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נושאהדיון
א' שכר חנות מב' לשלוששנים עם אופציה לשנתיים נוספות .א'טוען שראה את המקום לצורך
השכירות כשהוא צבוע ומסוייד ,ולא ידע שיש שם בעיית רטיבות ,רק כעבור כמה שבועות
הבחין בתיקרה רטיבות שהגיעה מהדייר שגר בדירההעליונה ,הוא התלונן למשכיר והואתיקן
את הבעיה באופןחיצוני ,אך לא באופןיסודי ,והבעיה חזרה על עצמה כמה פעמים בכל שנה.
א' טוען שאילו היה יודעעל בעיית הרטיבות לא היה שוכר את החנות בכלל משום שזו חנות
יוקרתית עם מוצרים יקרים ,והכתמים והרטיבות מרחיקים את האנשים מלהכנס שם .אמנם
היתה 4.אפשרות לעזוב את המושבר ,אך לאחר ההשקעה הרבה שלו בריהוט המתאים לגודל
החנותוכו' ,לא היה כדאילו מבחינה כלכלית לעבור למקום אחר ושוב להשקיע ,ולכן העדיף
להשאר במושכר עד סוף תקופת האופציה.
א' תובע שב' ישלםלו אתהנזקים שלהרטיבות ,ובהם הפסקת עבודה בחנות לכמהימים לצורך
תיקוניםופיצויעל מוצרים שניזוקו ועוד .עוד הוא תובע שב' יתקן באופןיסודי את הבעיה אצל
השכנה בדירההעליונה ,כדי שיוכללסיים את תקופת האופציהבלינזקים,בינתיים רוצה לעכב
את תשלום השכירות לחדשים הבאים שמהם יגבה את הנזקים.
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ב' מודה שנקראע"י א' כמה פעמים לתקן את הרטיבות ובכ
הוא טוען שא'
ראה את המושכרלפני ששכרוידע שיש שם בעית רטיבות ,והסכיםע"ז ,ועל דעתכן התחייב
לשלם את השכירות (א' מכחיש) ,ומה שהתחייב לתקן נזקים שיקרו במושכר שלא באשמת
השוכר זה לא כולל אתבעיית הרטיבות ,מפני שאת זה סבר וקבל .ואפילו לטענתא' שלאידע
לפני כן על הרטיבות ,עכ"פ מאז שחידש את השכירות לתקופת האופציה בודאי שידע ,ומאז
ודאי שסבר וקבל .הוא מוכן שא' יסיים את תקופת האופציה בתנאי שישלם מראש את כל
התשלומים (בצ'קים דחויים) כפי ההסכם המקורי ,וב' 'שליש צ'ק פתוח לבטחון למקרה שבית
הדין'חייב אותו בנזקים.
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פסקדין של פשרה
ישלחייב את המשכיר להחזיר סכוםמסייים מדמי השכירות כפשרה ,בגלל הסבל שהשוכר
סבל בתקופת השכירות ,ומעולם לא מחל על כך.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-דוד יהושעקניג

( )-יהושעווייס

השאלותלדיון
א .ניזוק השובר מנזילת מים מהשכן שגרמעליו ,האםחייב המשכיר לפצותו על כך.
ב .מושכר שיש בונזקים של רטיבותמים ,והשוכר חתם בחוזה שראה את המושכר ומצא אותו
מתאים לצרכיו ,האםיש בכך מחילה.
ג .האם זכאי השוכר לקזז מדמי השכירות כשלא נהנה מהמושכר הנאה מלאה.
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 oh)noסע3ורססתמיים1.620$ osnsלכלהודם ,כגלל
ג.כיון טהסוכר גסנה כמוחכר
בעיית סרטי13תסהיתס ונמסכה כמספעמים כסנה',ס rrp5ממחיר מסכירותולמעמידו עלמתירו
תהטווי,נרוכסלפטרכמכוסמכוייס.
שקמיתי ,בכיין"קסםלמעריך"
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