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ממונות

א

נית ייז ירושלים,
לדיכי ממוכות ולבירור יוחסי,

חוזה למתז רשות שימוש במקרקעיז

['

תיק ממו  IJת מס'  9lן - lעא

,

נושא הדיון
,

אי ערך חוזה עם חברת בי לפיו נתן לה רשות שימוש בגג מבנה השייך לו להקמת מתקנים פוסו .
וולסאיים לרשת החשמל ,תמורת תשלום חדשי מטויים ,לסענת אי הפרה חברת בי את ההטכם
והוא תובע פיצויים וכן נזקים שעשתה לו חברת בי בגג,
סרם נשמעו סענות הנתבעים,

השאלות לדיון
א ,האם ייבר רשות" דינו כשוכר,

ב ,שכירות המוגבלת לשימוש מטויים,

תשונה

א: ,ומו  tג  tכ ייכי י  tות" חיכו מו  tג :וכנתי ,וע"נ

יt

ככחון חת :ותייחסות :וחוק חכיו ,ו:וכ:ו כחוק
 tפיי  tו  tכפי

:ומקיקעין חין :וגדי:ו כסוג כעכות  tכ ייכי י  tות" ,וכפינן גדיו עמוס וככתי כיוי ,י t
:וחוק ייכי י  tות"  tוכ:ו מ  tוני: t ,ו  tוני י  tכו זנוח קכיכית כ:וחזיק כמקיקעין וכ:ו  tתמ  tכ:וס ,מ:ו  tחין
נו כי י  tות גס חס קככ י  tות מפוי  tת מכעכ :ומקיקעין כ:ו  tתמ  tכ:וס כמטי::ר מסויימת ח  tי :ווגדי::ר
מפוייt.ח כ:וסנס: ,וכעכיס  tכ :וקיקע כוחי כיתן י  tות ,מחחי ו:ו  tנייות דוי  tת ממכו כויתוי מסוייס
כקכיכו ,וחיכו כמ Sכ דכייס  tכ מתן י  tות: ,וזנויוח :וקכיכיות כ  tחיות  tכו ו  tכו כככד )מחון מחמי  tכ
עו"ד חכי דויון ייכי י  tות כמקיקעין וזנויותיו"( ,וי  t tפיי  tו  tחע"פ  tחין ככעכ :ומקיקבכין יכון כ:וקכות
זנות מעוגכת כמיי  tס :ווכקיקעין כחכייו ,חן יחד עס זחת גס חין כו עכין : tומחזיק ככנס ייח  tכ נפוכ t
.חו מסיג גוככ ,ועקיוכות י  tחי מי  tכידו זנות  tכ כי י  tות כע  tות דיספוזיכי::ר זכנותו: ,וייכו כ:ועכיי::ר

כחחי ,ו:ונכ כנפוף כ:וסנס  tכין :וכדדיס )חמ" t
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ירושליס

ל:ולג:ו גרח:ו : tורכר חלוי כמחלוקח :וחחרוגיס כגרר:ו  tל :ו  tגירוח ,ולפי רכרי :וגח:ו"מ כסיי  tטו ס"ק
"

.

ח וסיי  tטז ס"ק ג עפ"י רמכ"ס  tגירוח פ"ז :וייח  tגרר:ו  tל  tגירוח :ויח חוכ :וגוף ל:ועמיר לו חח
:ומו  tגר ,ומ Sיגו  tגירוח על :ופירוח כלכר ולח  tר:ו לפירוח:,וי רחף  tכמגיר:ו חיגו יגול למגור חח
:ופירוח כלי זגוח כגוף :ו  tר:ו ,גיון ר:ווי ר  tלכ"ל ,מ"מ כ  tגירוח יגול ל:ו  tגיר :ופירוח חו :וריר:ו ,ר:וח
כק Sו:וייח

גל  tוגר חין Sרין ל  tגור  tר:ו לפירוח גמו כמוגר .י"ל  tוז גס :וזגוח  tל כר ר  tוח ,חן עיי" t
 tחולק עליו כגרר :ו  tגירוח ,ולרכריו כר ר  tוח זגוחו פחוח:ו מ  tל :ו  tוגר ו:וומ  tגירוח ל  tימו  tמסוייס
,
כלכ,ר ועיי ל:ולן.
ב .כמ  tג~ כ"מ עח ח: :ו  tוגר חח :וחמור ל:ווליגו כ:ור ו~וליגו ככקע:ו ככקע:ו ו:ווליגו כ:ור חפילו ז:ו

ע  tר מילין זו:ו ע  tר מילין ומת:ו חייכ .וכיחי :וריטכ"ח ~חר  tיס ~וכח כ  tמ"ק  tס:

פיר t

מרי חייכ

כחוגסי:ו ופטור מ  tגר:ו ,רגיון ר  tיג:ו כטל:ו ק Sי Sתו ו  tגירותו ,ו:וו"ל גתוקף כספיגתו  tל חכירו וע : tו ו;:
מלחג:ו רחמריגן ככ"ק עז ח ר:Sו פחת:ו גוטל ר: Sו  tגר:ו גוטל חי קיימח לחגרח: ,ו"ג לח  tגח כין  tמת:ו

כין : tוזוק:ו .וי  tמרכותי  tחומריס רלח רמי לתוקף

 tמ  tתמ t

 tלח לרעת גלל ,חכלז:ו  tירר ל  tגירות

וכתורת  tגירוח ג  tתמ  tכ:ו קורס tגחגס:ו ,וחין חיוכ חוגסין על  tעח מ  tיג:ו חלח על  tעח :וחוגס חייכ
•

:ווח כ  tגרו וחגרח ופגרח ,חגרח על  tעח ת  tמי  tופגרח על  tעת חוגסין ,ומ"מ חיגו גוחן  tגר גפי מ:ו

 tק Sז חלח גפי מ~  tג:וג:ו  tגכר כטל:ו ק Sי, Sו :ולז:ו רעתי גוט:ו .ע"ג.
כחקור כמ  tגיר  t ~ tגיר

וי t
~ tוח

כ  tימו t

מסוייס כככר~ ,חס קג~ ~  tוגר חת ~מו  tגר כגל ~  tימו  tיס חלח

מוגככ מרין תגחי ב  tגירות ,ותנחי מיכתח חחריתח ~וח ,חו  tגחמר ~ tוח  tיור כ  tגירות ולח קג~

~  tונר חגח גחותו ת  tמי  tבגכי .ומיברי ~ריטכ  tlח ~ג"ג מכוחר ,כין גרעת מורו וכין גרעת י  tמרכותיו,

ניון  t ~ tגיר :וחמור כ  tימו  tמסוייס ו  tיג~ ו~  tתמ  tכו  tימו  tחחר כטכ~ ק Sי Sותו ,מ  tוס  tעכ ~  tימו t
~חחר כח ~  tגיר ,וכמ עכ ז~ :וית~ ק Sי Sוחו ,חכח  tגחכקו רכוחיו חס חייכ כ  tכס מרין ג~ג:ו חו  tריגו
•
גגזכן .ומכוחר כריטכ  tlח גרכרי ~גח~  tIמ כגרר ~  tגירות  ttיין  tגירוח עכ פירות ככי זגות כגוף ~רכר,
וגמו נן  tיין  tגירות על  tימו  tמסוייס ככי  tימו  tחחר ,חכל כרעח :וסוכריס  ttגירוח :ויח עכ גוף
:ויכר כפירותיו ,מסתכר  tלח  tיין כ~גכיכ חת :ו  tגירות ל  tימו  tמסוייס כככר.
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