
אממתות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין וקירור  ממונות~ים

 השכירות חובות  של במקצתמודה
 שמודה מה לשלםומוכן
 -שע 1486ג מס' ממונותתיק

 סיון( ז,מהו'

 הדיוןנושא

 תום לפני לב' הודיע לטענתו, ביניהם. שערכו חוזה לפי מב' דירה שכר א' ישיבתראש

 התיקונים את בה לתקן כדי הדירה את לבדוק ממנו ובקש הדירה את עוזב שהואהשכירות
 הדירה את כשעזב ומיד לבדוק, בא ולא הבקשה את דחה ב' אך בחוזה, שהתחייב כפיהנצרכים

 השכירות תום עד שנותרו הימים עבור שכירות כפל גבה ואף לאחרים, ב' אותההשכיר
 וכן שפרט, כפי מסויים סכום התיקונים עבור חיים חשבונו שלפי טוען הישיכה ראשהראשונה.

 לא הודאתו לאחר גם שעדיין אף - שעזב לפני לתקן מוכן שהיה ומכיון האשפה, פינויעבור
 כהילך. זה הרי -שילם
 לו להודיע בלי המועד, תום לפני הדירה את עזב הישיבה שראש וטוען הדברים את מכחישב'

 את לצרף יש ועליהם הישיבה, ראש שמודה ממה ומכופל כפול בדירה התיקונים וסכוםכלום,

 הישיבה ראש משיב כך על שכ"ד. של הפסד לו ונגרם הדירה את לתקן ממנו שנדרשהזמן
 )עובדה הפינוי לפני לו שהודיע מתי זאת לתקן ב' על שהיה משום זה הפסד בגרמת חייבשאינו

 כאמור(. ב', ע"יהמוכחשת
 ראש אותו. ביטל ואח"כ בצ'ק שילם הישיבה שראש האחרון לחודש שכ"ד חוב ב' תובע כןכמו

 הקודמים החדשים עבור מיותר שכ"ד ממנו גבה שב' משום הצ'ק את שביטל טועןהישיבה
 ראש תובע כן כמו שבוטל. הצ'ק מסכת ביותר אף שמסתכמים הדולר שער שינוייבגלל

 כב' שלו, השכירות לסיום עד שנותרו הימים עבור לו ששילם מה את לו יחזיר שב'הישיבה

 האחרים. מהשוכרים שכיד עבורםקבל

 טובה שעשה וטוען כופר הישיבה וראש מיטלטל, בריהוט נזק עבור הישיבה מראש תובעב'

 השכירות. בתקופת הזה הריהוט את להשאיר כשהסכיםלב'

 שרק טוען הישיבה וראש החשמל, חברת ששלחה תשלום הוראת לפי חשמל חוב ב' תובעעוד

 וטוען הוא, כמה שיבדוק אחרי לשלם מוכן הוא ואותו שלו השכירות מתקופת הוא החובמקצת
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 'רושלים - דיןפסקיב

 משום במקצת, הישיבה ראש מודה ב', שתובע הארנונה בחוב ה"ה כהילך. בזה שדינו ליקים

 הילך. שהוא לי קים בזה וגם ישלם, ואחייב בעיריה, הנחה לקבל יכולשלטענתו

 דיןפסק

 טענת לא אך במקצת, הודאה יש חלקן ועל בכל כפירה יש חלקן על הנתבע בתשובותא.

 דאורייתא שבועה עליהן יש אם הפוסקים מחלוקת יש כמקצת הודאה בהן שיש  ובמענותהילך,

 הימת. שבועתאו
 מסויים. בסכום השבועה חלף לפשר יש שבועה, עסק כאן w~w מכיוןב.

 בתקופת שהשתמש והמים החשמל הארנונה, חובות את לשלם הנתבע חייב בנוסף,ג.

שכירותו.

 קניג יהושע דוד)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 האם שהודה, מה את שילם לא עדיין אך השכירות, בחוזה שהתחייב מה על במקצת הודהא.

 הילך.השיב
 האם לו, שמחובר ובמה עצמו בבית נזקים ויש שקיבלה", כפי הדירה את ולהחזיר התחייבב.

 דמיהם. את לשלם או הנזקים לתקןחיובו
 נזקים על במקצת  וכפר הכספיים, החובות במקצת וכן עצמו בבית הנזקים במקצת הודהג.

 שבועה חייב האם הכספיים, מהחובות ובמקצת מיטלטל ריהוט של נזק על וכןבבית,

דאורייתא.
 דאורייתא. שבועה חייב האם חייב, כמה לחשב צריך אך לשלם, שמוכן במקצת מודהד.

 השכירות. בדמי חייב מי תחתיו, אחר רהביא השכירות זמן בתרך שעוב שוכרה.

תשדפנה

 פינו ": סעי' פז סי' כסו"ע פסקא.
 'ס" כן oh "ל" סילך נקר"

 סמקנה
 טסו"

 DS(' כידו מוכן % מודת

 ע"כ. ל". לך, לתגנו ככיתי סו" סרי "מר "ס "כל מיד, לו ליתג1כי"ר
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 מנזק, 6ת לתקן קכלגות חו3 0וי or טקכ), כמ35 פכית ל0מזיר לכע0"3 הסוכר למתחייב 0תמי'13תב.
 המופר 1: סעי' 05 סי' וסו"ע 0"כ פ"0 טו"נ 0רמ3"ס פסק ד0ג0 לר"כ"ד, שין לרמכייס כין מ'131,וז0

 )6 "ומר 6101 שחפר "טעט נין )()ס, מייד הו6 זהרי 01פסידוה ומערה מימין שרות מכירו3(ז0

 סכל. על פיסת גט3ע 0"( וכו' 6מת 6ל" חפרתי ל6 קומר ו0ו6 מערות מתי 1DnC (טעם 16מפרתי
 לבלס תבעו oh 36ל שתמירות 1ל0(11ת ממפירות למל16ת סתכעו דכריס נרטין 6"6 0ר6כייד:וכממגות
 וכתב ע"כ. 6חת. 6ל6 חכמתי ל6 קמר 6101 (תיס כי מכלת (6"ל וכמי ממון, תביעת כ(6ר 0"0פחתו
 0רמכ"ס (מקורשמ"מ

"10 
h'AtD ס0י6 כיון דמיס, 0י6 מתשיעתו ם"ע"פ 0רמכ"ס 0ו5י6 וממס ד דכ"מ 

 מתרי גכ1ן, נר06 "ינו ממילוטו המ"מ כתב 0ר6כ"ד דכרי ועל 0ת1ר0. "בועת עליה 6ין קרקעמממת
 לי מס הלכך והפסדו, נזקו % ממלם רoh 05 6ל6 ממפירות לו למלקות לגתכע ל0כרימ 0תוכע 3יד6ין
 ע"כ. 0ן. קרקע מחמת הכקין דמיס תביעתו וכקן כ6ן דמיס, תשעו לי מס )מלחותתכעו

 0רמ3"ס )מתחקת 3"נו לכ6ור0 0דיר0, 3טף 0גזקיס 3מק5ת מודת 0י(יכ0 מרקם  דירןכגיריו
 עפי קרקע, נזקי 610 0מיוכ "עיקר כיון ד6וריית6, מ3וע0 לחיינו כמקלת כמודש דינו ohו0ר36"ד
 הנזק. 1PnS קנסות מיוכ הו6 לכו"ע דידן דמיות נר06 6ך סיסת, 6ל6 תייג קינו0רמ3"ס

 טילך קרקע כל 60 ממ3וע0 קרקע למעוטי קר6 6י5טריך hnh' פטור 0י)ך ולמ"ר 6: 0 כ"מ כגמ'ג.
 וקרקעות כליס דטעג1 0יכ6 6"נ ומערות, מימין דורות כס דמפר 0יכ6 קר6 6י5טריך לך 6מר610,
 כליס טענו 0: סע" 05 סי' 101"ע 0"ג פ"0 טו"נ 0רמכ"ס ופסק כקרקעות. וכפר ככייסו0710

 הקרקעות, ככל וכפר שכליס 3כל מ0וד0 כין הכליס, 3כל וכפר מקרקעות 3כל "הודה כיןוקרקעות,
 פיסת. נטכע 6ל1 ככל סכליס, כל עס 3מק5תן וכפר מקרקעות כמקלת (0וד0כין
 "מת כת3יע0 דיגן שנזיקין תביעת עס 0חרנונ0 חו3 תביעת 6ס ק0 עמ' 1 כרך ירום)יס פס"דוועי'
 3מק5ת(. 06710לענין
 % ויודש וכמגין וכמסקל הכמדש דבר מיטעננו עד חייכ כמקלת מודש 6ין כג: סעי' פמ סי' כמו"עד.
 כספריו PS"1 (גריך קומר 6ך 3מק5ת מודע 6ס Dh 60חרוגיס ונמלקו וכו'. וכמנין וכממקל טכמד0דבר
 6ו חיית, 610 כמס כתות(טס

~nibc 
 כט6ומר ינ( סי' וחו"מ 0מזו"6 לפי 610, כמס שנזק 6ת למוס ם5ריך

 ל6 מנזק 6ת לטוס ט5ריך כבקומר 36ל ק315, דכר ח(י3 חיית, כמס גת31 מטס כספריו לעיין(5ריך
 ק015"ח ולפי ק15כ, ד3ר חמיכ 0גזק 6ת למוס סקריך כם6ומר גס 0נת0"מ ולפי ק15כ, נדבר מודתמ(ינ

 ק315. דכר 10י ל6  0דיגיסבטני
 שסכירות 6ת 0ר6(ון סילס )6 עדיין מ6ס (ס, וגת0"מ 1כק015"ח 6 סעי' מטו סי' 3(1"ע רמ"6 עי'ה.

 מהסגי. סקכל מס לו טמגכ0 מ1דיסכרע

 אייכלר.טרדכ'
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 ירושלים - דיןפסקיד

ב

 לדיון נוספותשאלות

 ישן. ארון של נזק שמין כיצד1.

 חייב. האם דירה, שכירות הפסד להבירו גרםז.

ןזשדבה

 oh p'ro לו ססמין כדרך כידו למ(יק ממין 6: סעי' תג סי' 1ט1"ע הטע פ"( ומ(יק מוכל הרמכ"ס פסק1.
 סוס, הנכילה וכמה טוה הכהמס סיתת כמה שין כליו סכר 16 חנירו כתמת שרג הרי כילדממונו,
 ע"כ. הטמור. הכלי 15 הנכילה עס לגי(ק הפמת ומסלם עתה, סוס וכמה טלס 1הו5 טוה הכלי היהוכמה
 5. י5 כיק כגמ'ומקורו
 התורה גילתה ולילולך מהזיק, הכלי הסור דמי כל 6ת לפלס המזיק על המיוכ ס6ס ה6מרוגיסוחקרו
 מה כל לו לסלם o(~pr מעל הו"ל כנכילה מטפ)יססכעליס

~'oa 
 כיון לעלמו, יקם הנכילה 61ת otc שור

 סככדי סנ6מר 16 תסלומין, כגדר הו6 לניזק הגכילה מנותן ומה הג'ק, ככלל גכגס הגכילה טווי ככדיכגס
 ים 5פיקי עי' סנ(ק, ע"י כה לנעמס הפחת ע) 6ל5 מעיקרו היה ל6 סהגזק הגק, ככלל נכנס ל5הנכילה
 ככ ממות עשת רמכ"ן ועי' ג, 6ות י סי' ב"ק יעקב וקהלית כ, 5ות מ( סי' ימזק5ל 1דכרי כ5, סי'ח"6
לו.
 סלפן כקרקע מלהטתמס מהכעליס טמנע הלע"פ 6 סי' 5ה כלל וכסויית 1 סי' פ"כ כ"ק הרהט כתםז.

 ועי' עיי"", הג,ילה, כטעת h)h מחזיר ול5 כלוס לכעליס לפלס חייט וקינו הו5 כגי(קיןגרמך
 עיכוכיס דהרכם דמוגר מ5ן מטכם ל5 דלמ6 ל6גר6 דקיימ5 כמקר ד5פילו ד 6ות כ סי' פ"1 כ"מחריפתך פלפול"

 לסלס מיינ 6ס היוקץ דכרי כמקוס הפוסקים טגחלקו קסכ עמ' ח כרך ירוסליס פס"ד ועי' ח5ר, לסכוריס
 הרוות. כמניעת"ף

 לוין. דובאברהם

ג

 ל6 ד5ל"ה מסמע הבי"ד, לפני כידו מוכן הנידון ההדגר מתי רק תסיכ דהילך נפסק פ( סי' כסייעהגה
 מחודר. וזה הילך. הוה לכלן מכיתי 61כי6ג1 המתן 5מר ד5ס ממרס ד סע" מס הסלמן וכערוך הילך.היי
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 כדעת נכללו דדכריו המלחן, כערוך לי קים לומר יוכל הנתבע 6ך כן, ס"ל דל6 התו"ע מסתימתוגרילה
 לפי יי6םלס" 6מר 36ל ם33ית1, המעות להכיל ממוכן דוקק זה המלחן ערוך לפי דגם י"ל 61יכר6הםו"ע.
 הילך. OIO ל6 לכוייע מיד, 6מר hSt המאכון, מלע"המה

 גרוסמן.שטשון

ד

 הת3יעס ם6ין נזיקין, דיגי olcn מיוכו ם6ין כיון 36ל עלמו ס33ית הג,קיס כמקלת סורס סגת3ע 6סגס
 כקרקע, טמירה דיגי 6ין מסרי ממירם דיגי מטוס % וגס הזיקו, מכיטיכתו מהכחוריס hSh וניטיתנגדו
 ,ה 6ין 6"כ סקכלה, כפי מתוקן כמ)כ המוחכר 6ת להמ,יר כחווה התחייבותו ממוס רק הו6 חיוכווכל
hSbכדי כ11 כתביעה קין הקרקע(, כתיקון פרעונה )ורת )61מר קבלנות סל כעלמך ממוגית התחייכות 

 מארועה.)פוטרו
 טגערך המוזה על ס6ין מטוס לכמור יכול סוייגו ממון olan 16 קרקעות סעכוד כפירת ממוס לדון 6יןוגס

 גס וה61 קרקעות מעבוד 13 6ין 6סר ידו 3כת3 סטר רק 6ל6 כעדים סטר דין לו 6ין 61"כ עדים,3יניהס
 הילך כ6ן 6ין מ3גידייד b"utit 6ייכלר הגר"מ כת3 וככר כט(. סעי' פת סי' טו"ע )עי' לכפור מיכולממון
 כדי סיכה הנזקים תיקון כתביעת 6ין 61"כ כי"ר, כפגי כידו מוכן היה ל6 הודה ס3ו סהמק)תממוס
 כמקלת. מודה מבועת מחיובלפוטרו
 הי6 התביעה טסי3ת כיון 6כל ממכוניות הגיג דהתו3ע לע"ג ומיס חסמל 6רנוגה, סל התביעות כם6רוגס
 כהס 6ין 6סר וכו'( (o)o מיוכ מסוס תכיעה ול"נ הכת"י h~b חתום קינו 6סר ortno מע"י החיובמכח
 מסכועה. לפוטרו O)'D כמקלת כהודקתו 6ין לכן לכפור, סיכול ממון והול קרקעותטע3וד
 התביעה מכוס לגומיתו 6מר מתוקן כמש הממכר להמ,רת תכיעה תכע סהתו3ע כיון גיסך לבידך6מנס
 6טר 6חריס 6ומניס ע"י גס לכ)ע גיתן הגתכע התחייג סלו מהתיקון המ)י6ות טהרי ודקי, כגדר6יגו

 101"ע פיד ריס רמיקס ועי' מכועס למייכ כדי כה 6ין 1ד6' ם6יג1 לסכום כתביעתו 61"כ טוגה,ממירס
 כג-כד[. סעי' פמסי'

 ל6 ו6"כ מסוייס, 3סכוס התוכע גק3 ל6 הדיון נזמן 6מר ומיס חממל 6רנוגה, מל סת3יעות ס6רולענין
 מהעיריה המסנוניות 6ת מהסיג לסחר עכוזיו 6ס לכן "כועה, מיוכ להטיל כדי fb סל נתכיעההיה

 עלמו 6ת לפטור בידו ים עדיין כהילך הנתבע עכסיו יסיכ 6ס מסוייס, סכוס תונע ומגיחוןומהח"מל
ממנועה.

 למקרת כהוד6ס 6לו לסכומים המיר ל6 סהנת3ע ,מן כל התסכוגות, 6ת לבי"ד עכוזיו סלח סהתוכעומה
 סילועה. חיור עליו להטיל סיכה עדיין6ין

 גולדשמידט.טוביה
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