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  התפקיד הנסתר : ביזור מערכת השפיטה בישראל

  של סדרי הדי�

  מאת

  *צבי	יששכר רוז�

מערכת השפיטה הישראלית מאופיינת מאז ייסודה במבנה מוסדי הייררכי ובאידאולוגיה 

המבנה ההייררכי מבוסס על פירמידה בת שלוש ערכאות שבה כל ערכאה נתונה . ריכוזית

האידאולוגיה הריכוזית באה לידי ביטוי .  מעליהלפיקוח ולביקורת של הערכאה המצויה

כי למרות שהמבנה המוסדי ההייררכי של בתי , המאמר יטע�. בעקרו� התקדי� המחייב

בשלושת , בפועל, המשפט נשאר כשהיה והאידאולוגיה הריכוזית נותרה א� היא על כנה

 כוח רב שתוצאתו העברת, העשורי� האחרוני� עוברת מערכת השפיטה תהלי� של ביזור

בלא שאלה תהיינה נתונות לביקורת על ידי , לשופטי הערכאות הדיוניות לקבל הכרעות

: ביזור זה אירע כתוצאה משתי תמורות שהתרחשו במקביל. ערכאה שיפוטית גבוהה יותר

אשר כתוצאה ממנה מספר התיקי� , "ניהול תיקי�"ל" שיפוט"האחת היא המעבר מ

ת הל� וירד באופ� דרמטי וברוב המכריע של התיקי� האזרחיי� שבה� מתנהל הלי� הוכחו

היא המגמה , השנייה. ההלי� מגיע לכלל סיו� שלא באמצעות פסק די� מנומק) 94%�כ(

בחקיקה ובפסיקה לצמצ� את שיקול הדעת של ערכאות הערעור במת� רשות ערעור על 

 לכ� שמרבית הביא, השילוב של שתי תמורות אלה. החלטות ביניי� של הערכאות הדיוניות

אינ� עוברות , המכריעות את גורל התיקי�, ההחלטות שניתנות על ידי הערכאות הדיוניות

  . תחת שבט הביקורת של ערכאות הערעור

ביזור מערכת השפיטה לא נעשה לאחר תהלי� חשיבה מעמיק ומסודר מצד המחוקק ובתי 

לא מכוונת , ההוא התהווה כתוצא. המשפט באשר ליתרונות ולחסרונות הגלומי� בו

, טכניי� וניהוליי� למראית עי�, של סדרה ארוכה של תיקוני חקיקה וחקיקת משנה, בעיקרה

. ומספר רב של פסקי די� המפרשי� אות� ונותני� לה� תוק�, בתחו� סדר הדי� האזרחי

תולדה של שינויי� מטריאליי� ואידאולוגיי� , בתור�, תיקוני חקיקה ופסקי די� אלה ה�

תמורות אלו . בעשרות השני� האחרונות  שעברה מערכת המשפט בישראלמרחיקי לכת

עיצבו מחדש את האופ� שבו מתנהלי� הליכי� אזרחיי� בישראל ואת תפקיד השופט 

  .במסגרתו

 התמורות. ג. המשפט בבתי העומס בעיית. ב. בישראל השפיטה מערכת ביזור. א. מבוא

  ; תיקי� לניהול משיפוט המעבר. 1; ואחת העשרי� המאה במפנה האזרחי בהלי� שחלו

 הביקורת צמצו�. 3; המקדמיי� ההליכי� לשלב האזרחי ההלי� של הכובד מרכז מעבר. 2

 
, אני מבקש להודות לאורי אהרונסו�. אוניברסיטת תל אביבבהפקולטה למשפטי� , מניי�מ� הפרופסור    *

גליה שניבוי� על שטרחו לכ� ו�תמי קריכליל, אלדור�למיה רויזמ�, דורי ספיבקל, לחנו� דג�, הגר גני�ל
דה תו. וקראו גרסאות מוקדמות של המאמר והעירו הערות מצוינות שסייעו לי לשפרו ולחדד את טיעוניו

וכ� למערכת , רוזנר על עזרת מחקר מעולה�ד עידית צימרמ� ולענת עובדיה"מיוחדת מסורה לעו
על הערותיה� המצוינות ועל העריכה הקפדנית , ובראש� לשיר ויסנברג ולארז גוטוטר, משפטי�

 .והמשובחת של המאמר
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 למהות פרוצדורה בי� המורכבי� היחסי� על. ד. הדיוניות הערכאות החלטות על הערעורית

 מערכתב הביזור על נורמטיביי� הרהורי�. ה. הדיוניות לערכאות הכוח ביזור על והשפעת�

  .ו�כסי. ו. השפיטה

  מבוא

מערכת השפיטה הישראלית מאופיינת מאז ייסודה במבנה מוסדי הייררכי ובאידאולוגיה 

 בבסיסה –המבנה המוסדי של בתי המשפט מבוסס על פירמידה בת שלוש ערכאות . ריכוזית

 כאשר –ובחלק העילי בית המשפט העליו� , בתוו� בית המשפט המחוזי, בית משפט השלו�

. כל ערכאה נתונה לביקורת ולפיקוח של הערכאה המצויה מעליה באמצעות מוסד הערעור

שהוא מאפיי� , בעקרו� התקדי� המחייב, בי� היתר, האידאולוגיה הריכוזית באה לידי ביטוי

אשר השיטה הישראלית שייכת , מרכזי של כל שיטות המשפט במסורת המשפט המקובל

, נה המוסדי ההייררכי של בתי המשפט נותר כשהיהמאמר זה יטע� כי א� שהמב. אליה�

בשלושת העשורי� האחרוני� , בפועל, והאידאולוגיה הריכוזית נותרה א� היא על כנה

שתוצאתו העברת כוח רב לשופטי הערכאות , עוברת מערכת השפיטה תהלי� של ביזור

ית גבוהה הדיוניות לקבל הכרעות בלא שאלה תהיינה נתונות לביקורתה של ערכאה שיפוט

תהלי� זה שינה דרמטית את מער� הכוחות בי� הערכאות הדיוניות לבי� ערכאות . יותר

  . הערעור

 שג� א� נית� להתווכח על רציותו –מאמר זה מבקש לטעו� כי ביזור מערכת השפיטה 

 לא נעשה לאחר תהלי� חשיבה מעמיק ומסודר מצד –הנורמטיבית קשה להפריז בחשיבותו 

לא מכוונת , הוא היה תוצאה. פט באשר ליתרונות הביזור ולחסרונותיוהמחוקק ובתי המש

, טכניי� וניהוליי� למראית עי�, של סדרה ארוכה של תיקוני חקיקה וחקיקת משנה, בעיקרה

. ושל מספר רב של פסקי די� המפרשי� אות� ונותני� לה� תוק�, בתחו� סדר הדי� האזרחי

תולדה של תמורות מטריאליות ואידאולוגיות , בתור�, תיקוני חקיקה ופסקי די� אלה ה�

שמקור� הוא ה� בתופעות גלובליות שאת , מרחיקות לכת שעברה מערכת המשפט בישראל

 וה� בתופעות 1,טביעות אצבעותיה� נית� למצוא בשיטות משפט רבות ברחבי העול�

� תמורות אלו עיצבו מחדש את האופ. מקומיות המייחדות את מערכת המשפט הישראלית

  .שבו הליכי� אזרחיי� מתנהלי� ואת תפקיד השופט במסגרתו

בשלהי שנות השבעי� של המאה העשרי� חל גידול חד במספר התובענות המוגשות 

הגביר את העומס המוטל על השופטי� וגר� להתארכות , כ� נטע�, גידול זה. לבתי המשפט

 זאת נוצרה תחושה של ובעקבות, זמני ההמתנה לבירור תובענות ולעיכוב במת� פסקי די�

בעיית "תחושת המשבר שיצרה . של המערכת השיפוטית משבר המאיי� על עצ� קיומה

לייזומ� של תיקוני חקיקה וחקיקת משנה רבי� בתחו� ) וממשיכה להביא(הביאה " העומס

 שמטרת� המוצהרת או המשתמעת היא ,סדרי הדי� ולשינוי מגמה בפסיקת בתי המשפט

ו� שקיבלו תיקוני החקיקה והפסיקה ותוכנ� הושפעו עמוקות הצבי. להקל את העומס

 מערכות משפט בד בבד ע�מתפנית אידאולוגית שאירעה במערכת המשפט הישראלית 

 
 Stephen C. Yeazell, The למגמה דומה של ביזור לא מכוו� במערכת השפיטה בארצות הברית ראו  1

Misunderstood Consequences of Modern Civil Process, 1994 WIS. L. REV. 631 (1994) .  
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והיא ההפרטה ההולכת וגוברת של הליכי יישוב הסכסוכי� , רבות נוספות ברחבי העול�

  . וה אותהשליו) case management(לניהול תיקי� ) judging(והמעבר משיפוט 

במהל� שנות השמוני� של המאה הקודמת הגיע לשיאו תהלי� ארו� של שינוי 

אשר במרכזו עמדה נסיגה מ� התפיסה שלפיה תכלית מרכזית של ההלי� האזרחי , פרדיגמה

 שינוי 2.והחלפתה בתפיסה שלפיה יישוב הסכסו� הוא העומד במרכז, היא גילוי האמת

וגרר אותה  מגמה של הפרטה בהליכי יישוב הסכסוכי�פרדיגמה זה אפשר מבחינה רעיונית 

הפ� האחד הוא יצוא . המחזקי� זה את זה, להפרטה שני פני� שוני� ומשלימי�. בעקבותיו

הול� וגובר של הליכי� שנדונו כעניי� של מסורת בתו� מערכת השפיטה הציבורית 

 זהו 3).למיניה�מגשרי� ומפשרי� , בוררי�(והעברת� להכרעה של גורמי שיפוט פרטיי� 

הוא ,  יותרהחשובהבולט פחות א� , הפ� השני של ההפרטה. הפ� הגלוי של ההפרטה

ההיגיו� ועול� הערכי� של ההליכי� החלופיי� לפתרו� סכסוכי� , הטמעת� של הכלי�

)ADR ( לתו� מערכת השפיטה הציבורית והפיכת� לאופ� מרכזי שבו מוכרעות תביעות

 לעול� עדיפי� על פני ההכרעה 4פשרה ופישור שיפוטי, טהעל פי הגיו� ההפר. אזרחיות

הנגזרת מחירות , לאוטונומיה של הרצו�, ובעול� הערכי� החדש שהיא מציעה, בזכויות

   .וליעילות עדיפות לקסיקלית על פני גילוי האמת והשוויו�, )liberty(הפרט 

והשתנו תפקידה של מערכת השפיטה הציבורית ותפקידו של השופט בתוכה הלכו 

וכ� בפרדיגמה החדשה הומשגה מערכת השפיטה הציבורית מחדש כמוסד אחד , בהתא�

הכולל מלבד בתי המשפט ג� , מני רבי� בשוק ההול� וגדל של המוסדות לפתרו� סכסוכי�

 הפ� בעקבות זאת 5.ופישור למיניה�) mediation(גישור , )arbitration(מוסדות בוררות 

 המובאי� לפתחו באופ� שיביא אות� לכלל סיו� תיקי�ה תפקיד השופט להיות ניהול

במהירות וביעילות ולא כמי שתפקידו העיקרי הוא להכריע בזכויות ולעצב נורמות 

בחקיקת המשנה ובפסיקה סמכויות השופט בשלבי� , בשל כ� הורחבו בחקיקה. ציבוריות

שרי� לו לסיי� וניתנו לו כלי� רבי� המאפ, )המשפט�ובראש� קד�(המוקדמי� של ההלי� 

השופטי� השתמשו . בפישור שיפוטי או בפסיקה על דר� של פשרה, את ההלי� בפשרה

שימוש הול� וגדל בכלי� שניתנו לה� והחלו להיות פעילי� בעיצוב הליטיגציה ובהשפעה 

פינה , שהיה בפרדיגמה הקודמת מרכז העצבי� של ההלי�, שלב ההוכחות. על תוצאותיה

� המקדמיי� אשר תכליתו העיקרית והמוצהרת הפכה להיות לגרו� את מקומו לשלב ההליכי

 בשל כל 6.לצדדי� לסיי� את התיק שלא באמצעות ניהול ההלי� עד תומו ומת� פסק די�

וכיו� ברוב , מספר התיקי� שבה� מתנהל הלי� הוכחות הל� וקט� דרמטית, האמור לעיל

 
להרחבה על מגמה .  את שינוי הפרדיגמה בישראל�מסמ )1988 (446) 1(ד מב"פ, לוי' ביאזי נ 61/84א "ע  2

  .1.ג פרקבזו ראו הדיו� להל� 
 489–488 ,487 ו די� ודברי�"  הפישור ועל בשורת הגישורעל מגבלות"מירוני ) מוטי(ראו מרדכי   3

  .1992–ב"התשנ, )15' תיקו� מס(בסקירתו את חוק בתי המשפט , )2012(
 . 494, 489' בעמ, ראו ש�" פישור שיפוטי"ו "פשרהלפסיקה ", "פשרה"למונחי�   4
�גישור ו"מרדכי מירוני ראו   5ADR :דרת תפקיד� של בית שמוני� שנות היסטוריה כבסיס לשינוי בהג

 Owen M. Fiss, Against Settlement, 93 ראו ג�). 1999 (32, 29 הרשות השופטת" המשפט והשופט
YALE. L.J. 1073 (1984).   

 . 2.ג פרקראו דיו� להל� ב  6
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 מגיע לכלל סיו� שלא המכריע של התיקי� האזרחיי� הנפתחי� בבית המשפט ההלי�

  7.באמצעות פסק די� מנומק

שא� הוא תוצר של תחושת המשבר , בד בבד אירע שינוי מגמה נוס� בחקיקה ובפסיקה

והוא צמצו� שיקול הדעת של ערכאות הערעור במת� רשות , "בעיית העומס"החרי� שיצרה 

המאה שעברה עד לשנות השמוני� של . ערעור על החלטות ביניי� של הערכאות הדיוניות

לא הוסדרה כלל בחקיקה השאלה באילו מקרי� יש להתיר לבעל די� לערער על החלטות 

בקשות רשות ערעור על החלטות אלה . למדיוהפסיקה הייתה ליברלית , ביניי� דיוניות

 8.הדי� היה בכ� כדי לעשות צדק ע� בעלי בכל עת שלדעת ערכאת הערעור, התקבלו תדיר

לטות ביניי� של הערכאות הדיוניות היו נתונות לפיקוח משמעות הדבר הייתה שהח

ע� השני� הלכה הפסיקה והקשיחה את . ולביקורת הדוקי� יחסית של ערכאות הערעור

באשר לאופ� שבו על ערכאת יותר ונקבעו בה הוראות ברורות , התנאי� למת� רשות ערעור

האלפיי� נכנס ג� בשלהי העשור הראשו� של שנות  9.הערעור להפעיל את שיקול דעתה

ושר המשפטי� א� הוסמ� , התנאי� המגבילי� עוגנו בחקיקה מחייבת. המחוקק לתמונה

 10.לא ברשותג� ,  עליה� מיד ע� נתינת�כלל לערער לקבוע בצו סוגי החלטות שלא נית�

 נשלל לחלוטי� שיקול הדעת שבעניינ� בסמכותו זו וקבע בצו סוגי החלטות השתמשהשר 

ערכאות  בעקבות החקיקה והפסיקה האמורות 11.במת� רשות ערעורשל ערכאת הערעור 

 ,על החלטות ביניי� של הערכאות הדיוניותהערעור מקמצות יותר במת� רשות ערעור 

 של ערכאות שאינו הדוק כבעברוהתוצאה היא שהחלטות אלה נתונות היו� לפיקוח 

  12.הערעור

ניי� דיוניות עוסקות ההצדקה השלטת בפסיקה לשינוי המגמה היא כי החלטות בי

ניהולי מובהק ואינ� בעלות �בעלי אופי דיוניבנושאי� ממילא בחלק גדול של המקרי� 

ולכ� לדחיית הערעור עליה� לשלב הערעור על פסק הדי� בכללותו אי� , השלכות מהותיות

והיא אינה משפיעה לטובה או לרעה על זכויות בעלי , השלכה על תוצאת ההלי� המשפטי

החלטות ביניי� אלה ה� במקרי� רבי� בעלות , כפי שאראה במאמר, מתו של דבר לא13.הדי�

כל החלטה דיונית . השלכות הרות גורל ה� על תוצאת ההלי� וה� על זכויות הצדדי�

על הקצאת סיכוני המשגה וסיכויי הזכייה בי� הצדדי� וכ� על , במינוני� משתני�, משפיעה

 
 Ayelet Sela & Limor Gabay-Egozi, The Role of Judges and Courts in an Era of Vanishing ראו  7

Trials: Evidence from a Civil Trial Court (unpublished manuscript 14.6.2017) . קר� ג� ראו
יצירת מדד משקלות תיקי� להערכת העומס השיפוטי "לוס ו גלו� ויפעת טרבבלענ, מרגל�וינשל

  . )2015 (812, 769  מדמשפטי�" בישראל
 .3. גפרקראו דיו� להל� ב  8
 55/89א "רע; )1990 (206) 2(ד מד"פ, דינת ישראלמ' ל לימיטד נסא� אינטרנשיונ 266/88א "ראו רע  9

  לפסק דינו של השופט מל�8' פס, 595) 4(ד מד"פ, מ"טלקאר חברה בע'  נמ" בע)נהיגה עצמית(קופל 
אליהו חברה  7682/06א "ראו רע" החלטה אחרת" לתנאי� המאפשרי� רשות ערעור על ;)1990(

 .)25.6.2007, פורס� בנבו (אלוש ' נמ" בעלביטוח
 .2008–ח" התשס,)52' תיקו� מס(לחוק בתי המשפט ) ג(52' וס) ג(41 'ס  10
 .2009–ט"תשסה, )סוגי החלטות שלא תינת� בה� רשות ערעור(צו בתי המשפט   11
   .3. להל� בחלק ג,פירוט על מספר בקשות רשות הערעור המועט שניתנו לאחר שינויי� אלה  12
  .3.ק גפרבראו דיו� להל�   13
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 רק 14.כולו המקרי� ה� חורצות את גורל ההלי�  ובחלק מ�,עלויות ההלי� שיוטלו עליה�

כאשר מתבונני� במגמות האמורות יחדיו נית� לעמוד על הביזור העמוק שהתרחש במערכת 

בתקופה זו החקיקה והפסיקה הלכו והצרו את : השפיטה בעשרי� וחמש השני� האחרונות

לטות ביניי� היק� שיקול דעת� של ערכאות הערעור בהיענות לבקשות רשות ערעור על הח

בד בבד ע� ירידה דרמטית במספר התיקי� שבה� מתקיי� הלי� הוכחות וע� עלייה חדה 

, בשיעור התיקי� המסתיימי� בשלבי� המקדמיי� של ההלי� בדר� שאינה פסק די� מנומק

ת הקשר ההדוק בי� פרוצדורה למהות מובילה  הבנ15.פשרהשהמרכזית שבה� היא הסכ� 

המשפיעות תמיד על אופ� התנהלות ההלי� , ות ביניי� דיוניותלמסקנה שחשיבות� של החלט

הופכת גדולה יותר כאשר גדל מספר , ועל תוצאותיו ולכ� ג� על זכויותיה� של בעלי הדי�

משמעות הדבר . ולכ� אי אפשר לערער עליה�, ההליכי� המסתיימי� שלא בפסק די� מנומק

ערכאות הדיוניות לקבל הכרעות היא שהחקיקה והפסיקה העבירו כוח רב יותר ויותר ל

ולפיכ� הביזור הבלתי פורמלי והלא מכוו� במערכת , שאינ� נתונות לפיקוח או לביקורת

אורגנו מחדש יחסי הכוחות בתו� מערכת השפיטה בי� , מבלי משי�, כ�. השפיטה הל� וגדל

הערכאות הדיוניות לבי� ערכאות הערעור באופ� שהערכאות הדיוניות הפכו עצמאיות 

 .ואוטונומיות הרבה יותר
א� למעשה , זה המקו� להבחי� בי� שני כוחות המושכי� לכאורה כל אחד לכיוו� אחר

מצד . מעצימי� זה את זה ומובילי� לתוצאה זהה של ביזור הול� וגובר במערכת השפיטה

 של ערכאות הערעור על תוכ� ההחלטות של המהותיהפיקוח , כפי שהוסבר לעיל, אחד

וכ� הפכו ערכאות אלה הפכו עצמאיות יותר , ת הדיוניות הל� ופחתשופטי הערכאו

 על שופטי הערכאות האדמיניסטרטיביהפיקוח  ,מצד שני. ואוטונומיות בקבלת החלטות

בעבר היו הכלי� שעמדו לרשות הנהלת בתי המשפט ונשיאי . הדיוניות דווקא הל� וגבר

כדי לדעת מהו מספר ) לתיתהמופקדי� על השופטי� מבחינה מנה(הערכאות הדיוניות 

ומהי המהירות שבה תיקי� אלה , התיקי� המצויי� בטיפולו של כל אחד מ� השופטי�

בעיית "אול� המשבר שיצרה . ומידת העניי� שלה� בכ� הייתה פחותה, מוגבלי� –נסגרי� 

גרר אחריו עניי� מערכתי רב במספר התיקי� המתנהלי� בבתי המשפט השוני� בכל " העומס

 לכ� הצטרפו פיתוחי� 16.ו� וכ� בזמ� שעובר בי� פתיחת התיקי� לבי� סגירת�רגע נת

יומי אחר מספר � המאפשרי� מעקב צמוד ויו�–המשפט � ובראש� מערכת נט–טכנולוגיי� 

כיו� השופט הוא חלק ממערכת , בשונה מבעבר, לפיכ�. התיקי� הנידוני� בידי כל שופט

אופיינת ברמות הולכות וגוברות של בקרה הנשלטת מלמעלה והמ, ביורוקרטית משוכללת

הירידה ברמת הפיקוח המהותי והעלייה ברמת הפיקוח . ופיקוח אדמיניסטרטיביי�

 
  .4. גפרקראו דיו� ודוגמאות להל� ב  14
  .2.ק גפרראו דיו� ונתוני� להל� ב  15
מחלקת המחקר של הרשות השופטת בשלהי שנת תפיסה משברית זו הייתה אחת הסיבות להקמתה של   16

לערו� מחקרי� שיסייעו בניהולה של הרשות השופטת ויקדמו את האיכות והיעילות "שמטרתה , 2010
שהתמנה לכהונת נשיא בית המשפט , ר אשר גרוניס"ד) בדימוס(הנשיא ". של מערכת המשפט בישראל

הביע עניי� רב במחלקת המחקר וקיד� אותה ה� מבחינת התקציבי� שהוקצו לה וה� , 2012העליו� בשנת 
  השופטתמדינת ישראל הרשות" מחלקת מחקר של הרשות השופטת"ראו . מבחינת מעמדה בתו� המערכת

elyon1.court.gov.il/heb/Research%20Division/Research%20Division.htm )  נצפה לאחרונה ביו�
23.6.2017 .(  
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הפיקוח : האדמיניסטרטיבי מובילות יחדיו להגברת הביזור הלא מכוו� במערכת השפיטה

 האדמיניסטרטיבי והלח� הממסדי שהוא יוצר על השופטי� לסגור תיקי� במהירות מגביר

ואילו , את התמרי� של השופטי� לסיי� תיקי� בשלב מוקד� של ההלי� ולא לנהלו עד תומו

הפיקוח המהותי ההול� וקט� מאפשר לה� לשלוט בהלי� ולעשות בו כרצונ� מבלי להיות 

   .נתוני� לביקורת מצד ערכאות הערעור על החלטותיה�

� ואנשי ִמנהל שביקשו מחוקקי, חשוב להדגיש שאינני טוע� לקונספירציה מצד שופטי�

ובכלל זה שינוי , סדר היו� המתהווה לנגד עינינו. במודע לקד� סדר יו� חדש בבתי המשפט

 של סדרה ארוכה של תולדההוא , יחסי הכוחות בי� הערכאות הדיוניות לערכאות הערעור

הכרעות נקודתיות בחקיקה ובפסיקה שנועדו להתמודד ע� בעיות אשר לדעת קברניטי 

בניסיו� , ובראש� העומס המוטל על השופטי�, משפט בתי המשפט סובלי� מה�מערכת ה

ע� זאת הפתרונות שבחרו מקבלי ההחלטות גרמו שלא . אמתי לייעל את המערכת ולשפרה

  .במתכוו� לביזור מערכת השפיטה
מאמר זה ש� לו למטרה לחשו� את הרובד העמוק והסמוי מ� העי� בחלקו הגדול של 

 – ה� בחקיקה וה� בפסיקה –וא יראה את האופ� שבו הכרעות דיוניות ה. ההלי� האזרחי

פועלות הלכה למעשה ואת ההשפעה הרבה שיש לה� על יחסי הכוחות בתו� מערכת 

. תאגידי� ומוסדות, המשפט וכנגזרת שלה� ג� על הזכויות הדיוניות והמהותיות של פרטי�

המאמר יתאר תופעות , י� אחרותבמיל. הדיו� שאערו� להל� יהיה ברובו תיאורי והסברי

תיאור התופעות . שאירעו בעול� המשפט בעשורי� האחרוני� ויסביר את הגורמי� לה�

והבנת� ה� בעלי חשיבות רבה מכיוו� שבלא הבנה מעמיקה של התהליכי� העוברי� על 

וא� אי אפשר להשפיע עליה� , עול� המשפט אי אפשר להערי� אות� מבחינה נורמטיבית

ת� באופ� שיעלה בקנה אחד ע� המטרות והערכי� שמערכת המשפט מבקשת ולעצב או

ע� זאת בחלקו האחרו� של המאמר אעלה הרהורי� ראשוניי� באשר למשמעות . לקד�

  . הנורמטיבית של תופעת הביזור במערכת השפיטה

 סביר מהו ביזור במערכת השפיטהא הראשו� פרקב :פרקי� חמישהלהמאמר נחלק 

. ררכית וריכוזיתיהי  הישראלית היאמערכת השפיטהלפיה שה השלטת עמוד על התפיסוא

 בבתי המשפט ויעמוד על" בעיית העומס"בות ביקורתיב השני של המאמר ידו� פרקה

 הבעיה ועל ההטיה להתמודד ע� שיטות משפט שונותפתרונות שוני� שהוצעו ב

עמוד על שינוי י,  המאמר לבו שלשהוא לב,  השלישיפרקה. האידאולוגית הגלומה בה�

, הפרדיגמה באשר לתפקיד מערכת השפיטה הציבורית ולתפקיד השופט במסגרתה

שהיווה תשתית הכרחית לייזומ� של תיקוני ו, שהתרחש בי� היתר כמענה לבעיית העומס

לאחר . חקיקה וחקיקת משנה רבי� בתחו� סדרי הדי� ולשינוי מגמה בפסיקת בתי המשפט

טכניי� שנראי� על פני הדברי� , הפסיקה החדשהו חקיקהה תיקונייראה המאמר כיצד  מכ�

 לשינוי עמוק במער� קרי, הביאו בסופו של דבר לביזור במערכת השפיטה, וחסרי חשיבות

הולכי� פיקוח וביקורת שהתבטא ב ,הכוחות בי� הערכאות הדיוניות לערכאות הערעור

אדו� במעבר וכיח טענה זו על מנת לה. הערכאות הדיוניותעל ערכאות הערעור של ופוחתי� 

תיקוני החקיקה  יידונואחר כ� ". ניהול תיקי�"לתפיסה של " שיפוט"מתפיסה מערכתית של 

ופסקי הדי� שגרמו למעבר של מרכז הכובד של ההלי� משלב ההוכחות לשלב ההליכי� 

 בחקיקה ובפסיקה שתוצאתה צמצו� הול� וגדל  החדשה תידו� המגמהלבסו� .המקדמיי�
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 הדעת של ערכאות הערעור במת� רשות ערעור על החלטות ביניי� של הערכאות של שיקול

  אקשור את החוטי� ואבהיר כיצד שתי המגמות הרביעי של המאמרפרקב .הדיוניות

 של המאמר יועלו הרהורי� החמישי פרקב. ביזור במערכת השפיטהליחדיו הביאו  האמורות

חסרונותיו לאור הספרות התאורטית נורמטיביי� ראשוניי� באשר ליתרונות הביזור ו

 לעומקה תאפשר דיו� אטע� כי רק הבנה של תופעת הביזורא� בחלק זה . העוסקת בכ�

  .מושכל בה ועיצובה באופ� שיעצי� את יתרונותיה ויצמצ� את חסרונותיה

   ביזור מערכת השפיטה בישראל. א

שהו נתונה לכמה ביזור הוא מצב דברי� שבו הסמכות לפעול ולקבל החלטות בתחו� כל

 לתופעת הביזור היא הביזור בולטתדוגמה . גופי� במקביל ולא בידיו של גו� מרכזי אחד

מעבר ) כגו� זו שבארצות הברית(ביזור פוליטי משמעותו בשיטת ממשל פדרלית . הפוליטי

כגו� זו (ובשיטת ממשל אוניטרית , של סמכויות שלטוניות מ� הממשל הפדרלי למדינות

לעומת השלטו� .  העברת סמכויות מ� השלטו� המרכזי לרשויות המקומיות–) הישראלית

לקבל החלטות שהחלת� ) שבמקרי� רבי� היא ג� חובתו(ושבסמכותו , שהוא אחד, המרכזי

שכל , השלטו� המקומי מורכב ממקבלי החלטות רבי�, תהיה אחידה על שטח המדינה כולה

כאשר מבזרי� . קט� מ� המדינהאחד מה� שולט על יחידה טריטוריאלית שהיא חלק 

משתנה אופי קבלת , סמכויות מ� הממשל הפדרלי למדינות או מ� השלטו� המרכזי למקומי

השולט על , וג� יחסי הכוח בי� המרכז, ההחלטות מאחיד ושוויוני לפלורליסטי ודמוקרטי

משתני� באופ� שהכוח , טריטוריות�השולטות על תת, לבי� היחידות, כלל הטריטוריה

  17.פזר בי� גורמי� שלטוניי� רבי�מת

משמעות . במערכת המשפט תופעת הביזור יכולה להכיל משמעויות שונות ומגוונות

אפשרית אחת היא כי לערכאות שיפוטיות שונות יש סמכות מקבילה לקבל החלטות באות� 

) judicial review(בשיטות משפט שבה� קיימת ביקורת שיפוטית , למשל. סוגי ענייני�

הסמכות לקבוע כי חקיקה ראשית בטלה בשל היותה סותרת נורמה חוקתית נתונה , ריתביזו

ואילו בשיטות משפט שבה� קיימת ביקורת שיפוטית , לכל ערכאה שיפוטית במערכת

הסמכות להכריע בדבר תוקפה של חקיקה ראשית נתונה א� ורק לערכאה אחת , ריכוזית

 דוגמה נוספת 18). מומחיות בשאלות חוקתיותכגו� טריבונל חוקתי נפרד שהוא בעל(ויחידה 

למערכת משפטית מבוזרת במשמעות האמורה היא מערכת משפט שבה יש ערכאות 

, כגו� בית משפט לענייני משפחה(שיפוטיות רבות שלכל אחת מה� תחו� מומחיות שונה 

כאשר , וה� פועלות לצד מערכת שיפוט כללית, )בית משפט כלכלי ועוד, בית די� לעבודה

זאת לעומת מערכת . לכל אחת מה� סמכות שיפוט מקבילה להכריע באות� סוגי ענייני�

 
   .Jerry Frug, Decentering Decentralization, 60 U. CHI. L. REV. 253 (1993)ראו   17
זה במערכת השפיטה הישראלית נדו� לאחרונה במאמרו המצוי� של אורי אהרונסו� הביזור מ� הסוג   18

אהרונסו� טוע� כי ). 2014 (9 זט משפט וממשל" הדמוקרטי בזכות ביקורת שיפוטית ביזוריתהטיעו� "
כפי . א� ביקורת שיפוטית ריכוזית הלכה למעשה, בישראל נוהגת ביקורת שיפוטית ביזורית להלכה

 קרי קיימת אידאולוגיה ריכוזית , ביזור במערכת השפיטה היא הפוכהבדבר הטענה שלי ,שאראה להל�
  . רקטיקה ביזוריתא� פ
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משפט ריכוזית שבה לכל אחת מ� הערכאות המיוחדות סמכות ייחודית לדו� ולהכריע בנושא 

  19.שבתחו� מומחיותה

מערכת המשפט מקבל משמעות מעט שונה והיא שהסמכות " ביזור"במאמר זה המונח 

 בי� אלו הכלליות ובי� אלו –יות מחייבות ניתנת לערכאות הדיוניות לקבל החלטות שיפוט

מפני ביקורת ) א� לחלוטי� וא� במידה רבה" (חסינות" והחלטות אלה –המומחיות 

מערכות משפט מבוזרות לחלוטי� ה� מערכות . ערעורית של ערכאה שיפוטית גבוהה יותר

וכ� ,  בלבד ללא ערכאת ערעורקרי מערכות המורכבות מערכאות דיוניות, חסרות קדקוד

ביזור במשמעות זו יכול שיהיה . מערכות משפט שאי� נוהגת בה� הלכת התקדי� המחייב

ובמידה רבה , בתי הדי� הרבניי� היו.  פורמלי ולא מכוו�לאויכול שיהיה , פורמלי ומכוו�

שיטות משפט שלא כ .בה הביזור הוא פורמלי ומכוו�שמערכת שיפוטית מבוזרת , עוד�

עקרו� התקדי� ", )ובה� ג� שיטת המשפט הישראלית(ליברליות במסורת המשפט המקובל 

א� ששדרת השיפוט של ,  מזאתיתרה 20."המחייב איננו חלק אינטגרלי מעולמה של ההלכה

 )בתי הדי� הרבניי� האזוריי�(בתי הדי� הרבניי� מורכבת לכאורה מערכאות דיוניות 

איננו מוסד שצמח , ככלל, בית די� לערעורי�", )דולבית הדי� הרבני הג(ומערכאת ערעור 

ודבר שכיח הוא שבתי די� מתקשי� לראות בהכרעותיו החלטות , מסורת ההלכתיתתו� הב

מערכת משפט עשויה ,  ואול�21.")ולעתי� א� מתנגדי� בגלוי ליישו� החלטותיו (מחייבות

לכת התקדי� במערכת כזו שולטת ה. להיות ריכוזית להלכה ומבוזרת הלכה למעשה

וא� קיימת ערכאה שיפוטית גבוהה שתפקידה המוצהר הוא להעביר את , המחייב

, החלטותיה� של הערכאות הדיוניות תחת שבט הביקורת הערעורית ולקבוע הלכה מחייבת

אבל מסיבות שונות מרבית ההכרעות אינ� מטפסות במעלה ההייררכייה ואינ� מגיעות לדיו� 

  .ת משפט כזו הביזור מתרחש שלא במכוו� ובאופ� לא מתוכנ�במערכ. בפני ערכאת הערעור

מבחינה .  המשפט הישראלית היא מערכת הייררכית וריכוזיתמבחינה פורמלית מערכת

בתחתית . מוסדית מערכת השפיטה הכללית מורכבת מפירמידה בת שלוש ערכאות

י הדי� שלו  שפסק– הערכאה הדיונית הנמוכה ביותר –הפירמידה מצוי בית משפט השלו� 

בפני בית  ומרבית החלטות הביניי� שלו ניתנות לערעור ברשות, ניתני� לערעור בזכות

המתפקד ה� כערכאה דיונית בסוגי ,  בתוו� מצוי בית המשפט המחוזי22.המשפט המחוזי

ענייני� הנתפסי� בעיני המחוקק אפריורי כחשובי� ומורכבי� יותר מ� הענייני� שנידוני� 

וה� כערכאת ערעור על פסקי הדי� והחלטות אחרות של בית , השלו�בפני בית המשפט 

היושב כערכאת ערעור ,  בראש הפירמידה ניצב בית המשפט העליו�23.משפט השלו�

המוסמ� להעביר תחת שבט הביקורת את כל פסקי הדי� , אחרונה בכל עניי� אזרחי

 
 Ori Aronson, Out of Many: Military Commissions, Religious Tribunals, and theראו   19

Democratic Virtues of Court Specialization, 51 VA. J. INT’L L. 231, 248–251 (2011).  
" 'בני נח'בעקבות פרשת על נישואי� אזרחיי� ? רטוריקה ומהות ירדו כרוכי� זה בזה"אבישלו� וסטריי�   20

 .)2014–2013 (557, 543ז – ומשפחה במשפט
 105ז –ושנתו� המשפט העברי " התקדי� במשפט העברי" ראו ג� זרח ורהפטיג .ש�  21

שלמה  ;)2011 (1446–1339 כר� ג סדר הדי� בבית הדי� הרבניאליאב שוחטמ� ; )�"תשה–ט"תשלה(
 ).ח"תשסה (19 כח תחומי�" ניי�דר� השיפוט הראויה בבתי הדי� הרב "דיכובסקי

 ).חוק בתי המשפט: להל� (1984–ד"תשמה, ]נוסח משולב[חוק בתי המשפט ל 52' ס  22
 . לחוק בתי המשפט40' ס  23
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 אה לידי ביטויב  האידאולוגיה הריכוזית24.וההחלטות של שתי הערכאות הכפופות לו

 הישראלית ת המשפטששיט, המקובל  יסוד מוסד במשפטשהוא ,עקרו� התקדי� המחייבב

 פסק די� הנית� בכל ערכאה שיפוטית הדנה בעניי� כלשהו כערכאה . אליומשייכת עצמה

 והלכת 25,נית� לערעור בזכות לערכאה גבוהה יותר) למעט בית המשפט העליו�(ראשונה 

על הערכאות הדיוניות חובה חוקתית לציית להלכות שנפסקו בבית התקדי� המחייב מטילה 

   26.המשפט העליו�

 הוא הדגיש במפורש בלא 27,עוז�ברכאשר נדרש בית המשפט העליו� לעניי� בפרשת 

שישתמע לשני פני� את חשיבותו של המבנה ההייררכי והריכוזי של מערכת השפיטה 

משמעית �ותיות בפסיקה ואת חובת� החדלצור� שמירת ודאות ויציבות הדי� ומניעת שריר

של הערכאות הדיוניות לציית להלכות של בית המשפט העליו� מכוח הלכת התקדי� 

  : וכ� כתב הנשיא אשר גרוניס בפסק הדי�. המחייב

נשאלת השאלה א� ערכאה שאינה בית המשפט העליו� רשאית לפעול "[...] 

 הלכה שקבע בית היינו לבטל, היא בית המשפט העליו� כאילו הייתה

, כמוב�, אהתשובה לשאלה זו הי. ממנה המשפט העליו� או להתעל�

, ביו� בהיר, נמוכות מחליטות בו ערכאותשא� נשלי� ע� מצב . שלילית

מערכת 'המשפט שלנו ל תהפו� מערכת, לבטל הלכה של הערכאה העליונה

 לפעול על בה כל שופט עושה כרצונו בלא לראות עצמו מחויבש, 'שופטי�

המשפט העליו�   שופט הסבור כי הלכה של בית[...]פי תקדימי� מחייבי� 

 לית� לעמדתו ביטוי בפסק הדי� או, כמוב�, רשאי, מעוררת בעייתיות

להסביר ולנמק את , וא� מחויב, הוא רשאי. תחת ידומבהחלטה היוצאי� 

תו� התחשבות במבנה ההיררכי מ, לעשות כ� בדחילו ורחימו עליו. עמדתו

נית� להניח כי א� קיימת בעיה  .מכובד ומכבד רכת המשפט ובאופ�של מע

יית� בית המשפט העליו� את , העליו� בהלכה כלשהי שפסק בית המשפט

וזה בדיוק מה שקורה  .דעתו לכ� בעקבות פסיקה של הערכאות האחרות

ברור , העליו� א� כל עוד לא נעשה כ� על ידי בית המשפט. בערעור דנא היו�

 טי הערכאות האחרות אינ� אמורי� לסטות מהלכותיו של ביתהוא כי שופ

  28)". נחקק חוק המבטל אותה הלכה כ�אלא א�(המשפט העליו� 

טענת המאמר היא , למרות הדברי� האמורי� והאידאולוגיה הריכוזית המשתקפת מה�

 שחלק מה� מקורו בחקיקה –ששינויי� פרוצדורליי� שאירעו במפנה המאה העשרי� ואחת 

 תמורותתולדה של בעיית העומס ושל העצמ� ה� ש – האחר הוא פרי הפסיקה והחלק

 
 . לחוק בתי המשפט41' ס  24
להוציא , פסק די� של בית משפט בערכאה ראשונה נית� לערעור בזכות("השפיטה : יסוד� לחוק17' ס  25

 כגו� פסק ,לכלל זה יש מספר מצומצ� של חריגי� שנקבעו בחקיקה"). ט העליו�פסק די� של בית המשפ
 . לחוק בתי המשפט64'  ראו ס;די� של בית משפט לתביעות קטנות הנית� לערעור ברשות בלבד

, הלכה שנפסקה בבית המשפט העליו� מחייבת כל בית משפט " כיהשפיטה קובע :יסוד�לחוק) ב(20' ס  26
 ".יו�זולת בית המשפט העל

 .)2013 (678) 1(ד סו"פ, סטר 'עוז נ�בר 3749/12א "רע  27
 . 713–712' עמב, ש�  28
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המטריאליות והאידאולוגיות מרחיקות הלכת שעברו על מערכת המשפט שיתוארו בהרחבה 

שתוצאתו שינוי , לא פורמלית של ביזור במערכת השפיטה בישראל  חיזקו מגמה,להל�

ביזור זה הוא תוצאה . � ערכאות הערעוררדיקלי ביחסי הכוחות בי� הערכאות הדיוניות לבי

המעבר של מרכז הכובד של , האחד: לא מכוונת שהתהוותה בשל שילוב בי� שני גורמי�

והעובדה שהרוב המכריע של התיקי� ) המשפט�ובראש� קד�(ההלי� לשלבי� המוקדמי� 

א האזרחיי� אינו מסתיי� בפסק די� מנומק שנית� לאחר דיו� הוכחות ושמיעת ראיות אל

הסכ� פשרה או פסיקה על דר� של , הפסקת תובענה, כגו� סילוק על הס�, בדרכי� אחרות

 קרי כל החלטה –" החלטה אחרת"שינוי הכללי� החלי� על ערעור על , השני 29;פשרה

 וכ� ע� השני� צומצמה עד מאוד האפשרות לערער על –שאינה פסק די� חלקי או סופי 

קרי את הנתו�  –ר מצרפי� יחדיו את שני הגורמי� כאש,  כפי שנראה להל�30.החלטות אלה

ע� העובדה , שלפיו רוב מוחלט של ההליכי� האזרחיי� אינ� מסתיימי� בפסק די� מנומק

שהחלטות פרוצדורליות הניתנות במהל� ההלי� בערכאות הדיוניות ומטות אותו לכיוו� 

רק לעתי� נדירות עוברות , באופ� שמיטיב ע� אחד הצדדי� ומרע ע� הצד שכנגד, מסוי�

התוצאה היא ביזור ניכר של כוח ההכרעה  –תחת שבט הביקורת של ערכאת הערעור 

   .לערכאות הדיוניות

הסיבה לכ� היא . וברת מערכת השפיטה נותר ברובו הגדול סמוי מ� העי�הביזור שע

 המושתת על עקרונות  ההמשגה השגויה של סדרי הדי� כגו� ידע טכנוקרטי,ראשית: כפולה

לראות שבה אוחזי� משפטני� רבי� אינה מאפשרת לה� , הוליי� ולא על ערכי� מהותיי�ני

" טכניות"ובכלל זה ג� החלטות (את ההשפעה העמוקה שיש להחלטות פרוצדורליות 

 המבנה המוסדי , שנית31.על הזכויות המהותיות של בעלי הדי�) וחסרות חשיבות לכאורה

קה שעליה� מושתתת מערכת השפיטה הציבורית ההייררכי והאידאולוגיה הריכוזית המוצ

עתה אעבור לדו� . בישראל מסתירי� א� ה� את הביזור הלא מכוו� המתרחש במציאות

   .בתהליכי� השוני� שהובילו יחדיו לביזור הלא מכוו� במערכת השפיטה

  בעיית העומס בבתי המשפט. ב

ראלית בשנות השבעי� חברתיי� ותרבותיי� שעברו על החברה היש, בשל שינויי� כלכלי�

 32,של המאה שעברה חל בתקופה זו גידול במספר התובענות המוגשות לבתי המשפט

 
 .825–823, 809' בעמ, 7ש "לעיל ה, לוסוגלו� וטרב, גלמר�ראו וינשל. 2.ג פרק� להל� בראו דיו  29
   .3.ג פרקראו דיו� להל� ב  30
 והאסמכתאות )ההלי� האזרחיצבי �רוז�: להל� ()2015 (186–185 יההלי� האזרח צבי�יששכר רוז�ראו   31

   .ד פרקהדיו� להל� בראו ג�  .המוזכרות ש�
על אלה שהוגשו במידה ניכרת מספר התובענות שהוגשו לבתי המשפט בשנות השמוני� והתשעי� עלה   32

� להקלה בעומס על כמנגנו, ישימות הבוררות"ראו משה בורנובסקי ור� לחמ� . בתקופות מוקדמות יותר
בעוד המספר הממוצע של הליכי� ) ("1992 (270, 269 מ הפרקליט" המשפט בישראל�מערכת בתי

הרי שבעשור לאחר מכ� עמד הממוצע על , 75.1 על 1978–1968אזרחיי� לאל� איש עמד בעשור שבי� 
הליכי� ה  במספר הממוצע של30%� כ חל גידול של1988–1978בעשור שבי� , כלומר.  הליכי�97.3

 16 די� וחשבו� לבדיקת מבנה בתי המשפט הרגילי� בישראלועדה   ראו ג�;")אזרחיי� לאל� אישה
 531,748ת לטפל במספר כולל של  נדרשה המערכ1982בעוד שבשנת (") דוח ועדת אור: להל�) (1997(
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 הגידול במספר התיקי� המוגשי� לבתי המשפט בלא 33.ומגמת העלייה נמשכת עד היו�

זמני המתנה ממושכי� בי� , על פי הטענה, שופטי� למערכת גרר אחריושהוספו מספיק תקני 

 עיכוב במת� פסקי די� בתובענות שהדיו� בה� וכ�לבי� מועד בירורה מועד הגשת התביעה 

  .דורש פתרו� מידיה  מצב זה הוליד תחושה של משבר חרי� במערכת השפיטה34.הסתיי�

תחושה משברית זו עולה מ� הדוחות של הוועדות הרבות שהוקמו למ� שנות השמוני� 

י� הרבי� והתכופי� שוועדת  מ� הדיונ35,המוקדמות על מנת למצוא מזור לבעיית העומס

עורכי ,  ומדברי מלומדי�37 מ� העיתונות הכללית36,חוק ומשפט הקדישה לנושא, החוקה

 
. ליכי�מדובר בהכפלה של מספר הה.  הליכי�1,062,634� נדרשה לטפל ב1996הרי שבשנת , הליכי�

הוא עולה ג� על שיעור . שיעורו של גידול זה עולה בהרבה על שיעור הגידול של האוכלוסייה בתקופה זו
הוא מצביע על העומס הגדל והול� . זוהגידול במספר השופטי� במערכת בתי המשפט במהל� תקופה 

  "). [...]על המערכת
 , תיקי�43,850י המשפט המחוזיי�  נפתחו בבת2008בשנת , 2013לפי דוח הרשות השופטת לשנת   33

 תיקי� בבתי 59,489� טיפס מספר התיקי� שנפתחו ל2013 בשנת . תיקי�360,837ובבתי משפט השלו� 
ראוי לציי� עוד כי מ� הדוח עולה שמספר .  תיקי� בבתי משפט השלו�436,079�המשפט המחוזיי� ול

 ובחלק מ� השני� מספר ,� יש תנודתיותא,  במגמת עלייהתהתיקי� הנפתחי� בבתי המשפט נמצא עקרוני
 , תיקי�452,991 נפתחו בבתי משפט השלו� 2006כ� למשל בשנת . התיקי� הנפתחי� בבתי המשפט ירד

 ומאוחר , בלבד360,837 והיה ת מספר התיקי� שנפתחו בבתי משפט השלו� ירד דרמטי2008ובשנת 
השופטת במדינת ישראל די� וחשבו� לשנת הרשות ראו .  תיקי�436,079� חזר וטיפס ל2013יותר בשנת 

עוד ראוי לציי� שהאופ� שבו מחשבי� את ). 2014( 1998–ח"התשנ,  לפי חוק חופש המידע– 2013
  .מספר התיקי� הנפתחי� מדי שנה בבתי המשפט נתו� במחלוקת ונית� למניפולציה

 ח מחקרי משפט" ותגובה דברי סיכו� – המשפט�במערכת בתי על הרפורמה הדרושה"ראו סיני דויטש   34
  .17' בעמ, 32ש "לעיל ה, דוח ועדת אורראו ג�  .)1990( 7–6ש "ה, 130, 129

שבראשה עמד השופט , כ� למשל בדוח שהגישה הוועדה לבדיקת המבנה והסמכויות של בתי המשפט  35
 עומס ופגורי� בבתי ]...[י� בעשיית הצדק פגורי� בהליכי השיפוט בשל עומס יתר פוגע: "נכתב, לנדוי

, בבתי המשפט וגורמי� להיזקקות לאמצעי� חלופיי� למימוש זכויותהציבור פוגעי� באמו� ג� המשפט 
 " במוב� זה עומס בבתי המשפט טומ� בחובו סכנה לסדר החברתי התקי�]...[כולל פניה אל בעלי זרוע 

דברי� דומי� באשר לעומס . ))1980 (9  די� וחשבו�פטהועדה לבדיקת המבנה והסמכויות של בתי המש(
 ובדוח ,15' בעמ, 32ש "לעיל ה, ולהשלכותיו המסוכנות על מערכת המשפט נכתבו ג� בדוח ועדת אור

 2 די� וחשבו� הועדה לבחינת מבנה מחלקת ניהול שיפוטי( 1999המשלי� של ועדת רביבי משנת 
)1999((.   

,  של ועדת משנה לוועדת החוקה לבחינת מש� ההלי� המשפטי1' ראו לדוגמה פרוטוקול ישיבה מס  36
של (ועדת משנה  של 2' פרוטוקול ישיבה מס; )המשפט העליו�העומס בבית  ()8.12.2003 (16�הכנסת ה

העומס בבתי  ()4.1.2004 (16�הכנסת ה, לבחינת מש� ההלי� המשפטי) ומשפטועדת החוקה חוק 
חוק ומשפט לבחינת מש� , ועדת משנה לוועדת חוקה של 3' פרוטוקול ישיבה מס; )משפט המחוזיי�ה

של  4' פרוטוקול ישיבה מס; )משפט השלו��העומס בבתי ()22.3.2004 (16�הכנסת ה, ההלי� המשפטי
12.10.2004 (16�הכנסת ה, לבחינת מש� ההלי� המשפטי) חוק ומשפט, של ועדת החוקה(ועדת משנה ( 

פרוטוקול ; )השופט סטפ� אדלר,  דיו� בהשתתפות נשיא בית הדי� לעבודה–העומס בבתי הדי� לעבודה (
 העומס בבתי –דיו� דחו� ) (29.7.2008 (17�הכנסת ה, חוק ומשפט,  של ועדת החוקה633' ישיבה מס

8.12.2009 (18�הכנסת ה, חוק ומשפט,  של ועדת החוקה117' פרוטוקול ישיבה מס; )המשפט (
' פרוטוקול ישיבה מס; )לאומי�� דיו� לרגל יו� זכויות האד� הבי–הימשכות ההליכי� בבתי המשפט (

עומס התאבדותו של שופט בשל ) (14.2.2011 (18�הכנסת ה, חוק ומשפט,  של ועדת החוקה340
  ).העבודה

העומס  "ראו לדוגמה ליטל דוברוביצקי. כתבות על העומס בבתי המשפט מתפרסמות תדיר בעיתונות  37
 /www.ynet.co.il 7.8.2003  כלכלה– ynet"  אל� תיקי� מחכי� לטיפול604: בבתי המשפט
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תחושת המשבר  היטיב לתאר את 38.שופטי� וגורמי� בכירי� נוספי� במערכת המשפט, די�

שלמה השופט ) 'בדימ( המשנה לנשיא בית המשפט העליו� הרווחת במערכת המשפט

  39:לוי�

לפעמי� , עומס של תיקי�:  של המערכת השיפוטית גלויי� לעי�חולייה"

חוסר , פיגורי� בכתיבת פסקי די�, המוטל על כל שופט, לא יאמ�שבמספר 

לח� ; שלעתי� קרובות נובע מכ�, סובלנות וסבלנות כלפי ציבור המתדייני�

של סיו� ' מכסות'לעתי� בלתי נאות על בעלי הדי� להתפשר ועמידה ב

הא� יש דר� להתגבר על כל אלה בלי הגדלה .  המחיר אשר יהיהיהיה, תיקי�

יותר , הא� יכולי� אנו לייעל את עבודתנו? משמעותית בתקני השופטי�

מאשר אנו יעילי� היו� והא� אי� אנו מגיעי� לשלב שעוד קש אחד ישבור 

  "?את גבו של הגמל

וצרת מענייני� השיח סביב בעיית העומס בבתי המשפט ותחושת המשבר החרי� שהיא י

ההמשגה של הגידול במספר התיקי� , ראשית: משתי סיבות מרכזיות, וחשובי� לענייננו

במקו� להבינה כבעיה של עלויות , "עומס"המובאי� בפני בית המשפט כבעיה של 

, )cost and delay(מאמירות של ההלי� ושל העיכובי� בניהול ההליכי� ובמת� פסקי די� 

א� , שעליה� מוטל העומס, שגה זו ממקדת את המבט בשופטי�המ. מעוותת את התמונה

הנאלצי� , צרכני המשפט, למעשה הבעיה צריכה להיות מובנת כבעיית� של המתדייני�

. להוציא ממו� רב על ההלי� המשפטי ולחכות זמ� ממוש� עד שעניינ� יתברר בבתי המשפט

 השופטי� ולא כבעיה כבעיה של עומס המוטל על, בראש ובראשונה, ההמשגה של הבעיה

לרפורמות שמטרת� לפתור את הבעיה כפי שזו , מטבע הדברי�, של המתדייני� מובילה

והתוצאה , )מחוקקי משנה ושופטי�, מחוקקי�(מובנת בקרב אדריכלי ההלי� האזרחי 

   40.עלולה להיות פגיעה במתדייני�

 
articles/0,7340,L-2719255,00.html ;"שופט בישראל נדרש לדו� ב� תיקי� בממוצע בכל רגע 1,500

ביניש "רוני סופר ; www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000571034 1.7.2010 גלובס" נתו�
 /www.ynet.co.il/articles 14.2.2011  פוליטי מדיני– ynet" שופטי� לא עובדי� בבית חרושת: בכנסת

0,7340,L-4028339,00.html.  
לדיו� מקי� בבעיית העומס ובתחושת המשבר שהיא הולידה וכ� להפניה לציטוטי� מדברי אנשי   38

 גישה –יעילות וצדק בסדר הדי� האזרחי "רא עורכי די� ושופטי� ראו אלו� קלמנט ורועי שפי, אקדמיה
ש "לעיל ה, לוסוגלו� וטרב, מרגל�ראו ג� וינשל). 2007 (120–114, 75 ז משפט ועסקי�" פרשנית חדשה

ועל א� עמימותו נדמה , העומס שגור בשיח על אודות המערכת המשפטיתמושג  ("772–770' בעמ, 7
בי� השלכותיו המרכזיות של . על השפעותיו ועל הצור� להתמודד עמו, וררי� על קיומואי� עששכמעט 

 הדי� יעינוי, הימשכות ההליכי�, העומס בבתי המשפט נדונות בדר� כלל הפגיעה בנגישותו של הצדק
שחיקת השופטי� וההשפעה האפשרית , הפיחות באמו� הציבור בבית המשפט, והגידול בעלויות המשפט

  ").ות�על התנהל
לקח ומיכאל ב� �דנה כה�, דוד הא� (693, 693 ספר גבריאל ב�" תורת ניהול המשפט"שלמה לוי�   39

 ).2011, עורכי�
ניטול " עומס"כדי להמחיש את העיוות שנגר� מ� ההמשגה של הבעיה של מערכת השפיטה כבעיה של   40

כל הלי� נמש� בממוצע , ה הליכי� בשנ1,000�במערכת האחת נפתחי� כ: לדוגמה שתי מערכות משפט
. עח בממוצ" ש100,000 ועלותו הממוצעת עבור בעלי הדי� ומערכת המשפט ג� יחד היא ,שלוש שני�
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 שבניגוד הסיבה השנייה שבשלה השיח סביב בעיית העומס הוא מעניי� וחשוב היא

טרוניות ומענות בנוגע לחוליי� הרבי� של . אי� מדובר בבעיה חדשה, לתפיסה המקובלת

 מתווספתשאליה� , מערכת הצדק ובנוגע לעומס הרב המוטל על הערכאות השיפוטיות

מלוות מערכות משפט רבות בכל רחבי העול� , הטענה כי המערכת מצויה על ס� קריסה

בניגוד לטענה ,  זאת ועוד41.וכנראה הרבה קוד� לכ�, לפחות מאז העת החדשה המאוחרת

הרווחת שלפיה בעיית העומס בבתי המשפט היא תולדה של הגידול במספר התביעות 

למעשה טענות בדבר עומס כבד בבתי המשפט , שאירע בשליש האחרו� של המאה שעברה

 לכ� 42.סדהלסחבת ולעינוי די� מלוות את מערכת המשפט הישראלית כמעט למ� היוו הגור�

אלא יש לבחו� מה� הפתרונות , אי� להסתפק בשאלה מה� הגורמי� לבעיית העומס

ואילו רפורמות פרוצדורליות יושמו בשיטות משפט שונות ובתקופות שונות על , שהוצעו

 רגיש �פתרונות ורפורמות אלו ה� בבחינת נייר לקמוס או סיסמוגר. מנת להתמודד עמה

יה השלטת באשר להלי� המשפטי וכ� על התפיסות הרווחות שיכולי� ללמד על האידאולוג

  . באשר ליחסי� הראויי� בי� המדינה לפרט ובי� הפרטי� לבי� עצמ� במקו� ובזמ� נתוני�

אפשר לחלק באופ� גס את הרפורמות הפרוצדורליות שהוצעו במדינות המשפט המקובל 

המתאפיינת , שונההתקופה הרא: במאות התשע עשרה והעשרי� לשתי תקופות עיקריות

הסתיימה , ברפורמות שמטרת� פישוט הפרוצדורה ומת� גישה קלה ופשוטה למערכת הצדק

המתאפיינת ברפורמות , ואילו התקופה השנייה, בשנות השבעי� של המאה העשרי�

רמי 'ג. החלה אז ונמשכת עד ימינו, שמטרת� לסגור את דלתות בתי המשפט בפני תובעי�

עשרה להחלי� את הפרוצדורה �הציע בתחילת המאה התשע, למשל, )Bentham(� 'בנת

המטילה עלויות גבוהות על , סתומה ולא מובנת, שאותה הוא תיאר כמורכבת, האנגלית

, )natural procedure" (פרוצדורה טבעית"ב הצדדי� והגורמת לעיכובי� בהלי� ולעיוות די�

שבה השופט , מ� העתיקהמאופיינת בפשטות והשואבת השראה מ� הפרוצדורה שנהגה בז

, יימנע הצור� בעורכי די�, הוא טע�, כ�. פעל בלא כללי� אלא הפעיל את השכל הישר

, )Field( דייוויד דאדלי פילד 43.ופתרו� הסכסוכי� ייעשה במהירות ובעלויות נמוכות

 
 ,א� כל הלי� נמש� בממוצע כשלושה חודשי�, תיקי� מדי שנה 10,000מערכת השנייה נפתחי� ב

 המערכת השנייה .ח בממוצע" ש10,000 ה�והמשאבי� הפרטיי� והציבוריי� שמושקעי� בכל הלי� 
ניסיו� . א� ללא כל ספק היא משרתת טוב יותר את ציבור המתדייני�, לא פחות מ� הראשונה" עמוסה"

 להביא לרפורמות שתפקיד� להוציא תיקי� מ� המערכת ולהעביר� לידי יכוללפתור את בעיית העומס 
או לקבוע כללי� ,  הטובבמקרה) יי� לפתרו� סכסוכי�יבכגו� בוררי� ומוסדות אלטרנט(גורמי� אחרי� 

   .שמטרת� למנוע מתיקי� להיות מוגשי� לבתי המשפט מלכתחילה
היוצרי� עומס בלתי , יש הסבורי� כי תלונות באשר להתדיינות יתר ולניצול לרעה של מערכת המשפט  41

 MATTHEW R. CHRIST, THE LITIGIOUSראו . נשמעו כבר בתקופת יוו� העתיקה, נסבל על המערכת

ATHENIAN (1998).   
דוגמה נוספת לכ� נית� ). 1963 (263, 262 יט הפרקליט" השופט כבורר"הורנשטיי� '  אנפתליראו למשל   42

 שבה� הודגש כי ,70, 64ח הממשלה "ה, 1967–תשכ�זה, למצוא בדברי ההסבר להצעת חוק הבוררות
ני ליישוב סכסוכי� מהיר וחסכו, לשמש אמצעי נוח"התכלית המוסדית לקיומו של מוסד הבוררות היא 

 ). ר" י– ה הוספהההדגש( "ולהקל על ידי כ� את המעמסה שעל בתי המשפטמחו� לכתלי בית המשפט 
 ,JEREMY BENTHAM, SCOTCH REFORM; CONSIDERED, WITH REFERENCE TO THE PLAN ראו  43

PROPOSED IN THE LATE PARLIAMENT, FOR THE REGULATION OF THE COURTS, AND THE 

ADMINISTRATION OF JUSTICE, IN SCOTLAND (1808); JEREMY BENTHAM, A TREATISE ON 
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עשרה את �יזמו באמצע המאה התשע) Graham(ודייוויד גרה� ) Loomis(ארפקסד לומיס 

 את הפרוצדורה איגדההקודיפיקציה .  של סדר הדי� האזרחי במדינת ניו יורקהקודיפיקציה

ע� זו שהונהגה בערכאות ) common law courts(שנהגה בבתי המשפט של המשפט המקובל 

 Field Codeשזכה לכינוי , במסגרת קודקס אחד) chancery courts(שפעלו על פי דיני היושר 

 פעלו מתו� תחושה ,�'בדומה לבנת, ג� ה�. ושהופעל על ידי ערכאה מאוחדת אחת

שהמערכת הדיונית שהייתה קיימת אותה עת הייתה מורכבת מדי וגרמה לעיכוב בניהול 

   44.ההליכי� ולעלויות גבוהות לצדדי� ולמערכת המשפט

שפעלו בארצות הברית בתחילת המאה , )Clark(ארלס קלארק 'וצ) Pound(רוסקו פאונד 

בעיות הקשות של מערכת הצדק וחוסר שביעות הרצו� הרווח טענו א� ה� שה, העשרי�

מסדרי הדי� הנוקשי� והמורכבי� שיובאו לשיטת המשפט , בי� היתר, מתפקודה נובעי�

ה� הציעו להחליפה בכללי פרוצדורה פשוטי� . האמריקנית מ� המשפט המקובל האנגלי

זולה ופשוטה ,  קלהשיאפשרו לפרטי� גישה, )equity(יחסית המבוססי� על דיני היושר 

 הביקורת הנוקבת שהוגי� אלה ואחרי� העבירו על הפרוצדורה שנהגה 45.למערכת הצדק

שבמסגרתה הותקנו , באותה העת הביאה בסופו של דבר לעריכת רפורמה כוללת בסדרי הדי�

   federal rule of civil procedure.(46( כללי הפרוצדורה האזרחית הפדרליי� 1938בשנת 

, ה העשרי� הוסיפו הצעות לרפורמה בסדרי הדי� להופיע חדשות לבקרי�בשלהי המא

הבעיות במערכת הצדק וחולייה יוחסו בתקופה זו . א� הפע� ה� נשענו על טענות מסוג חדש

שתוצאת� עומס רב , לתופעות כגו� התדיינות יתר ולתביעות סרק המציפות את בתי המשפט

עוד נטע� כי בתי המשפט מאופייני� . קי�המוטל על כתפי השופטי� וסחבת בניהול התי

וכי עלות ההתדיינות המוטלת ה� על המתדייני� וה� על משלמי המסי� היא , בחוסר יעילות

גישה לצדק מקבוצות אוכלוסייה הולכות , בתור�, ובעיות אלה מונעות, גבוהה מדי

 1999 באנגליה נכנסה לתוק� בשנת.  הפתרונות שהוצעו השתנו א� ה� בהתא�47.וגדלות

: ה אדני�ארבענשענה על הרפורמה . שנועדה לטפל בבעיות האמורות ,רפורמת הלורד וול�

שמשמעותו העברת סמכויות וכוחות רבי� , )case management(המעבר לניהול תיקי� 

קביעת הליכי� מקדמיי� להגשת תביעה ; לניהול ההלי� מהצדדי� לבית המשפט

)pre-action protocols( ,ת הצדדי� לנקוט פעולות שונות של הידברות והחלפת המחייבי� א

 
JUDICIAL EVIDENCE (1825) .שלו� על סדרי הדי� ובהצעות הרפורמה 'רמי בנת'לדיו� בביקורת של ג 

 Anthony J. Draper, ʽCorruptions in the Administration of Justice’: Bentham’s Critique of ראו
Civil Procedure, 1806–1811, 7 J. BENTHAM STUD. 1 (2004); Amalia D. Kessler, Deciding 

Against Conciliation: The Nineteenth-Century Rejection of a European Transplant and the 
Rise of a Distinctively American Ideal of Adversarial Adjudication, 10 THEORETICAL INQ. L. 

423, 431–442 (2009).  
 Kellen Funk, Equity Without Chancery: The Fusion of Law and Equity in the Field Codeראו   44

of Civil Procedure, New York 1846–76, 36 J. LEGAL HIST. 152 (2015).  
 ,Roscoe Pound, The Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justiceראו  45

29 A.B.A. REP. 395 (1906) . ראו ג�Brooke D. Coleman, The Efficiency Norm, 56 B.C. L. REV. 
1777 (2015).   

 Stephen N. Subrin, How Equity Conquered Common Law: The Federal Rules of Civil ראו  46
Procedure in Historical Perspective, 135 U. PA. L. REV. 909 (1987).   

  . HAZEL GENN, JUDGING CIVIL JUSTICE 52–62 (2010)ראו   47
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חיזוק מוסד הפשרה בקביעת כללי� ; מסמכי� טר� הגשת תביעה לבית המשפט וכתנאי לה

המטילי� את עלויות ההלי� על צד המסרב להצעת פשרה א� תוצאת פסק הדי� נמוכה יותר 

מסלולי� מקוצרי� הפחתת עלויות באמצעות קביעת ; )cost shifting(מ� הפשרה שהוצעה 

   48.וזולי� לתביעות פעוטות ער�

בארצות הברית הביאה בעיית העומס והעלויות המאמירות של ההלי� המשפטי לעריכת 

שבמרכז� הטלת מגבלות פרוצדורליות ניכרות על היכולת , רפורמות בעלות אופי שונה

פורמה הר, האחת: שתי דוגמאות מרכזיות לרפורמות שכאלה ה� אלה. להגיש תביעות

שראשיתה בשנות השבעי� המאוחרות של , )tort reform(ההולכת ונמשכת בדיני הנזיקי� 

ושנועדה להתמודד ע� מה שהוצג כפגיעה קשה ביעילות השוק הנובעת , המאה הקודמת

מעוד� תביעות נזיקיות נגד חברות ביטוח ותאגידי� נוספי� וסכומי פיצויי� גבוהי� שה� 

רפורמה זו באה לידי ביטוי בקיצור ניכר של תקופות ההתיישנות . מחויבי� לשל� לניזוקי�

הטלת מגבלות על , רגולציה על שכר הטרחה של עורכי די�, החלות על עילות תביעה נזיקיות

 הדוגמה השנייה היא המחסומי� הפרוצדורליי� 49.שיקול הדעת של המושבעי� ועוד

נעשי� בכללי הפרוצדורה  חלק� בחקיקה ייעודית ובתיקוני� ה–ההולכי� ונערמי� 

וחלק� האחר בפרשנות שניתנת , )federal rules of civil procedure(האזרחית הפדרליי� 

 50 על היכולת להגיש תביעות אזרחיות בכלל–לחקיקה ולכללי הפרוצדורה בבתי המשפט 

  51.ותובענות ייצוגיות בפרט

 
 LORD WOOLF, ACCESS TO JUSTICE: FINAL REPORT TO THE LORD CHANCELLOR ON THE ראו  48

CIVIL JUSTICE SYSTEM IN ENGLAND AND WALES (1996).  כעשור לאחר שהרפורמה של הלורד
קסו� שנועדה לטפל באופ� ספציפי בבעיית ' הוקמה ועדה נוספת בראשות הלורד ג,ק�וול� נכנסה לתו

 RUPERT JACKSON, REVIEW OF CIVIL LITIGATIONראו . העלויות הגבוהות של ההלי� המשפט

COSTS: FINAL REPORT (2009). לדיו� ברפורמת הלורד וול� הצלחותיה וכישלונותיה ראו Genn , לעיל
  . 59–52' בעמ, 47ש "ה

 The Randolph W. Thrower, Symposium, The Future of Tort Reform: Reforming theראו   49
Remedy, Re-Balancing the Scales, 53 EMORY L.J. 1219 (2004); STEPHANIE MENCIMER, 
BLOCKING THE COURTHOUSE DOOR: HOW THE REPUBLICAN PARTY AND ITS CORPORATE 

ALLIES ARE TAKING AWAY YOUR RIGHT TO SUE (2006).  
 .Patricia W. Hatamyar Moore, The Civil Caseload of the Federal District Courts, 2015 Uראו   50

ILL. L. REV. 1177, 1178–1182; Patricia W. Hatamyar Moore, The Anti-Plaintiff Pending 
Amendments to the Federal Rules of Civil Procedure and the Pro-Defendant Composition of 

the Federal Rulemaking Committees, 83 U. CIN. L. REV. 1083 (2015). בבית לאחרונה עברו 
הראשו� הוא : הנבחרי� האמריקני שתי הצעות חקיקה המבקשות לצמצ� עוד יותר את הגישה לערכאות

The Innocent Party Protection Act (H.R. 725) , המבקש למנוע צירו� בעלי די� אשר קיי� חשש
 Theהשני הוא ; שמטרת� היא להגיש את התובענה לפורו� מדינתי שנחשב לאוהד יותר כלפי תובעי�

Lawsuit Abuse Reduction Act ( H.R. 720; S. 237) , המחייב את בתי המשפט להטיל סנקציות על
שתי הצעות החקיקה עומדות כיו� לדיו� . לבתי המשפט הפדרליי�" תביעות סרק"שהגישו עורכי די� 

   .בפני הסנאט
 .Brian T. Fitzpatrick, The End of Class Actions?, 57 ARIZ. L. REV. 161 (2015); Robert Hראו   51

Klonoff, The Decline of Class Actions, 90 WASH. U. L. REV. 729 (2013).צעת חקיקה מ� העת  לה
 The Fairness in Class Actionהאחרונה המבקשת להקשות עוד יותר על הגשת תובענות ייצוגיות ראו 

Litigation Act and Furthering Asbestos Claims Transparency Act ( H.R. 985) .  
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 של הרפורמות מאמר זה אינו המקו� לדו� בהצלחות המעטות ובכישלונות הרבי�

מטרת הדיו� הקצר שערכתי לעיל הוא להדגי� . האמורות בפתרו� הבעיות שלשמ� ה� יושמו

והרפורמות בסדרי ) האמתית או המדומה(את הטענה כי הפתרונות המוצעי� לבעיית העומס 

הדי� המוצעות והמיושמות בתקופות שונות ובמקומות שוני� מעידי� יותר מכול על 

הערכי� שבבסיסו והאופ� שבו הוא , מטרותיו,  להלי� המשפטיהתפיסה השלטת באשר

וזאת כהכנה לדיו� באופי תיקוני החקיקה והרפורמות שבוצעו מאז שנות , מתפקד בחברה

שהשפיעו עמוקות על מבנה , ובמגמות בפסיקה, השמוני� של המאה העשרי� בסדרי הדי�

   .ההלי� האזרחי בישראל

  מפנה המאה העשרי� ואחתהתמורות שחלו בהלי� האזרחי ב. ג

ברבע האחרו� של המאה הקודמת החלה מערכת השפיטה האזרחית בישראל לשנות את 

שנדונה לעיל וה� בתמורות " בעית העומס"שורשיו של שינוי זה נעוצי� ה� ב. פניה

וחלק� האחר , שמקור חלק� בתופעות מקומיות, מטריאליות ואידאולוגיות מרחיקות לכת

ובסופו , תמורות אלה שינו את פניו של ההלי� האזרחי. ת גלובליותהוא תוצר של השפעו

   .של דבר הביאו שלא במכוו� לביזור במערכת השפיטה

 המעבר משיפוט לניהול תיקי�. 1

שלה ג� השלכות , התמורה האידאולוגית המרכזית שעברה על מערכת השפיטה הישראלית

). case management" (ניהול תיקי�"ל) judging" (שיפוט"היא המעבר מ, פרקטיות ניכרות

על מנת להבי� את מקורותיה של תמורה זו יש לחזור לשנות החמישי� והשישי� של המאה 

סדרי הדי� שנהגו באותו זמ� . שבה� שלטה בכיפה השיטה האדוורסרית הקלאסית, שעברה

והאופ� שבו פורשו בבתי המשפט הושפעו עמוקות מתפיסת העול� הליברלית ומערכי 

המאופייני� באינדיווידואליז� ובחשד עמוק כלפי , וטונומיה והחירות הניצבי� בבסיסההא

המאפיי� המרכזי של השיטה האדוורסרית הקלאסית הוא האמונה . המדינה ומוסדותיה

וכי תכלית זו תושג בדר� , שהתכלית המרכזית של ההלי� האזרחי היא חשיפת האמת

ההנחה שביסוד . עט מוחלטת בניהול ההלי�המיטבית א� תינת� לבעלי הדי� שליטה כמ

, תפיסה זו היא שא� תוענק לצדדי� הניצי� האפשרות להציג את עניינ� בדר� הנראית לה�

תפקידו של ,  כנגזרת של זה52.תצא האמת לאור מתו� ההתגוששות ביניה� בבית המשפט

� ומעורבותו במהל� ההלי, השופט בשיטה האדוורסרית הקלאסית נושא אופי פסיבי

 תפיסת עול� זו באה לידי ביטוי מפורש בפסיקת בית 53.המשפטי חייבת להיות מינימלית

שקבעה כי אל לו לשופט להיות , המשפט העליו� בעשורי� הראשוני� לקיומה של המדינה

 
 Edward F. Barrett, The Adversary System and the Ethics of Advocacy, 37 NOTRE DAMEראו 52

LAW. 479, 480–481 (1962). משנות החמישי� והשישי� המיישמי� את י לפסקי די� ישראליאותדוגמ �
א "ע; )1959 (457, 449ד יג "פ, לנגפוס 'אינגסטר נ 254/58א " ע�הגישה האדוורסרית הקלאסית ה

  ).1964 (521, 518) 3(ד יח"פ, כ�'  נמ" בע"ארדה"חברת  236/64
  .Lon L. Fuller, The Forms and Limits of Adjudication, 92 HARV. L. REV. 353 (1978) ראו 53
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בית . וכי עליו להותיר את המלאכה לבעלי הדי� ופרקליטיה�, מעורב במהל� ההתדיינות

   –המשפט הזהיר כי 

ירד לזירת יאלא , הדי��טמצ� השופט בדיו� בטענות בעליא� לא יצ"

נו של אחד יקח חלק בעניואפילו רק במחשבותיו ובהרהוריו , ההתגוששות

הדבר אינו מתיישב ע�  [...] ייהפ� הוא למעשה לפרקליטו של צד, הצדדי�

הדי� תרוק� �נקיטת יזמה לטובת בעלי. השיטה האדברסרית הנהוגה אצלנו

למעלה ורחוק , ל ישיבת השופט על כס המשפטמתכנו את הסמל ש

רד י י–  או אפילו נראית לעי�– שכ� בצורה שאינה נראית לעי�, מהצדדי�

המשפט לא תרד �אני תקווה שיוקרת בתי. די��השופט למטה ויתחבר אל בעל

  54".עד כדי כ�

, בשלהי שנות השמוני� של המאה הקודמת הגיע לשיאו תהלי� ארו� של שינוי פרדיגמה

 תהלי� זה הועצ� וקיבל דחיפה חזקה מתחושת 55.שורשיו נטועי� במגמות גלובליותש

במרכזו של שינוי הפרדיגמה עמדה נסיגה מ� התפיסה ". בעיית העומס"המשבר שיצרה 

והחלפתה בתפיסה , שלפיה התכלית העיקרית של ההלי� המשפטי האזרחי היא גילוי האמת

בעקבות זאת עברו לקדמת . הוא העומד במרכז) dispute resolution(שלפיה יישוב הסכסו� 

 הסכמה וכיבוד 56,הבמה תכליות וערכי� דיוניי� המתחרי� ע� גילוי האמת כגו� יעילות

פסק הדי� המהווה את קו פרשת המי� והמסמ� בסימו� הברור ביותר את שינוי . רצו� הצדדי�

שאלה א� על בית  במרכז פסק הדי� עמדה ה57.ביאזיהפרדיגמה הוא פסק הדי� בעניי� 

המשפט לתת תוק� להסכמת הצדדי� כי תוצאות בדיקת פוליגר� תכריע את המחלוקת 

ובלא שיהיה לשופט הד� בתובענה שיקול דעת להכריע בניגוד לתוצאות , ביניה� סופית

העל של �שאחזה בעמדה המסורתית שעל פיה מטרת, )השופט ב�(דעת המיעוט . הפוליגר�

 
  ). 1966 (236, 226) 4(כד "פ, זמל' מ נ"ע ב6946 גוש 62חלקה  116/66א "ע  54
 Judith Resnik, The Privatization of המתוארות במאמר בארצות הבריתראו לדוגמה מגמות דומות   55

Process: Requiem for and Celebration of The Federal Rules of Civil Procedure at 75, 162 U. 
PA. L. REV. 1973 (2014)) להל� :Resnik, The Privatization of Process.(  

 קרי סיו� – ה וצרת פשטניתפיסה, בהקשר זה,  המשפטקברניטי בקרב נתפסה" יעילות"חשוב לציי� כי   56
המביני� , ידי אנשי המשפט והכלכלהבמשגת והיא מש כפי מתחכ ולא מתו–מהיר של ההליכי� 

, כאמת מידה הבוחנת את היחס שבי� התועלת הטמונה בהלי� לבי� העלות הכרוכה בו" יעילות"
נית� להפיק מניהול יהיה  ש– הפרטיות והציבוריות –ושמטרתה להביא לכ� שהתועלות המצטברות 

ידי בלדיו� במושג היעילות כפי שהוא מומשג . צאו עליה�נה על העלויות המצטברות שיויתובענות תעל
דוגמה טובה . 58–44 'בעמ, 31ש "לעיל ה, ההלי� האזרחיצבי �חכמי המשפט והכלכלה ראו רוז�

היא הצעת הרפורמה בתקנות , לתפיסת היעילות הפשטנית והצרה שבה אוחזי� ראשי מערכת המשפט
המציעה לייעל את ההליכי� בבתי המשפט באמצעות איחוד , זרחי העומדת כיו� על הפרקסדר הדי� הא

קיצורו והבאתו לכלל סיו� במהירות ,  ההלי�פישוט, המסלולי� שבאמצעות� מוגשות תובענות
מבלי לתת את הדעת לשאלת היחס בי� תועלת� של הליכי� מסוגי� שוני� לבי� העלויות , האפשרית

כ� .  להל�90–85ש "� תמציתי ברפורמה בתקנות סדר הדי� האזרחי ראו טקסט ליד הלדיו. הכרוכות בה�
רפורמה "צבי �רוז�: להל� ()2015 (68 ,28 עור� הדי�" רפורמה מיותרת ומזיקה"צבי �ראו יששכר רוז�
  ").מיותרת ומזיקה

 . 2ש "יל הלע, ביאזיעניי�   57
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קבעה כי א� , וכי כל שאר התכליות והערכי� נסוגי� מפניה,  האמתההלי� האזרחי היא גילוי

, ה� אינ� רשאי�, שהצדדי� יכולי� להתנות על חלק מכללי סדר הדי� האזרחי ודיני הראיות

הכלל המאפשר הגמשה של . "לכבול בהסכמה את שיקול הדעת השיפוטי, בשו� פני� ואופ�

. כתב השופט ב�, "� המשות� של הצדדי�מנת להתאימ� לרצו�דיני הראיות והפרוצדורה על

והשאיפה , די� נכו� וצודק�א� הרצו� להגיע במידת האפשר לפסק, כבודו במקומו מונח"

אשר אי� בינו לבי� גילוי האמת , לפיה המשפט הינו מ� משחק, להילח� בתפיסה הצינית

   58".גוברי� עליו בחשיבות�, והצדק ולא כלו�

סברה כי כל עוד לא נפל פג� בהסכמת ) � וגולדברגהשופטי� אלו(דעת הרוב , ואול�

אי� כל בעיה ע� תניה הקובעת כי שיקול הדעת השיפוטי יוחל� בתוצאות , הצדדי�

. הפוליגר� ואגב כ� הפכה על ראשו את היחס בי� גילוי האמת לבי� תכליות דיוניות אחרות

שפט ממלא את בפסק הדי� נקבע כי בנתנו תוק� של פסק די� להסכמת הצדדי� בית המ

והיא סיו� די� ודברי� שבי� , אחת הפונקציות והמטרות השיפוטיות הראשונות במעלה"

  :וכ� עוד נקבע בעניי� זה". בעלי הדי�

, המטרה של ההלי� השיפוטי במשפט אזרחי היא פתרו� הסכסו� וסיומו"

כאשר , כ��על�ואשר; ובירור האמת אינו אלא אמצעי כדי להגיע לפתרו� זה

 אי� בירור האמת שוב, י� הסכימו ביניה� על דר� סיו� הסכסו�בעלי הד

ובוודאי אי� במניעת בירור , השיפוטי מבחינת ההלי� משמש מטרה כלשהי

משבאו בעלי הדי� על ; היפוכו של דבר. האמת משו� פגיעה בתקנת הציבור

וההסכ� אושר , אשר הבינו את משמעותו, הסכ� ביניה� לפתרו� הסכסו�

על סמ� טענה , הבקשה לביטולו של הסכ� זה, די��� של פסקונית� לו תוק

 שדר� אגב היה ידוע לה� –פי מסמ� שבידיה� �של רצו� לבירור האמת על

 בקשה זו היא הפוגעת בתקנת הציבור של כיבוד –לפני עריכת ההסכ� 

   59".הסכמי� ושל סיו� וסו� להליכי�

 שעיקר� סטייה מ� הגישה ,נה ההלי�שינוי פרדיגמה זה גרר בעקבותיו שינויי� עמוקי� במב

ומעבר לגישה , האדוורסרית הקלאסית שלפיה ניהול ההלי� צרי� להיות נתו� בידי הצדדי�

שמטרתה המרכזית היא לקד� פתרו� , שלפיה התערבות שיפוטית בניהול ההלי� האזרחי

את ע� ז. היא לא רק לגיטימית אלא ג� עניי� שגרתי ומקובל, שיהיה מוסכ� על הצדדי�

שינוי הפרדיגמה לא הסתכ� במעורבות שיפוטית נרחבת יותר בהלי� אלא ביטא שינוי 

בעבר היה . אידאולוגי עמוק הרבה יותר באשר למטרת השפיטה ולתפקידו של השופט

השופטי� נתפסו בעיני הציבור ובעיניה� שלה� ". שיפוט"ההלי� האזרחי מבוסס על 

ד� לגלות את האמת ולהכריע בזכויות ואגב כנושאי משרה ציבורית מטע� המדינה שתפקי

זוהי הסיבה . כ� ג� לקבוע תקדימי� המבטאי� נורמות ציבוריות המחייבות את כלל הציבור

, מעורבות השופט בהלי�. עול� זושבשלה הפסיביות השיפוטית הייתה כה מרכזית בתפיסת 

 או � חוזקכלפינקיטת עמדה , הבאה לידי ביטוי בהשתתפותו בחקירת בעלי הדי� והעדי�

ירידה לזירת  "ה�,  טענות הצדדי� והצעת פשרה שתסיי� את הסכסו�� שלחולשת

 
  . 468' בעמ, ש�  58
 ). ר" י– ה הוספהההדגש (477–476' בעמ, ש�  59
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 פניות לפרקליטו של אחד ת וחסרתניטרלידמות  ההופכת את השופט מ,"ההתגוששות

   . לגיטימיתללאולכ� , הצדדי�

שופטי� החלו להבי� את  –י את פניו טופיתפקיד השה  שינהמהבעקבות שינוי הפרדיג

 באופ� שיביא  תיקי�ניהול יד� ובה בעת החל ג� הציבור לראות בה� מי שאמוני� עלתפק

ולא מי שתפקיד� העיקרי הוא להכריע בזכויות ולעצב , אות� לכלל סיו� במהירות וביעילות

ביורוקרטיות החלו מנהלי בתי המשפט � בהתבסס על תורות ניהוליות60.נורמות ציבוריות

ובעקבות זאת לחלק את העבודה בי� גורמי� , י� נבדלי�לפצל את הטיפול בתיקי� לשלב

 באופ� שא� אחד מה� אינו אחראי –רשמי� בכירי� ושופטי� ,  רשמי�–שיפוטיי� שוני� 

; הבקשות המקדמיות מטופלות בחלק מ� המקרי� בידי רש�: לתיק מתחילתו ועד סופו

שופט "ידי מנוהל ב, שבו מתקיימת הכנת התיק לקראת שלב ההוכחות, המשפט�קד�

; מנוהל בידי שופט, שבו נשמעי� הצדדי� ועדיה� ומוגשות הראיות, שלב ההוכחות; "מוקד

 תהליכי הביורוקרטיזציה של מערכת השפיטה 61.שומת ההוצאות נעשית על ידי רש�ו

את ההלי� ולסיי� תיקי� מהר ככל האפשר גברו בעקבות פיתוחי� " לייעל "ממסדיוהלח� ה

יומי אחר �המאפשרי� מעקב צמוד ויו� –" המשפט�נט"מערכת  ובראש� –טכנולוגיי� 

בעקבות זאת הפ� השופט לחלק ממערכת . מספר התיקי� הנידוני� בידי כל שופט

התמקצעות וחלוקת , ביורוקרטית המאופיינת ברמות הולכות וגוברות של פיקוח מנהלי

  62.העבוד

 להיות פעילי� החלו השופטי�" מנהלי תיקי�"לפי ההמשגה החדשה של תפקיד� כ

מעורבות בהלי� למ� שלביו המוקדמי� לא . בעיצוב הליטיגציה ובהשפעה על תוצאותיה

. אלא כהכרחית על מנת להביא לפתרו� הסכסו� במהירות, נתפסה עוד כבלתי לגיטימית

) ADR(חדירת� של רעיונות וערכי� מעול� התוכ� של ההליכי� החלופיי� לפתרו� סכסוכי� 

י הציבורי גרמה לשופטי� לא רק להציע לצדדי� להעביר את הסכסו� לתו� ההלי� האזרח

אלא ג� ובעיקר להציע לה� לסגור , ביניה� לגישור או לבוררות מחו� לכותלי בית המשפט

 
 יט משפט ועסקי�"  על שפיטה הסדרית ובי� מצוי לרצוי במשפט הישראלי?שופט מגשר"קרני פרלמ�   60

365) 2015 .( 
 לדיו� במגמות דומות של ביורוקרטיזציה של מערכת השפיטה ;702–699' בעמ, 39ש "לעיל ה, לוי�  61

 Owen M. Fiss, The Bureaucratization of the Judiciary, 92 YALE L.J. 1442 בארצות הברית ראו
(1983) .  

גרוניס הרבה להתייחס לחשיבות ייעול ההלי� השיפוטי השופט אשר לשעבר בית המשפט העליו� נשיא   62
אנו במערכת : "2013,  לשכת עורכי הדי�בכינוסמתו� דבריו . מות ניהוליות רבות לש� כ�ונקט רפור

 אחד התחומי� .המשפט מקדישי� תשומת לב מיוחדת ללימוד תהליכי העבודה הפנימיי� לש� שיפור�
 שורה של מאמצי� ניהוליי� מוקדשי� לעניי� זה ]... [ הוא קיצור מש� חיי תיקי� במערכת המשפט[...]

אני  ]... [עד כה נראה כי הרפורמות הניהוליות שהוחלו בשני� האחרונות נותנות את אותותיה� ]...[
אני מקווה שנוסי� לראות ירידה במלאי "גרוניס אשר  (" [...]מקווה שנוסי� לראות ירידה במלאי התיקי�

יבות קיצור להתייחסויות נוספות מאת הנשיא לשעבר לחש. ))2013( 27–26 ,20 עור� הדי�" התיקי�
, מ"מפרק בנק צפו� אמריקה בע' נרל דה פרנס נ'אשורנס ג 3312/04א "רעההליכי� והזמ� השיפוטי ראו 

תדירא� מוצרי צריכה  1514/06א "רע; )2005 ( לפסק דינו של הנשיא גרוניס10, 6' פס, 245) 3(סד "פ
א "רע; )24.4.2006, ופורס� בנב ( להחלטתו של הנשיא גרוניס5–3' פס, אמיר שהי שאול' מ נ"בע

 לפסק דינו של 6–4' פס ,Anton Hubner CMBH & CO. KG' נ) מדיק לייט(סופר מדיק  615/11
  .)27.3.2011, פורס� בנבו(הנשיא גרוניס 
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, )מוצעי� בידי השופט, א� לא תוכנו המדויק, שקווי המתאר שלו(את התיק בהסכ� פשרה 

בעקבות זאת ברוב המכריע של . ל פשרהאו לחלופי� לאפשר לשופט לפסוק בתיק על דר� ש

התיקי� הנפתחי� כיו� בבית המשפט אי� מתנהל הלי� מלא וממצה שבסופו נית� פסק די� 

 בעיני בעלי תפקידי� שוני� בתו� נחשב ולמעשה ניהול הלי� אזרחי עד תומו 63,מנומק

   64.מערכת המשפט לכישלו� של השופט

כמו ג� מערכות שפיטה , ית בישראלמערכת השפיטה הציבור, לסיכו� דבריי עד כה

מבינה את עצמה כיו� כחלק משוק רחב , רבות נוספות בעול� ממסורת המשפט המקובל

 –מגשרי� ושופטי� ,  בוררי�–שבו סוכני� פרטיי� וציבוריי� , "פותרי סכסוכי�"יותר של 

 קרי פרטי� ותאגידי� הנתוני� בסכסו� הדורש, "צרכני�"מתחרי� ביניה� על לב� של 

בתו� המערכת ומחוצה , במסגרת פרדיגמה חדשה זו המשיגו רבי� את סדרי הדי�. פתרו�

, א� לא היחידה, ככלי ביורוקרטי שתכליתו ניהול יעיל של ההלי� שמטרתו העיקרית, לה

ערכי� שמטרתו קידו� זכויות והשגת תכליות �ולא כמכשיר מבוסס, היא יישוב הסכסו�

  65.מהותיות

  של ההלי� האזרחי לשלב ההליכי המקדמיי מעבר מרכז הכובד . 2

בשל התמורות האידאולוגיות והמטריאליות שתוארו בהרחבה לעיל עבר ההלי� האזרחי 

אשר הצדדי� שולטי� , ההלי� האזרחי הפ� מהלי� אדוורסרי טהור. שינויי� מרחיקי לכת

 להלי� המכיל בתוכו מרכיבי�, בניהולו ותפקיד השופט בו הוא בעיקרו תגובתי

מרכז הכובד ,  נוס� על כ�66.שלשופט תפקיד מרכזי בניהולו ובהכוונתו, אינקוויזיטוריי�

ובראש� , של ההלי� הוקד� משלב ניהול ההוכחות לשלב ההליכי� המקדמיי�

הכנת התיק לקראת ) כפי ששמו מעיד עליו(שמטרתו , שהפ� משלב מקדמי, המשפט�קד�

בית המקרי� הוא לא רק את תחילת ההלי� שבמר, העומד בפני עצמו, לשלב מכריע, המשפט

שינויי� מבניי� אלה התאפשרו ובאו לידי ביטוי בסדרה של תיקוני� בחקיקה . אלא ג� סופו

הפרוצדורלית ובתקנות סדר הדי� האזרחי וכ� בפרשנות שיפוטית מחודשת של דברי 

לנהוג , ת�ולעתי� א� חייבו או, החקיקה והתקנות הישני� והחדשי� שעודדו את בעלי הדי�

 
  .812' בעמ, 7ש "לעיל ה, לוסוגלו� וטרב, מרגל�וינשלראו ג�  .7ש "לעיל ה, Sela & Gabay-Egoziראו   63
 :Judith Resnik, Trial as Error, Jurisdiction as Injury בארצות הברית ראו כזאתלתופעה   64

Transforming the Meaning of Article III, 113 HARV. L. REV. 924, 926 (2000) )להל� :Resnik, 
Trial as Error(.  

 Judith Resnik, Managerial Judges, 96 HARV. L. REV. 374 ת ראולמגמות דומות בארצות הברי  65
(1982) ;Resnik, The Privatization of Process ,55ש "לעיל ה ;Owen M. Fiss, The New 

Procedure, 54 REV. JURIDICA .U. P.R. 209 (1985) . למגמות דומות באנגליה ראוGenn ,ש " הלעיל
  .125–78' בעמ, 47

חשוב להדגיש שאי� בכוונתי לטעו� שבשיטות המשפט האינקוויזיטוריות מטרת ההלי� השיפוטי אינה   66
 האדוורסרית –שתי שיטות המשפט , למעשה. גילוי האמת אלא סיו� המשפט במהירות וביעילות

 ליכולת� לעשות באשר ליכולת� להגיע לחקר האמת וה� באשרטוענות לבכורה ה�  –והאינקוויזיטורית 
 כל שבכוונתי לטעו� הוא שבמסגרת .35' בעמ, 31ש "לעיל ה ,ההלי� האזרחי צבי�זאת ביעילות ראו רוז�

י� שימוש הוא אימו� של כלי� אינקוויזיטוריבו אחד הכלי� שנעשה , המעבר משיפוט לניהול תיקי�
  . המאפשר לשופט להיות מעורב בניהול ההלי�
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ודרבנו את השופטי� לקבל עליה� את התפקיד החדש , אחרת לחלוטי� מכפי שנהגו בעבר

   ".מנהלי תיקי� "–שיועד לה� 

בראשות נשיא בית המשפט ,  הפיצה הוועדה המייעצת לסדר די� אזרחי1988באוגוסט 

י� שכללה כמה שינוי, הצעה לתיקו� סדר הדי� האזרחי, העליו� דאז השופט מאיר שמגר

 עיקרי השינוי 67.שהיו סטייה ניכרת מ� האופ� שבו התנהל ההלי� האזרחי עד אותה עת

המוצע היו הנהגת תצהירי� בכתב לש� אימות טענותיה� העובדתיות של בעלי הדי� כבר 

איסור מפורש על העלאת טענות עובדתיות חלופיות , בכתבי הטענות הפותחי� את ההלי�

צר� לכתבי הטענות רשימה של המסמכי� אשר בעלי הדי� בכתבי הטענות וכ� החלת חובה ל

בדברי . כמו ג� רשימה של עדי� שבדעת� להעיד במהל� המשפט, כראיהעומדי� להגיש 

הגברת הבהירות של הגירסה "עה נאמר כי מטרתה המרכזית היא ההסבר שליוו את ההצ

;  כל הצדדי�וגילוי מירבי מראש של הטענות העובדתיות של, אשר מוצגת בכתב הטענות

 הוסי� על דברי 68".דבר זה יאפשר לבעלי הדי� לשקול צעדיה� ללא גישוש מיותר באפילה

סבורני : "ובו כתב, במאמר שפרס�, סטיב� גולדשטיי�' ההסבר חבר הוועדה המייעצת פרופ

, ל" כדברי הועדה הנ–' לפישוטו ולהחשתו, ליעול הדיו�'שהגברת הגילוי המוצעת תתרו� 

שגילוי זה עשוי לתרו� ג� למניעת הצור� , אול� יש להדגיש. עה תדו� לגופוא� אכ� התבי

   69".הדי� להתפשר בשלב מוקד��ידי עידוד בעלי�וזאת על, לדו� בתביעות לגופ�

 שתמכו בהשארת השיטה הדיונית ,המשפטלהצעה זו קמו מתנגדי� מתו� מערכת 

, ר שלמה לוי�" העליו� דבראש מחנה המתנגדי� עמד שופט בית המשפט. שנהגה אותה עת

רק תגביר מבוכה ותסייע לסב� את "וכי א� תתקבל היא , שטע� כי אי� בהצעה כל צור�

 בסופו של דבר היה התיקו� שנעשה בתקנות סדר הדי� 70".לסכלו ולהשהותו, המשפט

ע� . מרחיק לכת פחות מ� ההצעה המקורית, בעקבות הצעת הוועדה, 1991האזרחי בשנת 

הוא נקודת ציו� חשובה בתהלי� ההתנתקות של סדר הדי� האזרחי הישראלי זאת תיקו� זה 

המאפשרת לצדדי� לטעו� בכתבי טענות ככל העולה על , מ� השיטה האדוורסרית הטהורה

רוח� ולנקוט טקטיקות של שקרי� והסתרה מתו� אמונה שהאמת תצא לאור באמצעות 

משחק בקלפי� "וססת על ההתגוששות בי� הצדדי� בבית המשפט והמעבר לשיטה המב

האוסרת על העלאת טענות עובדתיות חלופיות והמטילה על הצדדי� חובות גילוי , "פתוחי�

 לכ� יש להוסי� את החלת עקרו� תו� הלב על סדר 71.נרחבות בשלבי� מוקדמי� של ההלי�

המצטרפת א� , שנעשתה בפסיקת בית המשפט העליו� במהל� שנות השמוני�, הדי� האזרחי

גמה האמורה בחייבה את הצדדי� לפעול בדר� מקובלת ובתו� לב בכל עת שה� היא למ

   72.מפעילי� כוחות משפטיי� דיוניי�

 
 .1988–ג"התשמ, לתיקו� תקנות סדר הדי� האזרחי תזכיר ההצעה ראו  67
 . 1988–ג"התשמ,  נוסח מתוק�,הצעה לתיקו� תקנות סדר הדי� האזרחי לתזכיר הדברי ההסבר  68
 – ה הוספהההדגש) (1990 (666, 663 יט משפטי�"  האזרחיהדי��ארבעי� שנה לסדר"סטיב� גולדשטיי�   69

  ).ר"י
תגובה להרצאתו של פרופסור (הדי� האזרחי �השגות עקרוניות לריפורמה בתקנות סדר"שלמה לוי�   70

 ).1990 (678, 675 יט משפטי�)" גולדשטיי�
 . 1228ת "ק ,1991–א"נהתש ,)2' תיקו� מס(ראו תקנות סדר הדי� האזרחי   71
לדיו� מעמיק וביקורתי בתו� הלב הדיוני ). 1981 (449) 3(ד לה"פ, רצקובסקי' שילה נ 305/80ע "ראו בר  72

 .248–233' בעמ, 31ש "לעיל ה, ההלי� האזרחי צבי�ראו רוז�
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של ההלי� לצד זאת תרמו דברי החקיקה החדשי� ופסקי הדי� שפירשו אות� להפיכתו 

ג� באמצעות נטילת כוחות רבי� מבעלי הדי� והעברת� לבית , האזרחי לאדוורסרי פחות

 שליטתואילו , � הפכו השופטי� להיות מעורבי� הרבה יותר בניהול ההלי�כבו, המשפט

נעשתה ה�  הגברת המעורבות השיפוטית בהלי� האזרחי 73.בעלי הדי� בו צומצמה

שמשמעות� מעורבות רבה יותר , באמצעות הכנסת� של סטנדרטי� רבי� יותר לסדרי הדי�

 וה� באמצעות קביעת 74, לגופוהנדרש למלא את הסטנדרטי� בתוכ� בכל מקרה, של השופט

 ג� 75.כללי� ספציפיי� המקני� לשופט סמכות לפעול מיזמתו וללא כל בקשה מצד בעל די�

.  תפקיד מרכזי1991במקרה זה שיחק התיקו� שנעשה בתקנות סדר הדי� האזרחי בשנת 

 בלבד שהוש� דגש רב יותר על ההליכי� המקדמיי� בכוונה מוצהרת בעקבות התיקו� לא זו

אלא ג� , רו� שהסכסו� יבוא על פתרונו מוקד� ככל האפשר ובלא שינוהל הלי� עד תומולג

חובות , כפי שראינו. ניתנו לשופט כלי� שיסייעו לו לעמוד במשימות החדשות שהוטלו עליו

וא� ניתנה לבית המשפט הסמכות לצוות על , הגילוי המוטלות על הצדדי� הורחבו והוקדמו

עוד , בפני השופט וכ� יעמוד, יאו יקדי� ויגיש תצהיר על עדותוהצדדי� כי כל עד שה� יב

   76.המידע הנחו� לו להערי� טוב יותר את סיכויי התביעה, לפני שלב ההוכחות
בית המשפט  תוק� חוק בתי המשפט באופ� שהוכרה בו במפורש סמכות 1992בשנת 

, ר לבית המשפטהמאפש, )א(א79 וכ� הוס� לו סעי� 77,"להציע לבעלי הדי� הסדר פשרה"
תיקו� זה העניק בידי בית  78.לדו� בעניי� שבפניו על דר� של פשרה, בהסכמת הצדדי�

המשפט כלי רב עצמה נוס� שבאמצעותו אפשר לסיי� את התיק בלא לנהל הלי� מלא של 
בלא להיות כפו� לסדרי הדי� ולדיני הראיות ובלא צור� לכתוב פסק די� מנומק , הוכחות

הורחבו ג� , 1996בשנת ,  כמה שני� מאוחר יותר79.ינה ערעוריתשנית� להעמיד לבח
וניתנה לו הרשות להפעיל� לא רק לבקשת בעלי , משפט�הסמכויות הנתונות לשופט בקד�

, 1963 כבר בשנת לתקנות סדרי הדי�המשפט הוכנס �אמנ� מוסד קד�. הדי� אלא ג� מיזמתו
לברר א� יש מקו� לפשרה  "שת קיבלו השופטי� הסמכה מפור1996בתיקו� משנת � רק א

וסמכות זו א� קיבלה מעמד , שלא בה זכרה בתקנות בגרסת� המוקדמת ,"בי� בעלי הדי�

 
  .69ש "לעיל ה, גולדשטיי�  73
 .219 'בעמ, 31ש "לעיל ה, ההלי� האזרחיצבי �רוז�  74
המאפשרות את ביצוע� של פעולות , משפט� התקנות העוסקות בקד��דוגמה מרכזית לכללי� אלה ה  75

ראו . דיוניות רבות ומגוונות ומקנות לשופט סמכות לבצע פעולות אלה ביזמתו וללא בקשת בעל די�
  .1984–ד"התשמ, תקנות סדר הדי� האזרחיל 144–143תקנות 

, נרל'אשורנס ג בעניי� ).2' תיקו� מס( לתקנות סדר הדי� האזרחי 168והחלפת תקנה ) 5(143תיקו� תקנה   76
מסביר בית המשפט כי אחת הסיבות למת� הסמכות לשופט לצוות על הצדדי� , 252' בעמ, 62ש "לעיל ה

ריה� של בעלי הדי� נמצאי� בפני א� תצהי: " זולהקדי� ולהגיש תצהירי עדות ראשית של עדיה� הייתה
עשוי הדבר לתרו� , הד� בקד� המשפט) שהוא א� שופט והכוונה בבית משפט מחוזי, או הרש�(השופט 

כ� יש בכ� כדי להגדיל את האפשרות שההלי� יגיע . להערכות יעילה יותר לקראת שמיעת ההוכחות
  ".שיינת� לאחר שמיעה מלאה, לסיומו שלא על דר� פסק די�

  .ק בתי המשפט לחו)ב(א79' ס  77
 .)15' תיקו� מס (חוק בתי המשפט  78
? ייקוב הדי� את הפשרה "ינו� ועמוס גבריאל�לדיו� ביקורתי בפסיקה על דר� של פשרה ראו חמי ב�  79

 ).2002 (257 מו הפרקליט" 1984–ד"התשמ, המשפט�א לחוק בתי79לביקורת סעי� 
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אשורנס  בפסק די� 80.המשפט�בכורה על פני הסמכויות האחרונות הנתונות לשופט בקד�
מפורשות כי אחת , אשר גרוניס) כתוארו אז(מפי השופט ,  קבע בית המשפט העליו�81נרל'ג

להביא את הסכסו� "המשפט היא לבחו� את האפשרות �המטרות המרכזיות של קד�מ� 
לאחוז השופט " וכי לש� כ� על 82,"לסיומו שלא על דר� פסק די� שיינת� במסלול הרגיל

,  משמע]. [..על רקע המטרות של קד� המשפט, עליו לגלות יוזמה בקידו� התיק. במושכות
 בעקבות הלח� הממסדי על השופטי� 83".יטורישלב קד� המשפט הוא בעל אופי אינקוויז

גבר מאוד הלח� , ועל פי הסמכויות החדשות שניתנו לה� לש� כ�, לסגור תיקי� במהירות
   84.שהפעילו שופטי� על בעלי הדי� לסיי� תיקי� בפשרה או בפסק די� בדר� של פשרה

 סדר להשלמת התמונה יצוי� כי כיו� עומדת על הפרק הצעת רפורמה מקיפה בתקנות
 מטרה מרכזית של 85.המבקשת להמשי� את המגמות האמורות וא� להעצימ�, הדי� האזרחי

לפשט ולקצר את ההליכי� , לייעל"היא , על פי מנסחיה, הרפורמה המוצעת בסדרי הדי�
בהינת� " והטע� המוצהר לצור� שיש בה ולדחיפות שבחקיקתה הוא 86,"האזרחיי�

, הליכי� האזרחיי� אי� מכוו� ומורה דר� ראוישהעומס בבתי המשפט הוא כבד מנשוא ול

 
 1996עד לתיקו� התקנות משנת . 932 ת"ק, 1996–ו"נהתש, )2' תיקו� מס(ראו תקנות סדר הדי� האזרחי   80

אופי . להכי� את התיק לקראת המשפט עצמו, כפי ששמו מעיד עליו, "המשפט�קד�"ה מטרת יתהי
כגו� לבדוק א� כתבי הטענות , 1963  משנת האזרחי הדי�בתקנות סדרהסמכויות שניתנו בידי השופט 

לערו� רשימת הפלוגתות , ))2(140תקנה (רכי הוכחת הטענות לקבוע את ד)) 1(140תקנה (ערוכי� כדי� 
נושא הפשרה לא הוזכר . מעיד על כ�)) 7(140תקנה (ולקבוע את שלבי הדיו� בתובענה )) 6(140תקנה (

וא� לא הוס� אליה� כאשר הותקנו תקנות סדר הדי� האזרחי מחדש , כלל בתקנות כנוסח� באותה העת
היא בשו� פני� , המשפט�של קד�" לוואי�תוצאת"פשרה יכולה להיות לכ� ג� א� הייתה ה. 1984בשנת 

קד� 'היבטי� עיוניי� של "ראו פנחס גולדשטיי� ומשה בורנובסקי . ואופ� לא הייתה אחת ממטרותיו
 Resnik, The לדיו� במגמה דומה בארצות הברית ראו). 1975 (343–341, 312 ד עיוני משפט" 'משפט

Privatization of Process ,1804' בעמ, 55ש "לעיל ה .  
 .62ש "לעיל ה, נרל'אשורנס געניי�   81
  .251' בעמ, ש�  82
 . 253' בעמ, ש�  83
עדות לכ� אפשר למצוא בתלונות הרבות שהוגשו לנציבות תלונות הציבור על השופטי� בדבר לחצי�   84

שגר� לה� להסכי� לכ� מתו� תחושת , י� מפעילי� על הצדדי� לסיי� את התיק בפשרהעצומי� ששופט
ה� לפרס� חוות כ�שטרסברג) בדימוס( לנציבה דאז השופטת �המספר הרב של תלונות גר". אי� בררה"

 הסכמה של צדדי� להתפשר או לסיי� את התיק בדר� של  עללשופטי� כי" מזכירה"דעת שבה היא 
 8/04חוות דעת  ראו.  בית המשפט או איומי� מצדושמפעיללח� מנ� החופשי ולא פשרה לנבוע מרצו

די�  "הסדרת סכסוכי� בפשרה או בפסק די� בדר� של פשרה"של נציבות תלונות הציבור על שופטי� 
תלונות על ,  למרות חוות הדעת של הנציבה שטרסברג כה�).6.7.2004 (118 2004וחשבו� שנתי לשנת 

י� על בעלי די� להסכי� לסיי� את התיק בפשרה או בפסק די� על דר� של פשרה לחצי� מצד שופט
נציבות תלונות ראו . ממשיכות להגיע חדשות לבקרי� לפתחו של נציב תלונות הציבור על שופטי�

החלטה " הפצרות חוזרות ונשנות מצד בית המשפט להכריע בדי� על דר� הפשרה "הציבור על שופטי�
שיוטל , אי� להפחית בשיעור ההוצאות "נציבות תלונות הציבור על שופטי�; )4.4.2016 (שלו�/2/40

של בית המשפט אשר נדחתה  משו� שהסכי� להצעת פשרה, בפסק די� על בעל די� לטובת הצד שכנגד
 שלו�/522/571 "על ידי הצד שכנגד ואי� לתעד בפרוטוקול את פרטיה של הצעת פשרה שנדחתה

)21.6.2017 .( 
 . 2014–ה"התשע, נות סדר הדי� האזרחיטיוטת תק  85
 .דברי הסבר לטיוטת תקנות סדר הדי� האזרחי  86
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 על מנת 87."נדרש לשקול את שינוי התובנות באשר לפ� הדיוני של ההליכי� האזרחיי�
להשיג את המטרות האמורות נקבע לראשונה בהצעת התקנות במפורש כי על השופט 

לש� ; להגשמת המטרות שביסוד תקנות אלה, מוטלת האחריות על ניהול ההלי� השיפוטי"
 עוד נקבע בהצעה כי לאחר 88".כדי להבטיח את קיומ�, ככל שנדרש, כ� עליו ליטול יוזמה

החלפת כתבי הטענות מוטלת חובה על הצדדי� לבוא בדברי� זה ע� זה במסגרת הלי� חדש 
 תו� גילוי הדדי  [...]את יריעת המחלוקת"שבו עליה� ללב� , "דיו� מקדמי"המכונה 

סכסו� מחו� לכותלי  את היישבלבחו� את האפשרות ל" וכ� ,"� הצדדי�ושקיפות מלאה בי
 הנער� מחו� לכותלי בית המשפט וללא נוכחות,  קיומו של הדיו� המקדמי89".בית המשפט

טיוטת התקנות . הוא תנאי להמש� ההליכי� בתיק, שיפוטי כלשהו�גור� שיפוטי או לבר
,  זה המקו� לעמוד עליה�המוצעת כוללת מגוו� רחב של כלי� דיוניי� נוספי� אשר לא

, ההלי�" פישוט"שמטרת� היא העברת הכוח לניהול ההלי� מ� הצדדי� לבית המשפט וכ� 
   90.קיצורו והבאתו לכלל סיו� במהירות האפשרית

קט� א� , בשל השינויי� האמורי� קט� דרמטית מספר התיקי� המגיעי� לשלב ההוכחות
וגדל מספר התיקי� המסתיימי� , יותר מספר התיקי� שבה� נית� פסק די� מנומק

הרוב המוחלט של התביעות שנפתחו בעשור האחרו� , למעשה. המשפט או סמו� לו�בקד�
 91.שלבי ולא הסתיימו בפסק די� מנומק�במערכת בתי המשפט לא התבררו בהלי� רב

 מכלל התיקי� האזרחיי� הנפתחי� בבתי 6%�ממחקר שנער� לאחרונה עולה כי רק כ
" אופני סגירה" יתר התיקי� מסתיימי� ב92.ימי� בפסק די� מנומקהמשפט השלו� מסתי

א� ג� , )35.6%(אשר המרכזי שבה� הוא הסכ� פשרה המקבל תוק� של פסק די� , אחרי�
פסק די� הנית� בהיעדר הגנה , )19.6%(הסתלקות התובע מתביעתו ) בסדר יורד של שכיחות(
רי� בזהירות כי תופעה זו צפויה  נית� להע93).7.3%(וסילוק התביעה על הס� ) 16.6%(

ומספר התיקי� שבה� נית� פסק די� מנומק לאחר קיו� הלי� הוכחות יל� ויקט� , להתעצ�
שבה , ובראש� ארצות הברית, הערכה זו מבוססת ה� על מגמות במדינות אחרות. בעתיד

שיעור התיקי� האזרחיי� בבתי המשפט הפדרליי� שבה� מתנהל הלי� הוכחות ונית� פסק 
המאמצי�  וה� על 94, מכלל התיקי� האזרחיי�2%�די� מנומק היה כבר לפני כעשור פחות מ

 
 . ש�  87
 .לטיוטת תקנות סדר הדי� האזרחי) א(3' תק  88
  .טיוטת תקנות סדר הדי� האזרחי ל6' תק  89
צבי �כ� ראו רוז�. )2015 ( טמשפטי� על אתרלביקורת על הרפורמה המוצעת בתקנות סדר הדי� ראו   90

  .68' בעמ, 56ש "לעיל ה, "רמה מיותרת ומזיקהרפו"
  .60ש "לעיל ה, פרלמ�ראו   91
 משפט שהתנהלו בבתי מההליכי� 6%�בהמחקר העלה כי רק  .7ש "לעיל ה, Sela & Gabay-Egozi ראו  92

, ר די� מהיר וסדר די� מקוצרסד, ר די� רגילשנפתחו כתיקי סד 2011 לדצמבר 2008השלו� בי� דצמבר 
'  שניתנו לפי סקי די�נתו� זה אינו כולל פס.  אחתלאחר שהתקיימה לפחות ישיבת הוכחותק די� נית� פס

 . לחוק בתי המשפטא79
 .773' בעמ, 7ש "לעיל ה, לוסוגלו� וטרב, מרגל�ראו וינשל  93
 Marc Galanter, The Vanishing Trial: An Examination of Trials and Related Matters inראו   94

Federal and State Courts, 1 J. EMPIRICAL LEGAL STUD. 459 (2004) . מספר התיקי� שמתנהל בה�
 כאחוז מתו� כלל התיקי� האזרחיי� הנפתחי� בבתי ,הלי� הוכחות מלא ונית� בסופ� פסק די� מנומק

� היה מספר� כ1990בשנת , כ�. הל� וירד ע� השני� באופ� תלול, המשפט הפדרליי� בארצות הברית 
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כדוגמת , הכבירי� של קברניטי המערכת לקד� רפורמות בהלי� האזרחי שזו תהיה תוצאת�
  .סדר הדי� האזרחיתקנות בצעת רפורמה המוה

  צמצו� הביקורת הערעורית על החלטות הערכאות הדיוניות. 3

בתיקי� אזרחיי� שאינ� מסתיימי� בפסק די�  וטית שניתנת בסופו של ההלי�ההכרעה השיפ

א� משו� שמדובר ,  אינה ניתנת לערעור95,שה� כאמור הרוב המכריע של התיקי�, מנומק

) ג� א� בסיועו האקטיבי ובעידודו של בית המשפט(בהסכ� פשרה שאליו הגיעו הצדדי� 

 ע� זאת במהל� ההלי� יכולי� 96.� לערערשעליו נית) record" (תיק"וא� מכיוו� שאי� 

, הצדדי� לבקש מערכאת הערעור כי תעביר תחת שבט הביקורת החלטות דיוניות שיש לה�

כפי שיפורט . על תוצאותיו או על זכויותיה� הדיוניות, השפעה על מהל� התיק, לתפיסת�

שאי� ע� השני� הלכו בתי המשפט וצמצמו את קשת המקרי� שבה� בעלי הדי� ר, להל�

וצמצו� זה תר� בתורו לביזור העמוק , לערער על החלטות הניתנות במהל� ההלי� המשפטי

  . במערכת השפיטה ולחלוקה מחדש של הכוח בי� ערכאות השיפוט השונות

קרי אינ� , "פסק די�"החלטות הניתנות בבית המשפט במהל� ההלי� המשפטי שאינ� 

 מטבע 97".החלטה אחרת"מכונות ,  ממנואו חלק" ת את התיקוסוגר"ת את הדיו� וומסיימ

המכריעות בשאלות של סדרי די� , חלק הארי של החלטות אלו ה� החלטות דיוניות, הדברי�

ורק במיעוט� סיווג בית המשפט החלטה העוסקת ישירות בשאלה של די� , ודיני הראיות

 "החלטה אחרת"לבי� " פסק די�" חשיבותה של ההבחנה בי� 98.מהותי כהחלטה אחרת

על פסק די� . נובעת בעיקר מהשלכותיה לעניי� שאלת יכולת הצדדי� לערער על ההחלטה

ואילו על החלטה אחרת נית� לערער רק א� , נית� לערער בזכות מיד לאחר מת� ההחלטה

, וא� נית� בו פסק די� מנומק,  בסופו של ההלי� כולו99.ניתנה רשות לכ� מאת בית המשפט

 
 הוא ירד עוד והגיע 1998ובשנת ,  מכלל התיקי�8%� המספר ירד לכ1994בשנת ,  מכלל התיקי�11%

  .928–927 'בעמ, 64ש " לעיל ה,Resnik, Trial as Error ראו.  מכלל התיקי�6%�לכ
  . לעיל92ש "טקסט ליד הוראו ,  מהתיקי�94%�כ  95
 –אחרת  אלא התיק נסגר ,בית המשפט אינו נות� בסופו של ההלי� פסק די� מנומק לגופו של עניי�כאשר   96

 א� שפורמלית – וק בתי המשפט לחא79 ' בהסכ� פשרה או בפסיקה על דר� של פשרה לפי סעלמשל
כמעט בסיס לערעור מכיוו�  הלכה למעשה אי� לה�, אי� ניטלת מ� הצדדי� הזכות לערער על פסק הדי�

ועל כ� הבסיסי� ,  שעליה ערכאת הערעור יכולה להעביר ביקורתהחלטה מנומקתבנמצא אי� ש
חמי ראו . כללי הצדק הטבעיכגו� פגמי� בהסכמה או פגיעה ב, האפשריי� לערעור ה� מצומצמי� מאוד

  .)2012, מהדורה שלישית (508–506 הערעור האזרחינו� וטל חבקי� �ב�
פסק די� וכל החלטה אחרת של בית  ": לתקנות סדר הדי� האזרחי1' הוגדר בתק" החלטה"המונח   97

י היא עניי� סבו� ומורכב שמעסיק רבות את בת" החלטה אחרת"לבי� " פסק די�"ההבחנה בי� ". משפט
 לצור� מאמר זה אי� צור� לדו� בהבחנה זו .149–99' בעמ, 96ש "לעיל ה, נו� וחבקי�� ב�ראו. המשפט
 . ואפשר להסתפק באמור לעיל,לעומקה

 בדר� כלל בשני מתרחשי� "החלטה אחרת"המקרי� שבה� בית המשפט מסווג החלטה שאינה דיונית כ  98
.  שלב האחריות ושלב הנזק–אשר בית המשפט חילק את הדיו� בתביעה לשני שלבי� כ, הראשו�: מצבי�

כאשר ,  השני;מהותית ולא דיונית" החלטה אחרת "היאהחלטה ה, במקרי� אלה א� הוחלט שיש אחריות
א� א� כשלעצמו , טפל לנושא המחלוקת גופה"כשנושא ההחלטה , ההחלטה ניתנה לאחר מת� פסק הדי�

 . )106'  בעמ,ש� ("חשוב ונכבד הוא
 . 99'  בעמ,ש�  99
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ובעלי הדי� זכאי� לערער עליה� במסגרת , ו במהל� ההלי�נבלעות בו כל ההחלטות שניתנ

   100.הערעור על פסק הדי�

על מנת , מכיוו� שכפי שראינו רוב התיקי� האזרחיי� אינ� מסתיימי� בפסק די� מנומק

ומכא� ג� , נמסר לשופטי הערכאות הדיוניותהלהבי� את מידת הכוח שאינו נתו� לביקורת 

יש לבחו� מהי ההלכה החלה על התערבות ערכאות , את רמת הביזור של מערכת השפיטה

השאלה מתי תינת� רשות ערעור : וודוק. הערעור בהחלטות אחרות של הערכאות הדיוניות

היא בעיקרה שאלה פרשנית , על החלטה אחרת א� שיש חקיקה המעגנת אותה חלקית

 את  ככל שההלכה הפסוקה מרחיבה101.הניתנת להרחבה או לצמצו� בפסיקת בית המשפט

 כ� יועמדו הכרעות רבות –קשת המצבי� שבה� יש לתת רשות ערעור על החלטות אחרות 

לעומת זאת ככל שנקבעות . יותר של הערכאות הדיוניות לביקורת של ערכאה גבוהה יותר

, שאינו נתו� לביקורת,  כ� הכוח–הלכות המקמצות במת� רשות ערעור על החלטות אחרות 

ה� בחקיקה , במהל� השני� נקבעו, כפי שנראה להל�. ב יותרר המועבר לערכאות הדיוניות

כללי� שצמצמו עוד ועוד את היכולת של בעלי די� לערער , ובחקיקת המשנה וה� בפסיקה

  .הל� וגדל הביזור הבלתי פורמלי והלא מכוו� במערכת השפיטה, על החלטות אחרות וכ�

  " אחרתהחלטה " התנאי� למת� רשות ערעור על –צמצו� ראשו� ) א(

" מימי� ימימה"הדעה המקובלת בקרב שופטי� ומלומדי� היא כי ההלכה ששלטה בכיפה 

אי� דרכו של "לעניי� התערבות ערכאות הערעור בהחלטות ביניי� דיוניות הייתה כי 

פיו קבע את דרכי הדיו� לגבי משפט �דעתו של השופט על�משפט זה להתערב בשיקול�בית

 עיו� בפסיקת בית המשפט ובספרות מגלה שעד לשנות ,ואול� 102".התלוי ועומד לפניו

השמוני� של המאה שעברה הייתה ההלכה מתירנית יחסית והעניקה שיקול דעת רחב 

כ� עולה בי� היתר . הערכאות הדיוניות לערכאות הערעור בשאלה מתי להתערב בהחלטות

של פרוש הכלל : "ולפיה�, מדברי� שכתב השופט משה לנדוי בסו� שנות השישי�

, התערבות אינו אלא זה שא� השיקולי� לכא� או לכא� נראי� פחות או יותר מאוזני��אי

טע� , ההתערבות שנקבע בפסיקה� כלל אי103".תושאר החלטת הערכאה הראשונה על כנה

כדי , טכניקה שפוטית להגבלת היקפה של התערבות דרגת הערעור"אינו אלא , לנדוי

, אי� לייש� כלל זה בקיצוניות, לגישתו, � זאת ע104".שהערעור לא ייהפ� לשמיעה מחדש

ויהיו מקרי� לא מעטי� שבה� ראוי כי בית המשפט ייכנס בעובי הקורה וידו� בפרטי� 

   105.א� יהיה בכ� כדי לעשות צדק ע� בעלי הדי�, הקטני� ביותר

בשלהי שנות השמוני� החלה להתגבש בפסיקת בית המשפט העליו� הלכה המגבילה את 

בענייני� שבסדרי די� נתו� "ההלכה החדשה קבעה כי . של ערכאות הערעורשיקול הדעת 

 
 . 102'  בעמ,ש�  100
חלק ; המידה למת� רשות לערער מעוגנות בחוק בתי המשפט באופ� חלקי בלבד�אמות ("195'  בעמ,ש�  101

 "). הארי שלה� הוא יציר הפסיקה
ג בשרנקטר הפטונ יטגר� פרטרבסגזלשפט מ' נ" ירד� "רפורישא�אלקטרוניק אפלינסס קו 607/70א "ע  102

 ). 1971 (443, 441) 2(ד כה"פ, פורצהיי�מ� 
  ).1969( 304, 292 א משפטי�" הלכה ושקול דעת בעשיית משפט"משה לנדוי   103
 . 303' בעמ, ש�  104
  ).1997 (134 הערעור האזרחי גוטפרוינד' שנו� ואיריס �לדיו� ראו חמי ב�  105
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בהחלטות בענייני� אלו תתערב  וערכאת הערעור ,"לערכאה הדיונית שיקול דעת רחב ביותר

 בית המשפט הדגיש 106."די��גורמת לעיוות ואדי� נוגדת את ה נדונהההחלטה ה"כאשר רק 

ראוי והיה , שניתנה בערכאה הדיונית שגויהההחלטה  כי ה סבורערכאת הערעורג� א� כי 

אי�  ו, די בכ� כדי להצדיק מת� רשות ערעוראי�עדיי� , החליט אחרת במקרה הקונקרטיל

 107. אינה נוגדת את הדי� או גורמת לעיוות די�היא כל עוד  ולהפכה בהחלטהלהתערב

מחד :  חבקי�נו� וטל�כפי שמסבירי� המלומדי� חמי ב�, הגיונה של הלכה זו נעו� בשניי�

 ,עת ההלי� עודנו תלוי ועומד בערכאה הדיונית, ערעור על החלטות ביניי�מת� רשות , גיסא

על ערכאת המוטל לעומס רב וגור� בהתנהלות� התקינה וברציפות� של ההליכי� פוגע 

ההלי� יימצא שאיבדו מחשיבות� או שאי� לה�  בסיו�ייתכ� שהערעור ולדיו� בהחלטות ש

 מאיד� גיסא על החלטות אלה נית� לערער במסגרת פסק .וצאה הסופיתתרומה ניכרת לת

ולכ� א� ניתנה נגד בעל די� החלטה שגויה בערכאה , הדי� שנית� בסופו של ההלי� כולו

יוכל בית המשפט שלערעור , שגררה אחריה פגיעה בזכויותיו של אותו בעל די�, הדיונית

   108.י�לתק� טעות זו במסגרת הערעור שיוגש על פסק הד

הלכה זו זכתה למעמד בכורה בפסיקת בית המשפט העליו� בעשור האחרו� שהלכה 

וצמצמה את מעורבות ערכאות הערעור בשיקול הדעת של הערכאות הדיוניות באמצעות 

בה� נית� להיענות לבקשות רשות ערעור על שפרשנות שהגבילה מאוד את המקרי� 

עד אותה עת . צמצמת לעיגו� בחקיקה זכתה הפרשנות המ2008בשנת  109.החלטות ביניי�

ת לערעור א� ניתנה רשות וניתנ � אזרחייבעניהסתפק המחוקק בקביעה שהחלטות אחרות 

 ולא קבע דבר לעניי� האופ� שבו על ערכאות הערעור להפעיל 110,ערכאת הערעורלכ� מאת 

ת אלו שקבעו את ההלכות המקמצות במת� רשו, כאמור, בתי המשפט היו. את שיקול דעת�

 קבע בית המשפט העליו� תנאי� שרק בהתקיימ� 111,אלושבפסק די� , 2007בשנת . ערעור

ותנאי� אלו אומצו כשנה לאחר , רשאי בית המשפט לתת רשות ערעור על החלטה אחרת

לחוק בתי ) ב(52�ו) ב(41סעיפי� .  לחוק בתי המשפט52' מכ� בידי המחוקק בתיקו� מס

 
 לפסק דינו של השופט 8' פס, 9ש "לעיל ה, קופלעניי� ; 210' בעמ, 9ש "לעיל ה, סא� אינטרנשיונלעניי�   106

�  . מל
קופת '  נ.Ohio Medical Products Division of Air Reduction Company, Inc 457/83ע "ראו ר  107

א� סעניי� ; )1983 (309) 4(ד לז"פ, חולי� של ההסתדרות הכללית של העובדי� באר� ישראל
  .9ש "לעיל ה, אינטרנשיונל

 .200–199' בעמ, 96ש "לעיל ה, נו� וחבקי��ראו ב�  108
א "רע; )19.8.2013, פורס� בנבו (שפר�' מ נ"א מפעלי מתכת בע.ב.ש 5161/13א "רעראו למשל   109

 קורקי�' קורקי� נ 3873/14א "רע; )1.6.2014, פורס� בנבו (פופ' מ נ" בע)2000(יו .פור.זר 3149/14
 צוקר' מ נ"דוד צוקר ובניו חברה לבניי� ולהשקעות בע 7192/14א "רע ;)31.7.2014, פורס� בנבו(
, פורס� בנבו (מ"בע) 1966(פאר� אפ שיווק ' שמש נ 1869/15א "רע; )1.1.2015, פורס� בנבו(

 .)9.6.2015, פורס� בנבו (אדרי' מ נ"שלמה אדרי שירותי חשמל בע 3642/15א "רע; )14.4.2015
החלטה אחרת של בית משפט מחוזי בעני� אזרחי : " זולחוק בתי המשפט דאז הייתה) ב(41' לשונו של ס  110

א� ניתנה רשות לכ� מאת נשיא בית המשפט העליו� או , לערעור לפני בית המשפט העליו�] ת[ ניתנ]...[
' לשו� ס".  [...]או מאת בית המשפט העליו�, קבע לכ�אחר של בית המשפט העליו� שנשיאו מאת שופט 

החלטה אחרת של בית משפט שלו� בעני� אזרחי ניתנת לערעור : "לחוק בתי המשפט דאז הייתה) ב(52
  ". א� ניתנה רשות לכ� מאת שופט של בית המשפט המחוזי,לפני בית משפט מחוזי

 .  לפסק דינו של המשנה לנשיאה ריבלי�3' בפס, 9ש "הלעיל , אלושעניי�   111
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רכאות הערעור להיענות לבקשת רשות ערעור על המשפט בנוסח� החדש קובעי� כי על ע

כי א� הערעור על ההחלטה יידו� במסגרת "החלטה אחרת ולדו� בה לגופה א� שוכנעו 

יהיה בכ� כדי להשפיע באופ� ממשי על זכויות , הערעור על פסק הדי� ולא באופ� מיידי

 מיותר או שעלול להתנהל הלי�או , הצדדי� או שעלול להיגר� לצד להלי� נזק של ממש

   112."בדר� שגויה

צמצו� נוס� של הביקורת הערעורית על החלטות ביניי� דיוניות נעשה בפסיקה שניתנה 

בעקבות תיקו� החקיקה התעוררה השאלה . לאחר שעבר התיקו� האמור לחוק בתי המשפט

מהי השפעתו על היק� שיקול הדעת של ערכאות הערעור בהחלטת� א� להתערב בהחלטות 

שכתב כי תיקו� החקיקה במאמר מיכאיל קרייני טע� ' פרופ. הערכאות הדיוניותביניי� של 

בות בעק,  לדבריו113.לא התכוו� כלל לצמצ� את היק� שיקול הדעת של ערכאות הערעור

ת בגדר ו הנופלות החלטהואהראשו� הסוג :  ביניי� החלטות� שלנוצרו שלושה סוגיהתיקו� 

 לשו� אקטיבית בעניינ�אשר המחוקק נקט , לחוק) ב(52 וסעי� לחוק) ב(41סעי� הסיפה של 

 מכיוו�  מת� רשות ערעור,ואולי א� לחייב, על מנת לעודד –"  רשות ערעורתינת�" –

התערבות מידית עלולה לגרו� לפגיעה חמורה בזכויות הצדדי� או ביעילות ההלי� �שאי

 החלטות הוא יהשנהסוג ". מיוחסות"החלטות קרייני מכנה החלטות ביניי� אלה . השיפוטי

  שבעניינ�) רשות ערעור�סוגי החלטות שלא תינת� בה(צו בתי המשפט  הנופלות בגדרו של

.  רשות ערעור בה�לא תינת�שלל המחוקק את שיקול הדעת של ערכאות הערעור וקבע כי 

, האמורותאחת משתי הקטגוריות א� בופלות  החלטות ביניי� שאינ� נהואהשלישי הסוג 

המצב המשפטי שנוצר בעקבות תיקו� ". רגילות" מכנה החלטות ביניי� ואות� קרייני

 נית� לשתי – שהיא הקטגוריה הרחבה מבי� השלוש –החקיקה בנוגע לקטגוריה זו 

המחוקק ביקש , על פי הפרשנות המגבילה. האחת מגבילה והשנייה מתירנית: פרשנויות

ת רשות ערעור על החלטות להגביל את שיקול דעת� של ערכאות הערעור ולמנוע מה� לת

ורשות הערעור תינת� א� ורק כאשר ההחלטה שעליה מערערי� היא החלטת , ביניי� רגילות

הותיר המחוקק שיקול דעת כללי לערכאות , על פי הפרשנות המתירנית. ביניי� מיוחסת

קרייני מצדד בפרשנות המתירנית . הערעור במת� רשות ערעור על החלטות הביניי� הרגילות

לא רק משו� שהיא משתלבת יפה ע� ההסדר שבתיקו� לחוק , היא הסבירה יותר"וע� כי וט

אשר מותירה על כנה את האפשרות , באופ� כללי נראה לי נכו� לקבל פרשנות[...] ; ובצו

 
בלכנר ' מ נ"גלריית עד� בע 7477/13א "רעב). ר" י–ההדגשה הוספה  ()52' תיקו� מס(חוק בתי המשפט   112

 כי הרציונל העומד בבסיס כלל זה הוא"בית המשפט כי הסביר ) 3.12.2013, פורס� בנבו (9' פס, פלד
וזאת במקרי� , המועד להשיג על החלטות שונות של הערכאה הדיונית הוא בתו� הדיו� בתובענה כולה

בכפו� לכ� כי , כל זאת. בה� אי� להחלטה השפעה מכרעת על זכויות הצדדי� או על אופ� ניהול הדיו�
לטות נזק ככל שיתברר בסופו של הדיו� שאכ� התקיימו הליכי� מיותרי� או כי נגר� כתוצאה מההח

או מת� כל סעד [...]  הוצאות השתתשאינו בלתי הפי� נית� יהיה לפצות על כ� את הצד הנפגע באמצעות 
פורס�  (6' פס, מ"בתי זיקוק לנפט בע' מ נ"חברת נמל חיפה בע 8946/12א "רעראו ג�  ".מתאי� אחר

א מפעלי .ב.שעניי� ; )3.4.2013, פורס� בנבו( 6' פס, לוי' גבעו� נ 1481/13א "רע; )21.3.2013, בנבו
 .109ש "לעיל ה, מ"מתכת בע

גבולותיה החדשי� של אופציית הערעור על : סדרי די� נקראי� לסדר פע� שנייה"ראו מיכאיל קרייני   113
 ).2012 (153 כח מחקרי משפט" אזרחיההחלטת ביניי� בהלי� 



  התפקיד הנסתר של סדרי הדי�: ביזור מערכת השפיטה בישראל  ח"עתש מו משפטי�

745  

מאשר לאסור על , לבקש רשות ערעור על החלטת ביניי� משו� שהדבר לא נאסר במפורש

  114".א נאמר בתיקו� לחוק שיש לתיתהמת� רשות ערעור כאמור רק משו� של

הרשות פרשנותו של התיקו� לחוק עלתה לדיו� בבית המשפט העליו� בפרשת 

 על בקשת רשות ערעור, הרשות הפלסטינית,  בפרשה זו הגישה המבקשת115.הפלסטינית

נכבד חלק מתיק בית המשפט  אילהוצה בקשתבגדרה נדחתה שחוזי המת המשפט החלטת בי

 116.ברמאללה' בני משפחת� של החיילי� שנרצחו באירוע הלינ�, �משיבימראיות ה

שניתנה על אתר בתו� ישיבת , בית המשפט המחוזי של התה בהחלטהבקשה נדח

 כי בעצ�  בבקשת רשות ערעור שהגישה הרשות הפלסטינית נטע�117.המשפט�קד�

 כי ,הלכה למעשה, המחוזיהחלטתו שלא להוציא את הראיות מהתיק קבע בית המשפט 

דוגמת מדיניות הרשות , עתו לשמוע ולהכריע בטענות שבמהות� אינ� שפיטותבד

ובכ� להפו� את התביעות , הסיבות לפרו� האינתיפאדהו אלימות וטרור הפלסטינית כלפי

   118".משפט האינתיפאדה"ל

מהו המצב  היא ליבו�צריכה מהשאלה הבית המשפט העליו� קבע בתחילת דבריו כי 

ו� לחוק באשר להיק� התערבות ערכאות הערעור בהחלטות המשפטי שנוצר לאחר התיק

על מנת לענות על השאלה הציג בית המשפט את הפרשנויות . ביניי� של הערכאות הדיוניות

האפשריות והעלה בי� היתר את עמדתו של קרייני שלפיה יש לאמ� את הפרשנות 

ת ביניי� שאינ� וטהמותירה על כנה את האפשרות לבקש רשות ערעור ג� על החל, המתירנית

בטענה כי , בית המשפט דחה גישה זו ואימ� את הפרשנות המגבילה, ואול�". מיוחסות"

תכלית תיקו� החקיקה היא לצמצ� ככל האפשר את בקשות רשות הערעור על החלטות 

לקצר הליכי� ,  המוטל על בתי המשפטביניי� בהלי� אזרחי על מנת להפחית את העומס

  119." רצ� דיוני של ניהול ההליכי� בערכאה הדיוניתנית� עלשלשמור ככל "ו

 
 .162–161' בעמ, ש�  114
 ).23.4.2013, פורס� בנבו (יק'ליטבק נורז' הרשות הפלסטינית נ 368/13א "רע  115
שעליה� קטעי שמע �  עמודי� וכ� תקליטורי8,000�המשיבי� הגישו כראיה חומר שנפרס על פני כ  116

קשר ישיר לאירוע אי� שלחלק הארי של הראיות הרשות הפלסטינית טענה בפני בית המשפט . ווידאו
� שפיטי� לאעוסקות בנושאי� ה�  וכי , להכשיר�ואי אפשר ,אינ� קבילות ה� כי ,מושא התביעות' הלינ

 ). 4–3' פס, ש� (תשל מדיניו
  .)2003 (776) 2(ב"תשסמ ה"פ, הרשות הפלסטינית' ליטבק נורי� נ 2538/00) ��מחוזי י(א "ת  117
יהא צור� לרדת לשורשי הסכסו� , שא� לא כ�, אי� מקו� להידרש לראיות בנושא זה, הלטענת  118

היסטורית ,  מדינית– להציג כנגד ראיות אלו מסכת הוכחות תידרשוהמבקשת , פלסטיני–הישראלי
 מדובר בראיות כלליות ,הרשותלטענת . כ� יגלוש הדיו� בהכרח לסוגיות שאינ� שפיטותו –וביטחונית 

 למקד את ההלי� באות� ראיות  על פי הדי� צרי�ואילו, שאינ� רלוונטיות לאירוע מושא התביעה
� לקבילות הראיות בקשר הצביעה על כ� שדחיית ההכרעה רשותה. 'המקיימות זיקה ישירה לאירוע הלינ

באשר ראיות , בזבוז זמ� שיפוטי ניכרניהול הלי� מיותר ולתביא ל, העצו� פ�בהתחשב בהיק, לסו� הדיו�
ת על המש� מכרעומשכ� יש להכרעה בסוגיה זו השפעה , "רוב� המכריע של ראיות התובעי�"ת ה�אלו 

 לאיחוד תביעות התובעי� הרבי� בנוגעטענה דומה השמיעה הרשות הפלסטינית . ניהול ההלי�
הרשות  עניי� ("נפגעי טרור"העובדה שכול� ה� לטענת� מ� שלטענתה אי� ביניה� שו� קשר לבד 

  ). 4' פס, 115ש "לעיל ה, הפלסטינית
נועד דווקא , לאור תכליתו של התיקו� לחוק, לחוק) ב(41סעי� [...] : "בית המשפט ובלשו�. 8' פס, ש�  119

, תכלית התיקו� היא.  ככל שנית� את בקשות רשות הערעור על החלטות ביניי� בהלי� האזרחילצמצ�
, על ידי צמצו� האפשרות להגיש בקשות רשות ערעור, זאת. הפחתת העומס וקיצור הליכי�, בפשטות
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מושא הבקשה נופל בגדרו של  בית המשפט את האפשרות שהעניי�  העלהלאחר מכ�

 שלפיו יש לקבל בקשת רשות ערעור במקרי� שבה� א�, לחוק) 2(42החריג הקבוע בסעי� 

� הבקשה לא שהרי א, " או בדר� שגויהעלול להתנהל הלי� מיותר ",לא יידו� מידהערעור 

שיש סיכוי סביר כי בסופו , המבקשת להתמודד ע� כמות עצומה של ראיות"תיאל� , תתקבל

של יו� ייקבע כי אינ� קבילות או כי אינ� רלוונטיות לזירת המחלוקת באשר ה� עוסקות 

בקבעו הלכה המצמצמת עד מאוד ג� ,  ודחה ג� אותה120"בנושאי� בלתי שפיטי� במהות�

לחוק בתי ) ב(52�ו) ב(41פרש החריגי� הקבועי� בסיפה של סעיפי� את האופ� שבו יש ל

, החלטות בית משפט קמא"בית המשפט נימק את הפרשנות המצמצמת בכ� ש. המשפט

ואי� דרכה של ערכאת הערעור להתערב , מצויות בליבת שיקול הדעת של הערכאה הדיונית

י יש לית� לשופט הערכאה ר כאני סבו, וכעניי� שבמדיניות,  לכ� [...]בהחלטות כגו� דא

בהיותו הפורו� הנאות ,  במסגרת האוטונומיה הניהולית של התיק'מרחב תימרו�'הדיונית 

   121." בכל הקשור לניהול התיקהדיוניות והטכניותלקבלת ההחלטות 

  ) סוגי החלטות שלא תינת� בה� רשות ערעור( צו בתי המשפט –צמצו� שני ) ב(

ות של ערכאות הערעור בהחלטות ביניי� של הערכאות צמצו� נוס� של היק� ההתערב

) ג(41היה הוספת סעיפי� , 2008 לחוק בתי המשפט משנת 52' שנעשה בתיקו� מס, הדיוניות

לחוק בתי המשפט שבה� הוענקה לשר המשפטי� הסמכות לקבוע בצו סוגי ) ג(52�ו

על פי , רת התיקו�מט. לא בזכות ולא ברשות, כלל החלטות ביניי� שעליה� לא נית� לערער

הייתה למנוע ערעורי� על החלטות ביניי� דיוניות שאי� לה� , דברי ההסבר להצעת החוק

השפעה ממשית על זכויות בעלי הדי� על מנת להגביר את יעילות הדיו� ולמנוע את 

סוגי החלטות שלא (צו בתי המשפט  כשנה לאחר מכ� פרס� שר המשפטי� את 122.השהייתו

 הצו קובע רשימה ארוכה של סוגי החלטות שבה� 123).הצו: להל� ()עורתינת� בה� רשות ער

מיד לאחר שהצו נכנס לתוק� הוצפו בתי , ואול�. נאסר על בית המשפט לתת רשות ערעור

 
נועד אפוא להנחות את ] הסעי� []...[להשהייתו ולסיבוכו ,  גור� בדר� כלל לפיצול הדיו�מאחר שהדבר

על רקע התכלית האמורה , זאת. דרכו של בית המשפט בקביעת קריטריוני� לצור� מת� רשות ערעור
 מלכתחילה בקשות רשות ערעור על סוגי החלטות 'לחסו�'ואשר באה לידי ביטוי ג� בצו שנועד , לעיל

,  כל זאת]...[על מנת לשמור ככל שנית� על רצ� דיוני של ניהול ההליכי� בערכאה הדיונית , יי�בינ
למנוע פיצול המשפט , במסגרת המגמה הכללית לצמצ� את העומס המוטל על ערכאת הערעור

אי די בי חברה לפתוח  3783/13א "ברע .)ש� ("משנה רבי� ולמנוע עיכוב בהתקדמות המשפט�להליכי
בדומה  (" על עמדה זובהסכמהחוזר הנשיא גרוניס  )5.6.2013, פורס� בנבו( 7' פס,  כבירי שמיע'מ נ"בע

א� עמדתי שלי , )8פיסקה (עמית בעניי� הרשות הפלסטינית ' השופט י, לגישה שהובעה על ידי חברי
, סוימותמת� רשות ערעור על החלטות מ' לעודד'לא נועדו ) ב(52�ו) ב(41כי ההוראות שבסעיפי� , הינה

 ").אלא דווקא לצמצ� את היק� בקשות הרשות לערער המוגשות לערכאת הערעור
 . 10' פס, 115ש "לעיל ה, הרשות הפלסטיניתעניי�   120
 ).ר" י–ההדגשות הוספו ( 12' פס, ש�  121
 .214 ,212ח הממשלה "ה, 2007–ח"התשס, )46' תיקו� מס(הצעת חוק בתי המשפט   122
 . 2009–ט"התשס, )סוגי החלטות שלא תינת� בה� רשות ערעור(בתי המשפט צו   123
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המשפט בבקשות רשות ערעור שעוררו שאלות אשר התשובות לה� משליכות על היק� 

   124.ת הדיוניותהביקורת של ערכאות הערעור על החלטות ביניי� של הערכאו

 שיכונה –הסוג הראשו� : השאלות שהתעוררו בנוגע לפרשנות הצו נחלקות לשני סוגי�

לו החלטות יהמפרט א, לצו 1 עניינו פרשנות הפריטי� הכלולי� בסעי� – פרשנות פנימית

 פנימית היא דוגמה לשאלה של פרשנות. לו נותרות מחוצה לויוא, נופלות בגדרו של הצו

קולה במהותה שכ, שהצו אינו חל עליה, אות בבקשה לעיו� במסמכי� לרהשאלה א� יש

 125,ערעורלא תינת� עליה רשות  לצו 10על פי פריט אשר , כללי  מסמכי�גילוילבקשה ל

ג� כאשר אי� ספק שההחלטה ,  ואול�126.מועלית באופ� כללי וגור� בקשת העיו� כאשר

 שיכונה – פרשניות מסוג שני מתעוררות שאלות, נופלת בגדר אחד הפריטי� הכלולי� בצו

 והוא א� נית� לתת רשות ערעור על החלטות הנופלות בגדרי הצו כאשר – פרשנות חיצונית

דוגמה לשאלה פרשנית מסוג זה היא . הטע� לערעור הוא חיצוני לסוג ההחלטה שבה מדובר

א� ערכאת הערעור רשאית לית� רשות ערעור על החלטה המחייבת בעל די� לענות על 

) 10(החלטות הנופלות בבירור בגדר פריט , לו� או להיענות לבקשת גילוי מסמכי� כללישא

   127.לא נימקה את החלטתה ערכאה הדיוניתטע� שה� המ,  לצו1של סעי� 

 החלטות שעליה� � רבי� יותר שלהכוללת בתו� הצו סוגי, מרחיבהפרשנית ברי כי גישה 

, הפנימית וה� לעניי� הפרשנות החיצונית הפרשנות ה� לעניי�,  לתת רשות ערעוראי אפשר

לעומת . הדיוניותתגביל את יכולת ערכאות הערעור לפקח על אופ� ניהול ההלי� בערכאות 

 החלטות שעליה� � רבי� יותר שלהצו סוגיתחולת  המחריגה מ,מצמצמתגישה פרשנית זאת 

 ניהול ההלי�  תאפשר לערכאות הערעור לפקח טוב יותר על אופ�נית� להעניק רשות ערעור

ט העליו� נחלקי� לשני מחנות שופטי בית המשפ, כפי שנראה להל�. בערכאות הדיוניות

גישה המרחיבה את תחולת הצו ומגבילה את ה לפרשנות הצו בשאלה א� ראוי לנקוט בנוגע

  . המאפשרת אות�,מצמצמתהגישה את הערעורי� או 

   גישת הפסיקה–פרשנות פנימית ) 1(

 התעוררה השאלה א� נית� לבקש רשות ערעור על החלטה של בבית המשפט העליו�

באופ� שהנתבע יגיש את תצהירי העדות , הערכאה הדיונית להפו� את סדר הבאת הראיות

השאלה התעוררה לאור . הראשית מטעמו בטר� הוגשו כל התצהירי� מטע� עדי התביעה

חול על החלטות מסוג אשר על פי לשונ� עשויי� ל,  לצו1שלושה פריטי� המנויי� בסעי� 

פריט ; "תצהירי� [...]מועדי� להגשת  [...]קביעה ושינוי של  החלטה בעניי�" )1(פריט : זה

החלטה בעניי� סדר הבאת ) "6(ופריט ; " סדר שמיעת עדי� [...]החלטה בעניי�) "5(

  ". עדויות

 
 ניתנו בבית המשפט העליו� לבדו 2015מבדיקה שערכתי עולה כי מיו� פרסומו של הצו ועד לשלהי שנת   124

 .הנוגעות לפרשנות של הצו החלטות 180�כ
למעט החלטה בעניי� , 1984–ד"התשמ, ילתקנות סדר הדי� האזרח' החלטה לפי פרק ט: "10לשו� פריט   125

סוגי החלטות שלא (לצו בתי המשפט ) 10(1 'ס (" חיסיו� ובעניי� טענתעיו� במסמכי�, גילוי מסמ� פלוני
 .)תינת� בה� רשות ערעור

 1885/13 א" רע;)21.3.2012, פורס� בנבו (דאנויטול'  יבוא יצוא נשח� ליווי פיננסי 1395/12א "ראו רע  126
 ).7.7.2013, פורס� בנבו (מ"עוצמה בעכח ' שח� נ

 . )2(ב.2ראו דיו� להל� בחלק   127



  ח"תשע מו משפטי�  צבי	יששכר רוז�

748  

ת עמדה פרשני, מפי השופט סולברג, נקט בית המשפט 128ילינק' אורנשטיי� נבעניי� 

 לשו� זו מכילה החלטות מ�  הדברי�הבוחנת את לשו� הצו ושואלת א� על פני, פורמליסטית

כאשר התוצאה היא הגבלת סמכותו של בית המשפט , עליו התבקשה רשות ערעורשהסוג 

הייתה שמדובר בהחלטה חשובה שיכולה להשפיע טענת המבקשי� . להעניק רשות ערעור

בית המשפט העליו� דחה . רשות לערער עליהלבקש   לה�לאפשר ולכ� יש ,על זכויותיה�

להלכה הפסוקה בעניי� סדר הבאת ,  שלגו� העניי�לנימוקיה"מבלי להידרש טענה זו 

 העניי� נושא  [...]לצו) 6(�ו) 1(1בהתא� לסעיפי� . וליישומה בנסיבות העניי� דנ�, הראיות

 פורמלית או –� עילה אי. הבקשה נמנה על סוגי ההחלטות שלא תינת� בה� רשות ערעור

  129."וחזקה עלינו מצוותו,  לסטות מהוראות הצו–מהותית 

אבו בעניי� , כחצי שנה מאוחר יותר, שאלה זהה עלתה לדיו� בבית המשפט פע� נוספת

 עמדה פרשנית מהותית ,מפי השופט רובינשטיי�,  נקט בית המשפט� א� הפע130,עראר

ועל כ� רשאית , ופלת בגדרו של הצוטה בדבר סדר הבאת הראיות אינה נוקבע כי החל

על מנת להגיע לתוצאה זו בח� בית . ערכאת הערעור להעביר החלטה זו תחת שבט הביקורת

 ובדק א�  הצוהמשפט את המטרות שאות� ביקשו המחוקק ושר המשפטי� לקד� באמצעות

   .החלטת הביניי� העומדת לדיו� אכ� מקדמת אות�

איסורי רשות 'פרשנות� המהותית של "לדידו י� כי רובינשטיהשופט בפתח הכרעתו ציי� 

 רובינשטיי� הבהיר כי עיקרו של הצו הוא 131." שבצו צריכה להיות ליברלית יותר'הערעור

אשר דחיית ההשגה עליה� לשלב הערעור לא תגרו� נזק , דיוני מובהקבענייני� בעלי אופי "

 כאשר, לדבריו,  ואול�133".השלכות מהותיות "יהיו לה ולא 132,"בלתי הפי� לבעלי הדי�

מהותית ממשית ובמקו� בו יש משמעות ", אי� מדובר בהוראות דיוניות בעלות אופי טכני

 באשר 134".יחזור הכלל הרגיל על כנו"ותחת זאת , הוראות הצו לא יחולו, "לנושא הנדו�

אלא כזה " דיוני טכני בלבד" רובינשטיי� כי כלל זה איננו  קבעלנושא סדר הבאת הראיות

ועל כ� נית� , ולפגוע פגיעה מהותית בבעלי הדי�" לחרו� את הדי� בתיק כולו[...] עשוי "ש

  135.לערער עליו

הפרשנות , ראשית: תי הגישות הוא דרמטיבי� ש) לעומת זה המעשי(ההבדל התאורטי 

, בה� תינת� רשות ערעורשנקט רובינשטיי� מגדילה את מספר סוגי ההחלטות שהמהותית 

 
 ).9.4.2013, פורס� בנבו (ילינק' אורנשטיי� נ 2273/13א "ראו רע  128
 . 4' פס, ש�  129
 ).10.11.2013, פורס� בנבו(אבו עראר ' קרנית קר� לפיצוי נפגעי תאונות דרכי� נ 7447/13א "ראו רע  130
 . ח' פס, ש�  131
 ).ר" י–ההדגשות הוספו ( יא' פס, ש�  132
 ).ר" י–ההדגשות הוספו (ש�   133
 . טז'פס, ש�  134
הוא , 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי158המעוג� בתקנה , הכלל בדבר סדר הבאת הראיות"  135

 אי� מדובר בכלל ]...[לחרו� את הדי� בתיק כולו , לא פע�, ועשוי הוא, מאבני היסוד של המשפט האזרחי
והשגה על קביעות הערכאה הדיונית בעניי� זה א� , אלא בכלל העשוי להיות מהותי,  טכני בלבדדיוני

הלכה , החלטה שתוצאתה,  אכ�]...[' מעט מדי ומאוחר מדי'בשלב הערעור עלולה להיות בבחינת 
יש בה סטייה , כי פרשת ההגנה תובא לפני התובעי� בעיקרה לפני שהובאו ראיות התביעה, למעשה
 'פס, ש� ("ופוטנציאל לפגיעה מהותית בזכויות הדיוניות של הנתבעי�,  הבאת הראיות הרגילי�מכללי

 .)יז–טו
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ובכל מקרה ,  א� ורק על החלטות טכניות שאי� לה� השלכות מהותיותשכ� על הצו לחול

, יש להחלטה השפעה על זכויות הצדדי� או על תוצאות ההלי�שבו בית המשפט מוצא ש

מעט מאוד , א� נתייחס לעמדה זו ברצינות. עליו להרשות לבעל הדי� לבקש לערער עליה

כמעט לכל , מכיוו� שכפי שאטע� להל�, ייפלו קטגורית בגדרי הצו) א� בכלל (סוגי החלטות

ובעקבות זאת יורחב , החלטה עשויה להיות השפעה על הזכויות המהותיות של הצדדי�

ההיגיו� שבבסיס הפרשנות , שנית. מאוד היק� הביקורת הערעורית על החלטות ביניי�

ה מחייב את בית המשפט לבחו� כל מקר, לעומת זו הפורמלית, המהותית שנוקט רובינשטיי�

לגופו ולהכריע מה� ההשלכות האפשריות שיכולות להיות להחלטה על זכויות הצדדי� 

במילי� .  שעליה� חל הצוסוגי החלטותואינו מאפשר לקבוע קביעות קטגוריות באשר ל

הפרשנות המהותית מייתרת כמעט לחלוטי� את הצו ושולחת את בית המשפט , אחרות

 עשוימיד לאחר נתינתה ר על ההחלטה ערעוסירוב לתת רשות לבחו� בכל מקרה א� 

, ואול� . לצד להלי� נזק של ממשלגרו� או  על זכויות הצדדי�השפעה של ממשלהשפיע 

הצטמצמו , בית המשפטבפרשנות המהותית באופ� שבו יושמה בפועל ה, י שנראה להל�כפ

היק� הביקורת הכולל של ערכאות הערעור על ולכ� , מאוד ההבדלי� בי� שתי הגישות

  .חלטות ביניי� של הערכאות הדיוניות הוא קט�ה

   גישת הפסיקה–פרשנות חיצונית ) 2(

מחלוקת דומה לזו שעליה עמדתי בנוגע לפרשנות הפנימית קיימת ג� בנוגע לפרשנות 

 על  בעניי� מת� רשות ערעור– פורמלית או מהותית – גישה יש לנקוט ודהיינו איז, החיצונית

. כאשר הטע� לערעור הוא חיצוני לסוג ההחלטה, דרי הצוהחלטות הנופלות בבירור בג

דוגמה לכ� אפשר למצוא במחלוקת שנפלה בי� שופטי בית המשפט העליו� בשני פסקי די� 

הא� בית המשפט רשאי : שניתנו בהפרש של חודשיי� ימי� זה מזה ועסקו בשאלה זהה

, יא נעדרת נימוקלהיענות לבקשת רשות ערעור על החלטה הנופלת בגדרי הצו מקו� שה

  ?כאשר סוג ההחלטה חייב הנמקה

אשר ,  המחוזית המשפט על החלטת ביקשת רשות ערעורב נדונה 136ליברפול בעניי� 

שלו� בעניי� ה בית משפטחלטה של  ביטל ה,המשיבי�נעתר לבקשת רשות ערעור שהגישו 

 – מחדש השלו� לדו� בנושא ית משפט ומענה על שאלוני� והורה לב כלליי�גילוי מסמכ

 פסק הדי� להתבטל לנוכח על שסברההמבקשת .  נעדרה נימוק כנדרש שההחלטההיות

 לתקנות סדר הדי� 'החלטה לפי פרק ט"לערער על ) 10(1האוסר בסעי� , צוההוראות 

ת בית משפט  את החלט ביטלבתגובה שבית המשפט המחוזי טענוהמשיבי� ". האזרחי

לבית המשפט המחוזי ולכ� , גו� זה הצו אינו חל ועל מחדל כ,בהיותה נעדרת נימוק השלו�

  .הייתה הסמכות לבטלה

השופטת ארבל קבעה כי בית המשפט המחוזי היה מוסמ� לתת רשות ערעור על 

 היא, הסבירה ארבל ,תכלית הצו.  תו� שהיא עושה שימוש בפרשנות המהותית,ההחלטה

על " � לא תינת� רשות ערעור שעליהבעלי אופי דיונירשימת סוגי החלטות בענייני� " לקבוע

בהליכי� בהשגה ערעורית ] ... [הפקוקה בלאו הכי, שלא לסתו� את צנרת בתי המשפט"מנת 

 
, פורס� בנבו (מ" בעעיד� פרוביזור אחזקות'  נמ" בעליברפול נכסי� והשקעות 3337/12א "רע  136

23.4.2013.( 
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ושהתערבות ערעורית בה� תהא נדירה ] ... [ניהוליי� שבעיקר� אינ� מהותיי��דיוניי�

חובת לתפיסתה התייעלותית של הצו ניצבת �מול התכלית הפרוצדורלית,  ואול�."ממילא

, החלטה שאיננה מנומקת לוקה בפג� חמור 137.מהותית וחשובהחובה  שהיא –הנמקה ה

שבית משפט זה לא מהסס לקבל בקשות רשות "וג� סקירה של הפסיקה מעלה , קבעה ארבל

סיכמה ,  על כ�138".ולבטל�, מנומקות של בתי משפט דלמטה�ערעור על החלטות בלתי

ור לבחו� פג� החורג מתוכ� ההחלטה כגו� אינו מונע מערכאת הערע"צו בתי המשפט , ארבל

   139".מקו� בו סוג ההחלטה חייב הנמקה, היעדר נימוק

הפע� לעניי� סמכותה של ערכאת הערעור ,  התעוררה שאלה דומה140אי די ביבעניי� 

החלטה ,  המורה על זימו� העדי� לישיבות ההוכחותהחלטה של הערכאה הדיוניתלבטל 

בית שהמבקשת כי היות טענה  ליברפולתבסס על עניי� בה. לצו) 5(הנכנסת בגדר פריט 

קיי� בה פג� היורד לשורש , המשפט המחוזי לא נימק את החלטתו בדבר זימו� העדי�

פי מ, בית המשפט.  המצדיק את התערבות ערכאת הערעור חר� הוראות הצו,ההחלטה

, ארבל'  עהשופטת, בניגוד לדעתה של חברתי"דחה את הטענה באמרו כי , גרוניסהנשיא 

איני סבור כי נית� לית� רשות ערעור על אחד מ� הסוגי� של ההחלטות , ליברפולבעניי� 

ובי� א� , בי� א� לאו, בי� א� מדובר בהחלטה מנומקת, זאת. שננקבו בצו בתי המשפט

, המשי� גרוניס, "להשקפתי "."ובי� א� לאו,  המחייב הנמקה'סוג החלטה'מדובר ב

 מלמדות על ]...[� ההוראות שהסמיכו את שר המשפטי� להוציאו בשילוב ע, הוראות הצו"

 המונע כל אפשרות להגיש בקשת רשות ערעור על החלטה אחרת של מחסו� דיוני מוחלט

ככל שמדובר בהחלטה הנמנית ע� , זאת. בית משפט השלו� או של בית המשפט המחוזי

   141".סוגי ההחלטות שבצו

מ� הפ� הפורמלי . מוק פורמלי וה� בנימוק מהותיעיג� גרוניס ה� בנילצו  את פרשנותו

הנוקטי� שניה� לשו� ציווי , מתבסס גרוניס על לשו� חוק בתי המשפט והצו שהוצא מכוחו

שבכל הנוגע לסוגי ההחלטות הכלולי� בצו ביקש , מכא�". לא תינת� רשות ערעור "–

המחוקק למנוע לחלוטי� מערכאת הערעור להפעיל את שיקול דעתה בשאלה א� לית� רשות 

 כי תמשמעי� חד,לדברי גרוניס, מלמדתה ,תכלית הצו הנימוק המהותי נשע� על 142.ערעור

לקבוע רשימה של סוגי ו על החלטה אחרת את האפשרות להשיג לצמצ�הצו מיועד 

ו המרכזית של צו בתי המשפט הינה מטרת: "רשות ערעור כלללא תישקל בה� שהחלטות 

לשמור על רציפות הדיו� בפני הערכאה הראשונה ולחסו� מערכאת הערעור את הצור� '

 יש, על רקע זאת ]... [ל התובענהלעסוק בהשגות על החלטות הנוגעות לניהול השוט� ש

להגיש , שלעתי� נוצלה לרעה, להבי� את הוראות הצו כמיועדות למנוע כליל את האפשרות

 
 .6' פס, ש�  137
 . 9' פס, ש�  138
פלונית  4917/13א " ע� עמדתה של השופטת ארבל ברעהשופט רובינשטיי� מביע הסכמה. 11' פס, ש�  139

כי במקרי� שבה� , בדומה לשופטת ארבל, סבורני) ("28.11.2013, פורס� בנבו(ט '  פס,פלונית' נ
תהא , כגו� כזאת שיש בה כדי להשלי� על זכויותיה� של הצדדי�, ההחלטה מעצ� טיבה מחייבת הנמקה
  .")אפשרות לביקורת שיפוטית בשלב זה

 .119ש "לעיל ה, אי די ביעניי�   140
 .7 'פס, ש�  141
 .8' פס, ש�  142
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ניהוליות �אות� נית� לסווג כהחלטות דיוניות, בקשת רשות ערעור על סוגי ההחלטות שבצו

   143".מובהקות

, ליברפולכפי שנעשה בפרשת , מרחיבההחלת פרשנות דינו כי בפסק גרוניס א� מזהיר 

ערכאת הערעור . שעלולי� לגזול זמ� שיפוטי יקר, עשיי� לא מבוטלי�תגרור קשיי� מ

 מקדמיי� לבירור שתי שאלות לא פשוטות שאי� עליה� אל� במקרי� רבי� לקיי� דיוני�ית

א� סוג ההחלטה שבה מדובר הוא מסוג ההחלטות המחייבות : תשובה ברורה בפסיקה

, מסכ� גרוניס, בכ�. עליהוא� החלטה מסוימת עומדת בחובת ההנמקה החלה , הנמקה

אשר יתקשו להשיב על , יוחדר חוסר ודאות מובנה להתנהלות� של בעלי הדי� ועורכי הדי�"

  144".השאלה מתי נית� לבקש רשות ערעור ומתי לא

הכריע בית המשפט העליו� כי במחלוקת הפוסקי� שנפלה בבית  145 פור יוברנדבפרשת 

ל חובת ההנמקה עשוי להיות עילה קיומה ש�המשפט יש לקבל את העמדה שלפיה אי

עצמאית למת� רשות ערעור ג� במקרי� שבה� ההחלטה עצמה נכנסת בגדר הענייני� 

שכתוצאה מה� , ע� זאת בית המשפט סייג את הדברי� בשלושה סייגי�. המפורטי� בצו

מספר המקרי� שייכנסו בפועל בגדר ההלכה החדשה ויצדיקו מת� רשות ערעור ה� 

יש לאפשר מת� רשות ערעור על סוגי ההחלטות המפורטי� בצו , ראשית: מצומצמי� ביותר

בשונה מהנמקה חלקית או , רק במקרי� שבה� ההחלטה לוקה בהיעדר מוחלט של הנמקה

לא בכל מקרה שבו ניתנה החלטה לא מנומקת יש בהכרח הצדקה למת� , שנית. תמציתית

אות לבית המשפט שלערעור על הצד המבקש לערער על ההחלטה יהיה להר. רשות ערעור

וכי יהיה בלתי אפשרי לתק� את הפג� של , כי מדובר בסוגיה שלה חשיבות של ממש בהלי�

הסעד היחיד שאותו יהיה נית� לקבל , שלישית. ההנמקה א� יידחה הערעור לסו� ההלי��אי

במסגרת בקשת רשות הערעור על החלטה לא מנומקת הנכנסת בגדר סוגי ההחלטות 

א� בשלב , צו הוא החזרת ההחלטה לערכאה הדיונית על מנת שזו תנמק אותההמפורטי� ב

  146.זה יהיה בלתי אפשרי לקבל סעד של ביטול ההחלטה עצמה

 לפרשנות הפנימית בנוגעגישות שונות בפסיקת בית המשפט על א� קיומ� של 

  על החלטות ביניי� שלשל ערכאות הערעור בפועל היק� הביקורת 147,והחיצונית של הצו

 של הערכאה על המבקש רשות ערעור על החלטת ביניי�. הערכאות הדיוניות הוא קט� מאוד

לשכנע את בית המשפט שצו בית המשפט אינו , הראשונה: הדיוניות לעבור שתי משוכות

על , א� א� בית המשפט שוכנע שהצו לא חל, השנייה; חל על העניי� מושא ההחלטה

) ב(41אי� הקבועי� למת� רשות ערעור בסעיפי� המבקש להוכיח לו שההחלטה עומדת בתנ

עלול להיגר� לצד להלי� נזק שא� לא תיתנ� רשות ערעור , קרי(לחוק בתי המשפט ) ב(52או 

  ).  הלי� מיותר או בדר� שגויהשיתנהלאו , של ממש

 
 ). ר" י–הדגשות במקור הוסרו  (9–8 'פס, ש�  143
 .12–11' פס, ש�  144
 ).8.12.2015, פורס� בנבו(מ " בערמי לוי שיווק השקמה' מ נ" יו בעד פורברנ 15290/א "רע  145
 . 12' פס, ש�  146
לצו ושינוי בסדר הבאת ראיות ראו " פרשנות הפנימית" הדעות החלוקות בפסיקה בנוגע ללפירוט על  147

, פורס� בנבו( 10' פס, מ"דק איירפורט יזמות בע' רשות שדות התעופה בישראל נ    146155/א "רע
1420.22.10 .( 
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 מתו� 148.מבדיקה שערכתי מתברר ששתי משוכות אלה ה� מחסו� כמעט בלתי עביר

שהוגשו לבית המשפט העליו� על החלטות ביניי� של הערכאות  בקשות רשות ערעור 180

 מקרי� קבע בית המשפט 93�ב, הדיוניות שבה� נער� דיו� בשאלה א� ה� נופלות בגדרי הצו

 מקרי� נוספי� השאיר בית המשפט את 41�ואשר ל, שהצו אינו מאפשר לערער עליה� כלל

קבע בפסיקה כי החלטת באשר למקרי� שבה� נ. שאלת תחולתו של הצו בצרי� עיו�

 מקרי� 63�ב, הערכאה הדיונית אינה נופלת בגדרי הצו או שהשאלה הושארה בצרי� עיו�

נדחו בקשות רשות הערעור מכיוו� שה� לא עמדו לדברי בית המשפט בתנאי� הקבועי� 

 מכלל בקשות 13%�שה� כ,  מקרי�24�רק ב. לחוק בתי המשפט) ב(52או ) ב(41בסעיפי� 

במקרה זה בית (ניתנה רשות ערעור באופ� שערכאת הערעור , שהוגשורשות הערעור 

  .העבירה תחת שבט הביקורת את החלטתה של הערכאה הדיונית לגופה) המשפט העליו�
חקיקת המשנה ופסיקת בית המשפט הלכו והצרו , מכל האמור לעיל עולה כי החקיקה

ות ערעור על החלטות את היק� שיקול דעת� של ערכאות הערעור בהיענות לבקשות רש

דווקא כאשר שיעור התיקי� שבה� מתקיי� הלי� הוכחות מלא ונית� בה� פסק די� , ביניי�

 . ובעקבות זאת הלכה וגדלה חשיבות� של החלטות הביניי� הדיוניות, מנומק הל� וקט�

למהות והשפעת� על ביזור פרוצדורה על היחסי� המורכבי� בי� . ד

   הכוח לערכאות הדיוניות

המגמה של , נית� לטעו�, לכאורה. קודה זו אפשר שתעלה נגדי הטענה שאני נטפל לזוטותבנ

שתוארה בהרחבה , צמצו� הביקורת הערעורית על החלטות ביניי� של הערכאות הדיוניות

מכיוו� שההחלטות שבה� אי� ניתנת רשות ערעור מיד ע� . היא בעלת השפעה זניחה, לעיל

ניהולי מובהק ואינ� �בעלי אופי דיוניבנושאי� ", ת המשפטכדברי בי, מת� ההחלטה עוסקות

לשלב הערעור על , דחיית הדיו� בה� לסו� ההלי�" הרי ש149,"בעלות השלכות מהותיות

 על תוצאת ההלי� המשפטי ולא משמעותי ומהותילא תשפיע באופ� , פסק הדי� בכללותו

הסכמה רחבה בקרב נראה כי יש ,  למעשה150".תגרו� נזק בלתי הפי� למי מבעלי הדי�

השופטי� שזהו ההיגיו� הטמו� בתיקו� לחוק בתי המשפט והצו שהוצא מכוחו המונע 

  .  בקשת רשות ערעור על סוגי החלטות הביניי� המנויות בוה שלהגשת

א� סוגי ההחלטות בשאלה  היא ,שעליה עמדתי לעיל, שופטי�ההמחלוקת שנפלה בי� 

טכניות שאינ� בעלות �ניהוליות�ות דיוניות החלטאפריורית וקטגוריתשנקבעו בצו ה� 

 
על ) ערעורסוגי החלטות שלא תינת� בה� רשות (מידת השפעתו של צו בתי המשפט לצור� הבדיקה של   148

את כל ההחלטות וקטלגתי קראתי , ערעור על החלטות אחרותרשות ) ולקבל(יכולת� של צדדי� לבקש 
נס לתוק� ועד מאז שהצו נכ, ושפורסמו באתר נבו, שניתנו בבית המשפט העליו� שבה� מאוזכר הצו

מחקר חשוב לציי� שהבדיקה המספרית שביצעתי אינה עומדת בסטנדרטי� של . 2015לחודש יולי 
כמו כ� מכיוו� שלא ערכתי השוואה בי� מספר בקשות רשות הערעור שהתקבלו לפני כניסתו של . אמפירי

אי אפשר לדעת בוודאות א� הצו אכ� , הצו לתוק� לבי� מספר הבקשות שהתקבלו לאחר כניסתו לתוק�
או שמא ג� , הביא לצמצו� היק� התערבותו של בית המשפט בהחלטות הביניי� של הערכאות הדיוניות

  .לפני כניסת הצו לתוק� היה היק� הביקורת הערעורית של החלטות הביניי� מצומצ� באותה המידה
 . יא' פס, 130ש "לעיל ה, אבו ערארעניי�   149
 .)10.8.2011, פורס� בנבו( יא' פס, ל'אברג' מ נ"בר עיד� יצור ופיתוח בע 4846/11א "רע  150
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 הערעור  מערכאתלכ� נמנעתו –השפעה מהותית על תוצאות ההלי� וזכויות בעלי הדי� 

או שמא על בית  –) הגישה הפורמלית( עליה�  את מת� הרשות לערערהאפשרות לשקול

טכנית או החלטה בעלת �ניהולית�המשפט לבדוק את השאלה א� ההחלטה היא דיונית

הגישה (סוגי החלטות שלכאורה הצו חל עליה� ל באשרג� באופ� פרטני  ,שלכות מהותיותה

כאשר שמי� על כפות המאזניי� מצד אחד את האינטרס של , א� אכ� כ� הוא). המהותית

שאי� לה� השפעה , ניהולי מובהק�טכני�בעלי הדי� לערער על החלטות בעלות אופי דיוני

ומ� הצד האחר את הצור� , מיד ע� מת� ההחלטה, י הדי�ממשית על ההלי� ועל זכויות בעל

, לייעל את עבודת ערכאת הערעור ולמנוע דחיות ועיכובי� בעבודת הערכאה הדיונית

 ברור, המונעות ניצול מיטבי של הזמ� השיפוטי וגורמות לסחבת ולעומס בבתי המשפט

יקול דעת� של הצדקה זו להגבלת ש. שהאינטרס הציבורי גובר על אינטרס בעלי הדי�

עוברת כחוט השני בפסיקת בית , ערכאות הערעור במת� רשות ערעור על החלטות ביניי�

   151.המשפט העליו�

אינה יכולה לעמוד בפני , ה הפורמלית וה� בזו המהותיתתה� בגרס, הצדקה זו, ואול�

ה�  בי� סוגי החלטות שקטגורית ואפריוריתהניסיו� של בית המשפט לייצר הבחנה . הביקורת

נדו� , טכניות במהות� לבי� סוגי החלטות שה� בעלות השפעה מהותית�ניהוליות�דיוניות

 –  הדברי�טכנית וניהולית ככל שתראה על פני,  דיונית–מכיוו� שלכל החלטה , לכישלו�

 השפעה מהותית ה� על האופ� שבו יתנהל ההלי� ועל תוצאותיו וה� על אפשר שתהיה

מנסי� לעשות בי�  ג� ההבחנה שחלק מ� השופטי�סבורני כי , �יתר על כ. זכויות בעלי הדי�

תו� כדי פריצת , לות בגדרי הצושל החלטות הנופ" הפ� הטכני"לבי� " הפ� המהותי"

 אינה –המחסו� הדיוני כאשר מתעורר חשש כי עלולה להיגר� פגיעה ממשית בצד להלי� 

וחסרת השפעה " טכנית"זאת מכיוו� שאותה החלטה עצמה עשויה להיות . יכולה לעמוד

ובעלת השפעות מרחיקות לכת על תוצאות ההלי� וזכויות , מהותית בנסיבות מסוימות

כ� למשל החלטה שלא להתיר תשובה על שאלו� עשויה להיות . הצדדי� בנסיבות אחרות

טכנית וחסרת משמעות במקרה אחד ובעלת השלכות הרות גורל על יכולתו של צד להוכיח 

 ,ולעתי� בלתי אפשרי, קשה מאוד,  לא זו א� זו152.נתו במקרה אחראת תביעתו או הג

מה תהיה השפעתה על מהל� ההלי� כולו ועל , להערי� בשלב שבו ניתנת החלטת הביניי�

שכתב , לפיכ� מקובלת עליי לעניי� זה עמדתו של השופט סולברג. זכויות הצדדי� לו

לבי� משמעות ' טכנית'משמעות הנני מסופק לגבי ההבחנה בי� , כשלעצמי: "גרו�בפרשת 

   153."באשר לתחולתו של הצו' מהותית'

הכשל שבבסיס הניסיו� לייצר הבחנות מ� הסוג האמור הוא הבנה לקויה של היחסי� 

 כללי סדר הדי� 154,כפי שהראיתי במקו� אחר. המורכבי� שבי� סדרי הדי� לדי� המהותי

בשני אופני� שוני� , מעצבי� אות�האזרחי משפיעי� על הזכויות המהותיות של בעלי הדי� ו

 
, פורס� בנבו( 8' פס, מ"אינטל אלקטרוניקה בע' מ נ"בני� בע�קל   6115/12א "רעלמשל ראו   151

, צוקרעניי� ; ו' פס, 139ש "לעיל ה, פלוניתעניי� ; 9' פס, 119ש "לעיל ה, אי די ביעניי� ; )1220.26.8
  ).1520.21.5, פורס� בנבו( 5' פס, דרורי' לוי נ 151496/א "רע ;14' פס, 109ש "לעיל ה

  ).21.8.2014, פורס� בנבו (המועצה האזורית חו� הכרמל' אבו מו� נ 3585/14א "רע  152
  ).5.6.2014, פורס� בנבו( 6' פס, זל�' גרו� נ 3549/14א "רע  153
  .201–193 'בעמ, 31ש "הלעיל , ההלי� האזרחיצבי �ראו רוז�  154
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כללי סדר . האחד הוא השפעת� על אפשרות מימוש� של הזכויות המהותיות: ומשלימי�

וא� תימנע ממנו , הדי� עשויי� להערי� מכשולי� בדרכו של צד להלי� באופ� שיקשה עליו

ת האופ� השני הוא השפעת סדרי הדי� על הקצא. לממש את זכויותיו המהותיות, האפשרות

. סיכויי הזכייה וסיכוני המשגה בי� הצדדי� וכ� על עלויות ההלי� שכל אחד מה� יישא בה�

משפיע במינוני� שוני� ה� על , שיהיה טכני למראית עי� ככל, מכיוו� שכל כלל פרוצדורלי

, הקצאת סיכויי הזכייה בי� הצדדי� וה� על עלויות ניהול התביעה או ההגנה שיוטלו עליה�

על , לעתי� מכרעת, ונית שניתנת במהל� ההלי� עשויה להיות השפעהלכל החלטה די

כללי סדר הדי� , במילי� אחרות. הזכויות המהותיות של בעלי הדי� ועל היכולת לממש�

" כללי הרקע"ה� חלק מ, )הנזיקי� והקניי�, דיני החוזי�(כמו כללי המשפט הפרטי , האזרחי

עה עצומה ה� על התוצאה המסתברת של ולכ� יש לה� השפ, המשפטיי� המקצי� זכאויות

בעקבות זאת כללי סדר הדי� ופרשנות� משליכי� ג� . וה� על עלותו) סיכויי הזכייה(ההלי� 

לקראת פשרה ) bargaining power(על עמדות הכוח של הצדדי� בניהול משא ומת� 

שנעשית תמיד בצלו של המשפט והקשורה קשר הדוק ביכולת� להצליח לממש , אפשרית

   155.ת זכויותיה� באמצעות הלי� משפטיא

החלטות דיוניות רבות משפיעות על הקצאת סיכויי הזכייה בי� הצדדי� ועל עלויות 

החלטות בדבר היק� : ופעמי� רבות חורצות את גורל ההלי� כולו, ההלי� שיוטלו עליה�

קבלת התנגדות באשר לשאלות שהוצגו ; הזמנת עדי� מטע� הצדדי�; גילוי המסמכי�

קביעת סדר הבאת הראיות ; החלטה לית� פסק די� בהיעדר הגנה וביטולה; או דחיית� די�לע

השפעה מכרעת על סיכויי , בנסיבות מסוימות, לכל ההחלטות האמורות אפשר שתהיה. ועוד

ניקח לדוגמה החלטות של . הצדדי� לזכות בהלי� ועל העלויות הכרוכות בו שיוטלו עליה�

החלטות שעליה� ,  גילוי המסמכי� הכללי שהצדדי� זכאי� לוהערכאה הדיונית בדבר היק�

שלב גילוי . ועל כ� נאסר על ערכאת הערעור להעביר� תחת שבט הביקורת,  לצו10חל פריט 

מכיוו� שהמידע הנחו� לה� לצור� ,  עבור הצדדי�הרה גורלהמסמכי� הוא פעמי� רבות 

לי� גילוי המסמכי� נועד לגרו� ה. הוכחת עילת התביעה או ההגנה נמצא בידי הצד שכנגד

, מנגד. לכ� שבידי שני הצדדי� יהיה מידע מלא ככל האפשר בנוגע לעניי� שבמוקד הסכסו�

, המוטלות ה� על הצד המגלה, גילוי המסמכי� עשוי להטיל על הצדדי� עלויות ניכרות

שמחויב לחפש ולספק מסמכי� רבי� שעשויי� להיות רלוונטיי� לתביעה או להגנה של 

שלעתי� (שצרי� לעבור בדקדקנות על המסמכי� שנשלחו אליו  –וה� על הצד שכנגד , יריבו

ולבחו� אילו מה� מכילי� מידע שעשוי לסייע לו להוכיח את תביעתו או את ) ה� רבי� מאוד

מוציאי� על שלב גילוי  מחקרי� שנעשו בארצות הברית העלו שההוצאות שהצדדי�. הגנתו

שליש ואפילו למחצית מ� העלויות שעליה� להוציא על ההלי� המסמכי� יכולות להגיע ל

 לא ייפלא אפוא שבמקרי� רבי� שלב גילוי המסמכי� מעורר מחלוקות בי� הצדדי� 156.כולו

מחלוקות המובאות תדיר בפני בית המשפט לצור� קבלת , באשר להיק� הגילוי הנדרש

   .החלטה

 
155  Robert H. Mnookin & Lewis Kornhauser, Bargaining in the Shadow of the Law: The Case of 

Divorce, 88 YALE L.J. 950 (1979) . 
 Martin H. Redish, Electronic Discovery and the Litigation Matrix, 51 DUKE L.J. 561ראו   156

(2001).  
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ה בדבר היק� גילוי המסמכי� התהלי� שבו נדרש בית המשפט לקבל החלט, יתרה מזאת

את היחס , בנוגע לכל מסמ� או סוג מסמכי�, הכללי הוא מורכב מאוד מכיוו� שעליו לשקול

 מידת ההכבדה שגילוי� יטיל על הצד המחלוקת לבי�שבי� מידת הרלוונטיות שלה� לליבו� 

. רלוונטיות של מסמ� אינה מצב בינארי: "כדברי בית המשפט. המתבקש לגלות�

, הכלל. נטיות של מסמ� פלוני או סוג מסמכי� פלוני עשויה להיות בעוצמות שונותהרלוו

ת כ� גובר, הוא כי ככל שגוברת תלותו של בעל די� בהלי� הגילוי, עליו עמדה הפסיקה

 שבית המשפט מקבל בנוגע כל החלטה,  א� כ�157."להרחיב את תחולת ההלי�הנכונות 

ת ה� על הקצאת סיכויי הזכייה וסיכוני המשגה להיק� הגילוי עשויה להשפיע השפעה מכרע

החלטה שתוצאתה היא היק� גילוי . בי� הצדדי� וה� על העלויות שבה� ייאלצו לשאת

מסמכי� צר מדי משמעותה שבידי התובע לא יהיה מידע המאפשר לו להוכיח את תביעתו 

� כראוי נגד ולחלופי� שבידי הנתבע לא יהיה מידע המאפשר לו להתגונ, ג� א� היא ראויה

בשני המקרי� התוצאה תהיה הקצאה שגויה של סיכויי הזכייה או . תביעה שאינה מוצדקת

 או א� לזנוח ,והתובע ייאל� להתפשר על פחות ממה שמגיע לו, סיכוני המשגה בי� הצדדי�

ולחלופי� ייאל� הנתבע להתפשר על יותר ממה שמגיע , את תביעתו בהיעדר יכולת להוכיחה

החלטה שתוצאתה .  לשל� לו את מלוא סכו� התביעה ג� א� היא חסרת בסיסלתובע או א�

גילוי מסמכי� רחב מדי תשפיע על עלויות הגילוי שיוטלו על הצדדי� שעלולות להיות 

בשני המקרי� השפעת ההחלטה . גבוהות יחסית לשווי התביעה או ליכולותיה� הכלכליות

השפעת� של החלטות אלה , בע הדברי�מט. עשויה להיות פשרות גבוהות או נמוכות מדי

צדדי� חזקי� יכולי� למצוא דרכי� חלופיות להשיג : תהיה שונה בי� צדדי� חזקי� לחלשי�

ולא תהיה לה� בעיה לשאת בעלויות הגילוי ג� א� אלה , את המסמכי� הדרושי� לה�

שרו שאי� בידיה� משאבי� שיאפ, ואילו צדדי� חלשי�, רחבות ביחס להיק� הגילוי הנדרש

, לה� לגלות מסמכי� בכוחות עצמ� או לשאת בעלויות הגילוי הרחב שקבע בית המשפט

   158.ייפגעו יותר מהחלטות הערכאות הדיוניות בדבר היק� גילוי המסמכי�

על , לעתי� השפעה מכרעת, שלהחלטות ביניי� דיוניות יש השפעה, עינינו הרואות

 ועל העלויות שבה� בעלי הדי� ייאלצו הקצאת סיכויי הזכייה וסיכוני המשגה בי� הצדדי�

ולכ� ג� על תוצאות ההלי� שבאמצעותו הצדדי� מבקשי� לממש את זכויותיה� , לשאת

של התיקי� האזרחיי� ) 94%�כ(א� נוסי� על זה את העובדה שרוב מכריע . המהותיות

, מסתיימי� בשלבי� מוקדמי� של ההלי� ושלא בפסק די� מנומק אלא בדרכי� אחרות

ושבכ� נמנעת מהצדדי� לחלוטי� האפשרות לערער על , זית שבה� היא הסכ� פשרהשהמרכ

ברי כי צמצו� הביקורת הערעורית על החלטות , החלטות ביניי� אלו במסגרת פסק הדי�

 
  ).15.10.2008, פורס� בנבו( 8' פס, מ"חברת רנדי בע'  נGerber Products Company 9322/07א "רע  157
 לבקש רשות ערעור לבי� החלטות אי אפשרהצו מבחי� בי� החלטות בדבר גילוי מסמכי� כללי שעליה�   158

ולכ� נית� לבקש לערער עליה� מיד  ,בדבר עיו� במסמכי� או בדבר גילוי מסמ� פלוני המוחרגות מ� הצו
בית המשפט הסביר את ההבחנה שנקבעה בצו בכ� שלהחלטות בדבר גילוי מסמכי� . ע� מת� ההחלטה

 ואילו להחלטות בדבר עיו� במסמכי� ,כללי אי� השפעה מהותית על תוצאות ההלי� ועל זכויות הצדדי�
הקסטודיה די טרה '  נורי'ח 9162/12א "רע( או גילוי מסמ� פלוני עשויה להיות השפעה על גורל ההלי�

נית� ללמוד על כ� בי� . אני סבור שהבחנה זו היא חסרת בסיס, כאמור. ))3.6.2013, פורס� בנבו (סנטה
   .115ש "ראו לעיל ה . בי� גילוי מסמכי� כללי לספציפיהיתר מ� הבעייתיות של היכולת להבדיל
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ביניי� מבזרת את הכוח לערכאות הדיוניות שהחלטותיה� מכריעות במקרי� רבי� את גורל 

  . ההלי� כולו

   הביזור במערכת השפיטהעל הרהורי� נורמטיביי� . ה

 אשר –המטריאליות והמשפטיות ,  האידאולוגיות–עד כה עמדתי על התמורות השונות 

יחדיו הובילו לביזור לא מכוו� במערכת השפיטה בישראל ולשינוי רדיקלי במער� הכוחות 

בי� הערכאות הדיוניות לבי� ערכאת הערעור באופ� שהערכאות הדיוניות צברו יותר ויותר 

ע� זאת חשוב להדגיש שהמאמר אינו טוע� שביזור . וח שאינו נתו� לביקורת ערעוריתכ

או שיש לתק� את חוק בתי המשפט , הכוח לערכאות הדיוניות הוא בהכרח רע שיש למנעו

והצו שהוצא מכוחו באופ� שתתאפשר ביקורת ערעורית רבה יותר על החלטות ביניי� 

וייתכ� שלכל הפחות , יזור יש יתרונות לא מבוטלי�לב, כפי שמראה הספרות בתחו�. דיוניות

הצור� לייעל את ,  בנוס�159.בתצורות מסוימות שלו הביזור הוא טוב שיש לשאו� אליו

מערכת השפיטה ולמנוע דחיות ועיכובי� בעבודת בתי המשפט הוא כשלעצמו שיקול 

ל החלטות שאפשר שיש בו כדי להטות את הכ� לטובת צמצו� הביקורת הערעורית ע, חשוב

הביניי� של הערכאות הדיוניות על א� השפעת� על זכויות הצדדי� וחשיבות� לתוצאה 

המכונה , הכלל הנוהג בבתי המשפט הפדרליי� בארצות הברית, למשל. הסופית של ההלי�

החלטות  אינו מאפשר לצדדי� לערער על, )final judgment rule" (כלל ההכרעה הסופית"

ויש רבי� , למעט במקרי� חריגי� ויוצאי דופ�, )interlocutory appeals(ביניי� דיוניות 

שהיא תנאי בלעדיו , הטועני� שכלל זה הוא הכרחי לקידו� היעילות של מערכת השפיטה

 כל שביקשתי לטעו� הוא שעל בית המשפט ועל המחוקק להכיר 160.אי� לעשיית צדק

ערכאות הדיוניות על חלוקת בהשלכות צמצו� הביקורת הערעורית על החלטות ביניי� של ה

מאחורי , ביודעי� או שלא ביודעי�, ואל לה� להסתתר, הכוח בתו� מערכת השפיטה בישראל

הטענה שלפיה צמצו� ההתערבות של ערכאות הערעור נעשה רק בנוגע להחלטות ביניי� 

רק כ� . ניהוליות שאי� לה� השפעה על תוצאות ההלי� ועל זכויות הצדדי��טכניות�דיוניות

יהיה אפשר לקיי� דיו� מושכל וחיוני בשאלה א� תופעת הביזור במערכת המשפט היא 

  . ומה� הדרכי� הראויות לעשות זאת, או למנע� א� יש לעודד אותה, רצויה

מאמר זה הוא תיאורי והסברי בעיקרו ואינו מתיימר לדו� , כפי שנאמר בפתח דבריי

ע� זאת .  הביזור במערכת השפיטהלעומק בשאלות הנורמטיביות כבדות המשקל שמעורר

ולכ� לקראת סיו� אבקש להציג קווי מתאר ראשוניי� באשר , פטור בלא כלו� אי אפשר

ואציג את , לטענות הנורמטיביות שהעלו חוקרי� באר� ובעול� בנוגע לתופעת הביזור

  . והשיקולי� שיש לשקול בבואנו לבחו� א� ביזור זה הוא ראוי או שיש דווקא לפעול לסיכול

. ביקורתי של תופעת הביזור חושפת מורכבות רבה�הספרות העוסקת בניתוח נורמטיבי

ושאלת רציותו הנורמטיבית , ביזור במערכת השפיטה אינו בהכרח תופעה שלילית, כאמור

מודל שעשוי . קשורה קשר הדוק בתפיסה שבה אוחזי� בדבר תכליתו של ההלי� האזרחי

 
  .183–161ש "הליד טקסט ראו   159
160  Note, Interlocutory Appeals in the Federal Courts under 28 U.S.C. § 1292(b), 88 HARV. L. 

REV. 607, 610–612 (1975) .  
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הוא זה שלפיו ההלי� , לפחות בתצורות מסוימות שלו, לתמו� בביזור המערכת השיפוטית

האזרחי לא נועד לשמש א� ורק מנגנו� ליישוב סכסוכי� בדרכי שלו� בי� אזרחי המדינה 

זהו מודל שרואה בהלי� . וא� לא מנגנו� שנועד להכווי� התנהגות עתידית בלבד, ותושביה

רתו מתנהל משא ומת� שבמסג, המשפטי חלק בלתי נפרד מהחיי� החברתיי� והפוליטיי�

והרואה בבית המשפט מי שמתפקידו להיות אמו� על , הול� ונמש� על ערכי� ציבוריי�

 הסיבה לכ� היא שביזור בקבלת ההחלטות השיפוטיות מקד� 161.יציקת תוכ� לערכי� אלה

, ואפילו הכרחיי�, מטרות וערכי� שהמודל הדמוקרטי של ההלי� האזרחי תופס כחשובי�

הוא א� מאפשר יצירתיות וחדשנות . לית כגו� פלורליז� והשתתפות בהלי�בדמוקרטיה ליבר

בפסיקה ומעצי� את בתי המשפט כזירה דמוקרטית שבה תושבי המדינה ואזרחיה יכולי� 

   162.להשפיע באמצעות התדיינות על עיצוב� של הנורמות הציבוריות המחייבות אות�

כי עיצוב הערכי� הציבוריי� פירוק ההבחנה המקובלת בי� הציבורי לפרטי וההבנה 

, וקביעת הנורמות הבסיסיות שעל פיה� מתנהלי� החיי� החברתיי� והפוליטיי� נעשי� ג�

מחייב לעצב את ההלי� האזרחי כזירה פוליטית , באמצעות המשפט הפרטי, ואפילו בעיקר

, מדי יו� ביומו, ההלי� האזרחי הוא אתר שבו מתנהל. שבה שולטי� ערכי� דמוקרטיי�

הדבר נעשה במאות הליכי� המתקיימי� בד . שיח על תוכנ� של אות� ערכי� ציבוריי��רב

בבתי המשפט השוני� שבה� מתנהל דיאלוג הול� ונמש� על תוכנ� הרצוי של נורמות  בבד

לכל , למעשה. משפטיות חדשות ועל הפירוש הראוי שיש לתת לנורמות משפטיות קיימות

ההלי� ,  נוס� על זה163.כי� ביניה� יש ממד ציבוריבי� שני צדדי� המסוכס" פרטי"הלי� 

המשפטי הוא כשלעצמו מפג� תרבותי הנות� ביטוי פומבי לערכי� דמוקרטיי� ומעניק 

מכא� .  כמו ג� לשוויו� בי� אזרחי המדינה ותושביה,משמעות לציווי שלפיו הע� הוא הריבו�

וסדות אלא ג� של נובעת החשיבות היתרה המיוחסת להשתתפות לא רק של תאגידי� ומ

ה� ישירות וה� , על בסיס שוויוני, בהלי� האזרחי, פרטי� החברי� בקהילה הפוליטית

  164.באמצעות מתווכי� כגו� גופי חברה אזרחית שקיבלו עליה� לייצג אינטרסי� ציבוריי�

הערכאות הדיוניות ה� האתר שבו מתרחשות מדי יו� עשרות ומאות התדיינויות שבה� 

עות� של הערכי� הציבוריי� ושל הנורמות הבסיסיות המחייבות את נקבע תוכנ� ומשמ

שבה פרטי� , ערכאות אלה עוצבו כמסגרת מוסדית נגישה יחסית. אזרחי המדינה ותושביה

 לעומת זאת 165.יכולי� לממש את השתתפות� הדמוקרטית כאזרחי� באמצעות התדיינות

בה יכולת ההשתתפות הישירה ערכאות הערעור ה� מסגרת אליטיסטית יותר ונגישה פחות ש

ולכ� אינ� יכולות לספק את אותו אתר דמוקרטי שמספקות , של האזרחי� היא פחותה בהרבה

 
, ההלי� האזרחיצבי � רוז�י� האזרחי ולתמיכה במודל הדמוקרטי ראולדיו� בשלושת המודלי� של ההל  161

 .122–115' בעמ, 31ש "לעיל ה
 .37–30' בעמ, 18ש "לעיל ה, אהרונסו�  162
 David Luban, Settlements and the Erosion of the Public Realm, 83 GEO. L.J. 2619, 2634 ראו  163

(1995).  
 ,Judith Resnik, Courts: In and out of Sight, Site and Cite: The Norman Shachoy Lectureראו   164

53 VILL. L. REV. 771, 803–806 (2008) .  
 ,Susan S. Silbey, Making Sense of the Lower Courts, 6 JUST. SYS. J. 13 (1981); OWEN FISS ראו  165

THE LAW AS IT COULD BE 48–58 (2003) .  
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 מבית משפט –ככל שעולי� במעלה ההייררכייה ,  לפי הטענה166.הערכאות הדיוניות

 נגישותה של –ומבית המשפט המחוזי לבית המשפט העליו� , השלו� לבית המשפט המחוזי

והיכולת להשתת� בהלי� המשפטי , שיפוטית לאזרח הופכת מצומצמת יותרהערכאה ה

   167.הופכת מוגבלת יותר

. פלורליז� וגיוו� בקבלת החלטות היא ער� חשוב נוס� המקוד� באמצעות הביזור

והדיוני� בה� נעשי� בדר� כלל בד� , פזורות בכל רחבי האר�, הערכאות הדיוניות ה� רבות

רבי� מאלה שישקפו ערכאות הערעור  פו גיוו� ופלורליז�לכ� החלטותיה� ישק. יחיד

, במקרי� רבי�, והדיוני� בה� נעשי�, ה� מרוכזות מבחינה גאוגרפית, שמספר� מצומצ�

. במותב שלושה באופ� הממצע את התוצר השיפוטי וממת� עמדות חריגות ויוצאות דופ�

ובמקרה של בית , שאינ� מהוות תקדי� מחייב(בשל התחולה המוגבלת של החלטותיה� 

נית� לראות , הנמוכה הנגזרת מכ�" עלות הטעות"ו) משפט השלו� אפילו לא תקדי� מנחה

שבה נית� לערו� ניסויי� בתאוריות חדשניות , משפטית" מעבדה"בערכאות הדיוניות מעי� 

 ערכאות 168.ופורצות דר� ולפתח רעיונות משפטיי� וגישות פרשניות חדשות ומקוריות

הנושפות בעורפיה� של הערכאות הדיוניות ומפקחות על החלטותיה� על , תערעור פעלתניו

עלולות לחסו� את האנרגיות הרדיקליות של הערכאות הדיוניות ולתעל אות� , כל צעד ושעל

   .מעוניינות לתוצאה הקונפורמיסטית והממצעת שבה ערכאות הערעור
לת בתו� חברה פלורליז� וגיוו� ה� ערכי� חשובי� במיוחד בשיטת משפט הפוע

אתניות ודתיות שונות , המורכבת מקהילות לאומיות, כמו זו הישראלית, תרבותית�רב
אחת ההצדקות לקיומה של הסמכות המקומית היא העובדה שהיא , למעשה. ומגוונות

הסיבה לכ� היא שג� א� פורמלית משפט המדינה חל באופ� זהה . משרתת תכלית קהילתית
בפועל יש הבדלי� חברתיי� , ללא קשר למקו� מושב�, יהעל כל אזרחי המדינה ותושב

הבדלי� חברתיי� . המרוכזות באזורי� גאוגרפיי� שוני�, ותרבותיי� בי� קהילות שונות
להבדיל מ� האופ� שבו , ותרבותיי� אלה משפיעי� על האופ� שבו המשפט פועל במציאות

י� בתרבותה והמביני� המעור, ה� חברי הקהילהשופטי� ושופטות ש 169.הוא כתוב בספרי�
יכולי� לשפוט טוב יותר ולהגיע , לעומק את האופ� שבו פועל המשפט באותה קהילה

ולכ� אינ� יכולי� להבי� את , לתוצאות צודקות יותר מאשר שופטי� שאינ� בני הקהילה
. הסמכות המקומית מסייעת בהשגתה של תכלית זו. הקודי� התרבותיי� המאפייני� אותה

את ) ג� א� חלקית( בי� בתי המשפט השוני� ברחבי האר� משקפת חלוקת השופטי�
 לפיכ� ככל שכללי הסמכות המקומית 170.הפריסה הגאוגרפית של הקהילות השונות

 
 . 34–33' בעמ, 18ש "לעיל ה, ראו אהרונסו�  166
הופ� את הביזור , שתואר לעיל, ע� זאת חשוב לציי� כי המעבר לתפיסה ניהולית של ההלי� השיפוטי  167

יטה כהשתתפות של הפרטי� א� מביני� ערכי� דמוקרטיי� בשפ. פחות במערכת השפיטה לדמוקרטי
הרי , אלמנטי� הנעדרי� מ� מהתפיסה הניהולית,  לערכי� ציבוריי� וליבונ�בנוגעבהליכי קבלת החלטות 

 . ובוודאי אינו דמוקרטי דיו, שהביזור של מערכת השפיטה אינו דמוקרטי
 . 34' בעמ, 18 ש"לעיל ה, ראו אהרונסו�  168
169  Roscoe Pound, Law in Books and Law in Action, 44 AM. L. REV. 12 (1910) . ראו ג� מנח�

  .)2008 (משפט ותרבות בישראל בפתח המאה העשרי� ואחת מאוטנר
170  �כעולה מאתר , בדיקה של קורות החיי� של השופטי� המכהני� בבתי משפט השלו� ברחבי האר

, ופטי� הערבי� בבתי משפט השלו� בנצרת ובעכו מגלה כי מספר הש,האינטרנט של הרשות השופטת
גדול לאי� שיעור ממספר� בבתי משפט השלו� במחוזות , ובמידה פחותה בבית משפט השלו� בחיפה
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או שיש לו זיקה , מנתבי� את בעלי הדי� להתדיי� בבית משפט המצוי בקרבת אזור מגוריה�
י� הנמני� ע� בני כ� צפוי שהתביעות תידונה בידי שופט, לעניי� מושא התביעה

  171.קהילת�
 נחשפות, שפועלות במקביל זו לזו, הערכאות הנמוכות: "כפי שמסכ� אורי אהרונסו�

שומעות טיעוני� מגווני� , לאור� זמ� למגוו� של נסיבות שבה� מופעלת נורמה משפטית
ה� עושות זאת . בשאלות משפטיות דומות ויכולות לתת פתרונות שוני� לאות� שאלות

ה� מהוות . יישומי� שוני� של הדי� או מת� סעדי� שוני�, גישות פרשניות שונותבאמצעות 
 חשוב לציי� 172".השוואה ולימוד, א� מתקיימי� בו ג� גיוו�, שדה שתיתכ� בו סתירה

שגיוו� ופלורליז� בקבלת החלטות יהיו התוצאה המסתברת ג� בשיטות משפט ששולטת 
והביזור , יות כפופות להלכת התקדי� המחייבוהערכאות הדיונ, בה� אידאולוגיה ריכוזית

בהיעדר ביקורת , ראשית: הסיבה לכ� היא כפולה. המאפיי� אות� אינו פורמלי ואינו מכוו�
ערעורית אפקטיבית לא יחששו שופטי הערכאות הדיוניות להתנסות בתאוריות חדשניות 

וו� שבכל מקרה מכי, שנית. ולפתח רעיונות נועזי� בידע� שהפיקוח עליה� הוא מצומצ�
עומד לרשות שופטי הערכאות הדיוניות מגוו� רחב של אסטרטגיות פרשניות המאפשרות 

הבחנה בי� רציו , כגו� אבחו� לפי הנסיבות, לה� להימנע וא� לפעול בניגוד לתקדימי�
   173.הגדרת שאלות כעובדתיות ולא כמשפטיות ועוד, לאוביטר

ות לא מבוטלי� שעל קובעי המדיניות ע� זאת לביזור במערכת השפיטה יש ג� חסרונ
רצוי לבזר את קבלת ההחלטות , ועד כמה, להביא� בחשבו� בבוא� להחליט א�

, ביזור לא מבוקר עלול לפגוע בתכליות דיוניות ובערכי� חשובי� כגו� ודאות. השיפוטיות
ר  ביקורת מרכזית אחת הנשמעת על הביזו174.שוויו� והגינות חלוקתית, לגיטימציה, יעילות

היא הפגיעה בוודאות הנורמטיבית שפסיקות שונות וא� סותרות בעניי� אותה הסוגיה 
היא ; ודאות היא ער� חשוב מכיוו� שהיא מאפשרת צפיות. עלולות לגרו� לצרכני המשפט

 לקחת סיכוני� מחושבי� ולתכנ� צעדיה�,  לכרות חוזי�–מאפשרת לאנשי� לפעול בעול� 
ה� יוכלו לפנות לבית המשפט , דברי� וזכויותיה� יופרו בידע� שא� ישתבשו ה–בביטחו� 

עמימות בנוגע לזכויות ולחובות המוטלות על הפרטי� גורמת לחוסר ודאות . ולקבל סעד
באשר לאופ� שבו עליה� לפעול ועלולה להביא ה� לפגיעה במוסר ובשלטו� החוק וה� 

בוודאות , דברי�מטבע ה,  ביזור של מערכת השפיטה פוגע175.לפגיעה בהרתעה היעילה
ולכ� מקשה על , מכיוו� שהוא אינו מאפשר לצרכני המשפט לדעת מה� הנורמות המחייבות

   176.היערכות לתוצאותיה� של אות� נורמות

 
מספר השופטי� הדתיי� המכהני� בבית משפט השלו� בירושלי� גדול ,  לזהבדומה. תל אביב והמרכז

 לקורות החיי� של השופטי� ראו . אחרי�במידה ניכרת ממספר� של השופטי� הדתיי� בבתי משפט
 /elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out מדינת ישראל הרשות השופטת" רשימת השופטי�"

menus/mnu_judges/mnu_all.htm . 
  .351–350' בעמ, 31ש "לעיל ה, ההלי� האזרחי צבי�ראו רוז�  171
 . 34' בעמ, 18ש "לעיל ה, אהרונסו�  172
 ). 2013 (93–91, 90 ,21 עור� הדי�" מה מתחייב מתקדי� מחייב"ראו אורי אהרונסו�   173
 . 50–40' בעמ, 18ש "לעיל ה, ראו אהרונסו�  174
 ,RICHARD A. POSNER, ECONOMIC ANALYSIS OF LAW 556 (6th ed. 2003); LON L. FULLER ראו  175

THE MORALITY OF LAW 46–91 (rev ed. 1969).  
 . 40' בעמ, 18ש "לעיל ה, ראו אהרונסו�  176
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, קשורה בטבורה לזו הקודמתהו, ביזור במערכת השפיטהטענה נוספת המושמעת נגד 

בוז משאבי� פרטיי� טומ� בחובו בז, כ� נטע�, המודל הביזורי. היא הפגיעה ביעילות

המודל הביזורי , במקו� לנהל דיו� אחד בסוגיה ולקבל הכרעה מוסמכת ומחייבת. וציבוריי�

מחייב ניהול של התדיינויות רבות באותו העניי� עצמו באופ� שגורר אחריו הוצאת משאבי� 

וה� על , את בתי המשפט הציבוריי� בכספי משל� המסי� המממנת, רבי� ה� על ידי המדינה

שכר טרחת עורכי די� והוצאות נוספות , ידי הפרטי� הנאלצי� לממ� מכיס� את האגרה

חוסר הוודאות שגור� המודל הביזורי מוביל א� ,  נוס� על זה177.הכרוכות בניהול ההלי�

ולכ�  –ה� מכיוו� שהוא פוגע ביכולתו של המשפט להכווי� התנהגות , הוא לחוסר יעילות

וה�  –מיטבי מבחינה חברתית �יפעלו באופ� שהוא תתעלול לגרו� שפרטי� ותאגידי� 

, מכיוו� שציבור צרכני המשפט ייאל� לבטח את עצמו מפני הסיכו� הכרו� בחוסר הוודאות

  178.והדבר שיוביל לבזבוז משאבי� נוס�

ביקורת אחרונה המושמעת על המודל הביזורי היא כי הוא גור� לפגיעה בשוויו� 

כאשר ערכאות שונות מוסמכות לקבל הכרעות , רי� מטבע הדב179.ובהגינות החלוקתית

שכ� מתדייני� , משמעות הדבר היא פגיעה כמעט הכרחית בשוויו�, שונות באות� ענייני�

העיקרו� שלפיו . יזכו לתוצאות שונות, המביאי� עניי� דומה בפני בית המשפט, שוני�

, יסי במשפט המקובלהוא עיקרו� בס, כ� נטע�, "מקרי� דומי� צריכי� לזכות ביחס דומה"

שממנו נגזרת הדרישה שהתוצאה שאליה יגיעו בתי המשפט בסופו של ההלי� תהיה 

כאשר מגיעי� בפני בית המשפט מקרי� שה� זהי� עובדתית ,  במילי� אחרות180.זהה

 ההצדקה הבסיסית לשוויו� בתוצאה 181.על בית המשפט להגיע לאותה התוצאה, ומשפטית

 כאשר בית המשפט מגיע לתוצאה שונה במקרי� –נות נעוצה בעקרונות של צדק והוג

וזכותו של אחד , על פני הדברי� נראה שבאחד מ� המקרי� האמת לא יצאה לאור, דומי�

, המודל הביזורי עלול לפגוע ג� באמו� הציבור בבתי המשפט, מלבד זאת. הצדדי� נפגעה

ור של הביטחו� על כל הכרו� בכ� מבחינת הכרסו� בלגיטימציה של פסקי הדי� והערע

כמוטה לטובת אחד  –או גרוע מזה , שעלול להיתפס כשרירותי, בהלי� המשפטי

   182.הצדדי�

במסגרת . שג� עליה� נמתחת ביקורת, לכל אחת מ� הביקורות האמורות יש תשובות

, אפילו לא ראשונית, ואי אפשר לספק תשובה, מאמר זה לא נוכל לקיי� דיו� ממצה בדברי�

אלא רק , ביזורי הוא ראוי עבור מערכת השפיטה בישראל א� לאולשאלה א� המודל ה

 
 .43' בעמ, ש�  177
 . 40' בעמ, ש�  178
 . 48–45, 43–42' בעמ, ש�  179
180  Alexandra D. Lahav, The Case for “Trial by Formula”, 90 TEX. L. REV. 571, 572–573 

(2012).  
 ,Stephen N. Subrin, Federal Rules, Local Rules, and State Rules: Uniformity, Divergenceראו   181

and Emerging Procedural Patterns, 137 U. PA. L. REV. 1999, 2047 (1987).  
 .William B. Rubenstein, The Concept of Equality in Civil Procedure, 23 CARDOZO L. REVראו   182

1865, 1893 (2002); Jerry L. Mashaw, The Supreme Court's Due Process Calculus for 
Administrative Adjudication in Mathews v. Eldridge: Three Factors in Search of a Theory of 

Value, 44 U. CHI. L. REV. 28, 52–53 (1976).  
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החלטה מושכלת בשאלות . תוארו בקווי� כללי� הטיעוני� התומכי� בו ואלו המתנגדי� לו

 עד כמה צריכות הערכאות הדיוניות להיות –וא� כ� , א� ביזור במערכת השפיטה הוא רצוי

ואת חסרונותיו  יתרונות הטמוני� בביזורחייבת להביא בחשבו� את ה, עצמאיות ואוטונומיות

  183.מוסדות השיפוט ואת מער� הכוחות ביניה� ולעצב על פי זה את

  סיכו� . ו

אחד . במפנה המאה העשרי� ואחת שינתה מערכת השפיטה הציבורית בישראל את פניה

השינויי� המרכזיי� שהתרחשו הוא ביזור במערכת השפיטה במובנו כשינוי ביחסי הכוחות 

הערכאות הדיוניות הפכו עצמאיות יותר  –הערכאות הדיוניות לבי� ערכאות הערעור בי� 

ואילו הפיקוח , והפיקוח המהותי על תוכ� החלטותיה� הל� והצטמצ�, ויותר

וא� על ידי כל , האדמיניסטרטיבי על מספר התיקי� הנפתחי� ונסגרי� על ידי כל בית משפט

רכת השפיטה התהווה באופ� בלתי מתוכנ� ולא דומה כי הביזור במע. רק הל� ועלה, שופט

" חסרי חשיבות"טכניי� ו,  ארוכה של תיקוני חקיקה וחקיקת משנהעקב סדרהאלא , מכוו�ב

תיקוני . בתחו� סדר הדי� האזרחי והחלטות שיפוטיות שנותנות לה� תוק�, למראית עי�

וגיות שעברה  של תמורות מטריאליות ואידאולתולדה, בתור�, חקיקה והחלטות אלה ה�

והמעבר , ובראש� העומס ההול� וגדל המוטל על השופטי�, מערכת המשפט בישראל

אשר עיצבו מחדש את האופ� שבו הליכי� אזרחיי� מתנהלי� ואת , משיפוט לניהול תיקי�

  .תפקיד השופט במסגרתו

השאלה כיצד השפיע הביזור האמור על זכויותיה� הדיוניות והמהותיות של המתדייני� 

וקשה , היא מורכבת, לגלות את האמת ולעשות משפט צדקשל בתי המשפט  יכולת� ועל

בתי את  והמשנהמחוקקי את , ע� זאת אי� בכ� כדי לפטור את המחוקקי�. לאמוד אותה

על , המשפט מלהביא בחשבו� בקבלת ההחלטות את קיומו של הביזור במערכת השפיטה

   .השלכותיו האפשריות השונות

 
חסרונות של העברת סמכויות שיפוט ייחודיות ומקבילות לערכאות מיוחדות וביתרונותיה  בנרחבלדיו�   183

ובהצעה לעיצוב מוסדי ) סמכויות שכזה" ביזור"תו� שימת דגש על הפוטנציאל הדמוקרטי הטמו� ב(
  ראו, שאפשר את החסרונותחדש ונועז של מערכת השפיטה שיית� ביטוי ליתרונות ויצמצ� עד כמה

Aronson ,19ש "עיל הל.   




