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 יוחסין ולבירור  ממונותלליף

 בשכירות בה שדר תבירו בשביל לעצמו  דירהקנה
 בו לחזורורוצה

 ז66-סז מס' ממונותתיק

 הדיוןנושא

 עצמו, שם על השטר ורשם הדירה את ג' קנה השכירות תקופת בתור לב'. דירתו השכירא'
 כמחצית שילם "הקונה" ג' עצמו. שם על לקנותה יכל  שלא ב', עבור לקנותה נתכויןכשלמעשה

 ביניהם הדברים זכרון ולפי הרכישה, תשלומי את השלים טרם אך ב', מכספי הקניהמסכום
  בשכירות. בדירה לגור המשיך וב'  התשלומים, כל לאחר רק תיעשה החזקהמסירת

 את שקנה הקונה הוא שלמעשה משיב וב' חדשים, כמה של שכירות דמי לו חייב שב' טועןא'
 שכירות. בדמי עוד חייב ואינוהדירה

 אפשר שאי להם שנודע משום טעות, מקח בטענת הרכישה את לבטל ג' ובשם  בשמו מבקשב'
 שלא שנעשתה מרפסת סגירת יהרסו לא עוד כל משותף בבית מיוחד כנכס הדירה אתלרשום
 הצדדים שהתחייבו הקנס את דורשים גם הם הדירה. כל של פנימי שינוי שיצריך דברכחוק,
 ואילו הרכישה לפני הענין את להם גילה לא שהמוכר מכיון הפרה, של למקרה הדבריםבזכרון
 קונים. היו לא מגלההיה
 הקנס חוב על הדירה. לשכר חובו בניכוי ששילם, מה את לב' ולהחזיר המקח את לבטל מוכןא'

 כבית הדירה את לרשום לב' התחייב לא מעולם שהוא משום בו,  שחייב  הוא שב' א'טוען
 .משותף

 דיןפסק

 .  במשך הדירה שכר בניכוי שקבל המקח דמי את יחזיר והמוכר בטל המקח הצדדיםבהסכמת

 הכסף את תשס"ז. שבט ר"ח עד וזאת שכ"ד, לשלם בלי הקונה בה שגרהחדשים
 הדירה. את הקונה יפנה מיכן ולאחר הדין, בית במזכירות המוכריפקיד
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 קניג דודנ-( וגייס יהושענ-( אב"ד לוין, דוב אברהםנ-(

 לדיוןהשאלות

 הכסף את לו שנתן לחבירו לקנותה נתכוין אך עצמו, שם את בחוזה ורשם דירה קנהא.
 הקונה. מילקנותה,

 כייחזקהיי. נחשב בדירה מיגוריו המשך האם השכירות, תקופת כדי תוך דירה  שקנה שוכרב.
 הדירה. תשלומי כל שישלים עד הדירה שכר את  לשלם הדירה את שקנה השוכר חייב האםג.

תשובה

 3מער63 עלים מחכו וכו' טעורין ממן ולקח חטין לו ליקח למלוחו מעות מנותן ת"ר 3 ק3 3"ק כגמ'א.
 ממוקל ר3 לס מתקיף מעות. לבעל חטין תיקנס חטין לבעל מודיעו מי וכי יסורס, דר' 6ליכ6 יוחנןלר'
 וכי קעכיד דסליחותיס וחטין חטין ט6ני 6כסו ר' 6מר ל6. נמי וחטין הטין ויפילו סכי 6י מסרטי3ר

 סמכות, לבעל למקנות מקנס טל דדעת5 מער53 לכני דם"ל יז סי' כ"מ סגרם"ם כתי' ו3י6ר דמי.3עס"כ
 מכסף, לו ממקנם למי לתקנות ודעתו לסמי3ס, כוונתו 5ל6 רו6ס, טסו6 לס6דס דוקך כוונתו טליןמיינו
 מכוון וסמקנס סמעות לו סקנס ממסלח כקילו מדיניו חטוב ותטיס כמטיס דמיינו ממט כמליחותוממו"ס
 ס. סי' חו"מ יו36 חלקת ועי' עיי"ם. סכסף, לו מסקנסלמי

 מסוק סטליח מודיע ול6 מטלטלין, 15 קרקע לי קנס למלוחו 6מר oba כתב 3 סעי' קפכ סי'ו3טו"ט
 דסטעס רן סי' ת"6 סליט"6 6לימיכ סגרי"ט למרן תמוכות בקוכן וכתב סמקם. נקנס פלוני, מלמלוחו
 סממלמ קנ6ו מ"מ לע5מו הקונס למוכר סודיע 06 ו6פילו סמעות, לבעל לסקנות ממוכר דדעת מטוססו6
 על וכסטר כקנין עלמו טיתחייכ לפי 6מר סלו5ס ומפעת לקי מעותיו מלוס כטרטורן ככס"ג, סלו6סועל
 מ3זס מ סי' סוף טור עי' ר6ו3ן, ליד סנטר סעדיס מיתנו 6ך ממעוןמס

~nba 
 רכוכן ליד סנטר פיתנו

 זוכם ממעון סיס כן מלולך ממממע טמעון, טל סיסיס סודיס להון ול5 וכיס לטון ל6 סטינו דעתוגילס
 ח"3 שליט"א 5ליטי3 סגרי"ם למרן תטוכות וקוכן סו, סי' מכסן ומ3 מו"ת עי' סוד6ס, מדין 16 זכיסמדין
 מד(. עמ' י כרך ירוטליס פס"ד ועי' קמכ.מי'

 למוכר מטלית סודיע qb 06 מממלח קנס שכמ"ג עכירו, מגרם לרכוס מלוחו מלח וסמטלח כמקרס3ד"6
 סו6 ותסטר ממכר, במטר - ממליח סל - סמו 6ת ירמוס טסטליח סמטלח ידע 06 36ל לעלמו,טקונה
 לעקמו, אותו יחזיק סל6 לו ס6מין 6ל6 סמגרט, 6ת יקנס טסטליח ממכיס מסממלח נמ65 קנין,מעמס

 מממו סוסכם מעליו לוס סיס סמוכר סל ססקנ6ס מעמס מ"מ ממו, על ממגרם 6ת יעכיר ממנווכמידרום



גממונות

 לכעל היס 5פמר ו5י הוחיל המעות לבעל להקנות המוכר דדעת נומר 3זה מייך ול5 המכר, כסטריירטם
 נקמר דל6 י"ל וככס"ג ממליח, 3סס יסים המטר דהיינו ההקנטה ממעמה המקיטות מן להתעלסהמעות
 הנכם מחיר קפל והמוכר לקונס המוכר 3ין חוזה נערך ט5ס ועיי"ם לוקח. כדעת מוכר דעתהכלל

 כזמן 3ד"6 6ך סכיוסר". "כעלות סלסס מוסג לפי - סנקר5 הנכס על רעלות כמין הקונה זוכםותמורתו,
 בזמן למלם סקונה על היתרה ו5ת מקלתו רק ק3ל 05 כן bS ותמורתו, הנכס מחיר 6ת המוכרמקבל
 עיי"ם. מעלות. זכות מוס לקונס מקנה ל6 כזה כמקרה החוזה הרי 3ט6כו,העכרה
 פסק הרי כ', עצור לקנותה ונתכוין מס', טקכל 3כמף 6' טל הדירה 6ת "קנה" אג' דירן כנידוןלפי"ז
 בידיעת ג', מס על נרמס החוזה, דמיינו מהמטר, כיון המנס ממעות, לכעל למקנות ממוכר מדעתהמו"ס
 יעכיר ממנו וכמידרום לעלמו קותה יחזיק סל5 % סה5מין 5ל6 הדירה 6ת יקנס סג' המכיס ט3' נמ~35',

 מבולס נקמר מכחוזס כיון כמנס לוקח. כדעת סמוכר מדעת לומר מייך ל6 כוס ו63ופן ממו, עלקותה
 החוזה הרי or~fno, ממירת כעת מ5וחריס 3ת5ריכיס לו יפולס והיתר לדירה, מהתטלוס מקלת רקלמוכר
 לבעל להקנות המוכר מדעת המו"ע לפסק חזרנו וסור כעלות. זכות מוס לקונה מקנה ל6 כזהכמקרה
המעות.
 ע"ס )כלומר סמו על הסטר ורמס מממעון, דירס סקנה ר5וכן fttDan): כסלו כו )כיוס מרן 5תום5לתי
 לוי, הו6 הממיתי סקונה כי כלצד. עין למרקית מיה זה כל 6ך מהתמלומיס, חלק לו פילס ו5ףר6וכן(,
 גס הקונס. - כביכול - יהיה ססו5 סמע1ן מידידו כקם ולכן "הקונה", להיות יכל bS ממלו סיכותט3גלל
 על מטר % סים לומר ניתן ה6ס הקונה. הו6 מלמעמס טוען ולוי המעסה, היה סכך מוריס לוי וגסממעון
 כ6ן 5ין סקונה, הו5 מל5 מודה טממעון כיון תסורס: הקונה? סו6 מממעון 3ו ככתום למרותסדירת,
 מה ראיה מוס 5ין דכזמנינו כיקרנו ככר ו: סעי' מ3 סי' ממלחן ערוך ועי' ע"כ. ללוי. ול6 לממעון ל5סטר

 מים טעמים איזה מפני כן עוסיס מסרבה מפני כערכאות, נתקייס ואפילו האמס מס על קרקעותמנכת3ו
 3קו3ן וסוכל ע"כ, מ6ד. מ5ד כזה מתון להיות הדיינים ~ריכיס לכן להן, למקנות כוונתם ואיןלמס

 אמס. סי' ח"3תמוכות
 להם 5ין והמכיר והרועים פקדונות מקבלי ה"3: פ"3 3"3 כתוספתא תניף במוכר מניס ג' חזקת לעניןב.

 מזקס 5ין טלעולס מומכים 6נו ועליהם ז"ל ה6חרוניס מגדולי צידינו ממורת מכו: מי' הרינתם וכתבחזקם.
 דסו"ל לעולס, חזקה להם 5ין כרמות היורדין מכל הו6 גדול סכלן מקח, כתור מתחילה ירד 55"כמועלת
 וקין ולהחכיר להתקיל העטויים כדכריס דהו6 6 מב 3"3 הריטכ"6 וכ"כ במטלטלין. וראה עריסכ5יכ5
 ג. סעי' קנ סי' כטו"ע פסק וכן י3. סי' לרמכ"ן המיוחסות הרט3"6 כתוית וכ"כ לעולס. חזקהעליהם
 06 מנסתפק רן סי' ממון ממסרסן ה3י5 מ"ח פ"6 מכירה כממל"מ כסוכר, ופרן גדר דנעל חזקסולענין
 לכנות המוכרים דרך סכן מכיון לו, קונה 06 וקני חזק לך 6"ל ול6 התעליס כפני חזקס סמוכרעמס

 עם6ס 06 מועילה הפוכר מחזקת י"ל 16 חזקה, זו וקין מחיתי hS טלפיכך לומר המוכר יכולולהרום,
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 הדבר ניכר ס6ין לפי מועילה חזקתו טלין כתב קנכ סי' ר3 לחס ם3טו"ת המטל"מ והביך הכעליס,כפני
 אהיה כזו tn(or הסוכר עטה ט6ס כתם )קככן ק5כ 6לף סי' ח"ד רדכ"ז וכטוסת לקנות. דעת על כןטעוטה
 חזקה זו 6ין לעטות, הםוכריס דרך סכן וכדומה, דלת ופתיחת דלת כנעילת בתחילה, לעטותהרגיל
 קומר 16 טותק והמוכר להחזיק, כדי הדלת 6ת נועל 6ני הסוכר 6מר 66"כ וקני, חזק לך 6"ל 06טפילו
 תזק לך 6"ל ל6 06 6פי5 חזקה זו הרי לעטותו, מקורס רגיל היה טל6 ד3ר תידם 06 36ל וקני, חזק לךלו

 וטו"מ י6, מי' חו"מ נזר לכני ועי' הרדכ"ז. כדעת טס הכ"י טדעת ד 6ות הגכ"י ק35 סי' כנה"ג ועי'וקני.
 6"ל ט6ס 3 מז 3"מ ריט3"6 עפ"י יג סי' סכירות מחנ"ה ועי' הרד3"ז. דברי על מת, מי' סוף h'fnתניניו
 חזקה דקנין לז מי' רעק"6 טו"ת ועי' לעסות. רגיליס ססמוכריס דכר כמעסה אפילו מועיל וקני חזקלך

 קנין, למס כנעילה טכוונתו עריס כפני 6מר 06 ו6ף סרו6יס, לעיני המעטה כניכר תליץ טימורדמעתה
 ה"ח, פ"6 מכירה רכ מלך קרית ועי' קנין. מעטה נעילה הוי ל6 הנעילה מעטה מתוך ניכר דמיןכיון
 לו מועיל קינו טכירות לטס מכירותו כתחילת טעטה מהקנין טס, המחנ"ה על מטה כרכת בהגהותהוכם
 נתכטל וממילא 3ר15ן הסכירות נתבטל לקנות וזה למכור זה הנתראו זיכיון גמור, כקנין עכטיולקנות
 חדר. קנין ואריך הר6סונההחזקה
 וקני, חזק לך לו 6מר ל6 והמוכר עכירותו, כזמן כה סדר כפי כדירה לגור המטיך טהטוכר דירןובנידון
 כחזקה. הדירה קנהל6
 6ת 6כל oh גמור קנין קנה טל6 מי סכל 6 סעי' קער מי' יו"ד ותו"ע b"o פ"ו ושה מלוה הרמכ"ס פסקג.

 טרה מהמוכר פסקו י סעי' 5 מי' חו"מ וטו"ע b"o פיט מכירה וכרמכ"ס תורה. מל רבית ס"זספירות
 ל6 6מד זוז 6ל6 לו נם6ר % 6פי5 הדמיס 60ר ותובע ונכנס יואר והיה הדמים מק5ת לו ונתן זוזבאלף
 מהחזיק. 16 הסטר 6ת סכתה אע"פ כולה 6ת הלוקחקנה

 צנתן הכסף הרי התטלומיס, כל המלמת להחר רק הדירה על חזקה יקבל טהקונה ה5דדיסוכטהתנו
 3לי כדירה דר סהלוקת צמה ונמ65 המקח, כיטול טל כמקרה להחזרה ועומד 56לו כמלוה הו6למוכר
 כדי המכ"ד 6ת לטלס חייב וע"כ המעות. המתנת כעד המוכר לו טמסלס רכית הו6 טכירות,תטלוס
 רכית. מאיסורלהיקל


