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   שופטת עדי אייזדורפרה לפני כבוד 

  
  תובעה

  

  נבורצלימרדכי שטי 
  

  נגד
 

  נתנאלה אזולאי   תנתבעה
  

#>1<#  1 
 2  נוכחי#:

 3  ינבורצל יעו"ד יצחק שט –וב"כ התובע, אשתו הגב' שרית שטיינבורצל 

 4  הנתבעת בהעדר 

  5 

 6  פרוטוקול

  7 

   8 

 9  התובע:

 10  .  2016כמו כ& קיי% חוב על חלק ממאי וג% על דצמבר  הנתבעת לא משלמת שכירות מיוני

 11שוחחנו איתה ביו% קבלת המפתח, כשההסכ% היה בסיומו הגענו לדירה לקחת אותו, היא אמרה 

 12  . 18.6.17 –שהיא לא מפנה ולא תפנה את הדירה ולא מתכוונת לשל% לנו את שכה"ד, זה היה ב 

 13שנמסרו מראש ומחליפה את זה במזומ&. בשלב זה אי& אצלי שו% שיקי%  י%היא הייתה משלמת בשיק

 14  יש לי שיק בטחו&.  עתידיי%. 

  15 

 16  ב"כ התובע:

 17גובה, להמשי, את תקופת תאבקש לקבלת פסק די& בהעדר, היא מזללת בבית המשפט, כתבתי ב

 18היא מצאה לה בית מלו& ללא כס- ונבקש פסק די& בהעדר לפינוי הדירה באופ&  ..השכירות ללא תשלו%

 19  מיידי ולחייב בהוצאות.

  20 
#>5<#  21 

 22  פסק די$

  23 

 24. כמו כ$ לא הוגש כתב הגנה מטע# א' לא התייצבה 13:00הנתבעת זומנה לשעה . 13:20השעה עתה 

 25  הנתבעת. 

  26 

 27ב"כ התובע ציר) לתיק בית המשפט אישור משירה ממנו עולה כי הזמנה לדיו$ נמסרה לידי הנתבעת 

 28  כדי$.

  29 

 30הגישה הנתבעת בקשה לדחיית מועד הדיו$ על רקע פנייתה ללשכה לסיוע  26.9.17בנוס) ביו# 

 31  משפטי ומבקשה זו עולה כי הנתבעת מודעת להלי' דנ$. 

  32 

 33  נדחתה בקשת הנתבעת. 1.10.17בהחלטה מיו# 
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  1 

 2חר והבקשה נדחתה היה על הנתבעת אמוישה גה שהשמחובתה של הנתבעת לעקוב אחר הבק

 3   היו#. $ ולהתייצב לדי

  4 

 5בנסיבות אלה נית$ בזאת פסק די$ לפיו על הנתבעת לפנות את הדירה המצויה ברח' ב$ אליעזר אריה 

 6  וזאת באופ$ מיידי. 16, תת חלקה 37, חלקה 2189אשדוד, גוש  11/16

  7 

 8  .- 4,000הנתבעת תישא בהוצאות התובע ובשכ"ט בס' כולל של 

  9 
#>6<#  10 

  11 

 12  במעמד הנוכחי#. 15/10/2017, כ"ה תשרי תשע"חניתנה והודעה היו# 

  13 

 

  

   שופטת, אייזדורפר עדי

  14 

 15 רחמי% פזית ידי על הוקלד




