
קכהממונות

 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסקי
 חיים" נחקיר וווטווב

 בירושלים לממומש הדיל  בית יראשמייסד

 ן ו ד  יבג
 המועד לפני המושכר את לפנות שמבקששוכר

הנידון

 השכירות את להאריך מבעה"ב בקש השכירות זמן סוף כשהגיע לישיבה השייכת דירהשיכר
 שישלם דורש בעה"ב לעזוב. בקש שבועות שלושה וכעבור הסכים. ובעה"ב ימים, כמהבעוד
 שלם בחודש השכירות את להאריך אפשרות יש החוזה שלפי משום הנותר, השבוע עבורגם

 ובעה"ב בימים אלא בחודש האריך שלא השוכר משיב החודש. סוף עד לשלם עליו וע"כנוסף,
 מקדים היה חודש, בעוד מוארכת שהשכירות כך על שעומד מבעה"ב שומע היה ולושתק,
 מהשוכר ששמע שברגע טוען בעה"ב אחרת. בצורה מסתדר והיה הקודם, בחודשל'גייב
 לא ולכן בחוזה, שכתוב במה דייק ולא לפניו החוזה היה לא לימים החוזה את להאריךש,רוצה
 זכר לא הוא סוגם היסוכר משיב החוזה. של המשמעות על מצידו מחילה היתה לא אבלהניב,
 להאריך עליו החוזה שלפי יודע היה אם אפילו אבל משמעותו, את ידע ולא בחוזה כתוב היהמה
 מסכים היה אם לימים,  לו שיאריך מבעה"ב מבקש היה פחות, ולא נוסף בחודש  השכירותאת
 לחינם. כספו את לזרוק מוכן היה לא מסכים היה לא ואם טוב,מה
  רשומה שהדירה משום ויותר שנים פי עולה המים שצריכת לו שהתברר השוכר טועןעוד

 את העיר לא בעה"ב וגם לדירה, שנכנס בשעה עליו ידע שלא  דבר  כמגורים,  ולאכישיבה
 משיב בעה"ב המוגדל. התעריף של בתשלום ישא שבעה"ב דורש הוא וע"כ לכך. לבותשומת
 צריכה שהישיבה וידע לישיבה, שייכת  שהדירה ירע  השוכר ועכ"פ לו, ידוע היה לאשהענין
 שנודע שנה חצי כעבור מדוע טוען הוא עוד טענות. שום בגלל כספים להפסיד ולאלהרויח
 על העיריה עם מים חוזה עשה לא ישיבה ע"ש רשומה שהדירה מפני מוגדל שהתעריףלשוכר
 שלפי השוכר משיב הנפרד. החוזה הוצאת עבור החזר מבעה"ב תובע היה ואח"כ הפרטי,שמו
 בזה. לטפל צריך היה הוא ולא המשכיר, על חלה זו הוצאההחוזה



 ירושלים - דיןפסקיקכו

 להלכההמקורות

 הודיעו ל6 ו6ס וכו' למודיעו חיב מסוכר כך למודיעו מייכ ססמסכיר כמס פסק ז סעי' מיכ סי'נמוי,מ
 קבוע סמנם ר6ם 3סס מיס מיסגו מקוס המחכר: פסק יד וכסעי' עכ"ל. ממכר יתן bSh ל65ת יכולקינו

 ול6 6תד מודם ככיח נסקר המנה סכלתם ובחר 6חת למנם מבמעון כיח מכר ורכוכן מכתיםלסכירות
 עד פ6ת סל6 ידו על מעכו וכמעון מסכית מ6ת רבוכן ור5ה סכ6ס פנס כסכירות כלוס Of עס זסוכרו
 כל סכרו ככר למנם הכתיס לסכור דרגילין דכיון הטור: וז"ל ע"כ. טמעון. עס הוין מניס מנהתמלוס
 סמך הודיעו םל6 וכיון חודם 06 כי ככיתך לדור רולס קיני %וריעו לו וסיס להפכירו ימ65 1ל6סטוכריס

 וכתטו' עכ"ל. 6חת. סנה כמכירות ונתחייב להנה סכתיס מטוכריס העיר כמנהג ככיתו סידור עליוס6מי
 יותר 16 מודם ככנם וזס 6חת, לסנה סכתיס לסכור טרגילין כיון זס כנידון מ"מ וז"ל: ז סי' 6 כללסר6"ם
 ודקי דככס"ג %מכירו, למי ימ65 ול6 סכתיס כל מכרו ככר כי הטנס, כל כסכירות נתחייכ המניס,למנה
 סמך ודקי מודיעו ומדלק למחר, סטכירסו חדםיס, כ' 16 חודם 6ל6 כס לדור רולס 6יכי %ודיעוקריך
 ר6מונס ט"ד דמסתמ6 פירם סגר"6 וככיפור עכ"ל. וכו', לטנס סמוכריס כמנסג טגס ככית מיזורעליו
 כסג"מ ס"ס קסג וכ0י' ט כמעי' גס לעיין וסרקה מלמס. לטנס ממוכרים מסמנהג כיון פירום טס,נם6ר
 ככר כי סר6"ם מכתכ כמו סטעס וקין כסתם, רקבונה ע"ד סל5 ממקומות וככל כסג"מ. רכ6 ומי'מיסו
 חכמים תקנו סכן 6ל6 6תת, למנס סכתיס לסכור טרגילין כיון לסטכירו למי ימ65 ול6 כתיס סכלמכרו
 ודקי זמן 6יזס יותר ממוכר ודר להנס סכר ו6ס סגממיס, ימות כל סגסמיס כימות 6ו יוס, סל' כלמיבלם
 כתטלומיס. ויתחייכ להכף על קנין וסוי דר, סר6סונהע"ד
 6ת למכור טרו5ס הסוכר כטסודיע Ssh נוסף, למודם הדירס למכור מרולס ממוכר מודיע כס63כד"ק
 למלם גריך 6ין וו6י נר, סו6 ר6טונס וע"ד סגרתן טעס כוס מייך דל6 יותר, ול6 נופף לחורטסדירס
 והסכירוסו יותר ול6 נוסף מודם 6ל6 בו ליור רומס ם6ין כיון הרק"ם לפי וגס מנוסף. סחודט מקטריומר
 דככר כיון לספכיר למי סמטכיר מ65 ל6 06 ו6פי5 סמוכה, על כמפית הכיעס מוס למחכיר 6יןל6חר,
 ל6גר6 דקיימ6 כמקר 6 כ ב"ק סרוקם וכ"כ תכירו, מל כימו ומכטל גרמך bSh זה 6ין כתיס, סכלמכרו
 תכירו סל כיסו כמנטל דמוי סטכירות מלמלם פטור כלל כו דר ל6 וסוף מדלת וסגר מכיסו סו5י6וו6תד
 ד63 גכר6 פסוק 6ף לטלס חייב כו דר כססמו5י6 וווקף תרעומת. 636 עליו לו וקין גרמ6 636דקינו
 כ% דגס לעיקר פסק טיב סי' סממפט וכמער ו6ף זה. מל ממרונו 6כל מ"מ כו, נסנה 1ל6 לסיגרעכיד
 פתחי לכעל 5כי כנחלת עליו הקסס ככר כזס 6כל ככית, דר מקמר יותר למלם מייכ 6ין וי65מודיעו
 דר6סיין סג6כ"ד 6ם עמודי כעל סגוול מסגנון מגסס טכרטותי סמטפט המער כגליון מ65תי וכןתמוכס
 6כל סומן(, כתוך סעזכס דירס מוכרת כנידון כממ"ד )ועי' סממפט סטער מל מפסק על לתמוםמסרכם
 עפ"י תכיעס מוס למפכיר לו 6ין ססכיס 63 06 6ף סודיע 06 6כל הודיע, כמלץ דוקם למוריססדכריס
 .סכין
 כמקרס hSh כהודם, מסויים מיוס דוקק למכור רגילות וקין מנס כמו סו6 מודם סומן דירן כנידוןלכן

 3מי ימ65 ו% כתיס סכל סכרו "ככר סר6"ט טעס טייך ל6 ודקי מסוייס, יו0 כקותו סכרסנתכע
 תםלומי חיים סטוכר 6ין ימיס, כמס עוד ככית ~ור מכר5ונו למחכיר מסוכר סודיע ל6 06 6ףלססכירו,



קכזממונות

 ob טפילו נומפיס, ימיס כמס עוד לדור מרולס לממכיר סטוכר ממודיע דירן כנידון ומכ"מ סמודס,כל
 6ל6 לקלס המוכר על 5ין סגרתן, מל סטעס לפי וכין הרק"ם מל סטעס לפי כין לוס, מתנגד היםסמסכיר
 סו6 כחוזם סכתוכ מהת6ריך % מנודע לחרי רק hSb מחה ל6 טסמטכיר ומכ"ם סנומפיס, סימיסלפי
 סהלכס לפי מ"מ נחוזס, הכתוב המסוייס היום עד לטלס כריך סמוק טלפי סימכן 6ף וע"כ לח"כ,טבוע
 ופמוט. ברור וזס כדירם, מגר סימיס עכור 6ל5 המוכר 6ת לחייב5ין

 להתקנת וכן וכו' ידלג הממכיר כתוכ: סחוזס מל 13 הכסעיף כיון נר6ה ממוגדל, המיס תעריףוכנידון
 על מסטר כעל סיד וכיון כחוזם, טכתוכ מס על פירום למוסיף לנו 5ין לדירס, המיס וחיבור מיססטון

 חייכ כעס"כ 5ין ע"כ סר6יס. עליו מחכירו המו5י6 דקיי"ל כמו המוחזק מיד ממון לסו5י5 6יןהתחתונה
 המיס. עכור המוגדל התעריף הפרטילבלס




