חברי לשכת הממונים על הבטיחות ( ע"ר ) ,מקצועניים זה אנחנו
כאשר בית המשפט מנסח את פסק הדין המהווה את סיומו של ההליך המשפטי וסיום המחלוקת בין
הצדדים ( בתנאי שלא יוגש ערעור על פסק הדין על ידי מי מהצדדים ) ,כותב ומנסח בית המשפט את
פסק הדין על פי מבנה זהה פחות או יותר בכל פסקי הדין.
סגנון הכתיבה ,כושר הביטוי ,הרחבה או צמצום וניתוח משפטי של פסק הדין ,שונים משופט לשופט
כפי שבא לידי ביטוי בפסק הדין  -יש המרחיבים ויש מצמצמים ,יש היורדים לשורש המחלוקת ויש
שמסתפקים בניתוח משפטי בסיסי ,יש הנעזרים ומצטטים מדברי אבותינו ויש מפי משוררים,
סופרים ,שופטים מארצות רחוקות או מומחים למיניהם ,יש רגשניים ויש קשוחים  :איש איש
וסגנונו ,איש איש ודימוייו.
במסמך זה ,תוכלו ללמוד את המבנה הבסיסי והכללי של פסק הדין ,צורת פסק הדין ,המבנה,
תכולה ,סעיפים ועוד.

אייל פלטק ,עו"ד
GMAIL.COM@PLATEK.ADV

0547444450
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בית משפט השלום בירושלים
שם בית המשפט
ומיקומו הגאוגרפי

ת"א 12345-06-18
תיק חיצוני:

בפני

סוג ההליך ומספרו הסידורי -
לפי שיטת המשפט הישראלית –
ישנם עשרות סוגי הליכים
משפטיים שונים אשר מסומנים
בראשי תיבות

כבוד השופטת בלהה יהלום
שם השופט/ים שדן ומחליט

תובע

ישראל ישראלי

ע"י ב"כ עו"ד מוני כהן
נגד

נתבעים

.1משה הכהן
 .2אבי לוי
ע"י ב"כ עו"ד דביר לוי

שם התובע/ים ושם העו"ד
המייצג ופרטיו

שם הנתבע/ים ושם העו"ד
המייצג ופרטיו

חוקים/תקנות/פסקי דין/ספרות
מקצועית או כל מידע אחר שהוזכר
בפסק הדין ו/או פסק הדין הסתמך עליו

חקיקה שאוזכרה:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

מיני-רציו:
ישנם פסקי דין שסעיף זה מופיע בהם.
סעיף זה הינו תמצית פסק הדין והדברים העיקריים
המופיעים בפסק הדין כפי שחברת מאגרי מידע
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
משפטיים בהם מופיע פס"ד ,מצאה לנכון לכתוב

פסק דין
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פרוט פסק הדין – פסק הדין חייב להיות מנומק,
מפורט ומוסבר באופן שניתן יהיה ללמוד ממנו על
מנת למנוע אירועיים דומים בעתיד .פסק הדין
מנתח את האירועיים ,לאיזו התנהגות בית המשפט
מצפה מהגורמים המעורבים השונים ,חלוקת
אחריות ,הנזק ,הפיצוי החלטות ועוד

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

רקע  /עקרי העובדות כפי שהיו בשטח
שאין עליהן מחלוקת

הקדמה  /פתח דבר /רקע  /עקרי העובדות
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

תמצית  /עיקר טענות של כל צד בהליך

גרסאות וטענות הצדדים
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

בית המשפט מנתח את המקרה  /אירוע
 /תאונה  /כשל

דיון
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

האחריות
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

הנכות הרפואית

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

החלטת בית המשפט לגבי חלוקת
האחריות על התאונה  /אירוע בין
הנתבעים/תובעים

במידה ובית המשפט נדרש לעניין,
יקבע את רמת הנכות הרפואית בהתאם
לחוות דעת מומחה הצדדים או חוות
דעת ממומחה של בית המשפט ואת
רמת הפיצוי הכספי בהתאם

הנזק
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

במידה ובית המשפט נדרש לעניין,
יעריך בכסף את הנזק שנגרם

במידה ובית המשפט נדרש לעניין,
יעריך בכסף את הכאב והסבל שניגרמו

כאב וסבל
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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הנכות התפקודית
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

במידה ובית המשפט נדרש לעניין,
יקבע את רמת הנכות התפקודית
שניגרמה בהתאם לחוות דעת מומחה
הצדדים או ממומחה בית המשפט ואת
רמת הפיצוי הכספי בהתאם

סיכום קצר של התוצאה אליה הגיע
בית המשפט

סוף דבר:

5129371

54678313

ניתן היום ,ה' אב תשע"ט 06 ,אוגוסט  ,2019בהעדר הצדדים.

כל הזכויות שמורות ©  ,2021עו"ד אייל פלטק
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תאריך מתן פסק הדין

