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 שופטת טל פישמן לויה לפני כבוד
 
 :תתובעה

 
 027752419 ת"ז פזית נשיא

 
 נגד

 
 038023727 ת"ז אלמוג כהן 1. :נתבעיםה

 329979009 ת"ז טל רוזנברג 2.
 1 

 2 
<#1#> 3 

 4 :נוכחים
 5 נשיאמרדכי התובעת בעצמה וב"כ: עו"ד 

 6 הנתבעים בעצמם
 7 

 8 פרוטוקול

 9 

 10 :ב"כ התובעת

 ₪11  4,000בגין חודשיים וחצי שכירות לפי ₪  10,000החוב עומד כיום ע"ס של כלשאלת ביהמ"ש, 

 12 ותשלומי מסים.

 13 

 14 :1הנתבע 

 15זה נכון  הודענו על הסתלקות מהחוזה. ,כדי לחסוך את זמנו של ביהמ"ש, אומר שהנתבעים, אנחנו

 16 הדירה. יושבים כאן התובעים, מדובר בשני תובעים, עוה"ד הוא צד לחוזה.שפינינו את שכתבנו 

 17חוזר שוב על הבקשה. כבר הודענו שיצאנו מהדירה. התובעים נכנסו לדירה ותפסו עליה חזקה. 

 18לשאלת ביהמ"ש, הדירה ריקה היום. ביקשתי את רשות ביהמ"ש להיפגש איתם על מנת למסור 

 19כתבתי בבקשה. המפתח לא אצלי כרגע. המפתח שלי כבר י שלהם את המפתח. זה קצת מסובך, כפ

 20אין לי שום זיקה לדירה ברגע  לפני כמעט חודש פיניתי את הדירה. כי הם פרצו את הדירה. לא עובד,

 21והועברה  2זה. אין שום חפץ שלי בתוך הדירה והדירה פנויה מכל אדם ונכס הנוגעים לי ולנתבעת 

 22על כך הודעה לתובעים ולביהמ"ש. הכל מופיע במסמכים שהגשנו. ביהמ"ש נתן החלטה על אותה 

 23כשאני  שבוע לפני האירוע, התובעים פרצו לדירה, החליפו את המנעול, בזמן שקיים חוזה. בקשה.

 24 מציג זו בקשה לביטול פסק דין. החלפתי את המפתח זה היה אחרי שהיה לי עוד דברים בדירה.

 25 לביהמ"ש מכתב שהתובעים הצמידו לי לדלת הדירה.

 26 

 27 :ב"כ התובעת

 28 אני רוצה לקבל את  .פנינו למשטרה והם הפנו אותנו לביהמ"ש הוא לא רוצה למסור לי את המפתח.
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 1הסכמת ביהמ"ש שאני יכול להחליף מנעול ולתפוס את החזקה בדירה ולא רוצה להשתמש 

 2והוא לא רוצה את המפתח ביקשתי ממנו  אבקש הוצאות.באמצעים נוספים שהחוק נותן לי. כמו כן, 

 3כאחד שפולש לתת לי אותו. זה לא פעם ראשונה שזה קורה, הוא שיטתי והוא מוכר למשטרה 

 4הקצין שכטר במשטרת רמת גן  פעמים. 3-4את זה ולא מפנה. רק בשנה האחרונה הוא עשה לדירות 

 5המ"ש, מהמשטרה ומההוצל"פ וזה כבר מכיר אותו ומטפל בו באופן אישי. הוא עושה צחוק מבי

 6עכשיו הוא פינה את הדירה, לקח לגברת את המקרר והעביר אותו  שנים ואף אחד לא עוצר אותו.

 7למקום אחר ואף אחד לא יודע לאן הוא עבר. איך אפשר לאתר אותו? הוא מתחזה לעורך דין. הגשתי 

 8היא סטודנטית בבר אילן והוריה בארה"ב והיא  2נגדו תלונה בלשכת עוה"ד ובמשטרה. הנתבעת 

 9להראות המון הודעות ווטסאפ שאני יכול להציג שלאף אחת מהן לא מגיבה לפניות אליה. אני יכול 

 10 היא לא עונה.

 11 

 12 :מר פרידמן מאיר

 13ואני גר בקומה ראשונה. מיותר להגיד  79אני בן אני הגעתי כעד מטעם התובעת. אני שכן בבניין. 

 14לי חשוב דבר אחד, כל המים וכל העובש שנוצר אצלי בדירה כל זמן  שאני בניתי את הבית הזה.

 15הוא לא יוצא ולא מוצאים איפה הוא קדח לתוך מערכת המים שבגלל זה עשה את כל הבלגאן הזה ש

 16ולא נתן לנו בכלל להתקרב ולתקן את זה עד היום. אני לא מרוויח בריאות מזה והבחור הצעיר הזה 

 17 אין לו זכות להרוג אותי.

 18 

 19 :1הנתבע 

 20שבאמצעותם הם ריגלו אחרינו לכל מדובר באבא של התובעת שיש לו מצלמות אבטחה במתחם, 

 21 אורך הזמן.

 22 

 23 :ב"כ התובעת

 24 אני מבקש הוצאות שכ"ט ועדים. דין.-לצורך המצאת כתבי בי 1אבקש את הכתובת של הנתבע 

 25 

 26 :1הנתבע 

 27ביהמ"ש. ביהמ"ש כל מה ששמענו מהאדון כאן שהוא עומד מאיים ומעליל עלילות שווא לא כך עובד 

 28עובד לפי ראיות. לבימ"ש כדרכו אין זמן לבדוק כל ראיה בציציותיה. אני מאוד רוצה שביהמ"ש 

 29יעשה זאת כי זה המקום , הזמן וההליך כי האדון טוען שהוא רוצה הוצאות על ההליך ]מצביע על 

 30דירה ומה כיצד הוא יודע מה יש בהוא טוען בשקר שלקחתי את המקרר מהדירה. ב"כ התובעת[. 

 31 הוא פרץ לשם שלוש פעמים. אין?

 32הגשתי הודעת הסתלקות  ב"כ התובעת טען שזייפתי חתימה שלו על החוזה.לעניין ההוצאות, 

 33התובעים יודעים שאנחנו פינינו את  לביהמ"ש וביהמ"ש נתן החלטה על כך. התובעת לא הגיבה.
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 1ש, אני סטודנט למשפטים. הדירה. ביהמ"ש ביקש שיגיבו על זה. הם לא הגיבו. לשאלת ביהמ"

 2אבקש לכתוב שברקע אומר ב"כ התובעת ש"זה לא יקרה", הוא מאיים  אוטוטו מתחיל התמחות.

 3 עליי ומתכוון להזיק לי.

 4 

 5 :2הנתבעת 

 6בעניין ההוצאות, אני רק רוצה שיהיה מצוין בתיק שהוא ]מצביעה על ב"כ התובעת[ צד להליך 

 7 ולתיק.

 8 

 9 :1הנתבע 

 10 י דברים.הם פרצו לדירה וגנבו ל

 11ואומר שהתובעים שלחו אנשים להכות אותנו ואני יכול להראות  1]באמצע ההחלטה נעמד הנתבע 

 12 את זה לביהמ"ש. אני יכול להראות איך הוא שיקר לשוטרי היס"מ[

 13 
<#3#> 14 

 15 פסק דין

 16 

 17ומהתובעת כי הדירה פונתה, כפי הנראה בסמוך למועד הגשת הבקשה ע"י אני מבינה מהנתבעים 

 18השייכים לו  , הדירה גם ריקה מכל אדם וחפץ1כפי שהעיד הנתבע  ,, וכי16.7.2020ביום הנתבעים 

 19 .ולבת זוגתו

 20 ,בגין תשלום שכר הדירה, בשים לב להתראה בדבר הצורך לסיים את ההתקשרותבשים לב לחובות 

 21 , ובשים לב להפרות שונות, כפי שנטען ע"י התובעת2020אשר נשלחו לנתבעים עוד בחודש ינואר 

 22 לפינוי נשוא הליך זה.נראה כי לא היה מנוס אלא להגיש את התביעה נספחים שצורפו, ל םובהתא

 23 כי התובעת רשאית להיכנס לדירה אשר פונתה ולנהוג בה מנהג בעלים.אני מורה בנסיבות אלו, 

 24 יום ע"י הנתבעים לב"כ התובעת. 30אשר ישולמו תוך ₪  5,500שכר טרחה בסך אני פוסקת בנוסף, 

 25 
<#5#> 26 

 27 
 28 במעמד הנוכחים. 03/08/2020, י"ג אב תש"פניתן והודע היום, 

 29 

 
 

 שופטת, פישמן לוי טל

 30 
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 1 שבתאי גוהר רוזי ידי על הוקלד


