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 כותרת   –חלק ראשון 

 
 
 
 

 : התובע/ת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 נגד

 : ת/נתבעה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

 ___________________________________________________________ 
אם הוא תושב ישראל, מספר זהותו    -: לגבי יחיד  2018-לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט  6"מספר זהות" מוגדר בתקנה     1

לחוק מרשם האוכלוסין; אם אינו תושב ישראל, שם המדינה שבה הוצא הדרכון ומספרו;    2במרשם האוכלוסין כמשמעותו בסעיף  
מספר הרישום שלו לפי הדין החל עליו; ואם הוא תאגיד    –לגבי תאגיד    ש כאלה; פרטי זיהוי מספיקים אחרים, אם י  – באין אלה  

 זר, גם שם המדינה שבה הוא רשום;
א( לחוק מרשם  11)-( ו11)א()2: "כתובת של אדם לפי סעיפים 2018-לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט 6"מען" מוגדר בתקנה  2

ימן זיהוי אחר, ואם מדובר בתאגיד, הכתובת הרשומה לפי הדין החל עליו  ס  –האוכלוסין, ובהעדר שם לרחוב או למספר לבית  
 ובלבד שלא יצוין מספר תא דואר בלבד".

 

 

 דוגמה למבנה כתב תביעה 

 ___________ תאריך חתימת המסמך ______ 

 

 ______________ ב _____________   בבית משפט

 ___ _____________ 1מספר זהות  _________________שם התובע ________ 

 _______________________  ______________________________ 2ובמרח

 _______ ___________________:יהפקסימיל _____________________ לפוןט

 _____________________________________________ : ר אלקטרוניכתובת דוא

 __________ מספר רישיון  עו"ד _______________________ ]אם מיוצג[ על ידי ב״כ

 _____________________________ _____________________________וב מרח

 ____ _____________________:יהפקסימיל ________________________ :לפוןט

 ______________________________ _________________ :ר אלקטרוניכתובת דוא

 

 ___ _____________ 1מספר זהות  _________________________   נתבעשם ה

 _______________________  ______________________________   ובמרח

 _______ ___________________:יהפקסימיל _____________________ לפוןט

 _____________________________________________ : ר אלקטרוניכתובת דוא

 __________ מספר רישיון_________________________ו"ד ע ]אם מיוצג[ על ידי ב״כ

 ______________________________ וב _____________________________מרח

 _____________________ : יהפקסימיל _____________________________  לפוןט

 ______________________________ _________________ :ר אלקטרונידוא כתובת
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 בית משפט השלום  –  מהירן ודי– כתב תביעה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :בהמצאה ישירות לעורך דין()אלא אם כן מדובר  הזמנה לדין

 

 

 : לדין הזמנה

 

 
 
 

 

 

 

 

 

הואיל ומר/גב' ___________________ הגיש כתב תביעה זה נגדך, את/ה מוזמן/ת להגיש כתב  

ימים מיום שהומצא לך כתב תביעה זה / בתביעה שעניינה רשלנות רפואית יוגש כתב    60הגנה בתוך  

 ימים מיום שהומצא לך כתב תביעה זה.      120ההגנה בתוך  

 ם מיום שהומצאה לך הזמנה כאמור.ימי 45בתוך  –ולגבי דיון במסלול מהיר 

תקנה   לפי  אזי  הגנה,  כתב  תגיש/י  לא  אם  ליבך,  האזרחי,   130לתשומת  הדין  סדר  לתקנות 

 תהיה לתובע/ת הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך.   2018-התשע"ט

 

_______________   פסול דין/ קטין אחד מאלה, נא לסמן בצירוף שמו:בעלי הדין ם מי מא

 ודרך התאגדותו _________________________________________________  תאגיד

 
  1:, לפי רשימה שמנהל בתי המשפט פרסםונושאהסוג התביעה 

 __________________________________________________________________ 

גוף   נזק בתובענה לפיצויים בשללמעט ) המבוקשים  ושווי נושא התובענה   רשימת כל הסעדים
 :(1975- ובתובענה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה

 ___________________________________________________________________
 ____________________________________________________________ _______

 ___________________________________________________________________
_____________________ 

לשלם שיש  המשפט  בית  אגרת  לפרט_____ _________   :סכום  בהתאם   ,₪  ______  ____

    .תקנות האגרות( –)להלן  2007-לתוספת לתקנות בתי המשפט )אגרות(, התשס"ז

התובע _______ פטור מאגרה/ הוגשה בקשה    ,תקנה ____ לתקנות האגרותלפי    שרלבנטי:ככל  

 . לפטור מאגרה

 

הליך נוסף בבית משפט או בבית דין, בקשר למסכת עובדתית דומה שהתובע הוא  האם קיים
   ? כן/לא. פירוט:צד לו או היה צד לו

 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________

 ____________________ 
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 _____________________________________ 

, י"פ התשפ"א,  2018לפי הוראת מנהל בתי המשפט על רשימת סוג התביעה ונושאה לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט,  1
. 2322עמ'   

 

שני  חלק  

 ( עמודים 2)לא יעלה על 
 

 : תיאור תמציתי של בעלי הדין .1

 (: תמציתי  באופן  לתארת  )יש  /התובע   תיאור

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 ____________________________ _____________________________________ 

 (: תמציתי באופן לתארת )יש /הנתבע   תיאור

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ ________ 

 לתאר באופן תמציתי(:  )ישהסעד המבוקש  .2

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

_____________________________________ ____________________________________

_________________________________________________________________ ________ 

  (: )יש לפרט אך ורק את תמצית העובדות  הנחוצות לביסוס עילת התביעה ומתי נולדהתמצית העובדות  .  3

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

_____________________________________ ____________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

_ ________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

______________________________________ ___________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________
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__ _______________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _______________________________________ __________________________________ 

 

 : העובדות המקנות סמכות לבית המשפט .4

 ו_____ _________ יש סמכות לדון בתביעה זו הואיל   מחוזב  ___________ב  השלום  משפט לבית

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

_____________________________________ ____________________________________

________________________________________________________________________ _ 
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 ( עמודים 9 על  יעלה לא) שלישי חלק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

כלל העובדות המשמשות יסוד לכתב הטענות וכל מידע נוסף, שתכליתו לסייע בהבהרת המחלוקת    פירוט

 : ובמיקוד הפלוגתות שבין בעלי הדין

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

                                                                                           
                              ___________________ 

 חתימה                               
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 : לכתב תביעה שהוגש בסדר דין מהיר נספחים

 :הטענות כתב נספחי יהיו  והם  בלבד אלה מסמכים יצורפו  טענות לכתב

  ושאיתר ,  בשליטתו  או  ברשותו  מצויים  שהיו  או  המצויים,  הנדון  לעניין  הנוגעים  המסמכים  של  רשימה(  1)

  אינו  המסמך  אם;  הטענות  לכתב   שלו   העתק  רףויצ,  ברשותו  מצוי  המסמך   אם;  ודרישה   חקירה   לאחר   התובע 

 . לכך  הקשורות  הנסיבות  את יפרט,  התובע בשליטת  או ברשות עוד מצוי

 .נדרש אם, המשפט במהלך עליה להסתמך התובע  שבכוונת  מומחהכל  של דעת חוות( 2)

ויתור על סודיות רפואית, ערוך לפי נוסח טופס  3) גוף יצורף לכתב התביעה כתב    1( בתביעה שעניינה נזק 

 .  2019-שבתוספת הראשונה לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט

 . הדין בעל מטעם הכוח   ייפוי את הראשון הטענות  לכתב יצרף,  דין בעל  המייצג"ד  עו( 4)

-שבתוספת הראשונה לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט   5( תצהיר מטעם התובע ערוך לפי נוסח טופס  5)

 . לשם הנוחות, להלן נוסח התצהיר: 0192

 

 תצהיר              
 

 _____________ ___ ב  השלום  משפט בבית

 ____________ ______  זהות מספר_______________   התובע שם

 נגד

 ___ מספר זהות ________ __________  הנתבע שם

 

 התובע  תצהיר

  כולה  האמת   את  לומר  עלי  כי   שהוזהרתי  לאחר_________(  זהות    פרמס)  _________מטה  החתום   אני

 :לאמור בזה מצהיר , בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה כן  אעשה לא אם וכי, בלבד האמת  ואת

 ; התובע אני .1

 ; מהיר דין לסדר  בתובענה תביעה  בכתב לתמיכה  ניתן זה תצהירי .2

 שבכתב התביעה הוא בידיעתי האישית;  ____________בסעיפים  האמור .3

  . ואמונתי   ידיעתי  מיטב  לפי  נכון   הוא  התביעה  שבכתב___________בסעיפים    האמור .4

 ; ___________המקור לידיעתי ולאמונתי הוא 

 . מתהיא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה א  דלמטהמצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה  אני .5

 

  ____________________ 
 המצהיר  חתימת 
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 אישור 

המוכר לי אישית/    _______הופיע לפניי   ________ם ביו  כי  בזה  מאשר,  _______החתום מטה, עורך דין    אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת    _________לפי תעודת זהות מספר    שזיהיתיו 

בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה  

 בפניי.

 

  _____________                   __________   _______________ 
   חתימה                 הדין  רךעו שם      תאריך                   

 

 

 בעל דין המגיש מסמך עם נספחים, יפעל באופן הבא:

 יסמן את העמוד הראשון של כל נספח בספרות, באופן שיהיה ניתן לאתרם בקלות;   (1)

 יצרף, לפני הנספח הראשון, תוכן עניינים שבו יפורטו לגבי כל נספח: שם הנספח, הספרה  (2)

 סומן ומספר העמוד של העמוד הראשון לנספח; שבה 

יצרף לפני כל    יצרף לפני כל אחד מהנספחים דף מקדים שבראשו ובמרכזו יצוינו: שם הנספח, הספרה  (3)

שבה סומן ומספר העמוד    אחד מהנספחים דף מקדים שבראשו ובמרכזו יצוינו: שם הנספח, הספרה

 . 36" בגודל Davidף זה ייכתבו בגופן "של העמוד הראשון של הנספח; הפרטים המצוינים בסעי 

 

 


