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בי� סדר הדי� בבתי המשפט הכלליי� לסדר הדי� בבתי 

   סוגיית גילוי המסמכי�–משפט למשפחה 

  מאת

  *יצחק כה�

מאמר זה מנתח את המתח שבי� תקנות סדר די� האזרחי הכלליות לבי� תקנות 
המאמר . המשפחה בכלל ואת המתח ביניה� בהליכי הגילוי המוקד� בפרט

שאלת החלת� של הליכי הגילוי המוקד� ע� , פוזיטיבית ונורמטיבית, מתמודד
ההסדר השולל מבתי המשפט . הכלליי� בבית המשפט לענייני משפחה

למשפחה את האפשרות למת� צו לגילוי מסמכי� ועיו� בה� עלול להוביל 
הנותני� אמו� בבני משפחת� המנהלי� את כספי , לפגיעה אנושה בבני משפחה

צמ� חסרי גישה למסמכי� ואינ� ע� פרו� הסכסו� ה� מוצאי� את ע. המשפחה
הסדר זה אינו מתיישב ע� התכלית הראויה . מכירי� את היק� נכסי המשפחה

על עוד� הגילוי והשקיפות הראוי בו ועל השאיפה , בבית המשפט למשפחה
חלקו הראשו� של המאמר עוסק בביקורת . לסיי� תיקי� במהירות וביעילות

המאפשרות לבתי המשפט למשפחה , תאורטית על הצדקת� של הוראות החקיקה
חלקו השני מציג את הבעייתיות בהוראות אלו בסוגיית גילוי . לסטות מסדרי די�

החלק השלישי מתאר . המסמכי� ואת פרשנות� והסתייגות� של ערכאות הערעור
החלק הרביעי מבקר מרד זה . את המרד של בתי המשפט למשפחה בפרשנות זו

החלק החמישי בוח� לעומק את . ת הרוחביותובוח� את השלכותיו הנורמטיביו
המצב המשפטי בכמה שיטות משפט ברחבי העול� ושואב מה� הצעות שיש 

הצעות אלו . בה� כדי לייעל את הליכי הגילוי המוקד� בבית המשפט למשפחה
עשויות לתרו� ג� להרמוניה חקיקתית ע� הסדרי� אחרי� בשיטת המשפט 

  .הישראלית
  

 הרקע. 1; די של בית המשפט למשפחה ונגזרותיואופיו הייחו. א. מבוא
היחס בי	 סדרי הדי	 בבית משפט . 2; ההיסטורי להקמתו של בית המשפט למשפחה

 מושב המפלט של בית המשפט –לחוק ) א(8סעי� . 3; למשפחה לסדרי הדי	 הכלליי�

הסדר גילוי המסמכי� בבתי  .1; הלי� גילוי המסמכי� .ב.  ניתוח וביקורת–למשפחה 

_____________________________________  

 מורה מ� החו�. הפקולטה למשפטי� הקריה האקדמית אונו, מרצה בכיר, דוקטור למשפטי�  *
  .בפקולטה למשפטי� באוניברסיטה העברית

דודי שוור� ולשופט בית המשפט העליו� יצחק עמית על הערותיה� ' תודתי נתונה לפרופ  
אשר סייעו לי להוציא דבר מוגמר , וכ� לקוראי� האנונימיי� ולמערכת כתב העת. המחכימות
   .מתחת ידי

 .בר איל�' אונ,  מרכז רקמ�מאמר זה מבוסס על דברי� שנשאתי בכנס השנתי השביעי של  
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הא� חל הסדר  .3; הסדר גילוי המסמכי� בבית המשפט למשפחה .2; המשפט הרגילי�

מרד בתי משפט . ג. הלכת בוטח? גילוי המסמכי� הכללי בבית המשפט למשפחה

הוראות  .1 ; מקורות נורמטיביי� לאימו� הליכי הגילוי המוקד�–למשפחה 

נאי� הפרוצדורליי� יצול בי	 התפ. 2; כמקור סמכות לגילוי מסמכי�" המשפט-קד�"

 לחוק יחסי 11סעי�  .4; ציו	 המסמכי� בתצהיר האימות  .3; לבי	 ההוראות הכלליות

הסנקצייה בעקבות הפרת	 של הוראות  .5; ממו	 כצינור אימו� של הלי� גילוי המסמכי�

קונסטרוקציות בתי . 1; ביקורת על פסיקת� של בתי המשפט למשפחה. ד.  מסמכי�גילוי

ביקורת על אימו� חלקי� מסוימי� . 2;  נדחות על ידי ערכאות הערעורהמשפט למשפחה

  ;המשפט המשווה. 1; המשפט המשווה והצעות פתרו�. ה. בלבד מסדר הדי	 הכללי

 אימו� ההסדר הקיי� במשפט המשווה ובבית הדי	 –קריאה למתקי	 התקנות . 2

  .�סיו. סיכו�. י משפט למשפחה לבתי המשפט הכלליי�תמב. 3; לעבודה

  מבוא

בכמה אחת  משפחה מרבית ענייני המעמד האישי שלנוהלו רבות  במש� שני�

 בית ,רבני עסק בהלי� הגירושי� גופו ובחלק מהסוגיות הנלוות אליובית הדי� ה: ערכאות

 לנוער עסק בענייני בית משפט, שלו� עסק בענייני חזקה בדירת המגורי�ה משפט
י� הדיו� בענייני משפחה אחת בפיצול . יתרת משפט המחוזי עסק בכל הובי, הקטיני�

מנע מכל שופט ושופט את התמונה המשפחתית הכוללת והקשה עליו השונות הערכאות 

פיצול זה יצר ג� כפל התדיינויות והארי� את דרכ� של בני הזוג .  ושל�לית� פתרו� מקי�

חו הוקמו  ומכו1, נחקק חוק בית המשפט לענייני משפחה1995 בשנת .אלי סיו� הסכסו�

כל הסמכויות הנוגעות לאותה משפחה רוכזו . בתי משפט לענייני משפחה בישראל

בד בבד ע� הקמת בתי המשפט התעורר הצור� להסדיר את סדרי הדי� . בערכאה אחת

 המסדירות את הפרוצדורה הדיונית 2,תקנות סדר הדי� האזרחי. שינהגו בבתי משפט אלו

לכ� הוחלט לשלב בתקנות . סכסוכי� משפחתיי�לא התאימו ל, ברוב ההליכי� בישראל

   3.הכלליות חלק ייחודי אשר הותא� לצרכיו המיוחדי� של הסכסו� המשפחתי
מאמר זה ינתח את המתח שבי� התקנות הכלליות לבי� תקנות המשפחה בכלל ואת 

המאמר יתמודד ע� שאלת החלת� של . המתח ביניה� בהליכי הגילוי המוקד� בפרט

 בית משפט –להל� (המוקד� הכלליי� בבית המשפט לענייני משפחה הליכי הגילוי 

לצור� כ� . המאמר ג� יבח� את סוגיית גילוי המסמכי� במשפט המשווה). למשפחה

חלקו הראשו� יעסוק בביקורת תאורטית על הצדקת� של : יחולק המאמר לחמישה חלקי�

. � ומדיני ראיותהמאפשרות לבתי המשפט למשפחה לסטות מסדרי די, הוראות החקיקה

ועקב כ� את , חלקו השני יציג את הבעייתיות בהוראות אלו בסוגיית גילוי המסמכי�

_____________________________________  

 ). החוק– להל� (393ח "ס, 1995�ה"תשנ, יני משפחהיחוק בית המשפט לענ   1
 ).  התקנות– להל� (2220ת "ק, 1984�ד"תשמ ,תקנות סדר הדי� האזרחי   2
  ). תקנות המשפחה– להל�( לתקנות סדר הדי� האזרחי 1'חלק ג   3



   –בי� סדר הדי� בבתי המשפט הכלליי	 לסדר הדי� בבתי משפט למשפחה   ב"עתש ו די� ודברי	

  סוגיית גילוי המסמכי	

407  

החלק השלישי ינתח את התמודדות� של בתי . פרשנות� והסתייגות� של ערכאות הערעור

החלק . הכובלת את ידיה� בסוגיית גילוי המסמכי�, המשפט למשפחה ע� פרשנות זו
מודדות� של בתי המשפט למשפחה ויטע� כי היא חותרת הרביעי יבקר את דר� הת

החלק החמישי יבח� את המצב המשפטי בסוגיה . למעשה תחת פסיקת ערכאות הערעור

לאור שיטות אלו אציע פתרו� שיהיה בו כדי לייעל . זו בכמה שיטות משפט ברחבי העול�

. ה חקיקתיתאת הליכי הגילוי המוקד� בבית המשפט למשפחה וג� כדי לתרו� להרמוני

אשר יסייעו בידי להנהיר ולחדד את , המאמר כולו ילווה מפרק לפרק במטפורה ומשל

  .את ביקורתי כלפיו ואת המלצותיי לתיקונו, המצב המשפטי הקיי�

 השולל מבתי המשפט –אקדי� ואומר כי ההסדר הקיי� כיו� במשפט הישראלי 

והשולל הטלת סנקציות על , למשפחה את האפשרות למת� צו לגילוי מסמכי� ועיו� בה�

.  עלול להוביל לחוסר צדק ולפגיעה ניכרת בחלק מבני המשפחה–צד המסתיר מסמכיו 
הנותני� אמו� בבני משפחת� ומפקידי� בידיה� את ניהול עסקיה של , אות� בני משפחה

או מחוסר , הללו נמנעי� במודע. עלולי� למצוא את עצמ� בנחיתות דיונית, המשפחה

ע� פרו� הסכסו� ה� . מלתעד פעילויות פיננסיות ועוד, שמר מסמכי�מל, מודעות

למסמכי� ומשו� שאינ� מכירי� את  מוצאי� את עצמ� חסרי אוני� בגלל היעדר גישת�

בסכסו� בי� בני זוג הדבר עלול לית� יתרו� דיוני רב בידי ב� הזוג . היק� נכסי המשפחה

ר הקיי� כיו� מתיישב ע� תכלית ספק רב א� ההסד. המנהל את כספי המשפחה ועסקיה

ספק רב א� הפתרונות שיצרו הערכאות הדיוניות . הקמתו של בית המשפט למשפחה

מהו אפוא הפתרו� הראוי והרצוי בסוגיית גילוי . הולמי� וראויי� בשיטה הדיונית

  . בנושאי� אלו יעסוק מאמר זה? המסמכי�
שולל מבתי המשפט את בית המשפט העליו� הישראלי פירש את ההסדר התחיקתי כ

הסמכות להענקת צווי גילוי ועיו� וכשולל את הסמכות להפעיל סנקציות כדוגמת מחיקת 

פרשנות זו כובלת את ידיה� של בתי המשפט ומונעת מה� להגיע לחקר . כתבי טענות

הדבר אינו מתיישב ע� התכלית הראויה . האמת ולפתור סכסוכי� ביעילות לאור הצדק

צד . ככל האפשר  להגיע לפתרו� מהיר ומוסכ� על הצדדי�–ה בבית המשפט למשפח

אינו מוכ� להתפשר , שאיננו זוכה לראות את מסמכיו של הצד האחר מתבצר בעמדתו

במאמרי אתמודד ע� . ומסרב להשלי� ע� הכרעה משפטית הניתנת על סמ� יריעה חלקית

א� יותר , פחהראוי לתת עוד� סמכויות דווקא לבתי המשפט למשהסדר זה ואטע� כי 

 סמכויות לבתי המשפט ג� ימנע התכתשויות של עוד�. מהמקובל בבתי משפט הרגילי�
ככל שאכ� יובטח לה� כי מערכת , בני המשפחה טר� פרו� הסכסו� על שמירת מסמכיה�

במאמרי אטע� כי יש להפקיד סמכויות אלו בידי . המשפט תעניק לה� הגנה ביו� סגריר

 חקיקה מפורשת ולא במסגרת שיקול הדעת של כל בית המשפט למשפחה במסגרת

הצעתי זו שואבת השראה מהמצב המשפטי הקיי� בשיטות משפט . ערכאה וערכאה

  . כפי שאראה בפרקו החמישי של המאמר, ברחבי העול�
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  אופיו הייחודי של בית המשפט למשפחה ונגזרותיו .א

  הרקע ההיסטורי להקמתו של בית המשפט למשפחה   .1

 פיצול כדי לפתור. דיו� בסכסו� משפחתי אחד פוצל לכמה ערכאות, ואכאמור במב

והיא המליצה לרכז את כל הדיוני� בסכסו� משפחתי אחד , זה מונתה ועדת שיינבוי�

בדוח הוועדה ".  שופט אחד–משפחה אחת : "ההמלצות הונעו מהרעיו�. בערכאה אחת

ה עמוקה יותר ברקמה צוי� כי כל סכסו� משפחתי שמגיע לבית משפט מלמד על מחל

במבוא  4.לפיכ� אי� להסתפק בהכרעה נקודתית כי א� בטיפול מקי�. המשפחתית
: שלפיו, צוטט החלק האופרטיבי של דוח הוועדה 5משפחההלהצעת חוק לתיקו� דיני 

יאפשר , ימנע כפילויות בדיו� ובהכרעות שיפוטיות, ריכוז סמכויות ייעל את המערכת"

יקצר את ההתדיינויות וכפועל יוצא יביא לפתרונות טובי� , תרפתרו� שיטתי ומגובש יו

 המדגיש את ייחודהחוק .  מיד לאחר מכ� נחקק חוק בית המשפט לענייני משפחה6".יותר

 ראייה כדי להבטיח בידי שופט אחד אחת ירוכזו ויידונו תיקיה של משפחה :של הערכאה

 הקמת בית 8.ועוד"  סיועיחידת "פועלת ליד בית המשפט 7.גלובלית של כל סכסו�

זה נקבע בחוקי� . המשפט למשפחה לא באה להתמודד כלל ע� שאלת הדי� המהותי

 החוק מסמי� את שר המשפטי� 10. החוק דנ� עוסק בעיקר בהיבטי� הדיוניי�9.רבי�

בית ,  הווה אומר11.לקבוע כי בית משפט שלו� מסוי� ישב כבית משפט למשפחה
בשונה מבתי , פרד ממערכת בתי המשפט הרגילי�המשפט למשפחה הוא חלק בלתי נ

 למרות זאת החוק מסמי� את שר המשפטי� להסדיר סדרי די� ייחודיי� 12.הדי� למיניה�

_____________________________________  

 להל� (19�18 'בעמ, )ו"תשמ (דיני המשפחהעדה לבחינת יישו� ודוח הו ,משרד המשפטי�   4
 6558/99א "רעואחד הבולטי� הוא , הדברי� צוטטו בלא מעט פסקי די�).  ועדת שינבוי�–

  ).חבס עניי� – להל� (342 ' בעמ,337) 4( נדד"פ, חבס' חבס נ
 . 152ח "ה, 1994�ה"תשנ, )ריכוז סמכויות השיפוט(משפחה ההצעת חוק לתיקו� דיני    5
  . 13' בעמ) 4 הערה, לעיל(ועדת שינבוי� דוח    6
7    � .  לחוק בית המשפט לעניני משפחה6סעי
8    �  .  לחוק בית המשפט לעניני משפחה5סעי
חוק לתיקו� דיני ; 120ח "ס, 1962�ב"תשכ, כגו� חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות   9

 .  ועוד63ח "ס, 1965�ה"תשכ, חוק הירושה ; 72ח "ס, 1959�ט"תשי, )מזונות(המשפחה 
 הפרקליט ,"1995�ה"תשנ, המשפט לענייני משפחה�חוק בית" גייפמ� הושעיו ארבל �ד: ראו   10

  .431) ז"תשנ(מג 
11    �  . לחוק בית המשפט לעניני משפחה2סעי
 תיק ש� נקבע כי העברת .277) 1(ד כב"פ, שרפסקי נגד שרפסקי 328/67א "ע: ראו למשל   12

 �מבית המשפט , 198ח "ס, 1984�ד" תשמ,]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט 79מכח סעי
פי  והערעור עליה הוא בזכות א� על ,השלו� או המחוזי לבית הדי� הרבני נחשבת פסק די�

וא� , זאת משו� שהתיק יצא את מערכת בתי המשפט הרגילה. שזו החלטת ביניי� במהותה
  . יההערעור עליו לא יחזירו אל
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בתו� התקנות הכלליות " שתל"שר המשפטי� ,  ואכ�13.בבית המשפט לענייני משפחה

:  הללו מושתתי� על היסודות האלה14.סדרי די� מיוחדי� בבית המשפט למשפחה
עיכוב במת� החלטה עלול ; רכת המשפחתית היא דינמית ומצריכה פתרונות מידיי�המע

ההחלטות אמורות להינת� על סמ� אינפורמציה מעודכנת ; לגרו� נזק שאינו נית� לתיקו�

 האפשרויות לפתרו� סכסוכי� קוד� ניהול את מרבי להביא לניצול ראוי; ומהימנה

   15.המשפט

מסילות : המצב המשפטי אשתמש במטפורה הזאת את האוז� ולהנהיר את ברכדי לס

 ה� 16.ה� קיימות זה שני� רבות. רכבת סדר הדי� האזרחי ה� מסילות ברזל העשויות פלדה

מסילות אלו ה� סדרי הדי� וה� נושאות . נוקשות ועוברות תיקוני� מעת לעת, רחבות מאוד

, משפט השוני�הרכבות השונות ה� ענפי ה. את רוב רוב� של רכבות ההליכי� בישראל

בני זוג וילדיה� . אול� כול� נוסעות על אות� המסילות ופועלות על פי אות� סדרי די�

ה� נאלצו לנסוע על . שנקלעו לנסיעה ברכבות הכלליות לא קיבלו את היחס הראוי לה�

בנסיעה אל עבר היעד , בנוס�. גבי אות� מסילות נוקשות שלא הותאמו לה� במיוחד

 מרכבת השלו� לרכבת המחוזי –שפחה לעבור מרכבת לרכבת הנכס� נאלצו בני המ

לא אחת היה עליה� להיפרד מילדיה� ולשלוח . וחוזר חלילה" דתית"ומש� לרכבת ה

. טלטלות הדר� במסילות הכלליות לא היטיבו ע� בני המשפחה. אות� ברכבת הנוער

קנות  הוחלט לאמ� את מס1995בשנת . כרגיל בישראל הוקמה ועדה. המצוקה גברה

לכל .  רכבת המשפחה–הוועדה ולצר� רכבת חדשה למער� הרכבות הקיי� בישראל 

צרות יותר , לרכבת זו הותאמו מסילות סדרי די� ייחודיות. משפחה נית� קרו� נפרד

  . וכ� נוסעיה הרגישי� לא יסבלו מטלטלות הדר�, ועדינות יותר

_____________________________________  

דוח ועדת :  ראו.בי� המלצות ועדת שינבוי� נכללה המלצה למסגרת פרוצדורלית שונה   13
. 444' בעמ) 10 הערה, לעיל(ארבל וגייפמ� : כמו כ� ראו. 24' בעמ) 4 הערה, לעיל(שינבוי� 

 שתמלי� על סדרי די� ,1992ידה הקי� ועדה בשנת ג� בית המשפט העליו� במדינת פלור
 .Michael L : ראו.השוני� מסדרי הדי� הכלליי�, ייחודיי� בבית המשפט למשפחה

Hastings and George S. Reynolds, “The New Family Law Rules - What You Must 
Know”, 70 Fla. Bar J. (1996) 14.   

  . 1946ת "ק, 1995�ה"תשנ, )3' מסתיקו� (תקנות סדר הדי� האזרחי    14
 לפסק 9פסקה , �בומב' נ) בומב�(מנדלסו�  12631/00 )א"משפחה ת (ש"תמ: ראו למשל   15

ואלו ג� המטרות המקובלות ). בובמ� עניי� – להל�) (14.12.2001,  בנבופורס�(הדי� 
 Norman: כ� למשל באריזונה, בשיטות המשפט השונות ביסד� את בית המשפט למשפחה

J. Davis, “A Reference Guide to the New Family Court Rules”, AZ Attorney (2006) 
42, pp.42-43. “The new family court rules were designed to reduce the harm to 
families and children that is inherent in civil litigation, to more closely fit the needs of 
families in conflict, to simplify and reduce unnecessary delays in court proceedings, 
and to bring a less adversarial and more problem-solving approach to family 

disputes”.  
וכעבור כעשרי� שנה התגלגלו , 1963�ג"תקנות סדר הדי� האזרחי הותקנו עוד בשנת תשכ   16

 .  לתקנות סדר הדי� האזרחי530תקנה :  ראו.וכחיתלצורת� הנ
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� בבית המשפט אופיו המיוחד של הסכסו� המשפחתי אמור לעצב את סדרי הדי

אופי זה אמור להשפיע על הגישה הדיונית שלפיה יפורשו ויופעלו כללי הדיו� . למשפחה

לש� בחינת הגישה הדיונית הראויה בבית המשפט למשפחה . בהליכי� בבית משפט זה

הליכי� הכלליי� ראוי לבחו� בפרספקטיבה רחבה יותר את השיטה הדיונית הקיימת ב

שיטה הדיונית המקובלת מקדמת דנא בשיטה הישראלית היא ה,  ובכ�.בשיטה הישראלית

 נשענת על אמריקאית והיא� שיטה זו נשאבת מהשיטה האנגלית. רסריתווהשיטה האד

 השיטה מבוססת על 17.התפיסה כי יש להפקיד את מערכת ניהול ההלי� בידי בעלי הדי�

. ת המשפטכללי� ברורי� ואחידי� שתכלית בריאת� היא לכבול את התערבותו של בי

שיטה זו מניחה כי תנאי� אלו יביאו לפריסה רחבה יותר של המסכת העובדתית בפני בית 

המאפיינת את שיטות המשפט ,  האינקוויזיטוריתהגישהלעומת זאת  18.המשפט

 גורסת כי הדר� הטובה יותר לגילוי האמת טמונה בהפקדת ניהול ההלי� ,הקונטיננטליות

. שרת לשופט התערבות רחבה יותר בניהול ההלי� גישה זו מאפ19.בידי בית המשפט

, בי� היתר בהשפעת המהפכה החוקתית והחלת עקרונות תו� הלב, החל משנות התשעי�

רסריי� הקלאסיי� תו� אימו� יסודות ווכרסו� ביסודות האדבשיטה הישראלית  חל

לסדר  פרי דיוני הוועדה המייעצת 21, כזהו למשל הלי� הדיו� המהיר20.�יאינקוויזיטורי

 טענותיה� בתצהיר ולצר� מראש את כל גבותובו מחויבי� בעלי הדי� ל, די� אזרחי

צהור כתבי הטענות וִת, הליכי הגילוי המוקד� הופקעו מיזמת� של בעלי הדי�. מסמכיה�

   22.בא למנוע מה� להכחיש טענות אמתיות

וא הרציונל המרכזי המנחה את הפעלת הכללי� הדיוניי� בבתי המשפט הכלליי� ה

בירור� , מהות�, ו הצדדי�הצבת הפלוגתאות השנויות במחלוקת בי, אפוא גילוי האמת

 לעומת זאת מול עיני מעצבי ההסדר בבית המשפט למשפחה עומדת 23.וההכרעה בה�

ה� במהל� ההלי� , משפחה זו תמשי� לחיות יחד". בעלי די� יריבי�"משפחה ולא 

 המשפט למשפחה איננה בירור התכלית המרכזית של בית. המשפטי וה� לאחריו

, האפשרככל , מהיר ויעיל של הסכסו� בדר� שתהיה, הפלוגתאות כי א� פתרו� כולל

_____________________________________  

 .John H. Langbein, “The German Advantage in Civil Procedure”, 52 U :ראו למשל   17
Chi. L. Rev. (1985) 823 ;ולעומתו: John C. Reitz, “Why We Probably Cannot Adopt 

the German Advantage in Civil Procedure”, 75 Iowa L. Rev. (1990) 987.   
  . 41' בעמ) ז"תשס( תהליכי� ומגמות,  חידושי�� סדר די� אזרחי, דודי שוור�: ראו   18
19   Richard Eggleston, “What is Wrong with the Adversary System?”, 49 ALJ (1975) 

428; Arthur R. Miller, “The Adversary System: Dinosaur or Phoenix”, 69 Minn. L. 
Rev. (1984) 1.  

  . 50' בעמ) 18 הערה, לעיל(שור�    20
 .820ת "ק, 2001�א"תשס, )5' תיקו� מס(תקנות סדר די� האזרחי    21
  . טז לתקנות214�א214תקנות , תובענות בסדר די� מהיר: 1ז"ראו פרק ט   22
 לעיל הערה ( שוור�:ראוכמו כ� . האזרחי לתקנות סדר הדי� 524� ו92תקנות :  ראובעניי� זה   23

 ).66 הערה, להל�(וכ� דבריו של קרייני , 98' בעמ) 18
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 פתרו� מוסכ� הוא חיוני לש� התמודדות ע� המאפיי� 24.מוסכמת על הצדדי�

 ובעיקר הואיל ומדובר במערכות יחסי� מתמשכות הרבה ,האמוציונלי של סכסוכי� אלה

דומה כי אופי הסכסו� המשפחתי ותכלית זו של בית . י�מעבר להליכי� המשפטי

 אופיו של 25.רסרית הקלאסיתווהמשפט למשפחה אינ� מתיישבי� ע� השיטה האד

יתר של בית המשפט ה� באיסו� הראיות וה� � סכסו� זה וייחודו מחייב לכאורה התערבות

וא מקד� את הא� ה,  הג� שנכו� יותר לבחו� כל כלל דיוני בפני עצמו26.בניהול ההלי�

  ? העומדת ביסוד הקמתו של בית המשפט לענייני משפחה א� לאותכלית ה

_____________________________________  

,  והטקסט הסמו� להערה זו)ריכוז סמכויות השיפוט(משפחה ה לתיקו� דיני ראו הצעת חוק   24
בשיטות המשפט השונות מטרות אלו מופיעות כחלק מדבר ). 4 הערה, לעיל (חבסוכ� עניי� 
 .Nova Scotia Civil Procedure Rules, .N.S. Reg: למשל בשיטת המשפט בקנדה, החקיקה

70.01 (Can.). “The purposes of this Rule are: (a) to secure the just, speedy and 
inexpensive resolution of family law issues; (b) to provide a less adversarial, more 
participatory and understandable process to assist the parties to arrive at fair and 
durable resolutions; (c) to reduce conflict and tension amongst family members during 
the process of resolving disputes and to encourage parties to resolve disputes 
amicably; and (d) where a child is involved, to assure the best interests of the child 

procedurally, as well as substantively.”)  חוק הפרוצדורה האזרחית של נובה –להל� 
  ).קנדה, סקוטיה

 התמונה ].... [שרוב רובו בסתר ואפס קצהו בגלוי, זוג� של סכסו� בי� בניטבעו"באשר    25
הנוצרת לעיני בית המשפט עלולה להיות מרוסקת ומעוותת ובלתי נאמנה למציאות 

). ברזני עניי� – להל� (322' בעמ, 317 )2(ד לה"פ, ברזני' ברזני נ 410/80א "ע, ..."לחלוטי�
 ,375) 5(נא ד" פ,ב� שוש�' ב� שוש� נ 6810/97א "ברעחזר על דבריו אלו ג� שופט טירקל ה

כ� רואה זאת ג� המחוקק בקליפורניה בקבעו בחקיקה  ).ב� שוש� עניי� –להל�  (377 'בעמ
 CAL. FAM. CODE. § 2100 (b): “Sound public policy further favors the:עצמה כי

reduction of the adversarial nature of marital dissolution and the attendant costs by 
fostering full disclosure and cooperative discovery”)  חוק המשפחה של –להל� 

  ). קליפורניה
, 830' בעמ) 17 הערה, לעיל (Langbeinוכ� . 438' בעמ) 10 הערה, לעיל(ארבל וגייפמ� : ראו   26

 From the standpoint of comparative civil procedure, the most important“: הכותב
consequence of having judges direct fact-gathering in this episodic fashion is that 
German procedure functions without the sequence rules to which we are accustomed 
in the Anglo-American procedural world. The implications for procedural economy 
are large. The very concepts of ‘plaintiff’s case’ and ‘defendant’s case’ are unknown. 
In our system those concepts function as traffic rules for the partisan presentation of 
evidence to a passive and ignorant trier. By contrast, in German procedure the court 
ranges over the entire case, constantly looking for the jugular… for the issue of law or 
fact that might dispose of the case. Free of constraints that arise from party 
presentation of evidence, the court investigates the dispute in the fashion most likely 

to narrow the inquiry”.  
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  היחס בי� סדרי הדי� בבית משפט למשפחה לסדרי הדי� הכלליי�  .2

בתחילת תקנות המשפחה מופיעה תקנה המסדירה את היחס הפורמלי בי� תקנות 
  : המשפחה לתקנות הכלליות

ענות שנדונות בבית המשפט הוראות פרק זה יחולו על תוב )א.(ב258

  [...]לעניני משפחה

הגדרות והוראות אחרות שבתקנות אלה יחולו על תובענות בעניני  )ב(

  . ובשינויי� המחוייבי� לפי העני�, משפחה ככל שאינ� סותרות חלק זה

סעיפה הראשו� של ההוראה מגדיר וקובע כי סדרי הדי� שיפורטו להל� ה� שיחולו 

סעיפה השני של ההוראה קובע .  אכנה זאת ההסדר הספציפי–בבית המשפט למשפחה 
כי התקנות הכלליות יחולו בבית המשפט למשפחה ככל שאינ� סותרות את תקנות 

  .  אכנה זאת ההסדר השיורי–המשפחה 

 ,א� אשוב למטפורת רכבת המשפחה אומר כי בשל הרצו� להפעיל רכבת זו מיד

מסילות סדר הדי� (המסילות הכלליות הוחלט למק� את פסי מסילותיה בינות לפסי 

ג� תחנת� הסופית . כתב התביעה: נקודת המוצא של הרכבות היא אותה נקודה). האזרחי

הרכבות נוסעות באותה הדר� וא� עוצרות באות� . הענקת הסעד: היא אותה תחנה

כאשר מגיעה רכבת המשפחה למקטעי . אלא שלכל אחת מה� מסילות משלה, התחנות

היא תפתח את גלגליה אל עבר , יי� לא הונחו בשבילה מסילות ייחודיותדר� שבה� עד

על מסילות אלו תימש� נסיעתה עד אשר תגיע . המסילות הרחבות יותר ותיסע על גביה�
או אז תקפל היא את גלגליה . שוב למקטע דר� שבו נסללו בשבילה מסילות ייחודיות

את דרכה במקטעי� הבאי� אל עבר וכ� תמשי� הרכבת . ותתכנס למסילותיה הצרות יותר

  .יעדה הסופי

הבחירה לשלב את פסי מסילות רכבת המשפחה בינות לפסי מסילות רכבות , לטעמי

. היא נכונה ויעילה, סדר הדי� האזרחי כדי להיעזר באחרונות במקטעי הדר� החסרי�

ה לרבות הורא, בשילוב� של תקנות המשפחה כפרק בתו� תקנות סדר די� אזרחי, כלומר

יש מ� , הקובעת כי במקומות שאי� הוראות ייחודיות יש לפנות להוראת הכלליות

א� אשווה זאת לשילובה של רכבת ייחודית אחרת במער� הרכבות בשיטה . היעילות

. תוסי� ותתחדד היעילות בהסדר דיני המשפחה, הלא היא רכבת דיני העבודה, הישראלית
בנפרד מפסי , ילות חדשי� לחלוטי�בדיני העבודה החליט המחוקק להניח פסי מס

הדבר הזקיקו להניח את כל מסלול המסילות . מסילות סדר הדי� האזרחי ולא בינותיה�

 העושר 27.מחדש מבלי לנצל את האפשרות להיעזר במסילות הקיימות זה עשרות בשני�

_____________________________________  

ראו . 345ת "ק, 1991�ב" תשנ,)סדרי די�(תקנות בית הדי� לעבודה במלבד הפניות בודדות    27
129� ו53תקנות : למשל .  
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, התקדימי� המשפטיי�, המשפטי שהצטבר ומצטבר סביב תקנות סדר הדי� האזרחי

נמנעי� מלחול ישירות על המסגרת הדיונית בבית הדי� , קה ותיקוני חקיקהשינויי חקי
, התוצאה היא כי מעת לעת מתקיי� בבית הדי� הלי� הנוגע להיבטי� דיוניי�. לעבודה

 לעומת זאת 28.שהיה עשוי להתייתר לו שולבו תקנות בית הדי� לעבודה בתקנות הכלליות

 את מסילות רכבת המשפחה בינות בבית המשפט למשפחה בחר מתקי� התקנות לשלב

הג� שעדיי� אינו ,  דומני כי זהו ההסדר היעיל29.למסילות הקיימות ולהיעזר בניסיונ�

  . כפי שאטע� לקמ�, למצער בהליכי גילוי המסמכי�, מושל�

   – מושב המפלט של בית המשפט למשפחה –לחוק ) א(8סעי�   .3

  ניתוח וביקורת 

מער� סדרי הדי� בבית המשפט למשפחה במער� עד כא� תיארתי את השתלבותו של 
המחוקק הראשי ומתקי� . בתוספת סדרי די� ייחודיי� לו לעצמו, סדרי הדי� הכללי

התקנות לא הסתפקו בכ� וראו לנכו� לצייד את שופטי בית המשפט למשפחה בהוראה 

  :הקובעת, לחוק) א(8הלא היא הוראת סעי� , נוספת וחשובה

לפי , שאי� עליו הוראה אחרת,  ראיות וסדרי די�בכל עני� של דיני )א.(8

ינהג בית המשפט בדר� הנראית לו הטובה ביותר לעשיית משפט , חוק זה

אי� בהוראה זו כדי לגרוע מכללי חסיונות עדי� או כללי ראיות ; צדק

  . חסויות

_____________________________________  

ש� הגיעה . 227) 3(ד מח"פ, ארצי לעבודהבית הדי� ה'  של� נ�1520/94 "בג: ראו למשל   28
בית . � השאלה א� ערעור על החלטת רש� בית הדי� האזורי היא בזכות או ברשות"עד בג

� הפ� החלטתו וקבע כי אכ� המחוקק סת� "בג. הדי� הארצי קבע כי הערעור הוא ברשות
 �ולכ� יש , 70ח "ס, 1969�ט"תשכ, לחוק בית הדי� לעבודה) ב(27ולא פירש העניי� בסעי

 �כהוראת סעי� , וממנה עולה כי הערעור הוא בזכות, לחוק) א (27למצוא את התשובה בסעי
סוגי (כ� למשל התקבל לאחרונה צו בתי המשפט ]. נוסח משולב[לחוק בתי המשפט ) ב(96

שמטרתו ייעול מהל� , 1116ת "ק, 2009�ט"תשס, )החלטות שלא תינת� בה� רשות ערעור
 איננוצו זה . ו קובע כי לא תינת� רשות ערעור על החלטות ביניי� מסוימותהצ. הדיו� וקיצורו

ואי� לנו , מוחל ישירות בבית הדי� לעבודה משו� שהוא אינו חלק ממערכת בתי המשפט
  . אלא להצטער על כ�

: ש�) 15 הערה, לעיל (Davis:  ראו.בדר� זו פעל המחוקק באריזונה ומאות� שיקולי�   29
“Although the Committee on Rules of Procedure in Domestic Relations Cases was 
established by the Supreme Court to accomplish these goals by drafting new rules, the 
Committee had no desire to make wholesale changes to the civil rules simply for the 
sake of change. Indeed, years of research, debate, and drafting by many eminent legal 
scholars at the national and state levels went into the creation and evolution of the 
civil rules. Much discussion by the Committee focused on the need to stay true to 
concepts in the civil rules where it made sense to do so, and to reap the concomitant 
benefit of literally thousands of past and future appellate decisions interpreting these 

rules”.  
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  : הקובעת, ב258על סעי� זה הוסי� מתקי� התקנות את הצלע השלישית של תקנה 

פט רשאי לסטות מהוראות שבפרקי� אחרי� שבתקנות אלה בית המש)ג(
ולנהוג בדר� הנראית לו הטובה ביותר לעשיית משפט , 1ב"למעט פרק כ

   ...צדק

הרציונל ביסוד הוראות אלו מתיישב היטב ע� הרציונל שביסוד הקמתו של בית 

כדי להגיע להכרעה מהירה וצודקת כנדרש בסכסו� . כדלעיל, המשפט למשפחה

יש צור� לשחרר את השופט מכבלי , וכדי להגיע לפתרו� מוסכ� ככל האפשר, משפחתי

, סדרי הדי� הכלליי� מתבססי� על נורמות מסוג כללי�. סדרי הדי� ודיני הראיות

 מטרות אלו הופכות את סדרי הדי� 30.שמטרת� אחידות וודאות בהלי� המשפטי

. א יגיעו לעיונו של השופטהיעדר הגמישות עלול לגרו� כי ראיות חיוניות ל. לנוקשי�

היעדר מסמכי� ובהיעדר , המתאפיי� בהיעדר תיעוד, חשש זה מתגבר בסכסו� המשפחתי
) א(8הוראת סעי� . נכונות מצד עדי� פוטנציאליי� להיות חלק מהסכסו� המשפחתי

לחוק עשויה לסייע בידי השופט להתערב בהלי� ולהתגבר על מכשולי� העלולי� לנבוע 

   31.�ונוקשה של סדרי הדימהפעלה אחידה 

להוראה זו עלולות להיות השלכות בעייתיות בסביבה , מפרספקטיבה אחרת, מנגד

סמכות זו לא הוענקה לא לשופט השלו� ולא לשופט המחוזי .  של סדרי די�תהפורמלי

א� על פי שברור שג� ה� לא אחת נקלעי� למצב שבו פעולת� לפי סדרי הדי� הרגילי� 

שופטי השלו� והמחוזי ".  הטובה ביותר לעשיית משפט צדקה�ת לדר� הנראיה"איננה 

ואי� בפניה� כל דר� מילוט , מחויבי� להוביל את הרכבת באות� מסילות הקבועות מראש

ייתכ� כי מתח זה הוביל את בית . כדר� שניתנה בידי שופט בית המשפט למשפחה
 גבולות פריסתה של המשפט המחוזי ואת בית המשפט העליו� בסופו של דבר לצמצ� את

_____________________________________  

כללי� וסטנדרטי� בחקיקה ",  מנח� מאוטנר:וראו, 55' בעמ) 18 הערה, לעיל(שוור�    30
) ח"תשמ�ז"תשמ( יז משפטי�, " לשאלת תורת המשפט של החקיקה–האזרחית החדשה 

321.  
חוק בית הדי�  ל33וכ� קובע סעי� ,יכולת זו הופקדה ג� בידו של שופט בית הדי� לעבודה   31

 עליו הוראה אחרת די� שאי� בכל עני� של סדר": "הדי��סדרי"הנושא את הכותרת  ,לעבודה
ינהג בית הדי� בדר� הנראית לו טובה ביותר לעשיית משפט , בחוק זה או בתקנות לפיו

; 734) 5(ד מז"פ, בית הדי� הארצי לעבודה' לוסקי נ �1199/92 "בג: ראו לעניי� זה ."צדק
� "בג; 578) 4(ד לז"פ, הדי� הארצי לעבודה�בית' מ נ"בנק לאומי לישראל בע �490/82 "בג

 יכולת זו .141) 2(ד לד"פ, הדי� הארצי לעבודה�בית' רשות הנמלי� בישראל נ 289/77
חוק בתי ל )ב(62וכ� קובע סעי� סעי� , הופקדה ג� בידיו של בית המשפט לתביעות קטנות

בית משפט לתביעות קטנות אינו קשור בסדרי הדי� הנוהגי� בבית ]: "נוסח משולב [המשפט
יפעל בדר� הנראית ,  שהתקי� שר המשפטי� לעני� סימ� זהובכפו� לסדרי די�, משפט אחר

רי מוסד זה הוא יצירת ו הרציונל העומד מאח."לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה
קופת חולי� של ההסתדרות  596/84א "ע: ורא. זול ופשוט לטובת הצרכ� הקט�, הלי� מהיר

  .  ומכא� הצור� בהוראה זו,477) 3(ד לט"פ, גל' הכללית של העובדי� באר� ישראל נ
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בבית משפט למשפחה : אחדד ביקורת זו באמצעות הפרשה הזאת. כדלקמ�, הוראה זו

האחרת לא עשתה כ� א� על פי . האחד הגיש כתב הגנה. הוגשה תביעה נגד שני נתבעי�
השופט . התובע ביקש פסק די� בהיעדר הגנה. שחלפו שלוש שני� מיו� מסירת התביעה

די�  העוסקת במת� פסקהתובע טע� כי התקנה . בקשה זודרש את תגובת הנתבעת ל

לצד הגנה די� בהיעדר  פסקלמת�  מחייבת להמציא את הבקשה אינהבהיעדר הגנה 

לחוק מסרב בית המשפט לציית להוראת ) א(8 בהסתמכו על הוראת סעי� 32.שכנגד

 ליושב בדי� בביתיתר �בית המשפט ממשי� וכותב כי אי� מדובר בזכויות. התקנה

הרי ? יתר� מה� זכויות, יתר ליושב בדי��  א� אלו אינ� זכויות33.משפחה משפט לענייניה

מת� פסק די� בהיעדר הגנה ובהיעדר תגובת הצד השני מכביד לא אחת ג� על שופטי 

למרות זאת אי� ה� רשאי� לבקש תגובת הצד השני ואי� . השלו� וג� על שופטי המחוזי

מת� פסק די� לפי כתב התביעה : משתי דרכי�עליה� לבחור באחת . ביד� דר� מילוט
טעמי� מיוחדי� "או בקשת הוכחות נוספות מהתובע והצדקתה ב, כבררת מחדל

   34".שיירשמו

 35,החוזרי� ונשני� בפרשות אחרות, כנגד נימוקיו אלו של בית המשפט למשפחה

ספק בעיניי א� הוראה זו ראויה ע� הרחבת� השנויה , ראשית: אציי� כמה ביקורות

הכוללת כיו� לא רק סכסו� , "בני המשפחה" הגדרת 36".ענייני המשפחה"במחלוקת של 

אינה בהכרח , בי� בני זוג וילדיה� כי א� ג� בקרב קשת רחבה יותר של בני משפחה

קשת רחבה זו של בני משפחה אינ� מקיימי� ביניה� . מצדיקה מושב מפלט שכזה

מבח� ,  שנית37. בני זוג וילדיה�בהכרח קשרי� כה אדוקי� כקשרי� המתקיימי� בי�

_____________________________________  

  .  לתקנות סדר הדי� האזרחי97תקנה    32
בית המשפט תומ� ). 7.7.2009,  בנבופורס�. (א.ש' נ. פ.א 2157/09) א"משפחה ת(א "בש   33

אשר דחה בקשת רשות ערעור ,  שניתנה על ידי בית המשפט המחוזיפלוני�יסודותיו בהלכת 
עדר הגנה יקבל את כתב התביעה בהאשר סירב ל, על החלטת בית המשפט למשפחה

 פורס� (אלמוני' פלוני� נ 84/96) א"מחוזי ת(ע "בר, זמניי��והסתפק בקביעת מזונות טרו�
  ).  3.11.1996, בנבו

שבו ציי� , 4) 4(ד מד"פ,  לאר� ישראלהסוכנות היהודית' י נ'עינצ 392/89א "ע: ראו למשל   34
עדר יני לדיו� בבקשה למת� פסק די� בהבית המשפט כי לא היה מקו� להזמי� את הצד הש

  . הגנה
  . 517) 2(�"מ תש"פ, סנגבי' סנגבי נ 1751/95 )א"מחוזי ת (א"ע: ראו למשל   35
 הגדירה כי ענייני משפחה ה� רק )ריכוז סמכויות השיפוט(משפחה ההצעת חוק לתיקו� דיני    36

דוח : ראו ג�.  בחוקולא כפי שהתקבל לאחר מכ�" תביעה אזרחית שהגיש אד� נגד ב� זוגו"
ארבל וגייפמ� במאמר� . המתייחס רק לבני זוג וילדיה�) 4 הערה, לעיל(ועדת שינבוי� 

  .”Family Group“: טועני� כי המחוקק יצר מושג חדש, 435'  בעמ,)10הערה , לעיל(
וכ� נאמר ". שעילתה סכסו� בתו� המשפחה ":זה מובנת יותר הוספת המחוקקעל רקע    37

.  מהו'משפחתו�ב�' 1החוק עצמו מגדיר בסעי�  ":342 'עמב )4 הערה, לעיל (חבסבעניי� 
תנאי שני זה לא היווה  .התנאי השני הינו שעילתה של התובענה הינה סכסו� בתו� המשפחה

 הצעת החוק הסתפקה  [...])ריכוז סמכויות השיפוט(מהצעת חוק לתיקו� דיני המשפחה חלק 
. חוק ומשפט הוס� התנאי השני, במהל� דיוניה של ועדת החוקה. בתנאי הראשו� בלבד
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הוא . הוא מונח הלקוח מהמשפט המהותי, כמוהו כמבח� תו� הלב, "לש� עשיית צדק"ה

 שילובו 38.בעל רקמה פתוחה ומשתיי� למשפחת אמות המידה ולא למשפחת הכללי�

ובי� היתר להפעלה , בסביבה הפרוצדורלית של סדרי הדי� עלול לגרו� למתח לא מבוטל
 בהליכי� משפטיי� בכלל ובהליכי המשפחה 39.לי דיו� על מתדייני� שוני�שונה של כל

בסופו .  הצדק ע� האחד אינו צדק ע� האחר40,המאופייני� כמשחק סכו� אפס, בפרט

כ� . של דבר השאלה נותרת לשיקול דעתו הסובייקטיבי של השופט ממקרה למקרה

הא� ע� : � מי הצדקכיצד יערי� השופט ע, למשל בדוגמת היעדר כתב ההגנה דלעיל

המציא , או שמא ע� זה שטרח ועמל? בעל הדי� שלא הגיש כתב הגנה במש� שלוש שני�

והסעד נמנע ממנו רק מפאת העובדה שהנתבע מסרב להגיש , כתב הטענות לבעל דינו

הכוח לחרוג מסדרי די� ולפעול ללא כללי� ברורי� יביא להחלה שונה של ? כתב הגנה

יש בכ� כדי לפגוע . בתכנו� המהלכי� מראש ועוד, ות הצדדי�הדבר פוגע בצפי. הדי�

 של האלהבדבריו בי� היתר כפי שמשתקפי� , ביסוד הפרוצדורה האזרחיתשערכי� ב
  :גולדשטיי�' פרופ

There is no doubt that one of the cardinal values of a procedural system 

is to insure a certain, sure and predictable process on which the parties 

can rely. That is, the rules should be clear so that a party knows what is 

expected of him, and they should be certain and predictable so that if 

person acts in accordance with them he need not fear that his case will be 

lost on procedural grounds.41   

בשימוש בהוראת " קלה על ההדק"קשה לומר א� יד� של בתי המשפט למשפחה 
אול� אי אפשר להתעל� מתופעה של שימוש בהוראה לא . לחוק) א(8סעי� 

קונוונציונלית זו ג� כאשר עומדת לרשות בית המשפט הוראה קונוונציונלית מהסביבה 

מסווה את בתי המשפט שימוש זה נראה כביכול פעולת מיסו� ה. הטבעית של סדרי הדי�

שבה הגיש בעל , 'פלמשל בפרשת . למשפחה מפני פגיעת טיליה של ערכאת הערעור

והתיק , האישה הגישה התנגדות. בקשה נגד אשתו לשעבר לביצוע שטר בהוצאה לפועל
_____________________________________  

 
מטרת ההוספה הייתה למנוע מצב שבו כל תובענה אזרחית בי� בני משפחה תהא בסמכותו 

דה ביקשה לצמצ� את תחו� השיפוט בתובענות הווע. המשפט לענייני משפחה�של בית
  ."אזרחיות בי� בני משפחה א� לאות� תובענות שעילת� סכסו� בתו� המשפחה

  ). 30 הערה, לעיל(מאוטנר : על הבחנה בי� אלו לאלו ראו   38
  . 57' בעמ) 18 הערה, לעיל(שוור� : ראו   39
40   Lucy S. McGough, “Protecting Children in Divorce: Lessons from Caroline Norton”, 

57 Me. L. Rev. (2005) 13, 28. “Finally, in most lawsuits, litigation is a zero sum game: 
one party wins, the other party loses”.  

41   Stephen Goldstein, “The Influences of Constitutional Principles on Civil Procedure in 
Israel”, 17 Isr. L. Rev. (1982) 467, p.481.  
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התנגדות חוק ההוצאה לפועל קובע כי יש לראות ב. הועבר לבית המשפט למשפחה

כלומר אי� זכות מוקנית לנתבע להגיש כתב  42.קוצרבקשת רשות להתגונ� בסדר די� מ
כי , ובצדק, בית המשפט למשפחה ציי�. והדבר תלוי ברשות שיקבל מבית המשפט, הגנה

 זהו שימוש 43.הפרק הנוגע לסדר די� מקוצר לא חל על תובענות בדיני משפחה

 כתב ובו היה די כדי לסיי� את הפרשה ולהרשות לנתבעת להגיש, בדוקטרינות מקומיות

אלא שבאופ� מפתיע ראה בית המשפט לנכו� לבסס את פסיקתו ג� על הוראתו . הגנה

אי� ספק בעיניי כי הדר� לעשות משפט צדק היא : "לחוק וכתב) א(8החריגה של סעי� 

 ...ידי הסרת משוכות ומכשולי� שאינ� מאפשרי� לנתבע לברר את הגנתו�בי� השאר על

 44".הייתי מבטל את הצור� בבירור ההתנגדות, ודוכ� שג� א� כל האמור לעיל בטעות יס

היא שהביאה , הרואה בסטייה מסדרי הדי� דר� המל�, תפיסתו של בית המשפט, לטעמי

 בית המשפט נוקט נורמה בעלת 45.לחוק שלא לצור�) א(8אותו להשתמש בהוראת סעי� 
� המאפיינות את סביבת סדרי הדי, רקמה פתוחה תחת נקיטת דוקטרינות מקומיות

,  של סדרי הדי�תבכ� יש להסב נזק לסביבה הטבעית והפורמלי. וטבעיות לה� יותר

  46.המבקשת לשמור על כללי דיו� אחידי�

_____________________________________  

42    �  .116ח "ס, 1967�ז"תשכ, לחוק ההוצאה לפועל) ג(א81סעי
  .ת סדר הדי� האזרחילתקנו) ב(ה258תקנה    43
,  בנבו�פורס( לפסק הדי� 19פסקה , 'ח' ש. נ' פ' ה 5044/00) א"משפחה ת(א "בש   44

9.7.2000 .(  
 17821/96 )א"ת (ש"תמ של בית המשפט בהאלההשקפה קרובה לזו עולה ג� בדבריו    45

לחוק ההקמה ) א(8סעי�  ":)סלומו� עניי� –להל� ) (לא פורס�( 11סעי�  סלומו�' סלומו� נ
חלה חובה על . הדעת היא בגדר חובה�הפעלת שיקול. דעת שיפוטי�מעניק לשופט שיקול

בתי לחוק ) א(8קול א� להפעיל משיקולי צדק את הסמכות שהוקנתה בסעי� השופט לש
אי� בכוונתי להתוות בעניי� זה את מלוא רשימת הקריטריוני� . המשפט לעניני משפחה

 �: אול� נית� לקבוע שבי� עקרונות אלה מצויי� העקרונות דלהל�, לחוק) א(8להפעלת סעי
לחוק ייוש� מקו� שיש ) א(8סעי� ) ב(. ות די�לחוק יופעל כדי למנוע עיו) א(8סעי� ) א(

מחוזי (ע "בר: וכ� ראו". חשש לפגיעה בשוויו� במימוש הזכויות הדיוניות של המתדייני�
בית המשפט לענייני משפחה נועד " ).14.4.2002,  בנבופורס�(פרת '  פרת נ3350/01) ��י

כמקובל בתובענות לפתור סכסוכי� בצורה עניינית ללא צמידות יתרה לכתבי טענות 
  ".ח ועדת שינבוי�"והדברי� פורטו והדגשו בדו, אזרחיות

 פורס� (.ל.ב' ח' נ. ל.ב' י 24160/01) ��משפחה י(ש " למצוא בתמאפשר נוספת הדוגמ   46
האישה . בעל לא ציר� מסמ� לכתבי טענותיו). .ל.ב'  י עניי�– להל�) (13.12.2005, בנבו

תיר לצר� הבית המשפט . הגשת תצהיר עדות ראשיל שביקשה שלא לית� לו לצרפו בשלב 
אכ� , ל עצמו"כל עוד שאי� בכ� סטייה מסדרי הדי� הקבועי� בחוק הנ: "המסמ� וכ� נימק

ולאור המשמעות המהותית , מוסמ� בית המשפט לסטות מהוראות סדרי הדי� שבתקנות
ל לריפוי הפג� "נ ה8נחה דעתי כי נית� להסתמ� על הוראות סעי� , ל"ביותר של המסמ� הנ

בית . לחוק מיותר) א(8השימוש כא� בהוראת סעי� , לטעמי ."הטכני בהגשתו המאוחרת
עליה היה יכול להסתמ� בבואו להתיר את צירו� ש מציי� כלל את ההוראה איננוהמשפט 

 המאפשרת ,)לתקנות) ג(ט258אליה מפנה תקנה ש(א לתקנות 114 הלא היא תקנה ,המסמ�
 להפעיל את הנשק הלא אפואמדוע .  שיקול דעת בעניי� זהלבית המשפט להפעיל
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לבעייתיות בהתקנת מושב מפלט שכזה ובשימוש בו כדבר שבשגרה התייחס בית 

 47.המשמש ערכאת ערעור ראשונה על בית המשפט לענייני משפחה, המשפט המחוזי

בית המשפט למשפחה . גיש הנתבע כתב הגנה א� לא הגיש סיכומיו הגדלובבפרשת 
בית . כאילו היה זה פסק די� בהיעדר הגנה, קיבל את תביעת התובע ללא כל נימוק

להכריע המשפט המחוזי ביטל פסק די� זה בקבעו כי על בית המשפט למשפחה היה 

בית המשפט . נתבעבעניי� לגופו א� א� עליו לעשות כ� מבלי לשמוע את טענותיו של ה

ינו כבול לסד של סדרי משפחה אלבית המשפט כי נכו� הדבר המחוזי ממשי� ואומר כי 

קיי� מתח מובנה וצפוי , א� כ� 48.אול� ג� הסטייה האמורה טעונה הסבר ונימוק ,הדי�

, המבקשת מטבע הדברי� ליהנות מפריבילגיית מושב המפלט, בי� הערכאה הדיונית

הפועלת היא עצמה , לבי� ערכאת הערעור, די� ודיני ראיותהמשחררה מכבלי סדרי ה

 49.בסביבה נוקשה יותר ומבקשת אפוא להגביל את השימוש בפריבילגיה ייחודית זו

איני מעוניי� לומר כי אי� להשתמש בהוראה זו או לומר כי לא ראוי שדיני משפחה , ודוק
למקרי� חריגי� ורק כשכלו כוונתי לומר כי השימוש בה אמור להישמר . יכילו נורמה כזו

ובעלי הדי� יוכלו ,  רק בדר� זו תישמר האחידות הראויה בסביבת סדרי הדי�50.כל הקצי�

  .לנהל את מהלכיה� בהסתמ� על אחידות זו

משולש יחסי� המשתק� פחה מתקיי�  בסדרי הדי� בבית המשפט למשראינו אפוא כי

 עוסק בהסדר  חלקה השני;חלקה הראשו� עוסק בהסדר הייחודי: ב258בתקנה היטב 

כעת אנתח משולש .  אלומהסדרי�לסטות לכאורה  מאפשר חלקה השלישי ;השיורי
_____________________________________  

 
מבלי להפעיל כלל את הנשק , שנית� לבית המשפט לשימוש רק בעתות חירו�, נציונליווקונ

  ? הקונבנציונלי
תחו� דיני המשפחה סובל מחוסר של ]. נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט 51סעי� : ראו   47

, )4 הערה, לעיל(להמלצת ועדת שינבוי� ובניגוד , הלכות מחייבות משו� שבהקמתו
הדבר הפ� את המחוזי . החליטו למקמו בבית משפט השלו� ולא בבית המשפט המחוזי

ואת בית המשפט העליו� לערכאת ערעור שנייה , ערעור הראשונה ובזכותהלערכאת 
  . נות בעליו� נידושאינ�הסוגיות כמעט שכ� ידי מה שהביא ל. וברשות

 ע"בר: וכ� ראו). טר� פורס�( לפסק הדי� 9פסקה ,  גדלוב'גדלוב נ 643/01) ��ימחוזי (מ "ע   48
אי� לראות בהוראה זו של החוק : "45) 3(ו"מ תשנ"פ,  זיסמ�'זיסמ� נ 519/96 )א"מחוזי ת(

פט את דיני הראיות וכללי סדרי הדי� בבית מש, כמו לא היו, כאילו התכוו� המחוקק לבטל
המחוקק התכוו� שכללי סדרי הדי� וכללי הראיות יופעלו א� ורק לשיקול . לענייני משפחה

 ". לפי שיקול דעתו לעשיית משפט צדק, דעתו של השופט השומע את הדי�
 לחוק בתי 9סעי� :  ראו.מלבד כשהיא יושבת כערכאת ערעור על בית המשפט למשפחה   49

ור מקבלת את אות� סמכויות בישבה כערכאת ערכאת הערעשהג� . יני משפחהיהמשפט לענ
במלאכתה הדומיננטית .  סביבתה הטבעיתאיננההרי שזו , ערעור על בית משפט למשפחה

 . היא אינה רשאית לסטות מסדרי הדי� כפריבילגיה הניתנת בבית המשפט למשפחה
ה רק  להוסי� בסו� הוראת החוק או התקנה כי שימוש בתקנה זו ייעש אפשרכ� למשל היה   50

תוספת זו קיימת .  שיהיה ברור מקומה הראוי של ההוראהכדי, מטעמי� מיוחדי� שיירשמו
הוראות תקנות :  ראו למשל.כל אימת שמתקי� התקנות מבקש להגביל את השימוש בהוראה

  .  לתקנות סדר הדי� האזרחי528� ו97
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בסוגיית גילוי המסמכי� ואראה כי השימוש במושב מפלט זה אכ� הוגבל מאוד זה יחסי� 

  .בפסיקת בית המשפט העליו�

  הלי� גילוי המסמכי�   .ב

  הסדר גילוי המסמכי� בבתי המשפט הרגילי�   .1

הזכות לעיי� במסמכי� ניתנת  כי לכל צד  בתקנות סדר הדי� האזרחי הואכלל המנחהה
לשחק בקלפי� גלויי� למע� לא " יש לאפשר לבעלי הדי� .שבאמתחתו של הצד שכנגד

גילוי ההליכי  51."יפתיע אחד מה� את יריבו במהל� המשפט בראיה בלתי צפויה

די� ה ילאפשר לבעלובהבאת ראיות לקצר את הצור� , מוקד� נועדו לפשט את ההליכי�ה

התקנות . תו� הסתמכות ג� על מסמכי� המצויי� בידי הצד שכנגד� להכי� את משפט

 זהכדי לאפשר בשלב , המשפט� קובעות שכל הלי� של גילוי מוקד� ייעשה עוד לפני קד�

הותקנו כדי להקל על בעלי הדי� תקנות ה 52.לגבש את השאלות השנויות במחלוקת

ולהכי� , ל ההוכחה המוטל עליה� א� תו� הסתמכות על מסמכי הצד שכנגדלהרי� את נט

 מתכונת זו של הליכי הגילוי משקפת שיטת דיו� 53.את עצמ� לראיות הצד שכנגד

ה� הפוני� זה לזה ומבקשי� , שבה המערכה מסורה בידי הצדדי�, אדוורסרית קלאסית
 אינ� מצוות על גילוי התקנות. וה� אשר יחליטו א� לערב את בית המשפט, מסמכי�

  .כפי שיפורט להל�, מסמכי�

_____________________________________  

. 151�150'  בעמ)ט"תשנ(  מבוא ועקרונות יסוד– תורת הפרוצדורה האזרחית ,שלמה לוי�   51
, מ" חברה לביטוח בע–הכשרת הישוב ' סוויסה נ 4249/98א "רעעל רעיו� זה חזר לוי� ב

הדעה המקובלת כיו� היא שיש לאפשר ): "סוויסה עניי� – להל� (522 ' בעמ,515) 1( נהד"פ
למע� לא יפתיע אחד מה� את יריבו במהל� המשפט ,  בקלפי� גלויי�'לשחק'הדי� �לבעלי

שלא הייתה בידו אפשרות לבודקה ולהכי� חומר , תי צפויה וכ� יכשיל את יריבובראיה בל
בי� שה� , די� לקבל מידע על מסמכי היריב�שרשאי בעל, לפיכ� הכלל הוא. ראיות לסתור

למנוע קיומ� , כלל�בדר�,  עשוי'בקלפי� גלויי�' משחק ..].. ['מזיקי�' ובי� שה� 'מועילי�'
, הדי� המופתע�לפי בקשת בעל, ת היריב ודחיית המשפטשל טקטיקות פסולות של הפתע

הוא ג� עשוי לשמש לעתי� כגור� משמעותי להבאת� של . כדי להביא חומר ראיות לסתור
   ."הדי� לכלל פשרה�בעלי

ד "פ, מרדכי' מ נ"בע) קרני שומרו�(מבו חברה לבני� ומסחר 'ג 2271/90א "ע: ראו למשל   52
  .)מבו'ג עניי� – להל� (793) 3(מו

,  בנבופורס�( לפסק הדי� 7בפסקה , אלמוני' פלוני נ 800/99) 'מחוזי חי(ע "בר: ראו   53
, הוא אכ� עונה על אחת משתי המטרות של הגילוי): "...פלוניעניי�  – להל�) (3.11.1999

א� אי� בה , התובעי "וכוונתי לזו המיועדת למנוע הפתעה לנתבע מחמת הצגת מסמ� ע
 שהיא לאפשר לנתבע להעזר ג� באמור במסמכי� שהתובע ,תשובה למגמה הנוספת

  ".משקולי� טקטיי� מוכ� להסתכ� ולא להציג
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 לתקנות קובעת כי רשאי בית המשפט לית� צו המורה לבעל די� לגלות 112תקנה 

חפצו של מבקש ". מה ה� המסמכי� המצויי� ברשותו והנוגעי� לעני� הנדו�: "בתצהיר

ת המבקש הגילוי עשוי להיות מכוו� למסמכי� אשר יריבו עשוי להגיש וה� פועלי� לרע
חפצו עשוי להיות מכוו� למסמכי� שהיריב לא יחפו� להגיש כיוו� ". מסמכי� מזיקי� "–

והוא כולל ,  זהו צו הגילוי הכללי54".מסמכי� מועילי� "–שתוכנ� עשוי לתמו� במבקש 

 הבקשה לצו הגילוי מוגשת כדר� שמוגשת כל 55.את כל המסמכי� הנוגעי� לעניי� הנדו�

על בעל הדי� לפנות ליריבו בבקשה :  מוקדמי� להגשתה אלא שיש תנאי�56,בקשה

יש לפנות בבקשה לבית המשפט , א� יריבו לא ייענה לבקשה. בכתב לגילוי המסמכי�

משפט רשאי בית המשפט לית� צו גילוי מסמכי� ג� ללא �  בקד�57.להורות לו לעשות כ�

לי רשאי בעל  מלבד צו גילוי המסמכי� הכל58.פנייה מוקדמת של בעל די� אחד למשנהו

 בקשה זו יש לתמו� בתצהיר כל אימת שהמבקש 59.די� לבקש צו גילוי מסמ� ספציפי

ג� כא� יש צור� לעמוד בתנאי� בדבר פנייה מוקדמת לבעל הדי� . סומ� על עובדות
בתי המשפט התחבטו בעבר בשאלה א� יש בכוח� לצוות על גילוי מסמכי�  60.שכנגד

אול� , ב"גשת תביעה כמו המרצת פתיחה וכיוא� באות� הליכי� אשר לא נפתחו בה

   61.כיו� אי� הבחנה בי� סוגי התביעות השונות

_____________________________________  

) 51 הערה, לעיל (סוויסהוכ� עניי� , 428' בעמ) ה"תשנ (סדרי הדי� האזרחי, יואל זוסמ�   54
 . 522' בעמ

. ג חומר מאמתחתו של בעל די� שכנגדיש הטועני� כי תקנת הגילוי הכללי מאפשרת לדו   55
 שכ� מטרת הגילוי היא שיעלה דברי� סתומי� ,"דג" טוע� כי בדי� הוא ,)ש�, ש�(זוסמ� 

הדיג פסול .  מה ה� המסמכי� שהוא מבקש לגלותידיעתו�באיולכ� אי� להטיל דופי , מש�
  . למצוא חומר שלא לצור� המשפט התלוי ועומדהיא רק א� כוונת המבקש 

 .  לתקנות סדר הדי� האזרחי241�240נות תק   56
  . לתקנות סדר הדי� האזרחי) ב(�ו) א(120תקנות    57
 . 431' בעמ) 54 הערה, לעיל(זוסמ�    58
  .  לתקנות סדר הדי� האזרחי113תקנה    59
 תעשיות הלפור 2362/90א "רעב וכ� נאמר.  לתקנות סדר הדי� האזרחי120תקנה : ראו   60

 מופנית לבית 113בעוד שתקנה : "288 ' בעמ,285) 4( מדד"פ ,מיליקובסקי' מ נ"בע
,  מופנה בעיקרו לבעל הדי�120הרי האיסור לסטות מסדר זמני� הקבוע בתקנה , המשפט

פועל יוצא , אכ�..] . [ האמור�שלא יהא רשאי לבקש צו לגילוי מסמכי� מחו� לסדר הזמני
להיזקק ) בלי שתהיה הזכות לבעל הדי� לבקש( המשפט מוסמ� שבית, מהאמור לעיל הוא

ג� לאחר שחלפו התקופות הנזכרות , כלליי� או מיוחדי�, לבקשה לצו לגילוי מסמכי�
א� רשאי הוא ג� לסרב לבקשה , 528ללא בקשה להארכת מועד לפי תקנה , 120בתקנה 

  ...".כזו
חלק זה של , למרבה הצער: "425' בעמ, ועוד כתב. 439' בעמ) 54 הערה, לעיל(זוסמ�    61

זמ� רב המבוזבז על השמעת עדי� היה נחס� אילו ניסו . התקנות אינו מנוצל כל צרכו
הפרקליטי� קוד� לכ� להשיג את האינפורמציה הדרושה לה� על ידי השגת צו גילוי 

שאינ� ממריצי� את המתדייני� א� בתי המשפט ה� שותפי� לדבר עבירה על ידי . מסמכי�
 ". במידה מספקת לנצל את מלוא האפשרויות שהועמדו לרשות�
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דרישת גילוי המסמכי� היא פירוט רשימת המסמכי� המצויי� ברשות בעל די� א� 

לפיכ� דרישת גילוי המסמכי� היא לרוב דרישת מבוא לדרישת העיו� . איננה גילוי תוכנ�

עיי� במסמכי� שנזכרו בכתב הטענות או בתצהיר אינה  זכותו של בעל די� ל62.במסמכי�

דרש . והוא רשאי לשגר דרישה לבעל די� שיאפשר לו לעיי� במסמ�, תלויה בהשגת צו

רשאי הוא לפנות אל בית המשפט ולבקש צו עיו�  –בעל די� הצגת מסמכי� ולא נענה 

וא� לא  לא נזכר המסמ� אשר בעל די� מבקש לעיי� בו בכתבי הטענות 63.במסמכי�

אינה כוללת את העיו� חובת  ג� 64.יכול הוא לבקש צו עיו� במסמ�, בתצהיר הגילוי

ציות לצו גילוי המסמכי� ועיו� � הסנקציות לאי 65. לצד המבקש מסמכי�למסורהחובה 

 בעל די� שאינו מגלה מסמ� לא יהא רשאי להגיש את המסמ� 66.בה� נקבעו בתקנות

 122 סנקצייה חריפה יותר נקבעה בתקנה 67.כראיה מטעמו אלא ברשות בית המשפט

 תימחק –א� היה הנתבע .  תימחק תביעתו–א� היה אותו בעל די� התובע : לתקנות

בית המשפט נרתע ככל האפשר . והתובע יכול לקבל פסק די� בהיעדר כתב הגנה, הגנתו

 68.מלנקוט צעד חרי� זה אלא א� שוכנע כי המשיב מסרב בזדו� לעשות את המוטל עליו

הוא , כאשר שלח בעל די� ליריבו דרישה להצגת מסמ� ולא נענה, מבט מעמיק יותרב

א� המסמ� מזיק : זכאי לתרופה הקובעת כי המשיב לא יהיה רשאי להגיש המסמ�

שא� המסמ� מועיל , דא עקא. הרי שתרופה זו משרתת אותו בהחלט, למבקש הגילוי
_____________________________________  

  .  לתקנות סדר הדי� האזרחי114תקנה    62
  .  לתקנות סדר הדי� האזרחי116תקנה    63
 .  לתקנות סדר הדי� האזרחי117תקנה    64
  . 689) 2(ד כב"פ ,נד אוברסיסבריטיש א'  נמ" חברה לביטוח בעעממית 95/68ע "בר: ראו   65
, מיכאיל קרייני: לעניי� ההבחנה ביניה� ראו.  לתקנות סדר הדי� האזרחי122�א ו114תקנות    66

, 559) ט"תשס�ח"תשס( לח משפטי�, "מגמות: הגילוי המוקד� בהלי� האזרחי בישראל"
 חריפה מדי ובתי המשפט נמנעי� מלעשות 122בתקנה שיה יהמחבר טוע� כי הסנקצ. 565

לעומת זאת תקנה . ולכ� ספק עד כמה היא יכולה לדרב� צד להציג מסמכיו, בה שימוש
 ,נגישה יותר ושימושית יותר בידי בית המשפט, שהוספה בשלב מאוחר יותר לתקנות, א114

 . ולכ� היא יכולה לשרת טוב יותר מטרה זו
פעל רק נגד ה תוילפיה הסנקציש ,א114עומד על בעיה לשונית בתקנה , 568' עמ, ש�, קרייני   67

 גילוי בצויה היא רק נגד מסמ� שנכלל יכלומר הסנקצ". 112שיש לגלותו לפי תקנה "מסמ� 
 בקשת בעל הדי� שכנגד על פימשמע מכא� כי א� בעל די� גילה מסמכיו ללא צו . מסמכי�

יוכל בעל הדי� הראשו� להפתיע ולהציג , והלה הסתפק בכ� ולא עתר לצו, )120תקנה (
א לא תוכל לחסו� 114ותקנה , יה נוספת שלא הוצגה בגילוי המסמכי�במהל� הדיו� רא

  !זאתאותו מעשות 
הסנקציה הקיצונית שנית� להפעיל נגד תובע  ":800 'בעמ) 52 הערה, לעיל(מבו 'געניי�    68

דראסטית הסנקציה ה. הינה פחותה ורפה מ� הסנקציה הקיצונית שנית� להפעילה נגד נתבע
די� � פסק– הלכה למעשה –ופירושה של מחיקה זו הוא , נגד נתבע היא מחיקת כתב ההגנה

ואילו הסנקציה הדראסטית נגד תובע הינה מחיקת ; ) לתקנות97תקנה (נגד הנתבע 
ורשאי תובע , ) לתקנות527תקנה (די� �בית�א� מחיקה זו אינה מהווה מעשה, התובענה

   ".לחזור ולהגיש תביעתו שוב
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עניי� זה . מעוניי� בחשיפת המסמ�מכיוו� שהמבקש , תרופה זו פוגעת בו, למבקש הגילוי

  69. מחיקת כתבי טענות–מחייב אפוא הפעלת הסנקצייה החמורה יותר 

  הסדר גילוי המסמכי� בבית המשפט למשפחה  .2

תכונת אחת של  למשפחה הכירו תקנות סדר הדי� במבית המשפטעד הקמתו של 

משפחה שנוהלו הסדר כללי זה חל בתיקי ה.  לתקנות'פרק טבהמפורטת , גילוי מסמכי�

נטיות וווהתקנות הרלע� חקיקת חוק בית המשפט לענייני משפחה . בערכאות השונות

 גילוי מסמכי� – למשפחה מתכונת נוספת לגילוי מסמכי� לבתי משפטלגביו יוחדה 

בפרק זה אעסוק בשני הסעיפי� .  התקנה מחולקת לארבעה סעיפי משנה70.מוקד�

  :הראשוני�

 כי� מוקד�גילוי מסמ

לכתב טענות יצר� בעל די� רשימת מסמכי� שעליה נסמ� כתב  )א(.ט258

  . בי� שה� ברשותו ובי� שאינ� ברשותו, הטענות

המצוי ברשותו של מגיש כתב ) א(מסמ� כאמור בתקנת משנה  )ב(

  . ..יצור� העתק או תצלו� שלו לכתב הטענות, הטענות

בשקיפות רבה יותר  אמור להתנהלבבית המשפט לענייני משפחה הגילוי  �הליככלל 

:  הלי� הגילוי מכיל סממני� של הגישה האינקוויזיטורית71.הלי� אזרחי רגילבמאשר 

לוי המסמכי� י ג,כמצוות התקנות. ההלי� אינו נתו� ליזמת� הוולונטרית של בעלי הדי�

 אי� צור� בדרישה 72. הטענותיכתבבשלב מוקד� של הגשת  כברוהעיו� בה� נעשה 

 העיו�, הגילוי. לוי מסמכי�יכנגד או בצו שיפוטי המורה על ג הדי� שבעלממקדמית 

ה� ,  הוקד� לשלב הגשת כתבי הטענות�ומועד,  לשלב אחדו אוחדוהמצאת המסמכי�

 מאומתי�  בענייני משפחהטענותהכתבי מלבד זאת . מצד התובע וה� מצד הנתבע

_____________________________________  

מתכונת זו הוחלה בשנות התשעי� ג� בבתי המשפט . 443' בעמ) 54 הערה, לעיל(זוסמ�    69
  . ראו להל� בפרק על המשפט המשווה.למשפחה ברחבי העול�

 לא השתנה מיו�  של התקנהנוסחה. ט לתקנות סדר הדי� האזרחי מסדירה נושא זה258תקנה    70
 . 1946ת "ק, 1995�ה"תשנ, )3' תיקו� מס(קנות סדר הדי� האזרחי ת:  ראו.התקנתה

  . 88�86' בעמ) ג"תשס ( סדרי די� מיוחדי� בבתי המשפט–פרוצדורה אזרחית , שלמה לוי�   71
, לעיל (ברזניניי�  ע:ראו .הגילוי המקדמי של מסמכי� בענייני משפחה מחויב המציאות   72

 . 377' בעמ) 25 הערה, לעיל(ב� שוש�  וכ� עניי�. 322 'בעמ) 25 הערה
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וגשה בו  נקבע כי לתיק עיקרי שהעוד 74. ג� תצהיר עדות ראשיתהמשמש 73,הירבתצ

ברי אפוא שמתקי� התקנות ביקש לעשות  75.תובענה בי� בני זוג תצור� הרצאת פרטי�

ולהטיל על הצדדי� חובות , את ההלי� בבית המשפט למשפחה שקו� וגלוי במיוחד

המשפט   בביתבעיקרטכניקה זו ראויה ונכונה  76.מוגברות בכל הנוגע למסירת מידע

ת המשפט למשפחה שלפיו יש לסיי� את  לאור הרציונל שביסוד הקמת בילמשפחה

הגילוי המקדמי של מסמכי� בתובענות . הסכסו� במהירות וביעילות ככל האפשר

רוב ... "– שהרי סכסו� משפחתי מעצ� טבעו , כורח המציאותהואשבענייני משפחה 

התמונה הנוצרת לעיני בית המשפט עלולה להיות ] ... [רובו בסתר ואפס קצהו בגלוי

המשפט  בית בשל הוראות הגילוי המוקד� 77".ובלתי נאמנה למציאות] ... [מרוסקת

בפניו מונחי� כתבי ". מושל�"משפט כשהוא �מקבל לידיו את התיק לקראת ישיבת קד�

לשקול , טר� הדיו�, המשפט כ� יכול בית. הטענות ובמצור� לה� המסמכי� הרלוונטיי�

. ית� הצעת פשרה קולעת יותר ועודל, טוב יותר את דר� ניהול התיק וניווט ההליכי� בו

או למצער , גילוי מסמכי� מוקד� עשוי לסייע בידי הצדדי� להגיע לפתרו� מוסכ�

הצדדי� מודעי� למצב� , ככל שהמסמכי� גלויי�. להשלי� ע� החלטות בית המשפט

  . המשפטי ומתבצרי� פחות בעמדת� הראשונית

מצומצ� כי� בענייני משפחה לוי המסמיגמתברר כי הלי� , ובאופ� מפתיע, ע� זאת

באלו האחרוני� . הרגילי�בתביעות אזרחיות הנדונות בבתי משפט מהדומה לו יותר 

טוי זה פורש בפסיקה ככולל ה� י ב78".הנוגע לעניי� הנדו�"תייחס לכל מסמ� מהגילוי 

, "מסמכי� מועילי�"וה� ,  העלולי� לפעול לרעת מבקש הגילוי,"מסמכי� מזיקי�"

חובת הגילוי בכתבי הטענות בענייני לעומת זאת  79.לסייע למבקש הגילוישתוכנ� עשוי 

_____________________________________  

לכתב תשובה , לכתב הגנה, לכתב תביעה" :לתקנות סדר הדי� האזרחי) א(ח258תקנה    73
יצור� תצהיר של בעל הדי� שבו , להודעה לצד שלישי ולכתב הגנה לה, לתביעה שכנגד

  ."תב הטענות אשר ידועות לו מידיעתו האישיתיאמת את העובדות שבכ
  . לתקנות סדר הדי� האזרחי) ד( ח258תקנה    74
 הנמצא בסופ� של תקנות סדר הדי� ,א26טופס .  לתקנות סדר הדי� האזרחי)ה(ד258תקנה    75

 באשרפרטי� , פרטי זיהוי: בכלל�ו,  מפרט את הפרטי� שיש להצהיר על אודותיה�,האזרחי
נתוני� על , דירת המגורי�ל באשרפרטי� , מספר ילדי�, ואי� קודמי�ניש, מצב האישיל

. וכ� קשר ע� גורמי� טיפוליי�, נתוני� על תיקי� אחרי� בענייני משפחה, אלימות במשפחה
 לתקנות בתביעת מזונות קיימת דרישה להרצאת פרטי� מקיפה 261 על פי תקנה :מלבד זאת

מכוניות , חשבונות בנקי�, חובות,  פרטי רכוש,פרטי� על הכנסות בני הזוג: יותר ובכללה
   . לתקנות סדר הדי� האזרחי27טופס :  ראו.ועוד

,  בנבופורס�(� רובינשטייבפסק דינו של השופט , פלוני' פלוני נ 8339/06מ " בע:ראו   76
,  בנבופורס� ('א' ח' ר' נ' א' ח' א' ע 7872/01 )א"משפחה ת (ש" תמ: וכ� ראו,)4.1.2007

  . המאזכר פסק דינו זה של העליו�, )30.5.2007
  .378�377 'בעמ) 26הערה , לעיל (ב� שוש�עניי�    77
  . לתקנות סדר הדי� האזרחי112תקנה    78
  .450) 1(ד מט" פ,מ"עבודות מתכת בע  שמעו�' ק' נוקבל 27/91א "ע   79
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על לכאורה אינה חלה  ו80חלה רק על מסמכי� שעליה� מסתמכי� כתבי הטענותמשפחה 

   .עניי� זה מביא אותנו לפרק הבא 81.למגיש כתב הטענות להזיק העלולי�מסמכי� 

  ? חההא� חל הסדר גילוי המסמכי� הכללי בבית המשפט למשפ  .3

  הלכת בוטח

קובעת כי התקנות הכלליות , המסדירה את ההסדר השיורי, )ב(ב258תקנה , כאמור

לפיכ� . של סדר די� אזרחי יחולו בבית המשפט למשפחה ככל שאינ� סותרות אלו את אלו

הואיל , היה אפשר לכאורה לאמ� לענייני משפחה את הוראות הגילוי והעיו� הכלליות

אלא שמתקי� התקנות קבע . קנות הייחודיות לדיני המשפחהוה� אינ� סותרות את הת

� גילוי מסמכי� יבעני' הוראות פרק טמשמעית בסעיפה הרביעי של התקנה כי � חד

אי אפשר לבקש צו ,  כלומר. משפחהיבעניינלא יחולו על תובענות ) ההוראות הכלליות(

מהו הרציונל העומד  82.צו עיו� במסמכי� ועוד, מסמ� ספציפיצו גילוי , גילוי מסמכי�

הסותרת לכאורה את תכלית הקמתו של בית המשפט למשפחה , ביסוד הוראה מפורשת זו

על כ� ? בדבר הנחת תמונה כוללת ומלאה בפני בית המשפט ובדבר פתרו� מהיר ויעיל

ייתכ� כי המחוקק ,  לדבריו83.בוטחאפשר לעמוד מדברי בית המשפט המחוזי בפרשת 

תובענה לענייני משפחה ניתנת לבירור . � ולתרו� ליעילות�רצה למנוע סרבול ההליכי

מנגנו� גילוי המסמכי� עשוי להכביד . עובדתי שאינו מורכב והיא דורשת הכרעה מהירה

, ענ� זה של המשפטב"בית המשפט מוסי� ואומר כי . על ההליכי� ולהאט את קצב�
_____________________________________  

 על חובת הגילוי המוקד� היא, כפי שארחיב לקמ�, לעומת זאת בשיטת המשפט האוסטרלית   80
 Family Law Rules 2004 (Cth) r 13.07:  ראו.כל המסמכי� הנוגעי� לעניי� הנידו�

(Austl.). “The duty of disclosure applies to each document that: (a) is or has been in 
the possession, or under the control, of the party disclosing the document; and (b) is 

relevant to an issue in the case” )  חוק המשפחה האוסטרלי–להל�  ()כ"י –הדגשה שלי .(  
 ,בית המשפט המחוזי). 53 הערה, לעיל (פלוניוכ� עניי� ) 15 הערה, לעיל (בומב�עניי� : ראו   81

כי לעתי� מסגרת הגילוי בבית המשפט למשפחה היא  מציי� ,מפי השופט יעקב שווילי
הבקשה לגילוי ועיו� מוגשת אחרי שהוגש כתב  ,112 משו� שעל פי תקנה ,קא רחבה יותרודו

יחס רק יולכ� הגילוי והעיו� צריכי� להת, ק� המחלוקת בי� הצדדי� כבר ידועי וה,ההגנה
ט התובע צרי� 258ה  לעומת זאת לפי תקנ.לשאלות שבמחלוקת העולות מכתבי הטענות

� כלל להעמיד במחלוקת ויני� שאולי הנתבע לא היה מתכויענלחס בתצהירו ג� ילהתי
ט פותחת פתח לעיכוב בהגשת 258 המתכונת של תקנה . ועודג� לגביה�ולהמציא מסמכי� 

עיכוב שלא היה , גילוי והעיו�ל בנוגעמטענות שונות  ענותת ט העלאידי לע, כתב הגנה
  . הגילויהליכיל ת הרגילה שמתעורר במתכונ

 )ד(ט258תקנה . הלי� של שאלוני� יכול שיתקיי� בתובענות בענייני משפחהלעומת זאת    82
בעניי� גילוי מסמכי� רק ' פרק טתחולת הוראות � קובעת את אילתקנות סדר הדי� האזרחי

, ' ל'ח' נ' ל' ר )א"משפחה ת (15094/99א "שב, דברי השופט שוחט: ראו. ולא מעבר לכ�
 ). 'ל' ר עניי� – להל�) (9.1.2001,  בנבופורס�( לפסק הדי� 6פסקה 

) 2.3.2000,  בנבופורס�( לפסק הדי� 5פסקה , בוטח' בוטח נ 994/99) ש"מחוזי ב(ע "בר   83
  ). במחוזי בוטח עניי� – להל�(
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טיות המתדיי� ועל כ� המסמכי� הינ� אישיי� יותר והחובה לגלות אות� פוגעת יותר בפר

איני רואה כיצד נימוק אחרו� זה מצדיק את ". איזו� השיקולי� נער� בצורה שונה

הלא הדיו� נער� . החלתו של הסדר גילוי המסמכי� בתביעות בית המשפט למשפחה� אי

,  והמסמכי� אינ� נחשפי� לעיני כל כי א� לבעלי הדי� הנוגעי� בדבר84,בדלתיי� סגורות

  .פט שאמור לקבל החלטה על סמ� מסמכי� אלוולשו, בני הזוג

בבית המשפט למשפחה גררה את שאלת המתח ' ההוראה השוללת את תחולת פרק ט

שבי� הסדר גילוי המסמכי� הכללי לבי� הסדר הגילוי בבית המשפט למשפחה לפתח� של 

בבית המשפט למשפחה עתרה אישה לצו ירושת בעלה . בוטחשלוש ערכאות בפרשת 

הצדדי� הסכימו כי . ו התנגדו למת� הצו בטענה כי המנוח הותיר צוואהאחי. המנוח

והוא אשר יקבע א� , האישה תגיש את כל המסמכי� שברשותה לעיו� בית המשפט בלבד

משראה בית המשפט כי מדובר במאות . יש מסמכי� הנוגעי� לחלוקת רכוש בי� היורשי�

בית המשפט הפ� את .  בעיו� בה�קבע כי אי� זה ראוי שבית המשפט יכלה זמנו, מסמכי�

והורה לאישה להעביר את כל המסמכי� ישירות לידי " תצהיר גילוי מסמכי�"המסמכי� ל

בהיותו מודע להוראה השוללת החלת� של הליכי הגילוי המוקד� בבית המשפט . האחי�

האחד מה� הוא כמוב� הוראת  :את החלטתו בשני אופני�בית המשפט הצדיק , למשפחה

בית המשפט המחוזי ביטל את החלטתו . על החלטה זו ערערה האישה. לחוק) א(8סעי� 

   :וכ� קבע, של בית המשפט למשפחה

יחולו על  מציינת מפורשות כי הוראות גילוי מסמכי� לא 'ט258תקנה ...
ש לענייני משפחה התיר "חוק בימ..] .. [תובענות לענייני משפחה

א� לא כאשר מדובר , י די�ש מסוג זה לסטות מכללי ראיות וסדר"לבימ

אי� לשכוח כי הכללי� אשר נקבעו בחוק . בהוראה מפורשת נוגדת

ש לענייני משפחה ובתקנות הרלוונטיות לסדר הדי� האזרחי נקבעו "לבימ

הצדדי� . בכדי לייסד סדר וסדר די� בניהול תובענה לענייני משפחה

חה אינו ש לענייני משפ"א� בימ, רשאי� להסכי� לוותר על תקנות אלה

רשאי להתעל� מה� ג� א� הוא סבור כי הדבר דרוש במקרה הפרטני 

כוחו של כלל ספציפי נעו� בכ� כי המחוקק קבע כי . לעשיית צדק

  85.שמירתו דרושה לעשיית צדק

בית המשפט המחוזי ביטל אפוא את קביעת בית משפט קמא ואסר למסור את 

הלה . ור שני לבית המשפט העליו� על החלטה זו הגישו האחי� ערע.המסמכי� לצד השני

_____________________________________  

84    �  ]. נוסח משולב[לחוק בתי המשפט ) ה(68סעי
מוב� שאי� מדובר רק בפרק גילוי .  לפסק הדי�4פסקה ) 83הערה , לעיל (בוטח במחוזיעניי�    85

, "לפי חוק זה", המסמכי� כי א� כל הוראת תקנה שנתקנה במיוחד לבית המשפט למשפחה
   .לחוק) א(8ח סעי� ו יהיה לסטות הימנה מכואי אפשר
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לתקנות ' אישר את פסק דינו של המחוזי בקבעו כי אי� מקו� להחיל את הוראות פרק ט

עוד . לא יחול בתובענות בענייני משפחה' כשיש הוראה ספציפית הקובעת שפרק ט

לחוק כפופה לאמור בתקנות שלפי ) א(8הוסי� בית המשפט העליו� וקבע כי הוראת סעי� 

, הלכה עקרונית זו,  א� כ�86.לא יחול בבית המשפט למשפחה'  שלפיה� פרק ט,החוק

לחוק כדי להתגבר על ההוראות ) א(8הקובעת כי אי אפשר להשתמש בהוראת סעי� 

 בכ� 87.זכתה לאשרור של בית המשפט העליו�, הייחודיות של בית המשפט למשפחה

פט קובע כי שמירת  בית המש88.הפכה להלכה מחייבת בהוראות הפעלתו של הסעי�

. ולפיכ� אי� לבטל� מכוח הוראת החוק, התקנות הייחודיות היא שתביא לעשיית צדק

רשאי הוא לסטות , כאשר בית המשפט למשפחה פועל על פי סדרי הדי� הכלליי�, כלומר

הרי שמתקי� , אול� כאשר נקבעה בפניו הוראה ייחודית לבית המשפט למשפחה. מה�

ואי� בפני בית המשפט שיקול דעת לסטות , ולי הצדק ואיזנ�התקנות כבר ער� את שיק

  . מאיזו� זה

. כדי לבאר הלכה זו ואת הרציונל העומד ביסודה אחזור למטפורת מסילת הרכבת

נהגי רכבות סדר הדי� האזרחי ובקרי התנועה של רכבת , שופטי המחוזי והעליו�

 ידית מושב המפלט גילו כי מפע� לפע� נהגי רכבת המשפחה מושכי� את, המשפחה

הדבר היה לצניני� . ומובילי� את רכבת המשפחה שלא דר� מסילותיה הייחודיות

מעו� זה הביא את בקרי התנועה לחדד בפני נהגי רכבת המשפחה את הוראות . בעיניה�

אי� להפעיל את מושב המפלט כל עוד , על פי הוראות אלו. ההפעלה של מושב המפלט

אלו המסילות שהותקנו במיוחד בשביל הנוסעי� . הייחודיותהרכבת נוסעת על מסילותיה 

_____________________________________  

  ). בוטח בעליו� עניי� – להל�) (19.11.2000,  בנבופורס� (בוטח' בוטח נ 2466/00א "רע   86
 שכ� מאז הקמת בית המשפט למשפחה וההחלטה להעמידו ,נויולא יהא הדבר קל בעינ   87

בו רוב ענייני המשפחה נידונו בבית שבניגוד למצב הקוד� (בדרגת בית משפט שלו� בלבד 
 דבר שצמצ�,  הערעור לעליו� הוא רק בגלגול שלישי,)המשפט המחוזי כערכאה ראשונה

 .כמעט לחלוטי� את פסיקות העליו� בכובעו כערכאת ערעור בענייני המשפחה
 ,מנגד הלכה זו ניתנה בד� יחיד. 78ד "ח תשמ"ס, השפיטה: יסוד�לחוק) ב(20סעי� : ראו   88

החלטות ד� יחיד הדוחות בקשה לרשות : "... ראו דבריו של השופט רובינשטיי�ובעניי� זה
המחייבת כל בית משפט אחר לפי , הלכה בבית משפט זהערעור אינ� דר� המל� של קביעת 

 �כ� [...]  שהיא על פי המקובל בשלושה שופטי� –השפיטה : יסוד�לחוק) ב(20סעי
ההתייחסות , במציאות היומיומית של בתי המשפט לדרגותיה�, ואול�. במישור העיוני

 צ"מע' שלו� נ 2996/06א "רע". 'תקדימיות'להחלטות בית משפט זה בד� יחיד אינה נטולת 
במאמר� של דידי ). 18.10.2006,  בנבופורס� (מ"החברה הלאומית לדרכי� בישראל בע –

 69 עור� הדי�, "גילוי מסמכי� בבית המשפט לענייני משפחה", רוטשילד ואורי זמברג
 ,טועני� המחברי� כי הלכה זו נאמרה בבית המשפט העליו� באמרת אגב בלבד) ז"תשס(

לטענת� צו גילוי המסמכי� בבית משפט קמא נית� לא .  הלכה מחייבתולפיכ� היא אינה
 וכי הדבר עולה מדבריו של ,לתקנות אלא מתו� הסכמת הצדדי�' מתו� הוראות פרק ט

אול� בסופו של יו� ג� המחברי� מצייני� כי נותרנו ע� ההלכה . השופט אור בפסק הדי�
  . האמורה כהלכה קובעת
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ג� א� נהג , מה� אי� להימלט בשו� צורה ובשו� אופ�. הרגישי� ברכבת המשפחה

). כשאי� ברשותו אפשרות להורות על גילוי מסמ� ספציפי, למשל(הרכבת יחוש במצוקה 

 במקטע האופ� היחיד שאפשר להשתמש במושב המפלט הוא רק כאשר נמצאת הרכבת

במקטע זה היא נאלצת לפתוח . דר� אשר עדיי� לא נסללו בו מסילות ייחודיות בשבילה

סובלת , פחות נסיעתה במקטע זה יציבה. גלגלי� לנסיעה על המסילות הרחבות יותר

ונוסעי הרכבת עלולי� להיפגע מטלטולי , גלגלי הרכבת אינ� במקומ� הטבעי, מרעידות

א� יחוש נהג רכבת , כא� ורק כא�). � לסכסו� המשפחתיסדרי די� שאינ� מתאימי(הדר� 

רשאי הוא להשתמש במושב , המשפחה כי אי� הוא יכול להובילה במסילות הכלליות

 נטרלה נטרול ניכר את מושב בוטחהלכת . המפלט ולצאת לגמרי ממסלול המסילות

  . בלבדהחזירה את נצרת הידית למקומה והגבילה את השימוש בה לעתות חירו� , המפלט

שאינו מאפשר לה� להורות על , בתי המשפט למשפחה כבולי� אפוא להסדר הייחודי

היה , מנגד. אי� ספק כי בכ� נשמרת האחידות הראויה בסדרי די�. צו לגילוי מסמכי�

וכי לכ� , )א(8אפשר לומר כי זהו המקרה הקיצו� שבו היה ראוי להשתמש בהוראת סעי� 

ובכ� נפגמת תכלית ,  ביכולת להביא לפתרו� הסכסו�היעדר מסמכי� פוגע. היא נועדה

דווקא חשיפת המסמכי� שבידי הצד שכנגד עשויה . הקמתו של בית המשפט למשפחה

בהיעדר� ובהיעדר יכולת לצוות על גילוי� מתבצר . להביא לפתרו� מוסכ� על הצדדי�

ת בית או למצער מסרב להשלי� ע� פסיק, כל צד בעמדתו ומסרב להסכי� לפשרה מוצעת

באופ� טבעי כל צד יסבור כי בידי הצד שכנגד נמצאי� מסמכי� המועילי� . המשפט

ממילא מתקשה הוא להשלי� ע� . וכי חשיפת� יכלה להביא להכרעה שונה, לעניינו

למצב זה עלולות להיות השלכות . ההכרעה ויעשה כל שלאל ידו שלא לפעול על פיה

   .שליליות על המרק� העתידי של חיי המשפחה

וא� א� , לעניי� זה יש השלכה על בני משפחה א� בטר� פרו� המשבר, לטעמי

מעת שיתברר בציבור כי ב� הזוג שלא ניהל את : אסביר. המשבר איננו נראה כלל באופק

יעודד הדבר את בני המשפחה שלא , הכספי� ונת� אמונו בב� זוגו יוצא וידו על התחתונה

 לאווירה של מתח וחשדנות ג� בחיי משפחה הדבר עלול לגרו�. לית� אמונ� זה בזה

זה תנו אמונ� י שבני משפחה יאינטרס חשובמערכת המשפט בכל חברה יש ל. נורמטיבית

למקרה ראויי�  לית� פתרונות לש� כ� על המערכת. יחיו בהרמוניה ולא בחשדנות, בזה

דע כי  שב� משפחה יכדי, וי� אפקטיביי�והפתרונות צריכי� להיות בדמות צ. של משבר

 יכי� עצמו לקראת משפט לכל אור� חייולא ו,  על כ�ג� א� הוא עצמו לא יית� דעתו

 לסכסו� בי�  הדבר אינו ייחודי.המערכת המשפטית תדאג לו ביו� סגריר, הנורמטיביי�

ובדר� , א� כי הסכסו� בי� בני זוג הוא רגיש יותר, בני זוג אלא טוב לכל סכסו� משפחתי

בסעיפי� הבאי� אבח� כיצד . כוחות הצדדי�עמוק יותר בי� כלל חוש� חוסר איזו� 

  . הערכאות הדיוניות התמודדו ע� הגבלת� זו
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סותרת את הוראת החוק באפשרה לסטות ) ג(ב258הא� הוראת תקנה   .4

  ?מפרקי� רבי� יותר

בטר� אעבור לפרק הבא ואבח� את התמודדות בתי המשפט למשפחה ע� הלכת 

) ג(ב258לחוק לבי� הוראת תקנה ) א(8שבי� הוראת סעי� אבקש לנתח את היחס , בוטח

ולא ברור , על פני הדברי� נראה כי הוראת התקנה משכפלת את הוראת החוק. לתקנות

ג� עיו� רחב בפסקי הדי� בבית המשפט למשפחה מלמד כי . מה הועילו חכמי� בהתקנתה

 בלא לחדש דבר להוראת החוק, ובדר� כלל בינות סוגריי�, היא נשרכת כדבר שבשגרה

 –וא� סתירה  –אול� בשל קביעתה של הלכת בוטח מתעוררת לדעתי הבחנה . מעצמה

שאי� "הוראת החוק מתירה לסטות בכל עניי� של דיני ראיות וסדרי די� : בי� ההוראות

אי אפשר לסטות מהוראת התקנות הכוללת , הווי אומר". עליו הוראה אחרת לפי חוק זה

 89.לרבות כל הפרקי� האמורי� בו, לתקנות סדר די� אזרחי 1'את כל הוראות חלק ג

בית המשפט רשאי לסטות מהוראות שבפרקי� "לעומת זאת הוראת התקנה קובעת כי 

הוראת התקנה מאפשרת אפוא לסטות מכל ". 1ב"אחרי� שבתקנות אלה למעט פרק כ

, כ–� אפרקי(ה� הפרקי� הכלליי� : הוראות הפרקי� האחרי� בתקנות סדר הדי� האזרחי

 שבו נמצאת 1'למעט פרק כ(וה� הפרקי� המיוחדי� לבית המשפט למשפחה ) לה–כז

אי אפשר לפרש כי )!  שאותו מיעטה התקנה באופ� מפורש1ב"ולמעט פרק כ, הוראה זו

כוונת הוראת התקנה היא שאי אפשר לסטות מכל הוראות הפרקי� הנוגעי� לבית 

) א(8כפי שעולה מהוראת סעי� (1'כלומר מכל הפרקי� שבחלק ג, המשפט למשפחה

מכא� משמע כי  ?1ב"מדוע הייתה צריכה התקנה למעט את פרק כ, א� היה זה כ�). לחוק

לרבות הפרקי� , הוראת התקנה מאפשרת לסטות מכל שאר פרקי סדר הדי� האזרחי

הוראת התקנה אינה ). 1ב" ופרק כ1'ולמעט פרק כ(הנוגעי� לבית המשפט למשפחה 

התקנה מאפשרת סטייה מהיק� רחב !  הוראת החוק אלא סוטה הימנהמשכפלת אפוא את

 הסטייה יוצרת בעיה אמתית משו� שהוראה ברמה נורמטיבית 90.יותר של פרקי התקנות

   91.של חקיקת משנה איננה רשאית לסתור הוראה ברמה נורמטיבית של חקיקה ראשית
_____________________________________  

פי �על ": לפסק הדי�10סעי� ) 45 הערה, לעיל (סלומו�פמ� בעניי� דברי השופט גיי: ראו ג�   89
 � '...לפי חוק זה, שאי� עליו הוראה אחרת...' המונח 1981�א"תשמ,  לחוק הפרשנות2סעי

   ."כולל ג� את התקנות שהותקנו מכוח חוק ההקמה
ח ו הותקנו מכ1ב" ופרק כ1'ראות פרק כ ליישב את הסתירה ולטעו� כי רק הואפשרשמא    90

 �. וכי כל שאר הפרקי� הותקנו עוד בטר� נחקק חוק בית המשפט למשפחה,  לחוק26סעי
הותקנו לפי חוק "לפיכ� רק משני פרקי� אלו אוסרת הוראת החוק לסטות משו� שרק ה� 

, נהכש� שג� אומרת התק,  לסטותאפשרלעומת זאת מהפרקי� האחרי� שנמנו לעיל ו, "זה
הבעיה בניסיו� יישוב זה היא כי . וכי אי� אפוא כל סתירה בי� הוראת החוק להוראת התקנה

מאז נחקק חוק בית המשפט למשפחה נערכו שינויי� כמעט בכל התקנות הנמצאות בפרקי� 
בצי התקנות ו כפי שנאמר במפורש בק, לחוק26ח סעי� ושינויי� אלו נעשו מכ. האחרי�

א� ).  ועוד1302ת "ק, 2008�ח"תשס, )3' תיקו� מס(הדי� האזרחי תקנות סדר : ראו למשל(
תיקי� וג� הו,  לתקנות1 לסטות מכל הפרקי� בחלק גאי אפשר הוראת החוק שלפיהרי , כ�
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ו כשהתקי� את הרי ששר המשפטי� חרג לכאורה מסמכות, א� ניתוח זה אכ� נכו�

לש� יישוב העניי� אבח� את ההוראה שמכוחה התקי� שר ! לתקנות) ג(ב258תקנה 
   :הקובעת,  לחוק26הלא היא הוראת סעי� , המשפטי� תקנה זו

את סדרי הדי� והנוהג לפני , שר המשפטי� רשאי להסדיר בתקנות )א.(26

ובכלל זה הוראות בדבר סמכויות בית , בית המשפט לעניני משפחה

  ...המשפט לצוות בעניני� הבאי�

המסדיר את סמכותו של שר , ]נוסח משולב[ לחוק בתי המשפט 108לעומתו סעי� 

  :קובע, המשפטי� להתקי� את תקנות סדר הדי� האזרחי

שר המשפטי� רשאי להסדיר בתקנות סדרי די� את סדרי הדי�   )א.(108

ה שלא במיד, רשמי� ולשכות הוצאה לפועל, והנוהג לפני בתי משפט
  ...ובה�, קבעו בחוקנ

א� נדקדק במילות החוק נראה כי הגבלת סמכותו של שר המשפטי� להתקי� תקנות 

הא� אפשר להסיק מכ� !  לחוק26נעדרת מהוראת סעי� " במידה שלא יקבעו בחוק"רק 

לא ? "במידה שנקבעו בחוק" א� 26כי שר המשפטי� רשאי להתקי� תקנות מכוח סעי� 

סביר יותר כי מדובר בהשמטה . וקק יעניק כוח זה לשר המשפטי�סביר להניח כי המח

עדיי� נותרנו ע� הקושי כיצד לפרש את הוראת התקנה ,  א� כ�92.מקרית בלבד

א� מהפרקי� הייחודיי� , המאפשרת לבית המשפט לסטות מכל הוראות שאר הפרקי�

ינה של ד, א� אכ� כ�. א� על פי שהוראת החוק אוסרת לעשות כ�, לענייני משפחה

או למצער יש להכריז על בטלותה היחסית באופ� שג� , התקנה להיבטל מחוסר סמכות

_____________________________________  

 
לעומת זאת התקנה מתירה לסטות ". לפי חוק זה"הואיל ובה� משולבי� תיקוני� , יותר

 .והדרא קושיא לדוכתא, שמעופשוטו כמ,  ולפיכ� היא סותרת את החוק,מפרקי� אלו
הותקנו תו� חריגה יישוב הסכסו�  כי תקנות שאווה' בהקשר אחר בדיני המשפחה טע� פרופ   91

. ועל כ� דינ� להיבטל, מסמכות בהיות� נוגדות את הוראות חוק בית המשפט לעניני משפחה
ו של המשפט לענייני משפחה לבי� סמכות היחס בי� סמכותו של בית ", שאוהמנשה: ראו
הצעת חוק  ", שאוהנשה מ וכ�.44) ס"תש�ח"תשנ(  מדהפרקליט ,"הדי� הרבני�בית
1998�ח"תשנ, )השוואת סמכויות שיפוט) (4' תיקו� מס(המשפט לעניני משפחה �בית– 

 'בעמ, 358) ס"תש�ח"תשנ( מד הפרקליט ,"?האומנ� ברכה לנשי� המוסלמיות והנוצריות
המשפט לעניני �בבית' בקשה ליישוב סכסו�'הא� התקנות בדבר  ", שכטריאתל; 387

 ארבלדעת� של :  ומנגד ראו.353) א"תשס( א קרית המשפט ,"?משפחה חורגות מסמכות
 9834/01 �"בגמחלוקת זו הובאה ולא הוכרעה ב. 441' בעמ) 10 הערה, לעיל (גייפמ�ו

  . 927 ' בעמ,913) 2(נחד "פ, הדי� הרבני הגדול�בית' פלונית נ
הצעת חוק ל 11סעי� : ראה. מלבד ההוראה עצמה אי� התייחסות נוספת בהצעת החוק   92

  .)ריכוז סמכויות השיפוט(משפחה הלתיקו� דיני 
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כפי , כלומר. על פיה אי אפשר יהיה לסטות מכל ההוראות המיוחדות שנתקנו מכוח החוק

  . לתקנות1אי אפשר יהיה לסטות מכל הפרקי� בחלק ג, העולה מהוראת החוק

טיביי� לאימו�  מקורות נורמ–מרד בתי משפט למשפחה . ג
  הליכי הגילוי המוקד� 

הלכה זו כבלה .  לא הניחה את דעת� של שופטי בתי המשפט למשפחהבוטחהלכת 

הלכה זו קובעת למעשה כי בתי . את ידיה� בכלל ובסוגיית גילוי המסמכי� בפרט

לעיו� ספציפי וא� לא למחיקת , המשפט למשפחה אינ� רשאי� לית� צו לגילוי ספציפי

 משכה אפוא את בית המשפט למשפחה לקצה האדוורסרי א� בוטחהלכת . כתבי טענות

 הצדדי� יצרפו מסמכיה� לפי שיקול 93.יותר מהנוהג הקיי� בבתי המשפט הרגילי�

לא לדרוש מסמ� נוס� וא� לא להפעיל כל , ובית המשפט לא יוכל להתערב בעניי�, דעת�

שאמורה לנהוג רבית יפות המעל רקע השקיתר זו נראית תמוהה �החמרת. סנקצייה נוספת

א� אחד . בבית המשפט למשפחה ועל רקע תכלית הקמתו של בית המשפט למשפחה

 וידו על יצא הצד שכנגד, מוקד� שבה הוא מחויבמלא את חובת הגילוי ההצדדי� לא י

הטוע� כי בעת , קרייני' על רקע דבריו של פרופג�  זו מתחזקת תמיהה. התחתונה

 ולפיה התכלית של גילוי המסמכי� כיו� ,יסה המנחה בישראלהאחרונה חל שינוי בתפ

לפיה התכלית היא ש, רסריתווהקרובה לגישה האד(איננה הגישה הקונפליקטואלית 

הקרובה לגישה (כי א� התפיסה הנורמטיבית ) חידוד הפלוגתאות בי� הצדדי�

רי הדי� דברי� אלו נאמרו בסד 94. ולפיה התכלית היא גילוי האמת,)ויזיטוריתוהאינק

גילוי האמת אינו המטרה . א� ה� נכוני� ביתר שאת בבית המשפט למשפחה, הכללי�

קשה להערי� . אול� זהו אמצעי הכרחי להגשמת תכליתו, בבית המשפט למשפחה

_____________________________________  

כ� למשל בשיטת . חובת הגילוי המוקד� שינתה את פני ההלי� ג� בשיטות המשפט השונות   93
ד� נשללה זכות החקירה המוקדמת על המשפט הקנדית בעקבות חקיקת חובת הגילוי המוק

 משקלו של בית המשפט באיסו� בד בבד. ידי בעל הדי� והותנתה ברשות בית המשפט
 D. A. Rollie: ראו. ויזיטוריתו והדבר קירבו לשיטת המשפט האינק,הראיות גדל

Thompson, “The Evolution of Modern Canadian Family Law Procedure: The End of 
the Adversary System? Or Just the End of the Trial?”, 41 Fam. Ct. Rev. (2003) 155. 

, רסריתוו טוע� המחבר כי הדבר פגע באחת ההצדקות המרכזיות של השיטה האד173' בעמ
הגילוי .  בפני בית המשפטבהופיע�בעלי הדי� בהלי� של  בהשתתפות הפעילההרואה יתרו� 

 עוד להל� וורא. � את מידת הופעת� באול� בית המשפטהמוקד� באמצעות מסמכי� צמצ
  . בפרק על המשפט המשווה

לאישוש טענתו מפנה המחבר לשתי ציטטות של הנשיא . 580' בעמ) 66 הערה, לעיל(קרייני    94
ד "פ, אזולאי' מ נ"בנק איגוד לישראל בע 6546/94א "רע:  ראו.ברק המדגישות עניי� זה

ד "פ, גלעד' כר� נ�הסתדרות מדיצינית הדסה עי� 1412/94א "וכ� רע, 61' בעמ, 54) 4(מט
 . 522' בעמ, 516) 2(מט
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יעיל ומוסכ� על הצדדי� ככל האפשר בהיעדר תמונת , שאפשר להגיע לפתרו� מהיר

או להפעיל , המשפט לצוות על מת� הצויכולת בית � מת� הצו ואי� אי. המסמכי� הכוללת

עלולי� להביא לידי סירובו של בעל די� לצר� לכתבי טענותיו , סנקצייה ממריצה אחרת

הווה . וא� לידי סירובו למסר� במהל� הדיו� לידי הצד שכנגד, את המסמכי� המזיקי� לו

 לית� צו כי לבית המשפט אי� סמכות) ובא כוחו ודאי יודע(ככל שבעל די� יודע , אומר

הרי שאי� בפניו כל תמרי� לחשו� , ואי� סמכות להפעיל כל סנקצייה, גילוי מסמכי�

היה , אילו הייתה לבית המשפט סמכות לית� צווי�. מסמכיו בהליכי הגילוי המוקד�

הדבר היה . הדבר עשוי לתמר� בעל די� לצר� כל מסמכיו כבר בשלב כתבי הטענות

כרציונל ביסוד סדרי הדי� , ההלי� מהר יותרמסייע בידי בית המשפט לסיי� את 

 בוטח לחוק בהלכת 8ונטרולו של סעי� ) ד(ט258מתברר כי תקנה , א� כ�. הייחודיי�

חותרי� תחת הרציונל הייחודי של בית המשפט למשפחה והופכי� פלסתר את מטרתו 

  . ותכליתו

ק אפשר עד כמה הלכה זו כובלת את ידיה� של בתי המשפט תו� פגיעה חמורה בצד

 אישה הגישה תביעה למזונותיה 95.ללמוד מעניי� שנדו� בבית משפט בכפר סבא

 וממילא , הכחיש את אבהותו על הקטינות וטע� כי אינ� בנותיוהבעל. ולמזונות בנותיה

 הבעלאלא שלטענת , גופית�בהליכי הפריה חו� הקטינות נולדו . חב במזונותיה�אי� הוא

נוכח סירובה עתר .  מסרבת לבצע בדיקת רקמותהאישה. זרעוההפריה לא נעשתה מ

בתגובה לבקשה טענה האישה כי . הנוגעי� להפריה זוהמבקש לגילוי מסמכי� ספציפיי� 

רת ההלי� הדיוני של גילוי  אינו מוסמ� לחייב צד לגלות חומר במסגבית המשפט

ני אי: "והוסי� בחוסר אוני�, בוטחהפנה להלכת ,  בית המשפט קיבל טענתה.מסמכי�

מתעל� מהעובדה כי קביעה זו עלולה לפגוע בזכות� ויכולת� של בעלי די� למיצוי 

� דנ� בו אפשר שיידרש המבקש יוביתר שאת אמורי� הדברי� בעני, טענותיה� וראיותיה�

 א� סביר הוא 96".להתמודד ע� קיומ� של חזקות שונות הנוגדות טענתו לאי אבהותו

לכ� . � תהא מוסכמת פחות על הצדדי�אפוא כי החלטה שתתקבל בהיעדר מסמכי

  . עלולות להיות השלכות שליליות ביותר על המש� התנהלות� של בני המשפחה

ועל פי המבנה ההייררכי המתחייב , בוטחעל פי עקרו� התקדי� המחייב של הלכת 

פסיקה זו של בית המשפט בכפר סבא וכדוגמתה הייתה אמורה , במערכת המשפטית

ובכ� מתברר כי . י שלטעמי היא ודאי אינה ראויה מבחינת תוכנהלהיות הכלל א� על פ

לא מעט ערכאות דיוניות מרדו בפסיקת בית המשפט . פסיקה זו היא היוצאת מ� הכלל

_____________________________________  

 ).30.11.2004,  בנבופורס�(פלונית ' פלוני נ 4487/04) ס"משפחה כ( א"בש   95
 למותר לציי� כי הימנעותו של צד מגילוי: "כדי לרכ� החלטה זו מוסי� בית המשפט וכותב   96

מסמכי� אשר יש בה� לשפו� אור על העניי� שבמחלוקת תבוא במכלול שיקוליו של בית 
, מהדורה שביעית, סדרי הדי� האזרחי, ר יואל זוסמ�"ד. המשפט בעת מת� החלטתו הסופית

   . לפסק הדי�6פסקה , ש�". 429' עמ, 1995
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בסעיפי� . קונסטרוקציות מקוריות כדי להתגבר עליה, וא� יצרו, העליו� כפשוטה ומצאו

 הנורמטיביי� שמה� שאבו הבאי� אעמוד על קונסטרוקציות אלו ואבח� מה� המקורות

  . הערכאות הדיוניות את הסמכות להעניק בכל זאת צו גילוי מסמכי�

  כמקור סמכות לגילוי מסמכי�" המשפט�קד�"הוראות   .1

בית המשפט מפתח . אביב הוגשה בקשה לגילוי מסמכי�� בבית משפט למשפחה בתל

וזו , � הכללישתי קונסטרוקציות כדי לאמ� חלקי� מסוימי� מהסדר גילוי המסמכי

  :הקונסטרוקציה הראשונה

 חלה ג� חלה 143 למדי� אנו למשל שתקנה )ב(ב258מכוח תקנה 

 זו עוסקת בסמכויות שופט 143תקנה . משפט לענייני משפחה� בבית
) 3: "(משפט מוסמ� שופט� בי� יתר סמכויותיו בקד�. משפט�בקד�

כול שופט הסמכה זו י...". גילוי מסמכי� והעיו� בה�... להחליט בדבר

שינויי� המחוייבי� "משפט לענייני משפחה לעשות בה שימוש ב� בבית

בכל הנוגע להלי� גילוי המסמכי� שיוחד לתובענות בענייני " לפי העני�

להורות כל הוראה לסדר הדי� שיש ) "10(143משפחה ותו� הפניה לתקנה 

ולית� הוראות בכל הנוגע לגילוי " בה לפשט את הדיו� או להקל עליו

  97.מוקד� והעיו� במסמכי� הרלוונטיי�ה

אביב �בפני בית משפט למשפחה בתל: קונסטרוקציה זו חזרה על עצמה במותב אחר

האישה . נידונה תביעה בי� אשת מנוח לאחיו למת� חשבונות ולפיצוי כספי לפי חשבונות
 דחתה הרשמת. �גילוי מסמכי� והמצאתסעד זמני של לעתרה בפני רשמת בית המשפט 

 את הסעד הסופי שנתבע אישההסעד הזמני המבוקש נות� בידי השכ� , קשהאת הב

 לפיעתר לבקשה י לה וקבעה שאי אפשרעוד הוסיפה הרשמת.  העיקריתבתביעה

על החלטה זו .  על תובענות בענייני משפחהחלות הכללי אינ�מסמכי� הת גילוי והוראש

הסמכות של בקבעו כי , הלה קיבל את הערעור. הוגש ערעור בפני בית המשפט למשפחה

לתקנות היא סמכות ) 3(143משפט להורות על גילוי מסמכי� מכוח תקנה �שופט בקד�

שני  98.'נוספת ואינה קשורה למילוי התנאי� של גילוי מסמכי� הקבועי� בפרק ט

לש� אימו�  ופיתחו קונסטרוקציה נוספת, מותבי� אלו לא הסתפקו בקונסטרוקציה זו

  . כדלקמ�, סמכי� הכלליחלקי� מהסדר גילוי המ

  פיצול בי� התנאי� הפרוצדורליי� לבי� ההוראות הכלליות   .2

  : הקונסטרוקציה השנייה שאותה פיתח המותב הראשו� מבוססת על הפרשנות הזאת
_____________________________________  

  . לפסק הדי�4ה פסק) 82 הערה, לעיל(' ל' רעניי�    97
  .  לפסק הדי�15פסקה ) 15 הערה, לעיל( בומב�עניי�    98
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לתקנות לאות� ) ד(ט258 מבחינת לשונה מכוונת תקנה – והחשוב מכול

 הגילוי בטכניקה של הליכי, העוסקות בפרוצדורה' הוראות בפרק ט
לא תחולנה ' הוראות אלה שבפרק ט. 'והעיו� כפי שנקבעו בפרק ט

 [...] ט258שכ� ה� עומדות בסתירה לתקנה , משפט לענייני משפחה� בבית

הנוגעות " הוראות כלליות"' לעומת הוראות אלה קיימות בסימ� ד לפרק ט

 כהוראות, אי� כל מניעה להחיל הוראות אלה. לגילוי מסמכי� ולעיו� בה�

, ג� על הפרוצדורה המיוחדת של גילוי מסמכי� ועיו� בה�, כלליות

תקנה " (שינויי� המחוייבי�"וב, המשפט לענייני משפחה� שיוחדה לבית

   99)).ב(ב258

התכוונה לשלול רק את התנאי� ) ד(ט258כלומר בית המשפט קובע כי הוראת תקנה 

, ייה מקדימה לבעל די� כלומר פנ–הפרוצדורליי� של ההסדר הכללי לגילוי המסמכי� 
,  א� לא התכוונה לשלול את ההוראות הכלליות–המתנה לתשובתו ופנייה לבית המשפט 

לאור שתי קונסטרוקציות אלו הורה בית המשפט לנתבעת . כלומר את עצ� מת� צו הגילוי

המותב השני צעד א� הוא בדר� . לצר� מסמכי� לתיק בית המשפט ואת העתק� לתובעי�

בקבעו כי בבית משפט למשפחה ניתנה רשות לפנות ישירות ,  השנייההקונסטרוקציה

מותב זה א� סבר כי אפשר להפעיל  (100לבית המשפט ללא פנייה מוקדמת לבעלי הדי�

לאור זאת החליט להורות על תצהיר גילוי מסמכי�  101).לחוק) א(8את הוראת סעי� 

  .ספציפי ועל צירו� העתק המסמכי�

בפניו הוגשה .  צעד ג� בית המשפט למשפחה בחדרהבדר� הקונסטרוקציה השנייה

בית המשפט . בוטחהמשיב התנגד לבקשה בהסתמכו על הלכת . בקשה לגילוי מסמכי�
האמור , תמה על שלילת האפשרות להורות על גילוי מסמכי� בבתי משפט למשפחה

ל למרות זאת הורה על גילוי מסמכי� תו� שהוא מסתמ� ע. להנהיג עוד� גילוי ושקיפות

א� כי סירב להורות על גילוי מסמכי� נוספי� שמלכתחילה לא היה , שתי ההלכות דלעיל

  103. על הלכה זו חזר אותו המותב בפסק די� נוס�102.צור� לצרפ� לכתב הטענות
_____________________________________  

  . לפסק הדי�) ז(4פסקה ) 82 הערה, לעיל(' ל' רעניי�    99
  .י� לפסק הד15פסקה ) 15 הערה, לעיל (בומב�עניי�   100
אי� המדובר ) ד( ט258משקבענו שבתקנה , יתרה מכ�: "וכ� כתב,  לפסק הדי�17פסקה , ש�  101

אלא בהסדר השולל , השולל את הסמכות לית� סעד לגילוי מסמכי� ספציפי, בהסדר שלילי
) א (8 נית� להשלי� את החסר מכוח סעי� – 'את הפרוצדורה להפעלה הקבועה בפרק ט

  ...." משפחהלחוק בית המשפט לענייני
  ). 19.9.2005,  בנבופורס� (.א.מ' נ. ר.מ) 3070/02ש "תמ (1384/05 )'משפחה חד (א"בש  102
 פורס�( לפסק הדי� 16 פסקה בנק הפועלי�' נ' ג' כ 1894/06) 'משפחה חד(א "בש: ראו  103

ערה אני לכ� שנשמעו דעות שונות בעניי� זה כ� באשר להלכת בוטח ): "25.10.2006, בנבו
ואשר אושרה ,  מפי כבוד השופט הנדל בבית המשפט המחוזי בבאר שבע6642/80 א"רע

בומב� מפי כבוד ' פלי מנדלסו� נמנגד מצאתי בפסיקה את פסק הדי� בעניי� . ועוד, בעליו�
בה נקבע שלא נשללה האפשרות להעניק סעד של גילוי מסמכי� בבית , השופט גייפמ�

אלא שבית המשפט למשפחה נשללה , ליבהסדר שליואי� המדובר , המשפט למשפחה
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   ציו� המסמכי� בתצהיר האימות  .3

קונסטרוקציה שלישית למת� צוי הגילוי והעיו� מצאתי בפסק דינו של בית המשפט 
.  במסגרת תביעה בי� א� לבתה הוגשה בקשה לגילוי מסמכי�104.אביב�ללמשפחה בת
א� בגדר , קבע כי אכ� אי� הלי� גילוי מסמכי� רגיל, מפי השופט שוחט, בית המשפט

 לנתבע "מזיקי�"האת התרופה לגילוי� של מסמכי�  אפשר למצוא ט עצמה258תקנה 
נטי וו מסמ� רל, לשו� התקנהעל פי. לטענתו מצויי� בידי הנתבעואשר , לתובעומועילי� 

 יציי� זאת בעל – שאינו בידיו א� נמצא בידי הצד שכנגד, שבעל די� סומ� טענותיו עליו
משצורפה רשימת המסמכי� מטע� התובע  105.� בתצהיר המאמת את כתב טענותיוהדי

� הרשימה ה. לחלק מכתב התביעה הופכת היא ע� תצהיר האימות יחדיו לכתב התביעה
הנתבע יהיה חייב להתייחס בכתב .  מחייבות התייחסות של הנתבעתצהירוה� הטענה ב

, הגנתו לטענה כי מסמכי� מסוימי� שצוינו בתצהיר האימות של התובע נמצאי� בידיו
ג� , מנגד. "מזיקי�"לרבות אות� מסמכי� , העתק מה�ממילא לציינ� ברשימה ולצר� ו

ו ובתצהיר האימות מסמכי�  ברשימת המסמכי� של,הנתבע יכול לציי� בכתב הגנתו
הרשימה . שנמצאי� בידי התובע או בידי צד שלישי כלשהוכאחד מזיקי�  ומועילי�

 וא� ירצה התובע להתייחס אליה� ,ותצהיר האימות הופכי� להיות לחלק מכתב ההגנה
  . יהא עליו לבקש רשות להגיש כתב תשובה

שנמצאי� בידי " קי�מזי"� משהקפיד בעל הדי� לציי� את קיומ� של אות� מסמכי
 נפתחת בפניו הדר� לפנות אל בית המשפט ,מ� כתב טענותיועליה� נסשכמסמכי� יריבו 

בבקשה מתאימה להפעיל את סמכויותיו ולית� הוראות מתאימות בדבר גילוי מסמכי� 
 .לתקנות) 3(143סמכותו זו של בית המשפט לענייני משפחה מצויה בתקנה . ועיו� בה�

שינויי� המחויבי� לפי " בלהשתמש לענייני משפחה ופט בבית משפטבהסמכה זו יכול ש
בכל הנוגע להלי� גילוי המסמכי� שיוחד לתובענות בענייני משפחה ותו� הפניה " העניי�

. נטיי�וולית� הוראות בכל הנוגע לגילוי המוקד� והעיו� במסמכי� הרל) 10(143לתקנה 
ה ולית� הוראות מיזמתו ג� ללא בקשת בית המשפט יכול להחליט בענייני� אל, זאת ועוד
ובכ� מזכיר הדבר את ,  לתקנות143 ג� כא� נעזר בית המשפט בהוראת סעי� 106.בעל די�

_____________________________________  

 
הפרוצדורה המסויימת הנקוטה בבית המשפט האזרחיי� במקרה של בקשת צו גילוי 

" מפי כבוד השופט שוחט. ל. ל82221/98ש " תמ15094/99א "בשמסמכי� וכ� ג� 
 ). כ"י –ההדגשות במקור (
  ). 18.1.2007,  בנבופורס�(' א' ע' נ' א' ע 31010/03) א"משפחה ת(ש "תמ  104
ה זו יא� לנטי, יה שלא להתייחס בתצהיר זה למסמכי� הנמצאי� אצל הצד שכנגדי נטקיימת  105

נקבע כי הואיל ולא צוינו המסמכי� הללו , )82 הערה, לעיל(' ל' רלמשל בעניי� , יש מחיר
ועל בית המשפט ,  לבקש� לאחר מכ� במסגרת גילוי מסמכי�אי אפשר ,בתצהיר האימות

ח ו לבקש� מכאפשרלדחות את הבקשה א� כי בית המשפט מציי� לאחר מכ� כי בכל זאת 
  .  לתקנות144תקנה 

מתווה זה צוי� על ידי השופט שוחט ג� בעניי� .  לתקנות סדר הדי� האזרחי144תקנה : ראו  106
נתבע את / בית המשפט כי לאחר שציי� התובעאלא שש� הוסי�, )82 הערה, לעיל(' ל' ר
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אלא שכא� הוראת הסעי� נסמכת על חובת הגילוי בתצהיר , הקונסטרוקציה הראשונה
  . ולא היא היוצרת את מקור החיוב, האימות

  � של הלי� גילוי המסמכי� לחוק יחסי ממו� כצינור אימו11סעי�   .4

קונסטרוקציה רביעית לאימו� חלקי� מהסדר גילוי המסמכי� הכללי מצאנו בבית 

. א� כי מוגבלת היא לנושאי חלוקת רכוש בלבד, המשפט לענייני משפחה בירושלי�

אישה הגישה בקשה להורות על גילוי ועיו� במסמכי� ספציפיי� של בעלה ושל חברות 

  :בית המשפט הורה על גילוי מסמכי� וכ� נימק. א� ה� לתביעהאשר צורפו , בבעלותו

 לחוק 11הנני סבור כי הסמכות הניתנת לבית המשפט מכוח סעי� ...

כוללת בחובה ג� את הסמכות , לצור� שמירת זכויותיה של האישה

במקרה זה מבקשת התובעת גילוי ועיו� . להורות על גילוי מסמכי� מאוחר

בנוגע להיק� הזכויות העתידיות של בני יוני במסמכי� המכילי� מידע ח

הוצאת צו בנוגע להמצאת המסמכי� הינה בבחינת נקיטה , ועל כ�, הזוג

באמצעי� הדרושי� לצור� שמירת הזכויות הפוטנציאליות של ב� הזוג 

   107. לחוק יחסי ממו�11בהתא� לסעי� 

לי לפי בדר� דומה צעד לאחרונה בית המשפט בכפר סבא כאשר מינה מומחה כלכ
החלטתו אושרה בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט .  לחוק יחסי ממו�11הוראת סעי� 

  108.העליו�

קונסטרוקציות אלו לאימו� חלקי� מסוימי� מהסדר גילוי המסמכי� הכללי לא עצרו 

, במת� צווי� לגילוי ספציפי כי א� הורחבו ג� לאימו� הסנקציות הקיימות בהסדר הכללי

  . אכפי שאראה בפרק הב

   מסמכי� גילויהסנקצייה בעקבות הפרת� של הוראות   .5

וכ� קובעת , הגילוי�ט עוסק בסנקצייה בגי� אי258חלקה השלישי של תקנה , כאמור

  :ההוראה

_____________________________________  

 
 לפנות אפשר, והצד שכנגד לא התייחס לכ�, המסמכי� שאינ� ברשותו בתצהיר האימות

  .  לתקנות170ח תקנה ולבית המשפט ג� מכ
) 31.5.2005,  בנבופורס�( לפסק הדי� 17פסקה , 'א' נ' ו 3342/97) ��משפחה י(ש "תמ  107

 ע"בר:  ראו.קונסטרוקציה זו מקובלת ג� על בית המשפט המחוזינראה כי ). 'ו עניי� – להל�(
  ). 14.9.2005,  בנבופורס�( לפסק הדי� 7פסקה , .ו. א' נ. א. א) ��מחוזי י (830/05

אשר דחה ערעור על החלטת בית , )4.1.2007,  בנבופורס� (פלונית' פלוני נ 8339/06מ "בע  108
בו נדחה ערעור על החלטת ש, 2309/05ע " בבר7.9.2006אביב מיו� �המשפט המחוזי בתל

  .2091/04א " בבש21.6.2005בית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא מיו� 
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  .א114תחול תקנה , )ב(לא ציר� בעל די� מסמ� כאמור בתקנת משנה  )ג(

  :א לתקנות סדר הדי� האזרחי קובעת כ�114תקנה 

 תנאי� לקבלת ראיה 

 או שאינו 112בעל די� שאינו מגלה מסמ� שיש לגלותו לפי תקנה  .א114

לא יהא רשאי להגיש את המסמ� כראיה , 114נענה לדרישה לפי תקנה 

אלא ברשות שנת� בית המשפט לאחר שנוכח כי , מטעמו באותה תובענה

  ...היה לבעל הדי� הצדק סביר למחדלו

המשפט לא   א� ביתב נזק לעצמוולא ציר� מסמ� עלול אפוא להסדי� שחדל  בעל

 א� ברור הוא כי סנקצייה זו יעילה רק א� 109.המסמ� הרלוונטייתיר לו להגיש את 
השאלה ). דבר שבדר� כלל לא יקרה( שלא צירפו לבעל הדי�" מועיל"מדובר במסמ� ה

הקשה היא מהי הסנקצייה כאשר בעל די� איננו מגלה מסמכי� שיש בה� כדי להזיק לו 

כאשר ב� הזוג המנהל את כספי המשפחה איננו מציג את , למשל. ד שכנגדוולהועיל לצ

ובכ� מבקש , כל המסמכי� המעידי� על הכנסותיו ועל ההו� הצבור של המשפחה

במקרה שכזה הסנקצייה . להקטי� את חלקו של ב� זוגו בחלוקת הרכוש המשפחתי

  ?אהאי� מוצ. הקובעת כי לא יתאפשר לו להגיש המסמ� אינה סנקצייה

היא הצירו� � לאיהתרופה על פי הקונסטרוקציות דלעיל מציע השופט גייפמ� כי 

 בקשה להזמנת  או לחלופי�י� מהמשיבי מסמכי� ספציפ� של והמצאת�בקשה לגילוי

השופט שוחט מציע  110.הכוללת בגדרה ג� הזמנת מסמכי�, עד מטע� בית המשפט
 אינ� סנקצייה חריפה  דא עקא שג� הדרכי� הללו111. לתקנות170להשתמש בתקנה 

אי� בה� מרכיב עונשי שיש בו כדי להרתיע בעל די� מלהסתיר מסמכי� חשובי� . מספיק

השאלה החשובה .  מסוכלת–ונמצאת תכלית הקמת בית המשפט למשפחה , המזיקי� לו

היא א� רשאי בית המשפט למשפחה להשתמש בסנקצייה החריפה הקיימת בהסדר 

   112. מחיקת כתבי טענות–הכללי 

_____________________________________  

  ).46 הערה, לעיל (.ל.ב' יעניי� : ראו למשל  109
ט  בתי המשפלחוק) ב(26�ו) 1)(א(26 וסעיפי� , לתקנות סדר הדי� האזרחייג258תקנה : ראו  110

   ).15 הערה, לעיל(בומב� וכ� עניי� . לעניני משפחה
 לתקנות 170א� תקנה : "התנגד לדר� זו וכ� כתב) 107 הערה, לעיל ('ובית המשפט בעניי�   111

 ."שנית בעת הדיו�סדר הדי� האזרחי אינה שייכת לענייננו וכל מטרתה הוא להכשיר ראיה מ
מעניי� לציי� כי בסוגיית המזונות עומד בפני בית .  לתקנות סדר הדי� האזרחי122תקנה   112

וכ� קובעת תקנה ,  ובכלל� מחיקת כתבי הטענות,המשפט מדרג של תרופות לבעל די� הנפגע
בעל די� שלא מסר פרט בהרצאת הפרטי� והפרט הוא . א: " לתקנות סדר הדי� האזרחי264
[...] יראוהו כמי שמודה בפרט שמסר בעל הדי� שכנגד בעני� הנדו� , ו� ידיעתו האישיתבתח

יראוהו כמי שלא מסר , בעל די� שלא צר� להרצאת הפרטי� מסמ� שהיה עליו לצרפו. ב
ולא יורשה להביא ראיות לפרטי� אלה אלא א� כ� בית , פרטי� הנוגעי� לתוכ� המסמ�
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בהמש� לקונסטרוקציות שפותחו לעיל משיב בית המשפט למשפחה לשאלה זו 

 ראוי שתחול כהוראה כללית על הלי� הגילוי והעיו� בבית 122בחיוב בקבעו כי ג� תקנה 
על בעל ) ב(ב258סנקצייה זו תחול מכח תקנה , לדעת בית המשפט. המשפט למשפחה

לעשות כ� על פי בקשה מיוחדת מכוח  עליוובית המשפט ציווה , די� שלא גילה מסמכיו

מתברר כי לא רק להלכה נאמרו הדברי� כי א� ג�  113.המשפט� סמכותו במסגרת קד�

בית המשפט למשפחה בירושלי� צעד בדר� זו כשהורה על מחיקת תביעת : למעשה

 בית המשפט נימק את מחיקת התביעה בי� 114.אישה לפירוק השיתו� בדירת המגורי�

שלא כ  לתקנותט258אשר לא קיימה את הוראת תקנה , ישהבמחדליה של הא היתר

שלא מסרה וכ, )ו� הדברי� וחוזה המכרריכז(ירפה מסמכי� מהותיי� לכתב התביעה צ

  115.ל הדירה שיש בו די כדי לזהותהשתיאור 

   ביקורת על פסיקת� של בתי המשפט למשפחה. ד

  עורקונסטרוקציות בתי המשפט למשפחה נדחות על ידי ערכאות הער  .1

נראה כי על א� הצור� ההכרחי והמוצדק של בתי , א� נדקדק בכל הפסיקות דלעיל

אי� ה� , המשפט למשפחה לאמ� הוראות מסוימות מהסדר גילוי המסמכי� הכללי
ה� כנראה הפנימו היטב את . משתמשי� עוד בהוראה המשחררת אות� מכבלי סדרי הדי�

ואי� כא� כי א� מרד , ראית עי� בלבדע� זאת דומני כי מדובר בהפנמה למ. בוטחהלכת 

הקונסטרוקציות שפותחו כדי לאמ� חלקי� מהסדר גילוי המסמכי� הכללי . של ממש

הלכה זו לא די שפירשה את הוראת . בוטחעושות פלסתר את הוראת החוק ואת הלכת 

_____________________________________  

 
לצר� את המסמ� לאחר הגשת כתבי טענותיו , שיירשמומטעמי� מיוחדי� , המשפט התיר לו

א� ראה שבעל די� אינו מקיי� הוראה , רשאי בית המשפט, על א� האמור בתקנה זו. ד[...] 
למחוק את כתב הטענות שלו או לצוות עליו לקיי� את ההוראה בתו� זמ� , מהוראות פרק זה

 פלונית' פלוני נ 470/03) �� ימחוזי(מ "ע: ראו התייחסות לשימוש בסנקציות אלו". שקבע
 ). 18.11.2005,  בנבופורס�(
  )82 הערה, לעיל(' ל' רעניי�   113
  ). 16.11.2006, השופט אלבז (פלוני' פלונית נ 21595, 21594/03 )��משפחה י (ש"תמ  114
רשאי בית "... כי  הקובעת, לתקנות סדר הדי� האזרחי91אפשר להציע להשתמש בתקנה   115

". של כתב טענות שלא קוימו לגביו הוראות תקנות אלו[...] להורות על מחיקה [...] המשפט 
הבעיה היא שהוראת . לתקנות) ב(ב258ח תקנה ותקנה זו מוחלת בבית המשפט למשפחה מכ

לפיכ� . קובעת כי יש לצר� רק את המסמכי� שעליה� נסמ� כתב הטענות) א(ט258תקנה 
 באשר כתב הטענות לא נסמ� על ,שלא ציר� מסמ� המזיק לו לא הפר כל תקנהבעל די� 
.  לתקנות91יה הקבועה בהוראת תקנה י להחיל עליו את הסנקצאי אפשרממילא . מסמ� זה

  . כדי למחוק את כתבי טענותיו יש אפוא צור� בצו של בית המשפט
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כפי שפירשה אלא ג� קבעה מפורשות כי אי� להפעיל את הלי� גילוי ) א(8סעי� 

תמוה עד מאוד הוא השימוש בקונסטרוקציה . י בבית המשפט למשפחההמסמכי� הכלל

המשפט צינור לאימו� חלקי� מגילוי �המבקשת לראות בהוראות קד�, הראשונה
קונסטרוקציה זו נשללה באמרת רציו עוד . המסמכי� הכללי אל בית המשפט למשפחה

  : וכ� נאמר, בוטחבהלכת 

לתובענות לענייני משפחה לדעתי ברור כי הואיל והתקנות הייחודיות 

לא נית� להגיע , קובעות כי התקנות בעני� גילוי מסמכי� לא חלות

, תקנה זו. למסקנה אחרת על בסיס התקנה שעניינה ניהול קד� המשפט

איננה קובעת את , המצויה בחלק הכללי של תקנות סדר הדי� האזרחי

ור על ת� צו כאמאלא עיתוי למ, מקור הסמכות למת� צו גילוי מסמכי�

משקבעו התקנות כי הליכי גילוי אינ� חלי� , אול�. ..בסיס סמכות קיימת
  116.סוגיית העיתוי אינה מתעוררת, בתובענה לענייני משפחה

ובכלל� , "ההוראות כלליות"ג� הקונסטרוקציה השנייה בדבר אימו� חלקי של 

דדו על הדברי� התח. אינה מקובלת על ערכאת הערעור, סנקציית מחיקת כתבי הטענות

אשר ביטל את פסק דינו של בית , ידי בית המשפט המחוזי בהרכב של שלושה שופטי�

צירו� � שהורה על מחיקת תביעת האישה בגי� אי, המשפט למשפחה בירושלי� דלעיל

  :וכ� כתב, מסמכי�

חלה , בכל הנוגע להלי� גילוי מסמכי� בבית המשפט לענייני משפחה...

, היא הוראה מיוחדת  הוראה זו..] [.לתקנות) א(ט258הוראת תקנה 
התעניש . העוסק בגילוי מסמכי�, לתקנות' המוציאה את הוראות פרק ט

 [...] א לתקנות114לאי גילוי המסמכי� מצוי בהוראת תקנה ) סנקציה(

המסמכי� כאמור כראיה אלא איסור להגיש , אינו מחיקת כתב תביעה

  117...במהל� המשפט

_____________________________________  

אני נוטה לקבל את עמדתו זו .  לפסק הדי�4בפסקה ) 83 הערה, לעיל (בוטח במחוזיעניי�   116
שמקובל בפסיקה כי אי� במילוי התנאי� הפרוצדורליי� פי של בית המשפט המחוזי א� על 

כדי להגביל את סמכותו של בית המשפט ) יה לבעל הדי� שכנגד והמתנה לתשובתויפנ(
 universal pictures' טאללה נע 241/84ע "בר: ראה. משפט לית� צו גילוי מסמכי��בקד�

inc, 143ח תקנה ומה שיכול ללמד כי בית המשפט שואב את סמכותו מכ, 643) 2(ד לח"פ 
אי� ללמוד מכ� כי מקור הסמכות למת� צו לגילוי מסמכי� נשאב , לטעמי. 'ח פרק טוולא מכ
פט  רק מאפשרת לבית המש143ותקנה ', מקור הסמכות נשאב מפרק ט.  לתקנות143מתקנה 

  . לתקנות144כפי שעושה ג� תקנה , לדלג מעל התנאי� הפרוצדורליי� בפרק
: עוד הוסי� וכתב). 10.3.2008,  בנבופורס� (פלוני' פלונית נ 1001/07) ��מחוזי י(מ "ע  117

ית משפט רשאי למחוק כתב תביעה רק א� התקיימו התנאי� הקבועי� בהוראת תקנה ב"...
, אחרת המסמיכה את בית המשפט למחוק כתב תביעהאו א� ישנה הוראה ,  לתקנות100

  ".  לתקנות122כגו� הוראת תקנה 
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כמו ג� פרשנות בית המשפט העליו� להוראה זו ) ד(ט258אי� ספק כי הוראת תקנה 

, בשל המרק� העדי� של יחסי בני משפחה. לחוק יוצרות מצב תמוה) א(8ולהוראת סעי� 
רצוי לפתור , אשר ממשיכי� לחיות יחד בצורה כזו או אחרת ג� לאחר ההלי� המשפטי

א� . דדי�וככל האפשר באופ� המוסכ� על הצ, את הסכסו� באופ� המהיר והיעיל ביותר

, טבעי היה לצפות כי דווקא במסגרת בית המשפט למשפחה יותרו צווי� לגילוי מסמכי�

למרות זאת פרשנות ערכאות הערעור . גילוי� תהיה חריפה יותר� וכי הסנקצייה בגי� אי

, אביב� הקונסטרוקציות שפיתחו בתי המשפט למשפחה בתל: אינה משתמעת לשני פני�

אינ� ,  לייבא את ההוראות הכלליות של הלי� גילוי מסמכי�שדרכ� ניסו, חדרה וירושלי�

 האחרונות מנסות אפוא לבלו� את המרד של הערכאות 118.מקובלות על ערכאות הערעור

על פני " יציב"הסדר העלול להיווצר בסדרי הדי� ומבכרות את ער� ה� הדיוניות ואת אי

   119".אמת"ער� ה
במישור התקדי� . ת הערעורהערכאות הדיוניות סוטות אפוא מהוראות ערכאו

נוצרה כא� בעיה אמתית הפוגעת במבנה , ללא קשר לתוכנו של התקדי�, המחייב

עת , בעייתי  קיי� כא� מסר מערכתי120.ההייררכי והמתחייב במערכת המשפטית

ובאותה נשימה מפנות לפסקי די� סותרי� של , הערכאות הדיוניות מפנות להלכת העליו�

כי� על האחרוני� משל מדובר בשני פסקי בית המשפט ונסמ, בתי המשפט למשפחה

לעומת זאת במישור הנוגע למהות דומה כי תוכ� פסיקת� ! העליו� העומדי� זה כנגד זה

וראוי להנהיג הלי� גילוי מסמכי� דומה לנהוג בבתי המשפט הכלליי� ודומה , ראוי ונכו�

וונת� של בתי נוצר מצב שבו כ: כדלקמ�, למקובל בשיטות המשפט ברחבי העול�

בשל . אינ� רצויי�) סטייה מתקדי� מחייב(א� מעשיה� , המשפט למשפחה רצויה
השני , האחד מאמ� את הסדר הגילוי: הסטייה כל בית משפט פועל על פי שיקול דעתו

בעלי הדי� אינ� יודעי� . והשלישי איננו מאמצו כלל, מאמ� רק חלקי� מסוימי� הימנו

  . ולו רק בסדרי די�, ל מהלכיה� המשפטיי�וכיצד לנה, כיצד לכלכל דרכ�

  ביקורת על אימו� חלקי� מסוימי� בלבד מסדר הדי� הכללי   .2

מלבד קביעותיה� המפורשות של ערכאות הערעור ומלבד הביקורת העקרונית 

. האבקש להוסי� ולטעו� נגד הקונסטרוקציה השניי, שכתבתי בסעי� הקוד�
_____________________________________  

חיסיו� , סודיות, קבילות", הערתו של השופט עמית במאמרו יצחק עמית: מנגד ראו  118
ספר אורי  ," ניסיו� להשלטת סדר–ואינטרסי� מוגני� בהליכי גילוי במשפט האזרחי 

מ "בע לפסק דינו של בית המשפט העליו� המפנה, 291' בעמ, 247) ח"תשס( קיטאי
אי� בפסק הדי� התייחסות לשאלה : "וכותב) טר� פורס�( פלונית' פלוני נ 3542/04

המקדמית בדבר תחולת� של הליכי גילוי מסמכי� בבית המשפט לענייני משפחה לאור 
  ...".בוטח' בוטח נ 2466/00א "רע; לתקנות) ד(ט258הוראת תקנה 

: ראו, גולדשטיי�' יציבות וערכי� נוספי� על פני האמת הרחיב פרופעל העדפת ער� ה  119
Goldstein) 471' בעמ) 41 הערה, לעיל.  

 . השפיטה: יסוד� לחוק20סעי� : ראו  120
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התנאי� "שוללת רק את ) ד(ט258 קונסטרוקציה זו טוענת כי הוראת תקנה

ההוראות "של פרק גילוי המסמכי� הכללי ומאפשרת לאמ� את " הפרוצדורליי�

במישור הפורמלי אטע� כי פרשנות זו אינה מתיישבת ע� לשונה , ראשית". הכלליות
ההוראות "מה ג� ש. אשר לא ערכה חלוקה מעי� זו, המפורשת של הוראת התקנה

" התנאי� הפרוצדורליי�"לתקנות כוללות במפורש ג� את ' טפרק ' בסימ� ד" הכלליות

במישור המהותי אטע� כי תקנות סדר הדי� האזרחי אמנ� , שנית)! 120תקנה : ראו(

מגלמי� עקרונות מהותיי� , על תנאיה� הפרוצדורליי�, א� הללו, מסדירות סדרי די�

ה בפרטיות המותרת גבולות הפגיע, אינטרסי�, איזוני�, נטל ההוכחה והשכנוע: במשפט

 כ� ג� התנאי� הפרוצדורליי� בשאלת הגילוי משקפי� את 121.בהלי� משפטי ועוד

לשיטה , הדוגלת בחובת גילוי רחבה מראש, המתח שבי� הגישה האינקוויזיטורית

 ביתור התקנות 122.המותירה את עצ� הגילוי ואת היקפו בידי בעלי הדי�, האדוורסרית

ר פוגע ברעיונות המהותיי� ומפר את האיזוני� תו� אימו� חלק אחד והזנחת האח
כ� למשל ייתכ� כי הפנייה הוולונטרית לצד שכנגד תקד� ערו� . המגולמי� בתקנות

ברור ג� כי פניות אלו יפחיתו עומסי� . תקשורת ביניה� שעשוי להוביל לפשרה בתיק

כ� . �מבתי המשפט ולא יכריחו אות� להיכנס למחלוקת שבעלי הדי� יכלו לפתור בעצמ

היענות � ג� מתקי� התקנות קבע כי סנקציית מחיקת כתבי טענות היא ראויה רק לאחר אי
_____________________________________  

לפיה תובע פותח בהרצאת פרשתו ש לתקנות סדר הדי� האזרחי 158הוראת תקנה : כ� למשל   121
ואינה קביעה טכנית גרדא של סדר " המוציא מחברו עליו הראיה"עיו� היא נגזרת של ר

בבלי בבא :  ראו.שיטת המשפט הישראלית ירשה רעיו� זה משיטת המשפט העברי. הדיו�
, ער� המוציא מחברו עליו הראיה; ח,  סנהדרי� ג,ירושלמי; ב, א וכ� ד� מו' עמ, לה, קמא

 ניבי תלמוד, נחו� רקובר; ב"תנ�א"� תנטורי) ט"תשי', כר� ט (אנציקלופדיה תלמודית
 המוציא מחברו עליו הראיה ואילו ,יודגש כי תקנה זו עוסקת בסדר הבאת הראיות. )א"תשנ(

א� כיו� מקובל כי הנושא בנטל השכנוע פותח ג� בפרשת הבאת , נוגע לנטל השכנוע
 ,"ר נתבעתובע הול� אח"וכ� למשל הוראות הסמכות המקומית מגלמות את רעיו� . הראיות

וכ� ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי3תקנה : ראו למשל.  קביעות טכניות בלבד בה�ואי� לראות
רעיו� זה א� הוא מקורו במשפט . 733' בעמ, 731) 2(ד מט"פ, פולג' לוי נ 6920/94א "רע

 ,ק"ת מהרי"שווכ� ,  אי�ד סע" ימ�סי, חוש� משפט, ע"א על שו"הגהת הרמ:  ראו.העברי
� נכו� כי בפרשת פולג נקבע כי אי� לייחס חשיבות גדולה לסוגיית הסמכות אמנ. שורש א

 להתעל� אי אפשראול� בכל זאת , שבי� המקומותהמקומית לנוכח המרחק הגאוגרפי הקצר 
סוגיית . ויש צור� במקור נורמטיבי כדי לחרוג מכללי הסמכות המקומית, מהוראות אלו

, וחריגה ממנה תוכל להביא לבטלות הפסיקה, הסמכות העניינית היא סוגיה מהותית יותר
: ראו. א� כי כיו� נשמעי� קולות נגד משקלה זה ומצביעי� על הפחתה במישור הסמכות

, )6(ד נו" פ,חיי�'  חיי� נ1662/99 א"ע. 820) 5(ד נ"פ, חמדא�' דור אנרגיה נ 1049/94א "ע
  .49) 3(ד נח"פ, זהבי' כלפה נ 11183/02א "וכ� רע. 295

עוד הוא טוע� כי מקובל לייחס לגישה . 320' בעמ) 18 הערה, לעיל(שוור� : ראו  122
 א� היא עשויה להיות כרוכה בהוצאות ,ויזוטורית את החתירה לחשיפת האמתוהאינק

הוצאות שעשויות להתברר , המכבידות על בעלי הדי� כבר בשלב מוקד� של ההלי� הדיוני
לעומת זאת בעניי� גילוי המסמכי� מיוחסת לשיטה .  יותר כמיותרותבשלב מאוחר

 היא מצמצמת את ההוצאות המוטלות על א�רסרית פגיעה בחתירה לחקר האמת ווהאד
  . בעלי הדי�
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ייתכ� כי סנקצייה זו חריפה . היענות לצו בית המשפט�לפנייה מקדימה של בעל די� ואי

מתקי� התקנות שקלל שיקולי� אלו והגיע להסדר זה או . מדי בהינתנה רק בגי� הפרת הצו
אימו� חלק מההסדר ללא חלקו האחר . את שיקולי הצדק הראויי�המגל� מבחינתו , אחר

נקל לשער את , שלישית. פוגע בשיקולי הצדק והאיזו� ששקל מתקי� התקנות

האנדרלמוסיה וחוסר האחידות שתביא בכנפיה פסיקה יצירתית זו כשתינת� תורת כל 

ומה� , מ�שאות� רשאי הוא לא" ההוראות הכלליות"שופט ושופט בידו להחליט מה ה� 

  . שעליה� הוא רשאי לוותר" ההוראות הטכניות"

מקבלת משנה תוק� ג� על רקע ערכי� דיוניי� בסדרי הדי�  האחידות של חיוניותה

. י מעמידי� ביסוד סדרי הדי�אנוספי� אשר מומחי המשפט הדיוני במשפט האמריק

 בעקיבותוע עלולה לפגכותבת כי הפעלה לא אחידה של הכללי� ) Resnik(רזניק ' פרופ

 זה כשלעצמו מחליש את יעניי� פרוצדורל. ובקוהרנטיות של החלטות בית המשפט
הפעלה אחידה לעומת זאת .  עד כדי פגיעה ברעיו� הדמוקרטיהלגיטימיות שלה�

 עשויה לית� תחושה של החלטה נכונה ג� א� היא תוקוהרנטית של מבח� הפרוצדורליו

   :וכ� כתבה. איננה כזאת

Consistency is also viewed as justifying and legitimating decisions. 

Uniform application of legal rules may prove their “correctness”; if the 

same result always appears, it may after all be “right”. […] Even if the 

result is not correct, at least everyone is treated the “same”. Consistency 

promotes equal treatment of individuals, thereby expressing the rhetoric 

of democracy, of “equality before the law”.  123   

אני סבור כי הלי� גילוי המסמכי� נחו� וחיוני לאור תכליתו של בית המשפט , ודוק

. הלי� הגילוי המוקד� הנהוג כיו� נות� בידי בית המשפט תמונה חלקית בלבד. למשפחה

אי אפשר לקד� את התיק ולהביאו , מועילי� ומזיקי� כאחד, ללא המסמכי� הקריטיי�

אלא שיש לבחו� מהי הדר� הטובה . גוע בצדקמה ג� שהדבר עלול לפ, לפתרו� מוסכ�

. פיתוח עצמאי של קונסטרוקציות הוא בעייתי: בפריזמה של די� דיוני. ביותר לעשות זאת

תיקו� עוול התקנת התקנה ופרשנותו של בית (אפשר להגדירו כתיקו� עוול בעוול 

נוס אלא לטעמי אי� מ). יצירת קונסטרוקציות וביתור התקנות(בעוול ) המשפט העליו�

_____________________________________  

123  Judith Resnik, “Tiers”, 57 S. Cal. .L. Rev. (1984) 840, p.858. See also: Lawrence B. 
Solum, “Procedural Justice”, 78 S. Cal. L. Rev. (2004) 181, p.184. “If a system of 
procedure is widely regarded as a source of legitimate authority, then it will succeed 
in guiding action. If the system is seen as illegitimate or without authority, then the 
system may fail. [...] When we know the outcome to be unjust, the justice of the 
outcome cannot be the source of its legitimate authority. This conceptual point has a 
crucial corollary: only just procedures can confer legitimate authority on incorrect 

outcome”.  
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 ללא הסדר חקיקתי הערכאות הדיוניות 124.כדלקמ�, מלתק� זאת בחקיקה המשנית

וחלק� א� תחלטנה , כל אחת ואחת לפי שיקול דעתה, תמשכנה לפתח קונסטרוקציות

אמנ� הגמישות של בית המשפט . שאי� ראוי לפתח כל קונסטרוקציה כפי שראינו לעיל
בעלי .  אמורי� להיות מוסדרי� בתקנותא� גבולות שיקול הדעת, למשפחה היא חשובה

  . הדי� אמורי� להכיר גבולות אלו כדי שיוכלו לתכנ� מהלכיה� כנדרש

  המשפט המשווה והצעות פתרו� . ה

  המשפט המשווה  .1

הראשונה . בחנתי את המצב המשפטי בסוגיה זו בשיטת� המשפטית של כמה מדינות

יני המשפחה היה ברור כי נושא  כשנערכו במדינה זו לרפורמה בד125.שבה� אוסטרליה

הליכי הגילוי הרגילי� גרמו עלויות גבוהות והשהיות . הגילוי זקוק לרפורמה נרחבת

. מתדייני� בעלי עור� כלכלי חזק השתמשו בהליכי הגילוי כנשק נגד בני זוג�. בדיו�

עורכי הדי� חששו ". הקשור למחלוקת"החוק בטר� הרפורמה דרש לגלות כל מסמ� 

. שלנות מקצועית ולכ� דאגו להשיג כל מסמ� א� א� לא היה רלוונטי במיוחדמתביעת ר

מצב זה הביא . עורכי הדי� ניצלו הליכי� אלו כדי לגרו� כס� מלקוחותיה�, בנוס�
 נעשו שינויי� בדיני 126.ובעקבותיה� נערכה רפורמה, לבחינת הנושא בשלושה דוחות

_____________________________________  

כי דבריו של השופט אור בפרשת ) 88 הערה, לעיל(במאמר� טועני� רוטשילד וזמברג   124
בתי המשפט מוסמכי� לסטות , לטענת�.  ולפיכ� אינ� הלכה מחייבת, ה� אמרת אגבבוטח

אמנ� נכו� הוא כי בית המשפט . מהלכה מנחה זו תו� אבחו� נסיבות כל מקרה ומקרה לגופו
,  היה לחייב את הצד מעבר למה שהסכי�אי אפשר הסכמת הצדדי� בשלי העליו� מציי� כ

 להתעל� מכ� שבית המשפט העליו� ד� באריכות בפרשנותו של בית המשפט אי אפשרא� 
לא בכדי א� . קשה לראות בכ� אמרת אגב במוב� הפשוט של המילה. המחוזי ומקבל אותה

מדוע בתי המשפט בשאלה  מתחבט אני כ�. לא בית משפט אחד בחר לנקוט דר� פרשנית זו
השוני� לא נעזרו בעקרו� תו� הלב כדי להפעיל את הסנקציות האמורות או כדי לחייב 

עיקרו� זה מוחל לאחרונה ג� בסדרי הדי� בבית המשפט . בגילוי מסמכי� כללי וספציפי
וכ� , 789' בעמ, 776) ה(ד נח"פ, פלונית' פלוני נ �5747/03 "בג:  ראו למשל.למשפחה
,  בנבופורס�( לפסק הדי� 14פסקה , בית הדי� הרבני בחיפה' פלונית נ �58/08 "למשל בג

21.1.2010 .( �שזה , לחוק בבואה של עקרו� תו� הלב) א(8ייתכ� כי בתי המשפט ראו בסעי
, כלומר.  א� זה לא יינת� להחלה,)בוטחהלכת (ומה זה לא נית� להחלה , כזה עוסקי� בצדק

 להשתמש בעקרו� הצדק כדי אי אפשרי והעליו� נתנו דבר� שלפיה� א� בית המשפט המחוז
יהיה זה א� מגוח� לפנות לעקרו� תו� הלב ודרכו להחיל סדרי הדי� , לסטות מסדרי הדי�

  . שאות� ביקש המחוקק לייתר
:  ראו.ראוי לציי� כי ועדת שינבוי� נסמכה בהמלצותיה רבות על המצב הקיי� באוסטרליה  125

  .  ועוד446�445' בעמ) 10הערה , לעיל(ארבל וגייפמ� 
 – Danny Sandor, Future Directions for documentary disclosure in the FCof A : :ראו  126

Beyond the scattergun and the fishing rod; Report of the Disclosure subcommittee– 
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השינויי� הבולטי� ה� חקיקת . )Disclosure(גילוי : המשפחה בפרק הנושא את הכותרת

קשירת ההלי� למטרה המרכזית של הכללי� ואימו� המבח� של  ,המוקדמת חובת הגילוי
ב למסור לבעל הדי� שכנגד את כל יכל בעל די� מחו. רלוונטיות ישירה בגילוי המסמכי�

 כלומר לא רק את המסמכי� שעליה� נסמכי� כתבי 127,המסמכי� הרלוונטיי� לנדו�

והיא נמשכת עד לסיומו של , חובה זו קיימת בכל ההליכי�.  כבשיטה הישראליתהטענות

הצדדי� חייבי� .  ג� הוראת החיוב המתמש� איננה קיימת בחקיקה הישראלית128.ההלי�

וכי ה� צייתו לה , לחתו� על תצהיר שבו ה� מצהירי� שחובת הגילוי ידועה לה�

ש� אלא א� כ� בהסכמה או המלהציגו בצד שאיננו מגלה מסמ� לא יוכל . במלואה

להיות מחויב , הוא עלול להיות מואש� בביזיו� בית המשפט .ברשות בית המשפט

הוראה אחרונה  (התביעהכתב  יכול ג� להורות על מחיקת חלק מובית המשפט, בהוצאות

 ההנחה היא כי הדרישה להצגת 129.)זו אינה בסמכותו של בית משפט למשפחה בישראל
ראוי . בלבד תביא את עורכי הדי� להשקיע בשלב הראשוני של ההלי�מסמכי� רלוונטיי� 

, הכוללת הכנסות בני הזוג, לציי� כי בתביעות כלכליות קיימת חובת גילוי רחבה יותר

 בלב לבו של ההלי� מונחת 130.השקעות ואינטרסי� כלכליי� ברכוש ועוד, הוצאות

בניגוד לשיטת .  אצל ב� זוגוהתפיסה כי כל בעל די� חייב לדעת על כל הנכסי� הנמצאי�

חובת הגילוי המוקדמת איננה מונעת מבעל די� לבקש צווי גילוי , המשפט הישראלית

 כמו כ� יש בידו הרשות לבקש שבית המשפט 131.צו גילוי ספציפי וא� צו לעיו�, נוספי�

_____________________________________  

 
Justice Graham Robert Mullane and Judicial Registrar David Peter Halligan; The 

Future Directions Committee Report.  
 .  לחוק המשפחה האוסטרלי13.07כלל : ראו  127
 Each party to a case has a duty to the (1)“: לחוק המשפחה האוסטרלי13.01כלל : ראו  128

court and to each other party to give full and frank disclosure of all information 
relevant to the case, in a timely manner. (2) The duty of disclosure starts with the 

pre-action procedure for a case and continues until the case is finalized”.  
 If a party does not disclose a document as“ :לי לחוק המשפחה האוסטר13.14כלל : ראו  129

required under these Rules: (a) the party: (i) must not offer the document, or present 
evidence of its contents, at a hearing or trial without the other party’s consent or the 
court’s permission; (ii) may be guilty of contempt for not disclosing the document; 
and (iii) may be ordered to pay costs; and (b) the court may stay or dismiss all or part 

of the party’s case”.  

 Full and frank disclosure (1) A party to a“ : לחוק המשפחה האוסטרלי13.04 כלל: ראו  130
financial case must make full and frank disclosure of the party’s financial 
circumstances, including: (a) the party’s earnings, including income that is paid or 
assigned to another party, person or legal entity; (b) any vested or contingent interest 
in property; (c) any vested or contingent interest in property owned by a legal entity 

that is fully or partially owned or controlled by a party” .  
 Application for order for disclosure: (1) A“ : לחוק המשפחה האוסטרלי13.22כלל : ראו  131

party may seek an order that: (a) another party comply with a request for a list of 
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 132.יורה לצד השני להגיש תצהיר א� מסמ� ספציפי קיי� או באילו נסיבות יצא מידיו

גשת הבקשה המבקש אמור לעשות מאמ� סביר לפתור את הבעיה מושא בטר� ה

כמו כ� הוא אמור לשכנע את בית המשפט שבקשה זו אכ� חיונית ותקד� את . הבקשה
,  הרפורמה באה לקצר את ההלי� ולהימנע מהשהייתו133.התיק לפתרו� או תקטי� עלויות

להתחשב בטר� יינת� צו ולכ� הוראות החוק קובעות ג� באילו שיקולי� על בית המשפט 

על בית המשפט לבחו� עד כמה יועיל הגילוי . המורה לצד השני לגלות מסמכי� נוספי�

, הנוחות שתיגר� לצדדי�� אי, מה� העלויות המסתברות, לפתרו� הסוגיות שבמחלוקת

וכ� עד כמה ישפיע צו הגילוי על התוצאה , פרק הזמ� שהתיק יתעכב בעקבות מת� הצו

המכיל מער� , חובת הגילוי המוקד� אפשר להעביר שאלו� לצד השני מלבד 134.הסופית

   135. שאלות בלבד20אחד של 

_____________________________________  

 
documents in accordance with rule 13.20; (b) another party disclose a specified 
document, or class of documents, by providing to the other party a copy of the 
document, or each document in the class, for inspection by the other party; (c) another 

party produce a document for inspection”.  
 Application for order for disclosure: (1) A“ : לחוק המשפחה האוסטרלי13.22כלל : ראו  132

party may seek an order that: (d) a party file an affidavit stating: (i) that a specified 
document, or class of documents, does not exist or has never existed; or (ii) the 
circumstances in which a specified document or class of documents ceased to exist or 

passed out of the possession or control of that party”.  
 A party making an application under (2)“: רלי לחוק המשפחה האוסט13.22כלל : ראו  133

subrule (1) must satisfy the court that the order is necessary for disposing of the case 
or an issue or reducing costs. Note 1: Before making an application under this 
Chapter, a party must make a reasonable and genuine attempt to settle the issue to 

which the application relates (see rule 5.03)”.  
 ,In making an order under subrule (1) (3)“:  לחוק המשפחה האוסטרלי13.22כלל : ראו  134

the court may consider: (a) whether the disclosure sought is relevant to an issue in 
dispute; (b) the relative importance of the issue to which the document or class of 
documents relates; (c) the likely time, cost and inconvenience involved in disclosing a 
document or class of documents taking into account the amount of the property, or 
complexity of the corporate, trust or partnership interests (if any), involved in the 
case; and (d) the likely effect on the outcome of the case of disclosing, or not 

disclosing, the document or class of documents”.  
 Service of specific questions. (1) After a“ : לחוק המשפחה האוסטרלי13.26כלל : ראו  135

case has been allocated to a first day before a Judge, a party (the requesting party) 
may serve on another party (the answering party) a request to answer specific 
questions. (2) A party may only serve one set of specific questions on another party. 
(3) The specific questions must: (a) be in writing; (b) be limited to 20 questions (with 
each question taken to be one specific question); and (c) not be vexatious or 

oppressive” ) כ"י –ההדגשות שלי.(   



   –בי� סדר הדי� בבתי המשפט הכלליי	 לסדר הדי� בבתי משפט למשפחה   ב"עתש ו די� ודברי	

  סוגיית גילוי המסמכי	

445  

מיד ) Financial Statements(שיטת המשפט הקנדית מחייבת להגיש תצהיר כלכלי 

 תצהיר זה אמור לכלול את כל 136.בתחילת ההלי� ללא כל דרישה מצד בעל הדי� שכנגד
התצהיר הוא אלמנט קריטי בהלי� . ל בעל הדי�פריטי הרכוש וכל מקורות ההכנסה ש

 התצהיר מסייע לצמצ� את הפלוגתאות כבר בתחילת 137.הגילוי בבית המשפט למשפחה

התצהיר הוא שלב ראשו� בגילוי . ההלי� ומאפשר להגיע להסכ� פשרה בשלב מקדמי

ע� זאת .  שלא כבשיטה הישראלית138,וכלי� נוספי� לגילוי זמיני� בידי בית המשפט

קת חובת הגילוי המוקד� הפכה את זכות החקירה הראשונית לזכות המותנית ברשות חקי

 התצהירי� הללו הפכו את השיטה 139.בית המשפט שאמורה להינת� רק במקרי� חריגי�

אחריות גדולה יותר באיסו� . המשפטית לשיטה אינקוויזיטורית יותר ואדוורסרית פחות

_____________________________________  

136  British Columbia: Supreme Court Rules, BC Reg 221/90, Rules 60A; Alberta: Family 
Law Practice Note 2, Matrimonial Property Act, R.S.A. 1980, ch. M-9, § 31 and Alta. 
Reg. 458/78; Manitoba: Manitoba Regulation 553/88 Court of Queen's Bench, Rule 

70.05; Ontario: Ontario Rules Civil Procedure Rule 69.14, Form 69K, etc..  
  . 161' עמ) 93 הערה, לעיל (Thompson: ראו  137
 רשאי שופט להורות לצד , ממלא את חובת הגילוי מטעמואיננוכאשר בעל די� : כ� למשל  138

רחית של נובה  לחוק הפרוצדורה האז70.10כלל  :שלישי לחשו� מסמכי� שיש בידו
 Disclosure: orders to third parties. “(1) Where a party has failed to: קנדה, סקוטיה

make adequate disclosure […] the court officer may order a person other than a party 
to provide information in that person’s possession, custody or control respecting the 
party. The information may relate to the party’s income, expenses, assets, liabilities, 
employment, or residence. (2) The term ‘person’ in sub-rule 70.10(1) includes a 

corporation, a public body or Her Majesty” .בבקשה לשנות את שיעור : וכ� למשל
למלא הצהרה , שאינה בעלת די�, מזונות הורה בית המשפט לאשתו החדשה של הבעלה

 Gladwin v. Gladwin: ראו. כלכלית ורכושית וכ� הורה על התייצבותה בבית המשפט
(1997), 159 N.S.R. (2d) 123 . מלבד זאת נקבעו ג� סנקציות המאפשרות לבית המשפט

 ,Ontario Rules Civil Procedure :ר פיננסי מגיש תצהישאיננולמחוק את תביעתו של צד 
O. Reg. 69.14 (Can.). “…Sanctions for Failure to Deliver Financial Statement or to 
Give Particulars (9) Where a spouse fails to comply with an order to deliver a 
financial statement, a new financial statement or particulars, (a) the court may dismiss 
the spouse's action or strike out his or her answer; and (b) a judge may make a 

contempt order against the spouse”.  
139  See: paper by Carole Curtis, Philosophy and Over-view of the Rules, (1999), Para. 24: 

“Both discovery and cross-examinations are now called questioning. Questioning the 
other party is no longer available as a right in family law cases. [...] This system has 
been in place in the former Unified Family Court in Hamilton for many years and has 
been successful; in appropriate cases, the parties or their lawyers consent to the 
questioning. However, with more stringent disclosure requirements in the rules, and 
more consequences for failure to disclose, questioning a party should become a last 
resort and should not be required in the average family law case, as all the data needed 

should be available and produced through other means”.  
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 שחלק גדול מהמתדייני� בדיני בעיקר משו�, העובדות הוטלה על בית המשפט

  140.ויכולת� באיסו� הראיות די מוגבלת, המשפחה אינ� מיוצגי�

בשיטת המשפט . בארצות הברית בחנתי את שיטת� המשפטית של כמה מדינות
יש חובה לגלות כל .  נקבע הסדר דומה להסדר הקבוע בשיטה האוסטרליתבאריזונה

כל הצדדי� אמורי� למלא הצהרה ,  בנוס�141. לכל הסוגיות שבסכסו�נטיוורלמסמ� 

)Resolution Statement ( מטרתה של 142. יו� מהגשת כתב ההגנה האחרו�40בתו� 

ההצהרה היא לצמצ� את הפלוגתאות בשלב מוקד� של ההלי� ולהימנע מהליכי גילוי 

א� צד סובר שחסרי� לו מסמכי� , אול� בשונה משיטת המשפט הישראלית. מתמשכי�

 143.ל לעתור לבית המשפט שיורה על ציות לחובת הגילוי הרחבהספציפיי� הוא יכו

 החליט בית המשפט העליו� כי כללי הפרוצדורה של בית בפלורידהבשיטת המשפט 

בית המשפט . המשפט למשפחה צריכי� להיות נפרדי� מכללי הפרוצדורה הכלליי�

עדה הוו.  ועדה כדי שתמלי� על כללי פרוצדורה חדשי�1992העליו� הקי� בשנת 
. להחישו ולהקטי� את עלויותיו, המליצה על כללי� חדשי� שבאו לפשט את ההלי�

במסגרת אלו אומצה .  נחקקו סדרי די� מיוחדי� לבתי המשפט למשפחה1996בשנת 

המורה על המצאה אוטומטית של , )Mandatory Disclosure(חובת הגילוי המוקד� 

א� , גובה ההכנסה של בעל הדי� חובת גילוי זו משתנה לפי 144.מסמכי� לצד שכנגד

כולל העתק של , ככלל כל בעל די� אמור להמציא לבעל דינו את כל המסמכי� שיש בידיו

גילוי מסמ� באופ� מידי �  בשל אי145. יו� מיו� כתב ההגנה האחרו�45בתו� , המסמכי�

 כבשיטת המשפט באוסטרליה 146.יהיה בלתי אפשרי להביא ראיה בנוגע לאותו מסמ�

  147.על א� חובת הגילוי המוקד� בעל די� רשאי להגיש בקשה לגילוי נוס�, ובאריזונה

בשיטת המשפט בקליפורניה החקיקה הרלוונטית פותחת ברציונל המצדיק את הגילוי 
דה כדי להגיע י� של מדיניות לחשו� את כל הרכוש בעת הפֵריענהחוק קובע כ. המוקד�

_____________________________________  

   .175' עמ) 93 הערה, לעיל (Thompson: ראו  140
141  ARIZ. R. CIV. P. 49. )אריזונה של האזרחי החוק – להל�.(  
   .אריזונה של האזרחי לחוק 97§ :ראו  142
143  Davis) 46' בעמ) 15 הערה, לעיל: “In more complex cases, if a party believes more 

detailed disclosure is necessary, that party can require compliance with the broader 
disclosure requirements of Rule 26.1, ARCP by filing a notice requiring such 

compliance within 20 days of a responsive pleading”.  
144  .285  FLA. FAM. L. R. P) חוק המשפחה של פלורידה–להל� .(  
 David L. Manz, “Financial :ראו, יש עוררי� עד כמה בתי המשפט אכ� אוכפי� חובה זו  145

affidavits in dissolution of marriage actions: are they really mandatory?” 79 Fla. Bar 
J. (2005) 1.  

  .  לחוק המשפחה של פלורידה(f)12.286 §: ראו  146
147  FLA. R. CIV. P. 12.380וכ� ראו  :Hastings and Reynolds) 16' מבע) 13הערה , לעיל: “…a 

party may apply for an order compelling discovery for failure to comply with any 
discovery request under the family rules, including failure to comply with the 

mandatory disclosure”.  
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נה את מזונות הילדי� ומזונות לחלוקה שווה בהלי� הגירושי� וג� כדי להערי� נכו

 החוק קובע כי הוא מבקש לצמצ� את האופי האדוורסרי של ההלי� 148.האישה
 חובה זו חלה על כל סוגי 149.באמצעות חיוב של חשיפה מלאה של כל המסמכי�

). כלומר לא רק בהליכי� הקשורי� בחלוקת רכוש(המסמכי� בכל הלי� של גירושי� 

ש לעדכ� את תצהירי הגילוי בכל עת שמגיע מסמ� חדש וי, חובה זו היא חובה מתמשכת

חובה מתמשכת זו איננה מוזכרת כלל בתקנות ,  כאמור150.לידיו של אחד מהצדדי�

כל צד חייב למסור לחברו הצהרה באשר לכל המסמכי� שנמצאי� . הגילוי הישראליות

ו של  בסכסוכי רכוש קיימת חובת משלוח תצהיר נוס� לבעל הדי� שכנגד בסופ151.בידו

 כאשר צד איננו חוש� 152.בטר� מת� פסק הדי� או בטר� חתימה על הסכ� פשרה, ההלי�

בעל הדי� שכנגד רשאי לבקש מבית המשפט לאכפו לעשות , את כל המידע שבידיו

מת� � ובה� אי, החוק מציע כמה וכמה סנקציות,  א� בעל דינו איננו נענה לצו153.כ�
מת� פסק די� בגי� אותו חלק , הוסתראפשרות להביא ראיות בנוגע לאותו מידע ש

_____________________________________  

 The Legislature finds and declares the“ :לחוק המשפחה של קליפורניה  § 2100:ראו  148
following: (a) It is the policy of the State of California (1) to marshal, preserve, and 
protect community and quasi-community assets and liabilities that exist at the date of 

separation so as to avoid dissipation of the community estate before distribution...”.  
 Sound public policy further favors the (b)“: חוק המשפחה של קליפורניה ל § 2100:ראו  149

reduction of the adversarial nature of marital dissolution and the attendant costs by 
fostering full disclosure and cooperative discovery”.  

 ,In order to promote this public policy (c)“:  לחוק המשפחה של קליפורניה § 2100:ורא  150
a full and accurate disclosure of all assets and liabilities in which one or both parties 
have or may have an interest must be made in the early stages of a proceeding for 
dissolution of marriage or legal separation of the parties. Moreover, each party has a 
continuing duty to immediately, fully, and accurately update and augment that 

disclosure to the extent there have been any material changes”.  
 In order to provide full and accurate“:קליפורניה לחוק המשפחה של  § 2103:ראו  151

disclosure of all assets andliabilities in which one or both parties may have an interest, 
each party to a proceeding for dissolution of the marriage or legal separation of the 

parties shall serve on the other party a preliminary declaration of disclosure…”.  
 before or at the time the parties […] (a)“:  לחוק המשפחה של קליפורניה § 2105:ראו  152

enter into an agreement for the resolution of property or support issues other than 
pendente lite support, or, if the case goes to trial, no later than 45 days before the first 
assigned trial date, each party, or the attorney for the party in this matter, shall serve 
on the other party a final declaration of disclosure and a current income and expense 
declaration, executed under penalty of perjury on a form prescribed by the Judicial 

Council...”.  
 If one party fails to serve on the other (a)“: לחוק המשפחה של קליפורניה § 2107:ראו  153

party a preliminary declaration of disclosure […] the complying party may, within a 
reasonable time, request preparation of the appropriate declaration of disclosure or 

further particularity”.  
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ר  כבשיטות המשפט 155.הגילוי�  או ביטול פסק די� שנית� בעקבות אי154שהוסת

חובת גילוי מוקדמת זו איננה מונעת מבית המשפט , הקודמות מלבד השיטה הישראלית

  156.לית� צווי גילוי נוספי� או לפעול בכל דר� הנראית לו כדי להגיע למשפט צדק
שיטות שונות ברחבי העול� מנהיגות בדיני המשפחה חובת , עיללסיכו� האמור ל

בחלק מהמדינות חובה זו רחבה . גילוי מוקדמת ובכ� השתוותה לה� השיטה הישראלית

והיא כוללת את כל המסמכי� הנוגעי� לעניי� , מהחובה הקיימת בשיטה הישראלית

ל שיטות המשפט בכ, בנוס�. הנידו� ולא רק את המסמכי� שעליה� נסמ� כתב הטענות

, בית המשפט מוסמ� לנקוט אמצעי� נגד מפרי חובת הגילוי המוקד�, אשר סקרתי

בשיטה הישראלית סמכות . מחיקת כתבי טענות ועוד, ובכלל� צווי גילוי ועיו� ספציפיי�

בכ� השיטה הישראלית הופכת להיות חריגה . זו איננה מוענקת לבית משפט למשפחה

   .מבלי שיש לכ� כל רציונל משכנע, משיטות המשפט ברחבי העול�

   אימו� ההסדר הקיי� במשפט המשווה –קריאה למתקי� התקנות   .2

  ובבית הדי� לעבודה

מחד גיסא הליכה בדר� הקונסטרוקציות המתירה את כבלי סדרי הדי� היא , ובכ�

מאיד� גיסא כבילת ידיה� של בתי המשפט למשפחה עלולה לגרו� כי חוטא . בעייתית

צדה האחרו� של המשוואה . והסכסו� לא יגיע אל קצו, האמת לא תצא לאור, כריהיה נש

 אי� לי אלא להמלי� בפני מתקי� 157.מחרי� על רקע אופיו של הסכסו� המשפחתי

המונעת אימו� הוראות מסוימות , לתקנות) ד(ט258התקנות לבטל את הוראת תקנה 

תקנות לאמ� בבית המשפט  לחלופי� אמלי� למתקי� ה158.מהלי� גילוי המסמכי� הכללי
אימו� זה יפתור את בעיית גילוי . למשפחה את ההסדר הקיי� בבית הדי� לעבודה

_____________________________________  

 File a motion for an order (2) […] (b)“: לחוק המשפחה של קליפורניה § 2107:ראו  154
preventing the noncomplying party from presenting evidence on issues that should 
have been covered in the declaration of disclosure. (3) File a motion showing good 
cause for the court to grant the complying party’s voluntary waiver of receipt of the 
noncomplying party’s preliminary declaration of disclosure. (d) If a court enters a 
judgment when the parties have failed to comply with all disclosure requirements of 

this chapter, the court shall set aside the judgment”.  
 מפרט המחבר כמה החלטות שבה� בוטל פסק די� בעקבות הפרת חובת הזאתברשימה   155

 :Rick C. Lal, “Family Law Corner Running Afoul of the Disclosure Statutes :הגילוי
Yet Another Ground for .Setting Aside a Judgment”, 40 Orange County Lawyer 

(1998) 38.  
 A disclosure required by this chapterdoes“: לחוק המשפחה של קליפורניה2111 §: ראו  156

not abrogate the attorney work product privilege or impede the power of the court to 
issue protective orders”.   

  . 72 הערה, לעיל: ראו  157
 מכיוו� שתתעורר שאלת היחס הראוי בי� ההסדר ,ביטול זה עדיי� לא יסדיר את כל הבעיות  158

 . הגילוי�ללי בדבר איהייחודי בבית המשפט למשפחה בדבר הגילוי המוקד� לבי� ההסדר הכ
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שלב הגשת כתבי , ובכ�. המסמכי� וא� יתרו� להרמוניה חקיקתית בי� ההסדרי� השוני�

וכ� , הטענות בבית הדי� לעבודה זהה כמעט לחלוטי� לזה שבבית המשפט למשפחה
   159: לעבודההדי�תקנות בית נקבע ב

מה ה� , התובע ירשו� בכתב התביעה או ברשימה המצורפת אליה )א.(11

בי� שה� ברשותו ובי� שאינ� , המסמכי� שעליה� הוא נסמ� בתביעתו

  . ברשותו

יצר� , והוא ברשותו) א(מסמ� שרש� התובע כאמור בתקנת משנה  )ב(

די מי  יציי� בי–א� איננו ברשותו ; העתק או תצלו� שלו לכתב התביעה

  .הוא נמצא לפי מיטב ידיעתו

, או ברשימה שיצר� לכתב הגנה,  לרשו� בכתב הגנהרשאיהנתבע  )ב(.29

בי� שה� ברשותו ובי� שאינ� , מה� המסמכי� שעליה� הוא נסמ� בהגנתו

יצור� , או ברשימה שצורפה אליו, כל מסמ� שנרש� בכתב הגנה; ברשותו

   .העתקו או תצלומו א� הוא ברשות הנתבע

תקנה השוללת את הסדר גילוי , וכ� ראוי בעיניי, אחר הוראות אלו לא הותקנהל

למעט תנאיו , הסדר זה מאומ� בתקנות בית הדי� לעבודה, אדרבה. המסמכי� הכללי

 ":הפרוצדורליי�"

גילוי ועיו� , פרטי� נוספי�: הליכי ביניי� להבהרת כתב טענות: 'סימ� ט
 . שאלוני�, במסמכי�

,  או הרש� רשאי לית� צו למסירת פרטי� נוספי�בית הדי� )א.(46

א� היה סבור שיש צור� , ולבקשת בעל די� א� לגילוי או לעיו� במסמכי�

  . בכ� כדי לאפשר דיו� יעיל או כדי לחסו� בהוצאות

[...]  

רשאי בית , )ב(או ) א(לא קיי� בעל די� צו שנית� על פי תקנת משנה  )ד(
קיו� הצו או למחוק את כתב הדי� או הרש� להארי� את המועד ל

  .טענותיו

תקנה זו תואמת למעשה את רוח הקונסטרוקציה השנייה שנבנתה בבתי המשפט 

אי� צור� בפנייה לבעל : היא מנטרלת את התנאי� הפרוצדורליי�: למשפחה כדלעיל
_____________________________________  

 ). סדרי די�(תקנות בית הדי� לעבודה   159
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ואי� קציבת פרק זמ� להגשת בקשת הצו לבית , אי� צור� להמתי� לתגובתו, הדי� שכנגד

בזכות . ה זו מאפשרת פנייה ישירה לבית המשפט לבקשת צו גילוי ועיו�תקנ. המשפט

, שנית. נטרול זה ההחלטות בסכסו� המשפחתי לא תתעכבנה בשל ענייני� פרוצדורליי�
אומצה בהליכי הגילוי , מחיקת כתבי טענות, הסנקצייה החריפה יותר, ולא פחות חשוב

 למשפחה עשוי לפתור את הבעיות אימו� הסדר דומה בבית המשפט. בבית הדי� לעבודה

יעניק לבית המשפט כלי� , יתרו� לאחידות בשיטה, המרכזיות המתוארות במאמר זה

שממילא יהיו מוסכמי� , להגיע לחקר האמת ויסייע ביד� להגיע לפתרונות צודקי� יותר

 בעל די� EX ANTE:160)(ייתכ� כי הסדר זה א� ישפיע כבר בשלב הגילוי המוקד� . יותר

המודעי� לסמכותו המעוגנת בחקיקה של בית המשפט להורות על חשיפת , וחוובא כ

. ישקלו א� לא ראוי לצרפ� כבר בשלב כתבי הטענות כפי שמחייבות התקנות, מסמכיה�

, כפי שקורה בהלי� ההודיה, עלול להביא לחיוב� בהוצאות )EX POST(צו מאוחר 

 161.בה יישא בהוצאות ההודאהשלפיו בעל די� המתבקש להודות בעובדה ואיננו מודה 
בבית המשפט ) 3(143אפשר להציע דר� נוספת והיא התקנת תקנה שתחיל את תקנה 

עניינה של תקנה זו הוא סמכות שופט להורות על גילוי מסמכי� . במפורש למשפחה

הקושי בהצעה זו הוא שהתקנה איננה נתפסת כמקור הסמכות . המשפט� בשלב קד�

ק קובעת את העיתוי שבו מוסמ� שופט להשתמש בתקנות הנורמטיבי לגילוי כי א� ר

  . לכ� ספק עד כמה דר� זו תועיל. אחרות

מלבד זאת אציע לאמ� בחקיקה הישראלית הוראות נוספות הקיימות במשפט 

תקנות הגילוי בשיטות המשפט דלעיל קובעות כי יש לצר� את כל , ראשית. המשווה

, ק את המסמכי� שעליה� נסמ� כתב הטענותהמסמכי� הרלוונטיי� לעניי� הנידו� ולא ר

ירחיב הדבר את היק� , א� יאמ� מתקי� התקנות הישראלי הוראה זו. כבשיטה הישראלית
וכ� תהיה בידו הסמכות למחוק את כתב הטענות של בעל די� , המסמכי� הנדרשי� לגילוי

מכות אימו� ס, כמוב�,  שנית162.לרבות המסמכי� המזיקי�, שלא ציר� את כל המסמכי�

כבשיטת , שלישית. גילוי ספציפי ועיו� למרות הליכי הגילוי המוקד�, למת� צווי גילוי

אפשר לאמ� בחקיקה הוראות הקובעות באילו שיקולי� על בית , המשפט בקליפורניה

: כמו למשל. המשפט להתחשב בטר� יינת� צו המורה לצד השני לגלות מסמכי� נוספי�

הנוחות � אי, מה� העלויות המסתברות, וגיות שבמחלוקתעד כמה יועיל הגילוי לפתרו� הס

וכ� עד כמה ישפיע צו , פרק הזמ� שהתיק יתעכב בעקבות מת� הצו, שתיגר� לצדדי�

ולא יהיה , בזכות קווי� מנחי� יינתנו צווי� רק בעת הצור�. הגילוי על התוצאה הסופית

_____________________________________  

יעילות ", אלו� קלמנט ורועי שפירא:  ראו.הדבר מתקשר לגישת הניתוח הכלכלי אל המשפט   160
 .92 ' בעמ,75 )ז"תשס( ז משפט ועסקי�, " גישה פרשנית חדשה–וצדק בסדר די� אזרחי 

חוזה בי� הצדדי� בטר� תחילת ההלי� המחברי� אמנ� מתייחסי� לשלב ההתנהלות או ה
 לחלק לשלביו המוקדמי� אפשרא� באנלוגיה לסוגיה דנ� ג� את ההלי� המשפטי , המשפטי

  ). EX POST(לשלביו המאוחרי�  –) EX ANTE( הוולונטריי� –
 .  לתקנות סדר הדי� האזרחי103תקנה : ראו  161
 . לעיל 115  בהערההדיו�: וראו,  לתקנות סדר הדי� האזרחי91תקנה : ראו  162
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סיקה ויתרמו לחיזוק קווי� מנחי� בחקיקה א� יביאו לאחידות בפ. בה� לעכב את ההלי�

מנגד יש . התחושה של ציבור המתדייני� כי אכ� נעשה צדק וכי הפסיקה איננה שרירותית
להביא בחשבו� כי בקווי� מנחי� יש כדי לצמצ� את מרחב שיקול הדעת של השופט 

לאור זאת ראוי לנסח את הקווי� . במקו� שבו ראוי להפקיד בידיו שיקול דעת רחב

מידת התמרו� תשק� את . ותר כדי לאפשר את מידת התמרו� הרצויההמנחי� באופ� רחב י

ראוי לאמ� את חובת , רביעית. האופי האינקוויזיטורי הרצוי בסוגיית גילוי המסמכי�

שלפיה חובה על כל בעל די� להציג בפני בית המשפט כל מסמ� , הגילוי המתמשכת

תצמצ� את הפער בי� האמת חובה זו . עד לסיומו של ההלי�, המגיע לידיו במהל� ההלי�

 מנגד 163.העובדתית לאמת המשפטית ותביא לחלוקה צודקת יותר של הרכוש המשפחתי

�  .חובה זו עלולה לסרבל את ההלי� המשפטי ולהשהותו בגי� כל מסמ� עתידי שיצו

   י משפט למשפחה לבתי המשפט הכלליי�תמב. 3

, וגעת להלי� הכללי לתקנות הנ75שונתה תקנה , ו"בעקבות תיקו� תשס, לאחרונה

מה� , או ברשימה מצורפת אליו, בעל די� ירשו� בכתב טענותיו: "וכ� נקבע בה

לפני תיקונה זה הסתפקה  164".המסמכי� שעליה� הוא מסתמ� ויצרפ� לכתב הטענות

כי כאשר תוכנו בסעיפה השני של התקנה נקבע . התקנה בצירו� רשימת המסמכי� בלבד

הטענות את נוסח המסמ� או  יש להביא בכתב, פטשל מסמ� הוא עניי� מהותי במש

ו איחד את שני הסעיפי� לסעי� אחד המורה על "תיקו� תשס 165.הטענות  אל כתבולצרפ

 חלק  רואה בתיקו� זה שוור�'פרופ. רישו� רשימת מסמכי� ועל צירופ� לכתבי הטענות

, ותמהמגמות המרכזיות המאפיינות את התפתחות סדר הדי� האזרחי בשני� האחרונ
רסרית ואימו� יסודות בעלי ווהמתבטאת בכרסו� ביסודות הקלאסיי� של השיטה האד

כחלק ממגמה זו הוטלו על בעלי הדי� חובות גילוי רחבות לכל אור� . אופי אינקוויזיטורי

כבר בשלב הגשת כתבי מתחיל אפוא  הגילוי המוקד� 166.ההלי� הדיוני האזרחי

   167.הטענות

_____________________________________  

אמנ� גישת הפסיקה הישראלית בדיני המשפחה היא הימנעות ככל האפשר מקשר מתמש�   163
 ובתי המשפט נמנעי� למשל מתשלו� עתי של חלוקת כושר השתכרות בי� איש ,בי� בני הזוג

,  בנבופורס�(הדי�  לפסק 26פסקה , פלונית' פלוני נ 4623/04מ "בע:  ראו.לאשתו
 ואי� אפוא ,א� כי כא� עסקינ� בחובת גילוי מתמשכת במסגרת ההלי� המשפטי, )26.8.2007

התחשבנויות ייתמו ע� שהסופיות מכיוו� �בני הזוג התחשבנויות אי�ל יגרו�חשש כי הדבר 
 . סיומו של ההלי� המשפטי

  . 834ת "ק, 2006�ו"תשס, )3' תיקו� מס(תקנות סדר הדי� האזרחי   164
  . 765 ' בעמ,760) 3( נטד"פ, מ"בע חיפה כימיקלי�' עצמו� נ 9728/04א "רע  165
,  בנבופורס�( צבי' איוב נ 9288/07א "רעוכ� , 323' עמב) 18 הערה, לעיל(שוור�   166

7.11.2007 .( 
 . לעיל 25 ערהג� הו, 324 'עמב) 18 הערה, לעיל(שוור�   167



  ב"תשע ו די� ודברי	  יצחק כה�

452  

שאלה א� יצעד ההסדר הספציפי במשפחה אחר א� פתחתי את מאמרי ב, ובכ�

וההסדר הכללי הוא הצועד בעקבות , הרי שכעת נהפכת נקודת המבט, ההסדר הכללי

ו "ע� תיקו� תשס, למעשה! ההסדר הספציפי ומאמ� לחיקו את הגילוי והצירו� המוקד�
הל� והצטמצ� הפער שבי� חובת הגילוי המוגברת הקיימת בבית המשפט למשפחה לבי� 

הג� שבבית המשפט למשפחה יש ג� , בת הגילוי הקיימת בבתי המשפט הכלליי�חו

 בהמש� לתיקו� זה יש לתהות א� לא היה מקו� לערו� 168.חובת תצהיר והרצאת פרטי�

בד בבד תיקו� רוחבי בתקנות סדר די� אזרחי ולשנות ג� את תנאיו הפרוצדורליי� ותנאיו 

רני כי תקנות סדר הדי� האזרחי סובלות סבו. האחרי� של הסדר גילוי המסמכי� הכללי

א� חובת צירו� מסמכי� לכתב הטענות : ממה נפש�. כיו� מהיעדר קוהרנטיות ואחידות

שוללת את רלוונטיות התנאי� הפרוצדורליי� ושוללת את הצור� בצווי הגילוי והעיו� 

י� יש לבטל את התנא, הרי משנוסדה חובת צירו� המסמכי� ג� בהסדר הכללי, הספציפי

לעומת זאת א� חובת . הפרוצדורליי� ואת צווי הגילוי והעיו� הספציפי ג� בהסדר הכללי
צירו� המסמכי� לכתבי הטענות אינה שוללת את רלוונטיות התנאי� הפרוצדורליי� 

כהוראות ההסדר הכללי כיו� (ואינה שוללת את חיוניות צווי הגילוי והעיו� הספציפי 

 169.צווי גילוי ועיו� ספציפי ג� בבית המשפט למשפחההרי שיש לאפשר , )לאחר התיקו�

: אסביר. ו"אי� לבטל את הליכי הגילוי המוקד� ג� לאחר תיקו� תשס, לדעתי, ע� זאת

לעומת זאת .  מורה לצר� רק את המסמכי� שעליה� מסתמכי� כתבי הטענות75תקנה 

געי� לעניי�  המסמכי� הנוכלהליכי הגילוי המוקד� מאפשרי� לשופט להורות על גילוי 

הליכי הגילוי מתייחסי� למסמכי� נוספי� על אלו שצורפו בכתבי , א� כ�. שבנידו�

שאות� יהיה אפשר , לרוב יהיו אלו מסמכי� מזיקי� לבעל די� שלא צירפ�. הטענות

  . וה� ה� המסמכי� החשובי� לצד שכנגד, לחשו� רק באמצעות צווי� וסנקציות
המשולב א� הוא , � ג� בהלי� אזרחי חדש יחסיתראוי לבחו� את הסדר גילוי המסמכי

 וכ� קובעת 170.סדר די� מהירתובענות ב: 1ז"הלא הוא פרק ט, בתקנות סדר הדי� האזרחי

  :הוראת התקנה

_____________________________________  

מסתפקת בפירוט המסמכי� ה , לתקנות75 תקנה לעומת שכ� ,ולא נסגר לחלוטי�" הצטמצ�"  168
 על בעל די� ,לתקנות מורה כי א� המסמ� אינו ברשותו) ב(ט258הרי שתקנה , ובצירופ�

טענות בבית המשפט למשפחה כמו כ� כתבי ה. לציי� בתצהיר בידי מי נמצא המסמ�
תקנה (ובמקרי� מסוימי� א� בהרצאת פרטי� , )ח לתקנות258תקנה (מאומתי� בתצהיר 

  ).  לתקנות264
ולא ברור מהו עונשו של , יה בצדהי קובעת כל סנקצאיננה לתקנות 75תקנה , מלבד זאת  169

ו הרש� רשאי בית המשפט א"... הקובעת כי ,הסיפ) א(91 להפנות לתקנה אפשר. המפר
 א� ."להורות על מחיקה או על תיקו� של כתב טענות שלא קוימו לגביו הוראות תקנות אלה

 כשלא יצורפו מסמכי� לכתבי ישתמשו בהיה זו כללית מכדי שבתי המשפט ינראה כי סנקצ
צירו� לכתב הגנה כפי �צירו� לכתב תביעה לבי� אי�מה ג� שאי� היא מבחינה בי� אי. טענות

  .  לתקנות122תקנה שהבחינה למשל 
  . 820ת "ק, 2001�א"תשס, )5' תיקו� מס(תקנות סדר די� האזרחי   170
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  גילוי מסמכי� מוקד� 

לכתב טענות בתובענה בסדר די� מהיר יצר� בעל די� רשימה  )א.(ח214
שהיו מצויי� ברשותו המצויי� או , של המסמכי� הנוגעי� לעניי� הנדו�

   [...]או בשליטתו

היה המסמ� מצוי ברשות מגיש כתב הטענות יצר� העתק או תצלו�  )ב(

יציי� בתצהיר בידי , לא היה המסמ� מצוי ברשותו; שלו לכתב הטענות

  . הוא מצוי, למיטב ידיעתו, מי

 לא ציר�  [...]לא יחולו על תובענות בסדר די� מהיר' הוראות פרק ט )ג(
, א114תחול לגביו תקנה ) ב(די� מסמ� כאמור בתקנת משנה בעל 

  . בשינויי� המחויבי�

לרבות , אפוא להלי� זהשיטת הגילוי והעיו� במסמכי� בענייני משפחה הועתקה 

מוב� שהוראה זו מעוררת שאלות דומות לשאלות . 'הוראה המבטלת את הוראות פרק ט

ת ולהרמוניה שבי� ההליכי� וודאי שא� היא איננה מוסיפה לקוהרנטיו, דלעיל

לרבות , הדי� לעבודה דומני כי המלצתי בדבר אימו� ההסדר הקיי� בבית 171.השוני�

 הצעה זו .רלוונטית א� להלי� סדר די� מהיר, צווי גילוי ועיו� ולרבות הסנקצייה החריפה

, הכללי: תתרו� ליעילות ההלי� ותתרו� לאחידות ולהרמוניה חקיקתית בי� כל ההליכי�

   .סדר די� מהיר ובית הדי� לעבודה, ת המשפט למשפחהבי

_____________________________________  

מה : "39' בעמ) ה"תשס (סדר די� מהיר בבית משפט השלו�, רחמי� כה� ומנח� קליי�: ראו  171
יעשה בעל די� היודע שבידי הצד שכנגד מצוי מסמ� רלוונטי שלא צור� לכתב הטענות ולא 

א� שכעיקרו� אי� תחולה לפרק : התשובה לכ� ברורה, לדעתנו? �פורט ברשימת המסמכי
בית המשפט מוסמ� לתת צו המורה לבעל הדי� המסתיר מסמ� , לתקנות בסדר די� מהיר' ט

העובדה שמדובר בסדר די� מהיר . לגלות את המסמ� ולהמציאו לצד שכנגד, רלוונטי
ות גילוי המסמכי� אינה מפחיתה מחשיב, ח" ש50,000בתובענה המוגבלת לס� של 

תקנה . וחשיפת האמת ואינה גורעת מזכות הצדדי� לעיי� במסמכי� הרלוונטיי� לתובענה
יוצאת , לתקנות על הלי� סדר די� מהיר' השוללת את תחולתו של פרק ט,  לתקנותח214

יורה לו , וא� אינו עושה כ�, מנקודת הנחה שבעל הדי� יגלה את כל המסמכי� הרלוונטיי�
.) נ.ד(לש�  156307/03 )א"שלו� ת (א"בשוכ� ".  לגלות את המסמ�בית המשפט

ש� התעל� בית המשפט לחלוטי� מהוראת  ,655) 3(ב"מ תשס"פ, כה�' מ נ"טכנולוגיות בע
' מ נ"מנורה חברה לביטוח בע 6860/07) ��שלו� י(א "תוכ� לאחרונה . לתקנות) ג(ח214
� לקבל את הטענה כי מתקי� התקנות לא לאור האמור אי): "6.12.2009,  בנבופורס� (פיי�

, ידי מת� צו לגילוי מסמכי��נת� לבית המשפט יכולת לאכו� הסדר זה באופ� אפקטיבי על
  ".בתובענות המתבררות בסדר די� רגיל, כדבר שבשגרה, כפי שהדבר נעשה
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. מאמר זה ביקש לבחו� את המתח בי� תקנות סדר הדי� האזרחי לבי� תקנות המשפחה

המשתק� בשלושת סעיפיה של , ראשיתו של המאמר בניתוח משולש היחסי� ביניה�

 הנוכחי של בתו� כ� ביקר המאמר את מקומה. השיורי והמפלט, הייחודי: ב258תקנה 

כ� ביקר . ההוראה המשחררת את בתי המשפט מכבליה� של סדרי די� ודיני ראיות

המאמר את השימוש שבתי המשפט למשפחה עושי� בהוראה זו א� במקומות שבה� 

, במקו� לפעול בנורמות מקומיות של סדרי די�. היא חיונית פחות או לא חיונית כלל

 מכבלי סדרי הדי� ומותירי� את המערכת פוני� בתי המשפט להוראה המשחררת אות�

לאחר מכ� עבר המאמר לבחו� את משולש היחסי� האמור . ודאות�ואת הצדדי� באי
ככל שהעמיק המאמר בהוראה השוללת את תחולת הליכי . בסוגיית גילוי המסמכי�

תקנה זו כובלת את ידי בתי . נחש� חדלונה, הגילוי המוקד� בבית המשפט למשפחה

הוראה זו . ה בשללה מה� את האפשרות של מת� צו גילוי ועיו� ספציפיהמשפט למשפח

ע� עוד� הגילוי והשקיפות , אינה מתיישבת ע� תכלית הקמתו של בית המשפט למשפחה

ע� השאיפה לסיי� תיקי� במהירות וביעילות ובפתרו� מוסכ� על הצדדי� ככל , הראוי בו

פרשנות ערכאות הערעור , נוס�ב. האפשר וע� המקובל בשיטות המשפט ברחבי העול�

שללה את האפשרות להיעזר בהוראת המפלט כדי לעקו� את ההוראה המונעת את 

ע� . צמצו� השימוש בהוראת המפלט מבור� בעיניי. תחולת� של הליכי הגילוי המוקד�

זאת הותרת בתי המשפט ללא כל סמכות להורות על גילוי מסמכי� היא בעייתית וחותרת 
  . תו של בית המשפט למשפחהתחת תכליות הקמ

ה� מרדו . בתי המשפט למשפחה צייתו רק למראית עי� לפרשנות ערכאות הערעור

בהלכת בית המשפט העליו� והחלו לפתח קונסטרוקציות יצירתיות כדי לאמ� חלקי� 

המאמר מציג ביקורת על קונסטרוקציות אלו . מסוימי� מהסדר גילוי המסמכי� הכללי

הללו מצייני� כי באי� כללי� ייפרע . מריקאי� למשפט דיוניבהסתמכו על מומחי� א

  . וכי לאחידות יש תפקיד חשוב ביצירת לגיטימיות סביב החלטות בית המשפט, המשפט

המאמר מציע פתרו� בפני מתקי� התקנות והוא אימו� ההסדר הקיי� בבית הדי� 

ניתנת  –טענות העיו� והצירו� המוקד� לכתבי ה, למרות הגילוי–בהסדר זה . לעבודה

זהו . אפשרות לבית הדי� להורות על צו גילוי מסמכי� ולהורות על מחיקת כתבי הטענות
ג� גבולות שיקול הדעת . ההסדר הקיי� למעשה ג� בשיטות המשפט ברחבי העול�

והדבר מקל את התנהלות בעלי הדי� וראוי יותר בסביבת , ברורי� וקיימי� בחוק החרות

 המאמר שמא יש מקו� לבחו� את תיקונו של הסדר גילוי עוד בוח�. הדי� הדיוני

צור� זה מתעורר כיו� לאחר שנוספה הוראה המחייבת את צירו� . המסמכי� הכללי

המאמר קורא בסופו להרמוניה חקיקתית בהליכי הגילוי . המסמכי� לכתבי הטענות

בודה בבית הדי� לע, בבית המשפט למשפחה, המוקד� ולהפעלת� האחידה בהלי� הכללי

  .ובהלי� המהיר



   –בי� סדר הדי� בבתי המשפט הכלליי	 לסדר הדי� בבתי משפט למשפחה   ב"עתש ו די� ודברי	

  סוגיית גילוי המסמכי	

455  

  סיו� 

נטרלו את ) ערכאות הערעור(נהגי רכבת המשפחה הופתעו לגלות כי בקרי התנועה 

בכל אות� מקטעי� שהונחו בשביל� מסילות . מושב המפלט במקטעי דר� רבי�

אלא . כזהו ג� מקטע הדר� של גילוי המסמכי�. ייחודיות לא תהיה לה� כל דר� מילוט

ה� לפתוח את גלגליה� לשימוש במסילות הרחבות ג� א� יגלו שבמקטע זה ג� נאסר עלי

לא : אי� אפוא אפשרות סטייה. סדקי� ובקיעי� במסילות הייחודיות שהונחו בשביל�

באי� ). אימו� הסדרי� מההסדר הכללי(ולא הצדה ) שחרור מכבלי סדרי הדי�(מעלה 

, ילות אחרותותחת� להניח מס, מוצא החלו הנהגי� לחתור תחת המסילות הקיימות
מסילות אלו לא נבדקו על ידי בקר . אול� לא ממש על יד�, בסמו� למסילות הרחבות

. והיו ה� למורת רוח לבקרי התנועה, לא על ידי בקר הבטיחות המשני, הבטיחות הראשי

. הרי שכל נהג ונהג של רכבת המשפחה הניח את פסי רכבתו במקו� אחר, א� לא די בכ�

וספק בלב� א� , למוסיה בתנועת הרכבות במקטע דר� זההנוסעי� חוששי� מאנדר

על אילו : קשה לה� ג� לצפות את תגובת הנהג. תימצאנה תחנות ההעלאה וההורדה

או שמא על , על המסילות הרחבות,  על המסילות הייחודיות–מסילות יחליט לנסוע 

ה תחת  מושב המפלט או החתיר–הנוסעי� כבר אינ� יודעי� מה עדי� ? מסילות משלו

בי� כ� ובי� כ� מרגישי� ה� כי מועדי הנסיעה ויעדיה עלולי� . המסילות הקיימות

ובכל יו� , טר� פורסמה מפת דרכי� ותחנות קבועה לנוסעי�. להשתבש באותה מידה
  . ויו� עליה� להתעדכ� בה מחדש


