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אובן שכר משמעון דירת שלושה ר
חדרים בקומה שלישית במחיר 
של 4,000 ש"ח לחודש למשך 
אפשרות  עם  חודשים,  עשרה 
תקופת  להארכת  )'אופציה'( 
השכירות לחצי שנה נוספת, דהיינו שהברירה 
ביד השוכר להמשיך את השכירות באותה 
המתכונת ואותם התנאים לתקופה נוספת אם 
ירצה בכך, והמשכיר לא יוכל למונעו. לדירה 
היתה מרפסת בעלת שטח של שלושה וחצי 
מטרים שיכלה לשמש כמרפסת סוכה. הקומה 
השלישית הייתה הקומה האחרונה בבנין ומעליה 
השתרע גג שהיה שייך ללוי שהחזיק באישורי 

בניה על הגג.
חוזה השכירות של ראובן משמעון החל 
בתאריך ג' בחשוון ה'תשע"ה, זמן מה לאחר 
שנכנס לדירה החל לוי לבנות דירה חדשה על 
שטח הגג השייך לו והמתחם כולו היה לאתר 
בניה. אם לא די בכך, יצק לוי תקרת גג מעל 
למרפסת הסוכה ובכך פסל אותה מלשמש 

למטרה זו.

שדהו של מי נסתחפה?

לקראת תום תקופת השכירות הבסיסית בת 
עשרת החודשים ניגש ראובן לשמעון וטענתו 
בפיו: מאחר שהרעש והלכלוך והנזקים הנוספים 
השונים הנגרמים מן הבניה טרדו את מנוחתי 
בצורה חמורה ביותר, ברור שאילו הייתי יודע 
מראש שהבניין עומד להיות לאתר בניה, לא 
הייתי מכניס את ראשי ואת משפחתי לכל 
התלאה הזו, וודאי וודאי שלא הייתי משלם 
סכום מפולפל כזה על תענוג מפוקפק כל כך.

הוסיף ראובן וטען: כאשר שכרתי את הדירה 
במחיר זה הנחתי לעצמי את האופציה להארכת 
לממשה,  מחשבה  מתוך  השכירות  תקופת 
בראותי שבדירה זו יש מרפסת סוכה טובה. 
למעשה היה לאפשרות בניית הסוכה משקל 
מכריע בהסכמתי לשלם את הסכום הזה, כי 
היא תאפשר לי לעשות את החג במקום מגורי 
וללכת עם ילדי לבית הכנסת הקהילתי הקבוע 
שבו אנו מתפללים. כעת נפסלה הסוכה בשל 
יציקת הגג מעליה ושוב אין הדירה מצדיקה 

מחיר כה יקר. משכך, תובע ראובן משמעון 
להוריד לו את גובה התשלומים על תקופת 

השכירות.
שמעון משיב לעומתו כי לא ידע כלל 
מתוכניות הבניה העתידיות של לוי ומכוונתו 
לממשן מיד באותה שנה, לכן הוא רואה את 
ומאחר  כראובן  מידה  באותה  ניזק  עצמו 
ששימושי הדירה היו מושכרים לראובן כדין, 
הרי 'נסתחפה שדהו' ומזלו גרם שלוי יחליט 
לבצע את שיפוציו דוקא בתקופת השכירות 
שלו. מלבד זאת, אין הוא חושב ויכול לכפות 
את ראובן לממש את אופציית הארכת החוזה 
בחצי שנה, הוא מוכן לקבל את דברי ראובן 
שהדירה מאוסה עליו ואינה ראויה למגורים 
עבורו הן מחמת רעש הבניה והן מחמת העדר 
האפשרות לבנות סוכה בצמוד לבית, וכפי 
שסיכם בחוזה, הברירה ביד ראובן שלא להמשיך 
את ההסכם הלאה. אבל זאת אינו מוכן לקבל, 
שראובן יכפה עליו את המשך החוזה אך לא 
באותם תנאים. יתכבד ראובן ויעזוב לדירה 
כלבבו, שמעון בטוח כי יוכל למצוא שוכר 

אחר בקלות.
זו בדבר האפשרות שלא  מלבד טענתו 
להאריך את החוזה, הוסיף שמעון לדחות את 
טענות ראובן בדבר הסוכה האבודה: את התביעה 
על קלקול הסוכה עליך להפנות ללוי, אותו 
יש לתבוע על כך שמנע ממך לבנות סוכה 
במקום, אך אני לא מעוניין להתעמת אתו 
בנושא זה. בנוסף, הציע שמעון ללוי לשבור 
עבורו קטע מהגג בקצה הסלון ובכך לאפשר 

לו לבנות שם סוכה גדולה.
ראובן המשיך בשלו ודורש להפחית את 
תקופת  עבור  וגם  למפרע  השכירות  דמי 
לו  שאין  בפיו  טענתו  השכירות.  הארכת 
ברירה, דירתו החדשה אמורה להיות מוכנה 
בעוד ששה חודשים ובדיוק בשביל זה חפץ היה 
באפשרות הארכת השכירות, קשה מאד לעבור 
דירה פעמיים בתקופה כה קצרה וגם העלויות 
גבוהות, לכן הוא נאלץ לבקש את הארכת 
החוזה ולהישאר בדירה זו. גם בענין הסוכה 
אינו יכול לקבל את הפתרון שמציע המשכיר, 
שבירת הגג והשיפוץ הקטן שיבוא בעקבותיה 
יגררו טרחה גדולה, עיטוף ואיטום כלי הבית 

וטלטול המשפחה כולה לדירה חלופית למשך 
מספר שבועות עד להשלמת העבודה. לכן 
דרישתו אחת – להאריך את החוזה, אך במחיר 
המותאם למציאות הלא–אפשרית לטעמו שבה 

קיבל את הנכס.
נברר את טענות  זה  במסגרת מאמר 
הצדדים באשר לדמי השכירות עבור תקופת 
החוזה המקורית, עשרה חודשים. במאמר 
הבא נדון אי"ה באשר לתקופת האופציה 
להרחבת ההסכם והטענות בדבר אפשרות 

בניית הסוכה בתוך הדירה.

האם עבודות הבניה 
מספקות עילה 
לביטול מקח?

לשוכר  ההפרעה  נושא  את  לברר  כדי 
בשיפוץ או בניית דירה סמוכה, יש להעמיד את 
עיקרי הדינים בנושא זה: ב'מרדכי' )בבא בתרא 
סימן תעב( כתב שהמשכיר בית לחבירו לזמן 
קצוב ובתוך הזמן רצה לבנותו, אין המשכיר 
יכול לכוף את השוכר להניחו להכניס שם 
פועלים לבנותו בעוד שמושכר לו, מפני קול 
הנכנסים ודריסת הרגלים. מדבריו עולה כי 
טענה זו שמורה לשוכר לטעון שהילוך הפועלים 
הנכנסים והיוצאים מפריע לו מלממש את זכותו 
לדור בדירה כראוי ולכן יכול לעכב את הבניה. 
כך נפסק להלכה ברמ"א )סימן שיב סעיף א(: 
המשכיר בית לחבירו, ובתוך הזמן רוצה לבנותו, 
אין יכול לכופו לצאת אפילו לבית יפה ממנו, 

גם להכניס פועלים לבית לבנותו.
דין זה הוא תביעה מול המשכיר לאפשר לו 
לממש את השכירות, אך אין זכות מוקנית כזו 
לכל אדם לעכב על שכניו מלבנות בשטחם 
בטענות אלו כשאין הפועלים נכנסים לדירתו.

אולם יתכן שכשהמשכיר הוא גורם ההפרעה, 
יוכל השוכר למונעו גם כאשר ההפרעה אינה 
מתבצעת מתוך הדירה ששכר אלא מפריעה 
מבחוץ את השימוש התקין בה. האחרונים עסקו 
בסתירה לכאורה בין שני דינים בשולחן ערוך 

ומתוך הסבריהם נראה שנחלקו בדבר.
מחד, פסק השו"ע )שם סעיף ב( בעל הבית 
שהשכיר ביתו לאחד וחזר והשכירו אחר כך 

שוכר שגילה שדירתו ניצבת באתר שיפוצים )א(

 משולחנו של הגאון 
 רבי מנחם מנדל

  פומרנץ שליט"א 
ריש מתיבתא 'עוז והדר' תשובות אקטואליות 

בענייני חושן משפט

בית הדין
מכתלי
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לגוי או אנס שהפקיע השכירות של הראשון, הרי זה חייב 
להשכיר לו בית אחר כמותו. ומאידך נפסקה ההלכה )סימן 
שסג סעיף ו( שאם בא אחד וסגר לחבירו דלת ביתו ולא 
הניחו להכנס בתוכו והפסידו, פטור הסוגר ואינו צריך 
לשלם לו השכירות של אותו הזמן שנגרם על ידו שלא היה 
יכול אז להשכירו. – מאחר ששכירות היא כמו קניה לזמן, 
מתעוררת השאלה, מה ההבדל בין מי שמנע את השימוש 
בבית בכך שהביא אליו גוי או אנס שחייב לבין מי שמנע 

את השימוש בבית בכך שסגר את הדלת שפטור?
בעל 'נתיבות המשפט' )סימן שיב סק"ה( ביאר שיש 
הבדל בין משכיר שמונע מהשוכר לדור בדירה לבין אדם 
אחר שמונע ממנו, לפי שכאשר אדם משכיר בית לחברו 
טמונה בכך התחייבות להעמיד לו מקום מגורים, התחייבות 
זו משולמת בכך שהשוכר גר בדירתו, ולכן כאשר המשכיר 
עצמו מונע ממנו להשתמש בדירה, נותרת עליו החובה 
לדאוג לשוכר לדירה ולכן באמת אם המשכיר ינעל את 
דלת הדירה, יהיה חייב להעמיד דירה חלופית לשוכר. 
שונה הדבר, אם אדם אחר הוא המפריע, שאז אין כל חיוב 

על המשכיר.
בעל 'דברי משפט' )שם( תירץ שבמקרה של נועל הדלת 
הפטור מתשלום הוא על הזמן שעבר, היזק זה הוא בכלל 
'גרמא' ולכן פטור. אך ברור לגמרי שכלפי העתיד יכופו 
אותו בית דין להסיר את המנעול ולהפסיק להפריע לדייר. 
זו הסיבה לכך שעליו לסלק את הגוי והאנס או להעמיד 

דירה חלופית לשוכר.
מדברי ה'דברי משפט' נראה שאין תביעה מיוחדת כלפי 
משכיר יותר מכלפי כל אדם, את שניהם ניתן לתבוע להפסיק 
את ההפרעה כאשר היא מונעת לחלוטין את השימוש בנכס. 
אך לדברי ה'נתיבות' חיובו של המשכיר נובע משעבוד 
גופו להעמיד את השכירות, ולדבריו אפשר שעל המשכיר 
להימנע גם מהפרעות שמאפשרות שימוש בנכס אם הן 

עומדות בבירור בניגוד למה שהתחייב להעמיד לשוכר.
בסיפור שלפנינו ההפרעה הגיעה מצד שלישי, לוי, ולכן 
אין היא מהווה עילה לתביעה של ראובן נגד שמעון או 
לביטול המקח. מלבד זאת, גם ההפרעה שיש לראובן אינה 
הפרעה גמורה שמונעת ממנו את המגורים, ועל כך בהמשך.

האם יש להוזיל את דמי השכירות 
בשל הרעת התנאים?

אחרי שהתברר כי מקח השכירות שריר וקיים, נוכל 
לעסוק בתביעתו של ראובן להפחתת דמי השכירות בשל 
הרעת התנאים. לטענתו קיבל מוצר ששווה פחות כסף 
ממה שסיכם מראש לשלם ולכן הוא מעוניין לשלם פחות.

דין זה דומה להלכה הפסוקה לגבי שוכר בהמה, נפסק 
בשולחן ערוך )שי, א( לגבי אדם ששכר בהמה ונלקחה 
לעבודת המלך, כך שיכולת השימוש שלו בבהמה הופחתה, 
יכול המשכיר לומר לשוכר 'הרי שלך לפניך' וחייב השוכר 
ליתן למשכיר שכרו משלם, כל זמן שראויה קצת למלאכה 
שעבורה שכרה. לאור הלכה זו כתב ב'נתיבות המשפט' )סק"ב( 
שכך הוא הדין בשוכר בית ונלקח לאנשי חיל, שאם אפשר 
לדור עמם, הרי הבית ראוי עדיין לייעודו ומשלם השוכר 
למשכיר הכל, למרות שברור שמגורים משותפים עם אנשי 
חיל הם הרעת תנאים משמעותית ובימים כתיקונם הייתה 

מביאה להורדת המחיר, למרות זאת אמרינן שמזל השוכר 
גרם ואין המשכיר חייב להעמיד לו בית אחר או לנכות לו 

משכירותו אלא אומר לו הרי שלך לפניך.
לאור דברי ה'נתיבות', במקרה שלפנינו כל עוד שניתן 
לדור בבית זה, למרות הרעת התנאים ואי־הנוחות שגרמו 
השיפוצים, יש לנו לומר שמזלו של השוכר גרם ואין לו 
עילה לביטול השכירות או להפחתה מדמי השכירות. רק 
במקרה שבו הרעש והלכלוך הם בלתי נסבלים ואי אפשר 
כלל לדור בבית, הרי זה מקח טעות ואינו חייב לשלם 

למשכיר את דמי השכירות.

טענת מקח טעות

על אף האמור, יתכן שכל מה שכתבנו הוא דוקא באופן 
ששמעון המשכיר לא היה מודע לתכניותיו של לוי לבנות 
על הגג, אך אם ידע זאת קודם לכן והשכיר ביודעין לראובן 
נכס שעתידו לתנאים גרועים מכפי שהציגו, יכול ראובן 
לטעון שמלכתחילה היה מום במקח, הרי המקח בטעות יסודו 
)כדברי ה'נתיבות' בסימן שי סק"א(. אך אפשר שבמקרה 
שלפנינו אי אפשר לטעון כך כי אין מום במקח עצמו שכן 
ההפרעה מגיעה מחוץ לדירה השכורה. ]ואמנם בספר חוקי 
חיים )הלכות שכירות בתים פרק כב הערה 10( הביא בשם 
הגר"מ שפרן שליט"א שכשאדם שוכר דירה לזמן מועט 
ובדיוק באותו זמן מועט יש רעש גדול או לכלוך וכדומה, 
פעמים ששייך לומר שהדבר נחשב כמום במקח וראוי לבית 

דין לעיין בכל מקרה לגופו[.
גם אם אכן מדובר כאן במקח טעות, הרי זו עילה לבטל 
את המקח או לתבוע דירה חלופית, אך לא מצינו שיוכל 
לדרוש להפחית מדמי השכירות. במיוחד לא לאחר שכבר 
גם שם במשך התקופה, ולא טען מיידית לביטול המקח. 
במקרים מסוימים, כאשר לא היה ניתן בפועל להשתמש 
בכל הדירה מחמת רטיבות בחדרים מסוימים, כשההפרעה 
היא בנכס המושכר עצמו, והשוכר טרח ליידע זאת את 
המשכיר, כשניתן לומר בבירור שהשוכר לא קיבל את 
התמורה המלאה לדמי השכירות, יש מקום לדון על הפחתה 
בדמי השכירות לפי ערך חלקי הדירה שלא נשתמש בה, 

אך לא זה הוא המקרה עליו נסובה השאלה.

וזה דבר המשפט

אם הרעש והלכלוך אינם נסבלים, יבדקו בי"ד אם נחשב 
כמקח טעות, אך אם גר בדירה אינו יכול לתבוע הפחתת 

דמי השכירות.
כך הוא הדין כאשר הרעש והלכלוך נסבלים, המקח אינו 
בטל, וגם מחיר השכירות אינו מופחת. כי גוף הדירה שהעמיד 
לו היה מושלם וכלפי ההפרעה החיצונית נטען שמזלו של 
השוכר גרם. ]חסרון הסוכה בבית כן נחשב לכאורה קלקול 

בגוף הבית, הדבר יידון אי"ה במאמר הבא[.

כל עוד 
שניתן 

לדור בבית 
זה, למרות 

הרעת 
התנאים 

ואי־הנוחות 
שגרמו 

השיפוצים, 
יש לנו לומר 

שמזלו של 
השוכר גרם 

ואין לו עילה 
לביטול 

השכירות 
או להפחתה 

מדמי 
השכירות

מוגש על ידי בית הוראה לממונות 'באר ישראל'. 
ניתן להפנות שאלות בענייני ממונות לבית ההוראה 

a@b-israel.org.il :בפקס: 02־8024343 ובמייל


