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חלקו הראשון של המאמר התחלנו לעסוק 
בבירור דעת תורה בסכסוך שבין משכיר 
ושוכר. נזכיר בקצרה את עיקרי הסיפור: 
ראובן שכר משמעון דירת שלושה חדרים 
בקומה שלישית במחיר של 4,000 ש"ח 
לחודש למשך עשרה חודשים, עם אפשרות ('אופציה') 
להארכת תקופת השכירות לחצי שנה נוספת. זמן מה 
לאחר שנכנס לדירה החל לוי, שהחזיק בבעלותו את גג 
הדירה, לבנות דירה חדשה על שטח הגג, והמתחם כולו 
היה לאתר בניה. הוא גם יצק גג מעל למרפסת הסוכה 

בדירה ובכך מנע את השימוש בה.

בחלקו הראשון של המאמר למדנו כי אך ורק הפרעות 
פנימיות בנכס המושכר, כמו רטיבות או העמדת עמודים 
בתוך הדירה שמנעו את השימוש התקין בה, יכולות להוות 
עילה לטענת מקח טעות על העסקה כולה. ומאחר ובנידון 
דידן לא היו רעשי השיפוצים והלכלוך הכרוך בהם כי אם 
הפרעות חיצוניות לדירה המושכרת, אין כאן מקח טעות 

והעסקה שרירה וקיימת.
גם לגבי גובה דמי השכירות הבאנו מדברי האחרונים 
כי לא חל כל שינוי, ולגבי הרעת התנאים שהייתה אמורה 
להוזיל את השכירות אילו הייתה ידועה מראש, אנו אומרים 
שמזלו הרע של השוכר גרם לו שיתחילו השיפוצים דווקא 
בתקופת השכירות שלו ואין לחייב את המשכיר לספוג 

את הנזק הזה.
נותרו לנו לברר שתי טענות מרכזיות של ראובן השוכר:
א. השוכר טוען שהיעדר הסוכה מהווה חסרון בגוף 
הבית, הוא מסרב לקבל חלופת�סוכה בדמות שבירת קטע 
מתקרת הסלון הפונה אל הגג ויצירת גג נפתח שישמש 
כסוכה, בשל תקופת השיפוצים שהדבר ידרוש. היש ממש 
בטענתו זו? היש בה כדי להטיל צל של 'מקח טעות' על 

העסקה כולה? ואם כן, האם יש מקום להחשיב את תקופת 
השכירות המקורית ותקופת ההארכה כעסקה אחת ולקבוע 
שישנו חסרון מהותי בדירה גם לגבי התקופה המקורית 
שבה לא חל חג הסוכות ולא היה כל צורך באפשרות 

בניית הסוכה.
ב. השוכר, מסיבותיו שלו – הרצון להימנע מהעברת 
דירה כפולה בזמן קצר, שכן דירתו שהזמין מקבלן אמורה 
הייתה להתפנות בתום ששה חודשים לאחר השלמת זמן 
השכירות המקורי – טען כי הוא מעוניין לממש את 
ה'אופציה' להארכת חוזה השכירות למשך ששה חודשים, 
אך רוצה לתמחר את העסקה מחדש לאור נתוני הסביבה 
החדשים ולאור העובדה שכבר אין מרפסת סוכה בדירה, 
עובדה חשובה בתקופת הארכה זו שחל בה חג הסוכות. 
מאידך, טען המשכיר כי אם הדירה במצבה הנוכחי לפי 
התנאים המסוכמים אינה נושאת חן בעיני השוכר, הוא 
אינו צריך לממש את ה'אופציה', ומוכן הוא להיפרד ממנו 
לחיים ולשלום ולנסות להשכיר את הדירה לאחרים, שכן 

רבים קופצים עליה לדבריו.

הנה ברור כי חיובו של המשכיר להעמיד את האפשרות 
לבנות סוכה יכול להיות רק כפועל יוצא מתוך הסיכום 
ואופן ההסכמה שהיתה בניהם בשעת עריכת החוזה וההסכמה 
על שכירות הדבר, ולא מחמת מחויבות של המשכיר 

להעמיד אפשרות כזאת בכל מצב מעיקר הדין.
ביאור הדבר, כי הנה מצינו שיש דברים שהמשכיר 
חייב להעמיד לשוכר, מחמת היותם חלק בלתי נפרד 
מהנכס המושכר, וכמו שנפסק בשולחן ערוך (שיד, א): 
המשכיר בית לחבירו חייב להעמיד לו דלתות וחלונות 
ולחזק התקרה וכו' וכן כל דבר כיוצא בזה שהוא מעשה 
אומן, והוא עיקר גדול בישיבת הבתים והחצירות. ומאידך 
(שם סעיף ב) השוכר חייב לעשות מעקה ומזוזה וכן לתקן 



 27  

מקום המזוזה. והוסיף שם הרמ"א שכך הוא הדין בכל דבר 
שאינו מעשה אומן. הכלל העולה הוא: דברים שתיקונם הוא 
מעשה אומן, נחשבים כחלק מהדירה ומוטל על המשכיר 
להעמידם כחלק מהעמדת הדירה לשוכר, ודברים שאינם 
מעשה אומן נחשבים כחלק מתשמישי הבית ועל השוכר 
לדאוג להם, אין הם מענינו של משכיר הבית. ומקור הדין 
הוא בדברי הגמרא בבבא מציעא (קא:) על המשנה העוסקת 
בחובות המשכיר לשוכר, הגמרא מביאה שחיוב קביעת 
מזוזה עצמה מוטלת על השוכר בוודאות שכן הוא זה שחייב 
במזוזה, לגבי מקום המזוזה פסק רב ששת שמאחר וניתן 
לעשותו גם בלא מעשה אומן, אין הדבר מוטל על המשכיר.
שונה הדבר, בכל מה שלא נחשב לחלק עיקרי מתוך 
הדירה כמו מקום מזוזה שהיא מחויבת המציאות בתוך 
הדירה בכל עת, ולכן ככל שהדבר נוגע לאפשרות של 
בניית סוכה, יש לבדוק מה היה ביניהם בשעת עריכת 
החוזה ועל מה הוסכם ביניהם. ואף לדברי ה'עיר שושן' 
שכתב הטעם שהשוכר חייב לשאת בעלויות תיקון מקום 
המזוזה הוא משום שהמצוה מוטלת עליו, אין ללמוד מכך 
שכל תיקון בבית שנועד לצורך קיום מצוות בידי השוכר 
מוטל עליו, שכן מבואר מפורשות בכל דיון הגמרא בנושא 
זה שאם היה מקום המזוזה מצריך תיקון של מעשה אומן, 
היה הדבר מוטל על המשכיר. לכן ברור הדבר שאין כאן 
כל קשר למחויבות המצוה, אלא למחויבויות שיש להם בגין 

עריכת חוזה ההתקשרות.

בעוד שלגבי מזוזה שהיא מצוה המוטלת על כל איש 
ישראל ובוודאי עתיד השוכר לשים מזוזה ולהזדקק למקום 
עבורה, לכן אילו היה המקום של המזוזה נחשב תיקון הדורש 
מעשה אומן, הרי הוא עיקר גדול בישיבת הבתים והחצירות 
והיה חיובו מוטל על המשכיר, הרי שהאפשרות לבניית סוכה 
היא שונה בהחלט, אף שהסדרת מרפסת סוכה היא מעשה 
אומן. סיבת הדבר, לא בלבד משום שניתן להסתדר בבית 
בלי סוכה, ובמשך כל השנה אין צורך בה והבית ראוי לדיורין 
כרגיל, וגם בחג הסוכות עצמו ניתן להשתמש בפתרונות 
אחרים, בניית סוכה ליד הבניין או להתארח לשינה ואכילה 
אצל אחרים, ועדיין ישמש אותו הבית לשאר צרכיו וגם 
למגורי בנות הבית. אלא הרבה יותר מכך, שהרי אפשרות 
בניית הסוכה היא דבר שהשוכר בודק בשעה שמסכים לשכור 
את הדירה, ולא יעלה על הדעת שיהיה דיון שהשוכר יתבע 
מקום לסוכה, לאחר שראה את הדירה והוא בעיניו רואה 
את תנאיי המגורים בה. נמצא איפוא שהדיון על מחויבות 
המשכיר להעמיד לשוכר אפשרות לבנות סוכה, נגזר אך 
ורק מתוקף התנאים שהיו ביניהם בעת עריכת החוזה בהתאם 

לנכס שהיה עומד להיות מושכר בעת ההיא.
ואמנם כן, ברור הדבר ששווי השכירות של שבוע החג 
בלי סוכה, פוחת באופן משמעותי. באופן מעשי, יש לבדוק 
האם יש לדבר משמעות ו'דמים מודיעים' בתוך חוזה שכירות 

לטווח ארוך יותר מאשר שכירות לחג בלבד או לחודש 
תשרי בלבד. אם ישנו הפרש כזה, נראה לכאורה שעל אף 
שאין בהעדר הסוכה עילה לטענת 'מקח טעות' על העסקה 
כולה, בכל זאת יכול להפחית מדמי השכירות על שבוע זה. 
ואכן, יש לציין, כי כפי שמשתקף כיום מפרסומי הדירות 
העומדות להשכירה, ניכר שהדבר מהווה שיקול מהותי 
בפני השוכרים, וככל הנראה שיש בו השפעה על כללות 
הדירה, וממילא יש לתמחר את ההפרש בין דירה שיש בה 

סוכה לדירה שאין בה.
אך גם בזה יש לעיין, שהרי בשעת תחילת תקופת 
השכירות הייתה בדירה מרפסת סוכה והיא נפסלה רק 
במהלך תקופת השכירות. והרי פסק הרמ"א (שם סעיף א) 
שאם תיקן המשכיר את הדברים שהיה חייב לתקן ונשברו 
תוך ימי השכירות, אם אמר לו 'בית זה', שוב אינו חייב 
לתקנו לו שנית. וביאר הסמ"ע (סק"ז) טעם הדין שכשאומר 
'בית זה' אינו משתעבד אלא להעמיד בידו בית זה בשעה 
שיבוא לדור שם, ומשם ואילך תלויים מאורעות הבית 
במזלו של השוכר. ולפי זה לכאורה אין על המשכיר לשאת 
בעלות ביטול אפשרות בניית הסוכה. ואולם למעשה, לפי 
המבואר ב'קצות החושן' על אתר (סק"א) דין זה נאמר רק 
כאשר מסיבה כלשהי הבית נפל ואינו ראוי עוד לדירה, 
אז אנו אומרים שמאחר שאמר 'בית זה' אינו חייב להעמיד 
בית חלופי, אך כל שהבית נשוא ההסכם קיים, המשכיר 
חייב לתקן את הטעון תיקון. ולפי זה גם במקרה שלפנינו, 
מאחר והמשכיר לא מעמיד סוכה חלופית, יכול להפחית 

מדמי השכירות כנ"ל.
לא רק במקרה דנן שמרפסת הסוכה היתה ואיננה יש 
מקום להפחית מדמי השכירות, אלא גם בכל שינוי שיש 
בו משמעות, כמו למשל מה שמכונה 'מרפסת שמש', שיש 
לה מעלה לא רק בסוכות אלא בכך שאנשים מוכנים לשלם 
יותר על דירה שיש בה מרפסת כזאת, וכן כל כיוצא בזה, יש 
מקום לחשב ולהפחית את ההפרש שיש בשווי דמי השכירות.

מושג קנין השכירות עם 'אופציה' להארכת תקופת החוזה 
מוזכר כבר בדברי הראשונים. בשו"ת הריב"ש (סימן רנז) דן 
במקרה שבו ראובן שהשכיר ביתו לשמעון לה' שנים בסך 
פלוני, ובשטר השכירות נכתב שאחר עבור כל השנים הללו 
אם ירצה השוכר הנזכר והבאים מכוחו להשאר ולדור בסך 
הזה עצמו עד תשלום י' שנים רצופות, לא יוכל המשכיר 
והבאים מכוחם להוציאו משם ולמחות בידו בשום טענה 

וענין שבעולם, ולא בשום דין ומנהג.
האחרונים דנו בגדר קנין זה, האם פירושו הוא שמראש 
עושים קנין על כל התקופה כולל תקופת ההארכה, ומותירים 
לשוכר אפשרות להפסיק את ההתקשרות בתום מועד תקופת 
ההסכם הבסיסית. או שמראש נעשה מעשה קנין רק כלפי 
התקופה הבסיסית, אלא שהמשכיר מתחייב מראש להשכיר 
לשוכר את הדירה באותם תנאים אם ירצה בכך [אפשרות 
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שניה זו צריכה להתמודד עם בעיה יסודית שאין 
מקום להאריך בה במסגרת דיון זה – היאך חלה 
ההתחייבות של המשכיר וההשכרה לזמן מאוחר, 
הא הוי דבר שלא בא לעולם (עי' נתה"מ סימן שיב 

סק"א), ולמה לא הוי קנין דברים].
והנה נחלקו האחרונים בכל חוזה שכירות שחילקו 
בו את זמן השכירות ליחידות נפרדות מסיבות 
כלשהן, למשל לגבי המחיר, שכתבו בחוזה ששוכר 
את הנכס לחמש שנים, כל שנה בסכום פלוני. יש 
הסוברים (בית שלמה חו"מ סימן קטו) שחלוקה זו 
גורמת לחשב כל תקופת שכירות בפני עצמה, כי 
אם התכוונו לשכירות אחת ארוכה היו כותבים 
סכום אחד לכל התקופה. ואולם אחרונים אחרים 
(מנחת פתים סימן שטו א; אבן שהם חו"מ סימן קיט) 
חלקו וסברו שאין הדין כן אלא תקופת שכירות 

אחת ישנה כאן.
למחלוקת זו השלכות רבות: א. האם יכול השוכר 
לבטל את החוזה בתום כל יחידת זמן. ב. האם צריך 
השוכר לעשות קנין מחודש בכל תחילת תקופה, 
אם כן – לכאורה לא תועיל לו חזקה, שהרי הוא 
נכנס לבית ברשות ואין בזה הוכחת קנין לדעת 
הרבה פוסקים. וכנראה יוכל לקנות את המשך 
השכירות רק מדין סיטומתא [�קניין שחל בעקבות 
מנהג הסוחרים להתייחס אליו כקנין], כמו שכתב 
בכסף הקדשים (סימן שטו א) שבעצם זה שממשיך 
לדור בדירה, קנאה בדין סיטומתא. ג. במקרה שנפל 
ספק לגבי המשך השכירות, מי נחשב המוחזק. אם 
התקופה כולה נידונה כיחידה אחת, הרי השוכר 
מוחזק עד תומה. אך אם היא נחלקת ליחידות, אין 
לשוכר מוחזקות לגבי התקופות הבאות, ובמקרה 

שנפל בהן ספק, המשכיר הוא המוחזק.
לכאורה גם המקרה שלפנינו אמור להיות מושפע 
משאלה זו, שכן אם מדובר בתקופות נפרדות עם 
אפשרות להארכה, ייתכן שבמקרה שהדירה ניזוקה 
ומחיר השכירות ירד מחמת שינוי זה, יוכל המשכיר 
לסגת מהתחייבותו להשכיר את הדירה לתקופות 
נוספות ולומר שבמחיר הנמוך אינו מעוניין להשכיר 
את הדירה. אך אם מדובר בתקופת שכירות אחת 
ארוכה עם אפשרות של השוכר בלבד לסגת מחלק 

ממנה, יוכל השוכר לתבוע את המשך מימוש ההסכם 
במחיר החדש והנמוך שבעקבות נזקי השיפוצים.

אך לדינא נראה כי אין הנידון שלפנינו תלוי 
בשאלה זו, אלא כל שהשוכר רוצה להפחית במחיר, 
ויהיה הטעם לכך אשר יהיה, לא יוכל להשתמש 
באופציה כאפשרות לחייב את המשכיר להמשיך 
להשכיר, כי דבר פשוט הוא שהמשכיר לא נתרצה 
מלכתחילה לתנאי האופציה אלא על דעת שהמחיר 
יהיה כפי שסיכמו. ולכן במקרה שלפנינו שלא 
התנו הדברים במפורש נראה פשוט כאמור שאין 
אפשרות לכפות את המשך קיום ההסכם בד בבד 

עם שינוי פרטי ההסכם.
במקרים אחרים שבהם פירטו את הסיבה למתן 
האופציה להארכת התקופה, ייתכן והדין ישתנה 

ויש לבחון כל מקרה לגופו.

אין על המשכיר חיוב להעמיד סוכה לשוכר, 
ואולם במקרה שהייתה בדירה סוכה, יש לנכות 
ממחיר השכירות את התוספת המקובלת בשוק 

בשל האפשרות לבניית סוכה.
בדרך כלל, כשלא פורט אחרת בהסכם, אין 
אפשרות לכפות המשך קיום ההסכם בד בבד עם 
שינוי תנאיו. לכן אין לשוכר אפשרות לחייב את 
המשכיר להמשיך ולהאריך את תקופת השכירות 

אלא אם ימשיך לשלם כפי שסיכמו בתחילה.
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