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נושאהדיון
שמונהתלמידיישיבה שכרודירה מא' למשרשנה,לפיחוזה שערכוביניהם.עלהחוזה שנמסר
לשוכרים חתמוהשוכריםבלבד ,והמשכיר אמר להם שיחתוםעלהחוזה רק אחרישיתנולו את
כל הכסף המיועד לבטחון וערבות ,דהיית כעכור כמה חדשים ןהמשכיר אומר שעל הטופס
שמסרלעיריה לצורךגביית המסים מהשוכרים ,הואכןחתם) .את תשלום השכירותהיוחייבים
לשלם כל פעם מראש עכור חדשייםוכן כסף לבטחון בסך של שכירות של  2חדשים .על כל
יום איחור בתשלוםהתחייבו השוכרים בקנסכפי שקבעו.
שנבנתה
הדירה נמצאת בקומת קרקע תחתונה של הבנין
מחדש והשוכרים היו הראשונים
שגרים בה .מכיון שהדירה נמוכה ממפלס הרחוב וממערכת צינורות הביוב העירוניים ,חפר
הקבלן בור מתחתלדירה שישמש ככורספיגהלביוב וכשיתמלא תופעל משאבה חשמליתכדי
לסלק אתהביובלצינורותהעירוניים .הבור משותףגםלדירה הסמוכה שהושכרהחדשיים קודם
לכן למשפחתב' ,כאשר פתחהביוב נמצא במטבח שלדירתהבחורים.
טוענים השוכרים שכמהימים אחרי תחילת השכירות הרגישו בדירהריח רע שלביוב שעלה
מפתח הביוב הנמצא במטבח ,וכעבור ימים נוספים עלה הביוב על גדותיו לתוך הדירה .הם
הזעיקו אתא'שניסהלתקן אתהביובאךהדברים חזרועל עצמם כמהפעמיםבימים ובשבועות
שאחרכך ,עד שא' אמר להם שכמהימים אסוריהיה להם להשליך לאסלה אף לאניר טואלט
כדישיוכללבדוק ממהנוצרתהסתימה,ולזה הםלאיכלולהסכים .הםטוענים טענת מקחטעות
בשכירות ומבקשים לצאת מהדירהולהיפטר משכר הדירה לחדשיםהבאים ,שאילוהיויודעים
שיריחו ריח רע בדירה ושהביוב יעלה על גדותיו לא היו שוכרים את הדירה .זו הסיבה הם
אומרים שעיכבו את תשלום דמי השכירות לחדשיים הבאים שהיו אמורים לשלםלפני עשרה
ימים .עוד הם מבקשים להפחית משכר הדירה עבורהימים שסבלו מהריח הרעומהביוב שעלה
עלגדותיו.
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שלאיזרקו לאסלתבית הכסאמגבונים משום שהםאינםמתפורריםועלוליםלסתום את משאבת

הביוב.א'טוען שכשקראולו הבחורים פעם ראשונהעל הריח הרע של הביוב נתן להם חומר
לסתום מככיב לפתח הבור כדי שלאירגישו את הריח ,ואס זה לא מספיק אפשר לכסות את
הפתחעם שטיח פלסטיק שאז לאירגישוכלום .כאשר קראולו כשהביוב עלהעלגדותיו מצא
בבור מגבונים שסתמו את המשאבהוכן סמרטוט .וכך היה גם בפעמים הנוספות כשהמשאבה
נסתמה עד שהיה צורך להחליפה .הוא טוען שהסתימה נגרמה ע"י מי שזרק את המגבונים
והסמרטוט לאסלה ,בניגוד להסכמה מראששאין לזרוק שם מגבונים ובודאי לא סמרטוט .הוא
אינויודע אםהבחורים הם שורקו אתהמגבוניםאואורחיםשלהם ,אואולי משפחתב' שגםהיא
משתמשת באותובור .הוא דוחה את המחשבהאוליפועליהבנין הערבים שעבדו במקום גרמו
לנזק ,שאםכן ,הםהיו סותמים אתזה במלט.

משפחתב' שחתמה גםהיאעל בוררות ביתהדין בתביעההזו ,טוענת טענתברי שהםנזהרים
לא להשליך לאסלה מגבונים .גם הבחורים טוענים שהם לא השליכו את המגכונים .א' טוען
שאחד מתוך שמונת הבחורים הודה בשיחת טלפון עםהדיין הרב פליישמן שיתכן שזרק שם
מגבונים .שאר הבחורים מכחישיםוטוענים שאף אחד מהם לא הודה.

א' טוען שאצל משפחתבי לא היתה אף פעם בעיה בביוב ,ע"כאין כאן מקח טעות בדירה,
והקלקולים נגרמוע"י השוכרים שהשתמשו בביוב באופן שאסורהיה להם להשתמש ,ומשכך
אםיעזבו כעת את הדירה הםיהיוחייבים לשלםלו את שכר הדירה עד סוף שנת השכירות או
למצוא שוכרחלופי ,שכך הוסכםבחוזה .משכך ,חלהעליהם חובת תשלום השכירותלחדשיים
הבאים כברלפני עשרהימים ,והוא דורש לשלםלו את החובמידוכן את הקנס הקבוע בחוזה
עלאיחור של כליום בתשלום.
עוד הואטועןשלפיחוזה השכירות חובתהתיקוןהיאעל השוכריםולאעל בעה"ב ,שכך נאמר
בפרק המפרט את חובת השוכר :ולתקן כל נזק ו/או קלקול שייגרמו למושכר תוך תקופת
השכירות ,לא תקן השוכר קלקול או נזק כאמור ,יהא המשכיר רשאי לבצע תקון זה והוצאות
התקוןיהיו על השונר .השוכר מתחייב בזה לשלם למשכיר כל סכום כזה בתוך 7ימים מיום
דרישתו הראשונה של המשכיר בכתב" .לפיכך תובעא' מהבחורים שישלמו לו את הוצאות
התיקון שלהביוב המסתכמים ככמהאלפי ש"ח.
תוך כדי הדיון עלתה השאלה האם מותר להשתמש בביוב בשבייק שמא יפעילו בכך את

המשאבה החשמלית .המשכיר השיב ששאל רב פוסק שהתיר את הדבר משום שבור הביוב
מכילדי מקום לשימוש של כמהימיםואין הכרח שהמשאבה תפעל כשב"ק .השוכרים אמרו
שלאידעו כלל שקיימת בזה שאלה ,אך עכשיו שהתקררה ,הם טוענים מקח טעות כדי לא

להכנס לחששאיסור.
עוד תובע בעה"ב את השוכרים לפנות את חפציהם ממרפסתהדירה,כיון שלטענתו המרפסת
לא הושכרה להם ,והוא תובע על העבר דמי שכירות על מקום הנחת חפציהם .השוכרים
משיבים שאמנם בחוזה השכירות לא מוזכרת המרפסת ,מ"מ היה ברור לשני הצדדים שמותר
להם להגיח שם את חפציהם ,שהרי זה משמש אותם למעבר ואין מקום בדירה להניח את
המזוודות,ועוד ,שהרי המרפסתאינה עומדת להשכרה ,וזה נהנהוזה לא חסר .בעה"ב מכחיש.
בית הדין מינה בודק מומחהכדי שיבדוק כמה שאלות (שכר טירחה ישולםע"י הצד שיפסיד
בטענותיו) :האם הותקנה במקום משאבה תיקנית והאם הותקנה כראוי ,והאם נזקי הריח היו
צפייים מראש ,והאםניתן לתקן אתנזקי הריח באופן מוחלטאולא.
הבודק השיב לבית הדיןכי המשאכה שהותקנה במקום  -לכאורה  -היתה תיקנית ,וכינזקי
הריחהיו צפויים מראש משום שהבור הותקן במטבח  -על אף שאוליהיו יכולים להתקינו
מבחוץ ובסמוך לדירה  -וכאשר הבור מתמלא עד שהמשאבה שואבת מצטבר ריח כבד
ביותר ,וגם לאחר השאיבה לא נעשית שטיפהונקיון מלא לבור אלא רק שאיבהבסיסית לבד.
ומאחר שמדובר בדירה שאין לה איוורור מספיק ,הריח מצטבר בדירה .באשר לשאלה אם
ניתן לתקן אתנזקי הריח באופן מוחלט ,משיב הבודק שהדבר לא נראהלו ,משוםשמידי פעם
יש לפתוח את הבור לתיקונים במקרים של תקלות ,ולכןאי אפשר לסגור את הפתח בצורה
מוחלטת.
א' משיב לחוו"ד הבודק שזה כבר כמה ימים כיסה את פתח הביוב בשטיח מיוחד שנצמד
לריצפה וזהודאי פותר אתבעיית הריח .השוכרים משיבים שגם אחריהכיסוייש ריחרע,וא'
מודה שמהנדס אינסטלציה אמרלו שהריח הוא בגלל שהבור קטןמידי עבור מספר האנשים
המשתמשים בווכדי לסלק את הצטברות הגזיםעליו להתקין קו אוורור לאסלה ,ואמנם לאחר
התיקון האחרון נסתלק הריח.

פסקדין
א .לאחר שהמשכיר תיקן את הביוב שלאיהיה ממנו עודנזקי ריח בדירה ,טענת השוכרים
למקח טעותנדחית ,ועליהם לשלם למשכיר את התשלומיםכפי שהתחייבו בחוזה.
ב .התביעה להחזר הוצאות התיקון של המשאבה ,ועבור שכירות מקום הנחת המזוודות
במרפסת ,נדחית.
ג .תביעת השוכרים להפחית מדמי השכירות את הימים שסבלו מהריח הרע ,מתקבלת,

ד
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וכפשרהיש לזכות את השוכרים בשלושהימי שכירות.
ד .שכ"ט הבודק ע"ח המשכיר.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

()-יהושעווייס

( )-דוד יהושעקניג

השאלותלדיון
א .מום שלריח רע בדירה שכורה.
ג .ספק אם נולד המוםלפני השכירות או אחריה.
ג .חובתתיקרן נזקים במושכר.
ד .מקח טעות בגלל חששאיסור במקח.
ה .השליך לאסלה מגבונים שסתמו את המשאבהוניזוקה.

 .1חיוב תשלום שכירות מראשוקנסעל כליוםאיחור.
ז.קנין כסף ושטר בשכירות דירה.
ח .השוכר את הבית האם קבל רשות להשתמש גם בחצר שלפני הבית.
ט .הכחשהבין השוכר למשכיר האם הרשה המשכיר להשתמש במרפסת.
י .הנחת מזוודות במרפסת ,האםיש בזה חזקת תשמישין.

תשובה
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ב3 .גמ'כת31ותעו:3סכי 6מרטמו6לכלמגולד ספקכרמותועליולסכיךר6יס,לכןכמומיןכעודם
33ית36יסע(ה36לה3י6ר6יס,גכגססלטופסססי6כרמות 30עלע(ס3עללס3י6ר6י,0וכט"מ6ף
סטסגק3גולדפרטותממוכר,דכ6ןגמ65כ6ןסיס,דליןלעוררספיקות
6יל6יסיכדמיעליולסכיךר"י
על0רםיתמקודמת.ופסק 0רמ"6כמו"עסי'ככדכמסממרדכי ד6סקינומכיךר6יסימצעהמוכרטל6
ידעממזמין6לוויפטר.
וכמו"תדהרימ~י6למ"גסי'קסםכתככמיסקנסמורסטעות61מרכמסמעותנמ365ומוסhtotמוס
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1

ילפטרהיהלהכמין13מיןhShלקמרכמה)עות)לעעולה)% 06 ,ילסnplSoעבורהמ"מיטבע
"6
המוכרסל6היההמוסמקורסויטול.
ן )י)לו כהקניןפירות16 ,
ויט(דוןכבכירות ה6סחסיכרכות השכרלעניןכ6ן;מ65כ6ןהיהכיו
סביון)קגיןסגוףלמטכיר6ין ר)ות הסוכרחרונה%גיןכ6ן גמ65כ6ןהיה ,וככר נחלקור6טוגיס
61חרוגיסכדין)כירותליזמיהממכרה% eh61לד3רקמרוכן16דוקקלענין,~b)thעייתוס'ע"1טו
יסטוס"ק6
6וכ"מנו 6דרקלעגין ob)1bקמרוכן,ועי'גתהיימסי'סטו p"Dגומייסיכ p"Dהומי
ומייסיזס"קכדהמטכיר6יןלו רקחיוכסגוףלהעמיד(1ציתo)nb ,תוס'חקין נ6 6ד"ההמו5י6
כתירוןסגי,ותום'גדהגח6ד"סולעניןכתירוןרונסוןלעניןטוללטלין16מריסבוכ6ןגמ65כ6ןהיה
ןטס6מרינן
 hScלידובתירתמכר6 ,ךעי'סערמספעסי'עבס"סכסטלתיריןר6טיןכתיס'תילי
כ6ןגכמ"
665ף~,Shlnועי'6hrrilnכהע"1סי'פכ6ותטוסטניסתיריליסנחוס5,מת.
חייבלמעמיד %דלתותולפתיתלוnulSneסגתסלס%
גnS.Iנrטpות5עתסי'סיד :6~tUDסמסכירביתלתכיר
ימעטהקומןומסעיקרגדולכיטיכתהכתיםוהחקרות.
וכו'וכלכיו"כמדכריסססס
מתיר
יD"Dטגכנססםסטיכרורקס סיו )סרכרימ5לו,ל55מרינןרנתפיימכמסיר5פ
וכתכht:h~nlo
bShעלסמטכירלתקן.תקןסמטכירדברים6לווגיברותוךימיסטכירית"6 ,לשיתזס6יןקריך
להעמיד 6%מר.ועיילעילסי'סיטסעי'י) .ע"כ.וכיקר הגרתן ס"ק1טכוגתהרמ"אלמייטיבטטמ
סר"5טפליגומתלטסמטכירחייבלטסנו.
וכגידיןדידןטועןסמסכירכריתהדיןטלפיהתו,החוכתהתיקוןהי6עלהסוכרול6על ,S"0DSסכן
כתוב כמצהטסטוכרחייבלתקןכלנוסע6וסלסוליייגרמ
ולמוטכרתוך תקופתהסכירות ,ל 6תקן
וע(הבוכר.התוכר
הבוכרקרקע16ג'קכקמור,יס6ימיכיררט5ילבלעהקון1ס1ה1651תהתקוןיהי
סלסמיכירבכתלי,
מתתייכ לטלמלןיכירכלמכיסכוסבתיך דימיםמיוםדרי
עסתומריסונ
יקוןסי6עלסטיכרימ,
ןמחוכתמתי
וע
ומלידך,כב
יתסססיכריססריו %לתקןסי 6ריססלתקןול6י
וגס ל6נטעןיקמרלהסטעטרכו לסלם  %עכורמתיקון ,מסמע טגסהממכירהכיןס,הותיקון סל
עטמומ1ססיסעוד'1DSטיטכירלהס
'יעיקרגדולכיסי3תה3תיס"המיטלעלסמטכיר16 ,מפגיייד
6תהכית.וע"כגרבהלדחותתכיעתוהחדסהבכיתהדיןלתס%סענורעבודתהתיקון.
סיס Swtnעל
) hShי)לדון 3זה מ5ד 6חרולחייכם,מהרילפיof~noטערכיביייסמתיכ
ו
כ
ו
ו
ר
י
כ
ת
סטוכרימ% ,מל5יבעי"בפרע חיבסתייוןכפסיממ61 ,ףדקיי"לדפורעח טל פיזר,עיי
פיירירוס%מכרך1עמיכויעמ'מזכטס טכתיככוססלילוסנתכעסיסמטלתול5יי
ןנשנס
 ,ככה"גתייכמנתבעלטלמלפורע
סנפירמחיכי,
סגרוטכי5יי,מרופרעעכירי
מעלםספרעין וקייי
מזיןקמי)תר)י(יהכמו tD)hNניתהמלךגרנוebכמוכוחייבלעצר,בגמ'תיליןסל"%1 ,55מרו
וסיםפירעבעלמוסיתםלותועלת נמה)מקיים מ15ת
פורעמודוילתכירופתור כתיבכוסטייל

יל,

ים

בי

ית

י%

5לי

יתייין

ממונות

פריעתמע"מ,וכיוןס6חרפרע3ס3ילו6יןלומתועלהמלקיוס  ,olinoד6מר6יגויכוללפרועחורות
טלחרירו36 ,למוכותמלמסיס3זהל6היתהלוכלתועלתקילוהיםמטלס3ע5מו,והמורכסיהמפלס
למסיסהויכהולךמליכולוהפסדוכ6זהומלילומסספסדה")מיסתר"יליס.
וכנידוןדירן טכעס"3תיקןעלממחוגו 6תמקלקול33י,31הרילפיהמוזםזסהיסמוחססלסטוכריס,
ומסנהגים6מייכ מ3יו3תקין,יםלחייכםמטתיסיכותnnho ,מדין קמיסתרסיליס,טע"יטטילמו
כמקומם התרכס למס הכסףככיסם ,וכסףזה טנתרכהלהםמייכיסלסמזיר,והמגית,מדיןגהנה מס
מגססמכיורמתקין,וכיןכךוכיןכךסמיו6103כסףטהיומיי3יסלטלסעכורסתיקוhSh.7טיםלפוטרם
מ5ד6מר,כיון~oftnoמדהרעל)"Orמיתסווה"כמוחכר,וכקןלפיחוו"ד ס3ודקהריהג'קהיסקייס
ועומדמלפנימסכירות,ע"כל6סיתס)1מוכתססוכריסלתקן.
ד .כמטפט מלוססי' רכ) סטנו כמגהה 6ותי) (עמ' תי )3ה3י 6מסגסות מכמת סלמהרס"י רט
ד63תרוגיסליכ6דין16נ6הומקחטעות.וכתםסמספטטלוסדמ"מנר6הד6סקנסכתורתמוחמרופילס
כיוקר61ח"כנודעמקינו מ31חר,פוימוס כמקחומור631.ורמותסממפטיסכלל 3דין כ 3תמהדסרי
ך6וג6ה,
3מ31מריטג"כמילוק3ין מ31חרלמובחר31 ,דכרטליןדמיוק15כיסוממתגה הסער6יןטיי
,דדוק063 6
ולדקודבריהחכמתסלמסדלין63תרוגיס6olcונ6ס.וכתבחסדוהלפירקותעיניהדיין
מכרלו מוכמרוהוךלליזהפוסקיםפסול6 ,ףמלהלכהכסר,ל6מיקרימובחר6 ,כלכסתםליכ36יס
.~b)tbוטסדיןי6הכיקמטויתפרי ססדסח"O"D 6כר6ו3ן טמכר6תרוגלטמעוןוכירךעליוכיו"ט
רקבון ,ולח"כ גודעלוטסיה פסולליו"ט ר6טוןוכסר לטלרהימים ,ד6ס6יגו ר51ה לסמ)יקוימזיר
יהו 6מקםטעות.
ס6תרוגודיגוDbenכללכ
ם6וסריס
061מכרלודבר3סתס,ול6פירםטקוגסמהודר61,ח"כגודעס6מגסלמלכההו6כסר6,ךי
שתו,כתבכמטפטכלוססי' ר%סי"נ(עמ'תפ3)6סססויתחייסט6למ"6סי'עד6ותלהכלחדטקגה
כסתותהנסוגיס3מ5ריס,וגודעלו6מייכמב"כהמוייתפרם1c1cמיו"דכללהסי'כo)nhcמןהדין6ין
םלסממירכממ"כ סרמ"6סי'ט6
3הסליסורכלליס6סיימדרבנן,הוונילוקמיסהס ,מ"מלכתמילהי
ס"1 ,6ר51ה מלוקחלחזורבו מהמקח ,פסקהמידעןטהדין עמו ט)ס גקר 6מוס,דכיון ד%תחילהיט
י ח"3סי'פה,וכן
למוט,ודקיפרסיליגעי,וסכןמדמעכמטויהריב"ססי'מ5ט.וכייכ3טו"תמסורתס
כטחת ממזה 6כרהססי' 63ותסג3מי סקנה דכתוגודעלו טסו 63כטדסלעכו"ם %ד הנסר,ויט
פוסקיסם6וסריס כדעתהרמ"חכשו"עיו"דסי'קגס"ד ,לע"פטהממכרמתיר6 ,ס ס~קממקפידע")
טלמוםכדבר1,ר51הלמזורנומסמקת,
1ל6ניחםליסלסעלותועלפיומקמרמיםמילמסרו,ולכתחילהי
ןוממוכרל6מודיעוטל6סותר
דיגםק6תבעוסדיןעמו.וכ"פכטו"ב מבססופרטו"מ ס"סמסנלקמיי
 hSbכמקוס מפסדמרוצה,סוימוס 3מקמ1ח)1ר.ועייטויתסערי דעסח"6סי' קגד מש"כעלדכרי
סמת"ס.
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6מגס 3פמ"ג nrr~bסי' תסו ס"ק כה כת 3ד6ףהיכףד6יכ 6דעסלמחמירכיוןס6ין מלכסכןמייכ
לטלס.וכ"כמסרי"טtrhAShפ"הדככורותסי'נ6ד"סהן6מתדר6יתי,כטס סרז)"3סוףפי"3ממעטר
דכ(htnrמכםמומרץומסידות6ין(לוקםטענהעלהמוכר,סיכוללזמרלול6מפגימסירותך6פמיד
6ני(ועי'סויתדוכסמיסריםמ"גסי'5גס15ייןכס' סמפתמ לרמ"3ס פרגקלמס) .וכ"כ כטוסתדברי
מ%י6ל0Arrnיי5דל6מיקרימוס6ל 6רק מהסרוב3ני 6דסמקפידיםעליו6 ,ל"56כידועטהקוגה
סגהמקפידומממירעלעלמו.

טבעיה כדימוס 33יוכ סל הדירס 3טכ"ק 06
ומנידוןדירןטטועגיסהטוכריססלילוסיויודעיםסי

כטימוטוממלה 6תהכורובכךמופעלתהמט6כסהמסמלית,סיספומקיססמממיריסכוסמסוסליסור
מלנוכסכטבת(עיי lr~tnbמ"גסי' 0טסו6ככמרונסוןוככידק6דמיך03נסדרין ע)כ,וממור מגרמך
המותרתכמלחכתטכס,סי'טכתקכ,3ועיי ד3רהכרססמ"גסי'יג6ותגלעניןמקוה טגתמ%המיס
ע"ימטחנהמסמלית,וספרהזכרוןלרי"יוינ3רגעמ'ASמבע(ס3רכתסמ,(51ומרידי6סמ"3סי'פס),
מ"מנרכססחיןorמקח ntDUמטוססרובמעולס6ינסמממיריםכוסעפ"יספוסקיסססוכריסמסגירת
מעגלמסמליכסכתע"יגרמךo)~hחסורה,וגסהטוכריסעומסכללל6מעלוכדעתסלסממיר.
ה.ומהטטוען3עס"כטעלהטוכריסלבלס SD%תיקוןpr)oסקרהלמט36ה606 ,כןסס6לוסהסליכו
לחסלה 6תהמגכוגיס,וסוףהנסירonthס6סורלהסליךטסמגכוניס,גסזו טעגס,גס 6ס 6מת
ססס "%6הטליכו6תהמגכוגיס ,דבר יפטרלהוכימ,הרימנועלפסיבי  %פירפסיט%ת
מ hShרלע"יפעולת~,oshcnמ"כDAI ,ע"יפעולת המט36ס6ין סכרםo5hcn~cתקלוט
יפגביני
לתוכה 6תסמגכוגיסותתקלקל,ע"כ6יןלחייב 6תססוכריסכנזק,כהרי דעת כמהר5סוניסטככס"ג
6יןזהגרמי %6גרמך,עיירסכ"ס 53"3ד6ד"סנתן,ותומיocכ63ז"ס,nhrומרדכיב"קסי'קיט,
,ועוד.
ורב"ט"3כפ"3סי'יז
לו 06
 .1כמהגסנ"מ סס:6מרציןעלסיכרוקין מרחן ע(המכר.כיףהתכיר(ו 5חתלירו
יסריסו(6ךכעמרסלעיםלסנס061טלחודםכחודםסלעלמודט,מותר.וכגמיטס
מעכסיו6תסנותןל
יכין hsA'"5ot)ntf hun
ו
ש
ל
ת
י
ת
h
~
h
ורביוסףד6מריתרווייסוסכירותליגה
ליסיףויל
ר"ב
יהריה61לךבעטר
ל
וי6גרנטרליסמס611סו6דהכיסויף,וסקידק6מרליה 06מעכטיו6תהגותןל
מלעיסלסנה)16וליה 61ןק6מוזילגביה.
ןדממירהסכירותסו6י"63יךמותרלהטכירו3פמות 06
והקסםכקהילותיעקב "3מסי'מו5ות 3כיו
מקריסהמעות,והרישתןמעותלכ6ורסליגן %6הלוקה,כיוןדעויין6יגומחויים3תטלוסהסכירות,
ותנולעיל %שכורממגוכפחות.ותירןד6ף 06סכירות פטתלפת
וגמ65פפיכירלימבוסכפחיתי
h~hלכסוףh)'htלמ"דדעיקרמיוכסיכירותל6מל6ל6לכסוף ,מ"מכהגותן(1המעותלמפרעליגן
מעות ה6%ה h)bדיגסכתצלומי מקחעצורקניית)כות סססתמטות ,ד6ל"כ למהנותןלועכסיו,לכן

ריי

ייני

ירי

יימר

רלי

ייני

6תיספירדטרילהקריסעטרםמלעיס D"Dhדכטכיל )סמו,י(גכיה ,דה56יןכ6ןהל51סכללוליכין

66ות-6ג.
5גרנטר.ועי'סערימכונהסי'י
סם1'Sht :דסיי"לסכירות6ינסממתלמתh~h
ot~ltpntהזנריסשר"ימיג6סנ"נפוכh~r
יהו6דל6מתייכינןליהלסלמיb~hלכסוף6,כל
"ה
מל
מי
כח
לכסוף,ה"מסיכךדל6כעימטכירשמיתןליהמת
היכףדיסיכליהמדעתיהמתמילסמ"מסכירוהמקריך1ל6סלוקה,וקיןכ6ן6גר נטרליה.ועי'קוכן
הערוםסי'גג5ותט,ופס"דירוסליסכרך)עמי מטולילךועמ'קים,מ55מ"1רסגרכי"ל)"5ל.
וכנידוןדיןןטממירהסכירותגקכע ל4.000-ט"מלחודםשתגליסיסלסמר6ט061 ,יקמרי5טרך(סקס
קנס,גראסס"סehהתם(וסמרקסמיהכגדרסלו6ס6,יןכוסרכיתכיוןטהקגסאינומלקמהממיר.
ז .כתב הרמכ"סמכירה פ"5הי"מ :כטס מהקרקענקנית ככסף וכסטר  oprnitכלסכירות מקרקע
ף%רז 16נסטרלכדו6וכמזקה61ין 6מד מהםיכול(מ,ורבו .וכהנדסס,וכטו"עסי'ק5
נידיתככי
"DDזעפ"יגמיקדושיןכו:6כד'י6כמקוססטיןכותכין6תהסטר5כ(כמקוססדרכן%תונסטרמכר
לOlp 5עדסיכתוכ 6תמסטר.ופרס"יכקדושיןסססמכיוןסרגיליסבכךל 5ממכסדעתוטללוקםעד
סיסיהכידוסטר,ועיקרדעתולקנותסי6עלסנטרססו.6
ועיי פס"דירוסליס כרךדעמי רעו כטסמרןסגרי"ס(6יסיכט(יט"( 6כסגתתטנ"ו) ס6סגתן כסף
למוכרעכורהדירהeA1רססועלמתיכתגיירנקודותלהסכמה,אע"פטל6פירסוכגיירעל דירס
רr
th
~,דיגס
מדוכר ,קגס 6תהדירה,סכל1'hcסטטרקריך 6(5מסוססמיכותדעתוטל ~16 O)lpממוכ
כמתיכתנייר ס%יכמיטו6תהדכריס,עייפי.
ןלע"פכממבכיר תתטעל ייכירות%"% ,רי כרי יכשיר
לפי"זלכאורהבייר
וןוכרריייםסמיכות דעתלקנות5.ךעדייהןוו5י"ע  05כוסכנידוןבזדי
ידןכיוןססמוכרל5
ת לס
ייכירו
די
ר5סלמתוםעדטיטלמוכלמכסףלנטמון,כלומר ,ססמוכרכיטמ 6תעלמוככךטל 6חתם עלorino
כ סתכסרעתיסטלמסוכרלהנות.ולייט.
סיוכ(להתכת)(התמיינייותיוכתמכיהיה"
כזיויה
ח.בגת'ב"ב1סוףע"5:6מרר"ג6מררנהכראכוהסמסכירכיחלחכירוככירםגדולם
הסת5םמ"
ל ,6ור"גדירימ
ר6פי(1
וככת(יס עד ד' קמותוכעוכי מכותל כמקוססגהגו S~hכתרכין5פדגי
כתרכןקפדני6כל רמכהס6מוריסכתיסל,5ורכך 6מראפילו רמכםמלמוריהכתיס.ופרסייפירס
ג17לס,כיתארוך מ6ך וחקק מתוכו להרכה מפריס קטנותוססכירל,ה 5מד מהןסרי זה מסתמר
שכתריסכמוריהכתליםעלסגיארכהמבחון עדדיקמות6ףסל6כנגדכיתווכויויססי'651סמכת(יס.
תרכזד6פדגיל ,6זרךכוניכירהמטוכסלהנימלסכגגד פתםמטרקליןהמסוכסכהכעיןגיגס קטנה
לאוירועוליןכסדס6יסויפסהמראהלעיניים,וכס6יןרמותלוסלתלותככת(יסכלוססטינועטויליכגס
לתוכו.ע"כ.
וכיד רמססס 6ותגם כתכומאי עד 6רכע קמות ,כגוכם סכות( (קבועכו מסמר לסמוך למס מולס
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131יזיהלתלום כהסכליס6 ,כלמ6רכעקמותולמעלס  %מסתעכדליה6 ,כלבתרכיז6פדגיל1 ,6ה61
מלוסתטלחקר ,קסכר 6רכע קמותדלפני פתחודקניליה  S"OP5Sמחמתסטית מ"גמסתעכדיליס
לשכרלפירוקמסקו,ס5רהחקרדליתליהלנעה"כזכותןסטיה תממתהכית6ל 6מחמת hntrזקית
ליס כחקרגופהגמי %מסתענדיליהלסוכרhShלדריסתסרגל,דכיתפוגרליס חקר ל66וגרליס,
דסוכרכלוקםדמי ,ורעדידיס6מרטפילוכתרכן6פדגיסוכרעדיףמלוקחדס6מימייכלתקוניליהכל
מידי דמעטסקומןמחל"ככלוקח.וקיייילכוותיס.
וגמ65טלדעתרט"י %התירר"גלטוכרלסטתמט3מ(רטלפניהכתים6ל6כמוריםסככתליס16כ,י,יס
סתלוייסכו6,כלכטטמהחקרמלפגיסכתיסל6התירר"גלהסתמם("1רוומ6טמעת6ייכ"כעמ'לעירתם
Otsדכריס),ועי'ממ"עסי'סיגס"ק6טדייקמרסיידכרמכסס6חוריהכתיסל6ס,כירכות( ,מטמע

רס"לדרסכרמכהעלמהמותרלסמט,והקמה"5כמדועסתמוכוסספוסקיס.
5כלכידרמהמכו6רדל6מיכעי36ד'קמותטלפגיהסתםממותרלטוכרלססתמס,ס,ס6ף %עתרכס
כרטכוס66(5 ,ףכתרכן6פדגיטהי5סמורטלפגיהכיתכולומותרלסוכרלהטתמס,דסוכרעדיףכזה
מלוקח,ט,ו דעתר"גטהלכהכמותו6.כלמהרמנייססכירותפ"1סוףה" 5מסמע)דיןהסכירותכ,ה
כדיןמקחוממכרסמכו6רכרמכ"סמכירהפכיו f"Oמקוסס6יןקוריןבית6ל6לביתלכדו15,מקורין
3יתלטית%1למסכינותיוולכלמעלגניוהולכין6מרלמוןלגסיהמקוס,והייהכסכירות,ועי'טכו"יח"ג
חו"מסי'קפ.
והטורסי'סיגכתב:סטכיר 3%יתנחקר6יןלסוכר 3מ5רכלוס5ל5דריסתהרגללעכורעליז(כיתו.
6מנס כרמכ"ססכירותסםוטו"עסי'סיגסעי' 6כחכו :הממכירכיתלחצירוככירםגדולם מסתמם
o'r'f3וככוחליה עד 6רכע קמותוכתרכןטל חקר וכרמכםט6תוריהכתיס.ודייק ססמ"ע סס כדעת
הרמכייסוססוייעדהגמ'התירסלסמםכ6וירהמלרכמוכרמכה1,ל15דוקקלזרימתסרגל.
ז 3 "DDעפ"יגמ' "3מ קג:5המטכיר3ית(מצירו
ט .פסק הרמכ"סטכיר1תפ"זת"ד"1"1עסי'"י
כסטרלעמרמגיסוקיןכוזמן,הסוכר 16מרעדייןל6עכרמזמן סטטר %6סגםוהמטכירקומרככר
סלמו הסכירותוסכנתעמרסגיס,עלמסוכרלסכיךר6יס,ו6סל6הכיקרסיסיטבעסמסכיר הסת
סגי
עפ"ימרדכיסו"פהסוקל:וס"ה (ט6ר טענותסכיגיסס.ופרט"יכגמ' ססט(כך
ויוקירו.וכתב
היר
יקרקעכחזקתכעליהעומדת.ועייסויתטו"מר3יע6סמ"כסי'טעלקוביתקונטרס
מאמ
ון
סמסכירגלמןכ
הספיקומכסופו,כללט6ותג,עלדבריסס"ךסי' מ3ס"קט,דל6מהגיתפיססכפירות קרקעמסוס
דקרקעכמזקתנעליסעומדת,והרי כקרקעגופםהיהמועילתפיסהלוליס6י5פסרלסומטס,ותירן
הטייימ דכל מהקרקע כחזקתכעליםממיללספירותג"כטלו 1ל6דמי לסקרתפיסתסלינותלוי כדבר

6חר,עיי"ט.
1ה6דקריךלהטבעהימת ,כתככסוית 6כקתרוכלסי'קם,כיוןמהסוכרטוענוודקי.ועייסו"תפעולת

לדיקמ"כמייhpמכופרהכלסר51יסלה51י6ממגומייכלהטכעטבועתהיסח.
וכטונתנטעיגעמגיס(לר'י5מק6יי)יקרכיגוכין6 ,כ"ד1160ל)חויימסי'גטנמללכרכרמטכירמטוען
hStהטכירלסכןלמקטין(מטךסגה ,רקטהרתה((1זירכדירהעד עתסי)דמן(וסכןטי"כורהדירה
לעקורמדירתו ,ועתההזדמןלוסכןכזהוטוען ע(
ויתןלומעותדמיהדירה מקורסו6זיהיהממוייני
מכןהדר56לוסיעקורדירתוכפיהמדובר.והמכןטוען161מרממכר%56סדירסלמקטיןעדמסךכלות
מנס .וכתב טס :הגס כזההדין פמוט טכעה"כ הו 6סמומ)ק מטעם טקרקע כמזקתכעליה עומדת,
וכמט"ככטו"עסי'טיב,ויטמעטכדכריוכןהו6מל6המכיר %הדירה עדכלותהמגס רק עדמי)דמן
לפגיומכןטיחןלודמיהדירהמקודס)61,יכטימכעיהיהממוייכסטכןלעקורדירתו.oan
ולסרמקרנולדעתל6סרמהד"תמיהכעשי"תם6)6יןגסכעיןכמש"כהרמיך~nrrlhכדיןעטיית,וש"כ
6יךגדיינ6לסקידיגם .הגהohכמגולומרטהדיןיהיסמעוכב עד 6מר עטרת ,הגס הבעה"נטוען
61ומרכ6ססל6יעקורהדרלעת עתהמדירהויעכורהזמןויסכורלוהסכןהחדםדירהכמקוס 6מר
ויהיהלוהפסדמזה,כיל6יסיגסכן6מר.ויODDO 65מהדיןעםכעס"כויניםכטמונותעלקיוסהפסק
עד6מריו"כוסטכןמחוייכ(עקורדירתותיכףומידוקיןלולטעוןולומרכלזמןטליןכעהייכגמכע6ין
( %עקורכי16ליל6ימכעוזהלו 1DDOלילךלסכורדירה כמקוס 6מר כ6מ5ע סנה ומהלו לעקור
דירתו כ(זמןטליןכעהייכגמכע) .הקינו ,דה 6כעה"כטוען סל6מלדי  %נ5רטר15ני להטכע רק
יליטכעכעמי"תוקיןהעיכובמלדי.והרי )הדומהלמיסתוס'כ"מסד"המכגגדו
טהכי"ד6יןמנימיןל
h)'nhpוכוי5 ,כ( סכ6סו6כר15ןיסכע 06נגימנ 1לכך ('6סקס,עיי"ם טכת13כןגבי מטד.וה"נ
דכוותיהופמוט.עכ"ל.
והגהכמו"תהרסכ"6מ"1סי'קכוגם6לכמיסדרכמחרמכירו61ומרפכורהסי566ליעדזמןפלגי,וזה
יoSthr6(6עדזמןס6ר5ס,מיטמן.תסוגה.כעה"כגממןכלסלח ~pirnחסמגיחזקה,
קומרל6כ
י מזקהסיהגשמןנמיטד6יבע' 6מר (קומההי6נידי ,ה("6ה ( 6דקרקע כמזקת
60י("O'fno1ג
םלדרמיגודלקומההי6כידיגלמן (ומרמכורההי6כידי עדזמן
כעליהעומדת.ע"כ .מכ61ר oh1י
פלוגי51.יילדחס(6סיהסטרסכירותוע"כיםלומיגודלקומס6,כלכטיט(מססטרסכירותהריחיט
,וכמוט6מרוכגמ'כ"מקג.6
יכוללומרלקומםהי6כידי
רביפהתבירוכיוןרשויעויןשוי,prntnריכירופליומך
יפלפסיתסי'פכמי' p"Dבכפבייטוכ
6p"Dכמסעכורתהגרטוניסי'קכ.6וסנהכשו"תסריכ"ם
ממכר,ודלקכהסמ"עp"Dד.ועיי"ט
י
ס
פ
פ
ב
מהודיע למסכירכפגי עריס סהו 6מבטל 6ת
סי'תקי ,הוכלככ"יסי'כיב,
לפליהלמ)יירריבלי
יכר 6תדמי ממכירות מזרבו הסוכרוטען סמ6מר מל6
מו
הממכיר
הפכירות61 ,ח"כ
קנומידו ל 6גמתלק מטכירותוכדיכור (כד  D"~bס6מרלוכפגי עריס.והמיכהריכייםמסדין עס
המוכר,טכיון טקגה מקרקעלזמןהמוסכרלוכקניןגמור,הריסו6ם()(1מןההוך61יג1יכוללמסתלק
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י6סכקניןגמור,דסכירותמכירהליומיססו6כמוס6מרוככ"מ
ממנוכדכואבלבד6פי5כפניעדיםכ
גו .3וכתב כמגהותדו"פסי'טיכ6ות 1מסכרתהרי"3ססי6כמו טפסק הטורסי' רמגלענין מקכל
מתגה"המ,ירהסטר,טמתגתוקיימתעדסיערההמקטלקניןלגזתןעלהח,רה,וה"הכסכירות"ככר
קנסוסטוכרכסכירותסגתןלול6נספחך מזרתקגין6 .מגס סמתג"6הל'סכירותסי'עחולקעל
הרי"3ט,ולדעתוכיוןסגוףהכיתסו6סלסמסכיר,כלטנסמ(קממגוהסוכרזכס3וסמטכירממילל,
וכמו סכתההריטכיי6והריי
ןלגדי ע3דמכיון ס3עה" 3גסת(קממנו )וכה העבד 3ע5מוממילך.וע"
nrro15pסי' סט)ס"קג.ועייקורןהערותיכמוהסי'גג6ותה33י16ר ממל1קתס,ועי'פס"דירוס(יס
כרך6עמ'מב.
גמ65טלדעתססוכריסטכעה"3הו6המומ)קאקרקע,הרימי 630לסו5י6ה61הסוכר1ל36עס",3וע"כ
6ין 3עה"3נחסר תשעhShגת3ע36 ,ל ~עתהסו3ריססססוכרנקרץמומזק ,נעה"3נחסדמ51י.6
כנידון )הגסהסוכריםמודיםסל6סכרו 6ת המרפסת hih,רקסקלנורמותלסגיםמס 6תמפ5יהס,
וכזהל6מ'5נ1מימסוכר ססמקוס כח)קתס.וכטיטהכח"ס ססגחטכיס(מ51י,6וע(יהסלהכילר6יס,
6Dhtיןלמסרטיהסדיןעםהמוכר.
6ך 15דקיסהסוכרים כטענתם  -מלכד מה טגתכ6רלעיל(עניןמסטיר3יתככירם גדולס -סכיון
מהמרפסת ( 6עמדםלהסכרה מותרהיםלסס להסתמם כהמדין )סגסנהוזהל 6מסר ,וכמו טפסק
הרמשכסו"עסי'מסגסעי'יוכק15ה"חססס"ק,1ועי'גתס"מסי'רנס"קטז.
י .כססכע~תעלהחקראסומהע"ס 6מר ,כ3ר כת3בסכותיעקכמ"6סי' Dpסה3י6הפת"טסי'קגג
p"Dג,דכלסיכך 630להסתמט3טלמכירול6מהגיר6הובתקhihכעינןחזקתגיטניס,ועודכיוןטיט
למוכרסטרסהע(ייהסלו(6מסניממילה,ו6ףלמלןרס"לדממניממילהגס3הפםטטר,6סי'ס"ךסי'
יכס"קיז,היינוהיכףדהמחילססי6ודקיוברורעפ"יהודקתעלמו16עפ"יעדיס6 ,כלהיכףטכע"ד
מכחיש61ומרסל6ממל,מסימןדק6מסייעליססטרךסכידו,עיי"ס,וכןמכו6רכסו"ת מהרשעגגיל
מ"וסי'ידדכיון i)'rnocכקרקעסרסומהע"ס 6חרמסיב חזקהסטין עמס טענס1ל6מטיכםחזקה,
ועי'הגהות מכמתסלמהלסוייעסי'טעו,ועוד6חרוגיס,לעגין מקרסהמזיקובורסיסס6סיטריסוס
מפורטעלססמיטהו,מטיכםoprnסטין עמהטענה1ל6מסיoprn63כלל,וכעלהקרקעטרסומהעל
סמול6ממל)כותולממזיקוטתקמפגימסמךכדעתועלהריסוססכידו.
5פסרבית
6מגסכ(זה(l'hDמח)יקטענהמפירצת6(6,סהכע(יסידעואתק6,כל6סID1W
י
י.
ור
תט
פס
יוהנע(יסמכחיד,נרססכיוןטהסטרמסייעו6יןטענתהמחזיקחטוכסטעגסנגדשה
(
ו3גידוןדירןסכ(הטימוסמיההגחתמזוודותכמרפסת,הריo"hisכתבהגתס"מסי' קםס"קיטוסי'

בלי

יג

ממגיות

ן ח)קמתממיסיןb~hכמנרווהממעסיומיסקרכןלעולם36 ,לכטלק עמס ד3ר ק13ע
קנגס"קי3ס6י
61יןמעסיומוכימיסטיוסיףלהסתמםסם6ין(1מזקסכיוןטגס 3ע(המורמטתמטעמו 3מ5רזו.

אברהםדוב~ין.
כ

שאלהלדיון
תוקף חוזה שכירות שנחתם רקע"י השוכר ,והאם השתמשות השוכר בדירה קונה לו בתורת
חזקה גם במקוםשכיתבין את השטר.

תשובה
נתבסננינסייק5ססעי'יגוסרמ"6כתו"עסססעי'טבסכירות קרקעסגיליהככסףלמוד61יןקריך
לזהסטר.וכתבהממ"עס"קכדה 61רקמסוסדליןדרךהעולסלכתובסטרעלסכירות,ריססמיכות
דעתגסכליסטר.ועפיידבריוכתבוה6חרוניסד6סגסתגססמ16'5תגסתנהסדין,עייסויתמכרטיס
מ"כסי'רגדמערוךסטלמןע(6תר.
ו"6ככ)מגיגווכמקומותינו פוקמזימ6י עמ 6ד3ר טהמגסגלכתור טטרכסכירותדירס ,סדרךדינך
51ריךסטר.וכנידוןדירןhtoכלסכן,בסרידעתסמוכמתסרקלגמורכסטר,כסריהממכירה3י6נוסם
טטרוסטוכרעכרעליורמסךכמסמעותותיקןבוהררהתיקונים,כודעיסוכמםכווגתס %לגמור 6ת
הקניןרקככסף.
והגססטר)הטגכת3נלסוןמתחייכותסדדימודקיפסול,דהרי )סכמוכך ~מרסססוכרמיידככלמס
טסתמייכלמסכיר61,יל1המבכירט(6מתםעלסטטרל6סתחייכהכלוס,דליןכ6ןטטר6(6מ5יסטר
והולכטלומנוטל,ופרוט.
םלנוסינסנוספת(קניןהטוכריס,והיך מטעםקנין מ)קססתרי סס
6כ(כעניגיגומוןמגתיגתמכסףי
םלדון 6ס מזקס ככסףכדין  rOrוכמו הככסףקינוקונס
נכנסולדירםועדיין )olbinכתוכם,וכוהי
כמקוססכותכין6תהסטרס"סמזקס16,דלמo~rnt6שימהוקונהכל6סטר6ףכמקוסמכותכין 6ת
כמכירתקרקע,ונמלקו )3ה
מסטר.והגסספק)הלענין מקסהו6(6וhpt1כסכירות קרקע %6
גוכ"ממכירםפ"6ה"מכדעמסרמכ"סד3מזקס %ד 6O)pף
ר3ותיגוהר6סוגיס,עי'כ"יסי'ק"UD35י
כמקוססכותכין 6ת סטטר,וכן פסקסרמיי6הסוףסי'ק5כ,ועי'טס 3סמ"ע  p"Dכמוכס"קיט טעם
סדררסמוקהעדיפהמכסף.ולעניןסכירות קרקעכמזקה,עיי 1IDtnhמ"גסי'מס"קהבדקדקלרסון
הרמכייסמכירספ"6היייםסכתם")1ל:כסס מהקרקעגקגיתככסףוכסטרו3מזקסכךסכירות הקרקע

צפיי

יד

פסקידין-ירושלים

גקגיתככסףלכדו6ו 3טטרלסדו6ו 3ח)קס51,ין6חד מסםיכוללהזור.13ודקדקכ6מיע)רסהרמ"3ס
סיגםלסוגו3קניגימכירת הקרקעמקניניככירות ,ד3מכירה כתכ "ככסף כסטרוכמזקה",שסכירות
כת"3ככסףלכדו ,כסטרלכדו"51,יל 1כמזקהל 6כתכ"לכדם"6101 ,מסוסדכמכירסכמקוסטכות3ין
ךסמיכות דעתגס3ליסטרot~nsIסיססמיכות דעת
סטר(ריךגסכסףוגססטר36 ,ל3טכירותסיי
כוו,וכמוסכתכהרמיךססכ6נופריטדברינו]6,כלOprn3גסכמכירסקוגיסלכד3ליטטר,וסד3ריס
מתוקיס מ6ד.וכן דעת הרסיסוסר"ן סו 63כשי טס6 .ךעי'סוית ר"63טכגזיסי'יזט(ייןלדברי
הגרמכייןקדוטיןכו 6וסריט3י'5טס ד3מקוססכותכין 6ת סנטר ,גס כמ)קסלOlp 6למוד ,וכעס"ט
מקמרמליטי(דףיג ע")3ה3י6כתידעות )3ס.ולעניןדיגךיכולהמומזקלומרקיםלי61.ףטגסעל
טמקוסלכע"דלחלוקולומרד5פילולדעתסרמכייס6יןכ6ןקניןסממיי '"bP 6101 ,3סרמ"6
העכרי
סוףסי' ק( 3ס6סהיחגוסכללפיתנסס,ועלפי )ה ג6מרסע~ס סתעסקותס 3כתי3תסמונהיימסכ
כמתנהבסטרדוקק ,מ"מנרססדגיגודומם,כסריכ6ןל 6רקסעדוקניןחזקםכגעלגדרופרן6ל6
כ6ןגרוהדירסוהעמ)יקו 3הכפועלכמסך כמהחדטיס ,וחזקהטלדירהודקימוכימסס6ין כווגתס
לסורגותססקגיןוהסעכודימולו 3טטרדוקק.
מיסועדייןיםלדוןלעניןהעתיד,די"לדחפיךלדעתהרמכ"סט3חזקהלמודקנס6ףכמקוסטכותכין
6תהפטר ,מ"מלעגיןהעתידכיוןמהסטרפסול6יןלהתיימסקליוכללוכלהתבייתותסניס~דדיססי5
רקעפ"י מס טנכת"1"33עסי' S'Cמעייזט(ריכיסלמודיע על הפסקתמסכירות )מןספיר מר6ט,
וסדירהכמוכנידוןדידןנר6ססכלתמילתזמןגחס3לתקופתסכירותחדססוכר"חללוליוכלוססוכריס
5%ת.מיסו אפסרלומר ס5ע"פ סמסטרפסול מ"ממכיוןססגיססמודיסהגיהצו מו"מעפ"יתנאיו,
מייכיסלהמטיך 6תסטכירות עדתום הסגהכפימהסכימוכיגיסס .צמגם לדעת הרמשןוסריט6"3
ט3מקוססכות3ין6תסנטרל6קנוכחוקהלמודגראסמכיוןסססטרפסול5יןכ6ןסכירותכלל.

דודיהושעקניג.
ג

גר6הסכגידוןזסקטםלמכריעעפ"י"כ6ןגמ(6כ6ןסיהייכיון"מערכתהכיוכגמשה מתמתלקרקע,
מקוס ס6מנסממועבדלמרות3יו3דירתה3הוריס 36לי"לסמינומוסכרפסס,וביותרס6והוolpnגס
עומדלסרותהדירסססניס,וקן שלטוכריסקניןתטמיסיןבמערכתה3יו63ךbsקגיןסכירות,מסרי
%מ55נ1קניןסכירותלסגישסיססוניסכקותה עתכקטרהס6יגססותפיס.
ו%ןגסכנוגעלנידוןלמייל 6תמסוכר6ehכן )רקסםמגכוגיס ,מהעלססג6כיידh"wt5rדקינו6ל6
וגס3גרמ,6
גרמך,ומדייןסגרני?11ססליטיי6העירעפ"יהגתס"מסי'סםס"קדדמיונוסומריםממיינ
יהמירס הקרקע36 ,ל
וכ"ככסוייתמת"סמו"מסי'קם,ו6סכי מערכתס3יו3מחודרתלקרקעוקיןדינ
 ~esסמ613ר 3רמ"3סטכירות פ" A"O 3דכ6טר הטומר פוסע 3הסחייב מסוסמזיק6 ,מגסלפי מה
טסעלגודלין המקוס כמתחת מקרקעמוטכרלסוכרים 6ל 6רקממועבדלסימוסס6,יןלהייכםמסוס
סמירסושיק3פסיעס61,ין )ס6ל6כסוכרסורק6גןמתוךסריתסמוסכרלולהצרסיסלו 3הטותפות

עס 3ע 3"0ל0מתמס  03מפטור עלנזקיגרמך,וכיון מהנעלות על מערכתסכיוכ0י6כמותפות עס

3ע0יי3ועםממוכרהמגימטעמוווכנינטלמותפין,עי'גתס"מסי'קגגס"קיכ),י"לדגם 06נקמרדיט
טסדיניטמירסמ"מפטורגסלפי 0רמ"3סעלספמיע,0עי'רמיקסמכירותפ""0 6גומו"עסי'ר65
יסי'ממוס"ו61כמ"ל).
מעי'כמ,ממוסh'otכסמירה33עליסוזעי
טוביהגולדשמידט.

