
אממונות
4

1  ירושלים דיןבית
 יוחסין ולניחור משמתלזים

 זמנה לפרש מבלי שכירות" להארכת"אופציה
 1146-סח מס' ממונותתיק

 כסלו( ט)מהד'

 הדיוןנושא

 ולא השכירות", להארכת "אופציה עם שנה למשר תשסייא כסלו כא ביום מב' דירה שכרא'
 זכות פי על השכירות את א' המשיר הראשונה השנה תום עם האופציה. של זמנהפורש

 לו הודיע שבו תשסייז, אלול ח' יום עד המשכיר בהסכמת השכירות נמשכה וכרהאופציה,
 בחוזה, שנאמר מה "כפי חדשים שלושה בתום מהמושכר לפנותו מבקש שהוא בכתבהמשכיר
 לשנה היתה לא והאופציה חדשימי', שלשה של מראש בהודעה הדירה את יפנהשהשוכר
 שלושה המשכיר בהודעת תלוי שסיומו קצוב בלתי זמן אלא עצמה, השכירות כמושלימה
 במסגרת כולו הוא הראשונה השנה תום אחרי השכירות המשך לטענתו, מראש.חדשים

 ייתמו שאז תשס"ח, כסלו ח' ביום הדירה את לפנות מהשוכר איפוא דורש המשכירהאופציה.
 החוזה, את א' שהפר הפרות בגלל מהדירה לפנותו שזכותו גם מה מההודעה, החדשיםשלושת

 המחסן את השכיר השוכר ב': חייב. שהיה כפי חשון בר"ח השכ"ד את לו שילם שלא משוםא':

 בכתב רשות בלי פעמים כמה הדירה את גם השכיר הוא ג': מהמשכיר. בכתב רשותבלי
 ההפרות שתי על בכתב. רשות בלי להשכיר לו שאסור בחוזה למפורש בניגודמהמשכיר,
 השוכר. שקבל השכירות דמי את לו להחזיר תובע גם הואהאחרונות

 והרב טענותיו, את לו וטען מב"ב ס' הרב לדיין השכירות חוזה את שהראה הדין בבית טועןב'

 תסתיים שהיא פירושה זמן לה לפרש בלי שאופציה השני( הצד את לשמוע )מבלי לו "פסק"ס'
 בגלל מהמושכר לצאת א' את לאלץ יכול שהוא לו ייפסק" הוא עוד שמשכיר. מראש הודעהלפי

 שא' עד בדירה והנאו החשמל את לנתק רשאי כך ולשם בזמן, שכ"ד שילם שלא החוזההפרת
 ממנה.יצא

 הראשונה, השכירות כמו תקופה אותה פירושה זמן לה נקצב לא אם גם שהאופציה טועןא'
 דעת על בסתם, הדירה את לשכור שממשיך שנה וכל אופציה. ועוד שכירות שנת עודדהיינו
 היה לא אילו זה כל תשס"ח. כסלו כא לפני השכירות מסתיימת לא ולכן היא. הראשונהשכירות
 תנאי את שינה שהמשכיר זה במקרה אבל השנה, בתוך השכירות תנאי את משנההמשכיר
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 תקופה התחילה השינוי של יום מאותו הרי השנה, בתוך השכירות דמי בהעלאתהשכירות
 יום. מאותו שכירות שנת לחשב ויש שכירות, שלחדשה
 השכירות דמי החזר דורש הוא הקרוב בחודש הדירה את לפנות צריך אכן  שאם טוען הואעוד
 בבנין. הבניה בגלל וסבל גאז בלי בדירה שגר חדשים אותםעבור

 דיןפסק

 ומנגד והמחסן, הדירה מהשכרת השוכר שקבל השכירות דמי לתשלום ההדדיות התביעותא.
 החדשים ועבור מנותק היה שהגאז החדשים עבור המשכיר עקבל השכירות דמיהחזרת

 בזו. זו מתקזזות בבנין, הבניה בגלל סבלשהשוכר

 עד השכירות דמי את לשלם ועליו  תשס"ח, כסלו כא ליום עד המושכר את לעזוב השוכר עלב.
 הפינוי.למועד

 יגר שמואל)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהםנ-(

 לדיוןהשאלות

 ופירושה. מקורה "אופציהי'א.

 תקופת בתוך או האופציה תקופת בתוך השכירות דמי את להעלות המשכיר רשאי האםב.
 בסתם. השכירותהארכת

 השוכר את להוציא המשכיר יכול האם אחת, פעם במועד השכירות דמי את השוכר שילם לאג.
 חוזה. הפרת בגללמהמושכר

 השני. הצד את לשמוע מבלי אחד לצד לפסוק לדיין מותר האםה.

תשובה

 טניס לחמם לטמעון כיתו סטכיר ר6וכן 6: סעי' סטו ס" כתו"ע כרמש נזכר רנו, סי' סרינ"ם נטו"תא.
 לסם6ר מכחו וסכ6יס מנזכר כמעון ירסס 06 סללו ססניס כל עכור ו6חר לו כתב וכסטר סלוני,כסך
 לסוגיתו מכחי וסכ" 6ני 6וכל ל6 ר~ופות, תניס עמר תסלוס עד שמו סוס כסך סנזכריס ככתיסולדור
 וכינתייס ודירתי. עגמי לקורך 6ס כי ומנחג דין כטוס ול6 כעולס, וענין טענם כטוס כידו ולמחותממס



גממונות

י

 עיי"ם. וכו'. ללוי ההם הכתים הנזכר ר5וכןמכר
 6ת הזכירו ל6 ם6ס דיניהס, עפ"י רנד עמ' ח"ה המספט" ו"עמק טו, סי' ת"כ ליעקכ" "מטפטיךורקה
 המקורית. הסכירות טל לתקופה זהה תהיה ה6ופ5יה תקופת 6זי ה6ופ5יה תקופתמסך
 סייך קינו הסכירות המטך ה6ופ5יה, תקופת חוס ל6חר כסתם הפכירות 6ת המטיכו ט6סונריה
 הריסונה. לסכירות הזהה תקופה כעוד עלמה הסכירות 5ת להמסיך כסתס טהסכימו hihלקופליה,

 ול5 להוליכו חוטט הממכיר היה ול6 הזמן הגיע ו6ס וז"ל: כתב הסוכר וכן ד"ה כ ק6 כ"מ המקיריב.
 ומו5י6ו טקדס הטכירות סך תכלי על דר הו5 הרי מזמנו, יותר לטס דירתו והתריך ל65ת חובטהסוכר
 והיינו , יוס טלוסיס טל מוקדמת הודעה כלי 6ף סמו5י6ו מסמע ע"כ. כסיר5ה. יו65 הו6 ו6ף כקירבההלה
 כח, סי' ת"ד לכ כן מאר"י כטו"ת וכ"כ ק5וכה. ם6ינה כטכירות כפילו וקינו המכס, כלי כו סדרמסוס
 סו. סי' ח"כ חו"מ לכ חקרי כסו"ת כהסכמההוכ6

 זה עם זה דברו ול6 מעט זמן עוד כו דר טנתו ככלות ס6ס כתכ כד סעי' מיכ סי' הטלחן כערוך6מנס
 לזה זה היודיעו רק לסחר, להטכירו הממכיר כיכולת וגס הטניה, הטבה כלות קודם ל65ת הטוכרכיכולת
 ט6ס ספג סי' כ"מ המרדכי דכרי על כ סי' הרמ"ח כטו"ת מכו6ר וכן סתם. טוכר כדין מקורס יוסמלוטיס
 טרקה bSb הכירותו זמן כלה מככר דוקק דהיינו די"ל המוכר, 6ת ממנו להו5י5 יכול מטכיר טל כיתונפל
 להודיעו. קריך סכירותו זמן סכלה 6חר מגס מהרמ"ח מכו5ר הודיעו. טל6 מטעס טסלעמוד
 דקינו ר5ו סי' חו"מ מהרמד"ס טו"ת עי' מקומה, עמו דבר ול6 חדטיס מבעה עוד כו לטפת המסיךו6ס
 ול5 חדפים טמעה ועכר לו ופרע 6חת פנה טהניחו טרקה הטוכר טוה לפי סטנה, תוס לפני להוליכויכול
 מהר"ט וסו"ת חריג, סי' מהדו"ק מ"י תמורת סו"ת ועי' כמנהגנו. ככתיס ט6טכ טרויה מסמך מקומהדכר
 6. ס"ק כ סי'ח"ד
 לדעת ולהכף, מכלן הפכירות דמי העלקת תוכע והמחכיר כטוק הכתיס טל הטכירות כ"הוקרו הדיןוהוך

 ערוך לדעת 6ך המכר, טל מידית להעלקת גס זכ6י מוקדמת, הודעה כלי מיד להו5י6ו מיכול כיוןהמקירי
 יוס סלוסיס עכור לפכי יכול קינו סכר לו להעלות 6ף להו5י6ו, כדי יוס בלואיס להודיעו ט5ריךהסלחן

מבהודיעו.
ו6ס

 דור"
 מד מ"ק טלג וסי' י ס"ק טיב סי' הט"ך פסק כסתס, כו דר טככר לחרי למפרע h~.hih העלקת

 כסתס, הזמן 6חר כו ודר לזמן סכרו ~oh ר5ד, סי' ח"כ הרטכ"6 תמו' כמס תעה מי' הריכ"םעפ"י
~"Db סי' סכירות הל' המחנחן 6מנס היוקר. כפי מהזמן יותר טדר מה כעד לאנות יכול קינו הוזל 6וטנתייקר 

 תנקי דעת על ומסתמק טניה כסכה מהטכירוהו דדוק5 כתכי כ מ"ק ט סעי' טיב סי' מטפט ודכריי6
 הכתיס נתייקרו 5ס כטתיקה, 5מ"כ כו דדה 6ף 5תת לטנה רק כפירום לו הטכיר ל5 5כל היה,הר5טון
 כ"מ טמחה מקיר רכינו כחי' וקילו ל. מי' ח"ה לליעזר 5ין ועי' כהם"ך. ודלף הטכירות, על להוסיף5ריך
 לבין הכתיס הוקרו כין חילוק טיט טכירות ערך העיטור טהכי6 רה"ג דכרי עפ"י כתכ ולנגלה, ד"ה כק5
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 6כל סר6טון, סטכר על סיס דעתם מסתמך מיוקר 6ת מיד תכע ל6 וסמסכיר סוקרו ס6ס ס3תיס,סוזלו
 סטכירות מדמי יותר לטלס חייכ קינו הסכירות 5ת למוזיל מיד תכע ל5 טסטוכר לע"פ סכתיס סוזלו5ס

טכטוק.
 נחטט קינו טכדי3ור, 3ססכמס טפילו 6ו טכטתיקס, 3ססכמס כדית לדור ממטיך טסטוכר דירןוכנידון
 וערוך סמ6ירי כמחלוקת תלוי לסולי6ו 63 ו5ס מקודמת, סק~ו3ס סטכירות כתנכי מחורטתכסכירות
 לסודיעו ~ריך סמלהן ערוך מכרעת ולפי יום, טלוטיס סל מוקדמת סודעס 3לי לסו~י6ו יכול obסטלחן
 למפרע, סעל5ס דורט ו6ס סטוק. יוקר כפי ולס53 מכלן סכר שעללת לענין וס"ס מרקם. יוססלוטיס
 ולילך. קלד עמ' ח כרך ירוטליס פס"ד ועי' nhr. לדרוס יכול סלינו טמחס מקיר רכינו סכריםכ3ר
 סמסכיר סל זכותו סחוזס לפי סרי 3מועדס, הסכירות סל סתטלומיס 5ת לצחר נוסג סיס סטוכר 06ג.

 דידן כנידון 6ך כמועד. שפילס ר5יס לסכיך מסוכר ועל סטכירות, תקופת כתוך גס מסדירםלסו~י5ו
 תביעת 5ת לדחות נר6ס וע"כ מלסלס, סתעככ מדוע סס3ר לסוכר יט or5 וגס פעמי, חד כציחורמדובר
 זס. כגלל סטוכר לפינויסמטכיר

 טסדכריס ומצחר ס. סעי' יז סי' וסו"ע ס"ז פכ"5 סנסדרין ורמיקס 5 ל6 וטבועות כ ז סנסדרין ע"ד.
 לפרטם. ~ריך 5ין רב 3י 3ר לכלידועיס

 לוין. דובאברהם

ב

 לדיוןהשאלות

 האופציה. תקופת בתור השכירות דמי העלאתא.

 קצוב. לזמן שכירות הוי האם שנים, כמה לעוד בסתם השכירות המשיך ואהי'כ לשנה שכרב.

תשובה

 לעיל סמ3ו5ר לפי מנס ס5ופ~יס, תקופת בתוך סטכירות דמי העלקת בענין b"D~St סמג"ד מט"בא.
 ס5ופ~יס תקופת טסתחילס מטכס 5"כ סקודמת, סטכירות לתקופת זהה תקופה סינס ס6ופליסטתקופת
 טניס כמס דכסעמדו h"D טי3 סי' סלמס כחכמת כתב וכדר כסתם, וכן ק~וכ, לזמן סכירות טוססרי

 סי' חו"מ סמסרטד"ס וכ"כ טנס, מדי סטכירות ומתחרטת ק~וכ לזמן טכירות f"o כלוס פירטו ול36סתס
 ןס3י6ורנו

~"sbo 
 כדבריו(. כ6ן טליט"5



הממונות

 ד5יירי הר5"ס מדכאי רריה דמ6י עליו ומקטה המהרסד"ס על חולק ח סי' חו"מ המלך כיח כסו"תכמנס
 מנהג ליכ6 6י מט6"כ hihl~h כתוך להו5י5ו יכול דקינו הרק"ם סוכר ולכן סלמה למנה לסכור מכהגטיס
 זה ומטעם לב, כן המהא"י מדכרי לדכריו רטיה והכיף סה5ריך ועיי"ם הטנה, כתוך גס להוויתויכול
 ל5 הסכירות תקופת חוס לך6חר כדירם דר ob סלמה למנה רק לסכור מנסג ם6ין דכמקוסמסיק
 טז. 6ות הגה"ט מיכ סי' חו"מ מטפט כקרח גס כתב וכדכריהס נוספת. לטנה טטכר6מרינן
 פ"ז מכירות סממל"מ וכרכרי מוחזק, דסו5 כיון סטוכר 5ת להו5י5 6ין פלוגתך דהוי כיון נרצהולמעמה
 דפלוגת6 דכספיק5 כוותיה, הלכתף ד"ה כ לכ כ"כ כהרטכ"ס הסוכריס פוסקיס חסל מס "הכיקה"כ
 עיי"ט. הו6, וימיד6ה עליו החולק התוס' כעל ר"י זולת למוחזק, הסוכרנחמכ
 קרקע דרכוות6 כפלוגתך דגס וסוכרים חולקיס טו ס"ק טיט סי' וסט"ך b"D מטו סי' מסה דסדרכיומגס
 כיון עכ"פ, י5, סי' חו"מ נזר 6כני כסו"ת פסק וכן הממכיר, כחזקת הי6 והרי עומדת כעליהכחזקת
 ממנו, מו5י6ין וצין עדיף תעסה ו6ל דסכ הטוכר, מיד להו5י5 6ין ע"כ המוחזק מיהו הפוסקיםדכחלקו
 ההיק. כעת מהוך מי כחזקת 5רע5 דמוקמינן קנד סי' רב לחס כטו"ת זה כנידון להדיץ טכתכוכמו
עיי"ם.
 6ת רכות מכיס סטכר ד6יירי סלמה דהחכמת עוכד6 כין לחלק דיט כ סי' ח"ה המטפט" כ"עמק"ו"ר
 ונתחדד סטר לל6 הטוכר דר מניס כמה כממך מיכן ולצחר כיניהס סטר עסו הר6טונה סטנה ורקהדירה
 כ6מ5ע הסוכר 6ת להו5י6 דלין זו כסנה גס הו6 רכן סוכר ולכן כרקבונה, טסיכמו המכס צותומצליו
 לומר יתכן כיניהס, הסכס לל5 חדסיס וטכעס סנה רק כו מדר ד6יירי המהרטד"ס כנידון מם6"כהמנה,
 סנים כמה זו כדירה נמ65 ככר מהמוכר דירן דנידון נרצה ולפי"ז הנ"ל. פומקיס הני עליו חולקיסדלכן
 כסלו. ככ"6 המסתיימת הסכירות טסת כתוך לסו5י6ו ד6ין כו"ע יודו הסכס,לל6

 קביעות ם6ין דכמקוס טמוכר ירצה כח סי' ח"ד לכ כן מהר"י כסו"ת דהמעיין כזה, לעיין ים עדיין6ך
 סירקה. מתי להוציקו הממכיר יכול מניס כמה הטוכר דר 6ס ויפילו לסכירות, מניס רקמימל

 הדרק 61"כ נפקק, ל6 ספיקה מידי עכ"פ הפוסקים, נחלקו זה כנידון דגס נקמר 6ס ד6ף לנוהעולה

 מוחזק הסוכר זה דכנידון פוסקיס הרכה כסס המסל"מ וכדכרי המוחזק, כתר ד6זלינן לדוכתךהלכה
 6ת להו5י6 6ין מ"מ המוחזק, הו5 מי הפומקיס דנחלקו ו6ף המכירות. טנת סיכלה קורס להוציקווצין

 מנתכ6ר. וכמוהמוכר,

 כד"צ וז"ל: מ"י סם המחכר דכרי ככלל וה"ז ק5וכ, לזמן סכירות הוי זו סכירות 5"כ להכי,וד6תיכ6
 ול6 להוסיף ל6 יכולים 6ינס הוזלו 6ו הכתים טנתייקרו לע"פ ידוע לזמן הטכירו 06 5כל סתםכהחכירו
 מע"פ ק5וכ לזמן סכרו 06 וכן וז"ל: סרוקם, הטוסות כסס ט סעי' טס סרמ"6 וכ"כ עכ"ל.לגרוע.
 עכ"ל. ההתנו. כפי רק למנות יכולין צינן הוזלו 16 הכתיסטנתייקרו

 יגר.שמואל




