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 הדיוןנושא

 לצורך המקום את שראה טוען א' נוספות. לשנתיים אופציה עם שנים לשלוש מב' חנות שכרא'
 שבועות כמה כעבור רק רטיבות, בעיית שם שיש ידע ולא ומסוייד, צבוע כשהואהשכירות
 תיקן והוא למשכיר התלונן הוא העליונה, בדירה שגר מהדייר שהגיעה רטיבות בתיקרההבחין
 שנה. בכל פעמים כמה עצמה על חזרה והבעיה יסודי, באופן לא אך חיצוני, באופן הבעיהאת

 חנות שזו משום בכלל החנות את שוכר היה לא הרטיבות בעיית על יודע היה שאילו טועןא'

 אמנם שם. מלהכנס האנשים את מרחיקים והרטיבות והכתמים יקרים, מוצרים עםיוקרתית

  לגודל המתאים בריהוט שלו הרבה ההשקעה לאחר אך המושבר, את  לעזוב אפשרותהיתה.4

 העדיף ולכן להשקיע, ושוב אחר למקום לעבור כלכלית מבחינה לו כדאי היה לא וכו',החנות
 האופציה. תקופת סוף עד במושכרלהשאר

 לצורך ימים לכמה בחנות עבודה הפסקת ובהם הרטיבות, של הנזקים את לו ישלם שב' תובעא'
 אצל הבעיה את יסודי באופן יתקן שב' תובע הוא עוד ועוד. שניזוקו מוצרים על ופיצויתיקונים
 לעכב רוצה בינתיים נזקים, בלי האופציה תקופת את לסיים שיוכל כדי העליונה, בדירההשכנה

 הנזקים. את יגבה שמהם הבאים לחדשים השכירות תשלוםאת

 שא' טוען הוא לתקן. דאג פעם ובכל הרטיבות את לתקן פעמים כמה א' ע"י שנקרא מודהב'
 התחייב כן דעת ועל ע"ז, והסכים רטיבות, בעית שם שיש וידע ששכר לפני המושכר אתראה
 באשמת שלא במושכר שיקרו נזקים לתקן שהתחייב ומה מכחיש(, )א' השכירות אתלשלם
 ידע שלא א' לטענת ואפילו וקבל. סבר  זה שאת מפני הרטיבות, בעיית את כולל לא זההשוכר
 ומאז שידע, בודאי האופציה לתקופת השכירות את שחידש מאז עכ"פ הרטיבות, על כןלפני

 כל את מראש שישלם בתנאי האופציה תקופת את יסיים שא' מוכן הוא וקבל. שסברודאי

 שבית למקרה לבטחון פתוח צ'ק 'שליש וב' המקורי, ההסכם כפי דחויים( )בצ'קיםהתשלומים

 בנזקים. אותו 'חייבהדין
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 ירושלים - דיןפסק,ב

 פשרה של דיןפסק

 שהשוכר הסבל בגלל כפשרה, השכירות מדמי מסייים סכום להחזיר המשכיר את לחייביש
 כך. על מחל לא ומעולם השכירות, בתקופתסבל

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

 לדיוןהשאלות

 כך. על לפצותו המשכיר חייב האם מעליו, שגר מהשכן מים מנזילת השובר ניזוקא.

 אותו ומצא המושכר את שראה בחוזה חתם והשוכר מים, רטיבות של נזקים בו שיש מושכרב.

 מחילה. בכך יש האם לצרכיו,מתאים
 מלאה. הנאה מהמושכר נהנה כשלא השכירות מדמי לקזז השוכר זכאי האםג.

ונשובה

 ים ס"ותס סגזקיס, על לפ15ת התמייכ ל" "ך כמוטכר, נ(קיס ימיו "ס לתקן סתחיי3 סמסכיר "מגסא.
 על ית(ור ססגזק גרס כך וע"י יסודי תיקון לתקן כהתמיינותו עמד טל" ומס עלמו, המזיק "תלתבוע
 גרם".. hSh (ס "יןעלמו,
 כטעות. מיתה כמוחכר סקיימיס המומין על ממתילה וממילל זמן, כתותוכרקתה )" טהרטי3ות "' ט5ודק מסתכר ממגות, "ת וסייד 5כע ל"' סססכיר סלפני מודה הממכיר תגס מכיוןב.
 כגלל הודם, לכל osns 1.620$ סתמיים סע3ורס oh)no מ~" "ת כמוחכר גסנה ל" טהסוכר כיוןג.

 מתירו על ולמעמידו מסכירות ממחיר rrp5 'ס כסנה, פעמים כמס ונמסכה סהיתס סרטי13תבעיית
 מכוייס. כמכוס לפטר נרוכס הטווי, "ת למעריך "קסם בכיין "ךשקמיתי,
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