
אמממות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממיפתלייט

 תשלומיו את משלם שאינו דירהשוכר

חי"
 -עא 53ת מס'  ממוטת

 סיון( סו)מהד'

  הדיוןביעותם

 אינו שכ' א' טוען השכירות. בחוזה שקבעו התנאים עפ"י לשנה, לכ' דירתו את השכירא'
 החשמל הארנונה, את החוזה עפ"י לשלם חייב וגם האחרונים בחדשים השכ"ד את לומשלם
 בי את לפנות תובע וצו  היוטן ער  שהצטבר  החוב את  תובע א'  שילם.  טרם והוא וכוי,והמים

 בדירה לגור ימשיך שהשוכר הדין בית יפסוק אם וגם החוזה,, של יסודית הפרה בגללמהדירה

 להמשיך מוכן שאינו משום השכירות, שנת בתום הדירה את לפנות דורש הוא חובו, אתולשלם
 לב'. הדירה אתולהשכיר

 שנאלץ לאחר לעבוד שהפסיק בגלל זאת ומתרץ האחרונים, החדשים של השכ"ד בחוב מודהב'
 שהחליט עד קיצוני כמוסלמי וחי בירדן שנולד מספר הוא נפשו. מבקשי מאימתלברוח
 ומתפרנס מצוות שומר הוא ולדבריו הגיור, במינהל עשה הגיור את לירושלים. ועברלהתגייר
 10.000 ישלם הוא החדש מהמעסיק שיקבל ומהמשכורת לעבוד שוב התחיל לאחרונהכבנאי.

 התקשרה הדין בית מזכירות פלוני. במקום פלוני הרב הוא שלו המעסיק )לדבריו, למשכירש"ח

 כמו בכלל(. כזה בשם עובד להם ואין פלוני, ולא אלמוני הוא הרב ששם והתברר מקוםלאותו

  ומזה ש"ח,  42.000 חייב לז שנותר שלו הקודם המעסיק את מחר" "כבר הדין בבית יתבע הואכן

 שנת גמר שעד ומבטיח בזה(, גם שיקר שב' ומתברר הגיע )ה"מחר" החובות שאר אתישלט

 הכל. את ישלםהשכירות
 בחוזה, כך על שהתחייב זכר שלא משום שחייב, ידע לא שכלל ב' טוען הארנונה לחובבאשר

 את לשלם מהעיריה דרישה קבל לא כלל והוא הארנונה, את המשכיר משלם כללובדרך
 ישלם. אכן והוא כך, על שהתחייב מודה הוא החוזה, את שרואה עכשיו אךהארנונה.

 לממש יורשה שאז לו השיב הדין ובית בהתחייבותו, יעמוד לא ב' אם יקרה מה שואלא'
 ב'. לי שנתן הבטחון צ'ק אתבערכאות
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 דיןפסק

 את ומקבל המשכיר, לטובת השוכר של ממשכורתו ש"ח 10.000 מעקל הדין ביתא.
 לא ובאם השכירות. שנת סוף עד המושכר על חובותיו כל את לשלם השוכר שלהתחייבותו

 בי. לו שנתן הבטחון צ'ק את בערכאות לממש א' יהיה רשאי התחייבותו, אתיקיים

 השכירות. שנת בתום המושכר את לפנות השוכר עלב.

 דומב חיים שמואל)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 בירושלים. דירה לו להשכיר מותר האם הגיור, במינהל שנתגייר מי".

 בנכרי. מקרקעין שכירות קניןב.
 מושכרת. בדירה הארנרנה חובג.
 בערכאות. מגוי תביעהד.

רנשובה

 מרן סורקת עפ"יא.
 סגריס'"

 ונסיות פסולים טסדייגיס מסוס גיורים היגס דין כתי 5ותס טל סגיוריס
 (סומי "מהלפת בורך סיס טסגיור כמקרס וכפרט תרכו. עמ' י6 כרך ירו"ליס פס"ד עי' גיור.דייגי

 וד"ל. כטמון,מטעמי
 מסכירין כ"י קומר יוסי ר' ר"מ, דירי וכוי יסרבל 11hs כתים לכס מטכירין 6ין כ: כ כע"ז טסינומגס
 עכורת לתוכו מכניס טס61 מפגי קמרו דירס לכיח ל6 לסטכיר ט6מרו כמקוס 6ף וכוי, כתיםלסם

 יוסי, כר' ס)כס טמ61ל 6מר יביס רב "מר 6 כ6 סם וכגמי ניתך. 6) תוענס תג" % ט;6מרכוכניס,
 וכו', כהי וסדות כתים לסס מוכרים 5ין ה: סעי' קנ6 סי' יו"ד 1"1"ע מ"ג פ"י ע"1 סרמכ"ס פסקוכן

 חגייס ao5 תתן % תהגס 1ל5 סנ6מר לסס מוכרים 6ין מס ומפגי וכו'. יטרלל שרן כתיס לססומסכיריס
 ל5 לססכיר תסתירו כמקוס 5ף ד: וכסלכם h'o. ערקי יסיכת יסיכתן קרקע לסס יסים ל5 ס6סכקרקע,
 כיתך. 5ל תועכם תכיף ל6 וג5מר כוככיס, עכורת לתוכם מכניס טס61 מפני ממירו דירסלדית

 עכוייס סיד 15 כוככיס סעוכדי לצין יטרלל סגלו כזמן 6ל5 למוריס סקלו סדכריס כל 6ין סם: 1וכסלכס



 גממונות

 ו6פילו סיגינו, כוכ3יס עונדי לסגים לגו לסור עליסס תקיפס ימר6ל סיד כזמן 36ל יטרלל, עלתקיפס
 מ15ות טבע עליו סיק3ל עד hih כ6ר5גו יעבור % כמהורס למקום ממקום עוכר 6ו ערקי יסי3תיוטב
 כ6ר5ך, יסכו ל6 כת3: סטו סי' סטלס וכיר6יס "עם. לפי ויפילו 63ר5ך יסכו ל6 סג6מר גם, 3גי"ג5טוו
 "דם ומהטיחי רטעיס למטיס nsc5 יניתו סל" תקיפס יטרלל יד כסיות וסזסיר ס6דס ל3 יודעי51רגו
 חיגו מענין סכל לע"פ לי, חותך ימטי"1 פן 63ר5ך יטבו לח סמטפטיס וקלס כפרסת דכתי3 יטרלל,כקרן
 הכמיס חמרו תולדס סממטי6יס, כל טרי3ס למדנו לי שתך יתטיח1 פן דכתי3 כיון קומות, 3ז' h)bמדכר

 סרמכ"ס על סר36"ד 3ססגות עי' 6ך ממעטיסס. ילמוד טל6 סי"כיר עד כוככיס וכעובדי 6 ס33עירוכין
 עממין. כוי hih היגו זס ט6יסור י, כ דכריס עסית ורמ3"ן 3, מס גיטין ורט"י מט, להוין וסמ"גטס,
 סרמכ"ס דעת מכיכר חמועס ביכין מג סי' תכמיס ממנת 3מס טס סיר6יס על רקס תועפותועי'

 עממין. כוי דוקה ל6ו סו6טס6יסור
 עבודת לתכנים גוסגין ha'1 כיון לדירם חף לסטכיר נסגו וסחידנ6 י: מעיי קנ6 סי' יו"ד כטו"עו3רמ"6
  קגיח, לח טכירומ ד%ידן נסי סרוקם כתב טדי ו3תירון מס. ע"( ורב"ט כתוס' ומקורו 33תיסס.כוכ3יס
 לסו5י6ו יכול היגו מטכיר מל כיתו נפל 6ס וחף כמכר, ליומה סכירות וכדיניסס תקיפס הומות מידכיון
 וככי6ור טס, כט"ך or תירון וסוכה כמכר.דמוי

 סגר""
 מס מכו6ר סרחים דברי טלפי סטיך וכתב טס.

 לע"פ 3ו, זכות לימר6ל 61ין כוככיס סעו3ד 1h)pt כיון שדירס, ויפילו לעכוייס למכור טמותר הכ"ימכתב
 כס. לן ליה 6ליליס כוככיס סעוכד כוטמכגיס

 מפור" כסרי51"3,
 Sh תועמס תכניס ל6 מחום ול6 תמגס, ל6 מטוס לנכרי 3ית למכור ט6סור 3ממנס

 נקרקע, מגייס למס נותן סמכירס ע"י סוף סוף ריתך נקרץ ל6 16 כיתך ;קר6 חס לי מס 61"ככיתך,
 "יגס  ~(srr וסר6"ט וסתוס' מסרמ"6 סקל קט עמ' 1 כרך ירומלי0 פס"ד ועי' מכירם. 6ט1 מרווכסכירות
 טכירות וגזרו תמרס, % מחוס דירס בית לסס למכור המור 63"י ולעולס כהו"ל, רק hih 63'יימד3ריס
 שחיגו הפילו לנכרי עיס"ק כירוטליס דירס למחכיר שטמרו פוסקים כמס 3טס טס פס"י ועי' מכירת.6טו
 לשיתו. ע"(מכניס
 חיסור סחין 163פן מדובר מדר3גן %6 קינו לנכרי סטכרס ס6יסור טהמרו טמס מס סי' יו"ד hrrtfnועי'

 עובדי לגרם תקיפס יטרלל יד טלין כזמן הו קומות, 3ס6ר סרחכ"ד %עת ומיינו נחרן, יטינתונסגמתגו
 סרמ3ייס כן פירם וככר ומדם, בית לו לסטכיר מותר יוסב סוף טע"כ וכיון סרמכייס, ~עת מ6ר5גו,ע"(
 סס. ע"( כסל'עלמו

 טכתכ תומד מגר גרע ל6 סרי בי"ד, חיגו ממגייר טס3י"ד מטוס פסול סטוכר טל גיורו חס גס1לכ16רס
 טחין ח% יטרלל. כקרן סיגינו לסוטינו %ו "מותר לסי תומד סמו נקרץ ולמס ס"( פי"ד 6סו"כהרמכ"ס

 ורמיקס 3 סד ע"( 33ריית6 ט6מרו .כמו גה, כגי מלוות סנט שלכלת בי"ד קריך תוסב גר שסרי די,3זס
 בספר ז"ל מסוגיכז' סרב מרן הכיקר כמו 3זס וסנדר ח3ריס, גי כפני עליו לקבל וקריך היי: פ""מלכיס
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 ועי' עייייט, עליו סמלה גרות דין מלות היח תוסב גר טל מלוות דקכלת קו, עמ' לדוד מכתםהזכרון
 טנולד, כקטן הוי הוטכ דגר מכו6ר פיד כייס להרטכ"6 טכתוה"כ י6 חות יכ סי' כ"מ טיעוריסקונטרסי
 טל כנייד טקכל ה61 תוטב דגר 6 ט מכות ריטכ"6 ועי' כמקלת. גר טס מלות עליו דמע מסוסותייגו
 16תס טמקייס לן דקיס h~h כבי"ד קנלס ט% ה61 גמ וכן גם, כגי סג5טוו מ115ת סכע לסייסיסרבל
 לו חין תוסב גר מקכלין סחין נוהג היוכל טלין כזמן לפי"ז ועומס. מ5ווס טחינו כמי כס נדון 1ס1חמעלמו
 כדעת הייו פ"י ע"( הכ"מ טלדעת h~h בי"ד. חיגו כפגיו סקכל כססכיייז וכפרט כח"י, יטיכסהיתר

 מוגעיס חין כ(ה"ז ו6ף כי"ר, כפגי מלוות (' קכלת בריך "ין יסרבל כקרן יטיכה היתר לעניןסרמכ"ס
 דחף מטמע הגיל 6סו"כ טמסרמכ"ס כ(, 16ת ירוסליס מכון )מהד' 5ד מ' מנ"ה )ועי' כברן יסיכסממנו
 כטוהיס 6ג1 6ין קכלה דכל6 ג חות מה סי' יו"ד כמזו"נ וכ"כ כי"ר. כפני קכלס בריך ח"י יסיכתלעגין

 כל דלעגין הרמכ"ס, על החי רי"( מרן הי' הספר כסוף הגריייז כתב וכן כסס. כקימן 6גו וקיןכ(סירותס
 תוטס, גר מקכלין 6ין נוהג היוכל סחין כמעה הרמכ"ס דלדעת כ"ג מסהר כהן מלוק  תוטס יגרהדיגיס
 עפ"י )ככה"י( סם ע"ז סרמכ"ס על 51"ל ל6חמו"ר לוי דברי עי' 6ך דעלמח. כע"נ סו6 דהריוממילך
 טמפורט כמו תטוכה, מדין ד,ה %6 תוטכ גר מדין ,ה 6ין מ115ת טכע דקכלת פ"1 מלכיס הל'סרמכ"ס
 6ין תטוכה" עוטיס "טקס מלמד תועכותס ככל לעסות למכס ילמדו לח 6טר למען ים כ דכריסכספרי
 כדכתיכ עכר מדין 1(ס תסוכם, מדין 6לח גרות מדין ,ה חין מ115ת טקכלת מפורט הרי ע"כ,גסרגין,
 כ(. בג גיטין רט"י ועיי כרית, כני גקרחיס טהס ככרית לעכרך מימך ט61כ עד עליךממוטב

 מקורסה דירוטליס סילד פ"י( סכחירס בית כרמכ"ס כתכ הרי כירוטליס, סמדוכר זידן כנידוןכמנס
 דוד מסדי ועיי יד, כד דכריס כספרי ומקורו תוסכ, לגר מקוס כס גותגין סחין ממוקפות העיירותמטלר
 ילקוט על לכרפס כרית עי' חך סמקוס, קדוטת olen ח1 מלטמאות נזהר סוייגו לפי ה"כ פיוגגעיס
 כירוסליס, ליסכ יכריהוהו טל6 לומר רק כירוסליס תוסכ סגר יטיכת לאסור כ6ס לח דסדרטה טסדכריס
  מגרעין 6ין מככר לו יט 06 6כל כירויליס, מקוס לי  ליחן לסור o)nhc 5ט סי' מ"ר  מלכיאל זכריועי'
 גר סנעסס ומיינו בס, ליטב כרי טנתגייר דוד  ופלורות  סרלכ"ג  סכתכו ד6רווגס מס6 כדמוכמ16ת1
 סתימות.  בין hpt1 סו6  טס6יסור ככ סי' מי"ג אליעזר 5ין ועייחייב,

  יססכירית 6ומריס  6נ1  מפורי  סססס ב14 ,תרי בס לשר  וממטיך  לומן רירת  סיכר  יטרלל מנסב.
 ול6  מזמן סגיט 061 11"ל: כתכ סמובר,  וכן ד"ח ב סי כ"מ מקירי עי'  onth  ,oth)no רעת עלמשטיכס
 על דר הזח הרי מזמנו, יותר לטס דירתו וסקריך ל65ת הוסט הסוכר ולח  לסוליתו חוטט סמיכירסיס

 על כ סי' מרמ"ח סוית ועי' ע"כ. כסיריוס. י651 סו6  ו6ף כייר5ס חלס ומוליכו  יסדם  סיכירות סךתגחי

 כת, סי' תייר לב  בן מסריי  טי"ת ועי' הודיעו. סל6 מטעס  סס לעמיד  טרלס 6ל,  טכירותו  ומן  כלסככבר ריסי רסיינו רי"ל  סיוכר, ית  מחיו לסילי6  יכיל מטכיר סל  כיתו נפל ט6ס  ספג סי' כ"מ ממרדכידכרי

 כר. סעי' טיכ סי'  1nSco יערוך סיי סי' 3rrn חי"ר לב תקרי כיי"ת נססכמססיכי



הממתות

 מטר כלי נוספת לסכירות לו קנויה אינס כס, לגור והמסיך ל,מן כסטר מיטר"ל דירס טטכר סטיוגראס
 לפי ח, סעי' ק5ד סי' כטו"ע רמ"א עי' כמטר, h~h קרקע כסכירות קונס סחינו ספוסקיס לדעתמדט,
1'hcועי' סיטר, על 6ל6 סומכת  דעתו r"w שיטרלל קונס סיסר6ל כמסוס 6ף  מרין  סכן ים וכסגריך 

 ככסף. סרסעבסכירות
 מי על חל סחרגוגס ממוכ לו פמוט מסיה ז"ל, מ6"מו"ר פח-פכ עמי כ כרך ירוטליס פס"ד ע"ג.

 סלו. סגוף סקגין מי על סמל רכוס למם כניגוד המוכר, וסוף פירות, כקנין כדירםטמטתמט
 ע"י למלם נדרם ט% שמוכר טל טענתו סחרגוגס, כתטלוס סטוכר סתמייכ הסכירות טכמו,ס דירןוכנידון
 טענם. o)'hמעיריה

 עס ~זן מתירו דלח וסטחילמות מופטיס פרטת ממדרם עפ"י כתב 1 סי' ממטולם סטור מייד כת"כ"ןד.
 אכל כי"ד, עפ"י לי"רחל פורע 1חינ1 דיגה טית כם6יגו מירס, להליל כטהריך הלח כערכאותסעכו"ס
 וכו'. כלחו עוכר טס1ח סלכם, לערכאות עמי לך לעכו"ס לזמר חסורכלעס
 פקני ורש פקני חרגון על כם"מר דין מכית וחת סתוכע חת מולל סחיך טהיתכע סמתכרר דיזןוכגידון
 מידו. לסליל כדי מקוס %ל לפגות סתוכע רם"י מוכו, ימלס ומ,ס פכר לו ומייכים ח5לססטעוכד




