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 בית המשפט לתביעות קטנות

 _______________  ב

 

 

 ______________  ת.ז.  - _______________ : התובע

 _______________________  מרח'  

   ____________ מיקוד ______________                               

 ___________________ טל':   

 

 - נגד   -

 

   __________________ת.ז.  (גן פרטי /)בעל המשפחתון  _________________ :הנתבע

   __________________מרח'   

   ____________ מיקוד ______________                             

 ______________________ פקס: _________________  טל':                             

 

 השבה.   :מהות התביעה

 ש"ח  ___________  :סכום התביעה

 

 כתב תביעה
 
 הצדדים .א

 כמפורט בכתב התביעה. _______,   גן פרטיב /  במעוןהרשום   נה/לקטיןהורה   והינ   התובע .1

פרטימנהל    הנתבע .2 גן   / בגןלילדים    משפחתון   / __________________  בביתו  שברחוב  )להלן:   ______ 

 . "(הגן "( / )להלן: "המשפחתון"

  העובדות .ב

( ומסר לידי  2020  –  2019שנת הלימודים תש"פ )ל  גן / למשפחתוןל בנו / ביתובמהלך חודש ______התובע רשם את   .3

)יש   . אחר  אוביצע הוראת קבע בסך של ___ ₪ בכל חודש    או  כל המחאהל  __ המחאות על סך של ____ ₪התובע  

 לבחור את אופן התשלום(. 

 . 1נספח מצורף לכתב התביעה ומסומן כ העתק קבלה / אישור הרשמה...

 . 2נספח העתק הסכם ההתקשרות מצורף לכתב התביעה ומסומן כ...

ביום   .4 הקורונה,  נגיף  זה    14.3.20עקב התפרצות  ממועד  והחל  בהחלטת הממשלה  החינוך  מוסדות  / הושבתו  הגן 

 עם התובע.  והקטין/ה נשאר/ה בביתו/הסגר את שעריו כנדרש  המשפחתון

ההמחא  .5 את  יפקיד  שלא  בבקשה  לנתבע  פנה  ו  ההתובע  אפריל  לחודש  הבאות  המיועדת  ההמחאות  לתום את  עד 

בגן  וחידוש  המשבר התובע  הפעילות  ביקש  עוד  החזר.  מיום  י  לקבל  )החל  מרץ  חודש  של  שבו15.3.20חסי  לא   ( 

 .במשפחתון / בגןהתקיימה פעילות 

 .3 נספח הנתבע להשבת כספו, מצורף לכתב התביעה ומסומן כ להעתק פניית התובע א ...

 . 4נספח מצורף לכתב התביעה ומסומן כ  ... העתק תשובת הנתבע 
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זיכה את  .6 ולהפסיק לחייבו בתשלומים, הנתבע טרם  בבקשה לקבל את כספו בחזרה  פניות התובע לנתבע  למרות 

הפקיד את ההמחאה על אף שהפעילות בגן הופסקה, הנתבע . בנוסף, בחלק היחסי של חודש מרץ של התובע חשבונו

 . )יש לבחור את אופן החיוב( שבונו של התובעחייב את ח  או, המיועדת לחודש אפריל

   .5נספח כן ומסומ תביעהף לכתב המצור על חיוב החשבון  סמכתאאהעתק ...

ישראלית לצרכנות, לקבלת המועצה הערכה  נתבעת, התובע הסתייע בנוסח כתב תביעה מקוון שההתנהלות  לנוכח   .7

 פי דין.-סיוע למיצוי זכויותיו הצרכניות על

  להגיש תביעתואלא   כל ברירה,   לתובע הלא נותר , את המגיע לו לתובע  השיבלא נתבע  הומאחר ו  ,לעיל  האמור לאור .8

 לבית משפט נכבד זה, לקבלת סעד שבדין.

 

 והפן המשפטי טענות התובע .ג

הנה למעשה עקרון המחייב את הצדדים    1973- לחוק החוזים )חלק כללי( תשל"ג  39סעיף  חובת תום הלב הקבועה ב .9

להגשמת המטרות שהוסכמו בין הצדדים. המדובר בנורמת   ,לחוזה לנהוג בדרך ארץ ובשקיפות מלאה בקיום החוזה

 במיוחד אדם ויש לפעול בהגינות מרבית כלפי כל    לפיה  נקבעה הלכההגינות שחלה בין אדם לאדם כאשר מכוחה  

 כגון אלה:  חוזייםבקשרים 

 

 קיום בתום לב "

 " בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה   .39

 

 

שבה גן ילדים נסגר בהוראת פיקוד העורף עם פרוץ מלחמת לבנון השנייה. בית המשפט נדרש להכריע בסוגיה דומה  .10

פוטירו   21750/06תא )חי'(  בית המשפט קבע כי יש להשיב להורים את כספם עבור התקופה שבה הגן היה סגור. )ראו  

 (:גן פו בע"מ נ' שטרר שי

יצוני בנסיבות הקשורות בחיובים הכספים  לטעמי, את הדגש יש לשים על התנהגות הצדדים בעת שמסתבר כי חל שינוי ק"

כגון עקב פרוץ מלחמה וגישתה של התובעת אינה גישה הנתמכת בתום לב. התעקשות כי צד לחוזה ישלם את התשלום גם 

 .. שהצד האחר לא מספק תמורה הינה התעקשות חסרת תום לב

בתיהם, התעקשות התובעת על עמדתה, התעקשות בתקופה בה נאלצים ילדים והוריהם למצוא עצמם מאונס בחזית הקרב בתוך  

 .. שגררה את הנתבעים ללשכת ההוצל"פ ולבית המשפט יש בה קשיות לב וחוסר רגישות

 

כי התנאי הבסיסי לקבלת תשלום הנו בראש   1974  - לחוק חוזה קבלנות תשל"ד    2בהתאם לסעיף  בנוסף,   .11 עולה 

 בע בין הצדדים:  ובראשונה ביצוע העבודה בפועל ו/או אספקת השירות שנק

 חיובי הצדדים "

 " הקבלן חייב לעשות את המלאכה או לתת את השירות והמזמין חייב לשלם את השכר, הכל לפי המוסכם בין הצדדים    .2
  

ניתן אף להקיש מהוראת   .12 זה,  והשירותים החברתיים  בהקשר  הרווחה  ביום  אשר  משרד העבודה   22.3.2020פנה 

הורים אינם נדרשים   וקבע כי   המפוקחים על ידו   ולארגונים המפעילים מעונות יום ומשפחתוניםלרשויות המקומיות  

 : לשלם עבור התקופה שבה לא התקיימה הפעילות

בזכויותיהם בעת חזרה   בהתאם לחוק, הורים אינם נדרשים לשלם עבור תקופה בה לא התקיימה פעילות, ולא יהיה בכך כדי לפגוע"

פעילות במעונות   לתשומת ליבכם, הארגון המפעיל מחויב להחזיר להורים תשלום יחסי בגין הימים בהם לא התקיימה .לשגרת פעילות

 " היום ובמשפחתונים 

 
 .4נספח  מצ"ב לכתב התביעה כ 22.3.2020נחיית משרד העבודה מיום העתק ה... 

 הרציונל זהה גם למצב המתואר בתיק זה.   .13
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לאור קרות כן  ו  הנחיית משרד העובדה והרווחה והפסיקה שהובאו לעיל,  לאור ו   ,המפורטות לעיל  הוראות הדין לאור   .14

, עקב התפרצות נגיף הקורונה  ממשלההבהתאם להחלטת    מושבת  הגן / המשפחתוןהנסיבות הקיצוניות שלאורן  

 עמידה על מימוש החוזה כלשונו היא התעקשות חסרת תום לב. 

שנגבו   .15 לפעול להשבת הכספים  הנתבע  על  מיום בהתאם,  נסגר החל  עבור התקופה שבה המשפחתון/הגן  מהתובע 

 ועד ליום _______________, סך של __________ ₪ .  14.3.2020

 הסעדים .ד

 כדלקמן:  ,לאור האמור לעיל, מתבקש ביהמ"ש הנכבד .16

לתובע   .א להשיב  הנתבע  את  הסכום  לחייב  מיום    ששולםאת  החל  התקופה  ליום    15.3.2020עבור  עד 

עד למועד  יבית והצמדה כדין  בתוספת ר   ,ללא כל ניכוי של דמי ביטול    ₪,  בסך של _______    ______________

 . התשלום בפועל

שנגרמו  והטרחה הרבים  בגין עוגמת הנפש, אי הנוחות    ש"ח, כפיצוי  ____לשלם לתובע סך של    נתבעתלחייב את ה .ב

עזרה מהמועצה    וכן בגין בזבוז הזמן בפניות כושלות לנתבע ופניות נוספות לבקשת  וכלפי  התנהלות הנתבעו בשל  ל

 לצרכנות.  הישראלית 

בהוצאות משפט, בתוספת הפרשי ריבית והצמדה כדין, מיום הגשת התביעה ועד למועד    נתבע, לחייב את ה בנוסף .ג

 . התשלום בפועל

 בשנה זו יותר מחמש תביעות בבימ"ש זה. לא הגיש א , הוכי התובע מצהיר .17

 . לדון בתביעה  לבית המשפט הנכבד הסמכות העניינית והמקומית .18

 

 

 
   

  התובע                  


