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בבית משפט השלום בת ל-_אביב, יפי

ג'רנ< הפקות בע"מ ח.פ. 512261793
עו"ד פגי שרון ב"כ ע"י

יגאל אלון 57, תל-אביב 67891
טל': 03-6886768, פקס: 03-6886769

התובעת

-נגד-

אלון מילשטיע ת.ז. 22063465
מרח' הנשיא 167

כפר שמריהו
הנתבע

התביעה: חוזית, הפרת חוזה
סכום התביעה: 12,610 ¤

כתב תגיעה

1. התובעת היכה חברת הפקות וייצוג אמכים בתחומי המוסיקה והבידור.

2. הנתבע, אלון מילשטיין, פנה לתובעת בבקשה להזמין את האמן איזי (להלן: "האמן")
להופעה בבר מצווה ביום-13.5.14.

3. על פי הסכם להזמנת הופעה, שהעתקו מצ"ב לתביעה, התחייב הנתבע לשלם לתובעת סך
של 8,000 ¤ בצירוף מע"מ עבור הופעת האמן.

העתק ההסכם (דף 1) רצ"ב לתביעה כנספח אי.

4. הנתבע התחייב לשלם את תמורת ההופעה במזומן או בצ'ק מזומן טרם תחילת ההופעה.

5. ביום 13.5.14 התקיימה הופעת האמן באולם ארקה בתל- אביב, והנתבע מסר צ'ק עבור
.$2 התובעת נקוב בדולרים בסך 700,

העתק הצ'ק רצ"ב לתביעה כנספח בי.

6. הצ'ק לא נפרע, וניסיונות התובעת לקבל מהנתבע את התמורה המוסכמת לא צלחו.

7. ביום 9 באוגוסט 2015 שלחה ב"כ התובעת מכתב דרישה לכתבע לסילוק חובו, אולם ללא
הועיל.

העתק מכתב הדרישה מצ"ב כנספח גי.
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̂ע עלי בתוהו, ונדרשו שירותיו של חוקר כדי לאתר את  הנת
כקזיוככרנ הרנובעת ליצור קשר עם

הנתבע. נסיונות התובעת לגבות את המגיע לה, מאת הנתבע ונסיונות איתורו גרמו לתובעת
הוצאות, טרחה ובזבוז זמן מיותר. התובעת נדרשה לשלם לחוקר סך של 1,170 ¤ (כולל

מע"מ} בגין איתור כתובתו של הנתבע. העתק חשבון החוקר מצ"ב כנספח זי.

8. בשיחת טלפון עס ב"כ התובעת הנתבע הודה בחוב, הבטיח לשלמו אולם לא הופיע במועד
שקבע.

9. הנתבע חייב את הסך של 8,000 ¤ + מע"מ, ובסה"כ 9,440 ¤ וכן את הסך של 1,170 ¤

ובסך הכל 10,610 ¤ בהתאם לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג- 1973, וזאת בצירוף ריבית
חוקית והפרשי הצמדה מיום 13.5.14 עד ליום התשלום בפועל.

10. כן יתבקש בית המשפט לפסוק לזכות התובעת פיצוי כללי בגין טרדה, טרחה ובזבוז זמן
.¤ 2 שנגרמו על ידי הפרת ההסכם על ידי הנתבע בסכום המוערך ב- 000,

11. לבית המשפט סמכות מקומית בהתאם למקום החוזה וסמכות עניינית לדין בתביעה.

12. לאור האמור, בית המשפט הנכבד מתבקש לקרוא לנתבע לדין ולחייב אותו לשלם לתובעת
את סכום התביעה בצירוף ריבית והפרשי הצמדה עד התשלום בפועל, וכן לחייב אותו
בתשלום דמי נזק כללים בגין הטרחה והטרדה שנגרמו עקב הפרת החוזה וכן הוצאות

החוקר לשם איתור בכתובתו הנוכחית והכל בצירוף מע'זמ.

/1 פגישח^עו"ד 
ב"כ התובעת /]
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תוכו עניינים

נספח | תיאור 1 עמ'

א העתק ההסכם •/

ב העתק הצ'ק �•

ג העתק מכתב הדרישה "

^ 
ד העתק חשבון החוקר

1 
?—1 
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נספח א
העתק ההסכם
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 *יחי 00$33
[ £/ \ י {

ף/ ^/ ~ י———̂ ה*03לו7זמ8ז<0ן0<£*

̂יי! / אי 1/±_
^^ 

1 ו/ ו/ >ז**גיד**ל****יג**גזביוט ב*יחי בקילתג01:
^ \ 

\ אגי/א0�וץו*ט. ו'] (/ , , ,

\ 
^
( ץ/  0^ ̂י (7̂- ̂""י* " &^̂ &^̂ תר̂-

 ̂ —'̂ ̂זל)�: ''*7אםף<),   ה)יט6ז זזאמןעיס א<ז< ןג
 את

מזמין בזאק מאז? ג'רני תפקזו! בע"0 !ק*7יו > "יזוז&יה")
בתנאים י^טפץרגזיס גהקכס 1ה לח<ן:

1. מת3יט?ההןטגה.�סופעגר<)!ה סוגחאירזע; גו^בר^צזוה

1̂ .05.1̂ טקומחחויפעה�אדקהת'*! תאריך הזלדמעה� 

 מו*ןהת^ז�25ז7ןו\ג
£-1 />עתההופעה: _50*

̂ י005(1' ̂ק * ^ י1*�*'? ?"  1" 1̂
̂'מ  ימה^יפ£_חמ1ג1ין ישלמ לחגחז עם�י ןזהזפנגח, 0ן©8,00טז£* בולל ס

.2 [ �̂

1.ג. הטומ*ץ יקוק^ ?>זגרה *^ת תתש'גומ טטוופך או טי'ק סויטן 0ר0 *5ליח 1ז*9טןי*31ון �5?חח^

1̂ תקיים ̂ןלץזגויח� 7 ̂סז, קתגאי התחילו! חהוקעח. גכ< ט9א *ץק2ת יו*דךנ תוענורת באמור לעי הוזז
את רזזזופעה, מגלי <נחע מחובת הטזם<ן לשלגז 5חברח את טליא טכים התםות7.

 ש* החסגמ ולמימץ לא תהיח שיס עי̂י�ג
̂י0**�י ת0זל חת1*ל*ג1 שבסעיף זה, יחקוב כהפיד! י7יודי<1 ̂. ו 2*

תבקגח נגד רותבדה גגץ אי ?יוק חחומנהי

̂גדח, אילס חה;ט1ח קוימה, *שלס ̂*ג כל כגלל ש£< <שלק את חונסויה הםו7ו0מוג במ 3,3. חט*6יו מו1ח

איומיה, קבלי לנרוע טלל 0עד אחר ש*מז לוקות הוחבו�ח, םץסף לקגוס חת&ורה ש?^יל, פיצוי
טוסק1 ללא חדבו*ת טק, בסך 8,000 131 גצירוף מע''מ גדין.

14. למען פג\ע 0*ק, טוגחר <טוק60 מן הצדדים *י כל רוז!^?ח ו'*1< תשלוט גוס0<גז, שאינה מפורטת

̂ ידי חמזמיו ̂וז  תאו טזזכוזג בהקגמ ץיז, קחלח על הסזטץ אד *1ל החמקת, תחול 1זז^ולמ בסלו

4' הגזעות על ו^&בןן החברה.

5, הגו\טע מתחייב בזאת לספק לא&ן, ל*נוחי ההץ3עח; תנאתז ב^תיס יטינאימיק, לר1ה1 גטו; טו5איטה

וגטוחותית גגח�ל -4י3 לגתות, אספקה רגי&ה של יזקומל, ג&ובות גאמצעות גנדסור. ולהגלות גבלי הקימל.

6. הץמנ* והשלוק לוזבתל ר8גברה באחרלות� - . . ויפזמזן ג3ל *^הםזמץ אחראי להגברח,

תנברה תבןצע על 3ל ה30רט ש0*וח* להסכם יה אשר יש לחתום עליו.

̂וד \#ד 2ער7ה ת0אועד ריא? חהגגדת ו/אן חוטפות ל>ן *עגו1ע 4יר*שומ זזחבדה טגמפרק גטקרה בו ג

חטצי^ך ו/אי שו7מו0ין'ל>? יקטק הנאים ב^תיס לח1פעח 0ן0ור לעיל, רשאיח החגת?, על פי שיקול

̂יס את ההופעה והמזמין םונץ!<יב לשלמ לתבדח אונ מלוא חהמוין! ש&גיל, בציתף דעוקץ, *ל>* לק

1'ר3י ת9קחז גע'ימ מקיקוג אירועי "חנוער יגהג אחית"
83-560X022,03-5602761 -רח� ח3ו�גיק 6, רגזת א&ע*$29601, טלי

פקס 03-5501054
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נספח ב
העתק הציק
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נספח ג
העתק מכתב הדרישה



̂ ,נו0י.,,0  
לויתן, שוון ו¤תי 11 י

רחל לויתן
9 באוגוסט 2015 פג, שך1.

תמי גרינברג  81968\418
שרון שפר
לכבוד דרור זמיר

אלין מילשטיין משה עבאדי
הנשיא 167 עז�' מרגלית

הרצליה קין מרקו
יעל נבון

רונית ורשאי
הנדון: תשלום בעד הופעת אמו - איזי דנה ש1טלנד-0'יג

קלפנר מיום 13.5.15 אב-ב
עו�דד צדרבוים

סמר חאגי יחיא
בשס מרשתי, ג'רני הפקות בע"מ הריני לפנות אלייך כדלהלן. . ?

1 רון א7 א0
הדס אדלר

1. בהתאם להסכם להזמנת הופעה שנחתם על ידכם, הזמנתם את הופעת האמן איוי 7אר,. בר.א7י

במסיבה שלכם שנערכה בארקה בת"א ביום 13.5.14. הסכום אותו התחייבתם לשלם הינו טל .ה!דה

8,000 ¤ + מע"מ, ובסך הכל-9,440 ¤. שירה זכריה

מיכל אייבשיץ
2. מאז מועד ההופעה ועד היום לא שולם על ידכם הסכום הנ"ל. אם'לי פולאקב'ץ

נעה סגל
9 ¤ בצירוף 350 ¤ + מע"מ הוצאות טל ש1לזיבגר-בק 3. הגכס נדרשים לשלם במשרדי את הסך של 44-0,

התראה זו כדי לסלק את חובכס. עיד1 אשכנזי
שמרית עת

אורניה קרטי0
אילנה גבריאל-גריף

קרן לוי
נטע בן-צור

שרון רינט/ביץי
 אביתר אסף

 ̂ —>

בכבוד רב, ו

פגי ו*�ון, עו"ד /

העתק: ג'רני הפקות בע"מ

רחי יגאל אלון 57
תל-אבי^ 6789116

ת.ד. 9395
תל-אביב 6109301
טל: 03-6886768
פקס: 03-6886769

1ו.00.ח310ר51ת9*ו/\16@06ז#ס

̂ו 11. כ0.ח0�ו13^5ח13ז/\16.//ו/ו'
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; ק דבר דואר רשום שמספר!

̂י"י| ל' לשם מסירת! לבם ע! *"11111!11|| 1 5
3, | 59419639511** | הספ1רט סטה

55£ שם תנסען _£לא// /^402*/

/ 6 ¥^ /*?ר****** *�7 ^^/) 1— 10\\ לו
00ר 3^] י^ב?תא^ ס

£2 יישוב 0זק1ד
?^ מלל: השיחתים הסס1םנים: םאקיפגסט ם אקספרס לחו'ל
£| ם תשלום בגוביינא םא'ש1ר םסירהםא'שיר ססירה לסריקה
5̂ לטלפון ב"ד*^^ ם שיחת ם0טח. ערך הפריט ה0ב1טר1: שקלים. _ ם 13
~2 * חברת דואר ישראל אינה אחראית לאי קבלת הססרז! בשל

̂. ס'םת שא'נן תלויות בה.
 לבזר1ר<ם, י/!\ להצ'ג אישור זת ביתד עם החשבננ'ת.^ לתעו1סת לב העזנלח:

^ 
י*
><

^^ 19 חברת הד1אר תשלם פ)צ1' בשל נזק, הניבה א1 אובדן,
בהתאם להוראות הח1ק והתקנ1ת שתוקנו לפ'ו.
אני מאשר בחת'םתי את ערך ה0ר'ט הםבוטח כפ1 ש10דפס
^  ̂ בחותםת תקופת. ;

-.:? שם העו1לח ] תת'םת השולח

,, �~ רחולםד7 קץידול ולדואר�,
יי " י חתיםת הפקיד הסקבל

13̂ 3̂ 53 . 1 ?--?
- - "�: ?? לסעקב 4©*3)3^

'ל" ^ } לםידו! נ1סף
 ו ם1קד ו'1'רזת@ו'?1-

; 
�-
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נספח ד
העתק חש*ון החוקי



אגוז חקירות 2 ו
תל-אגיב

ת.ד 1575 מיקוד 61015
טלי : 03-6391555
פקס: 03-6392223

עוסק מורשה 5788414-0 | תאייד • 29/12/2015
?העתק* מספרנו .� 94-46-0*0

לכגוד

גייגי הפקות
הפרגים 6
רמת אפעל

עסלןו?מספר 62*0/1036 חשגון

אינו מה1וה חשבונית מס) )

סוגו*ק<רו? : מסירה אישית נגדקיס : מילשטייןאלון
סימוגין 1 :

סימוגין 2

תאור כמות מוזיר סכים

1,000.00 1,000.00 1 29/12/2015 , איתור מעל - איתור מען מורהג

סה"ג לפני מע"מ 1,000.00 ¤
מע"מ 0/0 17 170.00 ¤

̂ זה אינגו מהווה חשגונית מס. אנו ! 1 . 1סה"ג לתשלום 1,170.00 ¤ וזטנו
נגפיק השגונית מס כחוק לאחר קבלת

.התשלום. פטור מניכוי במקור

בכבוד רב,

אגוז הקירות

הופק 1\"י ת1כנת "מעקב" הוד00 ב יום שליידי 29 דצמבר דף 1 מתווך 1



 .. ? (תקנה /א(ב)).
^

י י* ,ד י ו 1 יי�^ רד7ל^—ו^ל מדינית ישראל *(/ ^ ̂ר  טי  ̂
^\ ̂ ^© 30$*9© **(412, ו ו " 

ט!03 1 - פת=תת הל8ך אזרה4
, התשכל"ד-1984) ן האזרחי (לקי ת7ןבה 7 א(ב) לתקב1ת 0דר הדי

סמן במשבצת המתאימה:

1. המסמך המוגש
ם "ר".ר טטגו- פת,חת הת.ק!-, המ1גשת לפניי'ט תובענה עיקרית ? ערעור ? הודעה לצד גי ? תגיעה שכנגד ם בקשה בכתב

 . _____העיקרי

ם ? בקשה ? בקשה ? בקשה ם הגבלים ? הטרדה ם המרצת ם המרצת ? ועדת ? חוזה ן* -* 1. 1 ן 1 1 1 1 ן 21. (א) סוג תיק בהליך אזרחי
אבעיה לאישור לפי חוק לתשלום עסקיים מאיימת וצו פתיחה פתיחה ערר אחיד

עיקול להגבה על תכוף הגנה בוררות
עדים,

 יהתשם"ט-
2008 

ם חיקור 0 ניהול ם ערעור ? ערעןר ? ערעור ? ערעור ם ערעור 0 ערעור ם ערעור ? ערעור
דין אזרחי רכ1שם של אזרחי בחירות על ב'ת דין על בית דין על בית דין על בית דין לפי חוק על החלטת

נעדרים או למשמעת משמעתי משמעתי משמעתי ח"לים ועדה
שבו"ם של רשויות של עובדי של לשכת שנ0פ1

מקומיות מדינה עורכי הדין במערכה
(תגמולים

ושיק1ם), ; ן
התש"י-

1950

ם ערעור ם ערעור ? ערעור ? ערעור ? ערר על ? עתירות ? פירוקים ם פשיטת ? רשות 0 רשות
החלטת. -שונה _פי_.ח1ק אם^ם רגל .ערעי! עלע1ך_על .מי0<ם נ1ער_ .על

, • אזרחי החלטת \ תשי"ט- רשם ?אזרחי רשם בית אזרחי המים המשפט ה
1959 . ההוצאה /
 י לפועל ן

,
? רשות ? ^ יטתיק ם תיק ? תיק ? תביעת םתובענה ? י ;
ערעור על שכירות אזרחי אזרחי אזרחי בורחת. ייצוגית |

תביעות בםז�ר דין בסדר דין
קטטת .מהיר מקוצר

(ב) סוג תיק בהליך משפחה

? ? ? אכיפת 0 בקשה ? ? היתר ? יישוב ? ערעור 0 ערעור ? רש!ת
החלטת ערעור ץ לאיש/ר הטרדה נישואי; 0כ0זך משפחה על ח/ ימ/ץ אפ!13ר1פ10רנ פ30ן  / י

עיק1ל מא"מת רשם משפחה
 ] וצו הגנה ̂_ ן!
£ שינוי ? תביעת ? קביעת ? התרת ? תיק ? ת'ק 0 תביעת ם תיק 0 ערעור / /
/ / ^ם ם רחת י גיל נישואין הסכם משפתה נזקקות עדםבות י משפחה 
1 אימ1'ן . /

3. ? ן
! 

;-��� ? — ; ~ - ? ? �? -~":: י י ""י"  ~~� יייייי
? 0כ1ם התביעה (בתביעות כ0פי1ת בלבד): |1

| ? [ 1 ^61 0 -

!!
1 /
1 ;
י 1



̂." התעימ"ד- 1934 כפי שמתפרסמת ברש!ב*8ד3 מזמן ל�מן): |: ג עניין אחד |:.£< י  י (^פשר!תך לבחזר יותר טס/
בא1ת1 התיק, והאגרה שתשולם היא האגרה הגבזהה ביותר) . |

5. בעלי הדין-9רטי מגיש תת!בענה (די בציון פרטי בעל הדץ הראשון) מ ק0ין 3 ח0ו6

עזם (פרטי ומשפחה/חבר^/נ'נוסד) מספר 1ה1ת/ נזםקר ח"פ מ0פר טלפ1ן כת1גת

/1; ^ , יא^ 1),, 10 י ?נ6̂- ,./^*£, \י\ 1*1 1511-10 ̂ן -*י0_- *<
, אם אין בידי £*יש התובענה "מספר זהות" כהגדרתו בתקנ1ת האמורות, 1̂מ"ד-1984 * בהתאם לתקנה 7א(!) לתקטת 0דר הדין האזרחי, הת

עליו לפרט את הטעמים לכך- לפיכר, *ם אץ ברשותך מספר זהות, נא פרט:

ראשון) ם קטין ם חקו1 1 (די בציון פרטי הנתבע ה 6. פרטי געל-דץ שכנגד;

שם (פרטי ומשפתה/חברה/מוסד) מספר זה1ת/ מספר ח"פ מםפר טלפון כת11ת

.  ̂ .1̂ 0.1^"/ . 1ע^6 0-?-3 - ץ?><ו*6\ ,1̂ / .בעלך] עיזבון המנוח (בחזק1 ע7ב1נ1תבלבז�) מספר זהות תאריך פטירה ^ 

7. אחר:
? הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה בהתאם לתקנות בת' המשפט (אגרות), התש0"ז-2007 או

תקמת בית המשפט לעב'כי משפחה (אגר1ת), התשנ"ו-1995.
, ו

ן8. פרט בקשות שבפתחו לפבי פתיחת ההליך הנוכחי: |
מקפו� תיק שם התיק . תיאור : !

? ! ;  ן : 1 | 
1 ?

• ו
</ ו ו י ו ו וושם עורך הדי! (שם פרטי 1שם שם משדד ע!רך הדין נו90ר דשי// מספר פקס מספר טלפון |; � : 9. פרטי בא כוח (אם מגיש התובענה.מיוצג) \\\ ן ^ /^ / תיי ^ ̂<י ו// שפח̂ה , לצורך שומת אגרת בית משפט ן|{^ 7 /7 וט , בין היתר אבי מצהיר כי ידוע לי שסעיף 4 לטופס זה משמש
ניין שלא פורטו בסעיף 4 לטופס זה. ן|ן  11אבי מתחייב כי אין התובענה כ1ללת סוגי ע

]ר—

̂  חתימה !! 11תאריך
1 ; !
111
1!
;1וןו

!11

 . ? ןןן
/ / / 1 בהתאם לתקנה 9(2) לתקנות סדר הדיו האזרחי, התשנו*ד-1984, פרטי הנתבע ימולאו עד כמה שניתן לבררם. 
!||
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