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מערכת בתי המשפט  -שאלות
 .1יוגב הגיש תביעה נגד רונן לבית המשפט המחוזי בתל אביב .סגן נשיא בית המשפט הורה כי
התביעה תידון בהרכב של שלושה שופטים וקבע את המותב .יוגב גילה כי אחד משופטי המותב
שנקבע הוא בן דודו של רונן.
מה על יוגב לעשות?
א.
ב.
ג.
ד.

לפנות לסגן נשיא בית המשפט שיורה על פסילת השופט שהוא בן-דודו של רונן.
להעלות טענת פסלות נגד השופט שהוא בן דודו של רונן ,והשופט לבדו יחליט בה.
להעלות טענת פסלות נגד השופט שהוא בן דודו של רונן וכל המותב יחליט בה.
להגיש ערעור לנשיא בית המשפט המחוזי על החלטתו של סגן נשיא בית המשפט אשר קבע
את המותב.

 .2אלעד ורקפת ניהלו הליך בוררות ארוך ,שלאחריו ניתן פסק בוררות .אלעד ,אשר סבור כי הבורר
פסק בעניינים שכלל לא נמסרו להכרעתו ,הגיש בקשה לבית המשפט המחוזי לביטול הפסק .בית
המשפט המחוזי דחה את בקשתו ואישר את פסק הבוררות .אלעד מעוניין להשיג על החלטת בית
המשפט המחוזי לפני בית המשפט העליון.
מהי הדרך לכך?
א.
ב.
ג.
ד.

ערעור בזכות בתוך  45ימים.
ערעור ברשות בתוך  45ימים.
ערעור ברשות בתוך  30ימים.
ערעור בזכות בתוך  30ימים.

 .3רחל מעוניינת לתקוף החלטה של הוועדה המחוזית לתכנון ובניה של מחוז תל-אביב ,המגדילה
את אחוזי הבניה בשכונת מגוריה ואשר בעקבותיה עתיד להתקיים מכרז המופנה לקבלנים
פרטיים ששוויו  2,000,000ש"ח לבניית בניינים רבי קומות בשכונתה .רחל מעוניינת לתקוף את
ההחלטה בטענה של חוסר סבירות והיותה נוגדת את תוכניות המתאר הארציות והמחוזיות.
לאיזו ערכאה עליה להגיש את עתירתה?
א.
ב.
ג.
ד.

להגיש עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק לאחר שתמצה את ההליכים מול הרשות.
להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים.
להגיש עתירה לבית משפט השלום בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מקומיים.
להגיש ערעור מינהלי לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים
מינהליים.
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 .4עו"ד יואל מעוניין להגיש בשם מרשו תובענה לפירוק שיתוף בנכס מקרקעין הנמצא בכפר סבא
והשווה  7מיליון ש"ח .הנכס רשום בלשכת רישום המקרקעין על שמו של מרשו של עו"ד יואל
ועל שם שותפו ,בחלקים שווים.
איזה בית משפט מוסמך לדון בתובענה זו?
א.
ב.
ג.
ד.

בית המשפט המחוזי בתל אביב.
בית המשפט המחוזי מרכז.
בית משפט השלום בכפר סבא.
בית משפט השלום בתל אביב.

 .5מתן מעוניין להגיש תובענה לסעד הצהרתי בדבר בטלותו של חוזה מכר מקרקעין שנמכרו בסך
של  2,000,000ש"ח אשר נכרת בינו לבין יזהר ,לאחר שיזהר הפר את החוזה.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

מתן חייב להגיש תובענה זו בדרך של המרצת פתיחה לבית משפט השלום.
מתן חייב להגיש תובענה זו בדרך של המרצת פתיחה לבית המשפט המחוזי.
מתן רשאי להגיש תובענה זו בדרך של המרצת פתיחה לבית המשפט המחוזי.
מתן רשאי להגיש תובענה זו בדרך של המרצת פתיחה לבית משפט השלום.

 .6מרשך מעוניין להגיש עתירה נגד המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,היושבת בירושלים ,בנוגע
להחלטתה לשינוי תכנית מתאר מחוזית לגבי מקרקעין המצויים בתל אביב.
לאן תגיש את העתירה?
א.
ב.
ג.
ד.

לבית המשפט המחוזי בתל אביב.
לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים.
לבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב.
לבית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק.

 .7נועה הגישה לבית משפט השלום בתל אביב תביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים,
התשל"ה ,1975-בגין נזקי גוף שאת סכומם היא מעריכה ב 200,000-ש"ח .שופט בית משפט
השלום שדן בתביעתה של נועה דחה את התביעה .נועה הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי
בתל-אביב.
איזה מהמשפטים הבאים מתאר נכונה את הדין בנוגע למותב שידון בערעור?
א.
ב.
ג.
ד.

הרכב של שלושה שופטים כיוון שמדובר בערעור על פסק דין של בית משפט שלום.
הרכב של שלושה שופטים כיוון שמדובר בתביעת פיצויים בשל נזקי גוף.
דן יחיד כיוון שהתביעה נדונה בבית משפט השלום לפני שופט אחד.
דן יחיד כיוון שהתביעה היא על סך  200,000ש"ח.

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ

ספר שאלות

מערכת בתי המשפט

||5

ספר שאלות

 .8בין שירן לבין יזהר ,שניהם תושבי תל אביב ,נחתם חוזה בו התחייב יזהר למכור לשירן מגרש
בבעלותו הנמצא בירושלים תמורת  2,000,000ש"ח .לאחר שנחתם החוזה ,התחרט לפתע יזהר
וסירב להעביר את המגרש לבעלותה של שירן .שירן הגישה תביעה לאכיפת החוזה לבית משפט
השלום בתל אביב.
האם פעלה שירן בהתאם לכללי הסמכות המקומית והעניינית?
א.
ב.
ג.
ד.

שירן פעלה בהתאם לכללי הסמכות המקומית אך לא פעלה בהתאם לכללי הסמכות
העניינית.
שירן פעלה בהתאם לכללי הסמכות העניינית אך לא פעלה בהתאם לכללי הסמכות
המקומית.
שירן פעלה בהתאם לכללי הסמכות המקומית והעניינית.
שירן לא פעלה בהתאם לכללי הסמכות המקומית וכן לא פעלה בהתאם לכללי הסמכות
העניינית.

 .9בין ראובן ,תושב אילת ,לבין דינה ,תושבת חיפה ,נחתם הסכם ובו תניית שיפוט ייחודית לפיה
כל סכסוך ביניהם יידון בבית המשפט המוסמך בתל אביב .בנוסף נקבע בהסכם ביניהם ,כי
הפרה יסודית של ההסכם תזכה את הצד השני בפיצוי מוסכם בסך  20,000ש"ח .לאחר שהפר
ראובן את ההסכם מעוניינת דינה לתבוע את הפיצוי המוסכם בבית משפט לתביעות קטנות.
היכן תגיש דינה את התביעה?
א.
ב.
ג.
ד.

בתל אביב.
בחיפה.
באילת.
בירושלים.

 .10סיוון הקליטה על תקליטור שיר שכתבה והלחינה ,השמיעה את השיר להראל והשאילה לו עותק
מהתקליטור .כעבור שבוע שמעה סיוון את צליליו של השיר שכתבה והלחינה בוקע מהרמקולים
במסעדה ששייכת למשפחתו של הראל ,וזאת מבלי שנתנה את רשותה לכך .סיוון מעוניינת
להגיש תביעה לצו מניעה קבוע נגד הראל ובעלי המסעדה ,ולתבוע מהם פיצוי סטטוטורי בסך של
 100,000ש"ח .בד-בבד עם הגשת התביעה מעוניינת סיוון לעתור למינוי כונס נכסים זמני במעמד
צד אחד ,שייכנס למסעדה ולדירתו של הראל ויתפוס את התקליטור ו/או כל עותק נוסף שהראל
יצר ממנו.
לאיזה בית משפט עליה לפנות?
א.
ב.
ג.
ד.

לבית משפט השלום.
לבית המשפט המחוזי.
על סיוון לפצל את התביעה ,ולהגיש את התביעה לצו המניעה ואת הבקשה למינוי כונס
נכסים לבית המשפט המחוזי ,ואילו את התביעה לפיצוי הסטטוטורי  -לבית משפט השלום.
על סיוון לפצל את התביעה ולהגיש את התביעה לצו המניעה לבית המשפט המחוזי ,ואילו
את התביעה לפיצוי הסטטוטורי ואת הבקשה למינוי כונס נכסים לבית משפט השלום.
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 .11יובל משמש כוועד הבית של הבניין בו הוא מתגורר בכפר סבא .במסגרת תפקידו ערך יובל מכרז
למציאת שירותי הניקיון המתאימים ביותר לבניין .יוסי ודני ניגשו למכרז ,אולם למרות
שהצעתו של יוסי הייתה נמוכה יותר ,זכה דני במכרז.
יוסי מעוניין להשיג על החלטתו של יובל ,לאן עליו לפנות?
א.
ב.
ג.
ד.

בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב.
בית המשפט לעניינים מינהליים מחוז מרכז.
בית משפט השלום בתל אביב או בית המשפט המחוזי בתל אביב ,בהתאם לשווי התובענה.
בית משפט השלום בכפר סבא או לבית המשפט המחוזי מרכז בהתאם לשווי התובענה.

 .12אהרון ומיכאל זומנו למסור עדות בתביעה אזרחית שהתנהלה בבית משפט השלום בתל אביב.
אהרון לא התייצב ביום בו הוזמנו השניים להעיד ,ואילו מיכאל סירב לענות לשאלות בחקירה
הנגדית ,מבלי שמסר טעם צודק לכך.
השופט הטיל על מיכאל עונש מאסר של  45יום ,וציווה על הבאתו של אהרון למתן העדות.
האם נהג השופט כדין?
א.
ב.
ג.
ד.

השופט היה רשאי להטיל עונש מאסר של  45יום על מיכאל ,וכן רשאי היה לצוות על הבאתו
של אהרון.
השופט לא היה רשאי להטיל על מיכאל עונש מאסר לתקופה של  45יום ,אך היה רשאי
לצוות על הבאתו של אהרון.
השופט לא היה רשאי להטיל עונש מאסר על מיכאל לתקופה של  45יום ,ולא היה רשאי
לצוות על הבאתו של אהרון.
השופט היה רשאי להטיל עונש מאסר על מיכאל לתקופה של  45יום ,אך לא היה רשאי
לצוות על הבאתו של אהרון.

 .13איזה מהמשפטים הבאים אינו נכון לגבי תצהיר שהוגש בהליך אזרחי?
א.
ב.
ג.
ד.

בית המשפט רשאי לצוות כי המצהיר ייחקר.
ניתן להטיל הוצאות על מי שביקש לחקור מצהיר בבית המשפט אם בקשתו באה לשם
קינטור.
רשם שאינו שופט יכול לאשר תצהיר רק עבור הליכים המתנהלים בבית המשפט בו הוא
מכהן כרשם.
מצהיר שחתם על תצהיר בפני עורך-דין שמציין ביודעין בתצהירו עובדה כוזבת עובר עבירה
פלילית.
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 .14יואל הגיע לצפות בדיון פלילי בבית משפט השלום בחיפה .במהלך הדיון הפריע יואל לשופט
ולמהלך הדיון.
השופט פנה אליו ,הורה לו להפסיק להפריע ,והתרה בו שיימנע מלהפריע לדיון .יואל לא שעה
להוראת השופט והמשיך לצעוק ולקלל .השופט ציווה להרחיק את יואל מהאולם ,והטיל עליו
קנס בסך  3,000ש"ח.
איך ניתן לבטל את הקנס שהוטל על יואל?
א.
ב.
ג.
ד.

מכיוון שיואל אינו צד להליך המשפטי ,אין הוא יכול לערער על ההחלטה להטיל עליו קנס.
החלטה בעניין איסור הפרעה בבית המשפט והטלת קנס ,בדומה להחלטה בעניין הרחקת
אדם שאינו בעל דין מאולם בית המשפט ,הינה החלטה סופית ו"אין אחריה ולא כלום".
השופט חייב ליתן הודעה בכתב על הקנס שהטיל לנשיא בית המשפט העליון ,שרשאי לבטל
את הקנס או להפחיתו.
יואל יכול להגיש בקשת רשות ערעור לנשיא בית המשפט העליון ,שרשאי לבטל את הקנס או
להפחיתו.

 .15ביום  ,1.10.2009ניתן במעמד הצדדים פסק בוררות בסכסוך שנתגלע בין שמעון לראובן .ביום
 27.10.2010הגיש ראובן בקשה לאישור פסק הבורר.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

ראובן לא יכול להגיש בקשה לאישור ,שכן חלפו  45יום ממועד מתן פסק הדין.
שמעון יכול להגיש בקשה לביטול פסק בורר תוך  45יום ממועד הגשת הבקשה לאישור.
ראובן יכול להגיש בקשה לאישור .שמעון לא יכול להגיש בקשה לביטול הפסק ,אלא אם
יאריך בית המשפט את המועד מטעמים מיוחדים שיירשמו.
ראובן יכול להגיש בקשה לאישור ושמעון יכול להגיש בקשה לביטול פסק דין תוך  15יום
ממועד הגשת בקשת האישור.

 .16לבית משפט השלום הוגשה תביעה כספית בשווי  ₪ 1,700,000בגין אי תשלום דמי שכירות.
לאחר הגשת התביעה ,גילה התובע שהשוכרים גרמו גם נזקים למושכר .בשל כך התובע מבקש
לתקן את התביעה ולהעמידה על סכום של .₪ 3,000,000
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

על הבקשה להיתמך בתצהיר .אם בית המשפט ייעתר לבקשה ,הסמכות לדון בתביעה
המתוקנת תהיה של בית המשפט המחוזי.
הבקשה אינה טעונה הגשת תצהיר .אם בית המשפט ייעתר לבקשה ,הוא ימשיך לדון
בתביעה.
על הבקשה להיתמך בתצהיר .אם בית המשפט ייעתר לבקשה ,הוא ימשיך לדון בתביעה.
הבקשה אינה טעונה הגשת תצהיר .אם בית המשפט ייעתר לבקשה ,הסמכות לדון בתביעה
המתוקנת תהיה של בית המשפט המחוזי .
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 .17אביטל מתגוררת ליד מפעל של חברה לייצור עוגיות .אביטל מבקשת להגיש תביעה נגד החברה
על סך  ,₪ 31,000בגין נזקים שגרמה לדירתה בתהליך הייצור .החברה מבקשת להגיש תביעה
שכנגד על סך  ₪ 41,000בשל התנכלויות של אביטל לעובדי החברה.
מה הדין?
א.

ב.
ג.

ד.

אביטל רשאית להגיש את התביעה לבית המשפט לתביעות קטנות או לבית משפט השלום.
החברה תוכל להגיש את התביעה שכנגד לבית המשפט לתביעות קטנות או לבית משפט
השלום לפי בחירתה .החברה תוכל להגיש את התביעה שכנגד בכל ערכאה בה תבחר אביטל.
אביטל והחברה רשאיות להגיש תביעה ותביעה שנגד רק בבית משפט השלום בנסיבות אלו.
אביטל רשאית להגיש את התביעה לבית המשפט לתביעות קטנות או לבית משפט השלום,
לפי בחירתה .אם תגיש אביטל את התביעה לבית המשפט לתביעות קטנות ,רשאית החברה
להגיש תביעה שכנגד על הסכום שבסמכות בית המשפט לתביעות קטנות .החברה רשאית
להגיש תביעה נפרדת על יתרת הסכום לבית המשפט לתביעות קטנות או לבית משפט
השלום ,לפי בחירתה.
אביטל רשאית להגיש את התביעה לבית המשפט לתביעות קטנות או לבית משפט השלום,
לפי בחירתה .אם תגיש אביטל את התביעה לבית המשפט לתביעות קטנות ,רשאית החברה
להגיש תביעה שכנגד על הסכום שבסמכות בית המשפט לתביעות קטנות .החברה רשאית
להגיש תביעה נפרדת על יתרת הסכום לבית משפט השלום.

 .18הממשלה קיבלה החלטה בנוגע למתן היתרים להעסקת עובדים זרים בתחום הסיעוד .שירלי,
הפעילה במוקד סיוע לעובדים זרים ,הגישה עתירה נגד ההחלטה לבג"ץ.
מה הדין?
א.
ב.
ג.

ד.

העתירה תובא לפני שופט של בית המשפט העליון .השופט רשאי לדחות אותה על הסף אף
ללא הזמנת העותרת לפניו ,בשל קיומו של סעד חלופי בבית המשפט לעניינים מינהליים.
העתירה תובא לפני שופט של בית המשפט העליון ,שרשאי ליתן צו על תנאי או להורות על
הזמנת העותרת לפניו או להעביר את העתירה להרכב של שלושה שופטים.
העתירה תובא לפני הרכב של שלושה שופטי בית המשפט העליון .השופטים רשאים לדחות
את העתירה על הסף ,אף ללא הזמנת העותרת ,בשל קיומו של סעד חלופי בבית המשפט
לעניינים מינהליים.
העתירה תובא לפני שופט של בית המשפט העליון .השופט יקיים דיון במעמד שני הצדדים
ולאחריה רשאי הוא ליתן צו על תנאי ,לדחות העתירה לגופה או להעביר את העתירה לדיון
בהרכב של שלושה שופטים.

 .19שירלי הורשעה בביצוע רצח ונדונה לעונש של מאסר עולם .במהלך מאסרה הלכה שירלי
לעולמה .לאחר מותה של שירלי נתגלו ראיות חדשות ,המצביעות על אחריותו של אדם אחר
בביצוע המעשה.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

כיוון ששירלי הלכה לעולמה לפני שנתגלו הראיות החדשות ,לא ניתן להגיש בקשה למשפט
חוזר.
כיוון ששירלי הלכה לעולמה ,רק היועץ המשפטי לממשלה רשאי להגיש בקשה למשפט חוזר.
היועץ המשפטי לממשלה וכן בעלה של שירלי ,הוריה ,ילדיה ואחיה רשאים להגיש בקשה
למשפט חוזר.
רק בעלה של שירלי ,הוריה וילדיה רשאים להגיש בקשה למשפט חוזר.
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 .20ליאת היא שופטת בבית משפט השלום .בעת שנהגה ברכבה ,לא עצרה ליאת לפני תמרור עצור
ופגעה באופנועו של תומר .תומר הגיש תביעה בגין הנזקים שנגרמו לו.
מה הדין?
א.

ב.
ג.

ד.

תומר רשאי להגיש את תביעתו רק אם יקבל אישור של היועץ המשפטי לממשלה .התביעה
תוגש לבית המשפט המחוזי ,שידון בה בהרכב של  3שופטים ,זולת אם תסכים ליאת
שהתביעה תידון לפני שופט אחד.
תומר רשאי להגיש את תביעתו רק אם יקבל אישור של נשיא בית המשפט העליון ,אשר
יקבע את בית המשפט שידון בהליך.
תומר רשאי להגיש תביעתו רק אם יקבל אישור של היועץ המשפטי לממשלה .נשיא בית
המשפט העליון יקבע איזה בית משפט ידון בתביעה .הדיון יתנהל לפני הרכב של שלושה
שופטים.
תומר רשאי להגיש את תביעתו ללא צורך בקבלת היתר להגשת התביעה .נשיא בית המשפט
העליון יקבע את בית המשפט אשר ידון בהליך.

 .21בפסק בוררות שניתן בסכסוך עסקי בין צילי וגילי על-ידי בורר שמינה בית המשפט המחוזי,
נעדרה הוראה בדבר תשלום שכר טרחת עורך דין.
מה הדין?
א.

ב.

ג.

ד.

בעל דין רשאי להגיש לבורר בקשה להשלים את פסק הבוררות תוך  30ימים מיום מתן
הפסק או המצאתו .הבורר רשאי להשלים את פסק הבוררות תוך  30ימים מהיום שבו
נמסרה לבעלי הדין האחרים הודעה על הבקשה.
בית המשפט רשאי להשלים את פסק הבוררות ,גם אם הצדדים לא פנו בבקשה לבורר ,או
שהייתה פנייה והבורר לא החליט בה ,וזאת במסגרת החלטתו בבקשה לאישור הפסק או
לביטולו ,שתוגש תוך  45ימים מיום מתן פסק הבוררות או המצאתו.
הבורר רשאי להשלים את פסק הבוררות תוך  45ימים מיום מתן הפסק או המצאתו
לצדדים ,אף בלא פנייה של בעל דין ,לאחר שניתנה לבעלי הדין הזדמנות נאותה לטעון את
טענותיהם.
בעל דין רשאי להגיש לבית המשפט בקשה להשלים את פסק הבוררות תוך  30ימים מיום
מתן הפסק או המצאתו .בית המשפט רשאי להשלים את פסק הבוררות תוך  30ימים מהיום
שבו נמסרה לבעלי הדין האחרים הודעה על הבקשה ,ולאחר שניתנה להם הזדמנות נאותה
לטעון את טענותיהם.

 .22נשיא בית משפט השלום בתל אביב הורה על העברת הדיון ,שטרם החל ,בתביעתו של יניב נגד
איתן מבית משפט השלום בהרצליה לבית משפט השלום בתל אביב .יניב הגיש לו בקשה לעיין
מחדש בהחלטתו ,אך בקשתו נדחתה והוא מעוניין להשיג על כך.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

על יניב להגיש ערעור לנשיא בית המשפט העליון.
על יניב להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב.
על יניב להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב.
על יניב להגיש ערעור לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב.
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 .23אלון הגיש תביעה לבית משפט השלום נגד רון לסילוק ידו ממקרקעין ,השייכים לאלון .רון הגיש
כתב הגנה וטען שהמקרקעין בבעלותו .בית משפט השלום דחה את תביעתו של אלון ,לאחר
שקבע שהמקרקעין הם בבעלותו של רון.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

בית משפט השלום רשאי היה לקבוע כפי שקבע ,ובלבד שהצדדים הסכימו מראש ,בכתב,
שיכריע בסוגיית הבעלות.
בית משפט השלום לא היה רשאי לקבוע זאת ,מחמת חוסר סמכות עניינית.
בית משפט השלום לא היה רשאי לקבוע זאת ,כיוון שמדובר בתביעה לסילוק יד ממקרקעין.
בית משפט השלום רשאי היה להכריע כך לצורך אותו עניין.

 .24מתי מוסמך בית משפט לתביעות קטנות לדון בתביעה אשר הוגשה ביום  3.5.09לביטול עסקה,
בה נרכשה מערכת קולנוע ביתית ששווייה ?₪ 20,000
א.

ב.

ג.

ד.

רק אם התביעה הוגשה על-ידי יחיד .אם התובע הגיש בשנת  2009יותר מחמש תביעות לבית
המשפט לתביעות קטנות ,רשאי בית המשפט לתביעות קטנות להעביר את התביעה לבית
משפט השלום.
בין אם התביעה הוגשה על-ידי יחיד ובין אם הוגשה על-ידי תאגיד .אם התובע הגיש בשנת
 2009יותר מחמש תביעות לבית המשפט לתביעות קטנות ,רשאי בית המשפט לתביעות
קטנות להעביר את התביעה לבית משפט השלום.
רק אם התביעה הוגשה על-ידי יחיד .אם התובע הגיש בשנה שקדמה ליום הגשת התביעה
יותר מחמש תביעות לבית המשפט לתביעות קטנות ,רשאי בית המשפט לתביעות קטנות
להעביר את התביעה לבית משפט השלום.
בין אם התביעה הוגשה על-ידי יחיד ובין אם הוגשה על-ידי תאגיד .אם התובע הגיש בשנה
שקדמה ליום הגשת התביעה יותר מחמש תביעות לבית המשפט לתביעות קטנות ,רשאי בית
המשפט לתביעות קטנות להעביר את התביעה לבית משפט השלום.

 .25רשויות הצבא המוסמכות החליטו להורות על סיום שירות הקבע בצה"ל של מרשך ,רב-סרן
יעקב ,וזאת בשל הרשעתו בבית דין צבאי בביצוע עבירה פלילית .מרשך מעוניין להשיג על
ההחלטה.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

על מרשך להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים.
על מרשך להגיש עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק.
על מרשך להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה.
על מרשך להגיש תביעה מתאימה לבית הדין הצבאי.
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 .26רשם ההוצאה לפועל קיים דיון מקדמי בבקשתו של בנק תל-אביב בע"מ למכירת דירת מגוריהם
של החייבים.
איזה מהמשפטים הבאים מבטא נכונה את הדין ביחס לפרוטוקול הדיון שניהל הרשם?
א.
ב.
ג.
ד.

על החלטת רשם ההוצאה לפועל הדוחה בקשת בעל דין לתקן את פרוטוקול הדיון ניתן
להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום.
בעל דין רשאי להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל לתיקון פרוטוקול הדיון תוך  14ימים
מיום המצאת הפרוטוקול לידיו.
על החלטת רשם ההוצאה לפועל הדוחה בקשת בעל דין לתקן את פרוטוקול הדיון ניתן
להגיש ערעור לבית משפט השלום.
בעל דין רשאי להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל לתיקון פרוטוקול הדיון תוך  7ימים מיום
המצאת הפרוטוקול לידיו.

 .27בקשה למתן תוקף של פסק דין להסדר גישור ,בסכסוך שלא הוגשה בגינו תובענה ,תוגש בדרך
של:
א.
ב.
ג.
ד.

תביעה בסדר דין מהיר.
תביעה בסדר דין מקוצר.
המרצת פתיחה.
בקשה בכתב.

 .28בעת ביקורו בישראל של ג׳סטין ,תושב ואזרח קנדה ,ניגש אליו עורך דין ומסר לו כתב תביעה
והזמנה לדיון .ג׳סטין מבקש שהתביעה לא תתנהל בישראל.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

להמצאת כתב התביעה אין כל נפקות ,מאחר שלא ניתן היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט.
לא ניתן לתבוע את ג׳סטין בארץ ,כיוון שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל.
מאחר שההמצאה בוצעה כדין ,אין אפשרות לערער על סמכותו של בית המשפט.
ניתן להגיש בקשה לעיכוב הליכים בארץ ,בטענה שישראל אינה הפורום הנאות לדון
בתובענה.

 .29נפתלי השכיר את הבית שבבעלותו למשה .בהסכם השכירות כתבו הצדדים ,כי כל סכסוך בקשר
להסכם השכירות יועבר לבוררות .משה גרם נזקים למושכר והצדדים הסתכסכו .לא נתמנה
בורר עפ״י ההסכם ,ונפתלי הגיש תביעה אזרחית לבית המשפט בגין הנזקים.
איזה מהמשפטים הבאים אינו נכון?
א.
ב.
ג.
ד.

גם הרשם של בית המשפט רשאי למנות בורר על פי בקשת נפתלי.
אם בהסכם נקבע ,שכל צד ימנה בורר ,רשאי בית המשפט ,על פי בקשת הצד שמינה בורר,
למנות אדם אחר כבורר יחיד.
אם ידחה בית המשפט את בקשתו של משה לעכב ההליכים בתובענה ,אין בכך כדי לפגוע
בזכותו של משה להשיג על אותה החלטה בבואו לערער על פסק הדין במשפט.
אם נפתלי הגיש תביעתו לבית משפט לתביעות קטנות ,רשאי שופט בית המשפט ,בהסכמתם
של נפתלי ומשה ,לדון בתביעה כבורר.
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 .30יוסף הגיש תביעה כספית נגד שמעון בבית המשפט המחוזי בתל אביב .התביעה בסמכותו של
בית המשפט המחוזי בתל-אביב .שמעון הגיש תביעה שכנגד באותו נושא ,שסכומה  1.2מיליון .₪
יוסף מבקש כי בית המשפט יורה על העברת הדיון בתביעה שכנגד לבית המשפט המוסמך.
מה הדין?
א.
ב.

ג.
ד.

בית המשפט המחוזי רשאי להעביר את התביעה שכנגד לבית משפט השלום ,כי רק בית
משפט השלום מוסמך לדון בתביעה שכנגד ,לנוכח סכום התביעה שכנגד.
היתה התביעה שכנגד בסמכותו של בית משפט לענייני משפחה ,רשאי בית המשפט המחוזי
להעביר את התביעות לבית המשפט לענייני משפחה ,אם לדעתו הצדק והתועלת בהעברה
עולים על הפגיעה בעניינו של שמעון.
בית המשפט המחוזי רשאי להעביר את התביעה שכנגד לבית משפט השלום ,רק אם לדעתו
הצדק והתועלת בהעברה עולים על הפגיעה בעניינו של שמעון.
היתה התביעה שכנגד בסמכותה של המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב,
רשאי בית המשפט המחוזי להעביר רק את התביעה שכנגד למחלקה הכלכלית.

 .31אפרת היא נושה של חברה שמפעלה בבאר-שבע .אפרת הגישה בקשה למחלקה הכלכלית בבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפירוק החברה .רשם בית המשפט קבע ,כי אין מדובר בעניין כלכלי.
אפרת מבקשת להשיג על החלטתו.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

אפרת לא רשאית לערער על החלטתו של הרשם ,אלא רק במסגרת ערעור על פסק הדין.
אפרת רשאית לערער על החלטת הרשם לפני בית המשפט המחוזי ,אם תקבל רשות לכך.
אפרת רשאית לערער בזכות על החלטת הרשם לפני בית המשפט המחוזי.
אפרת רשאית לערער על החלטת הרשם לפני בית המשפט העליון ,אם תקבל רשות לכך.

 .32בתום דיון שהתקיים בבית משפט השלום בתביעה שהגיש אלברט נגד שכנתו חנה ,בגין פלישת
כבשים שבבעלותה לתוך שטחו ,הורה בית המשפט לחנה בצו להקים גדר לכל אורך שטחה תוך
שבועיים .חנה הקימה גדר רק בחלק מן השטח ,והכבשים הוסיפו לפלוש לשטחו של אלברט.
בחלוף חודש ,עתר אלברט לבית משפט השלום לפי פקודת ביזיון בית המשפט .שני הצדדים
הופיעו לדיון בבקשה.
האם מוסמך בית המשפט לכוף במאסר על חנה לציית לצו?
א.
ב.
ג.
ד.

בית המשפט רשאי להטיל מאסר על חנה .המאסר יוגבל לתקופה של חודש.
בית המשפט רשאי להטיל מאסר על חנה ללא הגבלה בזמן עד שתקיים את הצו.
בית המשפט לא רשאי להטיל מאסר על חנה אלא אם הטיל עליה קודם לכן קנס ,והדבר לא
הועיל.
בית המשפט לא רשאי להטיל מאסר על חנה לנוכח אופי הצו ומהות העניין.
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 .33יוסף שכר מיעל דירה בנהריה .בתום תקופת השכירות ,סירב יוסף לפנות את הנכס .התברר ליעל
כי יוסף גרם נזקים בדירה בסך .₪ 3,500,000
כיצד עליה לנהוג?
א.
ב.
ג.
ד.

עליה להגיש תביעה לבית המשפט המחוזי בחיפה ,המוסמך לדון בתביעה הכספית ,ולכרוך
בה הן את התביעה הכספית הן את התביעה לסילוק יד.
עליה להגיש תביעה לבית משפט השלום במחוז חיפה ,המוסמך לדון בתביעה לסילוק יד,
ולכרוך בה הן את התביעה הכספית הן את התביעה לסילוק יד.
עליה להגיש את התביעה הכספית לבית המשפט המחוזי בחיפה ואת התביעה לסילוק יד
לבית משפט השלום במחוז חיפה .עליה לבקש היתר לפיצול סעדים.
עליה להגיש את התביעה הכספית לבית המשפט המחוזי בחיפה ואת התביעה לסילוק יד
לבית משפט השלום במחוז חיפה .היא אינה זקוקה להיתר לפיצול סעדים.

 .34במהלך דיון שנערך בבית המשפט העליון במותב של שלושה שופטים ,החליט המותב על הגדלת
מספר השופטים הדנים בתיק לחמישה .בחלוף  21ימים ממתן פסק הדין שבו נקבעה הלכה
חדשה ,הגישה יונה ,שהיתה בעלת דין בתיק ,עתירה לדיון נוסף.
מה הדין?
א.
ב.

ג.

ד.

מותב שלושת השופטים לא רשאי היה להורות על הגדלת המותב לחמישה שופטים .בנסיבות
העניין ,יונה אינה רשאית להגיש עתירה לדיון נוסף ,אלא אם תציג טעם מיוחד לכך.
מותב שלושת השופטים רשאי היה להורות על הגדלת המותב לחמישה שופטים .יונה תהיה
רשאית להגיש את העתירה ,רק אם הרשם יאריך את המועד להגשתה ואם תציג יונה טעם
מיוחד לכך.
מותב שלושת השופטים לא רשאי היה להורות על הגדלת המותב לחמישה שופטים .יונה
תהיה רשאית להגיש את העתירה רק אם הרשם יאריך את המועד להגשתה ,ואם תציג יונה
טעם מיוחד לכך.
מותב שלושת השופטים רשאי היה להורות על הגדלת המותב לחמישה שופטים .יונה רשאית
להגיש את העתירה לדיון נוסף.

 .35אבנר חבט בפניו של נתן ושבר את אפו .נתן הגיש תביעה לפיצויים בסך  ₪ 290,000בשל נזקי
הגוף שגרם לו אבנר .בית משפט השלום דחה את התביעה של נתן .נתן הגיש ערעור .בית המשפט
המחוזי קיבל את הערעור ופסק כי אבנר יפצה את נתן במלוא סכום התביעה ,בתוספת הוצאות
משפט בסך .₪ 15,000
מה הדין?
א.
ב.
ג.

ד.

בית משפט השלום רשאי לדון בתביעה בדן יחיד .על בית המשפט המחוזי לדון בערעור
במותב של שלושה שופטים.
בית משפט השלום רשאי לדון בתביעה בדן יחיד .בית המשפט המחוזי רשאי לדון בערעור
בדן יחיד.
על בית משפט השלום לדון בתביעה במותב של שלושה שופטים ,אלא אם הורה נשיא בית
משפט השלום כי הדיון ייערך בדן יחיד .על בית המשפט המחוזי לדון בערעור במותב של
שלושה שופטים.
על בית משפט השלום לדון בתביעה במותב של שלושה שופטים ,אלא אם הורה נשיא בית
המשפט השלום כי הדיון ייערך בדן יחיד .בית המשפט המחוזי רשאי לדון בערעור בדן יחיד.
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 .36משה הוא בן-דודה של גיסתו של שמעון .משה הגיש תובענה אזרחית נגד שמעון לבית המשפט
המחוזי .בית המשפט המחוזי דחה את התובענה .משה ערער על פסק הדין לבית המשפט העליון.
בבית המשפט העליון הסכימו משה ושמעון ,כי פסק דינו של בית המשפט המחוזי יבוטל
והסכימו להעביר את הסכסוך ביניהם לבוררות .בית המשפט העליון נתן תוקף של פסק דין
להסכמה זו .לאחר סיום הבוררות ,משה מבקש להגיש בקשה לביטול פסק הבורר.
לאיזו ערכאה יש סמכות לדון בבקשת משה לביטול פסק הבורר?
א.
ב.
ג.
ד.

לבית המשפט המחוזי ולבית המשפט העליון סמכות מקבילה לדון בבקשה.
רק לבית המשפט המחוזי.
רק לבית המשפט העליון.
רק לבית המשפט לענייני משפחה.

 .37מיכאל הוא חייל בשירות קבע .מפקדו הודיע לו ,כי הוחלט לסיים את שירות הקבע שלו בשל
הרשעתו בבית דין צבאי בביצוע עבירה פלילית .מיכאל ,אשר סבור כי נעשה לו עוול וכי אין
מקום לסיים את שירות הקבע שלו ,מעוניין להשיג על ההחלטה.
מה על מיכאל לעשות?
א.
ב.
ג.
ד.

להגיש עתירה לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק.
להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים.
להגיש ערעור מינהלי לבית המשפט לעניינים מינהליים.
להגיש תובענה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים.

 .38ראובן הגיש תביעה בגין הפרת חוזה נגד שמעון לבית משפט שלום .הדיון בתביעה נקבע לפני
השופט יהודה .שמעון פנה ללוי ,שופט בכיר בבית משפט השלום ,העוסק בחלוקת התיקים
לשופטים ,בבקשה שיורה ,כי התביעה תידון לפני שלושה שופטים .השופט לוי ,שסבר כי הבקשה
מוצדקת ,הורה על העברת הדיון לפני שלושה שופטים ,וזאת בלי לשמוע את עמדתו של ראובן,
אשר מתנגד לבקשה.
האם פעל השופט לוי כדין?
א.
ב.
ג.
ד.

השופט לוי לא היה רשאי להורות שהדיון בתביעה יהיה לפני שלושה שופטים.
השופט לוי היה רשאי להורות שהדיון בתביעה יהיה לפני שלושה שופטים ,רק לאחר שתינתן
לראובן הזדמנות לטעון טענותיו בעניין זה.
השופט לוי היה רשאי להורות שהדיון בתביעה יהיה לפני שלושה שופטים.
השופט לוי היה רשאי להורות שהדיון בתביעה יהיה לפני שלושה שופטים ,ובלבד שהחלטתו
ניתנה מטעמים מיוחדים שנרשמו.
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 .39העיתונאי ירון מבקש להכין כתבה ביקורתית על רשות השידור .הוא פונה לרשות השידור מכוח
חוק חופש המידע ,התשנ״ח ,1998-בבקשה לקבל חומר רלוונטי ,אך זו מסרבת בטענה שאיתורו
כרוך בקושי של ממש .במקביל ,מגיש ירון הצעה במכרז שעורכת רשות השידור להגשת חדשות.
ההצעה נדחית ,לאחר שוועדת המכרזים מוצאת כי ירון אינו עומד בתנאי הסף.
מה הדין?
א.

ב.

ג.
ד.

ירון רשאי לעתור לבג״ץ נגד ההחלטה בהתאם להוראות חוק חופש המידע .ירון רשאי לעתור
נגד החלטת ועדת המכרזים של רשות השידור לבית המשפט לעניינים מינהליים ואם תידחה
עתירתו זו ,יוכל לערער בזכות לבית המשפט העליון.
ירון רשאי לעתור נגד שתי ההחלטות לבית המשפט לעניינים מינהליים .אם תידחנה
עתירותיו ,ירון רשאי לערער לבית המשפט העליון ,אם יקבל רשות לכך מנשיא בית המשפט
העליון ,או משופט של בית המשפט העליון שהנשיא קבע לכך.
ירון רשאי לעתור נגד שתי ההחלטות לבית המשפט לעניינים מינהליים .אם תידחנה
עתירותיו ,ירון רשאי לערער בזכות לבית המשפט העליון.
ירון רשאי לעתור לבג״ץ נגד החלטת ועדת המכרזים של רשות השידור .ירון רשאי לעתור
לבית המשפט לעניינים מינהליים בהתאם להוראות חוק חופש המידע ואם תידחה עתירתו
זו ,יוכל לערער לבית המשפט העליון ,אם יקבל רשות לכך מנשיא בית המשפט העליון או
משופט של בית המשפט העליון ,שהנשיא קבע לכך.

 .40מיכל הגישה תובענה נגד שמואל בבית משפט לתביעות קטנות .לימים התברר למיכל ,כי העתקי
המסמכים הרפואיים שצירפה לכתב התביעה נעלמו מתיק בית המשפט.
מה מהמשפטים הבאים אינו משקף את הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

מיכל רשאית לפנות לבית המשפט ולבקש צו שחזור.
בית המשפט רשאי להורות מיוזמתו על שחזור המסמכים הרפואיים.
אם בית המשפט יחליט על שחזור המסמכים ,תישמרנה תמיד טענותיו של שמואל כלפי
קבילותם של המסמכים הרפואיים ונכונותם.
בית המשפט רשאי לבטל צו שחזור ,אם נמצאו המסמכים הרפואיים בטרם הסתיים ההליך
לגביהם.

 .41עו"ד לירון הגישה לשופט בקשה שיפסול עצמו מלדון בתובענה אזרחית .השופט עצר את הדיון
בתובענה ,דן בבקשת הפסילה ודחה אותה .עו"ד לירון הודיעה כי בכוונתה לערער על ההחלטה.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

על השופט להפסיק את הדיון עד להחלטה בערעור ,אלא אם כן החליט לא לעשות כן,
מנימוקים מיוחדים שיירשמו.
על עו"ד לירון להגיש ערעור תוך  10ימים מהמועד שבו הודעה לה ההחלטה לדחות את
בקשת הפסילה ,ולצרף לערעור את המסמכים הנדרשים בדין.
שאר בעלי הדין בתובענה רשאים להשיב לערעור ,רק אם קיבלו לכך רשות מאת נשיא בית
המשפט העליון ,המשנה לנשיא או שופט אחר ,שנשיא בית המשפט העליון מינה לכך.
על עו"ד לירון להגיש ערעור תוך  30ימים מהמועד שבו הודעה לה ההחלטה לדחות את
בקשת הפסילה ,ולצרף לערעור את המסמכים הנדרשים בדין.
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 .42רעות הגישה תובענה בסדר דין מהיר נגד דן .דן לא הגיש כתב הגנה במועד .רעות הגישה בקשה
למתן פסק דין בהעדר הגנה .רשם שאינו שופט הורה לרעות להמציא לבית המשפט ראיה בכתב
לקיומו של החוב .לאחר שהומצאה הראיה ,נתן הרשם פסק דין לטובת רעות .דן הגיש בקשה
לביטול פסק הדין .הרשם נעתר לבקשה וביטל את פסק דינו.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

הרשם היה מוסמך לדרוש הגשת ראיה בכתב ,והיה מוסמך לבטל את פסק הדין.
הרשם לא היה מוסמך לדרוש הגשת ראיה בכתב ולא היה מוסמך לבטל את פסק הדין.
הרשם היה מוסמך לדרוש הגשת ראיה בכתב ,אך לא היה מוסמך לבטל את פסק הדין.
הרשם לא היה מוסמך לדרוש הגשת ראיה בכתב ,אך היה מוסמך לבטל את פסק הדין.

 .43סגן אביחי ,קצין בשירות קבע ,הושעה מתפקיד פיקודי בשל התנהגות בלתי נאותה .סגן אביחי,
שסבור כי נעשה לו עוול ,רוצה לעתור נגד ההחלטה ובד בבד להגיש בקשה למתן צו  -ביניים,
שיורה לרשויות הצבא להשיבו לתפקיד עד לבירור העתירה.
מה הדין?
א.

ב.
ג.

ד.

על אביחי להגיש את העתירה ואת הבקשה לבית המשפט לעניינים מינהליים .אם תידחה
הבקשה ,אביחי יהיה רשאי להגיש בקשת רשות לערער על ההחלטה לבית המשפט העליון
תוך  15ימים.
על אביחי להגיש את העתירה ואת הבקשה לבית המשפט הגבוה לצדק.
על אביחי להגיש את העתירה ואת הבקשה לבית המשפט לעניינים מינהליים .אם תידחה
הבקשה ,אביחי לא יהיה רשאי להגיש בקשת רשות לערער על ההחלטה לבית המשפט העליון
במהלך ההליך.
על אביחי להגיש את העתירה ואת הבקשה לבית המשפט לעניינים מינהליים .אם תידחה
הבקשה ,אביחי יהיה רשאי לערער על ההחלטה בזכות לבית המשפט העליון תוך  30ימים.

 .44באיזו מבין התביעות הבאות מוסמך בית משפט לתביעות קטנות לדון?
א.
ב.
ג.
ד.

תביעה על סך  ₪ 30,000בעניין כלכלי לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק
השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה.1995-
תביעה על סך  ₪ 30,000שהגיש עובד נגד מעבידו בגין זכויות פנסיה אשר לא הופרשו
לטובתו.
תביעה שהגישה עמותה להחלפת מצרך שרכשה בסך .₪ 30,000
תביעה על סך  ₪ 30,000ותביעה שכנגד על סך  ,₪ 10,000מקום בו התביעות הן לפי זכויות
שהוסבו לתובעים ואינן בסמכותו הייחודית של בית משפט אחר.
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 .45ראובן ,המכהן כשופט בבית משפט השלום בהרצליה ,היה מעורב בתאונת דרכים ,שגרמה
להריגתו של דן.
התאונה ארעה בתל אביב .נגד ראובן הוגש כתב אישום לבית המשפט המחוזי המייחס לו עבירת
הריגה .ראובן הורשע במיוחס לו .לאחר שהסתיים המשפט הפלילי הגיש אביו של דן תובענה
אזרחית בסכום של  5מליון  ₪נגד ראובן בגין הנזק שנגרם לו כתוצאה ממותו של דן.
מה הדין?
א.
ב.

ג.
ד.

המותב המוסמך לדון בתיק הפלילי הוא שופט אחד .התובענה האזרחית תידון בבית המשפט
המחוזי בתל אביב במותב של שופט אחד.
המותב המוסמך לדון בתיק הפלילי הוא שלושה שופטים ,אלא אם כן ראובן הסכים שהעניין
יידון במותב של שופט אחד .התובענה האזרחית תידון בבית המשפט המחוזי במחוז שיורה
נשיא בית המשפט העליון ובמותב של שופט אחד.
המותב המוסמך לדון בתיק הפלילי הוא שופט אחד .התובענה האזרחית תידון בבית המשפט
המחוזי בתל אביב במותב של שלושה שופטים.
המותב המוסמך לדון בתיק הפלילי הוא שופט אחד .התובענה האזרחית תידון בבית המשפט
המחוזי במחוז שיורה נשיא בית המשפט העליון ובמותב של שופט אחד.

 .46מה מהבאים אינו נכון ביחס לפרוטוקול של דיון בבית המשפט?
א.
ב.
ג.
ד.

הפרוטוקול ישקף את הנאמר והמתרחש בדיון ,והנוגע למשפט ,לרבות שאלות והערות בית
המשפט.
בעל דין רשאי לבקש לתקן את הפרוטוקול תוך  21ימים מיום שהומצא לו.
בעל דין זכאי לקבל ,בתום הדיון או בסמוך לאחר מכן ,עותק של הפרוטוקול.
בית המשפט רשאי ,בהסכמת בעלי הדין ,לכלול בפרוטוקול של ישיבה מקדמית את עיקרי
הדברים שבדיון.

 .47משה הואשם בבית משפט השלום לתעבורה בעבירות של נהיגה בשכרות ונהיגה ברשלנות שגרמו
לתאונת דרכים .עונשה של כל אחת מהעבירות – שנתיים מאסר .בתום המשפט משה זוכה.
המדינה הגישה ערעור .בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור ,הרשיע את משה בשתי העבירות
וגזר את עונשו .משה מבקש להשיג על הרשעתו.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

משה רשאי להגיש ערעור לבית המשפט העליון .הערעור ידון לפני הרכב של שלושה שופטים.
משה רשאי להגיש ערעור לבית המשפט העליון .בית המשפט העליון מוסמך לדון בערעור בדן
יחיד.
משה רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון .אם תינתן רשות ערעור,
הערעור ידון לפני הרכב של שלושה שופטים.
משה רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון .אם תינתן רשות ערעור ,בית
המשפט העליון יהיה מוסמך לדון בערעור בדן יחיד.
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 .48מנהל מיסוי מקרקעין הוציא לצדדים שומות המחייבות אותם בתשלום מס .על שומות אלו
הגישו הצדדים השגות למנהל מיסוי מקרקעין ,ומשאלו נדחו ,הגישו הצדדים ערר לוועדת הערר
לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( ,התשכ"ג .1963-ועדת הערר קיבלה את הערר .מנהל
מיסוי מקרקעין מבקש להשיג על החלטת ועדת הערר.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

עליו להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.
עליו להגיש ערעור לבית המשפט העליון.
עליו להגיש ערעור לבית המשפט העליון בבעיה משפטית בלבד.
עליו להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בבעיה משפטית בלבד.

 .49מירי עובדת בשירות בתי הסוהר ,שם היא משמשת כסוהרת בכלא נשים הממוקם סמוך למקום
מגוריה .לאחרונה ,עקב התנהגות לא נאותה מצדה של מירי ,החליט נציב בתי הסוהר להורידה
בדרגה ולהעבירה לשמש כסוהרת בבית כלא לנוער הממוקם הרחק ממקום מגוריה .מירי
מבקשת להשיג על שתי ההחלטות.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

עליה להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה ,הן בעניין העברתה לתפקיד המרוחק ממקום
מגוריה הן בעניין הורדתה בדרגה.
עליה לעתור לבית המשפט לעניינים מינהליים ,הן בעניין העברתה לתפקיד המרוחק ממקום
מגוריה הן בעניין הורדתה בדרגה.
עליה להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בעניין העברתה לתפקיד המרוחק ממקום
מגוריה ,ולעתור לבית המשפט לעניינים מינהליים בעניין הורדתה בדרגה.
עליה לעתור לבית המשפט לעניינים מינהליים בעניין העברתה לתפקיד המרוחק ממקום
מגוריה ,ולהגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בעניין הורדתה בדרגה.

 .50ראובן מונה לבורר בסכסוך בין עמרי לבין עודד .במהלך הבוררות הודיע ראובן לצדדים ,כי
בכוונתו למנות מומחה מטעמו כדי שייתן חוות דעת בתחום ההנדסה.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

ראובן רשאי למנות מומחה בכל שלב משלבי הדיון בבוררות.
ראובן רשאי למנות מומחה לאחר שנתן לצדדים הזדמנות נאותה לטעון את טענותיהם.
ראובן אינו רשאי למנות מומחה.
ראובן רשאי למנות מומחה ,ובלבד שקיבל את הסכמת הצדדים לכך בכתב.

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ

ספר שאלות

מערכת בתי המשפט

| | 19

ספר שאלות

 .51עמותה עתרה לבג״ץ נגד בחירתו של משרד הביטחון להשתמש במערכת ״כיפת ברזל״ כאמצעי
הגנה נגד טילים .לטענתה ,החלטת משרד הביטחון הייתה נגועה בשיקולים זרים .בית המשפט
העביר את העתירה לדיון לפני מותב של שלושה שופטים ,וקבע כי משרד הביטחון יגיש תגובה
מקדמית לעתירה עד  30ימים לפני מועד הדיון .שבוע לאחר שהגיש משרד הביטחון את תגובתו
המקדמית לעתירה ,שלחה העמותה למשרד הביטחון דרישה למתן פרטים נוספים .משרד
הביטחון סירב למסור את הפרטים הנוספים שהתבקשו.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

העותרת רשאית להגיש בקשה למתן צו לפרטים נוספים בתוך  7ימים מקבלת הסירוב
למסור את הפרטים הנוספים.
העותרת אינה רשאית להגיש בקשה למתן צו לפרטים נוספים בשלב דיוני זה.
העותרת תהיה רשאית להגיש בקשה למתן צו לפרטים נוספים בפתח הדיון בבקשה למתן צו
על תנאי.
העותרת אינה רשאית לקבל את הפרטים הנוספים שביקשה ,שכן אין הליך מסוג זה בבג״ץ.

 .52איזו מבין ההחלטות הבאות של בית משפט לענינים מינהליים אינה ניתנת לערעור ברשות בית
המשפט העליון?
א.
ב.
ג.
ד.

החלטה בבקשה למתן צו ביניים בעתירה מינהלית.
החלטה בעניין מינוי מומחה בתובענה מינהלית.
החלטה בעניין תיקון כתב טענות בתובענה מינהלית.
החלטה בשאלה אם עניין מסוים הוא עניין כלכלי-מינהלי ,אם לאו.

 .53מיכל הגישה תביעה נגד צחי בעילה של עשיית עושר ולא במשפט בגין השימוש שעשה בגינת
ביתה לשם עריכת מסיבת יום הולדתו ללא ידיעתה .לאחר הגשת התביעה מתברר כי צחי נסע
לטיול ממושך בהודו.
מה הדין?
א.

ב.

ג.

ד.

מיכל רשאית להגיש בקשה להיתר המצאה אל מחוץ לתחום המדינה .אין צורך לצרף תצהיר
לבקשה .אם ייעתר בית המשפט לבקשה רשאי צחי להגיש בקשה לביטול היתר ההמצאה לא
יאוחר מ 30 -ימים ממועד המצאת הבקשה לידיו.
מיכל רשאית להגיש בקשה להיתר המצאה אל מחוץ לתחום המדינה .לבקשה יצורף תצהיר.
אם ייעתר בית המשפט לבקשה רשאי צחי להגיש בקשה לביטול היתר ההמצאה לא יאוחר
מתום שלב הדיון בקדם-המשפט.
מיכל רשאית להגיש בקשה להיתר המצאה אל מחוץ לתחום המדינה .לבקשה יצורף תצהיר.
אם ייעתר בית המשפט לבקשה רשאי צחי להגיש בקשה לביטול היתר ההמצאה לא יאוחר
מהיום שבו הוא טוען לראשונה לגוף התובענה.
בנסיבות המקרה מיכל אינה רשאית להגיש בקשה להיתר המצאה אל מחוץ לתחום המדינה.
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 .54שמואל הגיש תביעה לפיצויים בגין נזקי רכוש נגד אהרון .להבטחת הפיצויים שתבע ,הגיש
שמואל בקשה לעיקול זמני על כספים של אהרון ,וצירף לבקשה תצהיר שלו ותצהיר נוסף של
חוקר פרטי .בדיון בבקשה לעיקול זמני דרש אהרון לחקור את המצהירים חקירה שכנגד ,אבל
אלה לא התייצבו לחקירה .מתברר שאהרון לא הודיע לשמואל מראש על רצונו לחקור את
המצהירים.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

תצהירו של שמואל לא ישמש ראיה .תצהירו של החוקר לא ישמש ראיה ,אלא ברשות בית
המשפט.
תצהירו של שמואל ישמש ראיה .תצהירו של החוקר לא ישמש ראיה ,אלא ברשות בית
המשפט.
תצהירו של שמואל לא ישמש ראיה .תצהירו של החוקר ישמש ראיה.
תצהירו של שמואל ישמש ראיה .תצהירו של החוקר לא ישמש ראיה.

 .55עופר הגיש תביעה נגד צביקה בבית המשפט לתביעות קטנות ,בטענה שנתוני מסלול הריצה
המשומש שמכר לו שונים מאלו שהוצגו במודעה שפירסם צביקה באתר האינטרנט .צביקה הגיש
תביעה נגד עופר בגין אי-עמידה בתשלום בעבור מסלול הריצה לפי ההסכם .הדיון בשתי
התביעות אוחד .צביקה לא התייצב לדיון ,הגם שזומן כדין .בית המשפט נתן פסק דין בתביעות -
דחה את תביעתו של צביקה וקיבל את תביעתו של עופר.
מה הדין?
א.
ב.
ג.

ד.

בית המשפט טעה .צביקה רשאי להגיש בקשה לביטול פסק הדין בתוך  14ימים מיום שפסק
הדין הומצא לו.
בית המשפט טעה .צביקה רשאי להגיש בקשה לביטול פסק הדין בתוך  7ימים מיום שפסק
הדין הומצא לו.
בית המשפט רשאי היה ליתן את פסק הדין שנתן ,ובלבד שעופר הצהיר על אמיתות האמור
בתביעתו .צביקה רשאי להגיש בקשה לביטול פסק הדין בתוך  7ימים מיום שפסק הדין
הומצא לו.
בית המשפט רשאי היה ליתן את פסק הדין שנתן ,ובלבד שעופר הצהיר על אמיתות האמור
בתביעתו .צביקה רשאי להגיש בקשה לביטול פסק הדין בתוך  14ימים מיום שפסק הדין
הומצא לו.

 .56משה הגיש תביעה כספית נגד מיטל לבית משפט השלום בנתניה .במסגרת ההליך הגיש משה
בקשה לצו עיכוב יציאה מהארץ נגד מיטל ,לאחר שנודע לו כי היא מתכוונת לעזוב את הארץ
לצמיתות .רשם בית משפט השלום בנתניה ,שאינו שופט ,דחה את הבקשה ,לאחר דיון שקיים
במעמד הצדדים .משה מבקש להשיג על ההחלטה.
מה הדין?
א.
ב.
ג.

ד.

על משה להגיש ערעור על ההחלטה .הערעור יידון לפני שופט של בית משפט השלום בנתניה.
אם יידחה הערעור ,רשאי משה להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז.
על משה להגיש ערעור על ההחלטה .הערעור יידון לפני שופט של בית משפט השלום בנתניה.
אם יידחה הערעור ,רשאי משה להגיש ערעור בזכות לבית המשפט המחוזי מרכז.
על משה להגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה .הבקשה תידון לפני שופט של בית משפט
השלום בנתניה .אם תידחה הבקשה ,רשאי משה להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט
המחוזי מרכז.
על משה להגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה .הבקשה תידון לפני שופט של בית המשפט
המחוזי מרכז .אם תידחה הבקשה ,רשאי משה להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט
העליון.
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 .57המשטרה דחתה את בקשתו של מחזיק כדין במקרקעין לפנות מהמקרקעין פולש ,שפלש אליהם
שבוע קודם לפנייה למשטרה.
מה הדרך להשיג על החלטת המשטרה?
א.
ב.
ג.
ד.

להגיש תובענה לבית משפט השלום המוסמך.
להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים.
להגיש עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק.
להגיש תובענה לבית המשפט המחוזי המוסמך.

 .58במסגרת תביעה כספית שהגיש ראובן נגד שמעון התקיים דיון מקדמי לפני השופט לוי .במהלך
הדיון הציע השופט לוי לצדדים הצעת פשרה .ראובן דחה את ההצעה ונימק את עמדתו .בתום
הדיון קיבלו הצדדים העתק מן הפרוטוקול .ראובן נוכח לדעת ,כי בפרוטוקול לא נרשמו דבריו
במלואם .זאת ועוד ,בפרוטוקול נרשם בטעות מפיו של ראובן ״אני מסכים״ ,אף על פי שבפועל
הוא אמר ההפך.
מה הדין?
א.
ב.

ג.

ד.

הפרוטוקול ישקף את כל הנאמר בדיון .בתוך  45ימים רשאי ראובן לבקש מבית המשפט
לתקן את הפרוטוקול.
הפרוטוקול ישקף את כל הנאמר בדיון ,אלא אם כן קיבל בית המשפט את הסכמת הצדדים
לכתוב בפרוטוקול רק את עיקרי הדברים שבדיון .בתוך  45ימים רשאי ראובן לבקש מבית
המשפט לתקן את הפרוטוקול.
הפרוטוקול ישקף את כל הנאמר בדיון ,אלא אם כן קיבל בית המשפט את הסכמת הצדדים
לכתוב בפרוטוקול רק את עיקרי הדברים שבדיון .בתוך  10ימים רשאי ראובן לבקש מבית
המשפט לתקן את הפרוטוקול.
הפרוטוקול ישקף את כל הנאמר בדיון .בתוך  10ימים רשאי ראובן לבקש מבית המשפט
לתקן את הפרוטוקול.

 .59שמואל הוזמן להעיד במסגרת דיון בבקשה הנדונה אצל רשם שאינו שופט .שמואל לא התייצב
לדיון ,והרשם הטיל עליו באותו דיון קנס בשיעור הקבוע בחוק .שמואל מעוניין להשיג על
ההחלטה.
מה הדין?
א.
ב.

ג.

ד.

על שמואל להגיש ערעור בזכות לנשיא בית המשפט שבו מכהן הרשם .במסגרת הערעור עליו
לצרף תצהיר שבו יפרט מדוע לא התייצב לדיון.
על שמואל להגיש בקשה לעיין שנית בהחלטה .הבקשה תידון לפני הרשם שהטיל את הקנס.
הרשם רשאי להקל בקנס או לבטלו .הרשם יבטל את הקנס אם שוכנע ששמואל לא התייצב
מסיבות שלא הייתה לו שליטה עליהן.
על שמואל להגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה .הבקשה תידון לפני שופט בערכאת
הערעור על הערכאה בה מכהן הרשם .לבקשה יצרף שמואל תצהיר שבו יפרט מדוע לא
התייצב לדיון.
על שמואל להגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה .הבקשה תידון לפני נשיא בית המשפט
שבו מכהן הרשם .לבקשה יצרף שמואל תצהיר שבו יפרט מדוע לא התייצב לדיון.
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 .60דניאל הגיש תובענה כספית נגד שמעון לבית המשפט המוסמך לדון בה ,הוא בית משפט השלום
בחיפה .משרדיהם של עורכי הדין של דניאל ושמעון נמצאים בתל אביב .בהסכמת דניאל ושמעון
מבקשים עורכי הדין להעביר את הדיון בתובענה לבית משפט השלום בתל אביב.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

על עורכי הדין להגיש בקשה לבית המשפט העליון .בבקשה מוסמכים לדון רק נשיא בית
המשפט העליון או המשנה לנשיא.
על עורכי הדין להגיש בקשה מוסכמת לשופט בבית משפט השלום בחיפה שהתמנה לדון
בתובענה.
על עורכי הדין להגיש בקשה לבית המשפט העליון .בבקשה מוסמך לדון נשיא בית המשפט
העליון או שופט אחר של בית המשפט העליון שהוא הסמיכו לכך.
על עורכי הדין להגיש בקשה מוסכמת לנשיא בית המשפט המחוזי בחיפה.

 .61ישעיהו ,הסובל מאלצהיימר ,נפגע ממשאית נוסעת .ישעיהו הגיש תביעה נגד נהג המשאית ונגד
המבטחת לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל״ה ,1975-בסכום כולל של  45,000ש״ח.
כמו כן ,הגיש בא-כוחו של ישעיהו בקשה במסגרת התביעה כי ימונה לישעיהו אפוטרופוס לדין.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

בתביעה רשאי לדון שופט בלבד .בבקשה רשאי לדון גם רשם.
בתביעה רשאים לדון שופט או רשם בכיר .בבקשה רשאי לדון גם רשם.
בתביעה רשאי לדון שופט בלבד .בבקשה רשאים לדון שופט או רשם בכיר.
בתביעה ובבקשה רשאים לדון שופט או רשם בכיר.

 .62שופטת בית המשפט העליון דחתה את בקשתו של עורך דין לפסול אותה מלדון בערעור אזרחי
שהגיש מרשו .עורך הדין מבקש להשיג על ההחלטה.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

עורך הדין אינו רשאי לערער על ההחלטה ,אלא אם כן התיר זאת נשיא בית המשפט העליון
מטעמים מיוחדים שיירשמו .הדיון בערעור יתקיים בנוכחות הצדדים.
עורך הדין רשאי לערער על ההחלטה לפני בית המשפט העליון .הדיון בערעור יתקיים
בנוכחות הצדדים.
עורך הדין אינו רשאי לערער על ההחלטה ,אלא אם כן התיר זאת נשיא בית המשפט העליון
מטעמים מיוחדים שיירשמו .אין חובה לקיים את הדיון בערעור בנוכחות הצדדים.
עורך הדין רשאי לערער על ההחלטה לפני בית המשפט העליון .אין חובה לקיים את הדיון
בערעור בנוכחות הצדדים.
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 .63ועדת השחרורים דחתה את בקשתו של קובי ,המרצה עונש מאסר ממושך ,כי ינוכה שליש
מתקופת מאסרו .קובי מבקש לעתור נגד החלטת ועדת השחרורים ובמקביל לעתור נגד מינויו של
נציב בתי הסוהר החדש ,בטענה שמן הראוי למנות לתפקיד אישה ולא גבר.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

שתי העתירות יידונו בבית המשפט לענינים מינהליים במותב של שלושה שופטים.
עתירתו של קובי נגד החלטת ועדת השחרורים תידון בבית המשפט לענינים מינהליים
במותב של שלושה שופטים .עתירתו נגד מינוי נציב בתי הסוהר תידון בבג״ץ.
עתירתו של קובי נגד מינוי נציב בתי הסוהר תידון בבית המשפט לענינים מינהליים לפני דן
יחיד .עתירתו נגד החלטת ועדת השחרורים תידון בבג״ץ.
שתי העתירות יידונו בבג״ץ.

 .64גלי רכשה דירה מזהבית .בחלוף חודש מכניסתה לדירה מבקשת גלי להגיש תביעה נגד זהבית
לפיצויים בסך  2.7מיליון ש״ח בגין הפרת חוזה מכר הדירה .בכתב התביעה טוענת גלי כי זהבית
הסתירה ממנה קיומו של רעש חזק הנשמע באזור כל בוקר .נוסף על כך ,מבקשת גלי להגיש
תביעה בגין מטרד ליחיד נגד החברה שגורמת בפעילותה לאותו רעש חזק.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

התביעה נגד זהבית תוגש בבית המשפט המחוזי .התביעה נגד החברה תוגש בבית משפט
השלום.
שתי התביעות יוגשו בבית המשפט המחוזי.
שתי התביעות יוגשו בבית משפט השלום.
התביעה נגד החברה תוגש בבית המשפט המחוזי .התביעה נגד זהבית תוגש בבית משפט
השלום.

 .65משה הגיש תביעה כספית נגד מרים בסך  350,000ש״ח בסדר דין מקוצר .מרים הגישה בקשת
רשות להתגונן.
רשם בית משפט השלום באשקלון ,שאינו שופט ,דחה את הבקשה של מרים ונתן פסק דין שבו
חייב את מרים במלוא סכום התביעה )להלן :פסק הדין( .בהמשך הגישה מרים בקשה לתיקון
טעות סופר שנפלה לטענתה בפסק הדין .הרשם דחה גם את הבקשה לתיקון טעות סופר )להלן:
ההחלטה(.
מרים מעוניינת להשיג הן על פסק הדין הן על ההחלטה.
מה הדין?
א.
ב.

ג.
ד.

מרים רשאית להגיש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע ערעורים בזכות הן על פסק והן על
ההחלטה .הערעורים יידונו לפני מותב של שלושה שופטים.
מרים רשאית להגיש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע ערעור בזכות על פסק הדין ,שיידון
בשלושה שופטים .מרים רשאית להגיש לבית משפט השלום באשקלון ערעור בזכות על
ההחלטה ,שיידון לפני דן יחיד.
מרים רשאית להגיש לבית משפט השלום באשקלון ערעורים בזכות הן על פסק הדין הן על
ההחלטה .הערעורים יידונו לפני דן יחיד.
מרים רשאית להגיש לבית משפט השלום באשקלון ערעור בזכות על פסק הדין ,שיידון לפני
מותב של שלושה שופטים .מרים רשאית להגיש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע ערעור
בזכות על ההחלטה ,שיידון לפני דן יחיד.
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 .66נדב שירת כשוטר במשטרת ישראל במשך  15שנה ופוטר מהמשטרה .נדב מבקש להשיג על
החלטת הפיטורין.
מהו ההליך הנכון לשם כך?
א.
ב.
ג.
ד.

להגיש תובענה לבית הדין האזורי לעבודה.
לעתור לבג״ץ.
להגיש תובענה לבית הדין האזורי לעבודה או לעתור לבג״ץ.
לעתור לבית המשפט לענינים מינהליים.

 .67משה הגיש לבית משפט השלום בתל-אביב תביעה נגד אורית .התביעה החלה להתנהל ,ואף
התקיימה ישיבת קדם-משפט .זמן מה לאחר מכן הורה נשיא בית משפט השלום בתל-אביב ,כי
המשך הדיון בתביעה יעבור לבית משפט השלום בהרצליה .משה מבקש להשיג על ההחלטה.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

משה רשאי להגיש לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בקשת רשות ערעור על ההחלטה.
הבקשה תידון לפני דן יחיד.
משה רשאי להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בתל-אביב .הערעור יידון לפני נשיא בית
המשפט המחוזי.
משה רשאי להגיש בקשה לעיון מחדש בהחלטה .הבקשה תידון לפני נשיא בית משפט השלום
בתל-אביב ,ואם תידחה יהיה משה רשאי לערער לפני נשיא בית המשפט המחוזי.
משה רשאי להגיש לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בקשת רשות ערעור על ההחלטה .אם
תתקבל הבקשה יידון הערעור לפני נשיא בית המשפט המחוזי.

 .68במסגרת הליך בוררות שהתנהל לאחרונה בין רפי לעדי ניתן פסק בוררות לזכותו של רפי .עתה
מבקש רפי לאשר את פסק הבוררות כדי שאפשר יהיה לבצעו בהוצאה לפועל.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

רפי רשאי להגיש בקשה לאישור פסק הבוררות בתוך  15ימים מיום המצאתו לידי הצדדים.
רפי רשאי להגיש בקשה לאישור פסק הבוררות בתוך  45ימים מיום המצאתו לידי הצדדים.
רפי רשאי להגיש בקשה לאישור פסק הבוררות בכל עת.
רפי רשאי להגיש בקשה לאישור פסק הבוררות גם בחלוף המועד הקבוע בחוק הבוררות,
תשכ״ח ,1968-ובלבד שניתנה לכך הסכמת הבורר.

 .69בקשת רשות ערעור אזרחית שהגיש ראובן לבית המשפט העליון נדונה לפני שופט בית המשפט
העליון והוא דחה אותה לגופה .ראובן סבור שההחלטה שגויה ,והוא מבקש להגיש בקשה לדיון
נוסף לבית המשפט העליון.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

ראובן אינו רשאי להגיש בקשה לדיון נוסף על ההחלטה.
ראובן אינו רשאי להגיש בקשה לדיון נוסף על החלטה אלא אם ההלכה שנפסקה עומדת
בניגוד להלכה קודמת של בית המשפט העליון.
ראובן רשאי להגיש בקשה לדיון נוסף על ההחלטה.
ראובן רשאי להגיש בקשה לדיון נוסף על ההחלטה רק אם קיבל לכך רשות משופט בית
המשפט העליון שדחה את בקשת רשות הערעור.
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 .70בהסכם שנחתם בין חברת ״קרחון״ לחברת ״חלפון״ נקבע כי מחלוקות בין הצדדים יובאו
להכרעתו של בורר שיפסוק בהתאם לדין ,וכי על פסק הבוררות אפשר יהיה לערער לפני בית
המשפט .בין הצדדים התגלע סכסוך כספי .המחלוקת הובאה לפני בורר שפסק כי ״קרחון״
תפצה את ״חלפון״ בסכום של מיליון  .₪״קרחון״ סבורה כי הבורר חרג מסמכותו ,וכן כי בפסק
הבוררות נפלה טעות יסודית ביישום הדין ,אשר יש בה כדי לגרום לעיוות דין .״קרחון״ מבקשת
להשיג על פסק הבוררות.
מה הדין?
א.

ב.
ג.
ד.

על ״קרחון״ להגיש במקביל בקשה לביטול פסק הבוררות וערעור ברשות על פסק הבוררות,
שניהם לבית המשפט המחוזי .בית המשפט ידון תחילה בבקשה לביטול פסק הבוררות ,ואם
ידחה אותה ידון בבקשה לערעור.
על ״קרחון״ להגיש בקשה לביטול פסק הבוררות לבית המשפט המחוזי ,ואם זו תידחה היא
רשאית להגיש ערעור בזכות על פסק הבוררות לבית משפט השלום.
על ״קרחון״ להגיש ערעור ברשות על פסק הבוררות לבית המשפט המחוזי .אם עשתה כן,
בית המשפט לא ייזקק לבקשה לביטול פסק הבוררות.
על ״קרחון״ להגיש במקביל בקשה לביטול פסק הבוררות וערעור בזכות ,שניהם לבית משפט
השלום .בית המשפט ידון תחילה בבקשה לביטול פסק הבוררות ,ואם ידחה אותה ידון
בערעור.

 .71בית המשפט לעניינים מינהליים קיבל עתירה נגד העירייה בעניין מכרז שפרסמה .במסגרת פסק
הדין נקבע כי על העירייה לסיים את הליכי המכרז עד לתאריך  .1.8.12משחלף חודש ,בלי
שהסתיימו הליכי המכרז ,פנתה העותרת בבקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט .בית המשפט
דחה את הבקשה .העותרת מבקשת להשיג על החלטת בית המשפט.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

עליה להגיש ערעור פלילי לבית המשפט העליון.
עליה להגיש בקשת רשות ערעור פלילי לבית המשפט העליון.
עליה להגיש בקשת רשות ערעור אזרחי לבית המשפט העליון.
עליה להגיש בקשת רשות ערעור מינהלי לבית המשפט העליון.

 .72לבית משפט השלום הוגשה תביעה ובצדה בקשה דחופה למתן סעד זמני .בית משפט השלום
הורה על העברת הדיון בתביעה לבית המשפט המחוזי ,שכן הגיע למסקנה כי הסמכות העניינית
לדון בתביעה מסורה לבית המשפט המחוזי .עם זאת ,בשל דחיפות העניין ,נעתר בית משפט
השלום לבקשה למתן סעד זמני .המשיב מעוניין להשיג על ההחלטה בעניין הסעד הזמני.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

על המשיב להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי.
על המשיב להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.
המשיב רשאי להגיש ערעור בזכות לבית המשפט המחוזי.
המשיב רשאי להגיש ערעור בזכות לבית המשפט העליון.
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 .73מרים היא ניצולת שואה הסובלת ממחלה קשה .מרים מבקשת מהרשות המוסמכת בהתאם
לחוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי״ז ,1957-להכיר בכך שמחלתה נגרמה כתוצאה מרדיפתה על
ידי הנאצים ,ועל כן היא זכאית לקבל תגמולים .הרשות המוסמכת לפי החוק קבעה כי אי אפשר
להצביע על קשר סיבתי בין רדיפתה של מרים על ידי הנאצים לבין מחלתה ,ודחתה את תביעתה.
ערר שהגישה מרים לוועדת העררים הפועלת מכוח חוק זה נדחה .מרים מבקשת להשיג על
החלטת ועדת העררים.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

מרים רשאית להגיש ערעור בזכות לבית המשפט המחוזי.
מרים רשאית להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי.
מרים רשאית לעתור לבג״ץ.
מרים רשאית להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים.

 .74נגה הגישה לבית משפט השלום באשדוד תביעה נגד חברת תקשורת לפיצוי כספי על סך 130,000
ש״ח בגין הפרת חוזה .בית המשפט דחה את התביעה.
מה הדין?
א.

ב.

ג.

ד.

נגה רשאית להגיש ערעור בזכות על פסק הדין לבית המשפט המחוזי בבאר שבע שידון בו בדן
יחיד .על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע אפשר יהיה להגיש בקשת רשות
ערעור לבית המשפט העליון .אם תינתן רשות ערעור ידון בית המשפט העליון בערעור בדן
יחיד.
נגה רשאית להגיש ערעור בזכות על פסק הדין לבית המשפט המחוזי בבאר שבע שידון בו
בשלושה שופטים .על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע אפשר יהיה להגיש
בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון .אם תינתן רשות ערעור ידון בית המשפט העליון
בערעור בדן יחיד.
נגה רשאית להגיש ערעור בזכות על פסק הדין לבית המשפט המחוזי בבאר שבע שידון בו בדן
יחיד .על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע אפשר יהיה להגיש בקשת רשות
ערעור לבית המשפט העליון .אם תינתן רשות ערעור ידון בית המשפט העליון בערעור
בשלושה שופטים.
נגה רשאית להגיש ערעור בזכות על פסק הדין לבית המשפט המחוזי בבאר שבע שידון בו
בשלושה שופטים .על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע אפשר יהיה להגיש
בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון .אם תינתן רשות ערעור ידון בית המשפט העליון
בערעור בשלושה שופטים.

 .75תמר ,שופטת בית המשפט המחוזי ,מונתה לכהונת שופטת בפועל בבית המשפט העליון .במהלך
כהונתה כשופטת בפועל בבית המשפט העליון דנה תמר בערעורם של יוסף ושמואל .משנסתיימה
כהונתה של תמר בבית המשפט העליון ,היא שבה לכהן כשופטת בבית המשפט המחוזי ,מבלי
שעלה בידה לסיים את הדיון בעניינם של יוסף ושמואל.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

רק שופט אחר בבית המשפט העליון מוסמך לסיים את הדיון בעניינם של יוסף ושמואל.
בהסכמת יוסף ושמואל תהיה תמר מוסמכת לסיים את הדיון בעניינם .בהיעדר הסכמה,
יועבר הטיפול בעניינם לשופט אחר בבית המשפט העליון.
לרשותה של תמר עומד פרק זמן נוסף של  3חודשים מתום כהונתה כשופטת בפועל בבית
המשפט העליון ,ובמהלכם עליה לסיים את הדיון.
תמר מוסמכת לסיים את הדיון ללא מגבלת זמן הנובעת מסיום כהונתה כשופטת בפועל
בבית המשפט העליון.
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 .76המועצה הארצית להשכלה גבוהה החליטה להכריז על מכללת ״דניאל״ בירושלים כעל
אוניברסיטה )להלן :ההחלטה הראשונה( .במקביל החליטה עיריית ירושלים להקים בית ספר
תיכון חדש בצמוד למבנה המכללה )להלן :ההחלטה השנייה( .משה ,שאינו שבע רצון מהחלטות
אלו ,הגיש שתי עתירות בנדון לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים.
מה הדין?
א.

ב.

ג.
ד.

העתירה ביחס להחלטה הראשונה אינה בסמכותו העניינית של בית המשפט לעניינים
מינהליים בירושלים .העתירה ביחס להחלטה השנייה היא בסמכותו העניינית של בית
המשפט לעניינים מינהליים בירושלים.
העתירה ביחס להחלטה הראשונה היא בסמכותו העניינית של בית המשפט לעניינים
מינהליים בירושלים .העתירה ביחס להחלטה השנייה אינה בסמכותו העניינית של בית
המשפט לעניינים מינהליים בירושלים.
שתי העתירות אינן מצויות בסמכותו העניינית של בית המשפט לעניינים מינהליים
בירושלים.
שתי העתירות מצויות בסמכותו העניינית של בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים.

 .77יעקב הגיש עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים במחוז מרכז .בית המשפט החליט
להעביר את הדיון בעתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים בתל-אביב ,לאחר שקבע כי לאחרון
נתונה הסמכות המקומית לדון בה .בהמשך הדיון בעתירה דחה בית המשפט לעניינים מינהליים
בתל-אביב את בקשת המשיבים לדחות את העתירה על הסף מחמת העדר סמכות עניינית .טרם
ניתן פסק הדין בעתירה.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

ביחס לשתי ההחלטות אי אפשר להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.
ביחס להחלטה הראשונה אפשר להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון .ביחס
להחלטה השנייה אי אפשר להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.
ביחס להחלטה הראשונה אי אפשר להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון .ביחס
להחלטה השנייה אפשר להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.
ביחס לשתי ההחלטות אפשר להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

 .78ראובן מעוניין להגיש תביעה נגזרת על סך  5מיליון  ₪נגד חברה שמשרדה רשום בחיפה.
היכן עליו להגיש את התביעה?
א.
ב.
ג.
ד.

במחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב.
בבית המשפט המחוזי בחיפה.
בבית המשפט המחוזי בתל-אביב.
בבית המשפט המחוזי בחיפה או במחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב.
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 .79הרשות לניירות ערך החליטה לדחות את בקשתו של מני ,המתגורר בעכו ,לקבל רישיון לעסוק
בייעוץ השקעות ,בשל עברו הפלילי .מני מעוניין להשיג על ההחלטה.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

מני רשאי להגיש ערעור מינהלי לבית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית משפט לעניינים
מינהליים.
מני רשאי להגיש עתירה לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק.
מני רשאי להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי בחיפה ,בשבתו כבית משפט
לעניינים מינהליים.
מני רשאי להגיש עתירה מינהלית למחלקה הכלכלית שבבית המשפט המחוזי בתל-אביב.

 .80אופיר התייתם מהוריו ומתגורר אצל סבו .בהיותו בן  5נפצע אופיר באורח קל בתאונת דרכים.
סבו של אופיר מבקש למנותו כאפוטרופוס לדין של אופיר ,בין היתר לצורך הגשת תביעה נגד
חברת הביטוח לפיצוי בגין נזקי הגוף של אופיר ,בסכום של .₪ 50,000
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

בבקשה למינוי אפוטרופוס לדין מוסמכים לדון רשם בכיר ושופט .בתביעה לפיצוי מוסמך
לדון שופט בלבד.
בבקשה למינוי אפוטרופוס לדין מוסמכים לדון רשם ,רשם בכיר ושופט .בתביעה לפיצוי
מוסמכים לדון רשם בכיר ושופט.
הן בבקשה למינוי אפוטרופוס לדין והן בתביעה לפיצוי ,מוסמכים לדון רשם בכיר ושופט.
בבקשה למינוי אפוטרופוס לדין מוסמכים לדון רשם ,רשם בכיר ושופט .בתביעה לפיצוי
מוסמך לדון שופט בלבד.

 .81במהלך שימוע פסק דין בהליך אזרחי החלו התובע ועורך דינו לקרוא קריאות מחאה בנוגע לפסק
הדין ,תוך שהם מציינים בלשון בוטה כי פסק הדין שגוי ומוטה לטובת הנתבע .בית המשפט
התרה בתובע ובעורך דינו ,אולם הם המשיכו להפריע לדיון ולקרוא קריאות.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

בית המשפט רשאי להורות על הרחקה מאולם בית המשפט הן של התובע והן של עורך דינו,
אולם אין הוא רשאי לנקוט נגדם אמצעים נוספים.
בית המשפט רשאי להורות על הרחקה מאולם בית המשפט הן של התובע והן של עורך דינו,
ורשאי אף להורות על מאסרו של התובע בלבד ,לפרק זמן שלא יעלה על  3חודשים.
בית המשפט רשאי להורות על הרחקה מאולם בית המשפט של עורך דינו של התובע בלבד,
וכן רשאי להטיל על עורך דינו של התובע קנס כספי.
בית המשפט רשאי להורות על הרחקתו של התובע מאולם בית המשפט ,וכן רשאי להטיל
עליו עונש של קנס או של מאסר ,אולם אין הוא מוסמך לנקוט אמצעים אלה כלפי עורך דינו
של התובע.
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 .82ראובן הגיש תביעה לבית משפט השלום בתל-אביב .בית משפט השלום החליט כי מדובר בתביעה
בסמכות המחלקה הכלכלית .ראובן מבקש להשיג על ההחלטה.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

ראובן אינו רשאי להשיג על ההחלטה אלא במסגרת ערעור על פסק הדין.
ראובן רשאי להגיש ערעור בזכות על ההחלטה.
ראובן רשאי להגיש ערעור ברשות על ההחלטה.
ראובן אינו רשאי להשיג כלל על ההחלטה ,גם לא במסגרת ערעור על פסק הדין.

 .83יעל הגישה תביעה נגד חברה שהיא סיפקה לה פרטי לבוש בגין הפרת חוזה .רשם בית משפט
השלום דחה את בקשתה של יעל לגילוי מסמכי הפרוטוקולים של ישיבות ההנהלה של החברה.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

יעל רשאית להגיש בקשת רשות לערער על ההחלטה לבית המשפט המחוזי בתוך  15ימים
מיום שהומצאה לה ההחלטה .ניתנה רשות  -יוגש הערעור בתוך  15ימים נוספים.
יעל אינה רשאית להגיש ערעור על ההחלטה.
יעל רשאית להגיש ערעור בזכות על ההחלטה לבית משפט השלום בתוך  20ימים מיום
שהומצאה לה ההחלטה.
יעל רשאית להגיש בקשת רשות לערער על ההחלטה בבית משפט השלום בתוך  30ימים מיום
שהומצאה לה ההחלטה .ניתנה רשות  -יוגש הערעור בתוך  20ימים נוספים.

 .84שרית הגישה לבית משפט השלום תביעה נגד עומר .בעיצומו של הליך ההוכחות הציע בית
המשפט לצדדים להעביר את התובענה לגישור ,והצדדים נענו .בית המשפט הורה על עיכוב
ההליכים לתקופה של  60יום .הליך הגישור נכשל כבר בחלוף שבוע ימים ,ואז פנתה שרית לבית
המשפט בבקשה להורות על חידוש ההליכים.
מה הדין?
א.

ב.

ג.

ד.

בית המשפט רשאי להעביר תובענה לגישור בכל שלב של הדיון ,ובלבד שניתנה הסכמת
הצדדים .משהורה בית המשפט על עיכוב ההליכים לא יורה על חידושם בטרם חלוף תקופת
העיכוב אלא בהסכמת בעלי הדין.
בית המשפט רשאי להעביר תובענה לגישור גם בלא הסכמת הצדדים ,אולם משנפתח שלב
ההוכחות לא יעביר בית המשפט תובענה לגישור אלא בהסכמת הצדדים .משהורה בית
המשפט על עיכוב ההליכים לא יורה על חידושם בטרם חלוף תקופת העיכוב אלא בהסכמת
בעלי הדין.
בית המשפט רשאי להעביר תובענה לגישור ,ובלבד שניתנה הסכמת הצדדים ,אולם משנפתח
שלב ההוכחות לא יעביר בית המשפט תובענה לגישור .משהורה בית המשפט על עיכוב
ההליכים לא יורה בית המשפט על חידוש ההליכים בטרם חלוף תקופת העיכוב אלא
בהסכמת הצדדים.
בית המשפט רשאי להעביר תובענה לגישור בכל שלב של הדיון ,ובלבד שניתנה הסכמת
הצדדים .בית המשפט רשאי להורות על חידוש ההליכים בטרם חלוף תקופת העיכוב גם ללא
הסכמת הצדדים ,וזאת על פי בקשת בעל דין או המגשר.

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ

ספר שאלות

מערכת בתי המשפט

| | 30

ספר שאלות

 .85המועצה הארצית להשכלה גבוהה החליטה להכריז על מכללת ״דניאל״ בירושלים כעל
אוניברסיטה )להלן :ההחלטה הראשונה( .במקביל החליטה עיריית ירושלים להקים בית ספר
תיכון חדש בצמוד למבנה המכללה )להלן :ההחלטה השנייה( .משה ,שאינו שבע רצון מהחלטות
אלו ,הגיש שתי עתירות בנדון לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים.
מה הדין?
א.

ב.

ג.
ד.

העתירה ביחס להחלטה הראשונה אינה בסמכותו העניינית של בית המשפט לעניינים
מינהליים בירושלים .העתירה ביחס להחלטה השנייה היא בסמכותו העניינית של בית
המשפט לעניינים מינהליים בירושלים.
העתירה ביחס להחלטה הראשונה היא בסמכותו העניינית של בית המשפט לעניינים
מינהליים בירושלים .העתירה ביחס להחלטה השנייה אינה בסמכותו העניינית של בית
המשפט לעניינים מינהליים בירושלים.
שתי העתירות אינן מצויות בסמכותו העניינית של בית המשפט לעניינים מינהליים
בירושלים.
שתי העתירות מצויות בסמכותו העניינית של בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים.

 .86יונתן הורשע בבית דין צבאי בעבירה של עזרה לאויב .ערעורו של יונתן לבית הדין הצבאי
לערעורים נדחה ,וכעת מבקש יונתן להשיג על פסק דינו של בית הדין הצבאי לערעורים.
מה הדין ?
א.
ב.
ג.
ד.

על יונתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון .לא תינתן רשות לערער אלא
בשאלה משפטית שיש בה חשיבות ,קשיות או חידוש.
על יונתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון .רשות הערעור אפשר שתינתן הן
לגבי שאלות שבמשפט והן לגבי שאלות שבעובדה.
על יונתן להגיש עתירה לבג״ץ .עילות התערבותו של בג״ץ דומות לעילות ההתערבות בפסקי
דינו של בית הדין הארצי לעבודה.
על יונתן להגיש עתירה לבג״ץ .בדונו בעתירה יידרש בית המשפט הן לטענות שבמשפט והן
לטענות שבעובדה.

 .87באיזה מהעניינים הבאים ידון בית משפט מחוזי בדן יחיד אם לא החליט נשיא בית המשפט או
סגנו אחרת?
א.
ב.
ג.
ד.

ערעור על פסק דין של בית משפט שלום בתביעת נזקי גוף שסכומה עד  300,000ש״ח.
ערעור על פסק דין במשפט פלילי על עבירה שעונשה  7שנות מאסר.
ערעור על פסק דין בעניינים שבית משפט לעניינים מקומיים מוסמך לדון בהם.
ערעור על פסק דין של בית משפט שלום בתביעה אזרחית שסכומה או שווי נושאה עד 1.5
מיליון ש״ח.

 .88בית המשפט העליון בשבתו כדן יחיד אינו מוסמך:
א.
ב.
ג.
ד.

לתת צווי ביניים ,צווים זמניים והחלטות ביניים אחרות.
לתת צווי ביניים ,צווים זמניים ולקיים דיון מקדמי בערעור.
לסרב למתן צו על תנאי או לתיתו על מקצת עילותיו בלבד.
לדון בערעור על החלטת ביניים של בית משפט מחוזי.
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 .89רמי ,עורך דין במקצועו ועורך ספרים חובב ,מעוניין להגיש תביעה בשווי של  ₪ 33,100בבית
המשפט לתביעות קטנות נגד חברת שיווק הספרים ״ספר לכל״ ,בגין אי תשלום תמלוגים על
ספרים שערך .״ספר לכל״ מעוניינת להגיש תביעה שכנגד בבית המשפט לתביעות קטנות בטענה
שרמי ערך את הספרים באופן רשלני ,ובכך הפר את החוזה עימה וגרם לה לנזק של .₪ 100,000
מה הדין?
א.

ב.

ג.

ד.

רמי רשאי להגיש את תביעתו בבית המשפט לתביעות קטנות ברשות בית המשפט ומטעמים
מיוחדים שיירשמו .״ספר לכל״ לא רשאית להגיש את התביעה שכנגד בבית המשפט
לתביעות קטנות.
רמי רשאי להגיש את התביעה בבית המשפט לתביעות קטנות אף ללא קבלת רשות .״ספר
לכל״ רשאית להגיש תביעה שכנגד בבית המשפט לתביעות קטנות עד לגבול סמכותו ולתבוע
את העודף בתביעה נפרדת בבית משפט השלום.
רמי רשאי להגיש את תביעתו בבית המשפט לתביעות קטנות ברשות בית המשפט ומטעמים
מיוחדים שיירשמו .״ספר לכל״ רשאית להגיש תביעה שכנגד בבית המשפט לתביעות קטנות
רק לגבי חלק מן הסכום.
רמי רשאי להגיש את התביעה בבית המשפט לתביעות קטנות אף ללא קבלת רשות .״ספר
לכל״ לא רשאית להגיש את התביעה שכנגד בבית המשפט לתביעות קטנות.

 .90עופר המתגורר בפתח תקווה וצביקה המתגורר בהרצליה הם בעלים משותפים של נכס מקרקעין
בירושלים .בעקבות מריבות חוזרות ונשנות בין השניים מבקש עופר להגיש תביעה לפירוק
שיתוף במקרקעין ולפיצוי כספי בגין הנזקים שגרם לו צביקה בשווי של  3.7מיליון .₪
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

עופר רשאי להגיש את התביעה בגין שני הסעדים בבית המשפט המחוזי בלוד.
עופר רשאי להגיש את התביעה לפירוק שיתוף בבית משפט השלום בירושלים ואת התביעה
לפיצוי כספי בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
עופר רשאי להגיש את התביעה בגין שני הסעדים בבית משפט השלום בירושלים.
עופר רשאי להגיש את התביעה לפירוק שיתוף בבית משפט השלום בהרצליה ואת התביעה
לפיצוי כספי בבית המשפט המחוזי בירושלים.

 .91בין שמעון ללוי נחתם הסכם הכולל תניית בוררות ולפיה בהתגלע סכסוך בין הצדדים ימונה
בורר מוסכם .שמעון מעוניין לתבוע את לוי בשל הפרת ההסכם ,וכן להגיש בקשה לעיכוב
היציאה מהארץ של לוי .בנוסף ,העד המרכזי של שמעון הוא ראובן ,אשר נמצא על ערש דווי.
שמעון מעוניין לגבות עדות מוקדמת מראובן.
מה הדין?
א.
ב.

ג.
ד.

שמעון רשאי להגיש לבית המשפט המחוזי בקשה לעיכוב יציאה מהארץ ולגביית עדות
מוקדמת של ראובן רק לאחר שנתמנה בורר.
שמעון רשאי להגיש לבית המשפט המחוזי בקשה לעיכוב יציאה מהארץ עוד בטרם נתמנה
בורר ,אך הוא אינו רשאי להגיש לבית המשפט בקשה לגביית עדות מוקדמת אלא לבורר
עצמו לאחר שימונה.
שמעון רשאי להגיש לבית המשפט המחוזי בקשה לעיכוב יציאה מהארץ ולגביית עדות
מוקדמת של ראובן לאחר שישלח הודעה בכתב ללוי שבה יציע למנות בורר.
שמעון רשאי להגיש לבית המשפט המחוזי בקשה לעיכוב יציאה מהארץ לאחר שישלח
הודעה ללוי שבה יציע למנות בורר ,והוא אינו רשאי להגיש לבית המשפט המחוזי בקשה
לגביית עדות מוקדמת.
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 .92יום לאחר מינויו ,החליט נציב שירות בתי הסוהר לפטר מתפקידו את אבי הסוהר לאחר
שהתגלה שהוא עוסק בעבודה נוספת מחוץ לתפקידו ללא אישור .אבי מבקש להשיג על עצם
מינויו של הנציב ,וכן על ההחלטה לפטרו.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

אבי יוכל להגיש עתירה נגד מינויו של הנציב ,וזו תידון בבג״ץ .אבי יוכל להגיש עתירה
מנהלית נגד החלטתו של הנציב לפטרו ,וזו תידון בבית המשפט לעניינים מנהליים.
אבי יוכל להגיש עתירה מנהלית נגד מינויו של הנציב ועתירה מנהלית נוספת נגד החלטת
הנציב לפטרו .שתי העתירות תידונה בבית המשפט לעניינים מנהליים.
אבי יוכל להגיש עתירה נגד מינויו של הנציב ועתירה נוספת נגד החלטת הנציב לפטרו .שתי
העתירות תידונה בבג״ץ.
אבי יוכל להגיש עתירה מנהלית נגד מינויו של הנציב ותובענה מנהלית נגד החלטת הנציב
לפטרו .העתירה והתובענה יידונו שתיהן בבית המשפט לעניינים מנהליים.

 .93אביחי הגיש בקשה ,במסגרת תביעה אזרחית המתנהלת נגדו ,לפסילת השופט ניצן מלישב בדין
בשל נסיבות היוצרות לדידו חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט .השופט סבור כי אין
אפשרות ממשית למשוא פנים בנסיבות העניין.
מה הדין?
א.

ב.
ג.
ד.

על השופט ניצן לקבל את הבקשה ולפסול את עצמו מלישב בדין .החשש מפני אפשרות
ממשית למשוא פנים אינו נתון להכרעתו האובייקטיבית של בית המשפט ודי בכך שהועלה
על ידי אחד מהצדדים להתדיינות.
על השופט ניצן לדחות את הבקשה משום שלא נתקבלה הסכמת הצד שכנגד.
על השופט ניצן לדחות את הבקשה .החשש מפני אפשרות ממשית למשוא פנים אינו בנוי על
פי מראית פני הדברים בעיני בעלי הדין ,אלא נתון להכרעתו האובייקטיבית של בית המשפט.
על השופט ניצן לדחות את הבקשה משום שאינו מוסמך לדון בה .בקשה מסוג זה יש להגיש
לבית המשפט העליון.

 .94מתן רכש כרטיס טיסה מישראל לסין במשרדי חברת התעופה ״אייר אסיה״ בעיר נצרת.
הצדדים הסכימו כי כל סכסוך שיתגלע ביניהם בעניין הרכישה יתברר לפני בתי המשפט שבמחוז
מרכז בלבד .על אף האמור ,עם חזרתו ארצה הגיש מתן תביעה נגד חברת ״אייר אסיה״ בבית
המשפט לתביעות קטנות בעיר נצרת ,בטענה שאיחור בטיסה הסב לו עוגמת נפש .חברת התעופה
הגישה בקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת חוסר סמכות מקומית.
מה הדין?
א.
ב.
ג.

ד.

בית המשפט יקבל את הבקשה ויורה על סילוק התביעה על הסף ,משום שבית המשפט
לתביעות קטנות בנצרת איננו במחוז מרכז.
בית המשפט ידחה את הבקשה ,משום שבית המשפט לתביעות קטנות בנצרת פועל במחוז
מרכז.
בית המשפט יקבל את הבקשה ויורה על סילוק התביעה .אמנם בבית המשפט לתביעות
קטנות אין תוקף להסכמות הצדדים בנוגע למקום השיפוט ,אך אי אפשר להגיש את התביעה
בנצרת.
בית המשפט ידחה את הבקשה ,משום שבבית המשפט לתביעות קטנות אין תוקף להסכמות
הצדדים בנוגע למקום השיפוט.
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 .95השופט שמעון מונה לשופט בית המשפט לעניינים מינהליים ,והחל לדון בעתירה מינהלית.
במהלך ניהול התיק פקע תוקף מינויו של השופט שמעון בבית המשפט לעניינים מינהליים ,והוא
שב לכהן כשופט במחלקה האזרחית של בית המשפט המחוזי.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

השופט שמעון רשאי לסיים את הדיון בעתירות המינהליות שהחל בשמיעתן.
השופט שמעון רשאי לסיים את הדיון רק בעתירות המינהליות שבהן הסתיים שלב שמיעת
הראיות .יתר העתירות המינהליות יועברו לטיפולו של שופט אחר.
השופט שמעון רשאי לסיים את הדיון רק בעתירות המינהליות שבהן הוגשו סיכומים או
נשמעו סיכומים בעל פה .יתר העתירות המינהליות יועברו לטיפולו של שופט אחר.
השופט שמעון רשאי לסיים כתיבת פסקי דין בעתירות שהדיון בהן הסתיים ,ובלבד שיסיים
את כתיבת פסקי הדין בתוך  3חודשים ממועד פקיעת מינויו.

 .96לבית המשפט לעניינים מקומיים בתל אביב-יפו הוגשו  3כתבי אישום :כתב אישום נגד אברהם
בגין עבירה לפי פקודת העיריות ]נוסח חדש[; כתב אישום נגד יצחק בגין עבירה לפי חוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ;1965-וכתב אישום נגד יעקב בגין עבירה לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ״ח-
.1968
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

בית המשפט לעניינים מקומיים מוסמך לדון בכתבי האישום נגד אברהם ויצחק ,אך אינו
מוסמך לדון בכתב האישום נגד יעקב.
בית המשפט לעניינים מקומיים מוסמך לדון בכתבי האישום נגד יצחק ויעקב ,אך אינו
מוסמך לדון בכתב האישום נגד אברהם.
בית המשפט לעניינים מקומיים מוסמך לדון בכתבי האישום נגד אברהם ויעקב ,אך אינו
מוסמך לדון בכתב האישום נגד יצחק.
בית המשפט לעניינים מקומיים מוסמך לדון בשלושת כתבי האישום.

 .97בתום הליך משפטי קיבל רשם בכיר בבית משפט השלום את תביעתה של רינת נגד יועץ
ההשקעות שלה ,בגין הפסדים כספיים שנגרמו לה ,ופסק לטובתה פיצוי בסך  .₪ 50,000יועץ
ההשקעות הגיש ערעור על פסק הדין.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

הערעור יידון בבית משפט השלום לפני דן יחיד.
הערעור יידון בבית המשפט המחוזי לפני מותב של שלושה שופטים.
הערעור יידון בבית המשפט המחוזי לפני דן יחיד.
הערעור יידון בבית משפט השלום לפני מותב של שלושה שופטים.
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 .98אביתר הגיש בקשת רשות ערעור בעניין אזרחי לבית המשפט העליון ,ונקבע כי המשנה לנשיא
בית המשפט העליון ידון בבקשה .אביתר הגיש בקשה לפסילתו של המשנה לנשיא ,מאחר
שלמשנה לנשיא קשרי ידידות קרובים עם בא כוחו של המשיב .המשנה לנשיא החליט שלא
לפסול את עצמו .אביתר מעוניין לערער על ההחלטה.
מה הדין?
א.
ב.

ג.
ד.

אי אפשר לערער על ההחלטה.
אי אפשר לערער על ההחלטה אלא אם תינתן לכך רשות מאת נשיא בית המשפט העליון.
הדיון בערעור יתקיים לפני נשיא בית המשפט העליון או שופט אחר של בית המשפט העליון
כפי שיקבע הנשיא.
אפשר לערער על ההחלטה .הדיון בערעור יתקיים לפני נשיא בית המשפט העליון בלבד.
אפשר לערער על ההחלטה .הדיון בערעור יתקיים לפני נשיא בית המשפט העליון או שופט
אחר של בית המשפט העליון כפי שיקבע הנשיא.

 .99משפטה של לאה ,הנאשמת בעבירות צווארון לבן ,מתנהל בבית המשפט המחוזי ומעורר
מראשיתו התעניינות רבה מצד כלי התקשורת .למרות זאת החליט הרכב השופטים להורות על
שמיעת עדותו של אחד העדים המרכזיים בדלתיים סגורות ,לאחר שהתעורר חשש שמא יירתע
העד מלהעיד אם הדיון יהיה פומבי.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

בית המשפט אינו מוסמך להורות על שמיעת העדות בדלתיים סגורות בנסיבות כגון אלה.
בית המשפט מוסמך להורות על שמיעת העדות בדלתיים סגורות ,בתנאי שהדבר היה נחוץ
גם לשם שמירה על ביטחון המדינה.
בית המשפט מוסמך להורות על שמיעת העדות בדלתיים סגורות.
בית המשפט אינו מוסמך להורות על שמיעת העדות בדלתיים סגורות אלא בהסכמת
הצדדים.

.100אילו מההליכים הבאים אינו מצוי בסמכותו של רשם בכיר?
א.
ב.
ג.
ד.

מינוי אפוטרופוס לדין.
תובענה אזרחית לפיצוי בשל נזקי גוף עד לסכום של .₪ 50,000
תובענה אזרחית לפיצוי בשל נזקי רכוש עד לסכום של .₪ 50,000
בקשה להארכת מועד להגשת ערעור.
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.101פול מעוניין להסדיר את מעמדו החוקי בישראל .לצורך כך הוא הגיש עתירה מינהלית לבית
המשפט לעניינים מינהליים ובקשה למתן צו ביניים למניעת הרחקתו מישראל עד לסיום הדיון
בעתירה .נוסף על כך הגיש בקשה למתן פטור מאגרה .שופט בית המשפט לעניינים מינהליים
דחה את שתי הבקשות.
מה הדין?
א.

ב.
ג.

ד.

פול רשאי להגיש לבית המשפט העליון ערעור בזכות על ההחלטה בבקשה למתן צו ביניים
ובקשת רשות ערעור על ההחלטה בבקשה למתן פטור מאגרה .הערעור יידון בהרכב של
שלושה ,ואם תתקבל בקשת רשות הערעור היא תידון בדן יחיד.
פול רשאי להגיש בקשת רשות ערעור על שתי ההחלטות .אם תתקבלנה בקשות רשות
הערעור יידונו הערעורים בבית המשפט העליון בפני הרכב של שלושה.
פול רשאי להגיש לבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור על ההחלטה בבקשה למתן צו
ביניים ואינו רשאי להגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה בבקשה למתן פטור מאגרה .אם
תתקבל בקשת רשות הערעור היא תידון בהרכב של שלושה.
פול רשאי להגיש בקשת רשות ערעור על שתי ההחלטות .אם תתקבלנה בקשות רשות
הערעור יידונו הערעורים בבית המשפט העליון בפני דן יחיד.

.102שלומית היא בעלת מניות בחברה אשר מען משרדה הרשום בעיר ראשון לציון .שלומית הגישה
תביעה נגד שמעון ,אף הוא בעל מניות בחברה ,בטענה לקיפוח המיעוט .התביעה הוגשה לבית
המשפט המחוזי מרכז.
מה הדין?
א.

ב.

ג.
ד.

על שלומית היה להגיש את התביעה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב-
יפו .משהוגשה התביעה לבית המשפט המחוזי מרכז ,יעבירנה בית המשפט לבית המשפט
המוסמך.
על שלומית היה להגיש את התביעה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב-
יפו .עם זאת ,משהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז ,יש לבית המשפט המחוזי מרכז שיקול
דעת אם להעביר את התביעה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו.
לבית המשפט המחוזי מרכז יש סמכות שיפוט מקומית בתביעה ,ושלומית היתה רשאית
להגיש את התביעה לבית המשפט שאליו הוגשה.
שלומית רשאית היתה לבחור אם להגיש את התביעה לבית המשפט המחוזי מרכז או
למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו.

.103שופטת בית משפט השלום מונתה בהסכמתה לכהן כשופטת בפועל בבית המשפט המחוזי.
מה הדין?
א.

ב.

ג.

ד.

כל עוד מינויה של השופטת לשופטת בפועל בבית המשפט המחוזי תקף היא מוסמכת לדון
רק בעניינים הנתונים לסמכותו של בית המשפט המחוזי ,ולא בעניינים הנתונים לסמכותו
של בית משפט השלום.
כל עוד מינויה של השופטת לשופטת בפועל בבית המשפט המחוזי תקף היא מוסמכת לדון הן
בעניינים הנתונים לסמכותו של בית המשפט המחוזי והן בעניינים הנתונים לסמכותו של
בית משפט השלום ,ובלבד שלא תדון באותו עניין בשתי הערכאות.
כל עוד מינויה של השופטת לשופטת בפועל בבית המשפט המחוזי תקף היא מוסמכת לדון
בעניינים הנתונים לסמכותו של בית המשפט המחוזי ,ואולם בהסכמת נשיא בית המשפט
המחוזי שבו היא מכהנת במינוי בפועל תהיה רשאית לדון גם בעניינים הנתונים לסמכותו של
בית משפט השלום.
כל עוד מינויה של השופטת לשופטת בפועל תקף היא מוסמכת לדון בעניינים הנתונים
לסמכותו של בית משפט השלום .אולם בהסכמת נשיא בית משפט השלום תהיה השופטת
רשאית לדון גם בעניינים הנתונים לסמכותו של בית משפט מחוזי.
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.104פול ,השוהה בישראל ללא אשרת שהייה כדין ,פנה למשרד הפנים בבקשה לקבלת אשרת שהייה
בישראל .משרד הפנים סירב לבקשתו .פול פנה לבית המשפט לעניינים מינהליים בעתירה נגד
משרד הפנים .נוסף לעתירה הגיש פול בקשה למתן צו ביניים המורה למשרד הפנים להימנע
מלהרחיקו מישראל עד להכרעה בעתירה .בית המשפט דחה את הבקשה למתן צו ביניים.
מה הדין?
א.
ב.
ג.

ד.

פול רשאי להגיש לבית המשפט העליון ערעור על ההחלטה ,והערעור יידון בפני הרכב של
שלושה שופטים.
פול רשאי להגיש לבית המשפט העליון ערעור על ההחלטה ,והערעור יידון בפני דן יחיד.
פול רשאי להגיש לבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור על ההחלטה ,והיא תידון על ידי
שופט יחיד שנשיא בית המשפט העליון קבע לכך .אם תינתן רשות יידון הערעור בפני דן
יחיד.
פול רשאי להגיש לבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור על ההחלטה ,והיא תידון על ידי
שופט יחיד שנשיא בית המשפט העליון קבע לכך .אם תינתן רשות יידון הערעור בפני הרכב
של שלושה שופטים.

.105כרמל הגישה תביעה כספית לבית משפט השלום נגד טל על סך  200,000ש״ח .שופט בית משפט
השלום קיבל את התביעה וחייב את טל לשלם לכרמל את מלוא הסכום שתבעה .טל אינו משלים
עם פסק הדין ומעוניין לעכב את ביצוע החיוב הכספי עד להכרעה בערעור שיגיש.
מה הדין?
א.

ב.

ג.

ד.

טל רשאי להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי שידון בערעור בדן יחיד .עד למועד הגשת
הערעור רשאי טל להגיש בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין לבית משפט השלום .לאחר הגשת
הערעור עליו לפנות לבית המשפט המחוזי.
טל רשאי להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי שידון בערעור בדן יחיד .על טל לפנות בבקשה
לעיכוב ביצוע לבית משפט השלום ורק אם בקשה זו תידחה הוא רשאי לפנות לבית המשפט
המחוזי.
טל רשאי להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי שידון בערעור במותב שלושה .עד למועד הגשת
הערעור רשאי טל להגיש בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין לבית משפט השלום .לאחר הגשת
הערעור הוא רשאי לפנות לבית המשפט המחוזי.
טל רשאי להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי שידון בערעור במותב שלושה .על טל לפנות
בבקשה לעיכוב ביצוע לבית משפט השלום ורק אם בקשה זו תידחה הוא רשאי לפנות לבית
המשפט המחוזי.

.106עדי הגיש לבית המשפט המחוזי ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום שדחה את תביעתו
לפיצוי בשל נזקי גוף שנגרמו לו בסכום של  280,000ש״ח .באותו מועד הגישה אור ,תובעת
בפרקליטות ,כתב אישום לבית המשפט המחוזי בעבירות של הריגה שעונשה  20שנות מאסר
ושוד שעונשה  14שנות מאסר.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

ערעורו של עדי יידון לפני שופט אחד ,ואילו כתב האישום שהגישה אור יידון לפני שלושה
שופטים.
שני התיקים יידונו לפני שלושה שופטים.
ערעורו של עדי יידון לפני שלושה שופטים ,ואילו כתב האישום שהגישה אור יידון לפני שופט
אחד.
שני התיקים יידונו לפני שופט אחד.
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.107שי עתר לבג״ץ למתן צו על תנאי נגד שר הפנים .עתה מבקש שי להגיש לבית המשפט את עיקרי
טיעונו ,הגם שבית המשפט לא הורה לו לעשות כן.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

שי רשאי להגיש עיקרי טיעון עד  3ימים לפני המועד שנקבע לדיון בעתירה.
שי רשאי להגיש עיקרי טיעון עד  10ימים לפני המועד שנקבע לדיון בעתירה.
שי רשאי להגיש עיקרי טיעון עד  14יום לפני המועד שנקבע לדיון בעתירה.
שי אינו רשאי להגיש עיקרי טיעון בהיעדר החלטה של בית משפט המורה לו לעשות כן.

.108עומר הקים בניין חדש מול בית המשפט העליון בירושלים ,אולם לבניין הוצא צו הריסה מינהלי.
עומר מעוניין לבטל את רוע הגזרה.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

עומר רשאי להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים.
עומר רשאי להגיש ערעור מינהלי לבית המשפט לעניינים מינהליים.
עומר רשאי להגיש עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק.
עומר רשאי להגיש בקשה לבית המשפט לעניינים מקומיים.

.109צדדים להסכם בוררות התנו בהסכם שעל הבורר לפסוק בהתאם לדין.
איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?
א.
ב.
ג.
ד.

הצדדים רשאים להסכים כי ניתן להגיש ערעור בזכות על פסק הדין בבוררות ,שיידון בפני
הרכב של שלושה.
הצדדים רשאים להסכים כי ניתן להגיש ערעור בזכות על פסק הדין בבוררות ,שיידון בפני דן
יחיד.
הצדדים רשאים להסכים כי ניתן להגיש ערעור ברשות על פסק הדין בבוררות ,שיידון בפני
הרכב של שלושה.
הצדדים רשאים להסכים כי ניתן להגיש ערעור ברשות על פסק הדין בבוררות ,שיידון בפני
דן יחיד.

.110בתחילת הדיון בתביעה נזיקית שנדונה בבית משפט השלום ביקש עו״ד גיא מהשופט לפסול את
עצמו בשל קשר מקצועי קודם בינו לבין עורך דין שמייצג את הצד שכנגד .השופט דחה את
הבקשה.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

גיא רשאי להגיש ערעור על ההחלטה בתוך  10ימים מיום שהודעה לו .הערעור יידון בבית
המשפט העליון.
גיא רשאי להגיש ערעור על ההחלטה בתוך  5ימים מיום שהודעה לו .הערעור יידון בבית
המשפט המחוזי.
גיא רשאי להגיש ערעור על ההחלטה בתוך  10ימים מיום שהודעה לו .הערעור יידון בבית
המשפט המחוזי.
גיא רשאי להגיש ערעור על ההחלטה בתוך  5ימים מיום שהודעה לו .הערעור יידון בבית
המשפט העליון.
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.111נגד ראובן ניתן צו הריסה מינהלי מכוח חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965-המורה לו להרוס
בנייה בלתי חוקית בביתו .רונן מבקש להשיג על ההחלטה.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

ראובן רשאי להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים .העתירה תוגש בתוך
 30יום מיום שנודע לרונן על הצו.
ראובן רשאי להגיש ערעור מינהלי לבית המשפט לעניינים מינהליים .הערעור יוגש בתוך 45
יום מיום שנודע לרונן על הצו.
ראובן רשאי להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי .הערעור יוגש בתוך  7ימים מיום שנודע
לרונן על הצו.
ראובן רשאי להגיש בקשה לביטול הצו לבית המשפט לעניינים מקומיים .הבקשה תוגש
בתוך  3ימים מיום משנודע לרונן על הצו.

.112בית משפט השלום אסר על פרסום שמו של חשוד בפלילים שטרם הוגש נגדו כתב אישום ,לאחר
שקבע כי יש להעדיף את מניעת הנזק שייגרם לחשוד מפרסום שמו על פני העניין הציבורי
שבפרסום .כלי תקשורת מעוניין לבטל את איסור הפרסום.
מה הדין?
א.
ב.

ג.

ד.

על כלי התקשורת להגיש לבית משפט השלום בקשה לביטול צו איסור הפרסום .אם הבקשה
תידחה אי אפשר לערער עליה אלא במסגרת ערעור על פסק הדין הסופי.
על כלי התקשורת להגיש לבית המשפט המחוזי בקשה לביטול צו איסור הפרסום .אם
הבקשה תידחה ,על כלי התקשורת להגיש ערעור לבית המשפט העליון .הערעור יידון לפני
שלושה שופטים.
על כלי התקשורת להגיש לבית משפט השלום בקשה לביטול צו איסור הפרסום .אם הבקשה
תידחה ,על כלי התקשורת להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי .הערעור יידון לפני דן יחיד.
אם הערעור יידחה ,על כלי התקשורת להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון .אם
תינתן רשות ערעור ,הערעור יידון לפני דן יחיד.
על כלי התקשורת להגיש לבית משפט השלום בקשה לביטול צו איסור הפרסום .אם הבקשה
תידחה ,על כלי התקשורת להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי .הערעור יידון לפני שלושה
שופטים .אם הערעור יידחה ,על כלי התקשורת להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט
העליון .אם תינתן רשות ערעור ,הערעור יידון לפני שלושה שופטים.

.113דן הגיש עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק נגד החלטה של הממשלה .העתירה הובאה לעיונו של
שופט אחד ,והוא סבור שיש לקבל את העתירה ולהורות כמבוקש בה .בעתירה ביקש דן לחקור
את נציג המדינה בדיון שייקבע.
מה הדין?
א.

ב.

ג.

ד.

שופט אחד רשאי להורות על קבלת העתירה ומתן הסעד המבוקש לאחר שקיים בה דיון
במעמד הצדדים .במסגרת הדיון יאפשר השופט לדן לחקור את נציג המדינה אלא אם כן
התקיימו טעמים מיוחדים שיירשמו שלא לאפשר זאת.
הרכב של שלושה רשאי להורות על קבלת העתירה ומתן הסעד המבוקש ,אולם רק לאחר
שניתן צו על תנאי ,ניתנה למדינה הזדמנות להגיש תצהיר תשובה והתקיים דיון בעתירה.
ההרכב רשאי לאפשר לדן לחקור את נציג המדינה אם ראה צורך בכך לשם עשיית צדק.
שופט אחד רשאי להורות על קבלת העתירה ומתן הסעד המבוקש ,אולם רק לאחר שניתן צו
על תנאי וניתנה למדינה הזדמנות להגיש תצהיר תשובה .השופט רשאי לאפשר לדן לחקור
את נציג המדינה אם ראה צורך בכך לשם עשיית צדק.
הרכב של שלושה רשאי להורות על קבלת העתירה ומתן הסעד המבוקש לאחר שקיימו בה
דיון במעמד הצדדים .במסגרת הדיון יאפשרו השופטים לדן לחקור את נציג המדינה אלא
אם כן התקיימו טעמים מיוחדים שיירשמו שלא לאפשר זאת.
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.114מרשך ,המתגורר בירושלים ,מבקש להגיש תביעה על הפרת זכות יוצרים נגד אדם אחר,
המתגורר בעכו ומקום עסקו בנצרת .ההפרה הנטענת אירעה בנתניה .הסעדים המבוקשים
בתביעה הם צו מניעה קבוע ,וכן פיצוי בסך  100,000ש״ח.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

אפשר להגיש את התביעה לבית משפט השלום בירושלים או לבית משפט השלום ברחובות.
אפשר להגיש את התביעה לבית משפט השלום בפתח תקווה או לבית משפט השלום בחדרה.
אפשר להגיש את התביעה לבית המשפט המחוזי בנצרת או לבית המשפט המחוזי בחיפה.
אפשר להגיש את התביעה לבית המשפט המחוזי בירושלים או לבית המשפט המחוזי בתל
אביב.

.115עפרה נכנסה למספרה וביקשה לצבוע את שערה בגוון אדמדם .בשל טעות של הספר נצבע שערה
של עפרה בגוון בלונדיני .עפרה מבקשת לתבוע את הספר בבית המשפט לתביעות קטנות.
מה הדין?
א.

ב.

ג.

ד.

בית המשפט שבאזור שיפוטו נמצאת המספרה הוא בעל סמכות מקומית לדון בתביעה; על
פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות אפשר להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט
המחוזי .ניתנה רשות ערעור ,יידון הערעור בפני שופט אחד.
בית המשפט שבאזור שיפוטו מתגוררת עפרה הוא בעל סמכות מקומית לדון בתביעה; על
פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות אפשר להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט
המחוזי .ניתנה רשות ערעור ,יידון הערעור בפני שופט אחד.
בית המשפט שבאזור שיפוטו מתגורר הספר הוא בעל סמכות מקומית לדון בתביעה; על
פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות אפשר להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט
המחוזי .ניתנה רשות ערעור ,יידון הערעור בפני שופט אחד.
בית המשפט שבאזור שיפוטו נמצאת המספרה הוא בעל סמכות מקומית לדון בתביעה; על
פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות אפשר להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט
המחוזי .ניתנה רשות ערעור ,יידון הערעור בפני שלושה שופטים.

.116בית המשפט העליון בשבתו כדן יחיד אינו מוסמך:
א.
ב.
ג.
ד.

לתת צווי ביניים ,צווים זמניים והחלטות ביניים אחרות.
לתת צווי ביניים ,צווים זמניים ולקיים דיון מקדמי בערעור.
לסרב למתן צו על תנאי או לתיתו על מקצת עילותיו בלבד.
לדון בערעור על החלטת ביניים של בית משפט מחוזי.

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ

ספר שאלות

מערכת בתי המשפט

| | 40

ספר שאלות

.117חברת ״גלידות״ וחברת ״סוכריות״ נקשרו ביניהן במיזם עסקי משותף שכלל הסכם בוררות,
הקובע כי אפשר לערער בזכות על פסק הבורר לפני בורר נוסף .בין הצדדים התגלע סכסוך חוזי
אשר נדון בפני בורר ,וזה פסק לטובת ״סוכריות״ .״גלידות״ ,אשר סבורה שהפסק מנוגד לתקנת
הציבור ,מבקשת להגיש בקשה לביטול הפסק ולחלופין לערער עליו לפני הבורר הנוסף.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

״גלידות״ אינה רשאית להגיש בקשה לביטול הפסק .ניתן להגיש ערעור על פסק הבורר בתוך
 30יום מיום המצאתו לצדדים או מיום מינוי הבורר בערעור ,לפי המאוחר.
״גלידות״ רשאית להגיש בקשה לביטול הפסק .ניתן להגיש ערעור על פסק הבורר בתוך 45
יום מיום המצאתו לצדדים או מיום מינוי הבורר בערעור ,לפי המאוחר.
״גלידות״ רשאית להגיש בקשה לביטול הפסק .ניתן להגיש ערעור על פסק הבורר בתוך 30
יום מיום המצאתו לצדדים או מיום מינוי הבורר בערעור ,לפי המאוחר.
״גלידות״ אינה רשאית להגיש בקשה לביטול הפסק .ניתן להגיש ערעור על פסק הבורר בתוך
 45יום מיום המצאתו לצדדים או מיום מינוי הבורר בערעור ,לפי המאוחר.

.118בתום הליך משפטי קיבל רשם בכיר בבית משפט השלום את תביעתה של רינת נגד יועץ
ההשקעות שלה ,בגין הפסדים כספיים שנגרמו לה ,ופסק לטובתה פיצוי בסך  .₪ 50,000יועץ
ההשקעות הגיש ערעור על פסק הדין.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

הערעור יידון בבית משפט השלום לפני דן יחיד.
הערעור יידון בבית המשפט המחוזי לפני מותב של שלושה שופטים.
הערעור יידון בבית המשפט המחוזי לפני דן יחיד.
הערעור יידון בבית משפט השלום לפני מותב של שלושה שופטים.

.119בין יורם לעוזי התגלע סכסוך בנוגע לביצועו של חוזה שנכרת ביניהם .השניים הסכימו למסור
את ההכרעה בסכסוך לבורר .ביום  1.1.2013ניתן פסק הבוררות ,ובמסגרתו נקבע כי עוזי ישלם
ליורם פיצוי בסך  100,000ש״ח בגין נזקיו .ביום  1.1.2014הגיש יורם בקשה לאישור פסק
הבוררות .עוזי הגיש ביום  14.1.2014בקשה לביטול פסק הבוררות ,ובמסגרתה טען כי לא ניתנה
לו הזדמנות נאותה לטעון את טענותיו .בית המשפט דחה את שתי הבקשות בנימוק כי הוגשו
באיחור ניכר ,בחלוף התקופה הקבועה בחוק ,וכי אין בנסיבות העניין טעמים מיוחדים להארכת
התקופה.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

שתי הבקשות הוגשו בחלוף התקופה הקבועה בחוק ,ולפיכך רשאי היה בית המשפט לדחותן,
ככל שלא מצא טעמים מיוחדים להארכת התקופה.
שתי הבקשות הוגשו במסגרת התקופה הקבועה בחוק ,ולפיכך על בית המשפט להכריע בהן
לגופן.
בקשת הביטול הוגשה בחלוף התקופה הקבועה בחוק ,ואילו בקשת האישור הוגשה במסגרת
התקופה הקבועה בחוק .על בית המשפט להכריע בבקשת האישור לגופה.
בקשת האישור הוגשה בחלוף התקופה הקבועה בחוק ,ואילו בקשת הביטול הוגשה במסגרת
התקופה הקבועה בחוק .על בית המשפט להכריע בבקשת הביטול לגופה.
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.120בין אור לעמרי התגלע סכסוך בנוגע לזכויות בנכס מקרקעין .השניים הסכימו למסור את
ההכרעה בסכסוך לבורר .ביום  1.9.2014ניתן פסק בוררות שהכריע בסכסוך לטובת אור .אור
הגיש ביום  14.10.2014בקשה לאישור פסק הבוררות .ביום  15.10.2014הגיש עמרי בקשה
לביטול פסק הבוררות .במהלך הדיון שנערך בבית המשפט ביקש אור מבית המשפט להורות על
תיקון טעות שנפלה בתיאור נכס המקרקעין בפסק הבוררות .עמרי התנגד לבקשה זו.
מה הדין?
א.

ב.

ג.

ד.

בית המשפט רשאי לתקן טעות שנפלה בתיאור הנכס בפסק הבוררות במהלך הדיון בבקשת
אישור הפסק או ביטולו ,אף אם לא היתה פנייה של מי מהצדדים לבורר בעניין זה או
שהיתה פנייה והבורר לא החליט בה.
בית המשפט רשאי לתקן טעות שנפלה בתיאור הנכס בפסק הבוררות במהלך הדיון בבקשת
אישור הפסק או ביטולו ,בתנאי שהיתה פנייה של מי מהצדדים לבורר בעניין זה והבורר לא
החליט בה במהלך התקופה הקבועה בחוק.
בית המשפט רשאי לתקן טעות שנפלה בתיאור הנכס בפסק הבוררות במהלך הדיון בבקשת
אישור הפסק או ביטולו ,בתנאי שהיתה פנייה של מי מהצדדים לבורר בעניין זה והבורר
הותיר אותה להכרעת בית המשפט.
בית המשפט אינו רשאי לתקן טעות שנפלה בתיאור הנכס בפסק הבוררות במהלך הדיון
בבקשת אישור הפסק או ביטולו.

.121במסגרת הליך לאישור פסק בוררות טוען עו״ד שי כי בפסק הבוררות התייחס הבורר בטעות אל
מרשו בשם ״אמיר״ ,כאשר ידוע כי שמו הוא ״יובל״ .עו״ד שי מבקש מבית המשפט להורות על
תיקון הטעות.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

על בית המשפט להשהות את הדיון בבקשה לאישור פסק הבוררות ועליו להורות לעו״ד שי
לפנות לבורר בבקשה לתיקון הטעות.
על בית המשפט להורות על תיקון הטעות.
על בית המשפט להמשיך בדיון בבקשה לאישור פסק הבוררות ולהורות לעו״ד שי לפנות
לבורר במקביל בבקשה לתיקון הטעות.
על בית המשפט להורות על תיקון הטעות רק אם חלפו  30יום מיום מתן פסק הבוררות או
מיום המצאתו.

.122יוסי נפגע בתאונת דרכים שעה שנהג ברכבו .יוסי הגיש לבית משפט השלום תביעה נגד חברת
הביטוח אשר ביטחה את רכבו ביום התאונה ,ובה עתר לפיצוי בגין נזקי הגוף שאירעו לו בתאונת
הדרכים .בית המשפט חייב את חברת הביטוח לפצות את יוסי בסכום של  65,000ש״ח .יוסי
מבקש להשיג על פסק הדין.
מה הדין?
א .יוסי רשאי להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך  45יום .בית המשפט ידון בערעור
בהרכב של שלושה שופטים.
ב .יוסי רשאי להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך  45יום .בית המשפט ידון בערעור בדן
יחיד.
ג .יוסי רשאי להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך  30יום .בית המשפט ידון בערעור
בהרכב של שלושה שופטים.
ד .יוסי רשאי להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך  30יום .בית המשפט ידון בערעור בדן
יחיד.
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.123פיטר הוא שוהה בלתי חוקי אשר נכנס לישראל שלא כדין .זה כחודשיים מתגורר פיטר בתל
אביב ,ולאחרונה נתפס על ידי רשויות ההגירה בשעה שביקר חברים בחיפה .בו ביום ניתן נגדו צו
משמורת על ידי ממונה ביקורת הגבולות ,ופיטר הועבר למשמורת בבאר שבע .כעבור  48שעות
הובא פיטר בפני בית הדין לביקורת משמורת ברמלה .בית הדין אישר את צו המשמורת ,והורה
כי עניינו של פיטר יובא בפניו בשנית בתוך  30יום .פיטר מבקש להשיג על החלטת בית הדין.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

על פיטר להגיש ערעור לבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב.
על פיטר להגיש ערעור לבית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה.
על פיטר להגיש ערעור לבית המשפט לעניינים מינהליים בבאר שבע.
על פיטר להגיש ערעור לבית המשפט לעניינים מינהליים במחוז המרכז.

.124לאחר שסיימה קורס לצלילה ספורטיבית פנתה רונית לרשות המוסמכת כדי שזו תנפיק לה
״תעודת צולל״ ,אך בקשתה נדחתה בשל מום מולד בלבה שנתגלה לאחרונה .רונית מבקשת
לעתור נגד החלטת הרשות .אחיה של רונית ,גילי ,המרצה עונש מאסר וסובל אף הוא ממום
מולד ,מבקש לעתור נגד החלטת ועדת השחרורים בגין החלטתה לדחות את בקשתו לשחרור
מוקדם בשל מצבו הרפואי.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

עתירתה של רונית תוגש לבג״ץ ותידון לפני שלושה שופטים .עתירתו של גילי תוגש לבית
המשפט לעניינים מינהליים ותידון לפני שופט אחד.
שתי העתירות תוגשנה לבית המשפט לעניינים מינהליים .עתירתה של רונית תידון לפני
שופט אחד ועתירתו של גילי תידון לפני שלושה שופטים.
שתי העתירות תוגשנה לבג״ץ ותידונה לפני שלושה שופטים.
עתירתה של רונית תוגש לבית המשפט לעניינים מינהליים ותידון לפני שופט אחד .עתירתו
של גילי תוגש לבג״ץ ותידון לפני שלושה שופטים.

.125יוסי ,אשר מונה לנאמן על נכסיו של יעקב ,מעוניין לרכוש לעצמו נכס מנכסי הנאמנות .ילדיו של
יעקב מתנגדים לכך.
מה הדין?
א.

ב.

ג.

ד.

בית המשפט המחוזי רשאי לאשר ליוסי מראש לרכוש את הנכס אם ראה שהדבר הוא
לטובת הנאמנות .החלטתו של בית המשפט המחוזי ניתנת לערעור בזכות בפני בית המשפט
העליון.
בית המשפט המחוזי רשאי לאשר ליוסי מראש לרכוש את הנכס אם ראה שהדבר הוא
לטובת הנאמנות .החלטתו של בית המשפט המחוזי ניתנת לערעור ברשות בפני בית המשפט
העליון.
בית המשפט המחוזי רשאי לאשר ליוסי מראש לרכוש את הנכס אם ראה שהדבר הוא
לטובת הנאמנות .החלטה של בית המשפט הדוחה את בקשתו של יוסי ניתנת לערעור בזכות
בפני בית המשפט העליון .החלטה של בית המשפט המקבלת את בקשתו של יוסי ניתנת
לערעור ברשות בפני בית המשפט העליון.
בית המשפט המחוזי רשאי לאשר ליוסי מראש לרכוש את הנכס אם ראה שהדבר הוא
לטובת הנאמנות .החלטה של בית המשפט הדוחה את בקשתו של יוסי ניתנת לערעור ברשות
בפני בית המשפט העליון .החלטה של בית המשפט המקבלת את בקשתו של יוסי ניתנת
לערעור בזכות בפני בית המשפט העליון.
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.126מני הגיש לבית המשפט לתביעות קטנות תביעה נגד חברת ספורט לביטול עסקה לרכישת ציוד
ספורט בשווי  23,500ש״ח .חברת ספורט מעוניינת להגיש כתב הגנה ובו תביעה שכנגד נגד מני
וכן נגד אורן ,שותפו העסקי ,לפיצוי בגין נזקיה עקב ביטול העסקה ,בסך של  30,000ש״ח .כן
מבקשת החברה להגיש הודעת צד ג' לספקית ציוד הספורט שלה.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

חברת ספורט אינה רשאית להגיש את התביעה שכנגד בבית המשפט לתביעות קטנות.
החברה תוכל להגיש הודעת צד גי אם תינתן לה רשות מבית המשפט.
חברת ספורט רשאית להגיש את התביעה שכנגד בבית המשפט לתביעות קטנות .החברה
תוכל להגיש הודעת צד גי ללא אישור מבית המשפט.
חברת ספורט אינה רשאית להגיש את התביעה שכנגד בבית המשפט לתביעות קטנות.
החברה תוכל להגיש הודעת צד גי ללא אישור מבית המשפט.
חברת ספורט רשאית להגיש את התביעה שכנגד בבית המשפט לתביעות קטנות .החברה
תוכל להגיש הודעת צד גי אם תינתן לה רשות מבית המשפט.

.127לאורי חווה חקלאית שבה מועסקים כמה עובדים זרים .לאחרונה החליטה הממשלה לצמצם
את מכסת העובדים הזרים לחקלאות ,ואורי חושש שהדבר ישפיע על מספר העובדים שהוא
רשאי להעסיק בחוותו .כמו כן החליטה הרשות המוסמכת למתן רישיונות לכלי יריה ,שלא
לחדש את רישיון הנשק שלו .אורי מבקש לבטל את שתי ההחלטות.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

על אורי להגיש עתירה לבג״ץ נגד שתי ההחלטות.
על אורי להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים נגד ההחלטה בעניין
העובדים הזרים ,ולהגיש עתירה לבג״ץ בעניין רישיון הנשק.
על אורי להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים נגד שתי ההחלטות.
על אורי להגיש עתירה לבג״ץ נגד ההחלטה בעניין העובדים הזרים ,ולהגיש עתירה מינהלית
לבית המשפט לעניינים מינהליים נגד ההחלטה בעניין רישיון הנשק.

.128שרית הגישה נגד מאיה תביעה בבית משפט השלום בעכו לצו מניעה קבוע בגין הפרת זכויות
יוצרים .מאיה הגישה בקשה בכתב וטענה שלבית המשפט בעכו אין סמכות לדון בתביעה מפאת
קיומה של תניית שיפוט ייחודית המקנה סמכות לבתי המשפט בחיפה .בית משפט בעכו קיבל
את הטענה והורה על העברת התביעה לבית משפט השלום בחיפה .בישיבת קדם המשפט
הראשונה טענה שרית כי לבית משפט השלום בחיפה אין סמכות עניינית לדון בתביעה ויש
לדחות את התביעה על הסף.
מה הדין?
א.
ב.

ג.
ד.

אין לדחות את התביעה על הסף ,אלא למחוק אותה ,כדי שיהיה באפשרות התובע להגיש
תביעה חדשה בבית המשפט המוסמך.
אין לדחות את התביעה על הסף ,ויש להעבירה לבית המשפט המחוזי בחיפה ,שכן התביעה
הועברה מבית משפט השלום בעכו מפאת חוסר סמכות מקומית ואין בכך כדי להקנות
סמכות עניינית לבית המשפט הנעבר.
אין לדחות את התביעה על הסף ,שכן בית משפט השלום בחיפה קנה סמכות בכך שהתביעה
הועברה אליו.
יש להורות על החזרת התביעה לבית משפט השלום בעכו כדי שיתקן את החלטתו ויורה על
העברת התיק לבית המשפט המחוזי בחיפה ולא לבית משפט השלום.
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.129איזו ערכאה מוסמכת לדון בערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים?
א.
ב.
ג.
ד.

בית משפט השלום.
בית המשפט לעניינים מקומיים.
בית המשפט לעניינים מינהליים.
בית המשפט העליון.

.130משרד הביטחון דחה בקשה שהגיש תום לקבלת מידע ,מכוח תעודת חיסיון של שר הביטחון
שלפיה תפגע מסירת המידע בביטחון המדינה .תום מעוניין להגיש עתירה נגד ההחלטה.
איזה בית משפט מוסמך לדון בעתירה?
א.
ב.
ג.
ד.

בית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים.
בית משפט מחוזי.
בית המשפט העליון.
בית משפט שלום.

.131איזו ערכאה ובאיזה הרכב רשאית לדון בערעורים על פסקי דין של בתי דין מינהליים
כהגדרתם בחוק בתי דין מינהליים אם לא נקבע אחרת בחוק שמכוחו הם פועלים?
א.
ב.
ג.
ד.

בית המשפט המחוזי בהרכב של שלושה שופטים.
שופט בית משפט השלום.
רשם בית משפט השלום.
בית המשפט המחוזי בשופט אחד.

.132ראובן רכש דירה מחברה קבלנית .בחוזה המכר התחייבה החברה ,בין היתר ,לרשום את הבניין
שבו היתה הדירה כבית משותף בתוך  5שנים ממועד מסירת החזקה בדירה .משחלפו  6שנים
וחצי ממועד מסירת החזקה והחברה לא רשמה את הבניין כבית משותף ,הגיש ראובן תובענה
וביקש שני סעדים :האחד ,למנות כונס נכסים שירשום את הבניין כבית משותף; והשני ,פיצוי
כספי בגין הנזק שנגרם לו כתוצאה מהפרת החוזה בסך של  100,000ש״ח.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

בית משפט השלום מוסמך לדון בתובענה ולהעניק את שני הסעדים שנתבקשו בה.
בית המשפט המחוזי מוסמך לדון בתובענה ולהעניק את שני הסעדים שנתבקשו בה.
המפקח על מרשם המקרקעין מוסמך לדון בתובענה ולהעניק את שני הסעדים שנתבקשו בה.
בית משפט המחוזי מוסמך להעניק את הסעד הראשון )מינוי כונס נכסים לרישום הבניין
כבית משותף( ,ובית משפט השלום מוסמך להעניק את הסעד הכספי )פיצוי בסך של 100,000
ש״ח(.
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.133אלי ,שמונה לבורר בסכסוך בין גד למנשה ,סבור כי נדרשת חוות דעת של מומחה באחד
ההיבטים בסכסוך .בהסכם הבוררות לא נקבע דבר לגבי חוות דעת מומחים.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

אלי רשאי ,בכל שלב משלבי הדיון ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות נאותה לטעון
טענותיהם ,להורות על מסירת העניין לחוות דעתו של מומחה שימנה.
אלי רשאי להורות על מסירת העניין לחוות דעתו של מומחה שימנה ,ובלבד שניתנה הסכמה
מפורשת של הצדדים.
אלי רשאי לפנות לבית המשפט באבעיה ולבקש למנות מומחה ,אך אין הוא רשאי למנות
מומחה בעצמו.
על אלי להפסיק לדון בסכסוך משום שבורר אינו רשאי להכריע בסכסוך הכרוך בעניין
שבמומחיות.

.134בית משפט השלום החליט לאסור את פרסום שמו של אשר ,חשוד בביצוע עבירת שוחד שטרם
הוגש נגדו כתב אישום ,בשל הנזק החמור שעלול להיגרם לו בעקבות הפרסום .אחד העיתונים
היומיים הגיש בקשה לביטול צו איסור הפרסום.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

הבקשה תוגש לבית משפט השלום ,וההחלטה בה ניתנת לערעור בזכות.
הבקשה תוגש לבית המשפט המחוזי ,ואפשר להגיש על ההחלטה בה בקשת רשות ערעור.
הבקשה תוגש לבית משפט השלום ,ואפשר להגיש על ההחלטה בה בקשת רשות ערעור.
הבקשה תוגש לבית המשפט המחוזי ,וההחלטה בה ניתנת לערעור בזכות.

.135מאיה הגישה נגד אליהו תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות .ברצונה להשיג על תוצאת פסק
הדין.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

מאיה רשאית להגיש ערעור בזכות לבית המשפט המחוזי בתוך  45ימים .בית המשפט ידון
בערעור בהרכב של שלושה שופטים.
מאיה רשאית להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך  30ימים .אם תינתן
רשות ערעור בית המשפט ידון בערעור בדן יחיד.
מאיה רשאית להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך  30ימים .אם תינתן
רשות ערעור בית המשפט ידון בערעור בהרכב של שלושה שופטים.
מאיה רשאית להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך  15ימים .אם תינתן
רשות ערעור בית המשפט ידון בערעור בדן יחיד.
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.136עומר וילנה חתמו ביום  1.1.2013על חוזה הלוואה ,אשר במסגרתו הלווה עומר לילנה כספים
בסך  100,000ש״ח ,בתמורה להחזר ההלוואה בריבית מוסכמת .בהמשך התעוררו מחלוקות בין
הצדדים על רקע איחורים בהחזר ההלוואה .ביום  1.1.2014הסכימו הצדדים על מינוי בורר,
בהתאם לתניית בוררות שנכללה בחוזה .ביום  ,1.1.2015לאחר שהתקיימו מספר ישיבות בפני
הבורר ,נפטר הבורר .בשלב זה פנה עומר לבית המשפט וביקש למנות בורר חליף .ילנה הגישה
תגובה והתנגדה למינויו של בורר חליף.
מה הדין?
א.
ב.
ג.

ד.

נתפנתה כהונתו של בורר עקב פטירתו ,לא ימנה בית המשפט בורר חליף.
נתפנתה כהונתו של בורר עקב פטירתו ,רשאי בית המשפט למנות בורר חליף ,כל עוד אין
כוונה אחרת משתמעת מהסכם הבוררות.
נתפנתה כהונתו של בורר עקב פטירתו ,ימשיך הסכסוך נשוא הבוררות להתברר בבית
המשפט .על אף האמור לעיל ,בית המשפט רשאי למנות בורר חליף אם שני הצדדים
מסכימים לכך.
נתפנתה כהונתו של בורר עקב פטירתו ,ימשיך הסכסוך נשוא הבוררות להתברר בבית
המשפט .על אף האמור לעיל ,רשאי בית המשפט למנות בורר חליף אם סבר כי יעיל וצודק
יותר לסיים את בירור הסכסוך בבוררות.

.137אלון מבקש לערער על פסק דין של בית משפט לעניינים מנהליים בחיפה לדחות את עתירתו נגד
המשרד להגנת הסביבה.
מה הדין?
א.
ב.
ג.

ד.

פסק דין של בית המשפט לעניינים מינהליים ניתן לערעור בזכות בפני בית המשפט העליון
בתוך  45יום.
פסק דין של בית המשפט לעניינים מינהליים ניתן לערעור בזכות בפני בית המשפט העליון
בתוך  30יום.
פסק דין של בית המשפט לעניינים מינהליים ניתן לערעור בפני בית המשפט העליון אם
ניתנה רשות לכך מאת שופט בית המשפט העליון שנשיא בית המשפט העליון קבע לכך.
בקשת רשות הערעור תוגש בתוך  15יום ,ואם ניתנה רשות  -יוגש הערעור בתוך  30יום.
פסק דין של בית המשפט לעניינים מינהליים ניתן לערעור בפני בית המשפט העליון אם
ניתנה רשות לכך מאת שופט בית המשפט העליון שנשיא בית המשפט העליון קבע לכך.
בקשת רשות הערעור תוגש בתוך  15יום ,ואם ניתנה רשות  -יוגש הערעור בתוך  15יום.

.138עידן הגיש עתירה מנהלית נגד עיריית נתניה בעניין תשלומי ארנונה .ביום הדיון התייצב עידן
בבית המשפט ,אך אף נציג מטעם העירייה לא הגיע אף שזומן כדין.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

על בית המשפט לקיים דיון בעתירתו של עידן.
בית המשפט ידחה את מועד הדיון לכל היותר ב 3-חודשים.
בית המשפט ידחה את מועד הדיון.
בית המשפט רשאי לקיים דיון בעתירתו של עידן או לדחות את מועד הדיון.
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.139בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את בקשתו של אבי למתן צו ביניים במסגרת עתירה
מנהלית שהגיש נגד עיריית ירושלים .אבי מעוניין להשיג על ההחלטה באופן מידי.
מה הדין?
א.
ב.
ג.

ד.

לאבי זכות ערעור על ההחלטה בפני בית המשפט העליון .הערעור יוגש בתוך  30יום.
אבי אינו יכול לערער על ההחלטה במהלך העתירה ,אך הוא יוכל לערער עליה במסגרת
הערעור על פסק הדין.
אבי יוכל לערער על ההחלטה בפני בית המשפט העליון אם תינתן רשות לכך מאת שופט בית
המשפט העליון שנשיא בית המשפט העליון קבע לכך .על אבי להגיש בקשת רשות ערעור
בתוך  30יום ,ואם תינתן רשות  -יוגש הערעור בתוך  30יום.
אבי יוכל לערער על ההחלטה בפני בית המשפט העליון אם תינתן רשות לכך מאת שופט בית
המשפט העליון שנשיא בית המשפט העליון קבע לכך .על אבי להגיש בקשת רשות ערעור
בתוך  15יום ,ואם תינתן רשות  -יוגש הערעור בתוך  15יום.

.140ביום  10.2.14הגיש אבנר עתירה מנהלית נגד החלטת ועדת התכנון והבנייה המחוזית בירושלים
שפורסמה ביום  ,1.1.14ליתן היתר לשימוש חורג לבניין משרדים בלב העיר .בית המשפט
לעניינים מנהליים דחה את העתירה בשל שיהוי בהגשתה.
האם פעל בית המשפט בתחום סמכותו?
א.
ב.
ג.
ד.

כן .העתירה הוגשה באיחור ,שכן חלפו מעל  30ימים מיום פרסום החלטת הוועדה.
כן .העתירה הוגשה בתוך המועד הקבוע בחוק ,אך בית המשפט רשאי לדחות עתירה
שהוגשה בתוך המועד אם ראה כי בנסיבות העניין היה שיהוי בהגשתה.
לא ,כי העתירה הוגשה בטרם חלפו  45ימים מיום פרסום החלטת הוועדה.
לא ,כי עילת השיהוי אינה תקפה בכל הנוגע לתחום התכנון והבנייה ,שכן מדובר במעשה
מתמשך.

.141אייל הגיש עתירה לבג״ץ נגד משרד החינוך ,ובג״ץ החליט להוציא צו על תנאי .בית המשפט לא
קבע מועד להגשת עיקרי הטיעון .אייל הגיש עיקרי טיעון מטעמו  5ימים לפני המועד שנקבע
לדיון ,ומשרד החינוך הגיש את עיקרי הטיעון  3ימים לפני המועד שנקבע לדיון .לאחר הגשת
עיקרי הטיעון התברר לאייל כי שכח לכלול טענה חשובה בעיקרי הטיעון שהגיש ,והוא מבקש
להעלות אותה בעל פה במהלך הדיון.
מה הדין?
א.

ב.

ג.
ד.

שני הצדדים איחרו את המועד להגשת עיקרי טיעון .אייל רשאי לטעון טענה נוספת ברשות
בית המשפט .אם הטענה הנוספת היא תשובה לעיקרי הטיעון של הצד שכנגד ,אייל אינו
זקוק לרשות.
שני הצדדים הגישו את עיקרי הטיעון במועד .אייל רשאי לטעון טענה נוספת ברשות בית
המשפט .אם הטענה הנוספת היא תשובה לעיקרי הטיעון של הצד שכנגד ,אייל אינו זקוק
לרשות.
שני הצדדים הגישו את עיקרי הטיעון במועד .אייל אינו מוגבל לעיקרי הטיעון שהגיש ,והוא
יכול לטעון כל טענה במהלך הדיון.
אייל הגיש את עיקרי הטיעון במועד ,אך משרד החינוך איחר את המועד להגשת עיקרי
טיעון .אייל רשאי לטעון טענה נוספת ברשות בית המשפט .אם הטענה הנוספת היא תשובה
לעיקרי הטיעון של הצד שכנגד ,אייל אינו זקוק לרשות.
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.142אמיר מעוניין לצלם את השופט שי במהלך דיון שיתקיים בבית המשפט ולפרסם את התמונה
בבלוג שהוא מנהל.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

אמיר אינו רשאי לצלם את השופט ולפרסם את התצלום אלא אם יקבל את אישור בית
המשפט.
אמיר אינו רשאי לצלם את השופט ולפרסם את התצלום אלא אם יקבל את אישור מנהל
בתי המשפט.
אמיר רשאי לצלם את השופט אך ורק בעת כניסתו לאולם הדיונים ובטרם יחל הדיון .אין
מניעה לפרסם תמונה כאמור.
אמיר רשאי לצלם רק את עורכי הדין והקהל ,ובתנאי שהדבר נעשה בטרם יחל הדיון .אין
מניעה לפרסם תמונה כאמור.

.143באיזו ערכאה ובאיזה הרכב יידון ערעור על פסק דין של בית משפט לעניינים מקומיים אשר דן
בעבירה שבוצעה נגד חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה?1965-
א.

ב.

ג.

ד.

בית משפט השלום בהרכב של שלושה שופטים ,אם לא הורה נשיא בית המשפט או סגנו,
לבקשת בעל דין ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות לטעון את טענותיהם לעניין זה ,או
ביוזמתו ,לעניין מסוים ,כי הערעור יידון לפני שופט אחד.
בית משפט השלום בשופט אחד ,אם לא הורה נשיא בית המשפט או סגנו ,לבקשת בעל דין
ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות לטעון את טענותיהם לעניין זה ,או ביוזמתו ,לעניין
מסוים ,כי הערעור יידון בשלושה שופטים.
בית המשפט המחוזי בשופט אחד ,אם לא הורה נשיא בית המשפט או סגנו ,לבקשת בעל דין
ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות לטעון את טענותיהם לעניין זה ,או ביוזמתו ,לעניין
מסוים ,כי הערעור יידון בשלושה שופטים.
בית משפט המחוזי בהרכב של שלושה שופטים ,אם לא הורה נשיא בית המשפט או סגנו,
לבקשת בעל דין ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות לטעון את טענותיהם לעניין זה ,או
ביוזמתו ,לעניין מסוים ,כי הערעור יידון לפני שופט אחד.

.144השופט בדימוס ישראלי ,שמונה על ידי קרן ויפעת כבורר בסכסוך ביניהן ,חייב את קרן לשלם
ליפעת סכום של  2מיליון ש״ח .קרן סבורה כי נפלה טעות סופר בסכום החיוב שקבע הבורר ,וכי
הוא התכוון לפסוק לחובתה תשלום של  200,000ש״ח בלבד.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

על קרן להגיש לבורר בקשה לתיקון פסק הבוררות.
על קרן להגיש לבית המשפט המחוזי בקשה לתיקון פסק הבוררות.
על קרן להגיש לבורר בקשה לביטול פסק הבוררות.
על קרן להגיש לבית המשפט המחוזי בקשה לביטול פסק הבוררות.
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.145ליאת מעוניינת להשיג על החלטה של רשות לפי חוק שירות לאומי-אזרחי ,התשע״ד.2014-
על פי הדין ,כיצד עליה לפעול?
א.
ב.
ג.
ד.

עליה להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים ,ובית המשפט ידון בעתירה
במותב תלתא.
עליה להגיש תובענה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים ,ובית המשפט ידון בעתירה
במותב תלתא.
עליה להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים ,ובית המשפט ידון בעתירה בדן
יחיד.
עליה להגיש תובענה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים ,ובית המשפט ידון בעתירה
בדן יחיד.

.146שירה הגישה נגד ארז תביעה אזרחית לבית משפט השלום בעילה של תרמית .בית המשפט קיבל
את התביעה וארז חויב בתשלום פיצוי בסך  2מיליון ש״ח .ערעורו של ארז לבית המשפט המחוזי
נדחה .בחלוף שנתיים הגיעה לידי ארז קלטת שבה נשמעת שירה מתוודה לכאורה כי התביעה
שהגישה נגד ארז בשקר יסודה .ארז מבקש כי יבוטל פסק הדין וכי יתקיים משפט חוזר בעניינו.
מה הדין?
א.

ב.

ג.
ד.

על ארז להגיש בקשה לנשיא בית המשפט העליון ,אשר רשאי להורות על קיומו של משפט
חוזר בבית המשפט העליון או בבית משפט מחוזי שייקבע לכך .לבית המשפט שייקבע יהיו
כל הסמכויות הנתונות לבית משפט מחוזי במשפט אזרחי והנתונות לבית המשפט העליון
בערעור אזרחי ,פרט לסמכות להגדיל את שיעור הפיצוי אשר נפסק לטובת שירה.
על ארז להגיש בקשה לנשיא בית המשפט העליון ,אשר רשאי להורות על קיומו של משפט
חוזר בבית המשפט המחוזי או בבית משפט שלום שייקבע לכך .בידי בית המשפט שייקבע
יהיו כל הסמכויות הנתונות לבית משפט השלום במשפט אזרחי והנתונות לבית המשפט
המחוזי בערעור אזרחי ,פרט לסמכות להגדיל את שיעור הפיצוי אשר נפסק לטובת שירה.
על ארז להגיש לבית משפט השלום בקשה לביטול פסק הדין ,אשר תוגש בדרך של תובענה
חדשה.
על ארז להגיש לבית משפט השלום תביעה כספית נגד שירה להשבת הפיצוי שנפסק לזכותה.
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.147דוד העיד בדיון הוכחות שהתקיים בתביעה שהגיש .בתום הדיון נמסר לו פרוטוקול הדיון.
כעבור מספר ימים גילה דוד שנפלו טעויות בפרוטוקול .דוד מעוניין לתקן את הטעויות שנפלו
בפרוטוקול וכן להקליט את דיון ההוכחות הבא ,על חשבונו.
מה הדין?
א.

ב.

ג.

ד.

דוד רשאי להגיש בקשה לתקן רישום בפרוטוקול בתוך  10ימים מהיום שהומצא לו .בית
המשפט רשאי לתקן רישום בפרוטוקול לאחר שנתן לשאר בעלי הדין הזדמנות לטעון את
טענותיהם .דוד רשאי לבקש שהדיון הבא יוקלט על חשבונו ,ובית המשפט יאפשר זאת אלא
אם מצא לנכון שאין לעשות כן מטעמים מיוחדים ,ובלבד שהדיון מתועד בדרך אמינה
ומדויקת אחרת.
דוד רשאי להגיש בקשה לתקן רישום בפרוטוקול בתוך  10ימים מהיום שהומצא לו .בית
המשפט רשאי לתקן רישום בפרוטוקול לאחר שנתן לשאר בעלי הדין הזדמנות לטעון את
טענותיהם .דוד רשאי לבקש שהדיון הבא יוקלט על חשבונו .בית המשפט לא יאפשר זאת
אלא אם מצא לנכון לעשות כן מטעמים מיוחדים.
דוד רשאי להגיש בקשה לתקן רישום בפרוטוקול בתוך  20ימים מהיום שהומצא לו .בית
המשפט רשאי לתקן רישום בפרוטוקול לאחר שנתן לשאר בעלי הדין הזדמנות לטעון את
טענותיהם .דוד רשאי לבקש שהדיון הבא יוקלט על חשבונו ,ובית המשפט יאפשר זאת אלא
אם מצא לנכון שאין לעשות כן מטעמים מיוחדים ,ובלבד שהדיון מתועד בדרך אמינה
ומדויקת אחרת.
דוד רשאי להגיש בקשה לתקן רישום בפרוטוקול בתוך  20ימים מהיום שהומצא לו .בית
המשפט רשאי לתקן רישום בפרוטוקול לאחר שנתן לשאר בעלי הדין הזדמנות לטעון את
טענותיהם .דוד רשאי לבקש שהדיון הבא יוקלט על חשבונו .בית המשפט לא יאפשר זאת
אלא אם מצא לנכון לעשות כן מטעמים מיוחדים.

.148בבית המשפט המחוזי בירושלים מתנהלת תביעה אזרחית שהגישה מיכל נגד בנימין .במקביל
הגיש בנימין נגד מיכל תביעה אזרחית בעילה שונה לחלוטין לבית משפט השלום בתל אביב .שתי
התביעות הוגשו בהתאם לכללי הסמכות העניינית והמקומית .מיכל מעוניינת שהתביעה שהגיש
נגדה בנימין תתברר גם היא בבית המשפט המחוזי בירושלים.
מה הדין?
א.

ב.

ג.

ד.

על מיכל להגיש בקשה לנשיא בית משפט השלום בתל אביב .נשיא בית משפט השלום רשאי
להורות על העברת ההליך לבית המשפט המחוזי בירושלים ,ובלבד שהדיון בתביעתו של
בנימין טרם החל.
על מיכל להגיש בקשה לנשיא בית המשפט המחוזי בירושלים .נשיא בית המשפט המחוזי
רשאי להורות על העברת ההליך לבית המשפט המחוזי בירושלים ,בין שהחל הדיון בתביעה
של בנימין ובין שלאו .שופט בית המשפט המחוזי שאליו יועבר ההליך ידון בו כאילו הובא
לפניו מלכתחילה ,ורשאי הוא לדון בו מן השלב שאליו הגיע בית משפט השלום.
על מיכל להגיש בקשה לנשיא בית המשפט העליון או שופט אחר של בית המשפט העליון
שהנשיא הסמיכו לכך .נשיא בית המשפט העליון או השופט שהוסמך לכך רשאים להורות על
העברת ההליך לבית המשפט המחוזי בירושלים ,ובלבד שאם החל הדיון בתביעתו של
בנימין ,לא תינתן החלטה המורה על העברת ההליך אלא בהסכמת השופט שהחל לדון
בתביעה.
אי אפשר להורות על העברת ההליך מבית משפט השלום לבית המשפט המחוזי.
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.149דן ,המתגורר בתל אביב-יפו ,מבקש להגיש נגד ראובן ,המתגורר בירושלים ,תובענה לאכיפת
הסכם מכר שנכרת ביניהם ביחס למקרקעין המצויים בחיפה .בהסכם המכר הוסכם בין הצדדים
כי לבתי המשפט בתל אביב-יפו תהיה סמכות שיפוט בתובענות שיוגשו ביחס להסכם המכר.
מה הדין?
א.
ב.
ג.
ד.

דן רשאי להגיש את התביעה בבית משפט בתל אביב-יפו בלבד.
דן רשאי להגיש את התביעה בבית משפט בחיפה או בירושלים ,בהתאם לבחירתו.
דן רשאי להגיש את התביעה בבית משפט בתל אביב-יפו או בחיפה ,בהתאם לבחירתו.
דן רשאי להגיש את התביעה בבית משפט בתל אביב-יפו ,בירושלים או בחיפה בהתאם
לבחירתו.

.150ורד הגישה עתירה לבג״ץ נגד משרד השיכון בטענה שהפקעת המקרקעין שבבעלותה היתה בלתי
חוקית .בג״ץ הפנה את הצדדים לבוררות .בד בבד הגיש שי ,שלו מקרקעין סמוכים לאלה של
ורד ,תובענה בבית משפט השלום נגד ורד ,בגין הסגת גבול שביצעה לטענתו במקרקעין שלו.
בהסכמת הצדדים ,הפנה בית משפט השלום את הצדדים לבוררות.
לאיזה בית משפט נתונה הסמכות לדון בעניינים הנוגעים לבוררויות שבשאלה?
א.
ב.
ג.
ד.

בג״ץ מוסמך לדון בענייני הבוררות בין ורד למשרד השיכון; בית המשפט המחוזי מוסמך
לדון בענייני הבוררות בין ורד לשי.
בית המשפט המחוזי מוסמך לדון בענייני הבוררות בין ורד למשרד השיכון ,וגם בענייני
הבוררות בין ורד לשי.
בית המשפט המחוזי מוסמך לדון בענייני הבוררות בין ורד למשרד השיכון; בית משפט
השלום מוסמך לדון בענייני הבוררות בין ורד לשי.
בג״ץ מוסמך לדון בענייני הבוררות בין ורד למשרד השיכון; בית משפט השלום מוסמך לדון
בענייני הבוררות בין ורד לשי.
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הסבר


נטענה טענת פסלות נגד שופט ,יחליט בה השופט שנגדו הועלתה הטענה )ולא שופט אחר( לאלתר ולפני
שייתן כל החלטה אחרת.



החלטת בית משפט בענייני בוררות )בבקשה לסעד זמני בהליכי בוררות ,בבקשה לאישור פסק בוררות,
בבקשה לביטולו ובבקשה לעיכוב הליכי בוררות( ניתנת לערעור ברשות בפני בית המשפט שלערעור.



בקשה לרשות ערעור תוגש תוך  30ימים ,ואם ניתנה רשות  -יוגש הערעור תוך  30ימים.



על החלטה של רשות בענייני תכנון ובנייה ניתן להשיג בדרך של הגשת עתירה מינהלית לבית משפט
לעניינים מינהליים )למעט עבירות תכנון ובנייה המצויות בסמכות בית משפט לעניינים מקומיים
והחלטות שעניינן תכנית מתאר ארצית או תכנית מתאר מחוזית המצויות בסמכות בג"צ  -ראו להלן(.



לעניין חלופה א' :תקיפה של החלטה המתקבלת בגדרו של הליך תכנוני המוביל לאישור תכנית מתאר
)לרבות אישור התכנית או שינויה( ,וכן תקיפת חוקיותה של תכנית מתאר כאמור ,מצויות בסמכות בג"צ,
בעוד שתקיפת החלטה בטענה כי היא נוגדת תכניות מתאר מצויה בסמכות בית משפט לעניינים מינהליים.



תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין מצויה בסמכות בית משפט השלום.



תובענה שכולה במקרקעין תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצויים המקרקעין )בענייננו  -בית
משפט השלום בכפר סבא(.



לעניין חלופה ב' :בתביעה במקרקעין אין כל חשיבות לשווי המקרקעין )הנתון משמש כמסיח(.



תביעה שעניינה תוקפו של חוזה מכר מקרקעין מצויה בסמכות בית המשפט המחוזי.



תביעה לסעד הצהרתי גרידא ניתן להגיש בדרך של המרצת פתיחה.



לעניין חלופה ד' :בתביעה במקרקעין אין כל חשיבות לשווי המקרקעין )הנתון משמש כמסיח(.



תקיפת החלטה שעניינה תכנית מתאר ארצית או מחוזית מצויה בסמכות בג"צ.



הכוונה היא לתקיפת החלטה המתקבלת בגדרו של הליך תכנוני המוביל לאישור תכנית מתאר ארצית
או מחוזית )לרבות אישור התכנית או שינויה( ,וכן תקיפת חוקיותה של תכנית מתאר כאמור.



אמנם ערעורים על פסקי דין של בית משפט השלום בתביעות שסכומן ביום הגשת התובענה הוא עד
 ₪ 300,000יידונו בבית המשפט המחוזי בפני שופט יחיד ,אלא שהוראה זו לא תחול על תביעות
לפיצויים בשל נזקי גוף )כולל תביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים( ,תביעות בענייני משפחה
ותביעות בענייני מקרקעין .מכאן ,שבית המשפט המחוזי ידון בערעור במותב תלתא.
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בתי המשפט,
תקנה 4
לתקסד"א

9

ג

תקנה  2לתקנות
שיפוט בתביעות
קטנות

10

ב

סעיף  40לחוק
בתי המשפט

11

ד

סעיף  40ו51-
לחוק בתי
המשפט

12

ב

סעיף  73לחוק
בתי המשפט,
סעיף  5לפקודת
בזיון בית
המשפט

13

ג

סעיפים ,16 ,15
 17ו 19-לפק"ר,
סעיף  102לחוק
בתי המשפט
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ספר שאלות



תביעה לאכיפת חוזה מכר מצויה בסמכות בית המשפט המחוזי.



תובענה שכולה במקרקעין תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצויים המקרקעין )בענייננו  -בית
המשפט המחוזי בירושלים(.



מכאן ששירן פעלה שלא בהתאם לכללי הסמכות המקומית והעניינית.



ודוק :בתביעה במקרקעין אין כל חשיבות לשווי המקרקעין )הנתון משמש כמסיח(.



תביעה תוגש לבית משפט לתביעות קטנות לפי כללי הסמכות המקומית שנקבעו בתקנות סדר הדין
האזרחי ,וזאת  -גם אם נקבע אחרת בהסכם שבין בעלי הדין .מכאן ,שבבית המשפט לתביעות קטנות
אין כל חשיבות לסיכום שבין בעלי הדין לגבי מקום השיפוט לעניין קביעת הסמכות המקומית.



ככלל ,בקביעת הסמכות המקומית בהליכים אזרחיים "הולכים" אחר הנתבע או אחר מקום החיוב,
ואין כל רלוונטיות למקום מגוריו או למקום עסקו של התובע .מכאן ,שהתביעה תוגש לבית המשפט
לתביעות קטנות באילת )מקום מגוריו של הנתבע(.



בית המשפט המחוזי ידון בתביעה בקניין רוחני בסכום של מתחת ל 2.5-מיליון  ,₪הכרוכה בתביעה
אחרת בקניין רוחני שבסמכותו העניינית של בית המשפט המחוזי.



הסמכות לדון בצו המניעה ובבקשה למינוי כונס נכסים היא של בית המשפט המחוזי מכוח סמכותו
השיורית .לעומת זאת ,הסמכות לדון בסעד הכספי נקבעת לפי השווי  -הסמכות לדון בסעד כספי
בתחום סמכותו של בית משפט השלום היא של בית משפט השלום .כדי למנוע מצב של פיצול סעדים,
נקבע כי התביעה שבסמכות בית המשפט המחוזי מטילה "עוגן" בבית המשפט המחוזי ,ואילו התביעה
הכספית שהיא בסמכות בית משפט השלום תיכרך בה ותוגש יחד עמה לבית המשפט המחוזי.



תובענה שעניינה מכרז פרטי )שעורך גוף פרטי( ,להבדיל ממכרז ציבורי )שעורך גוף ציבורי( ,תידון בבית
משפט אזרחי )שלום או מחוזי ,בהתאם לשווי התובענה(.



מאחר שבניין המגורים נמצא בכפר-סבא ,תהא סמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט במחוז המרכז.



סירב עד להיחקר או להשיב על שאלות ,ולא הראה טעם צודק לסירובו ,רשאי בית המשפט להורות על
מאסרו לתקופה של עד חודש אחד ,אלא אם כן הסכים לפני סיום המשפט ,להיחקר ולהשיב על שאלות.



עד שהוזמן להעיד ולא התייצב ,או שנצטווה להמציא מסמך ולא המציאו ,רשאי בית המשפט או הרשם
לצוות על הבאתו בצו הבאה.



בית המשפט רשאי לצוות כי מצהיר ייחקר על תצהירו )חלופה א' נכונה(.



כאשר בקשת בעל דין לחקור את המצהיר באה לשם קינטור או מתוך קלות ראש ,רשאי בית המשפט
להטיל על המבקש את הוצאות החקירה )חלופה ב' נכונה(.



עשיית תצהיר כוזב דינה כדין עדות שקר )חלופה ד' נכונה(.



שבועה או תצהיר יכולים להינתן בפני כל רשם שאינו שופט )חלופה ג' שגויה(.

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ

ספר שאלות

מערכת בתי המשפט



| | 55

ספר שאלות

כאשר אדם מתנהג בדרך אלימה או מבישה ,נוקט איומים או מפריע באולם בית המשפט או סמוך
למקום הדיון ,רשאי בית המשפט לצוות על הרחקתו.



14

ג

סעיף )72ב(
לחוק בתי
המשפט

15

ג

סעיפים  23ו27-
לחוק הבוררות

16

א

תקנה 92
לתקסד"א

17

ד

סעיפים )60א(
ו 61-לחוק בתי
המשפט

בית המשפט רשאי ,לאחר שהתרה באותו אדם שיימנע מהפרעה והוא לא שעה להתראה  -להענישו
בקנס או במאסר עד  3חודשים.



על עונש שהוטל כאמור ,ייתן בית המשפט מיד הודעה בכתב לנשיא בית המשפט העליון ,ורשאי הנשיא
או שופט אחר של בית המשפט העליון לבטל את העונש או לשנותו לקולא.



לעניין חלופה ב' :ההוראה הקובעת כי החלטת בית המשפט בעניין איסור הפרעה והרחקת אדם היא
סופית ,אינה שוללת את חובת השופט שהטיל עונש כאמור להודיע על כך בכתב לנשיא בית המשפט העליון.



בקשה לאישור פסק בוררות ניתן להגיש ללא מגבלת זמן )בכפוף לכללי השיהוי(.



בקשה לביטול פסק בוררות תוגש תוך  45ימים מיום שניתן הפסק או תוך  15יום מיום שהומצאה לבעל
הדין הודעה על כך שהוגשה בקשה לאישור הפסק ,לפי המוקדם.



מאחר שחלפו  45ימים מיום מתן פסק הבוררות ,איחר שמעון את המועד להגשת בקשת הביטול.
ואולם ,בית המשפט רשאי להאריך את התקופה האמורה ,גם לאחר שחלפה ,מטעמים מיוחדים
שיירשמו )למשל ,בעילת תרמית( או אם הוגשה בקשה לאישור פסק בוררות-חוץ.



לעניין חלופה ד' :הדרישה היא להגשת בקשת הביטול תוך פרקי הזמן הנקובים לעיל ,לפי המוקדם.



בעל דין רשאי לבקש מבית המשפט או מהרשם להתיר לו לשנות או לתקן את כתב טענותיו ,כאשר יש
צורך בתיקון על מנת שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת.



תיקון של טענה עובדתית או הוספתה טעונים הגשת תצהיר המאמת את העובדות.



בית משפט השלום מוסמך לשקול אם להיזקק לתיקון כתב תביעה המוציא את העניין מסמכותו ומחייב
את העברתו לבית המשפט המחוזי .אם הבקשה תתקבל ,ייעשה התיקון על-ידי בית משפט השלום ,ומייד
לאחר מכן יועבר העניין לבית המשפט המחוזי )רע"א  2992/98ספקטור נ' מגדל חברה לביטוח ,פ"ד נב).(673 (3



בית משפט לתביעות קטנות ידון בתביעה אזרחית לתשלום סכום שאינו עולה על .₪ 33,800



סמכות בית המשפט לתביעות קטנות מקבילה לזו של בית משפט השלום )ובענייני ייעוץ השקעות  -לזו של
בית המשפט המחוזי(.



תאגיד אינו רשאי להגיש תביעה לבית משפט לתביעות קטנות ,אך כאשר הוא נתבע ,רשאי הוא להגיש
תביעה שכנגד )בר"ע  10197/96אגד נ' שוחט ואח' )לא פורסם((.



נתבע ,שהגיש תביעה שכנגד לבית משפט לתביעות קטנות ,רשאי להגיש תביעה נפרדת לעודף תביעתו לבית
משפט לתביעות קטנות או לבית משפט אחר.



לעניין חלופה ג' :כאמור ,נתבע שהגיש תביעה שכנגד לבית משפט לתביעות קטנות רשאי להגיש תביעה
נפרדת על יתרת הסכום לבית משפט לתביעות קטנות או לבית משפט אחר )לפי כללי הסמכות הרגילים(,
אלא שבנסיבות העניין מדובר בחברה שאינה רשאית לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות ,ולכן האפשרות
היחידה העומדת בפניה היא להגיש תביעה על יתרת הסכום ) (₪ 10,000לבית משפט השלום.

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ

ספר שאלות

מערכת בתי המשפט



18

ב

תקנה  5לתקנות
בג"צ ,פרט 12
לתוספת
הראשונה לחוק
בתי משפט
מינהליים

19

ג

סעיף  31לחוק
בתי המשפט

20

ד

סעיף  12לחו"י
השפיטה,
סעיפים  23ו24-
לחוק בתי
המשפט

21

א

סעיף  22לחוק
הבוררות

22

ד

סעיף  49לחוק
בתי המשפט
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ספר שאלות

עתירה למתן צו על תנאי המוגשת לבג"צ תובא בפני שופט של בית המשפט העליון ,וזה רשאי ליתן צו
על-תנאי או להורות על הזמנת העותר בפניו או להעביר את העתירה להרכב של  3שופטים.



לעניין חלופות א' ו-ד' :רק הרכב של  3שופטים בבג"צ רשאי לדחות עתירה לצו על-תנאי או להורות על
קיום דיון במעמד שני הצדדים.



לעניין חלופה א' :החלטת ממשלה בעניין מינהל אוכלוסין ועובדים זרים תידון בבג"צ.



הרשות לבקש משפט חוזר נתונה לנידון וליועץ המשפטי לממשלה.



מת הנידון  -תהא הרשות נתונה גם לבן משפחתו )בן זוגו ,צאצאיו ,הוריו ,אחיו או אחיותיו(.



כאשר שופט הוא בעל דין בהליך אזרחי )כך על-פי נתוני השאלה( ,יקבע נשיא בית המשפט העליון את בית
המשפט אשר ידון בהליך.



לעניין חלופות א' ,ב' ו-ג' :חלופות אלה מנסות לבלבל עם הכלל לעניין חקירה ואישום פלילי נגד שופט
)אין זה המצב על-פי נתוני השאלה( :חקירה פלילית נגד שופט תיפתח רק בהסכמת היועץ המשפטי
לממשלה; כתב אישום נגד שופט יוגש רק בידי היועץ המשפטי לממשלה; אישום פלילי נגד שופט יידון
בפני בית משפט מחוזי בהרכב של  3שופטים ,אלא אם כן הסכים השופט שהאישום יידון בדרך הרגילה.



הבורר רשאי ,על-פי פניית בעל דין ולאחר שניתנה לבעלי הדין האחרים הזדמנות נאותה לטעון טענותיהם,
לתקן או להשלים את פסק הבוררות ,אם היה לקוי באחד מהדברים הבאים:
א .נפלה בפסק טעות סופר ,פליטת קולמוס ,השמטה ,טעות בתיאור אדם או נכס ,בתאריך ,במספר,
בחישוב וכיוצא באלה )אך הבורר אינו מוסמך לתקן תיקון מהותי(.



ב.

הפסק לקוי בעניין שאינו נוגע לגוף הסכסוך.

ג.

אין בפסק הוראה בדבר תשלום ריבית.

ד.

אין בפסק הוראה בדבר הוצאות הצדדים ,לרבות שכר טרחת עורך דין.

הבורר ידון בבקשה לתיקון הפסק בשל ליקויים ג' ו-ד' ,רק אם הוגשה תוך  30ימים מיום מתן פסק
הבוררות או מיום המצאתו.



הבורר יחליט בבקשת התיקון תוך  30ימים מהיום שבו נמסרה לבעלי הדין האחרים הודעה עליה.



לעניין חלופות ב' ו-ד' :בית המשפט רשאי לתקן את ליקויים א' ו-ב' בלבד תוך כדי דיון בבקשה לאישור
הפסק או לביטולו ,וזאת  -גם אם לא היתה פנייה לבורר בבקשת תיקון או שהיתה פנייה והבורר לא
החליט בה .מכאן שבית המשפט אינו רשאי להשלים הוראה בפסק הבוררות בנוגע לשכר טרחת עורך
דין.



נשיא בית משפט שלום רשאי להורות שעניין שהובא בפני בית משפט שלום במחוז שבו הוא מכהן כנשיא
יהיה נדון בבית משפט שלום אחר באותו מחוז ,ויחולו הכללים הבאים:
א .החלטה כאמור תתקבל רק אם ניתנה בטרם החל הדיון או אם מדובר בעניין שהוחלט בו על פסלות
שופט שאז ניתן לקבלה גם לאחר תחילת הדיון.
ב.



בית משפט שלום שאליו הועבר עניין כאמור לא יעבירנו עוד.

בעל דין הרואה עצמו נפגע מהחלטת נשיא בית משפט השלום ,רשאי לבקש ממנו לעיין מחדש בהחלטה.
החלטת הנשיא בבקשה לעיון מחדש ניתנת לערעור בזכות בפני נשיא בית המשפט המחוזי.

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ

ספר שאלות

מערכת בתי המשפט
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ספר שאלות

הובא עניין כדין בפני בית משפט והתעוררה בו דרך אגב שאלה שהכרעתה דרושה לבירור העניין ,רשאי בית
המשפט להכריע בה לצורך אותו עניין ,גם אם העניין הוא בסמכותו הייחודית של בית משפט אחר.



23

ד

סעיף  76לחוק
בתי המשפט

24

א

סעיף  60לחוק
בתי המשפט

25

א

פרט 36
לתוספת
הראשונה לחוק
בתי משפט
מינהליים

26

א

סעיפים 3ב
ו)80-ב( לחוק
ההוצל"פ,
סעיף 68א לחוק
בתי המשפט

27

ג

סעיף 79ג)ח(
לחוק בתי
המשפט,
תקנה 10
לתקנות הגישור

28

ד

-

סמכותו הנגררת של בית משפט משתרעת גם על עניין שאינו בתחום סמכותו ,אם ההכרעה בו דרושה
לבירור השאלה המשפטית העיקרית נושא התביעה .החלטתו באותו נושא תהיה אך ורק לצורך הכרעה
בשאלה העיקרית והיא לא תהווה מעשה בית-דין.



כך ,בית משפט שלום הדן בנושא חזקה בנכס מקרקעין ,רשאי ,לצורך ההכרעה בשאלת החזקה ,לדון גם
בשאלת הבעלות )שבסמכות המחוזי( ,אלא שהחלטתו בנושא הבעלות תהיה לצורך אותו עניין בלבד ולא
תחסום את הצדדים מלהעלות ביניהם בעתיד את שאלת הבעלות.



הכלל הוא שתביעה לבית המשפט לתביעות קטנות תוגש על-ידי "יחיד" .תאגיד אינו רשאי להגיש תביעה
לבית משפט לתביעות קטנות ,אך כאשר הוא נתבע ,רשאי הוא להגיש תביעה שכנגד.



בית המשפט לתביעות קטנות רשאי שלא לדון בתביעה או בתביעה שכנגד ולהעבירן לבית המשפט המוסמך,
בהתקיים אחד מאלה.
א .אם הדיון בבית המשפט לתביעות קטנות אינו מתאים להן.



אם התביעה הוגשה בידי תובע שהגיש באותה שנה באותו בית משפט יותר מ 5-תביעות.



בית המשפט לעניינים מינהליים מוסמך לדון בעתירה נגד החלטה של רשויות הצבא בעניינים הבאים:
א .סיום שירות של איש קבע בשל התנהגות בלתי נאותה או בשל הרשעה פלילית.



הדחה או השעיה משירות של איש קבע ,לרבות אי-קידומו או אי-מינויו לתפקיד.



כל החלטה של רשם ההוצאה לפועל שאינה "מיוחדת" ואינה בענייני משפחה היא החלטה "רגילה",
שהערעור עליה הוא ברשות לפני שופט בית משפט השלום.



לעניין חלופות ב' ו-ד' :על דיונים בפני רשם ההוצאה לפועל יחולו ,בשינויים המחויבים ,הוראות סדר הדין
האזרחי הנוגעות לניהול פרוטוקול .על כן ,אם אחד מבעלי הדין מגלה כי יש לתקן את הפרוטוקול ,עליו
להגיש בקשה לתיקון הרישום בפרוטוקול תוך  10ימים מיום שהומצא לו.



אם הגיעו הצדדים להסדר גישור ללא פנייה להליך משפטי ,תוגש על-ידם בקשה למתן תוקף של פסק דין
להסדר הגישור בדרך של המרצת פתיחה ובליווי תצהיר.



הבקשה תוגש לבית המשפט המוסמך עניינית ומקומית לדון בה.



בית משפט בישראל "קונה" סמכות בינלאומית לדון בתובענה באחת הדרכים הבאות:
א .מכוח הסכם שיפוט.



ב.

באמצעות "תפיסת" הנתבע בתחומי ישראל על-ידי המצאת כתב בי-דין לנתבע בעת ביקורו בארץ או
המצאה למורשהו או לשלוחו של הנתבע בישראל.

ג.

כאשר לא ניתן לבצע את ההמצאה בתחומי ישראל ,ניתן בתנאים מסוימים לנקוט הליך של המצאה
מחוץ לתחום השיפוט.

עם זאת ,במשך השנים הוכרו חריגים לעקרון הסמכות הבינלאומית .אחד החריגים הוא היותו של
הפורום המקומי "פורום בלתי נאות" .על הטוען כי הפורום אינו נאות להוכיח כי מרב הזיקות האופפות
את המקרה מצביעות כי בית משפט זר מתאים יותר לדיון )ע"א  300/84עטייה נ' ערבטיסי ,פ"ד ל"ט).(365 (1
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כאשר נתגלע סכסוך בין צדדים בעניין שהוסכם למסרו לבוררות ,אך הצדדים לא הסכימו ביניהם על
מינוי בורר ,רשאי בית המשפט למנות את הבורר .הסמכויות הנתונות לבית המשפט לפי חוק הבוררות
נתונות גם לרשם בית המשפט בעניינים אלה (1) :סמכויות שרשם היה מוסמך להשתמש בהן אילו
הסכסוך שבבוררות היה תובענה שמתבררת בבית המשפט; ) (2מינוי בורר; ) (3הארכת מועדים לפי חוק
הבוררות; ) (4אישור פסק בוררות ומתן סעד זמני לאחר מתן הפסק ,ובלבד שלא הוגשה בקשה לביטולו

29

ג

סעיף  8ו37-
לחוק הבוררות,
תקנה 411
לתקסד"א,
סעיף  65לחוק
בתי המשפט

30

ב

סעיף  40לחוק
בתי המשפט

31

א

סעיף )96ב(1
לחוק בתי
המשפט

32

ב

סעיפים  5ו6-
לפקודת בזיון
בית המשפט

)חלופה א'(.


אם נקבע בין הצדדים הסכם בוררות שלפיו כל צד מביא בורר מטעמו המייצג אותו בהליכי הבוררות
)בוררות זבל"א( ואחד הצדדים אינו ממנה בורר מטעמו ,רשאי בית המשפט ,על-פי בקשת הצד שמינה
בורר ,למנות את אותו בורר או אדם אחר כבורר יחיד )חלופה ב'(.



כאשר הוגשה תביעה לבית משפט לתביעות קטנות ,רשאי השופט ,בהסכמת בעלי הדין ,לדון בתביעה
כבורר או להעבירה לבורר אחר שהסכים לדון בה בלי לקבל שכר מהצדדים )חלופה ד'(.



חלופה ג' שגויה :בעל דין שלא ערער על ההחלטה בדבר עיכוב הליכים מיד לאחריה ,לא יוכל לערער עליה
מאוחר יותר כחלק מפסק הדין.



כאשר הוגשה בבית המשפט המחוזי תביעה שכנגד בענייני משפחה ,רשאי בית המשפט המחוזי להעביר
את התביעה המקורית והתביעה שכנגד לבית המשפט לענייני משפחה ,אם לדעתו הצדק והתועלת
עולים על הפגיעה בעניינו של אדם אחר שהוא צד לתובענה.



לעניין חלופות א' וג' :בית המשפט המחוזי רשאי לדון בתביעה שכנגד שבסמכות בית משפט השלום.



לעניין חלופה ד' :בית משפט שלום או מחוזי הדן בתביעה יהא מוסמך לדון גם בתביעה שכנגד שעניינה
כלכלי ,אם נושא התביעה שכנגד זהה לנושא התביעה העיקרית או ששתיהן נובעות מאותן הנסיבות.
ואולם ,אם חלקו של העניין הכלכלי הוא משמעותי ,רשאי בית המשפט השלום או בית המשפט המחוזי
להעביר את שתי התביעות למחלקה הכלכלית.



הכלל :לא תינתן רשות ערעור על עצם הקביעה של שופט או של רשם אם עניין מסוים הוא עניין כלכלי
אם לאו .ניתן לערער על החלטה כאמור רק בסוף ההליך ,במסגרת הערעור על פסק הדין.



החריג :אם קבע בית המשפט או רשם כי עניין מסוים אינו כלכלי ,ומשמעות קביעה זו היא שהתביעה
תידון בפני בית משפט השלום  -אזי אפשר לערער על החלטה זו ברשות או בזכות ,לפי העניין.



בענייננו מתקיים הכלל ולא החריג לו ,מאחר שקביעת הרשם לא תביא להעברת הדיון לבית משפט
השלום )פירוק חברות מצוי בסמכותו העניינית של בית המשפט המחוזי(.



משכך ,לא ניתן לערער על החלטת הרשם ,אלא רק במסגרת הערעור על פסק הדין.



בפקודת בזיון בית המשפט קיימים שני סוגי מאסרים:
א .סירב עד להיחקר או להשיב על שאלות ,ולא הראה טעם צודק לסירובו ,רשאי בית המשפט
להורות על מאסרו לתקופה של עד חודש אחד.
ב.



כמו כן ,לבית משפט תהא הסמכות לכפות על אדם בקנס או במאסר לציית לכל צו שניתן על ידו.
מאסר כאמור אינו מוגבל בזמן )להבדיל ממאסר לפי סעיף א' שלעיל המוגבל לחודש ימים בלבד(.

בעניינו ,עוסקת השאלה במאסר בשל אי ציות לצו בית משפט  -בית המשפט רשאי להטיל מאסר
כאמור עד לקיום הצו ,ללא הגבלה בזמן.
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תביעה כספית בסכום של  3.5מיליון  ₪מצויה בסמכות בית המשפט המחוזי.



תביעה לסילוק יד מצויה בסמכות בית משפט השלום.



כאשר נתבעים סעד כספי וסעד שאינו כספי וכל אחד מהסעדים האמורים הוא בסמכות בית משפט
אחר ,יש לפצל בין הסעדים ולהגיש תביעות נפרדות )ע"א  29/58לוי נ' עקריש ,פ"ד יב .(1457



היתר לפיצול סעדים אינו נדרש כאשר הסעדים מצויים מלכתחילה בסמכותם של בתי משפט שונים -
במקרה כזה נדרש התובע להגיש תובענות נפרדות ,ואין הוא צריך היתר לפיצול סעדים .יתרה מכך ,אם
הגישה יעל את התביעה לסילוק יד בהליך מיוחד של פינוי מושכר ,אין היא זקוקה להיתר לפיצול סעדים
כדי להגיש תביעה כספית )אפילו היתה התביעה הכספית בתחום סמכותו של בית משפט השלום(.



אלה רשאים להורות שהדיון יהיה בפני מספר בלתי זוגי גדול יותר של שופטים )מעל  3שופטים(:
א .נשיא בית המשפט העליון או המשנה לנשיא  -לפני תחילת הדיון בעניין מסוים.
ב.



המותב היושב בדין  -לאחר תחילת הדיון בעניין מסוים.

בקשת בעל דין לקיום דיון נוסף תוגש בדרך של עתירה .העתירה תוגש תוך  15ימים מיום מתן פסק
הדין ,אולם הרשם רשאי להאריך את המועד מטעם מיוחד.



המותב בבית משפט השלום :ככלל ,בית משפט השלום ידון בשופט אחד .אולם נשיא בית משפט
השלום רשאי להורות שהדיון יהיה בפני  3שופטים (1) :מיוזמתו; ) (2לבקשת השופט היושב בדין;
) (3לבקשת בעל דין ולאחר שניתנה זכות טיעון לבעלי הדין.



המותב בבית המשפט המחוזי :ערעורים על פסקי דין של בית משפט השלום בתביעות שסכומן ביום
הגשת התובענה הוא עד  ₪ 300,000יידונו בבית המשפט המחוזי בפני שופט יחיד ,למעט:
א .תביעות לפיצויים בשל נזקי גוף )כך בענייננו(.



ב.

תביעות בענייני משפחה.

ג.

תביעות בענייני מקרקעין.

מכאן שבית משפט השלום רשאי היה לדון בתביעה בשופט אחד ,אולם בית המשפט המחוזי ידון
בערעור במותב של שלושה שופטים בשל נושא התביעה )נזקי גוף( ,על אף ששווייה נמוך מ.₪ 300,000-



יצוין כי תוספת הוצאות המשפט בסך  ₪ 15,000אינה רלוונטית ,מאחר שאין להכליל בתביעה סעד
כללי ,לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט ,ומאחר ששווי התביעה נקבע לפי יום הגשתה ,גם
אם עלה לאחר מכן בעקבות שערוך ,הצמדה ,ריבית ,הוצאות משפט או שכר טרחת עורך דין.



כאשר בית המשפט שלערעור העביר עניין לבוררות ,תהא סמכות מקבילה לדון בענייני הבוררות הן
לבית המשפט שלערעור )בית המשפט שהעביר את העניין לבוררות( והן לערכאה הדיונית )שעל
החלטתה הוגש הערעור( )ע"א  689/02שרבט נ' שרבט )לא פורסם((.



החלטה של רשות בעניינים הבאים תוגש לבית משפט לעניינים מינהליים כעתירה מינהלית:

א .סיום שירות הקבע בשל כל אחד מאלה:
) (1התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות מחייל בשירות קבע בדרגתו או במעמדו;
) (2הרשעה בבית דין צבאי או בבית משפט בביצוע עבירה פלילית;
ב.

הדחה או השעיה של חייל בשירות קבע;

ג.

אי-קידומו בדרגה של חייל בשירות קבע;

ד .אי-מינויו של חייל בשירות קבע לתפקיד או הפסקת מינויו כאמור.
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ככלל ,בית משפט שלום ידון בשופט אחד.



לכלל זה נקבע חריג שלפיו נשיא בית משפט השלום רשאי להורות שהדיון בעניין פלוני יהיה בפני
שלושה שופטים ,בהתקיים אחד מאלה:
א .מיוזמתו של הנשיא או לבקשת השופט היושב לדין  -בלא צורך בקבלת עמדות הצדדים;
ב.

לבקשת אחד הצדדים  -לאחר שניתנה לבעלי הדין הזדמנות לטעון טענותיהם בעניין זה.



מכאן שהסמכות להרחבת המותב בבית משפט השלום מסורה בידי נשיא בית משפט השלום בלבד.



חלופה ב' :חלופה זו היתה נכונה אילו היה זה נשיא בית משפט השלום שהיה מורה על הרחבת המותב.



תקיפת החלטה של רשות ציבורית לפי חוק חופש המידע מצויה בסמכות בית משפט לעניינים
מינהליים ,ותידון בדרך של עתירה מינהלית.



תקיפת מכרז ציבורי )מכרז שנערך על-ידי המדינה ,רשויות מקומיות ותאגידים שהוקמו לפי חוק(
מצויה בסמכות בית משפט לעניינים מינהליים ,ותידון בדרך של עתירה מינהלית.



לעניין זה ,יצוין כי רשות השידור היא תאגיד שהוקם מכוח חוק )חוק רשות השידור ,התשכ"ה.(1965-



פסק דין בעתירה מינהלית ניתן לערעור בזכות בפני בית המשפט העליון.



בשאלה זו עליך לסמן את החלופה השגויה.



חלופות א' ו-ב' נכונות :כאשר תיק של בית משפט אבד או הושמד ,או מסמך שבו נעשה בלתי קריא,
רשאי בית המשפט או הרשם להוציא צו שחזור ,מיוזמתו או על-פי בקשה של צד מעוניין.



חלופה ד' נכונה :כאשר תיק או מסמך ששוחזרו נתגלו בטרם הסתיים ההליך לגביהם ,רשאי בית
המשפט או הרשם לבטל את צו השחזור ולהשיב את המסמכים המקוריים על כנם.



חלופה ג' שגויה :התיק המשוחזר יבוא במקום התיק המקורי ,ולא תישמע טענה נגד שלמות התיק
המשוחזר או נגד אמינות המסמכים שבו ,אלא ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שיירשמו.



חלופה ב' נכונה :ערעור על החלטה בבקשה לפסלות שופט בהליך אזרחי יוגש תוך  10ימים ,בליווי תצהיר.



לעניין חלופה א' :בעל דין שבדעתו לערער על החלטת פסלות בהליך אזרחי יודיע על כך לבית המשפט,
ומשהודיע כך  -יימשך הדיון ,אלא אם כן החליט בית המשפט ,מנימוקים שיירשמו ,שיש להפסיקו.
חלופה א' מתארת בקירוב את המצב המשפטי בהליך הפלילי ,ועל כן אינה נכונה.



לעניין חלופה ג' :בהליך אזרחי על המערער חלה חובה להמציא עותק מהערעור לכל אחד מבעלי הדין.
כל בעל דין רשאי להגיש תשובה לערעור תוך  10ימים ,בליווי תצהיר )ללא צורך ברשות(.

 בתביעה שלא הוגש בה כתב הגנה ,רשאי רשם:
א .ליתן פסק דין בהיעדר הגנה.
ב.

לדרוש ראיה בכתב כתנאי למתן פסק דין בהיעדר הגנה.

ג.

לבטל פסק דין שנתן בהיעדר הגנה.

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ

ספר שאלות

מערכת בתי המשפט

43

א

סעיף )12א()ב(
לחוק בתי
משפט
מינהליים,
תקנה 33
לתקנות בתי
משפט
מינהליים

44

א

סעיפים )51א(1
ו)60-א( לחוק
בתי המשפט

45

ב

סעיפים 24
ו)37-ג( לחוק
בתי המשפט,
סעיף )12ב(
לחוק יסוד:
השפיטה,
התוספת לחוק
בתי המשפט

46

ב

סעיף 68א)ד(
לחוק בתי
המשפט

47

ד

סעיפים (4)26
ו)37-ב() (4לחוק
בתי המשפט



48

ג

סעיף  90לחוק
המיסוי
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ספר שאלות

בית משפט לעניינים מינהליים מוסמך לדון בעתירה נגד החלטה של רשויות הצבא בעניין סיום שירות של
איש קבע בשל התנהגות בלתי נאותה או בשל הרשעה וכן הדחה או השעיה משירות ואי-קידום לתפקיד.



החלטה בבקשה למתן צו ביניים בעתירה מינהלית נמנית עם רשימת "ההחלטות האחרות" בבית משפט
לעניינים מינהליים שניתן לערער עליהן ברשות במהלך ההליך .המועד להגשת בר"ע על "החלטה
אחרת" בבית משפט לעניינים מינהליים הוא  15יום; ואם ניתנה רשות  -יוגש הערעור תוך  15ימים.



חלופה א' נכונה :בית משפט לתביעות קטנות מוסמך לדון בתביעה לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ
השקעות ,אף שהיא נחשבת לעניין כלכלי ,אם היא מצויה בתחום סמכותו )עד .(₪ 33,800



חלופה ב' שגויה :תביעה שעילתה ביחסי עובד מעביד תידון בבית הדין לעבודה.



חלופה ג' שגויה :אמנם בית משפט לתביעות קטנות מוסמך לדון בתביעה להחלפת מצרך או לתיקונו
או לביטול עסקה ,כששווי המצרך או התיקון או סכום העסקה ,לפי העניין ,אינו עולה על ,₪ 33,800
אלא שתאגיד )כדוגמת עמותה( אינו רשאי להגיש תביעה בבית משפט לתביעות קטנות.



חלופה ד' שגויה :בית משפט לתביעות קטנות אינו מוסמך לדון בתביעה לפי זכות שהומחתה או שהוסבה.



אישום פלילי נגד שופט יידון בפני בית משפט מחוזי בהרכב של  3שופטים ,אלא אם כן הסכים השופט
שהאישום יידון בדרך הרגילה )הדרך הרגילה לדיון בעבירת הריגה היא בשופט אחד  -ראו להלן(.



בית המשפט המחוזי ידון בשופט אחד בעבירות שבחלק א' לתוספת הראשונה לחוק )למשל ,הריגה(.



כאשר שופט הוא בעל דין בהליך אזרחי ,יקבע נשיא בית המשפט העליון את בית המשפט שידון בהליך.



בית המשפט המחוזי ידון בתובענה אזרחית בשופט אחד )מותב שיורי בבית המשפט המחוזי(.



בשאלה זו עליך לסמן את החלופה השגויה.



חלופה א' נכונה :הפרוטוקול ישקף את כל הנאמר בדיון ,לרבות שאלות בית המשפט והערותיו.



חלופה ג' נכונה :בתום הדיון יהיו בעלי הדין זכאים לקבל עותק מהפרוטוקול.



חלופה ד' נכונה :בקדם משפט ,בדיונים מקדמיים ובדיונים שאין בהם שמיעת טענות וראיות  -רשאי
בית המשפט ,בהסכמת הצדדים ,להורות כי הפרוטוקול ישקף את עיקרי הדיון בלבד.



חלופה ב' שגויה :אם אחד מבעלי הדין מגלה כי יש לתקן את הפרוטוקול ,עליו להגיש בקשה לתיקון
בתוך  10ימים מיום שהומצא לו .חלופה ב' נועדה לבלבל עם המועד לתיקון טעות בהחלטה ) 21ימים(.



פסק דין של בית המשפט המחוזי בערעור פלילי ניתן לערעור בפני בית המשפט העליון ,רק אם ניתנה
רשות לכך מאת בית המשפט המחוזי )בפסק דינו( או מאת בית המשפט העליון )לרבות אחד משופטיו(.
בית המשפט המחוזי ידון בשופט אחד בערעור על פסק דין של בית משפט שלום ושל בית משפט לתעבורה
במספר עבירות תעבורה שאינן פשע ,כדוגמת נהיגה בשכרות .בית המשפט העליון מוסמך לדון בשופט
אחד בערעור על פסק דינו של בית משפט מחוזי שישב כערכאת ערעור בהרכב של שופט אחד.

ערעור על החלטת ועדת ערר בנושא מס שבח יוגש לבית המשפט העליון ,בבעיה משפטית בלבד.

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ

ספר שאלות

מערכת בתי המשפט

49

ב

פרט 37
לתוספת לחוק
בתי משפט
מינהליים

50

ב

סעיף י"ב
לתוספת
הראשונה לחוק
הבוררות

51

ב

תקנות 11-12
לתקנות בג"צ

52

ד

סעיף  12לחוק
בתי משפט
לעניינים
מינהליים ,סעיף
)41ג() (2לחוק
בתי המשפט

53

ג

תקנות 500 ,499
ו 502-לתקסד"א

54

ג

תקנה 522
לתקסד"א
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ספר שאלות

בית משפט לעניינים מינהליים מוסמך לדון בעתירה נגד החלטה של רשות מינהלית לגבי שירותו של
שוטר או סוהר ,לרבות לעניין דרגתו ,הדחתו ,השעייתו והעברתו מתפקידו.



הבורר רשאי ,בכל שלב ולאחר שנתן זכות טיעון לבעלי הדין ,להורות על מסירת העניין למומחה ,אך כל
בעל דין רשאי להתנגד לחוות דעתו ולבקש לחוקרו.



הבורר רשאי שלא לשמוע מומחים נוספים אם הודיע על כך מראש לבעלי הדין והם לא התנגדו לכך.



החלופה שנבחרה היא חלופה ב' ,למרות שגם חלופה א' נכונה כשלעצמה .כמו כן ,לא ניתן להעדיף את
חלופה ב' בהיותה חלופה מלאה יותר ,שכן בכל אחת מהחלופות מצוי פרט שאינו מצוי באחרת.



בהליך בפני בג"צ  -לאחר שניתן צו על תנאי והוגש תצהיר תשובה ,רשאים הן העותר והן המשיב לדרוש
מן הצד שכנגד פרטים נוספים לנימוקים שפורשו בעתירה או בתצהיר התשובה ,לפי העניין.



שימו לב :על-פי נתוני השאלה ,שלחה העמותה דרישה למתן פרטים נוספים לנימוקים שפורשו בתגובה
המקדמית שהגישה המדינה )עוד בטרם הגישה המדינה תצהיר תשובה( .לפיכך ,אין באפשרותה לעשות
כן בשלב דיוני זה ,ועליה להמתין עד להגשת תצהיר תשובה על-ידי המדינה ואז לשלוח לה דרישה זו.



ההחלטות הבאות נמנות עם רשימת "ההחלטות האחרות" בבית משפט לעניינים מינהליים שניתן
לערער עליהן ברשות במהלך ההליך:
א .החלטה בבקשה למתן צו ביניים בעתירה מינהלית )חלופה א'(.



ב.

החלטה בעניין מינוי מומחה או פסילתו בתובענה מינהלית )חלופה ב'(.

ג.

החלטה בעניין תיקון כתב טענות בתובענה מינהלית )חלופה ג'(.

ד.

החלטה בעניין סמכות עניינית ,למעט עצם הקביעה אם עניין מסוים הוא כלכלי-מינהלי .מכאן
שהחלטה אם עניין מסוים הוא כלכלי אם לאו אינה ניתנת לערעור ברשות במהלך ההליך.

לבקשת רשות להמציא כתב בי-דין לנתבע מחוץ לתחום המדינה יצורף תצהיר המציין כי המצהיר
מאמין שיש למבקש עילת תביעה טובה.



הומצא לבעל דין כתב בי-דין מחוץ לתחום המדינה ,רשאי הוא לבקש את ביטול הצו המתיר את
ההמצאה ,וזאת  -לא יאוחר מהיום שבו הוא טוען לראשונה לגופה של התובענה.



לעניין חלופה ד' :אין כל מניעה להגיש בקשה להיתר המצאה לחו"ל מאחר שהתובענה מבוססת על
מעשה או על מחדל בתחום המדינה.



בעל דין שמסר תצהיר בהליך ביניים ,חייב להתייצב לחקירה ביום הדיון ,אלא אם כן הודיע בעל הדין
שכנגד שהוא מוותר על חקירת המצהיר.



אם מוסר התצהיר אינו בעל דין ,אין הוא חייב להתייצב לחקירה ביום הדיון ,אלא אם כן זומן לחקירה
לפי דרישת אחד הצדדים )שאז חייב הוא להתייצב(.



שמואל )בעל הדין( חייב היה להתייצב לחקירה ,ומשלא התייצב  -לא ישמש תצהירו כראיה .החוקר
)שאינו בעל דין( לא חייב היה להתייצב מאחר שהוא לא זומן לחקירה ,ועל כן תצהירו ישמש כראיה.

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ

ספר שאלות

מערכת בתי המשפט
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ספר שאלות

כללי אי-התייצבות בבית המשפט לתביעות קטנות:
א .כאשר איש מבעלי הדין לא התייצב  -תימחק התביעה.
ב.

התייצב התובע בלבד  -ייתן בית המשפט פסק דין על יסוד כתב התביעה ,ובלבד שהתובע הצהיר
על אמיתות האמור בתביעתו.

ג.

התייצב הנתבע בלבד  -תידחה התביעה.

55

ג

תקנות 11-12
לתקנות תביעות
קטנות

56

א

סעיף  96לחוק
בתי המשפט

57

ג

-

58

ג

סעיף 68א לחוק
בתי המשפט

59

ב

סעיף  73לחוק
בתי המשפט



60

ג

סעיף  78לחוק
בתי המשפט

 העברת דיון בין בתי משפט באותה דרגה מצויה בסמכות נשיא בית המשפט העליון או שופט שהסמיך לכך.

61

ג

סעיפים 85א
ו 90-לחוק בתי
המשפט



בתביעה הראשונה )שהגיש עופר( התייצב התובע בלבד )עופר( ,ולכן בית המשפט רשאי ליתן פסק דין על
יסוד כתב התביעה ,ובלבד שעופר הצהיר על אמיתות האמור בתביעתו.



בתביעה השנייה )שהגיש צביקה( התייצב הנתבע בלבד )עופר( ,ולכן התביעה תידחה.



בקשה לביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד בבית משפט לתביעות קטנות תוגש בתוך  7ימים.



החלטה אחרת של רשם בית משפט השלום ניתנת לערעור בזכות בפני בית משפט השלום )בדן יחיד(.



פסק דינו של בית משפט השלום בערעור כאמור ניתן לערעור ברשות בפני בית המשפט המחוזי.



בית משפט השלום בנתניה נמצא במחוז מרכז ,ולכן הערעור יישמע בפני בית המשפט המחוזי מרכז.



ככלל ,השגה נגד החלטה של רשות שלטונית )המשטרה( ,שאינה מנויה בתוספת לחוק בתי משפט לעניינים
מינהליים ,מצויה בסמכות בג"צ )ראו גם בג"צ  6735/04סוכובולסקי נ' השר לביטחון פנים ,פ"ד נט).(331 (1



בית המשפט ינהל פרוטוקול שישקף את כל מה שנאמר בדיון והתרחש בו ,לרבות שאלות בית המשפט
והערותיו .ברם ,בקדם משפט ,בדיונים מקדמיים ובדיונים שאין בהם שמיעת טענות וראיות -
רשאי בית המשפט ,בהסכמת הצדדים ,להורות כי הפרוטוקול ישקף רק את עיקרי הדיון.



אם אחד מבעלי הדין בהליך אזרחי מגלה כי יש לתקן את הפרוטוקול ,עליו להגיש בקשה לתיקון
רישום בפרוטוקול תוך  10ימים מיום שקיבל אותו לידיו .בית המשפט רשאי  -לאחר שנתן לצדדים
הזדמנות לטעון טענותיהם  -להיענות לבקשה זו ולתקן את הפרוטוקול.



עד שהוזמן להעיד ולא התייצב ,או שנצטווה להמציא מסמך ולא המציאו ,רשאי בית המשפט או הרשם
להטיל עליו קנס כספי )ואם לא ציית פעם נוספת  -קנס כפול או מאסר של עד חודש ימים(.
עד שהוטל עליו מאסר או קנס שלא בפניו ,רשאי לפנות לבית המשפט או לרשם בבקשה לעיין מחדש
במאסר או בקנס שהטיל .בית המשפט או הרשם יבטל אותם אם שוכנע שהמבקש לא התייצב או לא
המציא את המסמך מסיבות שלא היתה לו שליטה עליהן.



רשם בכיר רשאי לדון ולהכריע בתביעה ששווייה במועד הגשתה אינו עולה על  ,₪ 75,000למעט:
) (1תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף; ) (2תביעה בענייני משפחה; ) (3תביעה שהוגשה בקשה לאשרה
כתובענה ייצוגית .מכאן שרשם בכיר אינו מוסמך לדון בתביעה לפי חוק הפיצויים ,חרף שוויה ).(₪ 45,000



לרשם בכיר סמכויות שאינן מוקנות לרשם "רגיל"; ואלה הן (1) :מינוי אפוטרופסים לדין; ) (2בקשות
דחופות בנוגע לשמיעת תובענה ,ערעור או הליך אחר; ) (3מינויו של מומחה בחשבונאות או מומחה
אחר .מכאן שהסמכות למנות לישעיהו אפוטרופוס לדין מצויה גם בידי רשם בכיר.

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ

ספר שאלות

מערכת בתי המשפט



62

ד

סעיף 77א לחוק
בתי המשפט,
תקנה 471ג
לתקסד"א
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ב
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לחוק שחרור על
תנאי ממאסר,
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לחוק בתי משפט
מינהליים
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החלטת שופט בעניין פסלות )לרבות החלטת שופט בית המשפט העליון בעניין פסלותו( ניתנת לערעור
בפני בית המשפט העליון .בערעור ידון נשיא בית המשפט העליון או מותב של שופטי בית המשפט
העליון או שופט אחד ,הכול  -כפי שיקבע הנשיא.



בהליך של ערעור על החלטה בעניין פסלות שופט ,אין בית המשפט חייב לקיים את הדיון בנוכחות
הצדדים )ע"פ  200/10חן נ' מדינת ישראל )לא פורסם((.



עתירה נגד החלטת ועדת שחרורים לפי חוק שחרור על-תנאי תוגש לבית המשפט לעניינים מינהליים
שבאזור שיפוטו נמצא בית הסוהר שבו מוחזק האסיר; בית המשפט ידון בעתירה במותב של  3שופטים.



עתירה שעניינה החלטה בעניין מינוי מפכ"ל המשטרה או נציב שירות בתי הסוהר ,תידון בבג"צ.



התביעה לפיצויים תוגש על-פי סכומה ) 2.7מיליון  (₪לבית המשפט המחוזי .לעניין זה ,אין כל חשיבות
למהות התביעה או לטענות המופיעות בה ,מאחר שהסעד המבוקש הוא הקובע את הסמכות.



תביעה בגין מטרד ליחיד מצויה בסמכות בית משפט השלום.



פסק דין של רשם דינו ,לעניין ערעור ,כדין פסק דין של בית המשפט שבו הוא משמש רשם .אי לכך ,על
פסק דינו של רשם בית משפט השלום ניתן להגיש ערעור בזכות בפני בית המשפט המחוזי במותב תלתא.



החלטה הדוחה בקשה לתיקון טעות סופר היא "החלטה אחרת" .על החלטה אחרת של רשם בית
משפט השלום ניתן להגיש ערעור בזכות בפני בית משפט השלום בדן יחיד.



תקיפת החלטה בעניין שירותו של שוטר או סוהר ,לרבות לעניין דרגתו ,פיטוריו ,עיסוקו בעבודה מחוץ
לתפקידו ,השעייתו והעברתו מתפקידו ,תיעשה על-ידי עתירה מינהלית לבית משפט לעניינים מינהליים.



נשיא בית משפט שלום רשאי להורות שעניין שהובא בפני בית משפט שלום במחוז שבו הוא מכהן
כנשיא ,יהיה נדון בבית משפט שלום אחר באותו מחוז ,ויחולו הכללים הבאים:
א .החלטה כאמור תתקבל רק אם ניתנה בטרם החל הדיון )לרבות בדרך של קדם משפט( או אם
מדובר בעניין שהוחלט בו על פסלות שופט )שאז ניתן לקבלה גם לאחר תחילת הדיון(.
ב.

בעל דין הנפגע מהחלטת נשיא בית משפט השלום ,רשאי לבקש ממנו לעיין מחדש בהחלטה.

ג.

החלטתו בבקשה לעיון מחדש ניתנת לערעור בזכות בפני נשיא בית המשפט המחוזי.



בקשה לאישור פסק בוררות ניתן להגיש ללא מגבלת זמן )בכפוף לכללי השיהוי(.



דיון נוסף מהווה שלב נוסף של הדיון ,בפני  5שופטים )או יותר( של בית המשפט העליון ,כאשר הדיון
המקורי הסתיים בפסק דין שניתן על-ידי  3שופטים )או יותר(.



אין אפשרות להגיש בקשה לדיון נוסף בהחלטה שניתנה על-ידי דן יחיד.

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ

ספר שאלות

מערכת בתי המשפט
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אם קבעו הצדדים במסגרת הסכם הבוררות שהבורר יפסוק בהתאם לדין ,רשאים הם להסכים כי ניתן
יהיה לערער על פסק הבוררות ,ברשות בפני בית המשפט המחוזי )שידון בערעור בדן יחיד( ,אם נפלה בו
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לעניינים
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בית המשפט
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לחוק בתי
המשפט
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סעיף )15ב( לחוק
בתי המשפט

טעות יסודית ביישום הדין אשר יש בה כדי לגרום לעיוות דין.


הוגש ערעור לבית המשפט ,אין להגיש במקביל בקשה לביטול הפסק ,שכן בית המשפט לא ייזקק לה.
עם זאת ,במסגרת הערעור ברשות בפני בית המשפט רשאים הצדדים להעלות טענות לביטול פסק
הבוררות על-פי כל אחת מהעילות המנויות בחוק הבוררות )כדוגמת חריגת הבורר מסמכותו(.



החלטה לדחות בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט מסווגת כ"החלטה אחרת".



החלטה שניתנה לאחר פסק הדין ואינה נבלעת בו נמנית עם רשימת "ההחלטות האחרות" בבית המשפט
לעניינים מינהליים ,שניתן לערער עליהן ברשות בפני בית המשפט העליון .המועד להגשת בקשה לרשות
ערעור מינהלי על "החלטה אחרת" הוא  15יום; ואם ניתנה רשות  -יוגש הערעור תוך  15ימים.



באמרת אגב ,יש להעיר כי החלטה להטיל עונש לפי פקודת בזיון בית המשפט תסווג כ"פסק דין" ,הניתן
לערעור באותם התנאים הנוהגים בערעור על פסק דין פלילי המטיל עונש.



מצא בית משפט שאין הוא יכול לדון בעניין שבפניו מחמת שאינו בסמכותו המקומית או העניינית,
והוא בסמכותו של בית משפט אחר ,רשאי הוא להעבירו לבית המשפט האחר.



כל החלטה שניתנה על-ידי השופט עד לשלב בו הוא העביר את העניין תיוותר על כנה עם ההעברה,
אולם בית המשפט שאליו הועבר העניין רשאי לבטל את ההחלטה שניתנה לפני ההעברה.



לעניין הערעור  -רואים את ההחלטה שניתנה על-ידי בית המשפט המעביר לפני ההעברה כאילו ניתנה
על-ידי בית המשפט הנעבר ,כלומר  -הערעור עליה יהיה בפני ערכאת הערעור של בית המשפט הנעבר
)ע"א  44/72שם טוב נ' פריבר ,פ"ד כו).(617 (1



לפיכך ,אם קבע בית משפט השלום שהוא אינו מוסמך לדון בתביעה ,והעביר אותה לבית המשפט
המחוזי ,אך הורה על מתן סעד זמני  -תיחשב ההחלטה על מתן הסעד הזמני כאילו ניתנה על ידי בית
המשפט המחוזי ,ובקשת רשות הערעור עליה תוגש לבית המשפט העליון.



על החלטת ועדת עררים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ניתן לערער בנקודה משפטית בלבד )בענייננו,
שאלת הקשר הסיבתי( לבית המשפט המחוזי ,שידון בערעור בהרכב של שלושה שופטים.



אין להתבלבל :על החלטת ועדה רפואית עליונה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ,ניתן לערער בנקודה
משפטית בלבד לבית המשפט המחוזי ,שידון בערעור בשופט אחד.



ערעורים על פסקי דין של בית משפט השלום בתביעות שסכומן ביום הגשת התובענה הוא עד
 ₪ 300,000יידונו בבית המשפט המחוזי בפני שופט אחד )למעט :נזקי גוף ,משפחה ומקרקעין(.



ברם ,אם ניתנה רשות לערעור נוסף בעניינים אלו )שבהם דן בית המשפט המחוזי בדן יחיד( ,והעניין
מגיע לפתחו של בית המשפט העליון  -אזי בית המשפט העליון ידון בערעור בשלושה שופטים.



שופט שנתמנה לערכאה אחרת או שתמה תקופת כהונתו בפועל ,יהיה מוסמך לסיים דיון שהחל בו ללא
מגבלת זמן .לעומת זאת ,שופט שיצא לקיצבה או פרש ,יהיה מוסמך לסיים את הדיון בתוך  3חודשים.

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ

ספר שאלות

מערכת בתי המשפט
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עתירה בענייני חינוך מצויה בסמכות בית המשפט לעניינים מינהליים )ההחלטה השנייה(; למעט
עתירות נגד ההחלטות הבאות המצויות בסמכות בג"צ:
א .החלטה בעלת תחולה ארצית או מגזרית בעניין כללי תקצוב ,תכניות לימוד והכשרת עובדי הוראה.



ב.

החלטה בעניין מתן תמיכות.

ג.

החלטה בעניין השכלה גבוהה )ההחלטה הראשונה(.

ההחלטה הראשונה :החלטה בעניין סמכות מקומית אינה נמנית עם רשימת "ההחלטות האחרות"
בבית המשפט לעניינים מינהליים ,שניתן להגיש עליהן ערעור ברשות לבית המשפט העליון.



ההחלטה השנייה :החלטה בעניין סמכות עניינית נמנית עם רשימת "ההחלטות האחרות" בבית
המשפט לעניינים מינהליים ,שניתן להגיש עליהן ערעור ברשות לבית המשפט העליון במהלך ההליך.



תביעה נגזרת ,ככל עניין כלכלי ,מצויה בסמכות בית המשפט המחוזי ,ואם הסמכות המקומית נתונה
בידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב  -תדון בה המחלקה הכלכלית.



בענייננו ,הסמכות המקומית נתונה למחוז חיפה )מקום משרדה הרשום של החברה הנתבעת( ,ומשכך,
תוגש התביעה הנגזרת לבית המשפט המחוזי בחיפה.



ככלל ,החלטה של הרשות לניירות ערך היא "עניין כלכלי-מינהלי" ,ולכן ניתן להגיש בגינה עתירה
מינהלית לבית המשפט המחוזי בתל-אביב ,באופן הגובר על כללי הסמכות המקומית.



באמרת אגב ,יוער כי תביעה בעניין כלכלי מצויה בסמכות בית המשפט המחוזי ,ורק אם הסמכות
המקומית לדון בה נתונה בידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב  -תדון בה המחלקה הכלכלית.



לרשם בכיר סמכויות שאינן מוקנות לרשם "רגיל" (1) :מינוי אפוטרופסים לדין; ) (2בקשות דחופות
בנוגע לשמיעת תובענה ,ערעור או הליך אחר; ) (3מינויו של מומחה בחשבונאות או מומחה אחר.



רשם בכיר מוסמך לדון בתביעה ששווייה במועד הגשתה אינו עולה על  ,₪ 75,000למעט (1) :תביעה
לפיצויים בשל נזקי גוף; ) (2תביעה בענייני משפחה; ) (3תביעה שהוגשה בקשה לאשרה כתובענה ייצוגית.



משכך ,בבקשה למינוי אפוטרופוס לדין מוסמך לדון שפט או רשם בכיר ,ובתביעה לפי חוק הפיצויים
שעילתה נזקי גוף מוסמך לדון שופט בלבד.



בית משפט רשאי להרחיק אדם המפריע לדיון ,ורשאי הוא ,לאחר שהתרה בו ,להענישו בקנס או
במאסר עד  3חודשים .ההוראה בדבר איסור הפרעה אינה חלה על עורכי דין ומתמחים הנמצאים
באולם בית המשפט בשל תפקידם .משכך ,אין בית המשפט מוסמך להורות על הרחקת עורך הדין.



לא תינתן רשות ערעור על עצם הקביעה של שופט או של רשם אם עניין מסוים הוא עניין כלכלי אם
לאו .עם זאת ,ניתן יהיה לערער על החלטה זו בסוף ההליך ,במסגרת הערעור על פסק הדין.



באמרת אגב ,יוער כי אם קבע בית המשפט או רשם כי עניין מסוים אינו כלכלי ,ומשמעות קביעה זו
היא שהתביעה תידון בפני בית משפט השלום  -אזי אפשר לערער על החלטה זו.



החלטה בעניין גילוי מסמכים היא "החלטה אחרת" המנויה בצו בתי המשפט )להבדיל מהחלטה בעניין
גילוי מסמך מסוים שהוּחרגה מצו בתי המשפט(.



עם זאת ,צו בתי המשפט אינו חל על "החלטות אחרות" של רשם "רגיל"  -החלטות של רשם "רגיל"
ניתנות לערעור בזכות ,תוך  20ימים ,לבית המשפט שבו הוא מכהן )גם אם היו מנויות בצו בתי המשפט(.

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ
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בית המשפט רשאי ,בהסכמת בעלי הדין ,להעביר תובענה לגישור.



הצעת בית משפט להעביר עניין לגישור יכול שתיעשה בכל שלב של הדיון.



העביר בית המשפט עניין לגישור ,יעכב את ההליכים שבפניו לתקופה שיקבע.



לא הגיעו בעלי הדין להסדר גישור עד תום התקופה שנקבעה ,יחודשו ההליכים .אולם רשאי בית
המשפט ,על-פי בקשה של המגשר או של בעל דין ,לחדשם לפני תום התקופה האמורה.



עתירה בענייני חינוך מצויה בסמכות בית המשפט לעניינים מינהליים )ההחלטה השנייה(; למעט
עתירות נגד ההחלטות הבאות המצויות בסמכות בג"צ:
א .החלטה בעלת תחולה ארצית או מגזרית בעניין כללי תקצוב ,תכניות לימוד והכשרת עובדי הוראה.



ב.

החלטה בעניין מתן תמיכות.

ג.

החלטה בעניין השכלה גבוהה )ההחלטה הראשונה(.

פסק דינו של בית הדין הצבאי לערעורים ניתן לערעור בפני בית המשפט העליון ,אם ניתנה לכך רשות
בפסק הדין או מאת נשיא בית המשפט העליון או משנהו )רק בשאלה משפטית בעלת חשיבות מיוחדת(.



ערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מקומיים יידון בבית המשפט המחוזי בדן יחיד.



לעניין חלופה א' :ערעור על פסק דין של בית משפט השלום בתביעה ששוויה עד  ₪ 300,000יידון בבית
המשפט המחוזי בדן יחיד ,למעט במקרים הבאים )הערעור יידון בבית המשפט המחוזי ב 3-שופטים(:
) (1תביעות לפיצויים בשל נזקי גוף; ) (2תביעות בענייני משפחה; ) (3תביעות בענייני מקרקעין.



לעניין חלופות ב' ו-ד' :ערעור על פסק דין של בית משפט השלום יידון בבית המשפט המחוזי ב 3-שופטים.



דיון בבקשות לצווי ביניים ,לצווים זמניים ולהחלטות ביניים אחרות יהיה בפני שופט אחד של בית המשפט
העליון .ברם ,שופט אחד לא יהיה מוסמך לסרב למתן צו על תנאי או לתתו על מקצת מעילותיו בלבד .מכאן
שאם שופט סבור כי יש לדחות את העתירה ,באופן חלקי או מלא ,עליו להעבירה להרכב של שלושה.



בית משפט לתביעות קטנות ידון בתביעה אזרחית לתשלום סכום שאינו עולה על .₪ 33,800



תאגיד אינו רשאי להגיש תביעה לבית משפט לתביעות קטנות ,אך כאשר הוא נתבע ,רשאי הוא להגיש
תביעה שכנגד )בר"ע  10197/96אגד נ' שוחט ואח' )לא פורסם((.



ככלל ,נתבע שהגיש תביעה שכנגד לבית משפט לתביעות קטנות רשאי להגיש תביעה נפרדת לעודף תביעתו
לבית משפט לתביעות קטנות או לבית משפט אחר .עם זאת ,בנסיבות העניין מדובר בחברה שאינה
רשאית לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות ,ולכן האפשרות היחידה העומדת בפניה באשר לתביעתה
העודפת )ליתרת הסכום שלא נכלל בתביעה שכנגד( ,היא להגיש תביעה לבית משפט השלום.

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ

ספר שאלות

מערכת בתי המשפט
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כאשר נתבעים סעד כספי וסעד שאינו כספי וכל אחד מהסעדים האמורים הוא בסמכות בית משפט
אחר ,יש לפצל בין הסעדים ולהגיש תביעות נפרדות )ע"א  29/58לוי נ' עקריש ,פ"ד יב .(1457
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בתי המשפט

94

ד

תקנה  2לתקנות
תביעות קטנות



תביעה לפירוק שיתוף:



תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין מצויה בסמכות בית משפט השלום.



תביעה שכולה במקרקעין תוגש לבית המשפט שבתחומו נמצאים המקרקעין )בענייננו ,ירושלים(.



מכאן שהתביעה לפירוק שיתוף תוגש לבית משפט השלום בירושלים.



תביעה כספית:



תביעה ששווייה עולה על  2.5מיליון  ₪מצויה בסמכות בית המשפט המחוזי.



בתביעה שאינה במקרקעין " -הולכים" אחר הנתבע או אחר מקום החיוב לצורך קביעת מקום השיפוט
)בענייננו ,הנתבע מתגורר בהרצליה ,הנמצאת במחוז תל-אביב(.



מכאן שהתביעה הכספית תוגש לבית המשפט המחוזי בתל-אביב.



בעניינים הבאים נתונות לבית המשפט הדן בענייני בוררות הסמכויות למתן סעד אשר נתונות לו לגבי
תובענה רגילה שהוגשה בפניו )סמכויות עזר(:
א .הזמנת עדים ,פסיקת שכרם והוצאותיהם וכן כפיית התייצבותם והעדתם.
ב.

גביית עדות מיידית וגביית עדות בחו"ל.

ג.

ביצוע תחליף המצאה של הודעות או של מסמכים לבעלי הדין.

ד.

נוסף לכך ,מוסמך בית המשפט להורות על מתן סעדים זמניים שונים בקשר לבוררות ,כגון עיקול
נכסים ,עיכוב יציאה מן הארץ ,ערובה להמצאת נכסים ,מינוי כונס נכסים ,צו עשה וצו מניעה.



בקשה מבית משפט להפעלת סמכויות העזר שלעיל תוגש על-ידי בעל-דין או על-ידי הבורר; ואם טרם
נתמנה בורר  -יורשה בעל דין להגיש לבית המשפט בקשה להפעלת סמכויות העזר רק אם מסר לבעל
הדין האחר הודעה בכתב הדורשת ממנו להסכים למינוי בורר בהתאם להסכם.



תקיפת החלטה בעניין שירותם של שוטרים וסוהרים )לרבות בעניין מינוי ,דרגה ,פיטורים ,עיסוק בעבודה
מחוץ לתפקיד ,השעיה והעברה מתפקיד( תיעשה על-ידי הגשת עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים.



תקיפת החלטה בעניין מינוי נציב השב"ס תיעשה על-ידי הגשת עתירה לבג"צ.



מכאן שהעתירה נגד מינוי נציב השב"ס תידון בבג"צ ,ואילו העתירה נגד החלטת הנציב לפטר את אבי,
הסוהר ,תידון בבית משפט לעניינים מינהליים.



שופט לא יישב בדין אם מצא ,מיוזמתו או לבקשת בעל דין ,כי קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור
חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט.



המונח "חשש ממשי למשוא פנים" פורש על-ידי הפסיקה באופן מצמצם ,כך שטענת פסלות תתקבל רק
לעתים נדירות :לא רגישותו הסובייקטיבית של בעל הדין היא הקובעת ,אלא אם מבחינה אובייקטיבית
יש אפשרות ממשית של משוא פנים בניהול המשפט )ע"א  899/95ברזל נ' הכנ"ר ,פ"ד מ"ט).(854 (1



לעניין חלופה ד' :אין להתבלבל  -ערעור על החלטה בעניין פסלות שופט יידון בפני בית המשפט העליון,
אך ההחלטה עצמה בעניין הפסלות תתקבל על-ידי השופט שנגדו הועלתה הטענה.



הגם שמדובר בענייננו בתניית שיפוט ייחודית )"בלבד"( ,הרי שבבית משפט לתביעות קטנות אין תוקף
להסכמת הצדדים לגבי מקום השיפוט ,ולכן בית המשפט ידחה את הבקשה לסילוק התביעה.

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ

ספר שאלות

מערכת בתי המשפט
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ספר שאלות

שופט שהחל בדיון ותקופת מינויו נסתיימה בשל מינוי לערכאה אחרת או משום שתמה תקופת כהונתו
בפועל או באותו בית משפט ,יהיה מוסמך לסיים את הדיון )ללא מגבלת זמן(.



באמרת אגב ,נזכיר כי שופט שהחל בדיון ויצא לקיצבה או פרש ,יהיה מוסמך לסיים את הדיון שהחל
בו תוך  3חודשים מיום היציאה לקיצבה או מיום הפרישה.



בית משפט לעניינים מקומיים הוא בית משפט פלילי המוסמך לדון בעבירות לפי חוקים מוניציפאליים
)כגון פקודת העיריות וחוק רישוי עסקים( ,חוקי עזר שונים וכן בעבירות לפי חוק התכנון והבניה.



ככלל ,רשם בכיר רשאי לדון ולהכריע בתביעה ששווייה במועד הגשתה אינו עולה על .₪ 75,000



ככלל ,ערעור על פסק דין של בית משפט השלום בתביעה שסכומה עד  ₪ 300,000יידון בבית המשפט
המחוזי בפני שופט יחיד .לעניין ערעור ,פסק דינו של רשם דינו כדין פסק דין של בית משפט.



מכאן שערעור על פסק דינו של רשם בכיר בתביעה כאמור יידון בבית המשפט המחוזי בפני שופט יחיד.



פסק דין או החלטת ביניים של בית המשפט העליון אינם ניתנים לערעור .ברם ,החלטת שופט בית
המשפט העליון בעניין פסלותו ניתנת לערעור בפני בית המשפט העליון.



בערעור על החלטה בעניין פסלות שופט ידון נשיא בית המשפט העליון או מותב של שופטי בית המשפט
העליון או שופט אחד ,הכול  -כפי שיקבע הנשיא.



ככלל ,בית משפט ידון בפומבי .ואולם ,בית משפט רשאי לדון בדלתיים סגורות מטעמים שונים ,ובכלל
זה כאשר הדיון הפומבי עלול להרתיע עד מלהעיד עדות חופשית או מלהעיד בכלל.



שימו לב :השאלה מנוסחת על דרך השלילה.



רשם בכיר הוא רשם בית משפט שהוענקה לו סמכות לדון ולהכריע בתביעה ששווייה במועד הגשתה אינו
עולה על  ,₪ 75,000למעט (1) :תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף )מכאן שהתביעה המפורטת בחלופה ב' אינה
מצויה בסמכותו(; ) (2תביעה בענייני משפחה; ) (3תביעה שהוגשה בקשה לאשרה כתובענה ייצוגית.



סמכויות נוספות המוקנות לרשם בכיר )שאינן מוקנות לרשם "רגיל"( (1) :מינוי אפוטרופסים לדין;
) (2בקשות דחופות בנוגע לשמיעת הליך; ) (3מינוי מומחה בחשבונאות או מומחה אחר.



החלטה בבקשה למתן צו ביניים  -החלטה בבקשה למתן צו ביניים בעתירה מינהלית נמנית עם רשימת
"ההחלטות האחרות" בבית משפט לעניינים מינהליים שניתן לערער עליהן ברשות במהלך ההליך.



החלטה בבקשה למתן פטור מאגרה  -החלטה בעניין אגרה ,ערבון או ערובה גם היא נמנית עם רשימת
"ההחלטות האחרות" בבית משפט לעניינים מינהליים שניתן לערער עליהן ברשות במהלך ההליך.



המועד להגשת בקשה לרשות ערעור על "החלטה אחרת" הוא  15ימים; ואם ניתנה רשות  -יוגש
הערעור תוך  15ימים; אם ניתנה רשות ,יידון הערעור בבית המשפט העליון בפני דן יחיד.



הסמכות העניינית  -ככלל ,בית המשפט המחוזי הוא המוסמך לדון בתובענה בעניין כלכלי )לרבות
תביעה לפי חוק החברות ,תביעה שעילתה קשורה במניות ,תביעה נגזרת ובקשה לאישור תביעה נגזרת
וכן תובענה ייצוגית ובקשה לאישור תובענה ייצוגית בעילה הנוגעת לנייר ערך או לקרן נאמנות(.



הסמכות המקומית  -תביעה בעניין כלכלי )"עניין כלכלי-אזרחי"( תידון בפני בית המשפט המחוזי שהוא
בעל הסמכות המקומית לדון בה ,ורק אם הסמכות המקומית נתונה בידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב -
היא תידון בפני המחלקה הכלכלית .זאת להבדיל מעתירה מינהלית בעניין כלכלי )"עניין כלכלי-מינהלי"(
שתידון בכל מקרה בפני המחלקה הכלכלית ,ללא תלות בשאלת הסמכות המקומית .בענייננו ,הסמכות
המקומית נתונה לבית המשפט המחוזי מרכז מאחר שמשרדה הרשום של החברה נמצא בראשון לציון.

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ

ספר שאלות

מערכת בתי המשפט
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ספר שאלות

כהונה בפועל של שופט היא מינויו לפרק זמן קצוב לערכאה גבוהה או נמוכה יותר מזו שהוא יושב בה.
המינוי לכהונה בפועל מותנה בהסכמת השופט ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון.



שופט שנתמנה לכהונה בפועל רשאי לדון גם בעניין הנתון לסמכות בית משפט שבו הוא מכהן דרך קבע,
ובלבד שלא ידון באותו עניין בשתי ערכאות )ערכאה דיונית וערכאת ערעור(.



החלטה בבקשה למתן צו ביניים בעתירה מינהלית נמנית עם רשימת "ההחלטות האחרות" בבית משפט
לעניינים מינהליים שניתן לערער עליהן ברשות במהלך ההליך.



"החלטה אחרת" של בית משפט לעניינים מינהליים ניתנת לערעור בפני בית המשפט העליון אם ניתנה
רשות מאת שופט של בית המשפט העליון שנשיא בית המשפט העליון קבע לכך.



המועד להגשת בקשה לרשות ערעור על "החלטה אחרת" הוא  15ימים; ואם ניתנה רשות  -יוגש הערעור
תוך  15ימים; אם ניתנה רשות ,יידון הערעור בבית המשפט העליון בפני דן יחיד.



ערעור על פסק דין של בית משפט שלום בתביעה שאינה עולה על  ₪ 300,000יידון בבית משפט מחוזי בשופט
אחד; למעט (1) :תביעה לפיצוי בשל נזקי גוף; ) (2תביעה בענייני משפחה; ) (3תביעה בענייני מקרקעין.



כאשר בעל דין מעוניין לעכב את ביצוע ההחלטה שניתנה נגדו ,עליו לפנות לערכאה הראשונה או
לערכאת הערעור ,כדלקמן (1) :עד להגשת הערעור ,עליו לפנות לערכאה הראשונה )בענייננו ,בית משפט
השלום(; ) (2לאחר הגשת הערעור ,עליו לפנות לערכאת הערעור )בענייננו ,בית המשפט המחוזי(.



ערעורים על פסקי דין של בית משפט השלום שניתנו בתביעות שאינן עולות על  ₪ 300,000יידונו בבית
המשפט המחוזי בשופט אחד ,למעט (1) :תביעות לפיצויים בשל נזקי גוף )כך ,בענייננו(; ) (2ענייני משפחה;
) (3ענייני מקרקעין .מכאן שהערעור על פסק הדין בתביעה לפיצויים בשל נזקי גוף יידון בפני  3שופטים.



בית המשפט המחוזי ידון ב 3-שופטים בעבירות שהעונש עליהן הוא מאסר של  10שנים או יותר ,למעט
עבירות מסוימות ,כגון :הריגה ,חבלה בנסיבות מחמירות ,הפקרת אדם בתאונה לאחר פגיעה חמורה,
חטיפה ,גניבה בידי עובד ציבור ,לקיחת שוחד ,שוד ,עבירות בנשק ,הצתה ,הברחת אדם ממשמורת
חוקית ,מעשה מגונה ,סחר בבני אדם לשם עיסוק בזנות ,מרידה ,בגידה ,ריגול ,חברות בארגון טרור;
וכן עבירות לפי פקודת הסמים המסוכנים ,חוק מאבק בארגוני פשיעה ,חוק איסור הלבנת הון ,חוק
הבחירות לכנסת ,ועוד .מכאן שכתב האישום בעבירות של הריגה ושוד יידון בפני שופט אחד.



עיקרי טיעון בבג"צ יוגשו  3ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון בעתירה.



בקשה לביטול צו הריסה מינהלי תוגש לבית משפט לעניינים מקומיים בליווי תצהיר ,בתוך  3ימים מיום
שנודע למבקש על הצו .סמכותו של בית משפט השלום מקבילה לזו של בית המשפט לעניינים מקומיים.



נזכיר כי בית משפט לעניינים מינהליים מוסמך לדון בענייני תכנון ובנייה )כדוגמת טענה לגבי מדיניות
האכיפה של חוקי התכנון והבניה( ,למעט הליך פלילי )בסמכות בית משפט לעניינים מקומיים ,כאמור
לעיל( ולמעט הליך שעניינו תכנית מתאר ארצית או מחוזית או החלטות שר הפנים )בסמכות בג"צ(.



אם קבעו הצדדים במסגרת הסכם הבוררות שהבורר יפסוק בהתאם לדין ,רשאים הם גם לקבוע
במסגרת אותו הסכם כי פסק הבוררות יהא ניתן לערעור בפני בית המשפט.



אם קבעו כך הצדדים ,ניתן יהיה לערער על פסק הבוררות בפני בית המשפט המחוזי ,אם ניתנה לכך רשות
מאת בית המשפט המחוזי )וזאת אם נפלה בו טעות יסודית ביישום הדין שיש בה כדי לגרום לעיוות דין(.



ערעור כאמור יידון בדן יחיד ,ויחולו עליו ההוראות החלות על ערעור בפני בית משפט.

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ

ספר שאלות

מערכת בתי המשפט

110

א

סעיף 77א)ג(
לחוק בתי
המשפט ,תקנה
471ג לתקסד"א

111

ד

סעיפים 203
ו238-א)ז( לחוק
התכנון והבניה,
תקנה  2לתקנות
צו הריסה

112

ג

סעיף 70ג ו70-ד
לחוק בתי
המשפט

113

ב

תקנות )9 ,5א(
ו)18-א( לתקנות
בג"צ

114

ג

סעיף (4)40
לחוק בתי
המשפט,
תקנה 3
לתקסד"א
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החלטת שופט בעניין פסלות ניתנת לערעור בפני בית המשפט העליון .בערעור ידון נשיא בית המשפט
העליון או מותב של שופטי בית המשפט העליון או שופט אחד ,הכול  -כפי שיקבע הנשיא .המועד
להגשת ערעור פסלות :בהליך אזרחי  10 -ימים ובהליך פלילי  5 -ימים )בענייננו ,מדובר בהליך אזרחי(.



בקשה לביטול צו הריסה מינהלי תוגש לבית משפט לעניינים מקומיים בליווי תצהיר ,בתוך  3ימים מיום
שנודע למבקש על הצו .סמכותו של בית משפט השלום מקבילה לזו של בית המשפט לעניינים מקומיים.



נזכיר כי בית משפט לעניינים מינהליים מוסמך לדון בענייני תכנון ובנייה )כדוגמת טענה לגבי מדיניות
האכיפה של חוקי התכנון והבניה( ,למעט הליך פלילי )בסמכות בית משפט לעניינים מקומיים ,כאמור
לעיל( ולמעט הליך שעניינו תכנית מתאר ארצית או מחוזית או החלטות שר הפנים )בסמכות בג"צ(.



בקשה לביטול צו איסור פרסום בעניינו של חשוד תוגש לבית המשפט שנתן את הצו.



על החלטות בית משפט בנוגע לפרסום ניתן להגיש ערעור בזכות לבית המשפט שלערעור.



על החלטת בית משפט מחוזי שניתנה בערעור כאמור ניתן להגיש בר"ע לבית המשפט העליון.



המועד להגשת בר"ע או ערעור כאמור הוא  7ימים.



בית המשפט ידון בבר"ע ובערעור כאמור בדן יחיד.



סמכויותיו של שופט אחד בבג"צ מוגבלות להליך המקדמי של הדיון בבקשה לצו על-תנאי והן
מצומצמות בהיקפן :בסמכותו ליתן צו על-תנאי או להורות על הזמנת העותר בפניו או להעביר את
העתירה להרכב של  3שופטים )כך ,לדוגמה ,אין בסמכותו לקבל את העתירה לגופה או לדחותה(.



ככלל ,בית המשפט מוסמך לקבל את העתירה רק לאחר שניתן צו על-תנאי וניתנה למשיב הזדמנות
להגיש תצהיר תשובה לצו על-תנאי )אלא אם הסכים המשיב לדון בה כאילו ניתן צו על-תנאי(.



ככלל ,הליך בבג"צ יתנהל לפי תצהירים ,ללא חקירת עדים .ואולם ,בג"צ רשאי להתיר לבעל דין לחקור
מצהיר ,אם ראה צורך בכך לשם עשיית צדק.



בית המשפט המחוזי ידון בתביעה בקניין רוחני בסכום של מתחת ל 2.5-מיליון  ,₪אשר כרוכה בתביעה
אחרת בקניין רוחני שבסמכותו העניינית של בית המשפט המחוזי.



תביעה לצו מניעה בגין הפרה של זכויות יוצרים מצויה בסמכות בית המשפט המחוזי .לאור האמור
לעיל ,התביעה לפיצוי כספי בסכום של  ₪ 100,000תיכרך אליה ותוגש יחד עמה לבית המשפט המחוזי.



בקביעת הסמכות המקומית "הולכים" אחר מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע )עכו ונצרת( או אחר
המקום שבו נוצר החיוב או נועד להתקיים )נתניה( .מכאן שניתן להגיש את התביעה כולה על שני סעדיה
לבית המשפט המחוזי החולש על עכו )בית המשפט המחוזי בחיפה( ,לבית המשפט המחוזי החולש על
נצרת )בית המשפט המחוזי בנצרת( ולבית המשפט המחוזי החולש על נתניה )בית המשפט המחוזי בלוד(.



חלופה ג' אינה שלמה אך היא החלופה הנכונה ביותר.

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ

ספר שאלות

מערכת בתי המשפט

115

א ,ג

תקנה  2לתקנות
תביעות קטנות,
סעיף  64לחוק
בתי המשפט

116

ג

סעיף (3)26
לחוק בתי
המשפט

117

ג

סעיף 21א
והתוספת
השנייה לחוק
הבוררות

118

ג

סעיפים  37ו96-
לחוק בתי
המשפט

119

ג

סעיפים  23ו27-
לחוק הבוררות,
תקנה 10
לתקנות
הבוררות
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תביעה תוגש לבית משפט לתביעות קטנות לפי כללי הסמכות המקומית שנקבעו בתקנות סדר הדין
)ככלל" ,הולכים" אחר הנתבע או אחר מקום החיוב ,ולא אחר התובע(.



פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות ניתן לערעור תוך  15יום בפני בית משפט מחוזי ,אם ניתנה
רשות לכך מאת שופט של בית המשפט המחוזי.



ניתנה רשות ערעור ,יראו את כתב הבקשה לרשות ערעור ככתב הערעור.



בית המשפט המחוזי ידון בערעור בשופט אחד.



מכאן שחלופות א' ו-ג' שתיהן נכונות :הסמכות המקומית נתונה הן לבית המשפט שבאזור שיפוטו
נמצאת המספרה )המקום שבו נוצר החיוב( והן לבית המשפט שבאזור שיפוטו מתגורר הספר )הנתבע(.



שופט אחד בבית המשפט העליון מוסמך לדון בבקשות לצווי ביניים ,לצווים זמניים ולהחלטות ביניים
אחרות ,וכן מוסמך הוא לדון בערעור על החלטות ביניים של בית משפט מחוזי ולקיים דיון מקדמי בערעור.



שופט אחד בבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ מוסמך ליתן צו על-תנאי ,אולם הוא לא יהא מוסמך לסרב
ליתן צו על-תנאי או לתתו על מקצת מעילותיו בלבד )רק מותב רשאי לעשות כן(.



אם צדדים להסכם בוררות קבעו כי פסק הבוררות יהא ניתן לערעור בפני בורר ,יחולו ההוראות הבאות:
א .פסק הבוררות יהא ניתן לערעור בזכות בפני הבורר שקבעו הצדדים.
ב.

הערעור יוגש לבורר בתוך  30ימים מיום שפסק הבוררות הומצא לבעלי הדין או מיום שהתמנה
הבורר בערעור ,לפי המאוחר.

ג.

ניתן יהיה להגיש לבית משפט בקשה לביטול הפסק רק על יסוד העילות הבאות:
) (1תוכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור.
) (2קיימת עילה שעל פיה היה בית משפט מבטל פסק דין סופי וחלוט )למשל ,מרמה(.

ד.

לא ניתן יהיה לערער על פסק הבוררות בפני בית משפט.



מכאן ש"גלידות" רשאית להגיש לבית המשפט בקשה לביטול פסק הבוררות על יסוד העילה שתוכנו של
הפסק מנוגד לתקנת הציבור ,ובנוסף רשאית היא להגיש ערעור לבורר הנוסף בתוך  30ימים.



פסק דין של רשם ,דינו לעניין ערעור כדין פסק דין של בית המשפט שבו הוא משמש כרשם ,ולכן ,יועץ
ההשקעות רשאי להגיש ערעור בזכות על פסק הדין בפני בית המשפט המחוזי.



לעניין המותב  -מאחר שמדובר בפסק דין שניתן בתביעה שסכומה אינו עולה על ) ₪ 300,000ואינה
עוסקת בנזקי גוף/משפחה/מקרקעין( ,יישמע הערעור בבית המשפט המחוזי בפני דן יחיד.



בעל דין רשאי להגיש בקשה לביטול פסק הבוררות תוך  45ימים מיום שניתן הפסק או תוך  15יום
מיום שהומצאה לו הודעה בדבר בקשת האישור ,לפי המוקדם.



משכך ,בקשת הביטול הוגשה באיחור ניכר.



בחוק אין מגבלת זמן להגשת בקשה לאישור הפסק ,אך זו כפופה לכללי השיהוי.



אם הוגשה בקשה לאישור הפסק והמשיב לא הגיש בקשת ביטול במועד ,יאשר בית המשפט את הפסק.



חלופה ג' היא החלופה הנכונה ביותר ,אך קיים בה חוסר דיוק כפול :ראשית ,בחוק לא נקבעה תקופה
להגשת בקשה לאישור פסק בוררות .שנית ,כאשר הוגשה בקשה לאישור פסק בוררות לאחר המועד
המוקצב להגשת בקשת ביטול ,יאשר בית המשפט את הפסק ללא צורך בדיון ובהכרעה כמאמר הסיפא.

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ

ספר שאלות

מערכת בתי המשפט
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א

סעיף  22לחוק
הבוררות

121

ב

סעיף  22לחוק
הבוררות
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סעיף  37לחוק
בתי המשפט,
תקנה 397
לתקסד"א
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התוספת
השנייה לחוק
בתי משפט
לעניינים
מינהליים,
תקנה 22
לתקנות בתי
משפט לעניינים
מינהליים
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ב

סעיף  4לחוק
בתי משפט
לעניינים
מינהליים ,סעיף
 25לחוק שחרור
על-תנאי
ממאסר
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ו 38-לחוק
הנאמנות
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בית המשפט רשאי לתקן את הליקויים הבאים תוך כדי דיון בבקשה לאישור הפסק או לביטולו ,וזאת -
גם אם לא היתה פנייה לבורר בבקשת תיקון או שהיתה פנייה והבורר לא החליט בה.
א .נפלה בפסק טעות סופר ,פליטת קולמוס ,השמטה ,טעות בתיאור אדם או נכס ,בתאריך ,במספר,
בחישוב וכיוצא באלה.
ב.



הפסק לקוי בעניין שאינו נוגע לגוף הסכסוך.

הבורר רשאי ,לאחר שניתנה לבעלי הדין האחרים הזדמנות נאותה לטעון טענותיהם ,לתקן את פסק
הבוררות ,אם היה לקוי באחד מהדברים הבאים (1) :נפלה בפסק טעות סופר ,פליטת קולמוס,
השמטה ,טעות בתיאור אדם או נכס וכיו"ב; ) (2הפסק לקוי בעניין שאינו נוגע לגוף הסכסוך; ) (3אין
בפסק הוראה בדבר תשלום ריבית; ) (4אין בפסק הוראה בדבר הוצאות הצדדים ,לרבות שכ"ט עו"ד.



בית המשפט רשאי לתקן את שני הליקויים הראשונים תוך כדי דיון בבקשה לאישור הפסק או לביטולו.



חלופה ד' שגויה :חלופה זו באה לבלבל עם ההוראה שלפיה רשאי הבורר לדון בבקשה לתיקון שני
הליקויים האחרונים ,רק אם הוגשה תוך  30ימים מיום מתן הפסק או מיום המצאתו.



פסק דין של בית משפט השלום ניתן לערעור בזכות בפני בית המשפט המחוזי ,תוך  45ימים.



ערעורים על פסקי דין של בית משפט השלום שניתנו בתביעות שאינן עולות על  ₪ 300,000יידונו בבית
המשפט המחוזי בשופט אחד ,למעט (1) :תביעות לפיצויים בשל נזקי גוף )כך ,בענייננו(; ) (2ענייני משפחה;
) (3ענייני מקרקעין .לפיכך ,ערעור על פסק הדין בתביעה לפיצויים בשל נזקי גוף יידון בפני  3שופטים.



על החלטת בית הדין לעררים בעניין כניסה לישראל ,שהייה וישיבה בישראל או יציאה ממנה או בענייני
אזרחות וכן על החלטת בית הדין לביקורת משמורת בעניין החזקת שוהים שלא כדין במשמורת ,ניתן
להגיש ערעור מינהלי לבית משפט לעניינים מינהליים.



ערעור מינהלי יוגש לבית משפט שבאזור שיפוטו נמצא בית הדין שעל החלטתו מערערים )בענייננו ,רמלה(.



מכאן שעל פיטר להגיש ערעור מינהלי לבית המשפט לעניינים מינהליים במחוז המרכז.



עתירה נגד החלטה של רשות בקשר להסדרת עיסוקים שונים )כדוגמת ,העיסוק בצלילה ספורטיבית(
תוגש לבית המשפט לעניינים מינהליים .ככלל ,בית משפט לעניינים מינהליים ידון בשופט אחד )הכלל(.



עתירת אסיר נגד החלטת ועדת שחרורים או נציב בתי הסוהר )לפי חוק שחרור על-תנאי( תוגש גם היא
לבית משפט לעניינים מינהליים ,אך תידון ב 3-שופטים )אחד החריגים לכלל(.



בית המשפט המוסמך לפי חוק הנאמנות הוא בית המשפט המחוזי.



ערעור על החלטות מסוימות של בית המשפט המחוזי לפי חוק הנאמנות יוגש לבית המשפט העליון
ברשות בלבד .לדוגמה :אישור מראש של פעולות מסוימות בנאמנות שנעשו בידי הנאמן לטובת
הנאמנות ,הקצבת שכר ומתן הוראות לנאמן ,מינוי נאמן להקדש ,פיטורי נאמן או אישור התפטרותו.

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ
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תאגיד אינו רשאי להגיש תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות ,אך רשאי הוא להגיש תביעה שכנגד.



בבית משפט לתביעות קטנות ,ניתן להגיש תביעה שכנגד כלפי התובע בלבד.



בבית משפט לתביעות קטנות ,נתבע שהגיש כתב הגנה וטוען שהוא זכאי להשתתפות או לשיפוי מאת צד
שלישי בשל כל סכום שייפסק נגדו בתביעה ,רשאי להגיש הודעת צד ג' ,ללא צורך ברשות בית המשפט.



החברה אינה רשאית להגיש את התביעה שכנגד בבית המשפט לתביעות קטנות מאחר שהוגשה הן נגד
התובע )מני( והן נגד שותפו )אורן( ,והיא תוכל להגיש הודעת צד ג' ללא צורך באישור בית המשפט.



עתירה נגד החלטת רשות בעניין מינהל אוכלוסין ועובדים זרים תידון בפני בית המשפט לעניינים
מינהליים ,למעט החלטת ממשלה בנושאים אלה אשר תידון בפני בג"צ.



עתירה נגד החלטת רשות בעניין רישיון לכלי ירייה תידון בפני בית המשפט לעניינים מינהליים.



מצא בית משפט שאין הוא יכול לדון בעניין שבפניו מחמת שאינו בסמכותו המקומית או העניינית,
והוא בסמכותו של בית משפט אחר ,רשאי הוא להעבירו לבית המשפט האחר.



בית המשפט שאליו הועבר עניין כאמור לא יעבירנו עוד.



לעניין זה ,במקרה של העברת דיון בגין חוסר סמכות מקומית ,חל איסור על העברת הדיון פעם נוספת,
גם כאשר נטען הפעם כי בית המשפט נעדר סמכות עניינית .הוא הדין במצב ההפוך  -לא ניתן לטעון נגד
בית משפט שהועבר אליו דיון בשל חוסר סמכות עניינית ,כי הוא נעדר סמכות מקומית לדון בעניין.



על החלטת בית הדין לעררים בעניין כניסה לישראל ,שהייה וישיבה בישראל או יציאה ממנה או בענייני
אזרחות וכן על החלטת בית הדין לביקורת משמורת בעניין החזקת שוהים שלא כדין במשמורת ,ניתן
להגיש ערעור מינהלי לבית משפט לעניינים מינהליים.



עתירה נגד החלטה של רשות ציבורית לפי חוק חופש המידע תידון בבית משפט לעניינים מינהליים.
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סעיף  17לחוק
חופש המידע



ואולם ,אם הוצאה לגבי המידע המבוקש תעודת חסיון לטובת המדינה )כך ,על-פי נסיבות השאלה(,

131

ד

סעיף  37לחוק
בתי המשפט



ערעור על פסק דין של בית דין מינהלי לפי חוק בתי דין מינהליים יידון בבית המשפט המחוזי בשופט אחד.



הסעד למינוי כונס נכסים מצוי בסמכות בית המשפט המחוזי ,מכוח סמכותו השיורית.
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סעיפים  40ו51-
לחוק בתי
המשפט



הסעד לפיצוי כספי בסכום של  ₪ 100,000מצוי בסמכות בית משפט השלום.



ככלל ,כאשר נתבעים סעד כספי וסעד שאינו כספי וכל אחד מהסעדים האמורים הוא בסמכות בית
משפט אחר )כך ,על-פי נתוני השאלה( ,יש לפצל בין הסעדים ולהגיש תביעות נפרדות.
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סעיף י"ב
לתוספת
הראשונה לחוק
הבוררות



הבורר רשאי ,בכל שלב ולאחר שנתן זכות טיעון לבעלי הדין ,להורות על מסירת העניין למומחה ,אך כל

תידון העתירה בפני שופט בית המשפט העליון )ולא בפני בית משפט לעניינים מינהליים(.

בעל דין רשאי להתנגד לחוות דעתו ולבקש לחוקרו.

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ
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ככלל ,אם הורה בית המשפט על איסור פרסום ,רשאי מי שמעוניין בביטול האיסור ,לרבות כלי תקשורת,
להגיש בקשה לביטול האיסור .בקשה כזו תוגש לבית המשפט שנתן את הצו ,ותידון בפני דן יחיד.



על החלטות בית משפט בנוגע לפרסום ניתן להגיש ערעור בזכות לבית המשפט שלערעור.



על החלטת בית משפט מחוזי שניתנה בערעור כאמור ניתן להגיש בר"ע לבית המשפט העליון.



המועד להגשת בר"ע או ערעור כאמור הוא  7ימים.



בית המשפט ידון בבר"ע ובערעור כאמור בדן יחיד.



פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות ניתן לערעור תוך  15יום בפני בית משפט מחוזי ,אם ניתנה
רשות לכך מאת שופט של בית המשפט המחוזי.



ניתנה רשות ערעור ,יראו את כתב הבקשה לרשות ערעור ככתב הערעור.



בית המשפט המחוזי ידון בערעור בשופט אחד.



נתפנתה כהונתו של בורר  -בשל התפטרותו ,פטירתו או העברתו מתפקידו  -רשאי בית המשפט למנות
בורר חליף ,אם אין כוונה אחרת משתמעת מהסכם הבוררות.



פסק דין של בית משפט לעניינים מינהליים בעתירה מינהלית ובתובענה מינהלית ניתן לערעור בזכות,
בתוך  30ימים ,בפני בית המשפט העליון.



אלה הם כללי ההתייצבות לדיון בעתירה מינהלית:
א .התייצב העותר בלבד  -רשאי בית המשפט לקיים דיון בעתירה או לדחות את מועד הדיון.
ב.



בכל מקרה אחר )כאשר איש מבעלי הדין לא התייצב או שהתייצב המשיב בלבד(  -רשאי בית
המשפט למחוק או לדחות את העתירה או לדחות את מועד הדיון.

החלטה של בית משפט לעניינים מינהליים בבקשה למתן צו ביניים נמנית עם רשימת "ההחלטות
האחרות" שניתן לערער עליהן ברשות במהלך ההליך.



הרשות תינתן מאת שופט של בית המשפט העליון שנשיא בית המשפט העליון קבע לכך.



בקשה לרשות ערעור תוגש תוך  15ימים ,ואם תינתן רשות  -יוגש הערעור בתוך  15ימים.



באין הוראה אחרת בדין ,תוגש עתירה מינהלית בלא שיהוי ולא יאוחר מ 45-יום מיום שהחלטת
הרשות פורסמה או מיום שנודע לעותר עליה ,לפי המוקדם.



בית המשפט רשאי לדחות את העתירה אם ראה כי בנסיבות העניין היה שיהוי בהגשתה ,גם אם הוגשה
בתוך המועד של  45הימים.



כאשר נקבע מועד לדיון בעתירה שהוגשה לבג"צ ,יגיש כל צד את עיקרי טיעונו לבית המשפט  3ימים
לפחות לפני המועד שנקבע לדיון.



ביום הקבוע לדיון יהיה כל צד רשאי לטעון על סמך עיקרי הטיעון בלבד.



רצה צד להוסיף טענה או אסמכתא נוספת ,יוכל לעשות זאת רק ברשות בית המשפט ,אלא אם כן
הטענה או האסמכתא הנוספת היא תשובה לעיקרי הטיעון של הצד שכנגד.

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ

ספר שאלות

מערכת בתי המשפט

142

א

סעיף  70לחוק
בתי המשפט

143

ג

סעיפים )37ב(
ו 55-לחוק בתי
המשפט

144

א

סעיף  22לחוק
הבוררות

145

ג

סעיף  5לחוק
בתי משפט
לעניינים
מינהליים

146

ג

-

147

א

סעיפים 68א
ו68-ב לחוק בתי
המשפט

| | 76

ספר שאלות



לא יצלם אדם באולם בית משפט ולא יפרסם תצלום כזה אלא ברשות בית המשפט.



ערעור על פסק דין של בית משפט לעניינים מקומיים יידון בפני בית המשפט המחוזי בשופט אחד.



בעניינים הנדונים בבית המשפט המחוזי בשופט אחד ,רשאי נשיא בית המשפט המחוזי
או סגן הנשיא להורות כי הם יידונו בפני  3שופטים ,בהתקיים אחד מאלה:
א .מיוזמתו של הנשיא או של סגן הנשיא  -בלא צורך בקבלת עמדות הצדדים;
ב.



לבקשת אחד הצדדים  -לאחר שניתנה לבעלי הדין הזדמנות לטעון טענותיהם בעניין זה.

הבורר רשאי ,על-פי פניית בעל דין ולאחר שניתנה לבעלי הדין האחרים הזדמנות נאותה לטעון
טענותיהם ,לתקן או להשלים את פסק הבוררות ,אם היה לקוי באחד מהדברים הבאים:
א .נפלה בפסק טעות סופר ,פליטת קולמוס ,השמטה ,טעות בתיאור אדם או נכס ,בתאריך ,במספר,
בחישוב וכיוצא באלה )אך הבורר אינו מוסמך לתקן תיקון מהותי(.
ב.

הפסק לקוי בעניין שאינו נוגע לגוף הסכסוך.

ג.

אין בפסק הוראה בדבר תשלום ריבית.

ד.

אין בפסק הוראה בדבר הוצאות הצדדים ,לרבות שכר טרחת עורך דין.



חלופה ב' שגויה :בקשה לתיקון פסק בוררות מוגשת לבורר עצמו )ולא לבית המשפט( .ברם ,בית
המשפט רשאי לתקן ליקויים א' ו-ב' תוך כדי דיון בבקשה לאישור הפסק או לביטולו.



חלופות ג' וד' שגויות :בקשה לביטול פסק בוררות מוגשת לבית המשפט )ולא לבורר( ,וזאת אך ורק
לפי "רשימה סגורה" של עילות המתייחסות בעיקרן להתנהגות הבורר ,לשמירה על כללי צדק טבעי
ולחריגתו של הבורר מהסכם הבוררות או מההסמכה שניתנה לו על-ידי בעלי הדין.



ניתן לתקוף החלטה של רשות לפי חוק שירות לאומי-אזרחי בדרך של עתירה מינהלית שתוגש לבית
המשפט לעניינים מינהליים .ככלל ,בית משפט לעניינים מינהליים ידון בשופט אחד.



לבית משפט אזרחי נתונה סמכות טבועה לבטל פסק דין אזרחי חלוט בהתקיים נסיבות שבהן שיקולי צדק
עדיפים על פני שיקולים של סופיות הדיון .כך ,הכירה הפסיקה בסמכות בית משפט לבטל פסק דין במקרה
של תרמית או במקרה של גילוי ראיות שלא ניתן היה להשיגן בשקידה סבירה לפני מתן פסק הדין.



בקשה לביטול פסק דין כאמור תוגש כתובענה חדשה לבית המשפט שנתן את פסק הדין.



חלופות א' וב' שגויות :חלופות אלה באות לבלבל עם הליך פלילי של "משפט חוזר" .ההסדר החקיקתי
לקיומו של "משפט חוזר" הוגבל לפלילים ,ואילו בענייננו מדובר בהליך אזרחי.



בקשה לתיקון הרישום בפרוטוקול תוגש תוך  10ימים מיום המצאתו .בית המשפט רשאי  -לאחר שנתן
לשאר בעלי הדין הזדמנות לטעון את טענותיהם  -להיענות לבקשתו ולתקן את הפרוטוקול.



אם בעל דין מבקש שהדיון יוקלט על חשבונו ,בית המשפט יאפשר זאת .בית המשפט רשאי לסרב לבקשה
רק בהחלטה מנומקת בכתב ,מטעמים מיוחדים ,ובתנאי שהדיון מתועד בדרך אמינה ומדויקת אחרת.
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נשיא בית משפט השלום רשאי להעביר דיון מבית משפט שלום אחד למשנהו באותו מחוז שיפוט.



נשיא בית המשפט העליון רשאי להעביר דיון בין בתי משפט באותה דרגה )שלוםשלום ,מחוזי מחוזי(.



לנשיא בית משפט עליון הכוח "לגבור" על כללי הסמכות המקומית ,אך לא על כללי הסמכות העניינית.



תביעה לאכיפת הסכם מכר מצויה בסמכות בית המשפט המחוזי.



תובענה שכולה במקרקעין תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצויים המקרקעין.



הסכם שיפוט:
א .כאשר הסכם השיפוט נוקט במונחים "בלבד"" ,אך ורק" וכיוצא באלה ,הריהו הסכם שיפוט
ייחודי  -התובענה תוגש לבית המשפט עליו הסכימו הצדדים.
ב.

הסכם שיפוט שאינו נוקט לשון החלטית ,הריהו הסכם מקביל  -התובע רשאי להגיש את התובענה
לבית המשפט עליו הוסכם או לבית המשפט שהוא בעל הסמכות המקומית לפי הכללים הרגילים.



בענייננו ,מדובר בהסכם שיפוט מקביל )שאינו ייחודי( ,ועל כן ניתן להגיש את התביעה לבית המשפט
המחוזי שעליו הסכימו הצדדים )תל-אביב יפו( או לבית המשפט המחוזי שבו מצויים המקרקעין )חיפה(.



ככלל ,בית המשפט המוסמך לדון בכל בקשה בענייני בוררות הוא בית המשפט המחוזי.



לכלל זה חריגים אחדים ,כדוגמת אלה:
א .כאשר בית משפט מעביר עניין לבוררות מיוזמתו ובהסכמת הצדדים שנתקבלה תוך כדי ההליך -
בית המשפט המעביר הוא שידון בכל בקשה בנושא הבוררות.
ב.

כאשר בג"צ העביר את העניין לבוררות  -בית המשפט המחוזי יהיה מוסמך לדון בענייני הבוררות.



לפיכך ,בית המשפט המחוזי מוסמך לדון בענייני הבוררות בין ורד למשרד השיכון ,ואילו בית משפט
השלום מוסמך לדון בענייני הבוררות בין ורד לשי.



חלופה ד' :בהליך ההשגות אושרה גם חלופה ד'  -נתקבלה הטענה כי בג"צ מחזיק בסמכות שבשיקול
דעת ליתן סעד למען הצדק ,ומכאן שאין בהוראת סעיף 79ב לחוק בתי המשפט כדי לשלול את סמכותו.
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