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  מיכל ברלינר לוי  שופטתה כבוד בפני 
 

 
 תובע
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  נגד

 

  
 נתבע

  
 מנשה עוזר

  
 

� פסק די

  1 

  2 

 3!תשמ"דלתקנות סדר הדי� האזרחי,  4בפניי תביעה לפינוי מושכר בהתא� להוראות פרק ט"ז .1

 4  (להל�: "התקנות"). 1984

  5 

 6  בהתחשב בטיב ההלי
 ובהוראת התקנות, ינומק פסק הדי� בקצרה. .2

  7 

 8  רקע וטענות הצדדי" בתמצית

  9 

 10מ"ר, המצוי בקומה הראשונה, מעל קומת  105!התובע הוא בעל הזכויות במשרד בשטח של כ .3

 11(להל�:  106חלקה  13076בשכונת כנע� בצפת, הידוע כגוש  176/2המרת(, ברחוב יוספטל 

 12  "המושכר"). 

  13 

 14הנתבע, עור
 די� במקצועו, שכר את המושכר מ� התובע כמשרד, בהתא� להסכ� שכירות  .4

 15  (נספח ג' לכתב התביעה).   25/12/11בלתי מוגנת מיו� 

  16 

 17  תמצית טענות התובע

  18 

 19הנתבע כעור
 די� ניצל את מומחיותו המקצועית ואת תמימות התובע, והחתימו על הסכ�  .5

 20סעיפי� חד צדדיי� ומקפחי�, עד כי התובע סבור כי הנתבע הערי�  עליו וכי  שכירות המכיל

 21חת� על נוסח שונה מהותית מ� הנוסח עליו התכוו� לחתו�. התובע עותר לביטול הסכ� 

 22  השכירות בטענה לעושק.

  23 

6.  � 24נטע� כי כיו� נופלי� דמי השכירות על פי ההסכ� מדמי השכירות המקובלי� בשוק בגי

 25  ו� שנקבע בהסכ� מונע מ� התובע לעדכנ�. המושכר, והמנגנ

  26 
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 1כמו כ�, הנתבע יצר בהסכ� מנגנו� המחייב את התובע בתשלו� חשבונות החשמל, המי�  .7

 2  והארנונה במלוא�.

  3 

 4בנוס(, בהסכ� השכירות נקבע מנגנו� לחידוש תקופת השכירות באופ� תמידי וללא הגבלה,  .8

 5בכ
 ובכפו( לשיקול דעתו הבלעדי,  ללא צור
 בהסכמת התובע. למעשה, כל עוד הנתבע ירצה

 6  תמש
 השכירות לנצח, כאשר רק לנתבע הזכות לסיי� את השכירות.

  7 

9. � 8, כי הנתבע מפר את הסכ� השכירות הפרות יסודיות ואינו משל� את דמי השכירות עוד נטע

 9מש
 שני� ובתואנות שווא. לנתבע א( נשלחו התראות שונות בעניי� זה  ,בגי� המושכר כסדר�

 10  התובע וב"כ. על ידי

  11 

 12על חשבו� חובותיו, והתנה את התשלו�  / 28,000שיל� הנתבע לתובע ס
 של  30/12/15ביו�  .10

 13  בחתימת התובע על "אישור קבלת דמי שכירות". 

  14 

 15בהמש
 ניהל ב"כ התובע משא ומת� ע� הנתבע לש� חתימה על נוסח הסכ� שכירות חדש,  .11

 16כבשלו. נטע� לעניי� זה, כי משקיבל א
 הנתבע מיא� לחתו� עליו והוסי( לעשות במושכר 

 17הנתבע את הסכ� השכירות החדש ולא דחה אותו, מהווה המש
 החזקתו את המושכר 

 18  הסכמה לקבלו.

  19 

 20הנתבע הפר את הסכ� השכירות החדש וממילא הסתיימה תקופת השכירות הקבועה בו,  .12

 21  ומשכ
 זכאי התובע לדרוש מ� הנתבע את פינוי המושכר. 

  22 

 23במהל
 על חשבו� חובותיו לתובע.  / 17,000שיל� הנתבע ס
 נוס( של  2016בחודש אפריל  .13

 
 24תקופת ההתקשרות שולמו על ידי הנתבע מספר תשלומי� נוספי� על חשבו� החוב, א

 25  . 2017התשלו� האחרו� ששיל� הנתבע לתובע בוצע בחודש ינואר 

  26 

 27  לא שיל� הנתבע לתובע כל סכו� בגי� דמי שכירות.  2017מאז חודש ינואר  .14

  28 

 29א( נמסרה לנתבע דרישה לפינוי  13.9.17בי� הצדדי� הוחלפו תכתובות בעניי� זה, וביו�  .15

 30המושכר. כחודש וחצי לאחר מכ�, השיב הנתבע כי הוא אינו משל� את דמי השכירות, מאחר 

 31והתובע ממציא לו כנגד תשלומיו חשבוניות מס של רעייתו (ולא שלו אישית), לכאורה בניגוד 

 32טע� כי הנתבע נמנע מלהתייחס לחובותיו הנטעני� בגי� שימוש במי� להסכ� השכירות. נ

 33  וחשמל במושכר.

  34 

  35 

  36 
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 1  טענות הנתבע בתמצית

  2 

 3בכתב הגנתו, כפר הנתבע בטענות התובע והעלה טענות רבות לעניי� ההסכמות העומדות בלב  .16

 4בנוס( נטע�, כי ההסכ� שנער
 בי� הצדדי� איננו מקפח והוא הסכ� שכירות  הסכ� השכירות.

 5  סטנדרטי.

  6 

 7הנתבע טע� להשקעות ניכרות במושכר כעולה מחוות הדעת מטעמו (נספח ב' לכתב ההגנה),  .17

 8  זאת על יסוד ההסכמה כי השכירות היא לתקופה ארוכה.

  9 

 10סוכ� לעניי� צריכת החשמל והמי� בגי� המושכר, כי התשלו� יבוצע כנגד חשבונית מס לאחר  .18

 11  ת מונה.חישוב הצריכה היחסית של המושכר על פי קריא

  12 

 13נטע� כי התובע לא הקפיד על גביית דמי השכירות במועד� לנוכח התדירות בה נפגשו הצדדי�,  .19

 14באופ� שדמי השכירות הצטברו בידיו ושולמו לתובע על פי רוב במזומ� בגי� מספר חודשי 

 15  שכירות במצטבר.

  16 

 17רעייתו ולא שלו  עוד נטע�, כי התובע מסר לנתבע כנגד תשלו� דמי השכירות חשבוניות מס של  .20

 18הוא החל להיזקק לכאורה לחשבוניות המס ולבקש מ�  2014עצמו. לטענת הנתבע, החל משנת 

 19התובע תכופות כי ימציא לו חשבוניות מס בגי� דמי שכירות וחשבונות חשמל אשר שולמו על 

.
 20  ידו, והתובע הבטיח כי יטפל בכ

  21 

 22גע לסכו� דמי השכירות אשר שולמו נתגלעה מחלוקת בי� הצדדי� בנו 2014נטע� כי בסו( שנת  .21

 23  על ידי הנתבע במצטבר באותה העת, ובעקבותיה שינה התובע גישתו. 

  24 

 25שלח התובע לנתבע מכתב מאת בא כוחו במסגרתו דרש לראשונה מ�  2015בחודש פברואר  .22

 26. בפגישה 1/15 ! 10/14הנתבע לפנות את המושכר ולשל� חוב בגי� דמי שכירות בגי� חודשי� 

27� הצדדי�, דחה הנתבע את טענות התובע והודיע כי התראותיו לא יועילו, כל עוד שנערכה בי 

.� 28  התובע אינו מקיי� את התחייבויותיו להמציא לו חשבוניות מס כדי

  29 

 30, / 7,424קיבל לראשונה חשבונית מס/קבלה  על ס
 של  2015לטענת הנתבע, בחודש יוני  .23

 31סברי התובע, הוא נאות לעשות וגילה כי היא שייכת למעשה לרעיית התובע. לאחר ה

 32  בחשבונית האמורה שימוש, בכפו( להבטחתו כי ימציא אישור בדבר תקינות ההתנהלות. 

  33 

 34מסר ב"כ  20/10/15הנתבע שב על דרישתו זו בפגישה שנערכה בי� הצדדי�, לאחר שביו�  .24

 35התובע לנתבע מכתב במסגרתו שב ודרש תשלו� דמי שכירות, לכאורה ללא בסיס, והציע 

 36  י� את ההתקשרות בדרכי נוע�. לסי
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  1 

 2תינת� הוראת קבע לטובת התובע, אשר  2016בהמש
, הוסכ� כי החל מחודש ספטמבר  .25

 3ימציא את חשבוניות המס החסרות ואת האישור הנוגע  2017הבטיח מנגד, כי עד תחילת שנת 

 4  לחשבוניות שהופקו.

  5 

 6ת המעודכני�, והנתבע ניתנה הוראת קבע לטובת התובע בהתא� לדמי השכירו 2016באוגוסט  .26

 7. לעומת זאת ובניגוד 2017שיל� את מלוא דמי השכירות בגי� התקופה שעד לחודש ינואר 

 8למוסכ�, התובע המשי
 להנפיק לנתבע חשבוניות מס רק לאחר קבלת התשלו� בפועל ועל 

 9  ש� רעייתו כבעבר.

  10 

 11ישולמו דמי  2017לנוכח מחדלו זה של התובע, הודיע הנתבע לתובע כי החל מחודש פברואר  .27

 12השכירות רק כנגד חשבוניות מס כחוק ו"הקפיא" את תשלו� דמי השכירות ואת הוראת 

 13  הקבע בגי� דמי השכירות.

  14 

 15באשר לחשבונות השוטפי� נטע�, כי הנתבע סרב לשל� את חשבונות החשמל ללא פירוט  .28

 16לל צריכת החשמל במושכר, לאחר שהתברר לו כי ישנו במקרקעי� מחס�, וחשבו� החשמל כו

.� 17  א( החשמל במחס

  18 

 19  דיו� והכרעה

  20 

 21 להתקבל. –לאחר שעיינתי בטענות הצדדי� ובחומר שלפני באתי לכלל מסקנה כי די� התביעה  .29

  22 

 23  פגמי" בחוזה וכריתת הסכ" חדש

  24 

 25בפתח הדברי� יש לדחות את טענות התובע הנוגעות לפגמי� בכריתת החוזה, להחלפת דפי  .30

 26ההסכ� ולעושק לכאורה, בהינת� שלא נמצאה לה� אחיזה בחומר הראיות ובראי כלל "ידיעת 

 27החות�" אשר נטע שורש בפסיקתנו, לפיו חזקה על אד� החות� על מסמ
 כי הוא קרא אותו 

 28  ). 7), עמ' 10/2/15( בנק הפועלי" בע"מ נ' לילה זועבי 4530/10והסכי� לתוכנו (ע"א 

  29 

 30בפסיקה ובספרות נקבע כי עילת העושק מורכבת משלושה יסודות מצטברי" בנוס(, " .31

 31קיומה של מצוקה של העשוק; ניצול המצוקה על ידי העושק; ותנאי חוזה גרועי"  –ושלובי" 

� 32...". ע"א ההיקשרות בחוזה וכ�, יש להצביע על קשר סיבתי בי� המצוקה והניצול לבי

 33לא  !). יסודות מצטברי� אלה 13), עמ' 15/2/17( למיא ראג'י חלאק נ' מונא כריי" 6235/15

 34  הוכחו בפני. 

  35 
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 1לפרוטוקול לעניי� חוזי מכרזי� בה� התקשר בעצמו ואשר  2די לעיי� בעדות התובע בעמוד  .32

 �2 הנתבע היה משל� את דמי לפרוטוקול, ממנה עולה כי א 6את תוכנ� הבי�, ובעדותו בעמוד 

 � 3השכירות כסדר� יכול שהיה ממשי
 בהתקשרות עמו, על מנת לדחות את טענות התובע בעניי

 4לכתב התביעה, כי התובע לא פעל לביטול ההסכ� א( לאחר  14 – 13זה. בנוס( עולה מסעיפי� 

 5ע� זה שהבחי�, לכאורה, כי הסכ� השכירות איננו זהה לנוסח שקרא עובר לחתימתו. א( מט

 6די� טענותיו להידחות. ככל שרצה התובע לעמוד על טענותיו, היה עליו לתת לנתבע הודעה 

 � 7בדבר ביטול ההסכ� תו
 זמ� סביר מיו� שנודע לו כי לכאורה מדובר בנוסח הסכ� שונה מ

 8  המוסכ�, וזאת הוא לא עשה א( לגרסתו. 

  9 

 10כרת את גרסת הנתבע, כפי לפיכ
, בכל הנוגע לנסיבות החתימה על הסכ� השכירות, אני מב .33

 11  .16/7/18לפרוטוקול מיו�  9שהיא עולה א( מעדותו בעמוד 

  12 

 13 !לכתב התביעה)  10באשר לטענות התובע הנוגעות להסכמות על הסכ� שכירות חדש (נספח  .34

 14הרי שא( א� התנהל בי� הצדדי� משא ומת� בקשר ע� הסכ� שכירות חדש, אי� חולק כי 

 15  י הנתבע. נוסח ההסכ� החדש לא נחת� על יד

  16 

 17 !לחוק החוזי� (חלק כללי), תשל"ג 1" (סעי( חוזה נכרת בדר& של הצעה וקיבולכידוע, " .35

 18).  בנדו�, לא מצאתי בחומר שהוגש ראיה כלשהי לקיבול הסכ� השכירות החדש על ידי 1973

 19  או ראיה להסכמתו לשנות מתנאי הסכ� השכירות המקורי. ,הנתבע

  20 

 21 25/12/11התובע לאורו של הסכ� השכירות המקורי מיו� במצב דברי� זה, תיבחנה טענות  .36

 22  (להל�: "הסכ� השכירות").

  23 

 24  חוב בגי� דמי שכירות ותשלומי" שוטפי"

  25 

 26להסכ� השכירות קובע כי דמי השכירות עבור כל חודש מחודשי השכירות נקבעו בי�  8סעי(  .37

  
 27להסכ� השכירות  20בתוספת מע"מ כחוק, כנגד חשבונית מס; סעי(  / 2,800הצדדי� על ס

 28להסכ� קובע, כי דמי  21בכל חודש; סעי(  5 !ל 1 !קובע, כי דמי השכירות ישולמו בי� ה

 29השכירות ישולמו בהוראת קבע או הפקדה ישירה לחשבו� הבנק עליו יורה המשכיר או 

 30  במזומ�, בהתא� להעדפת המשכיר.

  31 

 32יות של הנתבע בקשר החומר שהונח בפני בית המשפט תומ
 בטענות התובע בדבר הפרות יסוד .38

 33ע� תשלו�  דמי השכירות כסדר� ובמועד�, לאור
 השני�. ראו לעניי� זה נספחי כתב 

 34, בו אישר הנתבע כי הכספי� 1/11/17מיו�  4לנספח  7התביעה אשר יפורטו להל�: סעי( 

 35 4מגיעי� לתובע כדי�, א
 אינ� משולמי� לו לכאורה בשל אי קבלת חשבונית מס; סעי( 
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 1, דרישה להסדרת תשלו� דמי שכירות ופינוי המושכר, המעג� אי �27/1/15 מיו 5לנספח 

 2, 2015משנת  7 – 6תשלו� של דמי השכירות מש
 תקופה של כארבעה חודשי�; נספחי� 

 3, מכתב ב"כ התובע מיו� 8התומכי� א( ה� בקיומה של יתרת חוב בגי� דמי שכירות; נספח 

 4  לכתב התביעה.  14 – 12; וכ� נספחי� 5עי( בשי� לב לסכומי החוב המפורטי� בס 12/10/15

  5 

 6הכוללת תוספת בגי� פיגורי� בתשלו� דמי  57ראו בנוס( נספח ו' לכתב ההגנה, חשבונית מס'  .39

 7  .27/7/16שכירות; וכ� נספח י"א לכתב ההגנה מיו� 

  8 

 9כל אלה מאוששי� את טענות התובע באשר לאי תשלו� דמי השכירות והחשבונות השוטפי�  .40

 10  ע כסדר�. על ידי הנתב

  11 

 12 9זאת ועוד, א( אישור קבלת דמי שכירות, אשר נחת� על ידי התובע לדרישת הנתבע (נספח  .41

 13לכתב התביעה), מאושש את גרסת התובע בדבר חובות הנתבע בגי� דמי שכירות, שהרי עולה 

 14  . על חשבו� החובבמזומ�  / 28,000ממנו כי הנתבע שיל� לתובע סכו� מצטבר של 

  15 

 16 32לעניי� אי הקפדת התובע על גביית דמי השכירות במועד�, כעולה מסעי( טענות הנתבע  .42

 17אינ� מקובלות עלי. הסכמת הצדדי� לביצוע תשלו� דמי השכירות באמצעות  –לתצהירו 

 18  �.הוראת קבע, תומכת א( היא בגרסת התובע ומתיישבת ע� הטענה לקושי בגביית

  19 

 20מי שכירות בגי� המושכר במש
 תקופה לתובע ד אינו משל�למעלה מכ
, אי� חולק כי הנתבע  .43

 21כי הוא מעכב את הכספי� עד  ת הנתבעטענ. את 2017של יותר משנה וחצי, מחודש ינואר 

 22  אי� בידי לקבל., לקבלת חשבונית מס על ש� התובע

  23 

 24לכתב התביעה), פורטו החשבוניות אשר נמסרו  16(נספח  2018במכתב הנתבע מחודש פברואר  .44

 25כירות, ויש בו כדי להעיד על הסכמת הנתבע לקבל�. בנוס(, הנתבע לנתבע בעבר בגי� דמי הש

 26עצמו הודה כי בעבר שיל� את דמי השכירות כנגד קבלת חשבוניות מס של רעיית התובע; כי 

 27הטענה בדבר אי מת� חשבוניות מס של התובע עצמו הועלתה על ידו א
 לאחרונה וכי א( 

 28לפרוטוקול). לכשנשאל  11 – 9הנתבע בעמ' דיווח למע"מ על סמ
 חשבוניות אלה (ראו עדות 

 29לפרוטוקול).  11" (עמ' לאהנתבע א� הוא סבור כי מדובר בעבירות על חוקי מס, הוא השיב: "

 30אי� עניי� של עבירה מבחינתי יש עניי� אחד שההוצאה כמו כ� אישר הנתבע בעדותו כי "... 

 31גרסת הנתבע וקובעת כי " בראי כל האמור לעיל, אני דוחה את הופכת להיות לא מוכרת.

 32  טענותיו נגועות בחוסר תו� לב. 

  33 

45.  � 34כמו כ�, טענות התובע לעניי� חוקיות חשבוניות המס שנמסרו לנתבע, כפי שמצאו ביטוי בי

 35  היתר בסיכומיו, לא נסתרו.
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 1לפיכ
, הימנעות הנתבע מתשלו� דמי השכירות כסדר� מש
 השני�, ואי תשלו� כל סכו�  .46

 2אינה יכולה לעמוד, והיא מהווה  !במש
 כשנה וחצי  ,2017ינואר בגי� דמי השכירות מחודש 

 3  הפרה יסודית של הסכ� השכירות המקימה לתובע זכות לביטולו.

  4 

 5  סיו" השכירות

  6 

 7בנוס(, מעיו� בהסכ� השכירות עולה כי לא נקבעה בו תקופת שכירות מוגדרת ולא נקבע בו  .47

 8  מועד לסיומה של תקופת השכירות.

  9 

 10" קובע, כי תקופת השכירות תהא תקופת השכירות ותנאיהות, בפרק "להסכ� השכיר 5סעי(  .48

 11חודשי�, שא(  12חודשי� ותתחדש אוטומטית מיד ע� סיומה לתקופות נוספות בנות  12בת 

 12  ה� יתחדשו אוטומטית, כל עוד לא תהיה לכ
 מניעה על פי המוסכ� בהסכ�. 

  13 

 14אפשרותו של הנתבע בלבד " עוסקי� בהפסקה/סיו" השכירותלהסכ� בפרק " 43!41סעיפי�  .49

 15  להביא לסיו� תקופת השכירות.

  16 

50.  � 17על א( האמור, אי� להניח כי אומד דעת� של הצדדי� כוו� ליצירת התקשרות לצמיתות, שכ

 18  התקשרות כזו, אינה יכולה ליצור קשר של שכירות. 

  19 

 20בהתא� לדי�, שכירות היא זכות אשר הוקנתה בתמורה להחזיק בנכס ולהשתמש בו "שלא  .51

 21לחוק  3ובסעי(  1971 !לחוק השכירות והשאילה, תשל"א 1לצמיתות", כאמור בסעי( 

 22), 25/6/12( גורג כלאסני נ' מונתהא מגדלאני 3595/12. ראו: רע"א 1969!המקרקעי�, תשכ"ט

 23  :11סעי( 

  24 

 25נוגעת לחיובי" על פי החוזה היא שאי� ה" נצחיי", וה" "אכ�, "הנחת היסוד ה

 26מטבע" זמניי". החיוב החוזי שוא+ לקיו", והוא פוקע ע" הקיו"" [ראו: ד' 

 27)]. שכירות מקרקעי� מוגדרת מפורשות כזכות 2011( 4פרידמ� ונ' כה� חוזי" כר& ד 

 28שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעי� ולהשתמש בה" שלא לצמיתות [ראו: 

 29לחוק המקרקעי�]. טענותיה" של המבקשי" מכוונות לכ& שלמשיבה אי�  3 סעי+

 � 30למעשה כל יכולת לממש כרצונה את זכויותיה בנכס המצוי בבעלותה. ברי כי אי

 31  לתת לכ& יד."

  32 

 33הנתבע א( אישר זאת בעצמו בחקירתו. לכשנשאל הא� הוא סבור כי לתובע אי� זכות לסיי�  .52

 34  לפרוטוקול).   12" (עמ' ח לאלנצאת השכירות אתו לנצח, השיב: "

  35 
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 1יתירה מכ
, הואיל ובהסכ� השכירות לא נקבעה תקופת שכירות מוגדרת ומסוימת או מועד  .53

 2לסיו� תקופת השכירות, אני סבורה כי לתובע הזכות לסיי� את השכירות על ידי מת� הודעה 

 3, תשל"א (א) לחוק השכירות והשאילה19לנתבע תו
 זמ� סביר מראש, בהתא� וכקבוע בסעי( 

– 1971:  4 

  5 

 6לא הוסכ" על תקופת השכירות, או שהצדדי" המשיכו לקיימה לאחר   (א) 19"

 7תו" התקופה שהוסכ" עליה בלי לקבוע תקופה חדשה, רשאי כל צד לסיי" את 

 8  השכירות על ידי מת� הודעה לצד השני זמ� סביר מראש."

  9 

 10) הנ"ל, סעי( 25/6/12( מגדלאניגורג כלאסני נ' מונתהא  3595/12א( בעניי� זה ראו: רע"א  .54

10:  11 

  12 

 13"ככלל, תקופת שכירות הינה כפי שקבעו הצדדי" במסגרת החוזה שערכו 

 14ביניה". יחד ע" זאת, בא" המשיכה השכירות להתקיי" א+ לאחר תו" התקופה 

 15עליה הסכימו הצדדי", זאת מבלי לקבוע תקופה חדשה, רשאי כל צד לסיי" את 

 16ד השני שתישלח על פי הכללי" המקובלי" השכירות באמצעות מת� הודעה לצ

 17; ע"א 1971	(א) לחוק השכירות והשאילה, התשל"א19בשיטתנו (ראו סעי+ 

 18), פסקה 27.7.2008שוור2 נ' רמנו+ חברה לסחר וציוד בניה בע"מ ([פורס" בנבו], 

 19  לפסק דינו של השופט ס' ג'וברא� (להל�: עניי� שוור2)]." 54

  20 

 21ונות בעניי� דרישת התובע לסיו� השכירות כמפורט לעיל, בי� הצדדי� הוחלפו תכתובות ש .55

 22לרבות דרישה לפינוי מושכר, נספח י"ז לכתב ההגנה. א� לא די באלה, הרי נפסק זה מכבר 

 23שאי� חובה לשגר בהכרח הודעת ביטול לצד שכנגד אלא, כפי שנקבע בפסיקה, כדי "...

 24ית המשפט. לעניי� זה, מפני" להראות על הרצו� לשי" ק2 לחוזה די בעצ" הגשת תובענה לב

 25...". (ראו: ע"א (חי')  רבינובי2 נ' שלב הקואופרטיב המאוחד להובלה בע"מ 11/84אנו לע"א 

 26והאסמכתאות אשר הובאו  28) עמ' 6/10/15( קר� הדר בע"מ נ' מרי" איטח 15!05!56057

 27 בע"ממרי" איטח נ' קר� הדר  7488/15בהרחבה בגדרו. להשלמת התמונה ראו ג� רע"א 

)31/12/15.(  28 

  29 

 30בנסיבות לעיל, לא מצאתי להידרש לטענות נוספות שהעלו הצדדי�, ואני סבורה כי די באמור,  .56

 31  כדי להביא לקבלת התביעה.

  32 

 33בשולי הדברי�, אני סבורה עוד כי התנהלות הנתבע בגדרי ההלי
, לרבות באשר לאי הגשת  .57

 34  חר( החלטות בית המשפט בעניי� זה, ראוי שתיזק( א( היא לחובתו. ,סיכומיו במועד

  35 

  36 
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 1  סו+ דבר

  2 

 3  להתקבל. –אשר על כ�, די� התביעה  .58

  4 

 5  ולהשיבו לתובע כשהוא נקי מכל אד� וחפ2. 15/10/18אני מורה לנתבע לפנות המושכר עד יו�  .59

  6 

60.  
 7וזאת תו
 בצרו( מע"מ כחוק,  / 5,000הנתבע ישל� לתובע הוצאות ושכר טרחת עו"ד בס

 8  ימי� מהיו�, אחרת יישאו הצמדה וריבית מהיו� ועד התשלו� בפועל. 30

  9 

  10 

  11 

  12 

 13  , בהעדר הצדדי�.2018אוגוסט  12, א' אלול תשע"חנית� היו�,  

                   14 

 15 

  16 

  17 

  18 




