
קכגממונות

בבבי

 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסקי
 חיים" היקנו וו),2רב

 בירושלים לממונות הדין ניס ולאשפייסני

בנידון
 הזמן בתוך שעזבה דירהשוכרת

הנידון

 בשני יציג בשקר לחודש 2608 לפי שנה של לתקופה וגן בבית ב' מהגב' דירה שכרה א'ננ:'
 של המחיר לפי חדשים ארבעה לעוד למפרע שילם הראשונה השנה אחרי למפרע.תשלומים
 nw~a השכירות את להאריך הצדדים בין הוסכם החדשים ארבעת לאחר הראשונה.השנה
 ששה בתום הדירה את השוכרת תפנה לא ובאם מראש, בתשלום מחיר באותו נוספיםחדשים
 הדירה את העוכרת פינתה  חדרים  שלושה  כעבור ליום. 30$ לשלם תצטרך אלה,חדשים
 שנותרו החדשים עבור דירה שכר תובעת והמשכירה מוקדמת, הודעה שום בלי הלילהבאמצע

  השכירות. תקופת תוםעד
 שכירות דמי תשלם השוכרת כתוב: ביניהם החוזה של 13 בסעיף דלהלן: הסעיפים נכתבובחוזה
 האמור למרות כתוב: )ג( 14 ובסעיף בו. תשתמש לא אם ובין במושכר בפועל תשתמש אםב:ין
  תחזיק שהשוכרת יום לכל 30$ צול בשיעור לפיצוי זכאית המשכירה תהא אחר מקוםבכל

 דמי תשלם לא השוכרת אם כתוב: )א( 16 ובסעיף השכירות. תקופת תום לאחרבמושכר
 בפועל. התשלום ליום החיוב יום בין למדד הצמדה הפרשי תוספת תשלם במועדםשכירות
 באם אומר 14 סעיף כי )א(, 16 סעיף ובין )ג( 4נ סעיף בין וכלל כלל סתירה אין כי לצייןניש

 לכל 30$ של לפיצוי המשכירה זכאית ואז השכירות תקופת תום לאחר במושכר תחזיקהשוכרת
 תשלם השכירות דמי בתשלום פיגור יש אם השכירות תקופת שבתוך אומר 16 סעיף אבליום,

 בפרזול. התשלום יום לבין התשלום יום ובין החיוב אם בין למדד הצמדה הפרשי רקהשוכרת
 דמי מלבד ליום 158 לשלם השוכרת צריכה בפועל התשלום יום שעד בהסכם שנשתרבבומה

 המוציא החוזה, את סותר שזה וכיון 16, בסעיף לחוזה סתירה אלא זה אין החדשיים,השכירות
 הראיה(. עליומחבירו



 ירושלים - דיןפסקיקנד

- -

 השכירות תקופת בתום למשכיר המושכר את להחזיר מתחייבת השוכרת כתוב: 11בסעיף
 השוכרת תתקן כן כמו כתוב:  119ב( ובסעיף אותו. שקבל כפי נזק כל וללא תקין במצבכשהיא

 יסודי. תקון והדורש טבעי מבלאי שנבע קלקול למעט שוטף, לשמוש הדרוש קלקולכל

 להלכההמקורות
 סכן סיכקם כדי וכו' לסודיעו חייכ מסוכר כך למודיעו חייכ טסמטכיר כטס ז: מעיי s~a 0יי תוייםכתו"ע
 טעמיס קריך למס ולכ6ורס עכ"ל. מסכר, יתן 6ל6 ל65ת יכול קינו סוויעו % ו6ס פנוי, כיתו ים6ר1ל6
 קניך ככירות 06 ס% חצירו, מל כיסו ומכסל גרמך 6ל6 זס דלין פנוי כיתו ים6ר 1ל6 סכר מיכקםכדי
 קניך ל6 דטכירות סמו"ע דסונר ובע"כ ספמיקס. לפי לסלם ס5ריך מכית דירת 6ת סקנס כמי זסהרי
 זס 6ין סומן כ6מ5ע כסי65 6כל סמטכיר, טל מתמרונו סנסנס מס סמימום סכר לבלס 5ריך דר 06ורק
 כסער סקסס כ6ממ וזס לבלס. מסוכר י5טרך למס טיסכור, מי ם6ין חכירו סל כיסו ומכטל גרמך6ל6

 מל חורט קמרי כטי65 ולמס כעיירות יוס סלוסיס מספיק כשידעם דסל6 קבס מוס ויותר פס,סממפט
 קינו נעס"נ ו6ס ימים, חודם כתוך מכן למ615 נעס"כ יטרח ססנס, כל נסביל לסלם י5טיך ססכסתחילת
 רק ממוכר טיטלס מספיק חכמים, תקנת דזוסי נקמר 06 ד6פילו כפריטות ונר6ס לו. לחוס קריך מיטורח
 מכטער מר6סיין טמו6ל 6כרסס מס' מסג6ון cb עמודי מסגסת סכנתי וכן כעיירות, 6תד מודםכמכיל
 כרי דל6 ננ"ד ממנו מו5י6ין דלין סממפט מער סרס עם דסנכון זס נדין כתכ 5כי וכנחלת ס5.סמפפט
 גרמי זס סרי לסמכיר מו65 טסי' ברור סדנר 06 נ"ר רקות לפי סכל ומ"מ ל6חר, ממכירו טסי'כ"כ
 דירד מסוס שכ"ד ממנו ומו5י6ין למלס סדין מ5ד דממוייכ נר6ס דיותר משיק ולכשוף סיזק6,דגרי

 דמדין לסדיק מוכח סכו"ם דמדכרי דייקנו ככר וכקמת נו. סי' כנוכי"ת וכמ"מ טכירות, כתורתמתחילם
 לברר 5ריכיס ספסד מטעם ו6ס פנוי, כיתו סים6ר ספסר לטעס 5ריך למס ד6ל"כ לחייכו, 6יןמכירות
 כמעזו סטו"ע לפי טעם פוס רולס קיני 6ופן ככל גרמי. מדין טיתחייכ סיזק6 כרי םיסי' כדי מפסידכמס
 יכוליס כ"ד וקין כ"ד ידי י65 6חד חודט כטכיל לו יפלס 06 למשכיר ממפתת 6ת וממר סכית 6תממוכר
 סדין. מ5ו יותר ממסוכרלסו5י6
 וכין כפועל תסתמם 06 כין טכירות דמי מתטלס 13 נסעיף כחוזם סתחייכס ססטוכרת דירן כנידון6מנ0
 לססכירס %עסתכ רמות ושין כמוטכר עדיין מחזיקם ססמוכרת ס0עיף מכוונת נרמס שמנסמכירות. ימי לטלס מקטרך כמוטכר תסתמם % 06 ס6פי5 מפורמת סתחייכות זו סרי בו, תסתמם ל066

 מחמת 6ל6 כפועל סטימום מסוס ממכירות חוכ ט6ין סתחייכס ע"ז כו, מפתמטת ד6ינס 6ל%6מר,
 6ין סרי 0DSS~3 מפתחות ומסרס מסמומכר ממס כממילקס מם6"כ פתר5ס, עת ככל לספתממותסוכות
 מדיעס ם% %עס"נ ספסד דגרמס בע"כ 6ל6 דירס, סכר תטלס ולפס כמומכר, זכויות סוס למוכרת%

 יכנס וגן בכית נמ65ת סמוטכרת וסדירס סו6יל שופן, ככל תודם. 6חר סדירס 6ת לפנות "עומדתמקורס
 פמכקטת מממיר 6ת לםלם סמוכן מי וקין סכירות סוזלו ו6ס 6ותס, לסכור קופ5יס מרכסכודויי

 עוד ונרסס סטוכר. על כטענות לכוך יכול ול6 ממחיר, זס יותר, מסלמים 6ין 06 ס%סמטכירס,
 סטוק. סל סממיר לפי b~h מסוכרת תטלס hS סודיעס סל6 סחודטטכסטיל
 סתיקוניס. כל לקקן סתמייכס מסוכרת סל6 לתיקוניס, מנוגעומס




