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פסקידין ממו"רהגאוןרביברוךיצחקלויןזצ"ל
רבוו(2,היקנוחיים"
ולאשניסהדין לממונותבירושלים
פייסני

בנידון
שוכרתדירהשעזבהבתוךהזמן

הנידון
ננ':א' שכרה דירה מהגב' ב' בביתוגן לתקופה של שנה לפי  2608לחודש בשקריציג בשני
תשלומים למפרע .אחרי השנה הראשונה שילם למפרעלעוד ארבעה חדשיםלפי המחיר של
השנה הראשונה .לאחר ארבעת החדשים הוסכם בין הצדדים להאריך את השכירות nw~a
חדשיםנוספים באותו מחיר בתשלום מראש ,ובאם לא תפנה השוכרת את הדירה בתום ששה
חדשים אלה ,תצטרך לשלם  30$ליום .כעבור שלושה חדרים פינתה העוכרת את הדירה
באמצעהלילהבלי שום הודעה מוקדמת ,והמשכירה תובעת שכרדירהעבור החדשים שנותרו
עד תום תקופתהשכירות.
בחוזה נכתבוהסעיפיםדלהלן:בסעיף  13שלהחוזהביניהםכתוב :השוכרת תשלםדמישכירות
ב:ין אם תשתמש בפועל במושכרובין אם לא תשתמשבו .ובסעיף ( 14ג) כתוב :למרות האמור
בכל מקום אחר תהא המשכירה זכאית לפיצוי בשיעור צול  30$לכל יום שהשוכרת תחזיק
במושכר לאחר תום תקופת השכירות .ובסעיף ( 16א) כתוב :אם השוכרת לא תשלם דמי
שכירות במועדם תשלם תוספת הפרשי הצמדה למדדביןיוםהחיובליום התשלוםבפועל.
נישלצייןכיאין סתירה כלל וכללבין סעיף 4נ (ג)ובין סעיף ( 16א) ,כיסעיף  14אומר באם
השוכרת תחזיק במושכר לאחר תום תקופת השכירותואזזכאית המשכירהלפיצוי של  30$לכל
יום ,אבלסעיף  16אומר שבתוך תקופת השכירות אם יש פיגור בתשלום דמי השכירות תשלם
השוכרת רק הפרשי הצמדה למדדבין אם החיובוביןיום התשלוםלביןיום התשלום בפרזול.
ומה שנשתרבב בהסכם שעדיום התשלום בפועל צריכה השוכרת לשלם 158ליום מלבדדמי
השכירותהחדשיים,אין זה אלא סתירה לחוזהבסעיף ,16וכיון שזה סותר אתהחוזה ,המוציא
מחבירועליוהראיה).

קנד

פסקידין-ירושלים
-

-

בסעיף  11כתוב :השוכרת מתחייבת להחזיר את המושכר למשכיר בתום תקופת השכירות
כשהיא במצבתקין וללא כלנזקכפי שקבלאותו .ובסעיף 119ב) כתוב :כמוכן תתקן השוכרת
כל קלקול הדרוש לשמוש שוטף ,למעט קלקול שנבע מבלאיטבעי והדורש תקוןיסודי.

המקורותלהלכה
כתו"עתויים0ייs~aמעייז:כטסטסמטכירחייכלמודיעוכךמסוכרחייכלסודיעווכו'כדיסיכקםסכן

1ל6ים6רכיתופנוי,ו6ס %סוויעוקינויכולל65ת6ל6יתןמסכר,עכ"ל.ולכ6ורסלמסקריךטעמיס
כדימיכקםסכר1ל6ים6רכיתופנוידליןזס6ל6גרמךומכסלכיסומלחצירו ,ס06 %ככירותקניך
הריזסכמיסקנס 6תדירתמכיתס5ריךלסלםלפיספמיקס.ובע"כדסונרסמו"עדטכירותל6קניך
ורק 06דר5ריךלבלססכרסמימוםמססנסנסמתמרונוטלסמטכיר6,כלכסי65כ6מ5עסומן6יןזס
6ל6גרמךומכטלכיסוסלחכירום6יןמיטיסכור ,למסי5טרךמסוכרלבלס.וזס כ6ממ סקססכסער
סממפטפס,ויותרמוס קבס דסל6כשידעםמספיקסלוסיסיוסכעיירותולמסכטי65קמריחורטמל
תחילתססכסי5טיךלסלםנסבילכלססנס,יטרחנעס"כלמ615מכןכתוךחודםימים,ו6סנעס"נקינו
טורחמיקריךלחוסלו.ונר6סכפריטותד6פילו 06נקמרדזוסיתקנתחכמים,מספיקטיטלסממוכררק
כמכילמודם6תדכעיירות,וכןסכנתימסגסתעמודיcbמסג6וןמס'6כרססטמו6למר6סייןמכטער
סמפפטס.5וכנחלת5כיכתכנדיןזסדסנכוןעםסרסמערסממפטדליןמו5י6יןממנוננ"דדל6כרי
כ"כטסי'ממכירו ל6חר ,ומ"מסכללפירקותנ"ר  06סדנרברורטסי'מו65לסמכירסריזסגרמי
דגריסיזק ,6ולכשוףמשיקדיותר נר6סדממוייכ מ5דסדין למלסומו5י6ין ממנו שכ"ד מסוסדירד
מתחילםכתורתטכירות,וכמ"מכנוכי"תסי'נו.וכקמתככרדייקנודמדכריסכו"םמוכחלסדיקדמדין
מכירות6יןלחייכו,ד6ל"כלמס5ריךלטעסספסרסים6רכיתופנוי,ו6ס מטעםספסד5ריכיסלברר
כמסמפסידכדיםיסי'כריסיזק6טיתחייכמדיןגרמי.ככל6ופןקינירולספוסטעםלפיסטו"עכמעזו
ממוכר6תסכיתוממר6תממפתתלמשכיר 06יפלסלוכטכילחודט6חדי65ידיכ"דוקיןכ"דיכוליס
לסו5י6ממסוכריותרמ5וסדין.
6מנ0כנידוןדירןססטוכרתסתחייכסכחוזםנסעיף 13מתטלסדמיטכירותכין 06תסתמםכפועלוכין
 06ל 6תסתמםבו,סריזוסתחייכות מפורמת ס6פי % 06 5תסתמם כמוטכר מקטרך לטלס
י
מ
י
מכירות.שמנסנרמסמכוונתס0עיף ססמוכרתמחזיקםעדייןכמוטכרושיןרמות %עסתכלססכירס
%מר6 ,ל6ד6ינס מפתמטתכו ,ע"זסתחייכסט6יןחוכממכירות מסוססטימוםכפועל6ל 6מחמת
סוכותלספתממותככלעתפתר5ס,מם"6ככממילקס ממסמסמומכרומסרסמפתחות 3~0DSSסרי6ין
%למוכרתסוסזכויותכמומכר,ולפסתטלססכרדירס6,ל6בע"כדגרמסספסד%עס"נ ם%מדיעס
מקורס"עומדתלפנות6תסדירס6חרתודם.ככלשופן,סו6ילוסדירססמוטכרתנמ65תבכיתוגןיכנס
י מרכס קופ5יס לסכור 6ותס ,ו6ס סוזלו סכירותוקיןמי סמוכן לםלם 6ת מממיר פמכקטת
כודוי
סמטכירס ,ס606 %ין מסלמיםיותר ,זסממחיר ,ול6יכוללכוך כטענות על סטוכר .ונרסס עוד
טכסטילסחודטסל6סודיעסhSתטלסמסוכרתb~hלפיסממירסלסטוק.
ומסמנוגעלתיקוניס,סל6מסוכרתסתמייכסלקקןכלסתיקוניס.

