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  2 -סדר דין במשפט   



  

  

  ר הוועדה"יו  השופט אביהו גופמן

  משפט השלום חדרה-שופט בבית  

  

  מרכזת הוועדה  ר מגדה גרוס"ד

  ,  משרד החינוך, ניהול עסקי-ל ור מגמות תעשייה וניהו"מפמ  

  המינהל למדע ולטכנולוגיה  

  

  המינהל למדע  , משרד החינוך, מפקחת במגמת ניהול עסקי  ברכה ברבר

  ולטכנולוגיה  

  

  סדר הדין  "מחברת הספר . מרצה למשפטים בארגוני עבודה  ד אורלי פרייזלר"עו

  "  במשפט  

                                               

  מרצה בקורס מינהל משפטי במכללה הטכנולוגית   ד מוריה שלו"עו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3 -סדר דין במשפט   



  רציונל 

לימוד מקצוע זה . תחום המינהל המשפטי מחייב ידע והבנה בסדר הדין במשפט על כל ענפיו

ומאפשר להם , חושף את התלמידים בפני העקרונות המנחים את פעילות המערכת המשפטית

" סדר הדין במשפט"לימוד המקצוע . עלת באופן אופרטיבי מעשילדעת ולהבין כיצד היא פו

בהליך הפלילי ,  בהליך האזרחי על כל מסלוליותהפרוצדוראלייאפשר הכרה והבנה של הדרך 

  .ובלשכות ההוצאה לפועל

  מטרות

במשפט ,  הננקטים במערכת המשפטיתםהפרוצדוראלייהתלמיד ידע מהם ההליכים  .1

  .ויבין את העקרונות המנחים אותם, ה לפועלבמשפט הפלילי ובהוצא, האזרחי

דין השונים המוגשים במסגרת ניהול ההליכים במערכת -התלמיד יכיר ויבין כתבי .2

 .המשפטית

במסגרת ההליך , התלמיד יבחין בין הפרוצדורות השונות הננקטות במסגרת ההליך האזרחי .3

 עליו לפנות כדי להשיג או מזכירויות, גופים, וידע לאילו מחלקות, הפלילי ובהוצאה לפועל

 .מסמך או להגיש מסמך כלשהו

הדרושים לניהול , התלמיד יכיר את הטפסים המפורטים ברשימה שבתכנית הלימודים .4

 .וידע להשתמש בהם, ההליכים השונים

  מבנה התכנית 

:  היא כוללת שלושה מסלולים-פי החלוקה הקיימת בדין הישראלי -תוכנית הלימודים בנויה על

  .סדר הדין הפלילי  וסדר הדין בלשכות ההוצאה לפועל, האזרחי על כל מסלוליוסדר הדין 

  .מבנה זה מתבסס על כך שלכל מסלול יש פרוצדורות ייחודיות לו

כחלק מהמיומנויות יש ללמד את דרכי . דין-מסמכים וכבי בי, רשימת טפסים: לכל מסלול נלווים

המערכת המשפטית על זרועותיה מנפיקה ש) לרבות נספחים דרושים(המילוי והשימוש בטפסים 

  .ומדפיסה

  

  דרכי הוראה

 תוך שימוש במסמכים ובטפסים הקשורים לכל םהפרוצדוראליייש ללמד את מהות ההליכים 

לימוד דרכי השימוש והמילוי של מסמכים ייעשה בדרך של הסבר על מבנה המסמך ואופן .  נושא

  .מד בכל מסלול תוך תרגול השימוש בו בהתאם לתוכן הנל, עריכתו

  . שהתלמיד חייב להכירםהרלוונטיילכל פרק צורפה רשימת הטפסים והמסמכים 

  

  

  

  4 -סדר דין במשפט   



  נושאי הלימוד בסדר דין במשפט

  

 מספר שעות מומלצות ראשי פרקים 

 100 סדר הדין האזרחי: 'חלק א

  40 .1  דרכי פתיחת משפט

  6 .2  המצאת מסמכים

  5 .3  כתב תשובה וכתב תביעה שכנגד, כתבי הגנה

  2 .4  פסק דין במעמד צד אחד בהיעדר הגנה

  3 .5  דחייה של כתבי טענות/מחיקת

  12 .6  הליכים עד לשלב בירור המשפט

  12 .7  בירור המשפט

  4 .8  סיום המשפט

  6 .9  ערעור

  10 .10 סוגיות נוספות בסדרי הדין האזרחי

 90 סדרי דין פלילי: 'חלק ב

  12 .11  מבוא

  12 .12  כתב אישוםמעצר לפני הגשת 

  12 .13  מעצר לאחר הגשת כתב אישום

  6 .14  כתב אישום

  8 .15  פתיחת משפט

  14 .16   בירור המשפט-בירור האשמה 

  14 .17  גזר הדין

  10 .18  הערעור

  2 .19 קובלנה פלילית

 50 הליכי הוצאה לפועל: 'חלק ג

  8 .20  מבוא

  7 21  בקשה לביצוע שטר

  7 22  בקשה לביצוע פסק דין

  7 23  משכון/בקשה למימוש משכנתא

  18 24  נקיטת הליכים נגד החייב

  4 25  הליכי הוצאה לפועל נגד החייב במזונות

  8 26 הליכים נוספים במסגרת הוצאה לפועל

  252    סך הכול
  

  5 -סדר דין במשפט   



  פירוט נושאי הלימוד בסדר דין במשפט
  

   שעות100  סדר הדין האזרחי: 'חלק א

  נושאי הלימוד

 

מספר שעות 

 לצותמומ

  דרכי פתיחת המשפט                                                      .1 40

  :כתב תביעה בסדר הדין הרגיל  1.1

  תובע ונתבע  1.1.1

 מבנה כתב התביעה  1.1.2

 ריבוי תובעים ונתבעים  1.1.3

  הודעה לצד שלישי   1.1.4

  כתב תביעה שכנגד  1.1.5

  ):מ"סד(כתב תביעה סדר דין מקוצר   1.2

  מ מול הליך דין הרגיל"הייחודיות של ההליך בסד  1.2.1  

 מ"יתרונות וחסרונות בסד  1.2.2  

 מ"תנאי פתיחת הליך בסד  1.2.3  

 :סדרי הדין בסדר דין מקוצר  1.2.4  

  בקשת רשות להתגונן  1.2.4.1    

    התצהיר -      

     התצהיר ככתב הגנה-      

 המרצת פתיחה  1.3  

   מהותה-המרצת פתיחה   1.3.1    

  ייחודיות ההליך בהמרצת פתיחה מול תביעה   1.3.2      

 בסדר הדין הרגיל ומול תביעה בסדר דין מקוצר        

  סדרי הדין בהמרצת פתיחה  1.3.3    

  : כתב תביעה בסדר דין מהיר  1.4  

   מהותו-סדר דין מהיר   1.4.1  

 התנאים לפתיחת הליך בסדר דין מהיר  1.4.2  

  סדרי הדין בסדר דין מהיר  1.4.3    

 :תביעות קטנות  1.5  

  מהי תביעה קטנה  1.5.1  

    התנאים להגשת תביעה בהליך של תביעות   1.5.2  

 קטנות    

  הייחודיות בניהול ההליך בתביעות קטנות  1.5.3  
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מספר שעות  נושאי הלימוד

 מומלצות

 ת    תביעות ייצוגיו 1.6  
  ביעה ייצוגיתת   דרכי הגשת 1.6.1           
  

   תביעה כתביעה ייצוגית ב להכרת     תנאים1.6.2        
 המצאת מסמכים. 2

 דין-המצאת כתבי בי  2.1  

  דין-האישיות המשפטית שלה ניתן להמציא כתבי בי  2.2  

י המצאה "ע, י הדבקה"ע: דרכי ההמצאה השונות  2.3  

המצאה , המצאה  לתאגיד, המצאה לקטין, ד"לעוה    

  המצאה באמצעות הדואר ,לרשות מקומית    

  מצאהתחליף ה  2.4  

  אפשרות השימוש בפקסימיליה ותנאיה  2.5  

              6  

  כתב תשובה וכתב תביעה שכנגד, כתב הגנה  .3

    ומבנהו מהותו–כתב הגנה   3.1

 המועד להגשת כתב הגנה  3.3  

 תביעה שכנגד  3.4  

  כתב תשובה  3.5  

5  

           פסק דין במעמד צד אחד בהיעדר הגנה                             .4

 התנאים לקבלת פסק דין במעמד צד אחד בהיעדר הגנה 4.1

בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד בהיעדר   4.2

  הגנה ותנאיה   

2  

  דחייה של כתבי טענות/ מחיקה .5

 :מחיקת כתבי טענות  5.1

 מחיקה מחוסר מעש  5.1.1    

  תמחיקה מחוסר התייצבו  5.1.2    

  דחיית התביעה על סף  5.2  

3  

הליכים עד לשלב בירור המשפט                                                  .6

  גילוי מסמכים   6.1  

 שאלונים  6.2  

 קדם משפט  6.3  

  :סעדים זמניים  6.4  

  עיקול זמני  6.4.1    

 עיכוב יציאה מן הארץ  6.4.2    

  מניעה זמני וצו עשה זמניצו   6.4.3    

  )המרצות(בקשות בכתב   6.5  

  תיקון כתבי טענות  6.6  

12  
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מספר שעות  נושאי הלימוד

 מומלצות

  בירור המשפט  .7

  הזמנת העדים וחובת התייצבותם   7.1  

  הראיות                                                     7.2  

  רה נגדית חקי, חקירת העדים בחקירה ראשית  7.2.1    

 וחקירה חוזרת    

 ראיות בכתב  7.2.2     

 חוות דעת של מומחים רפואיים  7.2.3     

 הפרוטוקול  7.3  

  סיכומים  7.4  

      אישור מסירה7.5        

12  

סיום המשפט                                                                           .8

 פסק דין ופסיקתה   8.1  

 פסק דין חלקי  8.2  

  פשרה -פסק דין שבהסכמה   8.3  

  :סעדים מיוחדים בסיום המשפט  8.4  

 פסק דין הצהרתי  8.4.1       

 צו עשה  8.4.2     

  צו מניעה  8.4.3     

4  

ערעור                                                                                     .9

 מהות הערעור מהו  9.1  

 פסק דין והחלטה אחרת  9.2  

 המועדים  9.3  

 בקשת רשות ערעור    9.4  

 מבנה הודעת הערעור וסדרי הדין  9.5  

 ערעור שכנגד  9.6  

   ראיות נוספות בערעור  9.7  

     ערעור על החלטת רשמים9.8          

  עור בערןרבו   ע9.9          

  

  

  

  

6  
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  סוגיות נוספות בסדרי הדין האזרחי  .10

 דיון נוסף  10.1   

 הארכת מועדים   10.2   

 החזרי ערבון, ערובה להוצאות  10.3   

 טעות סופר בהחלטות  10.4   

  הגישור  10.5  

    אגרות בית המשפט10.6         

    בוררות10.7         

     סמכויות הבורר10.7.1                  

     אפשרויות ביטול פסק בורר10.7.2                  

    ערעור על פסק בורר10.7.3                  

10  
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   שעות90  סדר הדין הפלילי: 'חלק ב
  

  שעות' מס

  מומלצות

  נושאי הלימוד

 .    12 

                        מבוא                                                               . 11

  ההבחנה בין המשפט האזרחי למשפט הפלילי במישור   11.1  

  המהותי     

  :       כללים בסיסיים בדיון הפלילי   11.2  

  לנאשם שמורה לעולם זכות המילה    11.2.1     

  האחרונה     

   איסור מסירת מידע לשופט על עברו הפלילי  11.2.2     

 של הנאשם עד להרשעה       

  למעט ערעור , אין ערעור על הליכי ביניים   11.2.3     

  מעצר ופסילת שופט       

  הגורמים במערכת המשפטית והחוץ משפטית הקשורים   11.3      

  :בהליך הפלילי     

  פרקליטות   11.3.1     

 היועץ המשפטי  11.3.2     

 )לרבות התביעה המשפטית(המשטרה     11.3.3     

 )ס"שב(שירות בתי הסוהר      11.3.4     

 הממונה על עבודות השירות   11.3.5     

  שירות המבחן   11.3.6     

  הפסיכיאטר המחוזי  11.3.7     

     המרכז לנפגעי תקיפה מינית11.3.8                   

  12מעצר לפני הגשת כתב אישום                                                     . 12

  מעצר לצורך חקירה  12.1  

 תקופת מעצר   12.2  

 שחרור בערובה ושחרור מלא   12.3  

 עיון חוזר    12.4  

  ערר    12.5  

  12מעצר לאחר הגשת כתב אישום                                                   .13

 מעצר עד תום ההליכים   13.1  

  החזקה במעצר תקופת  13.2  

 העילות להחזקה במעצר עד תום ההליכים   13.3  

 החידושים בחוק המעצרים  החדש  13.4  

 עיון חוזר  13.5  

  ערר  13.6  
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  שעות' מס

  מומלצות

  נושאי הלימוד

  כתב אישום   .14    6

 צורה ומבנה של כתב האישום , תוכן  14.1   

 ריבוי נאשמים וריבוי אישומים   14.2  

  לעיון בחומר הראיותהזכות  14.3  

  הזימון לדיון  14.4  

פתיחת משפט                                                                         . 15  8

 הקראה   15.1  

 ייצוג על ידי סנגור   15.2  

  הזכות להיות מיוצג   15.2.1     

 הסנגוריה הציבוריתיצוג על ידי י   15.2.2    

  נוכחות הנאשם בהליך הפלילי   15.3     

  התשובה לאישום  15.4    

  טענות מקדמיות   15.5    

 בירור המשפט                                               -בירור האשמה   . 16  14

 : סדר הדין בהבאת העדים וחקירתם  16.1  

  חקירה ראשית  16.1.1    

 חקירה נגדית   16.1.2    

 חקירה חוזרת  16.1.3    

 עדי תביעה   16.1.4    

 עדי הגנה  16.1.5    

  זכות הבחירה של הנאשם להעיד    16.2    

 משפט זוטא  16.3    

 סיכומים   16.4    

  הכרעת דין  16.5    

                                   גזר הדין                                              . 17  14

  :הטיעון לעונש  17.1   

  הראיות לעונש    17.1.1     

 הטיעון לעניין העונש   17.1.2    

  :העונשים   17.2  

  מאסר בפועל   17.2.1    

    

  11 -סדר דין במשפט   



  

  שעות' מס

  מומלצות

  נושאי הלימוד

  מאסר בעבודות שירות  17.2.2      

 מאסר על תנאי  17.2.3    

 עבודות לתועלת הציבור    17.2.4    

 קנס    17.2.5    

 פיקוח שירות המבחן   17.2.6    

 חילוט     17.2.7    

 התחייבות להימנע מעברה   17.2.8    

 שיון נהיגהישלילת ר    17.2.9    

  ברירת קנס   17.2.10    

                           הערעור                                                       .18  10

 הזכות לערעור    18.1  

 בהתערבות בפסק הדין, שיקולי ערכאת הערעור  18.2  

 דיון נוסף   18.3  

 משפט חוזר   18.4  

  חנינה   18.5  

  קובלנה פלילית    . 19  2

  נסיבות ההגשה  19.1  

  תהליך ההגשה  19.2  

                 נית של בית המשפט לדון בבקשהסמכותו העניי  19.3  
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  פ"שינויים בחוק ההוצל

  

 :השינויים בחוק באים לידי ביטוי

   

  ).ר"וס(=ניתן לקבל מידע על חייב ללא חתימתו על כתב ויתור סודיות  .א

 כתב ויתור על סודיות שנמסר על  לפני התיקון היה ניתן לקבל מידע על נכסי החייב רק על יסוד
  .פ"ההוראה הגבילה את יכולת הגבייה מנכסיו של חייב שאינו משתף פעולה עם ההוצל .ידו

  :ר וזאת בתנאים הבאים"מידע על חייב שאינו משתף פעולה גם ללא וס  ניתן לקבל-התיקון בחוק

 יא 69, )ד(67', ג7' י סהחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו או שרואים אותו ככזה לפ .1
  ).ד( יג 69או ) ד(

  . בהמצאה מלאה- ימים ממועד המצאת האזהרה לחייב45חלפו . 2

  . ימים ממועד המצאתה7הומצאה התרה לחייב וחלפו . 3

, גובה הכנסתו,  כתובתו של חייב-התיקון לחוק מרחיב את היקף המידע שניתן לקבל על חייב. ב
  .וכניסותיו לארץ ומצבו הכלכלייציאותיו , חובותיו והוצאותיו

  

  

  :פ רשאי לתת צו מאסר רק בתנאים הבאים"רשם ההוצל. ג
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נערכה בחינה פוזיטיבית של יכולתו הכלכלית של החייב והרשם שוכנע כי הוא בעל יכולת . 1 
  .או שנעשה ניסיון לברר את יכולת החייב שלא צלח עקב אי שיתוף פעולה מצד החייב, משתמט

  .ח" ש2,000עולה על גובה החוב . 2

 הרשם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין בהתחשב בפגיעה בחייב וכי נוכח הליכים. 3
החוב אין הליכים אחרים שפגיעתם פחותה ויש בהם להביא לתשלום  אחרים שננקטו לשם גביית

  .החוב

וין כי הוא בהתראה יצ.  ימים ממועד מצאתו לחייב14צו מאסר יכנס לתוקף רק לאחר שחלפו  .ד
 קוצרה כמוכן . ימים לצורך מינוי עורך דין30רשאי לבקש השהייה של ביצוע הצו לתקופה של 

   שעות24 שעות ל 48התקופה להבאת חייב בפני הרשם מ 

לאחר שהומצאה לצדדים ,  לא ניתן להורות על פינוי חייב מדירת מגורים אלא-בחייבי משכנתא. ה
כי החייב רשאי לבקש השהייה של , בהזמנה יצוין. לאהבהמצאה מ בפני הרשם הזמנה לדיון

  .במידה וזכאי לכך ההחלטה לצורך מינוי עורך דין או כדי לקבל ייצוג לפי חוק הסיוע המשפטי

י "י בקשת הזוכה ע"ח שמופעלות ע" ש10,000 ניתן לגבות חובות עד -מסלול גבייה מקוצר. ו
  :םהמערכת תנקוט רק בהליכים הבאי. פ"מערכת ההוצל

  .עיקול כלי רכב. 1

  .'עיקול כספים וזכיות החייב לקבלת כספים הנמצאים בידי צד ג. 2

לאחר תקופה זו . אחר שנכח הרשם שאין תועלת בהמשך ההליכיםל חודשים או 8מוגבל ל . 3
  . עובר התיק לגבייה רגילה או נגנז-לפי בקשת הזוכה

. 4  .ד"ט עו"אין זכאות לשכ

  :יתן לעקלמיטלטלין נוספים שלא נ. ז

  .הוספת ציוד רפואי ותרופות הוספו לנכסים חיוניים שלא ניתן לעקל אצל החייב. 1

שהתמורה הצפויה ממכירתם לא מצדיקה את הפגיעה החמורה , איסור עיקול של מטלטלין. 2
, רדיו, יזיהוטלו, מחשב :כולל. או לבני משפחתו הגרים איתו שתגרם בשל עיקולם לחייב

  ..ד ומכונת כביסהנייח או ניי טלפון

. 3  .סכום שנקבע בתקנות איסור עיקול מטלטלין ששווים המוערך אינו עולה על

  כספים המגיעים לחייב כסידור חלוף. 4 

  .כספים המגיעים לחייב ממשרד השיכון בשל מענק השתתפות בשכר דירה. 5
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  1נספח 

  דין בנושא סדר הדין האזרחי-טפסים וכתבי בי, רשימת מסמכים

  

  :כתבי תביעה בסדר הדין הרגיל  1

  תביעה כספית  .א  

  תביעת נזיקין  .ב  

  המרצת פתיחה  . 2

  :כתבי תביעה בסדר דין מקוצר  . 3

  ראיה בכתב+סכום קצוב   .א  

 פינוי וסילוק יד ממקרקעין  .ב  

  כתב תביעה שבו ריבוי תובעים ונתבעים  . 4

  'הודעה לצד ג  . 5

     הזמנה לדיון-  . 6

  ירה   אישור מס-       

  כתב הגנה  . 7

  כתב תשובה  . 8

  בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה  . 9

  פסיקתה  . 10

  בקשה לדחיית ולמחיקת כתבי טענות  . 11

      בקשה לגילוי מסמכים-  . 12

      תצהיר גילוי מסמכים-        

  תצהירי תשובות לשאלון+ שאלון   . 13

  טופס הזמנת עדים לבית המשפט  . 14

  ולדוגמה לפרוטוק  .15

  דוגמה להסדר פשרה   16

  בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד  . 17

  בקשה לעיקול זמני  . 18

  בקשה לעיכוב יציאה מן הארץ  . 19

  טופס הודעה על בקשה) המרצה(  . 20

  תצהיר  . 21

  הודעת ערעור  . 22

  בקשת רשות ערעור  . 23

  בקשה להארכת מועד   . 24
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  2' נספח מס

  דין בנושא סדר הדין הפלילי-וכתבי ביטפסים , רשימת מסמכים

  

  )לצורך חקירה(בקשה להוצאת צו מעצר  .1

 מסמך שחרור בערובה .2

 בקשה למעצר עד תום ההליכים .3

 עיון חוזר .4

 ערר .5

 כתב אישום .6

 כתב אישום עם ריבוי אשמים וריבוי אישומים .7

 הודעת עד  .8

 הודעת נאשם .9

 ערעור .10

  

  

  

  3' נספח מס

  א  הוצאה לפועל דין בנוש-טפסים וכתבי בי, רשימת מסמכים

  

  לרבות הנספחים שיש לצרף, שיק/טופס בקשה לביצוע שטר .1

 טופס בקשה לביצוע פסק דין .2

 לרבות הנספחים שיש לצרף, משכון/ טופס בקשה למימוש משכנתא .3

 התנגדות לביצוע שטר .4

 בקשה לחקירת יכולת .5

 טופס בקשה לנקיטת הליכים מבצעיים .6

 'טופס בקשה לעיקול אצל צד ג .7

 את פקודת מאסרטופס בקשה להוצ .8
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  מילון מונחים בסדר דין במשפט
  

  פירוש המונח  שם המונח

  כתב תביעה

(STATEMENT OF 

CLAIM) 

  .נקיטת הליכים משפטיים למיצוי זכויות במשפט אזרחי

  סילוק יד, פינוי

(EVACUATION) 

  .פינוי מחזיק בנכס מקרקעין שלא כדין

  כתב הגנה

(STATEMENT OF 

DEFENSE) 

  .ל נתבע בהליך אזרחיפירוט הגנתו ש

  תצהיר

(DECLARATION) 

  .פירוט עובדתי במסמך שמשקלו כעדות בבית משפט

  פרוטוקול

(PROTOCOL) 

  .תיעוד של הליכים המתנהלים בבית משפט

  עיקול

(CONFISCATION)

  .הליכים שיכול צד לנקוט למניעת דיספוזיציה בנכס או בכספים

  צו מניעה

(INJUNCTION) 

  .ע ביצוע פעולה כלשהיצו שיפוטי המונ

  ערעור

(APPEAL) 

בקשה המוגשת לערכאה משפטית גבוהה לדון מחדש בפסיקה של ערכאה 

  .משפטית נמוכה ממנה ולשנות או לבטל אותה

  כתב אישום

(INDICTMENT) 

  .פירוט העברות המיוחסות לנאשם בהליך פלילי

  מעצר

(CUSTODY) 

  .כים פלילייםי המדינה במסגרת הלי"שלילת חירותו של אדם ע

  עד

(WITNESS) 

  .אדם המוסר עדות במסגרת הליך משפטי כחלק מהתשתית הראייתית

  ראיות

(EVIDENCE) 

  .  הוכחות שמוגשות לבית המשפט לביסוס טענותיו של צד

חוות דעת  

  מומחה

מומחה בתחום התמחות שמחווה דעתו המקצועית כחלק מהראיות

  .המוגשות לבית המשפט

  גישור

(MEDIATION) 

  .הליך למציאת הסדר פשרה בין צדדים מסוכסכים

  פשרה

(COMPROMISE) 

  .הסדר בין שני צדדים מסוכסכים
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  פירוש המונח  שם המונח

  קצין  מבחן

(PROBATION 

OFFICER) 

וכן לתת תסקירים לגבי , תפקידו לפקח על נאשמים שניתן לגביהם צו מבחן

  .נאשמים לבית המשפט

  תובע

(PROSECUTOR) 

  .ג את המדינה כמאשימה בהליך משפטי פלילימייצ

  צו חיפוש

(SEARCH 

WARRANT) 

  .צו שיפוטי המאפשר למשטרה לבצע חיפוש במסגרת חקירה פלילית

  סנגור

(DEFENSE 

ATTORNEY) 

  .עורך דין המייצג נאשם בהליך פלילי

  גזר דין

(SENTENCE) 

  .העונש שגוזר בית המשפט על נאשם במשפט פלילי

  מאסר

(IMPRISONMENT)

  .סוג ענישה במשפט הפלילי שמשמעותו שליחת נאשם לבית הסוהר

  מאסר על תנאי

(SUSPENDED 

SENTENCE) 

סוג ענישה במשפט הפלילי שהוא עונש הרתעתי צופה פני עתיד 

שמשמעותו עונש מאסר שיושת על נאשם רק אם יבצע עבירות מסוימות 

  .שהוגדרו תוך תקופה מסוימת

  קנס

(FINE) 

ידי הנאשם -נישה בהליך פלילי שמשמעותו תשלום סכום כספי עלסוג ע

  .לטובת המדינה

  שיק

(CHECK) 

ידי מתן הוראת תשלום לבנק באמצעות -צורת תשלום סחירה על, המחאה

  .ידי המושך-מסמך חתום על

  משכנתא

(MORTGAGE) 

  .שעבוד של נכס מקרקעין כבטוחה לקבלת הלוואה
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  *ביבליוגרפיה 
  

, ש המחוזי"נשיא ביהמ, שופט, בעריכת אורי גורן, תקנות סדר הדין האזרחי, תהתקנו .1

  .2002מהדורת ספטמבר , מ"סיגא הוצאה לאור בע

  .יפו-א"ש המחוזי בת"של ביהמ) בדימוס(נשיא , ר אליהו וינוגרד"ד, התקנות סדרי הדין .2

הכשרה הוצאת חברה ישראלית ל, סדרי דין מיוחדים בבתי המשפט, פרוצדורה אזרחית .3

 .2003 -ג"תשס, מ ירושלים"מקצועית בע

 .1999-ט"ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין תשנ, ר עדי אזר"ד, קדם המשפט .4

, מ"נבו הוצאה לאור בע, רחמים כהן ומנחם קליין, סדר דין מהיר בבית משפט השלום .5

 .2005–ה "תשס

 .2001הוצאת דרכים , ד רונן סטי"עו, דרך גישור להסכם .6

 הוצאה לאור של ספרי -" בורסי"בהוצאת , מיגל דויטש, קס האזרחיפרשנות הקוד .7

 .2005-ה"תשס, משפט

מהדורה , ד משה קשת"עו, הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי הלכה ומעשה .8

 .ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, 2004מעודכנת ליולי , ארבע עשרה

של בית ) בדימוס(הו וינוגרד נשיא ר אלי" קובץ החיקוקים הישראלי בעריכת ד,דינים .9

 .רמת השרון, מ"בע" הלכות"הוצאת , יפו-א"משפט המחוזי בת

 - "גדעון"בהוצאת , מהדורה שלישית ממוחשבת, ר רוברט גדעון" ד,חוקי מדינת ישראל .10

 .מ"הוצאה לאור בע

, 2003–ג "מהדורה מעודכנת תשס, )שופט בדימוס( יעקב קדמי ,על סדר הדין בפלילים  .11

 .א"אוניברסיטת ת, הוצאת דיונון',  ג-' אחלקים

 -ו"מהדורה מעודכנת תשס, )שופט בדימוס(יעקב קדמי , חוק העונשין, על הדין בפלילים .12

 .א"אוניברסיטת ת, הוצאת דיונון', ג-'חלקים א, 2005

, 2003ד "תשס, מהדורה משולבת ומעודכנת, )שופט בדימוס(יעקב קדמי , על הראיות .13

 .א"רסיטת תאוניב, הוצאת דיונון
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" תמר"הוצאת , סגן נשיא בתי המשפט לנוער, אלי שרון, שיטת המבחן בדין הפלילי .14

 .1987ז "תשמ, מ"בע

 -הוצאת פרלשטיין, )שופט מחוזי בדימוס( דוד בר אופיר ,הוצאה לפועל הליכים והלכות .15

 .'וחלק  ב' חלק א, 2005אפריל , מהדורה שישית, מ"גינוסר בע

 . WWW.COURT.GOV.IL  -תי המשפט בישראל אתר אינטרנט של מערכת ב .16

  .1996-ו"תשנ, הוצאת אורט ישראל, ד אורלי פרייזלר"עו, סדר הדין במשפט .17
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