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087/חוות דעת

)תוספת(ייצוג בבית המשפט לתביעות קטנות

נושא. שבה ועלתה בלשכתנו סוגיית הייצוג בבית המשפט לתביעות קטנות, לאחרונה.1

דעבנציבות בעברזה עלה   שעסקה באופ� כללי 7/05חוות דעת: קודמותת בשתי חוות

בתכלית+ ובחשיבות יישומ+, בהסדרי+ המיוחדי+ לעניי� ייצוג בבית המשפט לתביעות קטנות

ה 7/06וחוות דעת) 156,154) 2006(2005ח הנציבות לשנת"דו( " מעכרי+"שעסקה בתופעת

.)187) 2007(2006ח הנציבות לשנת"דו(שכעניי� של עיסוק בשכר מייצגי+ צדדי+ בערכאה זו

העניינה הוא.ל"חוות דעת זו מהווה השלמה לשתי חוות הדעת הנ  הלכה–ייצוג בעיית

בסיטואציה בה בקשתו של הצד לייצוג סורבה וחר.,וידי בא כוח,עלצד לדיו�של–למעשה

של, נוכח בדיו�זאת מוסי. עור� הדי� להיות  ."יוע/"על תק�

מקרי+ היה התובעהבשני ות שבירור� העלה כי טופלו בנציבות שתי תלונ, לאחרונה.2

,+בשניה. לא הורשה ייצוג של הנתבעת, בשניה+. מיוצג,בלתיבבית המשפט לתביעות קטנות 

כנוכח בא כוח הנתבעת, למרות ההחלטה בית המשפט לא סבר ". יוע/"בעת הדיו� והיה פעיל

ה. שהוא מוסמ� למנוע את נוכחותו ופעילותו של עור� הדי�  גרמה השתתפותו,מקרי+בשני

.ע+ בית המשפטולחיכוכי+ ע+ הצד שכנגד" היוע/"הפעילה של

ב, לאור המתואר במקרי+ אלה.3 לחוק בתי)א(63סעי. ראוי לחזור ולהדגיש את שנקבע

: שלפיו, 1984,ד"תשמ,)נוסח משולב(המשפט 

 ייצוג.63"
יד)א( י עור� די� יהיה רק ייצוג בעל די� בבית משפט לתביעות קטנות על

... המשפט ומטעמי+ מיוחדי+ שיירשמוברשות בית

הגיונו של הסדר זה הוא באפשרו מימוש� של התכליות שלשמ� הוק+ בית המשפט

בסכסוכי+ אזרחיי+ על סכומי כס. הכרעה המאפשרת וה� קיומה של ערכאה, לתביעות קטנות

על. יעילותהוישותהגמ, מיוחדת המצטיינת בפשטותהבדר�, קטני+ יחסית על מנת לשמור



2

כי, פשטות ההליכי+ בערכאה זו ועל עלויותיה+ הנמוכות יחסית  יתקיימו– ככלל–נקבע

בסטייה מכלל זה מחייבת. ההתדיינויות ללא ייצוג מטעמי+, שיפוטיתהכרעה רשות בית משפט

לשמור על תכליות ערכאה זו ועל השוויו� בי� בעלי ההסדר לעניי� ייצוג נועד.מיוחדי+ שירשמו

נ) ירושלי+(1332/99ע"בר(די� לעניי� ייצוג  449)4(00 פדאור, דנה ילי�' רפי בלושטיי�

).) לפסק הדי�7פיסקה(

משי� לשבתיאי� מקו+ לכ� שעור� הדי�, א+ וככל שסורבה בקשתו של צד לייצוג.4

וי, בית המשפטבאול+  ושיעיר הערות .במשפטפעיל חלק–למעשה הלכה– ייטוליא עצות

כ או" יוע/"פעילותו של עור� די� של צד בבית המשפט לתביעות קטנות כמוהו כייצוג מלא

על,חלקי המתנהל בצורה בלתי . ידי מי שלא הורשה לייצג,תקינה

צג מיו,יש למנוע מצבי+ בה+ האזרח הקט� מופיע בבית המשפט לתביעות קטנות בלתי.5

ולמולו מופיע צד שכנגד כשהוא מיוצג הלכה למעשה למרות שבית המשפט לא התיר את 

יש בה כדי. או כזלזול בה�קכעקיפה של הוראות החודר� זו של ניהול המשפט נחזית. הייצוג

את.לגרו+ לחיכוכי+ מיותרי+ המכבידי+ על ההתדיינות  של רוח� ותכלית� יש בה כדי לסתור

עליו� בפני בית בה כדי לפגוע בשוויש. הוראות החוק או,המשפט ידי מת� עדיפות למי שמיוצג

שהיא יסוד מוסד במערכת השיפוטית יש בה כדי לפגוע בהגינות הדיונית.נעזר ביוע/ כאמור

. לערכאותיה

מעוזו של האזרח מ� השורה שנדרש לו בית המשפט לתביעות קטנות הוא. סו. דבר.6

בית משפט זה מהווה עבור אזרחי+. פעוטי+ יחסיתאזרחיי+ ענייני+ב בסכסוכי+ מחיי היומיו+

שעבור חלק הארי מביניה+ זו לה+ הפע+ הראשונה, רבי+ את כרטיס הביקור של המערכת

על בית המשפט לשמור על קיומ� של ההוראות המיוחדות שנקבעו. והאחרונה בבית המשפט

הנוגע לייצוג ולשמירה על השוויו� בי� ובפרט בכל, לניהול ההתדיינות בערכאה זו בכלל

. המתדייני+ בפניו

,בכבוד רב
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