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ריבוי המסלולי	 ? מנ	 טובי	 השניי	 מ� האחדוהא

  להגשת תובענה אזרחית

  מאת

   **� וארתור קליימ*ער� טאוסיג

מוצע  2014–ה"התשע, טיוטת תקנות סדר הדי� האזרחיבמסגרת בי� התיקוני� המוצעי� 

להגשת תובענה ולהותיר דר� אחת ) למעט דיו� מהיר" (המסלולי� המיוחדי�"לבטל את 

ברשימה זו נבחנת .  הגשת תובענה בסדר די� רגיל–חתו של הלי� אזרחי עיקרית לפתי

וא� ביטול� אכ� עולה , א ראויוהשאלה א� ביטול המסלולי� המיוחדי� להגשת תובענה ה

 יעילות ופישוט של הדיו� והפחתת העומס על בתי –בקנה אחד ע� מטרות הרפורמה 

הנתוני� האמפיריי� הקיימי� והואיל , משמעית� התשובה לשאלתנו אינה חד.המשפט

ג� סקירת המצב במערכת המשפטית הפדרלית בארצות הברית . בשאלה זו אינ� מלאי�

אנו סבורי� כי בטר� יבוטלו . אינה מעידה שההצעה לבטל את המסלולי� המיוחדי� ראויה

שבמסגרתו ייבחנו פרמטרי� , יש מקו� לערו� מחקר אמפירי, המסלולי� המיוחדי�

  .א נבחנו עד מועד פרסומו של מאמר זהרלוונטיי� של

; סדר די� מקוצר. 1 .המסלולי� המיוחדי� להנגשת תובענה לפי התקנות דהיו�. א .מבוא

האחדה ופישוט של . 1 .הצעת הרפורמה. ב; מסלול סדר די� מהיר. 3; המרצת פתיחה .2

שקיפות , דדיגילוי ה. 3; קביעת מדדי זמ� וכמויות. 2; ההסדרי� הדיוניי� בהלי� האזרחי 

הבטחת נגישותו של בית . 4; מלאה ופעולות לפני הגשת התובענה כחלק מההכנה לתיק

: מבט השוואתי. ג; המשפט וקיומו של הלי� ראוי והוג� כמורה דר� לבתי המשפט ולצדדי�

הא� ראוי לבטל את . ד. סובסטנטיבית במערכת הפדרלית בארצות הברית�הגישה הטרנס

  .סיכו�. ה; שיקולי� נוספי�. 2;  נתוני� אמפיריי�.1 ?ההליכי� המיוחדי�

 מבוא

 הכולל 2014,1–ה"התשע, תזכיר תקנות סדר הדי� האזרחיורס� פ 2014בחודש דצמבר 

 כי עולה  להצעת הרפורמהרבמדברי ההס. שינויי� דרמטיי� בעול� הפרוצדורה האזרחית

 מעמד התקנות ככלי הרפורמה המוצעת נועדה לעצב הסדר חדש שיהיה בו כדי להחזיר את

 
. אוניברסיטת חיפהבהאוניברסיטה העברית בירושלי� ו, ולטה למשפטי�ר למשפטי� ומרצה בפק"ד   *

  .'אלוני ושות, גוט, מנהל תחו� תובענות ייצוגיות במשרד בלטר
רחמי� , ארנו� דראל, חמי ב� נו�, רותי רונ�, המחברי� מודי� לדני מור. 'פירו� ושות. עור� די� במשרד מ   **

 משפטי� על אתרכ� מודי� המחברי� לעורכת . המועילותלביא על הערותיה� . טל חבקי� ושי נ, כה�
 .נועה זעירא ולחברי המערכת על הערותיה� המצוינות

 ).הצעת הרפורמה: להל�( 2014–ה"התשע, תזכיר תקנות סדר הדי� האזרחי  1
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תו� הפחתת בי� היתר , פשוט של הדיו� האזרחיקצר ו, מרכזי וחשוב לצור� ניהול יעיל

   2.העומס המוטל על מערכת בתי המשפט
דיו� למעט " (המסלולי� המיוחדי�"בי� התיקוני� מוצע בהצעת הרפורמה לבטל את 

 הגשת –אזרחי � תיחתו של הלי להגשת תובענה ולהותיר דר� אחת עיקרית לפ3)מהיר
מוצע לבצע שינויי� מרחיקי לכת בתקנות הנוגעות לפתיחת ,  בנוס�4.בענה בסדר די� רגילתו

וכ� במידה רבה הכללי� הנהוגי� כיו� רק באשר לסדר די� מהיר , ההלי� בסדר די� רגיל
בלא קשר , יחולו באשר לכל ההליכי�, )שכידוע נועד לתביעות בסכומי� נמוכי�(

  .להיקפ�למורכבות� או 
במאמר זה נדו� בשאלה א� ההצעה לבטל את המסלולי� המיוחדי� להגשת תובענה 

וא� ביטול� אכ� עולה בקנה אחד ע� , היא ראויה) בעיקר סדר די� מקוצר והמרצת פתיחה(
.  יעילות ופישוט של הדיו� והפחתת העומס על בתי המשפט–מטרות הרפורמה שצוינו לעיל 

הנתוני� , כפי שנראה. משמעית לשאלה זו�י� בנמצא תשובה חדנקדי� ונאמר כי בשלב זה א
שבמסגרתו , וראוי לערו� מחקר אמפירי נוס�, האמפיריי� שנבדקו עד כה אינ� מלאי�

בטר� תתקבל , ייבחנו פרמטרי� רלוונטיי� שלא נבחנו עד מועד פרסומו של מאמר זה
  . ההחלטה א� לבטל את המסלולי� המיוחדי�

. יו�כ יוצגו המסלולי� להגשת תובענה הקיימי� הראשו�בחלקו .  חלקי�חמישהלמאמר 
 תוצג הצעת הרפורמה תו� התמקדות בהצעה לבטל את המסלולי� המיוחדי� השניבחלקו 

נהוגה הגישה ש� , הברית  בארצותהמצב נתאר את השלישיבחלק . להגשת תובענה
על כל ההליכי�  לי�ליי� חפרוצדוראות� כללי� ככלל  שבמוב� זה, תסובסטנטיבי�טרנסה

. מורכבות� או למידת היקפ�ל, בלא קשר לדי� המהותי החל עליה�, המשפטיי� האזרחיי�
סובסטנטיבית הנהוגה �בארצות הברית נפוצה הביקורת על הגישה הטרנס, כפי שנראה

כמו ג� ,  שיפוטי יקר לבזבוז זמ�תגורמגישה זו דווקא שבי� היתר מהטע� , במשפט הפדרלי
 בדבר התיקו� המוצע של המאמר נציג את עמדתנו הרביעיבחלק . והות לצדדי�לעלויות גב

.  ועל המשפט המשווהעל הגישה הכלכלית למשפט, מכות על ממצאי� אמפיריי�תתו� הס
  . של המאמר נסכ�החמישיבחלקו 

  מסלולי� המיוחדי� להגשת תובענה לפי התקנות דהיו�ה. א

בה רוכז לקוב�  דברי חקיקה כאשר לב לדורה האזרחית בישראל מעוגנת בכמההפרוצ

 1984.5–ד"תשמה,  תקנות סדר הדי� האזרחי–תחת הכותרת ,  תקנות700�יותר מהמונה 

 
אמנו� רייכמ� וער� , ראו רענ� סוליציאנו קינ�. מערכת המשפט בישראל היא מ� העמוסות בעול�  2

המרכז לניהול ( ח מסכ�" דו– מדינות 17ניתוח השוואתי של : העומס על מערכות משפטת גדו�ויגודה
די� וחשבו� הועדה לבדיקת מבנה בתי המשפט הרגילי� ; )2007, אוניברסיטת חיפה, מדיניות ציבורית

די� וחשבו� הועדה ; )ועדת אור דוח: להל�) (1997 (150, 19–15 בישראל בראשות השופט תאודור אור
לדיו� בהשפעת העומס ). 1980 (5יקת המבנה והסמכויות של בתי המשפט בראשות השופט לנדוי לבד

יעילות וצדק "המוטל על בתי המשפט בישראל על עיצוב כללי� דיוניי� ראו אלו� קלמנט ורועי שפירא 
 ).2007 (120–114, 75 ז משפט ועסקי�"  גישה פרשנית חדשה–בסדר הדי� האזרחי 

 .הרפורמההצעת פרק טו ל  3
 .2' בעמ, ש�  4
 . 1963–ג"התשכ, תקנות אלה החליפו את תקנות סדר הדי� האזרחי. תקנות סדר הדי� האזרחי: להל�  5
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או נוהגי� ,  נקבעו הוראות מיוחדותבעניינולמעט בעניי� ש, התקנות חלות בכל עניי� אזרחי

משתתפי� בהלי� ל" כללי משחק" תקנות סדר הדי� האזרחי יוצרות 6.בו לפי סדר די� מיוחד

 כלי העבודה המשמשי� את בתי המשפט ואת בעלי הדי� לצור� מימוש וה�המשפטי 

   7.הזכויות המהותיות שמקנה הדי� לבעלי הדי�

" תובענה. "הלי� בבית משפט ייפתח בהגשת תובענהלתקנות קובעת ש) א(א7תקנה 

באחת , ית משפטבקשות ושאר עניני� שמביא בעל די� לפני ב, תביעות "1מוגדרת בתקנה 

הדר� השיורית לפתיחת הלי� אזרחי היא במסגרת המסלול הכללי ". הדרכי� שנקבעו לכ�

כשהדי� אינו קובע מסלול מנדטורי מיוחד והתובע לא בחר במסלול ". רגיל"של סדר די� 

הלי� המתנהל בסדר , כפי שנראה להל�. יידו� העניי� במסלול זה, מיוחד כשזה נתו� לבחירתו

  . דורש משאבי� רבי� מאלה שדורשי� ההליכי� המיוחדי�" לרגי"די� 

 כמה התווה מחוקק המשנה 8 התקנותוהגשמת תכלית בהלי� המשפטי עשיית צדקלש� 

 בה� לצור� מימוש להשתמש אשר בנסיבות המתאימות יכול תובע 9,"מסלולי� מיוחדי�"

  10.הבאותנעמוד בתמצית בשורות המיוחדי� העיקריי� מסלולי� העל . זכויותיו

  סדר די	 מקוצר. 1

ות  מתקיימכאשר "סדר די� מקוצר"אזרחית נית� להגיש כשהיא נושאת את הכותרת תביעה 

מכוח חוזה או התחייבות מפורשי� , תביעה על סכו� קצוב: 202 בתקנה הדרישות המנויות

ובלבד שיש עליה� ראיות בכתב או תביעה מכוח חיוב לשל� סכו� כס� קצוב , או מכללא

תביעה של רשות מקומית לתשלו� סכו� כס� או  ,לתו בהוראה מפורשת של חיקוקשעי

 תביעה או, כאגרה או כדמי השתתפות, כהיטל, המגיע לה על פי כל די� כארנונה קצוב

   11. שיש עליה ראיה בכתבלסילוק יד ממקרקעי�

 
התקנות לא יחולו בעת דיו� בבית המשפט הגבוה לצדק ויחולו תקנות סדר הדי� בבית המשפט , כ� למשל 6

 .1984–ד"התשמ, הגבוה לצדק
 .צעת הרפורמה לה1' עמ 7
מצויה , ובפרט איזה מביניה� יש להעדי�, � כי השאלה אילו תכליות עומדות בבסיס התקנותיצוי  8

אחרי� ; במוב� של מקסו� התועלת החברתית, יש שסבורי� כי התכלית העיקרית היא יעילות. במחלוקת
 ,בתקנות בישראל. סבורי� שיש להעדי� שיקולי� של צדק חלוקתי ויצירת שוויו� מהותי בי� המתדייני�

, ש� נקבע שיש להשקיע משאבי� בתיק באופ� פרופורציונלי לשווי התיק(להבדיל מ� התקנות באנגליה 
אי� אמירה ערכית לגבי השאלה כיצד יש לאז� בי� , )מעמד הכלכלי של כל צדללמורכבותו ו, לחשיבותו

ו למשל לעניי� התכליות והערכי� המונחי� בבסיס ההלי� האזרחי רא. שני הערכי� המתנגשי� הללו
 . )2015 (135–108ההלי� האזרחי  צבי�יששכר רוז�

ולהוזיל את העלות , סדר הדי� המהיר מיועד לקצר את מש� ההתדיינות בתובענות בסכומי� נמוכי�"  9
מתו� תפיסה שבתובענות אלה יש חשיבות יתרה למש� ההתדיינות ולעלויות הכרוכות , הכרוכה בניהול�

 דברי ההסבר לתקנות סדר הדי� האזרחי ראו. "ת צדק ע� בעלי הדי�לצור� השגת המטרה של עשיי, בה
 ).דברי הסבר תקנות סדר די� מהיר: להל�( 820ת "ק, 2001–א"התשס, )5' תיקו� מס(

 –אבעיה , טע� ביניי�,  תובענה לפינוי מושכר–בחרנו שלא להתייחס למספר מסלולי� מיוחדי� נוספי�   10
 .כי מאמר זהאשר חשיבות� נראית לנו פחותה לצר

 ח"ש 50,000נית� להגיש תביעות בסכו� קצוב שלא עולה על .  לתקנות סדר הדי� האזרחי202' תק 11
 .1967–ז"התשכ,  לחוק ההוצאה לפועל1א81' כאמור בס, ישירות להוצאה לפועל
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 יחסית שמתקיימת בה� אחת החלופות תביעות פשוטותמיוחד זה נועד להגשת מסלול 

זמ� לא  13, סיכוי גבוה יחסית לזכייה בתביעהויש לכאורה לתובע 12, לתקנות202ל תקנה ש

שתכנע שאי� לנתבע הגנה של ממש כנגד  ובלבד שבית המשפט י14,הרב אחרי הגשת

אי� , שבו מוקנית לנתבע זכות להגשת כתב הגנה, שלא כהלי� של סדר די� רגיל 15.התביעה

,  ושומה על הנתבע המבקש להתגונ� נגד התביעה,זכות כזאת בהלי� של סדר די� מקוצר

לבקש מבית המשפט רשות להתגונ� מפני התביעה כשהוא כולל בבקשה טיעוני� 

, ולו בדוחק,  די בכ� שהנתבע יציג הגנה טובה לכאורה16.ואסמכתאות ותומ� אותה בתצהיר

ת  לעתי� תינת� רשות מותני17.על מנת שתינת� רשות להתגונ�, "הגנת בדי�"שאינה 

מבחינה זאת מסלול סדר די� מקוצר מאז� בי� שיקולי חיסכו� בזמ� שיפוטי מצד . להתגונ�

   18.אחד לבי� שיקולי הוגנות וחתירה לחקר האמת מצד שני

 
רה מהדו (311–310 תקנות סדרי הדי�אליהו וינוגרד . שא� לא כ� התובענה תעבור לדיו� בסדר די� רגיל 12

 . לתקנות סדר הדי� האזרחי202' תק; )2002, רביעית
 לפסק דינו של 7' פס, מ"אל על נתיבי אויר לישראל בע' מ נ"מנורה חברה לביטוח בע  8364/07א "רע  13

הלי� של סדר די� מקוצר נועד לאפשר מסלול  ()13.3.2011 ,פורס� בנבו(גרוניס ) כתוארו אז(השופט 
 לגביה� קיימת הסתברות ברמה גבוהה יחסית שבסופו של יו� יזכה התובע לדיו� מהיר בתביעות מסוימות

ראו ג� שלמה ). מדובר בתביעות בה� על פני הדברי� יש לתובע עילת תביעה מבוססת ומוצקה. בתביעתו
יתכ� שתביעות בסדר די� מקוצר י) (1999 (144 מבוא ועקרונות יסוד: תורת הפרוצדורה האזרחיתלוי� 

לא בשל העובדה שמדובר בתביעות מוצקות אלא , פסק די� בהעדר בקשת רשות להג�מסתיימות במת� 
חושש להתגונ� מפני תביעה שמגישה נגדו חברה " אזרח הקט�"כאשר ה, בשל פערי כוחות בי� בעלי הדי�

  ).גדולה
 .311–310' בעמ, 12ש "לעיל ה, וינוגרד 14
יואל ; )1.5.2006, פורס� בנבו( לפסק הדי� 6' פס, מ"בנק איגוד לישראל בע' אוז� נ   3374/05א "ע 15

 ).1995, מהדורה שביעית (675 סדרי הדי� האזרחי זוסמ�
החובה לבקש רשות להתגונ� בצירו� תצהיר מאמת . לתקנות סדר הדי� האזרחי) 1(�241 ו205, 204' תק 16

עיפי כתב התביעה ומביאה למיקוד הדיו� בשאלות קונקרטיות אינה מאפשרת הכחשה גרידא של ס
עלולה לפתוח לרווחה את "במסגרתו , כ� להבדיל מסדר הדי� הרגיל. המצויות במחלוקת בי� הצדדי�

המוסד לביטוח לאומי  465/08) ��מחוזי י(ע "בר". על כל פרטיו, לרוחבו של כל התיק, חזית ההתדיינות
 ,פורס� בנבו( לפסק דינו של השופט סולברג 5' פס, מ"יטוח בעהפניקס הישראלי חברה לב' נ

11.9.2008.(  
משעשה ; החובה המוטלת על הנתבע במסגרת בקשת הרשות להתגונ� הינה לאשר את טענתו בתצהיר" 17

ולו , כ� שא� מגלה התצהיר הגנה אפשרית, על השופט הד� בבקשה להניח כי טענתו הינה טענת אמת, כ�
 לפסק 8' פס, מ"בנק מזרחי טפחות בע' ששו� נ 10189/07א " ע;"נתבע רשות להתגונ�תינת� ל, בדוחק

 721) 1(ד מב"פ, מגרית' זהבי נ 594/85א "ראו ג� ע. )15.6.2009, פורס� בנבו(דינו של השופט דנציגר 
י דוד; )2004 (46, 41) 3(ד נט"פ, בנק לאומי לישראל' מ נ"האחי� אלפי בע' חב 9654/02א "ע ;)1988(

 �' בעמ, 12ש "לעיל ה, וינוגרד; )2004 (308 תהליכי� ומגמות, חידושי�: סדר די� אזרחישוור
 .א324–324

מערכת משפט יעילה חותרת להכריע בסכסוכי� באופ� שיניב תוצאה מדויקת אגב השקעה של מינימו�   18
ראו . דת הדיוק בתוצאה לבי� היק� המשאבי� המושקע בבירור הסכסו�קיי� יחס ישר בי� מי. משאבי�

Richard A. Posner, An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration, 2 

J. LEGAL STUD. 399 (1973); Robert D. Cooter & Daniel L. Rubinfeld, Economic Analysis of 
Legal Disputes and Their Resolution, J. ECON. LITERATURE 1067, 1087–1088 (1989) ; �אלו

) 2012, יה עור�'אוריאל פרוקצ (1055–1054, 997 הגישה הכלכלית למשפט" סדר הדי� האזרחי"קלמנט 
, תיקו� אנכי"טל חבקי� ; 105'  בעמ,2 ש"לעיל ה, קלמנט ושפירא; )"סדר הדי� האזרחי"קלמנט : להל�(
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פסק די� לטובת מת�  ל"קיצור דר�"הלי� בסדר די� מקוצר יש משו� היות שבניהול 

הלי� . וצר לסדר די� רגיל מק לנתבע אינטרס ברור להעביר את ההלי� מסדר די� יש,התובע

 על המבקש לפרט מדוע שבהכ, "בקשה למחיקת כותרת"לי זה כונה בפרקטיקה פרוצדור

   19.אי� התובענה מתאימה להידו� בסדר די� מקוצרלדעתו 

הנתבע יהיה רשאי לבקש להגיש ו, תועבר התביעה לסדר די� רגיל, א� תתקבל הבקשה

בצוותא חדא " בקשה למחיקת כותרת" להגיש בל מקו היהעד לשני� האחרונות. כתב הגנה

בקשה למחיקת כותרת משו� ש, ע� בקשה להארכת המועד להגשת בקשת רשות להתגונ�

בשונה , )הבקשה מבוססת לרוב על טענות משפטיות בלבד( תצהיר ת הגשת מחייבהאינ

נועדה לאפשר לתובע להימנע מהצגת  פרקטיקה זו 20.מהלי� של בקשת רשות להתגונ�

תו להתדיינות באמצעות תצהיר בשבועה בשלב מוקד� כל כ� של ההתדיינות כשאי� גרס

והתובע מצדו לא , לכ� הצדקה משו� שלא היה ראוי להגיש את ההלי� בסדר די� מקוצר

כשבהלי� פלוני מתקיימת התדיינות בשאלת קביעת , כמוב�. נדרש למת� תצהיר כזה

פרקטיקה נוהגת זו . רש לכ� זמ� שיפוטינד, המסלול הדיוני המתאי� לניהול ההתדיינות

 21,בובלילאשר גרוניס בעניי� ) כתוארו אז(השופט  נת� כבודהשתנתה לאחר ההחלטה ש

   .בה נדו� להל�ש

  המרצת פתיחה. 2

 שלא, לא מסובכי� מבחינה עובדתיתענייני� ב הכרעההלי� המרצת הפתיחה נוצר לש� 

לרבות , י� בירור ראייתי רב וממוש� יותרהמצר ,ראוי לדו� בה� במסלול של סדר די� רגיל

 ההלי� 22. יהפו� הדיו� אקדמיבמקרי� שבה� קיי� החשש שעד שיגיע מועד הדיו� בעניי�

 בזמנו לצור� בקשות ביניי� שהוגשו במסגרת הלי� ששימש, "המרצה"נולד מהלי� שכונה 

  . רגיל

יטי� י� המיועדת לרכישת פרהמרצת הפתיחה הומשלה לקופה המהירה במרכול

זוכה ,  מסובכתלאהרכישה היא קצרה ושכל המתחייב כלפי הנהלת המרכול וכ�  ,בודדי�

מי שמביא את עניינו , כ� ג� בהמרצת פתיחה. בתמורה לשירות מהיר ונפרד מיתר הלקוחות

אי� סיבה שענייננו יתברר ע� שאר התיקי� עבי , בקצרה ובפשטות, לפתחו של בית המשפט

  23. הממתיני� לבירור,איותמרובי העדי� והר, הכרס

 
צפוי (מה משפטי� " על חלוקת תפקידי� יעילה בי� שלוש ערכאות שיפוט: תיקו� אופקי ומה שביניה�

א� יושקעו יותר משאבי� ובית המשפט ייחש� למידע רב יותר תגדל , ככלל). �2015להתפרס� ב
י� נוספת לא תתרו� לדיוק והעלות א� במצבי� מסוימי� השקעת משאב, ההסתברות לדיוק בתוצאה

 :Ehud Guttel & Michael T. Novick, A New Approach to Old Cases ראו. תהיה גבוהה מהתועלת
Reconsidering Statute of Limitation, 54 U. TORONTO L.J. 129 (2004); Richard Lempert, The 

Economic analysis of Evidence: Common Sense on Stilts, 87 VA. L. REV. 1619, 1641 (2001). 
 ). 2013, 11מהדורה  (789 סוגיות בסדר די� אזרחיאורי גור�  19
 .790' בעמ, ש� 20
 ).5.2.2007, פורס� בנבו (אינדיג' בובליל נ 10227/06א "רע  21
 ש"לעיל ה, וינוגרד; 83' בס, 106–105'  בעמ,15 ש"לעיל ה, זוסמ�. 761'  בעמ,19 ש" לעיל ה,גור�ראו   22

 .392'  בעמ,12
 . ש�83'  פס,105' בעמ, 15 ש"לעיל ה, זוסמ�; 761' בעמ, 19ש "לעיל ה, גור�  23
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 24:במהותה המרצת הפתיחה היא בקשה בכתב אשר פותחת הלי� בענייני� מסוימי�

 – ענייני� שברשות 25;במש� השני�בהמרצת פתיחה   השתמשושבה� –שבנוהג ענייני� 

; )למשל בקשה למת� סעד הצהרתי(בנוגע לענייני� אלה אי� חובה לברר� בהמרצת פתיחה 

מכירה או קנייה , כגו� עיזבונות ונאמנויות, ייב שימוש בהמרצת פתיחהענייני� שהדי� מח

  26.פירוש מסמכי� ועוד, ענייני שותפות, של מקרקעי�

 הקנה מחוקק המשנה  על ייעודו ותכליתו של הלי� המרצת הפתיחהעל מנת לשמור

 בעלי תלבטל את המרצת הפתיחה ולהפנות א, בכל שלב משלבי הדיו�, לבית משפט סמכות

תובענה בסדר די� רגיל וא� לדו� בהמרצת הפתיחה כאילו מלכתחילה מסלול של די� לה

  27.הוגשה כתובענה רגילה

 נוצרה פרקטיקה להמרצות פתיחה אשרג� , שבדומה למצב בסדר די� מקוצר, דא עקא

של הגשת בקשות להעביר את הדיו� לסדר די� רגיל בצוותא ע� בקשה להארכת מועד 

מועלות  תחת העלאת טענות לגופו של עניי�, דהיינו.  הפתיחהלהגשת התשובה להמרצת

  . שמטרת� להביא להעברת התיק להלי� רגיל,  בלבדטענות דיוניות

ההצדקה לבקשות דיוניות אלה לא הייתה בהכרח לצור� הכבדה על התובע והארכת 

למשל כשהתובענה הייתה מורכבת והצריכה , ההתדיינות אלא לעתי� מוצדקת לגופה

ולעתי� דומה שהעברת , או כאשר הנתבע רצה להגיש תובענה שכנגד, ת עדי� רבי�שמיע

למשל , ההלי� לפסי� של תביעה רגילה הייתה הדר� היחידה להגשת תובענה שכנגד כזאת

  .1958–ח"התשי,  לחוק ההתיישנות4בנסיבות שהתובענה שכנגד מושתתת על סעי� 

מתקיי� , במסגרת סדר די� מקוצרו כמ, � הוא שבמסגרת המרצת פתיחהר נפחזו�, לכ�

המרצת בסדר די� מיוחד מסוג הלי� מקדמי שמטרתו לברר א� העניי� מתאי� להידו� 

קבע הנשיא גרוניס  על כ� .זמ� שיפוטיכרו� בצריכה מוגברת של הדיו� בשאלה זו . פתיחה

 � של כלל המתדייני� בבית המשפט מדובר בפרקטיקה לא כי מנקודת מבטבובלילבעניי� 

יהיה נית� לנצל ביתר יעילות את הזמ� השיפוטי א� יהיה נית� לטפל בשתי , לדבריו. יעילה

 ,)בסדר די� מקוצר(זו למחיקת כותרת וזו למת� רשות להתגונ� , הבקשות בעת ובעונה אחת

כל הואיל ו). בהמרצת פתיחה(או בהמרצת הפתיחה ובבקשה להעביר את העניי� להלי� רגיל 

 קשה  ויהיה, לדעת מה היק� המחלוקתאי אפשר ה לגופ� של דברי�הוגשה תשובעוד לא 

 נקבע כי במקרה שיש ספק א� ההלי� מתאי� להמרצת ,לפעול להשגת הסדר פשרה כולל

על הנתבע להגיש תשובה עניינית בצירו� תצהיר ולצר� אליה , פתיחה או לסדר די� מקוצר

קטיקה שהייתה נהוגה עד בקשה להעברת התובענה לפסי� של תובענה רגילה חל� הפר

 ארכה לבעל די� להגשת ת לתיהיה ראויבה� ש גרוניס מכיר בכ� שיהיו מצבי� חריגי� 28.אז

על פני הדברי� יש סיכוי סביר לטענה הדיונית ובלבד ש, טענותיו לגופ� של דברי�

שאינ� ,  חייב להשקיע משאבי� רבי� ביותר)המשיב (המקדמית וכאשר הנתבע

 
 .765–764' בעמ, 19ש "לעיל ה, גור�  24
 .105–104'  בעמ,15 ש"לעיל ה, זוסמ�  25
  ).1990(ד 643, 641) 3(ד מד" פ,סתוי' מ נ"בניני איפל בע 571/88 א"לעניי� זה ראו למשל ע  26
 .773' בעמ, 19ש "לעיל ה, גור�;  לתקנות סדר הדי� האזרחי258' תק  27
 .סק הדי� לפ9–6 ' פס,21 ש"לעיל ה, בובלילעניי�   28
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על מנת להתגונ� לגופ� של דברי� וכל עוד לא הוכרעה , סיבות העניי�פרופורציונליי� בנ

   29.טענתו המקדמית

  סדר די	 מהירמסלול . 3

התמשכות ההליכי� והעלויות , עומס התיקי� במערכות בתי המשפט השונות בעול�

בחינה כזו . הכרוכות בכ� הובילו לבחינות חוזרות ונשנות של כללי סדרי הדי� לצור� ייעול�

שהגישה ועדת הלורד ח לייעול המערכת המשפטית  בעקבות דו1996עה באנגליה בשנת בוצ

Woolf ,סדר הלי�  ששימשו השראה לכונ� בישראל את 30,מכוחו הותקנו תקנות חדשותש

   31.הדי� המהיר

 תרה מערכת בתי המשפט בישראל אחר פתרונות לבעיית עומס התיקי� 1999בשנת 

ו היה להקי� מסלול מהיר ל אחד הפתרונות שהוע32.ייעול המערכת המשפטיתחתרה לו

 במשאבי מערכת  והוג�שימוש מושכלעל מנת שייעשה  ,ח"שבתביעות עד חמישי� אל� 

 אליהו ופטעדה מייעצת בראשות הש לש� מימוש החלטה זו הוקמה ו33.בתי המשפט

ת שר המשפטי� אוסי�  ה2001ביוני . אשר גיבשה נוסח מוצע של תקנות חדשות, וינוגרד

דברי ההסבר הגדירו  34".תובענות בסדר די� מהיר" הנושא את הכותרת , לתקנות1פרק טז

 העלות תמש� ההתדיינות בתובענות בסכומי� נמוכי� והוזל רוציק – מטרת התיקו�את 

להבטיח שוויו� בי� הצדדי� ויצירת , לצור� עשיית צדק ע� בעלי הדי�, הכרוכה בניהול�

סכסו� ביחס ישר לסכו� הכספי ולמורכבות הסוגיה מסגרת דיו� פרופורציונלית ב

   35.המשפטית

סדר הדי� המהיר הוא , שה� סדרי די� וולונטריי�, סדרי הדי� המיוחדי� האחרי�שלא כ

 אינו עולה על ,יהי או שוו,המכל תביעה שמוגשת לבית משפט השלו� וסכו. הלי� מנדטורי

 
; )18.6.2008, פורס� בנבו (מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע' סלימא� נ  2113/06א "לעניי� זה ראו ג� ע  29

 ).25.8.2011, פורס� בנבו(גלעד ' ספדיה נ  6678/09א "רע
 H.K. WOOLF, ACCESS TO; )2005 (7 סדר די� מהיר בבית משפט השלו�רחמי� כה� ומנח� קליי�  30

JUSTICE FINAL REPORT TO THE LORD CHANCELLOR ON THE CIVIL JUSTICE SYSTEM IN 

ENGLAND AND WALES (1996) . 
, דוח ועדת אור הייתה מקור ההשראה להוספת הלי� סדר די� מהיר בישראל ראו Woolfעדת ולעובדה שו  31

 .1'  בעמ,9 ש"לעיל ה, קנות סדר די� מהירדברי הסבר ת; 74–72 ' בעמ,2 ש"לעיל ה
להקמת ועדת שמגר שניסחה , בי� היתר, המחברי� מתייחסי�. 9–8'  בעמ,30 ש"לעיל ה, ה� וקליי�ראו כ 32

והכנסת השימוש בתצהירי� טיוטה לתיקו� סדר הדי� האזרחי שעניינה היה שינוי ניסוח כתבי הטענות 
ועדה לבדיקת מבנה מחלקת ניהול שיפוטי בראשות השופט ; בכתב ושלילת טענות עובדתיות חלופיות

 .22ש "לעיל ה, עדת אורדוח ו; רביבי
הנזק שעלול , ו� יחסית נמכו�הרציונל שעמד מאחורי סדר הדי� המהיר הוא שכאשר מדובר בתביעה בס  33

 .ולכ� יש להשקיע פחות משאבי� בבירור העובדתי, להיגר� מטעות בהכרעת בית המשפט הוא נמו� יותר
 . 820ת "ק, 2001–א"תשסה, )5' תיקו� מס(תקנות סדר הדי� האזרחי  34
ש "לעיל ה, כה� וקליי�; ענות בסדר די� מהירתוב: 1'  בעמ,9 ש"לעיל ה, דברי הסבר תקנות סדר די� מהיר 35

א "רע). 29.3.2005, פורס� בנבו (כלל חברה לביטוח' אמר נ 803/04) ש"מחוזי ב(ע "בר; 9–7' עמב, 30
תקנות נת מתקי� כוו) ("8.5.2014, פורס� בנבו (מ"ניו קופל בע' מ נ"אשטרו� חברת קבלנות בע   646/14

היתה שהלי� בסדר די� מהיר יתנהל ביעילות ויסתיי� תו� פרק זמ� קצר יחסית וכי שומה [...] סדר הדי� 
 ").ג� על הערכאות כול� לייש� כוונה זו
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ובענה שעילתה בחוק פיצויי� ר תובענה ייצוגית ותושי למעט בקשה לא36,ח"ש 75,000

  . "סדר די� מהיר" כתובענה שכותרתה  תידו�1975,37–ה"תשלה, לנפגעי תאונות דרכי�

בי� היתר התקנות מגבילות את האפשרות להגיש תביעה שכנגד ואת צירופ� של צדדי� 

,  בנוס�38.ושוללות את הזכות למשלוח שאלוני�, אחרי� להלי� על דר� הודעה לצד שלישי

למש� קיו� הדיו� ,  מורות לבית המשפט לוח זמני� צפו� לקביעת מועד לדיו�התקנות

ה הכספי של יהלי� סדר די� מהיר יוצר קורלציה בי� שווי,  כ�39.ורציפותו ולמת� פסק די�

 עיקרו� זה מיוש� בכללי 40.התובענה לבי� היק� המשאבי� שראוי להקדיש לבירורה

ט העליו� בישראל קבע שיש לפרש את תקנות  ובית המשפ41,הפרוצדורה האזרחית באנגליה

בי� ,  על סמ� עיקרו� זה42.סדר הדי� האזרחי לאור המטרות המצוינות בתקנות האנגליות

 
שהחלק הארי של התביעות המוגשות , י� סטטיסטיי�המגובה בנתונ, סכו� זה מבוסס על הנחת המוצא  36

ראו דוחות חצי שנתיי� . ח"בבתי המשפט השלו� ה� תביעות בסכומי� קטני� משבעי� וחמישה אל� ש
 elyon1.court.gov.il אתר הרשות השופטת" דוחות ונתוני� סטטיסטיי�", באתר הרשות השופטת

/heb/haba/dochot/main.htm)  נפתחו בבתי משפט השלו� 2013בשנת , לדוגמה). 4.4.2015נבדק ביו� 
ראו הרשות השופטת בישראל .  מכלל התיקי�69.4% המהווי� ח"ש 50,000 תיקי� שסכומ� עד 81,347

 ). 4.4.2015נבדק ביו�  (elyon1.court.gov.il/heb/haba/dochot/doc/shnati2013.pdf 2013 שנתי ח"דו
 .ב לתקנות סדר הדי� האזרחי214' תק  37
 .  ש�ח�214 וו214, ה214' תק  38
 .  ש�טז�214 ויד214, י214' תק  39
 סדר הדי� המיוחד לגביה� נועד לייצר קורלציה בי� השווי –הרציונל דומה ג� לגבי תביעות קטנות   40

 מוגשת הלמרות שעצ� העובדה שתביע, כ�. הכספי של התביעה להיק� המשאבי� שיושקעו בבירורה
, למשל כה� וקליי�ראו . שו� לקבוע בהכרח שמדובר בתביעה פשוטה לבירוראי� בה מ, בסכומי� נמוכי�

, פורס� בנבו (בבקובי' שומכר נ 41157�01�13) ת"שלו� פ(מ "תא; 22–21'  בעמ,30 ש"לעיל ה
19.9.2014.( 

41  .)Eng( .11 § ,1998 ,Civil Procedure Rules.ראו ג�  ivil Ceform of RA , ckerman Zu. S. AdrianA
)1995(  155Y’OCS & .L.J 22 , Rationing Procedure Rather than Access to Justice–Procedure . 

באמצעות פיקוח משפטי , בי� היתר, הגבלת החופש האדברסרי בהלי�: עיקרי הרפורמה המוצעת ה�
ה יעילה יותר של המשאבי� חיסכו� במשאבי המערכת באמצעות חלוק; הדוק על הפעולות בתיק

כאשר תיקי� עד , יצירת כללי� וסדרי די� מיוחדי� לתיקי�; והקצאת� באופ� פרופורציונאלי לכל תיק
פיקוח שיפוטי ; צירו� תצהירי� לכתבי טענות כבר בתחילת ההלי�; ט יוכרעו בהלי� מהיר" ליש20,000

 לפיו השופט מנהל את משאבי "האחריות השיפוטית"הדוק על התנהלות הצדדי� והטמעת עקרו� 
בניהול הלי� והגשת " סחבת"תמרו� עורכי די� להימנע מ; המערכת ועליו להקצות� במשורה ובמידתיות

 .בקשות סרק
נוכח ) ("26.1.2014, פורס� בנבו (  הנהלת בתי המשפט–מדינת ישראל ' כשדי נ 8126/13א "ראו ג� רע  42

, ובה� ענייני� של פיקוח נפש ממש, ימותיה הרבותמשאביה המצומצמי� של מערכת בתי המשפט ומש
יש רגליי� להשקפה שלפיה אי� מקו� להקצות משאבי� נוספי� לפרשה זו בדר� של מת� רשות ערעור 

ג� בהתחשב בקביעה , )ואיני סבור כ�(א� א� היתה כרוכה בה סוגיה עקרונית , לבית משפט זה
לחובה המוטלת בדי� האנגלי (� התביעה בו מדובר שהמבקש ממילא לא הוכיח את נזקו וג� בהינת� סכו

 של 1.1ראו תקנה , על בית המשפט לדו� בעניי� אזרחי באופ� שיעמוד ביחס הול� ג� להיקפו הכספי
תקנה המונה את מטרות העל שבהתחשב בה� יש לייש� ולפרש ,  האנגליות�Civil Procedure Rulesה

 ").תקנות סדר הדי� האזרחיאת 
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 ומאל� אות� – ג� לצדדי� וג� לבית המשפט –מחוקק המשנה קובע מסגרת זמני� , היתר

   43.לדבוק בה ולהקדיש זמ� מוגבל להלי� הזה

בעיקר נטע� .  די� מהיר התעוררה ביקורת נגד הלי� זהלאחר הוספת הפרק העוסק בסדר

שכ� יש בו כדי לפגוע , כי הלי� סדר הדי� המהיר במתכונת שנקבעה אינו הלי� צודק וראוי

בזכויות יסוד בסיסיות תו� שהרצו� לחסו� במשאבי� המוקצי� להתדיינות בא על חשבו� 

כ� נטע� . ר את הסיכו� לטעויותמה שיגבי, זכויות יסוד אלה והיכולת להגיע לבירור האמת

מה שעלול לגרו� לפגיעה בהוגנות , תלותו של השופט�שההלי� המקוצר מאיי� על אי

   45. יש מי שסבר שחוקיות התקנות שהתווספו מוטלת בספק44.ההלי� והצדק לצדדי�

שלפיה יש , )השופטת אגמו� גונ�(בשאלה זו א� ניתנה החלטה של בית משפט השלו� 

כבוד האד� וחירותו : יסוד�נות הואיל וה� סותרות את האמור בחוקלבטל חלק מהתק

א� לא ,  בערעור על החלטה זו בוטלה החלטת בית משפט השלו�46.השפיטה: יסוד�ובחוק

 למרות 47.מבלי שהועברה ביקורת על חלק מההסדרי� הקבועי� בתקנות סדר הדי� המהיר

וההתייחסות היא , ככו לאחרונהזאת נדמה כי ביקורת זו והדיו� בחוקיות� של התקנות ש

   48.בעיקר לפ� החיובי של ההלי�

 הצעת הרפורמה . ב

 מדברי .תזכיר תקנות סדר הדי� האזרחיאת  פרס� משרד המשפטי� 15.12.2014 ביו�

ד כי הרפורמה המוצעת נועדה לעצב הסדר חדש שיהיה בו כדי להחזיר את ולמנית� לר בההס

בי� , ו� האזרחי של הדי49טושפקצר ו, ר� ניהול יעילמעמד התקנות ככלי מרכזי וחשוב לצו

דהיו� קיימי� בתקנות ההסדרי� . על מערכת בתי המשפטהמוטל  תו� הפחתת העומס היתר

 
' ממ� נ  6997/13א "רעראו ג� .  לפסק דינו של השופט זילברטל7'  פס,35 ש"לעיל ה, ניו קופלעניי�   43

שהרי , בסדר די� מהירכאשר הבקשה עוסקת בהלי� שנדו� במקורו ) ("25.5.2014, פורס� בנבו (לה'נח
יש לית� משקל רב לכ� שמטרת המחוקק הייתה כי , כמו ג� בהליכי ההשגה עליה�, ובהליכי� אל

 ").המחלוקת תסתיי� ביעילות ובמהירות
 ). 2005 (221–220, 213 י המשפט" ?האיו� מבפני�: אי תלות שיפוטית"מיכל אגמו� גונ�   44
 ש"לעיל ה, ו ג� כה� וקליי�רא). 2003 (329 ג עלי משפט" צדק מהיר�צדק דחוי עדי� על אי" שילה אירי  45

הועלתה בזמנו לגבי הצור� לקבל רשות להתגונ� בטר� יוגש ) שנדחתה(ביקורת דומה . 13–11'  בעמ,30
מ "בנק לאומי לישראל בע' מזדיקוב נ 3449/05� "בגראו . כתב הגנה במסגרת הלי� בסדר די� מקוצר

 ).19.5.2005, פורס� בנבו(
 ).16.7.2002, פורס� בנבו (האש�' עיריית ירושלי� נ 4050/01א "ת  46
 ).14.7.2003, פורס� בנבו (עיריית ירושלי�' היוע� המשפטי לממשלה נ 3350/02) ��ימחוזי ( א"ע 47
על כ� מוצע שלא לשנותו באופ� , ההסדר הקיי� היו� נחשב למוצלח(" הצעת הרפורמה ל10' משל עמל 48

 הועדה לבחינת דרכי ייעול ההליכי� המשפטיי� ח"דו  הרשות השופטת–שראל מדינת י; ")מהותי
נבדק ביו�  (elyon1.court.gov.il/heb/veadot/vaadat_ronen.pdf בראשות כבוד השופטת רות רונ�

לי� של סדר די� מהיר הוא הלי� יעיל ולכ� אינו דורש שינוי מהותי הה( )רונ�ועדת ח "דולהל� ) (6.3.2015
 ). ח" ש�100,000לאת תקרת גובה סכו� התביעה בסדר די� מהיר ללמעט הע

הא� , בי� היתר יש לשקול. השאלה אילו ערכי� יש לקחת בחשבו� בשאלה מהי יעילות היא שאלה ערכית  49
מקני� משקל לאינטרס של המתדייני� הקונקרטיי� בלבד או שמא מקני� משקל ג� להשפעתו על כלל 

וזה בדומה למגמה המובילה באנגליה בשני� , חזיק בגישה השנייההנשיא גרוניס מ. המתדייני�
 ).21ש "לעיל ה,  בובלילראו למשל עניי�(האחרונות 
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 תקנות לכל 180�התקנות להרפורמה מציעה להפחית את מספר .  שונו אואוחדו, בוטלו

 את תקנות סדר הדי� והדבר מלמד על רצו� לייעל 50, תקנות כיו�700�יותר מ לעומת היותר

 להל� נתאר בקצרה את 51.שחלק לא קט� מה� אינו נמצא כלל בשימוש, האזרחי הקיימות

עקרונות היסוד שהרפורמה מבקשת לקד� ונתייחס לשינויי� המוצעי� ככל שה� נוגעי� 

  . לנושאו של מאמר זה

  האחדה ופישוט של ההסדרי� הדיוניי� בהלי� האזרחי. 1

סגרת מועדי� אחידה ככל האפשר ולצמצ� הסדרי� שאי� בה�  מוצע לקבוע מברפורמה

באופ�   לאמ� את המלצת דוח ועדת רונ�לצור� מימוש עיקרו� זה מוצע. שימוש בפרקטיקה

יבוטלו ו, הגשת תובענה בסדר די� רגילעשה בדר� אחת של יתאזרחי פתיחתו של הלי� ש

אשר מוצע שלא , � מהירלמעט סדר די, שהוצגו לעיל במאמר זה" המיוחדי�המסלולי� "

מוצע לכלול באותו פרק ג� את ההוראות הנוגעות לתביעה ,  בנוס�52.לשנותו שינוי מהותי

   53.לפינוי מושכר

 75,000כל תביעה שתוגש עד לס� של כי  כשמדובר בסדר די� מהיר מוצע ברפורמה

 ,"� מהירדיו"להל� ג� ( תידו� בתובענה בסדר די� מהיר 55, או תביעה לפינוי מושכר54,ח"ש

מוצע כי בית המשפט יהיה רשאי להעביר בכל עת תביעה ממסלול ). הרפורמההצעת כלשו� 

יהיה  ומנגד ,א� מצא כי אינה מתאימה להתנהל בדיו� מהיר רגילהשל דיו� מהיר למסלול 

 א� ,מהירמסלול ה במסלול הרגיל לתביעה המוגשת לבית משפט השלו�נית� להעביר 

באשר למועדי� הרי שנקבע כי ההסדר המוצע יהיה דומה  56.�יימצא כי היא מתאימה לכ

  57.למועדי� הנוכחיי� של הלי� סדר די� מהיר

 58,"ההסדר יישאר על כנו"אמנ� בדברי ההסבר להצעה נכתב כי באשר לסדר די� מהיר 

מעיו� בהצעת הרפורמה נית� לראות כי מספר התקנות העוסקות בסדר די� מהיר בהצעה א� 

הואיל והרפורמה מבקשת להחיל הוראות , כפי הנראה, כ� .נות הקיימותצומצ� ביחס לתק

ומשכ� אי� עוד צור� , רבות הקיימות בתקנות דהיו� רק בסדר די� מהיר על סדר הדי� הרגיל

 
 אי� בו להעיד על מספר )532(מספר התקנה האחרו� , הואיל ותקנות רבות מסומנות באותיות רבתי  50

 . התקנות
ע� זאת . לתקנות סדר הדי� האזרחי מורה כי ככלל דר� סיכו� הטענות יהיה על פה) א(160 'תקלמשל   51

 .בפועל לרוב סיכו� הטענות הוא בכתב
" בקשת רשות להתגונ� בחיקוק" לתקנות המוצעות שכותרתה 23 'תק, למעשה. הצעת הרפורמה ל2' עמ  52

אות הלי� בבית המשפט כבקשת רשות שיש לרנקבע בחיקוק "כאשר , "סדר די� מקוצר"מותירה סוג של 
א לחוק ההוצאה לפועל העוסק בהתנגדות לביצוע שטר אשר 81 'לס, ככל הנראה, הכוונה היא". להתגונ�

 . תועבר לבית המשפט ויראו אותה כבקשת רשות להתגונ�
 . ש�108–104' תק  53
,  לנפגעי תאונות דרכי�זולת תביעה שהוגשה בקשה לאשרה כתובענה ייצוגית ותביעה לפי חוק פיצויי�  54

 .1975–ה"התשל
 .1972–ב"התשל, ]נוסח משולב[כאשר לא חל חוק הגנת הדייר   55
 . הצעת הרפורמה ל�107ו )ב(104' תק  56
 .ש�) ד(105–)ב(105, )ב(106, 16, )א(105 'תק 57
 .2' בעמ, ש�  58
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 על פני הדברי� שימוש בתקנות 59.לכלול את אות� הוראות בפרק הד� בסדר די� מהיר

ונראה כי , � האזרחיי� איננה מובנת מאליהשיועדו להליכי� מינוריי� יחסית לכל ההליכי

   60.היא מבטאת העדפה של חיסכו� במשאבי� על פני שיקולי הוגנות וחתירה לחקר האמת

   קביעת מדדי זמ	 וכמויות. 2

,  זמני� אינ� זמני�–עדר האכיפה של ההסדרי� הקיימי� ילצור� התמודדות ע� בעיית ה

 מוצע – המוגשת לבית המשפט אינה סבירה וכמות הניירת, הטיעוני� ארוכי� ומסורבלי�

מוצע כי כתב ,  בנוס�61.עבור�פורמט אחיד של כתבי הטענות וליצור  פ�להגביל את היק

. קבל לרישו�תלא י, ו או מועד הגשתולרבות היקפ, דרישת התקנותב עומדטענות אשר אינו 

א לקבל אשר יוסמ� של" מזכיר משפטי", לש� מימוש מטרה זו יוצב בעל תפקיד חדש

   62.לרישו� כתב טענות החורג מ� ההסדרי� הקבועי� בתקנות

שקיפות מלאה ופעולות לפני הגשת התובענה כחלק מההכנה , גילוי הדדי. 3

63לתיק
  

  מוכנות רבה יותר בקרב בעלי הדי�לצור� הכנת התיק לקראת הדיו� ולצור� קידומה של

 Pre-Action" (שת כתב תביעהפעולות מקדמיות לפני הג"מוצע כי הצדדי� יחויבו לנהל 

Protocol (שהוצע בדו �ארבעה ההלי� האמור יוגבל לתקופת זמ� של . ח ועדת רונ�כש

  . גרירה של ההלי�חודשי� כדי למנוע 

המתקיימת כיו� לאחר  ,)היכרות ותיאו�, מידע(ת "מוצע להקדי� את פגישת המהו

התובע לצר� צע לחייב את מו,  בנוס�64.לשלב שלפני הגשת התביעה, הגשת כתבי הטענות

לכתב תביעתו תצהיר לש� פירוט העובדות מושא תביעתו אשר אליו יצורפו כל המסמכי� 

  65.הנוגעי� לענייני� השנויי� במחלוקת

 
 25–24' ל ראו תקשמוצע לאמ� בסדר די� רגי, לעניי� מגבלות החלות כיו� בהלי� של סדר די� מהיר 59

 .להצעת הרפורמה
לעתי� על מערכת המשפט לאז� את הער� של גילוי האמת ע� תכליות נוספות ביניה� יעילות וחסכו�   60

 כל –יש שהמערכת המשפטית ) ("1988 (474, 446) 1(ד מב"פ, לוי' ביאזי נ 61/84א "ע. במשאבי�
י� לעניי� זה או אחר שיקולי� ערכיי� כאשר לדעתה מצוי,  קובעת יוצאי� מ� הכלל–מערכת משפטית 

 . 44–39 'בעמ, 8ש "לעיל ה, צבי�ראו לעניי� זה ג� רוז�"). אחרי� העדיפי� על חובת גילוי האמת
 68' ראו תק. א� הוא לא נאכ�, למעשה פורמט אחיד קיי� בתקנות הקיימות. הצעת הרפורמה ל2' עמ  61

 . ש��70ו
י ל ידישמש שופט שיוקצה לש� בחינת נכונות ההחלטה שלא לקבל מסמ� ע" ערכאת ערעור"כמעי�   62

 .המזכיר המשפטי
 .הצעת הרפורמה ל3' עמ  63
 .הצעת הרפורמה ל10' תק לתקנות סדר הדי� האזרחי מול 1השווה פרק ז  64
 1988קנות סדר הדי� האזרחי משנת הצעה זו עולה בקנה אחד ע� הצעה לתיקו� ת, כפי שאחד מאתנו כתב  65

; )5.8.1988 (1988–ג"התשמ, ראו דברי הסבר להצעה לתיקו� תקנות סדר הדי� האזרחי. שלא נתקבלה
הפירוט העובדתי הנדרש "ער� טאוסיג ; )3.8.1988(התשמ�ג , הצעה לתיקו� תקנות סדר הדי� האזרחי

 135–134, 111 ט עלי משפט" ר עילהבכתבתי טענות והסטנדרט הראוי לסילוק תביעה על הס� בהעד
)2011.( 
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וי והוג	 כמורה דר� בית המשפט וקיומו של הלי� ראהבטחת נגישותו של . 4

66צדדי�לבתי המשפט ול
   

על  סכו� במשאבי� וצדק מהיר הוש� דגשלצור� הבטחת הלי� ראוי והוג� בראי החי

מוצע לש� מימוש עיקרו� זה  67. הניהולית של בית המשפט בהליכי� אזרחיי�ואחריות

רסרית הקלאסית על מנת לאפשר לבית המשפט להיות לסגת במידת מה מהגישה האדוו

ות רשהאפלצמצ� את  במסגרת זו מוצע 68.אקטיבי יותר לש� ייעול ההלי� המשפטי

הודעות לצדדי� שלישיי� ותובענות וכי הגשת , לי די� לאחר הגשת התביעהלהוספת בע

 כ� מוצע כי בשל. בית המשפטתהיינה טעונות היתר מ,  הדי� בתיק מי שאינו בעלנגדשכנגד 

המצאת מסמכי� תהיה  ההתפתחות הטכנולוגית והשימוש הגובר באמצעי� דיגיטליי�

 להשתמשלי די� שאי� באפשרות� תו� התחשבות בבע, באמצעות אמצעי� דיגיטליי�

   .באמצעי� אלה

עד כא� סקרנו בתמצית את עקרונות היסוד שהרפורמה מבקשת לקד� ונוכחנו לדעת כי 

בשורות הבאות נסקור במבט השוואתי . מדובר ברפורמה מקיפה בתפיסת סדר הדי� האזרחי

י� הפדרלי נקדי� ונאמר כי במסגרת הד. את סדר הדי� במערכת הפדרלית בארצות הברית

מלבד (שבו קיי� הלי� בודד אחד שבמסגרתו מתנהלות התביעות כול� , בארצות הברית

 הרפורמה לעומת הצעת, זאת". רגיל"על המסלול ההועלתה הצעה להוספת מסלול , )חריגי�

  .שמבקשת דווקא לצמצ� את מספר ההליכי�

מערכת בסובסטנטיבית �הגישה הטרנס: מבט השוואתי. ג
 הברית ת צוארהפדרלית ב

אות�  שסובסטנטיביי� במוב� זה�טרנסרצות הברית ה� כללי הפרוצדורה הפדרליי� בא

בלא קשר לדי�   ההליכי� המשפטיי� האזרחיי� באשר לכלכללי� פרוצדורליי� חלי�

למעט הליכי� שהוחרגו במפורש , זאת. מורכבות�דל� או למידת ולג, המהותי החל עליה�

 ורשלנות 70 תביעות בניירות ער�69,וגמת עתירות אסירי�בידי המחוקק בארצות הברית כד

   71.רפואית

 
 .הצעת הרפורמה ל4' עמ  66
סדר "אשר היווה הבסיס ליצירת הלי� , 30ש "לעיל ה, Woolfגישה זו משתלבת ע� הגישה בבסיס דוח   67

 ".די� מהיר
 ,Judith Resnik, Managerial Judges ראו למשל (Managerial Judge)לגבי תפקידו של השופט כמנהל   68

96 HARV. L. REV. 376 (1982) ;לגבי הכרסו� ביסודות .123–122'  בעמ,65 ש"לעיל ה, טאוסיג 
" ארבעי� שנה לסדר הדי� האזרחי"סטיב� גולדשטיי� : האדוורסריי� של השיטה הדיונית בישראל ראו

 .115' בעמ ,ש�, טאוסיג; )1990 (666–665, 663 יט משפטי�
69 David Marcus, The Past, Present, and Future of Trans-Substantivity in Federal Civil 

Procedure, 59 DEPAUL L. REV. 371, 404–405 (2010) )של המאה הקודמת �90באמצע שנות ה 
אשר קבע סדרי די� , �PLRA (Prison litigation Reform Act)המחוקק בארצות הברית חוקק את ה
 ).מיוחדי� לעתירות מסוג זה של אסירי�

הקונגרס חוקק חוק מיוחד בנוגע להתדיינות הקשורה בתביעות של ניירות ער� ( 407–406' בעמ, ש�  70
 .PSLRA – Private Securities Litigation Reform Act of 1995, Pub. L. No. 104-67, 109 Statבש� 
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עת חוקק , עשרה�תשעסובסטנטיביות של כללי הפרוצדורה נקבעה עוד במאה ה�הטרנס

�הField Codeכאשר בשנת  גישה זו נשתמרה 72. בניו יורק �כללי   החליפו1938ג

� את ההפרוצדורה הפדרליי�Field Code.73נועדו לחול  הואיל וכללי הפרוצדו �רה הפדרליי

היה צור� ליצור כללי� כלליי� וגמישי� שישאירו , על כל ההליכי� המשפטיי� האזרחיי�

כללי הפרוצדורה הפדרליי� הקלו מבחינת , בי� היתר, כ�. שיקול דעת רחב לבתי המשפט

, צירו� בעלי די�קבעו אמת מידה ליברלית ל, (Pleadings)דרישות הפירוט בכתבי טענות 

   74.יכי גילוי רחבי� ועודהל

היתרו� העיקרי . סובסטנטיבית�בספרות מתוארי� כמה יתרונות הטמוני� בגישה הטרנס

, הוא ההקלה על בתי המשפט ועל עורכי הדי� בהתמצאות בהלי� המשפטי ובניהולו

ארוכי� והימנעות מדיוני� שוני� ליי� הצור� להכיר הליכי� וכללי� פרוצדורהימנעות מ

� הגישה הטרנס75.ליי� צריכי� לחול בכל הלי� והלי�כללי� פרוצדורבשאלה אילו   

סובסטנטיבית מאפשרת לעורכי הדי� להכיר את כללי הפרוצדורה ואינה מחייבת התמחות 

 כשיש חידושי� בפרשנות לכללי הפרוצדורה ה� חלי� בהרחבה 76.מיוחדת בתחומי� שוני�

ג� להאחדת סדרי , כ�. ההלי� המשפטיוכ� קל יותר להתמצא באופ� ניהול , על כל ההליכי�

   77.בהיווצר האחדה ג� במהות ההלי� ובתוכנו, הדי� יש השלכה על המהות

 
 Eran B. Taussig, Broadening theלעניי� הדרישות המוגברות לפי חוק זה ראו למשל . (1995) 737

Scope of Judicial Gatekeeping: Adopting the Good Faith Doctrine in Class Action 
Proceedings, 83 ST. JOHN'S L. REV. 1275, 1300–1303 (2009). 

71  Marcus ,ש�229–226ש " וה408–407'  בעמ,69 ש"לעיל ה . 
72  Stephen N. Subrin, David Dudley Field and the Field Code: A Historical Analysis of an 

Earlier Procedural Vision, 6 LAW & HIST. REV. 311 (1988) . ראו ג�Joshua M. Koppel, 
Comment: Tailoring Discovery: Using Nontranssubstantive Rules To Reduce Waste And 

Abuse, 161 U. PA. L. REV. 243, 256–257 (2012); Marcus, 399–387 ,375 'בעמ ,69 ש"ה לעיל.  
 .Stephen Bלהיסטוריה החקיקתית של כללי הפרוצדורה הפדראליי� ושל החוק שמכוחו ה� חוקקו ראו   73

Burbank, The Rules Enabling Act of 1934, 130 U. PA. L. REV. 1015 (1982). 
74  Stephen N. Subrin, The Limitations of Transsubstantive Procedure: An Essay on Adjusting the 

“One Size Fits All” Assumption, 87 DENV. U. L. REV. 377, 387, 391 (2010); Stephen B. 
Burbank, The Cost of Complexity, 85 MICH. L. REV. 1463 (1987). בשני� האחרונות חל שינוי 

על , כאשר כיו� על מנת שתביעה לא תסולק על הס�, לעניי� דרישת הפירוט והניסוח של כתבי טענות
בית המשפט לשקול א� התביעה מציגה עילת תביעה מתקבלת על הדעת וא� לפי כתב התביעה סביר 

 ,Bell Atlantic Corp. v. Twomblyראו . להסיק שקיימת עילת תביעה מאשר להסיק מסקנה הפוכהיותר 
550 U.S. 544 (2007); Ashcroft v. Iqbal, 129 S. Ct. 1937 (2009); Editorial, The Devil in the 

Details, 91 JUDICATURE 2 (2007) .לגבי שאלת סטנדרט הפירוט הנדרש בניסוח כתבי טענות 
 .65ש "לעיל ה, טאוסיגהברית ובישראל ראו �בארצות

75  Subrin ,2015 (10 סדרי הדי� בליטיגציה תאגידית יעל ארידור; 388–387' בעמ, 74ש "לעיל ה( 
www.law.tau.ac.il/Heb/_Uploads/dbsAttachedFiles/13.docx ) 2.4.2015נבדק ביו�.( 

 .Thomas O. Main, Reconsidering Procedural Conformity Statuses, 35 WESTERN ST. U למשל 76
L. REV. 102, 106–107 (2007). 

 .10' בעמ, 75ש "לעיל ה, ארידור 77
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 על זה שני� רבות ביקורת מוכרת סובסטנטיבית�לצד היתרונות המיוחסי� לגישה הטרנס

לפיה� הגישה ש בשני� האחרונות גברו הקולות 78.המשפטית האמריקנית בספרות גישה זו

 האינ, ליי�ה הפדרפרוצדורה שהייתה הולמת כאשר נחקקו כללי ,סטנטיביתסוב�הטרנס

 העיקרי שבה� הוא שכללי הפרוצדורה הקיימי� 79. למציאות המשפטית המודרניתהמתאימ

כאשר עורכי די� עושי� שימוש אסטרטגי בהליכי הגילוי הנרחבי� , גורמי� לבזבוז זמ� וכס�

 על מנת להתיש את הצד שכנגד תי�ר נעשה לעהדב. י לצירו� בעלי די�ובסטנדרט הליברל

 הואיל 80.תי� מאינטרסי� כספיי� של עורכי די� המקבלי� את שכר� לפי שעות העבודהולע

מ� וכס� ג� בתיקי� פשוטי� יחסית  גורמי� לבזבוז זה�, סובסטנטיביי��והכללי� ה� טרנס

 בית המשפט ייצר מנת להתגבר על הבעייתיות הנזכרת על, בנוס�. בה� אי� הצדקה לכ�ש

 שהפכו את )חלק מה� נזכרו לעיל(פרוצדורליי� שוני�  כללי� העליו� של ארצות הברית

   81.יותרכללי הפרוצדורה הפשוטי� לכאורה למורכבי� 

צור� ליצור כללי� סובסטנטיביות של הכללי� הוא שה�סרו� נוס� שמיוחס לטרנסיח

 גר� לכ� שההתייחסות טשאירי� שיקול דעת רחב לבתי המשפ שמכלליי� וגמישי�

,  בנוס�82. אחד על פי השקפותיו כל–לעתי� משופט לשופט שונה תהיה לענייני� דומי� 

 
78  Subrin ,ש�, 74ש "לעיל ה .Marcus ,סובסטנטיבית והפשטות שבה היה �לגישה הטרנס (69 ש"לעיל ה

א� היא אינה ישימה עוד בעול� המשפטי במאה , )עת תוקנו כללי הפרוצדורה (1938מקו� בשנת 
בי� טעמי הביקורת על הגישה  (278–273, 264–262'  בעמ,72 ש"לעיל ה, Koppel). העשרי� ואחת

בבסיס הגישה טעמי� שהיו ; זהות השופט עלולה להשפיע על תוצאות התיק: סובסטנטיבית�הטרנס
 Stephen B. Burbank & Stephen N. Subrin, Litigation; ) וכיו� אי� בה כל צור�1938תקפי� לשנת 

and Democracy: Restoring a Realistic Prospect of Trial, 46 HARV. C.R.-C.L. L. REV. 399, 
411–412 (2011). 

 The American College of Trial Lawyers Task Force on של 2009כ� למשל בדוח משנת   79
Discovery and The Institute for the Advancement of the American Legal System supported 

our position , נקבע כי“The 'one size fits all' approach of the current federal and most state rules 
is useful in many cases but rulemakers should have the flexibility to create different sets of 
rules for certain types of cases so that they can be resolved more expeditiously and 

efficiently” . ראוSubrin, Limitations ,ש�, 74ש "לעיל ה . 
: למשל. בשל כ� נעשו ניסיונות שוני� לאור� השני� להגביל את הניצול לרעה של כללי הפרוצדורה  80

, טאוסיג(קבות כ� סילוק נפו� יותר של תביעות על הס� העלאת הר� הנדרש לניסוח כתבי טענות ובע
 Stephen B. Burbank, Vanishing Trials and Summary Judgment in Federal Civil; 65 ש"הלעיל 

Cases: Drifting toward Bethlehem of Gomorrah?, 1 J. EMPIRICAL LEGAL STUD. 591, 617–618 
 לכללי הפרוצדורה הפדרליי� באופ� 26לאחרונה בהצעה שעלתה לתק� את כלל ראו ג�  .)(2004)

ובהתא� לצרכי התיק " מידתי"הליכי הגילוי יעשו באופ� : שיצמצ� את הליכי הגילוי הרחבי� הקיימי�
(“Proportional to the needs of the case”): ADVISORY COMMITTEE ON CIVIL RULES 

PORTLAND, OR (APRIL 10–11, 2014) 86–87 (2014) . לגבי התיקו� הצפוי ראו ג�Stephen B. 
Burbank, Proportionality and the Social Benefits of Discovery: Out of Sight and Out of Mind? 

34 REV. LITIG. (Forthcoming 2015).  
81  Subrin, Limitations ,לעניי� מורכבות כללי הפרוצדורה וההתדיינות האזרחית . 392' בעמ, 74ש "לעיל ה

 Stephen B. Burbank, The Complexity of Modern American Civilראו ג� , הברית�בארצות
Litigation: Curse or Cure?, 91 JUDICATURE 163 (2008). 

82  Subrin, Limitations ,ג� בישראל מוכרת העמדה שאי� להקנות לבית . 391–390' בעמ, 74ש "לעיל ה
, (Standards)ועל כ� לא רצוי להשתמש בסטנדרטי� , המשפט שיקול דעת רחב מדי בענייני� דיוניי�
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את הירידה , בצוותא ע� גורמי� נוספי�, סובסטנטיביות של הכללי��יש המייחסי� לטרנס

 יש הרואי� 83.אינ� מסתיימי� בפשרהשהברית מספר המשפטי� המתנהלי� בארצות ב

 84בי� היתר משו� שהדבר פוגע בהתפתחות המשפט, המשפטי� בעיה קשהבירידה במספר 

ועלול לאפשר הסתרת מידע מ� הציבור חל� הפיכת� לנחלת הכלל באופ� שיוכלו לשמש 

 אחרי� סבורי� כי פשרה מגלמת אינהרנטית חוסר צדק כלפי הצד 85.בסיס לדיו� ציבורי

   86.וויוניאינו ש" רגיל"הג� שנדמה כי ג� ההלי� המשפטי ה, החלש

: מאמר זה נושאו של עולה בקנה אחד ע� בארצות הבריתאחד הפתרונות שהוצעו 

, שמר גישה זו מבחינה נושאיתי במוב� זה שתסובסטנטיבית�מור על הגישה הטרנסלש

א� , דהיינו אותו הלי� יחול על תיקי� בכל הנושאי� מבחינת הדי� המהותי שחל על התיקי�

הוצע ליצור במסגרת הכללי� . יקבעי ש,תיקי� בהיק� מסוי�על הלי� מיוחד בד בבד יחול 

 
 במסגרת דיני לעניי� זה מבקר שוור� את השימוש בנורמת תו� הלב. (Rules)להבדיל מכללי� 

הואיל ונורמת תו� הלב אינה עולה בקנה אחד ע� כללי הפרוצדורה השייכי� למשפחת , הפרוצדורה
. השואפי� לגבולות מדויקי� ואמורי� להשכי� ודאות ויציבות בהליכי ההכרעה השיפוטית, הכללי�

ערכי על ידי המחייבת הפעלת שיקול דעת , בהיותו נורמה עמומה או מושג שסתו�, השימוש בתו� לב
, שוור�. עלול לגרו� לכ� שכל שופט ינהג לפי הבנתו ופעולת המערכת עלולה להשתבש, משתמשיה

 233, 226) 4(ד כ"פ, זמל' מ נ"עב 6946 גוש 62חלקה  116/66א "ראו ג� ע. 59–57'  בעמ,17 ש"לעיל ה
המשפט או שאינה מפקידה בידו �כוח זה או אחר לביתכמעט ואי� ל� תקנה שאינה מעניקה ) ("1966(

בחנה בי� כללי� הל ").לפי מיטב הבנתו ושיפוטו בנסיבות העניי�, דעת לנהוג כ� או אחרת�שיקול
 .224–223 'בעמ, 8ש "לעיל ה, צבי�רוז�לסטנדרטי� ועל אודות השימוש בה� בסדרי הדי� ראו 

83  Subrin, Limitations ,18בעוד שבמועד קבלת כללי הפרוצדורה הפדרלית . 393' בעמ, 74ש "לעיל ה 
 Marc Galanter, The.  אחוז בלבד�2 המספר ירד ל2002בשנת , אחוז מהתיקי� נסתיימו בפסק די�

Vanishing Trial: An Examination of Trials and Related Matters in Federal and State Courts, 1 

J. EMPIRICAL LEGAL STUD. 459, 459 (2004). 
, לגבי הפ� השלילי לירידה הדרמטית במספר ההליכי� שמסתיימי� בפסקי די� והחסרונות בהסדרי פשרה  84

 Fiss למאמרו 1075' בעמ. Owen Fiss, Against Settlements, 93 YALE L.J. 1074 (1984)ראו למשל 
 A highly problematic technique for streamlining dockets”, “The civil“מכנה הסדרי פשרה 

analogue for plea bargaining”, “A capitulation to the conditions of mass society [that] should 
be neither encouraged or praised” . ראו ג�Surbin,ש�  :“To anyone who believes in the jury 

trial and trial in open court, this is distressing. If one believes that cases should settle in the 
shadow of what would happen at trial, there is very little left to cast an intelligent shadow”; 

Jules Coleman & Charles Silver, Justice in Settlements, 4 SOC. PHIL. & POL'Y 102, 104–119 
המחברי� מסתייגי� מהסדרי פשרה הואיל ופשרה משמעותה העדפת שיקולי יעילות על שיקולי  ((1986)

בשל ; מ לפשרה"שוויו� בכוח המיקוח הקיי� לעתי� בי� הצדדי� למו�בשל אי; צדק והגעה לחקר האמת
 ). ועוד; דות לטובת הציבורפשרות המנוג

מ� המודל הדמוקרטי של ההלי� האזרחי נובע כי ההתדיינות  ("122–121' בעמ, 8ש "לעיל ה, צבי�רוז�  85
בהיותה זירה מרכזית למימוש , אינה רע שיש לצמצמו אלא טוב שיש לשאו� אליו בבתי המשפט

לפחות , לעומת זאת, פשרות.  שבו מתורגמי� ערכי� ציבוריי� לנורמות התנהגותהאזרחות והאתר
"). ]... [וכ� המוסדות החלופיי� לפתרו� סכסוכי� ה� בבחינת רע הכרחי, במתכונת� המקובלת כיו�

ניהול ההלי� עד תומו נראה לנו עדי� , כאשר המשמעות של מת� פסק די� היא פיתוח כלל משפטי חדש
ש "לעיל ה, Coleman & Silver. במצבי� כגו� דא הסדרי פשרה ימנעו יצירת תקדימי�. מסיומו בפשרה

, פורס� בנבו(מכבי שירותי בריאות ' אבי� נ 1504/04) ארציעבודה (ע " עוהשו. 119–114' בעמ, 84
8.3.2005.( 

 .65' בעמ, 8ש "לעיל ה, צבי�למשל רוז�  86
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  אשר במסגרתו יוטלו מגבלות לעניי�(simple track)" פשוט"או " מקוצר"הפדרליי� הלי� 

היק� שיקול דעתו של  ומספר הדיוני� שיתקיימו, היק� הליכי הגילוי,  מועדי� ודחיות:אלה

בדומה למה שנעשה זה מכבר בבתי , תזא.  מגבלות אלה יחסכו זמ� והוצאות87.בית המשפט

, קליפורניה,  מדינת קולורדוובה�, הבריתמדינות מסוימות בארצות המשפט המדינתיי� ב

   88.אילינוי וטקסס, קונטיקט

,  דולר500,000יחול על תביעות בס� של עד , Subrin' מציע פרופ, "פשוט"אותו הלי� 

 89.רגילהלהלי� " פשוטההלי� ה" מכאשר בנסיבות מיוחדות יהיה נית� להעביר את התיק

הצדדי� יוכלו ". ההלי� הפשוט" הליכי� בנושאי� מסוימי� לא יתנהלו במסגרת מלבד זאת

א� לא יוכלו להסכי� שלא לדו� , לבחור לדו� בתיק שהוגש במסגרת ההלי� הפשוט

או " פשוט" הציעו להוסי� הלי� אחרי�ג� מלומדי� , Subrin'  מלבד פרופ90.במסגרתו

עדה המייעצת לבית המשפט והוהחליטה  ע� זאת 91.לכללי הפרוצדורה הפדרליי�" מהיר"

ההלי� "הברית בנושא כללי סדר הדי� האזרחי בעבר שלא לאמ� את של ארצות העליו� 

החשש שעורכי די� , האחד:  אלהה�שהעיקריי� שבה� ,  מכמה נימוקי�92,"הפשוט

א�  93,"המשפטית המקובלתת התרבו"ושופטי� יתקשו להסתגל להלי� הפשוט שסוטה מ

הדי� המדינתי בחלק ממדינות נעשה שימוש בהלי� הפשוט במסגרת , שכפי שראינו לעיל

, יש צור� לבצע מחקר אמפירי, שבטר� יהיה נית� לשקול הוספת הלי�,  השני;ארצות הברית

 הליכי צמצו�בהג� שמחקרי� אמפיריי� הראו בעבר את היתרונות בקביעת מועדי� קצרי� ו

השתמש עורכי די� בחרו שלא ל, היה זמי�" הלי� פשוט"ג� כאשר ,  השלישי94;ילויהג

 
87  Suzette Malveaux, A Diamond in the Rough: Trans-Substantivity of the Federal Rules of Civil 

Procedure and Its Detrimental Impact on Civil Rights, 92 WASH. U. L. REV. 455, 518–519, 
525–526 (2015).  

88  Seymour Moskowitz, Discovery in State Civil Procedure: The National Perspective, 35 W. 
ST. U. L. REV. 121, 128–134 (2007) ;Subrin, Limitations ,394' בעמ, 74ש "לעיל ה. 

הברית בנושא כללי �תעדה המייעצת לבית המשפט העליו� של ארצוובהתא� להצעה שהוצעה בעבר לו  89
 דולר 50,000על תביעות בגובה " ההלי� הפשוט"הוצע להחיל את ) הצעה שנדחתה(סדר הדי� האזרחי 

 ,Edward H. Cooper, Simplified Rules of Civil Procedure? 100 MICH. L. REV. 1794  ראו.בלבד
על " הלי� הפשוט" ה2000 למשל בדי� המדינתי של מדינת קולורדו הוחל בשנת. (2002) 1797–1796

 100,000  לס� של2004הסכו� הועלה בשנת . Colo. R. Civ. P. 16.1 ראו.  דולר50,000תביעות בגובה 
 ,Seymour Moskowitz, Discovery in State Civil Procedure: The National Perspective  ראו.דולר

35 WESTERN ST. U. L. REV. 121, 132 (2007). 
90  Subrin, Limitations ,400' בעמ, 74ש "לעיל ה. 
 Richard McMillan & David B. Siegel, Creating a Fast-Track;  ש�,89ש " לעיל ה,Cooperלמשל   91

Alternative Under the Federal Rules of Civil Procedure, 60 NOTRE DAME L. REV. 431 (1985). 
92  CIVIL RULES ADVISORY COMMITTEE, MINUTES (OCTOBER 16 AND 17, 2000) available at 

http://www.uscourts.gov/file/15122/download?token=auke8eoX )�להל: Civil Advisory 
Committee.( 

הואיל והשופטי� ועורכי הדי� כבר מכירי� את , אלנטי לגבי ישרוושיקול זה אינו רל. 27' בעמ, ש�  93
 .ההליכי� המיוחדי� וההצעה היא לבטל�

94  JAMES S. KAKALIK ET AL., JUST, SPEEDY, AND INEXPENSIVE? AN EVALUATION OF JUDICIAL 

CASE MANAGEMENT UNDER THE CIVIL JUSTICE REFORM ACT 26–28 (1996), available at 
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2007/MR800.pdf. 
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שהצדדי� לא יגרו� " הלי� הפשוטה"החשש שבירור המחלוקת במסגרת ,  הרביעי95;בו

 תבוכ את הטענה ודוחה Surbin' פרופ. בוודאי לא כמו בהלי� הרגיל, צדקמשפט יזכו ל

שגורמי� במקרי� מסוימי�  ה� י� הפדרליימי� בד הקיהנרחבי�שדווקא הליכי הגילוי 

הצדדי� מקבלי� יחס זהה ויכולי� לבקש זמ� ו כל עוד ההלי� הוג� ,ומכל מקו� ,צדק�לאי

" הלי� פשוט"לראות כיצד קשה הרי ש, נוס� או הליכי גילוי נוספי� במקרי� המתאימי�

יצור המועדי� דווקא צמצו� הליכי הגילוי וק, מבחינת שיקולי צדק, להפ�. צדק�גור� לאי

   96.ההלי� הרגילהפשוט עדיפי� מבמסגרת ההלי� 

בפרק זה סקרנו את הביקורת שהובעה בארצות הברית על אודות הגישה 

הג� שהצעה להוספת מסלול . בראי של כללי הפרוצדורה האזרחיתת סובסטנטיבי�הטרנס

ת בארצות במדינות שונו, כאמור, הלי� כזה קיי�, פשוט לא נתקבלה עד כה בדי� הפדרלי

אי� בהצגת ההצעה להוספת מסלול תביעה פשוט בבתי המשפט הפדרליי� : ודוק. הברית

בארצות הברית כדי להראות שהצעת הרפורמה לבטל את המסלולי� המיוחדי� היא בהכרח 

אלא רק להראות כי בארצות הברית נעשו ניסיונות להרחיב את מספר , אינה ראויה

  . בהצעת הרפורמה בלא תמיכה אמפיריתהמסלולי� ולא לצמצמ� כפי שמוצע

בשורות הבאות נבח� א� יש לבטל את ההליכי� המיוחדי� בסדר הדי� האזרחי וליצור 

  .א� לאו, תסובסטנטיבי�מקבילה ישראלית לגישה הטרנס

 ?הא� ראוי לבטל את ההליכי� המיוחדי�. ד

טל את  לבח ועדת רונ� המלצתו של דוהצעת הרפורמה עולה בקנה אחד ע�, כאמור

, המלצה נוספת שנכללה בדוח ועדת רונ�. סדר די� מהירמלבד המסלולי� המיוחדי� 

לא נכללה בהצעת , ח" ש100,000�להעלות את תקרת סכו� התביעה בהלי� סדר די� מהיר ל

   97.ח" ש75,000ותקרת התביעות המרבית נותרה , הרפורמה

בלית בררה  ולכ� ,נטירי רלווועדת רונ� נכתב כי לא נתקבל מידע אמפיח בדו, כפי שנראה

דוח המועד הגשת  משו� שבזאת בעיקר. הוגש הדוח בהסתמ� על נתוני� אמפיריי� חלקיי�

 להקי� הומל� לפיכ�. יבצע את המחקר האמפירי הדרושש מילא היה במערכת בתי המשפט 

 המלצה זו יושמה והוקמה מחלקת מחקר אשר ביצעה 98.מחלקת מחקר שתספק נתוני� אלה

 
95  Civil Rules Advisory Committee ,27' בעמ, 92ש "לעיל ה. 
96  Subrin, Limitations ,הברית להבדיל מישראל קיימת �יוער כי בארצות. 403' בעמ, 74ש "לעיל ה

,  נית� להגיש בקשה למת� פסק די� מבלי שישמעו ראיות בעל פה– Summary Judgmentפרוצדורה של 
. ועל כ� המבקש זכאי לפסק די� לטובתו לפי הדי�, בטענה שאי� מחלוקת אמתית לגבי העובדות

ילוק על הס� ע� מאפייני� הקשורי� להכרעה המשלבת מאפייני� מסוימי� של בקשה לס, פרוצדורה זו
. ומאפשרת להקל בעומס המוטל על בתי המשפט, מייצרת מעי� הלי� מהיר וקצר, לגופה של המחלוקת

 .FED  ראו.מגבירה את החשיבות של המסלולי� המיוחדי�העדרה של פרוצדורה זו במשפט הישראלי 
 56.P .IVC .R . לפירוט אודות הפרוצדורה ראוOHN J & AZARDH .CEOFFREY G ,AMESJ GLEMINF

LEUBSDORF, CIVIL PROCEDURE 257–258 (5th ed. 2001). 
 .הצעת הרפורמה ל104' תקראו   97
 .7' בעמ, 48ש "לעיל ה, דוח ועדת רונ�ראו   98
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ובה� מחקר העוסק בהיק� העומס המוטל על המערכת , חקרי� ברבות השני� מכמה

  . השיפוטית בישראל

בדקנו את  ,לבדוק א� הצעת הרפורמה לבטל את ההליכי� המיוחדי� ראויהעל מנת 

נתוני� הנוגעי� לזמני העבודה של שופטי בית המשפט ובה� , הנתוני� האמפיריי� הקיימי�

בחתכי ) מהיר והמרצת פתיחה, מקוצר, רגיל( הדי� השוני� סדריהליכי� שהוגשו במסגרת ב

 כפי ).כתיבת פסק הדי�, דיו�, משפט�קד�( לפי קצב ההתקדמות של ההלי� זמ� שוני�

ותנו למסקנה כי ההמלצה לבטל את הובילו אמכלול הנתוני� שנבדקו , שנראה להל�

א בהכרח יביא ואימוצה ל, ההליכי� המיוחדי� אינה מבוססת על מידע אמפירי מספק

אנו , כפי שנראה להל�. להפחתת העומס על בתי המשפט ולניצול יעיל של משאבי המערכת

סופית את יעילות� , או לשלול, סבורי� כי יש צור� במחקר נוס� בטר� יהיה נית� לאשרר

  . של ההליכי� המיוחדי�

  נתוני� אמפיריי�. 1

ת דוח אמפירי שבח� לעומק  פרסמה מחלקת המחקר של הרשות השופטת טיוט2014בשנת 

 כ� נוצר לראשונה 99.את שאלת היק� העומס המוטל על המערכת השיפוטית בישראל

  . בישראל כלי אובייקטיבי שמאפשר לנתח את עומס העבודה בהתבסס על נתוני� אמפיריי�

 העומס של העיקריי� ההיבטי� אחד את  האומד,ח נקבע מדד משקלות התיקי�דוב

 והתיקי� ההליכי� בסוגי לטיפול הנדרשות השיפוטיות הזמ� תתשומו – המשפט בבתי

 אחד הפרמטרי� הנשקלי� במדד המשקולות מבוסס על השוואת זמני הטיפול 100.השוני�

וככל שתיקי� מסוימי� דורשי� בממוצע זמ� , הממוצעי� של שופטי� בסוגי תיקי� מוגדרי�

 101.וג התיק גבוה יותרכ� יהיה משקלו של ס, טיפול רב מהזמ� הדרוש לשופט ממוצע

שיכול שיתרחשו בכל תיק " אירועי�" המספרפרמטר נוס� שמשוקלל במדד המשקלות הוא 

למשל , אירוע מוגדר ככל שלב בתיק הדורש זמ� עבודה שיפוטי. וההסתברות להתרחשות�

  102.כתיבת פסק די� ועוד, החלטה בבקשה, או הכנה לדיו� הוכחותדיו� קד� 

  

 
משקלות תיקי� להערכת העומס השיפוטי יצירת מדד "טרבולוס פעת וי גלו�ענבל  ,מרגל�וינשלקר�  99

 /elyon1.court.gov.il/heb/Research%20Division/doc �זמי� ב) 2015( 769 מד משפטי�" בישראל
mishkalot.pdf ) יצוי� כי נתוני המחקר המבססי� את המאמר ה� בנוגע לתיקי� שנסגרו ). 6.3.2015נבדק

והבסיס לחלק מהנתוני� , נתוני� מושא מאמר משקולותבנוס� ראו ג� בסיס ה. 2012 עד יוני 2011מיולי 
להערכת עומס עבודה שיפוטי ' משקלות תיקי�'מאגר נתוני "מרגל �קר� וינשל: האמפיריי� במאמר זה

 elyon1.court.gov.il/heb/Research%20Division/doc/fw.xls )2013(אתר הרשות השופטת " בישראל
 ).6.3.2015נבדק (

 . 2'  בעמ,99ש " לעיל ה, וטרבולוס גלו�,מרגל�וינשל  100
 .18–6' בעמ,  ש� ראולהרחבה באשר למתודולוגיה. 7–6' בעמ, ש�  101
בסדר די� " אירועי הכנה"ממוצע : ממוצע האירועי� שיכול ויתרחשו לקראת הדיו� הראשו�. 9' בעמ, ש�  102

בסדר די� מקוצר ; 0.2 –בסדר די� מקוצר ; 0.9 –) מחוזי(סדר די� רגיל ב; 0.7עומד על ) שלו�(רגיל 
 –) מחוזי(בהמרצת פתיחה ; 0.6 –) שלו�(בהמרצת פתיחה ; 0.55 –בסדר די� מהיר ; 0.45 –) מחוזי(

או דיו� בהליכי סדר די� , או דיו� ראשו�, לפי הנתוני� ממוצע אירועי ההכנה הנדרשי� להלי� מקדמי. 0.7
 . מרצת פתיחה נמו� יותר ממוצע אירועי ההכנה הנדרשי� בהלי� של סדר די� רגילמקוצר וה
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   משקל התיקי
 כמדד )א(

כי משקלו של תיק בסדר  מלמד" משקלות תיקי�"שקלול הנתוני� ויישו� המתודולוגיה של 

 משקלו לעומת זאת. 460 –ובבית המשפט המחוזי , 122 הואדי� רגיל בבית משפט השלו� 

. 173 – ובבית המשפט המחוזי ,23 הואשל תיק בסדר די� מקוצר בבית משפט השלו� 

משקלו של תיק מסוג המרצת . 34 הואת משפט השלו� משקלו של תיק בסדר די� מהיר בבי

  . 180 – ואילו בבית המשפט המחוזי ,54 הואפתיחה בבית משפט השלו� 

הנתוני� בדבר משקלות תיקי� אינ� עולי� בקנה אחד ע� המלצותיו של דוח ועדת רונ� 

 בהצעת הרפורמה הומל� לבטל אתה� רונ� וועדת ח ה� בדו,  כאמור.וע� הצעת הרפורמה

 י�גוזלשה�  ו,י� יעילינ�אוהמרצת פתיחה בטענה שה�  של סדר די� מקוצר כי�ההלי

 מלמדי� אמפיריתהה קיהממצאי� שהעלתה הבד לעומת זאת. משאבי� רבי� מהמערכת

העומס על המערכת , והמרצת פתיחהסדר הדי� המקוצר לכאורה שא� יבוטלו הליכי 

דיו� בתיקי� שהיו יכולי� להידו� די� שנראה שהנתוני� מלמ. לוגדעלול דווקא להמשפטית 

פגיעה לדווקא  בהלי� של סדר די� רגיל עלול להוביל , או בהמרצת פתיחהבסדר די� מקוצר

  . הגברת העומס על מערכת בתי המשפטליעילות וב

  נתוני
 נוספי
 ) ב(

או , מלבד הנתו� של משקל התיק ג� נתוני� אחרי� שנבחנו במסגרת מחקר המשקולות

מעידי� שביטול הליכי סדר די� , במסד הנתוני� הגולמיי� שהיה בבסיס המחקרשתועדו 

  :מקוצר והמרצת פתיחה עלולי� לפגוע ביעילות

דיו� בבקשת רשות /קד
/דיו� מקדמי(לדיו� ראשו� הדרוש להכנה ממוצע הזמ� ה

 – )מחוזי( סדר די� רגיל ;22.64 הואשלו�  בבית משפט הסדר די� רגיל – ) בדקות– להתגונ�

סדר ב ;33 –) מחוזי( סדר די� מקוצר ;16.45 –בבית משפט השלו�  סדר די� מקוצר ;43.33

  . 38.5 –) מחוזי(המרצת פתיחה ; 13.84 –) שלו�(המרצת פתיחה ; 17.42 –די� מהיר 

די�  סדר – )בדקות (דיו� עיקרי ראשו�/הזמ� הממוצע הדרוש להכנה לישיבת הוכחות

) שלו�(סדר די� מקוצר ; 39.44 –) מחוזי(סדר די� רגיל ; 35.07– ו�בבית משפט השלרגיל 

 ;16.58 –לו� בבית משפט השסדר די� מהיר ב ;31) מחוזי( סדר די� מקוצר ;15.31 –

   38.5.103 –) מחוזי(המרצת פתיחה ; 13.84 – )שלו�(המרצת פתיחה 

 ראשו� בחינת זמני ההכנה הממוצעי� לדיו� ראשו� וכ� לישיבת הוכחות או דיו� עיקרי

מלמדי� אותנו כי במובהק הזמ� הנדרש להכנה לדיוני� בסדר די� מקוצר ובהמרצת פתיחה 

  . קצר מזה הנדרש לסדר די� רגיל

; 65 – סדר די� רגיל בבית משפט השלו� – )בדקות (הליכי
 שוני
בזמ� דיוני
 ממוצע 

 –) מחוזי(� מקוצר סדר די; 35.94 –) שלו�(סדר די� מקוצר ; 65.32 –) מחוזי(סדר די� רגיל 

 –) מחוזי( המרצת פתיחה ;50.19 –) שלו�(המרצת פתיחה ; 37.49סדר די� מהיר ; 58.78

סדר די� מהיר והמרצת , הזמ� הממוצע בדיוני� בהלי� מסוג סדר די� מקוצר, כלומר. 53.72

  104.פתיחה קצר יחסית

 
 .99ש "לעיל ה, מרגל�וינשל  103
 .ש�  104
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שפט שלו�  בסדר די� רגיל בבית מ– הליכי
 מסוגי
 שוני
מספר הדיוני
 הממוצע ב

לעומת זאת בהלי� של . 3.23 –ובבית המשפט המחוזי , 1.75מספר הדיוני� הממוצע הוא 

ובבית המשפט , 0.24מספר הדיוני� הממוצע הוא , סדר די� מקוצר בבית משפט השלו�

בהלי� של ; 0.73בהלי� של סדר די� מהיר מספר הדיוני� הממוצע הוא . 1.71 –המחוזי 

ובבית המשפט , 1.02השלו� מספר הדיוני� הממוצע הוא המרצת פתיחה בבית משפט 

סדר די� , סדר די� מהיר, מספר הדיוני� הממוצע בסדר די� מקוצר,  א� כ�.1.32 –המחוזי 

  105.מיוחד והמרצת פתיחה קט� ממספר הדיוני� הממוצע בסדר הדי� הרגיל

 
בבית סדר די� רגיל  –מספר ממוצע של החלטות בבקשות מקדמיות ובבקשות ביניי

סדר די� מקוצר בבית ; 10.18 –משפט המחוזי הסדר די� רגיל בבית ; 5.36 –משפט השלו� 

 –סדר די� מהיר ; 10.33 –משפט המחוזי הסדר די� מקוצר בבית ; 2.38 –משפט השלו� 

 –משפט המחוזי ההמרצת פתיחה בבית ; 4.33 –המרצת פתיחה בבית משפט השלו� ; 2.69

תביעות אות� א� יבוטל המסלול של המרצת פתיחה ונראה ש  לאור הנתוני� הללו5.27.106

אלצו בתי המשפט לכתוב החלטות רבות יותר מבקשות ביניי� י י,"רגיל"תוגשנה במסלול ה

  . דהיו�לעומת המצב

 בסדר די� רגיל בבית משפט – )במחלוקת ולא בהסכמה (הסתברות לכתיבת פסק די�

 –) שלו�(בסדר די� מקוצר ; 0.268 –) וזימח(בסדר די� רגיל ; 0.17השלו� שיעורה הוא 

בהמרצת פתיחה ; 0.151 –בסדר די� מהיר ; 0.07 –) מחוזי(בסדר די� מקוצר ; 0.029

ההסתברות לכתיבת החלטות , דהיינו. 0.208 –) מחוזי(בהמרצת פתיחה ; 0.149 –) שלו�(

תברות מסוג פסק די� בהליכי� של סדר די� מקוצר והמרצת פתיחה נמוכה בהרבה מההס

  107.לכתיבת פסק די� בהלי� בסדר די� רגיל

ידי השופטי�  צוינה ב)בדקות) (לא בהסכמת הצדדי� (כתיבת פסק די� במחלוקת

כי   עיו� בנתוני� מלמד108.לדיו� מכרעתשל זמ� זה  ולכ� חשיבותו ,כצורכת הזמ� המרכזית

 הוא� בסדר די� רגיל הזמ� הממוצע הנדרש לצור� כתיבת פסק די� בבית משפט השלו

בסדר די� מקוצר בבית ;  דקות1317.7 – בבית המשפט המחוזי; דקות 591.4בממוצע 

בסדר ; דקות 683 – בסדר די� מקוצר בבית המשפט המחוזי;  דקות235.9 – משפט שלו�

בהמרצת פתיחה ; 199.3 – בהמרצת פתיחה בבית משפט השלו�;  דקות132.9 –די� מהיר 

  .  דקות785 – בבית המשפט המחוזי


עדר ית� פסק די� בהישלו� נה בבית משפטשל סדר די� רגיל  בהלי� – אופ� סגירת תיקי

בסדר די� מקוצר בערכאת שלו� ;  מהתיקי�4%�במחוזי בכ;  מהתיקי�8%�הגנה בכ

בסדר די� ;  מהתיקי�21%�מחוזי בכבבית המשפט הבסדר די� מקוצר ;  מהתיקי�53%�בכ

המסקנה שהליכי אינ� עולי� בקנה אחד ע�   ג� נתוני� אלה109. מהתיקי�20%�כבמהיר 

   . לבטל�ישנ� הליכי� יעילי� שאיסדר די� מקוצר והמרצת פתיחה 

 
 .ש�  105
 .ש�  106
 .ש�  107
 .33'  בעמ,99ש "לעיל ה, גלו� וטרבולוס, מרגל�וינשל 108
 .34'  בעמ,�ש  109



  ריבוי המסלולי� להגשת תובענה אזרחית? האומנ� טובי� השניי� מ� האחד  ו"עתש על אתר ט משפטי�

    

101  

 במלאי התיקי
 הכולל במערכת הקיי
 התיקי
 מספר התיקי
 שנפתחו ונסגרו ומספר

, 32,934 נפתחו – סדר די� רגיל בבית משפט השלו� – 110 בשנתיי
 שנבדקובתי המשפט

נסגרו , 3,931 נפתחו –סדר די� רגיל בבית המשפט המחוזי ; 58,859לאי במ, 36,844נסגרו 

במלאי , 55,821נסגרו , 56,862 נפתחו –סדר די� מהיר ;  תיקי�8,480במלאי , 4,009

במלאי , 24,317נסגרו , 25,265 נפתחו –סדר די� מקוצר בבית משפט השלו� ; 59,523

; 143במלאי , 114נסגרו , 120פתחו  נ–סדר די� מקוצר בבית המשפט המחוזי ; 13,705

המרצת ; 2,184במלאי , 4,126נסגרו , 3,730 נפתחו –המרצת פתיחה בבית משפט השלו� 

מנתוני� אלה . 1,474במלאי , 1,909נסגרו , 1,892 נפתחו –פתיחה בבית המשפט המחוזי 

 די�  מכלל התיקי� שנפתחו בשני� שנבדקו הוגשו בהלי� של סדר20.3%�נית� ללמוד כי כ

 מכלל 29.5%�לעומת כ,  מהתיקי� הוגשו בהלי� של המרצת פתיחה4.5%�ו, מקוצר

א� יבוטלו הליכי סדר די� מקוצר והמרצת : ודוק. ההליכי� שהוגשו בהלי� של סדר די� רגיל

חלק ניכר מהתביעות אשר היו יכולות להידו� במסלולי� אלה יידונו במסלול העמוס , פתיחה

  . של סדר די� רגיל

  האמפירי והנתוני
 הגולמיי
מסקנות ממצאי המחקר  )ג(

שינוי הכלל לא , ג� כאשר לפנינו הלי� שעל פני הדברי� נראה שהוא מחייב שינוי, כידוע

 על כ� חשוב 111.בהכרח יתק� את המצב אלא עלול להביא דווקא לתוצאה גרועה עוד יותר

, כאמור.  את הכלללבחו� נתוני� אמפיריי� רלוונטיי� בטר� מתקבלת ההחלטה לשנות

ממצאי . בטר� הוגשו המלצות ועדת רונ� היו לפני הוועדה נתוני� אמפיריי� חלקיי� בלבד

מחקר משקלות ובסיס מסד הנתוני� שפורס� לאחרונה אינ� מורי� שיש לקבל את ההמלצה 

לכל הפחות יש צור� במחקר . לבטל את ההליכי� של סדר די� מקוצר והמרצת פתיחה

  . טר� משני� את המצב הקיי�אמפירי משלי� ב

סדר די� מסלול של  בני� עד עתהדונתיקי� שהיו חלק ניכר מה, א� יבוטלו הליכי� אלה

, הלי� שמשקלו גבוה בהרבה 112, סדר די� רגיל או בהמרצת פתיחה יידונו בהלי� שלמקוצר

   113.הגברת העומס על מערכת בתי המשפטללחוסר יעילות ודווקא וביל והדבר עלול לה

� שיקולי� של חיסכו� במשאבי� אינ� מעידי� שיש לבטל את הליכי סדר די� לפיכ

הואיל ולפי הנתוני� האמפיריי� החלקיי� הקיימי� מדובר בהליכי� , מקוצר והמרצת פתיחה

  . המפחיתי� את עלויות הצדדי� וחוסכי� מזמנו של בית המשפט

, זמ� שיפוטי רב יותרגרו� דווקא לצריכת יכנגד הטענה כי ביטול ההליכי� המיוחדי� 

ביטול ההליכי� המיוחדי� לא יביא לצריכת זמ� , שמדובר בשופטי� מיומני�כנית� לטעו� ש

 
 .1.9.2012הכוונה לתיקי� שנותרו במלאי עד ליו� " במלאי"כי , נעיר. 99ש "לעיל ה, מרגל�וינשל  110
 .58' בעמ, 8ש "לעיל ה, צבי�למשל רוז�  111
אשר ג� הוא יעיל יותר , הואיל וחלק מה� היו נדונות בהלי� של סדר די� מהיר, בכל התביעותאי� מדובר   112

 . מהלי� של סדר די� רגיל
שמשקלות התיקי� נמוכי� יותר בהליכי� המיוחדי� בהשוואה להלי� , אנו ערי� לכ� שעצ� העובדה  113

שהתיקי� המתנהלי� בהליכי� , למשל, יתכ�. אינה מצביעה בהכרח על מסקנה כי ה� יעילי� יותר, הרגיל
די , יחד ע� זאת. מיוחדי� מעוררי� שאלות פשוטות יותר בהשוואה לתיקי� המתנהלי� בהלי� רגיל

לטעמנו בנתוני� האמפיריי� שנאספו כדי להצביע על הצור� במחקר אמפירי משלי� בטר� יבוטלו 
 .ההליכי� המיוחדי�
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במרכזו עומדת השאלה א� זיכרו� תיק שכ� למשל אשר ל. מזה שנצר� כיו�שיפוטי רב 

,  לחוק המקרקעי�8 למכר מקרקעי� עומד בתנאי� הנדרשי� בסעי� דברי� בנוגע

יידו� בהלי� של סדר די� , שנדו� כיו� בהלי� של המרצת פתיחה,  זהתיק. 1969–ט"התשכ

יבח� שופט מיומ� ומנוסה  כי במסגרת הלי� זה נית� לטעו�.  תתקבל הצעת הרפורמהרגיל א�

הוא יוכל , וא� ימצא שלא,  בי� הצדדי�א� לפי כתבי הטענות יש מחלוקות עובדתיות

בדומה למה שקורה כיו� במסגרת , יו� קצרלקבוע כי אי� מקו� לשמיעת ראיות או לקבוע ד

  . הלי� המרצת פתיחה

שופט מיומ� ומנוסה יכול לנהל את הדיו� במשאבי� דומי� ג� ללא ג� א� נניח כי 

 ולא תמיד מאפייני התיק שנדו� ,"מיומ� ומנוסה"לא כל שופט הוא , המסלולי� המיוחדי�

, משפט השלו�בעיקר בבתי , מי�שופטי� מסוי. ו�בפניו מאפשרי� לו לנהל דיו� יעיל ונכ

על כ� ג� .  עמוסי� יותר ומנוסי� פחות114, רוב� הגדול של התביעותותאליה� מוגשש

 של בתי מבני� את שיקול דעת�אשר ,  חשוב לשמר את המסלולי� המיוחדי�מסיבה זו

  .ולפי הנתוני� האמפיריי� המצויי� בפנינו ג� חוסכי� בזמ� שיפוטי, המשפט

אינ� מספקי� מענה לכל הנתוני� האמפיריי� שעמדו לבחינתנו שי�  חשוב לציע� זאת

לא . א� לאוטל את ההליכי� המיוחדי� נטיות להכרעה בשאלה א� ראוי לבהשאלות הרלוו

 התיקי� מהו שיעור, האחת: או תשובות על כמה שאלות רלבנטיותעלה בידנו לקבל נתוני� 

בהקשר זה עולה  ? לפסי� רגילי�הועברוושהוגשו בסדר די� מקוצר או בהמרצת פתיחה 

ובמוב� זה ,  הול� לאיבוד בבירור התאמת התיק לסדר די� מקוצררבשזמ� שיפוטי  החשש

 עוד נית� לטעו� כי לרוב שופטי בית המשפט מעבירי� 115.תכ� שהלי� זה אינו יעיליי

כ� נית� לטעו� . להידו� בסדר די� רגיל" מורכבות"תובענות מסוג המרצות פתיחה שה� 

הנתוני� על אודות המרצת הפתיחה המוצגי� במאמר זה ה� שיקו� של המרצות פתיחה ש

  . א� ג� לטענה זו אי� כל בסיס אמפירי, שלא הועברו לסדר די� רגיל" פשוטות"

ה� נית� פסק די� בלא שבהתובענות המוגשות בסדר די� מקוצר מהו שיעור , השנייה

כי ממילא היה נית� פסק די� ית� לטעו�  אשר לשאלה זו נ116?שהוגשה בקשת רשות להתגונ�

  . ג� לו נוהלו בסדר די� רגיל, עדר הגנהיבה

  רשות להתגונ�הוגשו בסדר די� מקוצר לא ניתנשהתובענות איזה שיעור מהב, השלישית

ברור שיעילות ההלי� ,  ככל שמקרי� אלה רבי�? בקשת רשות להתגונ�הוגשהלאחר ש

  . גדלה

ולטעמנו ללא נתוני� אמפיריי� ,  שאלות חשובות אלהלמרבה הצער לא קיי� מידע על

ואי� מקו� , בוודאי ניכרת כמו הרפורמה המוצעת, רלוונטיי� לא ראוי לערו� רפורמה

  117.להסתמ� על מידע אנקדוטי גרידא

 
ראו הרשות השופטת בישראל . תי משפט השלו� נפתחו בב2013 מכלל התיקי� שנפתחו בשנת 84%  114

נבדק  (elyon1.court.gov.il/heb/haba/dochot/doc/shnati2013.pdf) 2014( 9 2013 שנתי לשנת ח"דו
 ).4.4.2015ביו� 

 .6' פסב ,21 ש"לעיל ה, בובלילעניי�   115
במדד משקלות התיקי� לא נית�  כי מחקר המשקולות עורכיבשיחה ע� לגבי שאלות אלה ואחרות נמסר  116

המרצת הפתיחה סדר הדי� המהיר ו, מקוצראת תיקי סדר הדי� ה, מבחינה טכנולוגית, "לסמ�"היה 
 לא די כ�לו, שהועברו למסלול של סדר די� רגיל וכי הבדיקה נעשתה לפי הגדרת התיקי� בסו� כל הלי�

 . ידי המחברי�לעבנתוני� האמורי� לענות לשאלות שנשאלו 
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 בתקנותבמאמר זה הצגנו נתוני� אמפיריי� המתייחסי� למסלולי� הקיימי� , זאת ועוד


הלי� סדר הדי� הרגיל ישתנה ויהיה , רפורמה כמקשה אחתא� תתקבל הצעת ה. בנוסח� כיו

 ג� הוספת הליכי� מקדמיי� 118.דומה יותר במתכונתו להלי� של דיו� מהיר הקיי� כיו�

 וג� ההצעה לקיצור כתבי הטענות יש בה� כדי לקצר את הזמ� 119במסגרת הצעת הרפורמה

תכ� שא� לצמצ� את מספר ויי, את מהל� הדיו� עצמו, שיידרש לשופטי� כדי להתכונ� לדיו�

ויהיה , בנסיבות אלה הנתוני� האמפיריי� שהוצגו לא יהיו רלוונטיי�. התובענות הנדונות

  .אמפירית חוזרת של ההליכי� שייוותרו לאחר יישו� הרפורמהצור� בבחינה 

  שיקולי� נוספי�. 2

 חשוב )ex postשיקולי (מלבד שאלת ייעול ההליכי� שכבר מתנהלי� בבתי המשפט 

הכוונת התנהגות� העתידית של שיקולי דהיינו , ex anteלהתייחס ג� לשיקולי� מסוג 

כיצד ישפיע ביטול המסלולי� המיוחדי� על מספר , במילי� אחרות. מתדייני� פוטנציאליי�

אי� לבטל את כי ג� שיקולי� אלה תומכי� בעמדה ,  כפי שנראה120.התביעות שתוגשנה

  . קר אמפירי מקדי� בטר� יבוצע מחההליכי� המיוחדי�

נראה ששיקולי� של הכוונת התנהגות ,  את ההלי� של סדר די� מקוצרא� נבח� לדוגמה

, כאשר התובענה מתאימה למסלול של סדר די� מקוצר, כפי שראינו. מצביעי� על יעילותו

 אלא עליו ,להגיש כתב הגנהמוקנית הואיל ואי� לו זכות , לנתבע קשה יותר להתגונ� מפניה

מכוח תקנה . חשו� את גרסתושבו עליו ל ת רשות להתגונ� ולצר� אליה תצהירבקשלהגיש 

לתקנות רשאי בית המשפט לקבל את בקשת הרשות להתגונ� או לדחותה תו� ) ג(205

אפשרות זו מקצרת . הסתמכות על הבקשה בלבד וייתור הצור� להידרש לתצהיר התומ� בה

קל יותר לממש את תביעתו במסגרת ההלי� לתובע כיו� ברי ש, מנגד. עוד יותר את ההלי�

כ� ירבו סיכויי התובע לזכות , ככל שהתביעה מתאימה להלי� של סדר די� מקוצר .המקוצר

 להפר ייטו,  בסדר די� מקוצרות נגד� תביעשאפשר שיוגשו י� פוטנציאליי�נתבעעל כ� . בה

לסוג כזה של  פחות מנתבעי� פוטנציאליי� שאינ� חשופי� את חובותיה� בדי� המהותי

 
The Roles of Litigation, Burbank. Stephen B , 80 לגבי חשיבותו של מידע אמפירי ראו למשל  117

It seems neither disrespectful of other disciplines nor “) (2002(707 , 705. EVR .L.U .ASHW
 of more law professors in overly protective of my own to suggest that securing the interest

and , empirical work is important if data are to replace anecdotes in policy debates concerning
UDGING J ,ENNGAZEL H; )”changes in the rules of the litigation game, as the predicates of

)2010 (186– 183USTICEJIVIL C. 
כי א� על פני הדברי� ברור ,  לדו� בכל התביעות בהלי� מקוצר חורגת מתחומי מאמר זההשאלה א� ראוי  118

הדבר מבטא העדפה של מהירות ויעילות הדיו� על פני בירור מקי� ויסודי של הטענות והראיות על מנת 
 .ככל שמדובר בענייני� מורכבי� ששווי� משמעותי, עמדה זו נראית לנו בעייתית. להגיע לחקר האמת

 . הצעת הרפורמהפרק ב ל  119
הכללי� הדיוניי� משפיעי� על החלטותיה� של  ("998' בעמ, 18ש "לעיל ה, "סדר הדי� האזרחי"קלמנט   120

משו� שה� משפיעי� על תוצאות , הצדדי� עוד לפני פרו� הסכסו� כיצד לנהוג לפי הדי� המהותי
 בטר� ננקטי� צעדי התייעלות ראו ex anteלגבי חשיבות בחינת שיקולי� מסוג "). גלעא� ית, הסכסו�

 . 121–120'  בעמ,2 ש"לעיל ה, למשל קלמנט ושפירא
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 שגר�האיו� של אחריות משפטית לכל הנזקי� , כ� 121. שאינ� מתאימות להלי� זהתביעות

 במילי� .של העלות החברתית של ההתנהגות העוולתית ex ante המעוול מספק הפנמה

אצל נתבעי� קיומו של הלי� של סדר די� מקוצר מייצר תמרי� כלכלי נראה כי , אחרות

על מנת למנוע התנהגות עוולתית ואת הנזק שהיא י זהירות פוטנציאליי� לנקוט אמצע

ולכ� ג� על הרווחה החברתית ,  חיוביתרווחת� של פרטי� בחברה לע  השפעת�122.גורמת

עלול להביא לא רק להעברת  ביטול ההלי� של סדר די� מקוצר, הלפי ניתוח ז 123.המצרפית

� להגדלת ס� כל התביעות גא אל,  עד כה בסדר די� מקוצר לסדר די� רגילהתביעות שהוגשו

  . שתוגשנה לבתי המשפט

בוודאי לא בטר� ייאספו הנתוני� , אנו סבורי� כי אי� לבטל את ההליכי� המיוחדי�

גישה ג� בשל הביקורת האמורה שהובעה בארצות הברית על אודות ה, האמפיריי� החסרי�

) שנכשלו(ונות זאת ג� על רקע הניסי .הנהוגה במערכת הפדרליתסובסטנטיבית �הטרנס

המיוחדי� ולא לצמצמ� כפי שמוצע בהצעת הרפורמה בלא להרחיב את מספר המסלולי� 

" רגיל"גרת הלי� פרוצדורלי ניהול כל ההליכי� האזרחיי� במס. תמיכה אמפירית מספקת

קט� (יתאימו לכל סוגי ההליכי�  אשר צור� ליצור כללי� כלליי� וגמישי�ובי� היתר ה, אחד

לבזבוז זמנ� של בתי המשפט , דווקא לפגיעה ביעילותעלול לגרו� , )ופשוטמורכב , וגדול

ניהול כזה עלול . לבתי המשפט שיקול דעת רחב מדי הוא משאיר ו,וכספ� של הצדדי�

   124. משופט לשופטתי�תהא שונה לע לכ� שההתייחסות לענייני� דומי� לגרו�

ת לשמור על זכויותיה� על מנ, מושכלות ראשוני� ה� כי בשיטת המשפט האדוורסרית

על הפרוצדורה להבנות את שיקול דעתו של השופט למסגרת דיונית ברורה , של בעלי הדי�

 השימוש בהלי� 125.ולא להשאירה לשיקול דעתו הסובייקטיבי של השופט היושב בדי�

לא יביא להבניית שיקול הדעת של בית המשפט ) לצד דיו� מהיר(פרוצדורלי עיקרי אחד 

כ� בעיקר כאשר .  בגדר המלצה בלבד–פיכת� של כללי הפרוצדורה לגמישי� אלא יביא לה

בהצעת הרפורמה נקבע כי בד בבד ע� ביטול ההליכי� המיוחדי� יינת� לבית המשפט 

 הדבר ייצר סובייקטיביזציה של ההלי� 126.שיקול דעת לנהל את ההלי� ניהול אקטיבי

 
, בנקי�(ככל שמדובר בגופי� גדולי� , נית� להטיל ספק בטיעו� זה של הכותבי�. 107–106' בעמ, ש�  121

לא , לגבי תביעות אלה. הנוהגי� לעשות שימוש תדיר בהלי� של סדר די� מקוצר, )'וחברות ביטוח וכ
נית� לטעו� , זאת ועוד. ברור עד כמה קיומו של הלי� זה מייצר הרתעה מראש מצד נתבעי� פוטנציאליי�

כי הלי� של סדר די� מקוצר בו עושי� שימוש אות� גופי� גדולי� מהווה חס� ממשי בפני גישה 
 לעיל ,צבי�רוז�. של מעוטי יכולת והדבר עשוי להוות שיקול בעד ביטול ההליכי� המיוחדי�לערכאות 

 . 157' בעמ, 8ש "ה
 :JOSEPH RAZ, THE CONCEPT OF A LEGAL SYSTEMלגבי כללי� ככלי להכוונת התנהגות ראו למשל   122

AN INTRODUCTION TO THE THEORY OF LEGAL SYSTEM 125–126 (1980) ; סדר הדי� "קלמנט
 .193–187' בעמ, 8ש "לעיל ה, צבי�רוז�; 1000–998' בעמ, 18 ש"לעיל ה, "האזרחי

 STEVEN SHAVELL, ECONOMIC ANALYSIS OF ACCIDENT LAW 190–192 (1987); LOISראו למשל   123

KAPLOW & STEVEN SHAVELL, FAIRNESS VERSUS WELFARE 15–38 (2002). 
 'בעמ, 8ש "לעיל ה, צבי�לגבי השפעת הפרוצדורה על עיצוב הזכויות המהותיות והיקפ� ראו למשל רוז�  124

185–186 ,193–201 . 
 .55'  בעמ,17 ש"לעיל ה, של שוור�למראו   125
הוראות פרק זה יחולו על כל ) א: "( ש�104 'תק, בפרק הדיו� המהיר בהצעת הרפורמהלמשל או ר 126

, בית המשפט רשאי לקבוע כי תביעה המוגשת לבית משפט השלו� [...] :באחד ממקרי� אלה, תביעה
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כאשר כל תיק יתנהל על פי שיקול דעתו ותפיסת עולמו , ")רגיל"במסלול העיקרי ה(הדיוני 

הפעלת שיקול הדעת . של השופט האינדיווידואלי וראייתו הקונקרטית את התיק הנדו� לפניו

תדייני� לא יוכלו וצדדי� מ, באופ� זה תגרו� לחוסר אחידות ולפגיעה בוודאות הדיונית

 מסקנה 127.לדעת כיצד לכלכל צעדיה� ג� ברמה הפרוצדורלית ולא רק ברמת הדי� המהותי

שכפי שראינו מלמד כי הרחבת שיקול הדעת , זו עולה בקנה אחד ג� ע� הניסיו� האמריקני

כמו ג� לייקור , של בית המשפט גורמת להיעדר עקיבות באופ� שבו סדרי הדי� מיושמי�

   128.�ניהול ההלי

אשר יש בה כדי להבנות את שיקול , הבניית שיקול הדעת אינה זרה ג� להצעת הרפורמה

 לתקנות המוצעות מציעה בררת 157כ� למשל תקנה . הדעת בנוגע לסוגיית הוצאות משפט

וכ� , מחדל שלפיה ייפסקו הוצאות משפט בסו� ההלי� בכפו� להיות� סבירות והוגנות

 לתקנות סדר 511עת בית המשפט שבשל הוראות תקנה למעשה היא מצמצמת את שיקול ד

התקנות המוצעות מגבילות , למעשה. הדי� האזרחי אינו מוגבל בפסיקת הוצאות משפט

מתו� ההבנה כי שיקול דעת נרחב לבית , במידה מסוימת את שיקול דעתו של בית המשפט

וששונות זו , �המשפט גורר שונות גבוהה בפסיקת ההוצאות בי� בתי משפט ושופטי� שוני

   129.פוגעת בשוויו� בי� בעלי הדי� במערכת המשפט

הנימוקי� שבה� דנו בפרק זה מובילי� למסקנה כי מלבד שיקולי� של חיסכו� 

הכוונת התנהגות ג� שיקולי . יש יתרונות חשובי� נוספי� להליכי� המיוחדי�, במשאבי�

ט אשר יש בה כדי לסייע  והבניית שיקול דעתו של בית המשפשל מתדייני� פוטנציאליי�

מצביעי� דווקא על המסקנה כי אי� , לבית המשפט וליצור אחידות ושוויו� בי� בעלי הדי�

  . בוודאי לא בטר� נער� מחקר אמפירי משלי�, מקו� לבטל את ההליכי� המיוחדי�

 
 .א� סבר כי היא מתאימה לכ�, תידו� כתביעה במסלול כאמור, ל דיו� מהירשאינה תביעה הנדונה במסלו

בית המשפט רשאי לית� בכל עת הוראות לכל עניי� שבסדרי הדי� : "מורה כ�ה לתקנות 169 'ראו ג� תק
 ."ככל שייראה לנכו� לש� הגשמת מטרת תקנות אלה, וכ� לתק� כל פג� או טעות בכל הלי�

מדינת  4628/93ית� לראות ביקורת דומה שהובעה על ההלכה שנקבעה בע�א בקשר ע� הדי� המהותי נ  127
�מ) 1991(ישראל נ� אפרופי� שיכו� ויזו� �במסגרת פרשנות חוזה קיי� רק ) (1995 (265) 2(פ�ד מט, בע

, כ�. שבמסגרתו יש להביא בחשבו� את כל הגורמי� והנסיבות שבכוח� לסייע לפירוש החוזה, שלב אחד
בי� ). ועל כ� תמיד יש להזדקק לנסיבות החיצוניות בעת פירוש החוזה, זי� שלשונ� ברורהמשו� שאי� חו

, לפיה חוזי� לעול� אינ� ברורי� וכל תוצאה ניתנת להשגה באמצעות פרשנותשהיתר נטע� שהלכה זו 
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, גרידא" פרוזדור"הואיל והפרוצדורה היא . חשובה עוד יותר בתחו� הפרוצדורלי מאשר בדי� המהותי

ורי� לשאו� לכללי� פשוטי� ובריש " ועל כ� – הדי� המהותי –שאמורה להוביל את הצדדי� לטרקלי� 
 3749/12א "רע" (מנת לצמצ� את ההתדיינות בסוגיות של פרוזדור בדר� לטרקלי��ככל האפשר על

 )).1.8.2013, פורס� בנבו( לפסק דינו של הנשיא גרוניס 18' פס, סטר' עוז נ�בר
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 ).1993 (475 יז עיוני משפט" ושיפוט ואקטיביז� שיפוטי

 124, 107  טמשפטי� על אתר " מתווה לדיו�–רפורמה בהוצאות משפט בהלי� האזרחי "אלו� קלמנט   129
)2015 .( 



  ו"תשע על אתר ט משפטי�   ער� טאוסיג וארתור קליימ�

106  

 סיכו� . ה

 המרצת –ו בשאלה א� ראוי לבטל את המסלולי� המיוחדי� להגשת תובענה נדבמאמר זה 

שהציגה הצעת א� ביטול� אכ� עולה בקנה אחד ע� המטרות  ו–פתיחה וסדר די� מקוצר 

 להחזיר את מעמד התקנות ככלי מרכזי וחשוב לניהול סדרי המשפטי� –הרפורמה 

במאמר  130.פישוט וקיצור ההליכי� לש� קיו� הלי� ראוי והוג�, תו� ייעול, האזרחיי�

עומס המוטל על בתי המשפט ופחות התמקדנו בעיקר בשיקולי� של יעילות ושל ה

זאת בעיקר על רקע העובדה שהנמקות ועדת רונ� . בשיקולי� אחרי� מעול� ההגינות והצדק

נגעו למידת ) אשר עמדו ברקע להצעת הרפורמה הנוכחית(לביטול המסלולי� המיוחדי� 

  .יעילות� של ההליכי� הללו ולא לשאלת היות� הוגני�

 .ו מאז פורס� דוח ועדת רונ� עולה תמונה שונה מהצפוימ� הנתוני� האמפיריי� שנאספ

נראה כי הממצאי� האמפיריי� הקיימי� אינ� תומכי� במסקנה כי הליכי סדר די� מקוצר 

ועל כ� ביטול� עלול , והמרצת פתיחה ה� מסלולי� יעילי� פחות מהלי� של סדר די� רגיל

 .וטל ממילא על המערכתדווקא להכביד על מערכת המשפט ולהגביר את העומס הכבד המ

עלול לפגוע במטרותיה המרכזיות , כפי שהוצע בהצעת הרפורמה, לכ� ביטול מסלולי� אלה

   .צדק מתק� ושלטו� החוק, הרתעה יעילה: של מערכת המשפט

ג� שיקולי� של הכוונת התנהגות� של מתדייני� תומכי� בהשארת ההליכי� , בנוס�

בעה בארצות הברית על מצב שבו הלי� פרוצדורלי וכ� ג� הביקורת שהו, המיוחדי� על כנ�

  . אחד משמש לכל סוגי התובענות ועל הניסיו� שכשל לשנות מצב זה

לפני סיו� נחזור ונציי� כי מעיו� בנתוני� שהוצגו במחקר משקולות ובמסד הנתוני� לא 

, או מי מה�, משמעיות לשאלה א� יש מקו� לבטל ההליכי� המיוחדי��נמצאו תשובות חד

ע� זאת אנו סבורי� כי הנתוני� שהוצגו מעידי� שאי� לבטל את ההליכי� . � לאוא

אשר , המיוחדי� טר� ייאספו נתוני� אמפיריי� נוספי� בשאלות הפתוחות שהצגנו לעיל

כ� ג� יש לבחו� את השאלה . באמצעות� יהיה נית� לקבל תמונה מלאה של המצב הקיי�

בי� היתר א� קיומו של הלי� סדר , � המיוחדי�כיצד צדדי� היו מתנהגי� אלמלא המסלולי

בטר� נבחנו . די� מקוצר משפיע על מספר� של הפרות הסכ� בידי נתבעי� פוטנציאליי�

) החלקיי�(כאשר הנתוני� , השאלות הללו ודאי אי� למהר ולבטל את ההליכי� המיוחדי�

  .הקיימי� כיו� מצביעי� דווקא על יעילות�
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