
 

לעניינים מקומיים קרית ארבעמשפט הבית   

 

 הנחיות להגשת תביעה קטנה בבית המשפט לתביעות קטנות בקרית ארבע

 

תביעה קטנה הינה הליך מקוצר ומזורז אשר עניינו הוא עיסוק בנושאים צרכניים  .1

 ואחרים אשר שווים הכספי מוגבל ומפורסם מדי פעם ברשומות. 

, כאמור, בהליך מקוצר ומשום כך הצדדים אינה מיוצגים על ידי עו"ד אלא מדובר .2

 . בית משפטבמקרים מיוחדים המאושרים על ידי 

בית , הרי ש1984-יובהר כי על פי חוק בתי המשפט )נוסח משולב(, התשמ"דעוד  .3

לתביעות קטנות יהיה רשאי לקבל ראיה אף אם לא היתה קבילה בבית  משפט

 א אינו קשור בסדרי הדין הנוהגים. משפט אחר וכן הו

 בית משפטיום, ואם לא עשה כן יכול  15הנתבע רשאי להגיש כתב הגנה תוך  .4

 לפסוק על פי כתב התביעה. 

תשלח את כתב התביעה לכתובתו המוצהרת של הנתבע, אולם  בית משפטמזכירות  .5

או במקרה וכתב תביעה זה לא יתקבל על ידו, על התובע מוטלת האחריות להמצי

 כדין. 

התקנות הרלוונטיות מצויות בתקנות שיפוט בתביעות קטנות )סדרי דין(, יתר  .6

, ומומלץ לעיין בהן טרם הגשת התביעה. ניתן למצוא תקנות אלו 1976-תשל"ז

 במרשתת. 

בקרית ארבע פועל מכוחו של הממשל ובית המשפט לעניינים מקומיים מאחר  .7

 136סעיף , הרי שבעניינו תקף )להלן: "האזור"( הצבאי בשטחי יהודה ושומרון

דן בצדדים לדיון ה, 1981-לתקנון המועצות המקומיות )יהודה ושומרון(, תשמ"א

 :כי וקובע בבית משפט באזור

 

 126)ב( של סעיף -צד לדיון בהליכים אזרחיים כאמור בסעיפים קטנים )א( ו")א( 

 -לא יהיה אלא

 שפועל בשמו או מטעמו;מפקד כוחות צה"ל באזור או מי  (1)

 מתיישב; (2)

 מי שהסכים להיות צד לדיון." (3)

 



מכאן שבית המשפט באזור יוכל לדון רק בעניינו של "מתיישב" או מי שהסכים 

 להיות צד לדיון בבית משפט זה.

לתקנון המועצות המקומיות מגדיר "מתיישב" כמי שמקום מגוריו או  124סעיף 

 בו האמור בסעיף זה.מקום עסקו באזור, או תאגיד שמתקיים 

נוכח הגדרות אלו, מומלץ לתובע לעיין בהן ולהחליט באיזו דרך להגיש את תביעתו  .8

, או בבית משפט והאם לעשות זאת בבית משפט לעניינים מקומיים בקרית ארבע

 . אחר

לבסוף, יצוין כי על פסק דין של בית משפט לעניינים מקומיים העוסק בתביעות  .9

 15רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך  קטנות ניתן להגיש בקשת

 יום מקבלתו של פסק הדין על ידי הצדדים. 

עצה כזו או אחרת בהנחיות אלו כדי ליתן בידי הצדדים יעוץ משפטי או אין  .11

 ומומלץ להתייעץ בגורמים מקצועיים טרם הגשת התביעה. 

מסמך זה הינו מקבץ חלקי של דברי חקיקה הרלוונטיים להגשת תביעה קטנה  .11

בבית משפט זה, ולמותר לציין כי ישנן דברי חקיקה נוספים אשר אינם מובאים בו, 

 ומשכך האחריות בדבר ידיעת החוק במלואו חלה על הצדדים ועליהם בלבד. 

 

 

 ,בברכה

 לעניינים מקומיים ת משפט מזכירות בי

 ארבע.  קרית

 

 

 

 התובע הצהרת 

 

 יבלתי לידיי דף הנחיות זה וקראתיו טרם הגשת התביעה. ק
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