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 פסק די�

  1 

 2  הצדדי& וטענות התביעה תמצית

  3 

 4 שכר להחזר בדרישה בעליה כנגד דירה שוכר של, � 23,474 של ס� על כספית תביעה לפני  .1

 5 ופיצוי, החשמל חברת של שגוי חוב לייחוס וטענה כדי� שלא שנוכה שנטע� פיקדו� החזר, דירה

 6  .כ� בשל כספי

  7 

 8 דירה להשכרת הסכ# על חתמו, בר תומר מר, ושותפו הוא, תביעתו בכתב התובע לטענת  .2

 9 מיו# שתוקפו), "הדירה": להל�( יפו אביב תל, 13 בנימי� נחלת ברחוב בבניי� התובע שבבעלות

 10 יו# עד הצדדי# בהסכמת נוספת לתקופה הואר� ההסכ#. 31.5.2016 יו# ועד 14.5.2015

30.5.2017 )� 11  )."השנייה התקופה": להל

  12 

 13, הדירה ממוקמת בו הבניי� במעטפת שיפוצי# החלו, התובע טוע� כ�, השנייה התקופה במהל�  .3

� 14 פנה כאשר. כ� על הודעה קיבל שהתובע מבלי, למגורי# ראוי בלתי הפ� שהמקו# באופ

 15 חיי באיכות הקשה הפגיעה נוכח. חודש תו� יסתיימו שהשיפוצי# בכ� הרגיעו האחרו�, לנתבע

 16 חוזה של מוסכ# סיו# או דירה שכר להפחתת בדרישה לנתבע האחרו� פנה, נטע�, התובע

 17  . בשלילה נענתה פנייתו אול#, השכירות

  18 

 19 לא הדבר א�, מחלי* דייר למצוא התובע ביקש, התובע לבקשת נענה לא שהנתבע שעה  .4

 20 התקופה תו# לפני הדירה את התובע פינה, משכ�. השיפוצי# נוכח, התובע לטענת, הסתייע

 21 לחיוב התובע עתר, כ� בגי�). להל� שיפורט כפי, הפינוי למועד באשר חלוקי# הצדדי#( השנייה

 22 הדירה בשכר חלקו ובגי�), � 1,535( 2017 פברואר חודש עבור הדירה משכר חלק בגי� הנתבע

 23  ).� 12,280( השכירות תקופת תו# עד, כלל בדירה התגורר לא בה# חודשי# שלושה עבור

  24 

 25 מפיקדו� � 1,000 של ס� הנתבע ניכה, הצדדי# בי� ההתחשבנות בסיו#, כי וטע� הוסי* התובע  .5

 26  .לנכות# מקו# היה ושלא, בדירה שנדרשו שיפוצי# בגי� ידו על שהופקד

  27 

 28 שילמו ושותפו הוא ולמעשה, תקיני# היו לא הדירה של החשמל חיבורי כי עוד טע� התובע  .6

 29 דרש כ� ועל, בעצמ# החשמל עבור שילמו לא אשר נוספי# צרכני# שכללו, חשמל חשבונות
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 1 לחשבונות ביחס טענתו התובע פירט, המשפט בית ולשאלת, בדיו�. כ� בגי� � 6,124 של השבה

 2 בחשבו� זו טענה לפי שנכללה( סמוכה ודירה הדירה עבור שילמו ושותפו הוא לפיה, החשמל

 3. לבניי� בכניסה הטקסטיל חנות של החשמל חשבו� את שילמה הסמוכה והדירה), התובע של

 4, כ� אכ� כי, התובע לטענת כ�, האחרו� לו מסר, הטקסטיל חנות בעלי ע# התובע של בשיחה

 5  ).8+18 שורות, לפרוטוקול 7 עמוד( לנתבע ישירות שלו החשמל חשבו� את שיל# הלה וכי

  6 

 7 לטענת. התובע טענות את) 12.9.2018( המשלימי# ובטיעוניו הגנתו בכתב הכחיש הנתבע  .7

 8 כנדרש חיוביו כל את לשל# התובע ועל, באיחור, 25.6.2017 ביו# רק פונתה הדירה, הנתבע

 9  .השכירות הסכ# פי על

  10 

 11 ובכלל, הבניי� את לשפ-יפו  אביב תל מעיריית דרישה קיבל, 2016 שנת בסו* כי, פירט הנתבע  .8

 12 הבניי� את הגדירה העירייה, הנתבע לטענת. הבניי� בחזית מהמרפסות שנפל טיח שיפו- זה

 13, הבניי� בחזית, 2017 פברואר בחודש, פיגומי# להרכיב נאל- הדרישה ולאור מסוכ� כמבנה

 14  . הצבע וחידוש הרופ* הטיח קילו* לצור�

  15 

 16 בימי לא א�, 15:00 ועד בבוקר 8:00 השעות בי� כחודשיי# נמשכו העבודות כי, ציי� הנתבע  .9

 17 דרישת פי על, הנתבע לטענת, נעשה השיפו- כל. אומני# יריד במקו# נער� שאז, ושישי שלישי

 18. זו לדרישה ייענה שלא ככל הנתבע כנגד הליכי# בנקיטת איו# תחת, יפו אביב תל עיריית

 19, בנייה או שבירה עבודות או חשמליי# במכשירי# שימוש כללו לא העבודות כי טע� הנתבע

 20 האפשרות מהדיירי# נמנעה לא השיפוצי# ובמהל�, רעש היה לא ולכ�, בלבד וצבע טיח אלא

 21 כל לתובע להשיב אי� כי סבור שהנתבע, מכא�. עצמ� בדירות להשתמש או למרפסות לצאת

 22  .שכירות דמי בגי� סכו#

  23 

 24 חוסר בגי� � 600 לו חייב נותר התובע כי, הנתבע טע�, כדי� שלא פיקדו� נוכה כי לטענה בנוגע  .10

 25 צביעת לטובת נזקפה והיתרה, השנייה בתקופה בחוזה שהוסכמו כפי הדירה שכר בתשלומי

 26  . אותה עזב שהתובע לאחר וניקיונה הדירה

  27 

 28 הנתבע הכחיש, החשמל בגי� תשלומי# לו להשיב הנתבע על כי התובע טענת לעניי�, לבסו*  .11

 29 על, שגויה גביה או יתר לגביית טענות שיש וככל, זה בנושא יריבות כל לו אי� כי, הטענות את

 30  . החשמל חברת קרי, השירות לספק לפנות הנתבע

  31 

 32 הגיש היו# באותו כי, לנתבע נודע זה ובמעמד, הצדדי# במעמד דיו� התקיי# 22.7.2018 ביו#  .12

 33 במעמד עתר הנתבע. לעיונו הועברו לא אלו א�, המשפט בית לתיק נוספי# מסמכי# התובע

� 34 של הבירור את לדחות ביקש כ� שעשה לאחר א�, ולבדק# במסמכי# לעיי� לו לאפשר הדיו

 35  .מטעמו משלימי# וטיעוני# מסמכי# הגשת תו�, התביעה

  36 
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 1  .התביעה בירור נדחה אלה מטעמי#  

  2 

 3 ביו# התקיי# בתביעה והדיו� 6.9.2018 ביו# הנתבע ידי על הוגשו המשלימי# הטיעוני#  .13

28.10.2018.  4 

  5 

 6  והכרעה דיו�

  7 

14.  � 8 ולטיעוני למסמכי# התייחסות תו�, טענות והשלימו העידו הצדדי# לפני שהתקיי# בדיו

 9  .השני הצד

  10 

15.  � 11. והארכתה בו הקבועה השכירות תקופת, החוזה כריתת עצ# לגבי הצדדי# בי� מחלוקת אי

� 12 תו# לפני בהסכמה החוזה את לסיי# התובע לבקשת סירב הנתבע כי, מחלוקת ג# אי

 13 מדמי להפחית או) 8+9 שורות, לפרוטוקול 8 עמוד, הנתבע עדות( בו שנקבעה השנייה התקופה

 14  . השכירות

  15 

 16 נמנע כי ולקבוע התובע עמדת את לאמ- לנכו� ראיתי זו בתביעה העיקרית לשאלה באשר  .16

 17  .השכירות למטרת ראוי שימוש בדירה לעשות מהתובע

  18 

 19 אביב תל עיריית של מכתב צור*, עצמו הנתבע ידי על שהוגשו המסמכי# באסופת, ראשית  .17

 20 את מסכ� שהדבר משו#, הבניי� חזית את לשפ- הנתבע נדרש בו 23.11.2016 מיו# יפו

 21; הרופפי# והבטו� הטיח גושי להורדת היתר בי� הנתבע נדרש, ש#. במקו# והשבי# העוברי#

� 22 בחצר והגגוני# המרפסות לתיקו�; הקדמית בחזית והגזוזטראות המרפסות לתיקו

 23  . הגג מעקב ולתיקו�; לקויי# מדרגות משטחי לתיקו�; הפנימית

  24 

 25+ו ב נספחי#( השימור צוות ע# מתוא# להיות השיפו- נדרש, לשימור במבנה שמדובר משו#  .18

 26 שנטע� כפי, בלבד הבניי� חזית צביעת של שיפו- על מדובר אי� כי, למדי# אלה ממכתבי#). 1/ב

 27 הכרזת את לבטל היתר בי� מטרתו אשר, יותר רחב בהיק* שיפו- על אלא, הנתבע ידי על

� 28  . כמסוכ� הבניי

  29 

 30 בית לתיק צור* העתק� אשר, טקסט הודעות באמצעות הצדדי# בי� בהתכתבות, שנית  .19

 31, פיגומי# מכוסה זו כאשר, המרפסת של תמונה לנתבע התובע שלח), 22.7.2018 ביו#( המשפט

 32 ההודעה. בה השימוש את המונע באופ� רבי# בניי� וחומרי טיח בשאריות מכוסה ורצפתה

 33 כי, לראשונה, הנתבע טע� זה ובמעמד), 2/ת( בדיו� הוצגה התמונה את הכוללת המקורית

 34 לנתבע נשלחה התמונה שכ�, התובע עדות את מקבלת אני. זה בבניי� אינה שבתמונה המרפסת

 35 חזר וא*, רלוונטית לא בתמונה מדובר כי הכחיש לא הוא עת ובאותה, 6.3.2017 ביו# עוד

 36, התובע ובפרט, הדיירי# לטובת הוא השיפו- כי, ידו על שנשלחה התשובה בהודעת, ואישר
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 1 על מדובר כי, התובע טענת את לקבל יש, האמור נוכח. במקו# הבטיחות את לשפר מנת על

 2  .השיפוצי# ואופי היק* את אמת בזמ� מייצגת אשר תמונה

  3 

 4 הצדדי# ידי על המשפט בית לתיק צורפה אשר, הצדדי# של אחרת מהתכתבות, שלישית  .20

 5 וטיעונו, אלה בהודעות שנרש# כפי השיפו- והיק* אופי את הכחיש לא מעול# הנתבע כי, עולה

� 6 את שעזב לאחר ג# כי העיד התובע, בנוס*. כבושה עדות בבחינת הינו הדיו� במהל� זה לעניי

 7 הדייר אישר שג# כפי, ממשיכי# השיפוצי# את ראה, אוגוסט בחודש, במקו# ועבר הדירה

 8  . נסתרה לא זו ועדותו, במקו# החדש

  9 

 10 במהל� הדירה בתו� שהוסרט סרטו� המשפט לבית התובע הציג הדיו� במהל� ,רביעית  .21

 11 המתרחשי# השיפוצי# בעקבות הדירה בתו� הרעש, וברור חזק באופ�, נשמע ובו, העבודות

 12 בדירה להישאר מאפשרות אינ� ספק ללא אשר, חזקות חוזרות דפיקות נשמעו. המבנה בחזית

 13  . זמ� לאור�

  14 

 15  . בהקלטה שנשמעו אורג� נגינת צלילי למרות נשמע א* המתואר הרעש כי ואציי� אוסי*

  16 

 17 שנטע� כפי היה, ממנו כתוצאה שנגר# הרעש כי העובדה ואת, השיפו- אופי את מדגי# הדבר

 18 הדירה בגובה ההולכי# פועלי# לראות היה נית� שהוצגה נוספת מראיה, בנוס*. התובע ידי על

 19  .בדירה ראוי שימוש לעשות היכולת על לכשעצמו המקשה דבר, הפיגומי# על

  20 

 21 לראות אי� וכי, ההקלטה בוצעה ויו# שעה באיזו ברור לא כי, זה לעניי� לטעו� ביקש הנתבע  .22

 22 תאושש אשר ראיה כל הציג לא הוא, זאת ע#, העת כל במקו# ששרר למצב דוגמה משו# בכ�

 23  . זו טענה

  24 

 25 משמעותי באופ� פגע השיפו- כי עולה התובע ידי על שהוצגו מהראיות, הנכו� הוא ההפ�  .23

 26  .ידו על הושכרה בו במועד שהייתה כפי, בדירה השימוש ביכולת

  27 

� 28, שכ�, הבניי� של החיצוני בחלקו בוצע שהשיפו- מקו# ג# נכו� האמור כי אציי� זה לעניי

 29 וה� אליה הגישה ה�, הרעשי# ה�: בדירה השימוש על, ממשי באופ�, השפיע הוא, כאמור

 30  .המרפסת

  31 

 32 חוזה את שהפר כמי בנתבע רואה אני, התובע הסכמת ללא השיפוצי# ומשנעשו, משכ�  .24

 33 בהתחייבותו עמד לא שהנתבע כ�, מהותי באופ� השתנה המושכר שבו באופ�, השכירות

 34 השכירות מטרת כי, מינה נפקא אי�, זה לעניי�. שהושכר הנכס את התובע לטובת להעמיד

 35 במקו# אישית עבודה ביצע התובע כי, הנתבע של טענתו בעוד, בלבד כמגורי# בחוזה הוגדרה
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 1 בשימוש והדומיננטית העיקרית המטרה כי, השתכנעתי שכ�), לקוחות שקיבל נטע� וא*(

 2  . מגורי# הייתה בדירה

  3 

 4 קובע). "השכירות חוק": להל�( 1971+א"תשל, והשאילה השכירות לחוק 15 סעי*, ועוד זאת  .25

� 5  :כדלקמ

  6 

 7 השכירות למטרת בו להשתמש השוכר מ� ונמנע מקרקעי� המושכר הנכס היה) א"(

 8 החוזה את ביטל לא והשוכר אליו הגישה בדרכי או במושכר הקשורות נסיבות מחמת

 9 המשכיר; כאמור נמנע שהשימוש הזמ� בעד השכירות דמי מתשלו� הוא פטור, כ� בשל

 10 לפני השוכר לו הודיע א� זולת, החוזה את לבטל, העני� בנסיבות סביר זמ� כעבור, רשאי

 11  .השכירות דמי מתשלו� הפטור על מוותר שהוא כ�

 12 האמורות הנסיבות על השוכר ידע לא החוזה כריתת בעת א� רק יחול האמור הפטור) ב(

 13 לראות� עליו היה ולא אות� ראה לא או, עליה� לדעת עליו היה ולא) א( קט� בסעי 

 14  ."למנע� היה יכול ולא, מראש

    15 

 16 קבע) 1979( 712, 701) 1( לד י"פד, מ"בע' ושות פרפורי נגד מ"בע כרמל שלמה, 240/77 א"בע  .26

 17  :כי, השכירות לחוק 15 לסעי* בהתייחסו, המשפט בית

  18 

 19    מ�מ�מ�מ�    להפיקלהפיקלהפיקלהפיק    אפשרותאפשרותאפשרותאפשרות    חוסרחוסרחוסרחוסר: : : : בתכליתבתכליתבתכליתבתכלית    פשוטפשוטפשוטפשוט    הואהואהואהוא    לללל""""הנהנהנהנ    15151515    סעי סעי סעי סעי     שלשלשלשל    ביסודוביסודוביסודוביסודו    המונחהמונחהמונחהמונח    הרעיו�הרעיו�הרעיו�הרעיו�""""

 20    לאלאלאלא. . . . השכירותהשכירותהשכירותהשכירות    דמידמידמידמי    תשלו�תשלו�תשלו�תשלו�    מחובתמחובתמחובתמחובת    השוכרהשוכרהשוכרהשוכר    אתאתאתאת    פוטרפוטרפוטרפוטר, , , , המוסכמתהמוסכמתהמוסכמתהמוסכמת    התועלתהתועלתהתועלתהתועלת    אתאתאתאת    המושכרהמושכרהמושכרהמושכר

 21    גור�גור�גור�גור�    עקבעקבעקבעקב    ההנאהההנאהההנאהההנאה    מניעתמניעתמניעתמניעת    בי�בי�בי�בי�    זהזהזהזה    בהקשרבהקשרבהקשרבהקשר    להבדיללהבדיללהבדיללהבדיל, , , , בהיגיו�בהיגיו�בהיגיו�בהיגיו�    ולאולאולאולא    בדי�בדי�בדי�בדי�    לאלאלאלא, , , , צידוקצידוקצידוקצידוק    ראיתיראיתיראיתיראיתי

 22    עילהעילהעילהעילה    עקבעקבעקבעקב    אואואואו, , , , למושכרלמושכרלמושכרלמושכר    גישהגישהגישהגישה    שלשלשלשל    אפשרותאפשרותאפשרותאפשרות    חוסרחוסרחוסרחוסר    עקבעקבעקבעקב    ההנאהההנאהההנאהההנאה    מניעתמניעתמניעתמניעת    לבי�לבי�לבי�לבי�    עצמועצמועצמועצמו    במושכרבמושכרבמושכרבמושכר

 23   ..."..."..."..."אחרתאחרתאחרתאחרת    חיצוניתחיצוניתחיצוניתחיצונית

  24 

 25 במועד השיפוצי# בביצוע לצור� מודע היה לא שהתובע כ� על חולקי# אינ# הצדדי#  .27

 26, בנוס*. הנתבע ידי על נטע� לא ג# והדבר, תוקפו בהארכת או השכירות בהסכ# התקשרותו

 27, כי אציי�. השיפו- לביצוע העירייה לדרישת שהביאו הנסיבות את למנוע היה יכול לא התובע

� 28 כי טע� לא הנתבע. עליו נכפו ואלו, השיפוצי# את שיז# הוא לא שהנתבע מינה נפקא אי

 29, שהוא כפי החוזה של לקיומו לדאוג היה הנתבע ועל, בוטל לא זה מקרה ובכל, סוכל החוזה

 30  .נעשה לא זה דבר. לקיומו אחרת מתכונת על התובע ע# להסכי# או

  31 

 32 שעל הרי, בדירה ראוי שימוש לעשות ממנו שנמנע כמי בתובע לראות יש ממנו למועד באשר  .28

 33 הקיי# הקושי דבר לו והודיע לנתבע בכתב התובע פנה 9.2.2017 ביו#, לפני המונח החומר פי

 34 הראוי השימוש מהתובע נמנע זה ממועד החל כי קובעת אני משכ�. השיפוצי# בעקבות

 35  .בדירה

  36 
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 1 חודש עבור – השכירות בדמי חלקו מחצית של בשיעור – חלקי לפטור בתביעתו עתר התובע  .29

 2 החודשי# עבור השכירות מדי מלא לפטור וכ�, עוד התגורר בדירה)ופה זו (בתק 2017 פברואר

 3  .זו עתירתו מקבלת ואני, 2017 ומאי אפריל, מר-

  4 

30.  � 5 שבו מהיו# הבית ועד ותשלומי השכירות בדמי מחלקו לפטור התובע זכאי, האמור בהינת

 6 לנתבע התובע ל"דוא הודעת: 2017 פברואר חודש מחצית( בדירה הראוי השימוש ממנו נמנע

 7  .30.5.2017 ביו# השכירות חוזה לתו# ועד) 9.2.2017 מיו#

  8 

 9נוספי# בגי� ועד בית. לכ�, התובע  � 35+ו � 3,000חלקו החודשי של התובע בשכר הדירה הוא   

 10  .� 10,622זכאי להשבת הסכומי# ששולמו עבור שלושה חודשי# וחצי ובס� כולל של 

  11 

 12 את להוכיח עליו המוטל בנטל עמד לא התובע, החשמל חברת חוב בעניי� התובע לטענת באשר  .31

 13 ביו# כי מצוי� ובו) 1/ת( 19.7.2018 מיו# חשמל חברת למכתב הפנה התובע .טענותיו

 14 עצ# למעט, דבר כמעט אותנו מלמד אינו זה מכתב. בדירה לקוחות החלפת בוצעה 19.10.2017

 15 מחלוקת אי�, מקו# מכל. החשמל חברת ברישומי נעשה הדבר בו והמועד הלקוחות החלפת

 16 הדיירי# את לעדות לזמ� התובע ביכולת היה, מנגד. בדירה התובע התגורר לא זה במועד כי

 17  .כ� עשה לא והוא מלמטה הטקסטיל חנות מחזיקי ואת לדירה שצמוד בנכס שהחזיקו

  18 

 19 הוא כי להוכיח עליו המוטל הנטל את הרי# התובע כי סבורה אינני העניי� בנסיבות, כ� על  .32

 20  .בה# לשאת עליו היה שלא חשמל לחברת בתשלומי# נשא

  21 

 22 הנתבע בידי מסר כי, העיד התובע + � 1,000 ס� על מפיקדו� כדי� שלא הקיזוז לטענת באשר  .33

� 23 רק הנתבע השיב מתוכ# אשר), השכירות לחוזה 6.3 סעי*, במזומ�( � 6,000 ס"ע פיקדו

 24 של בגובה דירה שכר לשל# התובע על שהיה משו# ה� זה סכו# ניכה, הנתבע לטענת. � 5,000

 25 2017 מאי בחודש שנפרעה שההמחאה שעה, בית ועד בגי� תשלו# בתוספת לחודש � 6,000

 26 6,020 של ס� על הייתה 2017 אפריל בחודש שנפרעה וההמחאה בלבד � 5,520 ס� על הייתה

 27  .עזיבתו לאחר הדירה את לצבוע שנדרש משו# וה�, בלבד �

  28 

 29 בגבוה יהיו בדירה השכירות דמי כי קובע, השנייה לתקופה וה� המקורי ה�, השכירות חוזה  .34

 30 בס� המחאות מסר אכ� כי, העיד התובע. בית וועד דמי � 70 בתוספת, לחודש � 5,950 של

 31 כי, בעדותו ציי� הנתבע. יעלו לא השכירות שדמי סוכ# כי, טע� א�, 2017 בשנת � 6,000

 32 ולכ� � 6,000 של לס� השנייה בתקופה יעלו השכירות דמי כי שסכו# הצדדי# בי� הוסכ#

 33  .לעיל המפורטות ההמחאות שתי למעט, � 6,070 של ס� על עמדו שנמסרו ההמחאות

  34 

35.  � 35 סוכ# א�), � 70( בית וועד בתוספת � 5,950 ס� על היה אכ� ההסכ# כי, הנתבע העיד בדיו

 36  ).11+13 שורות, 10 עמוד( השנייה בתקופה � 6,000 ס� על בהסכמה נקבעו השכירות דמי כי
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  1 

 2 השכירות חוזה של העתק) 22.7.2018 מיו#( מטעמו המסמכי# לקוב- ציר* עצמו התובע  .36

 3  של ס� על יעמדו השכירות דמי כי, יד בכתב, נרש# שבו הראשו� שבעמוד, השנייה לתקופה

 4 דמי א# מדוע, להסביר ידע לא התובע, כ� כמו. � 70 של בסכו# בית ועד בתוספת � 6,000

 5 חודשי למרבית � 6,070 של סכו# על המחאות לנתבע מסר, השנייה בתקופה עלו לא השכירות

 6  ). אחר סכו# על, כאמור, שהיו 2017 ומאי אפריל בחודשי# המחאות שתי למעט( השכירות

  7 

 8 דמי נקבעו השנייה בתקופה כי, קובעת אני, לפני שהובאו הראיות ונוכח, אלה בנסיבות  .37

 9 החודשי# בגי� התובע שיל# כ� ועל, בית ועד בגי� � 70 בתוספת � 6,000 ס� על השכירות

 10 זה סכו# לקזז הנתבע היה רשאי, כ� על. במצטבר � 600 של בחוסר 2017 מאי+ו 2017 אפריל

� 11  . מהפיקדו

  12 

 13 הנתבע ידי על ראיה כל הובאה שלא הרי, וצביעתה הדירה ניקיו� בגי� � 400 לניכוי הנוגע בכל  .38

� 14  .נדחית והטענה זה לעניי

  15 

 16, הדירה שכר הפרשי בגי�, בלבד � 600 של סכו# מהפיקדו� לקזז רשאי היה הנתבע, כ� על  

 17  .העוד* � 400 של הס� את לתובע להשיב ועליו

  18 

 19 תקופת תו# עד בדירה להתגורר נותר אחר דייר, הנתבע שלטענת הג# כי, אציי� סיכו# לפני  .39

 20 בנסיבות כי סבורני, השכירות דמי למלוא הנתבע זכאי ומשכ�), התובע של השות*( השכירות

� 21, הדי� בפסק כמפורט מחיובו פטור הוא מקו# ומכל החוזה את לבטל רשאי היה התובע העניי

 22 לקיימו להמשי� מעוניי� ושהיה בחוזה הנתבע ע# קשור עדיי� שהיה, נוס* אד# כי והעובדה

 23 הדירה את עזב הנוס* הדייר( השכירות בדמי חלקו את לקבל התובע של מזכותו משנה אינה

 24 קיומו בהמש� מעוניי� היה הנוס* שהשות* ככל)). 7+8 שורות, לפרוטוקול 7 עמוד( 1.6.2017+ב

 25 בהתא# מחלקו לפטור זכאי התובע א�, כ� לעשות זכותו – בדירה השינויי# חר* – החוזה של

 26  .לאמור

  27 

 28  ומסקנות סיכו&

  29 

40.  � 30  .בחלקה מתקבלת התביעה כי, עולה המקוב- מ

  31 

 32 כולל בסכו#, לעיל כמפורט), בית ועד תשלומי כולל( השכירות בדמי חלקו להחזר זכאי התובע  

 33  .� 10,622 של

  34 

 35  .� 400 של בסכו# שנוכה מהפיקדו� חלק להשבת התובע זכאי, כ� כמו  

  36 
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 1  .החשמל לחברת הנוגעי# סכומי# להשבת, כאמור, זכאי אינו התובע  

  2 

 3 מיו# וריבית הצמדה יישא זה סכו#. � 11,022 של ס� לתובע הנתבע ישל#, האמור נוכח  .41

 4  ).13.12.2017( התביעה הגשת

  5 

 6  ).משפט בית אגרת כולל( � 1,000 של בס� משפט הוצאות לתובע הנתבע ישל#, בנוס*  .42

  7 

 8 הצמדה יישאו אחרת שכ�, הדי� פסק קבלת מיו# ימי# 30 תו� ישולמו האמורי# הסכומי# כל  .43

 9  .בפועל המלא התשלו# ועד מהיו# פיגורי# וריבית

  10 

44.  � 11 מקבלת ימי# 15 תו� יפו אביב בתל המחוזי המשפט לבית לערער רשות בקשת להגיש נית

 12 .הצדדי# אצל הדי� פסק

  13 

 14  , בהעדר הצדדי#.2018נובמבר  04, כ"ו חשוו� תשע"טנית� היו#,  

                   15 

 16 

  17 

  18 

  19 




