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 7  בעצמו  - 1הנתבע 
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 10 פרוטוקול
 11 

 12: לשאלה מדוע הוגש כתב ההגנה ללא תצהירים ואסמכתאות, אני משיבה, אין לנו ב"כ הנתבעים

 13אסמכתאות, כפי שכתבתי בכתב ההגנה. מסרנו את ההסכם. מה שהוצג בפני בית המשפט לא ההסכם 

 14 משיבים. לא הבאנו את יוסי להעיד. יש עד שהוא ייחקר ונראה. עליו חתמו ה

 15לא יכלתי להגיש תצהיר, לשאלת בית המשפט אני משיבה שהזמן היה קצוב וכל מה שבכתב ההגנה 

 16. אם תעלה טענה שהוא לא יכול להחקר ולא אמר את זה . אחזור על 1הוא התצהיר מבחינת הנתבע 

 17 . 1זהו תצהירו, וכך מצהיר הנתבע  בכתב ההגנה 1כך שכל מה שאמר הנתבע 

 18 

 19אני מחזיק בידי את הסכם המקורי והיחידי שהנתבעים חתמו עליו. הוא מפריך את ב"כ התובעים: 

 20כל הטענות של הנתבעים והוא נחתם לשנה אחת. הנתבעים בדירה עדין יש לנו תכתובות ווטסאפ שהוא 

 21 קבל.

 22 
 23 : אני מבקשת לעיין במסמך המקורי.ב"כ הנתבעים

 24 
 25 מציג לחברתי את ההסכם המקורי.  "כ התובעים:ב

 26היה אירוע כלפי התובעים של אלימות, בו הנתבע מצולם שהוא מקמט את ההסכם ולכן חשב שהשמיד 

 27 אותו.  

 28לאחר שמעתי את דברי בית המשפט, אני מצהיר, בית המשפט קבע שכתב התביעה הומצא כדין 

 29ובמועד לנתבעים. הימשכות ההליכים והגעתנו למועד זה, אין בה כדי למנוע מאיתנו לבקש הוצאות 

 30 לדוגמה על חוסר תום לב והגשת בקשה לביטול פסק דין שהוגש לידי הנתבע, הוצאות לדוגמה. 

 31 10,000נה, זה הדבר היחידי שהתובעים התחייבו לו, יש לנו תמונות בצבע שנעשתה בסך של לעניין הגי

 32ש "ח ונטען שלא נעשתה גינה. בזמן אמת הוא התחייב לשלם את הארנונה והוא מספר ספורים ובדיות 

 33שסוכם שהוא לא צריך לשלם ארנונה, אנו מבקשים הוצאות לדוגמה על פינוי בהקדם האפשרי. הם 
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 1משכנתא על הנכס, ואין להם תשלום גב אל גב, והם משלמים שכ"ד בירושלים. תוגש תביעה  משלמים

 2 בהליך אזרחי על שכר הדירה. 

 3דבר אחרון, תיק ההוצאה לפועל, אני מבקש לצרף לפרוטוקול לצרף את ההליך הזה להליך הוצאה 

 4 .515403-06-20לפועל שנפתח לגבי שיקים שחוללו, מספר תיק 

 5 

 6שמעתי את דברי בית המשפט, אני מבקשת להשיב, ההסכם המקורי לכאורה שהוצג  ב"כ הנתבעים:

 7הוא אינו ההסכם אנו עומדים על כך הוא קרוע בצדדים והוכנסו לשם דפים וזה לא ההסכם המקורי 

 8כי צוינו שם הערות על ידי הנתבעים. ארנונה לא שולמה מעולם על ידי המשיבים, כי סוכם שלא תשולם 

 9ים במקום המגורים והצדדים הסכימו שתשלום אחד ישלמו התובעים והתשלום השני יש שני תשלומ

 10עים. יש בקשה לבטול פסק דין לגבי המזגנים והתקנת השער ויש על כך אסמכתאות בפני בית הנתב

 11 המשפט.

 12לענין פסק הדין אם בוטל והמשכות ההליכים, לא צריך להגיש אף פעם בקשה לבטול פסק דין לא 

 13ף פעם, הטענה נבלעה ונתנה החלטה ונפסקו הוצאות, לחזור כל פעם אחורה לא הליך צריך להגיש א

 14 נכון לפי ראייתי. 

 15אנו לא טענו שזה עולה כדי כל הסכום. אנו ציינו בכתב הגנה שהקורונה והמצב הכלכלי ובנושאים 

 16 אוקטובר ונובמבר היתה פניה והכסף התקבל במזומן. חלף זאת הגישו תיק הוצאה לפועל. 

 17סביר, יש תום לב נדרש משני צדדים להסכם, יש חוסר תום לב על כל ההבטחות שהבטיחו והתחייבו א

 18שהבטיחו המשכירים לאורך כל הדרך, והם עשו הכל לא לאפשר מגורים במקום שחצי מהתקופה 

 19 שולם עבורו, המקום לא נסגר ויש כלבים וזה אסור לפי חוק, הם לא סדרו בדירה מזגנים. 

 20 

 21 : יש בדירה שני מזגנים וזה כתוב בהסכם. ב"כ התובעים

 22 

 23אנו כתבנו בכתב ההגנה שהדירה נראתה על ידי המשיבה כמה חודשים לפני החתימה. ב"כ הנתבעים: 

 24ברגע זה הובטח להם. הם בקשו להתקין מזגנים וחזרו בהם. נתנו למשפחה בחודש יוני להיות בדירה 

 25תוך חזרה מהתחייבויות. אין טענה שלא משלמים, ללא מזגנים ועם אשה בחודש שמיני, הם חזרו בהם 

 26נאמר במפורש שהתביעה העיקרית לא מבוססת אלא שאין מדובר בטענות כספיות  וכך כתוב ואחרת 

 27 זו לא טענה, טענה כספית. כתב התביעה מציין שאין טענות כספיות. 

 28 

 29תבעים בזמן ההסכם הסתיים. התובעים מבקשים להראות לבית המשפט ששלחו לנב"כ התובעים: 

 30אמת את ההסכם החתום עם חתימתו והחתימה שלהם, הוא קבל בווטסאפ ההסכם המקורי, הנתבע 

 31  קבל את ההסכם המשיך תכתובת. 

 32 אין חולק שהנתבע קבל את הסכם שכר הדירה שהוצג בפני בית המשפט.

 33  מציג בטלפון הנייד בו ניתן לראות שהתובע שלח לנתבע את ההסכם וממשיך להתכתב איתו.

 34 

 35, יש צילום של הסכם השכירות. לאחר מכן, התכתבות 16/06/2020: בהתכתבות  מיום בית המשפט

 36 בין הצדדים. 
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 1 

 2 : הנתבע אינו תוהה למהותו של ההסכם בדבר אישור קבלה של ההסכם המקורי.ב"כ התובעים

 3 

 4 : אנו טוענים כי באמצע יש דפים לא מקוריים.ב"כ הנתבעים

 5 
 6: מציג לבית המשפט את ההסכם המקורי בו הנתבעים חתמו על קבלת שני מזגנים. ב"כ התובעים

 7 בנוסף לכך הם קבלו שני מזגנים, דבר המפריך את הטענות שלהם. 

 8הנתבעים מספרים סיפורים על התקנת שערים ודלתות יקרות, מציג את הלוחות עץ שאפשר לתמחר 

 9ואלו הדלתות ₪  50שאותן הוא מציג כדלתות יקרות. אלו משטחי עץ פשוטים שעולים ₪  50אותן ב  

 10 .1מוגש ומסומן ת/היקרות שהוא התקין. 

 11 

 12 : אני לא מכירה הליך שמגישים ראיות בשלב זה.  מתנגדת להגשת הראיות. ב"כ הנתבעים 

 13 

 14ביהם במסגרת פסק בשלב זה המסמכים יסומנו לתיק, ככל הנדרש, תתקבל החלטה לג בית המשפט:

 15 הדין תוך שכל טענות הנתבעים שמורות להן.

 16 

 17: אני מבקשת לטעון, לא מכירה הליך שמגישים מסמכים בזמן דיון. הוגשה בקשה ב"כ הנתבעים

 18ימים. לא הוגשו  10לפינוי, הוגשה בקשה לפינוי, ותגובה לבקשה לביטול פסק דין והיה פרק זמן של 

 19 לא יודעת של מי הדשא הזה ואין לי איך להתגונן נגד כך.  המסמכים שלא גולו בשום שלב. אני

 20 אני מבקשת לדבר עם מרשי.שמעתי את דברי בית המשפט, 

 21 
 22 לאחר הפסקה. 

 23 
 24לענין הצעת בית המשפט, אנו מקבלים אותה.  1לאחר ששוחחתי עם מרשי, הנתבע  ב"כ הנתבעים: 

 25 מבקש לומר כמה מילים.המשפט שהנתבע יאמר כמה מילים, הוא טעון ואנו מבקשים מבית 

 26 

 27 לאחר שהוזהר כדין: 1הנתבע 

 28יכול להיות שיש פה אי הבנו תבין שני הצדדים , גם ביני ובין הצד השני. שאני ראיתי את הבית מראש, 

 29אני רציתי לטווח ארוך. אשתי בהיריון ועם שני ילדים. אני קבלתי חוזה ועשיתי תיקונים עם כתב יד 

 30תיקונים על דעת עצמי, אני משיב שדברתי איתם בטלפון ואני עושה שלי. לשאלה, האם בצעתי את ה

 31כמה שינויים מינורים ואני רוצה לגור שם כמה שיותר . שינוי תקופת השכירות היתה לשנה. סוכם 

 32שאני  משלם את הישוב והבריכה.  השינוי היה לאחר הסכמה בטלפון, אני שלחתי את החוזה לבחור 

 33החוזה עם השיקים. יוסי הוא חבר שלהם. ההסכם התבצע בטלפון. בשם יוסי, ששלחו לתת לו את 

 34חודשים שהייתי בבית. לא יכלנו  3יוסי לא קשור אליי. ההסכם היה בתקופת קורונה בטלפון לאחר 

 35להפגש, ולא נפגשנו לחתום על החוזה. אני ואשתי נסענו לבחור בשם יוסי, אני יודע איפה הוא גר 

 36ו. אנחנו לא נפגשנו, אני יודע איפה הוא גר, הוא גר ברחוב לידי עם דגל, בדיוק, אולי אני טועה בשם של

 37אני נתתי לו בשקית והוא נתן לי מפתח של הבית וההסכם היה עם תיקונים, אני נכנסתי לבית וראיתי 
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 1שאין שערים והגינה לא קיימת שאמרו לי בטלפון ואמרו לי שאין מזגנים. שראיתי את הבית בדצמבר 

 2ה גינה ובגלל הקורונה לא היתה גינה והיא תתבצע לאחר הסגר. נכנסתי לבית, ודברתי אמרו לי שתהי

 3ישר עם מורן ואמרתי לה שאין מזגנים בבית, אין שער כניסה והכלבים שלה, ואמרה שהם יעשו. לגבי 

 4הגינה , אני יודע שאין, אבל אמרה שנגיע לקיץ ונעשה. אחרי חודש היה חם מאוד והתחילו לעשות את 

 5 נה, ואחרי שהגנן סיים היא אמרה שהם לא יעשו מזגנים והיא התחרטה. הגי

 6אמרה לי שנגיע לקיץ, ישימו לי מזגנים. אמרתי לה שחבל, בחורף עכשיו יותר זול ובקיץ יותר יקר. הם 

 7 הגיעו וראו את הגינה. המזגנים שהיו היו בסלון ובחדר השינה ולא בחדרי הילדים. 

 8היא החליטה שלא רוצה לשים לי מזגנים. היה לנו דין ודברים והתכתבויות, אמרה  לי באחת 

 9ההתכתבויות שהיא לא מסכימה לשים מזגנים אלא שאני אשים ושאלך אני אקח אותם איתה. הם 

 10ימים הגנן שלהם לא ענה  10באו אלי לבית, והיה ויכוח על הגינה אם טוב או לא, והיה ויכוח, אחרי 

 11 לי. 

 12 

 13 : האם יש בחוזה תחזוק שירות גינה?ב"כ התובעים

 14 

 15בגינה היה אמור להיות מנגנון אוטומטי. היו לנו כמה דין ודברים, הם פתחו לי תיק פלילי  :1הנתבע 

 16 במשטרה ולא הרבצתי לו. הייתי עם הילד שלי על הידיים. 

 17 אני מעולם לא הרמתי יד על אף אחד בחיים שלי. הייתי  יום שלם במשטרה. 

 18לשאלת בית המשפט, האם יש שיקים שלא כובדו, אני משיב שכן. לשאלה מדוע לא שילמנו חודשים 

 19שילמתי כמו  9-ו 7-8ארוכים ולו בדרך של העברה בנקאית אני משיב גם אחרי הוויכוח שילמתי חודש 

 20היתה לי בעיה וביקשתי דחייה והם הסכימו לדחות את התשלום עד סוף החודש  10שצריך. בחודש 

 21ני סוף החודש אמרתי לו שהכסף נמצא אצלי בבית ואם הוא יכול לבוא אבל הוא לא יכול היה לפ

 22להגיד. אני עושה העברה בנקאית דרך אנשים כי אין לי חשבון בנק. אני חי במזומן. דאגתי להעביר לו 

 23הייתי אמור להגיע לירושלים התקשרתי ואמרתי לו אם הוא יכול להגיע לקחת את הכסף. ביום שלישי 

 24מזומן ופתאום אני מבין ₪  8,000וביום שישי הגיע שליח לתבוע אותי. באותו רגע התאמצתי להביא 

 25שאני הולך לשלם אבל להיתבע עליהם. מה אני אעשה. לפני כן כששילמתי להם כסף הם תבעו אותי 

 26 ני אצרוך לבית.  על חצי שיק. אמרתי אם הם תובעים אותי את הכסף היחידי שיש לי א

 27לאחר הבנה נורמלית אני לא מוצא חן בעיניהם והם לא בעיני לא נעים לא לי ולא להם. אני לא מעוניין 

 28להישאר בדירה למרות שאני יודע בוודאות שחתמתי ורציתי להישאר שנתיים. יש לי ילדים במערכת 

 29אז אני יכול להגיד שאעזוב ולא סוף שנת הלימודים ו 30.6.2021החינוך, אני לא יכול לעזוב עד ליום 

 30 אראה אותם יותר. 

 31 1לאחר שאני שומע את הערות בית המשפט, אין באפשרותי כרגע להפקיד כסף בבית המשפט. כל 

 32לחודש אני אעביר להם תשלום. אם היה לי הייתי נותן. אני מבין את דברי בית המשפט  10לחודש עד 

 33 תה. שקיים קושי בהצעה הזאת נוכח אי התשלום עד ע

 34 

 35: אנו בתקופת קורונה אני ובעלי לא מתפרנסים כפי שהתפרנסנו, יש לי התובעת לאחר שהוזהרה כדין

 36ם. אני משלמת על המשפחה שלו, את משכנתא על הבית הזה ויש לי שכירות שאני משלמת אנו קורסי
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 1י מתחננת הארנונה והשכירות שלו, ואין לי אפשרות לעמוד בזה יותר. אני לא יכולה לממן אותו, אנ

 2שיצא מהבית. הוא עשה לי נזקים, הרס לי את הגינה, הוא עשה חיפוי במטבח, בבקשה שבית ה משפט 

 3 יוציא אותו מהבית. אין לי עוד כלום חוץ מהנכס הזה. אני לא אמורה לפרנס אותו. 

 4ול הוצאנו על הדיון הזה המון כסף והדיון נמשך ובגלל הקורונה וקיבלנו פס"ד והוא הגיש בקשה לבט

 5והיום אני מבקשת שבית המשפט ישים לזה סוף לסבל הזה. בחיים לא הבטחתי לו שום דבר. לא 

 6מזגנים ולא פרגולה, הוא רוצה לגור בחינם על חשבוני. הוא יעשה את זה עוד פעם אני בטוחה מהעבר. 

 7באנשים  הוא רוצה לגור בחינם. אם בית המשפט לא יעצור אותו, אני לא יודעת מי יעצור אותו מלפגוע

 8 אחרים גם. 

 9 

 10 : זה לא נעשה מעולם. ב"כ הנתבע

 11 

 12: השיקים בהוצל"פ ואין לו שום דבר על שמו. אין לו נכסים על שמו. הוא נתן לי שיקים התובעת

 13 מחוללים וזה לא חוקי, הוא אמר שאני לא אראה ממנו שקל. 

 14 

 15ועד הפינוי ושאלת : מוסכם כי יינתן פסק דין לפינוי וכי בית המשפט יפסוק את מב"כ הצדדים

 16 ההוצאות על בסיס הדברים שנשמעו עד עתה וטיעון קצר נוסף מטעם ב"כ הצדדים. 

 17 

 18 
>#3#< 19 

 20 החלטה

 21 

 22 

 23 ניתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים. 

 24 
>#4#< 25 

 26 
 27 במעמד הנוכחים. 21/04/2021, ט' אייר תשפ"אניתנה והודעה היום 

 28 

 
 

 שופטת, בנמלך ליאת

 29 
 30 

 31 

 32: לענין מועד הפינוי התובעים מבקשים לציין שקיימים ביישוב אלטרנטיבות נוספות ב"כ התובעים

 33וכל יום שחולף מעצים את הנזק שכבר נגרם לתובעים בעשרות מונים. הנתבע יכול היה להיערך לכך 
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 1ימים  14-מבעוד מועד. מדיניות הפסיקה ידועה ועל כן אנו מבקשים לפסוק מועד פינוי לא יאוחר מ

 2 ון הזה. ממועד הדי

 3פסק הדין עקב בקשת ביטול ₪.  6,000 -באשר להוצאות, פסק הדין שבוטל כבר קבע הוצאות בסך כ

 4לתובעים נגרמו הוצאות נוספות לנהל את הדיון וזאת לאחר שבית המשפט קבע שכתב התביעה הומצא 

 5ד למועד כדין לנתבע ולכן אני מבקש מבית המשפט לשקף את מלוא ההוצאות הריאליות ושכ"ט עו"ד ע

 6 פסה"ד הראשון ועד היום ולשקף את חומרת המעשים של הנתבעים. 

 7 

 8: על מנת לקצר את הדיון לא אתייחס לכל הטענות שנטענו בעלמא. אין תביעה כנגד ב"כ הנתבעים

 9המשיבים לעניין אי פינוי ופעם ראשונה שהם נתקלים בזה ולכן אין בסיס לטענה שיש עוד משפחות 

 10הם ואין מדובר במשכיר שזו דירתו הראשונה. אציין בהקשר של אמירה בעלמא שיכול להיות שיפגעו ב

 11 היא אמירה שיש עוד אופציות להתגורר ביישוב, הענין נבדק ואין אופציות.  

 12נוך, מבקש הנתבעים לאפשר יילדים שלומדים במערכות הח 3משעה שאין נכסים ומדובר במשפחה עם 

 13מודים, אזכיר שמדובר בתקופה שבה חזרו הילדים סוף סוף להם ולילדיו הקטינים לסיים את שנת הלי

 14לאיזה שהיא שגרה לאחר שנה שלימה שלא היו בה. לגרום להם שוב לשינוי במסגרות חינוכיות 

 15 וחברתיות זה לא לחשוב על טובת הילד. 

 16לעניין ההוצאות, אני שוחחתי לא פעם אחת ולא פעמים הן עם חברי והן עם קודמתו עוד לפני הבקשה 

 17לביטול פסק הדין, שוחחתי עם חברי ועם קודמתך ופניתי ואמרתי להם על שום מה אתם מנהלים את 

 18, עם קודמתו הדיון , נגיע להסכמות. הצעתי אני אישית שהם יצאו בסוף מרץ, שוחחתי במהלך פברואר

 19הצעתי לחברי שפה. לאחר הבקשה לביטול פסק הדין שוחחתי עם חברי וקודמתו ועד סוף אפריל 

 20צעתי שהמשיבים יפנו את הנכס בתום ההסכם על מנת לחסוך לצדדים את ההליכים הן את הקודם וה

 21והן את ההליך הזה. אבן הנגף באפשרות להשגת פשרה היתה עמידתם על הרגליים האחוריות של 

 22לשכ"ט, ותשלום מלוא ₪  6,000התובעים בשלושה תנאים, יציאה מהנכס עליה הסכמנו, הוצאות בסך 

 23יתי להסביר שמלוא החוב מצוי בבירור בהוצל"פ הצעתי לשלם הוצאות מקובלות לשכ"ט החוב. ניס

 24ויציאה מהנכס. התובעים סירבו. אם חל עליהם חובת הקטנת נזק ויכלו להקטין נזקיהם זה היה עוד 

 25במרץ. ניתן היה לחסוך פה. אבל להציג שבו אנו גררנו רגליים, זה לא תיאור מדוייק של העובדות. 

 26עם ב"כ התובעים והוא סירב בתוקף. אני אשמיע את השיחה. אמרתי לו חבל כי זה סתם שוחחתי 

 27הליכים ועל כן לעניין ההוצאות, הוצאות נגרמו לשני הצדדים. לו היו מסכימים התובעים להצעה 

 28 שהצענו היו חוסכים בהליכים. 

 29לשאלת בית המפשט מדוע לא יצאנו מהנכס בהתאם להצעתנו, אני משיבה שאני מעדיפה להגיע 

 30להסכמה מעבר לעובדה שההסכם לטענתנו היה לשנתיים. אף אנו נגררנו להליכים האלה, בבקשות 

 31אבקש שכשבית המשפט יפסוק הוצאות בגין קבלת התביעה, לביטול פסק דין והדיון היום. אני 

 32 ה מדתיות בגין אי הקטנת הנזק. שההוצאות תהיינ

 33 

 34: אציין שהועלו כל מיני רמיזות שחברתי הקליטה שיחות עימי. מעבר לכך שכל ההצעות ב"כ התובעים

 35בפשרה של הנתבע היו סחטניות, ביקשו לוותר על כל הוצאות שכ"ט והוצאות משפט שניתנו לנו בפסק 
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 1ת ההליך אבל הצעות הפשרה היו כה הדין. התובעים היו מוכנים ללכת כברת דרך  כדי לסיים א

 2 סחטניות וקיצוניות שלא יכלו להסכים. 

 3שימת לב למה שנאמר קודם, אם הנתבעים היו יוצאים בהתאם להסכם פשרה שלטענתה הציעה, הרי 

 4 שגם אז היו יוצאים במהלך שנת הלימודים. 

 5 
>#5#< 6 

 7 החלטה

 8 

 9 פסק הדין יישלח לצדדים. 

 10 
>#6#< 11 

 12 
 13 במעמד הנוכחים. 21/04/2021, ט' אייר תשפ"אניתנה והודעה היום 

 14 

 
 

 שופטת, בנמלך ליאת

  15 
 16 
 17 

>#9#< 18 
 19 פסק דין

 20 

 21 
 22 פסק יינתן כי הצדדים הסכימו, המשפט בית הערות את ששמעו ולאחר, לפניי שנערך בדיון

 23 בסיס על ההוצאות וסוגיית הפינוי מועד את יקבע המשפט בית וכי, ההליך שבמוקד המושכר לפינוי דין

 24 טענות את ששמעתי לאחר החלטתי ולהלן, החלטה של תוקף ניתן זו להסכמה. הצדדים טיעוני

 25 :הצדדים

 26 

 27 כפי הנתבעים של להתנהלותם משקל ליתן יש להכרעה שנותרו הסוגיות לשתי בהתייחס

 28 באסמכתאות או בתצהיר נתמך אינו אשר הגנה כתב הגישו הנתבעים כי אציין זה לעניין. לפניי שעלתה

 29הדומה  וההוראה( 1984-ד"תשמ, האזרחי דיןה סדר לתקנות ט215תקנה  להוראת בניגוד וזאת, כלשהן

 30 עובדתיות טענות שטענו העובדה חרף וזאת), 2018-ט"תשע, האזרחי הדין סדר לתקנות 79 תקנהשב

 31 שהציגו ההסכם פי על אשר, השכירות תקופת לעניין למשל( ראיה בכל גובו לא אלו טענות. למכביר

 32 סיכומים ולעניין; יותר ארוכה תקופה על הוסכם כי טענו הנתבעים ואילו, סיום לכלל באה התובעים

 33 דברי את ושמעתי ההגנה שבכתב בטענות שעיינתי לאחר גם כי אציין עוד). נטענים נוספים והבטחות

 34 תשובה היתה הנתבעים בפי כי מצאתי לא, לפניי בדיון עצמו 1 הנתבע את וכן הנתבעים כוח-באת

 35 הקיזוז טענת וגם( חודשים מספר מזה השכירות דמי תשלום אי בדבר התובעים לטענות מבוררת

 36 שהנתבעים לכך דעתי נתתי עוד). תשלום בוצע לא בו הזמן למשך הסבר, פניה על, נותנת אינה שנטענה
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 1 ראו( במועד הגנה כתב הגישו לא כאשר, 2020 בנובמבר עוד הוגש אשר, ההליך להתמשכות גרמו

 2 כי ביקשו הנתבעים כי אוסיף הפינוי מועד לעניין). 18.3.2020 מיום קרפלד-ון הרשמת' כב החלטת

 3 1 הנתבע משנשאל אולם), 30.6.2021( הלימודים שנת לסוף עד בנכס ולהתגורר להוסיף להם יתאפשר

 4 השיב המבוקשת לתקופה שכירות דמי המשפט בית בקופת להפקיד נכון יהיה האם המשפט בית ידי על

 5 הנתבעים ידי על המבוקש קבלת כי אני סבורה מראש הפקדה ובהיעדר, להפקידם באפשרותו אין כי

 6 .התובעים של יםלאינטרס ראוי משקל תיתן ולא מידתית תהיה לא

 7 פסק למתן הסכמה הנתבעים נתנו שלבסוף לכך, ההוצאות לעניין, משקל נתתי האמור לצד

 8 הפינוי מועד ולעניין, בפועל הוצאותיהם שיעור לעניין ראיות הציגו לא שהתובעים ולכך פינוי של דין

 9 . חלופי מגורים מקום ולמצוא להיערך הנתבעים שעל לכך דעתי נתתי

 10 הנכס את יפנו הנתבעים כי מורה אני, לעניין הרלבנטיים השיקולים כל בין שאיזנתי לאחר

 11, 13.5.2021 ליום עד -) 334 כנחלה גם הידועה( סלעית בישוב 334 הנורית ברחוב דירה - ההליך שבמוקד

 12 .וחפץ אדם מכל פנוי כשהוא אותו ויותירו

 13 8,000 של  כולל בשיעור ד"עו ט"ובשכ התובעים בהוצאות יישאו הנתבעים כי מורה אני כן

 14 .ח"ש

  15 

 16 .הדין-פסק של עותק לצדדים תשלח המזכירות

 17 
>#10#< 18 

 19 
 20 בהיעדר הצדדים. 22/04/2021, י' אייר תשפ"אניתן והודע היום 

 21 

 
 

 שופטת, בנמלך ליאת

 22 
 23 

 24 
  25 

 26 ארנסטי מירב ידי על הוקלד


