
אמשטת.,ו

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור ממוטתווי"

 אחר שוכר של שכ"ד לשלםהתחייב
 -שע 1614 מס' ממונותתיק

 אלול( ט)מהד'

 הדיוןנושא

 בחוזה משקבעו סכום לפי בביתה, שעושה השיפוצים גמר עד ב' לגב' דירה השכירא'
 גרה ב' "גב' כתבה אשר ג' גב' אם בי עצמה, ב' גב' חתמה לא השכירות חוזה עלהשכירות.
 המחייב סעיף יש בחוזה חדשי". תשלום כולל החוזה של הענין כל על מתחייבת ואני הזו,בדירה
 השכירות. לתקופת מעבר בדירה נמצא אם למשכיר לשלם השוכראת
 שיסתיימו עד בלבד חדשים כמה של מוגבל לזמן שכירות על מדובר היה שמלכתחילה א'טוען

 ספורים מחדשים יותר הרבה בדירה לגור ממשיכה ב' למעשה אך ב', של בדירההשיפוצים
 בחדשים בהתחייבותה עמדה ג' גב' שאמנם אומר א' בשיפוצים. התחילה לא עוד שלהוכדירה

 החוב בכל ג' גב' את לחייב מבקש הוא היום. עד שהצטבר גדול חוב יש אךהראשונים,
 ולשכנים(. לדירה מזיקה ב' שגב' טוען )הוא מהדירה לצאת ב' גבי את לחייב וכןשהצטבר,

 להתחייב בדעתה היה לא אך חסד, בגלל ב' גב' עבור התחייבה שמלכתחילה משיבה ג'גב'
 ספורים. חדשים מכמהיותר

 דיןפסק

 השכירות. עבור שהצטבר החוב כל את לשלם חייבת ג'גב'

 הייזלר אהרן מרדכי)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לפס"דנירוקים

 כיון סתחייכס, ל5 זמן סרוס כך כל דעת מעל נטענס מסמיונ עומס לפטור יכולם o)'h ג' סגנ'גר"ס
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~finsc
 כ5ל הי0 זה סעיף וגס הסכירות, לתקופת מעכר 3דיר0 יסקר 6ס המוכר 6ת המתייכ סעיף ים
 ג'. ג3' מלכהתחייכות
 הסכירות, oftn על כלל מתמת ל6 ע5מ0 ממוכרת סתרי ער13ת, מדין לb'o 6 גי גבי טל זווהתתיי13ת

 המתחייב. כמקוס ע5מ0 0עמיד0 ג' סגכי כלומר ההתמיינות, על לכדת מתמה כ'וגו'

 אייכלר.טרדכי

ב

 לדיוןהשאלות

 פלוני. עבור שכ"ד לשלם התחייבותא.

 קצרב. שאינו בדבר התחייבותב.

תשובה

 מתם פלוגי 3ן פלוגי סכותה העד עפ"י מותם ס0סופר טג0ט מקוס 0: סעי' מס סי' תסוייט פסקא.
 עדותו לעסות עליסם העיר כני קeb 53 למתום, 015 פלוני 3ן פלגי 13 סכתו3 16 קולמוסכמסירת
 הכת"י עלמו 0מתתיי3 לוס דשיה מ ס"ק הממ"ע וכתב כ5ס. קינו עלי0ס קבלו % ו6ס כסר סעדכעדות

 וכתב רס3"6. וכ"כ מסגי, לחתום 5יוס פב"פ סכתם 6ו קולמוס כמטירת מתס פב"פ טכה3 3ממר"ס16
 רכזה מ O"Dהסיך

 6פי~
 דוקק מיינו תעיר 3ני ק53 ד3עיגן דה6 מהגי, ז0 מנהג העיר כני קפלו ל6

 hpll דהייט p"D 3 3ק5והיימ וכתג 3כך. עלמו סמתחייכ 0כ6 מסה"כ עד מפי עד סוי ד6ל"כ מסוסכעד
 לס יט לס כתב ל6 ד6פי5 לרטיה 6ל6 קינו דס61  סחתן  כסס 6חר ע"ז  onnr כתתה  כמו ר5יהנסטר
 כעינן ודקי 073 מייד 6יגו טפילו נממר"ס  16 נכת"י עלמו  לסתתייכ ~bs סיכה מסה"כ כי"ר,מתנקי
 מסוס ו6י כלס, נתתיי3 ל6 דעדיין כיון מעיד מסוס ל6 כז0 6ין להתוס %מר 1כטמ15ס ממס,חתימתו
 ס3תמימת עלמו לסתמיים 6337 וסוכר הק15היימ על חולק 3 ס"ק 3גתה'ימ 6מנס כז0. חייך ל6מלימות
 דהסלימ היכף דגסתפק תמם סי' סוף תייס כמקור ועי' קנין. לעסות סליחות מועיל ודקי קנין עוסהידו
 גתי3ות כמסוגם ועי' מהגי. 5י המכר כסטר עלמו חתס ו0סליח מממן מכר O"Ah1 המסלם סל כיתומכר
 63תרוגיס ועי' סלימות. ע"י 1ל6 ממס ידו ממתימת %6 הדס 3מיו3 מתמייכ דגיגו דעתו על טמ,רסם

 לח סי' יו"ט כעונג וכן ט"י, וערך לליעזר דמסק י0וד0, 3ית י5תק, נמל טעס, כרוך 0ג0ות כזס:בדברו
 ט סי' ומלה ממן מערכת חמד וסדי ub סי' ח"6 36רסס ודבר סלח סי' 16"ח נזר 361ני כן סי' כיג0קמרי

www.daat.ac.il  *  דעת - מכללת הרצוג



 גממינות

 ועוד. יד, סי' גיטין יוסף וכרכת 61ות
 כ', גכ' סל כהלימותה הסכירות מו,ה על מתמה ג' גב' מלכינורה כגיד"ד גס לכשרה תלוי יהיהוכזה

 nlntSa מועילה % ק15ה"מ לדעת 6כל לקנין, מלישת ומועיל קנין מהווה החתימה הגתה"מהלדעת
 5ששצב~א~אלמתימה.

 לו תן % סתתן מה כל ם6"ל כגון סערכ, הדכר ק5כ פירם טל6 מי יג: סעי' h~p סי' מו"מ נטו"ע פסקב.
 הכליס וכל כסס, תייג הערד זה 6ין להרמכ"ס ערכ, ולגי הקהו 16 ערכ 61גי לו מכור 6ו ערססגי
 התתיי13ת כדין ס סי' דלעיל כממלקת תליץ דוה טו p"D המייך וכתם גקטינן. והכי עליו חלקולמריו
 1. ס"ק טס כגתה"מ וכ"כ לטעון, יכול 6יגו לי קיס ד6פילו יכ ס"ק הם'יך כת3 ומס ק315, ם6יגוכרכר

 כת3 כה p~D קל6 סי' הממ"ע 6מנס הם"ך. נגד %זן דמלילה קלה סי' סוף r~wo5h מת"ס ש"תועיי

 nrrn ק5וכ ם6ינו 3סכוס 6ף ממתעתד כעלמך ד3התמייכות להסו3ריס ד6ף והר6כ"ד הטור למוןעפייי
 ס6ר מוריס ק5וכ ד6יט החסרון לזה וכה5טרף ל6סמכת6 דומה הערכות יעלס נתחייכ ל6כערכות
 כ ס"ק סו סי' 31ק15ס"מ ס, ס"ק ס סי' כתומיס הוכ16 הממ"ע ודהרי ההתחייכות, מהגי ד%הר6סוגיס
 1ם1'ית rfUp סי' יעקד 3ית 101"ת 6, סי' הקהל יריעות מו"ת וכ"כ קכט. סי' המלמן וכערוך מס,וכממוסו
n'rtcסי' מייד מהרם"ס 101"ת קסכ, סי' מ"ג מהדו"ק .op יכול דהערכ י סי' כהוגה כגוי כטוית וכתב 
 ק5וכ. סוייגו כדכר גתמיי3 דל6 כהסמ"ע לי קיס%מר
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