
אממונות

דעת
 ש:~ננךמם:ייח ירושלים דיןבית
 יוחסין ולזיווו  ממונותלדית

 שולחן של במקח טעותטענת
 הכסאות לרגלי השולחן רגלי בין התאמה איבגלל

 3ז8-סז מס' ממונותתיק
 תשרי( יג)מהד'

 הדיוןנושא

 500 שילמה המקח בשעת ביניהם. שקבעו במחיר ב' של בחנות וכסאות שולחן קנתה א'גב'

 לפרעון הצ'ק את יפקיד שלא מהמוכר בקשה אך לחודש, מאוחר צ'ק היתרה על ונתנהשייח
 התשלומים רוב את  שילמה הקונה  תשלומים. בכמה במזומן היתרה את לו לפרועוהבטיחה
 את בבנק הפקיד המוכר לשלם. הפסיקה ואז ש"ח, 1.900 על עמד חובה שיתרת עדשהבטיחה

 חזר. הצ'ק אך הקניה בזמן הקונה לו שנתנההצ'ק
 והכסאות השלחן את שקבלה שמיד טוענת והקונה הקניה, עבור החוב יתרת את תובעהמוכר
 את להחליף מיד בקשה וע"כ הכסאות, לרגלי תואמים אינם השלחן שרגלי גילתהלביתה
 שהוא הקונה של בעלה גילה כך - מדוייקת היתה לא הכסאות של הריפוד תפירת גםהשלחן.
 ותובעת היתרה את  שילמה לא זה משום הריפוד. את להחליף או לתקן ויש - במקצועורפד

 אך בשולחן השתמשה שבינתיים מודה היא הכסאות. של הריפוד ואת השלחן אתלהחליף
 ולהחליפו השלחן את לקחת שיבוא למוכר כך על שהודיעה אחרי ברירה לה היתה לאלטענתה
 של באלבום תמונה לפי השלחן של הדגם את בחרה שהקונה טוען המוכר בא. לא והואבאחר
 של הדגם נרשם ושם הקונה חתמה שעליו הזמנה טופס מציג הוא קונה. היא מה וידעההחנות,
 מכחיש המוכר הזמינה. שלא רגלים עם שלחן שקבלה לטעון יכולה אינה לטענתו וע"כהשלחן.
 הכסאות ומושב שהיות המוכר משיב הריפוד בענין השלחן. את להחליף מיד בקשהשהקונה

 הפסים יהיו שמאחורה לדייק מאד קשה עבים, פסים היא הריפוד ודוגמת מאחורה, עגולהוא
 מלפנים. דיוק על הדגש את ששמים משום סימטרית, בצורהישרים



 ירושלים - דיןפסקיב

 פשרה של דיןפסק

 בריפוד הדיוק אי טענת בגלל - כפשרה אך מתקבלת, הקניה, דמי את להשלים המוכרתביעת

 ש"ח. 200 של סך מהחוב לנקות יש-

 אייזנבך יעקב)-( גרוסמן שמשון)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 המקח. את מבטלת האם השולחן, רגלי של בדוגמא טעותא.

 בו. השתמש ואח"כ טעות בגלל המקח לבטל מבקשב.
 בתשלום. מוחזק המוכר האם זמנו, הגיע שבינתיים דחוי בצ'ק הקונה שילםג.

תשובה

 )לדון סמקת 6ת עליו ממחזיר מוס ססו6 סמדינס 3ני עליו מסמכימו למוס דומת כזו טעות ob גסא.
 מל ססזמנס על חתמס הסרי טעות לטעון יכולס מקונס 6ין דירן כנידון סרי , ס"ס( פט"ו מכירססרמ3"ס
 סמחזירין סמדינס כני עליו טססכימו מוס זס טפין מנרפס גס מס - ק3לס טסיך סוס מסדגססטלחן
 גס סרי וכנוסף, סכם6ות. טל ס6חורי מסלד מריפוד כתפירת מדיוק 6י לטענת וס"ס - ממקח 6תכגינו
 סמוס. על מחלס וכודרי עכורו, 3תסלומיס סממיכס וגס 3ו סטתממס ממוס 6ת סגילתסלהחר
 ריכול 6תד גדול 3מס י סי' מסכת מסגליה O"D 6 רלכ סי' מפת"מ רכ עמ' ח כרך ירוסליס פס"ד ע"ב.

 על טסתפיים ע"כ 3ו דמדסמתמם סוכר עלמו וסוף בו, מנטתמט מס למלס טתיי3 6ל6 סמקחלמחזיר
 לסו5י6. יכול הינו מסמוכר לסו5י6 עתס וכ6 למוכר ככר ססילס רכל 3פת"ם וכתבמומו.
 עטורו, מילמול וגס כו מנמתממס כיון סמקח, 6ת לסחזיר מיד ממקבס סקונס טענת נכונס 06 גסוע"כ
 6ת לפטל כקסס ל6 מפזמנו וטוען טענתם 6ת מכתים טסמוכר גס מס ממוכר. מיד לסו5י6 יכולםפינס
סמקח.

 קטו. עמ' ט וכרך כג עמ' ח כרך ירוטליס פס"ד עי'ג.

 וממוכר כפק סקונס טילא 05 סדין מס b"u~5e 6ליםיכ סגרי"ם מרן 6ת תטם"ו( תטרי )ד סיוםוטבלתי
 וסמים 5דקס. מלות 16 סלו6ס סתור ולענין 63תרוג "לכס" לענין העילס נחש ס6ס מסכנק, קותו פרסל6
 ממתמם ל6 טסמוכר לע"פ טמילס נתמכ למוכר טטילס מזומן טככסף וכטס מזומן, ככסף נחש 50'קמרן



גממונות

 ע"כ. כמק. כךככפף,

 לוין. דובאברהם

נ

 קוינו טנטתמם לפני הודיע ד6ס כתב כריטכ"6 הנה מחל, בו דנסתמם דכיון מסכת סגלי6 ממ"כ6.
 סחפן מחזיר ואפילו מטמע מנסנס, מס למלם ם5ריך רק ס סי' 6ונ6ה כמחנ"ה וכ"כ מחילה, סוי bbמוחל
 קלמר. 6ונ6ה לענין דרק די"ל 16 ממקח. לבטל יכול ססודעס ע"י טעות מקחמחמת
 לחנות לסתזירס יוכל מל6 ידע ר6טונס", "יד חדםיס רסיטיס רק כה ממוכרים כחנות מקונה מיו6מנס
 51"ע. ססודיע. הגס מחל וע"כ כחנות, למוכרס עוד יוכל ל6 מסרי כסס, הנסתמם ניכר 06 מסימום,6חר
 כעלה רק 6ל6 כוס הכירה ל6 עלמה ההקונה סודקה סיחה כ6ן הרי הריפוד, על מטען וכמהכ.

 מוס. ואינו עליו מקפידין המדינס טכני דבר כגדר זס 6ין ו6"כהמומהס,
 סי' מסם"ך ור6יס מוחזק. דאינו דכתכו 6לו 5דקו דספיר נר6ס מוחזק, נקרא 06 כמק ממחזיק וכנידוןג.
 ול6 מלוס ממעות לגבות כמר5ה 6כל מוחזק, סוי עלמו מסמסכון גובס 06 מסכון לו דכים דכתכעכ

 ל6 גס גופיה מסדק ול6 סנתכע ממעות לגבות רו5ס הרי כדק וס"ס הנוטלים, טכועת 5ריךמהמסכון
 ז6ת. לסמור ריכל מוחזק דנקר6 י"ל כה"ג מוסרו 16 הרק כמוכר ורק מו5י6, הו"ל 6"כ ההו5ל"פ,ע"י
 סרק מוכר 06 רק דסממע"ס, נימק 6"כ כמריס מעות 6ל6 סמק ע"י גונין 6ין דלמעסה לעיין דיםהגס

 ויל"ע. מוחזק, דנקר6 י"ללסו5ל"פ

 גרוסמן.שמשון

ג

 6ין מילס ל6 עדיין 06 6כל מחילס, כ6ן ים וממתמם מכסף 6ת סילס ם6ס מם"ל ה"ג פט"ו ממל"מעי'
 כ6ן ים לממון נתסכ זס 06 5'ק, הגדרת מהי כמחלוקת תלוי זס דין ולכינורה כו. ממסתמם 6ע"פמחילס
 ממם ממון זס סטין י"ל סתתייכות מזו נימק וטפילו הקילס, נחמכ ל6 תסלוס לסורקת נחמס ו6סתמלוס,
 סמסל"מ. על מפקפק 6 ס"ק כי6וריס רלכ סי' כנתה"מ ועי' 51"ע. כהקפה.ונתסכ

זאערנ
 ורוח יהדות לימודיאתר
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