
 הגשת המשפט: גפרק 

 הדין.-תביעה למזכירות בית-ידי מסירת כתב-כל תביעה תוגש על .כה

 תביעה יכיל-כל כתב .כו

 הדין שבו מוגשת התביעה.-שם בית (1)

שם התובע ושם משפחתו, מספר זהותו, מענו, מיקוד ומספר טלפון; שם האפוטרופוס  (2)
ומספר  אם יש לתובע אפוטרופוס; שם המורשה ומענו, מיקוד –מספר טלפון וומענו, מיקוד 

 ידי מורשה.-טלפון אם התובע מיוצג על

אם ניתן לבררם;  – שם הנתבע ושם משפחתו, מספר זהותו, מענו, מיקוד ומספר טלפון (3)
אם הנתבע  –מיקוד ומספר טלפון; שם המורשה ומענו  –שם האפוטרופוס ומענו, אם ישנו כזה 

 מיקוד ומספר טלפון. –ידי מורשה -וצג עלימ

 העובדות המשמשות יסוד לתביעה. (4)

עתירת התובע; ואם העתירה היא לתשלום סכום כסף, עליו לנקוב את הסכום בדיוק או  (5)
 אם התובע, לפי דבריו, אינו יכול לקבוע בדיוק את הסכום בזמן הגשת התביעה.בקירוב, 

תביעה אחד תביעות אחדות הנובעות מעילות שונות ונפרדות, אלא -בכתב להתובע רשאי לכלו .כז
 שעליו לפרט כל אחת מהן לחוד.

-ביעתטב – התובע או, אם אין התובע יודע לחתום התביעה יהא חתום בחתימת יד-כתב (1) .כח
 ידי מורשהו.-אצבעו, או על

-ידי המזכיר הראשי של בית-אצבעו, לפי העניין, תאושר על-חתימת התובע או טביעת (2)
 ידו.-הדין או מי שהוסמך לכך על

 התביעה הרשאה בכתב.-ידי מורשה, יצרף המורשה לכתב-התביעה על-נחתם כתב (3)

 ידי מורשה לא יתקבל אם לא צורפה אליו הרשאה בכתב.-תביעה שנחתם על-כתב (4)

הדין וכן מספר העתקים -על התובע להגיש העתק אחד של כתב התביעה בשביל בית (1) .כט
 כמספר הנתבעים.

כך לכל נתבע יחד עם הזמנה לדין, כאמור להלן בפרק -התביעה יימסר אחר-העתק מכתב (2)
 ד.

התביעה עם ההעתקים הנזכרים בסעיף הקודם ותרשום על -הדין תקבל את כתב-מזכירות בית .ל
התביעה את יום הגשתו ואת המספר הסידורי של התיק; והיא תקבע גם את התאריך -גבי כתב

התביעה ותחתים את התובע או את מורשהו מתחת -לבירור המשפט, תרשום אותו על גבי כתב
 זו תשמש אישור הודעה לתובע. לתאריך זה. החתמה

 –בקביעת תאריכים למשפטים שאינם תביעה למזונות ינהג המזכיר לפי הכלל של כל הקודם  .לא
ידי -הדין או על-ידי בית-קודם ובהתאם להלכה, אלא אם כן ניתנה לו הוראה אחרת בכתב על

 דיין.

אגב, היינו: תביעה הקשורה לתביעה -רשאי התובע להגיש תביעת במהלך המשפט (1) .לב
נגד נגד -העיקרית או שיש לה יחס אליה; וכן רשאי הנתבע להגיש במהלך המשפט תביעת

 התובע.

ת כאלה, אם הן מובאות בשעת הדיון, אין מן הצורך להגישן בכתב, ומספיק אם ותביע (2)
 חרת.הדין א-נרשמו בפרוטוקול, אלא אם החליט בית

נגד לתביעה העיקרית. -אגב או תביעת-הדין רשאי להחליט שלא לצרף תביעת-בית (3)
 הדין לנמק את החלטתו.-במקרה זה על בית

 תביעה למזונות תוגש בצירוף טופס שייקבע לפי תקנה ריא. (1) .לג

 ריא. הלפי תקנשייקבע  בצירוף טופסתשובה לתביעה -נתבע בתביעה למזונות יגיש כתב (2)

תביעה למזונות תיקבע לדיון במועד האפשרי הסמוך ביותר ליום הגשת התביעה. הוראה  (3)
 זו תחול גם על כל תאריך נדחה.

-תשובה על כתב-בתביעה שאינה למזונות הנתבע רשאי, אם רצונו בכך, להגיש כתב (1) .לד
 התביעה.

הדין, ומספר העתקים נוסף כמספר -התשובה לבית-כתבעל הנתבע להגיש העתק אחד של  (2)
 התובעים.

 התשובה לידי התובעים.-הדין תעביר את כתב-מזכירות בית (3)

 הגשת תביעה

 תביעה-כתב

 צירוף תביעות

חתימת התובע 
 והרשאה

 העתקים

 תובעהודעה ל

 קביעת תאריכים

אגב -תביעת
 נגד-ותביעת

 תביעת מזונות

 תשובה-כתב


