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ירושליזכייזבית
יןחס~וןלכירןרממןכןתלדיכי

השכירותכתוםמהמושכריצאשלאלשוכרקבס
חדשחוזהעםלהשארלואישרכשכעה"כ

 •-עב l83Zמש'ממוגותתיק

הריוןנו~א

נוספות.לתקופותפעמיםכמהאותווחידשוביניהםשכתבוחוזהעפייילבידירההשכיראי

הואחדשים,כמה,לפנימהמושכרלצאתביעלהיההשכירותחוזהשלפישלמרותאיטוען

פינויה.אתממנודרששאילמרותבדירה,לגורממשיר
, 

שהשוכרבמקרהבחוזההנקובהקבסאתוכןבמלואםהשכירותדמיאתשישלםמביאיתובע

נכתבזהקנסכאשרביציאה,איחורשליוםלכל 100$,דהיינובמועדאתחמושכריפנהלא

העיכובבגללגדוליםהפסדיםלמשכירשהיוגםמהוכוי,כאסמכתאדלאשנעשהבחוזהעליו

 • 1.סס-000$בכלמכירההדירהערךירידזוכמומהדירה,השוכרביציאת

שתוקפומשוםתקףחוזהללאבדירההשוכרנמצא 2011השלישיהחודשסוףמאזאילטענת

החודשתחילתמאזנוסףחוזהעלחתםלאוהערבעליו,יחתוםהערבשגםוהותנההוגבל

 .ליום 100$שלהקנסחיובהשוכרעלחלוע"כהרביעי,
, 

ומאחרהאחרונים,לימיםעדחילופיתדירהמצאשלאמשוםמהדירהיצאשלאמשיבבי

אתגםממנולדרושזכאיאינואחרוניםחהחדשיםכלעבורהשכ"דאתממנוגובהשהמשכיר

לפינוידרישהמאיקבלשלאטועןהואעודלשכ"ד).בתוספתהואשהקנסמשיב(איהקנס

ב.ישלאשתועםודברבעברפעמיםכמהשצלצלמשיב(אישבועמלפניבטלפוןאלאהדירה

אשתו).ולאהחוזהעלשחתםזהשהוא,משוםלאשתונוגעלאשזהבימשיב

פחותשכ"דלוששילםמאחרשכירותחודשלכל 200$שלתוספתלוחייבשביאיטועןף 9בנו

המלא.הסכוםבמפורשנכתבהשכירותובחוזהבדירה,שגרהחדשיםכלעבורהזההסכום

משיבאיבחוזה.מהכתוב 200$פחותיהיהשהסכוםבמפורשביניהםמוסכםשהיהבימשיב

מכחיש).(ביהסכוםמלואאתשישלםכךעלעמדהאחרוןשבחוזה

מוכןהואשבוע,בתורהמושכראתויעזובחילופיתדירהמצאכברשבישמאחראומראי

 .במזומן 20.000$מתוכולוישלםאםהקנסעללהתפשר

, 
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אביואתלהחתיםעליוהיהזהומלבד ,לביסחוןפתוחציקלאינתןשהשוכרנכתבבחוזה
, 

כערב.

תשלוםואילךהקניהומשעתהשוכריי,ייעםלקונההדירהאתאימכרשבועותכמהלפני

לביתשהגיעאומראיהקונה.עלמאזמוסלתמהדירההשוכרוהוצאתלקונה,שייךהשכירות

 .שלולקונהלעזורבכדירקהדין

 ,דיזפסק

למנינםהתשיעיהחודשתחילתמאזבדירה'שנשארהימיםעכורהקנסאתלשלםחייבהשוכר
' . 

הדירה.אתשיעזובעד

הייזלראהרןמרדכי )-(אייכלרמרדכי )-(אביידלוין,דובאברהם )-(

לדיוזהשאלות

כאסמכתא.דינו,האםהמושכרפינויאיעלקנסא.

פינויו,אתדרשולאחדשחוזהעפייינוספתלתקופהבדירהישארשהשוכרבעהייבהסכים .ב

הדירה.פינויאיעלשהתחייבבקנסהשוכרחייבהאםתקף,היהלאשחתמושהחוזהומתברר

 .החוזהעלשחתוםמהבעלולאמהאשההפינויאת-/I'דריג.

הקנס.אתהשוכרחייבלמישבה,השכירותזכויותעםלאחרהדירהאתבעהייב.מכרד

לא.אובחוזהמהנקובפחותשכיידעלהסכימואםביניהםשחלוקיםומשכירשוכרה.

 .בסחוןלציקבנוסף.ערבו

תשונה

, 

חכווזוזי,חכפחכךי'ייככמכ'ימוכיוגחחיחמומחכוי'י,חועחיקניכגכוח'י'יומכ:קיכיימכגמי .-א

מכלגוזמחירדמכטיח tכיוקחס tכגמיוממרוקגימ,למומסמכווח'יימחסמכוומרכח,-חמרוולוומ

ונכייכ.סייקס tפט tמנכר tוכייח t'יווכווו tווס tכוסייקסמסייייך tונכיי'ייח.חסמכוומלמופט tכמ

מסמכווחלנכגיןווטז,עמיחייכליט"ח tייח tכ'יגויוכווו tוווקוכןיח,חוווטזלקוטיססייחויימחזוייח
חוז'י.כיטולל tכקגסווו
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מועיכ~ Iו::מ~מו::ועו,ק Iכנכיiו!'סכין~~זוזוייכותסןמסככזווו ::וי::ומ Sעמ'מנוןירוו::כיספס"דועי'

טועודידווככידוו:ימו::ועו.ק Iמ:ינ~גדוכקנסככיוו::כגרממ,נ'קיסמפיכומזיק,מדיולו::לס:יתזוייכותו

~ס~~פסדיסמנומסגדוכיס,כסנומיסכמניר:י:ידיר:יערןירידתו::כ:יפסדיסלוו::נגרמו~מו::ניר

ונתכנחסמנתח,דכח .חו~::ו tמפורו::ננתנגסמ~ .נ~תזויינוזווונר t ~מזו'כזוייכ tיסקנסיעוו tנ

זוו::ונ.ככי"דו::כעו:::יד:יייכונככ,מסמנתמו::ס~י:יו::כממוד~ tניווו::פיודמ~נייזוס"ק Iרס" I "ט~

~ריננסף,נמוזו'קדיכו'ק Sנק Iו::~מוזו~סוכויסכדעזונטזווו, ק'~כמ'נתוו:::יו::ונרניווזמתועו,ד
• 

:ינוכספוקכנ"ק ::ו"::וי~דכריו::~כימכס"קנזוסי'יין tעי'כגוממ,תפיס~מועיכ~מס~דכוזו'כוי

מינקמפקיכותפסדמיפו::יטמו::מיסידימזו 5כמ'כמ:ידיומוזויוככודמיוככיזקיורכגוממוסי'
• 

מס"קנזוסי'ו~ייזו Sונקנ. S ::וסי'סריכ"ו::דנ"נו::ס ן"::ו~ונתכ .כדוחקומיונפי:יכ'כיכדכויסומפיכו

נוס"קע~:יו::"ןכסי'ו::נ"נוס"קו::ספת"ו::ועי'כ.ס"קככת~"מ~סניסונו . t "::וי~נדכוי~וניזו

גוממכעכיוקמוסי'זו"מו::כו"יוו::נ"דמ.ס"קסוףקפכוסי'יכס"קעוכסי'ונ"נ:ירמנ"ו,נו::ס

מיכי~.מפקיכותפסמיזכ~ "t,י S'כו::זוייכממיוזונמיס tמכמו::מיסכדיניגספטור~תוו~מו tקיו Iככי

נו::ן~ו Iמיפוקכ"מ י"כ~::ומ'כמתפיס:י.מ~כי,מ ::ו"י Sלחיוככנל tנתכווס"קוכתס"מדס"קוסתומיס

 ~ Iדיומ Sכמתפיס~,מסכי ::ו"י Sלדכזויינו~ר"ו~וו::כ"חדעח~נימדמסלקיכמתומדמו::נכחמכסוגיח

סי'נ~וסתקפוו::~כימ~מ~רי"טנדעת [~ייופ"דולוסמלו~~מליימנתנו::ננומלמונוכי,לי :tכמחלי

"ן t ~דעת.ממכס tעיי" .ליקיסלווממיולמ,מימסכימיכוי~ tכמחכוקתמס Sע~חפיס~ tד~ינמקמ]

לעייו tידלדיכמנתכנחס"ו"ע t ~כגכיווועק"מ.ונחי'כיקיס,ומוסחופסוינוכנמ~וי"ט,דכמו::ס

תפיס~.דמסכינ~סוכויסכיקיסכומו~חופסינוכמס

כועס tוכקכיןמו Sעסתחייכומוכןי:ס"קעגסי' tכפת"סוכמ ,!סי'וכי t~גועכודתו"ת tכמ'כ tכב.

דלמ~מועילכמופןס tוכעונן,נןקכסלויתןלמוומססמוגכלנזמןידועססחווסמעון tלניתוטר tוכ ..

ניווכקכסחייכמיכו tיכ tמוומוכו~קכס,ו::מעוןותוכעססחורסכתןוכמסזמוועכונמסמנתמ,כי~וי

tt ו~~מוגנכ.ניוסססזוורסממנותנעלממעווt גרענורתינ~t עפ"יוניt ומ"ו"ת~t ו,סי'חנככ

חנירותכעוכמניפרעווכממו I ~ועכרפכוכיכזמוכחנירוכס tככע tכ tכרמוכווסע"ו::סנו::ו"עסוכמ

עכוכמסמוגכככיוסססחווסמעוו tתכעכח tככיד"רוס"~תכעו,כמ tניווכועתו tעכעכרדכח

ע"נ. .וותו t~תקעכרמוכו

מףכועס t ~עכרעוכוכ"מ tסוו"ת tמסוניח Iוסט"ו"ע, tוסנסימ"ו::סכנסמסוסט"!ססמ"עוכחכקו

ו"ח tו Iו~רימ""ג tסכו::ססכימכרוןממריוכסגסותו,ס"קוס"ח Sכקמחו~סניסונן ,iרבעולממס
ס, Iכמוד~ ::ו"מר~רגסכומו tדיונתככתוכעו,רין Sמיו tדמונחיחמלףוסי'תרעסי'ח"מכ"מ t~י

כרכרילדיכמ"ע Sודעימיס Iסט"כפי tייכ SIסגוכי"כמממו"רנחכ tכעמ' Iנוןכיס tפס"דיווועי' . . 
זמןעכעכימססמחר tידונין tכעכיונתכ Iעוסי'עדסי'פכחסגכעתכו::ו"תמןוני, tסגרעכודת
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פטר ו:: rומטעס::וחכמי,ע'כעוכרמיקרי'כמחכיע::וזכ'כמ::וכיי'כמ::וסמייע'כמז cכחכמיס::ומוגכ'כומין C::וכי
" . 

סיי'כוס cפט cכמועיי .ע'כיועוכרמיכוחכעוזכ'כמקכגסייימירחוחוייח Cכועיי::וקכס.מןוזך c::וממח

מוכימיןמין::וומזזיכמספיקמ Cכיון ו:: Cז'כמעס Cכפסייזוכחכ . rרוסיי , rסעייסוףרוסייטוסעייקכ

 .כ'"כו::כפסייזע"כממון.

'כ Cמכיזומחז'כמו ו:: Cמעכ'ככי ו::כrומוכ::וריימוסכסכי::ומומרכחrר::ומיוחזסעיף Cיזיזןככיזוןממכס

::ויי::ו C ו::מו::ופע'כ::ומימו ו:: rכ::וסכסוכר C ו::כ C::וזגrרייכויוזגיומכומקיוסעכעמיז::ומיכרכוזגכיו, c::ומ

C יח'כמוסעזיסזנויוחכC מווויחורכ::וסכמ::ו,כוC וסכסחכמייכוי::r ::מוכסעזיפגעוו'כמ ,וr סו::<!כ'גכוח 

כחוקף, ו::יו::.כמ t ,ומחכרר::ומחרון::וחוז::ועכחחסכמ::וערכ tגיוןכגמור::ווכפיייזגיריי, tכמ::וכחוכיס

חוקף,כרחוז::וככמככיחיזור C::וסגיסכח::וריגיר c,ו::ומגירוח Cחrר::וככחככיח ו::ו:: Cוגר t ו:: tוכמכ)ו

 ,י C ;כ' C ו:: C::וחוזכחוסונר C ו::חח'כ::ווכיחזכוחועכעמז'כחכיר C::ומ Cחע"פ::וקכסחיוכוגר C ו::ע'כח'כ
::וסעיףכפימיימ::ופיכוי,חח Cזר'כח,וכיכחייסיס Cחזכמ::וכעוז ו::רrחו::חח'כ::וחויךו::וסכיס'כמכיכס,

כקכס.זכוחומחמיכזכמ כ'"כו:: ו:: rכחו

חככככיח,חר Cי C Cמפור::וסכיס'כחגסחך::ופיכויחח Cזרכח Cכרקמזכר כ'"כו::ז::וסעיףכרח::וחך

וכי C::וגועכוזחמזיןוקייו::וקכס,ממכו'כ::ווכיחיכוככיר c::ומחין , Cחזחrר::ו'כפיככיחחר Cי C::וסגיס Cכ

 .כ'"כו::

חוכזיירח,כזיר::וזכויוחכעכח ו:: c::וחיח Cכע::וחסחו c'כמכוחן::וכננכ Cכמזור::וחחווכיסחקרוככרב.

C ו::וכיחו,נחוךחוח::וכמחסףוק::וכע'כC זכוח ו::כ''כ::וקכוח::וייכוכמזורחיוכו::ומס::וימחנ::וc זיירח,'כ

וזכוי , 78עמיוחרומוח::ויייחפיי::וזעוחפעכחכפכחעייכו.'כזורמזוו ו::כ''כ::ועמיזמ'כחחייכמיכו cמו

 . 64עמייטכרךופזיירעגסייחכ::וע"זיוסף

וגיון ,ו::רrחו::::ופרחוס tמ::ווחגירוח C ו::חקופחכחוסגר C::ומועזיכחי fjעכ::וקכסחיוכ::וחסנזוןין; .ד

t ::חוrכע ו::וt ::ווח::וקכסחיעס ו::t ,ייילועו,דזחח'כוt ח::ווח::וקכסt ו::ופסזיסעכורכוס::t ו::גרס t וגר

'כוס tח::ווח::וקכס tכחמר tמו'כמי,::ווח'כוס C::וחוע"כ'כחי,::ויו::ונ'כוו::ו::ופסזיסכמוע,דיכחכח cככך

זוזחי'כיט"ח cחייככר::וגויימ::וזייןגכיוחמר'כקוכ::ו.ייך C ו::רrכזיר::ו,וגר C ו::'כ cח::ווח C ו::ו::עכורימי

 , .נמוגוייך C::וקכש C::וומ

טר Cכלחכירוכיחכיר c::ומח:קגכיימגמיעפיייכסעיייז Cסייוייע Cו::וייז rפייגירוח C::ורמכייס.פסק.ו
~ 

למו cגכרחומרגיר cו::ומכ::ו Cחלחטר C ו::מזמןעכרכחעזייןחומרוגר t ו::זמן,כווחיןכיס tר t~כע

t כיt6 וגירוחt עגכחt רt ,ו::עלכיס t ירחי::ו::וכיחלחומסרחי::ו,ל::וכיחוגרC ומכע::t וסחגיר::

לגך cס Cכגמיייי tופר .כיכי::וס Cטעכוחחו tלו::ויי::ו :וחל :I ו::סוייפמויכיעפייי::ורמ"חוגחכ .ויוכימו

קוכטרסיח :Iקועלטסייחייכרכיעח::וויימ :Iוייח Cועייעומזח.כעלי::וכחזקחקרקע tגיון,כחמןגיר c::ומ

וס tמקרקעכפירוחחפיס::ומ::וכיזלחטזסייקמכסייייך C ו::זכריע'כג,חוחטגללכסופו,::וספיקוח
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וווירזומט:ו, cכר Cמפמי C ,כוכיוופיס:במועיכ:ויסגופ:ונקרקעו:וריעומדוו,נעכי:ונוו!קוודקרקע

נדנרווכוימיכו Cוופיס:ומר cכדמיוכמכו c"כג:ופירוווממיכמנעכי:ונוו!קוו:וקרקע Cדככויימ C:ו

 " Cעיייימחר,

פעוכוווייוו Cועיי.ודמי.טועכווכר C:ו Cכיווקס!סיירוככמנקווcנוייווכוונ:ויסוו,כ:ונeעריו Sדו:ומ

S קמס'יח"נדיקC וכככופר:C רוS כ:וויסS עוויינממכוימeכ:ונC ויסוו.נועוו:
-
 .טועו Cכיר cמנדנרמכ Cככטסייוווייממווכ) cמניידרניכוניז,מ"!יקווק Sי(כריכעמכיסכטעיונו:וייוו

. t וכמ:t ככירc כמכחכוטיוכוc וC ,רקכ:וC ור:C עוועדנדיר:וכדורכו:וC כוי!דמוC כוC יC ודיי:וכור:
עכוטועוכ!:וכו Cכו:ו!דמוועוו:ומדירווו,כעקורמחו.ייני:וי:וומ!מקודס:ודיר:ודמימעוווכוויווו

C מ:ודרכוs לוC ו:ו .:ומדונרכפידירווויעקורC ומומרטועוכוCC מכרS מעדכחכוטיו:ודיר:וכוc ככוווו. 
C .וכווככ:וC :פ:ודיו!כס:וכססC ע:וייכוטeמטעססמוח!ק:וומנC עומדוו,כעלי:וכח!קווקרקע

י!דמו Cעדרקכ:ו C:וכלווועד:ודירסלוכיר C:ולמ c:וומכוכדכריו Cנע Cוייכ, Cסייcנוייעייג cוכמ
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