
“The only weapon that we have in our hands, this evening 
is the weapon of protest." 
(Martin Luther King Jr, A Testament of Hope: The Essential Writings and 
Speeches, 1986)

חופש הביטוי וחופש המחאה הן שתי זכויות המבטיחות לאזרח השתתפות חופשיה 
זכויות  בישראל  ופחד.  מורא  ללא  ועצרת  תהלוכה  הפגנה,  כגון:  מחאה  בפעולות 

אלה לא עוגנו בחקיקה, אך מעמדן נקנה בפסיקה של בתי המשפט. 
ניתן לפנות לבית המשפט לקבלת  כי  נקבע  יסוד ההכרה בחשיבותן,  ועל  לפיכך, 

פיצוי כספי בגין הפרתן. 

הינו תביעה בבית משפט לתביעות קטנות.  אחד מאפיקי המימוש לקבלת פיצוי 
לתביעה בערכאה שיפוטית זו יתרונות רבים ביניהם: היעדר הצורך בייצוג משפטי, 

הליך משפטי זריז ואגרת בית משפט נמוכה. 

בחלקים הבאים של הערכה יובא הסבר קצר וברור של הליך ההגשה ודוגמה לכתב 
תביעה. בסוף החוברת ניתן למצוא את רשימת בתי משפט בהם ניתן להגיש את 

כתב התביעה. 

ערכת הגשת תביעה קטנה
מחיר קטן - שינוי גדול

למידע נוסף, ניתן ליצור עמנו קשר דרך אתר האינטרנט:
www.tmura.org.il

או דף הפייסבוק של מרכז תמורה: 
https://www.facebook.com/115683278495533-מרכז-תמורה/?ref=br_rs



מי רשאי להגיש תביעה: 
אדם יחיד וקבוצה. 

יחד, קבוצת  זוג המבקשים לתבוע  בני  אין הגבלה על צירוף מספר תובעים כגון: 
מפגינים/ות ואף מפגין ועובר אורח שנפגעו באירוע ההפגנה. 

היכן ניתן לתבוע ולמי מגישים טופס תביעה: 
משטרת  לרבות,  השונות  זרועותיה  )על  המדינה  היא  הנתבעת  כאשר  כי  נקבע 
 775/75 ע"א  דין:  )פסק  בארץ  מקום  בכל  התביעה  את  להגיש  ניתן  ישראל(, 

צרקלביץ נ' אלבולסי פ"ד ל)3( 102 )1976((

את מי אפשר לתבוע:
הנתבע חייב להיות אישיות משפטית, אדם או גורם רשמי של המדינה )לדוגמא, 
יש  כאשר  עניין  באותו  נתבעים  מספר  לתבוע  אפשרות  יש  ישראל(.  משטרת 

להקפיד על ציון פרטים מלאים ומדויקים ככל האפשר. 

עילות תביעה אפשריות )רשימה חלקית בלבד(: 
  תקיפה של שוטרים
  מעצר ועיכוב שווא

  הפליה
  יחס מבזה ולשון הרע

כיצד למלא את כתב התביעה:
שהטענות  כך   תכליתית   ובצורה  בקיצור  מנוסחת  להיות  צריכה  התביעה 

והעובדות הרלוונטיות יפורטו רק על פי הצורך. 
הקלטות  צילומים,  כמו  חשוב  שנראה  מידע  כל  לצרף  ניתן  התביעה  לכתב 

ומסמכים. 
התובע צריך לציין את שמו המלא, מספר ת"ז, כתובת ומספר טלפון.

עבור תביעה בה קיים נתבע אחד יש להגיש שלושה עותקים מלאים כולל 
הנספחים, כאשר קיים יותר מנתבע אחד יש לצרף כמות עותקים על פי כמות 

הנתבעים הנוספים. 

הליך הגשת כתב תביעה בבית משפט לתביעות קטנות



אגרות:
בתביעה של עד 5,000 ₪ אגרה בסך 50 ₪. 

בתביעה של 5001 ₪ ומעלה, אגרה בסך 1% מסכום התביעה. 
את האגרות ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בבית המשפט או במזומן בבנק 

הדואר. 

כללים לקיום הדיון בבית משפט:
על  בעת ההגשה.  דיון  מועד  במזכירות מקבל התובע  מוגש  כתב התביעה  כאשר 
לידיו- שאם  יום מהמצאת כתב התביעה   15 תוך  הנתבע להגיש את כתב ההגנה 
כן, זכאי התובע לקבל פסק-דין לפי כתב התביעה בלבד. במקרה של בקשה  לא 
לפסק-דין בהיעדר כתב הגנה, על התובע להגיש בקשה לבית המשפט. טרם הדיון, 

מזכירות בית המשפט תשלח עותק מכתב הגנה לתובע. 

הזמנת עדים:  
לרוב, קובע בית המשפט ישיבה אחת בלבד לדיון בתביעה ולפיכך, יש לוודא את 
נוכחות העדים לפני הישיבה. יחד עם זאת, חשוב לציין, כי אי התייצבות של עד 
שהוזמן על ידי התובע- לא תהווה עילה לדחיית הדיון או לקביעת מועד דיון נוסף. 

פסק דין וערעור על פסק הדין:  
בתום הדיון בתביעה ייתן בית המשפט את פסק-הדין. אולם הוא רשאי לדחות את 

מועד פסק הדין, ופסק הדין יישלח לצדיים בדואר. 
צד המבקש לערער על פסק הדין, יכול להגיש בקשת ערעור לבית המשפט המחוזי 

שבמחוז תוך 15 ימים מיום מתן פסק הדין או מהיום שבו נמסר לו. 

הסברים נוספים ניתן למצוא אתר האינטרנט של הרשות השופטת בכתובת: 
http://elyon1.court.gov.il/heb/info/choveret/hesb_ktanot.htm



התובע/ת:
מספר זהותשם פרטישם משפחה 

המעןמיקודמס' פקסמס' טלפון

- נגד -
הנתבע/ת:

מקום ביצוע העבודהח"פשם העסק
 

מס' פקסמס' טלפוןמיקוד המען

 
הנתבע/ת:

מקום ביצוע העבודהשם פרטישם משפחה
 

מס' פקסמס' טלפוןמיקוד המען

 
     

שנת . 1 יליד  שמספרה:_____________,   _________ ת.ז  בעל   ___________ שמי 
 ._______

אני פונה לביהמ"ש בעקבות מאורע מצער שאירע לי ולחבריי להפגנה )פרטי חבריי מצורפים להלן . 2
מאחר והם עדים מרכזיים וחיוניים בהליך זה(. כפי שיובהר בהמשך, אני וחבריי לקהילה ביקשנו 
לממש את זכותנו להפגין במחאה, ונתקלנו בהפליה פסולה מחמת גזע ו/או ארץ מוצא במהלך 
השתתפותנו בהפגנה. ההפליה נעשתה כאשר השוטרים התנהגו בחוסר סבלנות למפגינים, ולא 

פעלו בכוח סביר למען שמירת סדר בהפגנה, אלא השתמשו בכוח מופרז בכוונה תחילה. 

בתאריך ______ התקיימה המחאה ב-_________ )תיאור מקום(.. 3

ההפגנה התקיימה באישור, ללא אלימות ותוך שמירה על החוקים.. 4

דוגמת כתב תביעה
בית המשפט לתביעות קטנות –  בית משפט השלום בתל- אביב- 

רחוב ויצמן 1, תל אביב, מיקוד 66532.



האם  השוטר,  עם  המפגש  אופן  על  לפרט   – שחווית  את  כללית  בצורה  לתאר  יש  הבאות  בפסקאות 
השתמש בכוח בלתי סביר כלפיך, האם איים לעצור אותך והאם נגרם לך נזק.  לדוגמה:

במהלך ההפגנה, החלה המשטרה להצר את צעדינו, אחד השוטרים פנה אליי ואיים עליי שאם לא . 5
אשמע להוראותיו יעכב אותי ויעצור אותי על שימוש בכוח.

בהמשך הגיעו שוטרים והחליטו לעצור אותי ללא סיבה. . 6

כתוצאה מהתנפלות השוטרים נפגעתי ב-_______ )רגל, גב,ראש(/ניזוק ה-_______ )פלאפון, . 7
מצלמה, שעון וכו'(. 

אזקו אותי, העלו אותי לניידת, והביאו אותי לתחנת משטרה. שם החליטו לעכב אותי עד החקירה.. 8

במהלך החקירה החוקר טען שהשתמשתי בכוח, התנגדתי למעצר והפרעתי לשוטרים בתפקידם. . 9
קבע כי נעצרתי על אלימות כלפי שוטרים והפרעה לשוטר במילוי תפקידו. עובדות אלה  אינן נכונות, 

שכן הפגנתי מבלי לעבור על החוק, וללא כוונה לכך.

לאחר שעיכבו אותנו בתחנה למשך כמה שעות, החליטו לשחרר אותנו. השתחררתי עם צו הרחקה . 10
ממקום ההפגנה, הזמנה לחקירה נוספת, וכן נאלצתי לשלם ערבות.

כתוצאה מהפגיעה, נגרם לי נזק רב, לא יכולתי לעבוד במשך________, וכיום סובל ממגבלות . 11
בתנועתי.

בנוסף, לא קיבלתי העתק מהעדות שנתתי במהלך החקירה.. 12

בשום שלב של המחאה לא השתמשתי בכוח, קיללתי או ביצעתי מעשה אלים כלשהו.. 13

אני חושב שהמשטרה עצרה אותי על לא עוול בכפי, כדי להפחיד אותי ולמנוע את זכותי להפגין . 14
ואת זכותי בחופש הביטוי.

אבקש מבית המשפט לפסוק לי פיצויים על סך 10,000 ₪ על כליאת השווא ופגיעה בחופש הביטוי.. 15

עדים:
שם, ת.ז ומספר טלפון ליצירת קשר.   .1
שם,  ת.ז ומספר טלפון ליצירת קשר.   .2

אני מצהיר כי בשנה האחרונה הגשתי / לא הגשתי* בבית משפט זה יותר מחמש תביעות. 
 

       תאריך      חתימת התובע/ת  



מחוז דרום

08-6470382התקווה 5, באר שבע מיקוד 84102תביעות קטנות באר-שבע

08-6747318שדרות בן גוריון 3, אשקלון מיקוד 78281תביעות קטנות אשקלון

מורדי הגיטאות, רובע ב' אשדוד מיקוד תביעות קטנות אשדוד
77370

08-8514018

חשוון 12, רובע התעשייה קרית גת מיקוד תביעות קטנות קרית-גת
82023

01-2345678

08-6543220כיכר דנמרק, דימונה מיקוד 86000תביעות קטנות דימונה

08-6375507יותם 3, אילת מיקוד 88510תביעות קטנות אילת
  

מחוז מרכז

09-7763227טשרניחובסקי 14, כפר-סבא מיקוד 44271תביעות קטנות כפר-סבא

תביעות קטנות ראשון-
לציון

03-9425604ישראל גלילי 5, ראשון לציון מיקוד 75426

תביעות קטנות פתח-
תקווה

03-9299546באזל 1א' פינת שמשון, פתח תקוה 49510

08-9234320שדרות ויצמן 3, רמלה מיקוד 72415תביעות קטנות רמלה
08-9270057

08-9468310רוז'נסקי 9, רחובות מיקוד 76453תביעות קטנות רחובות

09-8605667הרצל 57, נתניה מיקוד 42390תביעות קטנות נתניה

מחוז תל-אביב

09-9620434רחוב בן גוריון 31 הרצליה מיקוד 46785תביעות קטנות הרצליה
09-9620435

03-6910699רחוב ויצמן 1, תל אביב מיקוד 66532תביעות קטנות תל-אביב
03-6926552
03-6926375

כתובת פקסעיר

כתובת פקסעיר

כתובת פקסעיר

רשימת בתי משפט לתביעות קטנות



מחוז ירושלים
 

02-6706405רח' חשין 6, ירושלים מיקוד 91156תביעות קטנות ירושלים

02-9994847מרכז מסחרי 6, בית שמש מיקוד 99000תביעות קטנות בית-שמש
 

מחוז חיפה

דרך עכו 194, קרית ביאליק/ קריון מיקוד תביעות קטנות קריון
27232

04-8748719

04-8698294רח' פלי"ם 12, חיפה מיקוד 33095תביעות קטנות חיפה
04-8698296

04-9876638רחוב יהושפט 15, עכו מיקוד 24513תביעות קטנות עכו

04-6327580רח' הלל יפה 7, חדרהתביעות קטנות חדרה

דרך הים 1, סוקולוב 5, נהריה מיקוד תביעות קטנות נהריה
22421

04-9512051

 

מחוז נצרת

היכל המשפט החדש ככר קרית יצחק רבין, תביעות קטנות נצרת
נצרת עלית

04-6087454
04-6087455

04-6713232דרך הציונות 1, טבריה מיקוד 14275תביעות קטנות טבריה
04-6713235

04-6065520רח' שאול המלך, בית שאן מיקוד 11746תביעות קטנות בית-שאן

מעלה כנען, בנין המשטרה,צפת מיקוד תביעות קטנות צפת
13230

04-6993424

רח' מנחם אוסישקין 42, עפולה מיקוד תביעות קטנות עפולה
18400

04-6525223

תביעות קטנות קרית-
שמונה

04-6956010מרכז מסחרי, קרית שמונה מיקוד 10200

04-6962996רחוב שיאון 1, קצרין 12900תביעות קטנות קצרין

04-6985028רח' רמת הגולן, מסעדה מיקוד 12435תביעות קטנות מסעדה

כתובת פקסעיר

כתובת פקסעיר

כתובת פקסעיר



مراحل تقديم دعوى للمحاكم المختصة القضايا الصغيرة

المحكم المختصة بالقضايا الصغيرة موجودة في تل أبيب شارع ڤيتسمان 1منطقة رقم: 64239, رقم الهاتف:026593333.

ساعات االستقبال: من أالحد حتى الخميس 13:30-8:30, 18:30-15:30. مركز االستعالمات: 8:00-16:00.

من بإمكانه تقديم دعوى قضائية؟

شخص واحد أو مجموعة، ال يوجد تحديد لعدد مقدمي الدعوى. مثال: زوج وزوجته، مجموعه سكان في منزل مشترك، أو 

مجموعه عمال في عمل. 

أين تقدم الدعوى ولمن؟

الدعوى القضائية تقدم في مكان سكن أو عمل المدعى عليه. مثال: مطعم في تل أبيب تقدم الدعوى ضده في تل أبيب. واذا 

كان المدعى عليه هي الدولة )مثال: الشرطة ( بإمكانك تقديم الدعوى في كل انحاء الدولة.

من يمكن مقاضاته؟

المدعى عليه يجب ان يكون شخصية قانونية، انسان, شركة او هيئة حكومية )مثال: الشرطة(. يجب عليك تحديد االسم، وان 

كانت شركه يجب أضافة בע"מ ورقم ال ח"פ. يمكن ان تدعي على أكثر من شخص في نفس القضية وعليك ان تكتب بدقه 

معلوماتهم الشخصية. 

كيف تقدم استمارة الدعوى؟

على الدعوى ان تكون ملخصة وشاملة، يسجل فيها االدعاءات والحقائق التابعة لموضوع الدعوى. يمكن ان تضيف للشكوى كل 

معلومة تراها مهمة، مثال: صوره، تسجيل صوتي، ووثائق. يجب على المدعي ان يضيف اسمه الكامل رقم هويته عنوان سكنه 

ورقم هاتفه. إن كان هناك مدعى عليه واحد يجب عليك كمدعي تقديم جميع األوراق الالزمة في ثالث نسخ كاملة. عندما 

يكون هناك أكثر من مدعى عليه يجب ان تقدم نسخ بعدد المدعى عليهم.

تكلفه:

تكلفه الرسوم على دعوى ل 5,000 شاقل هي 50 شاقل. ومن 5,001 وما فوق الرسوم هي %1 من تكلفه الدعوى. يمكنك دفع 

الرسوم عن طريق بطاقه االئتمان في المحكمة او نقديا في بنك البريد. 

قواعد لجلسة المحكمة:

عندما تصل الدعوى إلى سكرتارية المحكمة يحصل المدعي على موعد جلسه لنقاش دعوته. وعلى المدعى عليه ان يقدم 

الئحة الدفاع خالل 15 يوم من يوم استالم الدعوى. المدعي يحصل على حكم حسب ادعائه فقط. واذا اردت حكم وليس هنالك 

الئحة دفاع يجب عليك ارسال طلب للمحكمة قبل موعد الجلسة.

دعوة الشهود:

عادتا هنالك موعد واحد للجلسة, يجب عليك ان تحرص على تواجد الشهود قبل موعد الجلسة, يجب االشارة بان عدم تواجر 

الشاهد ال يشك سببا لفض النقاش او تحديد موعد لجلسه اخرى.  


