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1  ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממונותלדית
 אופציה עם שכירותחוזה
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 מנדל הר' ב"כ ע"י א',שבין:
 אש הרב ב"כ ע"י ב',לצין:

 הדיוןבושא

 על המדבר  בחוור 2 לסעיף א', לטענת ביניהם. שערכו חוזה עפ"י לשנה מב' דירה שכרא'
 סעיף ובנספח בנספחך כמפורט "ואופציה נאמר: שבה בכת"י תוספת  ישנה השכירות,תקופת

 אחת. שנה של נוספת בתקופה השכירות תקופת את להאריך הזכות תהיה שלשוכר נאמר1.1
 שהשכירות הרי נוספת, בשנה השכירות תקופת בהארכת רצונו על הודיע  שהשוכרומכיון
 המשכיר. של הבנק בחשבון הבאים החדשים לשלושת הכסף את הפקיד כבר והואנמשכת,

 בנספח - ידו בכתב הוסיף כן ועל האופציה, את לשוכר לתת הסכים לא שמלכתחילה טועןב'
 מיום דהיינו בלבד, חדשים 12 של לתקופה מושכרת והדירה נאמר: שבו 2.5 סעיף -לחוזה

 אך 31.7.07 תאריך עד נוספים שבועיים להשאר לשוכר  אפשרות  תינתן ד.15.  ד0.  ער ד.0615.
 זו. בתקופה הדירה שדורש דייר אין שאכן ידו בכתב מהמשכיר מפורשת רשות תינתן אםורק
  כניסה  עקב וו( ד.15  06. בתאריך דהיינו בזמן הדירה את לעזוב )?( מהמשכיר ויידרש במידהאך
 בלבד חדשים ל-12 הנקוב התאריך את לעבור תינתן לא הרשות אחר דייר של דרישהאו

 למשכיר והחזירה ידו בחתימת השוכר חתם הזה הסעיף על נ?(". 15.7.06 תאריך עדדהיינו
 לתקן ויש 07, במקום 06 שנת כשכתב בסיפא מוכחת סופר טעות לו שהיתה טוען ב'בפאקס.
 שיש הנספח של 1.1 בסעיף לכן קודם שמודפס מה על גובר זה סעיף ב' של לטענתובהתאם.
 התחתון", אחר "הולכים של ההלכה עפ"י נוספת, שנה של לשכירות אופציה אפשרותלשוכר
 על השטר בעל ויד המשכיר, הוא הנוספת לשנה בדירה המוחזק הרי ספק, זה אםוגם

  שבהם, בעיקריים לא גם החוזה, בתנאי עמד לא שהשוכר שמכיון טוען הוא עודהתחתונה.
 פעמים וכמה עדיין, שילם לא אחד חודש שעל שנקבעו, בתאריכים מסודרים תשלומיםכגון
 הדירה את להראות אפשרות ערב, ע"י שט"ח מסירת באי וכן ימים, בכמה התשלומים אתאיחר

 הוא עוד באמצעה. גם השכירות את להפסיק המשכיר של זכותו ועוד, פוטנציאליים,לשוכרים
 את לשנות - פוסקים כמה דעת לפי - זכותו האחרון, בזמן עלו  השכירות שמחירי שמכיוןטוען



 ירושלים - דיןפסקי

 לשוכר הדירה את להשכיר מוכן הוא זאת כל למרות השכירות. באמצע גם השכירותמחיר
 הכסף הפקדת על בשוק. כיום הנהוגים המחירים לפי חדשים, תנאים עם חדשהבשכירות
 עבור הכסף את מקבל שאינו המשכיר מגיב הבאים החדשים לשלושת שלו הבנקבחשבון
 הבאים.החדשים

 מתאים שפירושו וטוען המשכיר, של ידו בכתב שנכתב לסעיף ב' שנותן הפירוש על חולקא'
 אם רק מדברת והתוספת נוספת, לשנה השוכר של האופציה זכות על לכן קודם שנאמר מהעם
 שהוסיף שבסעיף טוען הוא עוד בלבד. לשבועיים אלא נוספת לשנה אופציה השוכר יבקשלא

 של החתימה אחרי הכותב ע"י שתוקנו מציאותיים, בלתי תאריכים נכתבו ידו, בכתבהמשכיר
 עדיין שילם שלא הטענה על זה. לסעיף להתייחס אין וע"כ וזיוף", משום בו  שיש דברהשוכר,
 דמי חשבון על וישפץ  שיתקן המשכיר עם בהסכמה היה שזה השוכר משיב אחד חודשעבור

 התשלומים כל את בזמן העביר שהוא השוכר משיב בתשלומים שאיחר הטענה עלהשכירות.

 בבנק. אותם הפקיד שהמתווך עד קצר עיכוב שחל ויתכן בבנק, אותם יפקיד שזה כדילמתווך

 משמע אלו הפרות בגלל השכירות ביטול היום עד תבע לא שהמשכיר שמכיון טוען הואעוד
 שוכר. לאותו חדשה להשכרה הסכמתו גם מוכיחה וכךשמחל,

 אותם. שתבע המכתבים כך על ויעידו ההפרות על מחל לא שמעולם משיבב'

 ימים כמה שהות בגין השכירות מחוב לעצמו שפרע ש"ח אלפי כמה לו יחזיר שא' ב' תובעעוד
 לב' שהות היתה בטרם שעוד א' טוען השכורה. בדירה המים בצנרת קלקול בגלל מלון,בבית
 עשה הקלקול, את לתקן שהות לו היתה ובטרם בצנרת, הקלקול על הדברים נכונות אתלבדוק

 בער"ש קרה שהקלקול משיב א' השכירות. דמי חשבון על יקר מלון בית ושכר לעצמו דיןא'

 הקלקול. עם בשבת להשאר יכלולא

  במוערי עמד לא א' שאכן והוכח ב', לטובת שהפקיד התשלומים על הבנק אישורי את הציגא'
 לחוזה. בניגוד לתיקונים, לו שהיו מההוצאות לעצמו קיזז ונםהתשלומים,

 דיןפסק
 המחירים לפי חדש שכירות חוזה על השוכר יחתום לא אם המושכר לפינוי המשכיר תביעתא.

 מתקבלת. בשוק, כיוםהנהוגים

 יקר, מלון בבית שהייה לצורך א' ע"י שנוכו השכירות דמי להחזר המשכיר. תביעתב.
 מחוץ לשהות השוכר נאלץ בהם ימים אותם את  השכירות מדמי לנכות יש אךמתקבלת,

 .למושכר

 דומב חיים שמואלנ-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(



גממונות

 לדיוןהשאלות

 בהלכה. מקור לה יש האם שכירות", להארכת "אופציהא.

 מכריע. מה בשטר, סעיפים שני בין סתירהב.
 השכירות. את להפסיק המשכיר זכאי האם התשלומים, במועדי השוכר עמד לאג.
 השכירות. דמי את להעלות השוכר חייב האם השכירות, תקופת בתוך השכירות דמי עלוד.
 חייב האם לתיקון, עד ימים כמה למשך ממנו לצאת נאלץ שהשוכר באופן המושכר התקלקלה.

 חלופית דירה עבור לשוכר לשלם המשכיר חייב והאם ימים, אותם עבור השכירות בדמיהשוכר
 ימים.לאותם

תשובה

 טניס לחמס לטמעון ציתו סטכיר רבוכן 5: סעי' טטז סי' כטו"ע כרמ"ח סוכך רנו, סי' סרי3"ט 3טו"תא.
 למסקר מכחו וסכ6יס מנזכר טמעון ירכס ob סללו מטניס כל עבור וצחר לו כתב וכסטר פלוני,כסך
 לסו~י5ו מכחי וסכך 6כי 6וכל ל6 רצופות, טניס עטר תבלוס עד עלמו OtO כסך סנזכריס ככתיםולדור
 וכינתייס ודירתי. עלמי לצורך 06 כי ומנסג דין כסוס ול6 כעולס, וענין טענם כטוס רידו ולמחותמטס
 עיי"ט. וכו'. ללוי ססס סכתיס סנזכר ר5וכןמכר
 קטו סי' חו"מ סלמס כיח טו"ת סי' סר5טונס, עס 5מת סכירות סטניס סטנם טל סטכירות נחטבתו6ס
 קיט. סי' חו"מ טפס 35ן וטו"ת 3, 5ות קנ סי' ח"6 יוסר וצמרי 6, סעי' סטו סי' פתיסומנחת
 סכל מנס, ומלמטס מ6תיס מלמעלס מ6תיס, ומלמטס מנס מלמעלס כו כתוב כ: קסס 3"3 3מטנסב.
 מעליו. מן ילמד סתחתון מן 6חת 6ות תמחק ט6ס מעליון, 6ת כות3ין למס 6"כ מתחתון. 5חרמולך
 )טניסס( לקיימם ו6יפטר 5חר ד3ר ולמטס 6חד דכר מלמעלס 3ו כתוב סיס ס: מעי' מ3 סי' כטו"עופסק

 6יפכ6 15 מ6תיס ולמטס מנס למעלס "כתוכ כגון זס, 6ת זס סותרים סם oh 35ל 5ותס,מקיימים
 3ו כתיב סיס ah 5כל כחכירו תלוי bo כם6ין סתחתון 6חר טסולכיס כד"צ וכו'. סתחתון 6חרסולכיס

 על מסטר 3על דיר "3טניסס ספחות טסו6 מ6ס h~h גוכס צינו מ5ס טסס מ6תיס 5ו מ6תיס סססמ6ס
 ולדעת 6ותס, מקיימיס ס ס"ק הממ"ע לדעת בדוחק, לקיימס כט6פטר וסט"ך ס0מ"ע ונחלקוסתחתוכס.

 טל6 כ, סד דף ד כלל ס"5 מהריכ"ל כטס ס 5ות סגכ"י ככנה"ג וכתכ 5ותס. מקיימיס 6ין ט ס"קסם"ך
 )ועי' יתירק ליסנ6 סוי דל6 סיכל h)h לותן מקיימין סלסונות סני לקייס דיופטר דסיכ6 ססגסותכתפו
 כמנס דוקק 6ו מילי 3כל קמור Of דין 5ס למסתפק דיט לט מי' סוף חסני חוט כטס ג O"Dפת"מ



 ירושלים - דיןפסקיד

 סל חכית למעלה כתב 6ס 36ל מנה, מ6תיס ככלל טים ומ6תיס כמנה 6ל6 סייך טילינו ס6פמרימ6תיס,
 פסול(. טהו6 6פמר טמן, מל ולמטהיין

 כנספח, כמפורט 6ופ5יה יט הסכירות זמן מעל החוזה כגוף ככת"י המוכר הוסיף דירן כנידוןוהנה
 נוסף סעיף הממכיר הוסיף הנספח, ובסוף נוספת, סנה טל 6ופ5יה לסוכר טיט 1.1 כסעיף נכתבוכנספח
 ליוס "עד כלכד חדטיס 12 סל לתקופה מוטכרת מהדירה כותב הו6 ובו 2.5 המספר תחת ידוככתכ

 הנקמר 6ת סותר זה סעיף המבכיר. כרסות נוספיס טכועייס להסקר לסוכר ספסרות עם15.7.07"
 טהטכירות כתוב למעלה טהרי נוספת, למנה 6וס5יה על והן הסכירות, תקופת סיוס על הןלמעלה
 לו טיט כתוב למעלה הקופליה, וכענין כ-15.7.07, מסתיימת סהי6 כתוכ ולמטה כ-31.7.07,מסתיימת
 ו6י הממכיר. כרסות נוספיס סכועייס המוכר 6ת להמ5יר 6פסרות לו טיט נכתכ ולמטה למנה,5ופ5יה
 לייסכס לפטר היה 6ס וגס התחתון. 6חר טהלך ומנה מ6תיס כמו זה והרי כדוחק, ל6 גס ליימכסלפטר
 כתכ סרי וכקן הלטון, מייטכין 6ין יתירק ליסנ6 כתכ ם6ס מהריכ"ל כטס הכנה"ג כתם הריכדוחק,
 קריך. היה טל6 דבר הסכירות, טנת מסתיימת סכו היום 6ת ספירט בכך יתירקליטג6
 מהווה יד ככתכ התוספת מודפס, הר5טון והסעיף ככת"י, נכתכ הלחרון מהסעיף מכיון ועוד.ז6ת

 לחרון. למון 6חר לילך ים וע"כ לפרט, רק ול6 ולקכוע, להכריע מכלההוכחה
 ימים, כמה מל כליחור וסילס הסכירות מל התטלומיס מועדי על טמר ל6 מהסוכר הדבר נכון 6מת 6סג.
 ר6יה להכינן המוכר ועל , המכירות תקופת כתוך גס מהדירה להו5י6ו המחכיר מל זכותו החוזה לפיהרי
 כמועד.ססילס

 "מחל, מסמע מיד הו65תו 6ת תכע ול6 כמכירות להמשיך לו תיפצר סהמטכיר הכיון הפוכר מטועןומה
 קטו. סי' חו"מ מלמה כיח טו"תעי'

 הכתיס טנתייקרו t"Dh ידוע לזמן המכירו 05 6כל סתס, טהמכירו כד"ק י: סעי' טיש סי' כמו"ע פסקד.
 הו6. ממכר ליומיה דטכירות כ6 ס"ק כהגרען וכתב לגרוע. ול6 להוסיף ל6 יכוליס אינס הוזלו16

 בו, לדור ממוכן טהוhSh 6 קיים הו6 6ס וכו' לזמן לחכירו שית המטכיר יז: סעי' מיכ סי' כטויס פסקה.
 מכיתו להוסיף מחוייכ דקינו י6 ס"ק כנתה"מ וכיקר מוקדס. סכירות כידו יט 6ס לתקנו המשכירחייכ
 Of דמכית הוOf ,5 כית דככלל לו, מטועכד זה מכית הטכירות דמי מ"מ רק לו, סעכד זה כית רקדה5

 דמכ"ם מוכח וממילא "קכל, טכירותו מדמי לתקן המשכיר על הפכר הקריס ככר ד6ס כתכ ולזה6תי,
 oh לתקן חייכ אינו מכיתו להוסיף 6כל שכירותו, מדמי לתקן הטוכר סיכול הסוכר כיד הטכירות דמי5ס
 תקטן. סי' hnO סי ותמורת טס פתיס ומנחת המטפט קולס ועי' סתס. ככיחל6

 כית לו 6מר 6ס הסכירות ימי תוך ונסכרו 6לו ויכריס הממכיר תקן הרמ"א: כתכ 6 סעי' סיד כסי'והכה
 דחייכ הנ"ל מיכ כסי' הסו"ע לפסק סותר רזה 6 ס"ק מס כק5וה"ח והקשה 6חר. לו להעמיד קריך 6יןזה

 ונטמר דוקק, דלקו טס כממ"ע כתכ ככר מוקדס, מכירות לו ים oh כטו"ע טכתכ ולע"ג לתקנו,הממכיר



הממונות

 5. מעי' סיד סי' סי וערך ל, סי' חו"מ הטרון חכ5לת טו"ת ועי'כ5"ע.
 ל65ת ונוילן יום, כקותו 6ותס לתקן מיה יכול ול6 כער"ם ה5ינורות מנתקלקלו טוען מהסוכר דירןוכנידון
 לו היה חל6 הממכיר טענת מתקפלת מהמכירות, סמלון דמי 6ת וניכס מלון, וסכר ימים לכמה הכיתמן

 לתקנו, היה ועליו המטכיר טל מזלו כגלל נגרס ככנרת מהקלקול קבע מי כי עלמו, דעת על ז6תלעטות
 סמטכיר מל חוכתו זו היתה 6ס וגס 6ותס, מקלקל טימוט כלכרת טהטתמם המוכר כגלל Of היסקולי
 נגרס טהקלקול יוכח 6ס מלידך, 6ך המטכיר. חסכון על יקר מלון לבית ללכת לסוכר הרטה מילתקן,
 מכהם ימיס 6ותס עכור הסכירות כדמי הסוכר 6ת לחייכ 5ין לתקנו, חיה ועליו המטכיר טל מזלוכגלל
 קלקול. קותו כגלל הכית מן ל65תנ6לן

 לוין. דובאברהם

ב
 סעיף טהומיף מטוס 6, טעמים, מטני לסוכר  טנתן  סיופליס  וכות הכמלס  סתטכיר  סיוען סט5לס3ד3ר
 מעיף 7.פ3. עד כסכועייס לה6ריך ויוכל 15.7 כתקריך נגמרת טהטכירות כתב וצו לחוזס, לנספחככת"י
 ט6ס מפורם והיה סתמלומיס מדר 6ת מפורט היה וכחוזה סיות כ, הקופליה. זכות 6ת מבטל לטענתוזה
 מחילה, כל סמסכיר כטתיקת טלין כחוזה מפורם תנקי היה וכנוסף חוזס, ספרת זה סרי הכסף יפקידל6

 ההוכחה. חוכת מוטלת מי על ושטללה כמועדו. הכסף הפקיד טל6 טועןועכטיו
 יט וכסוף לקופליה, לפטרות לסוכר סיס כתוכ המלכתחילה כחוזה, לכפורה סים הסתירה כרכרתטוכה:
 הקמור 5ת מכטל זה טסעיף ככת"י כהוספה כמפורט נכתב טל6 סכל כרקה הנה המכועייס. לגכידו"ד
 כחוזה המכו6ר לפי ה6ופ5יה מזכות והיינו סניסס, 6ת לקייס מ6פמר נר6ה 6ופ5יה, זכות לו סיםלעיל
 לפשרות לו נתן וע"כ כ-15.7.07, הי6 הסכירות תקופת ומיוס 31.7.08, תקריך עד 1.8.07 מתקריךהי5

 הקופציה. זכות 6ת מימם טל5 כצופן גס כסכועייס הסכירות 5תלהצריך
 מל6 נרצה כתכ ל5 וזה לכתוב המקוס טמנהג כיון י"ל וכזה לו, O"D מכ סי' ao"1 מדכרי לדברינוומקור
 סיות 61"כ עיי"ט. כזה סקריך ועוד ג6וניס, טל כתקנתן יודע היה 66"כ הט"מ, כדין h~hנמתעכד
 מיס כצופן 6כל הכתב, על קו ממעכיר "ו כפירום כן כותב לעיל הצמור 5ת לבטל כסרו5ה נוהגיםוכסיוס
 הקופליה. 6פמרות קיימת וספיר לעיל, מס6מור לחזרה הוכחה כל 6ין הסתירהלייטכ
 כידו 5ין ו5ס כזמנו, וטילם תנצו טקייס ההוכחה חוכת מוטלת הטוכר על הטניה, סט6לה לגכיוקולס
 טנתקייס נו: ס"ק מו סי' כנתה"מ המכו5ר עפ"י וזה חוזה. הפרת כ6ן טים לטעון המטכיר יכוללהוכיח
 כטכ מהוך תנצי 6כל תנקו, "קיים רציה להכיל התנצי כעל על ועמס כקוס טהור תנצי ודוקקהתנקי,
 דלהכ5 כתנאי ודוקק קו[. O"D ]ט"ך תנקו על טעכר רציה טיכי5 עד עסה "ל6 כחזקת הו6 הריוק"ת
 O"D ]כי6וריס תעטה ו6ל כמב מהוך מפילו התכמי, מנתקייס לככר המלוס אריך לעולס דלעכר כתנאי6כל
 כן. כחוזה להדיך וכתוכ היות מחילה טענת כטתיקתו לרצות ואיןכג[.

 אייכלר.מרדכי




