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 בנימין בן סימון  רשם הבכירה כבוד בפני 

 
 

 תובעים
 
 נעם שרם.1
 עומרי דוד.2

 
 נגד
 
 

 נתבעים
 
 יובל שמעוני.1
 לילך שמעוני.2

 
 
 
  

 פסק דין
 

 

 חדרים מהנתבעים 2שכרו דירה בת והנתבעים שכנגד )להלן: "התובעים"( התובעים  .1

 ברחוב ניסים בכר בירושלים.  והתובעים שכנגד )להלן: "הנתבעים"( 

 

סתיים ביום תו 1.12.18חל ביום תאשר התובעים והנתבעים חתמו על הסכם שכירות  .2

 לחודש₪  4,100 עלות השכירות עמדה על סך של . 10.12.19

 

כי הנתבעים העלימו מהם מידע  ,התברר נמסרה להם, דירהשהלטענת התובעים, לאחר  .3

ביום ואכן,  מהותי ולפיו במגרש הצמוד לבניין התובעים אמורה להתבצע עבודת בנייה.

הגיעו צוותי הרשות  17.3.19ביום הוחל בביצוע עבודות הבניה. לא זו אף זאת;  28.1.19

להתפנות מהדירה עקב קריסת קיר תמך בבניין הסמוך. לכבאות לבניין ודרשו מהנתבעים 

 פינוי, התובעים פינו את הדירה למספר ימים. הבעקבות צו 

 

יעו על עזיבת ובו הוד 19.3.19שלחו התובעים לנתבעים מכתב ביום  ,בהינתן האמור .4

  והם אכן עזבו הדירה במועד זה.  31.3.19הדירה ביום 
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זה שיחייב את הנתבעים בהוצאות הישירות שנגרמו להם התובעים עותרים לבית משפט  .5

; 21.3.19ועד ליום  17.3.19בשל אי עשיית שימוש בדירה מיום ₪  683.33והן: סך של 

ימים בהם אולצו לעזוב  5בשל תשלום ארנונה לעריית ירושלים בגין ₪  45.77וכן, סך של 

מנעה מהם קבלת הנחה שכן בשל עזיבתם את הדירה נ₪,  417את הדירה; וכן, סך של 

מסכום הארנונה  20% שנתית בארנונה שהתובעת כסטודנטית זכאית לה והיא בשיעור של 

בגין ₪  4,100כמו כן עתרו התובעים שבית המשפט יחייב את הנתבעים בסך של  ששולם.

 עגמת הנפש שנגרמה להם. 

 

הם לא היו מודעים לדבר תחילת עבודות הבנייה בבניין הסמוך לדירה  ,לטענת הנתבעים .6

תגוררים בעיר אחרת משכירים את הדירה כאמור, והם אף מהם . לטענתם, שבבעלותם

 ולא בירושלים.

 

נעשה לזמן קצר בלבד, שכן כבר  את הדירה ו וטענו, כי פינוי התובעיםהנתבעים המשיכ .7

דס ולפיו הפגם תוקן וצו הפינוי הוסר. ואכן התובעים התקבל אישור ממהנ 21.3.19ביום 

 . 22.3.19חזרו לדירה ביום 

 

כל טענה של אי נעימות או הוצאה כספית צריכה לחול על כי  ,הנתבעים המשיכו וטענו .8

יזם הפרויקט ועל כן הוא זומן להעיד בבית המשפט. לטענתם, ביום שלמחרת אירוע 

יעקב כהן בפני התובעים באופן אישי כי יפצה אותם על חמשת  היזםהתחייב  ,קריסת הקיר

 שלא התגוררו בדירה. שהתובעים ימי השכירות 

 

 יםהנתבעים הגישו כנגד התובעים כתב תביעה שכנגד ובו טענו כי עליהם לשלם לנתבע .9

וזאת על נאלץ להפסיד ימי  עבודה הנתבע בגין אובדן השתכרות שכן ₪  2,000סך של 

נו הנתבעים שעל התובעים טע ,ות את הדירה לשוכרים פוטנציאליים. כמו כןלהראמנת 

וזאת מאחר שהתובעים הודיעו במפתיע על עזיבת ₪  5,000לשלם לנתבעים סך של 

וכך נאלצו הנתבעים לחתום על הסכם  ,הדירה תוך הפרת החוזה שנחתם בין הצדדים

 בעים. מההסכם שנחתם עם התו₪  500נמוך בסך של במחיר שכירות 



 
 בית משפט לתביעות קטנות בירושלים

  

 ואח' נ' שמעוני ואח'שרם  19034-07-19 ת"ק
 

  
   תיק חיצוני: 

  

 6מתוך  3

 

בטרם המועד הקבוע בחוזה מהווה כמו כן טענו הנתבעים כי עזיבת התובעים את הדירה  .10

 וזאת כאמור בחוזה. ₪  15,000הפרת יסודית של החוזה ומשכך יש לחייבם בסך של 

 

בדיון שבפני חזרו הצדדים על עיקר טענותיהם. יזם פרויקט הבנייה הובא לעדות על ידי  .11

 הנתבעים והעיד כדלקמן: 

 

אני היזם וגם המהנדס של הבניין שם. הבניינים צמודים אחד לשני, היה בניין ישן בזמנו  "

שנת לפני כעשרים שנה בסביבות  1987-שנבנה בערך לפני מאה שנה, אנחנו שם בעלים מ

נבנה הבניין והם בנו בניין חדש ובין שני הבניינים, בסך הכל כמו מחיצה בין שני  2000

בתים. אי אפשר לבנות בלי רעש. אני לא זוכר שדיברתי איתם אבל בסך הכל היו חמישה 

  "ימים. לדירה שלהם לא נגרם שום נזק.

 

עתי למסקנה שדין התביעה העיקרית הגלאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובראיות  .12

 להתקבל בחלקה ודין התביעה שכנגד להידחות. להלן נימוקיי; 

 

בראש ובראשונה אני סבור שהחלטת התובעים להפסיק את ההתקשרות עם הנתבעים  .13

מוצדקת. התובעים שכרו  היא עקב עבודות בנייה בבניין סמוך הכרוכות ברעש ובטרדה

מהדירה ששכרו ללא  ליהנותזכאים הם שוכרים כתקילין. דירה ושילמו עליה טבין ו

על ההסכם התובעים כאשר חתמו כי דומה שאין חולק יתר על כן, . מהותית הפרעה

הכרוכות בטרדה ורעש  צריכים היו לדעת שמתוכננות עבודות בנייה בסמוך לדירה ששכרו

 והנתבעים חדלו משלא גילו להם עניין זה. 

(, 1976) 785( 3)ל ד"פ, שוורץ' נ מ"בע לטכסטיל חברה אתא 44/76 א"ע בענייןכך,  .41

  : כדלקמן נאמר

 של הזכות של המידה-אמת פי-על נמדדת, ערך-כקלת או כממשית, ההפרעה של מידתה"

, וטיבם מקומם עם בהתחשב, מהם הסבירה ההנאה ושל במקרקעין סביר לשימוש הנפגע

http://www.nevo.co.il/case/17923394
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 להציג עלינו אלא, עת ובכל אתר בכל הישימה אבסולוטית מידה-אמת איפוא בפנינו אין

 התובע של הסבירים וההנאה השימוש זכות ואת( הממשית) ההפרעה מידת את זה לצד זה

 פי-על נעשית הסבירות של בחינתה, והזמן המקום בנסיבות סביר מה ולקבוע והנפגע

 ...מהותה של ההערכה ידי-על היינו, אובייקטיבית מידה-אמת

 : לעיל אתא בהלכת נאמר וכן.           15

 פגיעה כדי עד רעש מקים שכנו אם, מגוריו מבית בנוחות ליהנות זכאי איש כל".... 

 זכאי, רציניות והפרעה הטרדה הגורמת במידה, המגורים מבית הרגילים ובהנאה בשימוש

 משתמש רק שהנתבע, לומר תשובה זאת אין. כנגדן להגנה המגורים בבית המחזיק

 מתקבל רק שלא יד-ומשלחי מקצועות הרבה ישנם כי, הדעת על מתקבל שימוש ברכושו

 אין זאת ובכל, בהם שיעסקו הוא ההכרח מן אפילו אם כי, בהם שיעסקו הדעת על

 נוחות את המפריעה במידה מגורים לבתי מקום בקרבת בהם שיעסקו להרשות

 "....יושביהם

  

 לשוכר לאפשר חייב המשכיר כי, נאמר והשאילה השכירות חוקל חוק הצעת במסגרת .61

, נאמר וכן. המשכיר של מצדו הפרעה ללא השכירות תקופת במשך במושכר להשתמש

 למושכר להיכנס כך ולשם במשכיר תיקונים לבצע סבירה עת בכל המשכיר רשאי, כי

  .לשוכר בהפרעה האפשר ככל שימעיט ובלבד

 

 נזק בגין פיצויים נפסקו קמחי ניסים' נ אורן נמרוד 10-02-12638( א"ת) ק"ת בעניין .71

 ההתקשרות במועד מהם הוסתר שקיומם והבניה השיפוץ עבודות עקב, לשוכרים שנגרם

  :השכירות בהסכם

 ודאי, עליהן ללמוד היה ניתן ושלא, הצפויות העבודות על ידעו לא שהתובעים שוכנעתי"             

 השלט מצילום גם עולה כך) הבניין בחצר שהוצב מהשלט, הצפוי ביצוען מועד על לא

 הסתיר שהנתבע היא הגעתי אליה המסקנה(. לטענתם בתמיכה התובעים שהגישו

 כי לחשוב אותם והטעה, עימם ומתן המשא ניהול בעת וחשוב מהותי מידע מהתובעים

 זה היה שלא אף, משמעותיות והטרדות הפרעות ללא למגורים ראויה דירה שוכרים הם

http://www.nevo.co.il/law/5149
http://www.nevo.co.il/case/4713327
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 התובעים. ההסכם את לבטל לתובעים הציע לפיה הנתבע לטענת אשר. לאשורו המצב

 תמשכנה שהעבודות ואמר הרגיעם וזה הנתבע אל פנו הם העבודות כשהחלו כי הסבירו

 הדירה את התובעים התאימו לדירה כניסתם עם. וחצי חודש עד מחודש יותר לא

 הנתבע הבטחת נוכח. במקלחת קיר בבניית והן, שרכשו וציוד בריהוט הן, לצרכיהם

 הקושי, הדירה בהתאמת אז עד שהשקיעו ההשקעה, רב לא זמן תמשכנה שהעבודות

 את לבטל שלא התובעים החליטו, בכך הכרוכות והעלויות חלופית דירה במציאת

, כן על. ביותר סבירה היתה, שפרטו ומהסיבות אלה בנסיבות, התובעים החלטת. ההסכם

 הנזק על לפיצוי התובעים זכאים האמור לאור. זה בעניין הנתבע טענת את מקבלת איני

 ההתקשרות במועד מהם הוסתר שקיומן והבניה השיפוץ עבודות עקב להם שנגרם

 ."השכירות בהסכם

 

התובעים נקלעו למצב שמנע מהם ליהנות מהדירה אותה שכרו ובגינה שילמו ממון רב.  .18

שבבניין בשכנותם מתקיימות עבודות בנייה.  מיד לאחר שהחלו לגור בדירה התברר להם

אכן, ת, קיר תמך הצמוד לבניין קרס והם נאלצו להתפנות מהדירה. לא די בזאבאם 

בענייננו, טענו הנתבעים שהם עצמם לא ידעו מהעבודות המתוכננות, אך אי ידיעתם אינה 

פוטרת אותם מאחריותם כמשכירי הדירה כלפי השוכרים. דומה שברצונם יכולים היו 

 –הגיש הודעת צד ג' כנגד יזם הפרויקט, אך הם בחרו שלא לנקוט מהלך שכזה, ורצונם 

יזם מול המשכירים ולא  מולהחוזית מצד התובעים הינה כבודם. בכל מקרה, היריבות 

 הפרויקט. 

 

אני מורה כי הנתבעים ישלמו לתובעים לאור המקובץ דינה של התביעה להתקבל בחלקה.  .19

ועד  17.3.19בשל אי עשיית שימוש בדירה מיום ₪  683סך של את הסכומים הבאים: 

בגין ארנונה. בנוסף לסכומים אלה  ישלמו הנתבעים ₪  46; וכן, סך של 21.3.19ליום 

יום. לא מן המותר  20הוצאות משפט. סכומים אלה ישולמו תוך ₪  500לתובעים סך של 

להעיר כי ראש הנזק בגין עגמת נפש לא הוכח לאור התקופה הקצרה שמדובר בה וכן לא 

 הוכחו ראשי הנזק האחרים שנטענו. 
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הם על המשכירים, כי האחריות להפסקת הסכם השכירות רובצת  מסקנתי לעיל,לאור  .20

 הרי שדין התביעה שכנגד להידחות. הנתבעים והתובעים שכנגד, 

 

 

 , בהעדר הצדדים.2019דצמבר  07, ט' כסלו תש"פניתן היום,  

          

 

 

 

 


