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  ליאת בנמל�  שופטתה כבוד בפני 
 

 
 :תובעי�ה

  
 אפרי� רייזל.1

 איה רייזל.2

  
  נגד

 

  
 :נתבעה

  
 ניסי� אוחנה

  
  

  
 

 פסק די%

  1 

  2 

 3 שכר סכו�, ח"ש 3,500 של ס
 לה� להשיב לנתבע להורות התובעי� עותרי� שלפניי בתביעה  .1

 4 חודשי� עשר"לשניי� דירה שכרו ממנו, לנתבע " בטעות " ביתר הנטע  לפי שילמו אותו חודשי דירה

 5  ).2017 מאי עד 2016 מיוני(

  6 

 7 הסכ� ה עלחתימה טר� 15.5.2016ביו�  הצדדי� בי  שנחת� דברי� כרו יז הציגו התובעי�

 8 יקוזז כי הוסכ� אשר, ח"ש 1,000 של ס
 כמקדמה לנתבע שילמו התובעי� כי צוי  בו, השכירות

 9 סכו� לנתבע שילמו השכירות תקופת תחילת לפני כי טועני� התובעי�. הראשו  הדירה שכר מתשלו�

 10 עבור וכי), 2016 יוני חודש( הראשו  החודש בגי  הדירה שכר להשלמתבמזומ   ח"ש 2,500 של נוס*

 11 בשתי נמסרו ההמחאות כי טועני� התובעי�. דחויות בהמחאות שילמו השכירות חודשי יתרת

 12 האחת( המחאות שתי טעות מחמת ניתנו 2017 מאי חודש בגי  וכי, בכל פע� שש המחאות, פעימות

 13 לגרסת�). 2 התובעת א� של המחאה ,10.5.2017 מיו� והשניה, 1 התובע של המחאה ,1.5.2017 מיו�

 14 הסכו� את להשיב ומשסירב, ביתר שנגבה הסכו� את להשיב הנתבע התבקש הטעות משהתגלתה

 15  . התביעה את הגישו

  16 

 17 זיכרו  במעמד שול� אשר ח"ש 1,000 של הסכו� את לטענתו. הטענות את מכחיש הנתבע

 18 המחאות עשרה"שתיי� נמסרו כי ומכא , המחאותאת ה בידיו הפקידו כאשר לתובעי� השיב הדברי�

 19  .ביתר סכו�ה שול� לא וממילא, שכירות חודשי עשר"שניי� עבור

  20 

 21  .להתקבל התביעה די  כי מסקנה לכלל הגעתי, הצדדי� ועדויות טענות את ששמעתי לאחר  .2

  22 
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 1, וקוהרנטית סדורה גרסה הציגו אשר, התובעי� שני של העדויות כי היא התרשמותי

 2  . בהירות ואי פירכות כללו אשר ,אחיו, מטעמו והעד הנתבע ויות, ומצאתי להעדי* אות  על עדמהימנות

  3 

 4, וזאת המקדמה סכו� הושב הדחויות ההמחאות מת  במועד כי למשל העידו ואחיו הנתבע

 5 בהקשר טע  התובע. למרות שבזיכרו  הדברי� נקבע כי סכו� זה יקוזז מתשלו� שכר הדירה הראשו 

 6 והוא בידיו המקדמה את להותיר עוד צור
 היה לא המחאות עשרה"שתיי� לו שניתנו משנוכח כי זה

 7 הייתי א�השבתי לה�,  שיקי� ולכ  12י קיבלתי כלא קיזזנו את זה " ובלשונו, לתובעי� אותה השיב

 8גרסה ". המזומ  יתרת אתמה�  לוקח הייתי, ח"ש 1000"ה את מחזיר הייתי לא אז שיקי� 11 מקבל

 9(וכ   בדיו  1 התובע שהציג השיקי� פנקס של הספחי� מ  אול�דומה העלה הנתבע בכתב ההגנה. 

 10 ולאחר, המחאות שש האחת בפע�( פעימות בשתי ניתנו ההמחאות כי בבירור עולה )ממספרי השיקי�

 11 ניתנה האחרונההשתיי� עשרה ו ההמחאה( פנקס מאותו נוספות המחאות חמש מסוימת תקופה

 12לאחר שנוכח  המקדמה את השיב כי הנתבע טענת)). 2 התובעת א�מפנקס שיקי� אחר, לפי הנטע  של 

 13 הנתבע שינה בהמש
 הדיו . לעמוד אפוא יכולה אינה דחויות המחאות עשרה שתיי� בידיו הופקדוכי 

 14לעניי  הנסיבות משלא נית  לית  אמו  בגרסת הנתבע  ".שיקי� 5 לקחת לי אמרו ה�" וטע  גרסתו את

 15(וזאת נוכח  , בניגוד לקבוע בזיכרו  הדברי�ש"ח לתובעי� 1,000סכו� המקדמה של בה  הושב לטענתו 

 16  הסתירות בעדותו), קיי� קושי לית  אמו  ג� ביתר חלקי עדותו.

  17 

 18 " ההמחאות נמסרו לטענת� היכ  תו� עד להבי  היה נית  לא ואחיו הנתבע מעדות, כ  כמו

 19 זה בהקשר העיד העד. במושכר או הנתבע בבית " המקדמה סכו� לטענת� הושב בו מעמד באותו

 20 שהדעת ג� מה( נתבעה לבית בכ
 כיוו  כי ונראה", הדיירי� ואת אותו וראיתי] הנתבע אל[ אליו עליתי"

 21לעומת ). בו התגוררו כבר התובעי� שהרי, היתר ללא למושכר להיכנס באפשרותו היה לא כי נותנת

 22, הנתבע של אחיו את ראו לא מעול� כי העידו, מהימנה כאמור מצאתי עדות� את אשר, זאת התובעי�

 23  .בבית לבדה נוכחת היתה אשר 2 התובעת ידי על במושכר לנתבע נמסרו ההמחאות וכי

  24 

 25 ההמחאות: הבאות והראיות הנסיבות היתר בי  תומכות התובעי� בעדויותאוסי* כי 

 26 הכחיש לא הנתבע, התובעי� ידי על נטע  כ
( מראש חודש כל עבור ניתנו לנתבע ניתנו אשר הדחויות

 27 מתארי
 היתה שניתנה הראשונה ההמחאה. )ההמחאות שעל התאריכי� מ  ג� נלמד והדבר, זאת

 28 יוני, הראשו  השכירות חודש עבור במזומ  סכו� שול� לא א�, כ  על. 2016 יולי חודש עבור ,5.7.2016

 29 כ
 ל-. השכירות תקופת לתו� עד זה חודש עבור תשלו� כל למעשה נית  לא " הנתבע כטענת " 2016

 30 בעניי  טענה כל העלה לא הנתבע אול�", אמת בזמ " כ
 על מתקומ� היה הנתבע כי להניח יש, היה

 31העיד כי  הוא עצמו( הראשו  החודש עבור בתשלו� כלשהו עיכוב חל כי, כעת או אז, טע  ולא זה

 32 יצוי  .)עשרה המחאות "שה� נתנו כל חודש בחודשו""התובעי� שילמו את שכר הדירה בשתיי�

 33 והשניה 1.5.2017 מיו� האחת " 2017 מאי חודש עבור המחאות שתי מסרו התובעי� כי זה בהקשר

 34 היו� באותו הופקדו ההמחאות שתי) 3/ת( התובעי� שהציגו לאסמכתא בהתא�. 10.5.2017 מיו�
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 1 אותו עבור פעמיי� לשל� התובעי� נאלצו בו מצב נוצר מדוע הסבר סיפק לא הנתבע). 16.5.2017(

 2 כפל שהצדיק בתשלומי� חסר היה השכירות תקופת לאור
 כי טענה ידו על הועלתה לא כאמור( חודש

 3עי� פנו אליו בהקשר זה מיד לאחר כ  לא הכחיש הנתבע כי התוב ).בפניה� כ
 על התריע וכי, תשלו�

 4   לאחר שההמחאות האחרונות נפרעו.

  5 

 6 שול� מועד באותו ששול� ח"ש 1,000 של הס
 כי הוסכ� עצמו הדברי� בזיכרו , בנוס*  

 7כי סכו� המקדמה לא  התובעי� גרסת". יוני של הדירה משכר יקוזז" וכי" החשבו  על" כמקדמה

 8  . הדברי� לזיכרו  בהתא� הצדדי� של ההסכמה ע� אפוא מתיישבתהושב 

  9 

 10מצאתי את גרסת התובעי� , ומ  החומר שהוצג  , על יסוד התרשמותי מ  העדויותהנה כי כ

 11מהימנה, ביחס לאי השבת סכו� המקדמה וביחס להשלמת הסכו� עבור חודש השכירות בראשו , 

 12  ומצאתי להעדיפה על גרסתו של הנתבע.

  13 

 14 הראשו  החודש בגי  הדירה משכר חלק של לתשלו� ביחס כי מעיני נעל� לא כי אציי  לבסו*

)
 15 של ס
 משיכת על שהציגו אסמכתא למעט( כתובה אסמכתא התובעי� בידי אי ) ח"ש 2,500 של ס

 16 לכ
 דעתי בנותני ג� אול�), הנטע  התשלו� למועד סמו
, 18.5.2016ביו�  הבנק מחשבו  ח"ש 2,000

 17 אותה " בגרסת� אמו  לית  יש כי היא, שנשמעו והעדויות לפניי שהוצג החומר יסוד על, התרשמותי

 18  .לתביעת� להיעתר יש כי להוכיח הנטל את ה� הרימו וכי " הנתבע של מזו יותר מהימנה מצאתי

  19 

 20 יישא כ . ח"ש 3,500 של ס
 לתובעי� לשל� הנתבע שעל כ
, מתקבלת התביעה אלו מטעמי�  

 21 הפרשי יישאו אחרת, ימי� 30 בתו
 ישולמו הסכומי�. ח"ש 750 של בס
 התובעי� בהוצאות הנתבע

 22  .כדי  וריבית הצמדה

  23 

 24  .ימי� 15 בתו
, בירושלי� המחוזי המשפט לבית הדי  פסק על ערעור רשות בקשת להגיש נית 

  25 

 26 . הדי  פסק של עותק לצדדי� תשלח המזכירות

  27 

  28 

  29 

  30 

 31  , בהעדר הצדדי�.2018אוגוסט  10, כ"ט אב תשע"חנית  היו�,  

                   32 
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