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נושאהדיון
א' השכיר דירתו לב' .בתור תקופת השכירות קנהג' את הדירה ורשם השטר על שם עצמו,
כשלמעשהנתכוין לקנותהעבורב' ,שלאיכל לקנותהעל שםעצמו.ג' "הקונה"שילם כמחצית
מסכום הקניה מכספיב' ,אך טרם השלים את תשלומי הרכישה ,ולפי זכרון הדברים ביניהם
מסירת החזקה תיעשה רק לאחר כל התשלומים,וב' המשיךלגור בדירה בשכירות.
א'טוען שב'חייבלו דמי שכירות של כמה חדשים,וב' משיב שלמעשה הוא הקונה שקנה את
הדירהואינוחייב עוד בדמי שכירות.
ב' מבקש בשמו ובשםג' לבטל את הרכישה בטענת מקחטעות ,משום שנודע להם שאי אפשר
לרשום את הדירה כנכס מיוחד בבית משותף כלעוד לא יהרסו סגירת מרפסת שנעשתה שלא
כחוק ,דבר שיצריךשינויפנימי של כל הדירה .הם גם דורשים את הקנס שהתחייבו הצדדים
בזכרון הדברים למקרה של הפרה,מכיון שהמוכר לאגילה להם אתהעניןלפני הרכישהואילו
היה מגלה לאהיוקונים.
א'מוכן לבטל את המקחולהחזירלב' את מהששילם,בניכויחובו לשכרהדירה .על חוב הקנס
טוען א' שב' הוא שחייב בו ,משום שהוא מעולם לא התחייב לב' לרשום את הדירה כבית
משותף.

פסקדין
בהסכמת הצדדים המקח בטל והמוכריחזיר את דמי המקח שקבלבניכוי שכר הדירה במשך
החדשים שגר בה הקונה בלי לשלם שכ"ד ,וזאת עד ר"ח שבט תשס"ז .את הכסף
יפקיד המוכר במזכירות ביתהדין ,ולאחרמיכןיפנה הקונה את הדירה.
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השאלותלדיון
א .קנה דירה ורשם בחוזה את שם עצמו ,אך נתכוין לקנותה לחבירו שנתן לו את הכסף
לקנותה ,מי הקונה.
ב .שוכר שקנה דירה תוךכדי תקופת השכירות ,האם המשךמיגוריו בדירה נחשבכייחזקהיי.
ג .האםחייב השוכר שקנה את הדירה לשלם את שכר הדירהעדשישלים כל תשלומיהדירה.

תשובה
א.כגמ' "3ק ק3 3ת"רמנותןמעותלמלוחוליקחלוחטיןולקחממןטעוריןוכו'מחכועלים 3מער63
לר'יוחנן6ליכ6דר'יסורס,וכימימודיעולבעלחטיןתיקנסחטיןלבעלמעות.מתקיףלס ר3ממוקל
3רמסרטי6יסכיויפילוהטיןוחטיןנמיל6 .6מרר'6כסוט6ניחטיןוחטיןדסליחותיסקעכידוכי
3עס"כדמי.ו3י6רכתי'סגרם"םכ"מסי'י
זדם"ללכנימער53דדעת5טלמקנסלמקנותלבעלסמכות,

מיינוטליןכוונתודוקךלס6דסטסו6רו6ס5,ל6כוונתולסמי3ס,ודעתולתקנותלמיממקנםלומכסף,
וממו"סכמליחותממטדמיינוכמטיסותטיסחטובמדיני
וכקילוממסלחסקנסלוסמעותוסמקנסמכוון
למימסקנסלוסכסף,עיי"ם.ועי'חלקתיו36חו"מסי'ס.
י קרקע 15מטלטלין,ול6מודיעסטליח מסוק
ו3טו"טסי' קפכסעי'  3כתב6 obaמרלמלוחו קנסל
מלוחומלפלוני ,נקנס סמקם.וכתבבקוכןתמוכותלמרןסגרי"ט6לימיכסליט" 6ת"6סי'רן דסטעס
סו6מטוסדדעתממוכרלסקנותלבעלסמעות,ו6פילו 06סודיעלמוכרהקונסלע5מומ"מקנ6וסממלמ
ועלסלו6סככס"ג,כטרטורןמלוסמעותיולקיומפעתסלו5ס6מרלפיטיתחייכעלמוכקניןוכסטרעל
מסממעון6ךמיתנוסעדיס סנטרלידר6ו3ן,עי'טורסוףסי'ממ3זס פיתנוסנטרלידרכוכן
גילס דעתוסטינול 6וכיסול5להוןסודיססיסיסטלטמעון ,ממממaעnb
מל
~ולךכןסיסממעוןזוכם
לטון
מדיןזכיס16מדיןסוד6ס,עי'מו"תומ3מכסןסי'סו,וקוכןתטוכותלמרןסגרי"ם5ליטי3שליט"אח"3
יעמ'מד).
מי'קמכ.ועי'פס"דירוטליסכרך
3ד"6כמקרסוסמטלחמלחמלוחולרכוסמגרםעכירו,שכמ"גקנסמממלח06 qbסודיעמטליתלמוכר
טקונהלעלמו36 ,ל 06ידע סמטלחטסטליחירמוס 6תסמו-סלממליח -במטר ממכר ,ותסטרסו6
מעמסקנין ,נמ65מסממלחממכיסטסטליחיקנס 6תסמגרט6 ,ל6ס6מיןלוסל6יחזיקאותו לעקמו,
וכמידרוםממנויעכיר6תממגרםעלממו ,מ"מ מעמס ססקנ6ססלסמוכרסיסלוסמעליוסוסכםמממו
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יירטםכסטרהמכר,ול5מייך3זהנומרדדעתהמוכרלהקנותלבעלהמעותהוחילו5י5פמרהיסלכעל
המעות להתעלסמןהמקיטות ממעמהההקנטהדהיינוהמטריסים 3ססממליח,וככס"גי"לדל 6נקמר
הכלל דעת מוכר כדעת לוקח.ועיי"ם ט5ס נערךחוזה3ין המוכר לקונס והמוכר קפלמחיר הנכם
ותמורתו,זוכםהקונהכמיןרעלותעלהנכססנקר-5לפימוסגסלסס"כעלותסכיוסר"6.ך3ד"6כזמן
מקבלהמוכר 6תמחירהנכסותמורתוbS,כן  05ק3ל רקמקלתוו5תהיתרהעלסקונהלמלםבזמן
העכרה3ט6כו,הריהחוזהכמקרהכזהל6מקנהלקונסמוסזכותמעלות.עיי"ם.
לפי"זכנידוןדירןאג'"קנה" 6תהדירהטל3 '6כמףטקכלמס',ונתכויןלקנותהעצורכ',הרי פסק
המו"סמדעתממוכרלמקנותלכעלממעות,המנסכיוןמהמטר,דמיינוהחוזה,נרמסעלמסג',בידיעת
,'3נמ~5ט'3המכיססג'יקנס6תהדירה5ל6סה5מין %סל5יחזיקקותהלעלמווכמידרוםממנויעכיר
קותהעלממו ,ו63ופןכוסל6מייךלומר מדעת סמוכר כדעתלוקח.כמנסכיוןמכחוזס נקמרמבולס
למוכררקמקלתמהתטלוסלדירה,והיתריפולסלו3ת5ריכיסמ5וחריסכעתממירת ,or~fnoהריהחוזה
כמקרהכזה ל 6מקנה לקונהמוסזכותכעלות.וסורחזרנו לפסקהמו"ע מדעת המוכר להקנותלבעל
המעות.
ום5לתי 5תמרן(כיוסכוכסלו :(fttDanר5וכןסקנהדירסמממעון,ורמסהסטרעלסמו(כלומרע"ס
ר6וכן),ו5ףפילסלו חלקמהתמלומיס6 ,ךכלזהמיהלמרקיתעיןכלצד.כיסקונההממיתיהו6לוי,
ט3גללסיכותממלוbSיכללהיות"הקונה",ולכןכקםמידידוסמע1ןססו5יהיה-כביכול-הקונס.גס
ממעוןוגסלוימוריססכךהיההמעסה,ולויטועןמלמעמסהו6הקונה.ה6סניתןלומרסים %מטרעל
סדירת ,למרותככתום3ומממעוןסו6הקונה?תסורס:כיוןטממעוןמודהמל5הו5סקונה5,יןכ6ן
סטרל5לממעוןול6ללוי.ע"כ.ועי'ערוךממלחןסי'מ3סעי'ו:ככרכיקרנודכזמנינו5יןמוסראיהמה
מנכת3וקרקעותעלמסהאמסואפילונתקייסכערכאות,מפנימסרבהעוסיסכןמפניאיזהטעמיםמים
למסואי
ן כוונתם למקנותלהן,לכן~ריכיסהדייניםלהיות מתון כזה מ5ד מ6ד .ע"כ ,וסוכל 3קו3ן
תמוכותח"3סי'אמס.
ב.לעניןחזקתג'מניסבמוכרתניףכתוספתא 3"3פ"3ה":3מקבליפקדונותוהרועיםוהמכיר5יןלהם
חזקם.וכתבהרינתםמי'מכו:ממורתצידינומגדוליה6חרוניסז"לועליהם6נומומכיםטלעולס5יןמזקס
מועלת"55כירדמתחילהכתורמקח,סכלןגדולהו6מכלהיורדיןכרמות5יןלהםחזקהלעולס,דסו"ל
כ5יכ5עריסוראהבמטלטלין.וכ"כהריטכ"3"3 6מב6דהו6כדכריסהעטוייםלהתקילולהחכירוקין
עליהםחזקהלעולס.וכ"ככתויתהרט6"3המיוחסותלרמכ"ןסי'י.3וכןפסקכטו"עסי'קנסעי'ג.
ולעניןחזקסדנעלגדרופרןכסוכר ,כממל"ממכירהפ"6מ"חה3י 5ממסרסןממוןסי'רןמנסתפק 06
עמס סמוכר חזקסכפני התעליסול"6 6ללך חזקוקני  06קונהלו,מכיוןסכן דרךהמוכריםלכנות
ולהרום,יכול המוכרלומרטלפיכךhSמחיתיוקיןזו חזקה16 ,י"למחזקת הפוכרמועילה  06עם6ס
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כפניהכעליס,והביךהמטל"מם3טו"תלחס ר3סי'קנככתבטליןחזקתומועילהלפיס6יןניכרהדבר
טעוטהכןעלדעתלקנות.וכטוסתרדכ"זח"דסי'6לףק5כ(קככןכתםט6סעטההסוכרor)tnכזואהיה
רגיל לעטותהבתחילה,כנעילת דלתופתיחת דלתוכדומה,סכן דרךהםוכריס לעטות6,יןזו חזקה
טפילו "606ללךחזקוקני"66 ,כ 6מרהסוכר6נינועל6תהדלתכדילהחזיק,והמוכרטותק 16קומר
לולךחזקוקני36 ,ל06תידםד3רטל6היהרגילמקורסלעטותו,הריזוחזקה6פי06 5ל"66ללךתזק
וקני.ועי'כנה"גסי'ק35הגכ"י6ותדטדעתהכ"יטסכדעתהרדכ"ז.ועי'לכנינזרחו"ממי'י,6וטו"מ
תניני
וh'fnסוףמי'מת,עלדבריהרד"3ז.ועי'מחנ"הסכירותסי'יגעפ"יריט"36"3ממז 3ט6ס"6ל
לךחזקוקנימועילאפילוכמעסהדכרססמוכריסרגיליסלעסות.ועי'טו"ת רעק"6מי'לזדקניןחזקה
דמעתהטימורתליץכניכרהמעטהלעיניסרו6יס,ו6ף 606מרכפניעריסטכוונתוכנעילהלמסקנין,
כיוןדמיןניכרמתוך מעטההנעילהל6הוינעילה מעטהקנין.ועי'קריתמלךרכמכירה פ"6ה"ח,
הוכםבהגהותכרכתמטהעלהמחנ"הטס,מהקניןטעטהכתחילתמכירותולטסטכירותקינומועיללו
לקנותעכטיוכקנין גמור,זיכיו
ןהנתראוזה למכורוזה לקנות נתבטלהסכירות 3ר15ןוממילא נתכטל
החזקההר6סונהואריךקניןחדר.
ובנידוןדירןטהטוכרהמטיךלגורכדירהכפיסדרכהכזמןעכירותו,והמוכרל66מרלולךחזקוקני,
ל6קנההדירהכחזקה.
ג.פסקהרמכ"סמלוהושהפ"וb"oותו"עיו"דמי'קערסעי'6סכלמיטל6קנהקניןגמור6ohכל6ת
ספירותס"זרביתמלתורה .וכרמכ"סמכירהפיטb"oוטו"עחו"ממי'5סעי'י פסקומהמוכר טרה
באלףזוזונתןלו מק5תהדמיםוהיהיוארונכנסותובע 60רהדמיס6פי% 5נם6רלו6ל6זוז 6מדל6
קנההלוקח 6תכולהאע"פסכתה 6תהסטר16מהחזיק.
וכטהתנוה5דדיס טהקונהיקבל חזקה עלהדירה רק להחר המלמתכלהתטלומיס,הרי הכסףצנתן
למוכרהו6כמלוה56לוועומדלהחזרה כמקרהטלכיטולהמקח,ונמ65צמהסהלוקת דרכדירה3לי
תטלוסטכירות ,הו6רכית טמסלסלו המוכר כעד המתנת המעות.וע"כחייבלטלס 6ת המכ"דכדי

להיקלמאיסוררכית.

