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 ההליך האזרחי הוא בין אזרח לאזרח או חברה מסוימת. הליך אזרחי כלשהו נפתח בהגשת תובענה. 
 ישנן כמה סוגים של תובענות:

1. Uסדר דיון מהירU-   ד עם הראיות בה התובע מגיש את כתב התביעה שלו יח₪  50,000דיון מהיר זו תובענה עד
ובסופו של אותו הליך ניתן פסק  שלו גם כן יחד עם הראיות. מתקיים דיון אחד הגנותוהנתבע מגיש את כתב ה

דין. במידה ומסתבר שמדובר בהליך יותר מורכב ומסובך יותר התביעה מועברת לסדר דין רגיל, דהיינו לא סדר 
 דיון מהיר.

2. U סדר דיון מקוצרU–  :שני סוגים של סדר דיון מקוצר 
 משמעיות שקשה לסתור אותן. תביעה כספית שיש עליה ראיות חד  .א
מקרה נוסף של סדר דיון מקוצר הוא תביעות פינוי במקרקעין. אנו מדברים על סיטואציה של סילוק  .ב

  מקרקעין שגם בה יש ראיות חד משמעיות שלא ניתן לסתור אותן.
יון כזה היתרון בהליך כזה הוא בזה שעל הנתבע להגיש בקשת רשות להתגונן שלרוב לא מאושרת. אין בסדר ד

את האפשרות להתגונן אלא אם כן ניתן אישור מיוחד. אם לא ניתנת הרשות להתגונן אז המשפט מוכרע על 
  בסיס כתב התביעה בלבד. הדבר אפשרי רק מכיוון שיש הוכחות חותכות.

3. Uהמרצת פתיחהU – .סעד הוא הכרה של בית המשפט לסטטוס  תובענה המיועדת בעיקר לקבלת סעד הצהרתי
חובות של צדדים מסוימים. לדוגמא, בגרות של מישהו. דוגמא נוספת,  \בית המשפט מצהיר על זכויות מסויים. 

סכסוך עבודה שבו מצהיר בית המשפט שיש פה יחסי עובד ומעביד. סעד נוסף הוא בעלות על מקרקעין. סעד 
דדים בתיק התביעה. הצהרתי הוא סוג של סעד אשר בית המשפט יכול להעניק אודות החובות והזכויות של הצ

 ההצהרה הזו קובלת את הצדדים ואסור להם לנהוג בניגוד לאותה הצהרה.
4. Uטען בינייםU –  סדר דין זה מוגש במקרה בו צד רוצה לשלם חוב כספי אך לא יודע למי. לדוגמא, מעביד אשר

אך בנוסף רוצה לשלם פיצויי פיטורין לאלמנת עובד שנפטר. לעובד הייתה אישה חוקית אותה לא רואה שנים 
ת המשפט ומפקיד תה הוא ניהל את חייו. במקרה של טען ביניים, המעביד פונה לביהייתה לו אישה נוספת שאי

את הכסף לקופתו של בית המשפט. בית המשפט יפרסם הודעה בדבר קיום הכסף ומזמין את מי שטוען לשלל 
 לבוא ולטעון. בסופו של יום בית המשפט יכריע למי הוא מעביר את הכספים הללו.

5. U אבעיהU– בוררות פונה  מדובר בפניה לבית המשפט בשאלה תיאורטית על מנת שיתן החלטתו. לדוגמא, בהליך
הבורר לבית המשפט על מנת שיסייע לו ויורה לו מה לעשות בבעיה משפטית אליה הוא נקלע ושהוא אינו יודע 

 כיצד לפסוק בה.
6. UתביעהU –  .ההליך הנפוץ ביותר בישראל למרות משך הזמן וריבוי השלבים שבו 

הטענות העובדתיות  והטענות תביעה נפתחת בהגשת כתב תביעה על ידי התובע. בכתב התביעה מוצגות  .א
 בשלב הזה בד"כ לא מגישים ראיות. המשפטיות של התובע ללא ראיות.

 ישנההנתבע יכול להגיש כתב הגנה תוך זמן קצוב. בד"כ בכתב ההגנה הנתבע מכחיש את טענות התובע.  .ב
ת התובע אפשרות לנתבע להגיש כתב תביעה שכנגד. ברוב המקרים המטרה היא לסרבל עניינים ולהפחיד א

ואין עניין של ממש בתביעה. אם הגיש הנתבע כתב תביעה שכנגד על התובע להגיש כתב הגנה שכנגד. 
 במידה והתובע לא יגיש כתב הגנה שכנגד ייגזר פסק דין מולו.

 במידה והנתבע הגיש כתב הגנה עם טענות חזקות מול התובע ישנה אפשרות לתובע להגיש כתב תשובה.

  -הליכים מקדמיים .ג
ליך מקדמי ראשון הוא צו לגילוי מסמכים. כל צד מחויב להעביר לצד שכנגד את כל המסמכים בנוגע ה

לסכסוך. הצו מונפק ע"י בית המשפט ומטרתו למנוע הפתעות. מדובר כמובן על  מסמכים שיועילו לבירור 
 המחלוקת וחקר האמת. 

את כל המסמכים והעדויות , לדוגמא,  צו נוסף שבית המשפט יכול לתת הוא צו לעיון במסמכים. הצו כולל
תמלולי שיחות, צילומים וכדומה. הכלל הוא שאם צד לא גילה מסמך או שלא ניתן לעיין במסמך אז לא 

 יהיה ניתן להשתמש בו במשפט.
כחלק מההליכים המקדמיים ישנה אפשרות לפנות לצד השני בשאלות ענייניות הקשורות לנושא  -שאלונים

 נויות במחלוקת והצד השני מחויב לענות.התביעה ולשאלות הש
 

ישנו חשש שאני מגיש תביעה אבל בסופו של המשפט לא תהיה אפשרות לאכוף את גזר  -צעדים זמניים
 הדין מכל מיני סיבות. לכן ישנה האפשרות לנקוט בצעדים זמניים על מנת להבטיח את קיומו של גזר הדין.



היות על נכס, רכוש, חשבונות בנק, משכורות של אדם כשהמטרה סוג של צעד זמני הוא עיקול זמני שיכול ל
 היא לא לאפשר לצד שכנגד להעלים את נכסיו ולהתחמק מתשלום חובות.

צעד זמני נוסף הוא צו עיכוב יציאה מהארץ. כאשר יש חשש שהנתבע יברח מהארץ ישנה האפשרות 
 להוציא את הצו הנ"ל על מנת להבטיח את קיום פסק הדין.

 
שעברנו את השלבים הראשונים אנו מגיעים לדיון הראשון שהוא קדם משפט. בקדם המשפט כל צד לאחר 

מעלה את טענותיו. בית המשפט מנסה לעזור לצדדים להגיע לפשרה, במידה ולא מצליח התיק עובר לשלב 
 הוכחות.

 
עדות ראשית בשלב ההוכחות התובע מגיש תצהיר עדות ראשית מטעמו ובתשובה לזה מגיש הנתבע תצהיר 

כאשר ניתן לחקור עד רק  משלו. כל צד מנסה להוכיח את טענותיו בשלב זה. מתבצעות חקירות של עדים
תפקידו של  אם הוגש תצהיר עדות ראשית מטעמו. השאלות הן קצרות וסגורות על מנת להוביל את העד.

 השופט בשלב זה הוא פסיבי לחלוטין. הוא מאזין וכמעט ולא מתערב.
 

הסיכומים יכול להיעשות בע"פ, הכוונה היא שכבר בסופו של שלב ההוכחות יסכמו בע"פ בבית שלב 
המשפט את הטענות. לחילופין, בית המשפט יכול להחליט שיש צורך להגיש סיכומים בכתב. לאחר שלב זה 

ת בית המשפט נותן את גזר הדין בו הוא מקבל או דוחה את התביעה. ישנה האפשרות שהוא דוחה עילו
, הכוונה היא שהתובע הוא 51%מסוימות ואילו עילות אחרות הוא יקבל. נטל ההוכחה של התובע הוא 

 אחראי להוכיח את טענותיו. במקרים מסוימים ישנה העברת הנטל.
 

שלב הבא הוא שלב הערעורים. הערעור הראשון הוא ערעור בזכות. יש זכות לערער מבלי לבקש רשות 
ייב להיות כבר ברשותו של בית המשפט ויכול להיות שבית המשפט לא יאשר מבית המשפט. ערעור שני ח

 את זה.
 

 במידה וגזר הדין לא מתבצע ישנן שתי אפשרויות לאכוף אותו:

 תביעת כספית באמצעות הוצאה לפועל. .1
 תביעה כספית או הצהרתית לביזיון בית המשפט. .2

 
 

U:הליכים מחוץ לבית המשפט 
וסכם על שני הצדדים אשר אינו כפוף לראיות ופסקי דין וניתן לערער ברשות על ממנים בורר המ -הליך הבוררות

 ב' לחוק בתי המשפט)79החלטות בורר בבית המשפט. (סעיף 
הליך נוסף הוא הליך של פשרה. ההליך מתחיל בבית המשפט ובסיוע המשפט מגיעים לפשרה המקובלת על שני הצדדים 

 א' לחוק בתי המשפט).79ה (סעיף המסמיכים את השופט לפסוק על דרך הפשר
הליך שלישי הוא הליך הגישור. הליך וולונטרי שבו מגשר, שהוא לא שופט, כדי להביאם לידי הסכמה לישוב הסכסוך 

 ג' לחוק בתי המשפט)79מבלי שיש בידו הסמכות להכריע בו. (סעיף 


