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כתב תביעה
1. התובעת היא הבעלים של דירה בת חדר אחד- שירותים, בקומה ג', ברחוב הירקון
122, תל אביב יפו, בשטח 28 מ"ר, הידועה כגוש 6968 חלקה 136 תת חלקה 13

(להלן: "המושכר"). רצי'ב נסח רישום מקרקעין המסומן כנספח 1.

2. התובעת רכשה את הדירה בשנת 2008 כשהיא מושכרת לדייר מוגן, הנתבע, לפי
חוזה שכירות מיום 4/11/2005, המצ"ב ומסומן בנספח 2.

3. מאז שהתובעת רכשה את הדירה היא קיבלה באופן רצוף שכר דירה מהשוכר.
למשכירה לא הייתה כל סיבה לבקר בדירה. כתוצאה מנזילת מיס לשכנים מהדירה
וטיפול בנזילה, התברר לתובעת כי מר ביטון (הנתבע) כלל לא מתגורר בדירה. כך גם
התברר שהנתבע נטש את הדירה לפני שנים רבות, ואף משכיר את הדירה מעת לעת
בשכירות משנה. כך למשל בשנת 2012 הושכרה הדירה לצד ג' הגב' בנדיק דולורס
ומונה החשמל של הדירה נרשם על שם השוכרת למשך כשנה. בדרך כלל נהג הנתבע
להסתיר היטב את שכירויות המשנה ולא הותיר עקבות על שכירויות המשנה.

במקרה של דולורס חלה תקלה שהסגירה אותו.

4. השוכר שכר את הדירה למגוריו ובסעיף 5 לחוזה השכירות הוא התחייב: ",,,לא
למסור או להעביר או להשכיר את המושכר או חלק ממנו, או את זכותו על המושכר
או חלק ממנו ולהעביר למשהו זכות במושכר בין בתמורה ובין בלי תמורה, מבלי

לקבל רשות בכתב מאת המשכיר".

השוכר הפר את התחייבותו הני'ל.
5. בחקירה שנערכה התברר כי הנתבע מתגורר ביחד עם אשתו ביטון אריאלה, ברחוב
ז'בוטינסקי 12 בבת ים. כתובתו של הנתבע רשומה במשרד הפנים ברחוב
זיבוטינסקי 12 בבת ים, מאז שנת 1992 ועד היום. על גבי התיבה של דירה מסי 15
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בה מתגורר הנתבע עם אשתו רשום יילרנר - ביטון", הוריה של אריאלה, אשתו של
הנתבע נקראו לרנר ולאחר מותם המשיכה בתם, ביטון אריאלה, יחד עם בעלה
וילדיהם להתגורר בדירה. (הדירה ידועה כחלקה 98/23 בגוש 7142 ורשומה על שם
אביה של אריאלה, המנוח חיים לרנר). מצ"ב תצהיר של החוקר אלברט טויטו
המסומן כנספח 3 ונסח טאבו של הדירה בה מתגורר הנתבע ברחוב ז'בוטינסקי בבת

ים המסומן כנספח 4.

6, בתחקור והקלטת השכנים, משפחת בנאי, התברר כי מר ביטון, אשתו וילדיו
מתגוררים בדירה הנ"ל בבת ים מספר רב של שנים.

בכניסה לבניין של משפחת ביטון קיימות מספר חנויות מזון ושם נאמר לחוקר
והוקלט על ידו כי ישראל ביטון ואשתו אריאלה מתגוררים בדירה הנ"ל מספר רב
של שנים. גס אריאלה ביטון אישרה בהקלטה כי בעלה וילדיהם מתגוררים ביחד
בנכס. יש לציין כי אביה של התובעת התעמת עם הנתבע זמן מה לפני החקירה
בקשר לנטישתו את המושכר ולהשכרות המשנה שהוא עושה, ועל כן אריאלה ביטון

הייתה מאוד חשדנית בשיחה עם החוקר.

7. הנתבע עובד שכיר בחברת טי.אנד. אס סער ביטחון בע"מ מרחוב לה גרדיה 7 תל
אביב.

הנתבע עובד בסניפה של החברה הנ"ל במגדלי עזריאלי בת"א. הנתבע דיווח
מתחילת העסקתו בשנת 2012 כי הוא מתגורר בכתובת המגורים ברחוב זיבוטינסקי
12, בבת ים. יצויין כי בשנת 2012 הוא כבר היה "דייר" במשך 8 שנים ברחוב
הירקון 122 ת"א. והעובדה שמסר למעביד את כתובתו ברחוב ז'בוטינסקי 12 בבת
יס, מעידה כאלף עדים על הנטישה ועל העובדה שחייו מתנהלים בדירתו בבת ים

ולא בדירה המוגנת בת"א י! י

8. גם השכנים ברחוב הירקון 122, טוענים כי המקום נטוש כבר תקופה ארוכה.

9. התובעת תטען כי הנתבע לא מתגורר בדירה ונטש אותה לפני שנים רבות, וכי מעת
לעת הוא גם עשה שכירות משנה.

10. הנתבע מתגורר באופן רצוף יחד עם אשתו בדירה ברחוב זיבוטינסקי 12, בת ים ואין
לו שוס זיקה לדירה ברחוב הירקון.

11. הדיירות המוגנת נועדה למגורי השוכר. השוכר לא רשאי לנטוש את הדירה ו/או
לעשות שכירות משנה.

12. הנטישה הוכרה בפסיקה כעילה לפינוי וראה לעניין זה ע"א 977/91 הועדה
המקומית לתכנון ובנייה בירושלים נ' מוחמד זכי נוסייבה (פורסם בנבו): "עילת
הנטישה היא עילת פינוי שהוספה על ידי בתי המשפט לרשימת העילות המנויות
בסעיף 131. הרציונל של חוק הגנת הדייר הוא הגנה על דיירים, כך שלא יאבדו את
מקום מגוריהם או בית העסק שלהם, כל זמן שהם עומדים בדרישות שקובע
החוק. רציונל זה מחייב, כי לא תינתן הגנה לדייר שנטש את המושכר בלי כוונה
לחזור אליו. מי שנטש את המושכר בלי כוונה לחזור אליו. מי שנטש עבר מן
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הסתם להתגורר במקום אחר, כך שיש לו קורת גג או לחילופין מצא מקור פרנסה
אחר. אין כל סיבה להחיל על נוטשים את הגנת החוק".

13. ראה גם בת"א 49180-06-11 זוהיר קוטינה ואחי מילדה חבש (פורסם בנבו) �

"לשם הוכחת עילת הנטישה יש להוכיח התקיימותם של שני יסודות מצטברים:
האחד, יסוד פיזי - עובדתי של נטישת המושכר בפועל על ידי הדייר, והשני יסוד
נפשי, שאין בכוונתו של הדייר לשוב אל המושכר. כוונתו זו של הדייר נלמדת
משניים אלו: מרצונו של הדייר לשוב למושכר, וכן מקיומו של סיכוי ממשי

לאפשרות חזרתו של הדייר למושכר,.," (הדגשה במקור).

14. כאמור, הנתבע נטש ברציפות במשך שנים רבות את הדירה המוגנת ששטחה 28 מ"ר
והוא מתגורר בדירה של אביה המנוח של אשתו, (ששייכת בפועל לאשתו) ששטחה
כ� 90 מ"ר. (רשום בטאבו 75 מ"ר משנת 1970, שאז רשמו את הדירות בלי שטח
המרפסות). הנתבע מתגורר בדירה בבת ים יחד עם אשתו וילדיו ואין לו שום כוונה
לחזור לדירה המוגנת, כעולה מתקופת הנטישה הרצופה והארוכה ומהתנהגותו

בפועל כלפי כל הסובבים אותו.

15. חיזוק לנטישה היא השכרת המשנה של הדירה המוגנת שבנוסף להיותה הפרת חוזה
יסודית ומהותית ובניגוד להוראות חוזה השכירות, הרי ההשכרה מצביעה אף היא
על הנטישה וגם מהווה עילת פינוי לפי סעיף 131 (6) לחוק הגנת הדייר, האוסר על
השכרת משנה שהופק ממנה רווח בלתי הוגן ביחס לדמי השכירות של הדייר וליתר
נסיבות העניין. היינו, מדובר בהשכרת משנה אסורה, שמאחוריה נטישה רבת שנים

המושכרי!!. של

16. לאור כל האמור לעיל יש לראות את חוזה השכירות כבטל ולתובעת קמו עילות
פינוי.

17. התובעת תבקש רשות לפיצול הליכי משפט, כדי לשמור על זכותה לתבוע בעתיד את
דמי השכירות שגבה הנתבע בעת שעשה שכירות משנה וזאת לאחר שתהיה הכרעה
בתיק זה גם בטענות אילו, שכן היקף שכירות המשנה, היקף הנזק לתובעת והיקף

הרווח הבלתי הוגן לנתבע, טרם התגבשו.

18. לבית המשפט הסמכות העניינית לדון בתביעה נוכח מהותה והסמכות המקומית
לנוכח מקום המקרקעין ומגוריו של הנתבע בבת ים.

19. אשר על כן יתבקש כבוד בית המשפט להזמין את הנתבע<דיו והורות על פינוי
וסילוק ידו של הנתבע מהמושכר ולהשיבו לתובעת פנוי מכל א1כןו חפץ וכן לחייבו

בהוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד. , /

משה לין,עו"ד /
ב"כ התובעת
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תוכו עניינים

מסי נספח עמי

1 נסח רישום מקרקעין 1
2 חוזה שכירות מיום 4/11/2005 4
3 תצהיר של החוקר אלברט טויטו 8
4 נסח טאבו של הדירה בה מתגורר הנתבע ברחוב ז'בוטינסקי 14

ים בבת
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