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 2 א. כללי

 3במבנה באזור התעשייה ברקן )המושכר כהגדרתו השוכן לפינוי מושכר,  עהיפניי תבל .1

 4 (.המושכרבכתב התביעה יכונה להלן: 

 5 ב. רקע עובדתי תמציתי

 6 השכירות הסכםהסכם שכירות )להלן:  1.....בין התובע לבין הנתבע ואחר נכרת ביום  .2

 7בע והאחר את , צורף כנספח א לכתב התביעה(. על פי האמור בהסכם, ישכרו הנתההסכםאו 

 8 1.....המושכר, המצוי על קרקע שהתובע הוא בעל הזכויות והמחזיק בה, וזאת למשך שנה, מיום 

 9 4.לחודש וישולמו בכל  ₪ 0,444. נקבע כי דמי השכירות יעמדו על סך של 1..1...9ועד יום 

 10בחודש, וכי בסיום תקופת השכירות ישיב הנתבע לתובע את המושכר במצב טוב ותקין, הכל 

 11כמפורט בהסכם השכירות. עוד נקבע בהסכם כי "כל ארכה, הנחה, ויתור או נקיטת צעדים, לא 

 12ייחשבו כויתור על איזו מזכויות הצדדים עפ"י הוראות חוזה זה או על פי כל דין, אלא אם נערכו 

 13 להסכם(. 0.בכתב ונחתמו בידי הצדדים" )סעיף 

 14המושכר מן התובע גם בשנים להשלמת התמונה העובדתית יצוין כי הנתבע שכר את  .3

 15לצורך אחסון, והכל  14.2ספטמבר  חודש, ואף עשה במקרקעי התובע שימוש החל מ14.0-14.9

 16ג -)ההסכמים צורפו כנספחים ב שנים קודמותשנכרתו בין הצדדים בכתובים בהתאם להסכמים 

 17 התביעה(.לכתב 

 18 טענות הצדדיםעיקרי ג. 

 19, וביום 1..1...9להסתיים כאמור ביום  תקופת השכירות על פי הסכם השכירות עמדה .4

 20. בכתב התביעה נטען כי הנתבע הפר , היינו שבועות ספורים קודם לכן, הוגשה התביעה1..1..9

 21בין היתר נמנע מלשלם דמי שכירות מלאים החל מחודש , ואת הסכם השכירות בשורה של הפרות

 22כר. התובע הוסיף וטען ואף תפס חזקה בחלקים אחרים של המבנה שאינם המוש 14.1ספטמבר 
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 1התביעה הוגשה גם בשל היר שלא יפנה את המושכר עם תום תקופת השכירות, וצכי הנתבע ה

 2 .הפרה צפויה זו

 3 והנתבע אכן לא פינה את המושכר.השכירות חלפה, תקופת השכירות מכוח הסכם  .5

 4. הנתבע טען הנתבע, בין היתר, כי התובע לא הוכיח את זכותו במושכר בכתב ההגנה .6

 5)הגם שהתובע נמנע  14.1כי הוא שילם את דמי השכירות עד לחודש אוקטובר סיף וטען הו

 6הוא נמנע  14.1מלמסור לו קבלות על תשלומים אלה(; וכי עבור חודשים נובמבר ודצמבר 

 7מלשלם דמי שכירות, וזאת כ"סעד עצמי", כלשונו, ולחלופין כמימוש זכות קיזוז. לטענת הנתבע, 

 8ובכך גרם לגניבת פריטים מעסקו של הנתבע בשווי של  ,המושכר לאחר התובע מסר את מפתחות

 9 1.מלשלם דמי שכירות )ראו סעיף זה מצדיק את הימנעותו נזק כספי כי  . הנתבע טען₪ 04,444.

 10לא תפס כי הנתבע תפס חזקה בנכסים שאינם המושכר טען אשר לטענה כי הוא לכתב ההגנה(. 

 11 יקה אותם ותחזק אותם לתועלתו ולתועלת התובע.נחזקה כלשהי בנכסים הנזכרים, אלא 

 12סיום תקופת השכירות טען הנתבע כי בין הצדדים המשך שהותו במושכר לאחר לבנוגע 

 13מושכר ואף חלק נוסף של להמשיך ולשכור את ה)"אופציה"( הוסכם בעל פה שתינתן לו אפשרות 

 14תאים והעבירו לתובע כבר למשך שלוש שנים נוספות. הנתבע טען כי הוא חתם על חוזה מהמבנה 

 15צורף כנספח ג בחתימת הנתבע )המסמך  יו, אולם התובע נמנע מלחתום על14.1בחודש מרץ 

 16 לכתב ההגנה(.

 17 ד. הדיון בהליך

 18בנו והנתבע. הדיון היה סוער,  ,העידו התובעזה  . בדיון14...9.יום התקיים בהדיון בהליך  .7

 19במהלך הדיון נעתרתי מספר והחקירות הנגדיות ארכו זמן לא מבוטל, ספק רב אם לצורך. עם זאת, 

 20פעמים לבקשות בא כוח הנתבע להאריך את משך החקירות מטעמו )הארכה שהשפיעה גם על 

 21להוכיח את את ההזדמנות על מנת ליתן לצדדים  ,זאת .משך החקירה מטעם בא כוח התובע(

 22 .גרסתם

 23בתום העדויות סיכמו הצדדים את טענותיהם. הסכמה לא הושגה, ויש אפוא להכריע  .8

 24 בתביעה.

 25 

 26 

 27 ה. הכרעה
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 1 להתקבל. התביעהדין  .9

 2האם הפר הנתבע את הסכם השכירות באיזו הצדדים ייחדו חלק ניכר מטיעוניהם לשאלה  .11

 3אלא שלטעמי, אין כל . ובייחוד באי תשלום מלוא דמי השכירות ,מן ההפרות שלהן טען התובע

 4די בכך שתקופת השכירות על פי הסכם  ,שכאן לצורך הכרעה בהליךצורך להכריע בשאלה זו. 

 5 אפרט. מחייב כלשהו לגבי הארכתה.הסכם השכירות הסתיימה, ולא הוכח שנכרת 

 6כבר ביום שכירות הסתיימה כפי שכבר צוין, אין חולק כי על פי הסכם השכירות תקופת ה .11

 7לפיה הוא יוכל להמשיך ש ,הנתבע טען כאמור כי בין הצדדים התגבשה הסכמה בעל פה. 1..1...9

 8שלא היה  ,את תקופת השכירות למשך שלוש שנים נוספות )ואף לשכור חלק נוסף של המבנה

 9כירות בלתי חלק מן המושכר המקורי(. את טענתו זו סמך הנתבע על מסמך הנושא כותרת "חוזה ש

 10לתובע לצורך חתימה מצדו. הוכן ונחתם על ידו, ונמסר  לדבריומוגנת לבית עסק סטנדרטי", ש

 11עד  2.214.1.-שנים החל ב .לעניין תקופת השכירות נאמר במסמך כי "תקופת השכירות הינה 

 12לפרוטוקול שורה  2ראו גם עדות הנתבע בעמוד ההדגשה הוספה; " )שנים 3אופציה ל  9.2.12.1

 13מנגד,  טען, התובע (.9שורה  1.עד עמוד  10שורה  .., וכן בעמוד 9.שורה  1עד עמוד  17

 14 בדיעבד לצורך ההליך שכאן.אותו צר יאלא את המסמך האמור, העביר לו כלל לא הנתבע ש

 15הסכמה בעל בדבר גרסת הנתבע גם על פי שכן , בעלי הדין ין גרסאותאיני נדרש להכריע ב .12

 16אין חולק כי הסכמה זו לא מצאה את ביטויה , בנוגע לשינוי תנאי השכירות שבהסכם המקורי פה

 17להסכם השכירות  0.במצב דברים זה חלה הוראת סעיף  .במסמך כתוב וחתום על ידי שני הצדדים

 18 כי המקורי, שכאמור קובעת

 19כל ארכה, הנחה, ויתור או נקיטת צעדים, לא ייחשבו כויתור על איזו 

 20אלא אם הצדדים עפ"י הוראות חוזה זה או על פי כל דין,  מזכויות

 21 )ההדגשה הוספה(           נערכו בכתב ונחתמו בידי הצדדים

 22טעון מסמך בכתב החתום על השכירות כי שינוי של הוראות הסכם  ,הצדדים קבעו, אפוא

 23לעניין עדרו של מסמך כזה, קשה לקבוע כי גובש בין הצדדים הסכם מחייב יידי שניהם. בה

 24)להשלכותיה האפשריות של  על פי בחירתו תקופת השכירותלהאריך את  ו של הנתבעפשרותא

 25-.01271-4ם( -מחוזי יא )"תתנייה מעין זו, במישור המהותי ולכל הפחות במישור הראייתי, ראו 

 26 ((.9.1.14.0) 90-99, פיסקאות נחמיה נ' גורסד 1.

 27רשת, לא שוכנעתי שההסכמה בעל פה מעבר לדרוש אוסיף כי גם לולא אותה תניה מפו .13

 28 , התגבשה כדי הסכם מחייב.כזו בין הצדדים, ככל שהייתה
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 1ערך את המסמך נספח ג ומסר אותו לתובע על מנת שיחתום הוא הנתבע טען כי , ראשית

 2על מנת ליתן עצמו סבר שבמסגרת יחסי הצדדים, נתבע הכי מסקנה תומכת ב. טענה זו עליו

 3. סברה שניהםעלות על הכתב ולהיחתם על ידי עליה למחייב, בעל פה תוקף הנטענת שהסכמה ל

 4, שמכוחה לא מבוטלתמתיישבת עם העובדה שמדובר בהסכמה בעלת משמעות של הנתבע זו 

 5. להימשך פי ארבעה מתקופת השכירות שעליה הוסכם במקורהכוללת עשויה תקופת השכירות 

 6עיגנו את הסכמותיהם במסמכים בעבר דדים, שהצ ביןהקודם אף מתיישבת עם הנוהג  סברה זו

 7)ראו למשל  משמעותיים פחותעניינים התייחסו ל סכמות אלההכתובים כלשהם, גם כאשר 

 8פירוט התשלומים נספח ו לכתב ראו את כן  ; כמוד לכתב התביעה-ההסכמים שצורפו כנספחים ג

 9 התביעה(.

 10במילים שלה טוען הנתבע מופיעה במסמך שינוי תקופת השכירות ההסכמה ל, שנית

 11; למי היא נתונהו התנאים למימוש האופציההמסמך לא מפרט את שנים":  9"אופציה ל הלקוניות 

 12ואפילו שיעור לכל שנה בנפרד או לשלוש שנים כיחידה אחת; מתייחסת האם האופציה מציין לא 

 13 0, ראו סעיף "לשנה שנייה")ההתייחסות היא רק  התקופהלמלוא יחס בלא נקבע דמי השכירות 

 14. חסר זה בפרטים מעורר ספק בשאלה (9-9לפרוטוקול שורות  1למסמך וכן עדות הנתבע בעמוד 

 15הייתה מסויימת דייה  –שאותה העלה הנתבע על הכתב לטענתו  – אם ההסכמה הנטענת בעל פה

 16בעל פה שאם הייתה הסכמה כלשהי מסקנה תומך בהוא בכל מקרה , ומחייבהסכם כדי להפוך ל

 17)וראו דברי הנתבע עצמו  מחייבלבד, ולא גובשה להסכם בוכללית היא הייתה הסכמה עקרונית 

 18, לגבי האפשרות שהתובע לא היה שבע רצון מהוראות המסמך ועל 0לפרוטוקול שורה  1בעמוד 

 19 .כן לא חתם עליו(

 20, הנתבע טען שההסכמה בעל פה מצאה את ביטויה במסמך שצורף כנספח ד שלישית

 21בהמשך השבוע יהיה חוזה חדש שמשקף נאמנה את ההסכם , אשר התייחס לכך ש"לכתב התביעה

 22 ;שכלל לא הוצג 1....11מתייחס לחוזה מיום אלא שטענה זו עוררה קושי: המסמך הנזכר . בינינו"

 23צוין בו כי חוזה זה "תקף לאותו יום"; כי הוא "זמני )עד שבוע ימים("; וכי "ההסכם הנוכחי בוצע 

 24" )הנוסח כפי שהוא ושום דבר ולו מעברנת לנסות שכירות משנה עם ]שוכרת משנה אחרת[ על מ

 25לשכירות משנה ניסיונית "ושום כולו קשה לראות במסמך המתייחס  במקור, ההדגשה הוספה(.

 26שמכוחו יוכל הנתבע  ,הסכם מחייב בין הצדדיםקיומו של דבר ]לא[ מעבר", ככזה המלמד על 

 27 9עמוד )וראו את עדות התובע בעניין ב למשך שלוש שנים נוספותלשכור את המבנה כולו 

 28 .(9שורה  0עד עמוד  99 לפרוטוקול שורה
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 1לערעור על  ,ומטענותיו בסיכומים ו הנגדית של התובעהנתבע ייחד חלק ניכר מחקירת .14

 2הלכה ולעשות בו שימוש במישור התכנוני. אלא ש ,זכות התובע להחזיק במושכר במישור הקנייני

 3היא כי שוכר אינו יכול לכפור בזכויותיו של המשכיר שמכוחו הוא הגיע אל המושכר מושרשת 

 4מעיקרא. כך בייחוד כאשר הכפירה בזכויות מועלית כטענת הגנה מפני תביעת פינוי כמו במקרה 

 5, אשר באה מכוחו שכאן, שכן בכך שומט השוכר את הקרקע מתחת לזכותו שלו להחזיק במושכר

 6ם( -(; ת"א )מחוזי י10....1.) אוחנה נ' עיריית בת ים .221.ו למשל: ע"א )רא של המשכיר

 7מנהל מסדר האבות של נוטרדם דה ציון בירושלים נ מדור חברה לבניין ולפיננסים  70291.

 8חאן עדן בע"מ נ' מול גולן  0191-41-41.(; ע"א )מחוזי מרכז( 101.) 120, 177פ"מ לב  בע"מ

 9ם( -(; ת"א )מחוזי י179.) 40., 11( .פ"ד ל) נסים נ' פאשה 994279(; ע"א 2.0.14.4.) בע"מ

 10מחוזי (; ת"א )112..19.2) 9, פיסקה מנהל הווקף המוסלמי בירושלים נ עו"ד סגל 1.9219

 11 ,הסכם השכירותלא למותר לציין כי ((. 112..2..9) 10, פיסקה מרום נ' דואק 1109219( פהחי

 12קובע מפורשות כי "המשכיר הנו בעל  ,ום על ידושמכוחו קיבל הנתבע את החזקה במושכר וחת

 13בהם הוא שוכן )ראו הזכויות והחזקה הייחודית והמחזיק בפועל" במושכר ובמקרקעין ש

 14טענות אלה של הנתבע לפיכך, ה"הואיל" הראשון להסכם השכירות, נספח א לכתב התביעה(. 

 15 שכאן. תביעהאינן יכולות לסייע לו בכלפי זכויות התובע במושכר ובמבנה 

 16שילם צורך להכריע בטענות ההדדיות בנוגע לשאלה האם כאמור  נוכח מסקנתי, לא ראיתי .15

 17כמו כן לא ראיתי צורך להכריע  14.1.1הנתבע לתובע את מלוא דמי השכירות עד חודש אוקטובר 

 18לשלם את דמי השכירות עבור להימנע מהנתבע רשאי בטענות ההדדיות בנוגע לשאלה האם היה 

 19 2.טענתו בדבר קיזוז נזקי הגניבה הנטענתמכוח  ,שלאחר מכןהחודשים 

 20כי המחלוקת אינה מתאימה להידון כתביעה  –לראשונה  –יצוין כי בסיכומיו טען הנתבע  .16

 21שיהוי תום ההליך ובלפינוי מושכר, ויש להעביר את הדיון בה לסדר דין רגיל. טענה זו הועלתה ב

 22( לתקנות סדר הדין .יג)ב()1.0-יג)א( ו1.0יב יחד עם 1.9ניכר, ודי בכך כדי לדחותה )ראו תקנות 

                                                 
משקף את לכתב התביעה נספח ו שצורף כיצוין כי לא הייתה מחלוקת בין הצדדים שהמסמך במאמר מוסגר  1

עיקר המחלוקת נעוצה בשאלה האם היה מקום לזקוף איזה מן הסכומים על חשבון כי נראה  .הסכומים ששולמו

 .חובות נטענים אחרים של הנתבע לתובע

)ראו  הודעה כתובההנתבע הודיע לתובע על קיזוז זה בעלה שלא מן המסמכים שהוצגו כי בקשר לכך יש להעיר  2

בעניין נזקיו  הנתבע לתובעבמסרון ששלח  יתר על כן,. (0-9.לפרוטוקול שורות  ..גם עדות הנתבע בעמוד 

, נספח ה לכתב 1.....17ראו מסרון מיום )" לתביעה עתידיתציין כי הוא "ש]ומ[ר את הזכות הוא הנטענים 

 במסגרת כתב ההגנה. לראשונהבכתב הנתבע לכאורה העלה טענת הקיזוז את  (., ההדגשה הוספהההגנה
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 7מתוך  6

 1דווקא עולה לכאורה כי הנתבע כתב ההגנה מ(. לא זו בלבד, אלא ש120.-התשמ"דהאזרחי, 

 2יש להתעלם מעניינים נוכח סדר דין זה שבו הוגשה התביעה, ואף טען כי סדר הדין השלים עם 

 3סבורני כי אין כל מניעה לעיל שפורטו הטעמים ן מסוימים שהועלו בכתב התביעה. מכל מקום, מ

 4 .לגופהגם יש לדחות את הטענה  , וממילאלהכריע בהליך בסדר הדין שבו הוא הוגש

 5 . סיכוםו

 6על הנתבע לפנות את המושכר וכל חלק אחר של המבנה  .התביעה מתקבלת ,נוכח האמור .17

 7נספח ג שצורף כהמסמך ובין מכוח הסכם השכירות בין מכוח )עה שבו הוא מחזיק ימושא התב

 8 .(לכתב ההגנה

 9ימים מאז המועד שבו  0.לעניין מועד הפינוי, הרי שבשים לב לכך שממילא כבר חלפו  .18

 10היה על הנתבע לפנות את המושכר; למשך השכירות שעליה הוסכם במקור, שאינו ארוך יחסית; 

 11של מספר מלבד אחסנה במקום ואין לי פעילות  מקוםבני גם לא נוכח "אכי לדברי הנתבע עצמו 

 12זמן היערכות שמהם עולה כי הוא לא אמור להידרש ל, (.-1לפרוטוקול שורות  ..פריטים" )עמוד 

 13ניהם שניכרו מטענים הרגשיים בינוכח ה ,רצון לסיים את יחסי הצדדים בהקדם; ולמשמעותי

 14בשים לב לכל  – אירועים שבגינם הוגשו תלונות הדדיות למשטרהלבמהלך הדיון ואף הביאו 

 15בהתאם להוראות סעיף את הנכס  יותירהנתבע  .1.1.14 בוצע עד ליוםינוי יפהני מורה כי אלה, א

 16 להסכם השכירות. ....

 17ה בפסיקכך שלעניין הוצאות המשפט ושכר טרחת עורך דין, הרי ששני הצדדים עמדו על  .19

 18לפרוטוקול  9.עמוד טענות התובע ב)ראו ך הארויש ליתן משקל ממשי להיקף הדיון בעניין זה 

 19(. בשים לב לתוצאת ההליך ולהיקף הטרחה 0-9שורות  0.עמוד טענות הנתבע בו ,90-99שורות 

 20ובשכר טרחת עורך דינו בסך של  ,₪ 144,.הסבירה בו, יישא הנתבע בהוצאות התובע בסך של 

7,944 ₪. 21 

 22 ניתן להשיג על פסק הדין בהתאם להוראות הדין. .21

 23 , בהעדר הצדדים.0202ינואר  61, י"ט טבת תש"פניתן היום,  

          24 

 25 
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