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(מהד' כאלול)

נושאהדיון
גב'א' השכירהדירה למרב' כמהפעמים כאשר כלשכירותהיתה לתקופה של שנה .השכירות
האחרונה הסתיימהביום  .15.2.06מאז נמצא השוכר בדירה ללא חוזה כתוב והמשכיר המשיך
לקבלממנו אתדמי השכירותכפי שנקבעובחוזים משניםשעברו .טוענתא' שכ'חייב להדמי
שכירות עבור שלושה חדשים ,וב' מודה במקצת :רק חדשוחצי .ביום  11.5.60הודיעלו ב"כ
הגב'א' ,כי היא מכרה את הדירה למרג' ,ועל ב' לפנות את הדירה כדרישת הקונהג' "לא
יאוחר מיום  ."10.8.06מאז עברו כמה חדשים וב' טרם פינה את הדירה .טוען ב' שההודעה
לפנות את הדירה היתה שלג' ,אך מאחרובינתייםביטלג' אתהעיסקהוהדירה חזרה לבעלותה
שלגב'א' ,אינוחייב לפנותה ,מכיון שלדבריו דבר אתהלפני כחודש והיא הסכימה שישאר
בדירה.
ב"כ של גב' א' מכחיש דברי ב' כאילו הסכימה מרשתו שב' ישאר בדירה ,ואדרבא ,היתה
שמחה אםהיה מפנה אותהמידבגללהבעיותשהיוביניהם,ולפיהחוזים הקודמיםהיה המשכיר
זכאי לפנות את השוכר מהדירה על אתר אם יתאחר מלשלם שכ"ד במשך 3ימים .הוא טוען
שנב' א' אינה דוברת עברית והוא משמש לה מתורגמן ,וברור שהיתהאי הבנה בשיחתה עם
א' .עוד הואטוען שאמנם העיסקה עםג' בוטלה אך זה קרה בגללתביעת בר מצרא ,שבינתיים
כבר שילם כמה עשרות אלפי דולרים עבור הדירה ,ונמצא שכשג' קנה את הדירה היה זה
בשליחותו של הבר מצרא ,ואם כך הודעתג' לא' לפנות את הדירה ,שרירה וקיימת כאילו
ניתנה בשם הבר מצרא .טוען ב"כ הגב' א' שעיכוב הפינוי של ב' מהדירה גורם לו הפסדים
ונזקים כבדים.
ב' מבקש כמה חדשים להתארגן ולמצוא דירה אחרת .ב"כא' מוכןלעזורלו בכך.
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פסקדין

בנידון זה שהשוכר דר במושכר בשכירות סתם ללא חווה,די בהודעה מוקדמת של שלושים
יום שעל השוכר לפנות את המושכר ,וגם אם ההודעה בשם הקונה שקנייתו בוטלה אינה
נחשבת ,יש להחשיב את פתיחת התיק בביתהדין כהודעתפינוי ,ועל השוכר לפנותה לאחר
שלושיםיום מאותויום.
ג )-אברהם דובלוין ,אב"ד
()-יהושעגוייס
( )-מרדכי אהרןהייזלר

השאלותלדיון

שכירות סתם אחרי שכירות מפורשת ,האםעל דעת הראשונההיא גםלענין תקופת השכירות.

תשובה
המקירי"3מbpכד"סוכןסטוכרכת3וז"ל:ו6סמגיעמזמןול6סיססמטכירחוטטלסו5י6וול6סטוכר
חוטט ל65תוסקריךדירתולטסיותרמזמנו,סריסו 6דר עלתנקימךסטכירות טקדסומוליכו מלס
כטיר5סו6ףסו6יו65כטיר5ס.b"D .מטמעטמו5י6ו3qbליסודעסמוקדמתטלטלוטיסיום,ומיינומטוס
סדר3ו3לי ממכס,וקינוקפיצוכסכירותס6ינסק5וכס.וכ"ג 3טו"תמאר"יכן ל3ח"דסי'כח ,סו63
3סמכמסכטו"תחקרילבחו"מ ח"3סי'סו.
6מנסכערוךמטלתןמי'סיבסעי'כדכתבט6סהכלותטנתודר 13עודזמן מעטול6דברוזס עםזס
כיכולתסטוכרל65תקודםכלותסטנםמטניס,וגסכיכולתסמטכירלסטכירולצחר ,רקטיודיעוזסלוס
טלוטיסיוסמקורסכדיןסוכרמתם.וכןמ3ו6ר3טו"תסרמ"6סי'כעלדהריממרדכי"3ממי'ספגט6ס
נפלכיתוטלמבכיריכוללסו5י6ממנו5תסטוכר,די"לדמיינודוקךטכ3רכלסזמןטכירותו6ל6טר5ס
לעמודטס מטעםטל6מודיעו.מכו6רמסרמ"6טגס6חרהכלסזמןטכירותוצריךלמודיעו.
ו6סממטיךלטבת3ועוד ט3עסחדטיסול 6ד3רעמומ5ומס,עי'טו"תמסרטד"סחו"מסי'ר5ודקינו
יכוללסוליתולפניתוםסטנם,לפיטוססטוכרטר6סטסניחוטנס5חתופרעלו 1ע3ר ט3עסחדטיסול6
דברמ6ומסטסמךטרו5סט6טכ33תיסכמנסגנו.ועי'טו"תתטורתט"ימסדו"קסי'חריג,וטויתמסר"ט
סי'כ.6O"D
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ידוןדירן,כיון טסטוכר ל 6חתס על תוזם סכירות מ6ז טתמס תקופת סטכירות ס6חרונס ,מס
טסמטיך לדור טס כסמכמס ט3טתיקס16 ,הפילו 3ססכמס ט3דיכור,קינו נחטבכסכירות מחורטת
3תנ6י סטכירות סק5ו3ס מקודמת ,ו6ס 63לסו5י6ותלוי במחלוקתסמ6ירי וערוך סטלחן 06יכול
לסו5י6וכליתודעתמוקדמתטלטלוטיסיוס,ולפימכרעתערוךסטלחןצריךלמודיעוטלוטיסיוסמרהט.
ו6ףלפיסמסרטד"סט6ססמטיךלדור 3מתסרו3סטנס6ינ1יכוללסו5י6ולפניתוססטנס,כנידוןדידן
ירוטליסכרךתעמ'קלו.
סריסטוכר נת3קטלפנות 6תסמוטכרקרובלתחילתסטנס.ועי'
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