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  בבית משפט השלום                                                                           ת.א

************ 

 בנתניה

 

 *****************התובע :                             
 ע"י ב"כ עוה"ד אהרון גולדנברג                                        

 39288מ.ר                                          

 44857מד.נ שומרון עינב                                          

      09– 8826501פקס.  050– 5249396טל.                                         

 

 נ  ג  ד                                                

 

 **************************                הנתבע :              
 

 כספית.מהות התביעה : 

 .₪ 6202סכום התביעה:   

 

 כתב תביעה בסדר דין מהיר

 
 ************התובע  נסע ברכבו שמספרו   14:00לערך בשעה  3.6.04ביום  .1

הרחובות בתנועה מעגלית מסביב לכיכר אשר בצומת  רכב התובע"( )להלן: "

 הכיכר"( .) להלן: " **** ב********************

 

מרחוב רכב הנתבע"( )להלן: " ***************לפתע הגיח רכב הנתבע שמספרו  .2

,תוך שהנתבע אשר נהג ברכב  ר ,כלומר מכיוון צפון לכיוון דרוםאל הכיכ בר אילן

הנתבע משוחח עם הנוסע שלידו ומסתכל עליו, פגע רכב הנתבע ברכב התובע  אשר 

 .התאונה"(בכביש המעגלי אשר בכיכר )להלן: " כאמור נע

 

הנתבע לא נתן זכות קדימה לתובע. יתירה מזו, הנתבע לא הסתכל אל התנועה אשר  .3

 בכיכר אלא כאמור הסתכל אל הנוסע שלידו.

 

כתוצאה מפגיעת רכב הנתבע ברכב התובע ניזוק רכב התובע בצידו הקדמי ימני . הכנף  .4

ניזוק המגן הקדמי,נשבר פנס האיתות הקדמי ימני וניזוק הקדמית ימנית התעקמה, כמו כן 

 נזקי הרכב"(.פס קישוט למגן הקדמי )להלן: "

 

כדי לתקן את נזקי הרכב נדרשו עבודות פח, עבודות צבע ,עבודות חשמל ועבודות  .5

עבור העבודות . רצ"ב צלום  ₪ 2256התובע שילם העבודות"( .פלסטיק ) להלן: "

 כנספח א'.ת חשבונית העבודות המסומנ

 

כאן המקום לציין כי התובע נאלץ לשכור שירותיו של שמאי רכב ומעריך נזקים ) להלן:  .6

אשר סייע לתובע בהערכת הנזקים ובתיקונם מול  המוסך בו תוקנו נזקי  השמאי"( "

 חו"ד השמאי"(.) להלן: " כנספח ב'.הרכב. רצ"ב חו"ד השמאי המסומנת 

 

ריך שנגרמה לרכב ירידת ערך מסחרית כתוצאה לחו"ד השמאי השמאי הע 2בעמוד   .7

 .₪ 278מהתאונה בסך 
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כנספח  רצ"ב צלום חשבונית השמאי המסומנת  ₪ 468עבור חו"ד השמאי התובע שילם  .8

 ג'.
 

כתוצאה מהתאונה ,נזקי הרכב ושכירת שירותי השמאי התובע הפסיד שני ימי עבודה  .9

 .₪ 700וכתוצאה מכך התובע הפסיד 

 

 התובע פנה אל הנתבע מספר פעמים בדרישה לכיסוי נזקי התובע אך דרישותיו לא נענו. .10

 

כתוצאה מהתאונה ותיקון נזקי הרכב על כל הכרוך בכך ,נגרמו  לתובע עוגמת נפש וצער  .11

רב אשר הוגברו שלא לצורך על ידי התנהגותו חסרת האחריות של הנתבע. התובע מותיר 

 ₪ 2500ו הלא ממוניים אך לצורך אגרה התובע תובע לכבוד  ביהמ"ש לקבוע את נזקי

 בגין נזקים אלו.

 

לבית המשפט הנכבד הסמכות המקומית והעניינית לדון בתביעה מפאת מקום התאונה ,  .12

 מקום מגורי הנתבע , מהות התביעה וסכומה.

 

אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את הנתבע לדין ולחייבו לשלם לתובע את  .13

 הבאים : הסכומים

 

 .₪ 2256בגין העבודות לתיקון נזקי הרכב                                      סך של  .א

 .₪ 278בגין ירידת ערך הרכב כתוצאה מהתאונה                           סך של  .ב

 .₪ 468בגין חו"ד השמאי                                                         סך של  .ג

 .₪ 700הפסד שני ימי עבודת התובע                                    סך של בגין   .ד

 .₪ 2500בגין הנזקים הלא ממוניים צער עוגמת נפש                         סך של  .ה

                                                                                  --------------------- 

 . ₪  6202סה"כ                                                                                        

      

כמו כן מתבקש כבוד ביהמ"ש לחייב את הנתבע לשלם לתובע הוצאות משפט ושכר     .14

טרחת עו"ד בתוספת מע"מ וכל זאת בתוספת ריבית והצמדה כחוק על ליום התשלום 

 .המלא בפועל

 

 

 

                                                                                              ________________ 

 אהרון גולדנברג , עו"ד                                                                                              

 ב"כ התובע                                                                                                     
 


