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 תנתבע

  
  אפרידר החברה לשכו� ולפתוח ישראל בע"מ

 2 

 3 

� פסק די

  4 

 5 בפרוייקט דירה במסירת איחור בשל פיצוי שעניינה, קטנה תביעה של בהלי� התובעי� תביעת בפניי

 6 .מגורי�

  7 

 8 שעה, 11/9/17 ביו� בפועל לה� נמסרה התובעי� שרכשו שדירה הצדדי� בי� מחלוקת אי� .1

 9 תקופת את מחשבי� א� התובעי� לטענת. 28/3/17 "ב היה המקורי החוזי המסירה שמועד

 10 ימי� 90 של המסירה מועד הארכת תקופת ואת) דירות( המכר חוק מכוח ימי� 60 של הגרייס

 11 המאוחר לכל לה� להימסר הדירה צריכה היתה, הצדדי� הסכימו עליה שינויי� תוכנית בשל

 12  .החוזי המסירה מיו� לפיצוי זכאי� ה� לטענת� אלה בנסיבות. 2017 באוגוסט

 13 הזזת לעניי� שהתבקש השינויי� אחד בוצע שלא הנתבעת בפני התריעו לטענת� כ� על יתר

 14 רק לטענת�. הנדרש השינוי בוצע טר� בפועל הדירה קבלת במועד ואכ� בדירה הגז נקודת

 15 זה לעניי�. בדירה המטבח את מלהתקי� אות� שעיכב באופ� הגז נקודת הוזזה 28/9/17 ביו�

 16  .עבודה ימי הפסד ג� כמו, הגז נקודת הזזת לצור� נוספות לעלויות נדרשו כי התובעי� טענו

 17 ועד החוזי המסירה ממועד הדירה במסירת איחור בגי� לפיצוי התביעה הוגשה אלה בנסיבות

 18 של כולל ס�, ממוני לא ונזק הגז נקודת הזזת לצור� עלויות בתוספת בפועל המסירה למועד

 19 הס� על קטנות לתביעות משפט בית של סמכותו לצור� הועמדה אשר, + 42,000 "מ למעלה

 20  .+ 33,500 של

  21 

 22 ימי� 90 של איחור הצדיק לא ממילא שביקשו השינויי� שהיק, וטענו התובעי� הוסיפו בדיו�

 23) דירות( המכר לחוק' א5' סע הוראות על להתנות כדי לכאורה בכ� יש וכי הדירה במסירת

 24  ).23' ש, 3' עמ( השינויי� בתוכניות הנתבעת עמדה לא ממילא כי ועוד); 1' ש, 2' עמ(

 25 

 26 הצדדי� הסכמת לפי עבודה ימי 90 "ב נדחה החוזי המסירה מועד כי הנתבעת טוענת מנגד .2

 27 הנתבעת זכאית תקופה לאותה מעבר וכי; התובעי� ביקשו אותה השינויי� תוכנית בשל
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 1 אמורה היתה שהדירה כ�. נוספי� ימי� 60 של) דירות( המכר חוק מכוח גרייס לתקופת

 2 . 11/9/17 ביו� לתובעי� נמסרה ובפועל 10/9/17 ביו� להימסר

 3 צרי� הנדחה המסירה מועד כי לקבוע וביקש הימי� חישוב את הנתבעת נציג תיק� בדיו�

 4 זכאי� לא התובעי� כי ולפיכ� 11/9/17 ביו� נמסרה זו וכי) 17' ש, 2' עמ( 19/9/17 ביו� שיהיה

 5 .לפיצוי

  6 

 7 שהתובעי� אלא, הגז נקודת בהזזת העיכוב בגי� פיצוי לתובעי� הנתבעת הציעה לכ� מעבר

 8  .להצעתה סירבו

  9 

 10  .בפיצוי אותה לחייב שיש באופ� לתובעי� הדירה במסירת הנתבעת איחרה א� היא המחלוקת

 11, 1976"ז"תשל), די� סדרי( קטנות בתביעות שיפוט לתקנות) ב(15 תקנה הוראת פי"על

 12 .תמציתי באופ� מנומק הדי� פסק יהיה, קטנות תביעות של בהלי� בתובענה משמדובר

 13 

� 14  :ומסקנות דיו

  15 

 16  .23/10/14 ביו� הדירה את רכשו התובעי� .3

 17 או ההסכ� מיו� חודשי� 24 בתו� יהיה המסירה מועד כי הוסכ� המכר להסכ� בהתא�

 18  .המאוחר לפי הבנייה היתר קבלת מיו�

 19 המאוחר לכל להיות היה צרי� החוזי המסירה מועד ולפיכ� 29/3/15 ביו� נית� הבנייה היתר

 20  .28/3/17 ביו�

 21 המסירה מועד את להסכ� 9.4' סע לפי המארי� שינויי� הסכ� על חתמו התובעי� כי מוסכ�

 22 בימי� ולא עבודה בימי מדובר כי בדיו� התובעת אישרה זה לעניי�. עבודה ימי 90 "ב החוזי

 23  ). 22' ש, 1' עמ( התביעה בכתב שנטע� כפי קלנדריי�

 24 וחג חג וערב העצמאות יו�, שני וחג חג ערב, פסח וחג חג ערב, שבת ימי של הפחתה תו�

 25  .19/7/17 ליו� לכאורה מגיע עבודה ימי 90 לאחר הנדחה החוזי המסירה מועד, שבועות

 26 המסירה שמועד כ�), דירות( המכר חוק מכוח גרייס ימי 60"ל הנתבעת זכאית לכ� מעבר

 27  .הנתבעת כטענת, 19/9/17 ליו� המאוחר לכל נדחה המתחייב

  28 

 29 סיו� ע� 28/9/17 ביו� רק להלכה הדירה את הנתבעת מסרה זה במקרה כי מוצא אני, ואול� .4

 30 זה באופ�. עבודה ימי 90"ב החוזי המסירה מועד נדחה בסיסה שעל, השינויי� תוכנית ביצוע

 31 . אבהיר. במסירה באיחור מדובר להלכה המסירה במועד

  32 

 33 א� ספק. הגז נקודת והזזת חשמל נקודות 5"4 כללה השינויי� תוכנית התובעי� לטענת

 34 בכ� אי� וא� עבודה ימי 90 "ב החוזי המסירה מועד דחיית המצדיק שינויי� בהיק, מדובר

 35 הגנה שתכליתו קוגנטי סעי, שהוא) דירות( המכר לחוק א5' סע הוראות על ראויה לא התניה
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 1 בדבר ממצא לקבוע נית� לא, זה לעניי� ראיות בפניי הובאו משלא, ואול�. דירות רוכשי על

 2  .שהתבקשו השינויי� ביצוע לצור� הסבירה התקופה

  3 

 4 אי�. במטבח הגז נקודת את להזיז היתר בי� התובעי� ביקשו השינויי� תוכנית במסגרת .5

 5, הוזזה לא הגז שנקודת התברר) 11/9/17( בפועל לתובעי� הדירה נמסרה בו שביו� מחלוקת

 6  .במלואה בוצעה לא השינויי� תוכנית משמע

 7 בסיס על עבודה ימי 90"ב החוזי המסירה מועד את לדחות לבקש אחד מצד יכולה לא הנתבעת

 8 השינויי� את – בטעות א� הג� – לבצע לא שני ומצד, השינויי� בתוכנית הצדדי� הסכמת

 9 השינויי� תוכנית את להשלי� מבלי הדירה את למסור, השינויי� בתוכנית הוסכ� עליה�

 10  . המסירה לאחר רק ולהשלימה

 11, החוזי המסירה מועד לדחית כעילה השינויי� תוכנית על להסתמ� הנתבעת מבקשת א�, וכ�

 12 של בפועל הזזה ע� 28/9/17 ביו� רק השינויי� תוכנית מלוא ביצוע הסתיי� שבפועל הרי

 13 הנדחה למועד ביחס המסירה במועד באיחור מדובר, כזה ובמקרה; במטבח הגז נקודת

 14  ).19/7/17( הגרייס תקופת בתוספת המוסכ�

  15 

 16  :הפיצוי גובה

 17 ליו� החוזי המסירה מועד נדחה 28/9/17 ביו� רק שהושלמה השינויי� תוכנית בסיס על .6

 18. 19/9/17 ביו� היותר לכל הדירה את למסור זכות לנתבעת מקנה הגרייס תקופת. 19/7/17

 19 המסירה מיו� בפיצוי מחוייבת הריהי, מועד לאותו מעבר במסירה הנתבעת איחרה בו מקו�

 20 ).28/9/17( להלכה המסירה ליו� עד) 19/7/17( המוסכ� הנדחה החוזי

  21 

 22  .ימי� 10 "ו חודשיי� אפוא היא הפיצוי תקופת

 23 על עומדי� ובמיקומה בגודלה דומה דירה עבור שכירות דמי כי התובעי� טענת נסתרה לא

 24  .+ 7,500 על הפיצוי עומד החוק כהוראות 1.5 פי ומכפלת� + 5,000

 25  . + 17,475=  7,500*  חודשי� 2.33

  26 

 27 הוסכ� בו באופ� הגז נקודת הזזת בוצעה לא באשר + 255 של להשבה התובעי� זכאי� בנוס, .7

 28 . חיצונית הגז צינור הואר� אלא, הצדדי� בי�

 29 היתה לו נמנע היה שלכאורה) + 105( הטכנאי ביקור עלות של להשבה זכאי� התובעי�

 30 לצור� לדירה התובעי� של העודפת בהגעת� הצור� על וכ� במלואה השינויי� תוכנית מבוצעת

 31 1,200 על יעמוד זה רכיב בגי� הפיצוי. בוטל שתואמו הביקורי� כשאחד, הגז טכנאי ע� תיאו�

+.  32 

 33 למועד עד נית� והפיצוי 28/9/17 ליו� לעיל כאמור נקבע פיצוי לצור� המסירה שמועד מאחר

 34 נלקחת למעשה זו תקופה. המטבח בהרכבת עיכוב בגי� נוס, לפיצוי התובעי� זכאי� לא, זה
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 1 בפיצוי שמדובר מאחר, ועוד זאת). דירות( המכר לחוק א5' סע מכוח הפיצוי במסגרת בחשבו�

 2  .נפש עגמת בגי� נוס, לפיצוי מקו� אי� נזק הוכחת ללא אחיד בשיעור סטטוטורי

  3 

 4. משפט הוצאות קביעת במסגרת בחשבו� יילקח) התביעה לכתב 25' סע( תביעה הוצאות רכיב

 5 באשר ד"עו ט"שכ הוצאות עבור התובעי� את לפצות מקו� אי� ממילא כי יוער זה לעניי�

 6 את להפו�, מסורבלי� משפט הליכי לייתר הוא קטנות לתביעות המשפט בית של תכליתו

 7 המשפט בבית הדי� סדרי א,. די� עור� בידי בייעו4 צור� לייתר ג� ומשכ� וזול למהיר ההלי�

 8 מקצועי משפטי ייעו4 בכל נעזרי� אינ� הדי� שבעלי הנחה מתו� גמישי� קטנות לתביעות

 9 לתביעות המשפט בבית ייצוג לאפשר שלא במפורש בחר המחוקק. תביעת� ניהול לצור�

 10 דלת"ב מכניסה' משפטי ייעו4' של רכיב בגי� משפט הוצאות פסיקת. די� עורכי בידי קטנות

 11 בו מקו�, קטנות לתביעות המשפט בבית ההלי� בניהול די� עורכי של מעורבות" האחורית

 12 קוד� די� עור� ע� התייעצות אסר שלא הג�, כזו מעורבות תהיה שלא המחוקק כוונת היתה

 13 י$ ליאונרדו מלו�' נ סיונוב 10"12"45479) צ"ראשל( ק"ת: להשוואה ראו( התביעה להגשת

 14 מימו�' נ י'מגאנג 10"01"31251) א"ת( ק"ת); 2014( אפודי' נ לוי) חדרה( ק"ת); 2011( המלח

)2010.((  15 

  16 

 17  :התוצאה

 18 הוצאות + 600 בתוספת + 19,035 לתובעי� לשל� הנתבעת את מחייב  אני האמור מכל  .8

 19  .מהיו� ימי� 30 תו� וזאת; משפט

  20 

 21 בתי לפגרת בכפו,, ימי� 15 תו� לפנות רשאי הדי� פסק מתוצאת מרוצה שאינו מהצדדי� מי

 22  .הדי� פסק על ערעור להגיש רשות ולבקש בלוד המחוזי המשפט לבית, המשפט

  23 

   24 

 25  , בהעדר הצדדי�.2018אוגוסט  12, א' אלול תשע"חנית� היו�,  

  26 

 27 

  28 

  29 

  30 
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