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  שופט טל חבקיןה לפני כבוד
 
 :תובעיםה

 
 חן סגמן 1.

 036016277 ת"ז
 שירלי סגמן 2.

 040796385 ת"ז
 
 נגד

 
 058618679 ת"ז איילה הר ציון  :נתבעתה

 1 
<#1#> 2 

 3 

 4 נוכחים:  

 5 ב"כ התובעים עו"ד אלי מור  

 6 התובעים בעצמם 

 7 ובנה ירין נחאיסיהנתבעת בעצמה 
 8 
 9 

 10 פרוטוקול

 11 

 12 :ביהמ"ש

 13 .31.12.20 -קראתי את החומר וראיתי שהנתבעת מסכימה לפנות אם זה יהיה ב

 14 

 15 :מוזהרת לומר את האמת הנתבעת

 16 ראיתי את ההחלטה שיש דיון היום.  הוא לא שלי. 23.11.20המסמך שנמצא בתיק מיום 

 17 אני לא מיוצגת.  

 18 

 19 :ביהמ"ש

 20 30צר לי, אבל אין זכות לייצוג משפטי.  החוק מחייב לקבוע דיון ולהכריע בתיקים מהסוג הזה תוך 

 21יום ממועד כתב הגנה, ולכן גם לא יכולתי לדחות את הדיון כפי שביקשתם. כרגע, אני מבקש להבין 

 22שמע אותן בחפץ לב, ואם יש הגנה אדחה את התביעה ואם אין הגנה לא מה טענות ההגנה שלכם, א

 23 תהיה לי ברירה אלא לתת פס"ד לפינוי. 

 24 

 25 :הנתבעת

 26 2018הם טוענים שהפרתי חוזה וכביכול אני לא עומדת בתשלומים. יש ביננו חוזה חתום עד שנת 

 27יום צריכה  120י אני תוך ומאז אנו ללא חוזה על הדירה. יש חוזה לפינוי בינוי, אם יש פינוי בינו

 28 לפנות את הדירה. 

 29 
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 1 ביהמ"ש:

 2 יום לאחר הודעה מראש.   120יום לפני פינוי בינוי אלא כתוב  120לא כתוב שזה 

 3 

 4 :הנתבעת

 5אם רוצים לפנות אותי אין לי התנגדות. אני מבקשת ארכה סבירה כדי שאוכל למצוא דירה. אני 

 6תית מאוד קשה, לצורך העניין. לא יילי מחלה רא רוצה ארכה בת חצי שנה. אני בסיכון גבוה, יש

 7עבדתי במשך שלושה חודשים, הייתי בחל"ת בבית, המצב הכלכלי היה לי קשה ואולם שילמתי את 

 8השכירות. לא פספסתי תשלום שכירות מעבר לחודש אחד. אני שומרת עליהם על הנכס. אני רק 

 9לכלי שלי לא מאפשר. הם התחייבו שאני דירה הזו. כרגע המצב הכבבאה לישון שם. גם לי לא נוח 

 10יכולה להישאר בעל פה. תמיד ההסכם ביננו היה בע"פ שאני יכולה להישאר בדירה עד הפינוי בינוי. 

 11 יש לי תמלול של הקלטה שערכתי.

 12 

 13 לבקשת ביהמ"ש, אני נותנת עותק מהתמלול לעו"ד של התובעים.   

 14 

 15 ין. ביהמ"ש עושה הפסקה עד שב"כ התובעים יסיים לעי 

 16 

 17 :ב"כ התובעים

 18לאחר ששמעתי את ההקלטה. אני אומר כי עקרונות השיחה אושרו. לגבי הלו"ז, השיחה התקיימה 

 19 לאחר שנשלח מכתב התראה ולפני הגשת התביעה. 

 20 

 21  :ביהמ"ש

 22קראתי את תוכן השיחה, ונאמר שכל עוד הצדדים מסתדרים, אז אפשר להישאר עד הפינוי בינוי, 

 23בכתב התביעה נטען שהצדדים לא הצליחו להגיע להסכם כתוב, ובעצם  עד שהקבלן יתן הודעה.

 24אין הסכם. אז לפי הדין, אם אין הסכם אז אפשר להודיע לכם על סיום היחסים תוך  2018משנת 

 25זמן סביר ולבקש כי תפנו. אם הייתם מגיעים להסכמות והיה נחתם הסכם אז זה משהו אחר, אבל 

 26 לכם להישאר שם.אם אין הסכם, אז יש קושי לאפשר 

 27 

 28 הנתבעת:

 29את הדירה. הבת שלי צריכה ללדת כל יום היא בחודש יה לפנות חוזרת ואורמת שאין לי בעאני 

 30תשיעי וצריכה לבוא לגור אצלי לזמן קצר. הבת שלי גרה בבאר שבע. אני לא יכולה לבוא לגור אצלה, 

 31ת אצלי בדירה. אין לי חוב אני עובדת. המצב לא מאפשר לי לבוא לגור אצלה. גם לה לא נוח להיו

 32דמי שכירות, שילמתי את הכל. יש לי מסמכים המתעדים את זה, שהם יודעים שאני לא מחסירה 

 33מהם שקל. בחיים לא קיזזתי מהם שקל. אין לי בעיה לפנות את הדירה אני צריכה זמן סביר. זו 
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 1אין לי עניין להישאר  תקופת קורונה. אנשי נרתעים ללכת לראות דירות. אם אמצא דירה לפני אפנה

 2 שם בניגוד לרצונם. 

 3 

 4 :ב"כ התובעים

 5לפנים משורת הדין ומבלי להודות בכל טענה, נסכים לתנאים הבאים  שמעתי את דברי הנתבעת.

 6יום, כפי שביהמ"ש הציע תחילה. בכפוף לכך  שישולמו את החוב בקיזוז  60המצטברים, לפנות תוך 

 7לחודש. אי תשלום  10-לחודש, לאחר ששמענו כי המשכורת נכנסת לה  ב 11-וכן ישלמו את שכה"ד ב

 8 ה המידי של הנתבעת מהדירה לרבות אפשרות לפתוח תיק הוצל"פ מיד. שכה"ד במועדו, יביא לפינוי

 9 

 10יום, בתנאי שלא תהיינה תביעות עתידיות מצד  90לפי הצעת ביהמ"ש, אנו נסכים לפנות תוך 

 11 הנתבעת כלפי התובעים.

 12 

 13   :הנתבעת

 14 טוב.מבקשת הפסקה אני לא חשה אני 

 15 

 16 : ב"כ התובעים 

 17 אנחנו עומדים על הוצאות משפט.  

 18 

 19 :ביהמ"ש 

 20ביהמ"ש שיקף לנתבעת ולבנה סיכון וסיכוי, הסביר להם שלפי העובדות של התיק, התביעה צריכה 

 21להתקבל זאת מהטעם שאין הסכם בתוקף. הנתבעת ביקשה הפסקה וזו תינתן לה. אך מובהר, שאם 

 22 הנתבעת לא תחזור לדיון, אצטרך לתת פס"ד בהעדרה. 
<#2#> 23 

 24 החלטה

 25 רבע שעה הפסקה.
<#3#> 26 

 27 
 28 במעמד הנוכחים. 01/12/2020, ט"ו כסלו תשפ"אניתנה והודעה היום 

 29 

 
 

 טל חבקין, שופט

 30 
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 1 
 2 

 3 לאחר הפסקה 

 4 

 5 הבן של הנתבעת מוזהר לומר את האמת

 6הי אלא נכונה. יש חוזה בע"פ. לראייה הם קיבלו כסף כל הזמן הזה. כך שאני לא  הטענה שאין חוזה

 7מבין את העניין שאין חוזה וצריך לפנות אותנו. יש חוזה.  דבר שני, במסגרת הסכם הפשרה, הוא 

 8אחי הגדול חתם עליו   סכין על הצוואר וזו לא פשרה.  ביררתי מהיכן הגיע המסמך שחתמנו על זה.

 9ע לפרשה כי הוא הבין שביהמ"ש רוצה. הוא עשה את זה כדי לחסוך את הוצאות במטרה להגי

 10המשפט של אמי, הבין כי אין לה כסף לשלם. לכן הגענו לכאן. אנו לא נוותר על זכויותיה. העובדה 

 11כי היא גרה בבית הזה,  כי היא היתה צריכה לשלם כסף על צבע של הדירה לאחר בלאי של שמונה  

 12רה שפכטל ורטיבות למען השוכרים הבאים שלהם. מהיכן העזות המצח כי היא שנים, תיקוני תק

 13תוותר על זכויותיה.  יש כאן תמלול המעיד כי הם מבינים שההוצאות לא היו צריכים להיות עליה. 

 14הם היו צריכים לבוא לראות את הדירה וכי היא היתה במצב לא סביר.  ברצוני לציין, כי התנהגותם 

 15ימי היתה שוכרת טובה, היא  העדיפה  לוותר על אוכל תרופות. אחי הגדול שהוא פשוט פוגענית. א

 16עו"ד דרש לתבוע אותם מספר פעמים כי הוא ידע לאן זה יכול להגיע. אחי הגדול הבין לאן 

 17הסיטואציה יכולה להגיע איתם. הוא הבין כי אין חוזה בכתב היא עלולה לפגוע באמי ולכן הוא אמר 

 18ל למען חוזה כתוב. אמי לא ניתסה לבורח כל זה כתוב. היו הסכמות בע"פ לה כי צריכים לפעו

 19 במהלכן הפתיע הזוג סגן לאמא שלי להישאר בדירה עד ליום פינוי בינוי.

 20 

 21 מוזהר כדין: 1התובע 

 22 משיב לביהמ"ש:

 23אומר הבן של הנתבעת שאתם הסכמתם בע"פ שהנתבעת תמשיך לתגורר בנכס עד הפינוי   ש.

 24 ך לטענה?בינוי. מה תשובת

 25תשובתי כי בכפוף לחתימת חוזה ולמתן שיקים, לאחר מספר ימים נשלחה הודעת  ת.

 26וואטסאפ, שלא ינתנו שיקים. מבחינתי עקב הפגיעה באמון לא יכול להמשיך דין ודברים 

 27אים אם אין לי בטוחונות. מבחינתי השיקים היו בטחונות. ברגע שקיבלתי את ההודעה כי 

 28מ נגמר. ניסתי לסגור את העינים מבלי ללכת לביהמ"ש, "Uכי המלא ניתנו שיקים הבנתי 

 29 אמרו כי לא ניתנו שיקים ונגמר הסיפור.

 30 ביהמ"ש שואל את הנתבעת האם היא רוצה לשאול את מר סגמן שאלות?

 31 הנתבעת: כן. 

 32 על סמך מה נטען על פגיעה באמון? ש.

 33בן הגדול שלה.  אני אלך כל הנושא של השכירות, של חוזה השכירות מתנהל מולה ומול ה ת.

 34עוד אחורה מבחינתי העמידה על השיקים היתה כי היה פיגור בתשלום. לא תמיד נעשה 
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 1באותו תאריך. לראייה גם כאשר אשתי הציעה להשתתף בחמישים אחוז, בעלות הרטיבות, 

 2ולאחר שהבנו כי אנו לא מגיעים לעמק השווה, אשתי ביקשה ממנה לא לקזז. היא החליטה 

 3 מקזזת. אני רציתי בטחונות על הנכס. כי היא 

 4 שנים בלי בטחונות, לא ביקשת? 6איך יתכן  ש.

 5 התעוררתי. זו זכותי.   ת.

 6 

 7 ב"כ  התובעים:

 8לאחר האורכה שניתנה, במסגרת נספח א' לכתב התביעה,  31.07.18-הסכם השכירות הסתיים ב

 9להערכת הסכם שכירות  עמוד אחרון. כאשר נספח ב שצורף לכתב התביעה הוא חלק מאותו נספח

 10והינו מסמך העומד בפני עצמו. הנתבעת סירבה לחתום על הסכם שכירות חדש כאשר בנה, ששמו 

 11ו"ד התנהל מול התובעים ומול עוה"ד של התובעים הקודמים. כאשר בקשתם הליגיטימית ציון ע

 12. התקבלה של תובעים להגיע להסכם שכירות ולקבל שיקים, כמו כל הסכם שכירות רגיל לא נענתה

 13תגובתה של הנתבעת, נספח ו', בה מודיעה שהיא לא תמסור המחאות. אבקש לקבל את התביעה 

 14 ומבקש הוצאות.

 15 

 16 בנה של הנתבעת:

 17הדבר העיקרי שחשוב לי להדגיש, כי לא היתה לנו כוונה להגיע למשפט, נסינו להגיע לפשרה, זה 

 18נכפה על אימי.   אני מבקש להתחשב בנסיבות, לא נעשתה הפרה אמיתית של החוזה, היא קיימה 

 19 טותו לאורך כל הזמן ולא נגרע מהם שקל. 

 20 

 21  :הנתבעת

 22 אין לי מה להוסיף. 

 23 
<#4#> 24 

 25 פסק דין

 26 

 27 . 1984-לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 4תביעה לפינוי מושכר לפי פרק ט"ז לפניי 

 28 

 29העובדות הצריכות לעניין אינן שנויות במחלוקת. הסכם שכירות שנכרת בין הצדדים  .1

 30. ההסכם הוארך בהתנהגות לתקופה בלתי מסוימת. שלב מסוים עמדו 31.7.2018הסתיים ביום 

 31ש. הצדדים לא הגיעו לעמק השווה, שבשלב מסויים השיבה התובעים על כך כי יחתם הסכם חד

 32הנתבעת שלא ימסרו שיקים. אין חולק שלא נחתם הסכם חדש. על כן הודיעו התובעים ביום 

 33התביעה  22.9.2020על רצונם שהנתבעת תפנה את הדירה, ומשלא עשתה  כן, הוגשה ביום  8.9.2020
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 1תחייבות בלתי חוזרת לפנות את הדירה כהודעה דנן.  כמו כן יש להוסיף, כי הנתבעת חתמה על ה

 2 יום וזאת במסגרת פרויקט פינוי ובינוי, אלא שהודעה זו אינה עילת הפינוי. 120מראש של 

 3 

 4פה, ושהיתה שוכרת טובה זה שנים. היא שמרה -הנתבעת טוענת להגנתה שנכרת הסכם בעל .2

 5אינן יכולות לשמש הגנה מפני על הנכס, ובתוך כך ספגה נזקים כתוצאה מרטיבות. טענות אלו 

 6 התביעה. אשר לטענה שנכרת הסכם בהתנהגות, הרי שהטענה הנכונה במובן זה שכול עוד הנתבעת

 7המשיכה להתגורר במושכר והתובעים הסכימו לכך, תקופת השכירות הוארכה לפרק זמן בלתי 

 8ו מהנתבעת מסויים בדרך של התנהגות. ואולם, מקום שהמשכירים עמדו על סיום ההסכם ודרש

 9לפנות את הדירה,  ההסכם בהתנהגות בא אל סופו ובלבד שניתנה התראה סבירה די זמן מראש על 

 10, שבה נדרשה הנתבעת לפנות את 8.9.2020סיום ההסכם. ההתראה שניתנה במכתב הביטול מיום 

 11ולם, ימים, היא לכל הדעות, לא סבירה. וא 5, לא היתה סבירה. התרעה של 13.9.2020הדירה עד יום 

 12מאז שנשלח מכתב ההתראה  ועד היום, המדובר בפרק זמן סביר לסיום ההסכם לפינוי, ועד היום 

 13 התביעה התגבשה וגם אין ממנה הגנה. 

 14 

 15נותר לדון בשאלת ההוצאות. מחד גיסא, יש לשקול את טענת הנתבעת שלפיה ביקשה  .3

 16להשיג פשרה ולהימנע מלהגיע לבית המשפט. מאידך גיסא, ההתנהלות לא איפשרה להשיג פשרה, 

 17שכן גם להצעת בית המשפט, הנתבעת, באמצעות בנה האחר שהוא עורך דין, לא הסכימה ובית 

 18ביעה, כאמור, היא מוצדקת, שכן הנתבעת גם היום לא הסכימה לפנות המשפט נדרש לקיים דיון. הת

 19במסגרת פרקי הזמן שהוצעו, ולא התאפשר להשיג הסכמה. אבהיר שאיני זוקף את חוסר ההסכמה 

 20ם, חודשי 3-בלחובת הנתבעת, שכן התובעים התנו הסכמה לתקופת שכירות נוספת, ולדחיית הפינוי 

 21תבעת סירבה וזו זכותה המלאה. עם זאת, בשורה התחתונה, הגשת בוויתור  של ההגנה על טענות. הנ

 22התביעה היא מוצדקת ודרושה, משלא שוכנעתי שללא התביעה הנתבעת היתה מפנה את הדירה. 

 23לתובעים היו הוצאות ראליות העולות על הסכום המינימלי. מדובר בסכומים שהתובעים הוציאו 

 24ימצאו בחסרון כיס וינזקו. עם כל ההבנה למצב מכיסם, ואם לא אפסוק את הסכומים, התובעים 

 25האישי של הנתבעת, ולנקודת מבטה הסובייקטיבית שניסתה למנוע את הדיון, איני סבור שיש מקום 

 26לפטור מהוצאות על חשבון התובעים. עם זאת, אסתפק בשכר טרחה מינימלי ולא ראלי, תוך 

 27 התחשבות במצב האישי. 

 28 

 29לא יאוחר מיום  פסק דין לפינוי הנתבעת מהמושכרתן סוף דבר: התביעה מתקבלת. ני .4

 30. ככל שהנתבעת לא תפנה במועד זה, יהיו התובעים זכאים לפתוח תיק הוצל"פ ולבצעו 15.1.2021

 31ללא צורך במסירת אזהרה והתראה לפני פינוי וזאת כפוף לתשלום דמי שכירות שוטפים, שישולמו 

 32ר שאין בפסק דין בכל חודש. לא ישולמו דמי השכירות, פסק הדין יהיה לפינוי מיידי. מובה 11-עד ה
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 1זה כדי לגרוע מטענות ההגנה במסגרת תביעה שיגישו, אם יגישו, ולא יקום מעשה בי דין בעניין 

 2 תשלום דמי השכירות. 

 3 

 4 וכן באגרת התביעה.₪  5,500הנתבעת תישא בשכר טרחת ב"כ התובעים בסך  .5

 5 

 6 יום. עותק נמסר לצדדים. 45זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך  
 7 
<#5#> 8 

 9 
 10 במעמד הנוכחים. 01/12/2020, ט"ו כסלו תשפ"אניתן והודע היום 

 11 

 
 

 טל חבקין, שופט

 12 

 13 ויגוצקי אליזבת ידי על הוקלד


