
תשל"ו1976* קטנות, בתביעות שיפוט חוק

לתביעות משפט כבית לשכת פלוני שלום משפט בית להסמיך רשאי המשפטים שר .1
קטנות,

משפט בתי
קטנות לי/ניעות

על עולה שאינו סכום לתשלום אזרחית בתביעה ידון קטבות לתביעות משפט בית (8) , 2

של היחודית בסמכותו אינן שהתביעות ובלבד כאמור לסכום שכנגד ובתביעה ,3לירית 000
אחר. משפט בית

משפט לבית ולהעכירן שכנגד בתביעת או כתביעה לדון לא רשאי המשפט בית (3)
להן. מתאים אינו קטנות לתביעות משפט בבית שהדיון ראה אם שלום

את לשגות הכנסת, של ומשפט חוק החוקה ועדת באישור רשאי, המשפטים שר (ג)
, (א) קטן בסעיף האמור הסכום

הסמכות

 למנוע כדי בו אין 2 כסעיף האמור , 3

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

תביעה מהגיש  קטנות לתביעות משפט לבית שכנגד תביעה שהגיש נתבע (2)
אחר. משפט לבית וכין קטנות לתביעות משפט לבית בין תביעתו לעודף נפרדת

זכות שמירת

קבילה היתה לא אם אף ראיה לקבל רשאי יהיה קטנות לתביעות משפט בית (א) . 4

חסויות. וראיות עדים חסינות מדיני לגרוע כדי זו בהוראה אין אחר; משפט בבית

אחר, משפט בכיית הנוהגים הדין כסדרי קשור אינו קטנות לתביעות משפט בית (ג)
מועילה לו הנראית כדרך יפעל זה, חוק לענין המשפטים שר שהתקין דין לסדרי והכפוף

ומהירה, צודקת להכרעה ביותר

וראיית דין סדרי

שיהיה קטנות, לתביעות שיפוט מקום דין סדרי בתקנות לקבוע רשאי המשפטים שר . 5

. הדין בעלי שכין הסכם בכל האמור אף על השיפוט מקום

המשפט מקום

או דין עורך ידי על קטנות לתביעות משפט לפני מיוצג להיות זכאי אינו דין בעל . 6

דין, בעל רשאי אולם שיירשמו: מיוחדים ומטעמים המשפט בית ברשות אלא אחר, שלוח
באישור המשפטים שר זה לענין שקבע ארגון ידי על מיוצג להיות המשפט, בית ברשות
שכנגד הדין לנעל המשפט בית ירשה זה ובמקרה הכנסת, של ומשפט חוק החוקה ועדה

לפניו. מיוצג להיות

ייצוג

ברשות מהחי משפט לבית לערעור ניתן קטנות לתביעות משפט בית של דץ פסק ,7

אחד, בשופט בערעור ידון המשפט בית המחוזי; המשפט בית של השופטים אחד

ערעור

תשל"ה, , 1174 בה"ח פורסמו הסבר ודנרי החוק הצעת ביולי1976):; 13) תשל"ו בתמוז ט"ו ביום בכנסת נתקבל *
.208 עמ'



ביתהמשפט,בהסכמתגוררות שופט קטנות,רשאי לתביעות משפט לבית תביעה הוגשה (א) . 8

בלילקבל בה לדון שהסכים אחר לבורר להעבירה או כבורר בתביעה לדון הדין, בעלי
הצדדים. מן שכר

,35 ע ו31 עד29 23 סעיפים 1למעט , תשכ"ח1968 הבוררות, חוק הוראות (ג).
 אולם לענין, נוגעות שהן ככל זה, סעיף לפי בוררות על יחולו

משפטלתביעות בית "שופט קרי המשפט" "בית בו שנאמר מקום בכל (!) .
קטנות";

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

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

שופט מינוי
בקיצבה

לתקופהובתנאים למנות, רשאי העליון, המשפט בית נשיא בהסכמת המשפטים, שר , 9

כדין קטנות;בשבחו לתביעות משפט בית שופט של תפקיד שימלא בקיצבה שופט שיקבע,
שלום, משמט בית שופט בסמכויות כאמור שנתמנה שופט של סמכויותיו יהיו

זה,בידוע חוק ביצוע על ממונה המשפטים שר . 10

רבין יצחק
ראשהממשלה

צדוק י' חייט
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