דין אחר:בדי -438תקנה 
 לו שהומצאה מהיום ימים שלושים תוך, לו לשלוח אחר דין בעל רשאי, שברפואה יןיבענ דעת חוות
 רפואי מומחה או רופא בידי לבדיקה הדעת חוות נושא את להעמיד בכתב דרישה, הדעת חוות

 חוות העתק, דרישתו לפי, לו שימציא הדעת חוות את שהגיש הדין לבעל שהודיע ובלבד, מטעמו
 .הבדיקה לאחר סביר זמן תוך מטעמו הרפואי המומחה או הרופא של דעת

לבדיקה ע"י רופא מומחה  חו"דמדובר על מצב בו בעל הדין השני מבקש להעמיד את נושא 
, או לבעל דין רישה לתובעשולחים מכתב ד ו"ד נגדית.פשוטות, חאו אחר מטעמו. ובמילים 

יום, מעת המצאת חוה"ד,  23ומבקשים ממנו במסגרת פרק זמן של ו"ד רפואית, שהגיש ח
שרוצים לבדוק את נושא חוה"ד, את אותו אדם שנבדק ע"י הרופא, ומתחייבים במסגרת 

אותו מכתב, שבמידה ותהיה דרישה, יומצא עותק של חוה"ד תוך זמן סיבר לאחר 
 הבדיקה. 

 מהיום ימים ששים תוך, המשפט לבית יגיש, דינו בעל טענת על לחלוק ןדי בעל רצה  (ב)
, מטעמו דעת חוות, הרשם או המשפט בית שקבע יותר ארוך זמן תוך או, הדעת חוות לו שהומצאה

 דין בעל לפטור הרשם או המשפט בית רשאי אולם; טענותיו כתב עתקי כמספר עתקים במספר
 ".ירשמושי מיוחדים מטעמים דעת חוות מהגשת

יש לזכור שכאשר מוגשת חו"ד רפואית מטעם בעל דין, וכנגד מוגשת חו"ד נגדית, עפ"י 
מומחה מטעם בית המשפט:  -423תקנה , עפ"י רוב, ממנה ביהמ"ש מומחה רפואי מטעמו

 את להשמיע נאותה הזדמנות הדין לבעלי שנתן ולאחר עת בכל, רשאי הרשם או המשפט בית"
 בית מטעם מומחה – להלן) הדין בעלי בין במחלוקת לענין מומחים או מומחה למנות, טענותיהם

  ."(המשפט

המומחה שממונה מטעם ביהמ"ש, הוא בעצם ידו הארוכה של ביהמ"ש. ועפ"י רוב בימ"ש 
סומך ידו על הקביעות של המומחה שהוא ממנה. יש מקרים שביהמ"ש סוטה מהקביעות 

לפנות אל ביהמ"ש בבקשה שלא יסמוך ידו בע"ד יכול  למשלשקבע אותו מומחה מטעמו. 
 על קביעת המומחה, אם הוא רואה סתירות בחו"ד של אותו מומחה. 

בתביעות של נזקי גוף, התובע לרוב מביא חו"ד מאוד מנופחות. והצד שכנגד מביא בדיוק 
 ההפך, חו"ד שמראה שלא קרה כלום לתובע. 

. חשוב שהמומחה יהיה בעל ואיהרפ חשוב מאוד, כעו"ד, לתת את הדעת לזהות המומחה
 שם רציני ומקובל על ביהמ"ש. 

 (83)עמ' 

 בכל תביעה יש לפרש נזק בסכום, למעט תביעה לנזק גוף.

 יש שני סוגי נזקים שמתייחסים אליהם בתביעה לנזק גוף:

 עתידי -. כללי1
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 בעבר -. מיוחד3

ט בתביעה. אך את את הנזק המיוחד, שהוא בעבר עד למועד הגשת התביעה, אין בעיה לפר
הנזק הכללי, לא ניתן לאמוד כבר במועד הגשת התביעה, משום שע"מ לאמוד את הנזק 

 הכללי יש להגיש חוו"ד מטעם הצדדים. 

, מטענותיו טענה לביסוס שברפואה ענין להוכיח דין בעל רצה"חוות דעת רפואית:  -437תקנה 
 34 סעיף לפי שנערכה, הענין לפי ,מומחה של דעת חוות או רופא תעודת טענותיו לכתב יצרף

 או המשפט בית רשאי אולם(; דעת חוות - להלן) 1111–א"תשל[, חדש נוסח] הראיות לפקודת
 ."שיירשמו מיוחדים מטעמים דעת חוות מצירוף דין בעל לפטור הרשם

 .מאפשרת להגיש לצד השני להגיש חוו"ד נגדית 438תקנה 

 ימים שלושים תוך, לו לשלוח אחר דין בעל רשאי, ברפואהש בענין דעת חוות דין בעל הגיש")א(  
 רופא בידי לבדיקה הדעת חוות נושא את להעמיד בכתב דרישה, הדעת חוות לו שהומצאה מהיום

 לפי, לו שימציא הדעת חוות את שהגיש הדין לבעל שהודיע ובלבד, מטעמו רפואי מומחה או
 .הבדיקה לאחר סביר זמן תוך מטעמו איהרפו המומחה או הרופא של דעת חוות העתק, דרישתו

 שהומצאה מהיום ימים ששים תוך, המשפט לבית יגיש, דינו בעל טענת על לחלוק דין בעל רצה  (ב)
 במספר, מטעמו דעת חוות, הרשם או המשפט בית שקבע יותר ארוך זמן תוך או, הדעת חוות לו

 מהגשת דין בעל לפטור רשםה או המשפט בית רשאי אולם; טענותיו כתב עתקי כמספר עתקים
 ."שיירשמו מיוחדים מטעמים דעת חוות

בקשה לפטור או למתן לכתב טענות לנזקי גוף, יש לצרף חוו"ד רפואית, או לנסח בד בבד 
 ארכה להגשת חוו"ד של מומחה. 

שבמסגרתה, מבקשים שלא להגיש חוו"ד מטעמו, במועד הגשת  ,בניסוח של הבקשה
 מהם הטעמים המיוחדים לכך. יש לנסח ולהסביר התביעה, 

 . הלכת האמר למשל

 להביא דין בעל רצה חוות דעת מומחה מטעם בעל דין בעניין שאינו רפואי: -439תקנה 
 חוות המשפט לבית יגיש, מטענותיו טענה לביסוס, שברפואה ענין שאינו, שבמומחיות בענין עדות
, מטעמו הראשית העדות תצהירי להגשת שנקבע מהמועד יאוחר לא ענין לאותו מומחה של דעת
 של בדרך עדויות הגשת בענין הוראות ניתנו לא; אחרת הרשם או המשפט בית קבע אם זולת

 ימים מתשעים יאוחר לא הדעת חוות תוגש – ראיות לשמיעת מועד ונקבע ראשית עדות תצהירי
 .אחרת הרשם או המשפט בית קבע אם זולת, הראשונה ההוכחות ישיבת לפני

 להגשה הוא עם הגשת מועד העדות הראשית.המועד 

יש להגיש בקשה מנומקת במידה ולא מגישים את חווה"ד יחד עם תצהירי העדות 
 הראשית. 

 שנתן ולאחר עת בכל, רשאי הרשם או המשפט "בית :מומחה מטעם בית המשפט -423תקנה 
 במחלוקת לענין מומחים או מומחה למנות, טענותיהם את להשמיע נאותה הזדמנות הדין לבעלי

 ."(המשפט בית מטעם מומחה – להלן) הדין בעלי בין

. המומחה הוא ידו הארוכה של ביהמ"ש. עפ"י רוב, ביהמ"ש רשאי למנות מומחה מטעמו
ד של המומחה שהוא מינה, אך הוא בהחלט רשאי מסתמך על קביעות חווה"ביהמ"ש 

ה לצדדים, או לאחד ונראמוגשת חוו"ד של מומחה מטעם בימ"ש לסטות ממנה. ואם 
, ניתן לחקור את המומחה. בנוסף, כדאי להגיש הודעה שמשהו בה "לא תקין"מהם, 

 מסודרת לביהמ"ש, במסגרתה, מצביעים על "הליקויים" שבחוו"ד מומחה ביהמ"ש. 
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להבדיל מתקנות סד"א ומקביעות לענייני מומחים שברפואה או שלא ברפואה, יש תקנות 
 ת הן ספציפיות.התקנוד )מומחים(. הפלת"

 נכותו לענין תביעתו בכתב הטוען נפגע   (א) בקשה למינוי מומחה וצרופיה: -3תקנה 
, שיקומו דרכי לרבות, נכות שאינו רפואי נושא כל לענין או, לחוק ב1 סעיף חל לא שעליה הרפואית

 - התביעה לכתב יצרף

 ;1 טופס לפי, מומחה למינוי בקשה(   1)        

 ;3 בטופס המפורטות לשאלות תשובות יתן שבו תצהיר(   3)       

 ;2 טופס לפי רפואיות סודיות על ויתור כתב(   2)       

 .מאושפז היה שבו הרפואי המוסד מתיק המחלה סיכומי של העתק(   4)       

במקרה שבו מגישים תביעה בשל נזק שנגרם כתוצאה מת"ד, לא חלות התקנות של סד"א 
כתב יחד עם ף חו"ד כבר בשלב הגשת התביעה, אלא יש לצרף בקשה, שאומרות שיש לצר

 התביעה, יחד עם תצהיר, מתן תשובות לשאלות, כתב ויתור סודיות וסיכומי מחלה. 

 הסכימו כי המשפט לבית להודיע רשאים יהיו הדין בעלי" הסכמה לעניין הבקשה: -2תקנה 
 יצורף הוא בכתב ההסכם נעשה ואם, 2 או 3 תקנה לפי שהוגשה לבקשה הנוגע בענין ביניהם
 ."להודעה

בקשה שרשאים הצדדים להגיש יחד, או הודעה משותפת מטעמם, שהם הסכימו לזהות 
 המומחה שייתן את חווה"ד. 

 (82)עמ'  

 רשלנות בתחום רפואת השיניים.מדובר על כתב תביעה בגין 

 בכתב התביעה יש לכתוב:

ובע, משום שיש בזה כדי להשליך על כל מיני באיזו שנה נולד הת מפורט -שנת לידה. 4
ולעמוד  פרמטרים בחישוב הפיצויים, למשל כמה שנים נותרו לה עד הפרישה, תוחלת חיים

 על היקף הפגיעה שלה לנוכח גילה. 

משום שזה פרמטר שיכול בנוסף, רצוי לציין האם יש ילדים וכמה, ובמה עוסק התובע. 
 לסייע לתביעה. 

המשך כתב התביעה יבוא ניסוח מפורט של המקרה, מה בדיוק ב -פירוט המקרה. 3
 התרחש ובגינו מוגשת התביעה.

שנגרם לנפגע, לאחר הניסוח של ההתרחשות העובדתית, יבוא פירוט הנזק  -פירוט הנזק. 2
 כפי שהוא נתמך בחוות הדעת הרפואיות שמצורפות לתביעה.

סעיף את  (אם זה רלבנטי) להוסיף ניתןלאחר פירוט חווה"ד,  -"הדבר מדבר בעד עצמו". 2
להעלות טענה  המתאים , כי זה הזמןהעברת הנטל לכתפי הנתבע -"הדבר מדבר בעד עצמו"

 . זאת

הפרת חובה \)רשלנותניתן להצביע, מבחינה משפטית, על הטיעונים המשפטיים  לחילופין
שר במסגרת שאפ. בעניין זה יש לזכור חקוקה( ואיך הם באו לידי ביטוי במקרה הספציפי
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כדאי לנסות להרחיב את היריעה, כתב תביעה, לטעון טענות משפטיות חלופיות, ולכן 
 . כאשר זה רלבנטי, ולא להשתית את כל הטענות על טיעון משפטי אחד בלבד

 (84)עמ' 

מפורטים מחדלים או מעשים רשלניים של הנתבעת, חשוב לפרט אותם "ברחל ביתך 
יש , )חוק זכויות החולה( שמבוססת על פגיעה באוטונומיההקטנה". למשל תביעת נזקי גוף 

לפרט מה עשו, מה לא עשו, ומה לטענת התובע היה צריך להיעשות. התביעה צריכה להיות 
 מנוסחת בקפידה. 

. ובסוף, עפ"י רוב, כנגד כל אחד מהנתבעיםלה המשפטית התביעה צריכה לבסס את העי
, משמע כל אחד מהם יכול לחוב ולחוד שהנתבעים ביצעו את אותה עוולה ביחדנאמר 

נתבע אחד, או על כולם בפסה"ד כולו. ביהמ"ש יחליט בסופו של דבר האם החיוב יחול על 
  יחד ולחוד.

 -ומפרטים בכלליות את הנזק הכללימפרטים את הנזק המיוחד בסופו של כתב התביעה 
, חשיבי הנזק, במסגרת תשמורכבים ממספר ראשי נזק, ולאחר מכן סכומים משוערים

 . יפורטו הסכומים בצורה מדויקת

 תחשיב הנזק:

לפעמים בימ"ש  ה שלב של הדיון יוגש תחשיב הנזק.באיזביהמ"ש קובע  -מועד הגשתו
יבקש על הגשת תחשיב נזק בשלבי קדמת המשפט, משום שיכול להיות שהצדדים ינהלו 

עוד לפני שהתחילה לסיים את התביעה יגיעו להסדר לבדם, וכך ועל גובה הנזק מו"מ 
 כביכול. 

כל צד מגיש תחשיב נזק מטעמו. כאשר יש מס' נתבעים, כל נתבע מגיש תחשיב נזק עצמאי. 
 יש מקרים שבהם נתבע מסוים, יבקש להצטרף לנתבע אחר, בתחשיב הנזק שהגיש. 

נזק המסוים טענה לנידונה, ובנפרד נדון גובה הנזק, ולכן אין מניעה שאת ההאחריות 
 הגיש הנתבע השני, וביהמ"ש יחליט מי ישלם מה. הטענה יהיה כמו ששנקבע, 

 ניסוח תחשיב נזק:

 של אירוע הפגיעה. הסיפור העובדתיבתחילת התחשיב מתואר 

שצריכים להופיע גם בכתב התביעה וגם בתחשיב הנזק: תאריך לידה של  נתונים בסיסיים
יל הנפגע במועד הגשת הנפגע, מועד התרחשות הנזק, גיל הנפגע במועד התאונה, ג

 תחשיב הנזק. \התביעה

לתחשיב, יש לפרט אותם ברשימה, או לחילופין לצרפם בכל סעיף  נספחיםאם מצרפים 
 רלוונטי שמפנים אליהם במסגרת התחשיב. 

ת ל, ניתן יהיה להגיש את תחשיב הנזק בתחיאחריותםבכאשר הנתבעים לא כופרים 
ות כלפי התובע, אך מבקשים לטעון לעניין המשפט, משום שהם מודים בכך שיש להם חב

נתבעים( פונים לביהמ"ש ומבקשים לחלק את \הצדדים )נתבעהנזק. ישנם מקרים שבהם, 
לצורך כך יש להגיש בקשה , ז"א החבות, תהדיון באופן שקודם כל תידון סוגית האחריו

עתר לכך, ש, או לחילופין לטעון זאת במסגרת הדיון, ובמקרה כזה, אם בימ"ש יילביהמ"
אחרי שיראה גם את תגובת התובע, תידון שאלת האחריות, ורק אם ייקבע שאכן יש 

 אחריות, תידון שאלת הנזק. 
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זהו המקום להרחיב על חומרת הפגיעה, , של התובעהרפואי מצבו בתחשיב יפורט 
 האשפוזים, ובכללי תיאור מצב התובע בפרוטרוט ובהרחבה. 

זהו שלב שבו כבר יש, עפ"י רוב, מומחה נבדק הנפגע,  בכל תחום שבו הנכותיש לפרט את 
ש, ולכן את קביעותיו מאמצים ולא חוזרים על חוו"ד של מומחה מטעמנו או מטעם ביהמ"

 מטעם הנתבע. 

  -נזק התובעמפרטים את 

עזרת צד ג' ואיזה סוג  -ראש נזק: כאב וסבל, הפסד השתכרות, אבדן פנסיה, עזרה וסיעוד
ד )זר?(, עזרה בבית, חונכים, אפוטרופוס, עזרת צד ג' לעבר )מה איזה עוב -של עזרה

 וכל הוצאה רלוונטית לפגיעה יש לצרף. שהוצאתי בעבר(, רכישת ציוד מתכלה

, את ראשי הנזק יש לפרט לעבר ולעתיד. מה שלגבי העבר, יש קבלות ואסמכתאות להציג
אות היוון, אלו ישנם ראשי נזק שאת הסכום מחשבים לפי טבלומה שלגבי העתיד, 
בעניין זה ילקחו שנים קדימה את הסכומים, ז"א ערך עתידי. טבלאות שמהוונות 

למשל הוצאות חיים של אותה תקופה, גיל הפרישה וכו'. כפרמטרים חשובים תוחלת ה
 אשפוז מוערכות לעבר, ולאשפוזים עתידיים. 

 :תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה )עיון בתיקים(

  .קרים שבהם אדם מבקש לעיין בתיק שנידון בביהמ"שמדובר על מ

 פלט קבלת, הקלטה, הדפסה, צילום, העתקה, האזנה, צפיה לרבות - "עיון"הגדרות:  -4סעיף 
 ;החזקתו וצורת המידע לסוג בהתאם, אחרת דרך בכל מסמך של עותק קבלת או מחשב

בה ובהחלטות עיון הציבור ברשימת משפטים, כל אדם רשאי לעיין הקביעה היא ש
 ביהמ"ש שהן לא חסויות ומותרות עפ"י הדין.

 המיוחד בתקנות: 

 1"בעל דין רשאי, לאחר שמילא הודעת עיון לפי טופס זכות עיון של בעלי הדין:  -2תקנה 
 שבתוספת, לעיין בתיק בית המשפט שהוא צד בו, אלא אם כן הוא אסור לעיונו על פי דין".

 לעיין משפט מבית לבקש רשאי אדם כל" )א(  ינו בעל דין:זכות העיון של מי שא -2תקנה 
 ."דין פי על אסור אינו בו שהעיון ובלבד(, עיון בקשת - להלן) משפט בית בתיק

לעיין ז"א גם אם אני לא צד להליך משפטי מסוים, אני רשאי להגיש לביהמ"ש בקשה 
 באותו התיק. 

 רשם או לשופט, כאמור אפשרות ובאין, ניולפ נדון שהתיק רשם או לשופט תוגש עיון "בקשת )ב(
 .המשפט" בית נשיא שיקבע

בקשת עיון מגישים לשופט או לרשם שהתיק נדון לפניו. ואם אין אפשרות כזו, מגישים 
 לשופט שיקבע ביהמ"ש. 

 כשבימ"ש בוחן בקשה כזו שמוגשת לו, הוא בוחן מס' פרמטרים:

רט מה העניין שלו לתיק, מדוע הוא עניינו של המבקש בתיק. ולכן המבקש צריך לפ. 1
 מבקש לעיין בו. 

 בימ"ש יבחן את עניינם של בעלי הדין ומי שעלול להיפגע כתוצאה מהעיון בתיק. . 3
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 סבירות הקצאת המשאבים שנדרשת לצורך הענות לבקשה. . 2

בימ"ש רשאי להעביר את הבקשה לתגובת בעלי הדין, אם סבור כי כתוצאה מהעיון מישהו 
 ול להיפגע. עפ"י רוב, כך נעשה. מהם על

אם בימ"ש סבור שיש עניין מסוים שעלול לפגוע באינטרס ציבורי, הוא רשאי לבקש את 
 תגובת היועמ"ש. 

או ההסדרים הדרושים מחליט להיעתר לבקשה, הוא זה שקובע את התנאים "ש אם בימ
 לשם העיון הזה. ז"א ביהמ"ש יכול להגביל עיון בתיק מסוים. 

 .המעיין" על יחולו משפט בית בתיקי עיון "הוצאות סדרי עיון והסמכות לקבעם: -2תקנה 

ההוצאות יחולו על המעיין, ולכן כבר בבקשה רושמים "החתום מטה יישא בהוצאות 
 כחלק מהבקשה. העיון"

הבקשה לעיין היא בתיק שהמבקש צד לו, להבדיל  2בתקנה : 4לתקנה  2הבחנה בין תקנה 
 לעיין איננו צד בתיק. , שהמבקש 4מתקנה 

  ציין:בבקשת העיון יש ל

פרטי המבקש )שם, ת.ז, כתובת, מס' טלפון(, פרטי תיק ביהמ"ש, מטרת העיון, הקשר של 
 המבקש לתיק ביהמ"ש, תאריך וחתימה. 

לתוספת עוסק בבקשה של מי שאינו בע"ד. יש לצרף לבקשה זו ייפוי כוח, במידה  3טופס 
  ואני פונה באמצעות עו"ד.

 סדר דין מהיר:תובענות ב

ההליך הזה נוהג, מיסודו, להיות הליך יותר מקוצר ומהיר, ולכן יקבעו הוראות דין 
 ספציפיות לגביו.

 .₪ 12,333 של סכום עד של בתביעות מדובר

  לכלול:כתב הטענות בסדר דין מהיר צריך 

 ד, אסמכתאות משפטיות.צירוף תצהיר, חוו"טענות בעל הדין, 

שלא מוגש במועד הגשת כתב הטענות, יוגש רק ברשות ביהמ"ש. אפשר לצרף  תצהיר בע"ד
תצהיר של אדם אחר לכתב הטענות, אך מטעמים מיוחדים שמפורטים בתצהיר. לגבי 

 תצהיר של אנשים שאינם בע"ד, ניתן לצרפם מטעמים מיוחדים שיפורטו בתצהיר. 

 כבר בעת כתב התביעה.  בסדר דין מהיר, כל המסמכים מוגשים, להבדיל מהליך רגיל

יום ממועד המצאת כתב התביעה. תשובה לכתב ההגנה ניתן  42כתב ההגנה מוגש תוך 
 ימים ממועד המצאת כתב ההגנה.  12להגיש תוך 

 (132' עמ)

 תביעה, שמות הצדדים, מס' ההליך.בראש הכותרת 

 התביעה מאוד ממוקדת וברורה. 
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כבר במסגרת התצהיר המצורף מבצעים . בע"ד מוגש כבר במועד הגשת התביעהתצהיר 
 ש קובע עת להליך גילוי מסמכים.לעומת הליך רגיל בו ביהמ" ,הליך גילוי מסמכים

 ( תצהיר לדוגמא:131)עמ' 

 ן בכתב התביעה. נטעיש תצהיר תמיכה ל :138בעמ'  בנוסף, חוץ מתצהיר גילוי מסמכים,

 דין בעל יצרף מהיר דין בסדר הבתובענ טענות "לכתבגילוי מסמכים מוקדם:  -ח342תקנה 
, בשליטתו או ברשותו מצויים שהיו או המצויים, הנדון לענין הנוגעים המסמכים של רשימה

 .ודרישה" חקירה לאחר ידו על ושאותרו

בנוסף, התביעה עצמה מקובל להגיש את רשימת המסמכים באמצעות תצהיר בע"ד. 
 צריכה להיות נתמכת בתצהירו של התובע. 

מחולק להצהרות עפ"י סעיפים למידע שבא לתמוך בתצהירו של התובע,  התצהיר
 עצה משפטית. \מידע שנמסר לי\אישי

 הדין בעלי יגישו מהיר דין בסדר "בתובענה תצהירי עדות ראשית של העדים: -ט342תקנה 
 אלא, האחרון ההגנה כתב שהוגש לאחר ימים וחמישה ארבעים העדים של ראשית עדות תצהירי

 המשפט בית רשאי, שכנגד תביעה הוגשה; התצהירים להגשת אחר מועד המשפט בית קבע כן אם
 .מועד" באותו יוגשו שכנגד ובתביעה בתובענה הראשית העדות תצהירי כי להורות

יום לאחר שהוגש כתב ההגנה האחרון, אלא אם ביהמ"ש קבע  42תצהירי העדים יוגשו 
 אחרת. 

עה+תצהיר של בעה"ד+תצהיר תומך של בעה"ד בתצהיר כתב התביעה יש את כתב התבי
 בטענות+גילוי מסמכים. 

שבמסגרתן הפירוט הרבה יותר, מאשר בתביעה עריכת כתבי הטענות בסדר דין מהיר, 
רגילה. יש צורך לצרף תצהיר לכתב הטענות לשם אימות העובדות, חו"ד, אסמכתאות 

 אלא ברשות ביהמ"ש. משפטיות. תצהיר שלא הוגש יחד עם כתב הטענות, לא יוגש 

 בעל יצרף מהיר דין בסדר בתובענה טענות "לכתבגילוי מסמכים מוקדם: )א(  -ח342תקנה 
, בשליטתו או ברשותו מצויים שהיו או המצויים, הנדון לענין הנוגעים המסמכים של רשימה דין

 .ודרישה" חקירה לאחר ידו על ושאותרו

  הליך של גילוי מסמכים מוקדם.נקרא כך מהטעם, שלהבדיל מתביעה רגילה, יש 

יום  42את תצהירי עדות הראשית יש להגיש עד  -תצהירי עדות ראשית -ט342תקנה 
 לאחר שהוגש כתב ההגנה האחרון, אלא אם נקבע אחרת.

חודשים ממועד הגשת  1ביהמ"ש קובע לא יאוחר מ -קביעת מועד הדיון -י342תקנה 
 התביעה. 

חשוב לנסח את כתב התביעה בצורה שראויה  :רגיל העברה למסלול דיון -בי342תקנה 
יב, עפי"ה ביהמ"ש רשאי בכל עת 314משום שבתקנה להתדיין כתובענה בסדר דין מהיר. 

להורות כי תובענה בסדר דין מהיר, או תביעה שכנגד תועבר לסדר דין רגיל. מתוך זה 
 סדרי דין מהיר: שערילמדים על מה יש להחיל את אותו כתב תביעה ע"מ שיוכל להיכנס ב

 :אלה עניינים, השאר בין, בחשבון יובאו( א) משנה תקנת לפי הוראה מתן בעת": ב )ב(342

 ;שבדין והשאלות הראיות, העובדות מורכבות(   1)
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 ;הדין בעלי מספר(   3)

 אל, התובענה עם במאוחד, שהוגשו שלישי לצד הודעה או שכנגד תביעה שבניהול התועלת(   2)
 ;לצורך שלא הדיון את יאריך או יסבך ירורןשב החשש מול

 ;להידרש שעשויות והחקירות פה בעל העדויות היקף(   4)

 ;להידרש שעשויות מומחה דעת חוות היקף(   2)

 ;הציבור על התובענה תוצאות השפעת(   1)

 ."הדין בעלי ומיהות התובענה מהות בשל, בתובענה המהירה ההכרעה חשיבות(   1)

לביהמ"ש שהיקף העובדות הוא לא רב ומורכב, ויש חשיבות מבחינת בעלי ז"א, אם אראה 
הדין להחלטה מהירה, כל אלה יביאו את ביהמ"ש לידון בתובענה בהליך של סדר דין 

 מהיר, ולא להשתמש בסמכותו לפי התקנות, ולהורות שהתביעה תידון בסדר דין רגיל. 

יכולה להיות בעיה, מ"ש מסוים, אם צדדים קובעים ביניהם שתהא סמכות ייחודית לבי
 משום שהסמכות העניינית נקבעת לפי הסעד, ולא עפ"י הסכמת הצדדים. 

 (132)עמ' 

, ולאחר מכן העילות המשפטיותתית, לתביעה, מתארים את המסכת העובד 8עד סעיף 
 הסעד המבוקש ובנוסף את הסמכות של ביהמ"ש לדון בכך. 

 (131)עמ' 

, כמצוות התקנות. התצהיר ערוך כדין ומאושר ע"י עו"ד. מפורט תצהיר גילוי מסמכים
ישנם מקרים שבהם בא כוח, מצד מסוים, מגיש את תצהיר גילוי המסמכים מטעם לקוחו, 

שיש לראות את גילוי המסמכים הזה כתצהיר גילוי מסמכים מטעם וכותב עוה"ד חותם 
א מופיע בדף, בעל הדין בסדר דין מהיר, נהוג ומקובל להגיש את התצהיר כפי שהולקוחו. 

ניתן לראות, במסגרת גילוי מסמכים, שעוה"ד בתביעות רגילות, חותם ועוה"ד מאשר. 
חותם על מכתב גילוי המסמכים וכותב שהוא מבקש לראות בזה, כתצהיר גילוי מסמכים 

 מטעם לקוחו. 

 (138)עמ' 

אילו סעיפים  תצהיר זה ערוך ומאומת ע"י עו"ד. בתצהיר זה יש לפרט -תצהיר בעל דין
מצהיר בעל הדין שהם מידיעתו האישית, אילו סעיפים הם למיטב ידיעתו ואילו סעיפים 

 הוא טוען עפ"י עצה משפטית שקיבל. 

 (131)עמ' 

ערוך כמו כתב הגנה רגיל, לא מכחישים באופן גורף, אלא  -כתב הגנה בסדר דין מהיר
שות זאת בצורה מפורטת. כמו בצורה מפורטת ועיונית. כל טענה שמתכוונים להכחיש לע

עה מצרפים את המסמכים הרלוונטיים, למשל עותק מצולם מההמחאה שלכתב התבי
בנוסף, הכחשות, פירוט, מסכת עובדתית כפי שאני טוען לה כנתבע,  ששילמנו לטענתנו.

 רף תצהיר של בעל הדין. שפטיות. גם לכתב ההגנה מצוטענות מ

 המרצת פתיחה:
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 המרצת בדרך להגיש מותר גרידא הצהרתי לסעד "תובענה סעד הצהרתי:תובענה ל -322תקנה 
 .פתיחה"

 את אותה הצהרה אני יכולה גם דרך של הליך רגיל. 

 המשפט מבית לבקש זכאים להלן המנויים האנשים" הזכאים להמרצת פתיחה: -328תקנה 
 :341 בתקנה המנויות השאלות באחת החלטה פתיחה בהמרצת

 ;מקצתם או כולם, נפטר של ועזבונ מנהלי(   1)

 ;מקצתם או כולם, מסמך או קנין שטר פי על נאמנים(   3)

 שטר תנאי פי על נהנה או, יורש או נושה בחזקת המבוקש בסעד מעונין שהוא הטוען אדם(   2)
 אחר אדם של או נושה של מכוחו אחרת בדרך או העברה פי על תובע בחזקת או, מסמך או קנין

 ;כאמור

 .הוריו" גם - קטין הוא דין-הפסול ואם, דין-לפסולי שנתמנו פוטרופסיםא(   4)

 לבקש ניתן שבהן השאלות ואלה" שאלות שניתן לבקש בהן המרצת פתיחה: -329תקנה 
 :פתיחה בהמרצת

 ;נהנה או יורש, נושה שהוא הטוען של הנאה בטובת או בזכות הנוגעת שאלה(   1)

 ;אחרים אנשים של או שיםיור של, נושים של סוגם קביעת(   3)

 בשעת אלה חשבונות ואימות מסויימים חשבונות להגיש נאמנים או עזבון מנהלי של חיובם(   2)
 ;הצורך

 ;שבידיהם כספים המשפט בית לקופת לשלם נאמנים או עזבון מנהלי של חיובם(   4)

 בתפקידם סוייםמ מעשה מעשות להימנע או לעשות לנאמנים או עזבון למנהלי הוראות מתן(   2)
 ;מאלה כאחד

 ;הנאמנות או העזבון הנהלת מתוך במישרין הנובעת שאלה בכל הכרעה(   1)

 ;דין-פסול לעניני הנוגעת שאלה בכל הכרעה(   1)

 .אחרת" עיסקה או פשרה, קניה, מכירה אישור(   8)

כשדנים בהליך של המרצת פתיחה ומבקשים להכריז על זכויות בנכס במסגרת סעד 
י, אם הגשנו את הסעד ההצהרתי בהמרצת פתיחה, אנחנו בעצם מבקשים הצהרת

שביהמ"ש יצהיר על בעלות בזכויות. למשל, חשוב בניסוח כתב הטענות להראות ולפרט 
שהוא זכאי להירשם אם התובע טוען מדוע אני הוא שזכאי להירשם כבעל הזכויות. 

אך האבא אבו על שם אביו, רשומים בטשל זכויות במקרקעין, והמקרקעין האלה כבעלים 
ללמוד על כך להגיש צו ירושה או צו קיום צוואה, מהם יוכל ביהמ"ש נפטר, התובע צריך 

 שהוא זה שזכאי להגיש את התביעה הזאת. 

חובה לנסח כראוי מי התובע ומי הנתבע. אם נתבע מסוים נפטר, צריך לצרף להמרצת 
כנתבעים, לצרף את כל היורשים שלו. הפתיחה את צו הירושה, או את צו קיום הצוואה, ו

ויש לתת  כל היורשים של הנצבע צריכים להיות נתבעים, במקום הנתבע הראשי שנפטר
היורשים, גם הוא נפטר, יש לצרף גם את יורשיו אם אחד מ. זכות לכל אחד מהם להתגונן

 כנתבעים. 
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בעים הדרושים את כל הנתיש לנסח בקפידה את כותרת כתב התביעה ויש לצרף, כנתבעים, 
יש לצרף את יורשיו. לפעמים זה יהיה לצרף את יורשי לעניין, וככל שמי מהם נפטר, 

 המנוח, שהוא הנתבע, וככל שמי מהם נפטר, גם את יורשיו שלו. 

אם הנתבעים לא הגישו כתב הגנה, התובע רשאי לבקש פס"ד בהיעדר הגנה. אך יכול 
תבע נפטר, צוואה ורשימה של נתבעים, להיות קושי בכך שביהמ"ש ידרוש, במקרה שהנ

ומכאן החשיבות לנסח כותרת בצורה מאוד קפדנית, ולכתוב שצורפו כל מסמכי הירושה 
ובנוסף, לצרף לכתב התביעה, בין אם מוגשת כתביעה או קיום הצוואה הרלוונטיים. 

רגילה, או בין אם הוגשה במסגרת המרצת פתיחה )אם עומדים בדרישת התקנות לעניין 
וחתום  ולכן חשוב שהנסח יהיה עדכנינסח לשכת רישום המקרקעין. זכאים להגיש(, ה

 כדין, ולא פלט אינטרנט.

 .הכותרת על להיות צריכה בהמרצת פתיחה ההקדמה

 אדם להיות יכולש, המבקשזהות  את מציינים הפתיחה המרצת בכותרת -זהות המבקש
, ואז, מסוים מנוח של עיזבון היותל יכול גם הואובנוסף  ,ל דין אחרבע כל או חברה או

 קיום צו את או הירושה צו את להגיש יש, העיזבון בשם שמבקש זה מיהו להראות ע"מ
 .מנוח אותו של הצוואה

 לוודא יש, המשיבים על מדבריםכש. המשיבים זהות על הוא הנוסף הדגש -זהות המשיב
 .הפתיחה המרצת בכותרת מופיעים הנדרשים הנתבעים שכל

 צו את, המנוח ירושת צו את לצרף יש", המנוח" את תובעיםו נפטר הנתבעים חדוא היה
 אחד ואם. הפתיחה בהמרצת כמשיבים מופיעים יורשיו שכל ולוודא, שלו הצוואה קיום

 וכך שלו הצוואה קיום צו את או שלו הירושה צו את גם הלאה לצרף יש, נפטר היורשים
 .הלאה

  :פתיחה המרצת בבקשת לשימוש דוגמא

 של העיזבון. נפטרו שניהם. בטאבו זכויות העבירו לא ועדיין' א-ל במקרקעין זכויות מכר' ב
 . כבעלים להירשם הזכאי הוא' א-ש יצהיר מ"ששביה ומבקש לתבוע רוצה' א

 : הפתיחה המרצת של בכותרת יכתוב' א

 : דוידי דוד המנוח עיזבון"

  יוסי. 1

  בני. 3

 ".בעניינו יתןשנ צוואה קיום צו/ירושה צו לפי

' ב" יהיה' ב לכן. לתבוע יכול' א מי ואת בנעליו בא מי לראות צריך פה גם לכן, נפטר גם' ב
 ...".2., 3., 1: היורשים באמצעות____ המנוח

, פיו-על XX ביום שנכרת מכר הסכם שמכוח טוען' שא נכתוב הפתיחה המרצת של בניסוח

' א זכאי, Z חלקה תת Y חלקה X כגוש יםהידוע, במקרקעין זכויותיו כל את' לא' ב מכר
 .ל"הנ במקרקעין הזכויות כבעל להירשם

 ירושה צו י"עפ יורשיו הם 1-4 והמשיבים XX ביום נפטר המנוח' שב נכתוב הבא בסעיף
 .זו מתביעה נפרד בלתי חלק ומהווה ב"המצ צוואה קיום צו י"עפ או, ב"שמצ
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 הוא כי, הסכם ואין במידה'(. וכו נהמת/מכר הסכם) התובענה מושא ההסכם את לצרף יש
 החוזה כריתת נסיבות את מפרטים שבמסגרתו התובע של תצהיר להגיש יש, אבד או נעלם

 .מ"שלביה להגישו התובע באפשרות אין ומדוע

 טאבו נסח לצרף חובה למקרקעין בקשר( פתיחה בהמרצת) הצהרתי סעד כשמבקשים
 לפני יום רישום עשה שמישהו מצב יהיה שלא ככה, האינטרנט של פלט לא שהוא, עדכני

 .בנסח זה את נראה ולא המשפט

 (111' עמ)

 .הצהרתי סעד המבקש סעיף -11 סעיף

 של תמיכה תצהיר+  והעניינית המקומית הסמכות מ"שלביה מדוע אומר -18 סעיף
 . הפתיחה בהמרצת המבקש

 וכל מסמכיםה כל לו מצורפים. הפתיחה בהמרצת תמיכה לתצהיר דוגמא -(118עמ' )
 .האסמכתאות

 :פתיחה המרצת לביטול בקשה

 (131' עמ)

 להעבירה יש, ולפיכך פתיחה המרצת בהליך לידון ראויה לא הזו שהסוגיה אומר אדם
 .רגיל דין בסדר לדיון

 מן זה אין כי לו נראה אם, המשפט בית רשאי הדיון של שלב בכל: "א"לתקסד 328 תקנה
 בעלי את ולהפנות הפתיחה המרצת את לבטל, תיחהפ המרצת בדרך בבקשה לטפל הראוי

 כך ולשם, הרגילה בדרך תובענה היתה כאילו בה לדון או הרגילה בדרך לתובענה הדין
 ."טענות כתבי הגשת על להורות הוא רשאי

 :בחוברת המרצה לביטול בקשה

 .פתיחה בהמרצת לידון יכולה לא הזו הספציפית שהסוגיה הטענה את מעלה -4 סעיף

 בהמרצת המשיב/הבנק) המבקש שטוען העובדתיות הטענות את מפרטים -2-8 ףסעי
 לדון יש שלטענתו העובדה מחמת הפתיחה המרצת הליך את לבטל מבקש הוא(. הפתיחה
 בהמרצת המשיב בעצם והוא, פתיחה המרצת של בדרך ולא רגילה בדרך בתובענה
 .הפתיחה

 . מצידו העובדתיות הטענות את הביטול בקשת במסגרת טוען כאן המבקש

 בירור הזה בתיק לקיים ויש שלנו הטענות לאור מפורט הליך פה שצריך אומר -1 סעיף
 בדיוק מה וכותב מנסח הוא. מספקת פתיחה שהמרצת ממה ומעמיק ארוך יותר הרבה
 '(. וכו שאלונים, עדים חקירות, ראיות הבאת) לעשות צריך

 את לבטל יש, נוספים פרטים לברר שיש לשבגל אומר הוא -התחתונה השורה זו -13 סעיף
 . הפתיחה המרצת הליך

 המשיב) הפתיחה המרצת את המבקש שהוא, הפתיחה המרצת לביטול בבקשה המשיב
 תישמענה, ראיות תובאנה שבמסגרתו כולל משפטי הליך של מניהול להימנע מבקש(,  דכאן

 '.וכו עדויות
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, פתיחה בהמרצת להסתפק א"וא, ריות סבוך סיפור פה יש שבאמת ישתכנע מ"שביה אם
 .יעבוד לא זה

 .הרלוונטי הפסיקה זכורא את נותן זה סעיף -11 סעיף

 ומאחר הבקשה של ברישא המבוקש לפי להורות מ"שלביה אומר המבקש הבקשה בסוף
 .תצהיר לצרף יש עובדתיות טענות בה שיש בקשה שזו

 הפנייה ועל תצהיר צירוף על, (המשיב ומי המבקש מי) הצדדים מעמד ניסוח על להקפיד יש
 .הזה לעניין רלוונטית לפסיקה

 בקשה לביטול המרצת פתיחה:

 (133)עמ' 

 אין להרחיב את השימוש בהמרצת הפתיחה... -לבקשת הביטול 11סעיף 

 ...לא ניתן יהיה.... -1סעיף 

כאשר רוצים להגיש בקשה לביטול המרצת פתיחה, יש להצביע בניסוח הבקשה, על מידת 
 רכבות שיש בהליך זה, לטענתנו. המו

  :המורכבות יכולה לבוא לידי ביטוי במס' אופנים

 ת עדיםבהבאהצורך . 1

 . הצורך בניהול הוכחות3

הצורך בגילוי מסמכים ושאלונים, וכל פעולה אחרת שתגרום לכך שבירור התביעה לא . 2
 ראוי להיעשות בדרך של המרצת פתיחה. 

המבקש, בבקשת בתמיכה לטענות שבבקשת הביטול.  יש לצרף לבקשת הביטול תצהיר
בקש, והמשיב, בבקשת הביטול, הוא המהמשיב שבהמרצת הפתיחה. הביטול, הוא למעשה 

 בהמרצת הפתיחה. 

 לצו עיקול זמני:בקשה 

 ואולם; כסף לסכום בתובענה אלא זמני עיקול צו יינתן לא  (א) "צו עיקול זמני:  -272תקנה 
 .הנתבע הנכס עיקול על לצוות הרשם או המשפט בית רשאי שבעין לדבר בתובענה

 ברשות, שברשותו המשיב של נכסים על זמני עיקול צו לתת רשאי הרשם או המשפט בית  (ב)
 מהימנות ראיות בסיס על שוכנע ואם', א סימן להוראות בכפוף, מחזיק ברשות או המבקש
 .הדין פסק ביצוע על יכביד הצו מתן שאי סביר חשש קיים כי לכאורה

 .שעה אותה מעיקול הפטור נכס לעקל אין   (ג)

 .זה" סימן הוראות הערובה על יחולו, המשיב של בערובה שעוקל נכס הומר  (ד)

משמעות התקנה היא הטלת עיקול זמני במעמד צד אחד. הבקשה מוגשת הסבר התקנה: 
 י. וביהמ"ש מתבקש לתת צו עיקול מבלי שמוגשת בשלב הזה, תגובת הצד השנ

יש לצרף לבקשה נסח , למקרקעיןכשמדברים על בקשה להטלת צו עיקול שמתייחסת 
  .שלא הופק באמצעות האינטרנטלשכת רישום המקרקעין עדכני וכשר להגשה, 
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שעל צריכה לבוא לידי ביטוי בהגשת בקשה לעיקול זמני, כך  )ב( 272הסיפא של תקנה 
ות ושקיים חשש סביר שאם על ראילהראות לביהמ"ש שבקשתו מבוססת  המבקש

 ש לא ייעתר לבקשת הצו כרגע, זה יכביד בסופו של דבר על ביצוע פסה"ד. ביהמ"

 בית יודיע, מחזיק שבידי המשיב נכסי על עיקול צו ניתן(  א) " הודעה למחזיק: -272תקנה 
 שנקבע המועד בתוך, בכתב להשיב עליו כי, העיקול הטלת עם, למחזיק הרשם או המשפט

 כאמור העיקול צו לביטול בקשה להגיש בדעתו אם וכן בידו מצויים המשיב נכסי אם, הבהודע
 לבית תוגש המחזיק של תשובתו; כוחו ובא המבקש פרטי יצוינו למחזיק בהודעה; 211 בתקנה

 .למבקש, במישרין, המחזיק ימציא ממנה והעתק המשפט

 שבעה בתוך, המבקש לו ימציא, להעיקו צו לביטול בקשה להגיש בדעתו כי המחזיק הודיע  (ב)
 .והתצהיר העיקול מבקשת העתק(, א) משנה בתקנת כאמור התשובה לו שהומצאה מיום ימים

, והתצהיר העיקול מבקשת העתק לו שהומצא מיום ימים שלושים בתוך, רשאי המחזיק   (ג)
 .העיקול" צו לביטול בקשה להגיש

ך להשיב לביהמ"ש מהם נכסי המשיב להודיע למחזיק, עם בקשת העיקול, שהוא צרי יש
 המצויים בידו. 

 (134עמ' )

ולאחר מכן תבוא רשימת פרטי המשיבים, מופיעים פרטי המבקש,  בניסוח העיקול הזמני
 אשר לדעת המבקש מצויים אצלם כספים ששייכים למשיבים. המחזיקים 

של המשיב  בית המשפט או הרשם רשאי לתת צו עיקול זמני על נכסים": )ב( 272תקנה 
שברשותו, ברשות המבקש או ברשות מחזיק, בכפוף להוראות סימן א', ואם שוכנע על בסיס 

 ראיות מהימנות לכאורה כי קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין."

ז"א צריך לשכנע את ביהמ"ש, במסגרת לידי ביטוי בבקשה.  תוכן תקנה זו צריך לבוא
שאם לא יינתן הצו בשלב בו מוגשת הבקשה, ות מהימנות לכאורה, על בסיס ראיהבקשה, 

 אזי זה יכביד על ביצועו של פסה"ד ככל שיינתן. 

, צריך להודיע למחזיק שעליו 211 לת עיקול עוברת למחזיק, לפי תקנהכשהבקשה להט
 אם יש ברשותו נכסים של המשיב. להגיש תשובה בכתב, 

 זכור לצרף נסח טאבו עדכני, ולא דרך האינטרנט. כשמדברים על זכויות במקרקעין, יש ל

 (131' עמ)

 מהו גובה העיקולמתואר פתיח לבקשת הטלת צו עיקול זמני. בפתיח יש להדגיש  -פתיח
 זכויות שיש למשיבים אצל המחזיקים. \נכסים\ולהבהיר שהעיקול מבוקש על כספים

ה יש לצרף כל לבקשבמסגרתו מפרטים את המסד העובדתי והמשפטי.  -גוף הבקשה
  מסמך ואסמכתא שיש לצורך ביסוס הבקשה.

לאחר מכן  חישוב מדויק שמבסס את סכום העיקול. \במסגרת הבקשה יש להראות תחשיב
שמבסס את טענת החוב, שמשום כך זכאי המבקש לאותו צריך להגיע טיעון משפטי מסוים 

הזכאות לקבל  יש לבסס את הזכאות לקבלת פס"ד, ומכך מתבססתסכום כסף המבוקש. 
 את בקשת העיקול. 

חובה לעקל את אותו נכס  טענה לדוג' ע"מ לשכנע את ביהמ"ש לקבל את בקשת העיקול:
ככל שהמבקש יראה משום שאחרת לא יישאר לי כלום, וזו גם הכבדה על פסה"ד. 
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לביהמ"ש שהאמצעים הכספיים שיש למשיבים הם נמוכים או קטנים באופן יחסי מסכום 
ים חייבים למבקש, זה יהווה טיעון טוב לשם קבלת הצו. כי אז ביהמ"ש החוב שהמשיב

יתרשם שכדאי לתפוס אפילו את המעט שיש למשיבים, כדי שמשהו יהיה למבקש אם 
 לאחר מכן יקבל פס"ד לטובתו. 

 יש להפנות לפסיקה רלוונטית לעניין יסוד ההכבדה. 

 בקשה לביטול עיקולים:

הוא למעשה הנתבע בתביעה בבקשה להטיל עיקול,  המבקש בבקשת הביטול הוא המשיב
 והמשיב בבקשה לביטול הוא המבקש בתביעה העיקרית. העיקרית. 

 (122)עמ' 

מהטעם שהצו הזמני בניסוח רישא הבקשה מבקשים מביהמ"ש להורות על ביטול העיקול, 
 . פקע

 ם. הבאה של פסיקה שלטענת המבקש נוהגת בצמצום לנושא של הטלת עיקולים זמניי

 ת עובדתיות לגופו של עניין, להן טוען מבקש הביטול. יש לפרט טענו

 הבקשה נתמכת בתצהירים בדומה לבקשה להטת עיקול זמני. 

 חר מכן אתה תיתן עליו את העדות. כל המשמעות בעניין הגשת תצהיר, היא שלא

 מצאתלה בכפוף אלא זמני סעד ייתן לא המשפט בית(  א)" ערבות וערבון: -222תקנה 
 כל בגין פיצוי לשם, דעתו להנחת, מספקת ערבות וכן(, ב)212 בתקנה כאמור עצמית התחייבות

 הצו יפקע אם או התובענה תיפסק אם, הצו ממתן כתוצאה הצו מופנה שאליו למי שייגרם נזק
, וראוי צודק שהדבר ראה אם, ערבות מהמצאת לפטור רשאי המשפט בית; אחרת מסיבה

 .יירשמוש מיוחדים ומטעמים

 כי שוכנע אם(, א) משנה בתקנת לאמור בנוסף עירבון הפקדת על לצוות רשאי המשפט בית  (ב)
 בכפוף אלא אחד צד במעמד זמני סעד ייתן לא המשפט בית; הענין בנסיבות וראוי צודק הדבר

 וראוי צודק הענין בנסיבות כי שוכנע אם זולת(, א) משנה בתקנת לאמור בנוסף עירבון להפקדת
  .העירבון מהפקדת פטורל

 שהדבר ראה אם, רשאי המשפט בית; חדשים שקלים 23,333 על יעלה לא העירבון סכום   (ג)
 להתנות או האמור לסכום מעבר העירבון סכום את להגדיל, שיירשמו מיוחדים מטעמים מוצדק

 .אחר עירבון במתן הצו מתן את

 שיעור לפי( העדכון יום - להלן) שנה כל של ארבינו 1-ב יעודכן( ג) משנה בתקנת הנקוב הסכום  (ד)
 שפורסם( המדד - להלן) לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד עליית

 שעודכן סכום; לו שקדם נובמבר בחודש שפורסם המדד לעומת, העדכון יום שלפני נובמבר בחודש
 .מעלה כלפי יעוגל דשח שקל חצי של וסכום, הקרוב השלם החדש לשקל יעוגל כאמור

להגיש התחייבות עצמית . המבקש צריך חלק בלתי נפרד מהגשת בקשה לעיקוליםמדובר ב
. ההתחייבות העצמית היא התחייבותו של המבקש לפיצוי הצד השני, בגין כל נזק מטעמו

יש נוסח מקובל להתחייבות עצמית, אך החידוש הוא  שייגרם כתוצאה ממתן הצו הזמני.
, והוא צריך להיות מספק להתחייבות בנוסףהעירבון הוא א גם עירבון. שצריך להמצי

 . להנחת דעתו של ביהמ"ש
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גם ללא צורך לפנות לביהמ"ש. הבנק  ניתנת לחילוט, ז"א שהיא ערבות אוטונומיתמדובר ב
מחויב, במקרה של דרישה, לחלט את הערבות. ערבות אוטונומית היא הטובה ביותר, 

יוציא כך שבהצד השני יכול להתחכם,  ט., והבנק מחויב לחלח דברשאין צורך להוכימשום 
 צו מניעה. 

הערבות גם  .ב לנסיבות העניין ולסכום התובענהנקבע ע"י ביהמ"ש, בשים לגובה הערובה 
)א( לשם פיצוי בגין כל נזק שייגרם, למי שאליו מופנה הצו, כתוצאה 214ניתנת לפי תקנה 

 יפקע הצו מסיבה אחרת.  ממתן הצו, אם תיפסק התובענה או

אם הוא סבור שהדבר ראוי וצודק  - פטור מהפקדת ערבות יכול להינתן ע"י ביהמ"ש
 שיירשמו. מיוחדים מטעמים 

הוא מתייחס למעשה, כשביהמ"ש דן בבקשה להטלת עיקולים זמניים, : תנאי הכבדה
אם  קודם כל לתנאי ההכבדה. תנאי ההכבדה הוא היכולת לממש את פסה"ד שיינתן,

 קובע זאת, הוא ביהמ"ששכיינתן. תנאי זה נבחן על רקע הנסיבות הספציפיות של המקרה. 
וגם מתחשב בחשש מהברחת יתחשב בסכום התביעה, ביכולת הכלכלית של הנתבע, 

 לקיומה של ההכבדהה סכום התביעה יכול לשמש אינדיקציה מסוימת ובלפעמים גנכסים. 
"ש ברגע שביהמד, אם יינתן. מש את פסה"שיהיה קושי למוצריך המבקש להראות 

 מתרשם מהבקשה שיסוד ההכבדה לא מתקיים, הוא ידחה את הבקשה להטלת עיקולים. 

 בקשה לתיקון כתב תביעה:

, הרשם או המשפט בית רשאי הדיון משלבי שלב בכל" מחיקת בעלי דין והוספתם: -32תקנה 
 של שמו מחיקת על לצוות, לו ייראוש ובתנאים כזאת בקשה בלא או הדין מבעלי אחד לבקשת

 לצרפו צריך שהיה אדם של שמו הוספת על או, כנתבע או כתובע כהלכה שלא שצורף דין בעל
 ולהכריע לפסוק המשפט לבית לאפשר כדי דרושה המשפט בבית שנוכחותו או כנתבע או כתובע

 .בתובענה" הכרוכות השאלות בכל ובשלמות ביעילות

אך ברור זה ניתנת לביהמ"ש, בין אם הוגשה בקשה ובין אם לאו.  הרשות לפעול עפ"י סעיף
שבמידה ויש אינטרס מסוים שמישהו יתווסף או לחילופין מישהו יימחק, תובע או נתבע, 

 יש להגיש בקשה מתאימה לביהמ"ש. 

 דוגמאות:

בהגשת כתב תביעה יש להראות עילה כנגד כל נתבע ונתבע. ובנוסף, להצביע על הסעד שאנו 
כאשר מוגשת תביעה למתן פס"ד הצהרתי, ע"מ להצהיר שאני הבעלים בזכויות קשים. מב

על קרקע מסוימת. אחד הנתבעים בתביעה זאת הוא לשכת רישום המקרקעין, משום 
שמוסד זה אמור לבצע את הרישום, ועל פניו יש עילה כלפיו. כשתביעה כזאת מגיעה 

לפעמים ן לא קשורה לתביעה הזאת. לשכת רישום המקרקעילביהמ"ש, הוא יכול לומר ש
ולכן גם ללשכת רישום המקרקעין כן יהיה עניין להתנגד לכך שמוציאים אותם מהתביעה. 

מקרה שבו, על פניו, אותו נתבע הוא לא נתבע נדרש, בימ"ש נותן לאותו נתבע לעורר עניין 
ו שהוא זה מיוזמתו, כי ביהמ"ש רוצה לשמוע ממנו האם הוא חושב שהוא נתבע נדרש א

אותו כדי למנוע מצב שביהמ"ש מוחק בעל דין דרוש ליכבד כל צו שיינתן ע"י ביהמ"ש. 
נתבע מגיש בקשה למחיקתו מהתביעה או לחילופין מגיש כתב הגנה וטוען כשאותו עניין. 

 מכתב התביעה, ביהמ"ש, עפ"י רוב, מעביר זאת לתגובת התובע.  חיקתושיש למ

 הדין מבעלי אחד לכל להתיר, עת בכל, רשאי הרשם או שפטהמ "בית רשות לתקן: -93תקנה 
 לפי ייעשה כזה תיקון וכל, צודקים הנראים ובתנאים בדרך טענותיו כתבי את לתקן או לשנות
 בעלי בין במחלוקת השנויות השאלות באמת שהן בשאלות להכריע יוכל המשפט שבית כדי, הצורך

 .העובדות" את המאמת תצהיר הגשת וניםטע, הוספתה או עובדתית טענה של תיקון. הדין
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 הכללית הלשון לאור, להתיר לבעל דין לשנות כתבי טענות. בכל עתסמכות ביהמ"ש היא 
 שיעזור שנראה תיקון כל, לתקן רשות לבקש ניתן שבמסגרתה למדים, 13 תקנה של

ביהמ"ש רשאי להיעתר  34ואף מכוח תקנה  12מכוח תקנה . במחלוקת להכריע ש"לביהמ
הדגש שיש להראות בבקשה הוא שיש צורך לתקן, ע"מ שכל  קשת תיקון של בעל דין.לב

יוכרעו הסוגיות השנויות במחלוקת בין הצדדים. התמונה תהיה פרושה בפני ביהמ"ש, ו
על תיקון של אך כשמדובר לפעמים זה יכול להיות תיקון מהותי ביותר, או תיקון מינורי, 

גם בקשה של רשות לתקן תועבר לצד השני . צהיראו הוספתה, דרוש תטענה עובדתית 
רק ברור למתן תגובתו, מטבע הדברים אם תובע מבקש להוסיף טענה עובדתית מסוימת, 

אם ביהמ"ש מתיר את התיקון, יש שהתובע יוכל להשמיע את דברו בנוגע לתיקון המבוקש. 
 ימים.  12כתב טענות מתוקן יוגש תוך להגיש כתב טענות מתוקן. 

 למתן תחליף המצאה: בקשה

-בי כתב להמציא אפשר שאי הרשם או המשפט בית נוכח(  א) " תחליף המצאה: -298תקנה 
 על להורות הוא רשאי, חלקי שמענו או מען אין שלנמען או שנקבעה בדרך נמען של למענו דין

 :מקצתן או כולן, אלה בדרכים הכתב המצאת

 לעין נראה מקום או לאחרונה הנמען בו עסק או בו גר הידוע שלפי במקום שלו עותק בהדבקת(   1)
 ;מקום לאותו הסמוך

 ;יומי בעתון או ברשומות מודעה בפרסום(   3)

 .לו שתיראה אחרת דרך בכל(   2)

 .גופו לנמען כהמצאה יפה כוחה זו תקנה לפי המצאה תחליף  (ב)

 בהתאם, טענות בכת להגשת מועד יקבע המצאה תחליף על המורה הרשם או המשפט בית   (ג)
 .לנסיבות"

כשביהמ"ש או הרשם נוכח לראות שלא ניתן להמציא את כתב בי"ד באחת מהדרכים 
שנקבעו בתקנות, כי אין לנמען מען או שמענו חלקי, רשאי הוא להורות על דרך אחרת 

מהבקשה לתחליף המצאה, מהי הסיבה ביהמ"ש צריך להתרשם לביצוע ההמצאה. 
, ולכן על הבקשה להיות בהתאם לתקנות ציא את כתב בי"דנמנע מהמבקש להמשבעטיה 

 .411לעמוד בתנאים שנקבעו בתקנה הבקשה צריכה . מנוסחת כך שתצביע על אותה סיבה

 דין:-המצאת כתבי בי

 :האלה הדרכים באחת יומצא דין-בי כתב" דין:-דרכי המצאת בי -272תקנה 

 ידי על או, מטעמו שליח או פקידו, דין עורך ידי על, המשפט בית פקיד ידי על אישית במסירה(  1)
 של מטעמו שליח ידי על או, בכתב לכך הסמיכו המשפט בתי מנהל או המשפט שבית אחר אדם
 (;דין-בי שליח ייקרא מאלה אחד לכל) כאמור שהוסמך אדם

 ';ב בסימן כאמור מוסד ידי על(  3)

 "';ג בסימן כאמור בדואר(  2)

: מסירה אישית, ע"י מוסד, דואר, דין-ת להמצאת כתבי ביהתקנה נותנת מס' אפשרויו
 פקס ודואר אלקטרוני. 

 או עותק של בהושטתו או דין היא במסירתו-"המצאתו של כתב ביהמצאה כיצד?:  -272תקנה 
 .אלה" בתקנות אחרת הוראה כשאין והוא, כדין חתומים, הענין לפי, הימנו העתק
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 מבחינה האפשר ככל תהא ההמצאה"ו למורשהו: ההמצאה היא לנמען גופו א -277תקנה 
 – אלה תקנות לפי המצאה לשם דין-בי כתבי לקבלת מורשה לו יש אם אולם, גופו לנמען מעשית

 או, שלו למתמחה או הדין לעורך ההמצאה דיה, דין עורך לו יש ואם, למורשה ההמצאה דיה
 .אחרת" הוראה המשפט בית הורה לא אם והכל, במשרדו בהנחה

 שהכל אם לא הורה ביהמ"ש אחרת.  תשל תקנה זו קובעיפא הס

 תחליף המצאה:

-בי כתב להמציא אפשר שאי הרשם או המשפט בית נוכח  (א) "תחליף המצאה:  -298תקנה 
 על להורות הוא רשאי, חלקי שמענו או מען אין שלנמען או שנקבעה בדרך נמען של למענו דין

 :צתןמק או כולן, אלה בדרכים הכתב המצאת

 3343-ב"תשע( 7' מס' )תק

 לעין נראה מקום או לאחרונה הנמען בו עסק או בו גר הידוע שלפי במקום שלו עותק בהדבקת(   1)
 ;מקום לאותו הסמוך

 ;יומי בעתון או ברשומות מודעה בפרסום(   3)

 .לו שתיראה אחרת דרך בכל(   2)

 .גופו לנמען כהמצאה יפה כוחה זו תקנה לפי המצאה תחליף  (ב)

 בהתאם, טענות כתב להגשת מועד יקבע המצאה תחליף על המורה הרשם או המשפט בית   (ג)
 ."לנסיבות

התקנה מדברת על מצב שמסיבה כלשהי לא ניתן להמציא כתב בי"ד באחת הדרכים 
 שנקבעו בתקנות. 

הסעיף קובע תנאים שכולם צריכים לחול או מקצתם: הדבקת עותק במקום 
 בכל דרך אחרת שתראה לו. פרסום או \ציבורי

ע מסירה לפי אחת מהאופציות הללו או בכל האופציות, הוא בעצם כשצד עומד בביצו
ביהמ"ש הוא שמחליט כיצד תבוצע ההמצאה ובאיזו דרך. מבצע מסירה כדין לנמען גופו. 

הוא גם שמחליט פרסום מודעה בעיתון, איזה עיתון זה יהיה, אם הוא בוחר לעשות זאת. 
להגיש ע המצאה, במסגרת תחליף המצאה, יש לקבל היתר מביהמ"ש, ולשם כך כדי לבצ

 בקשה לתחליף המצאה. 

 בכתב תוגש המצאה תחליף על להוראה בקשה ( א) "הבקשה לתחליף המצאה:  -299תקנה 
 על יחולו וכן שנקבעה בדרך ההמצאה ביצוע את המונעת הסיבה לאימות תצהיר לה ויצורף

 :שלהלן ההוראות המבקש

 כי בתצהיר המבקש יציין, חלקי מען לו שיש או מען לו שאין ישראל תושב בנמען מדובר אם(   1)
 הנמען של תדפיס ויצרף, מתגורר הוא בדיוק היכן לו ידוע ולא בישראל נמצא הנמען ידיעתו למיטב

 ;האוכלוסין ממרשם

 בישראל נמצא הנמען תוידיע למיטב כי בתצהיר המבקש יציין, ישראל תושב איננו הנמען אם(   3)
 ;הדין בי כתב את לו להמציא כדי שנקט הפעולות את יציין וכן, כך על ראיה ויצרף

 כי בתצהיר המבקש יציין, הדין בי כתב את לו להמציא אפשר היה לא אך מען יש לנמען אם(   2)
 תא בתצהיר יציין וכן, האוכלוסין ממרשם תדפיס ויצרף בישראל נמצא הוא ידיעתו למיטב

 .הדין בי כתב את לו להמציא כדי שנקט הפעולות
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 אותו הזמין הרשם או המשפט בית כן אם אלא בבקשה לדיון להתייצב חייב יהיה לא המבקש  (ב)
 .להתייצב"

יה לא ניתן היה לפרט מהי הסיבה שבעטהבקשה מוגשת בכתב ומצורף לה תצהיר. יש 
ף, במקרים רבים מדובר בנמען ובנוסלבצע את ההמצאה בדרך הרגילה הקבועה בתקנות. 

תושב ישראל, אך אין לו מען או רק מען חלקי ואין להמציא לו. במקרה כזה, במסגרת 
למיטב ידיעתו, הנמען נמצא בישראל, אך לא ידוע היכן התצהיר, המבקש צריך לכתוב ש

מצורף בזה תדפיס של הנמען ממרשם האוכלוסין ממנו ניתן ללמוד כי הנמען הוא מתגורר. 
והה בישראל. התדפיס מהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זו. כך יש לעשות גם במקרה ש

(, יצורף תצהיר, ואם לנמען יש מען, אך לא ניתן להמציא לו, יש 3) שמדברת עליו תקנה )א(
 לצרף תצהיר. 

 המצאה אל מחוץ לתחום המדינה:

 להתיר, שופט שהוא רשם או המשפט בית רשאי" המצאה מחוץ לתחום השיפוט:  -233תקנה 
 :מאלה באחת המדינה לתחום מחוץ אל דין-בי כתב המצאת

 ;המדינה בתחום הרגיל מגוריו מקום או מושבו שמקום אדם נגד סעד מבקשים(   1)

 ;המדינה בתחום המצויים מקרקעין כולו הוא התובענה נושא(   3)

 בנוגע חבות או התחייבות, חוזה, צוואה, שטר, פעולה לאכוף או לבטל, לתקן, לפרש מבקשים(   2)
 ;המדינה בתחום המצויים למקרקעין

 לקבל או, אחרת דרך על בו לעשות או לפסלו או להפקיעו, לבטלו, חוזה לאכוף היא התובענה(   4)
 :האלה המקרים באחד, הפרתו בשל אחר סעד או נזק דמי

 ;המדינה בתחום נעשה החוזה   (א)

 מרשה מטעם, באמצעותו או, המדינה בתחום המתגורר או העוסק מורשה בידי נעשה החוזה   (ב)
 ;המדינה לתחום מחוץ המתגורר או העוסק

 ;מכללא או כתבו לפי ישראל מדינת דיני חלים החוזה על    (ג)

 קדמה אפילו - החוזה נעשה היכן מינה נפקא ואין - המדינה בתחום חוזה הפרת על תובעים(   2)
 לקיים האפשרות את שללה אשר המדינה לתחום מחוץ הפרה, אליה נלוותה או, הפרה לאותה

 ;המדינה בתחום לקיימו היה שצריך החוזה מן חלק אותו

 למנוע מבקשים או, המדינה בתחום להיעשות עומד או הנעשה דבר לגבי מניעה צו מבקשים(   1)
 ;לאו אם ובין לכך בקשר נזק דמי גם מבקשים אם בין, המדינה בתחום מטרד להסיר או

 ;המדינה בתחום מחדל על או מעשה על מבוססת התובענה  ( 1)

-פסק או, 1128-ח"תשי חוץ-פסקי אכיפת בחוק כמשמעותו, חוץ-פסק לאכוף מבקשים(   8)
 ;1118-ח"תשכ, הבוררות בחוק כמשמעותו חוץ-בוררות

 תושב נגד שניתן, 1118-ח"תשכ, הבוררות בחוק כמשמעותו חוץ בוררות פסק לבטל מבקשים( א8) 
 של המשפט בבית צדק בדין לזכות אפשרות למבקש אין כי המשפט בית שוכנע אם, שראלי

 ;הפסק ניתן, דיניה לפי או, שבה המדינה

-בין וסמכות מיוחדים מקרים) נישואין התרת בעניני שיפוט חוק פי על תובענה מגישים(   1) 
 ;1111-ט"התשכ(, לאומית
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 כהלכה שהוגשה בתובענה, נכון דין בעל או, דרוש ןדי בעל הוא המדינה לתחום שמחוץ האדם(  13)
 .המדינה" בתחום כדין הזמנה לו שהומצאה, אחר אדם נגד

מכוח תקנה זו ניתן להגיש בקשה לביהמ"ש שיתיר המצאה כתב בי"ד אל מחוץ לתחום 
מהם הסיטואציות שבהן ניתן להגיש בקשה להמצאה מחוץ המדינה. התקנה קובעת 

 שהבקשה תעמוד בקריטריונים שנקבעו. . צריך לתחום המדינה

-בי כתב להמציא רשות לבקשת  (א) " :הבקשה להמצאה מחוץ לתחום השיפוט -234תקנה 
 עילת למבקש שיש מאמין המצהיר כי המציין תצהיר יצורף המדינה לתחום מחוץ לנתבע דין

 נימוקי וכן ,הנתבע, שנמצא ייתכן או, נמצא ארץ באיזו או מקום באיזה והמפרש טובה תביעה
 .הבקשה

 מנסיבות ראה אם( א) משנה תקנת לפי לבקשה להיעתר שלא רשאי הרשם או המשפט בית  (ב)
 את למחוק הוא רשאי, לבקשה המשפט בית נעתר לא; סביר בלתי באיחור הוגשה שהבקשה הענין

 .דין"-בי כתב לידו הומצא שלא הדין בעל נגד התביעה

שלדעתו יש לו עילת תביעה מפרט מהי הסיבה יש להקפיד בניסוח הבקשה שהמצהיר 
ז"א כבר בבקשה יש טובה, וכן מפרט באיזה מקום נמצא או ייתכן שנמצא הנתבע. 

 ראות שלמבקש יש עילת תביעה טובה. בנוסף, יש לפרט את כל נימוקי הבקשה. לה

בבקשה להיתר המצאה מחוץ לתחום, ולצורך הגשת מסמכים רלוונטיים כדי כשבימ"ש דן 
אות היכן נמצא הנתבע או אם יצא מהארץ ולא חזר כבר פרק זמן רב, צריך אישורים להר

מוסדות \, ביהמ"ש ייתן לבקשת המבקש צו שמופנה לאותם גורמיםשל רשויות מוסמכות
 ויורה להם למסור את המידע והמבוקש. 

דעת במידה והנתבע נפטר, יש להראות תעודת פטירה, וצו קיום צוואה או צו ירושה, ע"מ ל
 את מי לתבוע. 

 הודעת ערעור:

 (123)עמ' 

את פרטי פסה"ד של בימ"ש קמא, קרי איזה שופט במסגרת הפתיח המערער צריך לכלול 
 נתן את פסה"ד, מתי פסה"ד ניתן, באיזה בימ"ש ניתן פסה"ד ובאיזה תיק זה ניתן.

ינים כשפסה"ד ניתן בהעדר הצדדים, קרי כתב אותו השופט בלשכתו ושלח לצדדים, מצי
 את המועד שהגיע פסה"ד לידי הצדדים. 

יש לציין את המועד שבו הומצא פסה"ד לצדדים, וזאת לשם ספירת הימים שבהם ניתן 
להגיש ערעור. כשצד מאחר בהגשת ערעור, או שרואה שעומד לאחר בהגשת הערעור, הוא 

מועד מגיש בקשה להארכת מועד להגשת ערעור. ישנה חשיבות רבה להגיש בקשה להארכת 
 לפני תום התקופה שנקצבה. 

 להבדיל מערעור בזכות, יש מקרים, שבהתאם לתקנות, יש להגיש בקשת רשות ערעור. 

קובע סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור מכוח הצו בימ"ש  יצא 3331בשנת 
לדוג' החלטה בנוגע להיקף כתבי הטענות, החלטה בעניין הטלת הוראות חוק בתי המשפט. 

ת ושכ"ט עו"ד ושיעורם, למעט אם ניתנה לאחר מתן פסה"ד ואינה נבלעת בו, הוצאו
החלטה בעניין קביעה ושינוי של מועדי דיון ומועדים להגשת בקשות, תגובות, כתבי טענות, 

 מסמכים, סיכומים ותצהירים. 
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כאשר מוגשת בר"ע, הצד השני צריך להגיש תשובה לאותה בר"ע. אם אני עומד על כך 
על הבר"ע, אין צורך לכתוב תגובה ארוכה אלא לכתוב כך: "הבר"ע הוגשה על שהצו חל 

חיוב בהוצאות )למשל(. הגשת בר"ע על החלטה מסוג זה הינה בניגוד לסעיף כך וכך בצו 
 )סוגי החלטות..(, ולפיכך דינה של הבר"ע להידחות". בתי המשפט 

עו"ד לגופו של עניין...". לדעת  יעפ"י רוב, יכתבו "לחילופין ולמען הזהירות, להלן טענותי
 , אין בכך צורך, כאשר מדובר במקרה מובהק בו עוסק הצו. ישראלי

 ככל שביהמ"ש יהיה סבור שההחלטה שעליה מבקשים להשיג במסגרת הבר"ע מכל מקום,
ביהמ"ש מתבקש ליתן למשיב איננה מסוג ההחלטות המפורטות בצו בתי המשפט הנ"ל, 

 לצורך הגשת תגובה לגופן של טענות.ימים ממועד מתן החלטתו  23פרק זמן של )בבר"ע( 

הוא בוחן גם את  הבקשה למתן פטור )מאגרה/עירבון(, בוחן את : כשביהמ"שתזכורת
 .סיכויי הערעור יחד עםהיכולות הכלכליות 

 :ור לדוג'ערע (123)עמ' 

נתן את פסה"ד שעליו מבקשים לערער, השופט ש מצייניפ :הפתיח של הודעת הערעור
אותו, המועד שהוא ניתן, המועד שהוא הומצא למערער ומצרפים עותק בלתי נפרד 

 מפסה"ד של ביה"מ קמא.

ואת הפרטים שעל כלל הערעור להחיל.  את הפרמטריםמפרטת  לתקסד"א 242תקנה 
תקנה זו חופפת בחלקה את מה שצריכה להחיל הרישא של הודעת הערעור, ומוסיפה 

"אם הערעור הוא על פסק דין של בית משפט שלום  (:7) 242תקנה פרטים נוספים כמו למשל 
 סכום התביעה או שווי נושאה, ביום הגשת התובענה לבית משפט השלום;". –

 :הערעור כתב שיכיל הדברים ואלה"  :תוכן כתב הערעור -242תקנה 

 ;המערער של מגוריו ומקום זהותו מספר, שמו(   1) 

 ;לבררם שניתן במידה, מגוריו ומקום זהותו ספרמ וכן משיב כל של שמו(   3) 

 שבה התובענה של התיק ומספר מערערים שעליה ההחלטה תאריך, הקודמת הערכאה שם(   2)
 ;ניתנה

 ;המדינה של בתחומה להמצאה מען(   4)

 ציון או, הומצאה אם, לו הומצאה שבו התאריך – המערער בפני שלא ההחלטה ניתנה אם(   2)
 ;מצאההו לא שההחלטה

 ;הערעור נימוקי(   1)

 ביום, נושאה שווי או התביעה סכום – שלום משפט בית של דין פסק על הוא הערעור אם(   1) 
 ;השלום משפט לבית התובענה הגשת

(, ג) או( ב(, )א()1()ב)21 סעיף לפי בתביעה שלום משפט בית של דין פסק על הוא הערעור אם(   8) 
 ;העניין לפי, האמורות המשנה מפסקאות לאחת בהתאם ההתביע סוג – המשפט בתי לחוק

 לחוק 21 בסעיף כאמור הרכב או יחיד דן בו ידון אם – מחוזי משפט לבית מוגש הערעור אם(   1) 
 .המשפט" בתי

 ההתנגדות נימוקי את תמציתית בצורה יפרט הערעור "כתבנימוקי הערעור:  -242תקנה 
 .סידורי" במספר נימוק כל ויציין, הסיפור או הוויכוח דרך על שלא, מערערים שעליה להחלטה
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 .414ו 412ערעור צריך להחיל את תקנות 

...". מצביעים על השגיאות "שגה ביהמ"שמתחילים את נימוקי הערעור:  לאחריו -11סעיף 
 שנפלו לדעת המערער בהחלטות של בי"מ קמא.

את התאונה...". ז"א  שקבע כי הגדר היתה מונעת אומר "שגה ביהמ"ש 12סעיף  למשל
קמא ואומר שמסקנה זו היא בלתי  ער משיג על מסקנה שאליה הגיע ביהמ"שהמער

 אפשרית בנסיבות של ההתרחשות הספציפית הזאת.

כי ישנם מיד, ניתנת ההודעה על קביעת הערבון  בבקשת רשות ערעור )בר"ע( לא תמיד
ט שהבר"א מצריכה מקרים שבהם קודם כל הבר"א עולה לשופט ורק אם הוא מחלי

תשובה הוא קובע ערבון. כלומר לעיתים, השופטים לא מבקשים ערבון אם רואים 
 שהבר"א לא תתקבל. 

 :ערעור לכתב לצרף שיש המסמכים "אלה מסמכים שיש לצרפם לכתב הערעור: -249תקנה 

 הםכש, ענין לאותו הנוגעות הקודמות הערכאות החלטות של העתקים תצלומי או העתקים(   1) 
 היועץ או דין עורך בידי או הערכאות מאותן אחת של הראשי המזכיר או הרשם בידי מאושרים
 ;כוחו בא או לממשלה המשפטי

 ;המערער בכך רצה אם, ערבון במקום ערובה הצעת(   3)

 את המפרשת, ההודעה של תורפה; הערובה מתן על או הערבון הפקדת על הודעה של טופס(   2)
 ".המשפט בית מזכירות בידי ימולא, ערובהה או הערבון סכום

 :עיקרי טיעון בערעור (122 'מ)ע

 . מדוברעיקרי הטיעוןקובעת שכשנקבע מועד לדיון בערעור יש להגיש את  222תקנה 
יום לפני מועד הדיון, ולהמציא  14עד  ויש להגישומסמך הכולל את כל נימוקי הערעור  ב

 למשיבים. 

 ימים לפני מועד הדיון. 1רי הטיעון ועליו לעשות זאת עד נדרש להגיש את עיק גם המשיב

 ביהמ"ש מוסמך לקבוע מועדים אחרים.

עיקרי הטיעון יכללו בצורה תמציתית את טענותיו של כל צד, אסמכתאות שמבקש 
להסתמך עליהן ואם מדובר בפס"ד שלא פורסם עדיין בדפוס רשמי יש לצרף גם עותק 

 מפס"ד. 

שכתב נכתב בהודעת הערעור, אבל צריך לוודא שצירפנו את כל  זה סיכום תמציתי של מה
 האסמכתאות.

 :תיק מוצגים

 בשעת להסתמך המבקש מערער  (א) "הגשת העתקי מוצגים בידי המערער:  -227תקנה 
 יגיש(, המוצגים - להלן) הקודמות בערכאות המשפט בית לפני שהוצגו מסמכים על בערעור הדיון
 .בצילום או, לקריאה נוחה בצורה כתיבה במכונת מודפסים מהם תקיםהע שלערעור המשפט לבית

 שהגישו הדין בעל על לצוות הוא רשאי, לקריאה נוח אינו מסמך של שצילום הרשם נוכח  (ב)
 .לקריאה" נוחה בצורה, מסמך אותו של אחר העתק, שיקבע מועד תוך, המשפט לבית להגיש
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ו לערכאה הקודמת )למשל הפנייה מערער שרוצה להסתמך על מסמכים שכבר הוגש
לפרוטוקול(, צריך להגיש תיק מסודר שבו מאוגדים כל המסמכים שעליהם הוא מבקש 

 להסתמך.

 התקנות קובעות מתי מגישים את תיק המוצגים הזה.

 שניתן הסידורי במספר מסומנים יהיו המוצגים העתקי  (א) " :תיק המוצגים -229תקנה 
 מספר לפי( המוצגים תיק - להלן) מיוחד בתיק ויתוייקו, וגשוה שבו המשפט בבית למוצגים

 .לאחריהם הנתבע ומוצגי תחילה התובע מוצגי, סידורי

 הערעור מספר(, 3)-ו( 1)412 בתקנה כאמור הדין בעלי שמות יירשמו המוצגים תיק גבי על  (ב)
 המערער ירשום, ההעתקים לפני שיתוייק בגליון או, הפנימית בעטיפה"; המערער מוצגי" והערה

 ."הסידורי מספרם לפי בתיק שנכללו ההעתקים את

 קמא. אותו מס' סידורי שהם קיבלו בבימ"ש נותנים למוצגים את

 על להסתמך רשאי דין בעל יהיה לא בערעור הדיון בשעת" :הסתמכות על מוצגים -222תקנה 
 מיוחדים מטעמים נתןשתי המשפט בית ברשות אלא, דין בעל של המוצגים בתיק נכלל שלא מוצג

 ."שיירשמו

 אפשר להשתמש במסמכים שלא נכנסו לתיק המוצגים. רק במסגרת רשות של ביהמ"ש

 לחוברת. 113 'מ, כפי שהיא כתובה בעמודעהגם איתו  יחדמגישים את תיק המוצגים ו
את הסימון הסידורי שניתן ע"י לניסוח בחוברת אפשר להוסיף את רשימת המוצגים ו

 ר פה.קמא כב בימ"ש

 דגשים:

השאלות במסגרת הבחינה תהיינה רק שאלות  ,בגלל שזו בחינה אמריקאית )נכון/לא נכון(
 שאלות. 43המבחן יכלול  של הבנת הנקרא.

כשדיברנו על התיקון לחוק הפרשנות בתחילת השנה, יש לזכור את מס' התיקון )תיקון 
 (.3313(, ואת השנה שבה הוא תוקן )3מס' 

 מר מתחילת השנה.החומר הוא כל החו

 


