
  למי נתונה הסמכות העניינית בערעור על החלטה אחרת של רשם בכיר ?
  

 *צבי פפרברג, עו"ד

  

  

  :הצגת הסוגיה

 ,חוק בתי המשפטל )"62תיקון "(להלן:  621פורסם תיקון מס'  6/6/2011ביום  .1
, במסגרתו יצר המחוקק מעמד שיפוטי )"חוק בתי המשפט"(להלן:  1984 -תשמ"דה

 ."רשם בכיר"שלא היה קיים קודם לכן: 

המחוקק קבע הבדלים רבים בין רשם בכיר לרשם שאיו בכיר, לרבות באופן מיויו של  .2
), בתחולת סעיפים רלווטיים מחוק יסוד: 2רשם בכיר (ע"י הועדה למיוי שופטים

ובמיוחד  3ק בתי המשפט על רשם בכיר (באותם מקרים יראוהו כשופט)השפיטה וחו
 בהיקף הסמכויות שהועקו לרשם בכיר.

  כך, למשל: .3

"רשם בכיר רשאי לדון ולהחליט בתובעה אזרחית שסכום התובעה או שווי הושא 
שקלים חדשים, והוא אף אם עלה  50,000במועד הגשת התובעה איו עולה על 

לאחר מכן מחמת שערוך, הצמדה, ריבית, הוצאות משפט ושכר  הסכום או השווי
 4טרחת עורך דין."

 -) ו9(90), 6(90ובאופן דומה הועקו לרשם בכיר סמכות לדון בעייים כמפורט בסעיף  .4
  ) לחוק בתי המשפט.10(90

באשר להליכי השגה על החלטות רשם בכיר, הרי שהואיל ודין פסק דין של רשם (בין  .5
, הרי 5ין שאיו בכיר) כדין פסק דין של בית המשפט בו הוא מכהןשהוא בכיר וב

את ההסדר לעיין השגה על "החלטה אחרת" של  62שהמחוקק דרש לקבוע בתיקון 
 רשם בכיר.

                                                 

 .928), עמ' 6/6/2011( 2299פורסם בס"ח  - 2011-א"), התשע62מס  המשפט (תיקון בתי חוק 1
 .62ן א לחוק בתי המשפט, שהוסף במסגרת תיקו84סעיף  2

, 5יסוד: השפיטה, והוראות סעיפים -לחוק 14עד  11, 9, 7עד  5"לעיין הוראות סעיפים א(ב) לחוק בתי המשפט קובע: 84סעיף 3
  , יראו רשם בכיר כאילו היה שופט."46-ו 24א עד 16, 15, 14, 12, 11א, 7

  א(ב) לחוק בתי המשפט.85 א(א) לחוק בתי המשפט. וראה הסייגים לסמכות השיפוט המפורטים בסעיף85סעיף 4

 (א) לחוק בתי המשפט.96סעיף  5
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  קובע: חוק בתי המשפט) ל1(א96סעיף  .6

"החלטה אחרת של רשם בכיר, דיה, לעיין ערעור, כדין החלטה אחרת של בית 
  ש רשם בכיר"המשפט שבו הוא משמ

(שעולות בעיקר ביחס להחלטות  , בהקשר זה שתי שאלות עיקריותיתן להעלות .7
  :)6רשמים בכירים בבית משפט השלום וערעור עליהן

) לחוק בתי המשפט משום תיחום 1(א96האם אין לראות בהוראות סעיף  .7.1
(להלן:  בקשת רשות ערעורסמכותו העייית של בית המשפט המחוזי לדון ב

רק לעיין החלטות שיתו בגדר של רשם בכיר  "החלטה אחרת"על  )"בר"ע"
, 62בתיקון  ביחס לרשם שאיו בכיר  הסמכויות היתרות שהועקו לרשם בכיר

דים  –ואילו החלטות רשם בכיר שהין החלטות שבסמכות רשם שאיו בכיר 
 ? לעיין ערעור כדין החלטות רשם שאיו בכיר

בתי המשפט המחוזיים לא תוקצבו בתקציב גדול האם אין לראות בעובדה כי  .7.2
איה בגדר  – 62יותר ולא מוו תקי שופטים מחוזיים וספים וכח תיקון 

שיקול עצמאי לקבוע כמדייות כי בר"ע על החלטות רשם בכיר יוגשו לפי סעיף 
) לחוק בתי המשפט רק ביחס לסמכויות היתרות שיש לרשם בכיר ביחס 1(א96

 ? רלרשם שאיו בכי

מדובר בשאלות מהותיות ועקרויות שכן, כידוע, השגה על החלטה אחרת של רשם  .8
ואילו השגה  7שאיו בכיר היה בהליך ערעור בזכות לבית המשפט בו הוא מכהן כרשם

  .8על החלטה אחרת של שופט היה בהליך בר"ע לבית המשפט שמעליו

לה אם הערעור הוא בסכות הבדל קיים אם כן, הן בערכאה הרלווטית לערעור, הן בשא .9
 .9להגשת ערעור/בר"ע או ברשות והן לשאלת המועדים

, ת משקלומערכתית כבד בעיות ,המעלות, ללא ספק 10הגם שמדובר בשאלות כבדות .10
אשר טרם דוו לגופן ע"י בית המשפט העליון וקיימת מחלוקת פוסקים בבתי 

לשתי השאלות היה סבור, כי התשובה  מחברהרי שה – המשפט המחוזיים לגביהן
(גם  החלטה אחרת של רשם בכיר כלהסמכות העייית לדון בבר"ע על שלילית וכי 

  .תוה לכב' בית המשפט המחוזי בלבד –אם היא מצוייה בסמכות רשם שאיו בכיר) 

  

                                                 
מרכז, הרי שרוב הרשמים המכהים בבתי משפט השלום  –בהתאם למידע שמסר למחבר מאת שופט כבד בבית המשפט המחוזי  6

לום באותם מכלל תקי שופטי הש 20%במחוז מרכז הים "רשם בכיר", הגם שמספרם הכולל איו עולה על התקן המקסימלי של 
 א(ב) לחוק בתי המשפט).84בתי משפט (כמצוות סעיף 

"החלטה אחרת של רשם שאיו רשם בכיר יתת לערעור לפי בית המשפט שבו הוא (ב) לחוק בתי המשפט קובע: 96סעיף  7
  .משמש רשם, ורשאי בית המשפט לדון בו בשופט אחד"

  (ב) לחוק בתי המשפט.52המחוזי: סעיף בר"ע על החלטה אחרת של שופט שלום היה לבית המשפט  8

, היו: בתוך )"תסד"א"(להלן:  1984 -לתקות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד  399תקה לפי  מועד להגשת בקשת רשות ערעורה 9
 , בתוך עשרים יום.400שלושים יום, ואילו המועד להגשת ערעור בזכות על החלטת רשם היו, לפי תסד"א 

משה כהן חברה לבין והשקעות בע"מ '  12-06-30388מרכז) -ע"י כב' הש' רמי אמיר בתיק רע"א (מחוזי שאלות דומות הועלו, 10
"...על הצדדים להערך שלשוה:  18/6/2012בעקבות החלטה מיום  24/6/2012, בדיון שערך ביום קאמי כסים והשקעות בע"מ

,  לחוק בתי המשפט לאחר תיקוו." 96אויה להוראות סעיף לדיון בשאלת הסמכות העייית לדון בבר"ע ובשאלת הפרשות הר
בעיין בר"ע על החלטת כב' הרשמת הבכירה מרי יפעתי מבית משפט השלום בתיה בה דחתה בקשה להותיר על כם עיקולים 

ופו של יום ולמרות . בס46787-10-11ת') -בת.א. (שלום 11בהליך מס'  15/5/12זמיים ו/או להטיל עיקולים זמיים (החלטה מיום 
טעות הצדדים בכתב בעיין, לא יתה החלטה בושא הסמכות העייית כאמור וכח פשרה אליה הגיעו הצדדים להליך. יצויין כי 

 בתיק דן לכב' הש' אמיר. 3המחבר ייצג את המבקשת בהליך זה. רשימה זו מבוססת על טיעוים בכתב שהוגשו בעיין בהליך מס' 
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  ?לחוק בתי המשפט 1א 96סמכות עייית לפי סעיף למי תוה ה

שהתייחסו, ולו קיימים מספר פסקי דין  כבר ,חדש יחסית היו 62 למרות שתיקון .11
  על החלטה אחרת של רשם בכיר. העייית בערעור לסמכות בעקיפים

למיטב הידיעה, עד מועד כתיבת מאמר זה קיימת רק התייחסות אחת, אגבית, של בית  .12
סוגיית ההבחה בין רשם בכיר לרשם שאיו בכיר והערעור בעיים, המשפט העליון ל
  :11 פלקסרין וזאת בפס"ד בעי

) מחיל דין חוק בתי המשפט(להלן:  1984-,התשמ"ד[וסח משולב] חוק בתי המשפט"
רשם החלטה אחרת של שוה על סוגים שוים של החלטות אחרות שאין פסק דין. 

. בזכות לפי בית המשפט שבו הוא משמש רשם יתת לערעור שאיו רשם בכיר
לעומת זאת, על (ב)לחוק בתי המשפט). 96ערעור זה יידון, ככלל, בשופט אחד (סעיף 

החלטה אחרת של שופט אין זכות ערעור, אלא היא כפופה למתן רשות מאת שופט 
  צ.פ.) -(ההדגשות שלי  . "(ב) לחוק בתי המשפט)41של ערכאת הערעור (סעיף 

: החלטה אחרת של רשם בכיר תידון בערעור כמו לאו –מכלל הן אתה למד שיתכן,  .13
 קרי - הוא מכהן החלטה אחרת של בית המשפט בו

בבר"ע על , דן כב' בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' הש' א. קיסרי) 12קמפףעיין ב .14
הגם שלא זקק לשאלה ו, החלטת רשם בכיר בעיין הותרת עיקולים זמיים על כם

לא רק שראה עצמו מוסמך עייית לדון בסוגיה אלא שדן העייית, יצויין שסמכותו 
  .בה לגופו של עיין וקבע כי יש להשאיר את העיקולים הזמיים על מכום

  ובלשון כב' הש' קיסרי:

על  1984-חוק בתי המשפט תשמ"דל )1(א96בקשת רשות ערעור על פי סעיף "
' זיתוי)  הרשם הבכיר(כבוד  של בית משפט השלום בחיפה יררשם בכהחלטתו של 

("ההחלטה") שלפיה הוא הותיר על כם חלק מן העיקולים שהוטלו  28.5.12מיום 
 צ.פ.) -(ההדגשות שלי  ".3.5.12ביום  על פי החלטת קודמת שלו שיתה

אין חולק כי מדובר בהחלטה אחרת בעיין המצוי גם בסמכות רשם שאיו בכיר,  .15
ולמרות זאת ראה עצמו כב' בית המשפט המחוזי בחיפה כמוסמך עייית לדון בבר"ע 

  ) לחוק בתי המשפט.1(א96לפי סעיף 

  

  

                                                 
  ). ,4/6/12בו (אברהם פלקסר ' בק אוצר החייל בע''מ   /12121רע"א  11

 545) 83( 2012דיים מחוזי , י.  קמפף הקו המעוצב בע"מ ואח' ' בירמן עצים ופרזול בע"מ 12-06-33383 חי')-(מחוזי רע"א 12
)26/06/2012(.  
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בעיין שהובא בפיו ברמ"ש  אוט) קבע(כב' הש' ורדה פל מרכז -גם בית המשפט המחוזי  .16
12-04-923613:  

יש להשיג על החלטה שיתה על ידי רשם בכיר כפי שמשיגים על "
הגשת בקשת רשות  - החלטה אחרת של בית המשפט לעיי משפחה 

  .וכך פעל מבקש - לבית המשפט המחוזי 

ותקת היה סמכות עצמאית ומ 'רשם בכיר'למעלה מן הצורך יצויין, כי סמכות 
מעמד הרשם הבכיר וסמכויותיו עוגו בחוק  שאיו רשם בכיר. 'רשם'מסמכותו של 

בתי המשפט, ובאשר אליו קבעה היררכיית ערעור מיוחדת ושוה מזו המתייחסת 
  .לרשם שאיו רשם בכיר

ראה כי לא יתן להפריד בין סמכויותיו השוות של רשם בכיר, לעיין סדרי הדין 
  ...בערעור.

כן אין לקבל את העולה מהבקשה לדחייה על סף, לאמור כי יש לאבחן בין על 
לעיין סדרי  'רשם בכיר', לבין החלטותיו כ'רשם'החלטות בית משפט קמא בשבתו כ

  14צ.פ.) -(ההדגשות שלי "הדין בערעור.

אופן דומה, כאשר הגיע עיין דומה בפי כב' בית המשפט המחוזי בתל אביב בעיין ב .17
  :קבע 15מוזגרשוילי

בית משפט זה יושב בערעורים על החלטות רשם בימ"ש השלום רק כאשר יתו על "
 –) ו(ב) לחוק בתי המשפט) [וסח משולב], תשמ"ד 1(א 96(ראו סעיף  ידי רשם בכיר

א הבר"ע עולה כי יתו על ידי כב' רשם בית משפט ). מעיון בהחלטות שו1984
 השלום שאיו רשם בכיר."

  :, פסק16בית מדרש עמק הלכהובעיין  .18

החלטה אחרת של רשם בכיר, דיה, ') לחוק בתי המשפט 1(א 96"בהתאם לסעיף 
. 'לעיין ערעור, כדין החלטה אחרת של בית המשפט שבו הוא משמש רשם בכיר

ככלל,  .ההחלטה איה בערעור כפי שעשה במקרה דן לפיכך הדרך להשיג על
  ."משהוגש ערעור במקום בר"ע, אין מקום להפוך את הערעור לבר"ע

  היו בר"ע בפי כב' בית המשפט המחוזי ! , לכאורה,כלומר: ההליך הכון

, להשיג על החלטה אחרת של רשם בכיר חברודוק: כל סיון, שהוא מוטעה לדעת המ .19
  ! דחו על הסףבו הוא מכהן השלום בפי בית משפט 

  

                                                 
  .)"12-04-9236פס"ד ברמ"ש "(להלן:  )28/05/2012( 738) 64( 2012, דיים מחוזי ד.א.ד 'א.ד  12-04-9236מרכז) -ש (מחוזי"רמ 13

 , עלה כי לא הוגשה בקשת רשות ערעור על ההחלטה דן.12-04-9236מבירור שערך המחבר עם מי מבאי הכוח בתיק רמ"ש  14

 .) ,1/2/2012בו (משה מוזגרשוילי ' מירב בראי 12-01-16458ת"א) -מחוזיא ("רע 15

  ). ,20/3/12בו (טלי לוי ואח-בית מדרש עמק הלכה בי ברק ' מהו"ת 12-02-56455 ת"א)-(מחוזי ע"ר 16
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  :קבע 17 קורומהעיין כך למשל ב .19.1

החלטה אחרת של רשם בכיר, ') לחוק בתי המשפט 1(א 96"בהתאם לסעיף 
דיה, לעיין ערעור, כדין החלטה אחרת של בית המשפט שבו הוא משמש 

לפיכך, הדרך להשיג על החלטת הרשם הבכיר איה בערעור . 'רשם בכיר
  צ.פ.) -(ההדגשות שלי  ."ט השלוםלבית משפ

  :, שם פסק19אברהיםובעיין  18חיפסעיין כ"ל ב .19.2

"באשר לסיכויי הערעור, אי סבור כי סיכויי הערעור אים גבוהים ממספר 
) לחוק בתי המשפט החלטה אחרת 1(א96טעמים. ראשית, על פי לשון סעיף 

ית המשפט שבו של רשם בכיר, דיה לעיין ערעור כדין החלטה אחרת של ב
על פי לשון החוק, ראה לכאורה כי היה על המבקש הוא משמש רשם בכיר. 

להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי ולא ערעור/בר"ע לבית 
 צ.פ.) -(ההדגשות שלי  ."משפט השלום כפי שעשה בפועל

  :פסק 20רגבעיין ב .19.3

-ב] התשמ"ד) לחוק בתי המשפט [וסח משול1(א 96"בהתאם להוראת סעיף 
דין החלטת רשם בכיר לעיין ערעור כדין החלטת בית המשפט שבו , 1984

 ."הוא משמש רשם בכיר, ומשום כך אין לבית משפט זה סמכות לדון בערעור
 צ.פ.) -(ההדגשות שלי 

  :, קבע21תעמיסוואילו בעיין  .19.4

, 1984-) לחוק בתי המשפט [וסח משולב], התשמ"ד1(א96"בהתאם לסעיף 
לדון בערעור על החלטה של רשם בכיר, איה תוה לבית משפט זה. הסמכות 

  אי מורה על מחיקת הערעור."

להעביר ערעור שהוגש בפיו בחיפה , ציווה בית משפט השלום 22שלוש ' סלאמהעיין ב .20
  על החלטת רשם בכיר לכב' בית המשפט המחוזי שהיו המוסמך עייית.

חיפה אליו הועבר -י כב' בית המשפט המחוזיהמשפט עולה כ-ואכן, מבדיקה באתר ט
ה עצמו מוסמך עייית לדון בתיק, אלא אף החליט ביום אושר זו בלבדלא , 23התיק

  גירון):-(כב' הש' ישראלה קראי 2/7/12

                                                 
 ).3/5/2012(, בו ה סקה קורומה  'אסר גאיםמד 12-04-28444ת"א) -שלוםר ("ע 17

 .) ,22/4/12בו (עירית שפרעם ' לביב חיפס 12-04-25883חי') -שלום( .ר.ע 18

 ) ,13/3/12בו (ישראל בע"מיוסף איברהים ' כרטיסי אשראי ל 11-10-25396חי') -ת"ת (שלום 19

 ).29/5/12בו (, מיכאל חי רגב ' בק לאומי לישראל בע"מ 12-05-53282חי') -שלוםא ("עש 20

 ).27/4/12בו (, ) בע"מ2005יהול ואחזקה בע"מ ' תובותיו בעמק ( -תעמיסו 12-02-50934חי') -שלוםר ("ע 21

 102) 80( 2012, דיים שלום יוסף סלאמה , לירן וייקור , אהרן בלזר , שרגא בלזר 'חיים שלוש  12-06-32693) 'חי-ר (שלום"ע 22
)19/06/2012( 

  .סלאמה 'שלוש  12-06-32693) 'חי-מחוזי(: רע"א שקרא כיום 23



- 6 -  

"בשל העובדה שתיק זה היו בר"ע, אכן יש מקום להורות על החזר הפרשי אגרה 
  שגבו ביתר, וכך אי מורה...

לעיל מדובר בבר"ע, הרי שבשלב זה אי מורה על ביטול דרישת מאחר וכאמור 
  הערבון והשבת הסכום אשר הופקד למערערים..."

ים בתי הפרקטיקה הוהגת בערכאות השוות והפרשות לפיה פועלראה כי היה כי כן,  .21
  מצביעים על סמכות עייית לבית המשפט המחוזי. – שוים שזקקו לעיין משפט

  

 :יים מצביעים על סמכות עייית לכב' בית המשפט המחוזישיקולים פרש

, מעלה כי אין, לכאורה, לחוק בתי המשפט 62עיון בכל הליכי החקיקה שהובילו לתיקון  .22
לחשד כי אין סמכות עייית לכב' בית המשפט המחוזי לדון בבר"ע החלטות  עילהכל 

 אחרות מכל סוג של רשם בכיר.

שפט, לא סייג בכל דרך את סוגי ההחלטות האחרות של לחוק בתיק המ 62תיקון מס'  .23
החלטה אחרת של רשם בכיר  כי השגה על כלפשט לשוו מצביע לכאורה, ו ,רשם בכיר

תהיה כהשגה על החלטה אחרת של בית  (גם אם ההחלטה בסמכות רשם "רגיל"),
 :קרי, לעיין החלטת רשם בכיר של בית משפט השלוםהמשפט בו מכהן הרשם הבכיר (

  בר"ע למחוזי).

הועלה עיין זה  , באשררשם בכירמשרת כלל לא זכר עיין  – 24המקורית בהצעת החוק .24
  .25רק בשלב הדיון בועדת חוקה חוק ומשפט לקראת קריאה שיה ושלישית

ים וכח הפרשות כי הם המשפט המחוזי יאודות העומס שוצר על בת ההתשובה לשאל .25
  בועדת חוקה, חוק ומשפט:ה"ל ן , דוה בדיובעלי הסמכות העייית

ראש תחום  –כב' מהל בתי המשפט הש' משה גל שאל ע"י ד"ר פרץ סגל  .25.1
יצור עומס ת) לחוק בתי המשפט לא 1(א96במשרד המשפטים אם הוספת סעיף 

על בתי המשפט המחוזיים (בגין הליכי השגה על כל החלטות רשמים בכירים של 
  ד מעט יותר הרי שמדובר בתיקון חשוב.בית משפט השלום) ועה שגם אם יכבי

  :26חוק, חוקה ומשפט וכאמור בפרוטוקול ועדה

  פרץ סגל:"

לי אין התגדות לעיין. אם מהל בתי המשפט סובר שזה לא יכביד על בתי 
  - - -המשפט המחוזיים

  משה גל:

  ,יכול להיות שזה יכביד במעט, אבל אי חושב שזה תיקון חשוב וכון.  

                                                 
 .8), עמ' 13/10/2010( 540הצ"ח ממשלתיות   24

 (התפרסם באתר הכסת). 18/5/2011, 388דיון בועדת חוקה, חוק ומשפט: פרוטוקול  25

 .24שם, עמ'  26
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לחוק בתי  62תקים לשופטים וכח מה שהפך לימים לתיקון  גם שאלת תוספת .25.2
דע לועדת חוק, חוקה , והו27המשפט, דון במפורש בועדת חוק חוקה ומשפט

, ף התקציביםאשרה רודב, רפרטית ממשל ומיהל באגגב' (לרבות ע"י  ומשפט
תקים וספים של שופטים ואף יתה  25הוספו לכל הפחות ) כי משרד האוצר

בכדי להתמודד עם  –ת בתי המשפט תוספת תקציבית משמעותית לההל
  .לחוק בתי המשפט 62העומס שוצר בעקבות תיקון 

 

כך מספר הרשמים הבכירים א(ב) לחוק בתי המשפט מגביל את 84סעיף ממילא:  .25.3
אחוזים ממספר התקים של שופטים המכהים בבתי  20לא יעלה על ש"

חשש ל"הצפה" של בתי המשפט  ,, לכאורהכך שאין -  ..."משפט השלום
 .28המחוזיים בבר"ע על החלטות רשמים בכירים

לחוק בתי  62בדבר הכסת בדיון לקריאה שיה ושלישית שהסתיימה בקבלת תיקון  .26
לא הועלתה כל הסתייגות מן הקביעה הקטגורית כי כל החלטה אחרת של  – 29המשפט

  ותו בית משפט.רשם בכיר תידון מבחית ערעור כהחלטה אחרת של שופט א

גם מבחיה פרשית יש להעדיף את פרשות החוק כפשוטו באשר: לדעת המחבר,  .27
 "30קודת המוצא לפרשות היה לשון החוק"

  :31תרוע"י בית המשפט העליון בפס"ד  הכללים לפרשות חוק סוכמו .28

"עייו בפרשות הוראת חוק, וכמושכלות יסוד,תחילתה של הפרשות בלשון החוק 
בבירור תכליתו, כאשר מבין מגוון האפשרויות הלשויות שהחוק עשוי והמשכה 

לשאת, יש לבחור את האפשרות הלשוית המגשימה את תכליתו באופן המיטבי 
), להלן: 1993( 80-89(כרך שי)  רשות החקיקהפ –ברק פרשות במשפט (אהרן 

ברק). מהי תכלית זו? 'תכלית זו היא המטרות, היעדים, האיטרסים, הערכים, 
במשפט  רשות תכליתיתברק פהמדייות, והפוקציה שהחוק ועד להגשים' (אהרון 

). אכן:'החוק הוא יצירה ורמאטיבית, הבאה 148-149); ברק, בעמ' 2003( 398
להגשים תכלית חברתית, והוא ביטוי למדייות. על הפרשן לחשוף, מבין קשת 

 40/80 ד"האפשרויות הלשויות, אותה משמעות אשר תגשים את מטרת החוק' (
)); 'תפקידו של הפרשן איו רק לחשוף את 1982( 715, 701) 3(קיג ' כהן, פ"ד לו

קשת המשמעויות הלשויות שהדיבור יכול לשאת. זהו תפקידו של הבלשן,אך 
שת השופט איו אך בלשן... תפקידו של הפרשן הוא להכריע, איזו מבין ק

המשמעויות הלשויות היא המשמעות המשפטית, כלומר, המשמעות המגשימה את 
רשות כוללי האידרא, עמותה ' בית  267/88 בג"צתכלית החקיקה ומטרותיה' (

  )). "1989( 736, 728) 3(המשפט לעייים מקומיים, פ"ד מג

  

                                                 
  .4-2שם, עמ'  27

 לעיל. 6אך ראה תוים אחרים בה"ש  28

  .30/5/2011 – 18כסת  324פורסם בדבר הכסת, ישיבה   29

 ). ,21/9/2010בו (מהל מע"מ ומס קיה תל אביב ' אמקור מקררים בע"מ  5717/05ע"א  30

 ). ,7/9/2010בו (Sun Pharmaceutical Industries Ltdתרו תעשיה רוקחית בע"מ '  7414/08א "ע 31
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ע"י  -תכלית החוק, לרבות העובדה כי רשמים בכירים ממוים באופן דומה לשופטים  .29
–לחוק 14עד  11, 9, 7עד  5הוראות סעיפים כמו גם החלת , 32הועדה למיוי שופטים

לחוק בתי  46–ו 24א עד 16, 15, 14, 12, 11א, 7, 5יסוד: השפיטה, והוראות סעיפים 
כמו גם הליכי החקיקה ובמיוחד דיוי ועדת , 33הם כאילו הם שופטיםהמשפט עלי

  :על כוות המחוקק למדים, לכאורה,מ – חוק, חוקה ומשפט

יצירת משרה של רשם בכיר, כאשר דין החלטותיו של רשם בכיר בבית משפט השלום 
ומכאן הקביעה כי ערעורים על  –כדין החלטות שופט של אותו בית משפט  -

 .רוכזו כולם בבית משפט המחוזיהחלטותיו י

יש להעדיף את הפרשות לפיה אין לפצל הליכי ערעור על בוסף לכך, הלכה היא כי  .30
יוגש ערעור  –החלטות אחרות של רשם בכיר (כך שעל החלטות שבסמכות רשם "רגיל" 

יוגש בר"ע  –בזכות לבית משפט השלום ועל החלטות בתחום היתר שהועק לרשם בכיר 
  ט המחוזי).לבית המשפ

  :34אביזמילפרשת בע"י בית המשפט העליון כך קבע 

העובדה שהכרעת בית המשפט המחוזי מביאה לפיצול "וברוח האמור מעלה, אף 
פיצול הליכי ההשגה, ... סמכויות בין הליכי ההשגה השוים איה תומכת באימוצה

המאפשרת  מעבר לסרבול ולחוסר היעילות הכרוך בו, לא יאפשר איפוא ראיה כוללת
תוצאה צודקת ומאוזת, וישלול את הגמישות הרצויה שמאפשר הדיון בשי סוגי 

 צ.פ.) -(ההדגשות שלי  ."העייים במאוחד

לא רק  , לדעתו,ודוק, פרשות לפיה יש לפצל בין החלטותיו של אותו רשם בכיר, עלולה .31
  ליצור עומס, בלבול, החלטות סותרות והכבדה מערכתית.

 לול להיות גם בלתי אפשרי מעשית !פיצול שכזה ע

 כך למשל: .32

בהתאם ₪  50,000 -טול מקרה בו רשם בכיר דן בתובעה שסכומה מוך מ .32.1
  א לחוק בתי המשפט (ועושה כן ככל שופט של אותה ערכאה).85לסעיף 

במהלך הדיון בתובעה בפי כב' הרשם הבכיר (יח: בקדם משפט) מבקש  .32.2
 התובע מספר בקשות מקדמיות:

 להטלת עיקולים זמיים. בקשה .32.2.1

  בקשה למיוי אפוטרופוס לדין למי מהצדדים. .32.2.2

מומחה קודם לבירור "ד שיש צורך בחו מטעהמיויו של מומחה,  .32.2.3
 בירורה.תובעה או לפי המשך בה

  במסגרתה. כיםבוגע לשמיעת תובעה או הליכלשהי  הדחופ הבקש .32.2.4

                                                 
  א(א) לחוק בתי המשפט.85סעיף  32

  א(ב) לחוק בתי המשפט85סעיף  33

  ). ,21/11/2010בו (מדית ישראל ' יצחק אביזמיל  6442/10ש "בר 34
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 בסיום הדיון, הרשם הבכיר ותן החלטה לפיה: .32.3

יתן עיקול זמי לעיין תבע פלוי אך קובע כי על תבע הוא מסרב ל .32.3.1
 פלוי ליתן ערובה לתשלום הוצאות המשפט.

 כמו כן הוא דוחה הבקשה למיוי אפוטרופוס לדין. .32.3.2

מצווה על מיוי מומחה מטעם בית המשפט, אך מצווה על התובע (וכח  .32.3.3
שכר המומחה ערובה לתשלום הוצאות  דרישת התבע) להפקיד

 והמשפט.

  וחה הבקשה הדחופה בוגע לשמיעת התובעה.ד .32.3.4

  לאן יפה ? –התובע מבקש לערעור על ההחלטה ה"ל  .32.4

פשיטא: יגיש בר"ע על כל  – )1(א96ה הפרשית של פשט סעיף לגיש .32.4.1
  חלקי ההחלטה לכב' בית המשפט המחוזי.

  וך כמעט בלתי פתיר !במדובר במ –לגישת הפרשות ה"מפצלת"  .32.4.2

  לפי הפרשות "המפצלת": .32.5

  ובר בהחלטה אחרת תוך כדי דיון בתובעה שבסמכות רשם בכיר !מד .32.5.1

 מצא גם בסמכות רשם "רגיל". –סירוב ליתן עיקול זמי  .32.5.2

 .35מיוי מומחה מצא בסמכות רשם בכיר בלבד .32.5.3

  .36מגד חיוב בערובה להוצאות משפט היה גם בסמכות רשם רגיל .32.5.4

  .37היא בסמכות רשם בכיר בלבד –שאלת מיוי אפוטרופוס לדין  .32.5.5

בקשות דחופות בוגע לשמיעת תובעה, ערעור או הליך "כך גם  .32.5.6
 .38"אחר

כלום יעלה על הדעת כי אותה החלטה של רשמת בכירה תידון בחלקה בערעור בזכות  .33
 .בפי כב' שופט שלום ובחלקה בבר"ע בפי כב' בית המשפט המחוזי

על לדון בבר"ע אין סמכות עייית  המחוזילבית המשפט פרשות לפיה כי מגד, יתכן  .34
דווקא עלולה החלטות רשם בכיר בעייים שסמכותו חופפת סמכות רשם "רגיל", 

על החלטת  ולהביא השגותי בעל דין המבקשזכויות המהותיות והדיויות של  להלום

                                                 
  ) לחוק בתי המשפט.10(90ראה סעיף   35

  ) לחוק בתי המשפט.1(90ראה: סעיף  36

  ) לחוק בתי המשפט.6(90ראה סעיף   37

  ) לחוק בתי המשפט.9(90ראה סעיף  38
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באשר לפי פרשות זו מדובר בערעור בזכות (הגם שלשופט בית משפט  בכיר, םרש
ן הלכה היא כי יש להעדיף פרשות המעיקה שכ השלום בו מכהן אותו רשם בכיר),

  :(ומתה אותה, למשל: ברשות זכות לערער על פי פרשות השוללת זכות ערעור

"במישור הערכי זכאי אדם ליומו הערעורי... 'יש להעדיף פרשות המקיימת את זכות 
  39"הערעור על פי פרשות השוללת אותה'

כות העייית ידון לפי כל שוא אחר ואף בהקשר זה יצויין כי מן הראוי שעיין הסמ .35
 יועלה ביוזמת בית המשפט לפיו מוגשת השגה כ"ל על החלטה אחרת של רשם בכיר.

  כי: 40הלכה היא .36

"דיה של שאלת הסמכות העייית בכלל וסמכות ההרכב בפרט להיחתך בתחילת 
  המשפט."

  פסק: 41חבסבעיין ו .37

המשפט בדיוים - להיקבע בטרם יחל בית עיין לו בשאלה של סמכות, והיא חייבת"
 לגופו של עיין..."

  הלכה היא כי מקום בו יש חשש כי אין סמכות עייית, הרי שלפי דיון לגופו של עיין: .38

המשפט עצמו חייב בבדיקת העובדות אשר מקות לו את הסמכות, אפילו לא -בית" 
 42חלקו הצדדים על עין הסמכות"

ן בעיין יקבע כי אין לא סמכות עייית, הרי שאין מקום ממילא באם בית המשפט ההד .39
לבזבז זמן שיפוטי יקר על דיון לגופו של עיין הואיל והלכה עליה חזר בית המשפט 

  היה: 43פרדוהעליון בפרשת 

"פסק דין שיתן בחוסר סמכות עייית בטל מעיקרו, ומשמעות הדבר היא, כי אין לו 
ת העובדתיות הכלולות בו כדי לחייב את הצדדים כל תוקף משפטי וכי אין בקביעו

 להליך."

סבור כי אין לו סמכות מחוזי בית המשפט מן הראוי לציין, בהקשר זה כי מקום בו  .40
לדיון בבר"ע על החלטה אחרת של רשם בכיר (בגדר סמכות התוה גם לרשם עייית 

ו מוסמך עו בכיר), או מקום בו בית משפט שלום סבור כי איית לדון בערעור שאייי
לחוק בתי  79לעשות שימוש בסמכות לפי סעיף שראוי הרי על החלטת רשם בכיר, 

  .לפי גישת המעבירהמשפט ולהעביר את ההליך לבית המשפט המוסמך 

  לחוק בתי המשפט: 79לשון סעיף 

                                                 
; 762, 754) 4( , פ"ד חמדית ישראל ' עין דור 3186/03בר"מ ; ) ,01021/11/2בו (מדית ישראל ' יצחק אביזמיל  6442/10בר"ש  39

 13פסקה  )פורסם בבו, (סופר ' שר העבודה והרווחה 5580/98בג"ץ ; 221) 3( , פ"ד מטשפיגל ' מדית ישראל 2708/95בש"פ 
ש' לוין,  ה:; לעיין מהותו של הערעור האזרחי, ראלפס"ד 6פסקה  )פורסם בבו( קוזלי ' מדית ישראל 3268/02רע"פ ; לפס"ד

  ).207-203, תשס"ח) 2(מהדורה  מבוא ועקרוות יסוד -תורת הפרוצדורה האזרחית 

  .581) 1מח ( ,מדית ישראל ' ירון תלמי 4912/91פ"ע 40

 .345, 337) 4, פ''ד ד (חבס ' חבס 6558/99רע"א  41

  .788) 1לב (פ"ד   ,שומרי אמוים בע"מ'  אדלר  613/77א"ע 42

  .641) 5, פ''ד מו(דיאל פרדו ' מדית ישראל 255/89ע"א  43
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מצא בית משפט שאין הוא יכול לדון בעין שלפיו מחמת שאיו בסמכותו   (א)"
יית, והוא בסמכותו של בית משפט או של בית דין אחר, המקומית או הע

רשאי הוא להעבירו לבית המשפט או לבית הדין האחר, והלה ידון בו כאילו 
הובא לפיו מלכתחילה, ורשאי הוא לדון בו מן השלב שאליו הגיע בית המשפט 

  הקודם.

  ".בית המשפט או בית הדין שאליו הועבר עין כאמור, לא יעבירו עוד  (ב)

  :44ג'יוסוכמה בפס"ד  (א)79לעיין סמכות ההעברה לפי סעיף  הלכה היא כי .41

  "בדרך כלל לא ימאן בית המשפט לעשות שימוש בסמכות זו..."

את הבר"ע לדחות כך או כך, ספק אם בית המשפט הסבור כי איו מוסמך עייית רשאי  .42
  :ות עייית)(להבדיל מדחיה בגין חוסר סמכ לגופו של עייןערעור שבפיו  /

  :היא כימלפי בית המשפט העליון הלכה מושרשת  .42.1

"פסק דין שיתן בחוסר סמכות עייית בטל מעיקרו, ומשמעות הדבר היא, כי 
אין לו כל תוקף משפטי וכי אין בקביעות העובדתיות הכלולות בו כדי לחייב את 

  45הצדדים להליך"

  :פסק 46ובמקום אחר .42.2

  לים קוגטים היורדים לשורשו של עיין.""כללי הסמכות עייית הים כל

  , לפיהם: 47ד' שורץפרופ' כן יאים לעייו דברי המלומד  .42.3

של כל אחת מערכאות השיפוט  'הושאית'"הסמכות העייית היה הסמכות 
הסמכות העייית יורדת השוות. להבדיל מהסמכות המקומית, 

וצאת הדיון לשורשו של העיין. דהייו בהעדר סמכות עייית, ת
. שלא כבהליכים אחרים של דיון אזרחי התוים להסכמותיהם של בטלה

הסמכות העייית היה קוגטית ואין בכוחם של בעלי הדין בעלי הדין, 
התפיסה המשפטית העומדת . ... להקותה לערכאה שיפוטית עדרת סמכות

ית היייערך בהיעדר סמכות עה תפיסת ביסוד הבטלות של תוצאת הדיון ש
הכשרות. לפי תפיסה זו, אין בית המשפט מוסמך לדון מבחית הסמכות 

דיון בעיין שבית . העייית אלא במה שהקה לו המחוקק במפורש
המשפט לא הוסמך לדון בו היו בבחית 'אולטרה וירס' בית 

  .צ.פ.) -(ההדגשות שלי  "המשפט והוא בטל

  

  הלכה היא כי:ממילא  .43
                                                 

  .689) 4, פ"ד מח (ברבי ' ברבי 4272/91; ע"א 677, 673) 1, פ"ד ג (ג'יו ' האגודה האיטלקית 4491/97ע"א  44

  ).1992( 656, 641) 5, פ"ד מו (פרדו ' מדית ישראל 255/89ע"א   45

  ). ,24/3/09בו (יתפלוי ' פלו 9343/08 א"רע 46

סדר דין אזרחי "ד' שורץ ; וראה גם: 327, 295 עיוי משפט כא "תחולתו של עקרון תום הלב בסדר הדין האזרחי"במאמרו  47
 .89 – 88(תשס"ז)  , תהליכים ומגמות"חידושים
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חייתה על הסף הן בגדר אמצעים, הקטים בלית ברירה, ופתרון "מחיקת תובעה או ד
כן, שבית המשפט יבכר -עייי של כל מחלוקת, לגופה, הוא לעולם עדיף. רצוי, על

פורמאליסטי, אשר מהווה לפעמים -תמיד דיון עייי בפלוגתא על פי פתרון דיוי
ההתדייות סביב  סוף פסוק לתיק הקוקרטי, אולם איו סוף הדרך מבחית המשך

  48אותו עיין."

יש להוג בסילוק על הסף בזהירות רבה ובצמצום ואף קבע כי  49צוקיתובעיין  .44
במקרים גבוליים יש להמע מסילוק על הסף ולעשות כן רק במקרין חריגים ויוצאי 

  .דופן

לכאורה לסמוך ן בו את שתי הפרשויות דן יתבמקרה בו מדובר בחיקוק חדש יחסית,  .45
הרי לשון החוק והן על פסיקת בתי משפט על ערכותיהם השוות (כמפורט לעיל), על 

 ן תחת ידואי לגישת בית המשפט הדן בעיין, להמע מסילוק על הסף ואם שמן הראוי
  .לדעתו המקרה להעביר לבית המשפט המוסמךבדיוק זה  -עייית סמכות 

  :50מרגליתההלכה מפי כב' השיאה בייש, בעיין  .46

דין שטיעויו תמכים, לכאורה, בהלכה פסוקה איו בעל דין שסיכוייו מוכים "בעל 
  ".ועל כן אין לסכל את האפשרות שאותו בעל דין יזכה בסופו של יום בעתירה כולה

הגו כאמור בתי המשפט שראו עצמם בלתי מוסמכים עייית לדון בהשגה על כך  .47
 .51החלטה אחרת של רשם בכיר

מערכתיים, לרבות שיקולי תקציב, תקים ומיעת עומס על  אין לכחד כי שיקולים .48
, עשויים להיות 52מערכת משפטית אשר העומס הקשה עליה היו מן המפורסמות

שיקולים חשובים בקביעת מדייות שיפוטית, ואולם ספק אם יתן לקבוע לאורה 
שאת סמכות עייית, מקום בו הדבר מוגדר מפורשות בחקיקה ראשית, וממילא, יתכן 

 הבעיות המערכתיות יתן לפתור באמצעים מערכתיים.

כך, למשל, יתכן שיתן לפתור את העומס שעשוי להצטבר לפתחם של בתי המשפט  .49
המחוזיים ע"י החיית שיאי בתי המשפט המחוזיים והשלום למזכירויות במחוזות 

גון: שיפוטם כי סוגי עייים פוצים מסויימים המצויים בסמכות רשם "רגיל" (כ
בקשות לסעדים זמיים) יותבו, ככל היתן, לרשמים שאים בכירים, כך שערעורים על 
החלטותיהם בעייים אלו, תשמעה בגדרי בית המשפט בו הם יושבים, ואילו רשמים 

 .53בכירים יוכלו להתפות למטרות השיפוטיות לשמן מוו מלכתחילה

שיש רגליים להעדפת הפרשות לפיה לסיכום, מכלול הימוקים שלעיל מצביעים על כך  .50
השגה על כל החלטה אחרת של רשם בכיר של בית משפט שלום תוגש כבר"ע בפי כב' 

                                                 
 .671, 668) 2מ ( , פ"דשמעון שמש ' רשם המקרקעין 693/83א "ע 48

 ).4/6/07בו (, פרוייקטים בע"מ ' מיכה צח חברה לקבלות כללית בע"מצוקית הכרמל  5634/05ע"א  49

  ). ,14/9/2004בו (משרד התחבורה -מרגלית ש.א. רכב בע"מ ' מדית ישראל  7646/04ם "בר 50

  לעיל. 23-22, ה"ש שלוש ' סלאמהראה עיין  51

   6298/08פ "בש; ) ,17/12/08בו (ראל ' מרדכי פדידהמדית יש  10525/08פ "בש לעומס בבתי המשפט וההתהלות לאורו, ראה: 52
מיכל אסתר 3844/07בגץ );  ,23/3/08בו (שלמה זקס ' רוית קליגר   10838/05עא ; ) ,16/7/08בו (מדית ישראל ' איאד שאמי

צבי '  מיכל ברזק 11-05-07229) ת"א-(מחוזי א"עש);  ,22/5/07בו (צבי ' כב' הש' מוסיה ארד שיאת בית המשפט המחוזי
 ). ,9/6/11בו (כוס כסים –, עו"ד פפרברג

  ראה הליכי החקיקה לעיל. 53
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בית המשפט המחוזי אשר לו הסמכות העייית, ואולם ראה כי לא אמרה בעיין זה 
  .5455המילה האחרוה

  

פורסם לראשונה ( משרד עורכי דין ונוטריון –פפרברג ושות' *הכותב הינו עורך דין ב
  .)http://www.feferberg.comאתר: ב

                                                 
 738) 64( 2012, דיים מחוזי ד.א.ד 'א.ד  12-04-9236מרכז) -ש (מחוזי"רמכאמור לעיל, העיין דון ע"י כב' הש' ורדה פלאוט ב 54

 12-06-30388מרכז) -, ואולם עמיתה כב' הש' רמי אמיר מצא לכון לחלוק עליה, לכאורה, בדיון בתיק רע"א (מחוזי)05/2012/28(
, ואולם עיין זה סתיים בפשרה לפי שיתה בעיין משה כהן חברה לבין והשקעות בע"מ ' קאמי כסים והשקעות בע"מ

  החלטה.

), התפרסמה החלטה בה דוה השאלה שביסוד במאמר בבית משפט השלום 16/7/2012ה (לאחר פרסומו לראשוה של מאמר ז 55
) בה קבע על  ,15/7/12בו (תעשיות מתכת לייזר אל.פי.סי בע"מ ' אבירם פ. תעשיות בע"מ  12-03-17074עפ') -שלוםער (בעפולה 

וגש על החלטת הרשם בבקשה לביטול עיקול, שכן "אין ליתן חשיבות לכך שמדובר בערעור המיסוד החלטות שסקרו לעיל כי: 
(ההדגשות  יש להגיש את הערעור ברשות לבית המשפט המחוזי" בכשירותו כרשם בכירבעייו, משיתה ההחלטה על ידו 

שראה לעיל, והבר"ע דחתה ע"י בית המשפט המחוזי חיפה  23-22, הזכר בה"ש שלוש ' סלאמה; כמו כן דון עיין צ.פ.) - במקור
מסקות מאמר זה זכו  .) ,22/7/12בו (חיים שלוש ' יוסף סלאמה 12-06-32693חי') -מחוזיא ("רעעצמו מוסמך לדון שעיין (

מהוראה זו "קבע:  ,3/11/15( בו (בק הפועלים בע"מ ' מדלן בוקובזה 15-10-21147ת"א) -מחוזיא ("רעבתיק לאישוש הן 
שיתה על ידי בית המשפט בו הוא מכהן, למדים או  'החלטה אחרת'שיתה על ידי רשם בכיר ל 'החלטה אחרת'המקבילה 

 ב. (ב) לחוק בתי המשפט52דרך ההשגה היא בהגשת בקשה לרשות ערעור לבית המשפט המחוזי כהוראת סעיף  א. -שיים
 6980/17א "רעב והן ,"לתקות 399ימים מיום שיתה ההחלטה כהוראת תקה  30ערעור היו  המועד להגשת בקשה לרשות
"בגלגול בקשת רשות ערעור  פט העליון (כב' הש' מזוז)המשבמסגרתו דחה בית  )/ , )9/201710בוביקאיה מלכמו ' תומר הלל

עשית בסדר דין דומה (ובמועדים דומים) החלטה אחרת של רשם בכיר ת תקיפכי בין היתר בהסתמך על ההוראה ישי" של
   ימים. 30בר"ע בתוך  קרי: –פט בו הוא מכהן לתקיפת החלטה אחרת של בית המש


