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 תביעה לפינוי מושכר

"(, מתכבדת בזאת התובעת, התקנות)להלן: " 1002-הדין האזרחי, תשמ"ד לתקנות סדר  1בהתאם לפרק טז 

 להגיש כתב תביעה נגד הנתבעים יחד ולחוד. 

 במסגרת כתב תביעה זה יתבקש ביהמ"ש הנכבד:

הרשומה בלשכת  12. מ"ר ברח' הזורע 033בית בשטח של  -מנכס מקרקעין יםליתן צו פינוי כנגד הנתבע .4

 "(.המושכר)להלן: " 003חלקה   4442ש מספר כגובנתניה רישום מקרקעין 

בהוצאות כתב תביעה זה ושכר טרחת עו"ד בצירוף הפרשי  ים ביחד או לחודלחייב את הנתבע .1

הצמדה וריבית ומע"מ כדין, וזאת מיום הוצאתו ו/או מיום פסיקתם לפי העניין ועד ליום תשלומם 

 בפועל. 

 זהות הצדדים 

 ."(המשכירה, בשלמות ורשומה בלשכת רשום המקרקעין  )להלן: "רהמושכבעלת התובעת  .0

אשר כרתו חוזה שכירות לטובת מגורים  "(השוכרים)להלן: "לחייהם  13-בשנות ההנתבעים הינם זוג  .1

הנתבעים הפרו את הסכם השכירות המחאות שניתנו להבטחת דמי  42...4והם מתגוררים במושכר מיום 

  חר זה.השכירות החודשיים חזרו זה א

הינו חייב בעשרות תיקים  1לימים מסתבר כי הנתבעים הינם צמד נוכלים סידרתי כאשר הנתבע  .2

כך הוא חי על חשבונם של אחרים ומשאיר שובל של   ₪מיליון למעל בהוצאה לפועל עם חובות של 

והגזל לצורכי ההונאה  4באשתו הנתבעת  1חובות והתחייבויות היכך שידו נוגעת. כעת משתמש הנתבע 

 כאשר מצאו הזוג את התובעת כקורבן הבא שלהם.
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 מהות התובענה

בכוונה להונות  בקליפת האגוז יאמר כי מדובר בחוזה שכירות של השוכרים, שנכרת עם המשכירה .4

המשכירה שעה ש. החוזה הופר בצורה בוטה אותה ולשהות במושכר ככל הניתן מבלי לשלם דבר

 ממשיכים להחזיק הנתבעים, שכירות בשיעורם ובמועדםאיננה מקבלת ומעולם לא קיבלה דמי 

כך למשל צוברים  -תוך גרימת נזקים למושכר ולנלווה לו ,במושכר תוך זלזול במשכירה וברכושה

הבריכה  -המושכרמזניחים את חובות רבים ברשויות מול חברת חשמל מול נותני שירותים ואף 

 .לו יםהצמודוהגינה 

תבעים בבקשה לתקן את ההפרה היסודית של ההסכם ואף הוציאה התובעת פנתה מספר פעמים לנ ..

מכתבים מעורכי דין המבקשים מהשוכרים לשלם את חובם ולתקן את הפרתם ברם, במהרה  שלושה

שמלכתחילה לא היה בכוונתם לשלם את דמי  נוכלותהתברר כי התובעת נפלה קורבן למעשה 

 . של התובעתתמימותה ויושרה  השכירות ורק ניצלו את טוב ליבה

 המסכת העובדתית

הרשומה בלשכת רישום  שמריהו בכפר 12 הזורע התובעת הינה הבעלים של דירת מגורים ברחוב ו .4
 .003  חלקה 4442 מספר כגושבנתניה  מקרקעין

  נסח טאבו מצורף נספח א'.רצ"ב 

בלתי מוגנת )שאינה כפופה לתחולת הוראות חוק הגנת הדייר  הסכם שכירות נחתם 1342...2ביום  .0

-)להלן 42...4החל מה חודשים  11לתקופה של  לנתבעים  התובעתבין ( 40.1-)נוסח משולב( התשל"ב

 "( הסכם שכירות"

 בומסומן נספח  רצ"ב הסכם השכירות.' 

₪  01,333המחאות בסך בידי התובעת פקידו הנתבעים הוסכם כי י לצורך הבטחת דמי השכירות .43

 )גובה השכירות החודשית המוסכמת(. 

תימת ההסכם באה לקראת הנתבעים התובעת והסכימה לאפשר לנתבעים להתקין במקום במעמד ח .44

מספר שינויים נוספים במושכר והתובעת ביקשו לבצע וכן לטעמם, המטבח הקיים מטבח אחר 

( וזאת בגין ההתאמות והשינויים 1342/.נאותה לוותר על דמי שכירות של החודש הראשון )

 אים את המושכר לצורכיהם.שהנתבעים ביקשו לעשות כדי להת

המושכר נמסר לנתבעים שהוא המצב טוב כאשר הנתבעים בחנו את המושכר והוא התאים  .41

 למגורים. –לצורכיהם ומטרתם כאמור 

על סך  כאמור,( 1)אשת הנתבע  4מחשבונה של הנתבעת  המחאות 10הנתבעים הפקידו בידי התובעת  .40

 דש לכל תקופת שכירות.לכל חו 2-כ"א שתאריך פירעונם הוא ב₪  01,333

 'רצ"ב אישור הפקדת ההמחאות בבנק לאומי מסומן נספח ג 



ההמחאה הראשונה חוללה. התובעת פנתה לנתבעים וביקשה  4/1342 - לשכירות שניחודש הכבר ב .41

 .על הסך המתאים לחשבון התובעת הפקדה במזומןלהסדיר את התשלום ואכן בוצעה 

בעבור תשלום חודש ספטמבר חוללה אף  2.0.42ביום שהייתה אמורה להיפרע ה יהשניההמחאה  .42

 ."העדר כיסוי"היא בגין 

הוצגה  ,לבקשת הנתבעים ,שוב פנתה התובעת לנתבעים על מנת שיסדירו את התשלום ברם .44

 ".העדר כיסוי" בגין וזו שוב חוללה ,ההמחאה לבנק בשנית

וכך גם המחאה של ה  "העדר כיסויחוללה והושבה לתובעת בגין " 43.42גם ההמחאה לחודש  ..4

 . "העדר כיסוי"שחוללה ב 2.44.42

 'צילומי המחאות שהוחזרו בהעדר כיסוי מסומנים כנספח ד 

הודעות על הפרה ודרישת  שתי שיגרההתובעת ביקשה מהנתבעים לשלם את המגיע או להתפנות ואף  .44

" מחרשהכספים יועברו " 1על אף הבטחות חוזרות ונשנות מצד הנתבע  פינוי אך הנתבעים בשלהם.

 והנתבעת לא קיבלה דבר. ההעברה בוצעה"" ולמחרת אף הודיע כי 

 עת לבוא בשערי בית המשפט לבקש סעד של פינוי.התוב ת" נאלצמשכלו כל הקיצין" .40

 הפרת ההסכם ע"י הנתבעים

, הרי שעל השוכרים/הנתבעים, לשלם דמי שכירות 4על פי הסכם השכירות, ובהתאם לסעיף  .13

 שכותרתו "הפרות", כתנאי יסודי. 40תנאי זה, אף נקבע בסעיף ₪.  01,333חודשיים, בסך של 

 " כי:ברחל ביתך הקטנהבמפורש "להסכם נכתב  ..4למעלה מכך בסעיף  .14

"השוכרים מצהירים בזה כי ידוע להם על כוונת המשכיר לקבל בחזרה לחזקתו את 

הדירה עם תום תוקפו של הסכם זה או עם תקופת השכירות או מועד מוקדם אחר בו 

חייבים השוכרים לפנות את הדירה, לפי המוקדם, הצדדים מצהירים בזה כי התחייבות 

בתום תקופת הסכם זה היא מעיקרו של ההסכם ובמקרה שהשוכרים לא  לפינוי הדירה

ו/או לא ימלאו תנאי עיקרי  לא ישלמו את דמי השכירות במועדבמועד או יפנו את הדירה 

יהיה המשכיר רשאי לבטל הסכם זה, ועל השוכרים יהיה לפנות את של הסכם זה, 

שלם את דמי השימוש ואת ובנוסף על כך יהיה עליהם ל הדירה מיד ולמוסרה למשכיר

 הנזקים שיגרמו למשכיר עקב הפרת הסכם זה".

 )ההדגשות של הח"מ י.מ(

מהווה סעיף יסודי והפרתו הינה הפרה יסודית המזכה את התובעת  4להסכם קובע כי סעיף  40סעיף  .11

במידה והשוכרים לא יעמדו  ,וקבלת החזקה על הנכס במידי ההסכם ביטול עצמאית של בזכות

 .ויותיהם לתשלום שכר הדירה המוסכםבהתחייב



ת חשמל, אינם הנתבעים יוצרים חובות בחברלא זו בלבד שהנתבעים אינם משלמים דמי שכירות  .10

משלמים ארנונה ומים, מחברת הגז התקשרו לתובעת והודיעו לה כי הדיירים אינם משלמים את 

 חשבון הגז של הבית.

ובכך ובגינה של הבית כפי שהתחייבו בהסכם נודע לתובעת כי הנתבעים הפסיקו לטפל בבריכה  .11

 .רביםגורמים לתובעת ולרכושה נזקים 

לקיום התחייבויותיהם על פי  שני ערביםהתחייבו הנתבעים להמציא להסכם השכירות  .4בסעיף  .12

ברגל גסה ועד לכתיבת הנתבעים הפרו יסודי, כסעיף  40זה שנקבע בסעיף ההסכם אולם גם סעיף 

 . וכנראה לא יהיה בהם כל תועלת בשלב זה שורות אלו לא הומצאו ערבים מתאימים

 שהוצמד אוקטוברבחודש כתב התובעת הלכה כברת דרך לקראת הנתבעים ושלחה מבעניין זה  .14

 ,כמו כן שבו נדרשו הנתבעים להסדיר תשלום דמי השכירות  4.43.42פתח הבית המושכר ביום ב

 לא נענו הנתבעים לדרישה זו.ברם,  – למכתב( 1)בסעיף  המצאת הערביםנדרשו ל

 -ו 4ם המנויים בו ובכללם סעיף מסעיפי סעיף מילוי שאי הרי, השכירות להסכם 40 לסעיף בהתאם ..1

הזכות לביטול התובעת )המשכירה(  בידי ונותנת כולו החוזה הפרת מהווה הסכםל  ..4וסעיף  .4

 .פינוי עילתועצמאית כזכות כם הס

תהיה זכות בנוסף לכל סעד או תרופה  לתובעתלהסכם השכירות הסכימו הנתבעים כי  12בסעיף  .14

בכל צורה ואופן שתמצא לנכון ולנקוט בכל האמצעים לצורך פינוי השוכרים לתפוס חזקה  ,אחרים

 . מן הדירה לרבות ניתוק חשמל, מים גז, טלפון והחלפת מנעולים בדירה

התריע  מכתב נוסף 4.43.42שהודבק על דלת הבית ביום התראה התובעת שלחה לנתבעים מכתב  .10

למרות ענו ע"י הנתבעים שלא נ 0.44.42יום מפני פניה למשטרת ישראל בגין עוקץ והונאה נשלח ב

 .תובעת לביטול הוא מידישזכות ה

 ה'מסומנים כנספח  והוכחת המצאה רצ"ב מכתבים שנשלחו לנתבעים מטעם התובעת 

יובהר כי במהל כל הזמן הזה מתכתבים הנתבעים עם התובעת באמצעות מסרונים ואף הבטיחו  .03

 . כל פעם משתנה התירוץ וההבטחה אולם לשווא.להגיע ולהסדיר תשלום

)הצ'ק  אנגלו סכסון נאמר לתובעת כי הנתבעים אף לא שילמו דמי תיווך המגיעים להם מחברת .04

באופן . זו לא פעם ראשונה שהנתבעים פועלים שניתן לאנגלו סכסון בעבור דמי תיווך חזר אף הוא(

ת"ק  1344הזה בו הם מקבלים שירות ולא משלמים )ראו תיק תביעות קטנות כפר סבא מיולי 

 .אלון מילשטייןאחר הבשמו  1אז השתמש הנתבע   41004-30-43

למעלה חוב של תיקים בהוצאה לפועל עם  עשרות 1התובעת מסתבר כי לנתבע מברור שערכה  .01

מעשי ההונאה בכדי להמשיך את מעלליו  -אשתו– 4ולכן הוא משתמש בנתבעת  ממיליון שקל 

 .והנוכלות

התקבלה  0-44-42ב ח שהתובעת העמידה את הנתבעים מול המידע שבידיה במכתב האחרון שנשל .00

 הנתבעים.של  והבריונות תהודעת אס.אמ.אס מאיימת שמדברת בעד עצמה המראה את הכוחניו



 מסומן  4מטעם הנתבע  רצ"ב צילום מסך הפלאפון של התובעת עם המסרון האחרון

 .נספח ו'

ובלעדיו לא יהיה יפעל לקיום ההסכם  שיפוטי ממתין לצו אשהומציין במפורש  1העובדה כי הנתבע  .01

 מעיד בעד עצמו כי אין מנוס ממתן צו פינוי.

 סיכום

 הפרה יסודית.השכירות הסכם תוך הפרת במושכר  ים, מחזיקים הנתבע .02

למרות שהתובעת נתנה להם בנדיבות הזדמנויות  רותלתקן את ההפ ולא פעל יםיותר מכך, הנתבע .04

 .לעשות כן

ובמשקלם )מלבד זאת, התובעת תטען כי הפרת ההסכם בגין כל אחד מהמעשים המתוארים  ..0

חוק החוזים )תרופות הוראות  ההסכם ע"פ מהווה הפרה יסודית של (על אחת כמה וכמההמצטבר 

 . 1038-התשל"א בשל הפרת חוזה( ,

היא שומרת על זכותה לפיצול סעדים בגין כל סכום ו/או סעד שיגיע לה, לרבות  התובעת תדגיש כי .04

אם וככל שלא ישולמו,  לרבות נזקים בגינם תתבע ע"י הנתבעים בגין תשלומי חובה  אשר חלים על 

או שכירות צדדים שלישיים או כל עילה אחרת ו/או נזקים בגין פינוי המושכר ו/או פיצוי מוסכם ו/

 .ינוי בפועלעד למועד הפ

ומקום  לביהמ"ש הנכבד הסמכות העניינית והמקומית לדון בתובענה זו לאור מהותה, הסעד הנדרש .00

 המקרקעין נשוא התובענה ו/או מקום מגורי הנתבעים.

הם לרבות מיטלטלי יםאשר על כן, מתבקש בזה בית המשפט הנכבד ליתן צו לפינוי הנתבע .13

 בת החזקה על המושכר לאלתר לידי התובעת.והש מהמושכר, כהגדרתו בכותרת תובענה זו

בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ  יםכן, מתבקש ביהמ"ש הנכבד לחייב את הנתבע-כמו .14

 כחוק.

 

 

 

 יניב מויאל, עו"ד           
 התובעתב"כ           
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  עדות ראשית מטעם התובעתתצהיר 
 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן   884264200  ת.ז.  גליה אלבין אני הח"מ 

 אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק מצהירה בזאת בכתב כדלהלן: 

 נכס בבעלותי. –אני עושה תצהיר זה לשם תמיכה בתביעה לפינוי מושכר 

 

 שכת רישום מקרקעיןהרשומה בל שמריהו בכפר 12 אני התובעת והבעלים של בית מגורים ברחוב הזורע .4

 .003  חלקה 4442 מספר כגושבנתניה 

 רצ"ב נסח טאבו מצורף נספח א'.

הסכם שכירות בלתי מוגנת )שאינה כפופה לתחולת הוראות חוק הגנת הדייר  חתמתי 1342...2ביום  .1

 . 42...4חודשים החל מה  11נתבעים לתקופה של עם ה( 40.1-)נוסח משולב( התשל"ב

 ומסומן נספח ב'.רצ"ב הסכם השכירות 

)גובה השכירות ₪  01,333לצורך הבטחת דמי השכירות הוסכם כי יפקידו הנתבעים בידי המחאות בסך  .0

 לצורך ביצוע הוראות ההסכם.  ערבים 1ימציאו כמו כן דרשתי כי הנתבעים החודשית המוסכמת(. 

קין במקום המטבח לאפשר לנתבעים להת והסכמתילקראת הנתבעים  באתיבמעמד חתימת ההסכם  .1

על דמי  ואף ויתרתילבצע מספר שינויים נוספים במושכר אפשרתי להם הקיים מטבח אחר לטעמם, וכן 

( וזאת בגין ההתאמות והשינויים שהנתבעים ביקשו לעשות כדי 1342/.שכירות של החודש הראשון )

 להתאים את המושכר לצורכיהם.

ר הנתבעים בחנו את המושכר והוא התאים המושכר לנתבעים שהוא המצב טוב כאשמסרתי את  .2

 למגורים. –לצורכיהם ומטרתם כאמור 
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₪  01,333( כאמור, על סך 1)אשת הנתבע  4המחאות מחשבונה של הנתבעת  10הנתבעים הפקידו בידי  .4

 לכל חודש לכל תקופת שכירות. 2-כ"א שתאריך פירעונם הוא ב

 ג'מסומן נספח רצ"ב אישור הפקדת ההמחאות בבנק 

להסדיר את  תילנתבעים וביקש פניתיההמחאה הראשונה חוללה.  4/1342 -כבר בחודש השני לשכירות  ..

 .ההמחאה שחוללהעל הסך ני התשלום ואכן בוצעה העברה בנקאית לחשבו

בעבור תשלום חודש ספטמבר חוללה אף היא  2.0.42ההמחאה השנייה שהייתה אמורה להיפרע ביום  .4

 ".העדר כיסויבגין "

לנתבעים על מנת שיסדירו את התשלום ברם, לבקשת הנתבעים, הוצגה ההמחאה לבנק  פניתישוב  .0

 ".העדר כיסויבשנית, וזו שוב חוללה בגין "

 1342כמו כן גם זו של חודש נובמבר  "העדר כיסויבגין " אליחוללה והושבה  43.42גם ההמחאה לחודש  .43

 . "ללא כיסויהושבה "

 צילומי המחאות שהוחזרו בהעדר כיסוי מסומנים כנספח ד'

 הודעת הפרה ודרישת פינוי שיגרתיואף  מרצון או להתפנות שכר הדירהמהנתבעים לשלם את  דרשתי .44

 .ענו כי יתפנו באמצעות צו שיפוטיהנתבעים 

 לבוא בשערי בית המשפט לבקש סעד של פינוי. י" נאלצתמשכלו כל הקיצין" .41

 ול הסכם ערב הפרה יסודית מצד הנתבעים.על פי תנאי ההסכם שחתמתי עם הנתבעים אני זכאית לביט .40

על כוונתי לבטל את ההסכם עימהם ואף נתתי מספר הזדמנויות לתיקון שלחתי לנתבעים מספר הודעות 

 ההפרות ולא נעניתי.

 ה'רצ"ב מכתבים שנשלחו לנתבעים מטעם התובעת מסומנים כנספח 

הנתבעים גורמים לי נזק כל יום שהם מחזיקים בנכס. למיטב ידיעתי הנתבעים הפסיקו לטפל בבריכה  .41

 ובגינה והחלו צוברים חובות לספקי שירותים.

בזוג כאלף עדים כי מדובר  המדבר בעד עצמו ומעיד 1ן האחרון שקיבלתי מהנתבע לאור הודעת המסרו .42

 .וביכולתם לשלםם שמלכתחילה לא הייתה בכוונת מקצועי נוכלים

 'וומסומנת כנספח  4מטען הנתבע  הודעת המסרוןרצ"ב       

 

 ולראייה באתי על החתום

                                              __________ 
                                                    גליה אלבין                              

 

ולאחר  884264200ת.ז.    גילה אלביןהופיע/ה  בפני מר/הגב'    1342 לנובמבר 40 שישייום  הנני מאשר כי ב

לא תעשה כן אישרה שהזהרתי אותה  כי עליה לומר את האמת וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם 

 בפני את אמיתות הצהרתה דלעיל וחתמה עליה בפני.

        _________________ 

 יניב מויאל, עו"ד        
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