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1 9 7 6 - ו ״ ל ש  חוק שיפוט בתביעות קטנות, ת

ת בדבר סדרי דין ו נ  תק

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ב) לחוק שיפוט בתביעות קטנות, תשל״ו—976! 1
, ושאר סמכויותי  (להלן — החוק), וסעיפים 46 ו־47 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 2
,  לפי כל דין, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יםוד: משק המדינה3

 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —

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

 ״החלטה״ — פסק דין וכל החלטה אחרת של בית המשפט;

 ״כתב בי־דין״ — כל מסמך שיש למסרו או להמציאו על פי תקנות אלה, לרבות החלטה
 או הודעה;

 ״תביעה״ — תביעה לתשלום סכום כמשמעותה בסעיף 2 לחוק, ולרבות תביעה שכנגד,
 ועל דדך זו יפורשו ״תובע״ ו״נתבע״;

 ״תקנות סדר הדין האזרחי״ — תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ״ג—1963 *.

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

 (1) מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;

 (2) מקום עשיית ההתחייבות, או יצירת החבות שהיא נושא התביעה;

 (3) בתביעה שכנגד — מקום הגשת התביעה המקורית.

 3. תביעה תיפתח בהגשת כתב תביעה לבית המשפט לפי טופס 1 שבתוספת.

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

 (ב) בהזמנה לדין יוזמן הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 15 יום מיום המצאת
 ההזמנה, ולהתייצב למשפט במועד שנקוב בהזמנה — אם הגיש כתב הגנה כאמור; אולם
 אם התביעה היא לסכום קטן מ־250 לירות, יוזמן הנתבע להתייצב למשפט כאמור גם אם

 לא הגיש כתב הגנה.

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

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

 שהוא מוזמן להגיש כתב הגנה תוך 7 ימים מיום המצאת התביעה שכנגד.

 הגדרות

 מ?ים השיפוט

ו  ד»זמנד< לדי

ב הגנה, ת  כ
עה שכנגד  תבי

 והודעת צד שלישי

 1 ס״זז תשל״ו, עמ׳ 247.
 2 ם״ח תשי״ז, עמי 148.

 3 ם״ה תשל״ד,, עמ׳ 206.
 4 ק״ת תשכ״ג, עמי 1869.

ת 3633, כ״ב בכסלו תשל״ז, 14.12.1976 ו נ ק ת  510 קובץ ה



 (ג) נתבע שהגיש כתב הגנה וטוען שהוא זכאי להשתתפות או לשיפוי מאת צד
 שלישי בשל כל סכום שייפסק נגדו בתביעה, רשאי להגיש הודעה לצד שלישי, והוראות

 פרק י״ז של תקנות סדר הדין האזרחי יחולו.

ת רו ה אג מ 1 , ו ם ש א א ל , א ש , 1 , ך ש צ 1 ה , ע ך ן ן ה ה א ע י ב ל ת - ן ט ל פ ש מ ת ה י א ייןקק ב ) ל א ) ,6 

 בעדן עם הגשתן אגרה בסך 25 לירות; אולם אי תשלומה של האגרה או חלק הימנה אין
 בו כדי לבטל מעשה בית המשפט בדיעבד.

 (ב) מי שפטור מתשלום אגרת בית משפט לפי תקנות בית משפט (אגרות),
 תשל׳׳ו—51976 (להלן — תקנות האגרות), יהיה פטור גם מתשלום אגרה לפי תקנות

 אלה.

 (ג) פסקאות (9) ו־(10) בחלק ה׳ של התוספת הראשונה לתקנות האגרות יחולו
 על מסמכים לפי תקנות אלה.

י נ ת  עתקים של כ
ת והמצאתם ו  הטענ

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

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

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

ה בקשית י ה  8. בקשה של בעל דין לפי תקנות אלה יכול שתהיה בעל־פה בעת הדיון, והיא ת
 בכתב אם הוגשה שלא בפני בעל הדין שכנגד.

ת בית  9. לבית המשפט יהיו הסמכויות הנתונות לבית משפט שלום בענינים שבסדר דין סמכו
ט 3 ש מ  או שבנוהג, לרבות תשלום שכר בטלה לעדים; אולם דשאי בית המשפט שלא להשתמש ה

 בסמכות מסמכויות אלה אם נראה לו הדבר מועיל יותר להכרעה צודקת ומהירה.

 10. נתבע שנדרש להגיש כתב הגנה ולא הגישו תוך המועך שנקבע לכך, יתן בית המשפט נתבע שלא הגיע
 , , , , כתב הגבה

 פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד; אולם רשאי בית המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשות
 כן, להזמין את בעלי הדין לטעון את טענותיהם ולהביא את ראיותיהם גם אם לא הוגש

 כתב הגנה כאמור.

יצבות  11. נמסרה על הדיון הודעה כראוי ואיש מבעלי הדין לא התייצב — תימחק התביעה; אי־התי
 , , למשפט

 התייצב התובע והנתבע לא התייצב — יתן בית המשפט פסק דין על יסוד כתב התביעה,
 ובלבד שהתובע הצהיר בפני בית המשפט על אמיתות האמור בכתב תביעתו; התייצב

 הנתבע והתובע לא התייצב — תידחה התביעה.

ל החלטה ם ביטו ו י ם מ י מ ך ך י ו  12. ניתנה החלטה שלא בפני בעל דין והגיש בעל דין בקשה לביטול!־, ת
י נ ן , ב

ד

א

ל ע  שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט, על פי צד אחד, לבטלה בתנאים שייראו לו ב

, עמ׳ 2258.  5 ק״ת תשל״ו

ו תשל״ז, 14.12,1976 511 ת 3633, כ״ב בכסל ו נ ק ת  קובץ ה



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

 13. בית המשפט יקבע את סדר הבאת ראיות וטענות הצדדים בדרך שנראית לו.

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

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

 (ב) פסק הדין יהיה מנומק בצורה תמציתית.

 16. (א< המועד להגשת בקשה לרשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט הוא ד
 ימים מיום מתן פסק הדין.

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

 (ג) בכפוף להוראות תקנה זו יחולו הוראות חלק ד׳ לתקנות סדר הדין האזרחי
 על ערעור ועל בקשה לרשות ערעור על פסק דין של בית המשפט.

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

 18. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל״ז—1976״.

 תוספת
ס 1 פ ו  ט
 (תקנה 3)

 תיק מס׳

 כתב תביעה

 בבית המשפט לתביעות קטנות ב..

 1. שם התובע, מספר זהותו ומען מגוריו:

 2. שם הנתבע, מען מגוריו או מען עסקו:

 3. תיאור התביעה:

 (א) המקום שבו נוצר החוב לתשלומו של סכום הכסף הנתבע, בין בהסכם בין בעלי הדין
 ובין בדרך אחרת:

 (ב) התאריך (או התאריכים) שבו נוצר החוב לתשלומו של סמי׳ הכסף הנתבע, בין בהסכם
 בין בעלי הדין ובין בדרך אחרת:

 (ג) סכום הכסף הנתבע :
 (ד) נימוקי התביעה (בתמצית)

מת התובע  חתי

14.12.1976 , ״ז ת 3633, כ״ב בכםלו תשי ו נ ק ת  קובץ ה



ס 2 פ ו  ט
 (תקנה 4(א))

 תיק מסי

 הזמנה לדין

 גבית המשפט לתביעות קטנות ב

 אל:

 הואיל והתובע(ים) הגיש(ו) תביעה נגדך, כמפורט בכתב התביעה הרצוף בזה, הנך מוזמן —

 1. אם התביעה היא לסכום של 250 לירות ישראליות או יותר — להגיש כתב הגנה, לפי הטופס

 המצורף, תוך 15 יום מהיום שהומצאה לך הזמנה זו;

 2. להתייצב למשפט ביום בשעה בבית המשפט לתביעות קטנות

 שמענו הוא
 ההזמנה להתייצב בטלה אם נדרשת להגיש כתב הגנה ולא עשית כן.

 ודע שאם לא תעשה כאמור, יתן בית המשפט פסק דין שלא בפניך, זולת אם יורה בית המשפט
 הוראה אחרת.

ך חתימת פקיד בית המשפט  תארי

ס 3 פ ו  ט
 (תקנה 5(א))

 תיק מס׳

 כתב הגנה

 בבית המשפט לתביעות קטנות ב

 1. שם הנתבע, מספר זהותו (אם הוא תאגיד — המספר הרשום של התאגיד), מען מגוריו או
:  מען עסקו

 2. תגובת הנתבע לגבי —

 (א) המקום שבו נוצר החוב לתשלומו של סכום הכסף הנתבע, בין בהסכם בין בעלי הדין
 ובין בדרך אחרת:

 (ב) התאריך שבו נוצר החוב לתשלומו של סכום הכסף הנתבע, בין בהסכם בין בעלי הדין
 ובין בדרך אחרת:

 (ג) סכום הכסף הנתבע :

 (ד) נימוקי התביעה:

ע ב ת נ מת ה  חתי

ק ו ד ׳ צ ם י י י  כ׳ בכסלו תשל״ז(12 בדצמבר 1976) . ח
ר המשפטים <7 ש U 0 5 2 0 W > 

ו תשל״ז, 14.12.1976 ת 3633, כ״ב בכטל ו נ ק ת ץ ה נ ו  ק



ו 9 5 7 - ח ״ י ש  חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, ח

ד ל כבשני סי קוח ע  צו בדבר הפי

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק  תשי״ח—1957 י

 המדינה 2, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה, ״מפקח״ — המפקח על הנזכרות.

 2. לא יקים אדם כבשן סיד, לא יפעילו, לא ינהלו ולא ירחיבו אלא לפי רשיון מאת
 המפקח ובהתאם לתנאי הרשיון.

 3. המפקח רשאי לסרב לתת רשיון, לקבוע בו תנאים, לשנות את התנאים, להוסיף
 תנאים, להאריך את תקופת תקפו של רשיון, להתלותו או לבטלו.

 4. (א) בעד מתן רשיון או חידושו ישלם מבקש הרשיון את האגרה שצוינה בטור ב׳
 לתוספת.

 (ב) הרשיון יינתן לתקופה של שנתיים מיום נתינתו או חידושו, אלא אם נקבע
 ברשיון שתקפו יהיה לתקופה קצרה יותר.

 (ג) ניתן רשיון לתקופה עד שגה אחת, תשולם מחצית האגרה לפי סעיף קטן (א).

 5. צו ההגנה (פיקוח על כבשני סיד), תש״ ט—1949 3 — בטל.

 6. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על כבשני סיד),
 תשל״ז—1976״.

 תוספת
 (סעיף 004)

 רשיוז

ת המפקח ו י ו  סמכ

ל טו  בי

ת רו  האגרה בלי

50 
150 

100 
200 

 כבשן שמספר התנורים המוסקים בו —

 (א) בדלק מכל סוג שהוא בלי מכשירי הסקה מכנים י
 (1) אינו עולה על 5

 (2) עולה על 5

 (ב) באמצעות מכשירי הסקה מכניים —
 (1) אינו עולה על 5

 (2) עולה על 5

ם !: ר ־ ל ב י י  ח
 שר המסחר והתעשיה

 1 ס״ח תשי״ח, עמי 24; תשל״ג, עמי 26.
 2 סייח תשל״ה, עמי 206.

 3 ק״ת תש״ט, עמ׳ 44.

 י״ט בחשון תשל״ז(22 בנובמבר 1976)
 (חמ 741013)

ו תשל״ז. 14.12.1976 ת 3633. כ״ב בכסל ו נ ק ת  514 קובץ ה



1 9 6 0 - ך ״ ש ו  חוק מילווה קצר מועד, ו

 תקגות בדבר הוצאת איגרות חוב ותנאיהן

 בתוקף סמכותי לפי םעיםימ 2, 5, 13 ו־14 לחוק מילויה קצר מועד, תש״ך-1980«,
 אני מתקין תקנות אלה?

ת ו ר ד ת ס א מ  1, ביום כ״ג בכסלו תשל״ז(15 בדצמבר 1976) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה: מ
ב  18י1רות חו

 (1) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה עשרים מיליון לירות,
 והיא תסומן 3/149, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך-1960, סדרה 3/149״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצד מועד

 (סדרה 3/101), תשל״ו~1976 ־!
 (2) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון לירות,
 והיא תסומן 6/249, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך-1960, סדרה 6/249״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 6/201), תשל״ו-1876ג;

 (3) סדרת איגרות חוב שסך בל שוויה הנקוב יהיה שני מיליון וחמש מאות אלף
 לירות, והיא תסומן 12/449, ותבונה ״מילויה קצר מועד, תש״ך-1960, סדרה
 12/449״. תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מיליוה

 קצך מיעד (סדרה 12/402), תשל״ו-1976 <.

 2. לתקנית אלה ייקרא ״תקנית מילויה קצר מיעד (סדרית 3/149, 6/249, 12/449), ד,שס
 תשל״ז-1976״.

» 

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  ב״א בכסלו תשל״ז(13 בדצמבר 1976) י
 >ח0«״«) שר האוצר

. n i  1 9״ח תש״ד, עמי 48; תשל׳׳ב, עמי 17! תשל׳׳ו, 25 •
, «מ 832• ״ו  ג ק״ת תשי

, «מ׳ 833. ו ״ ת תשי ״  3 ק
 4 ק״ת תשל״ו, עמי 835.

 תיקון טעות

 בתקנה 1(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זיקגה ושאירים),

 תשל״ז—1976, שפורסמו בקובץ התקנות 3608, תשל״ז, עמ׳ 221, במקום ״הכנסה המשתלמת

 מכוח חיקוק״ צ״ל ״הכנסה שמקורה בקיצבה המשתלמת מכוח חיקוק״.

ם ע ר ה ב ש  כ״ט בחשון תשל״ז(22 בנובמבר 1976) מ
 !־.חל 750368) שר העבודה

ו תשל״ו, 14.12.1976 515 ת 3633, טיב בכםל ו נ ק ת  קובץ ה



מי ן מקו  מדוד לשלטו

 פקודת המועצות המקומיות

9 ו 6 2 - ב ״ כ ש  חוק הרשויות המקומיות (גיוב), ת

 חוק עזר לטירת כרמל בדבר אגרת ביוב

, וסעיפים 37,  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות 1
 38 ו־39 להוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2, מתקינה המועצה המקומית

 טירת כרמל חוק עזר זה:

ת 1. במקום התוספת לחוק עזר לטירת כרמל (אגרת ביוב), תשל״א—1971 י-, יבוא: פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה

ת לכל רו ו  שיעור האגרה באג
 מטר מעוקב של מים הנצרכים

 בנכס, למעט מים להשקיה

 30״

 ״חוסמת
 (סעיף 2)

 אגרת ביוב המשתלמת מאת המחזיק בנכס המשמש
 למגורים, למשרדים, למפעל תעשיה, לעסקים

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטירת כרמל (אגרת ביוב) (תיקון מס׳ 2), תשל״ז—
 1976״. ?

ן ו ר ה י א ר ו ד  נתאשר. כ
 כ״ב בחשון תשל״ז(15 בנובמבר 1976) ראש המועצה המקומית טירת כרמל

 (חמ 8/18)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

נת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.  1 דיני מדי
 2 ס״ח תשכ״ב, עמ׳ 96¡ תשל״ב, עמ׳ 156.

 3 ק״ת תשל״א, עמי 867; תשל״ו, עמ׳ 685.

ו תשל״ז, 14.12.1976 ל ס כ ת 3633, כ״ב ב ו נ ק ת ז ה ב ו  ק

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
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