
 לחץ כאן תביעה קטנה

 המדריך המלא להגשת תביעה קטנה לבית המשפט לתביעות קטנות

 ?מרכז לתביעות קטנותה באתר קטנה תביעה מגישים איך
 במרכז לתביעות קטנות בנינו במיוחד עבורכם מערכת אינטראקטיבית פשוטה וקלה לשימוש.

נכין עבורכם את כתב כל שעליכם לעשות זה למלא את הפרטים לפי ההסבר הבא, ואנו 
 .התביעה ונגיש למענכם את התביעה לבית המשפט

 :נושאים שעליכם למלא 3ישנם 

 .הפרטים המזהים שלכם –פרטי התובע  .1
הפרטים המזהים של האדם/החברה/הגוף אותו אתם מעוניינים  –הנתבע פרטי  .2

 .לתבוע
תאריכים, סכום שאלות כלליות על נושא התביעה, מהות התביעה,  –פרטי התביעה  .3

התביעה וכדומה. המערכת האינטראקטיבית שלנו יודעת לשאול אתכם את השאלות 
הרלוונטיות על פי התשובות שלכם. כל שעליכם לעשות הוא לענות בפירוט ככלל 

 .הניתן, לצרף מסמכים מאמתים ככל שיש בידכם

שלב אחרי  לכם המערכת תגיש כמובן שאת כל זה אינכם צריכים לזכור, בעת מילוי הפרטים
שלב שאלות מה בדיוק עליכם למלא ובאיזה צורה. בנוסף, אם ישנו נתון שגוי המערכת 

 .בפניכם שעליכם לתקן מתריעה

לביצוע הגהה ורק לאחר אישורכם, נגיש את כתב  כתב התביעה אנו נכין ונשלח לכם את
 .התביעה לבית המשפט

לתבוע באותו עניין, לכן הכרחי להשקיע את  אין הזדמנות נוספת ,שים לב
מירב המאמצים הדרושים להצלחת תביעתך

 !!!הכנת כתב תביעה באופן מקצועי מגדילה את סיכויי ההצלחה במשפט
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 לחץ כאן תביעה קטנה

 ?מה זה –ביעות קטנות ת

בית המשפט תביעות קטנות נועד להקל על הציבור להגיש תביעות כספיות (עד לסכום 
 .באופן פשוט ובדיון קצר ומהיר₪)  33,900

תהליך הגשת תביעה קטנה הינו הליך קצר ופשוט בו מבקש אדם מבית המשפט סעד 
 .המוגבל בסכום מוגבל

 .תביעה קטנה עוסקת בעיקר בנושאים צרכניים או מתן שירותים
למרות זאת, בבתי המשפט דנים גם בנושאים שאינם צרכניים, לדוגמה תביעות נזיקיות 

 .ו תביעות בנושאים של אפליה ולשון הרעפשוטות א

 ?למי מותר להגיש תביעה קטנה

 .(זו יכולה להיות גם קבוצה של אנשים) רשאי להגיש תביעה קטנה 18אדם יחיד מעל גיל 
חברה בע"מ אינה רשאית לתבוע תביעה קטנה. לעומת זאת, עוסק מורשה או עוסק פטור, 

 .יכול להגיש תביעה קטנה

 ?סכום התביעה המקסימלי מה

נכון ליום ₪  33,900הסכום המקסימאלי שניתן לתבוע במסגרת תביעה קטנה הינו: 
 .(סכום זה מתעדכן אחת לשנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן) 1.1.2019

לא ניתן ₪,  60,000נא לשים לב, כי אין אפשרות לפצל תביעות!! לדוגמא: תביעה ע"ס 
 .₪ 30,000 תביעות של 2-לפצלה ל

 ?מה זמן לוקח תהליך של תביעה קטנהכ

מדובר על פרק זמן של מספר חודשים, בדרך כלל מדובר על תקופה של בין חמישה חודשים 
 .לשבעה חודשים (על פי עומס בית המשפט בו מגישים את כתב התביעה)
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 לחץ כאן תביעה קטנה

 ?האם צריך לשכור עורך דין שייצג אותי בבית המשפט

אך מתאפשר בתנאים מסוימים. למשל, במידה ותובעים  ,אסור ןלא! ייצוג על ידי עורך די
 .עורך דין

לתובע ולנתבע אין אפשרות להיות מיוצגים על ידי עורכי דין. מצב זה נועד למנוע מצב של 
"מניפולציות משפטיות", שבמקרים מסוימים יכולות להכריע את גורל התביעה. למרות זאת, 

זאת ושולחות לבתי המשפט עובדים אשר להם ידע משפטי, חברות גדולות מצליחות לעקוף 
או עובדים אשר מופיעים דרך קבע בדיונים משפטיים. במקרים אלו, התובע נמצא בעמדת 

 .כתב תביעה ייכתב באופן מקצועי נחיתות מול הנתבע, על כן רצוי כי
 

 ?אם יכול אדם אחר לייצג אותיה

כן, בתנאי שהוגשה בקשה לבית המשפט עם ייפוי כוח והבקשה אושרה ובתנאי כי האדם 
 .בדרך קבעשבחרת לייצג עושה זאת ללא תמורה כספית ואינו עוסק בייצוג 

 

 ?האם ניתן לתבוע בעניין שבין עובד ומעביד

לא! לבית המשפט אין אפשרות לדון בעניין שבין עובד ומעביד. עניין זה נמצא בסמכות 
 .ייחודית של בית הדין לענייני עבודה

 

 ?לאיזה בית משפט הסמכות לדון בתביעתי

 :הקריטריונים לקביעת מקום השיפוט הם
 .ו מיקום עיסוקוא. מקום מגורי הנתבע א

 .ב. המקום בו נוצרה ההתחייבות, כלומר המקום בו התבצעה העסקה או הרכישה
 .ג. המקום שתוכנן לקיום ההתחייבות

 .ד. מקום המסירה של הנכס במידה ומדובר בנכס
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 לחץ כאן תביעה קטנה

 ?כמה תביעות ניתן להגיש

 .קלנדרית תביעות בכל שנה 5ניתן להגיש עד 

 ?התביעהמה לעשות אחרי שמגישים את 

מומלץ ליצור קשר עם מרכז המידע בעוד כחודש ולוודא שהנתבעת קיבלה את כתב התביעה. 
-077לאחר כחודש מפתיחת התביעה רצוי להתקשר למרכז המידע של בתי המשפט בטלפון 

ולוודא כי הנתבע/ת קיבל/ה את כתב התביעה. אישור המסירה הוא אישור שבית  2703333
 .הדואר על כך שכתב התביעה נמסר לידי הנתבע/תהמשפט מקבל מרשות 

 במידה ויש אישור מסירה עליך להמתין ליום הדיון. 
במידה ואין אישור מסירה, עליך לבצע מסירה אישית. במקרה שכזה, עליך להגיע למזכירות 

בית המשפט בו הוגשה התביעה על מנת לקחת את כתב התביעה ביד למסירה אישית. 
לה להתבצע על ידך, על ידי שליח או על ידי רשות הדואר. חשוב כי המסירה האישית יכו

 .לאחר ביצוע המסירה יש להעביר לבית המשפט העתק של הצהרת המוסר על המסירה
 

 ?אם ניתן לדחות את מועד הדיוןה

הן התובע והן הנתבע/ת רשאים להגיש בקשה לדחיית מועד הדיון. לאחר הגשת הבקשה יש 
האם הבקשה נענתה  077-2703333של בתי המשפט בטלפון לברר עם מרכז המידע 

 .בחיוב
 .במידה ואין החלטה של השופט על שינוי מועד הדיון, נשאר בעינו המועד המקורי

 

 ?מתי צריך להגיש כתב הגנה

בית המשפט ישלח לנתבע/ת העתק של כתב התביעה וזימון לדיון בדואר רשום. בקבלת כתב 
 .) ימים15ב הגנה בתוך חמישה עשר (התביעה על הנתבע/ת להגיש כת

 .כתב הגנה הוא למעשה התשובה של הנתבע/ת לתביעה
 .על הנתבע/ת להגיש את כתב ההגנה ולהתייצב למשפט במועד שנקבע
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 לחץ כאן תביעה קטנה

 ?יך להגיע לדיוןא

לדיון בבית המשפט עליך להופיע בלבוש הולם המכבד את המעמד. אין צורך בחליפה ועניבה 
גופיה, מכנסיים קצרים וכפכפים. לפני הכניסה לאולם שים את הטלפון אך גם לא להגיע עם 

הנייד שלך על מצב "שקט". כאשר השופט נכנס ויוצא מהאולם, עליך לעמוד עד שהשופט 
 .יתיר לכלל הנוכחים באולם לשבת או עד שהשופט יעזוב לחלוטין את האולם

ום ולענות כי אתה נוכח. בישיבה באולם עליך להמתין שהשופט יקרא בשמך ואז עליך לק
לאחר שהשופט יברר שהנתבע/ת גם כן נוכחים, יזמין את הצדדים לעלות לדוכן המתאים. 

פניה לשופט תעשה אך ורק במילה: "כבודו". הרשות לשוחח עם השופט תתאפשר רק לאחר 
קבלת אישור מהשופט. אין להתפרץ לדברי השופט. כאשר הדיון יסתיים, עליך להמתין 

 .וטוקול הדיוןלקבלת פר
לאחר שהשופט יסיים לשמוע את הצדדים, יכול להציע לצדדים להסכים לקבל פשרה כלשהי. 

ימים ואז  7אם לא תינתן הסכמה משני הצדדים, השופט ייתן את פסק הדין במקום או עד 
 .ההחלטה תישלח לצדדים בדואר

 

 הדיון בתביעה

צדדים להזמין לדיון את כל העדים בתביעה קטנה בדרך כלל מתקיים דיון אחד. חובה על ה
שברצונם שיעידו ולהביא עמם כל המסמכים התומכים בגרסתם ושיכולים לחזק את טיעוניכם, 

 . תמונות צבעוניותלרבות 

 הזמנת עד שאינו בשליטת התובע או הנתבע

נתבע אין אפשרות להבטיח שעד רלוונטי יבוא עמו להעיד במועד הדיון, לבמקרה שלתובע או 
עליו להגיש בקשה לזמן את העד לבית המשפט. את הבקשה יש להגיש בהקדם האפשרי, 

ככלל, הזמנת עד על ידי בית המשפט כרוכה יום לפני מועד הדיון.  40וככל האפשר עד 
מסירה של בע רשאים לבקש לבצע בהפקדת הוצאות העד בקופת בית המשפט. תובע או נת

 ההזמנה לעד בעצמם כדי לוודא שהעד יתייצב.
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 לחץ כאן תביעה קטנה

 ?תוך כמה זמן מקבלים את פסק הדין

השופט יכול לתת את פסק הדין בתום הדיון, או לחילופין הוא רשאי לדחות את מתן פסק 
 .הדין למועד מאוחר יותר, אך לא יאוחר משבעה ימים מתום הדיון

 
 
 

 ?אחרי שיש פסק הדיןמה קורה 

במידה והשופט קבע כי על הנתבע לשלם סכום כסף לתובע, הנתבע צריך לעשות זאת באופן 
מידי, או בתוך התקופה שקבע השופט. במידה והנתבע לא שילם, התובע יכול לפנות אל 

 .ההוצאה לפועל עם פסק הדין
 
 
 
 

מדריך זה אינו בבחינת חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או המלצה לנקוט בהליך משפטי. 
 במקרה של סתירה בין האמור בדף מידע זה לבין הוראות הדין, גוברות הוראות הדין.

 .הפניה נעשית בלשון זכר מטעמי נוחיות אך מיועדת לשני המינים
 

לתביעות קטנות אינה נותנת ייעוץ משפטי ואינה מספקת שירותים משפטיים חברת המרכז  - למען הסר ספק

 .הינו לסייע בניסוח כתב התביעה, טיפול בנספחים והגשת התביעה לבית המשפט תפקידנו .מכל סוג שהוא
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