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התובעת

נגד
***************************

הנתבעת

כתב  -תביעה בסדר דין מקוצר
מהות התביעה:
סכום התביעה:

חוזית,כספית
₪ 36,377-

התובעת מגישה תביעתה ותהא מיוצגת ע"י ב"כ הח"מ ,ואשר כתובתו כמופיע לעיל תשמש כתובת
להמצאת כתבי בי – דין נשוא תובענה זו.
 .1התובעת הינה חברה המאוגדת כדין ומנהלת ספרים כחוק ואשר עיקר עיסוקה הינו
בתחום ייצור ושיווק עבודות האלומיניום.
 .2ביום ************ באה הנתבעת בהתקשרות עם התובעת ובאופן שחתמה עימה על הסכם
לביצוע עבודות אלומיניום (להלן" :ההסכם") בביתה הממוקם ברח' ************(להלן:
רצ"ב
"הבית").
צילום של ההסכם המסומן "א" לתביעה המתבסס על הצעת מחיר הקובעת לביצוע
העבודה עפ"י הזמנת עבודה מס**** .מיום ( 10.06.05להלן" :ההצעה") אשר צילום ממנה
רצ"ב ומסומן "ב" ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.
 .3עפ"י ההסכם התחייבה הנתבעת לשלם כפי סכום ההצעה ובסך  ₪ 76,610כולל מע"מ.
 .4התובעת מילאה אחר התחייבותה כלפי הנתבעת נשוא ההסכם ,סיפקה והרכיבה עבורה
כל ,והכל עפ"י ההצעה ולאחר תיאום ותכנון מלא עימה.
 .5הנתבעת נותרה חבה לתובעת את סכום התובענה לפי החישוב הבא:
סכום קרן חוב עפ"י ההסכם
שולם ע.ח.

( ₪ 71,610כולל מע"מ)
₪ 40,003

סה"כ יתרת קרן לתשלום (נכון לינואר )2006
הפרשי ריבית והצמדה משפטית

₪ 31,607
₪ 4,771

יתרת חוב  36,377שקלים המהווים את סכום התובענה דנן.
רצ"ב פירוט חישוב ריבית והצמדה משפטית המסומן "ג" לתביעה.

 .6הנתבעת הפרה ,ועוד מפרה את ההסכם הפרה יסודית משלא מילאה אחר חלקה כמתחייב
על ידה לעניין לוח התשלומים ותנאיו בו עפ"י ההסכם.
 .7הנתבעת לא שעתה לפניות התובעת ובא כוחה כי תעשה למען סילוק חובה נשוא כתב
התביעה ,ועד כיום ,ובניגוד להבטחותיה הרבות כי תעשה כן.
 .8הנתבעת חייבת לשלם לתובעת את סכום התובענה נשוא ההסכם מתוקף התחייבותה
החוזית מכח דיני החוזים.
 .9בשל הפרתה את ההסכם ,ובשל התעלמותה מדרישות התובעת ,נאלצה התובעת להגשת
תובענה זו ולהגדלת נזקיה ,הוצאה אשר בגינה תידרש התובעת לפצותה.
 .10לבימ"ש נכבד זה הסמכות העניינית והמקומית לדיון בתובענה זו לאור סכומה ,מהותה,
מקום מגורי הנתבעת ומקום יצירת ההתחייבות.
 .11תביעה זו ראויה להידון בסדר דין מקוצר מאחר והיא עומדת בשלוש הדרישות המנויות
בתקנה ()1(202א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 -בהיותה מוגשת על סכום
כסף קצוב מכוח חוזה אשר נתמך בראיות בכתב.
 .12אשר על כן ,מתבקש כב' ביהמ"ש לזמן את הנתבעת לדין עפ"י פרק ט"ז לתקנת סדר הדין
האזרחי ולחייבה לשלם לתובעת את סכום התביעה בתוספת הוצאות משפט ובצירוף
שכ"ט עו"ד ועליהם הפרשי הצמדה וריבית החל ממועד הגשת התביעה ועד למועד פירעון
התשלום המלא בפועל.
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