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 דמ"פ בדירת שכ"ד לתוספת בתביעהפס"ד
 ש1-מא מס' ממונותתיק

 מזיבר גב' עו"ל ב"כ ע" ה' גב' א':צד
 מנדל י. עו"ד ב"כ ע"י ש' מר ב':צד

 הריוןכנשא

 תוספת תובעת היא דמ"פ. של בשכירות ש' למר שלה דירות שתי השכירה ה' גב'התובעת
 הלבום ולפיו רו"ח, באישור הבתים בעלי בהתאחדות לה שערכו חישוב לפי השכירותלדמי

 השנה עבור ההפרש את תובעת היא חוק. עפ"י לה שמגיע ממה קטן היה ש' מר להששילם
 חישוב מגישה התובעת החוק. קובע שכך טוענת וב"כ למפרע, אחת שנה ועבורהאחרונה
 2000. שנת ועבור מראשיתה  1999 שנת עבורהפרשים

 לחבוק שניתן א' צד ב"כ טענת על וחולק התובעת, שהגישה לחישוב מתנגד הנתבעב"כ
 למפרע. פונההפרשים
 כדין הסתלק ובעלה לבעלה, נישאה לשוכר הדירה את שהשכירה שלאחר מוסיפההתובעת
 הבית. להכנסות הדירה שכר את מכניסה היא מזכותו, שהסתלק למרות נכסיה.מפירות

 דיןפסק

 התביעה. את הדין בית מקבל דעת, שיקול ולאחר שהוגש, בחומר עיוןלאחר

 דומב חיים שמואלג-( ווייס יהושעג-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלה

 שמזולם דירה השכר על השוכר עם לדון יכולה האם ונישאה, בדמ"פ דירה שהשבירהאשה
 מבקלה. הרשאה לה בשיש דוקא או בעלה,בלא



 ירושלים - דיןפסקירמב

תשונה

 דל6 %6 קמרן ול5 הרס6ס, 5ייך קטתו כנכסי נעל נקטינן 6כיי 6מר ממולח: פרק סוף נ מח גיטיןכנמ'
 דטעמ6 וכיון סר"ן וכתב 6גופ6. דינך מרתעי לפירי דינך דמיסתעי סיט לפירי נמית 6כל ספירי,נחית
 כסדי דינא לסו דאית מומפי ותרי 6מי תרי הני 6 5ד נטוי מסיס מי כפ' ד6מרי' כהסיק סוט סיט,מטוס
 סוטי 6י אידך 6מר מ5י 1ל6 עכיד, ק6 טליחומיה 6ל6 6ת, דירי כע"ד %ו אידך 4ה למימדי מ5י ל6חד,
 עכ"ל. וכו'. כטותף חמיכ כ6רע6 פירץ ד6ית6 דכיון וכו'. טפי טענינ6 סוס6נ6
 ים ו6ס סרם6ס, 5ריך קסתו כנכסי הנעל ח: סעי' קככ סי' חו"מ וכסו"ע סיד ש"ג ם%חין סרמכ"סופסק
 סרט6ס אריך ושיגו העיקר על דן ם% מן מסרי ספירות על לדון לו סים מתוך כקרקע פירותמס

 פייות. % 6ין קרקע 6ין ם6סמשטתו,
 לסימך, 5כל פירות, 6ין קרקע 6ין ט6ס כיון סרבלה כל6 הגוף על ודן סטעס דכתכ מהרמכ"סמממע
 כע"ד ל6ו לומר דין סכעל יכול מהכעל, סרם6ה לה ושין %על סמייכיס הפירות על %ון סלמס כ6ס06
 ול6 מקרקע 6חר נגרריס להפירות קרקע, 6ין פירות 6ין ד6ס לומר נוס םייך דל6 כיון 6ת,דידי
 מסוס %על פירות תקנו טהרי הכעל, כמו הפירות לענין כע"ד תטוכס וס6טס %מר סייתי ומכורלהיפך.
 לס, וייטב מאי הכית מזון ויסק %ימו ספירות טיכניס ופרם"י רע"כ, פ כתובות כגמ' כמים כיתש,לוום
 מכ6 ממס ל6תד %מר יכול hS סהנתכע כטותפין ודינם סכעל, כמו וכר כבעל 1Sh כפירות דינתוע"כ
 6י %מר סכעל יוכל % %דם סלמס טטנס 06 וגס קעכיד, מליתותיס bSb 6ת, דידי נעיי ל6ו עמו%ון
 הר"ן. וכממ"כ טפי, טענינ6 סוס 6נ6סו6י
 דדוק5 ספירומ, על דין כעל ס6טס ס6ין 5מר מליטתן 6ליסיכ הגריים מרן לפני סדכריס כטה5עתי6ך

 שינס סגוף, 6ל6 לס ם"ין ההסס 6כל ספירומ, הו6 דהעיקר כטף, גס דין % ים פירומ % טים כיוןהכעל
 רקון 6ל6 כפירות, ס6טס טל קנינית זכות שינו כיתש %וות הפירות 6ת ממכנים ומס הפירות. %כיכע"ד
 כלכד.טוב
 %זוח ספירות 6ת למכנים נוסגת טס6טס אע"פ כדין, מספירות מסתלק טהכעל דירן כנידוןשמנס
 דירס. מסכר תניעמ לענין סימיד דבר מנעל סי6כיתש,




