האם על המשכיר לתקן זילה בדירת השכן ?  /יאיר אלוי,

עו"ד*

שוכרים ביקשו לשכור דירה בביין משותף במרכז העיר אך זמן קצר לאחר כיסתם לדירה החלו להבחין בזקי
רטיבות קשים בתקרת הדירה .בדיעבד התברר כי המקור לרטיבות הוא זילה אצל השכן .האם יכולים השוכרים
לדרוש מהמשכיר לתקן את הזילה או פיצוי בגין אי הוחות ועוגמת הפש?
אחת החובות המרכזיות החלות על משכיר היא מסירת הכס המושכר כשהוא שמיש ,ראוי למגורים ובהתאמה
מלאה למה שהוסכם עם השוכר .ככל שמתגלים ליקויים או פגמים בתשתיות הדירה המושכרת במהלך תקופת
השכירות מחויב המשכיר על פי החוק לתקן את הפגם במושכר תוך זמן סביר ולא יאוחר מ 30-ימים מיום שקיבל
את ההודעה לכך מהשוכר .פגם המחייב תיקון על ידי המשכיר הוא כזה שאיו ליקוי "קל ערך" והוא גורם הפרעה
של ממש לשימוש הרגיל במושכר או לשימוש בו על פי המוסכם ביו ובין השוכר .כך למשל ,תקלות במערכות
הדירה )כגון :גז ,איסטלציה ,חשמל וכו'( וכן תקלות המפריעות לשימוש הרגיל במושכר )כגון :פיצוצי צרת ,זילות,
זקי רטיבות ,טחב ,בעיות איטום וכיוצ"ב( הוכרו בעבר ככאלה שבאחריות המשכיר לתקן.
החוק קובע ,כי פגמים שאים מאפשרים מגורים בדירה באופן סביר יחשבו ככאלה המחייבים תיקון "דחוף" על ידי
המשכיר בתוך זמן סביר ולא יאוחר משלושה ימים מיום שקיבל דרישה כאמור .ככל שהמשכיר איו עומד
בהתחייבות זו ,חרף התראות שתן בעיין למשכיר ,רשאי השוכר לבחור באם לתקן את הפגם בעצמו ולדרוש מן
המשכיר את החזר הוצאותיו הסבירות או להפחית את דמי השכירות ,כל עוד לא תוקן הפגם או את אי-ההתאמה,
ובלבד שההפחתה עשית ביחס ישיר לעוצמת הפגיעה ובשים לב לאופי הפגם והיקפו.
עם זאת ,לעיתים דרישת השוכר מהמשכיר לתקן ליקויים עשית באופן שרירותי וזאת מבלי להתחשב במגוון
שיקולים ובכלל זה מאמציו של המשכיר לתיקון התקלה שגרמה בשל מחדליו של צד ג' .כך למשל ,במקרה שדון
לאחרוה בבית המשפט השלום בבאר שבע דחתה תביעת שוכר אשר טען שהמשכיר הפר את חובתו לתקן מקור
רטיבות וכי יש להפחית שרירותית בגין כך שליש מגובה דמי השכירות .בית המשפט קבע כי מקור הרטיבות כלל
לא היה בדירה אלא בדירת השכן בקומה העליוה ולכן אין שום הצדקה להיעתר לדרישת השוכר בייחוד כאשר
היכולת של המשכיר ,שלא חסך במאמצים על מת למצוא פתרון לבעיה ,להיכס לדירה שמעל היא מוגבלת מטבע
הדברים וכפופה להסכמת השכן.
במקרים מסוימים עשוי בית המשפט לייחס אחריות תורמת גם להתהלות השוכר .כך למשל ,שוכר שבוחר לממש
זכות אופציה שיתה לו בהסכם חרף הליקויים אליהם חשף כבר או שוכר הטוען כי הדירה "איה ראויה למגורים"
אך מגד ממשיך להתגורר בה ,יתקשה להעלות טעה כי זכאי לפיצוי בגין עוגמת פש או אובדן האה מהשימוש
במושכר ,שכן הוא בוחר במו ידיו בחר להעצים את זקיו.
בטרם חתימה על הסכם שכירות מומלץ לצפות מצבים אלה מראש ולהסדיר את חלוקת האחריות בין הצדדים
לרבות קביעת דרכי פעולה בעת גילוי ליקוי ,התייחסות לזקים שגרמו בשל מחדל צד ג' ופירוט הזקים שבגים לא
תחול אחריות על המשכיר ,חובת כיסוי ביטוחי וקביעת מגון פיצוי וקיזוז מוסכם בין הצדדים .מכל מקום ,ככל
שבעבר אירעו מספר אירועי רטיבות בדירה מומלץ לתת לכך גילוי אות בהסכם על מת למוע טעה להסתרת מידע
והטעיית השוכר .עדיף להסתייע בעורך דין שיסייע בעריכת הסכם השכירות ויוודא כי סעיפי האחריות וחובת
המשכיר כלפי השוכר עולות בקה אחד עם הוראות החוק ומציאות חיי היום יום.
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להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו .לפרטים וספים ,03-6093609 :או באמצעות הדואר
האלקטרויafiklaw@afiklaw.com. :
-1Afik & Co., Attorneys and Notary

אפיק ושות' ,עורכי דין ווטריון

www.afiklaw.com
www.afiklaw.com

Need a lessor fix a leak in the neighbor's apartment?/Yair Aloni, Adv.*
Lessees wished to rent an apartment in a condominium downtown but shortly after entering the
apartment they started to notice severe moisture damage to the apartment's ceiling. It turned out that
the source of the moisture is a leak in the neighbor's apartment. Can the tenants demand that the
lessor fix the leak or demand compensation for the discomfort?
One of the key obligations of a lessor is to allow the lessee usable possession in the leased property,
residential worthy and fully compliant with what has been agreed. In the event of any defects in the
infrastructure of the leased apartment during the rental period, the lessor is obligated by law to fix the
defect within a reasonable time and not later than 30 days from the date of receipt of a notice from
the lessee. A defect requiring a repair by the lessor is one that is not a "minor" defect and causes a
real disruption to the normal use of the leased property or its use as agreed between the lessor and the
lessee. For example, defects in the apartment systems (such as gas, plumbing, electricity, etc.) as well
as defects that interfere with the normal use of the lease (such as: pipe explosions, leaks, moisture
damage, mold, sealing problems, etc.) were recognized in caselaw as defects which are under the
responsibility of the landlord to repair.
Israeli law provides that defects that do not allow reasonablele residential use be deemed to require
"urgent" repair by the lessor within a reasonable time and no later than three days from the date of
receipt of such demand. To the extent that the lessor fails to comply with this obligation,
notwithstanding notices given, the lessee may choose whether to repair the defect himself and demand
reimbursement for reasonable expenses or reduce the rent for as long as the defect or noncompliance
is not rectified, provided that the reduction is proportional to the defect and to the nature of the defect
and its scope.
However, sometimes the lessee's demand from the lessor to repair defects is made arbitrarily and
without regard to a variety of considerations, including the lessor's genuine efforts to repair the defect
caused by a third party's defaults. For example, in a case recently held in the Be'er Sheva Magistrate's
Court, the Court dismissed a claim by a lessee who contended that the lessor breached the duty to
repair a source of moisture and that the rent should be arbitrarily reduced by a third. The Court held
that the source of wetness was not in the apartment but in the upstairs neighbor's apartment, so that
there is no justification for the lessee's demand, especially when the lessor did not spare the effort to
find a solution to the problem but was naturally limited and required the consent of the neighbor.
In some cases, the Court may also assign contributory liability due to lessee's conduct. For example,
a lessee who chooses to exercise an option to extend the lease despite known deficiencies or a tenant
who is contending that the apartment is "uninhabitable" but, on the other hand, continues to live in it,
will find it difficult to make a solid argument that such are entitled to compensation for distress or
inconvenience due to the interference to the use under the lease, as the lessee willingly chosen to
intensify the damage.
Prior to signing a lease agreement, it is recommended to anticipate such situations and determine the
responsibility between the parties, including determination of the course of action when a defect is
discovered, reference to damages caused by default of a third party, and details of the damages for
which the lessor will not be liable, insurance coverage obligation and compensation mechanism. In
any case, it is advisable to disclose in the agreement any prior events of moisture in order to prevent
a contention of concealing information and misleading the lessee. It is advisable to consult an
attorney who will assist in drafting the lease agreement and ensure that the clauses of liability and the
lessor's obligation towards the lesse are in accordance with the law and the reality of daily life.

*Yair Aloni is a partner at Afik & Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com), emphasizing on commercial and civil law,
including real estate, legal advice to purchasers and sellers and negotiations of purchase and sale transactions. He is certified in Israel
for the execution of lasting powers of attorney. For additional details: +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com
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