
האזרחיהדיןסדרתקנותלאחרמומחיםעדויות
:2005-ה"התשס,(3'מסתיקון)

ומהותייםדיונייםהיבטים

**דרוריועופר*גורןאורי

תקנה.1,רפואישאינובענייןמומחהדעת-חוות.ב,דברפתח.א
תקנות:טכנייםמשלימיםהסדרים.129,3מסתקנה.2,(א)129
,(ג)129תקנה:מהותייםמשלימיםהסדרים.4,(ה)-ו(ד)129

-ביתמטעםמומחה.ד,בינייםבהליכימומחהדעת-חוות.ג
"פתולוגיה"ה.3,הרלוונטייםהאינטרסים.2ןמבוא.1;המשפט

ההסדר.5;החדשההסדרלקראתשיקולים.4;הישןההסדרשל
אחרית.הןאינטרסיםביןאיזוןשלאנטומיה-ומאפייניוהחדש
דבר

דברפתח.א

תקנות:להלן)1984-ד"התשמ,האזרחיהדיןסדרתקנותתוקנו05.5.31ביום
,(3'מסתיקון)האזרחיהדיןסדרתקנותברשומותמשפורסמו,(האזרחיהדיןסדר

עקרונישינויחולל3'מסתיקון.ן(התיקוןאו;3'מסתיקון:להלן)2005-ה"התשס

בדרגההמשפט-בתיאתהמעסיקעניין-מומחיםלעדויותהנוגעיםהדין-בסדרי
הצדדיםמטעםמומחיםדעת-חוותבהגשתעוסקהתיקון.2שבשגרהכדברראשונה

לענייניהמשפטיםלשרהמייעצתהוועדהר"ויו,יפו-אביב-בתלהמחוזיהמשפט-ביתנשיא* .האזרחיהדיןסדר

.יפו-אביב-בתלהמחוזיהמשפטביתלנשיאמשפטיעוזר,דין-עורך** ק1
המשפטיםלשרהמייעצתהוועדהשלעבודתהפרי,לתיקוןהסברדברי.658'עמ,6388ת"

:הבאהבכתובת,המשפטיםמשרדשלהאינטרנטבאתרפורסמו,האזרחיהדיןסדרלענייני
)http://ww.justice.gov.iVMOJHeb/YeutzVehakika

"VosimMishpatim/TakanotAzrahi

htm

(

.(ההסברדברי:להלן)
שעניינה,האזרחיהדיןסדרלתקנות205בתקנהגםהתיקוןעוסק,המומחיםסוגייתמלכד2

המשפט-ביתאתמסמיךהתיקוןזהבהקשר.מקוצרדיןסדרשלבהליךלהתגונןרשותבבקשת
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המשפט-ביתמטעםשמונהמומחהשלדעתו-חוותבהגשת,רפואישאינובעניין
קובעהתיקון.המומחיםובשמיעת(רפואישאינובענייןוביןרפואיבענייןבין)

בוהאופןואתהגשתןדרכיאת,הדעת-חוותשלההגשהמועדיאתזהבהקשר
נכללהכןכמו.המשפט-ביתמטעםמומחהגםמונהשבומקוםהמומחיםייחקרו

.דעת-חוותשהגישמומחהלחקוררצוןעלהודעהמתןבחובתשעניינההוראהבו
שלחשיבותוומכאן,השיפוטיתהעשייהבלב,כאמור,מצוייםאלהעניינים

אלא.בהםהכרוכותהשונותהדיוניותובשאלותבהקשרםשנעשובתיקוניםהעיון
ההקשרמןחורגהמומחיםבסוגייתהקשורבכל3'מסתיקוןשמעוררשהעניין

התיקוןהוראותשביןהיחסבשאלתהקשור,נוסףבטעםנעוץהוא.גרידאהדיוני
וכן3(הראיותפקודת:להלן)1971-א"התשל,[חדשנוסח]הראיותפקודתלבין

השגותשלחלקןעל.השגות4לעוררהעלוליםהתיקוןשלהחוקתייםבהיבטים
להשיבנבקש,3'מסתיקוןשמעוררוהמהותיותהדיוניותהשאלותעיקרועלאלה

.ל"זאזרעדיר"דהשופטשללזכרוהמוקדשת,זורשימהבמסגרת
משפט-ביתכשופטלכן-וקודם,המחוזיהמשפט-ביתכרשםכהונתובמהלך

.מומחיםלעדויותהנוגעותבסוגיותרבותשניםבמשךאורהשופטעסק,השלום
בתחוםאורהשופטשלהאקדמיתלכתיבתוממשיתזיקהמקייםאףזהנושא

חשיבותהמומחיםלנושאיששבו,הנזיקיןדיניבתחוםובפרטהאזרחיהדיון

וממילאדיוןבהלקייםבלאאף,מסוימיםבתנאיםלדחותהאו,הבקשהאתלקבלהרשםאו
לאכן-ועל,זורשימהשלממסגרתהחורגהתיקוןשלזהחלק.המצהירחקירתבלאגם

.בונעסוק
עלשלפיה,הראיותלפקודת(א)26סעיףהוראתסביבזובנקודהנוצרהעיקריהמתח3

.דין-בעלזאתביקשאםמומחהשלהקירתולהתירהמשפט-בית
הדיוניתהזכות.גלויסודכיוםהיאהחוקתיהמשפטלביןדיוניותנורמותביןהאפשריתהזיקה4

תתבררנהבוהאופןאתמסדירה-ומשניתפורמליתכזכותהמסורתידימויהחרף-
היא,זהתפקידהבשל.הציבוריבמשפטוהןהפרטיבמשפטהןמהותיותזכויותותמומשנה

החוקתילמשפטביטויליחןועליה,היסודזכויותשללהגשמתןמכשירלמעשהמהווה
491,502(2)מחר"פ,יפו-אביב-כתלהאזוריהרבניהדיןבית'נלב92/3914ץ"בג:השוו)

קבלתולאחרבפרט,לערכאותהגישהזכותשלהחוקתיבמעמדהמכירהאחרוןזה.((1994)
קליל'נמ"בעאלומיניוםארפל95/733א"ע:למשלראו)וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקשל

הגדולהוהישיבההכלליתורהתלמוד99/6805א"ע;(1997)577(3)נאד"פ,מ"בעתעשיות
;(2003)433(5)נזד"פ,ירושלים,ולבנייהלתכנוןהטקומיתהוועדה'נבירושליםחייםעץ

הזכותשלשלילתה,אכן.((ח"התשנ)חוקהיתכזכות"לערכאותהגישהזכות"רביןיורם
פרשנותברקאהרן)המהותיתהזכותשלבפועלכשלילהכמוההמשפט-לביתלפנותהדיונית
הזכותשלהגבלתהלענייןהדיןהוא.((ד"התשנ)363חוקתיתפרשנות:שלישיכרךכמשפט
הדיוניתהזכותשאלתעללהשקיףניתן,זהרקעעל.המוחלטתמשלילתהלהבדיל,הדיונית

ומגמותתהליכים,חידושים-אזרחידיןסדרשוררץדודי:למשלראו)חוקתיותבמשקפיים
הדיןוסדריוחירותוהאדםכבוד:יסודחוק"לויןשלמה;(ז"התשס)36-38,101-131

מבוא-האזרחיתהפרוצדורהתורתלויןשלמה;(ו"התשנ)451מבהפרקליט"האזרחיים
לקראתמרכזיותמגמות:אזרחידין-סדר"מנשהדורון;(ט"התשנ)21-44יסודועקרונות
96/8420א"רע:וכן;(ט"התשנ)205כבמשפטעיוני,"חוקתיתפרספקטיבהשלכינונה

.((1997)789(3)נאד"פ,למשכנתאותהפועליםכנקמשכן'נמרגליות
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שבהםהתיקיםמכללעיקריחלקמהווההנזיקיןדיניתחום,אכן.ראשונהממעלה
וביןרפואייםבנזקיםשמדוברבין,מומחיםשלדעת-לחוותהמשפטבתינזקקים

נזקיבגיןתביעותזולת)אלומעיןתביעות.רפואייםשאינםבנזקיםשמדובר
הצדדיםנזקקיםשבהןאחרותתובענותוכן,(5דרכיםתאונתבעקבותשנגרמוגוף

בענייןהתיקוןהוראותידי-עלכיוםנשלטות,מומחהדעת-לחוותהמשפטביתאו
.זהלענייןהנוגעיםבתיקוןסעיפיםלאותםאפואנפנה.המומחים

רפואישאינובענייןמומחהדעת-חוות.ב

בשאלתובראשונהבראשמומחיםדעת-חוותבסוגייתרוויזיהערך3'מסתיקון
-סדרלתקנות129תקנה.רפואישאינובענייןדעת-חוותלהגשתהנוגעיםהמועדים

בענייןעדותלהביאהחפץדין-בעלכיקבעה,הקודמתבמתכונתה,האזרחיהדין
המשפטלביתיגיש,מטענותיוטענהלביסוס,שברפואהענייןשאינו,שבמומחיות

דעת-חוותשלההגשהואופןההגשהמועדי.ענייןלאותוהמומחהשלדעת-חוות
בתקנותמצוייםהיואלא,האזרחיהדין-סדרבתקנותנקבעולארפואישאינובעניין
,קבעואלו.6(המומחיםתקנות:להלן)1954-ו"התשט,(מומחיםעדות)הדיןסדרי
יאוחרלאהיריביםהדין-לבעליותימסרהמשפט-לביתתוגשמומחהדעת-חוותכי

נוגדתדעת-חוותוכי,(2תקנה)הראיותלשמיעתשנקבעהיוםלפניימיםמעשרים
הדעת-חוותלונמסרהבומהיוםימיםעשרהבתוךהיריבהדין-בעלמטעםתוגש

נוקבתלביקורתזכההמומחיםבתקנותשנקבעזהזמנים-לוח.(3תקנה)הראשונה

בתקנותלושקדמוזהבענייןלהוראותבדומה-המומחיםבעניין3'מסתיקוןשלהוראותיו5
עלחלותאינן-1954-ו"התשט,(מומחיםעדות)הדיןסדריובתקנותהאזרחיהדיןסדר

1975-ה"התשל,דרכיםתאונותלנפגעיפיצויימחוקפי-עלהמוגשתגוףנזקיבגיןתובענה

ונפרדשונה,ממצההסדרקובעהפיצוייםשחוקהטעםמן,זאת.(הפיצוייםחוק:להלן)
דרכיםתאונותלנפגעיפיצוייםתקנות:וכן;הפיצוייםלחוק6אמציף:ראו)המומחיםבסוגיית

כתובענותרפואייםבענייניםמומחהדעת-חוותעל,זאתלעומת.(1986-ז"התשמ,(מומחים)
,האזרחיהדיןסדרלתקנות128-ו127תקנותחלות,הפיצוייםחוקפי-עלמוגשותשאינן
כאמורדעת-בחוותהקשורבכלהדין-סדריעלהתיקוןהשפעת.מאומההתיקוןשינהלאמהן

130אבתקנהוכן,המשפט-ביתמטעםשמונהבמומחההדנה,החדשה130בתקנהמתבטאת
תומההלחקווהמעונייןדין-כעלהמחייכת,התיקוןמכיההאזרחיהדיןסדרלתקנותשהוספה
לפנילפחותימיםשלושיםהצדדיםולשארהמשפט-לביתכך-עללהודיע,דעת-חוותשהגיש
.המאוחרלפי,הדעת-חוותמקבלתימיםשבעהאוראיותלשמיעתשנקבעהמועד

הדין-בעלנדרש,שברפואהענייןהוכחתהיאהדעת-חוותשלמטרתה,זאתלעומת,אם6
'מסתיקוןשינהלאממנה,127תקנהכמצוות,טענותיולכתבלצרפהעליהלהסתמךהמבקש

המומחהשלדעתו-חוותרפואייםנזקיםשעניינהבתובענהכיבהנחהנעוץהדברטעם.3

במועדהתביעה-לכתבמצורפתלהיותשעליהומכאן,התביעהלעילתבסיסמשמשתהרפואי
מצירוףדיןבעללפטורהרשםאוהמשפטביתרשאי,127תקנהפי-על,זאתעם.הגשתו
,שברפואהבענייןדעת-חוותעל.שיירשמומיוחדיםמטעמיםהטענותלכתבהדעת-חוות

דעת-חוותוהגשתרפואיתבבדיקההעוסקת,128תקנהגםחלה,127תקנהלפישהוגשה
.3'מסתיקוןעוסקלאזובתקנהגם.אחרדיןבעלמטעם
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,"בהלעמודשאיןגזירהבבחינת"הואכיצייןאשר,העליוןהמשפטביתמצד

אתבהתוותושונהסדרקובע,סמכותופי-על,המשפט-שביתהואטבעירק"כן-ועל
לבעייתיותמענהליחןביקש3'מסתיקון.7"המשפט-קדםבמסגרתהמשפטמהלך
.הפסוקהההלכהפי-עלהנוהגתהפרקטיתלנורמההדיוניתהנורמההתאמתתוך,הזו
שלהגשתןודרכימועדילקביעתיותרהטבעיהנורמטיביוהשדהמאחר,זאתעם

נקט,חיצוניותבתקנותולאהאזרחיהדיןסדרבתקנותהינומומחיםדעת-חוות
האזרחיהדיןסדרלתקנות129בתקנההחדשיםההסדריםקביעתשלבדרךהתיקון
.8המומחיםשבתקנותהרלוונטיותההוראותביטולתוך,עצמה

(א)129תקנה.1
שאינובענייןמומחהדעת-חוותכי,הינהזהבהקשרהתיקוןשלהמוצאנקודת

טעם.הראשיתהעדותתצהירילהגשתשנקבעמהמועדיאוחרלאלהגישישרפואי
ראיההינהמומחהדעת-חוותגם,ראשיתעדותלתצהירשבדומה,בכךהואהדבר

,זהלשיקול.ראשית9לחקירהתחליףומשמשתבכתבעדותשלדרךעלהמוגשת
שעניינונוסףשיקולמצטרף,המסמכיםשנישלהדומההראייתיבאופייםהמעוגן
ורק,ראשיתעדותתצהיריתחילה-"בתשלומים"ראיותהגשת.הדיוןיעילות
,זאתלעומת.לצורךשלאהדיוןאתמסרבלת-מומחיםדעת-חוותמכןלאחר

אתיותרמוקדםבשלבמחדדת,האפשרככל,"אחדבהינף"יחדיוהראיותהגשת
.ביניהםשנתגלעהסכסוךבירוראתמייעלתגםוממילא,הצדדיםשביןהפלוגתאות

אחדבקנהעולהאינואשר,נוקשהכללהואלחריגשסתוםבלאכלל,זאתעם
ניהולואופןבדברהשיפוטיהדעת-בשיקולהקשורבכלהמתבקשתהגמישותעם
מבוססתהחדשה129תקנהנוקטתשבההחקיקתיתהטכניקה,לפיכך.ההליךשל
בעלכיקובעתרישא(א)129תקנה,כך."שסתוםסמכות"שבצידם,כלליםעל
טענהלביסוסשברפואהענייןשאינושבמומחיותבענייןעדותלהביאהמבקשדין

עדותתצהירילהגשתשנקבעמהמועדיאוחרלאהדעת-חוותאתיגיש,מטענותיו

מצביםצופהאףהתיקון.10"אחרתהרשםאוהמשפטביתקבעאםזולת",ראשית

רחמים'נמ"בעוהשקעותלבנייןחברההשמשיפת96/7431א"ברעכהן-שטרסברגהשופטת7
.(השמשיפתפרשת:להלן)(1997)574,576(2)נאד"פ,אלוני

שלהוראותיהןיתר.המומחיםלתקנות5עד2תקנותאתביטל,1ש"הלעיל,לתיקון3סעיף8
.בתוקפןהושארו,פלילייםבמשפטיםדעת-בחוותגם,השארבין,העוסקות,המומחיםתקנות

תחתמומחהדעת-חוותובענייןתצהיריםבענייןההוראותהראיותבפקודתנכללותבכדילא9
.('ג-ו'אסימנים)"שבכתבעדות"שכותרתו,הראיותלפקודתבפרקהיא,משותפתגג-קורת

בתקנהמופיעה-"אחרתהרשםאוהמשפטביתקבעאסזולת"-ל"הנהשסתוםסמכות10
לתקנות4תקנההוראתאתמחליפהוהיא,(כהמשךנעמודעליהם)הקשריםבמספר129

מהוראותסטיהלהרשותהמשפטביתרשאי"ולפיה,התיקוןבמסגרתשבוטלה,המומחים
4תקנהמהוראתבשונה."צדקמשפטלעשייתיועילשהדברסבורהואאם,3-ו2התקנות

;רשםשלבידיוגםמצויהל"הנהשסתוםסמכותהחדשההסדרפי-על,המומחיםלתקנות

.25-26ש"להלהלןהצמודהטקסטראואך

170



ומהותייםדיונייםהיבטים-מומחיםעדויות

הגשתבענייןהוראותשניתנוטרםעולהמומחהדעת-חוותבהגשתהצורךשבהם
או,המשפט-קדםשלמוקדמיםבשלביםכגון,ראשיתעדותתצהירישלבדרךעדויות
בדרךקרי,המסורתיתבדרךהעדויותאתלשמועהמשפט-ביתמבכרשבהםבמצבים

במצבים.תצהיריםלהגשתמועדלהיקבעכללצפוילאכן-ועל,ראשיתחקירהשל
מומחהדעת-חוותבהגשתהחפץדין-בעלכי,החדשההתקנהקובעתאלומעין

אםזולת,הראשונהההוכחותישיבתלפניימיםמתשעיםיאוחרלאיגישהכאמור
לקבוע"הרשםאוהמשפט-ביתשלזוסמכותם.11אחרתהרשםאוהמשפטביתקבע

המופקדיםהשיפוטייםלגורמיםמאפשרת,ל"הנהחלופותבשתיהמופיעה,"אחרת

למועדיםקודםאףמומחהדעת-חוותלהגישהדין-בעלאתלחייבההליךבירורעל
שלהגשתההקדמתעללהורותווסמכות.מחדלכברירותהחדשבהסדרשנקבעו
רבזמן,לקבלהמשפט-לביתמאפשרתהיא.הדיוןאתלייעלנועדההדעת-חוות

והןהדיןבעליביןהמחלוקתגזרותשלהןיותרמדויקתתמונה,ההוכחותשלבטרם
אתלצמצםעצמםלצדדיםמאפשרתהיא,כךעלנוסף.ביניהםהעמדותפערישל

,מכךיוצאכפועל.יותרמוקדםבשלב,להגדירםולמצער,ביניהםהמחלוקתגדרי
לסכסוךפתרוןבגיבושלצדדיםלסייעהמשפט-ביתשלכושרואתגםמשפרתהיא
המשפטבירורהמשךאתלהתוותאו,לכךהמתאימיםבמקרים,הפשרהדרך-על

.האחריםבמקרים,יותריעילהבדרך

(ב)129תקנה.2
עוסקת,לעילעמדנוהסדריהשעל,האזרחיהדיןסדרלתקנות(א)129תקנה

מקוםהדיןמה.שלומיוזמתומומחהדעת-חוותמגישהדין-בעלשבהםבמקרים
חוותמהגשתדין-בעלבתחילהנמנעשבו

-
אולם,מסויםבענייןמטעמודעת-דעת

מבקשהוא,היריבהדין-בעלמטעםענייןבאותודעת-חוותלידיושקיבללאחר
מצויזומעיןלסיטואציההמענה?נגדיתדעת-חוותהגשתבאמצעותעליהלהגיב

כאמורדעת-חוותלושנמסרהדין-בעלרצהאם,פיה-על.(ב)129תקנהבמסגרת

להגישהעליואף,ענייןבאותומטעמונגדיתדעת-חוותלהגיש(א)משנה-בתקנת

נקבעהכאןגםאולם,ראשיתעדותתצהירילהגשתשנקבעמהמועדיאוחרלא

סמכות.אחרתםלקבועלרשםאוהמשפט-לביתהמאפשרת"שסתוםסמכות"
,הדין-בעללחלוקמבקששעליההדעת-חוותשבהםמצביםמקדמתזושסתום
עליהלהגיבהדין-לבעלאפשרלאאשרבמועדשכנגדהדין-בעלידי-עלהוגשה

ימיםתשעיםשלהזמן-פרק,להלןשנראהכפי.האזרחיהדיןסדרלתקנותסיפא(א)129תקנה11
הראיותשמיעתמועדלפנימספיקזמןלהיערך,בכךחפץהואאם,שכנגדהדין-לבעלמאפשר
ניתנולאאם,(ב)129לתקנהבהתאם.מטעמומומחהשלנגדיתדעת-חוותהגשתלצורך

משלושיםיאוחרלאתוגשהנגדיתהדעת-הוות,ראשיתעדותתצהיריהגשתבדברהוראות
שהגישהדיןבעלבידיסיפקשיהאמנת-על,זאת.הראיותלשמיעתשנקבעהמועדלפניימים
הנגדיתהדעת-חוותאתשהגישהמומחהלחקירתכדבעילהתכונןהראשונההדעת-חוותאת

.ענייןבאותו
.האזרחיהדיןסדרלתקנותרישא(ב)129תקנה12
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הדיןסדרלתקנות(5)143תקנהמכוחכאשר,למשל,המצבלהיותעשויזה.בזמן

בתיקהצדדיםכללידי-עלראשיתעדותתצהירילהגשתאחדמועדנקבעהאזרחי
היהלאהראשונההדעת-חוותהוגשהשבגינווהעניין-!3כאחדונתבעתובע-

.!הדין4-בעליביןלמחלוקתעצמאימוקדלכןקודם
היווההראשונההדעת-חוותהוגשהשבגינוהענייןכאשרהדבריםפניהםשונים

,כזהבמקרה.15הדין-בימכתביעולהשזוכפי,הצדדיםביןהמחלוקתמחזיתחלק
ענייןבאותודעת-חוותהגשתמליזוםשנמנעהדין-בעלכלוםהשאלהמתעוררת
,"שיפוריםמקצה"כ,הדעת-חוותאתלהגישרשאייהא,(א)משנה-לתקנתבהתאם

מדוברשבוהדין-בעלשאם,פשיטא?(ב)משנה-בתקנתשנקבעההסדרבאמצעות
התובעמטעםראשיתעדותתצהירילהגשתמדורגיםמועדיםונקבעו,הנתבעהוא

לכךשנקבעבמועדהנגדיתהדעת-חוותאתלהגישהנתבעיוכל,הנתבעומטעם
מקוםהדיןמהאולם.ל"הנהשסתוםלסמכותלהיזקקצורךובלא,קושיכלללא

ענייניםבמצב?דווקאהתובעהנוהדעת-חוותמהגשתבתחילהשנמנעהדין-שבעל

פי-עלמשפט-בקדםשופטבידיהקיימתהסמכותחרף,שלפיה,הכלליתלהמלצהבניגודזאת13
הגשהמועדמלקבועיימנעהמשפט-שביתראוימן,האזרחיהדיןסדרלתקנות(5)!43תקנה
עדישלהתצהיריםשלהגשתםלאחריימסרוהנתבעמטעםהתצהיריםכי,יקבעאלא,אחד

הרשמיהכונס'נפרנסדהגנרלאשורנס04/3312א"רע:ראו.מדורגבאופןדהיינו,התובע
שלדינולפסק9פסקה,(05.10.26,פורסםטרם)מ"בעאמריקהצפוןבנקכמפרקבתפקידו
לבנייןחברהדני.ד93/6283א"רע:והשוו;(גנרלאשורנספרשת:להלן)גרוניסהשופט

.(1994)639,643(1)מחר"פ,מוסףערךמסמנהל'נמ"בעוהשקעות
לעסקתהצדדיםכנגדתיווךדמילתשלוםתביעהמגישמקרקעיןמתתךשבומקרהטלו14

,בפועלכיניהםשהועכרהמזוהנמוכהבתמורההמכרבהסכםנקבואלוכיבטענההמכר
.(המכירהמשוויכאחוזהנקבעים)ישאושבהםהתיווךדמיעלותאתלהקטיןמנת-עלוזאת
שוויעלהמעידהשמאיתדעת-חוותלהגיששבדיןחובהכלמוטלתאיןכמובןהתובעעל

,זאתעם.במחלוקתכשנויההצדדיםידי-עלנתפסתאינהזושנקודהוייתכן,הנכסשלהשוק

נקודהלצורךעדיםברשותושאיןובהנחה)התובעמטעםשכזודעת-חוותשבהעדרברי
שניתנההכלליתמההמלצההמשפט-ביתחרגאם.התביעהעילתאתלבססעליויקשה(זו

דעת-וחוותראשיתעדותתצהירילהגשתמשותףאחדמועדוקבע,שם,גנרלאשורנסבפרשת
להגישהתובעישכילאםולראותלהמתיןהנתבעיםרשאים,בתיקהצדדיםכללמטעםמומחה
כילטעוןהנתבעיםיוכלו-כאמורדעת-חוותתצורףולאהיה.לאואם,שמאיתדעת-חוות
הראשיתהעדותתצהיריעםיחדהתובעיגישאכןאם,זאתלעומת;הוכחהלאהתביעהעילת

עתהלהגישהאפשרותאתמהנתבעיםלשלולהצדקהכלאין,שמאיתדעת-חוותגםמטעמו
סבירההנההמכרבהסכםהנקובההתמורהשלפיה,מטעמיםשמאישלנגדיתדעת-חוות
המקור.חלףהדעת-חוותהגשתשמועדהעובדהחרףוזאת,הנכסשלהשוקלשוויביחס

קבעכןאםאלא")רישא(ב)129שבתקנההשסתום-כסמכות,כאמור,מצוילכךהמשפטי
.("אחרתהרשםאוהמשפטבית

סירובהרקעעל,רכושנזקיבגיןביטוחלתגמוליתביעהמוגשתשבומקרההיאלכךדוגמא15
-לענייןמומחהדעת-חוותפי-עלכיבטענה,נזקיואתלתובעלשלםהביטוחחברתשל

נראה,כזהבמקרה.בזדוןרכושואתהציתהתובע-התביעההגשתערבלתובעשהוצגה
עדותתצהירילהגשתשנקבעבמועדענייןבאותומטעמודעת-חוותלהגישהתובעעלכי

לכללהמשותףאחדמועדזהלענייןנקבעאםגם,זאת.(א)129מתקנהכעולה,ראשית
.הביטוחחברתמטעםהדעת-חוותשללהגשתהלכןקודםלהמתיןומבלי,כמשפטהצדדים
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אתלידיושקיבלבעתכברחלףמטעמוהדעת-חוותהגשתשמועדהיאההנחהזה
,התצהיריםלהגשתמשותףאחדמועדשנקבעבין,וזאת-הראשונההדעת-חוות
מועדונקבע,בנתבעשמדוברמקוםהדיןהוא.מדורגיםמועדיםשנקבעוובין
מכוח,באיחורהדעת-חוותהגשתתותרהאם.התצהירים16להגשתמשותףאחד

לכיווניםמושכיםזהבענייןהשיקולים?רישא(ב)129שבתקנה"השסתוםסמכות"
חלקהיווההראשונההדעת-חוותהוגשהשבגינוהענייןכאשר,גיסאמחד:נוגדים
ענייןבאותוהדעת-חוותמהגשתהימנעות,הצדדיםביןהמחלוקתמחזיתמובהק

אתתסרבלבאיחורהגשתהוהתרת,מטעמומחדלכדיעולההדין-בעלידי-על
,גיסאמאידך.הדעת-חוותקבלתכנגדכמובןפועלזהשיקול.ותאריכוההליך
שלאהאינטרס,(בתובעשמדוברככל),לערכאות7הגישהזכותשלהחוקתימעמדה
לאפשרהדין-סדרישלותכליתם(בנתבעשמדוברככל)'8הוגןלהליךבזכותלפגוע
פרוצדוראליותבאמתלותבירורהאתלמנועולאהאמתלחקרלרדתהמשפט-לבית
המבקשהדין-בעלאםאף,הדעת-חוותבקבלתהתומכיםשיקוליםהםאלוכל-

הפתרוןכי,נראה?הראויהפתרון,אפוא,מהו.לכךהמועדאתאיחרלהגישה
לשיקוליםיותררבמשקלמתןתוך,השוניםהאינטרסיםביןבאיזוןיימצאהמתבקש
קיומהבעצםהחדשבהסדרכבר"צרובים"למעשהאשר)לעילשצוינוהחוקתיים

לטובתהוצאותבדמותמסוים"פיצוי"פסיקתעםבבד-בד,(השסתוםסמכותשל
הסתייםלאעודוכל)ככלל,אחרותבמילים.לו19שנגרםהעיכובבגיןשכנגדהצד

לפיהטענההגנתוככתבהמעלה,הלוואהכספילהחזרתכספיתבהביעהנתבע,למשל16
ביוזמתומלהגישנמנעאך,מזויפתהיאכחתימתוהנחזיתההלוואההסכםגבי-עלהחתימה

,ענייןבאותודעת-חוותצירף,מצידו,שהתובעלאחררקלהגישהוחפץ,גרפולוגדעת-חוות
עלמלכתחילהמוטלזיוףטענתלהוכחתשהנטלהגם,זאת.אותנטיתהיאהחתימהלפיה
דעת-בחוותהזיוףטענתאתהנתבעיםדווקאתמכולאחרונהשנדוןבמקרה.אותההטוען
שהתקיימההמשפטקדםבישיבת.מטעמםהראשיתהעדותתצהיריעםביחדשהוגשהגרפולוג

חוותלהגישהתובעתביקשהההוכחותשלבתחילתלפני

-

,מטעמהגרפולוגשלנגדיתדעת-דעת
אולם,בקשתהאתדחההשלוםמשפט-בית.הסתייםכברהתצהיריםהגשתששלבהגם
מהותיתפגיעהמהווהנגדיתדעת-חוותלהגישהזכותשלילתכי,נקבעהמחוזיהמשפט-בבית
,כשלעצמה,התביעהועילתהחלהטרםהראיותשמיעתכאשרהצדקהלהואין,הדין-בבעל
תשתיותשומרוןרויכמןאחים06/681('חימחוזי)ע"בר:ראו.הדעת-חוותעלמבוססתאינה
.עמית'יהשופט(06.11.12,פורסםטרם)מ"בעהמשולשבטוןמפעל'נמ"בע1993

.4ש"הלעיל:ראולערכאותהגישהזכותבדברהשיקוללעניין17
.42ש"הלהלן:ראוזהשיקולשלשוניםלהיבטים18
2571(3)91על-תק,עומריכריםעבדאל'נמ"בעלביטוחחברהסהר91/1794א"רע:ראו19

הדיןסדרלתקנות514תקנהמכוח,המדינהאוצרלטובתההוצאותנפסקושםכיאם,(1991)
כתבלעניין,נקבעשם,(2004)913(3)נטר"פ,רובין'נכסיף04/6265א"רע:והשוו;האזרחי
שירפאוחלופייםאמצעיםקיימיםאםלבחוןמחוייבהמשפט-ביתכי,באיחורשהוגשהגנה
ובחשיבותלערכאותהגישהבזכותפגיעתםאשר,הדיוניהפגםידי-עלשנגרםהנזקאת

כי,נקבעזהרקעעל.הנדרשעלתעלהלאהצדדיםשניבמעמדהמשפטיההליךשבניהול
בבקשההדיוןמועדלאחרהוגששלאובלבד)באיחורשהוגשההגנהמכתבלהתעלםאין

תוצאה.בהוצאותהנתבעבחיובתהאהתובעשלתרופתווכי,(הגנהבהיעדרדין-פסקלקמלת
אתולנהללהמשיךלותאפשרבעת-בהאך,המפרהצדידי-עלשנגרםהנזקאתתשקףזו
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אתלהגישממנויימנעלאהדין-בעלשלשמחדלוראוי(הראיותשמיעתשלבכמובן
הרשםאוהמשפט-ביתשלהשסתוםבסמכותהשימושאולם,באיחורהדעת-חוות
.בהוצאות20דין-בעלאותושלחיובותוךזהבמקרהייעשה

גם,(א)129תקנהפי-עלהראשונההדעת-חוותבהגשתהעוסקלהסדרבדומה
חלופההתיקוןקובע,(ב)129תקנהפי-עלהמוגשת,הנגדיתהדעת-לחוותבאשר

ראשיתעדותתצהיריהגשתמועדיבענייןהוראותניתנולאשבולמקרההמתייחסת
הדעת-חוותאתלהגישהדין-בעלעלכזהבמקרה.ראיותלשמיעתמועדנקבעאך

אםזולת,הראשונהההוכחותישיבתלפניימיםמשלושיםיאוחרלאהנגדית
היריבהדין-לבעלמאפשרל"הנהזמן-פרק.21אחרתהרשםאוהמשפטביתקבע

בתקנותשנקבעהקודםלהסדרבניגודוזאת,המומחהלחקירתכדבעילהתכונן
.בלבדימיםעשרהשלזמן-פרקזהלצורךקצבאשר,המומתים
לתקנות129שבתקנההחדשההסדר,22לתיקוןההסברבדברישצויןכפי:ודוק

והוא,"נתבע"או"תובע"התואר-בשמותמלנקוטבמפורשנמנעהאזרחיהדין-סדר
החדשההסדרשומרזובנקודה."דין-בעל"יותרהכלליבמונחמכווןשימושעושה
מגיששבהםשכיחיםלמקריםמתאיםזהניסוח.129תקנהשלהקודםניסוחהעל

התובעצריךהיהלאכןעשהואלמלא,הנתבעדווקאהואהראשונההדעת-חוות
דעת-חוותלהגישלתובעגםאיפואמאפשרההסדר.מטעמונגדיתדעת-חוותלהגיש

תנאי,זאתעם.ענייןבאותודעת-חוותשהגישהראשוןהיהשהנתבעבמקרהנגדית

דעת-בחוותשמדובר,כאמור,הוא(רישא(ב)129תקנהשלמלשונההעולה)לכך
מזהאחרבענייןדעת-חוותלהגישדין-בעלחפץשבומקום,כן-על.ענייןבאותו
לוחבמסגרתכןלעשותהואיוכללא,היריבשלהדעת-חוותהוגשהשבגינו
אלא,החדשה129לתקנהסיפא(ב)משנה-תקנתשמתווהיותר"נוח"ההזמנים

סיפא(א)משנה-בתקנתשנקבעיותר"מחמיר"ההזמניםבלוחלעמודעליויהא

למכונותמרכזיסלון'ננדב00/1958א"רע:גםראו.המשפט-בביתיומואתולמצותההליך
אריעד01/8743א"רעוכן;(2001)43,47-48(5)נהד"פ,עלאלבביתוטלוויויהכביסה
.(2002)61,65(נת4ד"פ,מ"בעחשמלהנדסתאריקאתאבי'נמ"בעמבנים

אינהאשר,החדשה129בתקנההשסתוםסמכותביןהיחסמההשאלהנשאלת,זאתעם20
שלאדיןבעל":הקובעת,(ג)137תקנהלבין,"שיירשמומיוחדיםטעמים"בקיוםמותנית
אלא,הדיןכעלמטעםמומחהשלעדותהמשפטביתישמעלא,129כתקנהכאמורעשה
שלידהכזהבמקרהכי,לנונראה."שיירשמומיוחדיםמטעמיםכןלעשותלנכוןראהכןאם

מאוחרתהוראהשלפיהםהפרשנותכללילנוכחוזאת,העליונהעלתהאהחדשה129תקנה
טעמים"בדברהדרישה,זופרשנותפי-על.וכלליתמוקדמתהוראהעלגוברתוספציפית
לאותםתישמר,129תקנהמהוראותסטייה(ג)137תקנהסשהשכה,"שיירשמומיוחדים
המועדבתוךפעללאהדין-בעלאולם,129תקנהשלהשסתוםסמכותהופעלהשבהםמקרים
.מכוההלושנקצבהחדש

מאפשרת,סיפא(א)129לתקנהבדומה,כאןגם.האזרחיהדיןסדרלתקנותסיפא(ב)129תקנה21
מומחהדעת-חוותהגשתעללהורות"אחרתהרשםאוהמשפטביתקבעאםזולת"הסיומת

.הראיותלשמיעתמועדנקבעטרםאםאף
.1ש"הלעילראו22
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מתשעיםיאוחרלאהדעת-חוותאתלהגישעליויהא,אחרותבמילים.129לתקנה
.הראיותלשמיעתשנקבעהמועדטרםיום

(ה)-ו(ד)129תקנות:טכנייםמשלימיםהסדרים.3
לצורךהזמנים-לוחותאתקובעות129לתקנה(ב)-ו(א)המשנה-שתקנותבעוד
129לתקנההמשנה-תקנותשאר,רפואישאינובענייןמומחהדעת-חוותהגשת

ובחלקם,טכנייםבחלקםשהם,הדעת-חוותלעניין"משלימים"הסדריםקובעות
.(ה)-ו(ד)משנה-תקנותאתלמנותניתן"טכניים"הההסדריםבין.מהותייםהאחר

הדין-בעלאתלהפתיעדין-בעלמצדניסיוןלמנועמבקשת(ד)משנה-תקנת
להסדרבהתאםדעת-חוותשלהגשתהכיקובעתהיא.עליולהכבידאוהיריב
עותקיםלהמציאהמגישהדין-בעלאתמחייבת(ב)-ו(א)משנה-בתקנותהקבוע
הדעת-חוותאתמגישהואשבובמועדוזאת,הדיןבעלייתרלכלהדעת-מחוות
שכנגדהדין-בעלאתרואהזוהוראהביסודהעומדתהתפישה.המשפט-לבית
שלהגשתהרביםבמקרים.המשפט-ביתמאשרפחותלאהרעת-חוותשלכנמען
להגיבשכנגדהדין-בעלאתמחייבתהדין-מבעליאחדבידימומחהדעת-חוות
בשלבהמומחהשללחקירתולהיערךולמצער,נגדיתדעת-בחוותהדעת-לחוות

מן,(ב)-ו(א)משנהתקנותשמכתיבותהזמנים-לוחותולנוכח,כן-על.ההוכחות

.אחתובעונהבעתשכנגדהדין-ולבעליהמשפט-לביתתומצאהדעת-שחוותהראוי
בשתיקתהאולם,הפרתהשלבמקרהסנקציהקובעתאינהאמנם(ד)משנה-תקנת
בנוייםהאדוורסריתבשיטההאורחיהדיןסדרי.שליליהסדרמשוםלראותאין
בתנאיםולא,ושקיפותשוויוןשלבתנאיםהדין-בעליביןהדדיתחבלמשיכתעל
אם,נותנתהדעת.הלב23תוםלעיקרוןבניגודהעומדיםוחשכהתחבולותשל
אתשהשהההדין-בעלכנגדהולמותהוצאותתיפסקנההראוייםשבמקרים,כן

האפשרותאתממנולמנועאועליולהכבידמטרהמתוךליריבוהדעת-חוותהמצאת
המומחהשלחקירתולקראתאונגדיתדעת-חוותהגשתלקראתכיאותלהיערך
הפגומהבהתנהלותוהיהשבובמקרהכי,כמובן,להניחיש.הראיותשמיעתבמהלך

שכנגדהדין-בעלמטעםהנגדיתהדעת-חוותהגשתאתלהכשילכדידין-בעלשל

הפעולותכללעלמשתרעת,"מלכותיעיקרון"כפעםלאשהוגדרה,הלבתוםחובת23
הפעלתעלרקולא,להליךצדדיםשלהדיוניתהתנהלותםעלגםחלהוהיא,המשפטיות
,(כלליחלק)החוזיםלחוק(ב)61-ו39סעיפים:זהבהקשרראו.המהותיותזכויותיהם

ד"פ,קובסקי'רצ'נשילה80/305א"ברעברק(אזכתוארו)השופטדברי;1973-ג"התשל
ן,אושרובי01/2919א"ברעביניש(אזכתוארה)השופטתדברי;(1981)449,461-462(3)לה
04/1415א"ברעיה'פרוקצהשופטתדברי;(2001)592,597-598(5)נהד"פ,(פריר)ליפה'נ

ריבלין(אזכתוארו)השופטדברי;(2004)440,444-445(2)נטד"פ,סרביאן'נסרביאן
דברי;8בפסקה(06.1.2,פורסםטרם)נחום'נמ"בעלביטוחחברהרותם04/9542א"בע

(07.1.15,פורסםטרם)שזפ'נמ"בעלישראלדיסקונטבנק06/6479א"בבשבינישהנשיאה

משפטעיוני"האזרחיהדיןבסדרהלבתוםעקרוןשלתחולתו"שוורץדודי;ואילך4בפסקה
.47-99'בעמ,4ש"הלעיל,שוורץ;(ח"התשנ)295כא
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הרשםאוהמשפט-ביתיאריך-(ב)129תקנהפי-עללכךשנקבעובמועדים
המכשילהצדשלבחיובואךיסתפקולא,הנגדיתהדעת-חוותלהגשתהמועדאת

.בהוצאות
129בתקנהבאמוראיןכי,קובעתזו.(ה)משנה-בתקנתמוסדרנוסףטכניעניין

סדרלתקנות143תקנהלפימשפט-בקדםשופטשלמסמכותולגרועכדיכולה
טענהלמנועבאה,מאליוהמובןעללמעשההמצהירה,דוקביעה.האזרחיהדין
דעת-חוותלענייןהחדשה129תקנהבמסגרתשנקבעוהפרטנייםההסדריםלפיה

,מבהיר143לתקנהשנעשההקישור.בלעדייםאוממציםהסדריםהםמומחים
שבוהשלבאותו-המשפט-קדםבשלבשופטשלהכלליותסמכויותיוכי,אפוא
שרירותהן-הראיותהגשתאופןבענייןשונותהוראות,רובפי-על,ניתנות
עםמשתלבתזוהצהרה.מומחיםדעת-חוותבהגשתהקשורבכלגםוקיימות
בעלתהיאהשופטשלמעורבותושבוכזההמשפט-קדםבשלבהרואההתפישה

.לגרועהתיקוןבאלאזומתפישה.24התיקקידוםלצורך,אינקוויזיטורייםסממנים
מסויםשוניגםמבליטזהבהקשרהמשפט-קדםשלבשלהמיוחדשמעמדואלא

המטרייהשימור:מומחיםדעת-חוותלעניין25שופטשאינורשםלביןשופטבין
בתקנהשנקבעמומחיםלענייןהפרטנילהסדרמעל143תקנהשלהנורמטיבית

מעבר,רחבדעת-שיקול(שופטשאינומרשםלהבדיל)המשפט-לביתמקנה,129

המוזכרתהשסתוםסמכותמכוח129בתקנה(ולרשם)לומוקנהשממילאלזה
פירושו.("אחרתהרשםאוהמשפט-ביתקבעכןאםאלא")הקשריםבכמהבתקנה

-באיחורמומחהדעת-חוותלהגשתהיתרמתןשלצורךבעודכי,הואדברשל
לשמיעתמועדנקבעאוראשיתעדותתצהירילהגשתמועדנקבעשכברלאחר
הניתנתשהחלטההרי,129בתקנהסמכותומכוחרשםבהחלטתיהאדי-ראיות

המחדלמברירותהחורגיםהגשהסדריקובעתמראשאשרמשפט-קדםבמסגרת

הקשורההוראהכללגביהדיןוהוא,בלבדשופטשלבסמכותוהינה129תקנהשל
רשםשלבסמכותושאינהככל,143תקנהפי-עלהניתנתמומחהדעת-בחוות
.26שופטשאינו

תעשיותטלניה07/2565א"רע;7בפסקה,13ש"הלעיל,גנרלאשורנספרשת:זהלענייןראו24
,פורסםטרם)א"בת108אשכוללוי'כרחהמשותףהביתנציגות'נמ"בעופיננסיםן"נדלסחר

.(ט"התשנ)142המשפטקדםאזרעדי:וכן;דבפסקהרוכינשטייןהשופטמפי(07.3.25
לקייםמוסמךאינושופטשאינורשמ,האזרחיהדיןסדרלתקנות140תקנההוראתפי-על25

כשמדובראופרטיביתמשמעותאיןשופטלביןרשםביןזולאבחנה:ודוק.משפט-קדמי
,זאת.השלוםמשפט-ביתשופטיהינםהרשמיםשבו,המחוזיהמשפט-בביתהמתנהלבהליך
:ראו.המנייןמןשופטיםאינםהרשמיםשכו,השלוםמשפט-בביתהמתנהלמהליךבשונה

.103'בעמ,שם,אזר
לתקנהבהתאםהניתנת,כמשפטכראיההדעת-חוותשלכשרותהבדברהחלטה,למשל,כגון26

השיפוטלתחוםמחוץמומחהעדותגבייתבדברהוראהאו,האזרחיהדיןסדרלתקנות(6)143
.תקנהאותהמכוחהיאאףהניתנת
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(ג)129תקנה:מהותייםמשלימיםהסדרים.4
המשליםההסדר,(ה)-ו(ד)משנה-בתקנותשנקבעוהמשלימיםמההסדריםבשונה
,מומחהדעתחוות"כי,קובעהוא.מהותיאופיבעלהוא(ג)משנה-בתקנתשנקבע

אלא,הדיןבעלימטעםיוגשולא,(ב)-ו(א)משנהתקנותלפיהדעתחוותזולת
אתמיצושהצדדיםלאחרכי,היאזוהוראהשלמשמעותה."המשפטביתבאישור

דעת-חוותלהגישהםיוכלולאשוב,מומחיםדעת-חוותהגשתבענייןזכויותיהם

המשפטביתבפניהונחוכברשלגביהםענייניםבאותםשמדוברבין-נוספות
"מחסום"ביסודהמונחתהתפישהכאןגם.אחריםבענייניםשמרוברוביןדעת-חוות
מעמידההסדר,גיסאמחד:שוניםאינטרסיםביןמידתיאיזוןשלתפישההינהזה

דעת-חוותהגשתלצורךסביריםזמנים-לוחות-ונתבעתובע-הדין-בעליבידי
האינטרסיםאתההסדרמגשיםבכך.טענותיהםביסוסלשםמטעמםמומחים
מאידך;הוגןלהליךוהזכותלערכאותהגישהזכותשלהחוקתיבמעמדההנעוצים

ההסדראיןבכך.הדיוןביעילותהציבוריהאינטרסאתגםמבטאההסדר,גיסא
הרבהעבודהעומסעםבהתמודדותהמשפט-בתישל"צר"אינטרסרקמגשים

הן-עצמםהדין-בעלישלהאינטרסיםאתגםמגשיםהואאלא,עליהםהמוטל
בתיקהדין-כעלישלוהן;להכרעההואאףממתיןעניינםאשר,הדין-בעליכללשל

.סבירזמן-פרקבתוךבעניינםשיפוטיתהכרעהלקבלהזכאים,הספציפי
בנסיבותאחרתלקבועהצדקהבהיעדרכיהואהעיקרון,מכךיוצאכפועל

חוותולהגישלהמשיךקנויהזכותדין-לבעלאין,מיוחדות
-

לאחר,נוספותדעת-דעת

עדותלתצהיריבדומה,בנוסף;ענייןבאותואחתדעת-חוותמטעמוהוגשהשכבר
להגישקנויהזכותהדין-בעלבידיאיןמומחיםדעת-חוותלענייןגם,ראשית
פי-עללכךשנקבעוהמועדיםשחלפולאחר,אחריםבענייניםמומחהדעת-חוות
לכךהפתרוןיימצא,ל"הנהעיקרוןמןלחרוגהצדקהשקיימתככל.129תקנה

זוסמכותמוגבלתשהפעםאלא,(ג)משנה-בתקנתגםשנקבעההשסתוםבסמכות
.27שופטשאינורשםשלבידיומצויההיאואין,בלבדהמשפט-לבית

בינייםבהליכימומחהדעת-חוות.ג

הוראתבוטלהזהבכלל.המומחיםמתקנותחלק,כאמור,ביטל3'מסתיקון
בשבועההצהרהלצרףשמותראימתכל"כישקבעה,המומחיםלתקנות5תקנה

חוותלהםלצרףמותר,אחרבקשהלכתבאוהמרצהבדרךבקשהעללהודעה

המתירה,(ג)137בתקנההקיימתהמקבילהלהוראהבאשרהשאלהמתעוררתזהבהקשרגם27
מיוחדיםטעמיםבהתקייםרק"129בתקנהכאמורעשהשלאדיןבעל"מטעםמומחהשמיעת

רקתחול,לשונהפי-על,(ג)137שתקנהנראהכאןגם.(20ש"הלעיל:השוו)שיירשמו
שלמכוחהלושנקצבהאחרבמועדהדעת-חוותאתמלהגישנמנעהדין-שבעלבמקרה
מטעמוהנוסףהמומחהשלעדותושמיעה,כזהענייניםבמצב.129שבתקנההשסתוםסמכות
שכנגדהדין-בעלאיןאפילו,(ג)137תקנהכמצוות,"שיירשמומיוחדיםטעמים"בתותנה
.לכךמתנגד
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מעמדהמה,השאלההתעוררההתקנהביטולבעקבות.28"רופאתעודתאודעת
,העיקריהתיקבמסגרתשלאלהגישהמבקשרין-בעלאשרמומחהדעת-חוותשל
שלבדרךכיוםהמוגשתביניים-בקשתבמסגרתלוהדרושענייןהוכחתלשםאלא

3'מסתיקוןמכוחשנוצרהחדשההסדרכי,הטענההושמעה?בכתב29בקשה

הגשתןמועדיאתקובעתהחדשה129תקנהבאשר,כזהלמצבכללמתייחסאינו

אוהעיקריבתיקראשיתעדותתצהיריהגשתמועדישלכפונקציההדעת-חוותשל
חסריצרהתיקוןכי,החששהובעכן-על.העיקריבתיקהראיותשמיעתמועדשל
במצורףמומחיםדעת-חוותשלהגשתןהמונעשליליכהסדרלהתפרשעלולשאף

.30בינייםלבקשות
החדשההסדר,ראשית:עיקרייםטעמיםמשניוזאת,שותפיםאיננוזהלחשש

לבקשהלתשובהאובכתבלבקשהמומחהדעת-חוותמלצרףדין-בעלמונעאינו
,בכללראיותלהביאמהזכותחלקהינהמומחהדעת-חוותלהגישהזכות.בכתב

בסעיףמעוגנתהיא.31יסודלנכות,העליוןהמשפט-ביתפסיקתפי-על,הנחשבת
מבדילאינואשר,(המשפט-ביתשלדעתולשיקולבכפוף)הראיותלפקודת20

ונוכח,מתנהאינה129תקנה.ביניים32הליכילביןהעיקריההליךביןזהלעניין
,ראשיתבחקיקההמעוגנתזוזכותעל,להתנותיכולהאינהאףהנורמטיבימעמדה

-2תקנהכי,המומחיםלתקנות(ד)2בתקנהנקבעל"הנ5שבתקנהההסדרלנוכח28

בקשותעל"תחוללא-העיקריהתיקבמסגרתמומחיםדעת-חוותלהגשתשהתייחסה
,כאמור.(מקוצרדין-סדרשלהליכימ:קרי)"דחוףכדייןמשפטיםעל"וכן"המרצהכדרך
.התיקוןבמסגרתבוטלההמומחיםלתקנות2תקנהגם

שהוחלףבינייםהליך,"המרצהשלבדרךבקשה"להתייחסההמומחיםלתקנות5תקנה29
'מסתיקון)האזרחיהדיןסדרתקנות:ראו."בכתבבקשה"המכונהבהליךז"תשנבשנת

תיקוןאותולאחרהותאמולאהמומחיםתקנות.1262'בעמ5855ת"ק;1997-ז"התשנ,(2
.החדשלכינוי

שלמשנה-ועדתשלפנייתהכמסגרתהועלהזהכנושאלאקונהיצר3'מסתיקוןכיההשש30
ליועץהמשנהאלהדיןעורכילשכתשלהמרכזיהועדשליד(אזרחי)וראיותדיןסדרועדת

שהוכןעמדהניירבמסגרתוכן;2005אוגוסטמחודש,(אזרחימשפט)לממשלההמשפטי
,הדין-עורכילשכתשלהנזיקיןופורוםומשפטרפואה,אזרחידין-סדרועדותידי-עלבמשותף

.2005אוגוסטמחודשהואאף
.576'בעמ,7ש"הלעיל,השמשיפתפרשת31
-שבכתבבעדויותהעוסקותהראיותפקודתהוראותלעניין-להבדילהמסרבתהגישה32

מערכות.ימתן98/2508א"מרעמובהקבאופןעולהבינייםהליכילביןהעיקריההליךבין
.(מתןפרשת:להלן)(1998)26(3)נגד"פ,מ"בעתקשורתמילטל'נמ"כעואיתורתקשורת
אתלחקורלהלהתירהמבקשתשלבקשתהאתהמחוזיהמשפט-ביתדחהמקרהבאותו

מניעה-צולמתןבקשהשלבינייםהליךבמסגרתהמשיבותמטעםהמומחהואתהמצהיר
זכותוכי,ופסקהערעוראתקיבל,לוין'שלנשיאהמשנהמפי,העליוןהמשפט-בית.זמני
חלה,הראיותלפקודת(א)17בסעיףהקבועה,יריבואתשכנגדבחקירהלחקורדיןבעלשל
כי,מקרהבאותוהודגשזאתעם.בינייםבהליכישמדוברוביןהעיקריבהליךשמדוברבין

החקירההיקףאתלהגבילהמשפט-ביתבידידעת-שיקולנותרבינייםבהליכיכשהמדובר"
,מתןפרשת)"המשפטלקראתכלליתלחזרהאלהבהליכיםשכנגדהחקירהאתלהפוךואין
.(במקורההדגשה;34'בעמ,שם
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,בבדבד.המועדיםמהיבט,הזכותשלמימושהאופןאתהואקובעתשהיאוכל
שלכביטולהלהתפרשיכולאינוהואאףהמומחיםלתקנות5תקנהשלביטולה
,שנית;הראיותפקודתהוא,ראשיחקיקהבדברמצויה,כאמור,זושהרי,הזכות
הגשתמועדהואהדעת-חוותלהגשתהמועדכי,כאמור,קובעתהחדשה129תקנה

יום(שלושיםאו)תשעים-כזהמועדנקבעטרםואם,הראשיתהעדותתצהירי
רובפי-עלמוגשותבכתבבקשות,כידוע.הראיותלשמיעתשנקבעהמועדלפני
"גג-מועדי"כאלהמועדיםהקובע-התקנהשנוסחומכאן,אלהמועדיםלפני
.זהבענייןכיוםהרווחתמהפרקטיקהמשנהאינו-

האפשרותאת,לשלולהתיימרלאואף,שוללאינו3'מסתיקון,כןכיהנה
שהדברמקום,מומחהדעת-חוות,בכתבלבקשהלתשובהאו,בכתבלבקשהלצרף
,כאמורשלילהמשוםבוישכאילודחוקהפרשנותלמנועבמטרה,זאתעם.דרוש

בפנילהמליץהאזרחיהדיןסדרלענייניהמשפטיםלשרהמייעצתהוועדההחליטה
במסגרתשתיעשההראוימןזוהבהרה.הקטנהבתךברחלהדבראתלהבהירהשר
בקשה"הבמוסדהעוסק,האזרחיהדיןסדרלתקנות'כלפרק'אסימןשלתיקון
התקנה.במומחיםהעוסק,לתקנותא"יפרקשלנוסףתיקוןבמסגרתולא,"בכתב

,241תקנהכמובןהיאהאזרחיהדיןסדרלתקנות'ככפרקזהלענייןהרלוונטית
משנה-ותקנת,בכתבבבקשההעוסקת,241לתקנה(א)משנה-תקנת:פירוטוביתר

הראוימןאלהמשנה-בתקנות.בכתבלבקשהבתשובההעוסקת,241לתקנה(ג)
שיצורףהתצהירמלבדכי-להמליץהוועדהבדעתאמנםוכך-לקבועיהא

יהאכן.צורך33בהישאם,מומחהדעת-חוותגםלצרףהדין-בעליוכללבקשה

שלאדעת-חוותכי,צורףשלאלתצהירבנוגעהקיימתלהוראהבדומה,לקבועראוי
.המשפט-ביתברשותאלאלהתצורףלא,לבקשהלתשובהאולבקשהצורפה

המשפט-ביתמטעםמומחה.ד

מבוא.1

שלצדשעההחליםבהסדריםעניינו3'מסתיקוןשחוללנוסףבולטשינוי
גםהוגשה-במקומןולעיתים-הצדדיםמטעםהמומחיםשהניחוהדעת-חוות

חוות

-

מטעםמומחה:להלן)משפט-ביתידי-עלמונהאשרמומחהשלעצמאיתדעת-דעת
שלדעתם-חוותביןהיחסשאלתלהתעוררעלולהזהענייניםבמצב.(המשפט-בית

עיקר.המשפט-ביתמטעםהמומחהשלדעתו-חוותלביןהצדדיםמטעםהמומחים
המשפט-ביתמטעםמומחהמינוישלהשפעתובשאלתנעויןזהבהקשרהמתח

תקנהעוסקת,היתרבין,בכך.הצדדיםמטעםהמומחיםשלחקירתםהיקףעל

-לטעמנו,שגויההיאאף-אחרתאפשריתפרשנותלמנועכדיגםיהיהזובקביעה33
בתקנהשנקבעוהמחדל-ברירתמועדילאחרהמוגשתבכתבבבקשהשמדוברככלשלפיה

שללאישורותחילהלהיזקק,מומחהדעת-חוותלבקשהלצרףהמבקשדין-בעלעל,129

.129שבתקנההשסתוםסמכותבמסגרת"הרשםאוהמשפטבית"
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מן,זהבהקשרהתיקוןשלולגדריולהוראותיונדרשבטרםאולם.החדשה130

מטעםמומחה"הקרויהמשפטיהמוסדשלחשיבותועלבקצרהלעמודהראוי
."המשפט-בית

.יגונה-בלהכרחרבותפעמיםהינוהמשפט-ביתמטעםמומחהשלמינויו
-מטעמםמומחיםלהביאהצדדיםרשאיםשבהןבתובענותכי,מלמדהניסיון

,דרכיםתאונותלנפגעיהפיצוייםחוקבמסגרתשלאהמוגשותבתובענותקרי
מומחיםדעת-חוותשתילפחותהמשפט-ביתבפנימונחות-1975-ה"התשל
שהמומחיםבהכרחדברשלפירושואין.תהומיעדניכרהואביניהןהפעראשר

מןברביםהמעשיתהתוצאהאולם,נאמנהמלאכתםעושיםאינםהצדדיםמטעם
,הדבריםמטבע,מציגותהדין-בעלימטעםשמוגשותהדעת-חוותכי,הינההמקרים
היאזוועמדה,הדעת-חוותאתהזמיןאשרהצדעמדתעםהמתיישבתעמדה
מטעםהמומחהשמגישהדעת-בחוותלאמורביחסבמסקנותיהקוטביתרובפי-על

במספרשבמומחיותסוגיותמעוררהנדוןשהמשפטשעה,מכךיתרה.היריבתהצד
שללמונחותהמשפטביתשבפניהואנפרץחזון,צדדיםמשנייותרומערב,תחומים
וההכרעה,שבמחלוקתהסוגיותובכלהמעורביםכלמטעםמומחיםשלדעת-חוות

לסבוכותממילאהופכות,ביניהןהסינתזהגםכמו,והשונותהרבותהגרסאותבין
שהייתההעקרוניתלסמכותהמשפט-בתינזקקים,אלהבמקרים.יותרעודומורכבות
מומחהוממנים,האזרחיהדיןסדרלתקנות130תקנהמכוחבידםקנויהועודנה

פניותכנטוליהמוחזקים,שבמחלוקתלענייניםהמשפט-ביתמטעםמומחיםאו

רפואיבענייןמומחהביןמבחינהאינה130תקנה.הדין35-בעלישביןביריבות

,אור'תהשופטשלבראשותוהמשפט-בתימבנהלבדיקתהוועדהעמדהזהקושיעל34
,הפיצוייםבחוקשנקבעמומחיםמינוילעניין(והשונה)המיוחדההסדרלעדיפותבהתייחסה

הואהמשפט-וביתהטענותלכתבירפואיותדעת-חוותלצרףרשאיםהצדדיםאיןשלפיו
דעתחוותכיהמלמד,הניסיוןעלבהסתמךנקבעזההסדר":המומחהאתממנהאשרזה
לרוב.הדעתחוותאתהמזמיןהצדלטובת,כללבדרך,נוטותהצדדיםמטעםמומחיםשל

הוצאותנמנעותגםכך.המשפטביתמטעםמומחהשלמינוי,הכיבלאו,הדברמצריך
בתימבנהלבדיקתהועדהוחשבוןדין)"הדיןבעלימטעםרפואיותדעתחוותעלמיותרות
כאשרמתעוררושונהאחרקושי.((ז"התשנ)141'בעמוכן,110כישראלהרגיליםהמשפט
שאלותהןדעתם-חוותאתליחןהצדדיםמטעםהמומחיםנדרשיםאליהןשביחסהשאלות
שלגביהםהמסורתייםוהרפואההמדעמענייניהחורגיםמתפתחיםמדעבתחומימורכבות
סיבתיקשרהוכחתלענייןהמדעיותהראיותשאלתכגון,מעשיתהיכרותהמשפט-בתיפיתחו
01/1639א"ע:השוו)פלוניתמחלהשלגילויהלביןרעיליםלחומריםחשיפהביןבנזיקין

,קרישוב'נישראלמדינת04/5707א"דנ;(2004)215(5)נחר"פ,קרישוב'נצבימעייןקיבוץ
עברייןזיהוילענייןא"הדנבתחוםהמדעיותהראיותשאלתאו,((2005)79(1)2005על-חק
חמאד-אבומוראד02/9724פ"ע:השוו)שלו"הגנטיפרופיל"להסתברותיתהתאמהפי-על
,ישראלמדינת'נחמאד-אבומוראד03/9903פ"דנ;(2003)71(1)נחר"פ,ישראלמדינת'נ

מטעםאחדמומחהבמינויישאםובשאלה,זהבקושיהדיון.((2004)2811(4)2004על-תק
תשמענהכידווקאעדיףשמאאו,עמוההתמדדדותעלאלהבמקריםלהקלכדיהמשפט-בית
.זורשימהשלממסגרתהחורג,בדברמומחיםמספרשלמגוונותמקצועיותדעות

מותנהכאמורמינוי.(2007,תשיעיתמהדורה)227אזרחידיןבסדרסוגיותגורןאורי:ראו35
הרשםאוהמשפטבית":התיקוןלפניעוד130בתקנהשנקבעכפי,לצדדיםטיעוןזכותכמתן
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מומחהמכוחהלמנותהמשפט-ביתשלוסמכותו,רפואישאינובענייןמומחהלבין
:ודוק.הפיצוייםחוקשלפיבתובענות,כאמור,זולת,התחומיםבכלחלהמטעמו

שאיןכשם,מסמכותומתפרקהמשפט-ביתאיןהמשפט-ביתמטעםמומחהבמינוי
.הצדדיםמטעםמומחיםשלדעת-חוותלושמוגשותשעהמסמכותומתפרקהוא

השופטשלבידיותמידנשארת-מומחיותשלבשאלותגם-ההכרעהסמכות

שהשופטהרי,הדעת-בחוותהאמורעלבהתבססנעשיתהיאאםואף,לדיןהיושב

אתלקבלאםולהחליטהעובדתיותהגרסאותביןלהכריעהמוסמךהגורםהוא
מתמנהכאשר,זאתעם.36שבמומחיותהשאלותלענייןלדחותהאוהדעת-חוות

אך,הצדדיםעלמוסכםבמומחהמדובראםובפרט,המשפט-ביתמטעםמומחה

מלואאתלהםוייתןהמקצועייםממצאיואתיאמץהמשפט-שביתהואטבעי
.אחרת37מסקנהשתחייבמשקלכבדתסיבהשלקיומהבהיעדר,משקלם

הרלוונטייםהאינטרסים.2
מומחהלמנותהמשפט-ביתשלבסמכותוהשימושאתעודדההפסוקהההלכה
דעת-חוותהמציאושהצדדיםטרםעוד,המשפט-קדםבשלבכברוזאת,מטעמו

בהסכמתהטמוניםהיתרונותעלבאהדההצביעההיא,זהלצד.38מטעמםמומתים
מומחיםדעת-חוותהגשתעלויתורתוךהמשפט-ביתמטעםמומחהלמינויהצדדים

מומחהבמינויהמצדדתהגישהביסודהעומדיםהשיקולים.מטעמםפרטניות
התארכותומניעת,הדיוןייעולשעיקרם,מגווניםשיקוליםהםכאמורמוסכם

למנות,טענותיהםאתלהשמיענאותההזדמנותהדיןלבעלישנתןולאחרעתבכל,רשאי
לאחרגםכנהעלנשארהזוהוראה."הדיןבעליביןשבמחלוקתלענין,מומחיםאומומחה
מומחה"ההגדרהאתגםבסופההכוללת,(א)130תקנהאתכיוםמאכלסתוהיא,התיקון
."המשפטביתמטעם

;(1968)164,167-168(2)כבר"פ,דרזי'נמ"בעסיב-רמת68/16א"ע:למשלוהשווראו36

96/558א"ע;(1987)133,139(1)מאר"פ,לציוןראשוןעיריית'נמרקוביץ85/402א"ע

קיבוץ01/1639א"ע;(1998)563,570(4)נבד"פ,רוזנטל'נמ"בעעובדיםשיכוןחברת
אך,במיעוטאמנםשהיתה,נאורהשופטת)237'בעמ,34ש"הלעיל,קרישוב'נצבימעיין
מומחהלעניין,ראוכן;(ז"התשל,בכרך)305ראיותדיניהרנוןאליהו;(זובנקודהלא

המשפט-ביתמטעםבמומחההקשורבכלגםיפיםהדבריםאך)הפיצוייםחוקפי-עלבתביעה
א"ע:וכן;(1993)170,174(5)מזד"פ,לאץ'נרז90/2160א"ע:(אחרותבתובענות

.3בפסקה(95.3.7,פורסםלא)סגל'נסגל92/1156
א"ע;570'בעמ,שם,רוזנטלפרשת;שם,שם,סגלפרשת;168'בעמ,שם,סיע-רמתפרשת37

4019(2)2003על-חק,מ"בע(1992)ופיתוחאחזקהכוטנרו'נרחובותעיריית02/3134

מ"בעבניהמאגרי-ברקוביץצוות04/9418א"ע:הערעורלעניין,והשוו;8בפסקה(2003)
.יד-ויבבפסקאות(2006)162(2)2006על-חק,דמארי'נ

(3)כד"פ,כהן'נאפיריון66/157א"ע:והשוו;575'בעמ,7ש"הלעיל,השמשיפתפרשת38

מטעםמומחהמינויכי,הינהזובגישההמובלעתההנחה.(1966)632-633'בעמ,628
-חלוקותמומחים-גרסאותשהובאוטרם-ההליךשלזהמקדמיבשלבהמשפט-בית
הדיוןשלסרבולואתלמנועובכך,הדין-בעלימטעםמומחיםבמינויהצורךאתלייתרעשוי

.לצורךשלאוהארכתו
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לקבלתאפשרותיצירתוכן,המשפט-ביתשלזמנוובזבוזלצדדיםדיןעינויתוך
לפיהתמנההמשפט-ביתמטעםמומחהכאשר,ואכן.39אובייקטיביתדעת-חוות
,בתוקףאזשהייתה(ב)130תקנהבעברקבעה,בהסכמתםאוהדין-בעליכלבקשת

,הנדוןלעניןמומחהשלנוספתעדותלהביא[...]רשאיםיהיולא"הדין-בעליכי
משהסכימוכי,נקבעזהיסוד-על."שיירשמומטעמיםהמשפטביתברשותאלא
עלכוויתורהסכמתםמתפרשת,המשפט-ביתמטעםמומחהמינויעלהדין-בעלי
המומחהמונהשלשמוענייןאותולצורךמטעמםמומחיםשלראיותהבאת
באההמשפט-ביתמטעםהמומחהעדות,אלובמקרים.המשפט40-ביתמטעם
היתרונותאתלהגשיםכדיבושישבאופן,הצדדיםמטעםהמומחיםעדויותבמקום

.לעילשהוזכרוהשיקוליםברוח,הפסיקהעמדהשעליהם
המבוססים,מרכזייםעקרונותבשנינתקלתאלויתרונותלהגשמתשהחתירהאלא

העקרוניתבזכותונוגעשביניהםהראשון:משקל-כבדיהםאף,שכנגד-שיקוליםעל
,41המשפטיתבשיטתנויסודכזכותנחשבתזוזכות.ראיותלהביאדין-בעלשל

הליך"לאו"הוגןהליך"להזכותשלפרטיכמקרהעליהלהשקיףשניתןאףוייתכן
מומחהשללמינויוהדין-בעליכלמצדהסכמהבהיעדרכי,נובעמכאן.42"נאות

,36ש"הלעיל,סיב-רמתפרשת:המשפט-ביתמטעםרפואימומחהמינוישלבהקשר,ראו39

ץ"בג;(1978)416,418-419(1)לבד"פ,הנמליםרשות'נפרוור77/521א"ע;167'בעמ
בהקשרים,ראוכן;(1993)734,740(5)מזד"פ,לעבודההארציהדיןבית'נלוסקי92/1199

המשפט-ביתמטעםמומחהמינוי)576'בעמ,שם,השמשיפתפרשת:הכללדרך-ועלאחרים
,185(4)לטד"פ,מזרחי'נישראלמדינת85/323א"ע:וכן;(בנייהליקוייבגיןבתובענה

בגיןהפיצוייםהיקףהערכתלצורךהמשפט-ביתמטעםמומחהשמאימינוי)(1985)189
.(הפקעה

(1994)397,401(5)מחד"פ,השומרוןגןמושב'נוולףהמנוחיםעיזבון93/3112א"רע40

.(וולףפרשת:להלן)
טרם)פודים'נאברהמי06/1647א"רע:וכן;576'בעמ,7ש"הלעיל,השמשיפתפרשת41

.(3)דבפסקה(06.4.25,פורסם
מושגבמסגרתעיגוןלמצואניתןנאותהליךללאאדםשלבזכותולפגועאיןלפיולעיקרון42

"חוקתיתכזכותהאדםכבוד"ברקאהרן:ראו)וחירותוהאדםכבוד:יסוד-שבחוק"כבוד"ה
כמובןבולטתהוגןמשפטילהליךהזכותשלהרלוונטיות.((ד"התשנ)271,281מאהפרקליט
,354(נת3ד"פ,ישראלמדינת'נברנס99/3032ח"מ:למשלראו)הפליליהמשפטכמסגרת

(06.5.4,פורסםטרם)הראשיהדכאיהתובע'ניששכרוב98/5121פ"ע;(2002)375-376

'בעמ,4ש"הלעיל,ברק;ביניש(אזכתוארה)השופטתשלדינה-לפסק65-68בפסקאות
שלזכותםלענייןהאזרחיהמשפטבמסגרתגםהוכרהזהערךשלחשיבותו,זאתעם.(432

:יסוד-לחוקבהכרחנקשרושהדבריםמבליכיאם,ראיותיהממלואאתלהביאהדין-כעלי

(1)נאד"פ,הביטחוןשר'נבנזימן97/723א"בש:למשלוהשווראו)וחירותוהאדםכבוד

786,793-794(נתוד"פ,וולפא'נפניםלביטחוןהשר98/2629א"ע;(1997)364,371

על.(17-18בפסקאות(05.11.7,פורסםטרם)ישראלמדינת'נחן03/4708א"רע;(2001)
במסגרתמטעמומומחהדעת-חוותבהגשתדין-כעלהגבלתכילומראיפואניתן,זהרקע

למצואשניתןבהנחה.הוגןלהליךבזכותופוגעת,להיפגעזכותועלולהשבסופואזרחימשפט
וכמהכמהאחתועל-חקיקהשלבדרךבהשפגיעההרי,היסודבחוקזולזכותעיגון
.ההגבלהפסקתשלבתנאיהלעמודחייבת-משנה-חקיקתשלכדרך
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מטעםהמומחיםשלעדויותיהםאתגםמלקבלמנוסאין,המשפט-ביתמטעם

מלהגישדין-בעללמנועניתןולא-כךעלעומדיםהצדדיםאם-הצדדים
.43המשפט-ביתמטעםמומחהמונהאפילו,מטעמומומחהשלדעת-חוות

הדיןסדרשבתקנותההסדרמעל.שכנגדלחקירהבזכותעניינוהשניהעיקרון

,יותרגבוהנורמטיבימעמדבעלתהוראהניצבתמומחיםבמינויהעוסקהאזרחי
הזכותשלהמיוחדבמעמדההמכירה,הראיותלפקודת(א)26סעיףהוראתהיא

הסימןהוראותכי,מנדטוריתבלשוןקובעלפקודה(א)26סעיף.נגדיתלחקירה
לצוותהמשפטביתשלמכוחוגורעותאינן"מומחיםבעדותהעוסקבפקודה

לבקשתוייעתרהמשפטובית,המשפטבביתייחקרו[...]רופאאומומחהכי
החשיבותולנוכח,זומפורשתהוראהלנוכח.44"כךעללצוותדיןבעלשל

הרי,45האמתלבירורהמיטביתכדרךהנגדיתהחקירהלהליךהמשפט-בתישייחסו
יוצאוכפועל)המשפט-ביתמטעםמומחהלמינויהצדדיםכלהסכמתשבהיעדר

דעת-חוותשלהגשתןעצםעלאףאוהמומחיםיתרחקירותעלויתורםגםמכך
בחקירהלחקורדין-בעללבקשתלסרברשאיהמשפט-ביתאין,(מטעמםמומחים
בגדרשאינהרלוונטיתבחקירהמדוברעודכל,דעת-חוותשהגישמומחהנגדית
,הדין-בעליכללשלהסכמהבהיעדר,מכךיתרה.משפט46בהליכילרעהשימוש

נגדיתבחקירההמומחיםאתלחקורהזכותאתלשלולרשאיאינוהמשפט-בית
מטעםהמומחהלמינויהסכמתואתבתחילהשנתןהדין-בעלימביןממילאאף
.47המשפט-בית

לעיל,ברוורפרשת:1963-ג"התשכ,האזרחיהדיןסדרבתקנותהישןההסדרלעניין,ראו43
בתקנותההסדרלעניין,וכן;167'בעמ,36ש"הלעיל,סיב-רמתפרשת;419'בעמ,39ש"ה

פרשת;401-402'בעמ,40ש"הלעיל,וולףפרשת:1984-ד"התשמ,האזרחיהדיןסדר

,מהנדסיםכרם'נפנחס95/2688א"ע:מנגד,ראואך.576'בעמ,7ש"הלעיל,השמשיפת
מטעםמומחהשללמינויושהסכיםדין-בעלאותוכינקבעשם,(1997)742,745(5)נר"פ

כךעלבהסתמךמומחיםשלנוספותעדויותלהביארשאישהואמלטעוןמנוע,המשפט-בית
.יותרמאוחרניתנהאלהשלשהסכמתםגםמה,שכנגדהצדדיםהסכמתבלאמונהשהמומחה

חקירתלעניין,קיימתמקבילההוראה.העדותלפקודת(א)30סעיףשלחליפתוהיאזוהוראה44
וכן;32ש"הלעיל,מתןפרשת:זהבהקשרראו.הראיותלפקודת(א)17בסעיף,מצהיר
מבקשעללהטילהמשפט-ביתרשאיהמקריםבשני.האזרחיהדיןסדרלתקנות522תקנה

סעיפים)"דעתקלותמתוךאוקנטורלשםבאה"שבקשתוראהאם,הוצאותיהאתהחקירה
חקירתעלהחלהמההוראהבשונה,זאתעם.(בהתאמה,הראיותלפקודת(ב)17-ו(ב)26

לאשהמצהירמקוםכראיהמלשמשהתצהיראתלפסולהמשפטביתמוסמךשם,מצהיר
הוראההראיותלפקודת26בסעיףאין,(הראיותלפקודתסיפא(א)17סעיף)לחקירתוהתייצב
.מומחהלענייןמקבילה

,5יגד"פ,המוקדמתהחקירהאתהמנהלהשופט'נלממשלההמשפטיהיועץ58/124ץ"בג45
23(1958).

;741'בעמ,39ש"הלעיל,לוסקיפרשת;401-402'בעמ,40ש"הלעיל,וולףפרשת:ראו46

מצהירחקירתלענייןגם,כאמור,חלהכללאותו.34-36'בעמ,32ש"הלעיל,מתןפרשת
2717,2727יזד"פ,הולצמן'נאון-רב63/217א"עוכן;44ש"הלעיל:ראו.מומחהשאינו

(1963).
שלנגדיתלחקירהשהזכותייתכן,זאתעם.401-402'בעמ,40ש"הלעיל,וולףפרשת47
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הישןההסדרשל"פתולוגיה"ה.3
המשפט-ביתמטעםשהמומחהמקוםהצדדיםמומחיאתלשמועשהחובהאף

,בעבר48כתוקפה(ב)130מתקנההשתמעההדין-בעליכלבהסכמתשלאמונה
לא,זהענייניםבמצב.הראיותלפקודת(א)26מסעיףבמפורשכאמורעלתההיא

תקנהשלביטולה.ה49"תשנבשנתבוטלהוהיא(ב)130בתקנהצורךלמעשההיה
לא,האחתהגישהפי-על.הביטולשלמשמעותובדברשונותגישותהוליד(ב)130
מונהשכאשר,מכאן.התקנהלביטולקודםששררהמשפטיבמצבשינויכלחל

החפציםהדין-בעליוכאים,הצדדיםכלבהסכמתשלאהמשפט-ביתמטעםמומחה
פי-על.הצדדיםמטעםהמומחיםכלשלנגריותחקירותקיוםעללעמודבכך

,אחרותבמילים.שליליהסדרמהווה(ב)130תקנהשלביטולה,השנייההגישה
כללדעתעלשלאנעשההמשפט-ביתמטעםהמומחהשלמינויושבובמצבגם

.אותםומלחקורמטעמםהמומחיםאתמלהעידמנועיםהדין-בעלייהיו,הצדדים
sowיפתבפרשתהעליוןהמשפט-ביתידי-עלנדחתההשנייההגישה

~
wn.נקבע,

ניתןשאיןיסודזכותהינה(מומחהעדותזהובכלל)ראיותלהביאהזכותכי
לא(ב)130תקנהשלשביטולהומכאן,בחוקמפורשתבצורהאלאאותהלשלול
.עתאותהעדשנהגהמשפטיבמצבשינויכלחולל

מומחיםשלהבאתםלשלולהאפשרותהגבלתכי,היטבהמחישהזופסיקה
היושבהשופטנחלתרקאינה,הנגדיותחקירותיהםאתלשלולאוהצדדיםמטעם
שכנגדלחקירהשהזכותומאחרראיותלהביאהזכותשלמעמדהנוכח.בדין

המשנה-מחוקקשגםהרי,הראשיתבחקיקההמצויהבהוראה,כאמור,מעוגנת

עומדת,בעתבה.51תקנותהתקנתשלדרךעלאלהזכויותלשלולחופשיאינו

הסכיםאשרדין-מבעל-מניעותשלכלליםיסודעל-תישללשכנגד-הצדדיםמומחי
הסכמתםאתנתנושכנגד-שהצדדיםבמקוםוזאת,המשפט-ביתמטעםהמומחהשללמינויו
שם,43ש"הלעיל,פנחספרשת:השוו.יותרמאוחרהמשפט-ביתמטעםמומחהלמינוי
הדמיוןנוכח.שכזהדין-בעלמטעםנוספותמומחיםעדויותהבאתעצםלענייןמניעותנקבעה
כברהוגשהדעתו-שחוותהמומחהוחקירת,מזהמומחהעדותהבאת-המצביםשניכין
.האחרבמקרהלקיומההאחדבמקרהמניעותשלמקיומהלהקיששניתןייתכן-מזה

.40ש"לההצמודהטקסטלעילראו48
.(1495'בעמ,5683ת"ק)1995-ה"התשנ,(2'מסתיקון)האזרחיהדיןסדרתקנות49
.576'בעמ,7ש"הלעיל,השמשיפתפרשת50
,32ש"הלעיל,מתןופרשת;631'בעמ,38ש"הלעיל,אפיריוןפרשת:גםוהשווראו51

הפיצוייםחוקלפיהמוגשותתובענותלענייןהדבריםפני,כאמור,הםשונים.36'בעמ
הותקנושמכוחה,מפורשתהסמכהכוללתחוקלאותו6אסעיףהוראת:(5ש"הלעילראו)

מןשוללותאלותקנות.1986-ז"התשמ,(מומחים)הדרכיםתאונותלנפגעיפיצוייםתקנות
ולו,שבמחלוקתרפואייםענייניםלהוכחתמטעמםדעת-חוותלהביאהאפשרותאתהצדדים

שלבזכותםזופגיעהכיהעובדה.((א)8תקנה)המשפט-ביתמטעםשמונההמומחהבפניגם
לגישההנראהכפיהובילה,ראשיתבחקיקהמפורשתבהסמכהמעוגנתראיותלהביאהצדדים
והןהדיוניבמישורהןהבירורייעולשלהאינטרסהגשמתלצורךכחיוניתזופגיעההרואה
,529(4)נד"פ,דלל'נמ"בעלביטוחחברה"אררט"96/2339א"רע:ראו)העלויותכמישור

532-533(1996)).
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בריבויהכרוכיםהשיפוטיהזמןובזבוזהסרבולבדבר,לעילשהוזכרההבעיהבעינה
אתלקייםובצורך)קוטביותבעמדותהנוקטותהצדדיםמטעםמומחיםדעת-חוות

,המשפט-ביתמטעםמומחהדעת-חוותממילאקיימתלצדןכאשר-(חקירותיהם
,השמשיפתבפרשתהדין-פסק.הצדדיםשביןביריבותפניותכנטולתהמוחזקת

המלצהזולת,זולבעיהממששלמענהמליתןנמנעו,נוספיםדין-פסקיועמו
אתלייתרובכךהמשפט-ביתמטעםמומחהשללמינויולהסכיםלצדדיםעקרונית
בלבדכהמלצהמעמדהבעצםנעוצהזוהמלצהשלחולשתה.המומחיםיתרהעדת

יש,והקשההארוכהבדרךובוחריםלכךמסכימיםהםאיןאם"שהרי,לצדדים
.52"כןלעשותלנכוןימצאואםמטעמםדעת-חוותלהמציאלהםלאפשר

הדין-בעלילעצמםשמאמציםהדיוניתהמחדל-ברירתעלזועמדהשלההשלכה
לעתים,כך.נמנעת-בלתיהיא,המשפט-ביתמטעםמומחהלמינויההסכמהבשאלת
,המשפט-ביתמטעםמומחהלמינויהסכמתםליחןשלאהדין-בעלימבכריםקרובות
הדעת-חוותעלהצדדיםמומחיאתלחקורבזכותםתפגעכאמורשהסכמהמחשש
המשפט-ביתמטעםמומחהמינויתמנעלאאמנםהסכמהשהיעדרבעוד,שהוגשו

אתולחקורמטעמםמומחיםלהביאהאפשרותאתבידיהםתותירלפחותאך

.נגדיתבחקירהשכנגדהצדמומחי

החדשההסדרלקראתשיקולים.4
אפואיצר3'מסתיקוןערבבתוקףהיהאשרהמומחיםבסוגייתהנורמטיביההסדר

,המשפט-ביתמטעםמומחהשללמינויולסרבלמשפטהצדדיםבקרבתמריץ
שיפוטיבזמןלחסכון,הדיוןלייעולמוסכםמומחהשלהאפשריתשתרומתואף

,לצייןלמותר.במחלוקתשנויהאינהעצמםהצדדיםשלהאינטרסיםולהגשמת

מטרתם-הסכסוךשלוהיעילהצודקלבירורותורמתאינהזופרקטיקהכי
ושלבכללהמתדייניםציבורשל,לדיוןהקונקרטייםהצדדיםשלהמשותפת

.לסיכולולהביאאףולעתים,אותולסרבלעלולההיא,אדרבה.המשפט-בית
למינויסירובםאוהצדדיםשהסכמתבכךנעויןזובפרקטיקההגלוםנוסףחסרון

התנהלותואתבפועלהמכתיבלגורםבעטיההופכיםהמשפט-ביתמטעםהמומחה
.כולוהתיקשלהדיונית
שבהםבנושאיםדווקאההליךעלהשליטההמשפט-ביתמידיהופקעהבכך
,"הסכסוךמנהל"כהמשפט-ביתשלהמקצועיתהפררוגטיבהלהישמראמורה
אינהזודרך.האמת53ולגילויהצודקלבירורוהראויההדרךאתהמתווה

.576'בעמ,7ש"הלעיל,השמשיפתפרשת52
הקשורבכלרחבהאוטונומיהלצדדיםשמורהשבהמשפטיתבשיטההגלומההבעייתיות53

אלהדין-בעלימידיהמומחיםשיטתשלהכובדמרכזבהעתקתוהצורך,המומחיםכעדויות
בשנתוולףהלורדבאנגליהשפירסםוחשבון-דיןהמלצותביסודגםעומדים,המשפט-בית

LORDאס:ראו)1996

I

CHANCELLOR

I

AL'שיד

:

, REPORT 'TOI4USTICE: Fh70

'

LORD'

WOOLF

,. AccESS

1ENGLANDמ13Chapter(שד)1996) AND WALES, Section5~ח511ש

-

Crw_

,

IUSWCEשון;

185



דרוריועופרגורןאורי

הראיותלדיני,הדין-סדרילהוראותכפופההיא."מפהללא"עלומהדרךכמובן
אלא.להליךהצדדיםשלהיסודזכויותבדברהחוקתייםלעקרונותובמיוחד
עדויותבהבאתהקשורבכלהדין-בעלינהנוממנההרבהשהאוטונומיהשבעוד
להיעזרצורךרואהאינוהמשפט-ביתעודכלומוצדקתראויהמטעמםמומחים
מומחהשמונהמקוםהדברכןשאיןהרי,מטעמוהממונהאובייקטיביבמומחה
זכויות,אמנם.הדיוניהמאזןמשתנההאחרוןהענייניםבמצב.המשפט-ביתמטעם
הגישהזכותובדברנאותהליךבדבר,ראיותהבאתבדברהדין-בעלישלהיסוד

.בעינןעומדות-שלנוהדיוניתהשיטהשלהתהום-מיאתהמהוות-לערכאות
בהיעדר,מהצדדיםלשלולכדיאיןהמשפט-ביתמטעםמומחהבמינוי,כן-על

לחקורהזכותאתאומטעמם54מומחיםדעת-חוותלהגישהזכותאת,הסכמתם
אלהבזכויות.כאמורמומחיםשלדעת-חוותשהוגשומקוםמטעמםהמומחיםאת

-הצדדיםמומחישלחקירתםהיקף,זאתעם.לפגוערשאיאינוהמשנה-מחוקק

צריךאינו-שכנגדלחקירהאומומחהעדותלהבאתהזכותמעצםלהבדיל
מטעםמומחהשמונהשעה,הצדדיםשלוהבלעדיתהמלאהבשליטתםעודלהיות
-הראיותפקודתלפילאאף-קנויהזכותאיןהדין-לבעלי,אכן.המשפט-בית

שכנגדלחקירההזכותעצםאםוספק,נפשם-כאוותמטעמםהמומחיםאתלחקור

היקף,אחרתאוכך.ראוי55שיפוטילהליךמהזכותנפרד-ובלחיהכרחיחלקהינה

,:הבאהבכתובתהאינטרנטברשתגםפורסם ( [http ://www.dca.gov.uvciviVfinaUindex.html
חלקאימצואשר,1998בשנתמכןלאחרשהתקבלוהאזרחיהדין-סדרכלליביסודוכן

~35Part,1998:ראו)מהמלצותיו (CiVll Procedure Rulesוולףהלורדשלהמלצותיובין
להפקידההמלצה:במיוחדזהכהקשרבולטות,לושקדםבינייםח"ובדו,ל"הנח"בדו
יהאניתןשלאדהיינו,בלעדיבאופןהמשפט-ביתשלבידיוהמומחיםמינויסמכותאת

מומחהמינוילהעדפתההמלצה;המשפט-ביתשלאישורובלאמומחהדעת-חוותלהגיש
שמדוברוביןהמשפט-ביתמטעםבמומחהשמדוברביןוזאת,מומחיםמספרפני-עלאחד

חובתוכיההדגשהוכן;("510ח51תExpert,301"(עצמםהצדדיםהסכימועליובמומחה
הנושאיםהדין-בעליכלפיחובותיועלגוברתהמשפט-לביתולעזורלייעץהמומחהשל

שכן,האדוורסריתהשיטהשלהמסורתייםמהכלליםסטייהמבטאותאלההמלצות.בשכרו
הראיותבהבאתהקשורבכלהצדדיםבעברנהנוממנההרחבהבאוטונומיהמכרסמותהן

שנהגההשיטהשלחלקהמנתשהיוהרכותהמגרעותלאורח"בדוהוצדקזהכרסום.מטעמם
הגישהזכותמימושעלמקשה,יקרהבהיותה,מומחיםבעדויותהקשורבכלעתאותהעד

.יעילהובלתילערכאות
דעת-חוותלהגישהצדדיםשלזכותםהגבלתכיהדעההושמעה,זאתלעומת,באנגליה54

הגישהזכותבהגשמתהצורךמןמתבקשתדווקאהמשפט-ביתאישורבלאמטעמםמומחה
עלהמקשות,שםמומחיםבהעדתהכרוכותהעצומותבעלויותנעוץלכךהטעם.לערכאות
שם-בעלומומחה,בכללמומחהלשכורמשגתאינהידםאשראלהאותםשללצדקהנגישות

גםביטוילקבלעלוליםהדין-בעליביןוהמשאביםהכוחותפערי,זהענייניםכמצב.בפרט
,שם,וולףח"דו)מאליהןברורותהקשותשהשלכותיהתוצאה-המשפטיההליךבמסגרת
.(13לפרק6-7בפסקאות

מבהפרקליט"האזרחייםהדיןוסדריוחירותוהאדםכבוד:יסודחוק"לויןשלמה:ראו55
והדיוןמקובלתהנגדיתהחקירהאיןהקונטיננטליתבשיטהכיהמדגיש,(ו"התשנ)451,456

כבוד"ברקאהרן:ראוכן;(27ש"בה,שם)בכתבראיותשלדרךעלרובפי-עלמתנהל
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ומהותייםדיונייםהיבטים-מומחיםעדויות

היושבהשופטשלהשיפוטיהדעת-לשיקולבמובהקהמסורנושאהינוהחקירה

56ריי .ןגי
שמונהמעתכיהינה3'מסתיקוןשלהמוצאנקודתלהלןשנראהכפי,ואכן
מידתאתמסוימתבמידהלצמצםראויואףשניתןהרי,המשפט-ביתמטעםמומחה

.מטעמםהמומחיםבחקירתהקשורבכלכהעדהדין-בעליזכולההאוטונומיה
.130שבתקנההחדשההסדרשלהקונקרטייםפרטיועללהלןנעמוד

אינטרסיםביןאיזוןשלאנטומיה-ומאפייניוהחדשההסדר.5
בכללמנותהרשםאוהמשפט-ביתסמכותעלבהצהרהפותחת(א)130תקנה
שנתןובלבד,הדין-בעליביןשבמחלוקתלענייןמטעמומומחיםאומומחהעת

איןאלהבדברים.בענייןטענותיהםאתלהשמיענאותההזדמנותהדיןלבעלי
שהיתהכפי130תקנהשלהוראותיהעלחזרהאלאאינםהםשהרי,חידושכל

.החדשה130לתקנההמשנה-תקנותבשארמצויהחידוש.התיקוןערבבתוקף
שלוהדיוניותהחוקתיותזכויותיהםשביןהמתחבהסדרת,למעשה,עוסקותאלה

הגשמתלטובתהמשפטיההליךייעולשלהשיקוליםלבין,גיסאמחד,הצדדים
.גיסא57מאידך,הדין-סדריכיסודהעומדותהתכליות
המומחיםשהגישוהדעת-חוותשלצדשעהלהתעוררעלולזהמתח,כאמור

נגדיתלחקירההזכותכי,המציין,(ד"התשנ)271,285מאהפרקליט"חוקתיתכזכותהאדם

לעיל,לוסקיפרשת:והשנו;וחירותוהאדםכבוד:יסודחוקפי-עלהאדםמכבודחלקאינה
חקירהמגבילהאוהמונעתהנחיהשלבתוקפההעליוןהמשפט-ביתהכירשם,39ש"ה

הזכותאתהמעגנת,הראיותלפקודת26סעיףהוראתכיוציין,לעבודההדין-בביתשכנגד
.לעבודההדין-בתיעלחלהאינה,המחוקקבמצוותנגדיתלחקירה

דעת-שיקולנותרבינייםבהליכיכשהמדובר"כי,הודגששם,32ש"הלעיל,מתןפרשת:השוו56

אלהבהליכיםשכנגדהחקירהאתלהפוךואיןהחקירההיקףאתלהגבילהמשפט-ביתבידי
החקירהעל,כאמור,נסבואלושדברימאף.(34'בעמ,שם)"המשפטלקראתכלליתלחזרה
להתוותהמשפט-כיחשלהטבועהסמכותועלעורריןאיןכינראה,בינייםבהליכיהנגדית

מייהאשלאנדמה.העיקריבתיקהראיותשמיעתבמהלךגםהנגדיתהחקירההיקףאת
זהבענייןכבוללהיותצריךהמשפט-ביתאיןאדוורסריתבשיטהאפילוכי,כךעלשיחלוק
חייבואף-רשאיוהוא,ופרקליטיהםהצדדיםשל-לגחמותיהםאו-הפרטילרצונם

המשפטשללניהולוהאחריות,אכן.התיקניהולאופןבענייןעצמאידעת-שיקוללהפעיל-
,רכינוביץהרב'נד"עו,'ושותדורון-וינכרג96/2668א"ע:השוו.המשפט-כיתעלמוטלת

כישראלהתעופהשדותרשות'נכוחיי06/10412א"וע;4בפסקה,(1996)63(2)96על-חק
.7בפסקה,(07.4.23,פורסםטרם)

העומדותהתכליותאחת,אדרבה.ניגודשליחסלהיותתמידחייבאינוהשנייםביןהיחס:ודוק57
.הדיןבעלישלזכויותיהםלהגשמתביותרהיעילההדרךאתלקבועהינההדין-סדריביסוד
הינהאחרתתכלית.(1994)479,482(3)מטד"פ,שרבני'נסלמונוב94/4459א"בש:ראו

וגילוי,הדין-בעלישביןבסכסוךוצודקתיעילההכרעהלצורךהוגנים"משחקכללי"התוויית
כיהנה.הצדדיםשלזכויותיהםעלבשמירהרבהבמידהתלויהזותכליתגםכי,מובן.האמת

השלמהשלכיחסהדין-סדריתכליתלביןהצדדיםוכויותביןהיחסאתלהגדיריותרנכון,כן
משרטטותזהרקעועל,מלאהבחפיפהמדובראין,זאתעם.ניגודשליחסולא,חפיפהאו

.הערכיםשניביןהראויההאיזוןנוסחתאתהחדשה130תקנהשלהוראותיה
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מינה,(רפואישאינואורפואיבענייןדעת-חוותאלהתהיינה)הצדדיםמטעם
.עצמאיתדעת-חוותהגישוזהשבמחלוקתלענייןמטעמומומחהגםהמשפט-בית

,הדין-בעלימטעםהמומחיםייחקרולא,רישא(ב)130תקנהקובעתכך,כזהבמקרה
אוכולם,הצדדיםמומחיאתלחקוררצונועלהדין-מבעלימיהודיעכןאםאלא

המומחהאתשכנגדבחקירהלחקורדין-בעלשלבזכותומכירהזוהוראה.מקצתם
אתההסדרמבטאבכך.הראיותלפקודת(א)26סעיףכמצוות,היריבהצדמטעם

שלהנורמטיביתעליונותהואתהאמתגילוילצורךנגדיתהחקירהשלחשיבותה
נגדיתלחקירההזכותמימוש,ואתעם.הישראליבמשפטאותההמעגנתההוראה

בהתאםוזאת,החקירהבקיוםהחפץהדין-בעלמצדהודעהלמתןכאמורכפוף
הדיןסדרלתקנותהיאאףשהוספה,130אבתקנההמותוויםולדרךהזמנים-ללוח

.358'מסתיקוןבמסגרתהאזרחי
מומחיאתלחקורהזכותעצםאתאלאקונההדין-בעלאין,כאמורהודעהניתנה

לחקירההזכותשלמימושהאופן.הראיותשמיעתבעתנגדיתבחקירהשכנגדהצד
.המשפט-ביתדעת-לשיקולהמסורנושא,שראינוכפי,הינו,זאתלעומת,נגדית
ובהיקףבאופן"תקויםהחקירהכי,הקובעת,סיפא(ב)130תקנהעוסקתזהבנושא

שלדעתולחווהלבובשים,העניןבנסיבותבהתחשבהמשפטביתשיקבעכפי
במצבכי,הינהזובהוראההמובלעתההנחה."ולעדותוהמשפטביתמטעםהמומחה

תוכלזושחקירתוכך,ראשוןייחקרהמשפט-ביתמטעםהמומחה,שתוארהדברים
הצדדיםמומחיחקירתאופןבענייןלהכרעה,השיקוליםיתרבין,שיקוללשמש

גםהתמונהתתבהרהמשפט-ביתמטעםהמומחהחקירתשלאחראפשר.והיקפה
.59מטעמםהמומחיםדעת-בחוותביטוישמצאוכפיהצדדיםשללעמדותיהםביחס

:כדלקמןקובעת,"דעתחוותשהגישמומחהלחקוררצוןעלהודעה"שכותרתה,130אתקנה58

ולשארהמשפטלביתכךעליודיע,דעתחוותשהגישמומחהלחקורהדיןמבעלימיביקש"
ימיםשבעהבתוךאוראיותלשמיעתשנקבעהמועדלפנילפחותימיםשלושיםהצדדים
הכוללתבתכליתהיטבמשתלבת130אתקנהשלמטרתה."המאוחרלפי,הדעתחוותמקבלת

ניהולאתולטייביקרשיפוטיזמןבזבוזלמנוע,הדיוןאתלייעלשהינה,3'מסתיקוןשל
נורמטיביתקביעה.והחוקתיותהדיוניותזכויותיהםעלשמירהתוךהצדדיםביןהסכסוך
אתלקייםבכוונתםבוהאופןעלומראשברורבאופןלהודיעהדין-בעליאתהמחייבת

היאהענייןובנסיבות,אלהמטרותהשגתלצורךהכרחיתהינהשכנגדחקירהלחקורזכותם
,(1ש"הלעיל)לתיקוןההסברבדברישצויןכפי:ודוק.וסבירהכמידתיתפניה-עלנראית
אלא,החדשה129תקנהלהוראותבסתירהעומדאינו130אתקנהשקובעתהזמנים-לוח

כמצוות,הוגשההנגדיתהדעת-שחוותשבמקרההואלכךהטעם.עמןמתיישבהואאדרבה
,שקיבלההדין-לבעלעדייןיוותרו,הדיוןמועדלפניימיםמשלושיםיאוחרלא,129תקנה

שהמומחהאתלחקורהמבקש

~

לבסוף.לחקוררצונועללהודיענוספיםימיםשבעה,תנה
.המשפט-כיחמטעםמומחהעלגםחלה130אתקנהכי,זהבהקשריצוין

המשפט-ביתמטעםהמומחהאתהמעמתותשאלותבאמצעותביןלהתקייםעשויהזואפשרות59
סדרלתקנות132בתקנההמצויההסדרמכוחובין,הצדדיםמטעםהמומחיםדעת-חוותעם

מטעםהמומחהשל-בחובתואףמסוימיםובמצבים-בסמכותוהמכיר,האזרחיהדין
רפואיותוברשומותהצדדיםאתשבדקומומחיםשלרפואיותדעת-בחוותלעייןהמשפט-בית

.אליהםהנוגעות
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שהומצאולאחרדעתו-חוותאתהמשפט-ביתמטעםהמומחהמוסרלעיתים,אכן

התייחסותזופרקטיקהמולידהטבעיבאופן.הצדדים60מטעםהדעת-חוותלו
שלהדעת-בחוותלאמורהמשפט-ביתמטעםהמומחהשלאחרתאואפולוגטית

,אחרתאוכך.חקירתובמסגרתממילאעוליםאלהשנושאיםכך,הצדדיםמומחי
כשהיוהדבריםפניאיןהמשפט-ביתמטעםהמומחהשלחקירתולאחרכיברי
שחלקייתכן.במחלוקתהעומדותשבמומחיותבשאלותהקשורבכללכןקודם
בחקירתישהפחותלכל,הדברכןאיןאםוגם,התבהראוהתייתרהמחלוקתמגדרי

בחקירתהקשורבכלהצדדיםאתיותרטובלמקדכדיהמשפט-ביתמטעםהמומחה
במובןהצדדיםמומחישלנגדיותחקירותקיום,זהענייניםבמצב.המומחיםיתר

נבראהולאהיתהלאמשל-הגבלהכלוללאהדברשלהגורףהאדוורסרי
אלא,הסכסוךלבירורתורםאינו-המשפט-ביתמטעםהמומחהשלדעתו-חוות

החקירההיקףבהגבלתהצורךמכאן.עליוולהכבידלסרבלועלולהוא,אדרבה
כאמוראשר,לחקירההזכותעצםמשלילתלהבדיל,הצדדיםמומחישלהנגדית
.61המשנה-מחוקקאוהמשפט-ביתבסמכותאינה

המומחיםחקירתלהיקףבאשרהצדריםשלהאוטונומיהבמידתזוהפחתה:ודוק
להליךבזכותםפוגעתאינה,המשפט-ביתמטעםמומחהשמונהמקוםמטעמם

שלזכותםכילזמראףניתן,אדרבה.בידםהקנויהאחרתזכותבכלאונאות
מטעםמומחהגםשמונהשעהיותראינטנסיבילמימדזוכהנאותלהליךהצדדים

אלא,הצדדיםמומחיבאמצעותרקלאזהבמצבמוגשמתהיאשכן,המשפט-בית
תקנות,כזהבמקרה,כן-עליתר.משפט-ביתכפקידהנחשבנוסףגורםבאמצעות

בידםמצוייםשאינםדיונייםכליםמספרלצדדיםמעמידותהאזרחיהדיןסדר
קבלתלאחרטענותיהםכתביאתלתקןהזכותאתלמנותניתןאלהבין.ברגיל
את;לכך62רשותבנטילתצורךבלאהמשפט-ביתמטעםהמומחהדעת-חוות

,המשפט-ביתבאמצעות,המשפט-ביתמטעםלמומחהלהפנותהצדדיםשליכולתם
המשפט-לביתלעתור,רפואיבמומחהמדובראם,יכולתםואת;הבהרה63שאלות
דעת-חוותולהגישבדיקהשטעוןמינוספתבדיקהלבדוקלמומחהיורהכיבבקשה

רפואימומחהבידינוספתלבדיקהכאמורבדיקהשטעוןמילהעמידאו,נוספת

,שם)שייעשהראויאמנםכךכיהעליוןהמשפט-ביתקבע,7ש"הלעיל,השמשיפתבפרשת60
.(576'בעמ

הוראתאתכביכוללעקוףכדי130בתקנהישלפיה,שהושמעהלדעההמענהטמוןגםבכך61
,(3'מסתיקון)האזרחיהדיןסדרתקנות"סהראברהם:ראו.הראיותלפקודת26סעיף
ומשפטרפואה"המשפטבביתשברפואהענייןוהוכחתמומחיםעדות-2005-ה"התשס

.יסודכלאין,כאמור,זולדעה.(2005)33,171
שהוגשההדעת-כשחוות,כנראה,קמהאינהזוזכות.האזרחיהדיןסדרלתקנות136תקנה62

צד"המציא"שדעת-חוותעלחלהאינההיאמקרהובכל,הצדדיםמטעםמומחהשלהיא
,פורסםטרם)תורהמוסדותישראלנזרישיבת'נקריפלובסקי06/9615א"רע:ראו.לעצמו

.רובינשטייןהשופטשלדינופסק(07.2.4
.האזרחיהדיןסדרלתקנות(ג)134תקנה63
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בזכותם"פגיעה"הנראית,זהבמישורהצדדיםשלכוחםהעצמתכנגד.אחר64

-כזופגיעהשישנהככל-הצדדיםמומחישלמוגבלת-בלתיחקירהלקיים
זוולא,ומובהקיםברוריםהדיוןבייעולהקשורבכליתרונותיה.וסבירהכמידתית

בקנהעמןעולהאףהיא,הצדדיםשלהמוקנותבזכויותיהםפוגעתהיאשאיןבלבד
-יסודזכויותעלכמובןשמירהתוך-ההליכיםייעולבדברהאינטרס.אחד
המוטלהעומסוהפחתתבכללותההצדקמערכתלטובתהפועלציבוריאינטרסהוא

.עצמםהדיןבעלילטובתהפועל"פרטי"אינטרסגםהואבעת-בהאולם,עליה65
,מכךיוצאכפועל.המשפט66ניהולדרכיעלראוייםבלתימכשוליםהנחתמונעהוא
הסכסוךשלהצודקפתרונואתמקדםהוא,ולבסוף.הסכסוךשלבירורואתמזרזהוא

המומחהשלבחקירתושבמומחיותהשאלותבחינתאתממקדשהואהעובדהבעצם
ידנותןואינו,הצדדיםשביןביריבותפניותכנטולהמוחזק,המשפט-ביתמטעם

שתישלהסועריםגליהןביןבינאריבאופןהמיטלטלתלספינהההליךשללהפיכתו
האדוורסריתהשיטהאתהמאפיינתההדדיתהחבלמשיכתפרי,קוטביותעמדות
.הגורףבמובנה

נעשההמשפט-ביתמטעםהמומחהשמינוימקוםחלאינוכהעדהאמור
העיקרוןעללמעשההחוזרת,(ג)130בתקנהמוסדרכזהמקרה.הצדדיםבהסכמת
מטעםמומחהמינויעלהצדדיםמשהסכימוולפיו,הפסוקהבהלכהשנקבע

מטעמםמומחיםשלראיותהבאתעלכוויתורהסכמתםמתפרשתהמשפט-בית

התקנה,ואכן.המשפטת-ביתמטעםהמומחהמונהשלשמוענייןאותולצורך
דעת-חוותיוגשולאשלפיו,הצדדיםביןדיוניכהסדרווהסכמהיראוכיקובעת

הצדדיםמטעםמומחיםדעת-חוותכברהוגשוואם;הדין-בעלימטעםמומחה

נתקבלולאכאילואותןיראואזכי,המשפט-ביתמטעםהמומחהלמינויקודם

.האזרחיהדיןסדרלתקנות135תקנה64
,המערכתיבהקשרולגיטימייםמוכריםשיקוליםהינםההליךשלליעילותוהנוגעיםשיקולים65

זכויותמולאלמאזנםבפועלשיישומםובלבד,דיוניותבזכויותלעתיםשורטיםהםאםאף
לאומיבנק'נמזדיקוב05/3349ץ"בג:השוו.המידתיותמעיקרוןחורגואינוחוקתיות
204תקנהשלחוקתיותהכנגדעתירהנדחתהשם,(05.5.19,פורסםטרם)מ"כעלישראל

אלאלהתגונןהאפשרותאתמקוצרדיןבסדרמנתבעהשוללת,האזרחיהדיןסדרלתקנות
,רובינשטייןהשופטמפי,נקבע.הרשםמאתאוהמשפט-כיחמאתרשותוקיבלביקשכןאם

האינטרסלטובת,ההליכיםאתלייעלהיאמקוצרדיןבסדרהעוסקותהתקנותמטרת"כי
מטרתםאשר,202בתקנההמנוייםבתנאיםוזאת,המשפטבתיעלהעומסבהפחתתהציבורי
עליולהסתמךמוצקבסיסובלאבשרירותתיעשהלאבתביעתוהתובעשלזכייתוכילהבטיח

איזוןמשקפים,הפסיקהידיעלופורשוהמשנהמחוקקידיעלשנקבעואלההסדרים[...]
לומרמקוםואין,המשפטלביתהנתבעשלהגישהזכותלביןהציבוריהאינטרסביןראוי
'בעמ,4ש"הלעיל,לבפרשת:ראוכן.(הדין-לפסק(2)וכפסקה,שם)"מידתיאינוהואכי

.הדיוניהצדקשלמרכזישיקולהינההדיוןיעילותכיצוייןשם,502
דרכיעלראוייםבלתימכשוליםשיונחובליביעילותיתקיימושמשפטיםהציבורילאינטרס66

.(2001)730,732(3)נהר"פ,מרדכי'נוייס01/83א"רע:ראו,ניהולם
.אליההצמודוהטקסט,40ש"הלעילראו67
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לגרועכדיבכללותה130בתקנהאיןכי(ד)130בתקנהנקבעזאתלצד.כראיה
,המשפט-ביתמטעםהמומחהאתלחקורשלאלהסכיםהדין-בעלישלמכוחם
המומחהייחקרלאכזהובמקרה,לאואםוביןבהסכמהמונהאםביןוזאת
מתקשהבהםבמקריםדיוניתגמישותלאפשרכדי,זאתעם.המשפט-ביתמטעם

,שכנגדחקירהבלאבמחלוקתהמצויהשבמומחיותבשאלהלהכריעהמשפט-בית

[...]ראהאם"כאמורחקירהעללהורותהמשפט-לביתדעת-שיקולהתקנהמקנה
."שבפניוהמחלוקתבירורלשםבכךצורך

דבראחרית.ה

evening"אינהמומחהדעת-חוות clothesתןordinaly guess88",שהכתירהכפי
ורציניתמקצועיתהערכהלבססאמורההיא.מפורסמת68שיפוטיתמימרהאותה
במובן.בעצמולבצעהידעאוכליםאיןהמשפט-לביתאשרשבמומחיותבעניין

לראותאין,כןעל."ערבשללבוש"בעצמוהמסווהחולשלניחושהיאאין,זה
חשיבותה.במשפטהמובאותהראיותלשארביחסחורגתאחותמומחהדעת-בחוות
שלמטרותיובמימושמסייעתשהיאבכךנעוצהמומחהדעת-חוותשלהרבה

-המשפט-ביתידי-עלבסכסוךויעילהצורקתהכרעה:קרי-המשפטיההליך
מומחהדעת-חוותהגשת.שבמומחיותבענייןמחלוקתהצדדיםביןשנתגלעהמקום
טענותיוביסוסלצורךראיותלהבאתהיסודיתזכותואתמבטאתדין-בעלמטעם

הזכותואתלערכאותהגישהזכותאתמגשימההיאיותרהרחבובמובן,במשפט

שלאחרפןמבטאתהמשפט-ביתמטעםמומחהדעת-חוותהגשת.נאותלהליך
לצדדיםוהןהמשפט-לביתהןמסייעתהיא.השיפוטיההליךשלמטרותיומימוש
שניתנתמקוםהדבריםאמוריםובפרט,יותריעילבאופןהסכסוךלפתרוןלהגיע

מבטאתהיא,זהבמובן.המשפט-ביתמטעםמומחהלמינויהצדדיםהסכמת
הקשורבכלדיונייםכלליםשלעיצובם.הדיוןשליעילותובדברהאינטרסאת

שמדוברוביןהדין-בעלימטעםבמומחהשמדוברבין-מומחיםבעדויות
האינטרסיםלמכלולעירנותתוךשייעשהחייב-המשפט-ביתמטעםבמומחה
המצויותהחוקיותלזכויותלבבשיםוכן,לעילעמדנועליהםהחוקתיותולזכויות

3'מסתיקון.האזרחיהדיןסדרתקנותשלמזהגבוהנורמטיביבמעמדהןאף

ולהתוותמומחיםעדויותבענייןהדיוןאתלייעלמבקשהאזרחיהדיןסדרלתקנות
העומדותשהסוגיותמקוםהדיןבעליביןהסכסוךשלצודקלפתרוןהדרךאת
זכויותיהםוכיבודקיוםתוך,זאתכל.שבמומחיותענייניםמערבותהפרקעל

שנקבעוהדיונייםהמנגנונים.המשפטילהליךהצדדיםשלוהמהותיותהדיוניות
תוך,לצדדיםהמושכיםהאינטרסיםביןאיזוןנוסחתלשרטטמבקשיםבמסגרתו

173,168Pa404.Commonwealth(1961):ראו68 of

I

Pennsylvania.180.ע,Kerstetter.1ן;

Earl

074עס]5ח57010(1967):אצלהובא

~

,FAMOUS LEGN000,2,Frances McNamara.41.
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ראיותלהבאתהזכותמימושאת,גיסאמחד,המאפשרמידתיהסדרליצורביסיון

שיפוטיזמןבזבוזומניעתהדיוןייעולאת,גיסאומאידך,נגדיתלחקירהוהזכות

ביסודהעומדיםהשיקוליםעללהצביעביקשנוזהבמאמר.מיותרותוהוצאותיקר
התיקוןאםהשאלה.לעוררעשוישהתיקוןהשאלותמןמקצתעלולעמוד,התיקון
.השניםחלוףעםלהתבררעליהיהאאשר,נפרדתשאלההיא,יעדיואתהגשים
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