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 חקיקה שאוזכרה: 

 (2)א( ) 9: סע'  1971–חוק השכירות והשאילה, תשל"א

 

 

 

 

 

  בתי המשפט

 017301/03ת.א                     יפו-בית משפט השלום תל אביב

 

 05/12/2005   ' השופט חיים טוביכב בפני:

 

 בע"מ 1990וורולי סיאני הנדסה -די התובעת:     

 ע"י ב"כ עוה"ד י. זהבי 

 

  

  

   -נ  ג  ד  - 

 . עצמון יניב 1 הנתבעים:     

 . בן זקן סרג2

 . רותם עצמון בן זקן3

 ע"י ב"כ עוה"ד י. סלע

 

 

 דין -פסק  

 

 מבוא ורקע.

חדרים הממוקמת בקומה הרביעית, בבניין  4כויות החכירה בדירה בת התובעת הינה בעלת ז .1

 (."המושכר"או  "הדירה" –, תל אביב )להלן 17המצוי ברח' אסירי ציון 

 

http://www.nevo.co.il/law/5149
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( בין התובעת "החוזה"או  "חוזה השכירות" –נחתם חוזה שכירות )להלן  07.05.01בתאריך  .2

דירה, לצרכי מגורים, לתקופה של (, לפיו שכר זה האחרון את ה"הנתבע" –)להלן  1לנתבע 

 (."תקופת השכירות" –)להלן  10.05.02וכלה ביום  10.05.01שנה אחת, החל מיום 

 –)להלן  09.05.03לנתבע ניתנה האופציה להמשיך ולשכור הדירה לשנה נוספת, עד ליום  

 (."תקופת האופציה"

אמורים להשתלם $ לחודש, אשר  720-דמי השכירות נקבעו בהסכם לסך השווה בש"ח ל

 בחודש. 20לחודשיים מראש, בכל 

 $ לחודש. 50הנתבע התחייב לשאת אף במיסים השוטפים ובדמי ניהול בסך 

 ערבו לחיובי הנתבע על פי ההסכם. 3-ו 2הנתבעים 

 

 העתירה וטענות הצדדים.

בהליך של סדר דין מקוצר, עתרה התובעת  11.02.03בתביעה שבכאן, אשר הוגשה ביום  .3

ות על פינוי הנתבע מהמושכר ולחייבו בתשלום דמי שכירות שבפיגור ובפיצוי המוסכם, להור

 על פי הוראות החוזה.

לטענת התובעת, הנתבע הפר ההסכם הפרה יסודית, בכך שחדל לשלם את דמי השכירות ודמי  

 ( ועד למועד הגשת התביעה.2002הניהול, למן תחילת תקופת האופציה )חודש מאי 

, על 17.12.02הנתבע לתיקון ההפרה, הודיעה התובעת לנתבע במכתב מיום משלא נעתר  

 (."מועד הביטול" –)להלן  24.12.02ביטולו של ההסכם החל מיום 

 הנתבע נדרש לפנות המושכר לא יאוחר ממועד הביטול. 

ועד  10.05.02בתביעתה, עתרה התובעת לחייב הנתבע בתשלום דמי שכירות לתקופה שמיום  

 )כולל ריבית פיגורים(, נכון ליום הגשת התביעה.₪  29,075יטול בסך כולל של למועד הב

לתקופה שמיום ₪,  14,426כן עתרה התובעת לתשלום הפיצויים המוסכמים העולים לסך  

 יום(. 41( ועד למועד הגשת התביעה )24.12.02הביטול )

נכון למועד הגשת ₪,  2,288לבסוף עתרה התובעת לתשלום דמי הניהול, אשר לא שולמו, בסך  

 התביעה.

 

בבקשת הרשות להגן, ובתצהיר הנלווה לה טען הנתבע )בשמו ובשם הערבים(, כי יש ליתן לו  .4

 רשות להגן מפני התביעה.

, נתגלתה רטיבות קשה בדירה שמקורה בנזילת מים דלוחים 12/01לדבריו, החל מחודש  

 חודשים. 4-ה בדירה, משך כמצינור הביוב, דבר אשר מנע ממנו את ההנאה הסביר

לטענת הנתבע רק בחלוף חודשיים נתגלה מקור התקלה וארונות המטבח החולפו בחלוף  

 חודשיים נוספים.

חודשים, הדירה לא הייתה ראויה למגורים ולמצער, הנאת המגורים בה  4כל אותה עת, משך  

 נפגמה משמעותית.

 הו.דרישת הנתבע לפצותו בגין המחדל האמור, עלו בתו 



 בע"מ נ' עצמון יניב 1990וורולי סיאני הנדסה -די  17301/03 תא )ת"א(

3 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilאור בע"מ  נבו הוצאה ל

C:\NS- Work\Legal Research\Real-Estate\Lease\Section 9(a)(2) of the Lease law\s03017301-463.doc 

בנסיבות אלה טען הנתבע, כי ביטולו של הסכם השכירות היה שלא כדין, הואיל והוא זכאי  

 לקזז מדמי השכירות את נזקיו, הגבוהים עשרת מונים מסכום התביעה.

עוד טען הנתבע, כי למצער יש להפחית את דמי השכירות משמעותית, לתקופה בה הרטיבות  

 לזה שהובטח, עובר לחתימת הסכם השכירות. הייתה קיימת, נוכח אי התאמת המושכר

 

 החלטות קודמות והסכמות.

)כב' השופט מור(, ניתנה לנתבעים הרשות להתגונן אך בטענה אחת,  16.06.03בהחלטה מיום  .5

זכאי היה הנתבע להפחתה בדמי השכירות, נוכח ליקויי הרטיבות. כנגזרת  –אם לאו  –האם 

יקבע האם ביטולו של ההסכם היה כדין, כמו גם  –כך נקבע בהחלטה  –מהשאלה האמורה 

 זכותה של התובעת לפיצוי המוסכם.

 נדחו. –שאר טענות הנתבעים שהועלו בקשת הרשות להגן  

 

, שילמו 16.12.03בהתאם להסכם הפשרה אשר קיבל תוקף של החלטה שיפוטית ביום  .6

 נוי במחלוקת בין הצדדים.סכום אשר אינו ש₪,  21,238סך  05.01.04הנתבעים לתובעת ביום 

הוסכם על הצדדים, כי אין בהסכם הפשרה האמור, כדי לגרוע מכל טענה שיש למי מהצדדים,  

 במסגרת התובענה.

 

לפיה  –שקיבל תוקף של החלטה שיפוטית  –הגיעו הצדדים להסדר דיוני  14.03.05בתאריך  .7

 ת וסיכומי הצדדים בכתב.בית המשפט יפסוק במחלוקת שבין הצדדים, על סמך כתבי הטענו

 משהוגשו הסיכומים הגיעה עת ההכרעה. 

 

 יצויין, כי העתירה לפינוי המושכר אינה עומדת לפתחינו, נוכח פינוי המושכר על ידי הנתבע. .8

 

 ההכרעה.

ייאמר מיד, כי אני דוחה על הסף את טענת ב"כ התובעת בסיכומי טענותיו, כאילו לא הובאה  .9

 בע לקיומם של נזקים במושכר, המזכים אותו בהפחתת דמי השכירות.כל ראייה מטעם הנת

)נספח א' לבקשת הרשות להגן( הודה ב"כ התובעת בקיומם של נזקי  24.04.02מהמכתב מיום  

 רטיבות ואף טען כי אלה תוקנו, לאחר שאותר מקור הרטיבות.

, המצדיקים הפחתה בנסיבות אלה, נבצר ממני הבן הכיצד טוען ב"כ התובעת להעדר ליקויים 

 מגובה דמי השכירות המוסכמים?!

זאת ועוד זאת, מהתמונות אשר צורפו לסיכומי הנתבעים נראה בעליל כי הרטיבות בארונות  

המטבח, גרמה לעובש ופטריות בארונות, כך שהתובעת נאלצה להחליפם באחרים, בשלהי 

 .2002חודש מרץ 
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ועוגמת הנפש שנגרמו לו ועל העדר הנאה סירובה של התובעת, לפצות הנתבע בגין הסבל  

חודשים, מהווה התנהגות שלא בתום לב  4-סבירה מהמושכר, משך תקופה של למעלה מ

 בקיום חוזה.

זכאי  –אשר שכר דירה חדשה ויוקרתית ונכון היה לשלם דמי שכירות מתאימים  –הנתבע  

 לקבל דירה כמובטח ובמצבה עובר לחתימת הסכם השכירות.

שך ארבעת החודשים בהם "סבלה" הדירה מרטיבות קשה, הייתה קיימת אי ברי כי מ 

 התאמה, בין זה המובטח על פי ההסכם לזה שהיה קיים בפועל.

טענת התובעת כי, תיקנה את ליקויי הרטיבות בפרק זמן סביר אינה מקובלת עלי נוכח  

ועד  2001מבר חודשים ]למן דצ 4כי הרטיבות הייתה קיימת משך  –שלא נסתרה  –העובדה 

 [.2002לחודש מרץ 

מתקופת השכירות( עד  1/3הדעת אינה סובלת מצב בו שוכר ימתין משך תקופה כה ארוכה ) 

 שיאות המשכיר לאתר את מקור הרטיבות ויואיל בטובו לתקן הטעון תיקון.

חודשים( למן המועד בו נתגלה הליקויי ועד לתיקונו המלא, מראה על  4חלוף זמן כה ממושך ) 

זלזול בשוכר והתעלמות מדעת מחובותיה של התובעת, כמתחייב מחוזה השכירות והדין 

 החל.

חודשים לאיתור ותיקון הליקויי, איננו זמן  4כך או כך, ברי לכל בר בי רב, כי פרק זמן של  

 וש לתיקון ליקויי כה משמעותי בדירה.סביר, הדר

 

לא קיבלתי את טענת ב"כ התובעת בסיכומי טענותיו, כי יש להתעלם מהתמונות אשר צורפו  .10

 לסיכומי הנתבע.

משהודתה התובעת בקיומה של הרטיבות, זכותו של הנתבע להצביע על היקפו של הנזק  

 שנגרם כתוצאה מקיומה.

 - 16.10.05על שאמרתי בהחלטתי מיום לעניין זה אין לי אלא לחזור  

"הגם שיש צדק בדברי ב"כ התובעים שההסכם הדיוני אינו מאפשר הגשת התמונות, אני סבור  

שרוחו של ההסכם והמטלה אשר הטילו הצדדים על ביהמ"ש להכריע על סמך כתבי הטענות בלבד, 

הנלווה לבקשת הרשות מצריכה עיון בתמונות כאשר בסיס הטענה הן הטענות הנטענות בתצהיר 

 להגן.

 אשר על כן לא מצאתי לנכון להורות על הוצאת התמונות מהתיק ....." 

סבורני, כי עיון בתמונות האמורות הינו הכרחי, נוכח העובדה כי לא נשמעו ראיות בתיק זה, 

 בעקבות ההסדר הדיוני.

 

חודשים( לא  4ך משבאתי לכלל מסקנה כי בתקופה בה "סבלה" הדירה מרטיבות קשה )מש .11

יכול היה הנתבע ליהנות הימנה, בהתאם למוסכם ולציפיותיו עובר לחתימת הסכם השכירות 

 לחוק (2)א( ) 9סעיף זכאי הוא להפחתת דמי השכירות לתקופה האמורה, מכוח הוראת  –

 (."החוק" –)להלן  1971 –, תשל"א השכירות והשאלה

http://www.nevo.co.il/law/5149/9.a.2
http://www.nevo.co.il/law/5149
http://www.nevo.co.il/law/5149
http://www.nevo.co.il/law/5149
http://www.nevo.co.il/law/5149
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את שיעור ההפחתה המשקף את  –באמצעות חוות דעת מתאימה  –הגם שהנתבע לא הוכיח  

סבורני כי בנסיבות  –"היחס שבו פחת שווי השכירות עקב הפגם לעומת שוויה לפי החוזה" 

חודשים,  4של ממש בשימוש במושכר משך מקרה זה, כאשר ברור לחלוטין כי הייתה הגבלה 

אנסימוב בע"מ נ.  355/80"א עמן הדין לקבוע את שיעור ההפחתה על פי אומדנה ]השווה: 

יצירות ברנע בע"מ נ. דניה חברה  646/85"א ע, 800( 8) מלון טירת בת שבע בע"מ, פ"ד ל"ה

 [.800, 793( 2) לפיתוח בע"מ, פ"ד מ"ב

אחר שבחנתי את טענות הצדדים על רקע התמונות המצורפות לסיכומי התובעים, הנני  

 -על סך בש"ח השווה ל –על דרך האומדנה  –מעמיד את סכום ההפחתה בדמי השכירות 

חודשים, בה הוגבל השימוש במושכר  4ירות לתקופה של מדמי השכ $50%, המהווים  1,440

 הגבלה של ממש.

 

באשר לעתירת התובעת לפיצוי המוסכם בגין אי פינוי המושכר, ממועד הביטול ועד ליום  .11

 יום(, דין עתירה זו להדחות. 41הגשתה של התביעה )

התובעת לביטול , התייחס ביהמ"ש כב' השופט ד. מור לשאלת זכות 16.06.03בהחלטה מיום  

 –ההסכם כמו גם לפיצויים המוסכמים, וקבע כדברים האלה 

תתברר בהתאם להוכחת  –דמי הפיגורים  –"טענת התובעת לגבי הפיצוי המוסכם הנקוב בחוזה  

טענת המבקשים בעניין זכותם להקטנת דמי השכירות. אם יוכיחו הגנתם זו, מאבדת המשיבה את 

 להחלטה(. 6)סעיף  ה בפועל"הזכות לביטול החוזה, כפי שנעש

משקבעתי לעיל כי הנתבע זכאי להפחתת דמי השכירות, לתקופה בה הדירה הייתה פגומה,  

ממילא איבדה התובעת את זכותה לביטול ההסכם, חרף אי תשלום דמי השכירות בתקופת 

 האופציה.

ת, בקיומו אין להעלות על הדעת כי התובעת מחד, תתנהג שלא בתום לב ובדרך שאינה מקובל 

ומאידך, תבטל  –כמתחייב על פי הדין  –של חוזה, בכך שלא שעתה לדרישת הנתבע לשיפוי 

 החוזה בגין הפרתו.

לו הייתה התובעת פועלת בהתאם לחובתה על פי החוזה ועל פי הדין, ברי לכל, כי הנתבע היה  

 משלם את דמי השכירות כסדרם ובמועדם.

ומשהוכח כי הנתבע אכן זכאי  –האמורה, את שקבע כך או כך, משקבע ביהמ"ש בהחלטתו  

להפחתת דמי השכירות לתקופה בה לקתה הדירה בפגם מהותי, איבדה התובעת זכותה 

 לביטול החוזה וממילא אינה זכאית לפיצוי המוסכם על פיו.

הפועל היוצא מהאמור הוא כי התובעת זכאית אך לדמי השכירות, לתקופה שממועד הביטול  

 יום. $41 ליום, לתקופה של  24גשת התביעה, קרי סך של ועד ליום ה

 

נכון ליום הגשת  –היוצא מהאמור והמקובץ לעיל הוא כי התובעת זכאית לסכומים שלהלן  .12

 –התביעה 

 ₪  29,075חודשים(        8דמי השכירות עד למועד הביטול )תקופה של  א.

http://www.nevo.co.il/case/17920171
http://www.nevo.co.il/case/17920171
http://www.nevo.co.il/case/17942107
http://www.nevo.co.il/case/17942107
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 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilאור בע"מ  נבו הוצאה ל
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             דמי השכירות לתקופה שממועד הביטול ועד ליום  ב.

 ₪  +   4,809                ( 4.1X4.887X24$הגשת התביעה )

 ₪  +   2,288   חוב דמי ניהול, עד למועד הגשת התביעה ג. 

  -  ₪   7,037  חודשים 4הפחתה בגין אי ההתאמה, לתקופה של  ד. 

  (4.887X$1,440)        

 ₪  29,134      ס  ה  " כ  

 

אינה שנויה במחלוקת, כי יש להפחית מהסכום האמור את הסך של נוכח העובדה, אשר  .13

בהתאם להסכם הפשרה, יתרת חובו של  05.01.04אשר שולם על ידי הנתבע ביום ₪,  21,230

 ₪. 7,905הנתבע, לתובעת הינה בסך 

 

 –סוף דבר, התוצאה היא כדלקמן  .14

בתוספת הצמדה ₪  7,905לשלם לתובעת סך של  –יחד ולחוד  –הנני מחייב הנתבעים  א.

 וריבית חוקית, מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.
 

5129371 

נוכח התוצאה אליה הגעתי ולאור ההסכמה הדיונית שבין הצדדים, אין אני עושה צו  ב.54678313

 להוצאות.

 

 בדואר -המזכירות תשלח עותק מהחלטתי לב"כ הצדדים 

 ( בלשכתי, בהעדר הצדדים2005בר בדצמ 5ניתן היום ד' בכסלו, תשס"ו )

 

 54678313-17301/03חיים טובי 

 

 שופט -טובי חיים 

 קלדנית: עוזרי אורנה

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה


