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 יוחסין ולבירור  ממונותלדיה

 הסינטטי העור בהן שנקרע ישיבה ספות  על  טעות מלהטענת
 מקנייתן משנה יותרלאחר

 89-סז מס' ממונותתיק
 כסס( 3ד)מהד'

 הדיוןנושא

 אצל היצרן רוכש הגלם חומרי שאת הספות יצרן של סוכן הוא ב' ישיבה. ספות מב' קנהא'
 התעשייתי" ב"עור קרעים נוצרו הספות, את שרכש מאז ורבע כשנה לאחר מחו"ל.יבואנים
 משום הסינטטי העור את להחליף בבקשה לב' פנה א' הספות. את העוטף סינטטי(נעיר

 הסינטטי העור היה הקניה שבזמן משיב וב' ורבע, משנה יותר מעמד מחזיק שאינושהתברר
 משום במקח, טעות זה ואין אחר, או כזה הקונה של משימוש כתוצאה נגרמו והקרעיםשלם,
 שנה בתוך קורה הדבר היה אילו אמנם ולהיבלות, להקרע שעשוי הסינטטי העור של טבעושזה

 - לתיקון ליצרן ומעבירן בחזרה הספות את מקבל היה ואז מהיצרן, אחריות מקבל היהמהקניה
 לו אין שנה לאחר אך - כך על לו התחייב ולא הקניה, לפני הקונה עם כך על דבר שלאלמרות
 המוצר, של הבלאי זמן את חופפת האחריות תקופת כלל שבדרך מסביר המוכר אחריות.עוד
 במקרה קרה שאכן כפי להיבלות, המוצר עלול שנה שאחרי  משום זה לשנה היא האחריותואם
זה.
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 נדחית.התביעה

 קרליבך זאב שלמה)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(



 ירושלים - דיןפסקיב

 לתשובההמקורות

 דסכי ד6דעת6 סמקת ינטל ונתקלקל דבר מוס מחכירו מקנה 5דס וק"ת ד6דעת6: ד"ס 3 קי 3"קנתוס'
 6דעת6 ליה לקנס ומוכר מוכר, כדעת כן כמו 6ל6 מילתך תליץ לחודים כלוקח ל6ו דסתס וי"ל קנה.ל6

 6נן מחס 16 ונטרפה מחכירו פרה מלוקח 6דס כל 6"כ וק"ת מל6: ד"ה כ מז כחוכות ובתוס'דהכי.
 06 לו טומר oh וטפילו ליכנם רולס היה ספק טכ6ותו מהדי 6נן דסתס וי"ל לקחם. כן מנת על מל6מהדי
 ד6דעת6 6מרינן דל6 קונם כו וקירע חפן ללוקח דמי ול6 וכו'. לוקחה סיס ספמד לקכל לך יםתיטרף
 מקנס סיס bSt מקנס דעת נמי 6יכ6 דס6 לכדו הקונה כדעת תלוי דקינו סמקת, ומכטל קנה ל6דהכי
 יפרם. ל6 06 לדעתולו

 תוזר ממקח מיסיה מתס 16 ונטרפה פרס כמוכר כלל הקמו ל6 דסתום' 6 ס"ק רל סי' כנתה"מוכתכ
 סתום' קומית וע"כ לעולס? מתחיס הפרס קנס דכי לית6, ודקי ד6 כמפרס, וחרם מנמתמם 6חרויפילו
 סקנה חטמים כס להסתמם רצוי סיס מל6 כעוד תיכף נטרפה 16 מתה ולח"כ הפרה כקנה רק היהל6

 טסים תנצי עפ"י מקנין 6חר יומיים 16 יום המוכר כרסות ג"כ להיות ממוייכת הפרה מסיתה כגוןעבורו,
 דהיינו מלמס להחילוק התוס' הוכרתו וכזס כלל, כס לסמתמם ר6ויס ספרה היה סל5 כיו"כ 16כיניהס,
 ה"6 פ"ו וכיס למלך המפנס סכתכ כמו ה6ומדנ6, 6מרינן ל6 להמוכר פסיד6 וים מניהס דעת מיםכיון

 6ומדנ6 6מרינן % למוכר, קפידה 6יכ6 ודצי מ6ומס לו מחזיר ם6ין מתה 16 ונטרפס פרהדכלוקח
 כזה. יתראה ל6 המוכרדודאי
 ד"ה ט"ו פ"ז מנסדרין האזל ואכן פי"ח ס"ה ימר וסערי יז p"D עכ סי' 6כסע"ז סלמה חמדת סו"תועי'
 התום'. דכרי ככיפור לסכין,6ך

 קנינו, כגוף רישותך הנולדה ונטרפה פרס דלוקת התום' קומית תירן ד מי' מכירות הל' אפריסוכמחנה
 ממו"ת כן ומוכית לקחתי, ל6 דסכי 6דעת6 טעין מ3י ל6 ולכך גרס, ומזלים הלוקח מדה נסתחפס זססרי

 כיון עסיתי ל6 דסכי hns~b למיסר טענם ליכ6 טדהו דנסתתפה סיכך רכל לד כללסרטים
 דמז~

 גרס.
 ד6דעת6 6ומדנ6 לו יט 06 גרס, כממזלים דגם ס"ל אפריס כהמתנה תירצו ול6 טהקסו טסתוס'51"ל
 סלוקח מל 6ומדנ6 מ3ד המקת ~טל טלין זס 5לי סמקת, כטל כרמותו, סכסמה טתיטרף קנה bSדהכי
 ~טלו. 6ומדנ6 6ין ממוכר ממצדכיון

 ימים, לאורך כטלמותן היחזיקו ע"מ מספות 6ת סקנה סלוקח מ3ד 6ומדנ6 קיימת 06 גס דירן,וכנידון
 וכאופן %ך, נתכוין ל6 כודאי המוכר מ"מ קונה, היס ל6 ורבע סנה לצחר וייבלו טיקרעו יודע היםו6ס
 כרטותו הנקרעו כיון סרוקם עפ"י המחנ"6 מלפי גס מה 5ומדנ6, מטוס 3טל המקח טלין תוס' כחכוכזה
 גרס. טמזלו כיון לקחתי ל6 דהכי bnD~h לטעון יכול קינו הלוקחמל




