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   הקדמה–א "רפורמה בסד

  מאת

  * משה גל

, תנובת המאמרי� והבעות הדעה בתחו� סדר הדי� האזרחי זוכה לעדנה בתקופה האחרונה

 במסגרת הרפורמה 2014–ה"התשע, פרסו� טיוטת תקנות סדר הדי� האזרחיבעקבות 

הוא אפוא משב רוח , יהיו ביקורתיי� ככל שיהיו, פרסו� מקב� של מאמרי�. המוצעת

לא רק בהיק� , בדור האחרו� חלה דעיכה רבה בענ� משפטי זהשכמדומה הדבר . רעננה

אלה .  בהתייחסות אל סדרי הדי� כחלק מההלי� המשפטי,בעיקרוא� , ג�המחקרי� אלא 

 הקשורי� להלי� האזרחי כעניי� של טורח וכהסדרי� מלאי� מהגופי�לא מעט אצל נתפסי� 

  .אי� בה� צור�שומיותרי� שכמעט 

או שמא , "תרבות"זה נדרש הסדר שיהיה בו כדי לשנות באחת את העל רקע 

של ההתנהלות הדיונית בהלי� האזרחי תו� התאמת המסגרת הדיונית לעיד� , "התרבות�תת"

 והעקרונות הדיוניי� בהלי� 1984–ד"התשמ, תקנות סדר הדי� האזרחי, ואכ�. המודרני

 עברו עדכו� מינורי בלבד � ה1984כאשר בשנת , 1963 בתקנות משנת �האזרחי נקבעו ברוב

לעתי� של פרקי� שלמי� ולעתי� של , לאחר מכ� הותקנו מעת לעת תיקוני�. וניסוחי בעיקר

דמה הגיעה אל פתחה של הִק . בלא ראייה קוהרנטית של ההסדר בכללותו, תקנות בודדות

 של המבני� ניכרבשיפור , מערכת בתי המשפט בתכנת מחשוב מהמתקדמות בעול�

, בכלי עזר שיפוטיי� כגו� עוזרי� משפטיי�, יבת העבודה של שמיעת המשפטי�סבבו

 של כלי � מאחור נותרו פיתוח א�, ועוד כיוצאי� באלהניכרתבהתקדמות ניהולית ומנהלית 

שמיעת ההלי� ויתר סדרי ).  הפלילי ודיני הראיותוכ� של(העבודה לשמיעת המשפט האזרחי 

ת� לאלה משנות הארבעי� והחמישי� של המאה הדיו� האזרחיי� כיו� דומי� במהו

  .הקודמת

 שנערכו בכללי הפרוצדורה , בהיקפי� שוני�,נית� למצוא דוגמאות רבות לרפורמות

, )The Civil Justice Reform Act of 1990 – CJRA – 1990( בארצות הברית :האזרחית

,  ורפורמה נוספת לאחרונה)Access to Justice( הרפורמה של לורד וול� – 1999(באנגליה 

הג� שהימשכות הליכי� היא בעיה  .)2009(ובהונג קונג  )קסו�'רפורמת ג – 2013�ב

שראל היא רבה בהשוואה למדינות ביחומרתה , אופיינית לכלל מערכות בתי המשפט

הימשכות הליכי� זו פוגעת באמו� הציבור במערכת המשפט וביכולתה של . המפותחות

, ציבור המתדייני�ב פוגעת  היא בראש ובראשונה.ביעילות ייעודה חר אהמערכת למלא

  .  איננו משפט צדקסבירות�עד כדי אי משפט ממוש� .הזכאי להלי� משפטי הוג� ויעיל

, בשיתו� ע� אג� התקציבי� במשרד האוצר,  האמור יזמה מערכת בתי המשפטבשל

.  מערכת בתי המשפטה שלתעבוד ייעוללתהלי� משות� לגיבוש תכנית נרחבת לשיפור ו

 
 .שופט ומנהל בתי המשפט בדימוס  *



  ו"תשע טעל אתר  משפטי�  משה גל
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 אשר לוותה על, "שלדור " בש�התהלי� קוי� בסיועה המקצועי של חברה לייעו� אסטרטגי

ידי   ועל, במערכת בתי המשפט באנגליהניכרתשכאמור הוביל רפורמה , ידי הלורד וול�

  .  שתכנ� רפורמה במערכת הפדרלית באוסטרליה,וייסברוט' פרופ

שלל ההמלצות שגובשו ב נדב� אחד בלבד היאהאזרחי הרפורמה המוצעת בסדר הדי� 

 המלצות בעניי� התשתית הניהולית של ובה� , מערכת בתי המשפטה שללש� ייעול עבודת

ניהול פרואקטיבי של ההלי� , של תיקי�" מלאי ותיק"התמודדות ע� צמצו� , המערכת

כלל של ו� יישל ובמר� לבחינהמערכת בתי המשפט פועלת בימי� אלה . השיפוטי ועוד

  . מה�אחתהיא בתיקו� תקנות סדר הדי� האזרחי  הרפורמה המוצעת .ההמלצות

 לעצב הסדר חדש שיהיה בו כדי להחזיר את מעמד היא המוצעת  של הרפורמהמטרתה

לפשט ולקצר את ,  לייעלכדי, התקנות ככלי מרכזי וחשוב לניהול סדרי המשפטי� האזרחיי�

 וביעילות לתוצאה נכונה וצודקת להגיעלי� שיאפשר ההליכי� האזרחיי� תו� קיומו של ה

  . מרבית

להביא לפישוט :  מטרותכמה להשיג  המוצעות מבקשות התקנותעל מנת לעשות כ�

ההבדל הבולט הראשו� שבי� התקנות המוצעות לתקנות . ולהאחדה של סדרי הדי� הקיימי�

מיושני�  טול הסדרי�לבי,  עומס קוגנטיבילמניעת, הקיימות הוא בצמצו� מספר ההוראות

 הוא יצירת מסגרת בהצעהבולט נוס� הבא לידי ביטוי הבדל . ומיותרי� ולהקלה בהתמצאות

תובענה . אחידה לפתיחת תובענות בבתי המשפט תו� ביטול הסדרי� מיוחדי� הקיימי� כיו�

דיו� "יצוי� כי ג� תביעה המוגדרת תביעה ב.  בנוסח אחידפתח באמצעות כתב תביעהית

בסייגי�  (ח"ש 75,000 הגדרה שתוסי� לחול על תביעות שסכומ� אינו עולה על ,"מהיר

תביעה אחרת באופ� ניהול אול� היא תיבדל מ, תקנותה לפי תוגש ככל כתב תביעה ,)שנקבעו

   .הדיו� בה

ולא אמות מידה ) rules(הגישה שלפיה סדר הדי� האזרחי הול� תחולת כללי� ברורי� 

 הפעלת ע� הרחבתה של חובת תו� הלב על, אינה תקפה עוד) standards(הניתנות לפרשנות 

של גישה לערכאות והכללת עקרונות חוקתיי� זכויות דיוניות וע� ההכרה בזכות חוקתית 

 הראשו� של התקנות עקרונות � האמור הרפורמה מציעה לקבוע בחלקבשל. בסדרי הדיו�

ה דר� בכל הנוגע להתנהלות ות מוריחלק זה מיועד לה. יסוד של סדרי הדי� האזרחיי�

  .בהליכי� אזרחיי� באשר ה� וכלי פרשני ראשו� במעלה לסוגיות דיוניות שונות

 חסמי� הגורמי� להתארכות דיוני� בבתי להסיר על מנת :קביעת מדדי זמ� וכמויות

שימוש מרובה של עדר התייחסות למועדי� או יהמשפט וכ� כדי להתמודד ע� תופעות של ה

מוצע לכלול בתקנות הוראות המעגנות מדדי זמ� והיקפי� של , עבר לנדרשבניירת מעל ומ

, אחיד ומוגבל בהיקפו, כ� לדוגמה לכתב התביעה עצמו נקבע מבנה חדש. כתבי טענות

אליו יש לצר� בי� ש, הכולל ג� תצהיר לש� פירוט העובדות המבססות את טענות בעל הדי�

הוראות מקבילות נקבעו ג� לעניי� כתב . השאר תצהיר גילוי מסמכי� וחוות דעת מומחי�

 כי המוצעותלצור� אכיפת התקנות נקבע בתקנות ,  קביעות בענייני� אלהבד בבד ע�. הגנה

דרישת התקנות או במדויק ב עומדמסמ� שבעל די� מבקש להגיש לבית המשפט ואשר אינו 

לא , יקפו העניי� המועדי� שהוקצבו להגשתו או לעניי�לרבות ל, הוראת בית המשפטב

החלטת ממסמ� החורג מהוראות התקנות או יהיה אי אפשר להגיש  :במילי� אחרות. יקובל

החלטת בית להתפקיד לבדוק את התאמת המסמ� להוראות התקנות או . בית המשפט
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על . עור� די� במקצועו, "המזכיר המשפטי" הוא ,המשפט יוטל על בעל תפקיד חדש

  . החלטתו יהיה נית� להשיג בפני שופט

שקיפות מלאה בי� בעלי הדי� לפני הגשת ללהביא לגילוי הדדי ומטרה נוספת היא 

פעולות מקדמיות לפני " כוללות הסדר חדש שעניינו המוצעותהתקנות . התובענה ובמהלכה

שמטרתו העיקרית להביא לכ� ששלב הגשת כתב התביעה לא יהיה , "הגשת כתב תביעה

לטענות יתוודע מראש הנתבע שה נועד לגרו� הסדר ז. ההלי�למעשה השלב הראשו� של 

בעת . ושהתובע ידע על עמדת ההגנה עוד לפני הגשת המסמ� הפורמלי,  נגדוהמועלות

כבר יהיו הצדדי� מודעי� האחד המשפט הראשו� �מועד קד�הגשת כתבי הטענות וב

ועד בראש הסדר חדש זה נ, ואכ�. והדיו� צפוי להיות יעיל וענייני הרבה יותר, לטענות משנהו

 את יריעת המחלוקת וללב� � להיער� היטב לקראת ההלי�הצדדיאת הובראשונה להביא 

בכפו� לכל , תו� גילוי הדדי ושקיפות מלאה בי� הצדדי�,  הליכי� משפטיי�קוד� שיינקטו

  . די� ובאופ� שיאפשר לה� להיות מוכני� כראוי לתחילת המשפט

עשויות ג� , יי� לפני הגשת כתב התביעהשנועדו להתק, מוב� כי פעולות מקדמיות אלה

 את הצדדי� ליישב ביניה� את הסכסו� מחו� לכותלי בית המשפט ,כמטרה משנית, להביא

  .  להגשת כתבי טענותיידרשוטר� בעוד 

 �להבטיח קיומו , לערכאות השיפוטיותאת הגישה לקד� בגיבוש ההצעה עמד ג� הצור

 משאב ציבורי מובהק שהוא, וז זמ� שיפוטי יקרובתו� כ� למנוע בזב, של הלי� ראוי והוג�

בו קיי� סרבול בהתנהלות ההלי� השיפוטי ש ,בהקשר זה יש לציי� כי המצב הנוכחי. ומוגבל

�מתדייני� הביא לידי כ� שלא מעט , ומש� הזמ� עד להכרעה שיפוטית בסכסו� הוא ארו

מוצעת היא להביא תכלית הרפורמה ה. שערי בית המשפטאל  מלבוא נמנעי� פוטנציאליי�

לשינוי במצב דברי� זה באופ� שיגביר את אמו� הציבור במערכת המשפט ובכ� יגביר את 

  . אליההגישה

 לפי ויש להניח כי , פורס� להערות הציבורהמוצעותלסיו� יצוי� כי תזכיר התקנות 

,  שינויי� כאלה ואחרי�המוצעות יוכנסו בתקנות  ולפי הנאמר במאמרי� שוני�הערות אלה

  .  נוסח� כפי שפורס� עוד צפוי להשתנותולכ�

 בהסדרי� הדיוניי� ובדר� ניהול ניכרי� טומנות בחוב� שינויי� המוצעותהתקנות 

ודאי רפורמה , ברי כי כל שינוי בתקנות. תקנות הקיימותה לעומתההליכי� האזרחיי� 

� אנו א, התדיינויות ארוכות וריבוי בקשות, צפויי� ליצור שאלות פרשניות, מקיפה

  .רונות הנלווי� למהל� כאמוריעלו על החס ההצעה  היתרונות שיושגו מיישו�משוכנעי� כי




