
 תוכן עניינים

  א׳ 

 תוכן עניינים

 1 ....................................................... עקרונות יסוד: 'שער א

 1 ............................................................................ הדין: 'פרק א
                      תקנה  -להתברר בסדר דין מקוצר  כשרות תביעה: 'פרק ב

 7 .......................................................................... א"לתקסד 202
 9 ............................ א"לתקסד 202פי תקנה -סוגי התביעות על: 'פרק ג
ביעה כולה בשל מרכיב אחד שאינו ראוי להתברר בסדר פסילת הת: 'פרק ד

 15 .............................................................................. דין מקוצר
 17 ............................................................. מחיקת כותרת: 'פרק ה

 17 ........................................................................................ כללי. 1
 19 .................................................. מחיקת כותרת בהלכה הפסוקה. 2

) 1(202תקנה  -סכום קצוב מכוח חוזה או התחייבות : 'שער ב

 25 ..................................................................... א"לתקסד

 25 .......................................................................... כללי: 'ק אפר
 27 ......................................... תביעה שיש עליה ראיות בכתב: 'פרק ב
 31 ...................................................... תביעת תאגיד בנקאי: 'פרק ג

 31 ........................................................................................ כללי. 1
               , )נוסח חדש(פקודת הראיות  -קבילות  מסמכי בנק . 2

 44 ............................................................................. 1971-א"התשל
 44 ..................................................... ותלפקודת הראי 35סעיף  2.1
 53 ............................ לפקודה 36סעיף  -קבילות רשומה מוסדית  2.2
 38סעיף  -כפיית הגשה של רשומה מוסדית של תאגיד בנקאי -אי 2.3

 72 ................................................................................... לפקודה
                  סעיף  -רשות עיון ברשומה מוסדית של תאגיד בנקאי  2.4

 74 ............................................................................... לפקודה 39



 תוכן עניינים

  ב׳ 

 78 ............................. א לפקודה39סעיף  -דעת של מומחה -חוות 2.5
 79 ......................................... ב לפקודה39סעיף  -שמירת דינים  2.6
 80 ........................................... לפקודה 40סעיף  -העתק צילומי  2.7
 83 ................................. לפקודה 41סעיף  -העתק צילומי כראיה  2.8
 84 ....................... א לפקודה41סעיף  -העתק של רשומה מוסדית  2.9

 85 ..................................... ב לפקודה41סעיף  -מעמדו של פלט  2.10
 85 ......................................... לפקודה 42סעיף  -שמירת דינים  2.11

תביעה לפינוי מושכר שאין חוק הגנת הדייר ; תביעה לסילוק יד: 'פרק ד

 87 ......................... מוגנת-בלתי תביעה המתייחסת לשכירות -חל עליו 
 87 ........................................................................................ כללי. 1
 89 ..............................................................תמציות -הלכה פסוקה . 2

 89 ......................................... דירה וסירוב לשלם פיצוי פינוי-אי 2.1
 90 .............. סילוק יד מחדר שירותים ומכל חלק של רכוש משותף 2.2
 91 .................................... תביעה לסילוק יד ממקרקעין של שכן 2.3
 92 .......................................... דיירות מוגנת -תביעה לסילוק יד  2.4
 93 ....................................... שימוש בלעדי שעושה הנתבע בחניה 2.5
 94 ............. הקמת גדר בשטח השייך לתובעים -תביעה לסילוק יד  2.6
מבנה שחלקו הופקע ומיועד להריסה לצורך  -סילוק יד ממקרקעין  2.7

 95 ....................................................................... בניית מבנה חדש
 97 ................................................ תביעה לסילוק יד ממקרקעין 2.8
הנחת תשתית ראייתית כי הצובעים הם בעלי -אי -סילוק יד  2.9

 97 ............................................................................. זכויות בנכס
 98 .......................................................... שכרתביעה לפינוי מו 2.10
 99 ...... לא צורפה כל אסמכתא המעידה על בעלות התובע בקרקע 2.11
 99 ............................................ תביעת בגין פלישה והסגת גבול 2.12
 100 ..................................................... תביעה לפינוי וסילוק יד 2.13



 תוכן עניינים

  ג׳ 

 102 .................................... תביעה לסילוק יד ופינוי ממקרקעין 2.14
 103 ........................... רשות עבור שימוש בגג גביית שכירות ללא 2.15
 104 .......................... תביעה לסילוק יד ממקרקעין לא מוסדרים 2.16
 105 ............................................. סעד יחיד -תביעה לסילוק יד  2.17
 105 ......................... פינוי הנתבעים בטענת פלישה לשטח ציבורי 2.18
ידי מינהל מקרקעי ישראל בהתאם -פינוי קרקע שהוקצתה על 2.19

 106 ........................................................................... לחוזה פיתוח
, גינות, חצרות, פלישה לשטח ובניית גדרות -תביעה לסילוק יד  2.20

 107 ........................................................................... מבנים שונים
 109 ......... הפרת התחייבויות חוזיות מפורשות של הסכם שכירות 2.21
 110 ..................................................... סילוק יד מחניה מקורה 2.22
 111 ................................................. תביעה לפינוי דירה לאלתר 2.23
 111 ............................................ כבליםעמוד וצנרת  -סילוד יד  2.24
 112 .......................... ידוע בציבור של המנוחה -תביעה סילוק יד  2.25
 113 ......................תביעה לסילוק יד ממסעדה במקרקעי הקיבוץ 2.26
 115 ............................... פיצוי בגין עוגמת נפש -פינוי מושכר -אי 2.27
 116 .......................... תביעה לסילוק יד משטח ציבורי של הבניין 2.28

 118 ........................................תמציות הלכה -" סכום קצוב: "'פרק ה
נוכח מאפייניה של תביעת המיטיב לא מתקיימת ההנחה כי מדובר . 1

אין , במצב דברים זה. בתביעה בה קיימת הסתברות גבוהה שהתובע יזכה

 118 ........... ולדון בתביעה בסדר דין מקוצרהצדקה לפגוע בזכויות הנתבע 
ידוע -סכום התביעה הינו אומדן בלתי -הפרת הסכם למתן שירותים . 2

 121 ............................................................................. שטרם התגבש
חשבוניות  3הסתמכות על  -ותיים משפטיים חוב כספי עבור שיר. 3

 122 ......................................... מסויימות מתעלמת מן התמונה הכוללת
 



 תוכן עניינים

  ד׳ 

 
, שהינו תוצאת פעולה חשבונית פשוטה של מכפלה" סכום קצוב. "4

 124 .............................................................................. חיבור וחיסור
הדין בעתירה -חישוב יתרת החובות החלוטים נעשה בהסתמך על פסק. 5

 125 ................................................................................... המינהלית
שמעצם טיבן טעונות שומה , התביעה כוללת עבודות שינויים ותוספות. 6

 126 ..................................................................................... ואומדנה
 128 .......... תשלום עבור אספקת סחורה חקלאית של גזרים לייצוא-אי. 7
פיו ניתן להבין כיצד חושב -כתב התביעה נעדר פירוט עובדתי בסיסי על. 8

 129 ............................................................................. סכום התביעה
חוב פסוק באשר ועדת הערר סיימה מלאכתה וקבעה את סכום . 9

 131 .................................................................................... הפיצויים
 132 ......... לא לחלוטין ברור מהי יתרת החובה העדכנית של הנתבעים. 10
טענות כנגד נכונותו של גובה החוב הן למעשה טענות הגנה שאין בהן . 11

        בכדי לשלול את כשירות התביעה להתברר בהליך של סדר דין 

 133 ........................................................................................ מקוצר
 135 ................................................. תשלום עבור ערבות אישית-אי. 12
, בעיקר בנוגע לשיעור הריבית המוסכם, קיימת עמימות לא מבוטלת. 13

מעידה על כך שהליך של סדר דין מקוצר אינו ההליך הנכון , ועמימות זו

 137 ........................................................................ לברר את התביעה
 138 .................................................. צירוף דף החשבון ללא תצהיר. 14
 139 ...................... מטבחיים-הפרת התחייבויות חוזיות בהפעלת בית. 15
 140 .................................................................... חוב בגין הלוואה. 16
 141 ............................................... התחייבויות חוזיות בגין עבודות. 17
 142 ................ חוב בגין מוצרי אריזות מקרטון לצורכי תצוגה ומידוף. 18
 143 ........................................... תביעה לתשלום עבור תוספות בניה. 19



 תוכן עניינים

  ה׳ 

 144 ....................... מסמך של התובעת ערוך על ידה על נייר לוגו שלה. 20
 145 ......................... תשלום תגמולי ביטוח -גניבת רכב מתחנת דלק . 21
 146 ......... 80סכום גמלאות עתידי עד גיל  -תשלום עבור ייצוג משפטי . 22
 148 ...... תובענה כספית לתשלום פיצויים מוסכמים בגין הפרת הסכם. 23
 149 .................................. מוגבלת לחובותיה של חברה-ערבות בלתי. 24
שירותים משפטיים לרישום דירות  טרחה עבור-הפרת הסכם שכר. 25

 150 ............................................................................... בבניין שיבנה
פינוי תשתיות של הנתבעת שהותקנו לכאורה במקרקעין בבעלות . 26

 151 ........................................................................................ התובע
 152 ................................... ל בעקבות תאונת דרכים"המלפיצויים מ. 27
 154 ...................... תשלום תקבולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה-אי. 28
 155 .......................................... תשלום עבור אספקת בטון וטיט-אי. 29
, קים חוזרים'צ, חשבוניות, תביעה המבוססת על הסכם וכתב ערבות. 30

 156 ........................................................................ שטר חוב וכרטסת
 156 ......................... הסכם מכר לרכישת זכויות במקרקעין חקלאים. 31
 157 ................... א"לתקסד 202התביעה אינו עונה על דרישות תקנה . 32
 158 .......................................................... תשלום עבור עבודות-אי. 33
 158 ......... נזק כתוצאה מאובדן הבעלות על הדירה ללא קבלת תמורה. 34
 160 ................................................. תשלום עמלות סוכן ביטוח-אי. 35
מצריכים קבלת , את העמלה המוסכמת מהם יש לגזור, נתוני היסוד. 36

חישובה אינו , כך שגם אם שיעורה קבוע ומוסכם, וביצוע חישוב, נתונים

 161 ............................................ בבחינת עריכת חישוב אריתמטי פשוט
סכום התביעה הוא שיעורו של פיצוי מוסכם המבוטא באחוזים . 37

 163 ...................................................................... וי עסקה כוללתמשו
הדין מתיר הגשת תביעה בסדר דין מקוצר גם על בסיס התחייבות . 38

 163 ....................................................................................... מכללא



 תוכן עניינים

  ו׳ 

 
 

עמוד בדרישת הוראות תקנה אין די בחשבונות העסקה שצורפו כדי ל. 39

 164 ............................................................................. א"לתקסד 202
) כתב ערבות(חוזה  -תביעה לסכום קצוב שיש עליה ראיה בכתב . 40

 165 ........................................................................................ מפורש
 166 .............................................................. חובפירוט סכום ה-אי. 41
הפרשים המגיעים עבור הסכומים ששולמו בגין אירוע ביטוחי . 42

 167 .................................................................. המהווה תאונת עבודה
 168 ......................................... תשלום עבור שירותי גביה וייעוץ-אי. 43
 168 ..................... תביעה לתגמולי ביטוח שאינה נוקבת בסכום קצוב. 44
א לחוק התקשורת אינה תביעה על 30תביעה לפיצויים לפי סעיף . 45

 169 ................................................................................. סכום קצוב
 169 ........................ א לחוק התקשורת30תביעה לפיצויים לפי סעיף . 46
      טרחה בגין גמלת הפנסיה ובגין מענק -תשלום עבור שכר-אי. 47

 170 ........................................................................................ פרישה
א ומשכך אין "לתקסד) 1(202התביעה אינה חוסה תחת הגדרת תקנה . 48

 171 ..................................... מקום לדון בהליך במסגרת סדר דין מקוצר
 171 ............................ מידיםפוליסה לביטוח תל -ספר -פציעה בבית. 49
 172 ..................................................... תביעה אינה על סכום קצוב. 50
 173 ........................................................ חובות בגין אספקת טובין. 51
 174 ........................................... החזר יתרת הלוואה של בעל מניות. 52
 174 ......... תביעה לתגמולי ביטוח עקב חדירת וירוס לרשת המחשבים. 53
 176 ..................................... על סכום קצוב התנגדות לביצוע תביעה. 54
ידי -לא אושרו על, גם אם החשבוניות אשר צורפו כנספחי התביעה. 55

אין בכך כדי לקעקע את היותו של הסכום הנתבע בבחינת , המבקשת

 177 .............................................................................. "סכום קצוב"



 תוכן עניינים

  ז׳ 

 178 ................................................... תשלום עבור ייצוג משפטי-אי. 56
 179 .............................................................. תביעה לביטול הסכם. 57
     דירה ורכישת  תשלום עבור דמי תיווך עבור שירות מכירת-אי. 58

 180 .......................................................................................... דירה

דין עבור שירות ייצוג שהעניקה למבקש -טרחת עורכת-תשלום שכר. 59

 181 ..................................................................... בעניין תאונת עבודה
    משיב בעטיו של הסכם שכירות שנחתם בין נזקים שנגרמו ל. 60

 182 ...................................................................................... הצדדים
 183 ............... כי חישוב עמלת הקצאת אשראי מוטעה, טענה נגד בנק. 61
 183 ................................................... משפטי תשלום עבור ייצוג-אי. 62
 184 ................................................... יתרה שלילית בתיק השקעות. 63
     הפרות הסכם גישור לתשלום מהכנסות פורמט לשעשועון . 64

 185 ..................................................................................... טלוויזיה
ח בגין משלוח דברי פרסומת לתובע ללא "ש 11,000פיצוי על סך . 65

 187 ..................................................................................... הסכמתו
 188 ...................... תשלום של עסק להפקת אירועים עבור ספקים-אי. 66
 189 .................... השבת קרן החוב-העברת חלקים מהרווחים ואי-אי. 67
 190 .................... תיקים 60טיפול מעל  -תשלום עבור שירות משפטי . 68
 191 ........................................... פי הסכם ריטיינר-יתרת תשלום על. 69
התביעה אינה מבוססת על סכום קצוב שניתן לחישוב אריתמטי . 70

 192 .......................................................................................... פשוט
תייחסות להלכה לפיה אם הליך אינו ראוי להתברר בסדר דין חוסר ה. 71

 192 ..................... עקרון זה חל ביחס לכלל הנתבעים, 1מקוצר נגד נתבע 
תשלום עבור ייעוץ בהיבטים הפיננסיים הקשורים בתביעה -אי. 72

 194 ............................................................ שניהלה הנתבעת נגד בעלה
 195 ................................................ תשלום עבור עבודות מתכת-אי. 73



 תוכן עניינים

  ח׳ 

 195 .................................................... תשלום עבור עבודות צבע-אי. 74
 196 ................................... תשלום עבור ייעוץ משפטי רחב היקף-אי. 75
 198 ................. ידי רופא שיניים-הסכם מכללא של הזמנות עבודה על. 76
 199 ........................................ עברמסרון של המנוח אל מעסיקו לש. 77
 199 ............................התחייבות לתשלום ביטוח לרכב שעבר תאונה. 78
 200 ....................... כתב ערבות ושיקים משוכים, הגשת הסכם חתום. 79
 201 ....................... חישוב חוב בהתאם למפתח שהוסכם על הצדדים. 80
 202 ........................................... טרחה בהתאם למחירי דירות-שכר. 81
 203 ........................................... תשלום עבור אספקת תכשיטים-אי. 82
 204 ................................................. תשלום עבור הזמנת עבודה-אי. 83
 205 ..................... תשלום עבור חומר גלם לייצור יריעות פלסטיק-אי. 84
 207 ....................... א"לתקסד 202התביעה חוסה תחת הגדרת תקנה . 85
 207 ......................................................... דברי פרסומת 77משלוח . 86
מה הדין כאשר ההסכם שבין הצדדים אינו קובע מנגנון של פיצויים . 87

 208 .................................................................................. ?מוסכמים
 208 ................... תשלום עבור שירותים לטיפול ותיקון של רכבים-אי. 88
 209 .......................................... הסכם לתכנון ובניית מוסדות חינוך. 89
 210 ................................................ תשלום עבור הזמנת סחורה-אי. 90
 211 .............................................................. הוכחת שווי הרכב-אי. 91
 212 ............................................ חוב בגין אספקת גז והשאלת ציוד. 92
 213 ............... תשלום עבור אספקת מוצרים לקבלן בניין-חוב בגין אי. 93
 214 ............ מים וחשמל, דמי ניהול, תשלום דמי שכירות-חוב בגין אי. 94
 215 .............................. מעטפת, תשלום עבור עבודות בניית שלד-אי. 95
 216 ............................... ופיע בתעריף המומלץהטרחה מ-סכום שכר. 96
 216 ............................. ד והוצאות משפט"טרחת עו-תשלום שכר-אי. 97
 218 ....................... תשלום עבור מתן שירותי גביה לשתי תקופות-אי. 98



 תוכן עניינים

  ט׳ 

 218 .................................................... צירוף החוזה לכתב התביעה. 99
 219 ......................................... עשיית עושר, חוזית, תביעה כספית. 100
 220 ....................................................... תשלום בגין שירותים-אי. 101
 221 ................................. התשלום עבור ההובלות אינו סכום קצוב. 102
מצליחה  שלא, על מי צריך להיות מוטל הסיכון בגין חובות אבודים. 103

 222 .............................................................?המבקשת לגבות ממנוייה
 223 ................................. חודשים 7מציאת שוכר חלופי רק כעבור . 104
 224 .............................................. תשלום עבור שירותי החזרי מס. 105
 225 .............. הינה דרישה עצמאית" סכום קצוב"דרישת התנאי של . 106
 225 ..................... תביעה לנזקים כתוצאה מליקוי בניה וירידת ערך. 107
אין בעובדה שהסעד הנתבע מנוסח בצורה מתימטית כדי לרפא את . 108

 225 .......................................................... הפגם של היעדר סכום קצוב
 225 ............ ?האם המבקשת דנן והנתבעת בהליך הקודם הינו הך הן. 109
 226 .................................................. הקניה אשר נעשתה בתמורה. 110
 227 ............ פי פוליסה לביטוח בית עסק-לתשלום תגמולי ביטוח על. 111
 229 ...........................................................זכאות לפירות השכרה. 112
הלב בנסיבות אלו אינה מתאימה להתברר -עילת הפרת חובת תום. 113

 230 .......................................................................... בסדר דין מקוצר
 231 ......................... ר שירותי ניהול ואחזקת מבניםתשלום עבו-אי. 114
 233 ................................................... תשלום עבור שירותי פרסום. 115
 234 ............................................ פי חוזה שכירות-דמי שכירות על. 116
 234 .................................. פוליסת ביטוח -סכום קצוב מכוח חוזה . 117
 235 ................. "סכום קצוב"הגדרת הביטוי , תביעת תגמולי ביטוח. 118
 236 ........ )דעת רפואית-חוות(הגשת מסמכים העוסקים בחישוב נזק . 119
 237 ............ לאחר שנקבע כי קיימת לצד זכות קיזוז -קיזוז דמי נזק . 120

 238 ................................. תמצית הלכות -ראשית ראיה בכתב : 'רק ופ



 תוכן עניינים

  י׳ 

 238 ................ ?האם מסמך המציין היתרה יכול להקים ראשית ראיה. 1
 238 ........................................... סיכום פגישה הכולל הצהרת הנתבע. 2
          ידי הנתבעת לאחר קרות מקרה -הערכת שמאי שמונה על. 3

 238 ...................................................................................... הביטוח
 239 ................................................................ נסח רישום מקרקעין. 4
 239 .......................................קבלת תגמולי ביטוח בשל אירוע פריצה. 5
הראיות בכתב עליהן נסמכת  -חוב בגין שירותי סגגות ופחחות . 6

עילת תביעה מבוססת "אינן מהוות , אף שהן בכתב-על, התביעה

 240 ............................ שכן הן אינן משקפות נאמנה את החוב, "ומוצקה
 242 ............................................................. תביעה לפי חוזה ביטוח. 7
תביעה נגד ערב לחובותיה כלפי המשיבה וזאת בהתאם למספר . 8

 245 ............................................... ם ואף מכוחו של כתב ערבותהסכמי
             תשלום בגין שירותי פיקוח  -משיכת יתר לא מאושרת . 9

 247 ................................................................................... מקצועיים
תחייבות יש להעביר את התיק לבירור בהיעדר ראשית ראיה לה. 10

 248 ................................................................. במסגרת סדר דין מהיר
 249 ........................................ תשלום עבור עבודות פינוי של פסולת. 11
פי חשבונית המס ולא מצאה -למששילמה המבקשת את התשלום ע. 12

        בטענה כי לא הוצגה ראיה , לחלוק עליו אין היא יכולה להישמע

 251 ..........................................................................................בכתב
אין בהכללת עילות נזיקיות בכתב התביעה כדי למנוע בירורה בסדר . 13

 252 ................................................................................... דין מקוצר
המבקשת לא הצביעה על פגם בניהול חשבונות המשיבה באופן . 14

 254 ..................... המעקר מהם הבסיס ואינו מאפשר הסתמכותה עליהם
ויות המעידות כי התכתב -מילוי התחייבות לרכישת דירה -אי. 15

 255 ........................ ההתקשרות היא למטרת רכישת הזכויות במקרקעין



 תוכן עניינים

 י״א 

 257 .......................... תשלום בגין טיפולים לנפגעי תאונות דרכים-אי. 16
 257 ......... ידי מי מהמבקשים-לכך שהדרישה אושרה עלאין כל ראיה . 17
 258 ........................................................ יתרת חובה בגין הלוואות. 18
 259 ................................................. העברת תביעה לסדר דין מהיר. 19
 259 ...........................................................חוב בגין שירותי פרסום. 20
 260 ...................... טרחה בגין שירותים משפטיים-חוב לתשלום שכר. 21
 260 ........................................................... בגין עבודות פיתוח חוב. 22
 261 ............................ חוב בגין סחורה -תביעה כספית בעילה חוזית . 23
 262 .......די בהצגת העתק מחוזה לצורך עמידה בדרישת הראיה בכתב. 24
 263 .................................................... חוב עבור גביית עמלות ביתר. 25
 264 ............................ תשלום עבור עבודות הכנת אביזרים לרכב-אי. 26
 266 ..................................... תשלום עבור סחורות ומוצרי חשמל-אי. 27
 268 ......................................... תשלום בתמורה להזרמת שפכים-אי. 28
, דין מקוצר על כל סכום התביעהאין ראשית ראיה לתביעה בסדר . 29

לא תוכל להכשיר שמיעת , ראשית ראיה לגבי חלק מסכום התביעה

 269 ..................................................... התביעה כולה בסדר דין מקוצר
 270 ....................... ביסוס חוב על סמך חוזה התקשרות והזמנת רכש. 30
 270 ................................................... צירוף הסכם ניהול חשבון-אי. 31
תביעה לתגמולי ביטוח מכוח פוליסה בגין נכות מוחלטת ותמידית . 32

 271 .......................................................................... כתוצאה ממחלה
 272 ................... תשלום עבור אספקת טובין והרכבת גופי תאורה-אי. 33
 273 ............................................... תשלום עבור שירותי הסעות-אי. 34
           הצגת חשבונות עסקה עם פירוט  - טרחה-תשלום שכר-אי. 35

 275 .......................................................................................... שעות
 276 ............... הנתבעת לא העלתה כל טענה לעניין המסמכים שהוגשו. 36
 277 ...............................המנוהל אצל התובעחוב של הנתבע בחשבון . 37



 תוכן עניינים

 י״ב 

 277 ....................................... השבת סכום ששולם למבקשת בטעות. 38
 279 ............................. תשלום עבור סיפוק שירותי ייעוץ משפטי-אי. 39
          יש בשיקים לאשר איפוא עצם קיומה של התקשרות בין .  40

 279 ...................................................................................... הצדדים
 280 ............................................................ מסמכים ללא חתימות. 41
 281 ......................................... ידי התובעת-צירוף מסמך שנערך על. 42
 281 ....................................... תשלום עבור הזמנת שירותי תיווך-אי. 43
 282 .................................................................. יתרת חוב בחשבון. 44
 283 .......................................... חוב בגין אספקת וילונות והתקנתם. 45
 284 .................................................... תביעה חוזית על יסוד הסכם. 46
 285 ....................................................... ביעה נעדרת ראיה בכתבת. 47
התביעה אינה נסמכת אלא על מסמכי התובעת ואין בנמצא מסמך . 48

 285 ....................................................... ידי הנתבעת-חתום או ערוך על
 286 .................... בור עבודות אספלט ופרוייקטים שוניםתשלום ע-אי. 49
המבקשים לא פנו למשיב כדי לקבל הסכמתו להתגורר בדירה בדרך . 50

 287 ............................................ של חתימתו על הסכם השכירות עימם
בעזרת המסמכים שצורפו ניתן ללמוד על קיומו של הסכם בין . 51

 289 ........................... הצדדים שמכוחו אף בוצע קיזוז מחיובים הדדיים
 289 ............................... תביעה לתגמולי ביטוח מכוח פוליסת סיעוד. 52
 291 ............................ תשלום בעל זכויות בדירה עבור דמי ניהול-אי. 53
או תרמית /או שיהוי ו/או מופרכות גובה החוב ו/טענות התיישנות ו. 54

התביעה  או סיווג הנכס אינן טענות רלוונטיות לשאלת התאמתה של/ו

 292 ............................................................. להליך של סדר דין מקוצר
 293 ................................................... תשלום עבור מדיחי כלים-אי. 55
 293 ............................................. תשלום עבור מוצרים שנהרסו-אי. 56
צירוף ההסכמים הרלוונטיים לרבות כתבי התחייבויות וערבויות . 57



 תוכן עניינים

 י״ג 

 294 ...................................................................... להחזרת ההלוואות
 295 ............................................................ יתרת חוב עבור דלקים. 58
 296 .............................................................. תשלום דמי תיווך-אי. 59

תביעה בה יש לנתח את מערכת היחסים בין חברת אם לחברת בת . 60

באופן שחברת האם לקחה על עצמה את התחייבויות חברת הבת מבלי 

את אינה ראויה להתברר בהליך שקיים הסכם מפורש וברור שקובע ז

 297 .......................................................................... בסדר דין מקוצר
 298 ................................................... הפרה יסודית של הסכם מכר. 61
רים החסרים הנתבעת לא העלתה כל טענה לעניין מסמכים כאלה ואח. 62

 300 .................................................................... לצורך הוכחת הגנתה
             יש מקום לערוך בירור עובדתי בטרם הכרעה בסכומים . 63

 300 .................................................................................... הנתבעים
בצורה מפורשת ונהירה את מקור החוב של  המשיבה לא הבהירה. 64

 301 ............................................................................. סכום התביעה
 302 ................................. גביית דמי תיווך מבעלי הזכויות בפרויקט. 65
חשבונית וקיבלה שיקים  1נתבעת העובדה כי התובעת הוציאה ל. 66

 303 ................................................ אינה מהווה ראיה בכתב 2מהנתבע 
 303 ..................................צירוף אישור הזכויות -תביעה לסילוק יד . 67
 304 .......................... ידי מי מהנתבעים-ומים עלמסמכים שאינם חת. 68
 305 ...................................... ידי המבקש-כרטסת שאינה חתומה על. 69
 306 ................................................................ תשלום דמי שכירות. 70
אם לאו את סדר הדין המקוצר נקבעת , היותה של התביעה הולמת. 71

 308 .............................................. פי העולה מכתב התביעה ונספחיו-על
 308 ......... התביעה התבססה על ראיה בכתב והועמדה על סכום קצוב. 72
 309 ............... התובע לא הצביע על הוראת חוק מפורשת אשר הופרה. 73
 310 ................... לתגמולי ביטוח בגין אירוע פריצה לתכולת בית עסק. 74



 תוכן עניינים

 י״ד 

 311 .............................................. תשלום בגין מוצרי עץ ופרזול-אי. 75
מכוח חוזה או התחייבות  1התביעה אינה מוגשת כנגד נתבעת . 76

 312 ......................................................................................מפורשת
 313 ................................ תשלום עבור תיווך בעסקת קניית דירה-אי. 77
די בצירוף המסמכים שצורפו לכתב התביעה כדי לקיים את הדרישה . 78

 315 ............................................................................ של ראיה בכתב
כוח -צירוף ייפוי -תשלום עבור שירותי טיפול בגביה של שיקים -אי. 79

 316 ............................................................................... כראיה בכתב
 316 ....... תשלום עבור אספקת חומרי גלם למאפיות וקונדיטוריות-אי. 80
המשפט הינם באותו מחוז השיפוט הברירה נתונה -כאשר שני בתי. 81

לא  -המשפט באותו המחוז -לתובע לבחור את מקום השיפוט באחד מבתי

 317 ....................................................................... צורפה ראיה בכתב
 319 ................................ ולתשלום עבור פרופילי אלומיניום ופרז-אי. 82
        מבוססת על טענות בעל  -כל קישור בין העברת הכסף למבקש . 83

 320 ............................................................................................. פה
 321 ................... ידי המשיבה-התביעה נתמכת במסמכים שהופקו על. 84
 321 .................. טרחה אשר נגזרו מדמי גימלה-תשלום עבור שכר-אי. 85
 322 ........................ אגרה ודמי השתתפות, היטל, תשלום ארנונה-אי. 86
 323 .................. לא קיימת ראשית ראיה אשר חתומה בידי המבקשת. 87
 324 ................................................................. תשלום הלוואה-אי. 88
 325 ....... הטרחה שנחתם בין הצדדים-הסכם שכר, זהתביעה מכוח חו. 89
חשבוניות שהפקיה המשיבה עצמה  -תשלום עבור ביצוע עבודות -אי. 90

 326 ........................................................ ללא כל חתימה של המבקשת
 327 .............................. בקשה למתן היתר המצאה אל מחוץ לתחום. 91
 327 ....................................................... פיצוי בשל פגיעה בשם טוב. 92
 328 .................................. תשלום כספים בהתאם להסדר פשרה-אי. 93



 תוכן עניינים

 ט״ו 

 
 

-חשבוניות מס שנערכו על -תשלום עבור משקאות אלכוהוליים -אי. 94

 330 ................................................................................. ידי התובעת
 330 ............. ידי נציגי המבקשת-הסתמכות על חשבוניות שנחתמו על. 95
 331 ..................................... הצעה למתן שירותים ופירוט תשלומים. 96
 332 .................................... אישור בכתב באמצעות דיוור אלקטרוני. 97
 333 ....................................................... צירוף הסדרי חוב חתומים. 98
 333 .................................................................... חיוב ערבה מוגנת. 99

 335 ...................... לא הובאה ראיה ולו מינימלית של תדפיס חשבון. 100
 335 .......................................... צירוף חשבוניות שהונפקו לנתבעת. 101
 337 .................... אין במסמכים שצורפו כל זכר לחתימתה הנתבעת. 102
 337 ................................ צירוף דף תדפיס יתרת חובה של הנתבעת. 103
הדעת דווקא נותנת כי ההעברה מלמדת על , בהיעדר כל ראיה אחרת. 104

 338 ................................ התחייבות של המעביר כלפי הנעבר ולא להיפך

תביעה לתשלום סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה : 'שער ג

 340 ........................................................ מפורשת של חיקוק

 340 ......................................................................... כללי: 'פרק א
 342 .............................................. תביעה מכוח חוק ההטבה :'פרק ב

 346 ..................................... תביעות רשויות מקומיות: 'שער ד

 346 ........................................................................ מבוא: 'פרק א
       תמצית  -תביעות רשות מכוח התקנה או מעילות אחרות : 'פרק ב

 348 ................................................................................... הלכה
 348 ................ תשלום דמי קרן שיקום חידוש ופיתוח מערכות ביוב-אי. 1
 349 .................................. תביעה לתשלום חוב ארנונה והיטל שמירה. 2
 351 ............................................................... חוב בגין ארנונה לנכס. 3



 תוכן עניינים

 ט״ז 

 352 .................... תשלום עבור עבודות תחזוקה לכבישים ומדרכות-אי. 4
 353 .................................................... חוב ארנונה בגין החזקה בנכס. 5
 354 ...................................... הסכם בכתב לגביית תשלומים עירוניים. 6
 355 ..................................................... חיובי ארנונה וחיובי אשפתון. 7
 356 .............................................. היטל ביטחון, ביוב, חובות ארנונה. 8

דדים ומאשר כי קיים צירוף מכתב המאשר את ההתקשרות שבין הצ. 9

מנגנון חישוב התייקרות בנוגע לשירות ההסעות שמספקת התובעת 

 357 ...................................................................................... לנתבעת
 358 ................................................ חובות ארנונה מים ואגרת ביוב. 10
ום שנרשם באופן מפורש בהתחייבות עליה חתמה הנתבעת ולכל סכ. 11

פי -היותר יש לכפול את הסכומים בשנות השימוש ולשערך את הסכום על

 359 ........................................................................................... מדד
 360 .............................................. תשלום חוב ארנונה ופינוי פסולת. 12
 361 ............................................................................ חוב ארנונה. 13
אגרת ניקוז , ארנונה -חיוב תושבי היישוב בתשלומי חובה שונים . 14

 362 ................................................................................. ואגרת ביוב
 363 ........................................................................ חובות ארנונה. 15
הנתבעת לא העלתה כל טענה לעניין מסמכים כאלה ואחרים החסרים . 16

 364 .................................................................... לצורך הוכחת הגנתה
         מובטחת במשכנתא למימון רכישת  תשלום עבור הלוואה-אי. 17

 365 ............................................................................................ נכס
 366 ......................................... תשלום עבור ניקיון ופינוי פסולת-אי. 18
 367 ...................................................... חוב בגין שירותי מים וביוב. 19
 368 ............................................................... חוב ארנונה לתשלום. 20
 369 .................................................... תשלום אגרות מים וביוב-אי. 21

 372 ............................ י שטרות ובקשת רשות להגןדינ: 'שער ה



 תוכן עניינים

 י״ז 

על קבלת " וכשלון תמורה" "היעדר תמורה"השפעת הטענות של : 'פרק א

 372 ........................................................................ רשות להתגונן
 373 ....................................................................................... כללי. 1
כשלון תמורה חלקי ", "כשלון תמורה חלקי", "כשלון תמורה מלא. "2

 376 ............................................... "קצוב-כשלון תמורה בלתי", "קצוב
   קבלת רשות על " אחיזה כשורה-אי"השפעת הטענה של : 'פרק ב

 385 ................................................................................ להתגונן

 389 ........................................................... סדרי דין: 'שער ו

 389 ......................................................................... כללי: 'פרק א
 391 ............................. צורתה וניסוחה -בקשת רשות להתגונן : 'רק בפ

 391 ....................................................................................... כללי. 1
 393 ......................................................... תשתית עובדתית מפורטת. 2
 396 ......................... אין שוקלים את מהימנות העדות -הגנה לכאורה . 3
 399 ................................................................. סיכויי הגנה קלושים. 4
 401 ...................................................................... ?מהי הגנת בדים. 5
 403 ................................................................... מתן רשות להתגונן. 6

 403 ........................................................ חוב בגין שירותי תיווך 6.1
 -לום תגמולי ביטוח בגין אירוע ביטוחי תביעה בדרישה לתש 6.2

 404 .......................................................................... תאונה עצמית
תשלום עבור התקנת מוצרים הנדרשים במסגרת עבודות -אי 6.3

 405 ...................................................... תשתית של כבישים וגשרים
 406 .................................... תשלום עבור ביצעה עבודות מיגון-אי 6.4
תביעה לתגמולי ביטוח בריאות מכוח פוליסה המכסה גילוי מחלות  6.5

 407 ...................................................... לרבות מחלת הסרטן, קשות
 408 ................ חבות אישית 3לא הובאה כל ראיה בכתב כי לנתבע  6.6



 תוכן עניינים

 י״ח 

מקרה יוצא דופן שבו הכונס רוצה לכפות על הנתבע תשלום חוב  6.7

 409 ............................................................................... שאינו שלו
 

הינה דבר שיש  -העובדה כי החברה הפסיקה את פעילותה  6.8

 410 .................................................................................. להוכיחו
 411 .............. קורס וצילומים, תשלום עבור מנוי לשירותי מידע-אי 6.9

 412 ...... מתן הודעה מוקדמת בגין חיוב לקחת הלוואה מהבנק-אי 6.10
             מים , ביוב, חוב הכולל חיובים בגין שירותי שמירה 6.11

 413 .................................................................................. וארנונה
 415 .......................... תשלום דמי שכירות לאחר השבחת נכס-אי 6.12
 417 ............................................................. הצגת כתב ערבות 6.13
 417 ............................................... התובעים הם נאמני ההקדש 6.14
 419 ............. הנתבעת לא עמדה ולו לכאורה בחובת פירוט הגנתה 6.15
 420 .................................... תשלום עבור אספקת בטון וטיט-אי 6.16
 421 .................................. בעלת זכות שכירות מוגנת במקרקעין 6.17
 422 ................................ חוב ארנונה לנכסים ששימשו כמסעדה 6.18
 424 .............................. טענות בדבר כספים המגיעים למבקשים 6.19
 424 ................................................................ יתרת חוב לבנק 6.20
 425 ................................................................... פרשנות חוזה 6.21
טוקולים כדי ליתן לנתבעת רשות להתגונן די בספק שעולה מפרו 6.22

 427 ........................................................................ ולמנות מומחה
 428 ............................... תביעה המוגבלת לרכיבי הארנונה בלבד 6.23
 430 ........... ני הליכים משפטייםתביעה להשבת כספים בעקבות ש 6.24

 433 ..................................................................... התצהיר: 'פרק ג
 433 ....................................................................................... כללי. 1
 435 ....................................................................... צהירחקירת המ. 2



 תוכן עניינים

 י״ט 

 435 ................................................................................. כללי 2.1
 435 ................................................. הופעת המצהיר לחקירה-אי 2.2
 436 .............................. בעל דין עצמו מחקירת המצהיר הימנעות 2.3

 436 ........................ חקירת התובע במסגרת הדיון בבקשת רשות להגן. 3
 437 ...... )א"תקסדל 522 -ו 521תקנות (עריכת תצהיר וחקירת המצהיר . 4
 461 .......... 1971-א"התשל, )נוסח חדש(לפקודת הראיות 17-15סעיפים . 5

 461 ................................................................................. כללי 5.1
 466 ...... ההבדל בין מצהיר בהליך עיקרי לבין מצהיר בהליך ביניים 5.2
 469 .................................... ?מהו הדין באשר למותו של המצהיר 5.3
 479 ....... הדין-ידי עורך-אימות התצהיר ומתן האזהרה עלחשיבות  5.4
 488 ......................................... ?מה דין תצהיר שנחתם על החלק 5.5
 489 ..................... ?שעל המצהיר לכלול בתצהירו" פרטים"מהם ה 5.6
 490 ................................................................... פה-חקירה בעל 5.7

 496 ... א"לתקסד 210תקנה  -רשות להתגונן יכולה להיות מותנית : 'פרק ד
 496 ....................................................................................... כללי. 1
 499 ....................................................................... ההלכה הפסוקה. 2

       כן חייבו -ניתנה רשות להתגונן בנושאים מצומצמים ועל 2.1

 499 ................................................................................... הפקדה
 500 .......................................................... הגנה קלושה והפקדה 2.2
 502 ................. משפט של ערעור בהתנייה בהפקדה-התערבות בית 2.3
 503 ................................................ תצהיר לוקה בחוסר בהירות 2.4
 504 ................................................................. קלישות הטענות 2.5
משעתרה המשיבה לפיצוי  -התחייבויות לביצוע עבודות קבלניות  2.6

      י שהתביעה אינה מתאימה להתברר בהליך סדר דין עונשי הר

 505 .................................................................................... מקוצר
 506 ....... התניית מתן הרשות להתגונן בהפקדת מלוא סכום החיוב 2.7



 תוכן עניינים

  כ׳ 

        למתן הלוואה שנועד לסייע לבנות יחידת  הפרת הסכם 2.8

 508 ................................................................................... מגורים
 
 

המבקשת לא פרטה בבקשתה כל נימוק שיצדיק את מתן הרשות  2.9

 509 ................................................................................... הערעור
 512 ................ דירת מנוח שהינו אח התובעת -תביעה לסילוק יד  2.10
 513 ............ תשלום תשלומי ארנונה ומים עבור שימוש בדירה-אי 2.11
עבודת שמאות וניהול תביעה לקבלת  תשלום עבור שירותי-אי 2.12

 513 .......................................................................... תגמולי ביטוח
 514 ....................................................סיכוי הגנה אינה גבוהים 2.13

 516 ........................... תיקון כתב תביעה ובקשת רשות להתגונן: 'פרק ה
 518 ........................................... טענת קיזוז בסדר דין מקוצר: 'פרק ו

 518 ....................................................................................... כללי. 1
 520 ........................................................................... הלכה פסוקה. 2

 520 ............. טענת קיזוז על תשלומים מכוח פוליסות ביטוח חובה 2.1
 521 ............................................ תשלום עבור עבודות הנגשה-אי 2.2
 522 ........................ המשפט העליון-דין של בית-תשלום בגין פסק 2.3

 524 .............................................................. תביעה שכנגד: 'פרק ז
 526 ............................................... פה נגד מסמך-טענה בעל: 'פרק ח
 528 ........ א"לתקסד 214 -ו 208, 206תקנות  -הדין וביטולו -פסק: 'פרק ט
 532 ...................................................................... הערעור: 'פרק י
 534 .................................... א"לתקסד 207תקנה  -צו עיקול : א"פרק י
 536 .................................. א"לתקסד 211תקנה  -כתב הגנה : ב"פרק י

 
 


	שער א': עקרונות יסוד
	פרק א': הדין
	פרק ב': כשרות תביעה להתברר בסדר דין מקוצר - תקנה 202 לתקסד"א
	פרק ג': סוגי התביעות על-פי תקנה 202 לתקסד"א
	פרק ד': פסילת התביעה כולה בשל מרכיב אחד שאינו ראוי להתברר בסדר דין מקוצר
	פרק ה': מחיקת כותרת
	1. כללי
	2. מחיקת כותרת בהלכה הפסוקה


	שער ב': סכום קצוב מכוח חוזה או התחייבות - תקנה 202(1) לתקסד"א
	פרק א': כללי
	פרק ב': תביעה שיש עליה ראיות בכתב
	פרק ג': תביעת תאגיד בנקאי
	1. כללי
	2. קבילות  מסמכי בנק - פקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971
	2.1 סעיף 35 לפקודת הראיות
	2.2 קבילות רשומה מוסדית - סעיף 36 לפקודה
	2.3 אי-כפיית הגשה של רשומה מוסדית של תאגיד בנקאי - סעיף 38 לפקודה
	2.4 רשות עיון ברשומה מוסדית של תאגיד בנקאי - סעיף 39 לפקודה
	2.5 חוות-דעת של מומחה - סעיף 39א לפקודה
	2.6 שמירת דינים - סעיף 39ב לפקודה
	2.7 העתק צילומי - סעיף 40 לפקודה
	2.8 העתק צילומי כראיה - סעיף 41 לפקודה
	2.9 העתק של רשומה מוסדית - סעיף 41א לפקודה
	2.10 מעמדו של פלט - סעיף 41ב לפקודה
	2.11 שמירת דינים - סעיף 42 לפקודה

	1. כללי
	2. הלכה פסוקה - תמציות
	2.1 אי-פינוי דירה וסירוב לשלם פיצוי
	2.2 סילוק יד מחדר שירותים ומכל חלק של רכוש משותף
	2.3 תביעה לסילוק יד ממקרקעין של שכן
	2.4 תביעה לסילוק יד - דיירות מוגנת
	2.5 שימוש בלעדי שעושה הנתבע בחניה
	2.6 תביעה לסילוק יד - הקמת גדר בשטח השייך לתובעים
	2.7 סילוק יד ממקרקעין - מבנה שחלקו הופקע ומיועד להריסה לצורך בניית מבנה חדש
	2.8 תביעה לסילוק יד ממקרקעין
	2.9 סילוק יד - אי-הנחת תשתית ראייתית כי הצובעים הם בעלי זכויות בנכס
	2.10 תביעה לפינוי מושכר
	2.11 לא צורפה כל אסמכתא המעידה על בעלות התובע בקרקע
	2.12 תביעת בגין פלישה והסגת גבול
	2.13 תביעה לפינוי וסילוק יד
	2.14 תביעה לסילוק יד ופינוי ממקרקעין
	2.15 גביית שכירות ללא רשות עבור שימוש בגג
	2.16 תביעה לסילוק יד ממקרקעין לא מוסדרים
	2.17 תביעה לסילוק יד - סעד יחיד
	2.18 פינוי הנתבעים בטענת פלישה לשטח ציבורי
	2.19 פינוי קרקע שהוקצתה על-ידי מינהל מקרקעי ישראל בהתאם לחוזה פיתוח
	2.20 תביעה לסילוק יד - פלישה לשטח ובניית גדרות, חצרות, גינות, מבנים שונים
	2.21 הפרת התחייבויות חוזיות מפורשות של הסכם שכירות
	2.22 סילוק יד מחניה מקורה
	2.23 תביעה לפינוי דירה לאלתר
	2.24 סילוד יד - עמוד וצנרת כבלים
	2.25 תביעה סילוק יד - ידוע בציבור של המנוחה
	2.26 תביעה לסילוק יד ממסעדה במקרקעי הקיבוץ
	2.27 אי-פינוי מושכר - פיצוי בגין עוגמת נפש
	2.28 תביעה לסילוק יד משטח ציבורי של הבניין


	פרק ה': "סכום קצוב" - תמציות הלכה
	1. נוכח מאפייניה של תביעת המיטיב לא מתקיימת ההנחה כי מדובר בתביעה בה קיימת הסתברות גבוהה שהתובע יזכה. במצב דברים זה, אין הצדקה לפגוע בזכויות הנתבע ולדון בתביעה בסדר דין מקוצר
	2. הפרת הסכם למתן שירותים - סכום התביעה הינו אומדן בלתי-ידוע שטרם התגבש
	3. חוב כספי עבור שירותיים משפטיים - הסתמכות על 3 חשבוניות מסויימות מתעלמת מן התמונה הכוללת
	4. "סכום קצוב" שהינו תוצאת פעולה חשבונית פשוטה של מכפלה, חיבור וחיסור
	5. חישוב יתרת החובות החלוטים נעשה בהסתמך על פסק-הדין בעתירה המינהלית
	6. התביעה כוללת עבודות שינויים ותוספות, שמעצם טיבן טעונות שומה ואומדנה
	7. אי-תשלום עבור אספקת סחורה חקלאית של גזרים לייצוא
	8. כתב התביעה נעדר פירוט עובדתי בסיסי על-פיו ניתן להבין כיצד חושב סכום התביעה
	9. חוב פסוק באשר ועדת הערר סיימה מלאכתה וקבעה את סכום הפיצויים
	10. לא לחלוטין ברור מהי יתרת החובה העדכנית של הנתבעים
	11. טענות כנגד נכונותו של גובה החוב הן למעשה טענות הגנה שאין בהן בכדי לשלול את כשירות התביעה להתברר בהליך של סדר דין מקוצר
	12. אי-תשלום עבור ערבות אישית
	13. קיימת עמימות לא מבוטלת, בעיקר בנוגע לשיעור הריבית המוסכם, ועמימות זו, מעידה על כך שהליך של סדר דין מקוצר אינו ההליך הנכון לברר את התביעה
	14. צירוף דף החשבון ללא תצהיר
	15. הפרת התחייבויות חוזיות בהפעלת בית-מטבחיים
	16. חוב בגין הלוואה
	17. התחייבויות חוזיות בגין עבודות
	18. חוב בגין מוצרי אריזות מקרטון לצורכי תצוגה ומידוף
	19. תביעה לתשלום עבור תוספות בניה
	20. מסמך של התובעת ערוך על ידה על נייר לוגו שלה
	21. גניבת רכב מתחנת דלק - תשלום תגמולי ביטוח
	22. תשלום עבור ייצוג משפטי - סכום גמלאות עתידי עד גיל 80
	23. תובענה כספית לתשלום פיצויים מוסכמים בגין הפרת הסכם
	24. ערבות בלתי-מוגבלת לחובותיה של חברה
	25. הפרת הסכם שכר-טרחה עבור שירותים משפטיים לרישום דירות בבניין שיבנה
	26. פינוי תשתיות של הנתבעת שהותקנו לכאורה במקרקעין בבעלות התובע
	27. פיצויים מהמל"ל בעקבות תאונת דרכים
	28. אי-תשלום תקבולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה
	29. אי-תשלום עבור אספקת בטון וטיט
	30. תביעה המבוססת על הסכם וכתב ערבות, חשבוניות, צ'קים חוזרים, שטר חוב וכרטסת
	31. הסכם מכר לרכישת זכויות במקרקעין חקלאים
	32. התביעה אינו עונה על דרישות תקנה 202 לתקסד"א
	33. אי-תשלום עבור עבודות
	34. נזק כתוצאה מאובדן הבעלות על הדירה ללא קבלת תמורה
	35. אי-תשלום עמלות סוכן ביטוח
	36. נתוני היסוד, מהם יש לגזור את העמלה המוסכמת, מצריכים קבלת נתונים, וביצוע חישוב, כך שגם אם שיעורה קבוע ומוסכם, חישובה אינו בבחינת עריכת חישוב אריתמטי פשוט
	37. סכום התביעה הוא שיעורו של פיצוי מוסכם המבוטא באחוזים משווי עסקה כוללת
	38. הדין מתיר הגשת תביעה בסדר דין מקוצר גם על בסיס התחייבות מכללא
	39. אין די בחשבונות העסקה שצורפו כדי לעמוד בדרישת הוראות תקנה 202 לתקסד"א
	40. תביעה לסכום קצוב שיש עליה ראיה בכתב - חוזה (כתב ערבות) מפורש
	41. אי-פירוט סכום החוב
	42. הפרשים המגיעים עבור הסכומים ששולמו בגין אירוע ביטוחי המהווה תאונת עבודה
	43. אי-תשלום עבור שירותי גביה וייעוץ
	44. תביעה לתגמולי ביטוח שאינה נוקבת בסכום קצוב
	45. תביעה לפיצויים לפי סעיף 30א לחוק התקשורת אינה תביעה על סכום קצוב
	46. תביעה לפיצויים לפי סעיף 30א לחוק התקשורת
	47. אי-תשלום עבור שכר-טרחה בגין גמלת הפנסיה ובגין מענק פרישה
	48. התביעה אינה חוסה תחת הגדרת תקנה 202(1) לתקסד"א ומשכך אין מקום לדון בהליך במסגרת סדר דין מקוצר
	49. פציעה בבית-ספר - פוליסה לביטוח תלמידים
	50. תביעה אינה על סכום קצוב
	51. חובות בגין אספקת טובין
	52. החזר יתרת הלוואה של בעל מניות
	53. תביעה לתגמולי ביטוח עקב חדירת וירוס לרשת המחשבים
	54. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב
	55. גם אם החשבוניות אשר צורפו כנספחי התביעה, לא אושרו על-ידי המבקשת, אין בכך כדי לקעקע את היותו של הסכום הנתבע בבחינת "סכום קצוב"
	56. אי-תשלום עבור ייצוג משפטי
	57. תביעה לביטול הסכם
	58. אי-תשלום עבור דמי תיווך עבור שירות מכירת דירה ורכישת דירה
	59. תשלום שכר-טרחת עורכת-דין עבור שירות ייצוג שהעניקה למבקש בעניין תאונת עבודה
	60. נזקים שנגרמו למשיב בעטיו של הסכם שכירות שנחתם בין הצדדים
	61. טענה נגד בנק, כי חישוב עמלת הקצאת אשראי מוטעה
	62. אי-תשלום עבור ייצוג משפטי
	63. יתרה שלילית בתיק השקעות
	64. הפרות הסכם גישור לתשלום מהכנסות פורמט לשעשועון טלוויזיה
	65. פיצוי על סך 11,000 ש"ח בגין משלוח דברי פרסומת לתובע ללא הסכמתו
	66. אי-תשלום של עסק להפקת אירועים עבור ספקים
	67. אי-העברת חלקים מהרווחים ואי-השבת קרן החוב
	68. תשלום עבור שירות משפטי - טיפול מעל 60 תיקים
	69. יתרת תשלום על-פי הסכם ריטיינר
	70. התביעה אינה מבוססת על סכום קצוב שניתן לחישוב אריתמטי פשוט
	71. חוסר התייחסות להלכה לפיה אם הליך אינו ראוי להתברר בסדר דין מקוצר נגד נתבע 1, עקרון זה חל ביחס לכלל הנתבעים
	72. אי-תשלום עבור ייעוץ בהיבטים הפיננסיים הקשורים בתביעה שניהלה הנתבעת נגד בעלה
	73. אי-תשלום עבור עבודות מתכת
	74. אי-תשלום עבור עבודות צבע
	75. אי-תשלום עבור ייעוץ משפטי רחב היקף
	76. הסכם מכללא של הזמנות עבודה על-ידי רופא שיניים
	77. מסרון של המנוח אל מעסיקו לשעבר
	78. התחייבות לתשלום ביטוח לרכב שעבר תאונה
	79. הגשת הסכם חתום, כתב ערבות ושיקים משוכים
	80. חישוב חוב בהתאם למפתח שהוסכם על הצדדים
	81. שכר-טרחה בהתאם למחירי דירות
	82. אי-תשלום עבור אספקת תכשיטים
	83. אי-תשלום עבור הזמנת עבודה
	84. אי-תשלום עבור חומר גלם לייצור יריעות פלסטיק
	85. התביעה חוסה תחת הגדרת תקנה 202 לתקסד"א
	86. משלוח 77 דברי פרסומת
	87. מה הדין כאשר ההסכם שבין הצדדים אינו קובע מנגנון של פיצויים מוסכמים?
	88. אי-תשלום עבור שירותים לטיפול ותיקון של רכבים
	89. הסכם לתכנון ובניית מוסדות חינוך
	90. אי-תשלום עבור הזמנת סחורה
	91. אי-הוכחת שווי הרכב
	92. חוב בגין אספקת גז והשאלת ציוד
	93. חוב בגין אי-תשלום עבור אספקת מוצרים לקבלן בניין
	94. חוב בגין אי-תשלום דמי שכירות, דמי ניהול, מים וחשמל
	95. אי-תשלום עבור עבודות בניית שלד, מעטפת
	96. סכום שכר-הטרחה מופיע בתעריף המומלץ
	97. אי-תשלום שכר-טרחת עו"ד והוצאות משפט
	98. אי-תשלום עבור מתן שירותי גביה לשתי תקופות
	99. צירוף החוזה לכתב התביעה
	100. תביעה כספית, חוזית, עשיית עושר
	101. אי-תשלום בגין שירותים
	102. התשלום עבור ההובלות אינו סכום קצוב
	103. על מי צריך להיות מוטל הסיכון בגין חובות אבודים, שלא מצליחה המבקשת לגבות ממנוייה?
	104. מציאת שוכר חלופי רק כעבור 7 חודשים
	105. תשלום עבור שירותי החזרי מס
	106. דרישת התנאי של "סכום קצוב" הינה דרישה עצמאית
	107. תביעה לנזקים כתוצאה מליקוי בניה וירידת ערך
	108. אין בעובדה שהסעד הנתבע מנוסח בצורה מתימטית כדי לרפא את הפגם של היעדר סכום קצוב
	109. האם המבקשת דנן והנתבעת בהליך הקודם הינו הך הן?
	110. הקניה אשר נעשתה בתמורה
	111. לתשלום תגמולי ביטוח על-פי פוליסה לביטוח בית עסק
	112. זכאות לפירות השכרה
	113. עילת הפרת חובת תום-הלב בנסיבות אלו אינה מתאימה להתברר בסדר דין מקוצר
	114. אי-תשלום עבור שירותי ניהול ואחזקת מבנים
	115. תשלום עבור שירותי פרסום
	116. דמי שכירות על-פי חוזה שכירות
	117. סכום קצוב מכוח חוזה - פוליסת ביטוח
	118. תביעת תגמולי ביטוח, הגדרת הביטוי "סכום קצוב"
	119. הגשת מסמכים העוסקים בחישוב נזק (חוות-דעת רפואית)
	120. קיזוז דמי נזק - לאחר שנקבע כי קיימת לצד זכות קיזוז

	פרק ו': ראשית ראיה בכתב - תמצית הלכות
	1. האם מסמך המציין היתרה יכול להקים ראשית ראיה?
	2. סיכום פגישה הכולל הצהרת הנתבע
	3. הערכת שמאי שמונה על-ידי הנתבעת לאחר קרות מקרה הביטוח
	4. נסח רישום מקרקעין
	5. קבלת תגמולי ביטוח בשל אירוע פריצה
	6. חוב בגין שירותי סגגות ופחחות - הראיות בכתב עליהן נסמכת התביעה, על-אף שהן בכתב, אינן מהוות "עילת תביעה מבוססת ומוצקה", שכן הן אינן משקפות נאמנה את החוב
	7. תביעה לפי חוזה ביטוח
	8. תביעה נגד ערב לחובותיה כלפי המשיבה וזאת בהתאם למספר הסכמים ואף מכוחו של כתב ערבות
	9. משיכת יתר לא מאושרת - תשלום בגין שירותי פיקוח מקצועיים
	10. בהיעדר ראשית ראיה להתחייבות יש להעביר את התיק לבירור במסגרת סדר דין מהיר
	11. תשלום עבור עבודות פינוי של פסולת
	12. מששילמה המבקשת את התשלום על-פי חשבונית המס ולא מצאה לחלוק עליו אין היא יכולה להישמע, בטענה כי לא הוצגה ראיה בכתב
	13. אין בהכללת עילות נזיקיות בכתב התביעה כדי למנוע בירורה בסדר דין מקוצר
	14. המבקשת לא הצביעה על פגם בניהול חשבונות המשיבה באופן המעקר מהם הבסיס ואינו מאפשר הסתמכותה עליהם
	15. אי-מילוי התחייבות לרכישת דירה - התכתבויות המעידות כי ההתקשרות היא למטרת רכישת הזכויות במקרקעין
	16. אי-תשלום בגין טיפולים לנפגעי תאונות דרכים
	17. אין כל ראיה לכך שהדרישה אושרה על-ידי מי מהמבקשים
	18. יתרת חובה בגין הלוואות
	19. העברת תביעה לסדר דין מהיר
	20. חוב בגין שירותי פרסום
	21. חוב לתשלום שכר-טרחה בגין שירותים משפטיים
	22. חוב בגין עבודות פיתוח
	23. תביעה כספית בעילה חוזית - חוב בגין סחורה
	24. די בהצגת העתק מחוזה לצורך עמידה בדרישת הראיה בכתב
	25. חוב עבור גביית עמלות ביתר
	26. אי-תשלום עבור עבודות הכנת אביזרים לרכב
	27. אי-תשלום עבור סחורות ומוצרי חשמל
	28. אי-תשלום בתמורה להזרמת שפכים
	29. אין ראשית ראיה לתביעה בסדר דין מקוצר על כל סכום התביעה, ראשית ראיה לגבי חלק מסכום התביעה, לא תוכל להכשיר שמיעת התביעה כולה בסדר דין מקוצר
	30. ביסוס חוב על סמך חוזה התקשרות והזמנת רכש
	31. אי-צירוף הסכם ניהול חשבון
	32. תביעה לתגמולי ביטוח מכוח פוליסה בגין נכות מוחלטת ותמידית כתוצאה ממחלה
	33. אי-תשלום עבור אספקת טובין והרכבת גופי תאורה
	34. אי-תשלום עבור שירותי הסעות
	35. אי-תשלום שכר-טרחה - הצגת חשבונות עסקה עם פירוט שעות
	36. הנתבעת לא העלתה כל טענה לעניין המסמכים שהוגשו
	37. חוב של הנתבע בחשבון המנוהל אצל התובע
	38. השבת סכום ששולם למבקשת בטעות
	39. אי-תשלום עבור סיפוק שירותי ייעוץ משפטי
	40.  יש בשיקים לאשר איפוא עצם קיומה של התקשרות בין הצדדים
	41. מסמכים ללא חתימות
	42. צירוף מסמך שנערך על-ידי התובעת
	43. אי-תשלום עבור הזמנת שירותי תיווך
	44. יתרת חוב בחשבון
	45. חוב בגין אספקת וילונות והתקנתם
	46. תביעה חוזית על יסוד הסכם
	47. תביעה נעדרת ראיה בכתב
	48. התביעה אינה נסמכת אלא על מסמכי התובעת ואין בנמצא מסמך חתום או ערוך על-ידי הנתבעת
	49. אי-תשלום עבור עבודות אספלט ופרוייקטים שונים
	50. המבקשים לא פנו למשיב כדי לקבל הסכמתו להתגורר בדירה בדרך של חתימתו על הסכם השכירות עימם
	51. בעזרת המסמכים שצורפו ניתן ללמוד על קיומו של הסכם בין הצדדים שמכוחו אף בוצע קיזוז מחיובים הדדיים
	52. תביעה לתגמולי ביטוח מכוח פוליסת סיעוד
	53. אי-תשלום בעל זכויות בדירה עבור דמי ניהול
	54. טענות התיישנות ו/או מופרכות גובה החוב ו/או שיהוי ו/או תרמית ו/או סיווג הנכס אינן טענות רלוונטיות לשאלת התאמתה של התביעה להליך של סדר דין מקוצר
	55. אי-תשלום עבור מדיחי כלים
	56. אי-תשלום עבור מוצרים שנהרסו
	57. צירוף ההסכמים הרלוונטיים לרבות כתבי התחייבויות וערבויות להחזרת ההלוואות
	58. יתרת חוב עבור דלקים
	59. אי-תשלום דמי תיווך
	60. תביעה בה יש לנתח את מערכת היחסים בין חברת אם לחברת בת באופן שחברת האם לקחה על עצמה את התחייבויות חברת הבת מבלי שקיים הסכם מפורש וברור שקובע זאת אינה ראויה להתברר בהליך בסדר דין מקוצר
	61. הפרה יסודית של הסכם מכר
	62. הנתבעת לא העלתה כל טענה לעניין מסמכים כאלה ואחרים החסרים לצורך הוכחת הגנתה
	63. יש מקום לערוך בירור עובדתי בטרם הכרעה בסכומים הנתבעים
	64. המשיבה לא הבהירה בצורה מפורשת ונהירה את מקור החוב של סכום התביעה
	65. גביית דמי תיווך מבעלי הזכויות בפרויקט
	66. העובדה כי התובעת הוציאה לנתבעת 1 חשבונית וקיבלה שיקים מהנתבע 2 אינה מהווה ראיה בכתב
	67. תביעה לסילוק יד - צירוף אישור הזכויות
	68. מסמכים שאינם חתומים על-ידי מי מהנתבעים
	69. כרטסת שאינה חתומה על-ידי המבקש
	70. תשלום דמי שכירות
	71. היותה של התביעה הולמת, אם לאו את סדר הדין המקוצר נקבעת על-פי העולה מכתב התביעה ונספחיו
	72. התביעה התבססה על ראיה בכתב והועמדה על סכום קצוב
	73. התובע לא הצביע על הוראת חוק מפורשת אשר הופרה
	74. לתגמולי ביטוח בגין אירוע פריצה לתכולת בית עסק
	75. אי-תשלום בגין מוצרי עץ ופרזול
	76. התביעה אינה מוגשת כנגד נתבעת 1 מכוח חוזה או התחייבות מפורשת
	77. אי-תשלום עבור תיווך בעסקת קניית דירה
	78. די בצירוף המסמכים שצורפו לכתב התביעה כדי לקיים את הדרישה של ראיה בכתב
	79. אי-תשלום עבור שירותי טיפול בגביה של שיקים - צירוף ייפוי-כוח כראיה בכתב
	80. אי-תשלום עבור אספקת חומרי גלם למאפיות וקונדיטוריות
	81. כאשר שני בתי-המשפט הינם באותו מחוז השיפוט הברירה נתונה לתובע לבחור את מקום השיפוט באחד מבתי-המשפט באותו המחוז - לא צורפה ראיה בכתב
	82. אי-תשלום עבור פרופילי אלומיניום ופרזול
	83. כל קישור בין העברת הכסף למבקש - מבוססת על טענות בעל פה
	84. התביעה נתמכת במסמכים שהופקו על-ידי המשיבה
	85. אי-תשלום עבור שכר-טרחה אשר נגזרו מדמי גימלה
	86. אי-תשלום ארנונה, היטל, אגרה ודמי השתתפות
	87. לא קיימת ראשית ראיה אשר חתומה בידי המבקשת
	88. אי-תשלום הלוואה
	89. תביעה מכוח חוזה, הסכם שכר-הטרחה שנחתם בין הצדדים
	90. אי-תשלום עבור ביצוע עבודות - חשבוניות שהפקיה המשיבה עצמה ללא כל חתימה של המבקשת
	91. בקשה למתן היתר המצאה אל מחוץ לתחום
	92. פיצוי בשל פגיעה בשם טוב
	93. אי-תשלום כספים בהתאם להסדר פשרה
	94. אי-תשלום עבור משקאות אלכוהוליים - חשבוניות מס שנערכו על-ידי התובעת
	95. הסתמכות על חשבוניות שנחתמו על-ידי נציגי המבקשת
	96. הצעה למתן שירותים ופירוט תשלומים
	97. אישור בכתב באמצעות דיוור אלקטרוני
	98. צירוף הסדרי חוב חתומים
	99. חיוב ערבה מוגנת
	100. לא הובאה ראיה ולו מינימלית של תדפיס חשבון
	101. צירוף חשבוניות שהונפקו לנתבעת
	102. אין במסמכים שצורפו כל זכר לחתימתה הנתבעת
	103. צירוף דף תדפיס יתרת חובה של הנתבעת
	104. בהיעדר כל ראיה אחרת, הדעת דווקא נותנת כי ההעברה מלמדת על התחייבות של המעביר כלפי הנעבר ולא להיפך


	שער ג': תביעה לתשלום סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק
	פרק א': כללי
	פרק ב': תביעה מכוח חוק ההטבה

	שער ד': תביעות רשויות מקומיות
	פרק א': מבוא
	פרק ב': תביעות רשות מכוח התקנה או מעילות אחרות - תמצית הלכה
	1. אי-תשלום דמי קרן שיקום חידוש ופיתוח מערכות ביוב
	2. תביעה לתשלום חוב ארנונה והיטל שמירה
	3. חוב בגין ארנונה לנכס
	4. אי-תשלום עבור עבודות תחזוקה לכבישים ומדרכות
	5. חוב ארנונה בגין החזקה בנכס
	6. הסכם בכתב לגביית תשלומים עירוניים
	7. חיובי ארנונה וחיובי אשפתון
	8. חובות ארנונה, ביוב, היטל ביטחון
	9. צירוף מכתב המאשר את ההתקשרות שבין הצדדים ומאשר כי קיים מנגנון חישוב התייקרות בנוגע לשירות ההסעות שמספקת התובעת לנתבעת
	10. חובות ארנונה מים ואגרת ביוב
	11. סכום שנרשם באופן מפורש בהתחייבות עליה חתמה הנתבעת ולכל היותר יש לכפול את הסכומים בשנות השימוש ולשערך את הסכום על-פי מדד
	12. תשלום חוב ארנונה ופינוי פסולת
	13. חוב ארנונה
	14. חיוב תושבי היישוב בתשלומי חובה שונים - ארנונה, אגרת ניקוז ואגרת ביוב
	15. חובות ארנונה
	16. הנתבעת לא העלתה כל טענה לעניין מסמכים כאלה ואחרים החסרים לצורך הוכחת הגנתה
	17. אי-תשלום עבור הלוואה מובטחת במשכנתא למימון רכישת נכס
	18. אי-תשלום עבור ניקיון ופינוי פסולת
	19. חוב בגין שירותי מים וביוב
	20. חוב ארנונה לתשלום
	21. אי-תשלום אגרות מים וביוב


	שער ה': דיני שטרות ובקשת רשות להגן
	פרק א': השפעת הטענות של "היעדר תמורה" "וכשלון תמורה" על קבלת רשות להתגונן
	1. כללי
	2. "כשלון תמורה מלא", "כשלון תמורה חלקי", "כשלון תמורה חלקי קצוב", "כשלון תמורה בלתי-קצוב"

	פרק ב': השפעת הטענה של "אי-אחיזה כשורה" על קבלת רשות להתגונן

	שער ו': סדרי דין
	פרק א': כללי
	פרק ב': בקשת רשות להתגונן - צורתה וניסוחה
	1. כללי
	2. תשתית עובדתית מפורטת
	3. הגנה לכאורה - אין שוקלים את מהימנות העדות
	4. סיכויי הגנה קלושים
	5. מהי הגנת בדים?
	6. מתן רשות להתגונן
	6.1 חוב בגין שירותי תיווך
	6.2 תביעה בדרישה לתשלום תגמולי ביטוח בגין אירוע ביטוחי - תאונה עצמית
	6.3 אי-תשלום עבור התקנת מוצרים הנדרשים במסגרת עבודות תשתית של כבישים וגשרים
	6.4 אי-תשלום עבור ביצעה עבודות מיגון
	6.5 תביעה לתגמולי ביטוח בריאות מכוח פוליסה המכסה גילוי מחלות קשות, לרבות מחלת הסרטן
	6.6 לא הובאה כל ראיה בכתב כי לנתבע 3 חבות אישית
	6.7 מקרה יוצא דופן שבו הכונס רוצה לכפות על הנתבע תשלום חוב שאינו שלו
	6.8 העובדה כי החברה הפסיקה את פעילותה - הינה דבר שיש להוכיחו
	6.9 אי-תשלום עבור מנוי לשירותי מידע, קורס וצילומים
	6.10 אי-מתן הודעה מוקדמת בגין חיוב לקחת הלוואה מהבנק
	6.11 חוב הכולל חיובים בגין שירותי שמירה, ביוב, מים וארנונה
	6.12 אי-תשלום דמי שכירות לאחר השבחת נכס
	6.13 הצגת כתב ערבות
	6.14 התובעים הם נאמני ההקדש
	6.15 הנתבעת לא עמדה ולו לכאורה בחובת פירוט הגנתה
	6.16 אי-תשלום עבור אספקת בטון וטיט
	6.17 בעלת זכות שכירות מוגנת במקרקעין
	6.18 חוב ארנונה לנכסים ששימשו כמסעדה
	6.19 טענות בדבר כספים המגיעים למבקשים
	6.20 יתרת חוב לבנק
	6.21 פרשנות חוזה
	6.22 די בספק שעולה מפרוטוקולים כדי ליתן לנתבעת רשות להתגונן ולמנות מומחה
	6.23 תביעה המוגבלת לרכיבי הארנונה בלבד
	6.24 תביעה להשבת כספים בעקבות שני הליכים משפטיים


	פרק ג': התצהיר
	1. כללי
	2. חקירת המצהיר
	2.1 כללי
	2.2 אי-הופעת המצהיר לחקירה
	2.3 הימנעות בעל דין עצמו מחקירת המצהיר

	3. חקירת התובע במסגרת הדיון בבקשת רשות להגן
	4. עריכת תצהיר וחקירת המצהיר (תקנות 521 ו- 522 לתקסד"א)
	5. סעיפים 17-15 לפקודת הראיות(נוסח חדש), התשל"א-1971
	5.1 כללי
	5.2 ההבדל בין מצהיר בהליך עיקרי לבין מצהיר בהליך ביניים
	5.3 מהו הדין באשר למותו של המצהיר?
	5.4 חשיבות אימות התצהיר ומתן האזהרה על-ידי עורך-הדין
	5.5 מה דין תצהיר שנחתם על החלק?
	5.6 מהם ה"פרטים" שעל המצהיר לכלול בתצהירו?
	5.7 חקירה בעל-פה


	פרק ד': רשות להתגונן יכולה להיות מותנית - תקנה 210 לתקסד"א
	1. כללי
	2. ההלכה הפסוקה
	2.1 ניתנה רשות להתגונן בנושאים מצומצמים ועל-כן חייבו הפקדה
	2.2 הגנה קלושה והפקדה
	2.3 התערבות בית-משפט של ערעור בהתנייה בהפקדה
	2.4 תצהיר לוקה בחוסר בהירות
	2.5 קלישות הטענות
	2.6 התחייבויות לביצוע עבודות קבלניות - משעתרה המשיבה לפיצוי עונשי הרי שהתביעה אינה מתאימה להתברר בהליך סדר דין מקוצר
	2.7 התניית מתן הרשות להתגונן בהפקדת מלוא סכום החיוב
	2.8 הפרת הסכם למתן הלוואה שנועד לסייע לבנות יחידת מגורים
	2.9 המבקשת לא פרטה בבקשתה כל נימוק שיצדיק את מתן הרשות הערעור
	2.10 תביעה לסילוק יד - דירת מנוח שהינו אח התובעת
	2.11 אי-תשלום תשלומי ארנונה ומים עבור שימוש בדירה
	2.12 אי-תשלום עבור שירותי עבודת שמאות וניהול תביעה לקבלת תגמולי ביטוח
	2.13 סיכוי הגנה אינה גבוהים


	פרק ה': תיקון כתב תביעה ובקשת רשות להתגונן
	פרק ו': טענת קיזוז בסדר דין מקוצר
	1. כללי
	2. הלכה פסוקה
	2.1 טענת קיזוז על תשלומים מכוח פוליסות ביטוח חובה
	2.2 אי-תשלום עבור עבודות הנגשה
	2.3 תשלום בגין פסק-דין של בית-המשפט העליון


	פרק ז': תביעה שכנגד
	פרק ח': טענה בעל-פה נגד מסמך
	פרק ט': פסק-הדין וביטולו - תקנות 206, 208 ו- 214 לתקסד"א
	פרק י': הערעור
	פרק י"א: צו עיקול - תקנה 207 לתקסד"א
	פרק י"ב: כתב הגנה - תקנה 211 לתקסד"א


