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 . הנכונה ביותריש לסמן בעיגול את התשובה   
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  בהנחה שהנתבע לא הודה בעובדות שהתובע טוען להן(מה יהיה סדר הסיכומים בתביעה אזרחית( ? 

 ובית המשפט רשאי להתיר לתובע להשיב.  התובע יסכם תחילה, אחריו הנתבע, א.
 הנתבע יסכם תחילה, אחריו התובע, ובית המשפט רשאי להתיר לנתבע להשיב.  ב.
 סדר הסיכומים לא מסודר בתקנות סדר הדין האזרחי, והוא יקבע על ידי בית המשפט על פי שיקול דעתו.  ג.
 וב הנתבע.התובע יסכם תחילה אחריו הנתבע, אחריו התובע, ואחריו ש ד.

 

   ?האם יש להגיש תצהירי עדות ראשית בתובענה בסדר דין מהיר 

ימים לאחר הגשת כתב ההגנה האחרון, אלא אם כן  03כן. יש להגיש תצהירי עדות ראשית של העדים בתוך  א.
 בית המשפט או הרשם קבע מועד אחר.

שת כתב ההגנה האחרון, אלא אם כן ימים לאחר הג 54כן. יש להגיש תצהירי עדות ראשית של העדים בתוך  ב.
 בית המשפט או הרשם קבע מועד אחר.

 לא. תובענה בסדר דין מהיר מתבררת במהירות ולכן אין צורך בהגשת תצהירי עדות ראשית. ג.
לא. בתובענה בסדר דין מהיר אין להגיש תצהירי עדות ראשית של העדים, אלא אם כן בית המשפט או  ד.

 הרשם קבע אחרת.
 

 ביקש רשות להתגונן וקיבל שמעון .מקוצר דין תביעה בסדר שמעוןהגיש נגד  ראובן. 
 להגיש כעת כתב הגנה? שמעוןהאם על 

 .כתב הגנהכבקשת רשות להתגונן שצורף להתצהיר משניתנה רשות להתגונן, יראו תמיד את  .לא .א
, זולת אם בית כתב הגנהכבקשת רשות להתגונן שצורף להתצהיר משניתנה רשות להתגונן, יראו את  .לא .ב

 .המשפט או הרשם קבע אחרת
 .להגיש כתב הגנה שמעוןעל . כן .ג
 להגיש כתב הגנה, אולם בית המשפט או הרשם רשאי לקבוע אחרת. שמעוןעל  .כן .ד
 

 המשפט הדן בעניין אזרחי להורות כי תקופת פגרה של בית המשפט תובא במניין  האם רשאי בית
 הימים להגשת ערעור?

 .כן .א
 לא. ב.
 רשמו.יכן, מטעמים מיוחדים שי ג.
 רשמו.יכן, לבקשת בעל דין בלבד, ומטעמים מיוחדים שי ד.

 

 החליט לדון בבקשת רשות הערעור  שמעוןהגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי. השופט  ראובן
 כאילו ניתנה רשות לערער והוגש ערעור.  ראובןשהגיש 

 ת כן?לעשו שמעוןהאם רשאי השופט 

 רשאי לדון בבקשת רשות הערעור כבערעור, רק אם בעלי הדין מסכימים לכך. שמעוןהשופט   א.

כל רשאי לדון בבקשת רשות הערעור כבערעור, גם ללא הסכמת בעלי הדין ובתנאי שלא יגרם  שמעוןהשופט   ב.
 עיוות דין.

כמת בעלי הדין ובתנאי שתינתן להם רשאי לדון בבקשת רשות הערעור כבערעור, גם ללא הס שמעוןהשופט   ג.
 הזדמנות להביע התנגדותם ושלא תיפגע זכותם כבעלי דין. 

 .אינו רשאי לעשות כן שמעוןהשופט   ד.
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  לא הגיש כתב  שמעון. התיק התנהל בפני רשם בית המשפט המחוזי בירושלים. שמעוןתבע את ראובן
 שמעוןהגיש , 4.5, ביום דין במעמד צד אחד. כעבור כשבוע ניתן נגדו פסק 4.5-הגנה במועד ועל כן ביום ה

לא ויתר ועוד באותו  שמעוןנדחתה בקשתו.  4.4ביום בקשה לביטול פסק הדין שניתן במעמד צד אחד. 
 היום פנה אליך וביקש להגיש ערעור על פסק הדין.

 ?שמעוןמה האפשרות העומדת בפני 

 .מניין הימים להגשת הערעור יחל מיום מתן פסק הדין. להגיש ערעור על פסק הדיןרשאי  שמעון  א.

את הבקשה  שמעון. מניין הימים להגשת הערעור יחל מיום שהגיש להגיש ערעור על פסק הדיןרשאי  שמעון  ב.
 .לביטול פסק הדין

לביטול  המיום ההחלטה בבקש. מניין הימים להגשת הערעור יחל להגיש ערעור על פסק הדיןרשאי  שמעון  ג.
 .ק הדיןפס

ויתר על זכות הערעור ובחר להגיש בקשה לביטול פסק הדין. כעת האפשרות היחידה העומדת בפניו  שמעון  ד.
  . היא ערעור על ההחלטה שדחתה את בקשת הביטול

 
 

  מבקש  ראובןניתן פסק דין בהעדר הגנה. פסק הדין הוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל.  ראובןכנגד
 התביעה וההזמנה לדין.-רו לו כתבלטעון כי כלל לא נמס

 כיצד יפעל? 

 יפנה בהמרצת פתיחה לבית המשפט. בהמרצת פתיחה זו יבקש צו המצהיר כי פסק הדין בטל.   א.
, הדין ם מיום שהומצא לו פסקמיי 03תוך  הדין בקשה לביטול פסק הדין שנתן את פסק המשפט עליו להגיש לבית ב.

 ת הליכי ההוצאה לפועל. לעכב א משפט וכן לבקש מאותו בית
 ההוצאה לפועל הפסקת הליכי ביצוע פסק הדין.  רשםלבקש מ ג.
 להתעלם מפסק הדין ומביצועו, זאת משום שפסק דין שניתן בלי שבוצעה מסירה כדין איננו תקף.  ד.
 

 וגנתבכתב ה שמעון. וחייב לו כספים בגין הלוואה שנתן ל שמעון, בטענה ששמעוןהגיש תביעה כנגד  ראובן 
 ן את כל הכסף.בורא, שילם ללוי, וכי בן דוד ןן הלוואה, אך טעובארהודה כי נטל מ

 מה יהיה סדר הטיעון בתובענה?

 .שמעוןן יסכם את טענותיו ואחריו ראוב; שמעוןיפתח בהבאת ראיותיו, ואחריו  ראובן א.
 ן.ראוב ויואחר וסכם את טענותיי שמעון; שמעוןיפתח בהבאת ראיותיו, ואחריו  ראובן ב.
 ן.בורא וואחרי וסכם את טענותיי שמעוןן; ראוב ו, ואחריופתח בהבאת ראיותיי שמעון ג.
 .שמעוןיסכם את טענותיו ואחריו  ראובןן; בורא ו, ואחריופתח בהבאת ראיותיי שמעון ד.
 

  שו הוג ,ראובן לצורך בקשת ביניים שהגיש .התנהל משפט אזרחי בבית המשפט המחוזי ראובן ושמעוןבין
 שמעון שכח ,עקב טעות .לויידי -ואחד על ,ועצמ ראובןידי -אחד על ,שני תצהירים ראובןשל  ומטעמ

של  וביום הדיון התייצב עורך דינ .לדיון שנקבע ראובןלדרוש את התייצבותם של המצהירים מטעם 
 .לא התייצבו לויו ראובןאולם  ,ראובן

 ראיה במשפט? לויו ראובןהאם ישמשו התצהירים של 

 .כן .א
 .לא .ב
 .כן - לוישל  .לא - ראובןשל  .ג
 .כן - לוישל  .המשפט רק ברשות מיוחדת מאת בית - ראובןשל  .ד
 

  .ביום שנקבע לדיון בתביעה אזרחית לא התייצב איש מהצדדים 
 המשפט?  כיצד רשאי לפעול בית

 לדחות את הדיון למועד אחר או למחוק את התביעה.  א.
  לדחות את התביעה. ב.
 פי הראיות שהובאו בפני בית המשפט עד אותו מועד, ובלבד שכתוצאה מכך לא ייגרם עיוות דין. -לפסוק על ג.
 למחוק את התביעה. ד.
 



  נכון לגבי סעד זמני במעמד צד אחד? אינואיזה מבין המשפטים הבאים 

יתן סעד זמני במעמד צד אחד, אלא בכפוף להפקדת עירבון, זולת אם שוכנע כי בנסיבות יבית המשפט לא   א.
 העניין צודק וראוי לפטור מהפקדת עירבון. 

 ניתן סעד זמני במעמד צד אחד, רשאי בית המשפט, לבקשת המשיב, לקיים דיון במעמד שני הצדדים.  ב.
ש"ח, אולם בית המשפט  43,333צד אחד לא יעלה על סכום העירבון שיופקד כתנאי למתן סעד זמני במעמד  ג.

 רשאי, אם ראה שהדבר מוצדק מטעמים מיוחדים שיירשמו, להגדיל את סכום העירבון.
ביטל בית המשפט סעד זמני שניתן במעמד צד אחד, רשאי הוא להורות על חילוט הערבון אם ראה כי  ד. 

 לא הייתה סבירה בנסיבות העניין. למשיב נגרמו נזק או הוצאות עקב מתן הצו, וכי הבקשה
 

 בית .ווכן בקשה לעיקול זמני על חשבון הבנק של ,תביעה לתשלום סכום כסף שמעוןהגיש נגד  ראובן 
הבנק השיב כי מצויים בידו כספים של  .ונשלחה לבנק הודעה על העיקול ,קיבל את הבקשה המשפט

חשבונות נוספים אצלו המצויים  שמעוןלכעבור שבועיים גילה הבנק כי  .ש"ח 2,333בסך של  שמעון
המשפט  הבנק פנה לבית .מצוי ביתרת חובה בבנק ולא ביתרת זכות שמעוןכאשר בסך הכל  ,ביתרת חובה

 .שמעוןבבקשה לחזור בו מהודייתו כי מצויים בידיו כספים של 
 עתר לבקשת הבנק?יהמשפט לה האם רשאי בית

 .לא .א
 .מטעמים מיוחדים שיירשמו ,כן .ב
 .כן .ג
 רשאי הבנק לחזור בו מהודייתו ללא צורך ברשות בית ,בקשה לאישור העיקול ראובןכל עוד לא הגיש  .ד

 .המשפט
 

 לויקש להגיש הודעה לצד ג' כנגד ון מבשמעון בסדר דין מקוצר. שמעתבע את  ראובן. 
 מה עליו לעשות?

 ם מהיום שהומצא לו כתב התביעה.מיי 23להגיש הודעה לצד ג' תוך  א.
 ם מהיום שהומצא לו כתב התביעה.מיי 03להגיש הודעה לצד ג' תוך  ב.
 ם מהיום שהומצא לו כתב התביעה.מיי 23להגיש בקשה ליתן הודעה לצד ג' תוך  ג.
 מהיום שהומצא לו כתב התביעה. מיםי 03להגיש בקשה ליתן הודעה לצד ג' תוך  ד.
 

 :כתב תשובה הוא 

 ידי הנתבע.-כתב תביעה שכנגד שהוגש נגדו עלכתב הטענות שמגיש תובע בתגובה ל א.
 ידי הנתבע.-כתב הטענות שמגיש תובע בתגובה לכתב הגנה שהוגש על ב.
 ידי מבקש.-כתב טענות שמגיש משיב בתגובה לבקשה בכתב שהוגשה על ג.
 ה אינה נכונה.חלופאף  ד.
 

 יום ישיבת קדם המשפט, נגד מרשך הוגשה תביעה כספית ומרשך הגיש כתב הגנה ותביעה שכנגד. בעת ק
ביקש בא כוח התובע להפסיק התובענה. בהעדר התנגדות מצדך, התיר השופט לבא כוח התובע להפסיק 

 התובענה.
 מה יהיה גורלה של התביעה שכנגד?

 גם התביעה שכנגד תופסק, וניתן יהיה לחדשה רק אם תחודש התביעה העיקרית. א.
 אף אם הופסקה התביעה העיקרית. מותר יהיה להמשיך ולדון בתביעה שכנגד ב.
 גם התביעה שכנגד תופסק, אולם ניתן יהיה לחדשה גם אם לא תחודש התביעה העיקרית. ג.
 נתן פסק דין לטובת התובע בתביעה שכנגד שכן התביעה העיקרית הופסקה.יי ד.

 
 
 

 ?האם "צו למסירת פרטים" מפסיק הליכים עד לקבלת הפרטים 

 כן. .א
 להגשת כתבי טענות. לא, למעט דחיית המועד .ב
 לא. .ג
 כמו ב' לעיל וכן אם יש בצו הוראה אחרת. .ד



 
 
 

 .)בקדם משפט החליט הרשם על שינוי מהותי בסדר עריכת הדיון וכן קבע כיצד דברים יוכחו )בכפוף לדיני הראיות 
 

 האם היה מוסמך לכך?
 כן. .א
 רק אם הוא שופט. .ב
 ניתן לשנות את סדר הדיון אך לא את דרכי ההוכחה. .ג
 לא. .ד

 
 
 

  ראובן הגיש תביעה נגד שמעון. בתביעה נעשה צירוף של מספר עילות שהמכנה המשותף היחיד להן הוא זהות
 הנתבע.

 
לצורך קביעת הסמכות, האם יש לבדוק שווי הסעדים בגין כל עילה בנפרד, או שמא יש לחשב את סך הסעדים 

 הנתבעים מעילות שונות?
יתן היה להגיש תביעות נפרדות, אשר כולן היו בסמכות הערכאה יש לבדוק כל עילה בנפרד,  שהרי עקרונית נ .א

 ואם כן מדוע צריך המצב להשתנות כאשר מאחדים כל העילות בכתב תביעה אחד?!
 יש לבדוק סכום כל הסעדים יחד. .ב
 הדבר הוא לאקונה, משום שאין התייחסות לכך. .ג
 לחזור לסמכות הערכאה.אין מקום לשנות סמכות שהרי התובע יוכל לבקש הפרדת דיון ואז שוב  .ד

 
 
 

   נכון?אינו איזה מבין המשפטים הבאים 
 

 תובע אחד רשאי לאחד לתובענה אחת כמה עילות נגד אותו נתבע. .א
 תובע אחד רשאי לאחד לתובענה אחת כמה עילות נגד כמה נתבעים יחד. .ב
 תובעים אחדים רשאים לאחד לתובענה אחת כמה עילות נגד כמה נתבעים יחד. .ג
בענה אחת את תביעותיהם הנפרדות של קבוצת תובעים אשר הגישו, בנוסף, תובענה משותפת אין לאחד בתו .ד

 נגד אותו נתבע.
 

 
*    *    * 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 -סדר דין אזרחי-

 דר' דפנה לביא

 

  (24.42.45 ,ההתשע" 'א מועד הסופי מהציון %03 ) אזרחי -דין -בסדר חינההב פתרון

 

 )להלן: תקסד"א(. 4845-, התשמ"דלתקנות סדר הדין האזרחי 444תקנה  .א (1

 סד"א.לתקט 245תקנה  .ב (2

 לתקסד"א. 244תקנה  ב. (3

 לתקסד"א. 428תקנה  א. (4

בית המשפט של הערעור רשאי לדון בבקשת רשות ערעור שהוגשה לתקסד"א.  543תקנה  .ג (5
 בפניו, כאילו ניתנה רשות לערעור והוגש, בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 בהסכמת בעלי הדין.  .4

  -ללא הסכמת בעל דין ובתנאי   .2

 שניתנה לו הזדמנות להביע את התנגדותו;  .א

 שלא תיפגע זכותו כבעל דין. .ב

 החלופה נפסלת בשל תוספת המילה "רק". -א  

 המונח עיוות דין כלל אינו מוזכר בתקנה.  -ב  

 .לתקסד"א א084תקנה  .ג (6

 שתי אפשרויות: שמעון בסיטואציה כזאת עומדות בפני

 ד' אינה נכונה(. חלופה להגיש ערעור על ההחלטה שדחתה את בקשת הביטול )זו לא האפשרות היחידה ולכן. 4

להגשת ערעור או בקשת רשות ערעור על מניין הימים להגיש ערעור על פסק הדין שניתן במעמד צד אחד.  .2
מיום מתן ההחלטה בבקשת  תחילביטול, י בקשת הוגשה לגביההחלטה שניתנה במעמד צד אחד ואשר 

 הביטול.

 סד"א.לתק 234תקנה  ב. (7

 סד"א.לתק 448תקנה  .ג (8

כאשר מצהיר בהליך עיקרי או מצהיר שהוא בעל דין בהליך ביניים  לתקסד"א. 422תקנה  ג. (9
לכן, התצהיר לא ישמש כראיה במשפט.  -לא התייצבו לחקירה בניגוד לחובתם לעשות כן 

לא דרש את  שמעוןמאחר ש ,לוי. לגבי לא ישמש ראיה וב, תצהירלא התייצ מראובן
 .)מצהיר שאיננו בעל דין בהליך ביניים(, התצהיר ישמש ראיה לויהתייצבותו של 

 קסד"א.( לת4)441תקנה  .א (11

ראו  -)א(. לעניין חלופה ג'065ראו תקנה  -לעניין חלופה א' )א( לתקסד"א.061תקנה  ב. (11
 )א(.014(+ 5)013ראו תקנות  -ד')ג(. לעניין חלופה 065תקנה

 סד"א.לתק 011תקנה  .ב (12

 סד"א.לתק 241תקנה  .ד (13

 סד"א.לתק 64תקנה  .ב (14

 .לתקנות 41תקנה  .ב (15

 לתקסד"א. 66תקנה ד.   (16

 לתקסד"א. 450תקנה ב.   (17

 )ג( לתקסד"א.56תקנה ב.   (18

 לתקסד"א. 24תקנה   ד. (19
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