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1  ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממינותלדיש
 חתונות אולם שכירות שלתוקפה

 -סח 1132 מס' ממונותתיק
 חשון( ה)מהד'

 שגיא שמעון עו"ד ב"כ ע"י א', א':צד
 מלדנרג דוד עו"ד ב"כ ע"י ש', ב':צד

 הדיוןנושא

 לתקופה תשנ"ז, בשנת היתה השכירות של ראשיתה שמחות. אולם ניהול לצורר מבנה שכרא'
 המקום בעלי שנים. 6 לעוד השכירות את הצדדים חידשו תקופה אותה בתום שנים. 7של

 על הבעלות את ט' השותפים מכרו זמן כעבור ט'. השותפים היו השכירות הסכמי נעשושעמם
 לבין א' בין המקום על השכירות קשרי היו ומאז ומושכר, תפוס נכס בתור ה' לחברתהמקום
 את בעצמו א' הפעיל הראשונות בשנים ט'. השותפים עם שנכרתו התנאים אותם לפי ה',חב'
 שמחות. כאולם המקום את שהפעילה ג' לחברת אותו השכיר יותר מאוחר אך השמחות,אולם

 לש' אותו  השכירה זמן וכעבור בעצמה, המקום את ג' חברת הפעילה זו תקופה שלבתחילה
 וא' לא', שכ"ד משלמת ג' חברת ג', לחברת שכ"ד משלם ש' )כאשר המקום אתשהפעיל
 30.9.07. ביום פגו ש' של המשנה ושכירות ג' חברת של שכירותה ה'(. לחב' שכ"דמשלם

 מראש, כך על אותו הזהירה ג' וחברת לפוג, עומד שלו השכירות שתוקף ידע שש'למרות
 א' בהסכמת כן עשה ולטענתו שלו, השכירות לתקופת מעבר גם אירועים למכורהמשיך
 מטעמו. שמחות אולם במקום להפעילשימשיך

 שחוזה אחרי השמחות אולם את מטעמו להפעיל ימשיך שש' שהסכים ש' דברי את מכחישא'
 אולם את ויפעיל אירועים ימכור שש' לכך מתנגד הוא יפוג. ג' חברת ושל שלוהשכירות
 ללא בו להשתמש אחר למישהו ואסור לו, שייך במקום והריהוט שהציוד גם מההשמחות,
 ע"י או במקום, יתקיימו ש' ע"י הקרובים לחדשים נמכרו שכבר שהשמחות מוכן אךרשותו,

 לכל 4.500$ של סך האולם שכירות עבור לו שישלמו בתנאי זאת אך אחר, קיטרינג ע"י אוש',
 משיב ש' ותחזוקה. ונקיון ארנונה מים, בחשמל, שימוש עבור תשלום כולל המחיראירוע.

 ענין על הזה. בגודל שמחות לאולם המקובל המחיר שזה מסביר א' אך מידי, גבוהשהמחיר
 שהוא להוכיח א' ועל הם, מי של יודע שאינו ש' משיב במקום והריהוט הציוד עלבעלות
 באולם. כיום הנמצא הציוד זה שלטענתו, ציוד, על רכישה קבלות הציג א' עליהם.הבעלים
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 נוגע שאינו הסכסוך שבגלל טוענים - לב בתום - ש' אצל האירועים את שהזמינו השמחותבעלי
 ואם המקום, עבור 4.500% עוד לשלם עליהם א' דרישת שלפי משום רב ממון מפסידיםלהם,
 לאירוע. שלהם בהזמנה ש' יקצץ זה שבגלל חוששים הם לש', מהחוב זה סכום לקזזיוחלט

 מעבר ש' אצל אירועים להזמין שאין הציבור את ולהזהיר ליידע דאג שלא בכך אשם א'לטענתם
 אין כעת אך האירועים, את מלהזמין נמנעים היו כן עושה היה שאם שלו, השכירותלתקופת

 מלפרסם מנוע  שהיה משיב א' א'. של מחדלו בגלל מופסדים יוצאים והם אחרת, אפשרותלהם
 ש'. של בקשתו לפי הדין בבית שניתן פרסום איסור צו בגלל הדבריםאת

 הסכם את מבטלת שהיא לא' הודיעה לא', המקום  של המשכיר הבעלים שהיא ה'חברת
 השכירות, חוזה של היסוד מסעיפי כמה - לטענתה - הפר שזה בגלל המקום על שלוהשכירות

 א' האירועים. את במקום ולהפעיל להמשיך לש' מרשה והיא מהמקום, פינויו את דורשת כןועל
 טענותיה, על דין בבית אתה לדון ומבקש ההפרה, טענות את מכחיש שהוא ה' לחברתהשיב
 ימים, שנתיים לעוד המקום על שלו השכירות שחוזה הרי טענותיה, והובררו הוכחו לא עודוכל
 ע"י יוכרו לא ההפרה טענות אם שגם משיבה ה' חברת שכירותו. בחזקת והמקום בתוקף,הוא

 השכירות, ביטול על והודעתה ה' חברת דרישת בגלל המושכר את לפנות א' עלביהמ"ש,
 עילה ללא גם השכירות, תקופת בתוך השכירות את לבטל הבעלים יכול החוק שלפימשום

 להציג מבטיחה והיא השכירות, ביטל עבור פיצוי לתבוע אפשרות לשוכר שיש אלאמוצדקת,
 לו אין והלאה, זה חודש עבור שכ"ד שילם לא שא' מכיון לטענתה, חוקיות. אסמכתאות כךעל
 מכיון זה חודש על שכ"ד שילם שלא זו טענה על משיב א' המקום. על שוכר של זכותעוד

 שכ"ד, ממנו ולקבל שכירותו את להמשיך מוכנים ואינם מהמקום, אותו "הוציאו"שהבעלים
 כל לו עומדים השוכר, עדיין הוא החוזה שלפי מכיון אך הדירה, שכר את שילם לאולכן

 כשוכר.זכויותיו

 היתר סמך על וזאת בביהמ"ש, אלא דין בבית א' עם לדון מעונינת שאינה ה' חברת אומרתעוד
 שפנייתו  משיב א' ש'. כנגד לביהמ"ש פנה שא' משום הדת, מחזיקי ביד"צ ע"י להשניתן

 שם. לדון כדי לא אך הדין, בית לו שנתן כפי מניעה צו לצורך רק נעשתה א' כנגדלביהמ"ש
 באלימות נגדו השתמש וא' פועל, אינו הדין שבית החג בימי חירום" "בשעת נעשתהוהפניה
 ניתן הדת, מחזיקי מביד"צ ה' חברת שקבלה ההיתר לדבריו הדין. בית של המניעה לצובניגוד
 דין פי על דין בבית יהיה שהדיון כך על עומד והוא ה', חברת של נכונים לא דברים סמךעל

 .תורה

 את מש' למנוע זכותו את א' איבד א', של השכירות את ביטלה ה' שחברת  שמכיון ש'טוען
 ממשיך הוא מטעמה, המקום את להפעיל שימשיך מסכימה ה' שחברת ומכיון המקום,הפעלת

--



גממונות

 שא' שמכיון ש' משיב השכירות, הוזה מכה א' שטוען המוחזקות טענת על המקום. אתלהפעיל
 מוחזק כן ש', הוא, ואילו, למוחזק, נחשב אינו לאחרים, אותו השכיר ורק במקום היהלא

 במקום מוהזק היה שהוא משיב א' שנים. כמה במשך כשוכר אותו הפעיל הוא שהריבמקום,
 השמחות. אולם את בעצמו הפעיל לשכירותו הראשונות ובשנים שלו, השכירות קניןמכה
 נתקבלה שלאחרונה משום וזאת מהמקום, לסלקו כדי ש' עם אחת יד עשתה ה' שהברת טועןא'

 שם ולבנות הקיים המבנה את להרוס מעונינת ה' והברת המקום, על תב"ע של הדשהתכנית
 את לאלץ כדי למקום שיכנס בש' נעזרת והיא השכירות, תקופת תום לפני עוד קומות, רבבנין
 להתפנות.א'

 בינייםהחלטת

 נערכו כבר מהם 2 כאשר אירועים, ל-29 הזמנות קבל היום שעד ש' הצהרת את מקבליםא.
 הקודמים.בימים

 דמי פירוט ואת האמורים, האירועים 29 רשימת את שעות 12 בתוך הדין לבית להציג ש' עלב.
 שילמו. שטרם החוב יתרת את וכן לו שילמו שכברהקדימה

 בבית תורה בדין לדון מסרבים המקום ובעלי 2010, שנת עד שכירות הוזה יש ולא' מאחרג.
 בוטל, א' עם שההוזה טענתם הוכהה ולא המשפט(, בית בפני שהסכימו למה )בניגודהדין

 לטענת מלהתייחס הדין בית מנוע ע"כ לביטולו, עילה ואין הופר ולא קיים ההוזה א'ולטענת
 .הבעלים

 כשוכר. המקום על הזכות בעלי הוא א' שלפנינו, הדברים מצב לפיד.

 שלא מכוהם, שלא ו/או מכוהם אחר מישהו כל על ו/או הבעלים על לצוות א' לבקשת נעניםה.
 בין תורה בדין בירור בטרם למקום, אהר מישהו להכניס ולא מהמקום, א' של רגליו אתלדחוק
 הצדדים.שני
 הדין, בבית תורה בדין רק בענין לדון ומעולם מאז מעונין שהוא א' הצהרת את מקבליםו.

 על נאסר וע"כ להיפך. הוכהה מהווה אינו בערכאות הסוכות חג בימי מניעה לצוובקשתו
 תוקף שקבלה הסכמה - ביהמ"ש בפני הסכימו שכבר גם מה בנידון, לערכאות לפנותהבעלים

 הדין. בבית לדון - פס"דשל
 התונה. לכל 4.500% סך הוא כשהתשלום במקום, השימוש עבור תשלום לדרוש א' של זכותוז.
 4.500% של סך לא' לשלם ש' על מהמזמינים, המהיר מלוא את גבה שש' האירועים עבורה.

 ארנונה מים; השמל; הבאות: ההוצאות את כולל זה תשלום לאלתר. וזאת התונה, כלעבור



 ירושלים - דיןפסקיד

 ותחזוקה. נקיוןומסים;
 לשלם המזמינים על המחיר, מלוא את עליהם קבל וטרם למזמינים מכר שש' האירועים עבורט.
 חייבים נותרו לא ובאם לש'. מהחוב ינוכה זה וסכום השמחה, לפני 4.5008 של הסכום אתלא'
 - היתרה את לא' ישלם וש' לש', שלהם החוב יתרת את לא' ישלמו לש', הנ"ל הסכום מלואאת
 לאלתר. - 4.5008 של לסכוםעד
 המקום, עבור לא' לשלם שיש לעיל שנקבע הסכום את האירוע של מהמחיר לקזז מחוייב ש'י.

 יסרב אם אצלו. שהזמינו בהזמנה שנכלל כפי רמה באותה למזמינים האירוע את ולקייםולבצע
 לאלתר. כספו כל את למזמין להחזיר יחוייב כאמור, האירוע אתלבצע
 הדין לבית שיציג ברשימה הכלולים מלבד נוספים לאירועים הזמנות לקבל ש' על נאסריא.

 ב'(. בסעיף לעיל)כאמור
 במקום. הנמצא והציוד המטלטלין שייכים למי - שעות 24 בתוך - הדין לבית להוכיח א' עליב.
 בלי במטלטלין להשתמש/ מטעמו, שיבוא מי כל ו/או ש' על נאסר הדברים, את יוכיח אכןואם

 והציוד. המטלטלין מבעלי בכתב מפורשתרשות

 קניג יהושע דוד)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 הביניים דין פסק מתן לאחרהתפתחות

 ההזמנות רשימת את הדין לבית ש' העביר לא הדין, פסק מתן מאז ימים שבעה שעברולמרות
 כל את קבל שכבר האירועים עבור אחת אגורה לא אף לו שילם לא גם א' ולטענתשקבל,
 הדין. בית החלטת למרות עבורם,התשלום

 לאירועים, הזמנות לקבל ש' על האוסרת הדין בית החלטת את ברבים לפרסם היתר מבקשא'
 כל על לאסור וכן הדין, בבית לו שנפסק מה את לא' ישלם בטרם למקום להכנס עליוולאסור
 רשותו. ללא במקום המצוי ובציוד בכלים להשתמשאדם

 המקום את שהזמין טוען מהם אחד כאשר ש', אצל אירועים שהזמינו שטענו אנשים כמההופיעו
 בגלל בחזרה, כספם את ולקבל ש' אצל שעשו ההזמנות את לבטל תבעו הם בתמוז! טייזליום

 שהתחייב. כפי האירועים את לבצע בהתחייבותו לעמוד יוכל לא שש'החשש



הממונות

 בינייםהחלטת

 בית ע"י שנדפסו כפי והנימוקים הדיון מהלך ואת הדין, בית החלטות את לפרסם רשאי א'א.
 מהציבור. נוסף נזק למנוע כדי זאתהדין,
 לא ונם עליו, שנפסק מה את לא' שילם ולא הדין, בית להחלטות היום עד ציית לא וש' מאחרב.

 ביצוע את מנע ובכך התשלומים, פירוט ואת שקבל ההזמנות רשימת את הדין לביתהעביר
 הדין. בית החלטות את לאכוף כדי לנכון שימצא מקום לכל לפנות א' רשאי הדין, ביתהחלטות

 בגלל בחזרה, כספם את ולתבוע הזמנתם את לבטל ש', אצל האירועים מזמיני של זכותםג.
 האירועים. לביצוע בהתחייבותו לעמוד יוכל שלאחששם

 גולדשמיד טוביהנ-( קניג יהושע דוד)-( אב"ד לוין, דוב אברהםנ-(

 לדיוןהשאלות

 להרויח שרוצה מפני הזמן בתוך השוכר את לפנות ומבקש קצובה, לתקופה ביתו את השכירא.
 המקום.על
 השוכר. או  המשכיר שבתוכו, המטלטלין ועל הבית על המוחזק נחשב מיב.
 האם כך, על אותו תבע שהמשכיר בלי שנים כמה במשך החוזה מתנאי כמה השוכר הפרג.

 התנאים. על כמחילה הדברנחשב
 שמפעיל חשש בגלל בחזרה כספו את ולתבוע הזמנתו את לבטל אירוע מזמין של זכותו האםד.

 האירוע. לקיום בהתחייבותו לעמוד יוכל לאהמקום

תשובה

 16 מרחן 16 חקר 6ו 3ית לחרירו סמטכיר כד: סי' פ"ח 3"מ ר6"ט עפ"י 6 סעי' טי3 סי' נטוש פסקא.
 כו, לדור מקוס לו טלין מבכיר "ל כיתו נפל ויפילו זמנו, תוך ולסו~י6ו בו לחזור יכול קינו ק~ו3 לזמןחנות
 עד סטוכר 3יד למניחו ~ריך ולוקח קיים וממקח לסו~י6ו יכול קינו ל6חר למכרו וקריך מעניוטפילו
 למכרו יכול מכרו, ל6 06 לעולס לפדותו יכול סיס טל6 כענין מוסכר סיס ו6ס וכרמ"ח: זמנו.טיטליס
 מרמס ממרדכי בסרי ג ס"ק כנתס"מ וסקסם בפג. סי' ומרדכי כס סי' טס כר6"ס ומקורו מיד.ולסוליתו
 טל כיתו ד3נפל ד6ע"ג סרמ"6, כדעת ג סעי' ס"לחן כערוך וכתר עיי"ט. לסיפך, קיי"ל וכנפללכפל,
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 הטכירו סל6 הי6 גדולה ד6ומדנ6 ל65ת, קותו כופין לגמרי דפסדו היכף מ"מ להולידו, יכול קינומטכיר
 כעת ככר היתה הכית מלוכדן הסיכה ob דוקק זה 5מנס רמו. דסי' האומדנות מכל גרע ול5 כן, מנתעל

 6כל כה"ג, דעת כגלוי מתכטל היה כמכר דגם כטעות כסכירות והוי הי6 גדולה 6ומדנ6 ט5זטהסכירו,
 ע"כ. להואילו. יכול אינו אח"כ נתהוותה הסיכה5ס

 טל5 כאופן כמו לגמרי הכית 6ת הפסיד ל6 וגס ח"ו, העני ול5 נפל, ל5 הממכיר מל טכיתו דירןכנידון
 מהסיכה גס מה כן, דעת על הטכירו מל5 לזמר גדולה 5ומדנ5 כ6ן 5ין מכרו, ל5 5ס לעולס לפדותויכול
 אמרי נולדה הרכה( עליו להרויח ם6פסר יותר גדול בית לכנות המקוס על תדמה תב"ע )"יםלכך

 הטוכר הפר 6"כ bSb המכירות תקופת כתוך הסוכר 5ת להו5י6 יכול המטכיר 6ין להלכה ע"כהסכירות.
 6ת מ5ידו להמשיך מחוייט אינו המבכיר גס ס5ז הסכירות, כחוזה סנכתכ כפי המכירות תנאי6ת

 סל5 כיון זה, תנאי על 5ל5 זה חיוכ עקמו על קיכל ל5 ס6ס ג ס"ק כ6 סי' הס"ך סכתכ וכמוהסכירות,
 ול5 ד"ה 5 קג כחוכות התוס' סכרת וכן הו5. יתחייב למה טוכס מחמת טהו5 5ף התכלי תכירוקייס
 ofln) הפרת כסל ותרופות החוזיס חוק עס"י הו6 כך )ולהבדיל, ג ס"ק טיח סי' ממ"ע עי'אמרן,

 הפר, טל6 תטוכות לו טים הטוכר טוען החוזה הפרת סל זו טענה טעל b~h 18(. סעיףהתמל"1970-5
 ל6 עוד וכל הדין, ככיח עמו לדון מוכן אינו טהממכיר 5ל5 הדין 33ית הממכיר עס כך על לדוןומוכן
 להלן. ועי' הסכירות, קיוס ע~ס על ממוחזקתו המוכר 6ת להו5י6 אפסר 5י הדכריסהובררו

 עס המטכיר גר ו6ס מומזק, הוי קנין דהוי כיון מחבירו, דית מהסוכר 3 ס"ק קלח סי' הנתה"מ כת3ב.
 5 ס"ק 3פת"ט ועיי"ם ד. O"D כהסמ"ע ודלך ממכר, ליומך דטכירות כמוה, מוחזקים טניהס כיחדהטוכר
 וה5חרוניס הר5טוניס כמחלוקת קמר עמ' ח כרך ירומליס פס"ד ועי' קכ6. סי' הגרטוני עכורת3סס

 המכירות. מלכגדרה

 טל הס טמ6 טוען וא' מלו, טהס כרי טוען 6' כלוולס, והאיוד הכליס מי טל מחולקיס ום' ס5' דידןוככידון
 מגס כיון מלו, 5ינס מהס מודה ובעה"ב ה6חרונות, כטכיס הקולס 5ת מהפעילה ג' חכרת סל 15כעה"כ

 6ף לדון 6ין מבכית, מה על מוחזק נחסכ 6יכו מהטוכר הסו3ריס לדעת הרי טוכריס, h~h אינס 5' וגסם'
 כ לד כ"כ הרמכ"ן סכתכו וכמו ל5', עדיפות ים ממ5, טוען וע' כרי טוען ס5' וכיון כמוחזק, מהס"חד

 3רי 5ומריס זה כאופן מלחכירו, יותר ממון חזקת הדין מבעלי לאחד 5ין ט6ס ע"כ סוף כ כ"מוריטכ"5
 ט"ו כמע"י )וכקי~ור ח סי' לכ"כ כחידומיס הגרם"ט ממ"כ עפ"י 3זה הכיאור ונראה הכל, לדבריעדיף
 מים מסוס כדבר הו5 זוכה מכחישו, 6חר ואין טלו טהד3ר 3רי וטוען ממוחזק להו5י5 63 אינו מ6ספי"ד(
 הטענה לבעל כח ים ממונות מבדיני והיינו פ"ק, סוף כתובות מתום' ומקורו טענה, 5ין ולאחר טענהלו
 מ"מ ממוחזק, להוגיך לכדה הטענה ככח ס6ין ו6ע"פ הטענה, עלס מתמת - מכחימו 5חר כם5ין-

 6יך כעה"כ, מל ככיתו מונחים מהדכריס כיון להקטות, ואין עיי"ם. הטענה. מכח הו5 זוכה מוחזקכם5ין
 מוחזק דין לו 6ין דין, עפ"י סלו טהו6 מי עכור מחזיקו ס3עה"כ דכיון טענה, ע"י ממנו להוגיך 5'יוכל



 זממונות

 רכג. עמ' 5 כרך ירוטליס פס"ד ועי' לכידה, מו65 לגסי 6 כ, כ"מ הפנ"י טכתכ וכמו כע"ד, טל ויןול6
 הסוכר, כחזקת הכל הרי סלו, סלינו מודה טכעה"כ כיון כטה"כ, עם מוחזק טהטוכר הסוכריסולדעת
 מל מהמוחזקות להו5י5 6' סל כרי כטעכת וקין כמוחזק, מהס 6חד כל לדון ים סוכרים כמה סיסוכקן
 וטע. ג'.חכרת
 יכול וקינו מחל זה הרי המוס סרקה 6חר כמקח הלוקח נטתמט oht ה"ג פט"ו מכירה הרמכ"ס פסקג.

 מקח דיני הס וכן מומין, כה ונמ55ו עליה וכ6 הקטה 6ת מקדם מדין כן לו טי55 המ"מ וכתכלהחזיר.
 מ6. סי' הר6נ"ח כטו"ת פסק וכן כ(. עה )כחוכות המדיר פרק כד6ית6 6לו כדינין לקטה טויסוממכר
 הלך המסך וכ6נו5ע סנה 6חד עמו "ידור כיתו נוטכיר כסופו: 6 סעי' "יז סי' הקדסיס ככסף כתםד.

 דרך הו5 סכן כיון לדחותה יכול קולי הסכירות, לפלס טתוכל כטוחה קינה וקטתו למרחוקהסוכר
 ע"כ. וכו'. הממון על כטוח להיות 5ריך מ"מ כסוף bSh מטתלמת טטינה בגסהסכירות

 o~a יוכל טהטוכר כטוח טחינו מחמת הסכירות זמן כתוך הסוכר 6ת לפנות המטכיר יכול כסכירותו6ס
 oht ניכרים, קדימה דמי לו טסילס 6ירועיס קולס מפעיל 56ל קירוע מזמין כ"ט הטכירות, דמי 5תלו

 טיס כמפייס קומיים כגלל טהזמין כפי הקירוע 6ת לקיים המפעיל יוכל ל5 הקירוע מועד הכהגיעחוטם
 h~b דינו 6ין ה5ירועיס מפעיל מהיי כחזרה, כספו 6ת ולקכל ההזמנה 6ת לכטל טרט6י כודויילו,

 היוס. תחילת לפני וכ"כ פיוס, כחלי בו חוזר וכעה"כ עתיד, לזמן סנ"כרכפועל




