
 

  

 בית המשפט העליון 

  
במהלך השנים הוצאו על ידי נשיאי בית המשפט העליון הנחיות הנוגעות לנוהגים 
במזכירות בית המשפט העליון. פרסום זה הוא נוסח משולב של ההנחיות השונות שפורסמו 

נוכח כניסתן לתוקף  או שונו שנוספוהנחיות  שלבמהלך השנים על ידי נשיאי בית המשפט העליון ו
לפי נושאים על מנת להקל על מובא ; הוא 2018-תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"טשל 

ההתמצאות בו. אין בנוסח זה שינויים מפליגים ביחס לנוסחים הקודמים ועיקר תכליתו היא עריכה 
המשפט ת בבי במלואה ועדכון. יוער כי אופן הגשת כתבי בית דין הינו בהתאם לכך שטרם הונהגה

  ."המשפט-העליון מערכת "נט
  

החל  , וזאתבית המשפט העליון תנוסח זה יבוא תחת הנוסח הקודם של הנחיות נשיא
 .(2018-)מועד כניסתן לתוקף של תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט 1.1.2021 מיום

  
יכונה בשם: "חוק בתי  ,1984-]נוסח משולב[, התשמ"ד בהנחיות אלה, חוק בתי המשפט

 , יכונו בשם: "תקנות סדר הדין האזרחי". 2018-התשע"טתקנות סדר הדין האזרחי, ומשפט"; ה
  

   
  

 אסתר חיות

 נשיאת בית המשפט העליון 

  

  קבלה לרישום של כתבי בית דין. 1

ההנחיות קובעות את דרכי עבודת מזכירות בית המשפט העליון. המזכירות רשאית לסרב לקבל 
, אך לפי בקשת בעל דין יובא אשר אינו בהתאם להנחיות אלה ובהתאם לדיןלרישום כתב בית דין 

על אף האמור, בהליכים המתבררים בהתאם לתקנות סדר הדין  .ההעניין לפני הרשם לעיון ולהכרע
 לתקנות אלה. 33האזרחי תחול תקנה 

  
 הוראות כלליות  –. הגשת כתבי בית דין 2

 תאריך כתבי בית דין   .א

 כל כתב בית דין המוגש לבית משפט יישא תאריך חתימתו.  

 צורת כתבי בית דין   .ב

כתב הטענות הראשון בהליך העיקרי יציין שם, מספר הזהות, כתובת מגורים, מספר . 1
הטלפון, מספר הטלפון הנייד, מספר הפקסימיליה וכתובת דוא"ל, אם יש כאלה, של מגיש 

מספר  ,זהות, כתובת מגוריו, מספר הטלפוןספר הההליך; וכן שמו של כל משיב, וכן מ
  הטלפון הנייד ומספר הפקסימיליה, במידה שניתן לבררם.



 

, היה בעל הדין מיוצג, יירשם בכותרת כתב בית הדין שם עורך הדין המייצג אותו, מענו. 2
 שלו, אם יש כזו. דוא"ל-מספר הטלפון, מספר הטלפון הנייד, מספר הפקסימיליה וכתובת ה

)ב( לתקנות סדר הדין האזרחי יציין את פרטי הערעור 137ערעור המוגש בהתאם לתקנה  .3
 הפקדת על ההודעה המצאת מועד את אושבעקבותיו הוגש וכן את מועד המצאת הערעור 

)או לחלופין את מועד המצאת ההחלטה על פטור מהפקדת ערובה בערעור(,  בערעור הערובה
   לפי העניין.

בקשות המוגשות לבית המשפט העליון במסגרת הליך עיקרי, מסומנות על פי מספר ההליך  .4
העיקרי, כאשר כל בקשה מזוהה באמצעות אותיות הא"ב. המשיבים לבקשות השונות יציינו 

 י"א. 220/01בראש תשובתם את האות המסמנת את הליך הביניים. למשל: ע"א 

את שמות בעלי הדין בסדר שבו הופיעו על  בקשה המוגשת לבית המשפט העליון תפרט. 5
גבי כתב הטענות הראשון שהוגש בהליך העיקרי בבית המשפט העליון, תוך שמירת כינוי 
בעלי הדין באותו הליך. הכותרת של הבקשה תציין מיהו המבקש, על פי כינויו בכתב הטענות 

  הראשון. 

והו בעלי הדין על פי הכינוי בכתב תגובות בעלי הדין ייערכו באותה מתכונת, וגם בהן יז. 6
הטענות הראשון שהוגש בהליך העיקרי בבית המשפט העליון. התגובה תזהה את הבקשה 

 ".1שאליה היא מתייחסת. לדוגמה: "תשובת המערער לבקשת המשיבה 

 אופן הגשה   .ג

כתב בית דין יוגש לבית המשפט במסירה ישירה למזכירות בית המשפט או במשלוח דואר בהתאם 
 להוראות הדין. 

כאשר אין מדובר בכתב טענות ראשון הפותח הליך, בסיכומים בכתב או בתצהירים מקוריים, ניתן 
להגיש כתב בית דין גם באמצעות הפקסימיליה בהתאם להוראות הדין, ובלבד שמשלוח 

  . עמודים 15אינו עולה על  (משפט-לרבות נספחים ועותקים לבית)סימיליה בכללותו הפק

, ניתן להגיש כתב בית דין גם באמצעות אתר כאשר אין מדובר בכתב טענות ראשון הפותח הליך
 70"נט המשפט" בהתאם להוראות הדין, ובלבד שכתב בית הדין )לרבות נספחים( אינו עולה על 

 עמודים.

 . עותקים 3

 כללי  .א

בכל ההליכים הנפתחים בבית המשפט העליון, למעט ההליכים המפורטים בס"ק ב' להלן, יש 
להגיש עותקים במספר הנדרש על פי הדין החל על אותו הליך. עותק אחד ישא חתימות כעותק 

  מקור, או יהווה צילום שאושר כדין בחתימת מקור. 

 ידי סנגור-על ידי אסירים ועצורים שאינם מיוצגים על הנחיה זו אינה חלה על הליכים המוגשים
 בעת הגשת ההליך. 

  



 

 מספר עותקים בהתאם לסוג הליך  .ב

 על אף האמור בס"ק א', יחולו ההסדרים הבאים בסוגי ההליכים המפורטים להלן: 

 לדיון נוסף  בקשות .1

כגון בקשות )לדיון נוסף, לרבות בקשות המוגשות במעמד פתיחת ההליך הנ"ל  בבקשות .א
, יגיש בעל הדין עותקים כדלהלן: עותק אחד עבור בית המשפט וכן (לפטור מעירבון

  .עותקים נוסף כמספר המשיבים בהליךמספר 

 ,לסעד זמני או בקשה לעיכוב ביצוע כאשר מוגשת במעמד פתיחת ההליך הנ"ל בקשה .ב
הבקשה  יחתום מגיש ההליך על התחייבות להמצאה מיידית של ההליך העיקרי ושל

למשיבים. במקרים אלה, די בהגשת עותק אחד של ההליך העיקרי ושל הבקשה, לפי 
  העניין, עבור בית המשפט.

ה לדיון שטרם נקבע ,ש תגובה מטעמו בעתירה לדיון נוסףכאשר המשיב מתבקש להגי .ג
  תוגש התגובה בעותק אחד עבור בית המשפט.  ,לפני הרכב שלושה או יותר

  ומינהלייםהליכים אזרחיים . 2

ערעורים אזרחיים )ע"א( ומינהליים )עע"מ( יוגשו בשלושה עותקים עבור בית המשפט. 
-תוגשנה בעותק אחד עבור בית )בר"מ( ובמינהלי )רע"א( בקשות רשות ערעור באזרחי

  .המשפט

 . בקשות רשות ערעור בפלילים 3

בבקשות רשות לערער בפלילים, יגיש בעל הדין שני עותקים של בקשת רשות הערעור א. 
עבור בית המשפט. הסנגור ימציא עותק של בקשת רשות הערעור למדינה וככל שיש 

  גם להם. - (כגון מי שזכו בפיצוי בהליך הפלילי)משיבים נוספים 

-עצורים שאינם מיוצגים עלהנחיה זו אינה חלה על הליכים המוגשים על ידי אסירים וב. 
  ידי סנגור בעת הגשת ההליך.

 . המצאת עותקים נוספים 4

לדיון לפני הרכב שלושה או יותר, או שנתבקש בעל  ,לעיל 3-1נקבעו ההליכים לפי סעיפים  .א
דין על ידי המזכירות לעשות כן, ימציא בעל הדין עותקים נוספים כפי שיקבע, מכל כתבי 

  .הדין שהגיש בהליךבית 

 ביתר ההליכים שלא פורטו בס"ק ב', יוגשו לבית המשפט עותקים כאמור בס"ק א' לעיל.  .ב

  

 . ציון דבר ההמצאה 4

בכל הליך או בקשה בהליך המוגשים לבית המשפט העליון, יצוין בפתח הדברים על ידי עורך 
 ,פטבד עם המצאתם לבית המשהמסמך, כי עותק מכתבי בית הדין הומצא ליתר בעלי הדין בד ב
 או שבעל הדין או מי מטעמו התחייב בכתב להמצאתם המיידית. 

  



 

. תצהירים 5

 א. כללי 

  התצהיר המצורף לכתב טענות יהיה התצהיר המקורי, או עותק שלו אם הוא אושר כדין.. 1

 לצדקלעיל, בהליכי ביניים במסגרת עתירה לבית המשפט הגבוה  1על אף האמור בס"ק . 2
בבקשות  , בבקשות להארכת מועד,(עצמה או תצהיר תשובה לצו על תנאילהבדיל מן העתירה )

משפט אחדים ובבקשות ביניים במסגרת -להעברת מקום דיון, בבקשות לאיחוד תובענות בבתי
ניתן יהיה לצרף לכתב טענות העתק של תצהיר מקורי, ובלבד שבידי  הליך עיקרי תלוי ועומד,

  יוכל להביאו לפני בית המשפט אם יתבקש לעשות כן.  בעל הדין מצוי גם התצהיר המקורי והוא

לתצהיר בעברית הנחתם על ידי מי שאיננו דובר השפה העברית תתווסף הצהרת עורך הדין  .3
שערך אותו, כי הוא שולט בשפתו של המצהיר ובעברית, כי תרגם למצהיר את התצהיר, וכי לאחר 

 שהמצהיר הבין את האמור בתצהיר חתם בפניו.

 ב. תצהירים בבג"ץ   

עתירה המוגשת לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק תיתמך בתצהיר מקורי 
לתקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה  1ים. התצהיר ייערך בהתאם לאמור בתקנה /של העותר

ים /האמור לעיל יחול גם על תצהירי תשובה מקוריים של המשיב .4198-לצדק, התשמ"ד
 לעתירה. 

 . הדיון בערעור 6

 ערעורים אזרחיים ומנהליים      .א

 קדם ערעור 

ותחול הוראת תקנה  בערעורים אזרחיים ומנהליים יכול ויתקיים קדם ערעור בפני שופט אחד
 . ( לתקנות סדר הדין האזרחי3)138

  

  הדיון בערעור    

 סדר הדין האזרחי.לתקנות  138הדיון בערעור ייערך בהתאם לאחת החלופות הנקובות בתקנה 

 ערעורים פליליים  .ב

ני בערעורים פליליים יכול ויידרשו הצדדים להגיש עיקרי טיעון בכתב לשם ייעול הדיון בפ
 . ההרכב

  
  בערעור חדשות . אסמכתאות וראיות 7

 אסמכתאות   .א

ככלל, ובאין הוראה אחרת של בית המשפט, לא יוגשו כרכי אסמכתאות שעניינן פסקי דין או 
או ניתן  (פד"י)החלטות של בתי משפט בישראל ובלבד שאלו פורסמו במסגרת פרסום רשמי 

לאתרם במאגרי מידע מסחריים. הגשה כאמור לא תתאפשר בין בכרך נפרד ובין כנספחים לכתבי 
. אין בנוהל זה כדי למנוע במסגרת (ור, סיכומים בכתב, עיקרי טיעון וכדומההודעת ערע)בית דין 



 

נספחים לכתבי בית דין, הגשה של אסמכתה אחת או מספר מועט של אסמכתאות שבעל הדין 
  סבור שיש להן מרכזיות או חשיבות מיוחדת בהליך.

 

  חדשות בערעורראיות  .ב

תציין את עיקר  ,לתקנות סדר הדין האזרחי 144לפי תקנה ות חדשות בערעור בקשה להגשת ראי .1
 , ויובאו בה הנימוקים להגשתןבלי לצרפמות החדשות שהגשתן מתבקשת של הראי ןמהות

  .תקנה האמורהאמור בהחדשות בהתאם ל הראיות
 
הבקשה תומצא לבעלי הדין האחרים, ותכלול את תגובתם. לא הוספה התגובה, יצוין הטעם . 2

   לכך.

התייחסות לראיה  כתבי הטענותלא הוחלט להתיר את הגשת הראיה, לא תהיה בכל עוד  .3
  .להגישהשהגשתה נתבקשה ולא ניתן יהיה 

הותרה הגשת הראיה הנוספת, יתירו לבעלי הדין גם הגשת תוספת לסיכומים בין בכתב ובין . 4
  בעל פה, הכל כאמור בהחלטה המתירה.

להגשת ראיה נוספת או הנמקתה יכול שתיכלל בפסק החלטה של המותב בעניין דחיית בקשה  .5
 הדין.

 

 . תגובות לבקשות 8

 תגובות יתר בעלי הדין לבקשה שהוגשה בגדר הליך עיקרי בבית המשפט העליון  .א

או פניות בעניינים טכניים  בקשה המוגשת בגדרו של הליך עיקרי בבית המשפט העליון, .1
בצירוף תגובתם של יתר בעלי  לתקנות סדר הדין האזרחי יוגשו 55המוגשות בהתאם לתקנה 

. לא צורפה בצירוף הנימוק לכך -הדין בהליך ובתיקים הקשורים, ואם הם מתנגדים לבקשה 
 תגובת בעלי הדין, כולם או מקצתם, יצוין הטעם לכך.

 
  ם הבאים:הוראת נוהל זו חלה במקרי 

 

בקשה לשינוי המועדים הקבועים לשם עשיית פעולה המתחייבת לפי תקנות סדרי הדין )א( . 1
, המצאת תיק מוצגים, עיקרי טיעון, או ערובה או הוראת בית משפט, לרבות: הפקדת עירבון

 הגשת תשובה, הגשת תגובה, הגשת תצהיר תשובה, שינוי באורך הסיכומים ובמועד הגשתם. 
 
לעיל, בקשה להארכת מועד לשם עשיית פעולה שמועדה נקבע  (א)על אף האמור בסעיף )ב(  

על ידי בית המשפט, על טעמיה, תוכל להיות מוגשת לבית המשפט אף ללא תגובות יתר בעלי 
 הדין, ובלבד שהאורכה המבוקשת אינה עולה על יומיים.  

 

 

לחילופי  ,מעמדו למעמד פורמאלי דין, לשינויבקשה לצירוף בעל דין, למחיקתו של בעל . 2
 בעל דין.

 
 בקשה לפסיקת הוצאות. .3

 



 

 
 בקשה לתיקון כתב בית דין וכן בקשות למחיקת כתבי טענות או חלק מהם. .4
 
 בקשה לאיסור פרסום, דיון בדלתיים סגורות או לביטולם. .5
 
 בקשה לתיקון טעות בפסק דין או בהחלטה אחרת. .6
 
 להפרדתו.בקשה לאיחוד דיון או  .7
 
 בקשה להוספת ראיה או להוצאת ראיה. .8
 
 בקשה להוספת אסמכתה. .9
 

 בקשה לעיכוב ביצוע. .10
 

 בקשה לסעד זמני בתקופת הערעור.. 11
 

 בקשה להגשת תצהיר נוסף או תצהיר משלים או כתב תשובה נוסף או כתב תגובה נוסף.. 12
 

 . בקשה לשינוי היקף כתב טענות.13
 
 

תגובות יתר בעלי הדין בבקשה להעברת מקום דיון ובבקשה לאיחוד תובענות בבתי  .ב
 משפט אחדים 

ובקשה  ,בתי המשפט, למעט בהליכים פלילייםלחוק  78בקשה להעברת מקום דיון לפי סעיף 
לתקנות סדר הדין האזרחי, תוגש  )ב(40לאיחוד דיון בתובענות בבתי משפט אחדים לפי תקנה 

בצירוף הנימוק לכך. לא צורפה  –בצירוף תגובתם של יתר בעלי הדין, ואם הם מתנגדים לבקשה 
 תגובת בעלי הדין, כולם או מקצתם, יצוין הטעם לכך. 

   . בקשות לשינוי מועדים9

 בקשה להארכת מועד לנקיטת הליך   .א

כגון: ערעור או בקשת רשות )בקשה להארכת מועד לנקיטת הליך בעקבות פסק דין או החלטה . 1
  תוגש בצירוף המסמכים הבאים: (ערעור

משפט -הדין נשוא הבקשה, אשר ניתנו בבית המשפט המחוזי ובבית-ההחלטות או פסקי)א(  
 השלום, לפי העניין.

 תצהיר לתמיכה בעובדות האמורות בבקשה.  )ב(

 קשה להארכת מועד כאמור יציין בעל הדין את המועדים המדויקים כדלקמן: בב. 2

 שבו קיבל את ההחלטה או פסק הדין. (יום; חודש; שנה)התאריך )א( 

 שעד אליו מתבקשת האורכה.  (יום; חודש; שנה)התאריך  )ב(



 

לבקשה  בהליכים אזרחיים ומנהליים יצרף המבקש את תגובות יתר בעלי הדין ואם הם מתנגדים. 3
 . , כולם או מקצתם, יצוין הטעם לכךיצורף הנימוק לכך. לא צורפה תגובת יתר בעלי הדין –

 קשה להארכת מועד שנקבע בהחלטה  . בב

  תכלול:( כגון: מועד להגשת תגובה)בקשה להארכת מועד שנקבע בהחלטה 

יומיים. לא צורפה תגובות כל בעלי הדין, למעט אם הארכת המועד המבוקשת אינה עולה על . 1
  .כולם או מקצתם, יצוין הטעם לכך תגובת בעלי הדין,

 שעד אליו מתבקשת האורכה.  (יום; חודש; שנה)התאריך המדויק . 2

  

  או תשובה לערעור או לבקשת רשות ערעור בקשה לשינוי במועד הגשת סיכומים. ג

  תכלול:ות ערעור או תשובה לערעור או לבקשת רש בקשה לשינוי מועד בהגשת סיכומים

  תגובות כל בעלי הדין.. 1

או תשובה לערעור או לבקשת רשות  הסדר דיוני מוסכם, הקובע את המועדים להגשת סיכומים. 2
, בציון המועד שנקבע (יום; חודש; שנה)על ידי יתר בעלי הדין. המועדים יינקבו במדויק  הערעור,

 יצוין הטעם לכך.  ,בתיק. לא צורף הסדר דיוני כאמור לדיון

 הגשת ערר על מעצר . 10

הגשת ערר על מעצר לבית המשפט העליון תהא בהמצאת כתב הערר לבית המשפט ובמקביל 
 הערר יכלול את הפרטים הבאים:  לפרקליטות המדינה.

  אישום.-כתב. 1

  משפט השלום, לפי העניין.-הבקשה למעצר כפי שהוגשה לבית המשפט המחוזי או לבית. 2

  .משפט השלום, לפי העניין-זי ובביתרוטוקול הדיונים שהתקיימו בבית המשפט המחופ .3

ההחלטה נשוא הערר וכל החלטה קודמת שניתנה בעניין המעצר, לרבות החלטות בית משפט . 4
  השלום. 

  שם לשכת התביעה או פרקליטות המחוז אשר הופיעו בהליך מושא הערר.. 5

ככל  ,מנת שייעשה מאמץ-ון הנוחים לו עלהערר את מועדי הדימגיש הערר רשאי לציין בכתב . 6
 שהדבר ניתן, להתחשב בכך בקביעת מועד הדיון.  

 .הן על הגשת ערר באמצעות הדוארהוראה זו חלה הן על הגשת ערר במזכירות בית המשפט ו
במקרה הראשון יצורף לכתב הערר אישור מאת פרקליטות המדינה בדבר המצאת כתב הערר 

 . במקרה השני יצוין בכתב הערר כי עותק ממנו הומצא גם לפרקליטות המדינה. לידיה

  



 

 הגשת בקשה להעברת מקום דיון . 11

 א. בקשה להעברת מקום דיון בתיקים אזרחיים ומנהליים 

לחוק בתי המשפט בתיקים אזרחיים ומנהליים תכלול את  78בקשה להעברת מקום דיון לפי סעיף 
 הפרטים הבאים:  

העתק תצהיר מקורי המאמת את העובדות עליהן הבקשה מבוססת או התייחסות להעדר צורך . 1
  בתצהיר,  וכן העתק כל מסמך עליו הבקשה מסתמכת.

  צירוף תגובה.-הנימוק לכך, או הסבר לאי –הדין לבקשה ואם הם מתנגדים לה -תגובת יתר בעלי. 2

במידה  .וכן העתק כתבי הגנה, אם הוגשוון העתק התובענה נשוא הבקשה להעברת מקום הדי. 3
  וטרם הוגשו כתבי הגנה יש לציין זאת בגוף הבקשה.

 

  פירוט הדיונים שהתקיימו או שנקבעו בתובענה נשוא הבקשה והעתק החלטות שניתנו.. 4

 צירוף עמדת בית המשפט הדן בתיק להעברת מקום הדיון.  –אם החל הדיון . 5

 יקים פליליים ב. בקשה להעברת מקום דיון בת

לחוק בתי המשפט בתיקים פליליים תכלול את הפרטים  78בקשה להעברת מקום דיון לפי סעיף 
 הבאים: 

  האישום.-הודעה בדבר הודאה או כפירה בכתב. 1

הזהות -ק מצולם של תעודתציון כתובת המגורים של המבקש בצירוף תצהיר בעניין זה או עות. 2
  .של המבקש

  כתב האישום או דו"ח התנועה, לפי העניין.העתק קריא של  .3

  .ו או שנקבעו והעתק החלטות שניתנופירוט הדיונים שהתקיימ. 4

 צירוף עמדת בית המשפט הדן בתיק להעברת מקום הדיון.  –אם החל הדיון  .5

 הגשת בקשה לאיחוד דיון בתובענות בנושא אחד . 21

משפט אחדים בעלי אותן סמכויות לפי -בקשה לאיחוד דיון בתובענות בנושא אחד שהוגשו לבתי
 לתקנות סדר הדין האזרחי, תכלול את הפרטים הבאים:  )ב( 40תקנה 

העתק תצהיר מקורי המאמת את העובדות עליהן הבקשה מבוססת, או התייחסות להעדר צורך . 1
  בתצהיר.

הנימוק  –התובענות שאיחודן מבוקש ואם הם מתנגדים לבקשה  הדין בכל-תגובת יתר בעלי. 2
  צירוף תגובה.-לכך, או הסבר לאי

י העתק התובענות שאיחודן מבוקש וכן העתק כתבי הגנה, אם הוגשו. במידה וטרם הוגשו כתב. 3
  .הגנה יש לציין זאת בגוף הבקשה

ד דיון, והעתק החלטות איחופירוט הדיונים שהתקיימו או שנקבעו בתובענות נשוא הבקשה ל. 4
 . שניתנו בהן



 

 חילופי ייצוג  . 13

  בקשה לחילופי ייצוג או להפסקת ייצוג או שינויו, תכלול את הנתונים הבאים:

 הטעם לכך. -יחס לבקשה, ובהיעדרה עמדת בעל הדין המיוצג ב. 1

 המועד הקבוע לדיון. . 2

 . לבעל הדין ידוע ,מועד הדיון ומועד הגשת הסיכומים הודעה כי. 3

מען חדש למסירת כתבי בית דין; לא נמסר מען כאמור, ימשיך מענו של עורך הדין לשמש . 4
 מען להמצאה.  

כממשיך לייצג  הדין-בלא החלטה המורה על חילופי ייצוג, הפסקת ייצוג או שינויו, ייחשב עורך
  והוא אם לא הורה בית המשפט אחרת.  ,הדין בהליך-את בעל

 


