
אממונות

י  ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממינות~ים

 לשוכר אופציה עםשכירות
 לעצמו הדירה צריךכשהמשכיר
 1138-סח מס' ממונותתיק

 א' צד אדלר, פישל הרב טו"ר ב"כ ע"י א',שבין:
 ג'. הרבלבין:

 חשין( יד)מהד'
 הדיוןנוודא

 לב' הודיע א' מסויים. שכ"ד בתוספת נוספת לשנה אופציה עם שנה  למשר מב' דירה שכרא'
 אם גם לו יישמרו השוכר שזכויות נאמר בהסכם כמוסכם. האופציה את לממש רצונו עלבמועד
 כלפיהם. יהיה  השכירות וחיוב רוכשים אותם הבעלים יהיו שאז לאחרים, הדירה את ב'ימכור
 שהוא לו הודיע אר הסכם, אותו על א' עם לחתום הסכים וג' לג', הדירה את ב' מכרבינתיים
 שם בת"א, בביה"ד כריין היא ג'  של עבודתו )עיקר עבודתו מקום שזה בגלל לדירה נצררעצמו
 במקום שכונה רב היא השניה עבודתו בירושלים. לביה"ד לעבור עומד ועכשיו עכשיו, עדגר

 שהוא אע"פ ולכן לירושלים(, מת"א יום יום היטלטל כך ולצורך בו, נמצאת שקנהשהדירה
 למצוא לו יעזור עצמו והוא חילופית, דירה למצוא ממנו מבקש מ"מ האופציה הסכם על לוחותם
 את יפנה לצרכיו ושתתאים לטעמו חילופית דירה ימצא שאם והתרצה הסכים וא' כזו.דירה
 . לג' הנוכחיתהדירה

 מהדירה. להתפנות מסרב א' אך וצרכיו, תנאיו לפי כאלו דירות כמה לא'  שהציע נ'טוען
 מותנית היתה האופציה הסכם על חתימתו שכל משום מהדירה לפנותו זכותולטענתו,
 בטלה. החתימה מתפנה שאינו וכיון מהדירה, א' שלבהתפנותו

 ב' עם עליו חתם שכבר משום האופציה הסכם על ג' של לחתימתו נזקק לא שכלל משיבא'
 על ג' וחתימת לו, שהיו השכירות זכויות עם הדירה את קנה ונ' הדירה, של הבעליםכשהיה
 חתימת לאחר היו חילופית דירה מציאת על הדיבורים לטענתו, ג'. של בקשתו לפי היתהההסכם

 בהסכם, נכתבו שלא כיון באותה היו אם וגם בחתימה. תנאי היו  ולא  שעה. באותה ולאג',
 להתפנות התחייב לא מעולם לדבריו, ההסכם. את לבטל יכולים אינם סתם, נכתבוההסכם
 וצרכי ולצרכיו לטעמו שתתאים חילופית דירה ימצא אם להתפנות הסכים אלאמהדירה
 מצבה בגלל דירה לעבור הזמן זה אין כעת כזו נמצאת היתה אם וגם נמצאה, לא וזומשפחתו,
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 אשתו. שלהאישי
 ולפי בחדשיים, א' של השכייד בתשלום איחור בגלל מהדירה א' את לפנות שזכותו ג' טועןעוד

 עייל שהוא גם מה ההסכם, של יסודית כהפרה דינו השכ"ד בתשלום איחור השכירותהסכם
 פינוי, דרישת ואף השכ"ד לתשלום דרישה ובהם מכתבים שלושה לו ששלח אווזי,ונפיק
 המדובר שהתשלום א' משיב בטל. ההסכם כזה שבאופן קד עמ' א כרך ירושלים לפס"דומציין
 מהדירה, ויתפנה חילופית דירה שימצא סבר ימים כשבאותם מראש, חדשים שלושה עבורהיה
 רצה חילופית דירה מצא כשלא יום 12 כעבור אך חילופית, דירה אחר בחיפושים עסקואף

 ניסה ואחייכ וכד',  שיעור באמצע היה שג' משום לו למסור הצליח ולא השכ"ד את לג'לשלם
 ג'. בהוראת התשלום את לקבל סרב העו"ד אך שלו העו"ד באמצעות התשלום את לולהעביר
 גם ואז הגיע, השני המכתב ורק אליו, הגיע לא - שלח אם - ששלח הראשון המכתבלטענתו,

 מצדיק אינו שכ"ד בתשלום פעמי חד עיכוב ומיימ הצליח. ולא התשלום את לו להעבירדאג
 עד אך התשלום, להעברת כתובת למסור ג' על היה ההסכם שלפי טוען הוא עוד השוכר.פינוי
 אותו. לחפש חייב אינו א' ולכן כזו, כתובת ג' מסר לאהיום
 מזגן שהתקין מכחיש א' רשותו. ללא מזגן בבית שהתקין בכך החוזה את הפר שא' ג' טועןעוד

 הבית. בקירות פגע ולא חלוני, מזגן בחלון הניח שנים 3 לפני שכבר וטוען הבית,בקירות
 סיום. בטרם מהדיון הסתלק שהתובע בגלל סיום לכלל הגיענ לא זהדיון

 לדיוןהשאלות

 האם לגור, היכן לו שאין משום בעצמו בה לגור המושכרת הדירה את צריר המשכיר היהא.
 השכירות. תקופת בתור השוכר את להוציאיכול
 השוכר. או המשכיר המוחזק, מי בדירה, השוכר זכויות על ספק כשישב.
 בהחלפת לטרוח יכול שאינו וטוען מתרצה אינו והשוכר לשוכר, חילופי בית המשכיר הציעג.

 .הדירה
 מקורה. אופציה, עם שכירות הסכםד.

 בטלה. השכירות האם במועד, השכ"ד את השוכר שילם לאה.

רנשךנ2ה

 וק"ל מו5י16 זמנו והגיע הו5יל ופרועי: מינקי. נדיפת ל5 5"ל כיתף ליס נפל פמיט6 כ: ק5 כ"מ נגמ'א.



גממונות

 למודיעך לי סיס ל6 6ני qh לסכור, כיח מו65 קינך ו6תס סודעתיך טל6 מחמת hSh עלי hs קינךסל6
h~cופסק ע"כ. כחון. וקני כפניס 6תס טתדור טוב ול6 לסכור, כית מו65 קיני וקני כיתי סיפול ידעתי 
 לו. מודיעו טל6 לע"פ טלוטיס לסוף לסו5י6ו יכול כו דר טסית סמסכיר כית נפל י: מעי' טיב סי'סטור
 כו להזור יכול קינו ק5וכ לזמן חנות 16 מרחן 6ו ח5ר 6ו כית לחכירו סמטכיר 6: סעי' טסוכטו"ע
 לצחר למוכרו וזוריך מעני וטפילו כו לדור מקוס לו טלין מטכיר טל כיתו נפל טפילו זמנו תוךולסוליתו
 מוסכר סיס ו6ס וכרמ"ח: זמנו. סיסליס עד סטוכר כיד למניחו צריך ולוקה קיים וממקח לסוליתו יכולצינו
 פרק ומרדכי )סר6"ס מיד ולסוליתו למכרו יכול מכרו, ל6 6ס לעולס לפדותו יכול סיס סל6כענין

 5ד כטוס לסו5י6ו יכול חינו מטו"מ סו6 ממכר ליומך דטכירות דכיון O"D 6 ססמ"ע וכיתר ע"כ.סטו6ל(.
 כקנין. לו טססכיר מזמן לו סיכלסעד

 פרק כ"מ סירוטלמי דגרי סכיך וספג ספכ סי' מנ"ל( סרמ"6 טל דינו מקור )ססו6 טס כמרדכיוסנה
 ר' 6מר למוכרו ורולס ויחכירו כית סמטכיר ממרדכי(: טל מלטון תיקוני )עס טנסגו מקוס ופרקסטו6ל
 סו6 קנוי מ"מ 6ומריס תרוייסו 6יל6 ור' זירק ור' כרעכ. סימות מטכיר[ טל ~ר"ל דעתו על עלס ל66מי
 פליג, מס קביל. ול6 ים6 ר' קומי עוכדbnb 6 דירי. 6ונקל6ס דימלו עד דטרי טכקיס 6"ל דו 6ל6לו

 סמסכיר דס"ס מקיר רכינו ופירט 5מי. כר סורי כן כגין רומי חד גבי ממטכנס סוס דמטכיר כיתףצמרי
 לרטותו סניחסו לקונס לו יקמר זס פי' כו', טכקיס 6"ל דו 6ל6 למזונות, פי' למוכרו, ורולס להכירוכית
 6יל6. ורכי זירק ר' דברי לקכל ר5ס ל6 פי' קמיל, ול6 יס6 ר' קומי עוכדbnb 6 זמנו. סימלץ עד כולדור
 6יל6 ור' זירק ר' על פליג ל6 פי' ממסכנס, סוס דמ"כיר כיתף צמרי ליסס, חולק יס6 וכי פי' פליג,מס

 ימכור ל6 למזונות דקריךדסכ6
-"hh 

 ו5ס 5ונקל5ס, דמלי עד כו לדור סטוכר למניח עליו הלוקח קכלו
 קבל דל6 יס6 דר' ועוכד6 מכירותו, ימי מיטלס עד ססתחיס על יחזר 6ל6 יפסיד ל6 כך היקנס מו655ין
 15 כוככיס עוכר לרומי ממוטכנת כו דר טסיס מהכיר טל כיתו טסיתס מיירי מיד ל55ת לסוכרוצמר

 חוזרת סיתם ול6 לו נחלטת סיתם כוככיס סעוכד מיד פורסו סיס ל6 ו6ס כ6נפריות 6ו כחוכוהלקחו
 לon~h ob 6 סיקנס ימ65 ול6 מסני סכית ולפדות כו דר סססוכר מכית למכור וסו5רך לעולסלמטכיר
 כיתים נפל כמו דסו"ל ל65ת, סטוכר דקריך 6יל6 ור' זירק ר' טפילו מודם כמ"ג וכל מיד, סטוכרטי65

 לו 6ין מזון כטכיל 6כל כרחוב, לדור 6פטי ד6י מינים, עריפת ל6 דצ"ל דירן כגמ' סכ6 ד6מרדממכיר
 ע"כ. 6יל6. ור' זירק כר' ספתחיס על יחזר מסכת ל5 ו6י לסו5י6 כדילמכור

 קיי"ל וקנן מינקי, עריפת ל6 דצ"ל סכית לנפל ליס מדמם דסמרדכי ג מ"ק טיכ סי' כנתס"מוסקטס
 כדעת ס"ל דסמרדכי והפטר כרט"י. דל5 מסכית, סטוכר לסו5י5 יכול הינו סכית נפל הפילו קבועדכזמן

 וכנפל לנפל, מדמס דסמרדכי כיון לסו5י6ו, יכול טיסים Of כדין למיפסק חיתי מסיכי ו6"כ טס,רם"י
 זמן מטך רק דירס למסכיר ט6ין סכית נפל כין מחלקין וממרדכי דסר6"ס והפטר וכו'. לסיפךקיי"ל

 זס. לו מנין 51"ע לעולס. דירס כית לו 6ין וגס רכ תפסד ליס טסוי לפדות יכול כטלין וכיןמסכירות,
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ע"כ.

 להקריס יר6 נמי דטוכר היכי, כי ד"ה 3 ה 3"3 ותוס' כחזקת, ד"ה 3 ע"כ סוף ק3 3"מ 3תוס' כתבווהנה
 וכתב ע"כ. לעיל. כד6מרינן מינקי עריפת ל6 דצ"ל ויו5י6נו מטכיר טל ביתו יפול 6ו הבית יפול פןהסכר
 6ף להוציקו יכול צינו טכרו לו הקריס 16 זמנו ד3תוך כת3 כה בסי' ר6"ט 6כל p"D :3 סם הגראףכהגהות
 כ. ק3 כהתוס' סכר טהמרדכי ה p"D קי3 סי' הטו"ע על 33הגר"6 וכ"כ ע"כ.ככה"ג.
 טיודיעו עד להובילו יכול הסני 6ין הוריקו 6ו נתנו 6ו הדית 6ת מכר הי"6: פ"ו מכירות הרמיקסופסק
 כרית בזכית זה מכת יתר כוחך 6ין לו קומר המוכר טהרי חורט, ע"ר טניס מקודס 6ו יום סלוטיסמקורס
 ob 35ל םי65, הזכיר מל5 3סתס דוקק דהיינו הלוי יוצל רכינו פירוט ז: 6ות 3הגמ"י וכתר מחמתו.זה
 על עלה דל6 6חר, כיח ללוקח ים ו6פילו כרמו, 3על י65 הכית, מן זה יoh hS 65 לקנות רוצה הלוקח6ין
 דעת וכ"ג ע"כ. וכו'. לחרירו כית המחכיר הירומלמי גירסת לך וה6 לעיל, כדפרמינן כרעב טימותדעתו

 לו להחזיר מוכן טהמטכיר 161 טכרו לו הקריס לoht 6 הרב"ט כדעת עז סי' ח"כ עמוקיס כמיסהר5נ"ח
 כדעת לח סי' מהרס"ל 3סו"ת המהרא"ל גס נוטה ולכך מהדירה. להתפנות המוכר חיים כספו(,6ת

 מי' הטור על )מגנזן( 6זוכ בגודת ועי' יוצל, רכינו כדעת ריר 6לף מ" ח"ג הרד3"ז טו"ת ועי'הרמיקס.
טי3.
 טוריך 15 כיתו, טנפל כגון לגור, היכן לו טלין מטוס 3ע5מו כדירה לדור המטכיר נזקק ohc לדינךנמ55
 הסכירות, תקופת כתוך הכית מן הסוכר 6ת להו5י5 יכול קינו הטו"ע לדעת טהתחתן, לכנו הדירה6ת
 כתוך ויפילו להו5י6ו המטכיר יכול הגרען, לפי התוס' דעת ומכן הרמ"ח, טהכי6 המרדכי לדעת36ל
 כעל טי65 הדירה, מן י65 מהלוקח מרויה כפירור והזכיר הלוקח כטקנה הגמ"י דעת לפי וכ"טזמנו.
 הרק"ם. כדעת המהרטטן דעת וכ"גכרחו,

 ממעונין - הקופליה לטנת מנכנס 3טרס עוד - כפירום לו הזכיר סהלוקח מודה הסוכר טגס דירןוכנידון
 ל65ת וכקטו כירוסליס, לחרת וירה לו וקין עכודתו, טכסן כירוטליס לגור סיוריך מטוס לדירהלהכנם
 זכות לכעליס מקין הטו"ע פסק הרי המסכיר, סל הכית לנפל דומה כזה כגיד 6ס OA ויחרת,לדירה
 לכו"ע וככה"ג הכית, לנפל דומה זה 6ס כזה כמקרה לפקפק סים גס מה הטכירית. זמן כתוךלהו5י6ו
 הטכירות. זמן כתוך להוקירו יכולקינו
 מכירות ה6ס הגדולה כמחלוקת תלוי טהדין קכ6 ס" הכרטוני עמודת כטס P"D 6 קלח ס" פת"ט עי'ב.

 קמר עמ' ח כרך ירוטליס פס"ד ועי' מעדוד. h~h כו לו ם6ין 16 למוכר, קנוי והכית הו5 ממכרליומך
 3זה. וה6חרוניס הר6טוניסכמחלוקת

 לכופו יכול 6ין לכנותו, רו5ה הזמן וכתוך לחרירו כית המטכיר 5: סעי' טיפ סי' 3מו"ע הרמ"ח כת3ג.
nh5Sוכניסה. כי5י6ה למטרח כעינך ל5 למימר דמוי ג ס"ק הממ"ע וכתר ממנו. יפה לחית טפילו 
 טניס לחמם לטמעון כיתו הטכיר ר6וכן 6: סעי' טטז סי' כטו"ע 3רמ"6 הו63 רנו, סי' הרי3"ט 3סו"תד.

--



הממונות

 לה"6ר מכחו והכ6יס הנזכר טמעון ירקה 06 הללו הטניס כל עכור ו6חר לו כתב וכסטר פלוני,נסך
 להו"י6ו מכמי והכף 5ני 6וכל ל5 ר"ופות, טניס עטר ת"לוס עד עלמו OtO כסך הנזכריס ככתיםולדור
 וכינתייס ודירתי. עגמי לגורך 05 כי ומנהג דין כטוס ול6 כעולס, וענין טענה כסוס כידו ולמחותמס0
 עיי"ט. וכו'. ללוי ההם הכתים הנזכר רכוכןמכר
 6ת הזכירו ל5 ט5ס דיניהם, עפ"י רנד עמ' ח"ח המטפט" ואעמק טו, סי' ח"כ ליעקב" "מטפטיךורקה
 ממקורית. סטכירות טל לתקופה זמה תסיה ה6ופ"יה תקופת 6זי ה5ופ~יס תקופתמטך
 המטכיר טל זכותו המוזה לפי הרי כמועמס, הסכירות טל התטלומיס 6ת ל6חר נוהג היה הטוכר 06ה.

 דירן כנידון 6ך כמיעד. "טילס ר6יה להכיל השכר ועל הככירות, תקופת כתוך גס מהדירהלהוזילי
 נר6ה וע"כ מלפלס, התעכב מדוע מטכנע הסכר לסוכר ים לזה וגס פעמי, חד תטלומיס כפיגורטמדוכר
 זה. כגלל הטוכר לפינוי המטכיר תכיעת 6תלדחות




