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הנידון
שיכר דירה השייכת לישיבה כשהגיעסוף זמן השכירות בקש מבעה"ב להאריך את השכירות
בעוד כמהימים ,ובעה"בהסכים .וכעבור שלושה שבועות בקשלעזוב .בעה"ב דורש שישלם
גם עבור השבוע הנותר ,משום שלפי החוזה יש אפשרות להאריך את השכירות בחודש שלם
נוסף,וע"כעליו לשלם עד סוף החודש .משיב השוכר שלאהאריך בחודש אלאבימים ובעה"ב
שתק ,ולו היה שומע מבעה"ב שעומד על כך שהשכירות מוארכת בעוד חודש ,היה מקדים
ל'גיי
ב בחודש הקודם ,והיה מסתדר בצורה אחרת .בעה"ב טוען שברגע ששמע מהשוכר
ש,רוצה להאריך את החוזהלימים לאהיה החוזהלפניו ולאדייק במה שכתוב בחוזה ,ולכן לא
הניב ,אבל לא היתה מחילה מצידו על המשמעות של החוזה .משיבהיסוכרסוגם הוא לא זכר
מההיה כתוב בחוזהולאידע את משמעותו ,אבלאפילו אםהיהיודעשלפיהחוזהעליולהאריך
את השכירות בחודש נוסף ולא פחות ,היה מבקש מבעה"ב שיאריךלולימים ,אםהיה מסכים
מהטוב ,ואם לאהיה מסכים לאהיהמוכןלזרוק את כספולחינם.
עוד טוען השוכר שהתברר לו שצריכת המים עולה פי שנים ויותר משום שהדירה רשומה
כישיבה ולא כמגורים ,דבר שלא ידעעליו בשעה שנכנס לדירה ,וגם בעה"ב לא העיר את
תשומת לבו לכך .וע"כ הוא דורש שבעה"ב ישא בתשלום של התעריף המוגדל .בעה"ב משיב
שהענין לא היה ידועלו ,ועכ"פ השוכר ירע שהדירה שייכת לישיבה ,וידע שהישיבה צריכה
להרויח ולא להפסיד כספים בגלל שום טענות .עוד הוא טוען מדוע כעבור חצי שנה שנודע
לשוכר שהתעריף מוגדלמפני שהדירה רשומה ע"שישיבה לא עשה חוזהמים עםהעיריהעל
שמוהפרטי ,ואח"כהיה תובע מבעה"ב החזר עבור הוצאת החוזה הנפרד .משיב השוכרשלפי
החוזה הוצאהזו חלהעלהמשכיר ,ולא הואהיהצריך לטפלבזה.
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