
  תביעות קטנות... ועורכי דיןעל 
  )26.12.2018( עו"ד דגן רותם

  ."דמעו לקבל יעוץ משפטי ישספציפי  או יעוץ משפטי. בכל מקרה "דבה משום חוו מחייבת, ואין אוממצה  אינה זוסקירה * 
  

משנת  "קטנות לתביעות שיפוט חוקמוסמכים מכח חוק בתי המשפט (בו שולבו הוראות "בתי משפט שלום 

  לשבת כבית משפט לתביעות קטנות"." )1976

י אנשים ל ידכלומר, ע - על ידי "יחידים" תוגשומש אזרחיותתביעות דונות בבתי משפט לתביעות קטנות נ

  ולא ע"י תאגידים ו"ישויות משפטיות" אחרות. ,פרטיים

ו צלמתן "או בתביעות ₪;  33,500וכיום עומד על  - (שמתעדכן מעת לעת) מקסימלימדובר בתביעות בסכום 

להחלפת מצרך או לתיקונו או לביטול עסקה, כששווי המצרך או התיקון או סכום העסקה, לפי הענין, אינו 

  עולה על הסכום האמור".

בתי משפט לתביעות קטנות נועדו בעיקר להגשמת "תכלית צרכנית", ולהקנות , כפי שנקבע בפסקי דין רבים

  משפטי מהיר, זמין וזול לבירורן של תביעות בסדר גודל קטן יחסית". "כלי - "לאזרח הקטן"

יצוין, כי במקרים בהם מוקנית סמכות דיון "יחודית" לערכאות שיפוטיות אחרות (למשל, כאשר סמכות הדיון 

מוקנית באופן בלעדי לבית משפט לעניני משפחה, או לבית דין לעבודה), לא ניתן לנהל הליך בבית משפט 

  ת קטנות (ללא קשר לסכום התביעה).לתביעו

  

בבתי משפט לתביעות קטנות, נמוכה באופן ניכר, ביחס לבתי  וגה, מידת ה"פורמליות" הנהמטבע הדברים

  1 משפט שלום "רגילים" (וכמובן, ביחס לבתי משפט מחוזיים).

היתה קבילה בבית יהיה רשאי לקבל ראיה אף אם לא בית משפט לתביעות קטנות כך, למשל, נקבע בחוק כי "

  ..."משפט אחר

, ובכפוף לסדרי דין אינו קשור בסדרי הדין הנוהגים בבית משפט אחרוכן, "בית משפט לתביעות קטנות 

  ".עה צודקת ומהירהריפעל בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכשהתקין שר המשפטים לענין סימן זה, 

  הינה נמוכה. יצוין, כי גם אגרת התביעה בבית משפט לתביעות קטנות,

  

  .בבית משפט לתביעות קטנות ה"יצוג" סוגיתהיבט נוסף, הראוי לציון בהקשר זה, קשור ל

שקבע לענין זה שר  ארגוןברשות בית המשפט), "להיות מיוצג על ידי לבעל דין (מצד אחד, החוק מתיר 

  2 ת רווח. ומטרללא ש שהתאגדוגורמים לארגונים "צרכניים" או ל כשהכוונה הברורה -  המשפטים"

, באישור בית המשפט לתביעות קטנות, לייצג בעל דין בבית משפט לתביעות קטנות" (אלא אדםיכול "כמו כן, 

"אם אם הייצוג נעשה במהלך הרגיל של עסקיו של המייצג", ו"בייצוג בדרך קבע",  קעוס" אותו אדםאם 

  הייצוג נעשה בתמורה").

סעיף לשון וכ; יהיה מיוצג על ידי עורך דין לאט לתביעות קטנות, מצד שני, הכלל הינו כי בעל דין בבית משפ

רק ברשות בית יצוג בעל דין בבית משפט לתביעות קטנות על ידי עורך דין יהיה : "בתיהמ"שחוק ל (א)63

  ".המשפט ומטעמים מיוחדים שיירשמו

"היתר" ליצוג על ידי עורך ינתן עשוי להתנאים מסוימים, התקיים בו - כלומר, אין מדובר ב"מניעה מוחלטת"

  .בבית משפט לתביעות קטנות דין
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בהשוואה לבתי משפט  ,מחמירים"פחות " ראיות וסדרי דיןדיני בהן נוהגים ות, נוספיצוין, כי ישנן ערכאות שיפוטיות    

  "רגילים". 
בכל ענין של דיני ראיות וסדרי דין, שאין עליו הוראה אחרת... ינהג בית " - נקבע  ש לעניני משפחה"בתימלגבי למשל,   

  " ...המשפט בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשית משפט צדק
ל ענין של בכוכן " "...דין לא יהיה קשור בדיני הראיות אלא בדיון על פי סעיפיםת הבי" - נקבע  בתי דין לעבודהלגבי ו  

  ן שאין עליו הוראה... ינהג בית הדין בדרך הנראית לו טובה ביותר לעשית משפט צדק..."דיסדר 
  
2  

אשר ך, ולהסתייע בחברות המתמחות בכלתובעים מותר  ,וין כי לאחרונה קבע ביהמ"ש העליון, כי בתביעות "ספאם"יצ
  .)7064/17נהנות מפירות התביעה (רע"א 



 
 

  

  :בתיהמ"ש לחוק (א)63) התייחס ביהמ"ש העליון לסעיף 5711/08רע"א בפסה"ד בענין "פרטוק" (

"מטרתו של סעיף זה משתלבת עם המטרה הכללית של בתי המשפט לתביעות קטנות שהוזכרה לעיל: הסעיף 

לפנות לבית משפט ללא צורך בידע משפטי מוקדם וללא צורך בשכירת  מאפשר לאזרח מהשורה ולצרכן הקטן

שירותיו של עורך דין אשר מייקרת מאוד את ההליך ויוצרת חסם בפני הפונים לבתי המשפט, בוודאי כאשר 

מדובר על תביעות בסכומי כסף קטנים. הסיפא של הסעיף מלמדת על החשיבות שראה המחוקק באיזון 

ידי ארגון מסוים, ירשה בית  דין, כך שאם בעל דין אחד מקבל היתר להיות מיוצג עלובשוויון בין בעלי ה

לסיכום ניתן ללמוד מהסעיף על החשיבות המשפט גם לבעל הדין שכנגד להיות מיוצג כפי שיורה בית המשפט. 

רון בשמירתם של שני עקרונות בבית המשפט לתביעות קטנות: עקרון העדר יצוג משפטי של בעלי הדין ועק

  ".האיזון והשוויון בין בעלי הדין

  

  (א) לחוק בתיהמ"ש.63לסעיף בקשר  תעורריכולות להש ,שאלותכמה נדון להלן בקצרה ב

  

  ?מהו ה"יצוג" המדובר(א) 

  

(וכן על  דיון בפני בית המשפט לתביעות קטנותמהלך ב ,של בעל דיןבפועל ברור כי הביטוי "יצוג" חל על יצוגו 

  .), בשמו של בעל הדיןחתימה על כתבי טענות, סיכומים וכיוצ"ב

למשל, על דרך  -דין  על ידי עורך" חיצוני עו"סי לבעל דין ענקכי יו מניעהאין עפ"י המקובל מעבר לכך, אולם 

 מתן יעוץ משפטי לגבי חקיקה ופסיקה רלוונטיים, סיוע בניסוח מסמכים, סיוע בהכנה לדיון וכיוצ"ב

  )...ותו"לאכוף" אספק אם ניתן היה אילו היה "איסור", (וממילא, 

 ;הגשת תביעות מיותרות מנועלשעשויים  -  סיוע ויעוץ ממין אלויש לעודד דומה כי עקרונית, יתר על כן, 

  הליכים.ולקצר  ;דיוןמהלך הבהן בכתבי טענות והן  - מצד התובע או הנתבע -לצמצם העלאת טענות סרק 

הם כי  שהוגשו בבתי משפט לתביעות קטנות, נהוג לציין, בשולי כתבי תביעה וכתבי הגנהיצוין, כי בעבר היה 

  .; אך מהתרשמותי, הדבר פחות מקובל כיום" (או נוסח דומה)בסיוע עורך דין"נערכו 

  

  ?על ידי עורך דיןהיתר להיות מיוצג ל דין עבלבאילו תנאים יינתן (ב) 

  

 ,"יצוג בעל דין בבית משפט לתביעות קטנות על ידי עורך דין" אפשרות במניעה מוחלטת שללא מדובר כאמור, 

  כך "רשות בית המשפט", אשר תינתן "מטעמים מיוחדים שיירשמו".שם תידרש לך א

כפי שנקבע בהקשר זה בפס"ד "פרטוק" הנ"ל,  .בצמצום מירבי המגמה הינה להתיר יצוג על ידי עורכי דין

ידי עורך דין בצמצום רב על מנת לא לפגוע במטרותיו של בית המשפט  התירו יצוג צד עלהלכות אחרות "

לתביעות קטנות. כך נקבע כי היותו של הנתבע תאגיד סטטוטורי או עיריה אינו טעם מיוחד... גם ליועץ משפטי 

יעות קטנות... ידי תאגיד לא הותר לייצג את התאגיד בהיותו נתבע בבית המשפט לתב המועסק באופן קבע על

  ..."ידי עורך דין או מתמחה ללא טעמים מיוחדים אפילו למדינה נקבע כי אין היתר אוטומטי ליצוג על

  

  "אי סימטריה" בין בעלי הדין  

  

על בסיס "עקרון האיזון  ליצוג על ידי עורך דיןהיתר על פי רוב יינתן  ות,רבהחלטות שיפוטיות כפי שעולה מ

  והשוויון בין בעלי הדין" (כלשון פס"ד "פרטוק" הנ"ל).

  

  



 
 

נפסק בת"ק כך, למשל,  ;דיןהבעלי  עלבעצמם (אישית) נמנים  עורכי דיןכאשר  ההינ ,דוגמא מובהקת לכך

 ועמד התמחות של מסלול בר, עמשפטים לימודי סיים, בעצמו דין עורך, התובע, כי "21257-08-17(ירושלים) 

 דין עורכי אינם שהנתבעים בעוד ,זאת .דבר לכל דין כעורך הינו עצמו את ובייצגו הלשכה בבחינות בהצלחה

לדעת  מכאן כי התקיימודין", ו לעורך הן שמוכרות כפי להם ומוכרות נהירות המשפט בית של דרכיו ואין

  להתיר לנתבעים להיות מיוצגים על ידי עורך דין. ,"טעמים מיוחדים" ביהמ"ש

 התביעה ומנוסה", וזאת משום "שעילת ותיק דין עורך "אינוענת התובע, כי טהאמור נדחתה  במקרה אגב,{

 אינו כי לטעון... הנתבעים את לייצג שביקש התובע יכול כיצד .הנתבעים את דין כעורך יצוגו סביב התגבשה

בהם לא יהיה די בכך שבעל דין הינו עורך דין  ,יתכנו מקריםאמנם אך ביהמ"ש הוסיף כי  -?" מקצועי דין עורך

  בעצמו, להצדיק מתן היתר לצד שכנגד.

כאשר אחד מבעלי הדין בפסה"ד בענין "דרייבר ישראל", אליו אתייחס בהמשך, קבע ביהמ"ש העליון, כי "

אכן יכול להתעורר חשש לפגיעה בשוויון בין  בהליך של תביעה קטנה הוא עורך דין במקצועו או בהכשרתו,

כשלעצמה ובמנותק מנסיבות  -המתדיינים", אך הוסיף כי "היות אחד הצדדים עורך דין אינה משמיעה 

באותו  הפרת האיזון הנדרש בין המתדיינים ופגיעה בהגשמת תכליותיו של הליך התביעה הקטנה". -המקרה 

לא מתמחה בתחום המשפט נושא התביעה", ודווקא לנתבעת היה מקרה, התובע אמנם היה עורך דין, אך "

  נסיונה בהתמודדות עם תביעות קטנות לפי חוק הספאם"...לאור "יתרון, 

הוגשה על ידי עורכי דין תביעה שניה כנגד סוכנות טיולים, על יסוד ) 12176/01(ת"ק עם זאת, בהליך מסוים 

; למרות  הקשר , אשר הסתיימה ב"הסדר פשרה"ונההראש תםאותן טענות ועובדות כפי שנטענו בתביע

נתבעת, התקבלה בקשת התובעים, אותם של הספציפי התביעה לבין עיסוקם המקצועי עילת בין  "דחוק"ה

רק במקרים חריגים , וכי אופייניתדוגמא מדובר בהדעת נותנת כי  - יהיתר להיות מיוצגת על יִד וניתן לה 

  }...ללא קשר לתחומי עיסוקיואף  ,עורך דין, כאשר הצד שכנגד הינו עורך דיןתידחה בקשה להתיר יצוג על ידי 

  

 עובדה זו -היתר להיות מיוצג על ידי עורך דין  ,וקיבל ,ביקש(שאינו עורך דין) בעל דין הינה, כי  נוספתאפשרות 

  דין. , להיות מיוצג על ידי עורךגם לבעל הדין האחר מתן היתר ,כשלעצמה ,להצדיקעשויה אף היא 

. כך, גם לבעל הדין האחרהיתר ככל החלטה המסורה לשיקול דעת בית המשפט, לא יינתן "אוטומטית" אמנם, 

כאשר בית המשפט לתביעות קטנות מתיר את היצוג " כי ,בפס"ד "פרטוק" הנ"ל ביהמ"ש העליון למשל, קבע

  . "יר את היצוג גם לצד השניעל מנת להחליט האם להת עליו לעמוד על נסיבות הענין כולולאחד מהצדדים 

  ו בכדי ש"הצדק גם ייראה"...היתר גם לבעל הדין האחר, ול יינתן לרובלהניח כי  תןינגם במקרה זה, אך 

  

, עשוי להצדיק מתן היתר לבעל הדין האחר, להיות מיוצג להיות מיוצג על ידי "ארגון"ניתן לבעל דין היתר שגם 

ידי ארגון  אם בעל דין אחד מקבל היתר להיות מיוצג עלהנ"ל: "...ראה פס"ד "פרטוק" (על ידי עורך דין 

  3 )..."מסוים, ירשה בית המשפט גם לבעל הדין שכנגד להיות מיוצג כפי שיורה בית המשפט

  

כאשר אחד , כי 4)5234/17רע"א ( בענין "דרייבר ישראל" "דהראוי לציין, כי לאחרונה קבע ביהמ"ש העליון, בפס

אינו ", בית המשפט לתביעות קטנות עורך דין במקצועו או בהכשרתו ינושל תביעה קטנה ה מבעלי הדין בהליך

אם יש מקום ליתן  -מיוזמתו  -להציג לבעל הדין שאינו מיוצג את האפשרות לבקש היתר יצוג, או לבחון  מחויב

  ".היתר כאמור
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"ד כי "סוגית היצוג בבתי המשפט לתביעות קטנות מתעוררת הלהשלמת התמונה, יצוין כי ביהמ"ש הוסיף והעיר בפס
צגים יבהקשרים נוספים שלא כאן המקום לדון בהם (כגון התרת יצוג למדינה, התרת יצוג לגופים גדולים על ידי מי

  מקצועיים שאינם עורכי דין, ועוד). ענינים אלו יושארו לדיון לעת מצוא..." 
משפט לתביעות קטנות, כנגד חברת ביטוח, חברת סלולר או כל גוף דומה, בפועל, כל מי ש"זכה" להגיש תביעה בבית   

  מומחיותם... ", שזוצגים מקצועיים שאינם עורכי דיןימישל יצוג הנתבעות על ידי ""פרקטיקה" נחשף ל
  
ביהמ"ש העליון דן לעתים רחוקות בתביעות קטנות. נדרשת רשות להגשת ערעור לבימ"ש מחוזי על פסק דין של בימ"ש  4

  ורשות נוספת להגשת ערעור לביהמ"ש העליון. - לתביעות קטנות 



 
 

אך  - עורך דיןבכתב התביעה כי הינו הנ"ל, ציין התובע בעצמו "דרייבר ישראל" במקרה שנדון בפס"ד (אגב, 

  לבקש היתר להיות מיוצגת על ידי עורך דין).מהנתבעת נמנעה 

  

  שעולות במסגרת ההליך סוגיות "משפטיות" מובהקות  

  

כאשר מתעוררות במסגרת ההליך סוגיות גם להתיר יצוג על ידי עורך דין, עשוי בית המשפט לתביעות קטנות 

  :נסיוני על סמךדגים זאת א -מדובר במקרים חריגים)  (אך כאן "משפטיות" מובהקות

  

) מועלות כענין שבשגרה טענות וכדומהתביעות כנגד חברות תעופה (בגין איחורים, אובדן כבודה כאשר מוגשות 

(דוגמת "אמנת מונטריאול"), על "חוק התובלה האוירית"  אמנות בינלאומיות""מושתתות על , אשר הגנה

 יםבקיא םאינ(בניגוד לחברות תעופה) ים אשר ניתן להניח כי תובע - ומורכבות "משפטיות" וכיוצא באלו טענות

  .בדרך כלל, ויתקשו להתמודד עמן בהצלחה בהן

 להיות מיוצגת על ידילהתיר לה בקשת התובעת  התקבלה, במסגרת תביעה שהוגשה כנגד חברת תעופהכך, 

כי "עיקר טענותיה של  ,בכתב ההגנהעיון בעקבות  שהתבררלאחר , (ובעקבות כך ניתן היתר דומה גם לנתבעת)

  )ד'... (ראו נספח הנתבעת הינן משפטיות, ומתיימרות להיות מושתתות על חוקים, אמנות ופסקי דין שונים"

  

בפס"ד "דרייבר ישראל" הנ"ל, שניתן בהקשר אחר ("תביעת ספאם"), הובילו בין היתר הנסיבות שנדונו {

... וכי הגנתה התביעה נושא דיוננו אינה מורכבתבכתבי הטענות שהוגשו בהליך מלמד כי  עיוןלמסקנה שונה: "

  "}על יעוץ משפטי כלשהו (כפי שמעיד נוסח כתב ההגנה מטעמה) -כפי הנראה  -של המערערת התבססה 

  

  הינו עורך דיןשבעל דין  חובת גילוי של) ג(

  

  .לידיעת בית המשפט והצד שכנגד ביוזמתו,, עורך דין, להביא עובדה זוהינו , שבעל דין על

על בעלי הדין, עשויה עובדה זו, כשלעצמה,  בעצמםכאמור, כאשר עורכי דין נמנים ההגיון ברור: דומה כי 

, וממילא, די בכך להצדיק חובת גילוי - להצדיק מתן היתר גם לבעל הדין האחר, להיות מיוצג על ידי עורך דין 

  .אשר חשיבותה מסתברת מאליה

  

על מנת  ,בעל דין שהינו עורך דין, להודיע על כך מראשעל בתי המשפט לתביעות קטנות עצמם, כי נקבע על ידי 

  ).1698/03על פני בעל הדין האחר (למשל, ת"ק (ירושלים)  למנוע יתרון בלתי הוגן

(ראה ת"ק  המשפטלהצהיר על כך בפני בית חייב , 5אפילו מתמחה או סטודנט למשפטים, אשר מייצג בעל דין

  ).נספח ה' - 4043/06(אשקלון) 

  ביטוי גם בספרות המשפטית. כךויש ל - על קביעות ברוח זו שב גם ביהמ"ש העליון בפסקי דין שונים 

  

בתקנות סדרי הדין, מחייבת כי למרות העדר הוראה זה מכבר, גם ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין קבעה 

לגלות עובדה זו ביוזמתו, כדי שלא תישלל מבעל הדין האחר האפשרות לבקש על בעל דין שהינו עורך דין, 

  להיות מיוצג על ידי עורך דין.
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, אך הדבר אינו היה כדין לאה"יצוג" , 4043/06נשוא ת"ק מקרה מובן כי גם "יצוג" כזה חייב להיות כדין, וברשות; ב 
  .רלוונטי לעניננו



 
 

  :נספחים

  

  1984-התשמ"דמתוך חוק בתי המשפט [נוסח משולב],     א'

  1976-תשל"זהתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין),     ב'

  1977-מייצגים), התשל"זו שיפוט בתביעות קטנות (ארגונים צ    ג'

  להתרת יצוג על ידי עורך דיןלדוגמא, בקשה מתוך     ד'

  4043/06מתוך ת"ק (אשקלון)     'ה

  

   



 
 

 נספח א'

  ימן ה': בתי משפט לתביעות קטנותס

  ר המשפטים רשאי להסמיך בית משפט שלום פלוני לשבת כבית משפט לתביעות קטנות.ש  .59

  בית משפט לתביעות קטנות ידון בתביעה אזרחית שהגיש יחיד  א)(  .60

  שקלים חדשים; 33,500לתשלום סכום שאינו עולה על   )1(
  

ו להחלפת מצרך או לתיקונו או לביטול עסקה, כששווי המצרך או התיקון או סכום צלמתן   )2(
  ),1העסקה, לפי הענין, אינו עולה על הסכום האמור בפסקה (

שכנגד לסכום או לצו כאמור, ובלבד שהתביעות אינן לפי זכות שהומחתה או שהוסבה ואינן -בתביעהו
  בסמכותו הייחודית של בית משפט אחר.

או לבית שכנגד ולהעבירן לבית משפט שלום -המשפט רשאי לא לדון בתביעה או בתביעה תבי  ב)(  
, אם ראה שהדיון בבית משפט לתביעות קטנות אינו מתאים להן, או המשפט המוסמך לדון בהן, לפי העניין

  אם ראה שהתביעה הוגשה בידי תובע שכבר הגיש באותה שנה באותו בית משפט יותר מחמש תביעות.
  

שפט של הכנסת, לשנות את הסכום האמור משר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ו  ג)(  
  בסעיף קטן (א).

   -מנוע אין בו כדי ל 60אמור בסעיף ה  .61

בעל דין מהגיש תביעה כאמור בו לבית משפט אחר במקום להגישה לבית משפט לתביעות   )1(
  קטנות;

מהגיש תביעה נפרדת לעודף  -קטנות  שכנגד לבית משפט לתביעות -נתבע שהגיש תביעה   )2(
  יעתו, בין לבית משפט לתביעות קטנות ובין לבית משפט אחר.בת

בית משפט לתביעות קטנות יהיה רשאי לקבל ראיה אף אם לא היתה קבילה בבית משפט אחר;   א)(  .62
  אין בהוראה זו כדי לגרוע מדיני חסינות עדים וראיות חסויות.

בית משפט לתביעות קטנות אינו קשור בסדרי הדין הנוהגים בבית משפט אחר, ובכפוף לסדרי   ב)(  
  עה צודקת ומהירה.רסימן זה, יפעל בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכדין שהתקין שר המשפטים לענין 

ייצוג בעל דין בבית משפט לתביעות קטנות על ידי עורך דין יהיה רק ברשות בית המשפט   א)(  .63
זה  ומטעמים מיוחדים שיירשמו; בעל דין רשאי, ברשות בית המשפט, להיות מיוצג על ידי ארגון שקבע לענין

  ת מיוצג כפי שיורה.ושר המשפטים, ובמקרה זה ירשה בית המשפט לבעל הדין שכנגד להי

על אף הוראות סעיף קטן (א), יכול אדם, באישור בית המשפט לתביעות קטנות, לייצג בעל דין   ב)(  
וי הכוח הוגש לבית המשפט לתביעות בבית משפט לתביעות קטנות, אם בעל הדין ייפה את כוחו לכך וייפ

   -קטנות; אין לייצג אדם לפי סעיף קטן זה 

  בייצוג בדרך קבע; קאם המייצג עוס  )1(

  אם הייצוג נעשה במהלך הרגיל של עסקיו של המייצג;  )2(

  אם הייצוג נעשה בתמורה.  )3(
  

סק דין של בית משפט לתביעות קטנות ניתן לערעור לפני בית משפט מחוזי אם ניתנה רשות לכך פ  .64
  מאת שופט של בית המשפט המחוזי; בית המשפט המחוזי ידון בערעור בשופט אחד.

המשפט, בהסכמת בעלי הדין, הוגשה תביעה לבית משפט לתביעות קטנות, רשאי שופט בית   א)(  .65
  לדון בתביעה כבורר או להעבירה לבורר אחר שהסכים לדון בה בלי לקבל שכר מן הצדדים.

, יחולו על בוררות 35עד  31-ו 29עד  23מעט סעיפים ל, 1968-הוראות חוק הבוררות, תשכ"ח  ב)(  
  –לפי סעיף זה, ככל שהן נוגעות לענין, אולם 

המשפט" ייקרא כאילו נאמר בו "שופט בית משפט לתביעות  כל מקום שנאמר בו "בית  )1(
  קטנות";

  דין פסק בורר לפי סעיף זה, פרט לערעור, כדין פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות.  )2(

  אין סעיף זה גורע מהסכם בוררות שבין הצדדים.  ג)(  

  (בוטל).  .66
  

נות מקום שיפוט לתביעות קטנות שיהיה מקום השיפוט על אף ר המשפטים רשאי לקבוע בתקש  .67
  האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין.



 
 

 נספח ב'

  1976-תשל"זהקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), ת

 47-ו 46החוק), וסעיפים  -(להלן  1976-תשל"ו (ב) לחוק שיפוט בתביעות קטנות,4תוקף סמכותי לפי סעיף ב
ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף  ר, ושאר סמכויותי לפי כל דין, ובאישו1957-תשי"זלחוק בתי המשפט, 

  יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה: -(ב) לחוק1

  –תקנות אלה ב  .1

  לחוק, או אחד משופטיו;  1בית משפט לתביעות קטנות שהוקם על פי סעיף  –בית המשפט" "  

  פסק דין וכל החלטה אחרת של בית המשפט;  –החלטה" "  

  למסרו או להמציאו על פי תקנות אלה, לרבות החלטה או הודעה;  כל מסמך שיש –דין" -כתב בי"  

א) לחוק מרשם האוכלוסין, 11(-) ו11(א)(2כתובת לפי סעיפים  –דין -לעניין המצאת כתב בי –מען" "  
הטלפון והפקסימילה באותו מען וכן כתובת דואר אלקטרוני, אם ישנם;  , לרבות מספרי1965-התשכ"ה

  סימן זיהוי אחר; –בהעדר שם לרחוב או מספר לבית 

ועל דרך זו לחוק, ולרבות תביעה שכנגד,  2תה בסעיף ותביעה לתשלום סכום כמשמע –תביעה" "  
  יפורשו "תובע" ו"נתבע";

  .1984-תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד –תקנות סדר הדין האזרחי" "  

ביעה תוגש לבית המשפט שאזור שיפוטו הוא אחד המקומות המנויים להלן, והוא על אף ת  (א)  .2
  האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין; ואלה הם:

  מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;  )1(

  מקום יצירת ההתחייבות;  )2(

  המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;   )3(

  מקום המסירה של הנכס;  )4(

  מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;   )5(

  מקום הגשת התביעה המקורית. –בתביעה שכנגד   )6(

סחר ברשת האינטרנט תוגש לבית על אף האמור בתקנת משנה (א), תובענה בשל פרסום או   (ב)  
המשפט שבאזור שיפוטו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע או מקום מגוריו או מקום עסקו של 

  התובע, בלבד.

  שבתוספת. 1בהגשת כתב תביעה לבית המשפט לפי טופס  חביעה תיפתת  (א)  .3

התובע יצרף לכתב התביעה את כל המסמכים שהוא מבקש להסתמך עליהם במשפט אם הם   (ב)  
מצויים ברשותו; ואולם בית המשפט רשאי להתיר לתובע להגיש מסמך שלא צורף לכתב התביעה אם מצא 

  דין או מכל סיבה חשובה אחרת.שהמסמך דרוש לצורך מתן פסק 

, יצרף פקיד בית המשפט לעותק של כתב התביעה הזמנה לדין 3הוגשה תביעה כאמור בתקנה   א)(  .4
  שבתוספת.  2לפי טופס 

יום מיום המצאת ההזמנה, ולהתייצב  30בהזמנה לדין יוזמן הנתבע להגיש כתב הגנה תוך   ב)(  
  נה כאמור. אם הגיש כתב הג –ב בהזמנה ולמשפט במועד שנק

  שבתוספת.  3כתב הגנה יהיה לפי טופס   א)(  .5

הנתבע יצרף לכתב ההגנה את כל המסמכים שהוא מבקש להסתמך עליהם במשפט אם הם   )1(א  
מסמך שלא צורף לכתב ההגנה אם מצא  מצויים ברשותו; ואולם בית המשפט רשאי להתיר לנתבע להגיש

  שהמסמך דרוש לצורך מתן פסק דין או מכל סיבה חשובה אחרת.

 1הגיש הנתבע כתב הגנה, רשאי הוא להוסיף לו תביעה שכנגד כלפי התובע לפי טופס   (ב)  
שבתוספת; עשה כן, יצרף פקיד בית המשפט לכתב ההגנה הודעה לתובע שהוא מוזמן להגיש כתב הגנה תוך 

  יום המצאת התביעה שכנגד. מימים  30

להשתתפות או לשיפוי מאת צד שלישי בשל כל סכום  נתבע שהגיש כתב הגנה וטוען שהוא זכאי  (ג)  
) לתקנות יחולו בשינויים 1(א5-(א) ו5(ב), 4שייפסק נגדו בתביעה, רשאי להגיש הודעה לצד שלישי, ותקנות 

  המחויבים.

לצד שלישי אלא אם שולמה בעדן, עם  ייזקק בית המשפט לכל תביעה או הודעהלא   )1(  א)(  .6
  התביעה;  משווי 1%הגשתן, אגרה של 

  שקלים חדשים; 50-) לא תפחת האגרה בשום מקרה מ1על אף האמור בפסקה (  )2(



 
 

  שקלים; 5) יעוגל כלפי מעלה לסכום שהוא מכפלה של 1סכום האגרה לפי פסקה (  )3(

ו חלק ממנה, אין בו כדי לבטל אעל אף האמור בתקנת משנה זו, אי תשלומה של האגרה   )4(
  מעשה בית המשפט בדיעבד.

 –(להלן  2007-פטור מתשלום אגרת בית משפט לפי תקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז  ב)(  
  תקנות האגרות), יהווה פטור גם מתשלום אגרה לפי תקנות אלה. 

ראשונה לתקנות האגרות יחולו על מסמכים לפי ה) בחלק ה' של התוספת 10(-) ו9פסקאות (  ג)(  
  תקנות אלה. 

  (בוטלה).   ד)(  

  כתבי הטענות יוגשו לבית המשפט במספר עתקים מספיק בשביל בית המשפט ושאר בעלי הדין.   א)(  .7

  פקיד בית המשפט יציין על פני כתבי הטענות את תאריך קבלתם ויגרום להמצאתם לנמענים.  ב)(  

ימים לפני הדיון בידי פקיד בית המשפט כאמור בתקנת משנה  60הומצא כתב התביעה עד לא   )1(ב  
  ימים לפחות לפני הדיון. 40(ב), ימציא התובע או מי מטעמו את כתב התביעה לנמענים 

דין לפי תקנות אלה תהיה לפי הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, והוא -כתב בי המצאה של  ג)(  
  הוראה אחרת.כשבית המשפט לא הורה 

אם פה בעת הדיון, והיא תהיה בכתב -קשה של בעל דין לפי תקנות אלה יכול שתהיה בעלב  (א)  .8
  הוגשה שלא בפני בעל הדין שכנגד.

בית המשפט רשאי להחליט בבקשה בכתב בלי לקבל את תשובת הצד שכנגד אם סבר שאין   (ב)  
  בהחלטה כדי להשפיע באופן מהותי על ההליך או שלא עלול להיגרם לצד שכנגד נזק של ממש.

אחד, רשאי בית המשפט, מיוזמתו או לבקשת הצד שההחלטה ניתנה ניתנה החלטה במעמד צד   (ג)  
  בלא תשובתו, לתקנה, לשנותה או לבטלה בתנאים שייראו לו, כל עוד לא ניתן פסק דין.

משפט שלום בענינים שבסדר דין או שבנוהג, לרבות  תבית המשפט יהיו הסמכויות הנתונות לביל  .9
תשלום שכר בטלה לעדים; אולם רשאי בית המשפט שלא להשתמש בסמכות מסמכויות אלה אם נראה לו 

  הדבר מועיל יותר להכרעה צודקת ומהירה. 

תן בית המשפט פסק דין על תבע שנדרש להגיש כתב הגנה ולא הגישו תוך המועד שנקבע לכך, ינ  .10
סוד כתב התביעה בלבד; אולם רשאי בית המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשות כן, להזמין את בעלי הדין י

  לטעון את טענותיהם ולהביא את ראיותיהם גם אם לא הוגש כתב הגנה כאמור. 

תימחק התביעה; התייצב התובע  -צב מסרה על הדיון הודעה כראוי ואיש מבעלי הדין לא התיינ  .11
יתן בית המשפט פסק דין על יסוד כתב התביעה, ובלבד שהתובע הצהיר בפני בית  –יצב יוהנתבע לא הת

  תידחה התביעה.  -המשפט על אמיתות האמור בכתב תביעתו; התייצב הנתבע והתובע לא התייצב 

מיום שהומצאה לו  ימים 30יתנה החלטה שלא בפני בעל דין והגיש בעל דין בקשה לביטולה תוך נ  .12
ההחלטה, רשאי בית המשפט, על פי צד אחד, לבטלה בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות המשפט או ענינים 

בי שאר אחרים; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לג
  בעלי הדין, כולם או מקצתם.

וטענות הצדדים בדרך שנראית לו ויברר את המחלוקת איות רית המשפט יקבע את סדר הבאת ב  (א)  .13
  באופן פעיל.

בשינויים  ו, לתקנות סדר הדין האזרחי, יחולו בבית המשפט,215ה, 215ג, 7הוראות תקנות   (ב)  
חתימה, ובלבד ניתן להגשה בלא דין אלקטרוני המוגש לבית המשפט, - המחויבים, לפי הענין, ואולם כתב בי

  .ה(ג)215שצוינו בסופו שמו ומספר זהותו של מגישו, למעט תצהיר שלגביו תחול הוראת תקנה 

  פרוטוקול הדיונים יירשמו תמצית דברי העדים ושאר הדברים שנאמרו בעת הדיון. ב  .14

הדין, אולם הוא יהיה רשאי לדחות את מתן פסק בתום הדיון בתביעה יתן בית המשפט את פסק   א)(  .15
  ימים. 7הדין לתקופה שלא תעלה על 

  נומק בצורה תמציתית.מפסק הדין יהיה   ב)(  

  בפסק הדין יצוין האופן שבו אפשר להשיג על פסק הדין לרבות המועד לכך.  (ג)  

 12המועד להגשת בקשה לרשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט או על החלטתו לפי תקנה   א)(  .16
  ימים מיום מתן פסק הדין או ההחלטה. 15בקשה לבטל החלטה שלא בפני בעל דין, הוא לגבי 

  ניתנה רשות ערעור יראו את כתב הבקשה ככתב ערעור.  ב)(  

אות תקנה זו יחולו הוראות חלק ד' לתקנות סדר הדין האזרחי על ערעור ועל בקשה רבכפוף להו  ג)(  
  לרשות ערעור על פסק דין של בית המשפט. 

  חילתן של תקנות אלה היא ביום שבית המשפט הוסמך לדון לפי החוק. ת  .17

   ". 1976-תקנות אלה ייקרא "תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"זל  .18



 
 

 נספח ג'

  1977-תשל"זהו שיפוט בתביעות קטנות (ארגונים מייצגים), צ

, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט 1976-לחוק שיפוט בתביעות קטנות, תשל"ו 6לפי סעיף  תוקף סמכותיב

  של הכנסת, אני מצווה לאמור: 

ל אחד מהארגונים הנקובים בתוספת נקבע בזה לענין ייצוג בעל דין לפני בית משפט לתביעות כ  .1

  קטנות. 

  ".1977-גים), תשל"זצצו זה ייקרא "צו שיפוט בתביעות קטנות (ארגונים מייל  .2

  

        וספתת

  מועצה הישראלית לצרכנות.ה
   



 
 

 נספח ד'

  

  
   



 
 

  'הנספח 

  

פסק הדין, הגיש התובע לבית המשפט הודעה לפיה הנתבעת יוצגה בבית המשפט על ידי  בטרם נכתב...

לחוק. לדבריו, שאל את מי שייצג את הנתבעת לפני הדיון אם הוא  63משפטן וזאת בניגוד להוראות סעיף 

  ...עו"ד או משפטן ונענה בשלילה

ועד בו התקיים הדיון התמחה במשפטים "התלווה" מר גלעד קרמר, אשר עובר למ [אל נציג הנתבעת] אליו...

במשרדו של עו"ד עמירם מגן המייצג את הנתבעת בעניינים שונים. מר גלעד קרמר באותה תקופה טרם עבר 

  ...את מבחני הלשכה וטרם הוסמך כעורך דין

  ..על פי התצהיר של מר קרמר, והדבר משתקף בפרוטוקול, חקר מר קרמר את התובע בחקירה נגדית.

  ..ל את טענתו של התובע כי התקיים ייצוג שלא כדין.אני מקב

מר קרמר לא הזהיר את בית המשפט כי הוא סיים התמחות במשפטים וממתין למבחני הלשכה. מר קרמר לא 

הבהיר לבית המשפט כי אין הוא נציג של הנתבעת במובן זה שהוא עובד של הנתבעת, אלא שהוא בא מטעם 

  ..משרד עורכי דין של הנתבעת.

חובתו הייתה להבהיר את מעמדו לבית  פילו נכונה טענתו של מר קרמר כי התובע ידע כי הוא "משפטן", א

  ולהימנע מכל אפשרות למצג שווא בעיני בית המשפט. המשפט

מר קרמר נהג במהלך הדיון כדרך עורכי הדין לכל דבר ועניין. אמנם מר קרמר אינו עורך דין, לפיכך הייצוג 

, שכן (ב) לחוק63 . אולם, הייצוג כן היה בניגוד לסעיף בתי המשפט חוק(א) ל63סעיף לא נעשה בניגוד ל

מדובר בייצוג שנעשה בתמורה (שכן יש להניח שמר קרמר מקבל משכורת ממשרד עורכי הדין, המקבל שכר 

טרחה בגין הטיפול בנתבעת), במהלך העסקים הרגיל של המייצג (הרי מדובר בעובד של משרד עורכי הדין), 

  וסק בייצוג דרך קבע.ואף ניתן לומר כי מתמחה ממשרד עורכי דין הוא חלק ממנגנון הע

יובהר כי לו הייתי יודע כי מר קרמר הוא עובד של משרד עורכי הדין, אפילו אין הוא משפטן שסיים תואר 

ראשון והתמחות, אלא אפילו סטודנט למשפטים או פחות מכך, לא הייתי מאשר לו לייצג את הנתבעת, ללא 

 63אשר כזה פוגע בתכלית החקיקה של סעיף  הסכמה מפורשת של הצד השני או לאחר נימוק משכנע. ייצוג

ועלול לפגוע בפועל בנגישות של תובעים רגילים לבית המשפט לתביעות קטנות. אין  בתי המשפט חוקל

, ויש לשתף בדבר את בית 63משפטן יוצא ידי חובה באזהרת הצד שכנגד על חריגה לכאורה מהוראות סעיף 

  ...המשפט

שהתביעה  נוכח התנהגות הנתבעת ונציגיה בדיון, אין מקום להורות על הטלת הוצאות לטובתם, למרות...

נדחית. נהפוך הוא, יש לזכות בהוצאות דווקא את התובע אשר נאלץ להתמודד עם יותר מאמץ מהראוי 

  ..בתביעתו נגד הנתבעת.


