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ביתדיןירושלים

~ים ממוסתולבירוריוחסין
כר מפראבשכירות
תיק ממונות מס' - 1594שע

,מהד'כ תמוז)

צד א' :בנק מ'ע"י ב"כ טו"ר הרב בקנרוט
צדב' :מרב'וחב' ס'

נושאהדיון
בנק מ' שנמצא במקום בשכירות ,טוען שהיה במו"מ עם בעה"ב לשכור חנות סמוכה נוספת,
ופתאום נודעלו שחב'ס' עומדת לשכור את המקום הסמוך .הוא מבקש  -במעמד צד אחד -
לצוותעל בעה"ב בצו מניעה שלא להשכיר את המקום לחב'ס' משום שכבר היה אתו במו"מ,
ז גזהדין"עני המהפך בחררה",וכן משום שישלודין קדימהמדין "בר מצרא".
יי

צומניעה
ביתהדיןנענה לבקשהעפ"יכלליצוי המניעה הנהוגים בביתהדין ,והזמין את הצדדיםלדיון.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-שמואליגר

( )-דוד יהושעקניג

השאלותלדיון
א .שוכר האם זכותו לעכב השכרת מקום סמוך לאחרים בטענת בר מצרא.
ב.דיןעני המהפך בחררה.
ג .כלליצוי המניעההנהוגים בביתהדין.

תשובה
ןכסמסוסדין3ןסמרר.
א .פסקסרמכ"סטכסיספייכ:nrroמסכירות"י

ועי"

מכ"ממסטורסוףסי'
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ג

פסקידין-ירושלים

קעה )כתגעלדגריהרמכ"ס b"bt:הר)"6ז"לכתבכתמוכהכלל5כ)י)כודיגל ד3רמ5ר,6ד)כירות
ליזמיה ממכרהו ,6ומטעםזהי)כו oh)thוהייהI~)DSמלרזות)ייךכיסהטובוסיכרכמוגסי מכר,
וכתבהכ"מדנר6המדבריהטור )ה 61מפרטדברי הרמכ"ס )6סרכוכןהבכירח5ר %חר"hbמר
המלרן6גי ר51הלבכרו ממךוקני קורסכו)1 ,הר )"6חולק וסגלדי) %זכות כר מ5ר Ssh ,6מה"ד
מטמע ס(6פיר)כןדכרי הרמכ"ס 6ל 6מדוברכלהעכירכיתו %חר 61ח"כ מכרהלו6,יןכן המלר
יכו( (ה51י6ה מידו .וכתכהכ"יזיכיון די)כ,ה פלוגתך על המקרן  h')obר6יה  06לה51י6מיד
הלוקח6 ,כל(כתחילהלפגי )הפכירה ל6חריכולהמלרן למנוע מנעה"כ לס)כירהכל"
סחרמדין 3ר
מ5ר.6וכן פסקכתו"עסי' קעהסעי'נט:התוכר3יתמחדירווהמקרןר51הלה51י16מידול)כרולעלמו
ן)ומעיןלו.וכ"פ כש"תבנימיןJhrסי'ר5כומכי"ט מ"3סי' קעטוקלה.
חי
6כלהסמייע ס"קקיכ פסק כסרק")די)3ודיגך דבר מ5ר6כיוןד)כירותליומיה ממכר ה ,61וכ"כ
כציית מסרחךסי' עז ריעע רסרמנ"ספליג,לולינן כתריירפס,יעו
ד ד0ר )"6פסקכן הלכה
למעשה.וכ"כבכנה"ג )סהגפיי6ות קמט )3ס מבפט 5דקח"כסי'ל,6ועיי )"ך  p"Dס) 6מהרא"ל
פסקדליןבפכירותזינק דכר מ5ר 6דל66מריגןככה"ג)כירותליומיה ממכר הו6 ,6כל הכ"מ כתכ
דמודה הרמ"3ס להרץ") כמכליר החקר ל6חר דהמ5רן מסלקו,וכןהכיף ככנה"ג )ס כפס הר6נ"ח
ומהרעןג6לייקו.וכגתה"מסי'רל6p"D,כתכד)3כירותי)דיןכרמ5ר.6ועי'כנה"גהגמיי6ות קסד
61ילך.
ב .פסקה)וייעסי'רלזסעי':6המחזיר6חר ד3רלקנותו6ול)כרו,כין קרקעכיןמטלטליןוכ66מר
וקג16נקרץרשע .ו3רמ") 6ס:וכלזהל6מיירי6ל6כשכתרפסקוהדמיםט3יגיהסוקיןמחוסרין6ל6
הקנין6כל6סמחוסריןעדייןהפסיקה)המוכרר51סככךוהקונהר51היותראזולמותרלכתרלקגותו.
וי)מי )כת)3הו6תרסדרכינוגר)וס )ל6להסיגגאולכשכירותכתיםמןהטיס.
ג.עי'פס"דירו)ליסכרךי
6עמ'ט:כללי5ףממגיעההגהוגיסנגיתהדין-ר6ה 1~DDיר)1ליסכרךז
עמ' קעת
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הדיון
כסף
המביעה6,ו )עקלpf)'aע"י ה5דהשגי,מקכליס 6ת נקשתוופוסקיס15עיקול6ומניעהנגד ה5ד
השניעדלדיון,כ16ת1גו)6טהתו3עעלו(להפסיד16להיגזק611,תבמעמד5ד6חדומכלילשמועטענות
נגדיות,תוךכדיקביעתמועדלדיוןכיןה5דדיסבמועדקרובככלהלפטר.
15.3עיקול16מניעם6יגומהווהפס"דסופי ,מהגס)ה651במעמד5ד6תדכטד.ה 15מ)מ)ככליעזר
לכיחהדיןכדילבליעיפטרימומקיסלמכק)ערלמועדהדיון.לפיכך6ין3יתהדיןמו5י'p'u156
16s
מניעהלל6קביעתמועדלדיון3יןה5דדיס,ומפקיע 6תה15כמקרה )0מכק) טרםלם6רכתהזמן3לי

ית

דיונים.

ג.כדילמנועהפסד %דהסגיכת651המ15עיקול16מניעהכמקרה )לתביעהקנטרניתומליןכהמם),
מחוייב המכק) למפקיד מכוס כסף )י)מ) לפרעון הפסדיס )ל ה5דהסגיכתי65ה מ5ו העיקול 16
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המגיעה6 ,סיתבררטהתכיעההיתהקגטרגיתומפוללתיסוד,וסלכןנגרמולוהפסדיסמה.15
ד.כמקריסמסויימיםמסירביתהדין 6תה5ו כטרםדיון6 :ס התכפרלביתסדיןכיככקסהלהו65תה5ו
העליסהמבקטמכיתהדיןפרטיםחט1כיסנעגיןניט כהסצטטת 6תהתמזגה; 6סה5דהסגי מ1תס ע(
כתבבוררותומסליםכניתהדין 6תמכוסהתכיעס16 ,מתחייבלהחזיר 6תסמ5כלקדמותו 6סיפסוק
כךכיההדין,ומבקםלהסיר 6תה15מכיון סורסלוהפסדיםמיותריס.
ה6 .סלצחרה651תה5וע"יכיתהדיןמסקםה5דהמנילדוןכבי"ד6חר,והמכלםמוכן %ך ,ה15גס6ר
כתוקפו עד(ויוןכיןמגיה5דדיסכביה"ד הכקם ה5ךהסגי,כתג6י סהמכקסיפנה ל16ת1כי"רכתוך
ימיסספורים6 .ס המנקם (6פגהלביה"דהצחרonthsימיססנסנעו,מפסיעניחפרין6תס5וצנתן.
6 .1ס עמד המנקםעל,כותולדוןככיתדיןזה עלתוקפוטל15העיקול16המגיעה ,מטוסם%גין,ה
ה5דהמנקם%סיר 6תה15דיגוכתונע,גס Obבעיקרמדיוןדיגוכגתכע,נענהכיתהדיןלכך.
םלותוקףמלכי"רגסלענין15עיקול16מגיעהh"S5fS1h.
.1הרככסלוכלילISs~)tעליהםה5דדיסי
סכיררהתוסעלעצמוכליהסכמתהגתכע6יןלותוקףטלכיצד,וליןלוכמלפסוק15עיקול16מגיעה.
מקור ההלכהלצוימניעה-עפ"י פס"דירושלים כרךזעמ' קעט

כתגהרצ"ב p"sפ"קסי'ה:וכןמ65תי גססהגלוןז"לכתוב :דתקנת6דרכנן הו,6כליגעדמפסיד
נכסיה,מסוסהסכתלכידה.ולינרעהדל56ריכנ6לתקגת6דרכנן6ל6דיןגמורהו,6סחייכ6דסלהציל
עט1קמידעוסקוככלט5דקיזמ5ילמיענד.וכ"כ כש"תהרק"םכלל15סי'ד.וכתבכסו"תמהרסייךח"ג
סי'גחסדןכסקלהohכלכיתדיןרסקילעככ16רקבי"דמומזקומומחה,עפ"יממ"ככמ"מ מ5הולוה
ם %להתוךהדיןלפי הקמת6פיל1תוןמןהדין,ס6יןככלכירדכחכזה "66כהו6
פ"כהי"דמהדייןי
כי"דחמוכprnlnlכחכמהוחסידות,ומסיקהמהרסיךדמ"מ הקמתהו6סכלדיין6וכיתדיןסגילעככ
לע"פh)cיהיהכ"כמוחזקומומחה.ודייקוכפדיהכרךכעמ' 73מגסדיין'מיזרם6ילעכככזילסליל
עסוקמידעסקו,לפי במעסההעיכוכקינו ככל מעסהכי"רהדןלחייב 6תהחייב מעלסהדין6 ,ל6
מעסהעפ"י הלכהמיוחדתלהצילעסוקמידעוסקו.וכסויתזכריפייסמ65ג,מ"כסי'1כתכ :מגהנט
לעקל"Dhעלטענהכלדהו.
וכיון150עיכוכ6יטככלמעסהכי"רהדןלחייב6תהחייכמעלסהדין%6 ,מהלכהמיוחדתכדילהציל
רכלכה עד%ירור
עסוקמידע1טק,1ע"כרס'6הזיין61-ףהיינ-להצילהעסוקגסכמעמר5דית
הדיןככיייד.
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