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~ים ממונות וקירוריוחסין

מודה במקצת שלחובותהשכירות
ומוכןלשלם מה שמודה
תיק ממונות מס' 1486ג-שע

,מהו'זסיון)

נושאהדיון
ראש ישיבת א' שכר דירה מב' לפי חוזה שערכו ביניהם .לטענתו ,הודיע לב' לפני תום
השכירות שהוא עוזב את הדירה ובקש ממנו לבדוק את הדירה כדי לתקן בה את התיקונים
הנצרכיםכפי שהתחייב בחוזה ,אךב' דחה את הבקשהולא בא לבדוק ,ומיד כשעזב את הדירה
השכיר אותה ב' לאחרים ,ואף גבה כפל שכירות עבור הימים שנותרו עד תום השכירות
הראשונה .ראש הישיכה טוען שלפי חשבונוחיים עבור התיקונים סכוםמסוייםכפי שפרט ,וכן
עבור פינוי האשפה ,ומכיון שהיה מוכן לתקן לפני שעזב  -אף שעדיין גם לאחר הודאתו לא
שילם-הרי זה כהילך.
ב' מכחיש את הדבריםוטוען שראש הישיבה עזב את הדירהלפני תום המועד ,בלי להודיעלו
כלום ,וסכום התיקונים בדירה כפול ומכופל ממה שמודה ראש הישיבה ,ועליהם יש לצרף את
הזמן שנדרש ממנו לתקן את הדירה ונגרם לו הפסד של שכ"ד .על כך משיב ראש הישיבה
שאינוחייב בגרמת הפסד זה משום שהיהעלב' לתקן זאת מתי שהודיעלולפניהפינוי (עובדה
המוכחשתע"יב' ,כאמור).
כמוכן תובעב' חוב שכ"ד לחודש האחרון שראש הישיבה שילם בצ'ק ואח"כ ביטלאותו .ראש
הישיבה טוען שביטל את הצ'ק משום שב' גבה ממנו שכ"ד מיותר עבור החדשים הקודמים
בגלל שינויי שער הדולר שמסתכמים אף ביותר מסכת הצ'ק שבוטל .כמו כן תובע ראש
הישיבה שב' יחזיר לו את מה ששילם לו עבור הימים שנותרו עד לסיום השכירות שלו ,כב'
קבל עבורם שכיד מהשוכרים האחרים.
ב' תובע מראש הישיבה עבור נזק בריהוט מיטלטל ,וראש הישיבה כופר וטוען שעשה טובה

לב' כשהסכים להשאיר את הריהוט הזה בתקופת השכירות.
עוד תובעב' חוב חשמללפי הוראת תשלום ששלחה חברת החשמל ,וראש הישיבהטוען שרק
מקצת החוב הוא מתקופת השכירות שלו ואותו הוא מוכן לשלם אחרי שיבדוק כמה הוא ,וטוען
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קיםלי שדינו בזה כהילך .ה"ה בחוב הארנונה שתובעב' ,מודה ראש הישיבה במקצת ,משום
שלטענתויכול לקבל הנחהבעיריה ,ואחייבישלם ,וגם בזה קיםלי שהואהילך.

פסקדין
א .בתשובות הנתבע על חלקן יש כפירה בכל ועל חלקן יש הודאה במקצת ,אך לא טענת
הילך ,ובמענות שיש בהן הודאה כמקצתיש מחלוקת הפוסקים אםישעליהן שבועה דאורייתא
או שבועת הימת.
ב .מכיון  w~wכאן עסק שבועה ,יש לפשר חלף השבועה בסכוםמסויים.
ג .בנוסף ,חייב הנתבע לשלם את חובות הארנונה ,החשמל והמים שהשתמש בתקופת
שכירותו.

( )-אברהם דובלוין,

( )-דוד יהושעקניג

( )-מרדכי אייכלר

אב"ד

השאלותלדיון
א .הודה במקצת על מה שהתחייב בחוזה השכירות ,אךעדיין לא שילם את מה שהודה ,האם

השיב הילך.
ב .התחייב ולהחזיר את הדירה כפי שקיבלה" ,ויש נזקים בבית עצמו ובמה שמחוברלו ,האם

חיובו לתקן הנזקים או לשלם את דמיהם.
ג .הודה במקצת הנזקים בבית עצמו וכן במקצת החובות הכספיים ,וכפר במקצת על נזקים
בבית ,וכן על נזק של ריהוט מיטלטל ובמקצת מהחובות הכספיים ,האם חייב שבועה
דאורייתא.
ד .מודה במקצת שמוכן לשלם ,אך צריך לחשב כמהחייב ,האםחייב שבועהדאורייתא.
ה .שוכר שעוב בתרך זמן השכירות רהביא אחר תחתיו,מיחייב בדמי השכירות.

תשדפנה
:פינו
א .פסקכסו"עסי'פזסעי'"
כי"רליתג1לומיד",כל"ס"מר

סילך"ל"

ohכן

סמקנה

סרינקר"ככיתילתגנולך',
"ע"כ.
ס.
ל"
סו"

טסו"

מודת %מוכןכידו ')DS
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ב0 .תמי'13תלמתחייבהסוכר לכע3"0ל0מזירפכית כמ35טקכ(0or,ויחו3קכלגותלתקן 6תמנזק,
וז0מ',131כיןלרמכייסשיןלר"כ"ד ,ד0ג 0פסק 0רמ"3סטו"נ פ""00כוסו"עסי' 05סעי':1המופר
)3ז0מכירו שרותמימין ומערה01פסידוהזהרי הו6מייד ()(ס,נין"טעט שחפר "6101ומ
ר (6
מפרתי ) 16טעם 1DnCמתי מערות ו0ו 6קומרל6חפרתי 6מתוכו'  )"0גט3עפיסת עלסכל.
וכממגות0ר6כייד6"6 :נרטיןדכריססתכעו למל16תממפירו6תל
"1ל11)0תשתמירות 36ל ohתבעולבלס
פחתו  0"0כ)6רתביעתממון,וכמי )"6למכלתכי)תיס  6101קמרל6חכמתי6ל6 6חת .ע"כ.וכתב
שמ"מ )מקור 0רמכ"ס h'AtDדכ"מדוממס0ו5י06רמכ"סם"ע"פמתשיעתו0י6דמיס,כיוןס0י6
"1
בועת 0ת1ר.0ועלדכרי 0ר6כ"דכתב המ"מממילוטו"ינ
מממת קרקע6יןעליה"0
ו נר06גכ1ן,מתרי
6ין3יד 0תוכעל0כרימלגתכעלמלקותלוממפירות6ל oh6ר05ממלם %נזקווהפסדו,הלכך מסלי
יתשעודמיס,כ6ןוכקןתביעתודמיסהכקין מחמת קרקע0ן.ע"כ.
תכעו(מלחותמסל
ו (מתחקת 0רמ"3ס
כגיריודירן מרקם 0י)יכ 0מודת 3מק5ת 0גזקיס 3טף 0דיר ,0לכ6ור"30נ
ו0ר"36ד ohדינו כמודש כמקלתלחיינו מ3וע0ד6וריית,6כיון"עיקר0מיוכ 610נזקי קרקע,עפי
ג6ל6סיסת6,ך נר06דמיותדידןלכו"עהו6מיוכקנסות1PnSהנזק.
0רמ"3סקינותיי
ג .כגמ'כ"מ :60ולמ"ר0י(ךפטור6'hnhי5טריך קר6למעוטי קרקע ממ3וע60 0כל קרקעטילך
6 ,610מרלך6י5טריך קר06יכ 6דמפר כס דורותמימין ומערות"6 ,נ0יכ 6דטעג1כליס וקרקעות
ס וכפר כקרקעות .ופסק 0רמכ"ס טו"נ פ""0 0ג "101עסי'  05סע"  :0טענו כליס
ו0710ככיי
וקרקעות,כין"הודה 3כל מקרקעותוכפר 3כלהכליס,כין מ0וד3 0כלשכליסוכפרככל הקרקעות,
כין )0וד 0כמקלת מקרקעותוכפר3מק5תן עסכלסכליס,ככל6ל1נטכעפיסת.
וועי' פס"דירום(יסכרך 1עמ' ק6 0סתביעת חו0 3חרנונ 0עסתביעתשנזיקיןדיגן כת3יע"0מת
לענין 3 06710מק5ת).

ד .כמו"עסי' פמסעי'כג6:ין מודש כמקלתחייכ עדמיטעננו דבר הכמדשוכמסקלוכמגיןויודש %
דברטכמד0וכממקלוכמניןוכו'.ונמלקו60חרוגיס 6Dhסמודע 3מק5ת6ךקומר)גריך1"PSכספריו
ם5ריךלמוס6תשנזקכמס,610לפי0מזו"6וחו"מסי'ינ)כט6ומר
)טסכתותכמס 610חיית6,ו
~nibc
מסחיית ,ח)י 3דכר ק36 ,315ל כבקומרט5ריךלטוס 6ת מנזק ל6
)5ריךלעייןכספריו מטס גת 31כ
מ)ינמודתנדברק15כ,ולפי 0נת"0מגסכם6ומרסקריךלמוס 6ת 0גזקחמיכ ד3רק15כ,ולפי ק"015ח
בטני0דיגיסל106ידכרק.315
ה.עי' רמ""1)3 6עסי'מטוסעי' 1 6כק"015ח וגת"0מ )ס ,מ6סעדיין (6סילס 0ר)6ון 6תשסכירות
כרעמ1דיס טמגכ0לו מססקכלמהסגי.

טרדכ'אייכלר.
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שאלותנוספותלדיון
 .1כיצד שמין נזק של ארוןישן.
ז .גרם להבירו הפסד שכירות דירה ,האםחייב.

ןזשדבה
 .1פסקהרמכ"סמוכלומ)יק פ") הטע1ט"1עסי'תגסעי':6ממיןלמ)יקכידוכדרךססמיןלוp'rooh
ממונו,כילדהרי שרג כתמתחנירו  16סכרכליושין כמהסיתת הכהמסטוה וכמההנכילה סוס,
וכמההיההכליטוה1הו5טלסוכמהסוס עתה,ומסלם הפמתלגי)ק עסהנכילה15הכליהטמור.ע"כ.
.55
ומקורוכגמ'כיקי
וחקרוה6מרוגיס ס6סהמיוכ עלהמזיקלפלס 6ת כלדמי הסורהכלימהזיק,ולילולךגילתה התורה
סכעליסמטפ(יסכנכילההו"למעלpr~)oלסלםלוכלמה שור61otcתהנכילהיקםלעלמו,כיון
~'oa
כגסככדיטוויהגכילהגכגסככללהג'ק,ומהמנותןהגכילהלניזקהו6כגדרתסלומין16 ,סנ6מרסככדי
הנכילהל5נכנסככללהגק,סהגזקל6היהמעיקרו6ל5ע(הפחתלנעמסכהע"י סנ)ק,עי'5פיקיים
ח"6סי'כ1,5דכריימזק5לסי' מ)5ותכ,וקהליתיעקבב"קסי'י6ותג,ועי'רמכ"ן עשתממותככ

לו.

ז .כתם הרהט כ"קפ"כסי'1וכסוייתכלל5הסי' 6הלע"פ טמנעמהכעליס מלהטתמס כקרקעסלפן
גרמךכגי)קיןהו5וקינוחייטלפלסלכעליסכלוסול5מחזיר  h)hכטעתהג,ילה,עיי"",ועי'
"
ל
ו
פ
ל
פ
חריפתךכ"מפ"1סי'כ6ותדד5פילוכמקרדקיימ5ל6גר6דלמ6ל5מטכםמ5ןדמוגרדהרכםעיכוכיס
יסלסכורח5ר,ועי'פס"דירוסליסכרךחעמ'קסכטגחלקוהפוסקיםכמקוסדכריהיוקץ6סמיינלסלס
ףכמניעתהרוות.
"

אברהםדובלוין.
ג

הגהכסייעסי' פ) נפסקדהילךתסיכ רקמתי ההדגרהנידוןמוכןכידולפניהבי"ד ,מסמע ד5ל"הל6
יהילך.וכערוךהסלמןמססע"דממרסד5ס 5מרהמתן61כי6ג1מכיתילכלןהוההילך.וזהמחודר.
הי
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יכערוךהמלחן,דדכריונכללו כדעת
וגרילהמסתימתהתו"עדל6ס"לכן6,ך הנתבעיוכללומרקיםל
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הםו"ע61.יכר6י"לדגםלפיערוךהמלחןזהדוקקממוכןלהכיל
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י
לפי
מהמלע"ההמאכון6hSt,מרמיד,לכוייעלOIO 6הילך.

שטשוןגרוסמן.
ד

גס6ס סגת3עסורסכמקלתהג,קיסס33יתעלמו36לכיוןם6יןמיוכוolcnדיגינזיקין,ם6יןהת3יעס
יטמירה כקרקע,
נגדווניטיתhShמהכחוריסמכיטיכתוהזיקו,וגס %מטוסדיגיממירםמסרי6יןדיג
וכלחיוכוהו 6רקממוסהתחייבותוכחווהלהמ,יר 6תהמוחכר כמ(כמתוקןכפיסקכלה"6 ,כ6ין,ה
hSbהתחייכותממוגיתכעלמךסלקבלנות(61מר(ורתפרעונהכתיקון הקרקע),קיןכתביעהכ11כדי
(פוטרו מארועה.

וגס6יןלדוןממוסכפירתסעכודקרקעותolan16ממוןסוייג
ויכוללכמורמטוסס6יןעלהמוזהטגערך
3יניהסעדים"61 ,כ6יןלודיןסטרכעדים6ל 6רק סטר 3כת3ידו6סר6ין 13מעבוד קרקעותוה61גס
ממוןמיכוללכפור(עי'טו"עסי'פתסעי'כט).וככר כת3הגר"מ6ייכלר b"utitמ3גידייד6יןכ6ןהילך
ממוס סהמק(ת ס3ו הודהל6היהמוכןכידוכפגיכי"ר"61 ,כ6ין כתביעתתיקוןהנזקיםסיכהכדי
לפוטרומחיובמבועתמודהכמקלת.
וגסכם6רהתביעותסל6רנוגה,חסמלומיסלע"גדהתו3עהגיגממכוניות6כלכיוןטסי3תהתביעההי6
מכחהחיובמע"י6 ortnoסרקינו חתוםh~bהכת"יול"נתכיעהמסוסמיוכ )o)oוכו') 6סר6ין כהס
טע3ודקרקעותוהולממוןסיכוללכפור,לכן6יןכהודקתוכמקלת O)'Dלפוטרומסכועה.
6מנסלבידךגיסךכיוןסהתו3ע תכעתכיעהלהמ,רת הממכרכמשמתוקן6מרלגומיתומכוסהתביעה
6יגו כגדרודקי ,טהריהמ(י6ותמהתיקוןסלוהתחייג הגתכעגיתן לכ(עגסע"י6ומניס6חריס 6טר
'רמיקסריספיד "101ע
ממירסטוגה"61 ,ככתביעתולסכוםם6יג11ד6'6ין כהכדילמייכ מכועסועי
סי' פמסעי' כג-כד].
ולעניןס6רסת3יעותמל6רנוגה ,חממלומיס6מרנזמןהדיוןל 6גק3התוכע3סכוסמסוייס,ו"6כל6
היה נתכיעהסל fbכדילהטילמיוכ"כועה,לכן 6סעכוזיולסחרמהסיג 6תהמסנוניותמהעיריה
ומהח"מלומגיחון תונע סכוסמסוייס6 ,סיסיכעכסיו הנתבעכהילךעדייןיםבידולפטור 6ת עלמו
ממנועה.
ומהסהתוכעסלחעכוזיולבי"ד6תהתסכוגות,כל,מןסהנת3על6המירלסכומים6לוכהוד6סלמקרת
6יןעדייןסיכהלהטילעליוחיורסילועה.
טוביהגולדשמידט.
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