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 26/01/2004 תארי�  השופט משה סובל' כב :לפני

 

� שוש� רות . 1 :בעניי

 שוש� פליקס . 2

 

 התובעי� גמליאל רונ� ד"כ עו"י ב"ע 

  נ ג ד 

  מ "יהונת� ודניאל השקעות ובניה בע 

 הנתבעת ישראל ארז ד "כ עו"י ב"ע 

                                                     נ ג ד         

 

 יורובי% אוג� אנדריי. 1 

 יורובי% שולמית. 2

 

כ "י ב"ע 

 ד"עו

 'צד ג כספי צביקה

� פסק די

 

עניינה של תביעה זו בליקויי� שנמצאו לטענת התובעי� בדירה באשדוד שנבנתה על ידי הנתבעת 

ביקר בדירה ובדירה ) המהנדס אחי קליי�(מנה על ידי בית המשפט מומחה שנת. ונמכרה על ידה לה�

�ליקוי מרכזי שנמצא למומחה הוא הנחה לא. דעתו את הליקויי� שמצא בדירה�ופירט בחוות, שמעליה

בשל כ' סבר המומחה כי יש . מישורית של הריצו& וכתמי� בריצו& שמקור� ברטיבות הכלואה תחתיו

כמו כ� נמצאו ליקויי� מסויימי� בעבודות . דביק עליו אריחי קרמיקהצור' להחלי& את הריצו& או לה

 �ולחלופי� , המומחה הערי' את עלות התיקוני�. ובמקבילות הקירות, חיפוי הפסיפס, הצבע, הטיח הפנימי

 א� התיקו� יבוצע על ידי 35%מ ועוד "בתוספת מע ( 15,000בס' של , את הפיצוי הראוי בגי� הליקויי�

ותמכו , )תקרות וקירות(התובעי� התלוננו ג� על רטיבות במספר מוקדי� בדירה . י� חיצוניקבל� שיפוצ

, איתר מוקד רטיבות אחד) שביקר בדירה בקי+(המומחה קליי� . טענה זו בחוות דעת של מומחה מטעמ�

ות עלות הטיפול בבעיית הרטיב, לדברי המומחה. ולגבי יתר המוקדי� הנטעני� המלי+ לבצע בדיקת הצפה

חידוש האיטו� ,  הכולל פירוק הריצו& במרפסת הדירה שמעל לדירת התובעי��) א� תימצא בבדיקה(

 לביצוע על 35%מ ועוד"בצירו& מע) ר" מ�110שטח המרפסת כ(ר "למ ( �300 מסתכמת בכ�וריצו& מחדש 

 . בדיקת ההצפה לא בוצעה בשל קשיי� טכניי�, בפועל. ידי קבל� חיצוני

 

ונוס& על כ' פיצוי בגי� עגמת , בגי� ליקויי הבניה ( 83,333ו התובעי� פיצוי בס' של בכתב התביעה דרש

דמי שכירות שה� שילמו כתוצאה ממסירת הדירה באיחור של כחודשיי� , הנפש שהליקויי� הסבו לה�

הנתבעת שלחה הודעת צד שלישי נגד בעלי הדירה שמעל לדירת . ועוד, תשלו� שכר המומחה על יד�, וחצי

נובעת מעבודות בניה שבוצעו על ידי הצד , ככל שהיא קיימת, בטענה שהרטיבות בדירת התובעי�, ובעי�הת

 .השלישי במרפסת דירתו וגרמו לפגיעה בשכבת האיטו� שמתחת לריצו& המרפסת
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על רקע זה הוסכ� .  התובעי� מכרו את הדירה וחדלו להתגורר בה� ולאחר הגשת התביעה �לאחרונה 

וכי , פה�על יסוד החומר שבתיק וטיעוני� משלימי� בעל, הצדדי� כי פסק הדי� יינת� בדר' של פשרהבי� 

שכר טרחת המומחי� , דמי שכירות, הסכו� שייפסק בו יתייחס לראשי הנזק הנתבעי� בגי� עגמת נפש

 נ.הוצאות משפט ושכר טרחת עור' די�, )מטע� התובעי� ומטע� בית המשפט(

 

הדעת המצויות בתיק ויתר �חוות, ענות הצדדי� וקראתי שוב את כתבי הטענותלאחר ששקלתי את ט

והיחס , השפעת� על התפקוד היומיומי, ובשי� לב ג� לטיב� של ליקויי הבניה המדוברי�, החומר שבו

בי� סכו� התביעה לבי� הערכת עלויות הליקויי� בחוות הדעת של המומחה מטע� בית ) הלא מופרז(

והוא כולל בתוכו , סכו� זה נכו� להיו�.  (16,000 את הנתבעת לשל� לתובעי� ס' של אני מחייב, המשפט

ההודעה לצד שלישי נדחית ). מ"לרבות מע(דינ� של התובעי� �ג� את הוצאות המשפט ושכר טרחת עור'

 .  בלא צו להוצאות

 

 

 בהעדר הצדדי�) 2004 בינואר 26(ד "בשבט תשס' נית� היו� ג

 כ הצדדי�"י� לבהמזכירות תמציא העתק

 

                                                                                 

 שופט, משה סובל

 

 נוסח זה כפו& לשינויי עריכה וניסוח

 


