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 שלום רב,

 2020-(, התשפ"א2לטיוטת תקנות סדר הדין האזרחי )תיקון מס'  הערותיכםהנדון: 
 2020בדצמבר  30מיום  כםמכתבסמך: 

 
חוקתי(, מר רז נזרי, נבקש להשיבכם -ציבוריעל דעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט 

 כדלקמן:

 

 

, "(2תיקון מס' " –)להלן  במכתבכם שבסמך הצעתם שלא לקדם את התיקון שבנדון .1

 135במסגרתו הוצע לקבוע את סכומי הערובה שיש להפקיד בהליכי ערעור שונים לפי תקנה 

"(, ותחת זאת החדשות התקנות" –)להלן  2018-לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט

לקיים דיון עומק בשאלת גובה הערובה שיש להשית בשים לב לנתוני כל הליך והליך. זאת, 

משום שלעמדתכם סכומי הערובה שהוצעו הינם גבוהים מאוד ולפיכך יש בהם לפגוע 

 לכאורה בזכות הגישה לערכאות ובזכות לשוויון.

 

 
נועדו לקבוע  2תיקון מס'  בתוספת השלישית במסגרת שהוצעוסכומי הערובה השונים  .2

בניגוד לכלל . זאת, ה, לפי ערכאה וסוג ההליךהערוב גובהלקביעת ושקופים כללים ברורים 

 1984-לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 430-ו 428שהיה נהוג לפני כן בהתאם לתקנות 

בית  להמזכיר הראשי שידי הרשם או -, לפיו גובה הערובה נקבע על"(1984תקנות " –)להלן 

התקנות החדשות,  במסגרת. 1984, מבלי שהכללים בנושא נקבעו במסגרת תקנות המשפט

פרסם קבוע סכומים אחידים לצורך הפקדת ערובה בהליכי הערעור השונים, ולהוחלט ל

הן על מנת לוודא קיומו של שוויון בין מערערים, , סכומים אלו מראש ובאופן ברור. זאת

אתר בקלות את גובה הערובה שיש להפקיד ולכלכל צעדיו לוהן על מנת לאפשר לציבור 

ואולם, על מנת לאפשר גמישות מסוימת שתאזן את  בהתאם עוד בטרם הגשת הערעור.

בית כי לתקנות החדשות,  135הכלל הגורף כפי שמופיע בתוספת השלישית, נקבע בתקנה 

כך,  שינוי סכומה.על פטור ממתן ערובה או על במקרים המתאימים המשפט רשאי להורות 
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במקרים בהם מאפייני ההליך או מאפייני בעלי הדין מצדיקים סטייה מהכלל, ניתן לבקש 

 הפחתה או פטור מהפקדת ערובה. 

 
נחתם ופורסם ברשומות מבלי שנערכו בו תיקונים לעניין גובה  2כפי שצוין לעיל, תיקון מס'  .3

 :קרייםזאת, משני טעמים עילאחר קבלת הערות הציבור.  הערובה

 
 

טבלאות העזר ששימשו את  מבוססים על, הסכומים שנקבעו בתוספת השלישית ראשית

. יתרה 1984לפי תקנות  ם במחוזות השונים ובבית המשפט העליוןמיהמזכיר הראשי והרש

גובה הערובה שיש להפקיד בגין הליכים שעל פניו מקום בו נמצא פער בין ככלל מזאת, 

 הסכום הנמוך הערובה הועמדה עלנקבע סכום אחד ו דומים מבחינת תוכנם והיקפם

למערער עקב חובת הפקדת הערובה  קושי הנגרםובלי להפחית מהלפיכך, ככלל, . מביניהם

זהים או פחותים ביחס סכומים שנקבעו במסגרת התוספת השלישית המרבית בערעור, 

בכדי לשנות  2, ומשכך אין בתיקון מס' לפני כניסת התקנות החדשות לתוקף מצב הנוהגל

עוד יצוין כי בתוספת השלישית התווספה התייחסות מיוחדת . או להרע את המצב הקיים

, אשר היטיבה 1972-לפי חוק הסיוע המשפטי, התשל"בלבעלי דין הזכאים לסיוע משפטי 

, בו לא כל הערכאות התחשבו 1984עם בעלי דין אלו אל מול המצב שהיה נהוג לפי תקנות 

  בנתון זה.

 

 םסכומי הערובה השונים הושל הקובעת את גיבוש טיוטת התוספת השלישית, תשני

עקב מועד כניסת התקנות החדשות לתוקף, עלה צורך לפרסם את התיקון באופן לאחרונה. 

בשום כלל זו פרשנות סבירה לטעון שאין צורך להפקיד ערובה  הייתה –דחוף, שאם לא כן 

המפנה לתוספת השלישית לצורך  135 שכן תקנהזאת,  הליך ערעורי המתנהל בבית המשפט.

קביעת גובה הערובה שעל המערער להפקיד כבר הותקנה. אי הפקדת ערובה באף הליך 

בזכויות המשיבים בערעור לשיפוי בגין לא מוצדקת להביא לפגיעה תה יהיערעור עלולה 

משפט הוצאותיהם בהליך אליו הם "נגררו", לאחר שכבר ניתן פסק דין לטובתם בבית 

הפקרתו של בעל הדין קמא. בפסיקה נקבע כי אם לא תופקד ערובה בערעור החלופה תהא "

דייויס נ'  5208/06" )רע"א שזכה בערכאה הדיונית לכורח של תביעה נפרדת של הוצאותיו

ההנחה היא ((, וכי בשונה מתביעה בערכאה דיונית, בערעור "29.6.2006 ביום ניתן) מלכה

שיג המערער או העותר נכון הוא. לפיכך יש צידוק מלא לחייב את כי פסק הדין עליו מ

" )בש"א העותר )או המערער בערעור אזרחי( כי יבטיח מראש את הוצאותיו של המשיב

 ((. 6.2.2008 יוםב ניתן) אבו רביעה נ' כלל חברה לביטוח בע"מ 9651/07

 

, ובהן גם פנייתכם, 2חרף האמור, ובין היתר לאור פניות שהתקבלו בנוגע לתיקון מס'  .4

את ההערות שהתקבלו ובמסגרת זו יחד עם הנהלת בתי המשפט בהקדם לבחון בכוונתנו 

בתוספת השלישית לתקנות השונות שנקבעו  הערובותאם יש מקום לשנות את גובה נבחן 
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את טענותיכם  פרטלפגישה בנושא על מנת שתוכלו לבתוך כך, נשמח להזמינכם . החדשות

 . נים בכךיאם תהיו מעוניין זה יענב

 
 

 בברכה,
 
 

 נדב דישוןעו"ד           ששון-לירון בניתעו"ד      
 

 חוקתי(-ייעוץ וחקיקה )משפט ציבורי       
 

 

 

 העתק:

 , שר המשפטיםגנץ מיןינבח"כ 

 ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה

 חוקתי( -מר רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט ציבורי

 גב' לאה רקובר, היועצת המשפטית למשרד המשפטים

 חוקתי(-אלעד, ייעוץ וחקיקה )משפט ציבורי-מר אבינעם סגל

 מנהלי(-ציבורימר דני חורין, ייעוץ וחקיקה )משפט 

 יועצת לשר המשפטים מורן שניידר רוזנבלום,גב' 

 

 

 

 

 

 

 

 


