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נמצאת דירת התובעים במצב שאינה יכולה להיחשב כדירה בת  -והבניה 
דעת -חדרים. יש לחייב את הנתבעת בתשלום פיצוי בהתאם לחוות 5

ש"ח. סכום הפיצוי בגין עגמת  28,290המשפט בסך כולל של -מומחה בית
 111 .... ש"ח 3,000לסך של מהקרן כשהוא מעוגל  10%-נפש בסך השווה ל 

משפט וחיוב הנתבעת לשלם לתובעים -דעת מומחה בית-. אימוץ חוות18
 113 ................................................................... ש"ח 58,215במצטבר 

. התובעים לא הוכיחו שהאיחור במסירה היה בשל הנזילה הנטענת 19
ש"ח  18,028ש"ח } 68,383בממ"ד. על הנתבעות לשלם לתובעים סך של 

 114 ............. ר במסירה{ש"ח פיצוי בגין איחו 50,355עולות ליקויים ועוד 
. לא הוכח כי בתקופת מגוריהם של הנתבעים בבית הם סבלו מבעיות 20
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ו חאטום ביחד ולחוד ישלמו, בגין מאיכות ירודה ובלי פיקוח. פינגולד ואב
ש"ח. אבו חאטום  77,606ליקויי בניה שבאחריותם המשותפת בסך של 

ישלם לתובעים את אחריותו לליקויים נוספו שהוטלו רק עליו בסך של 
 116 ........................................ ש"ח 30,000ש"ח בגין עוגמת נפש  30,657
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ש"ח; דמי    8,000ש"ח; דמי שכירות  17,784  שבאחריותה. נזקים לדירה

            ש"ח. סך הכל  800 שכירות עבור משך ביצוע תיקון הליקויים
 121 ................................................................................ ש"ח 26,584

. היתה לנתבע אפשרות להניח קיומו של "פגם" שמקורו מפגיעה 24
 3,300באיטום במהלך עבודתו. הנתבע ישלם לתובעת סכום כולל של 

 124 ....................................................................................... שקלים
דעת המומחה מטעם התובע כדי לתמוך בגרסתו או לשמש -. אין בחוות25

 126 ............................................ אסמכתא להוכחת טענותיו של התובע
-. כשלים באיטום שהובילו לרטיבות. קיים תקן כללי וסטנדרטי שעל26

 127 ....................................................... פיו היה לעבוד והדבר לא בוצע
. הוכח שהרטיבות החמורה בדירה נובעת מהיעדר איטום קורות 27

ש"ח  277,000היסוד וליקויים באיטום התת רצפתי. פעולות התיקון 
הוצאות בלתי צפויות מתווספות{. עלות  5%-}כולל מע"מ, ובהתחשב ב

בסך  ש"ח. פיצוי 8,000ש"ח. עלויות הובלה ואחסון  15,000דיור חלופי 
ש"ח על הנזק הלא ממוני של סבל. מסכום זה יש לקזז את הסך  50,000
ש"ח שקיבלו התובעים מחברת הביטוח. בסך הכל על הנתבעת  60,000של 

 130 ........................................................ ש"ח 300,000לשלם לתובעים 
. התובעים פנו אל הנתבעת לביצוע התיקונים לליקויים שהופיעו 28

בבתיהם, אולם הנתבעת לא בצעה את התיקונים ו/או לא בצעה אותם 
 133 ................................. כראוי, באופן שהביא לתיקון הליקויים כראוי

המשפט בדק ומצא כי בדירה קיימים ליקויי בניה -. מומחה מטעם בית29
וכן אמד את עלויות התיקונים. עלות תיקון הליקויים, לבד מהריצוף 

ח ומע"מ{. ישנם הבדלי גוונים בין ש"ח }כולל פיקו 31,879והפנלים בסך 
הריצוף לפנלים במסדרון וכן גוון שונה של פנלים בכל הדירה, ויש 

ש"ח )כולל תיקוני טיח וצבע(. החלפת  12,000להחליפם בעלות של 
          ש"ח. עוגמת נפש  3,000ש"ח. דיור חלופי  13,000הריצוף פגום 

 135 .................................................................................. ש"ח 3,000
. בכל הנוגע לנושאים המקצועיים בגינם מונה המומחה, היינו 30

הליקויים בדירה, דרך ועלות תיקונם, התרשמתי כי מדובר במומחה בעל 
בנושא הידע, המומחיות והבקיאות הנדרשת בנושאים אלו, ובעיקר 

הרטיבות ודרכי הטיפול בבעיה זו.הנתבעת תשלם לתובעים סך של 
 136 ................................................................................ ש"ח 47,946

בגין ש"ח  61,800. חברה קבלנית תשלם לרוכשי דירה פיצויים בסך 31
 140 ................................ ליקויי רטיבות שהתגלו בחדר הממ"ד בדירתם

א התגלו . אין כל ליקוי במסילות תריסי הגלילה ובאדני החלונות וכי ל32
 141 ................................................ כל סימנים לחדירת רטיבות לדירה
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. אף אם הנתבעת ביצעה עבודות מסויימות, כגון שאיבת מים, לא 33
 142 ................................. פתרונההוכח כי בכך באה בעיית הרטיבות על 

. טענת התובעים כי לא איפשרו להם לבצע תיקונים בדירה, אזי אין 34
ש"ח  2,500להטיל עליהן לשאת בעלות החלפת האריחים וזאת בסך של 

דחה בהיעדר כל טענה כאילו טיפול מוקדם במקור בעיית הרטיבות היה נ
 143 ..................... מייתר את הצורך בהחלפת האריחים בחדר האמבטיה

הנתבע לתובע וכי חל כשל בריתוך . הופרה חובת הזהירות של 35
הצינורות. אותו כשל גרם לנזילה וטפטוף מים מאותו מקום בו כשל 
הריתוך. על הנתבע החובה לפצות את התובעים בגין חלקו בנזק בסך 

 145 ................................................................................ ש"ח 13,716
. הנתבעת לא הוכיחה בראיות כלל כי נוצרו לה נזקי נזילות, רטיבות 36

וכד' וממילא לא הוכח הקשר הסיבתי בין אותם ליקויים לבין הריסת 
 147 ..................................................................................... המרפסת

. התובעים מצידם גם התרשלו משפעלו בניגוד להתחייבותם המפורשת 37
בהסכם המכר והוסיפו אדמה גננית באופן שיצר הפרשי גבהים, ומשכך 

 148 ................................................................. לייחס להם אשם תורם
 1. בידי התובעים עלה להוכיח קיומם של ליקויי איטום. על נתבעת 38

 150 ....... ש"ח 12,000לשאת בעלות ביצוע תיקון לליקוי האיטום בסך של 
המומחה  המשפט.-משפט אימץ את קביעותיו של מומחה בית-. בית39

דעת מבוססת ומנומקת כדבעי. לפיכך, תשלם הנתבעת -ערך חוות
 -ש"ח; דיור חלופי  294,840סך של  -לתובעים כדלקמן: עבור נזקים 

 152 .......................................... ש"ח 35,000 -גמת נפש ש"ח; עו 30,000
. הנתבעת לא כפרה בחובתה ולא התעלמה מהטענות. בגין הליקויים 40

              שנתגלו בדירה חייבת הנתבעת לפצות את התובעים בסך של 
 154 ................................................................................ ש"ח 34,041

. אין להתעלם מהימשכותם והישנותם של ליקויי הרטיבות במשך 41
ידי -סבבי תיקונים שונים על 5 -שנים אשר הצריכו כ 3 -למעלה מ

 156 ................. ש"ח 36,484הנתבעות. חוייבו יחד ולחוד לשלם לתובעים 
תשלם לתובעים סך  1. השיפועים שנבנו הם הליקוי בביצוע. הנתבעת 42
שהיא הצד השלישי לשפות את הנתבעות  3ש"ח. על הנתבעת  427,552של 
 158 .......................................................................................... 2 -ו 1
לב בטרוניה על האופן בו בוצעה בדיקת -. יש מידה של חוסר תום43

 160 .... ש"ח 136,334האיטום והרטיבות. הנתבעת תשלם לתובעים סך של 
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שנים לצורך  4ש"ח לתקופה של  40,000. יש לשריין עתודה כספית של 44
ביצוע של תיקונים חוזרים, במידה ויידרשו, כשהסכום ילך ויפחת בכל 

מנת להביא את -במידה ולא יתגלו חדירות מים. על 25%שנה בשיעור של 
מערכת היחסים שבין הצדדים לידי סיום, אזי הקבלן ישלם לבעלת 

 25%ש"ח בתוספת  20,000הדירה מחצית מסכום זה, דהיינו את הסך 
ובתוספת מע"מ. התוצאה היא שעל הקבלן לשלם לבעלת המגרש בגין 

 163 ........................ ש"ח 313,466ש"ח ובסה"כ  120,000רטיבות במרתף 
הדעת. -פי חוות-. התובע הוכיח כי על הנתבעות לשאת בפיצוי על45

 19,600ש"ח בגין אבדן הנאה,  37,500התובע זכאי לפיצוי בגין נזקיו: 
ש"ח בגין עגמת נפש. סך הכל על  5,000"ח ש"ח בגין ליקויים וכן ש

 164 ..................................... ש"ח 62,100הנתבעות לשלם לתובע סך של 
תיקונים, ומשכך, אין מקום . הנתבעת מיצתה את זכותה בביצוע ה46

להעניק לה הזדמנות נוספת בנסיבות העניין, קל וחומר כאשר בין 
ידה. על -הצדדים נוצר משבר אמון בקשר לטיב העבודות המבוצעות על

הנתבעת לפצות את התובעות בגין הליקויים שנתגלו בדירה, ואשר 
ולל ש"ח, כ 56,602המשפט בסך של -ידי המומחה מטעם בית-הוערכו על

 166 ..................................................................... מע"מ ופיקוח הנדסי
. מדובר בדרישה לפיצוי כפול, משום שאם מקבל התובע פיצוי על כך 47

הוא מקבל פיצוי שערכה של הדירה ירד בשל הליקויים, המשמעות היא ש
על כך שמכר את הדירה עם הליקויים שבה, בין שתוקנו ובין שלא. סכום 

ש"ח בגין תשלומי ארנונה  5,333ש"ח, דמי שכירות. סכום של  20,400של 
 167 ......................... ש"ח בגין עגמת נפש 15,000חשמל וכיוב'. סכום של 

. התובעים הוכיחו כי נפלו בדירה ליקויי בניה )בעיקר ליקויי רטיבות(, 48
אשר לא תוקנו כדבעי עובר להגשת התביעה, חרף מספר ניסיונות שנעשו 

נזקים שאינם ש"ח.  16,000סך של -ידי הנתבעת. נזק הלא ממוני על-על
 169 ............................................................. ש"ח 3,000בני תיקון בסך 

. אף שאפשר כי בשל נזקי הרטיבות, כמו גם בשל הצורך להידרש 49
טרחה ועוגמת נפש, הרי שאין למספר תיקונים חוזרים, נגרמו לתובעים 

לומר כי הנאתם מן הדירה נפגמה באורח קבוע וקשה, ונראה כי למעשה 
 171 ...................... ניתן היה להתגורר בדירה ולהנות ממנה הנאה סבירה

זאת, נמצא -עם-. התביעה הוגשה במהלכה של תקופת האחריות, יחד50
לשלם לתובעים סך של  1לנכון לפסוק לתובעים פיצוי בעין. נתבעת מס' 

. 18%ומע"מ בשיעור  10%ש"ח בצירוף עלות פיקוח בשיעור  33,735
 850ביחד ולחוד ישלמו לתובעים בגין ליקויים סך של  5 -ו 2נתבעים מס' 

 173 ............... 18%ומע"מ בשיעור  10%ירוף עלות פיקוח בשיעור ש"ח בצ
-. לא הוצגה תשתית ראייתית לביסוס הטענה לפסילה גורפת של חוות51

או בדירה }כולל מע"מ ופיקוח{ עומד על דעתו. תיקון הליקויים שנמצ
 174 ........ש"ח 5,000ש"ח. הנזק הלא ממוני של התובעים בסך של  15,058
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הנתבעת ידעה, או לכל הפחות היתה צריכה לדעת, על היקף הליקויים . 52
בדירה ועל בעיות הרטיבות, ובחרה לבצע ניסיון ייבוש חלקי בלבד. בגין 

ש"ח. הנתבעת  5,675ליקויי הבניה הנתבעת תשלם לתובעים סך של 
 176 ................... ש"ח, בגין עגמת נפש 25,000תשלם לתובעים פיצוי בסך 

מוגבלת. הנתבעת כבר -. זכותה של נתבעת לתיקון ליקויים אינה בלתי53
מימשה, פעם אחת, את זכותה לתיקון הליקויים אין מקום לחייב את 

לה טענת התובעים כי הם התובעים לאפשר לה זאת בשנית, התקב
 34,057מבקשים לתקן את הלקויים בעצמם. הנתבעת תשלם לתובעים 

המשפט. צד ג' ישפה את -הדעת לבית-ש"ח כערכם ביום הגשת חוות
 177 ...................................................... ש"ח 5,000הנתבעת בסכום של 

. התובעת כשלה בהוכחת הטענה עת נמנעה מצירוף תמונות בצבע 54
שלטענתה כי הם נמצאים ברשותה כדי להוכיח הימצאותן של שלוליות 

ש"ח עבור פיזור  10,567מים בשטח. התובעת הוכיחה שמגיע לה סך של 
ר כלים שהוחזרו ש"ח לפי אומדנה עבו 5,000טון וסך של  44בפועל של 

 179 .................................. ש"ח 15,567ועבור יציאה לריסוס ובסך הכול 
. המקרה הצדיק פסיקת מלוא הפיצוי שיאפשר לתובעים לבצע את 55

סירבה הנתבעת לבצע. על הנתבעת לשלם לתובעים  התיקון הנדרש אותו
 180 .................................................................... ש"ח 143,372סך של 

אף אחד מהצדדים לא הציג נימוקים המצדיקים סטיה מהמלצות . 56
המומחה בתחומי הבדיקה השונים, המומחה לא נחקר ועל יסוד מכלול 
האמור לעיל, יש לקבל את המלצותיו. בגין ליקויים שהוכחו והתקבלו, הן 

לשלם  3-2דעת המומחה והן מעבר לה, על הנתבעים מס' -בחוות
ישלמו  3-1ש"ח. הנתבעים  28,365ל לתובעים, ביחד ולחוד, סך ש

 181 ....................................... ש"ח 25,670לתובעים ביחד ולחוד סך של 
-. קיימים ליקויים בפנל הפרקט באופן הגלוי לעין, ומומחה בית57

פט לא הכחיש כאמור כי אכן ניתקו הפנלים של הפרקט בחדר שינה המש
הורים כתוצאה מהרטיבות הכלואה שם. יש לפצות את התובעים בגין 

ש"ח.  11,700ש"ח, ובתוספת מע"מ סך של  10,000ליקוי זה, בסך של 
 184 ...... ש"ח 84,699הנתבעות, ביחד ולחוד, ישלמו לתובעים את הסך של 

דעת מומחה, שתפרט את מיקום הליקויים ואת -. נדרשה הגשת חוות58
הגורם להם, אלא שזו לא הוצגה, ומכאן שטענה זו של הנתבעים, שהנטל 

 185 ................................................. להוכיחה מוטל עליהם, לא הוכחה
משפט ולפיה המתווה הרצוי -. התקבלה עמדת המומחה מטעם בית59

לצורך פתרון ליקוי הרטיבות באופן סופי וממצה הינו באמצעות פירוק 
איטום ולאחר מכן פירוק האריחים והתקנתם האמבטיה, חידוש ה

 23,385מחדש. על הנתבעת לפצות ביחד ולחוד את התובעים בסכום כולל 
 187 ........................................................................................... ש"ח
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בביצוע עבודות איטום, ומשלא קיבל לידיו  . הנתבע היה מחוייב60
לדרוש קבלתן ולהתריע בפני  -לכל הפחות  -הנחיות ברורות, היה עליו 

התובעת מבעוד מועד ובזמן אמת על חסרונן ועל ההשלכות העלולות 
 188 ... ש"ח 27,300 -המשפט -דעת מומחה בית-לנבוע מכך. בהתאם לחוות

. הוכח כי הפגם בפרקט נגרם כתוצאה מהתקנה לקויה של הנתבעת 61
ו/או שימוש בדבק פגום ו/או פגם בלוחות הפרקט עצמן, ומשכך האחריות 

תבעת תשלם לפצות את התובע על נזקיו רובצת לפתחה של הנתבעת. הנ
ש"ח, וכן פיצוי  27,500לתובע פיצוי בגין התיקונים הנדרשים בסך של 

 190 .............................................. ש"ח 15,000בגין עוגמת נפש בסך של 
ידי התובעת, הנתבעת -שאינן מוכחשות על פי הסכמות הצדדים,-. על62

כן אין מקום -אינה אמורה לשאת באחריות לנזקים שמקורם במטבח. על
 192 .......................................... לייחס לנתבעת אחריות לנזקי הרטיבות

ש"ח לרוכשי דירה בגין  18,603. חברה קבלנית תשלם פיצויים בסך 63
 194 .............................................................. ליקויי בניה שנפלו בדירה

משפט. בגין עלות -מומחה מטעם בית . אין מקום לסטות ממסקנות64
 196 ....................... ש"ח 65,521תיקון הליקויים בדירה נפסק פיצוי בסך 

אולם אין בכך  . ליקויים משמעותיים. הליקויים תוקנו במהלך ההליך,65
כדי לגרוע מהעובדה שהעבודות שביצע הקבלן בדירת מנחם חייבו 

 198 ............................ תיקונים מאוחרים וגרמו לליקויים בשתי הדירות
ה כי קיימים בדירה ליקויים, והליקויים הינם כפי התובעת הוכיח. 66

המשפט. -ידי בית-דעת המומחה שמונה על-שפורטו והוערכו בחוות
דעת -הנתבעת תשלם לתובעים את מלוא עלות הליקויים בהתאם לחוות

ש"ח }כולל מע"מ{, עגמת הנפש  43,875המשפט בסך -מומחה בית
 200 .......................................... ש"ח 15,000שנגרמה לתובעים בסך של 

התובעים מנעו מהנתבעת מלתקן את הליקויים בזמן תקופת הבדק . 67
ש"ח  76,186ואזי יכולים היו להפחית מעגמת הנפש שנגרמה להם. סך של 

משפט. עגמת הנפש -דעת מומחה בית-פי חוות-רו עלבגין הנזקים שהוכ
 202 ........................................................................... ש"ח 10,000סך 

 205 ................ שער ג': נזקי מים בעין יחסי מבוטח וחברת ביטוח
 205 ........................................................................ פרק א': מבוא

 207 ..................................................... מהות -פרק ב': ביטוח רכוש 
 209 ........................... 1981-פרק ג': תחולה חוק חוזה ביטוח, התשמ"א

 211 ........................... פרק ד': סוגי ביטוח שאין החוק חל או חל חלקית
פרק ה': תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח דירות 

 213 .......................................................... 1986-התשמ"ו ותכולתן(,
 215 .............................. לב-תם פרק ו': מרמה בתביעת תגמולים וניזוק

 219 .. לחוק 26פי סעיף -פרק ז': נטל ההוכחה רובץ על המבטחת בטענה על
 223 ............................................ פרק ח': על פרשנות פוליסות ביטוח

 229 .. פרק ט': על נטל ההוכחה בתביעות ביטוח ואבחנה בין סוגי הפוליסות
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פרק י': הפרת חובת הגילוי כעילת תביעה גם אם הסיכון איננו מכוסה 
 231 ............................................................................... יסהבפול

 233 .................................................... פרק י"א: דוגמאות ותקדימים
 233 ..................................................... . נזקים כתוצאה מחלחול מים1
ר המשותף לחדר השינה ולחדר . סימני רטיבות שהופיעו על הקי2

 234 ......................................................................... האמבטיה בדירה
 235 ............................................................. . פיצוץ צנרת מים בדירה3
 236 ........... . נזקים שנגרמו לדירה ולתכולה כתוצאה מהצפת מי גשמים4
. זכאותו של מבוטח לתגמולי ביטוח מהמבטחת במקרה של נזק לדירה 5

 237 ............................................................ כתוצאה מנזקי מים וצנרת
. זכותה של המבטחת להיפרע מהנתבעת בשל נזקי רכוש שנגרמו לה 6

 238 ........................................................................... עקב הצפת מים
ברות ביטוח כנגד רשויות וגופים, . תביעות תחלוף )סוברוגציה( של ח7

 238 ............... שלטענת חברות הביטוח, התרשלותם גרמה לנזקי ההצפות
 240 ................................................................ . תביעה בגין נזקי מים8
משפט קמא כדי שיכריע בתביעת המערער -. החזרת התביעה לבית9

 240 .................................................................. לעניין עלויות האיטום
. אין מקום לפרק ולהחליף את הריצוף הקיים. הנתבעת תשלם 10

 241 ......................................................... ש"ח 10,969לתובעים סך של 
. טענות התובעת בדבר נזקים רפואיים שנגרמו לה כתוצאה מנזילת 11

 244 ............................................ המים הובאו בעלמא וללא כל תימוכין
. הנתבעת לא הוכיחה כי לא התרשלה ולכן מוטלת עליה האחריות 12

 245 ............. ש"ח 58,120לנזקי התובעת. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 
. פציעת התובע במהלך האירוע הנטען אירעה כתוצאה מהתממשות 13

סיכונים טבעיים ורגילים הטמונים במשחק כדורגל, אשר אינם מגבשים 
 247 ............................................................... חובת זהירות קונקרטית

 249 .......................................... . לא הוכח קיומו של "מקרה ביטוח"14
פה, בנוגע לנזק נטען בחדרי -ראיה, למעט עדות בעל. בהיעדר כל 15

הרחצה, חדרי שינה ופרוזדור, התובעת לא עמדה בנטל שמוטל לפתחה 
-להוכיח נזקים אלו והתובעת הוכיחה אך את הנזק לאריחים שהוערך על

 251 ............................................. ש"ח בלבד 1,500ידי השמאי בסך של 
. התובעת הוכיחה את תביעתה בשיעור הנדרש בדין האזרחי. לפיכך 16

נקבע, כי האחריות לנזק שנגרם לרכב התובעת במוקד הקדמי, רובצת 
ואילו האחריות לנזק  -כפי הודאתו בכך  1של הנתבע במלואה לפתחו 

, 2שנגרם לרכב התובעת במוקד האחורי, רובצת לפתחה של נתבעת 
ישלם לתובעת בגין הנזק במוקד  1. הנתבע 1בניכוי אשמו של הנתבע 

ש"ח.  3,965 -משיעור הנזק במוקד האחורי, סך של  10%הקדמי וכן 
אשר  10%קד האחורי בניכוי תשלם לתובעת בגין הנזק למו 2הנתבעת 

 252 ......................................... ש"ח 3,797 -, סך של 1הושתו על הנתבע 



נים עניין תוכ  

 יא 

. מדובר באירוע ביטוחי המזכה את התובעים בפיצוי, על הנתבעת 17
 253 ....................................... ש"ח 26,907התובעים בסך של לפצות את 

המשפט בדק אינו מצריך בדיקה -. סוג הנזקים שהמומחה מטעם בית18
תובע סך של של מהנדס בניין או שמאי מקרקעין. הנתבעת לשלם ל

 255 ................................................................................ ש"ח 20,208
. הרמת מתג החשמל בארון החשמל לאחר שנזילה התייבשה, למרות 19

מכאן ידיעה על הסכנה היא אינה התנהגות המצופה מאדם סביר ו
        , יחד ולחוד, ישלמו להכשרה סך של 2 -ו 1הרשלנות. נתבעות 

 256 ............................................................................... ש"ח 126,272
על הנתבע, הרי  . בהינתן שהנטל להוכחת היעדר התרשלות רובץ20

 260 ....................... ש"ח 11,464שהנתבע לא עמד בנטל זה. הנתבע ישלם 
. נגרמו נזקים כתוצאה מכשל במערכת המים, כאשר הטענה של 21

חברת שחר היא האחראית, לא הוכחה.  -שלישי הנתבעת כי גורם 
 261 ....................................ש"ח 20,000הנתבעת תשלם לתובעת סך של 

נו כלול ידי הקבלן, כי נזק הרטיבות בדירתה אי-. לתובעת נאמר על22
בכיסוי הביטוחי. בהקשר ספציפי זה, פעל הקבלן בשליחותה של 
הנתבעת. קביעה זו של הקבלן לא היתה נכונה, והיא עולה כדי הפרת 
חוזה, ודומה כי גם כדי עוולה של רשלנות. הנתבעת תשלם לתובעת סך 

 262 ........................................................................... ש"ח 83,939של 
. התובעת עמדה בנטל ההוכחה הנדרש ממנה להוכיח את תביעתה. 23

 265 ...... ש"ח 7,850ישלמו לתובעת סך של  2הנתבעות באמצעות הנתבעת 
אף שלל טענותיו של התובע כנגד המומחה, לא הוצגה סיבה טובה -. על24

 266 ............................................. להטיל ספק במסקנה המקצועית שלו
. התובעת לא הוכיחה לא את החבות ולא את הנזק, ומשום כך לא 25

 269 ....................... הוכח כי עומדת למבוטחת עילה לתביעה נגד הנתבעת

    הפרת  -התאמה -אי  -ליקויים  -שער ד': מוכר וקונה דירה 
 271 ......................................................................... הסכם

 271 ........................................................................ פרק א': מבוא
 271 ......................................... 1968-לחוק המכר, התשכ"ח 16. סעיף 1
 271 .............................................. . הפרת חובת הגילוי במישור החוזי2

 273 .................................. נזקי רטיבות -פרק ב': דוגמאות ותקדימים 
. התובעים ידעו שהיתה בעיה של רטיבות כתוצאה מעבודות התמ"א, 1

והם נטלו על עצמם את הסיכון כי יתברר שהבעיה לא תוקנה כראוי ויהא 
 273 ..................................................... וע את קבלן התמ"אעליהם לתב

. התובעים לא הוכיחו טענתם לפיה, ידעו הנתבעים או שהיה עליהם 2
 275 .............. לדעת על קיומם של ליקויי הרטיבות והסתירו עובדות אלה

שנה שנעשה בו שימוש  11. התמונות משקפות בלאי טבעי של בית בן 3
 276 .......................................................................... רגיל של משפחה

 



 ניינים תוכן ע

 יב 

. היה על נתבעים לדעת על קיומם של שלושת מוקדי הרטיבות בדירה, 4
גם אם לא היתה זו רטיבות קשה, ולגלותם לתובעים עובר לחתימת 

 277 ...... ש"ח 14,718ההסכם. הנתבעים, ביחד ולחוד, ישלמו לתובעים סך 
. הנתבעת הסתירה מהתובעים את בעיית הרטיבות במרתף. בכך הפרה 5

התובעים בפיצוי ללא  הנתבעת את ההסכם הפרה היסודית, המזכה את
 279 ....................................................... ש"ח 265,000הוכחת נזק בסך 

. הנתבע לא הפר את חובת הגילוי שכן לתובעים הוצג הנכס במצבו 6
 281 ............................................................... לאשורו, ללא כחל ושרק

. הנתבעת לא הפרה את חובת הגילוי המוטלת עליה, היא גילתה 7
לתובעים אודות הרטיבות שמקורה בגג הבניין ואשר תוקנה נכון למועד 

 284 .......................... בעת לא הפרה את הסכם המכרמכירת הדירה. הנת
. התובעת לא הוכיחה כי הנתבעים ידעו במועד חתימת ההסכם על 8

 285 ..................................................................... קיומו של פגם נסתר
. עלה בידי התובעת להוכיח כי הנתבעת היתה מודעת לקיומו של הליקוי 9

או כי צריכה היתה לדעת על קיומו של ליקוי ולא גילתה את הדבר 
חתימה על הסכם המכר. סך הפיצוי בגין רכיב זה יעמוד לתובעת טרם ה

            ש"ח. בסה"כ הנתבעת תשלם לתובעת סך של  59,014סך -על
 288 ................................................................................ ש"ח 83,014

יו נזקי רטיבות עובר לעריכת הסכם המכר, למעט . לא הוכח שבדירה ה10
אלה עליהם הצהירה הנתבעת במסגרת ההסכם. ממילא לא הוכח כי 

 290 ......................... הנתבעת ידעה או כי היה עליה לדעת על נזקים אלה
. אין מנוס מלדחות את גרסת התובעים לפיה לא ידעו על בעיות 11

 293 ................................... רטיבות במרפסת קודם לחתימה על ההסכם
בהצהרה שאינה נכונה, כאילו אין בעיות  . הנתבע הפר את החוזה12

רטיבות בדירה או פגם נסתר אחר. הנתבע ישלם לתובעים סך של 
 295 ............................................................................... ש"ח 106,560

. התובעים לא הרימו את הנטל להוכיח, כי הנתבעים הסתירו מהם 13
 297 ..................................................................... דבר הליקויים בבית

. הנתבעת לא הסתירה מהתובעים מידע בנוגע לבעיית הרטיבות 14
 299 ...... ונזילות המים במרפסת, וכי התובעים ידעו על קיומה של בעיה זו

. הצדדים לא הצליחו להצביע על כל נימוק ענייני העשוי היה להביא 15
המשפט. -דעתו של מומחה בית-הדעת מטעמם על פני חוות-להעדפת חוות

כלל העלויות לטיפול בבעיית הרטיבות ותיקון כלל נזקי הרטיבות בבית 
 301 ................................................ ש"ח 63,000התובעת, היא בסך של 

. המערערים ראו שיש ליקוי וראו שאותו ליקוי תוקן באמצעות 16
סיליקון ובכל זאת החליטו בסוף לחתום על הסכם המכר הרי לא תתקבל 

 302 ..........הדירהטענתם שלו ידעו על בעיית האיטום לא היו רוכשים את 
. המשיבים לא הפרו את חוזה המכר, ולא ידעו, או לא היה עליהם 17

 304 ................................................ לדעת על קיומם של פגמים נסתרים



נים עניין תוכ  

 יג 

מעת שניתן פסק הבוררות הראשון פקעה סמכותו של  -. נזקי רטיבות 18
 305 ................................... תוקף-הבורר ולא היה עוד הסכם בוררות בר

המשפט מפורטת והתייחסה לטענות -דעתו של שמאי בית-. חוות19
       שהובאו בפניו. על הנתבעת לשלם לתובע בגין ליקויי הבניה בסך 

 307 ................................................................................ ש"ח 32,500

 309 ................................... ה': יחסי שכנים ונזקי רטיבות שער 
 309 ........................ פרק א': חדירת רטיבות בין מקרקעין שכנים ודירות

 309 ......................................................................... . עילות התביעה1
 309 ........................................................................ ין. דיני המקרקע2
 310 ......................................... לחוק 14לחוק וסעיף  12. מה בין סעיף 3
 311 ............................................................................. . דיני הנזיקין4
 38ה השניה שבסעיף . בנסיבות האירוע נשוא התביעה חלה גם החלופ5

         לפקודת הנזיקין, הדנה בדבר הנמלט מנכס ועלול לגרום נזק 
 311 .....................................................................................בהימלטו

תו ומשכך לא לא התרשלו כלל ועיקר כלפי המערער ואש 4-3. המשיבים 6
      היה מקום להגיש את התביעה נגדם ולא היה מקום להגיש את 

 312 ....................................................................................... הערעור
ל . הרטיבות בדירה מקורה בעבודות הריסה ובניה שנעשו בקומות מע7

הדירה. חיוב הנתבעת בפיצוי לתובעים, ביחד ולחוד, בגין נזקי הדירה 
ש"ח לפיקוח הנדסי בתוספת  2,650ש"ח ובצירוף סך של  26,500בסך של 
ש"ח בגין אי הנוחות ועגמת הנפש שנגרמו להם מחמת  65,000מע"מ. 

 314 ............................................................................ ביצוע העבודות
מן הנזק בדירת התובע, וליקויים אחרים  70% -. הנתבעים אחראים לכ8

מאותו נזק. הנתבעים ישלמו לתובע  30% -ברכוש המשותף אחראי ל
 316 ........................................................... ש"ח 10,990סכום כולל של 

כך מגיע לה -. התובעת ללא ספק עברה תקופת סבל בת כשנתיים, ועל9
 318 ....... ש"ח 20,000סך של -פיצוי בגין עגמת הנפש שנגרמה לה. פיצוי על

המשפט תמיהות שהצדיקו סטיה -. לא עלו מקביעותיו של מומחה בית10
 319 ......................................................................................... ממנה
. אין מקום להטיל אחריות על התובע. התובע לא אמור היה לטפל 11

 321 .................................................................................... במרזבים
משפט -דינו של בית-בקשת רשות ערעור על פסק -. פיצוץ צינור 12

לתביעות קטנות ניתנת רק במקרים חריגים, עת נעשה לאחד הצדדים 
עוול קשה או כאשר הבקשה מעוררת שאלה משפטית בדרגת חשיבות 

 322 ............................................................................... גבוהה ביותר
הדעת של השופט -. מדובר בהחלטה שמצויה בלב ליבו של שיקול13

המנהל את התיק, והמדובר בהחלטה שמן הראוי למעט עד כמה שאפשר 
יש  -שלגבי חלק מהראיות אשר הגשתן מתבקשת מלהתערב בה, אלא 

 323 ................................................................ להתיר את צירופן לתיק



 ניינים תוכן ע

 יד 

. הנתבע לא הוכיח שפעל במהירות וביעילות הנדרשת לביצוע 14
בעים לא הצליחו להוכיח, כי דירתם לא היתה ראויה התו התיקונים.

למגורים בעת ביצוע עבודות התיקונים. הנתבע ישלם לתובעת בסה"כ 
 325 ................................................................................ ש"ח 12,900

ההסתברויות כי מקור הנזילה בעבודות שיפוץ פרטיות  . הוכח במאזן15
שבוצעו עבור הנתבעים ולכן האחריות לנזקי הנזילה רובצת לפתחם של 

     ש"ח. סה"כ של  3,000ש"ח סך כולל של  10,400הנתבעים. סך של 
 327 ................................................................................ ש"ח 13,400

. התנהלות הנתבעים היתה ללא דופי והם ביקשו לתקן הדרוש. מנגד 16
לב להשית על הנתבעים פיצוי -התובעים הם אלה אשר ביקשו בחוסר תום

 329 ................ א נגרם באחריותםבגין הפסד דמי שכירות ועוגמת נפש של
בגין  1. מקור הנזילה הינו מדירת הנתבעת. על הנתבעת לשלם לתובעת 17

והתקנת  ש"ח עבור צביעת תקרת המטבח 10,000הנזקים סך כולל של 
 3,000בגין הנזקים סך כולל של  3 -ו 2ארון, על הנתבעת לשלם לתובעים 

ש"ח עבור צביעת תקרת המטבח, על פמי פרימיום לשפות את הנתבעת 
 333 ...............................................................ש"ח 4,000בסך כולל של 

. יש מקום, לפצות את התובע בשל העלויות הכרוכות בביצוע תיקוני 18
-טיח וצבע בחדר המקלחת וחדר הכביסה. עלות התיקון, לפי אומדנה, על

 334 ........................................................................ ש"ח 1,200סך של 
. הוכח שהנתבע אחראי לנזקי הרטיבות בדירת התובעת בהיקף של 19

 335 .......................... ש"ח 1,000ש"ח, וכן לנזק לא ממוני בסך של  3,510
. התובעת לא עמדה בנטל הרובץ לפתחה. מכל מקום, הוכח כי מקור 20

הכשל הוא בקו הביוב המרכזי שנסדק ונפער עקב בלאי ועם הזמן, שלא 
 337 ........................................................................ בידיעת מאן דהוא

. הורם הנטל להוכיח כי הרטיבות בדירת התובעת מקורה בהימלטות 21
מים מצנרת דלוחין ברצפת הקומה העליונה של הדירה, אירוע שאין 

יחד חולק כי הוא מקרה ביטוח לפי הפוליסה. הנתבעות ישלמו לתובעת, 
 339 ...................................................................... ש"ח 25,155ולחוד, 

. ליקויי הרטיבות בדירת התובעים נובעים מתכנון וביצוע לקוי של 22
צמודות אליו. עבודות הבניה והאיטום של הקיר הצפוני והמדרגות ה

 22,972תשלם לתובעים, את הסכומים הבאים: סך של  1הנתבעת מס' 
ש"ח בגין הוצאות  3,807ש"ח בגין מניעת שימוש בחדר הצפוני, סך של 

 340 ............ ש"ח בגין עגמת נפש 6,000התובעים בהליך הבוררות, סך של 
. לא הוצגו כל ראיות לכך שהנזילה שהתגלתה, היתה כך לאורך שנים. 23

 343 ................................ש"ח 3,000סך -הפיצוי בגין הנזילה ותיקונה על
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 טו 

. הנזקים בתקרת הדירה הינם נזקים מוכחים המצויים כולם באחריות 24
ללא ספק, הנזקים בתקרה כולם, וכן  - 2. באשר לחבות הנתבעת 1הנתבע 

 ידי הפוליסה-שני ראשי הנזק הראשונים בריצפת האמבטיה מכוסים על
 1ש"ח; הנתבע  19,014תשלם לתובע את הסך של  2והרחבתה. הנתבעת 

 345 .............................................. ש"ח 3,500ישלם לתובע את הסך של 
ם חדשים, שאינם אותם נזקים . התובע לא הוכיח, כי אכן מדובר בנזקי25

 346 ...................... שבגינם שולם כבר פיצוי במסגרת ההליכים הקודמים
 דעת התובעים בעניין הנזילה מחדר הרחצה-. יש להעדיף את חוות26

פני גרסת הנתבעים ולפיה הנזילה מקורה הדירה -בדירת התובעים, על
בקומה השלישית, מעל דירת הנתבעים או כי קיימת רטיבות אשר עלתה 

 347 .............. ש"ח 4,795מהרווח בין האמבטיה לקיר. סכום הפיצוי בסך 
דעת המומחה מטעם -. לא נמצאה הצדקה עניינית לסטיה ממצאי חוות27
פניה, -דעת המומחה מטעם התובע על-משפט, והעדפת ממצאי חוות-בית

ש"ח }כולל מע"מ{,  4,446כנטען. לאור זאת הגיע לתובע פיצוי בסך של 
 349 .................................................................. ש"ח 2,500בגין עוגמת 

. הנתבעת ביצעה מעת לעת תיקונים, אולם לא טיפה בליקויי הצנרת 28
והאיטום בדירתה באופן יסודי, ועשתה כן רק לאחר שקרסה תקרת דירת 

ש"ח בגין נזק  100,000הנתבעת תשלם לתובעים פיצוי בסך של התובעים. 
 350 .................................................................................... לא ממוני

. דירת מגורים של התובעת, שהינה אישה מבוגרת, אשר נאלצה 29
דעת -רבות לעסוק בליקויי הרטיבות השונים שחוות במהלך שנים

המומחה קבעה כי מדובר במספר ליקויי רטיבות שבאחריות הנתבעת. 
ש"ח.  בשל  10,969בשל ליקויי הרטיבות תשלם הנתבעת לתובעת סך של 

ש"ח. עבור עוגמת  4,022תיקון המרזבים תשלם הנתבעת לתובעת סך של 
ש"ח. עבור נזקי הגינה תשלם  15,000נפש תשלם הנתבעת לתובעת סך של 

 353 ............................................. ש"ח 13,905הנתבעת לתובעת סך של 
. התביעה העיקרית הוגשה לפני כשש שנים והתעכבה רבות בעיקר בשל 30

ת הנתבע. במצב דברים זה נראה כי התובע זכאי כי יינתן צו התנהלו
 354 ............................... לביצוע התיקון כבר כעת וללא עיכובים נוספים

טען; על הנתבע לשלם לתובעת סך . הנתבע לא הוכיח את הנזק לו הוא 31
 356 ....................................................... ש"ח בתוספת מע"מ 3,000של 
ידי -. התובע לא עמד בנטל הראיה להוכיח כי ליקויי הרטיבות על32

 357 ...................... ש"ח 3,500בעת תשלם לתובע סכום של הנתבעת. הנת
כך -. נגרם נזק אשר טרם תוקן ולא הוצגו קבלות או חשבוניות ועל33

ש"ח. בסך  1,500סך של -דו עלדרך האומדנה שנזקי התובע יעמ-נקבע על
 358 ................................................................ ש"ח 2,803הכול סך של 
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. אין ספק שהיו ליקוי בניה בבניין, שהביאו לחדירת רטיבות מדירת 34
מכאן המסקנה, כי הקבלן אחראי כלפי התובעים  השכן לדירת התובעים.

, תשלם לתובעים פיצוי 1בשל ליקויי הבניה בעילה הנזיקית. הנתבעת 
 359 ........................................... ש"ח 13,200ממוני בסך -בגין נזק בלתי

. התביעה נדחתה ברובה, למעט באשר לחלק מראש הנזק של נזקי 35
 5,500רטיבות. הנתבע לשלם לתובע פיצוי בגין נזקי הרטיבות בסך של 

 362 ................................................................................. ש"ח ומע"מ
במתכונתה  -. התביעה שכנגד לא הוכחה. למעשה, היא הוגשה 36

      כדי להוות משקל נגד לתביעה  -הנוכחית }ללא מסד ראייתי{ 
 363 .....................................................................................העיקרית

. לא עלה בידי התובעים לעמוד בנטל הראיה ולהוכיח שמקור הנזק נבע 37
 363 .... מדירת הנתבעת וכי רובצת על הנתבעת אחריות כלשהיא לפיצויים

דעתו של -. לא נמצאה "סיבה בולטת לעין" כדי לסטות מחוות38
 365 ...... ש"ח 43,450תשלם לתובעות, פיצוי בסך של  2המומחה. הנתבעת 

מ' מן הברזנט לגבול מגרש התובע, אין  1.5. כל עוד נשמר מרחק של 39
 367 ............. מדובר בהפרעה של ממש לשימוש סביר של התובע, בחלקתו

. אין מקום להמשיך ולהשקיע משאבים נוספים להעמקת הבירור 40
 368 ...... 2005העובדתי ולהמשיך ולהיענות לדחיות נוספות של תיק משנת 

. מקור הרטיבות היה איטום לקוי במרפסת דירת הנתבעים, שאיפשר 41
חלחול ומעבר של מים אל מתחת לריצוף ולאיטום המרפסת ומשם אל 
תקרת חדר העבודה של דירת התובעים. הנתבעים ביחד ולחוד ישלמו 

ש"ח בגין התיקונים  2,500ת הסכומים הבאים: סך של לתובעים א
דעת המומחה מטעם התובעים. -ש"ח בגין חוות 2,000בדירתם. סך של 

ש"ח החזר הוצאות התובעים בגין תשלום למומחה מטעם  2,340סך של 
 370 .................................................................................. משפט-בית
. עקב נזילה ובעיית איטום בדירת הנתבעים סבלו התובעים מרטיבות 42

הנתבעים, ביחד ולחוד, ישלמו לתובעים בגין הנזק הישיר   בדירתם.
, 1ש"ח. בנוסף רונן, הנתבע  17,672למבנה ולתכולה והוצאות, סך של 

      ח בגין אבדן דמי שכירות ועגמת ש" 22,000ישלם לתובעים סך של 
 373 ............................................................................................ נפש
. הנזק שנגרם לדירת התובעים מקורו בדירת הנתבעים. לפיכך, על 43

ת התובעים במלואה. על הנתבעים לשאת בעלות תיקון הנזקים בדיר
 6,552הנתבעים לפצות את התובעים בגין הנזק בדירתם בסך כולל של 

 376 ....................................................................... ש"ח }כולל מע"מ{
נזילה היה בצנרת ביתם של הנתבעים, ולאחר שזו הוחלפה . מקור ה44

 378 .............. ש"ח 9,860פסקה הנזילה. הנתבעים ישלמו לתובעת סך של 
ות המים והניקוז אשר בדירת . הוכח כי מקור הרטיבות במערכ45

ש"ח. המוכרים ישלמו סך של  35,528השכנה. השכנה תשלם סך של 
 380 ................................................................................ ש"ח 12,956
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 383 .............................................. פרק ב': נזקי מים והבית המשותף
           . שינויים ותיקונים בדירה הפוגעים בדירה אחרת וברכוש 1

 383 ..................................................................................... המשותף
של התקנון  2. אופיים ומהותם של "שינויים או תיקונים" נשוא סעיף 2

 383 .........................................................................................המצוי
. המערער לא הרים הנטל להוכיח כי מקור הליקויים בדירתו הוא 3

 384 ........................................................................... ברכוש המשותף
המקרקעין אינו מוסמך לדון בתביעות הנסבות על . המפקח על רישום 4

נזקים אשר אירעו לדירה בבית המשותף ויתת סעדים הנוגעים לשיפויו 
 385 ......................................................... של בעל דירה בגין נזקים אלו

הינה החלטה דיונית  }צירופם-או אי{. החלטה שעניינה צירוף בעלי דין 5
דעתה של הערכאה הדיונית, וערכאת הערעור -מובהקת, הנתונה לשיקול

 388 ................................. תיטה שלא להתערב בה אלא במקרים חריגים
משפט לנדאו ומן הקביעה -. פסילתו המוחלטת של מסמך מומחה בית6

שלא הוצגה בידי התובעים ראיה המבססת את טענתם למחדלים של 
הנתבעות בגינם חודרת רטיבות ללובי הבניין, או לעלויות הכרוכות 

-י זה אפילו הוכח שהוא באחריות הנתבעות. על בסיס חוותבתיקון ליקו
ש"ח. בגין נזק לא ממוני סך של  82,597הדעת של המהנדס אירני סך של 

 389 .................... ש"ח 7,414ש"ח. בגין הוצאות התובעים סך של  14,000
 -. צו עשה לתיקון רטיבות בגג ובקירות השייכים לרכוש המשותף 7

 392 ..................... בסמכותו הייחודית של המפקח על הבתים המשותפים
. בהיעדר הוכחה או טענה כי תחזוקת הצנרת נעשתה ברשלנות, הרי 8

 392 ................................... שלא קמה לתובע עילת תביעה כנגד הנתבעת
כל עדכון באשר למצב הליקויים בדירות התובעים  . התובעים לא  הציגו9

 394 ....... במשך שנים רבות, לא ניתן כלל לדעת מה עלה בגורלו של הליקוי
 395 ....... הדין מזו תקופה ארוכה-פסק . המשיבים התעלמו מקיומו של10
עלות  -. נזקים שנגרמו לדירת התובע בשל ליקויים ברכוש המשותף 11

ות הינה בסך של תיקון הנזקים בדירתו של התובע, כתוצאה מהרטיב
ש"ח. בנוסף, נפסק לתובע פיצוי  16,146ש"ח ובצרוף מע"מ סך של  13,800

ש"ח, פיצוי בגין  8,000שבועות בסך של  6בגין דיור חלוף לתקופה של 
ש"ח  2,925סך של  -ש"ח בצירוף מע"מ  2,500עלות ניקוי ופינוי בסך של 

 5,000יד בסך של וכן פיצוי בגין שכר הבטלה לימי התיקונים לעבר ולעת
 397 ........................ ש"ח 32,071ש"ח. סך הכל, נזקי התובע הינם סך של 

. האחריות לליקויי הבניה נקבעה בשל היותו "מפקח על הבניה" וזאת 12
 399 ...................................... ת בהתחייבותו בהסכם הקומבינציהמעוגנ

 401 .................. שער ו': נזקי מים ורטיבות ביחסי בעל בית שוכר 
 401 ............................................................ פרק א': חיובי המשכיר

 401 ....................................................................................... . כללי1
 401 ..................................... לחוק( 5. המסירה, מועדה ומקומה )סעיף 2
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 403 ........................................................ לחוק( 6התאמה )סעיף -. אי3
 403 ................................................................................. כללי 3.1
 403 ......................................................... א לחוק6הוספת סעיף  3.2
 -המבקשת הציגה מצג שווא בפני המשיב בנוגע למגרש החניה  3.3

 404 ..........................................................הבקשה התקבלה בחלקה
-אם ידע שוכר נכס, בעת כריתת החוזה, על דבר קיומה של אי 3.4

התאמה בין הנכס, שנמסר לו מהמשכיר, לבין הדברים שסוכמו בין 
           הערעור  -ההתאמה -הצדדים, אין הוא יכול להסתמך על אי

 406 ...................................................................................... נדחה
התובע ידע על הבניה הלא חוקית, והוא בחר שלא לבטל את החוזה  3.5
          התביעה התקבלה  -אחריות תיקונים בתקופת השכירות  -

 408 ................................................................................... בחלקה
צדדי, בגלל דליפת נפט -ביטול הסכם שכירות מרפאה, באופן חד 3.6

התביעה נדחתה, התביעה  -מדירה שכנה, שאינה בבעלות המשכיר 
 409 ............................................................ שכנגד התקבלה בחלקה

התביעה  -לנתבעות לא היתה עילה לבטל את חוזה השכירות  3.7
 410 .................................... התקבלה בחלקה, התביעה שכנגד נדחתה

זכאותו של שוכר לביטול חוזה במקרה שבעל נכס מתרשל בחובתו  3.8
 412 ........ לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע פגיעה בהתאמת המושכר

 413 ......................... התאמת הנכס למה שהוסכם בין הצדדים-אי 3.9
הפחית מדמי השכירות סכום בגובה היחס שבו בידי השוכר, ל 3.10

 415 ................................................ פחת שווי השכירות עקב הליקוי
 416 ........................ על המשכיר לגלות לשוכר על פגמים במושכר 3.11
מנת להחיל את חובת התיקון על הנתבע מכוח החוק נדרשים -על 3.12

 416 ..................................................................... תנאים מצטברים
     התביעה  -לב -התאמה לחוזה השכירות וחוסר תום-אי 3.13

 417 ................................................................................. התקבלה
הערעור התקבל  -התאמת המושכר -ביטול חוזה שכירות עקב אי 3.14

 419 .................................................................................... בחלקו
התביעה  -כירות תשלום דמי ש-אי -הפרת הסכם שכירות  3.15

 420 ..................................................................... התקבלה בחלקה
התביעות  -הפרת חובת הגילוי בחוזה שכירות  -לב -חוסר תום 3.16

 421 ....................................................................... התקבלו בחלקן
התקיימות פטור מחובת תשלום בטענת שימוש במושכר -אי 3.17

 422 ............................................................. למטרה שלשמו הושכר
האם  זכאי שוכר שידע אודות ליקויים בנכס עוד לפני כריתת  3.18

 422 ................ התאמה" של המושכר-הסכם השכירות, לטעון על  "אי
המבקשים טענו, כי שטח המושכר שקיבלו לידיהם היה בפועל  3.19

 424 ............................. הערעור נדחה -קטן בהרבה מהמוסכם בחוזה 
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ניתן לבטל זיכרון דברים כאשר לא היה גילוי של הבעייתיות  3.20
 425 ............................................................ בהעברת זכות השכירות

מנת לאכוף -עללב ובדרך מקובלת, גם -ישנה חובה לנהוג בתום 3.21
 425 ............................................................ זכויות בחוזה השכירות

 426 ........................................... לחוק( 7. חובת תיקון המושכר )סעיף 4
 426 ................................................................................. כללי 4.1
דן דמי השכירות שהיו עתידים להתקבל עבור תקופת העיכוב, אוב 4.2

כפי שנקבע בחוזה השכירות, הוא נזק ישיר שנגרם כתוצאה מסתברת 
 431 ................................... הערעור והערעור שכנגד נדחו -מן ההפרה 

האם מוטלת על בעל נכס אחריות עצמאית לבדיקת תקינות הנכס  4.3
 432 ................................................................. המושכר באופן יזום

 433 ................. התביעה נדחתה -אחריות לליקויים ופגם במושכר  4.4
גרם לפינוי המושכר, לאחר שריתך את דלת המושכר ופעל הנתבע  4.5

 434 .............................. התביעה התקבלה -בביריונות כלפי התובעים 
ן סביר לאחר שקיבל דרישה לכך מאת המשכיר חייב תוך זמ 4.6

השוכר לתקן במושכר כל דבר השולל או מגביל הגבלה של ממש את 
 436 ..................................................................... השימוש במושכר

את הסכם השכירות, בכך שלא הנתבעת הפרה הפרה יסודית  4.7
התביעה התקבלה בחלקה, התביעה שכנגד  -שילמה דמי שכירות 

 438 .................................................................................... נדחתה
יעה התקבלה התב -אחריות לשריפה שפרצה בשל דוד מים תקול  4.8

 439 ................................................................................... בחלקה
יש להעניק הזדמנות למשכיר לתקן תוך זמן סביר ליקוי, לאחר  4.9

 440 .......................................... שקיבל הודעה מהשוכר על פגם בנכס
הזכות העקרונית לטעון להפחתת דמי השכירות או לביטול  4.10

 441 .................................................................................. ההסכם
על מבקשים להודיע זמן סביר מראש למשכיר בכתב שבכוונתם  4.11

לתקן את נזקיהם ובכך לאפשר למשכיר לבחון את סבירות היקף 
 442 ......................................................................... התיקון ועלותו

אין חובה על הנתבעת כשוכרת לשאת בעלויות של תיקונים  4.12
שהינם תוצאה של בלאי משימוש רגיל וסביר או תיקונים יסודיים 

 443 .................................................................................. במושכר
קיומה של הצהרה בדבר תקינות המושכר, אינה שוללת את  4.13

 444 .................... החובה המוטלת על המשכיר לבצע תיקונים במושכר
לא היתה במושכר ליקוי ברמה כזו המצדיקה הפחתה בדמי  4.14

 446 ................................................................................ השכירות
השוכר רשאי להפחית את דמי השכירות, כל עוד לא תוקן הפגם,  4.15

 447 ........ מקום בו נמנע המשכיר לקיים את חובתו לתקן פגם במושכר
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האם נזקי צנרת הינם בגדר נזקים שהחובה לתקנם מוטלת על  4.16
 448 ..................................................................................המשכיר

לחוק הישן( או תניית פטור  8התאמה או פגם )סעיף -אי. העלמה של 5
 449 ................................ החדש( 8התאמה או פגם )סעיף -מאחריות לאי

 451 ......................................... לחוק( 9ף תיקון )סעי-. תרופות בשל אי6
 451 .............................................. 2017לחוק לפני תיקון  9סעיף  6.1
 451 .................................................... 2017לאחר תיקון  9סעיף  6.2
 452 ................................................................................. כללי 6.3
 454 .............................. לב בתביעת הנזק והערכת הפיצויים-תום 6.4
 454 .................................................... תביעה בגין אובדן רווחים 6.5
 454 ............................................................... קיזוז חוב ארנונה 6.6
כלום היתה רשאית התובעת שלא למסור את ההמחאות בשל  6.7

 454 ................................... אירועי ההצפה/נזילות הנטענים במושכר?
המבקשים לא חיברו את הנכס למערכת הביוב העירונית כנדרש,  6.8

 456 ..................... הערעור נדחה -ובכך הפרו את התחייבותם החוזית 
זכאותו של שוכר להפחית את דמי השכירות בהתאם לשיעור  6.9

 457 ............................... פחיתת שווי השכירות מחמת הפגם במושכר
התביעה התקבלה  -טענת קיזוז  -התאמה ופגמים במושכר -אי 6.10

 458 ................................................................................... בחלקה
החיוב לשלם דמי שכירות הוא חיוב עצמאי ואין לקשור אותו  6.11

 460 ............................................................ לטענת הליקויים בדירה
ת לאפשר לנתבע לתקן את הליקוי מנ-יש להמתין זמן סביר על 6.12

 462 .................................................................................. במושכר
 464 ..................................... לחוק( 10. פגם שאין לדרוש תיקונו )סעיף 7

 464 ................................................................................. כללי 7.1
ס לקיומו בעקבות שריפת המושכר, הושמד המושכר ונשמט הבסי 7.2

 464 ........................................ התביעה נדחתה -של הסכם השכירות 
השוכר ידע או יכול היה לדעת על קיומה של מערכת החשמל  7.3

, שעל המשכיר חלה חובה לתיקונו הפגומה ואין עסקינן בליקוי או פגם
 466 ..................... התביעה נדחתה, התביעה שכנגד התקבלה בחלקה -

 469 ............ טו לחוק25א עד 25סעיפים  -פרק ב': חוזה שכירות למגורים 
 469 ....................................................................................... . הדין1
 473 ................. פי דברי ההסבר לתיקון לחוק-. מהות התוספת לחוק על2
. חובתה של בעלת הזכויות בנכס לתקן את המושכר והחובה של 3

ת שהמושכר היה במצב קשה עקב נזקי השוכרת לשלם דמי שכירות בע
 480 ....................................................................................... רטיבות

 481 ............................... התאמת הנכס למה שהוסכם בין הצדדים-. אי4
 483 ..................................... פרק ג': הדייר ובעל הבית וליקויי רטיבות
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נוחות גדולה כתוצאה מהרטיבות והתמשכות בטיפול -נגרמה לתובע אי. 1
מגובה דמי השכירות למשך שלושה  50%בה. פיצוי הנאמד בשיעור של 

מהסכום  50% -ש"ח. פיצוי בגין המזרן ב 9,525חודשים. דהיינו סך של 
סך של -ש"ח. פיצוי בגין עגמת הנפש על 698ששילם התובע, דהיינו סך של 

תשיב לתובע את מלוא כספי הפיקדון שמסר  1הנתבעת  ש"ח. 1,500
 483 ............................................................. ש"ח 6,350לידיה בסך של 

א ש"ח בגין חודש מרץ, כאשר ל 2,475. ביטול חיוב המבקש בהשבת סך 2
 2,200סך -חשבון חודש זה. חיובו של המבקש יעמוד על-שולם דבר על

 484 ........................................................................................... ש"ח
. לא עלה בידי התובע להרים את הנטל הרובץ לפתחו בטענה לנזקים 3

 486 ........................................ ה הנתבעת לבית בתקופת השכירותשגרמ
עליו להשיב  -ש"ח  44,308. משכיר דירה ישלם לשוכריו פיצויים בסך 4

 488 .............. ם שבאחריותולהם את הסכומים שהוציאו לתיקון הליקויי
. הפחתת דמי השכירות לפי היחס שבו פחת שווי השכירות עקב הפגם 5

 489 ............ ש"ח 35,000בע לעומת שוויה לפי החוזה. הנתבעת תשלם לתו
כן זכאים התובעים לקבלת -. הנתבעים הפרו את חוזה השכירות, ועל6

 491 ............................................................................... סעד של פינוי
. התצלומים, החשבונית ועדות הנתבע הוכיחו במצטבר נזקי רטיבות 7

 493 .............................. טענת קיזוז -מהסוג שחובתו של המשכיר לתקן 
. המומחה בחן היטב והפריד בין עלויות הנובעות מליקויי בניה לבין אלו 8

ש"ח.  65,510ידי השוכרים. עלות תיקון נזקים שנגרמו לדירה -שנגרמו על
 494 ......................................... ש"ח 95,000בנוסף, אובדן דמי שכירות: 

לב בעיתוי הודעתם על קיצור תקופת -. הנתבעים פעלו בחוסר תום9
 496 ....................... השכירות ובמניעתם מהתובעת אפשרות לטפל בבעיה

. כשל בביצוע, שבא לידי ביטוי בכך שהיו נזילות חוזרות ונשנות 10
במוקדים שונים בדירה בתוך פרק זמן קצר. מדובר במצב דברים שגורם 

 499 ................. ש"ח 24,000לל של סך כו-לעוגמת נפש. פיצוי לתובעים על
לחוק  68. חובת בעל הבית לבצע תיקונים במושכר מוגבלת לפי סעיף 11

   וץ, אינם הגנת הדייר. תיקוני רטיבות ועובש בקירות, אף קירות ח
 502 ....................................................................................... נכללים

. לא עלה בידי התובעת להוכיח ברמת מאזן ההסתברויות, שהיא רמת 12
רטיבות  ההוכחה הנדרשת בהליך האזרחי, כי הנתבע הוא שאחראי לנזקי

 503 .. שנגרמו למושכר ולמטלטליו וכי הנזקים נגרמו עקב שימוש במושכר
 504 ...... טיבות שמנעו את השימוש בו. לא הוכח כי היו במרתף בעיות ר13
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א . שהנתבע אחראי לנזקי הרטיבות שהיה בכוחו למנעם ולהבי14
לתיקונם בזמן אמת, ועליו לפצות את התובע בגינם. על הנתבע לפצות את 

ש"ח בגין עלות תיקון ליקויי הטיח שמקורם בנזקי  5,400התובע בסך של 
בגין עלות תיקון ליקויי  3,500הרטיבות שלא טופלו בזמן אמת, ובסך של 

ש"ח.  10,413ש"ח ובצירוף מע"מ:  8,900הקונסטרוקציה, ובסך הכל 
 506 ........................... ש"ח 18,613ה"כ הנתבע ישלם לתובעים סך של בס
. היתה בדירה כל העת בעיה של רטיבות וליקויים אחרים, שלא תוקנה 15

 508 ......................................... די הנתבעתי-באופן יסודי, כפי שנטען על
. לאחר תחילת השכירות התגלו רטיבות או נזילה ממרפסת הדירה אל 16

ת הדירה מתחתיה. הקבלן ביצע תיקון; אחריו ובעקבותיו הוצפה המרפס
 509 ......................................................... במי גשמים והם חדרו לדירה

זאת, ספק אם יש -עם-. אין מחלוקת כי העובש היה משמעותי. יחד17
כך שלא התאפשרו מגורים סבירים בדירה לנתבעת -בדבר כדי להעיד על

ולילדיה עד כך שהנתבעת תהיה זכאית לפטור מתשלום שכר דירה עד 
                 לפתרון הבעיה, כפי שטענה. הנתבעת תשלם לתובעת סך 

 511 ................................................................................ ש"ח 22,186
. הוכח הנזק הנטען, הדירה הוחזרה במצב פיזי ירוד הדורש תיקון, 18

 512 .... ש"ח עבור צבע וניקיון של הדירה 3,000ניקיון, וצביעה. פיצוי בסך 
וככזו המטילה אחריות  4 -ו 3. ליקויי בניה שהינם באחריות הנתבעות 19

            עליהן כמי שפעלו בתקופת הבדק והיו אחראיות לכלל הנזקים 
 513 ........................................................................................ בדירה

. עצם השארות התובעים בדירה תוך ידיעה שאין בכוונת הנתבע לבצע 20
כל תיקון בדירה מלמד על הסכמתם למצב הדירה וויתור על טענותיהם. 

 2,750לתובעים מגיע פיצוי בגין המכשירים שהושארו בדירה בסך של 
 514 ........................................................................................... ש"ח
. הנתבעת מימנה ובצדק בדיקה לאיתור רטיבות. אין בכך כדי לפטור 21

הדעת המשלימה. על הנתבעת -אותה מעלויות התיקון שנוספו בחוות
תיקון הליקויים בדירה בסך  לשלם לתובעים את הסכומים הבאים: עלות

הדעת הראשונה{. עלות תיקון נוספת בסך של -ש"ח }לפי חוות 28,657של 
 515 ........................................ הדעת המשלימה{-ש"ח }לפי חוות 3,042
ה על השוכרת לשלם את דמי השכירות בגין החנות. הנתבעים . הי22

 516 ...................................... ש"ח 8,890ישלמו לתובע, ביחד ולחוד, סך 

 519 ....... ת והמדינה שער ז': נזקי מים ואחריות הרשויות המקומיו
 519 ........................................................................ פרק א': מבוא

    פרק ב': אחריות המדינה והרשות המקומית בנזיקין וחסינות עובד 
 521 ................................................................................. הציבור
 521 ................................................................... . חסינות עובד ציבור1

 521 ................................. ו לפקודת הנזיקין7עד  7סעיפים  -כללי  1.1
 523 .............................................................. הגדרת עובד ציבור 1.2
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 523 ....................................... חסינות עובד הציבור ופיצוי הניזוק 1.3
תחול על מעשה כאמור שנעשה ביודעין מתוך  הוראת החסינות לא 1.4

          כוונה לגרום נזק או בשוויון נפש לאפשרות גרימתו במעשה 
 524 .................................................................................... כאמור

          אחריות  -ים האזרחיים פי חוק הנזיק-. אחריות המדינה על2
 525 ...................................................................................... המדינה

פי -וק הנזיקים לבין אחריותה עלפי ח-. מה בין אחריות המדינה על3
 527 ................................................................ לפקודת הנזיקין 7סעיף 

 530 ........................................................................ . עוולת הרשלנות4
 530 .............................................. יסודותיה של עוולת הרשלנות 4.1
 530 ................................................................... חובת הזהירות 4.2

 531 ................................................... חובת זהירות מושגית 4.2.1
 532 ............................................... חובת זהירות קונקרטית 4.2.2

 533 ..................................................................... מבחן הצפיות 4.3
 533 ............................................................... . קיומו של קשר סיבתי5

 533 ........................................... לפקודת הנזיקין 64סעיף  -כללי  5.1
 534 ............................................................ עובדתי-קשר סיבתי 5.2
 535 ............................................................ משפטי-קשר סיבתי 5.3
 535 ..................................................................... מבחן הצפיות 5.4
 535 ..................................................................... מבחן הסיכון 5.5
 536 ............................................................... מבחן השכל הישר 5.6
 536 ................................................................. סיבתיות עמומה 5.7
 537 ....................................................... עיקרון הגולגולת הדקה 5.8
 539 .................................................................. גורם זר מתערב 5.9
 539 .................................................................... הוכחת הנזק 5.10

 541 ................................. פרק ג': נזקי מים ואחריות הרשות המקומית
 541 ...................................................................................... . מבוא1
 542 ................................ מהות ואחריות -. הרשות המקומית והאזרח 2
 542 ....................... הנדרשות מן הרשות המקומית . נורמות ההתנהגות3
 543 ................................................................. . דוגמאות ותקדימים4

 543 ......................................................................... הצפת ביוב 4.1
 544 ....................................................... ידי מי גשמים-הצפה על 4.2
 544 ........................................... נהריה -הצפות מי גשמים וביוב  4.3
 545 .......................................................... נזילות מים בצינורות 4.4
 547 ................... חלחול מי גשמים למבנה ופגיעה ביסודות המבנה 4.5
התובע לא הרים את הנטל הדרוש להוכיח את ההצפה הנטענת,  4.6

ובעיקרו של דבר, לא הוכיח כל קשר סיבתי בין הנזק הנטען בביתו 
 548 ................................................................... לבין אירוע ההצפה
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על חב' נאיף  35%חלוקת אחריות לכשל בריתוך בקו סניקה:  4.7
על התובעת }אשם תורם{.  30%על הנתבעות }הדדית{.  35%בע"מ. 

ש"ח, וצד ג' ישלם לתובעת  40,215לתובעת סך של הנתבעות  ישלמו 
 549 ............................................................................... סכום זהה

היה על התובע לנקוט משנה זהירות, שכן ידוע הוא ששימוש  4.8
מות רחצה או בחופי הים יוצר סכנת החלקה במדרגות הנמצאות במקו

 -ונפילה בשל הרטיבות שמטבע הדברים מצטברת על אותן מדרגות 
 552 ......... ש"ח 80,000. התבעות חשלמו לתובע סה"כ 25%אשם תורם 

 555 ............................. אחריות המדינה ורשויותיה -פרק ד': נזקי מים 
 555 ...................................................................................... . מבוא1
 555 ....................................................................................... . הדין2

חוק פיצוי נפגעי אסון טבע )פיצוי בשל נזקים לתשתיות  2.1
 555 ....................................................... 1989-לחקלאות(, התשמ"ט

תקנות פיצוי נפגעי אסון טבע )קביעת זכאות לפיצויים ושיעורם(,  2.2
 558 ......................................................................... 1991-התשנ"ב

 562 ................. 1957-חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח 2.3
 576 ................... זכויות חקלאים - 1991/2אירועי שנת  -טבע  . אסונות 3
 579 ........................................................... נזקים לשטחים חקלאיים4
 580 .................................. חוק הניקוז -דרכי חישוב  -. מכסות הניקוז 5
 591 ........................................................................ . פגיעה בחממות6
 593 ...................................................... . פיצוי בגין נזקים עקב הצפה7
 595 .................. הדין בעניין עיריית חיפה נ' מנורה חברה לביטוח-. פסק8
 640 ........................................... . מפגעי יתושים שמקורם במי הכנרת9
 643 ........................................................... . אחריות להצפת הגעתון10

 647 ................................................. פרק ה': רשויות ציבוריות שונות
 647 ........................ תביעה נזיקית בגין החלקה -. רשות שדות התעופה 1
 647 ......................................... החלקה על סלע -. רשות הטבע והגנים 2
 648 ................................. נזק גוף במהלך טיול -. החברה להגנת הטבע 3

 651 .................. שונים בעקבות החלקה על מים שער ח': נזקי גוף
 651 ........................ מי גשמים עקב גג פרוץ -פרק א': החלקה במדרגות 

 653 ................................................. פרק ב': החלקה על רצפה חלקה
 655 ................................................. פרק ג': החלקה על שלולית מים

 657 .................................................. פרק ד': החלקה על חומר רטוב
 659 ............................................... פרק ה': החלקה באמבטיה במלון

 

 

 

 


