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אממונות

דעת1  וצח היית ידו. אתי ירושלים דיןבית

 יוחסין ולבירור  ממונותליימ

 מפורשת שכירות אחרי סתםשכירות
 2ז8-סו מס' ממונותתיק

 אלול( כ)מהד'

 הדיוןנושא

 השכירות שנה. של לתקופה היתה שכירות כל כאשר פעמים כמה ב' למר דירה השכירה א'גב'
 המשיך והמשכיר כתוב חוזה ללא בדירה השוכר נמצא מאז 15.2.06. ביום הסתיימההאחרונה
 דמי לה חייב שכ' א' טוענת שעברו. משנים בחוזים שנקבעו כפי השכירות דמי את ממנולקבל

 ב"כ לו הודיע 11.5.60 ביום וחצי. חדש רק במקצת: מודה וב' חדשים, שלושה עבורשכירות
 "לא ג' הקונה כדרישת הדירה את לפנות ב' ועל ג', למר הדירה את מכרה היא כי א',הגב'
 שההודעה ב' טוען הדירה. את פינה טרם וב' חדשים כמה עברו מאז 10.8.06". מיוםיאוחר
 לבעלותה חזרה והדירה העיסקה את ג' ביטל ובינתיים מאחר אך ג', של היתה הדירה אתלפנות
 שישאר הסכימה והיא כחודש לפני אתה דבר שלדבריו מכיון לפנותה, חייב אינו א', גב'של

 .בדירה
 היתה ואדרבא, בדירה, ישאר שב'  מרשתו הסכימה כאילו ב' דברי מכחיש א' גב' שלב"כ

 המשכיר היה הקודמים החוזים ולפי ביניהם, שהיו הבעיות בגלל מיד אותה מפנה היה אםשמחה
 טוען הוא ימים. 3 במשך שכ"ד מלשלם יתאחר אם אתר על מהדירה השוכר את לפנותזכאי
 עם בשיחתה הבנה אי שהיתה וברור מתורגמן, לה משמש והוא עברית דוברת אינה א'שנב'
 שבינתיים מצרא, בר תביעת בגלל קרה זה אך בוטלה ג' עם העיסקה שאמנם טוען הוא עודא'.
 זה היה הדירה את קנה שכשג' ונמצא הדירה, עבור דולרים אלפי עשרות כמה שילםכבר

 כאילו וקיימת שרירה הדירה, את לפנות לא' ג' הודעת כך ואם מצרא, הבר שלבשליחותו
 הפסדים לו גורם מהדירה ב' של הפינוי שעיכוב א' הגב' ב"כ טוען מצרא. הבר בשםניתנה
 כבדים.ונזקים

 בכך. לו לעזור מוכן א' ב"כ אחרת. דירה ולמצוא להתארגן חדשים כמה מבקשב'



 ירושלים - דיןפסקיב

 דיןפסק
 שלושים של מוקדמת בהודעה די חווה, ללא סתם בשכירות במושכר דר שהשוכר זהבנידון
 אינה בוטלה שקנייתו הקונה בשם ההודעה אם וגם המושכר, את לפנות השוכר שעליום

 לאחר לפנותה  השוכר ועל פינוי, כהודעת הדין בבית התיק פתיחת את להחשיב ישנחשבת,
 יום. מאותו יוםשלושים

 הייזלר אהרן מרדכי)-( גוייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהםג-(

 לדיוןהשאלות
 השכירות. תקופת לענין גם היא הראשונה דעת על האם מפורשת, שכירות אחרי סתםשכירות

תשובה

 סטוכר ול6 לסו5י6ו חוטט סמטכיר סיס ול6 מזמן מגיע ו6ס וז"ל: כת3 סטוכר וכן ד"ס כ bp 3"מהמקירי
 מלס ומוליכו טקדס סטכירות מך תנקי על דר סו6 סרי מזמנו, יותר לטס דירתו וסקריך ל65תחוטט
 מטוס ומיינו יום, טלוטיס טל מוקדמת סודעס 3לי qb טמו5י6ו מטמע b"D. כטיר5ס. יו65 סו6 ו6ףכטיר5ס
 סו63 כח, סי' ח"ד ל3 כן מאר"י 3טו"ת וכ"ג ק5וכס. ס6ינס כסכירות קפיצו וקינו ממכס, 3לי 3וסדר

 סו. סי' ח"3 חו"מ לב חקרי כטו"ת3סמכמס
 זס עם זס דברו ול6 מעט זמן עוד 13 דר טנתו הכלות ט6ס כתב כד סעי' סיב מי' מטלתן כערוך6מנס
 לוס זס טיודיעו רק לצחר, לסטכירו סמטכיר כיכולת וגס מטניס, סטנם כלות קודם ל65ת סטוכרכיכולת
 ט6ס ספג מי' 3"מ ממרדכי דהרי על כ סי' סרמ"6 3טו"ת מ3ו6ר וכן מתם. סוכר כדין מקורס יוסטלוטיס
 טר5ס 6ל6 טכירותו זמן כלס טכ3ר דוקך דמיינו די"ל סטוכר, 5ת ממנו לסו5י6 יכול מבכיר טל כיתונפל
 למודיעו. צריך טכירותו זמן הכלס 6חר טגס מסרמ"6 מכו6ר מודיעו. טל6 מטעם טסלעמוד
 דקינו ר5ו סי' חו"מ מסרטד"ס טו"ת עי' מ5ומס, עמו ד3ר ול6 חדטיס ט3עס עוד 3ו לטבת ממטיךו6ס
 ול6 חדטיס ט3עס 1ע3ר לו ופרע 5חת טנס טסניחו טר6ס סטוכר טוס לפי סטנם, תום לפני לסוליתויכול
 מסר"ט וטוית חריג, סי' מסדו"ק ט"י תטורת טו"ת ועי' כמנסגנו. 33תיס ט6טכ טרו5ס טסמך מ6ומסדבר
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 O"D .6 כ סי'
 מס ס6חרונס, סטכירות תקופת טתמס מ6ז סכירות תוזם על חתס ל6 טסטוכר כיון דירן,וכנידון
 מחורטת כסכירות נחטב קינו ט3דיכור, 3ססכמס הפילו 16 ט3טתיקס, כסמכמס טס לדורטסמטיך
 יכול 06 סטלחן וערוך סמ6ירי במחלוקת תלוי לסו5י6ו 63 ו6ס מקודמת, סק5ו3ס סטכירות3תנ6י
 מרהט. יוס טלוטיס למודיעו צריך סטלחן ערוך מכרעת ולפי יוס, טלוטיס טל מוקדמת תודעת כלילסו5י6ו
 דידן כנידון סטנס, תוס לפני לסו5י6ו יכול 6ינ1 סטנס רו3 3מתס לדור סמטיך ט6ס סמסרטד"ס לפיו6ף
 ועי' סטנס. לתחילת קרוב סמוטכר 6ת לפנות נת3קט סטוכרסרי
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 קלו. עמ' ת כרך ירוטליס


