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 מרחוב        

       

 

 ₪   400555  + כספית בסך של מהות התביעה: צו עשה
 

 כתב תביעה
 
 תיאור תמצית של בעלי הדין א.

 
בנכס הידוע כגוש   ____בעיר ____הנמצאת ברחוב הבעלים של  דירה  הינם , התובעים  .1

)להלן:  והממוקמת בקומת הקרקע של הבניין המשותף 1תת חלקה   ____חלקה  __

 "(.יםדירת התובע"

 

 נספח א'צילום נסח טאבו מצ"ב לכתב תביעה זה כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן 

 

רישום הרשומה בלשכת  4מעל דירת התובעים בקומה ראשונה ממוקמת דירה מספר  .2

חלקה __" ( וזאת בנכס הידוע גם כגוש המנוחה) להלן: " ל"ז ל'מקרקעין על שם המנוחה 

  .  4תת חלקה  042

 

קיום צוואה שניתן בעניין במנוחה מיום . על פי צו 36.30.2310נפטרה ביום המנוחה  .0

שהם בניה של המנוחה   ,' ו א' מעל ידי רשם הירושה הרי שהנתבעים, ה"ה  30.11.2310

 ירשו את כלל זכויותיה לרבות את הדירה בחלקים שווים בניהם .

 

 נספח ב'ן המנוחה מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן יצילום צו קיום צוואה שניתן בעני 
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משהוכחה כדבעי זהותם של יורשי המנוחה,  אין משמעות לאי רישומם הפורמאלי של  .4

 בנסח הטאבו.הנתבעים כבעלים רשומים 

 

 באופן תמציתי המבוקשהסעד  ב.

 

 ם:יכב' המפקחת על המקרקעין מתבקשת לזמן את הנתבעים לדין ותיתן צו עשה המחייב .5

 

לתקן על חשבונם את מערכת האינסטלציה של דירתם הממוקמת מעל דירת התובעים   א.

את תקרת בתוך פרק זמן שיקבע על ידי כב' המפקחת וכן לתקן ולצבוע על חשבונם 

ט בחוות דעת המומחה מטעם התובעים תוך פיקוח על דירתה הנתבעים והכל לפי המפור

  ידי מומחה מטעם כב' המפקחת ככל וימונה על ידה.

סעדים הנובעים מעילת התביעה אשר בשלב זה אינם ניתנים לאפשר לתובעים לפצל את  ב.

תביעה כספית לאחר לכימות מאחר וטרם התגבשו סופית ולהתיר לתובעים להגיש 

 התגבשות מלאה של הנזקים.

 

 הנחוצות לביסוסה של עילת התביעה ואימתי נולדה העובדותתמצית  ג.

 

את הדירה  שרכשווזאת לאחר   2319 וגוסט אלהתגורר בדירתם בראשית עברנו התובעים  .6

החלו לבצע בה שיפוצים ממיטב . לאחר מעבר התובעים לדירה הם בינואר באותה שנה

השיפוץ כלל חידוש חדר רחצה , עבודות צבע כולל שיקום טיח על הקירות . כספם

 והתקרה.

 

לאחר כחודש ימים מיום כניסת התובעים לדירה זיהו התובעים לתדהמתם הרבה, סימני  .0

 רטיבות במטבח.

 

סימנים אלו של רטיבות התגברו במהירות עד לכדי התפרקות ונשירה של חלקי טיח  .0

 אשר השיב שיבדוק ויטפל. 2אל הנתבע  ך, פנה התובעמתקרת המטבח.  משכ

אף  2כי המקור לנזילה אותר והליקוי טופל. הנתבע   2לאחר מספר ימים הודיע הנתבע               

 טבח שבדירת התובעים.ם תשלום פיצוי עבור תיקון צבע בתקרת המהעביר לתובעי

 

שסימני רטיבות חוזרים  נתחוור לתובעים 2323 רץ מדא עקא, שלאחר חודשיים במהלך     .9

קרת חדר הרחצה. סימני הרטיבות התגברו מהר מאוד והתפשטו לחלקים והפעם בת

כי הוא מטפל בהפסקתה  2אחרים בדירה. הרטיבות לא פסקה חרף הבטחת הנתבע 

והנזקים בדירת התובעים התגברו ואף גדלו לכדי טפטוף מים מהתקרה, התפרקות 

יח מהתקרה, נזקים לצבע ולטיח גם בקירות וקצר חשמלי שהפסיק ונשירה של חלקי ט

 את זרם החשמל בדירה.
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נענו בשלילה בטענה שעליהם להמתין לייבוש הרטיבות,  2כל פניות התובעים לנתבע  . 13

כאשר מטעם הנתבעים החלו להגיע נציגים של חברת הביטוח לרבות שמאי, חשמלאי 

 ומאתר נזילות.

 

רטיבות רחבה בתקרה בכל חדרי הדירה. הרטיבות לא סובלים התובעים מגם כיום  . 11

פוסקת, והנזק ממשיך להתרחב. התקרה ממשיכה להתקלף, העובש מתפשט, חלקי טיח 

נופלים. במידה והליקוי לא יטופל בהקדם, היקף הנזקים עלול לגדול ולהגיע לפגיעה 

 .התובעים בריהוט ובבריאות  ברכוש,

 

( "המומחה") להלן:  'נשמאים ומהנדסים , מר  'סממשרד שמאי ביקר  2321 ____בחודש  .12

 תו ביחס למקור חדירת המים.עדיתן את חוות על מנת ל

 

על פי חוות דעתו של המומחה מטעם התובעים לא נותר למעשה ספק כי מקור חדירת  .10

חוות דעתו כי  נזקי  כל המומחה קבע בפרק המסקנות של המים נובע מדירת הנתבעים .

הרטיבות וסימני הרטיבות שנמצאו בכל שטח דירת התובעים נגרמו מרטיבות קשה 

 שקימת תחת הריצוף בדירת הנתבעים הממוקמת בדיוק מעל דירת התובעים.

 

  נספח ג'.צילום חוות דעת המומחה מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן  

 

 ביעההעובדות המקנות סמכות לכב' המפקחת לדון בת ד.

 

לכב' המפקחת על המקרקעין סמכות עניינית ומקומית לדון בתביעה בשל מהותה ומקום  .14 

 הימצאותו של הבניין נשוא כתב התביעה.

 

  פרוט וטענות ה.

 

 נגישותם החוקית בשל אי  בעצמםאין אפשרות מעשית לתקן את הליקוי ולתובעים מאחר  .15

לפנות אל כב' המפקחת בתביעה זו למתן צו  נאלצים הם ולמתקניה   יםלדירת הנתבע

את בעיית הרטיבות, כמפורט בחוות דעת   חשבונםלפתור על  יםעשה לחיוב הנתבע

 המומחה מטעם הנתבעים. 

 

 יםהתובע נכונים מדירתםכי מקור הרטיבות אינו נובע   פיהםבהבל  יטענו יםככל והנתבע .16

דעתו בסוגיה זו אך יש לחייב את  לכך שכב' המפקחת תמנה מומחה מטעמה אשר יחווה

וכן לחייבם לשאת  בפני המומחה שימונה דירתםלשתף פעולה ולפתוח את  יםהנתבע

 בעליות המומחה.

 

הנזקים פירוט לחוות דעתו ( להלן  0ו  0) עמודים  המומחהבהתאם לחוות דעתו של  .10

 שהתגבשו עד ליום הגשת התביעה :
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וכיסוי עד לגמר ביצוע  הזזה/שינוע הריהוט של הדירה למקום בטוחבגין ₪  1,333סך של   10.1

 . חזרת הריהוט למקום בתום סיום עבודות השיפוץ/תיקוןהו התיקונים

 

פשוף והסרת תרביות נבגים ופטריות מהמבנה כולל סיתות טיח גין שב₪  11,233סך של  .10.2

 -כבשטח של  (במסכות מגן העבודה)שנפגע ופינוי הפסולת למכולה לפינוי פסולת בניין 

 .מ"ר 113

 

תיקון טיח שנפגע/הוסר, טיפול עם חומרים נוגדי פטריות. ביצוע בגין ₪  12,433סך של  10.0

 .והכנת התקרות והקירות לצבע תיקונים

 

פרוק משקוף חדר שירותים, אספקה, הובלה והתקנת משקוף חדש בגין ₪  1,533סך של  .10.4

 . שקוף והתאמת הדלתתיקון הטיח בהיקף המ כולל

 

בדיקת מערכת החשמל של הדירה. החלפת חלקים שנפגעו בגין ₪  0,533סך של  .10.5

 . מהרטיבות כולל החלפת גופי תאורה שנפגעו מהרטיבות

 

אספקה והתקנה של ( הסלון)קון קישוט דקורטיבי בחדר המגורים תיבגין ₪  1,133סך של  .10.6

 .כדוגמאת הקיים, כולל חיבור והתאמה מושלמת לקייםמטר אורך פרט דקורטיבי  15 -כ

 

טיפול בנזקים שנגרמו לתקרת הבטון. סיתות זהיר של בטון רופף, בגין ₪  13,503סך של  10.0

הסרת  (מקומות שונים בדירה 6לפחות )חשיפת מוטות הזיון אזורים שנפגעו מרטיבות 

 ,113סיקה" מונוטופ "וגמאת החלוקה ממוטות הזיון, מריחה של חומר הגנה על הברזל כד

והכנת השטח לשיקום  בטון רוק כדוגמאת סיקה ראפ פאוורשיקום הבטון באמצעות 

  הטיח

 . פסולת בניין לאתר פסולת מורשה הוצאות בגין מכולה לפינוי ₪  1,533סך של  .10.0

 

של כל הדירה מחדש, כולל שכבת יסוד  בגין הוצאה צפויה של צביעה ₪  0,323סך של  .10.9

 .ל( בונדרו) הקיימת והחיבור בין הישן לחדש לחיזוק התשתית הישנה

 

 . די של הדירה בסיום עבודות השיקוםקיון יסוניבגין הוצאות ₪  1,533סך של  .10.13

 

 .( כחודש ימים) יור חלופי לתקופת השיקוםבגין הוצאות צפויות של ד₪  4,333סך של  .10.11

 

 .י פיקוח הנדסבגין ₪  5,333סך של  .10.12

 

  ₪. ____סה"כ: ובסה"כ  
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כב' המפקחת מתבקשת לחייב את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובעים את הסך של  .10

בגין הוצאות צפויות שיגרמו לתובעים בשל מחדלי הנתבעים כמפורט בכתב ₪  ___

 התביעה ובחוות דעת המומחה.

 

מתבקשת כב' המפקחת על המקרקעין לזמן את הנתבעים לדין ולחייבם ביחד  אשר על כן, .19

מחה ככל וימונה על ולחוד לתקן על חשבונם את כל הליקויים בדירתם תוך פיקוח של המו

 ביצוע העבודות וכן לחייבם בסכום התביעה הכספית.

    

 

 

 

 

 _____________________     

 ד "טולדנו0 עויר נ 

           כ התובעים."ב             

 


