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~מהד'זסיון)

נושאהדיון
גב,א ,,בתהונכדיה שכרו אצלב' חדריםבמלון לחג הפסח .ארגוןח' ,שהואארגון חסדתורני,
פרסם מודעותלפני החגהמזמין את הציבור להתארח במלון בהשתתפות רבניםופייטנים .את
השכרת החדרים לחג מסר הארנון לב' ,והוא "קנהי' את המלון לחג והשכיר אותו לאורחים.
בעקבות הפרסום הזמינה גב' א' חדרים במלון ובקשה מב' שיהיו בקומה תחתונה ,משום
שהעליה במדרגות קשהלה .כמוכן בקשה לסדרלהשולחןעם משפחה אחרתכדישהיא ,בתה
ונכדיה ישתתפו בסדר שגבריערוךאותו .כששלחה אתהצ'קים לתשלום צירפה בקשה בכתב
לקבל חדרים ובקומהנוחהי'.
טוענת גב'א' שלא קבלה את מה שהזמינה והיא ומשפחתה עזבו את המלון ביום הראשון של
חוה"מ בגלל עגמת נפש וסבל .ע"כ היא ביטלה את הצ'קים שטרם נפרעו על חצי מהסכום
הכולל ,ותובעת בחזרהגם את מה ששילמה .לדבריה ,כשהגיעולמלוןביוםשניילפני הצהרים
לאהיהמי שיקבל אותם ולא היהמי שידאג להם לחדרים ,ורק אחרי כמה שעות קבלו חדרים
בקומה רביעית ,לא כפי שבקשה ,ואילו היתה יכולה היתה חוזרת מיד .בחדר האוכל צירפו
אותם בשלחן אחדעם משפחהחילונית ,כךהיה גם בסדר ,ולאהיהמישיערוך להם את הסדר.
במלון הסתובבוחילוניים בלבושפרוץלעיניהילדיםהנכדים .התפילהעםהפייטן נערכהבלובי
של המלון ללא מחיצהבין הגברים לנשים ובתוך ההמולה ששררה מסביב .המשטרה הגיעה
כמהפעמיםלמלון בגללתיגרותוגניבות .בגלל כלזה החליטה המשפחהלעזוב אתהמלון.
ב' משיב שכבר שילם את הכסף למלוןולפייטנים וביטול הצ'קים שלא' גורםלו הפסד כספי.
לטענתו לפי התכנית היה כל המלון מיועד לאורחים מארגון ח' ,אך בעל המלון הפר את

התחייבותו והשכיר חלקים ממנו גם למארגנים אחרים ,וכך נוצר הבלבול בסדור החדריםוכו',
שלא באשמתו .עוד הוא טוען שכיון שבמכתב בקשה א' חדרים ובקומה נוחה" ,גם קומה
רביעית בכלל.
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פסקדין
יש לפשר בסכוםמסויים.
נ )-אברהם דובלוין ,אב"ד

ג )-מרדכיאייכלר

ג )-שמואלחיים דומב

השאלותלסיון
א .האםדינו שלב' הוא כשליחביתהמלון להשכיר אתחדריו ,או כמשכיר החדרים בעצמו.
ב .נפל מום במושכרואין השוכריכול להשתמשבוכרצונו ,האםיכול לחזור בו.
ג .דברו בעל פה בשעת ההזמנהעל חדר "בקומהנמוכהי',ואחייכ בשעת התשלום כתב המזמין
"קומהנוחה" ,איזה לשון מהם קובע.
ד .ביטולצ'קים,דינו.

תשובה
א.עי'פס"דירוטליסכרךחעמ' ע3ועמ'רעתלעניןסוכןנסיעותטמוכרכרטיסיסטלחצרותתעופס
6יןדינוכמפמרh~bכצליחטלחכרתסתעופס,מטוסטססוכןמוסרללקוחכרטיסטסונפקע"יחכרת
סתעופסוסיס נקות פטמו טל מלקוח ,וסמוכן מעולס ל 6קנס 6ת סכרטיםלעגמולפני טמכרצותו
ללקוחbSh ,מעכירמכרטיס מסח3רסללקוח.ודינוכקכלן טמקכלסכר עלפעולתו.ולפיכךohעיוות
מסוכן3טליהותויכולסלקוחלומרלולתקוניטדרתיךול6לעוותי.
6מנסכנידוןדירןטכ'"קנס" 6תסחדריסמבעלסמקןלימימחג,ול5סיס רקמרמורוסליתסמלון,
נר5ססדינוכספסרohtנמ~5מוסבמקחמחזירסלוקחלספסר5תסמקת,וכמוטפסקסרמ"3סמכירה
פט"זס"ט :b'"olממוכר ד3רטיט3ומוסטסינונר5סולכד המקח מממתקותו ממוסס"זמחזיר 6ת
סדמיס.סיס סמוכר ספסר בלוקח מזם ומוכר לזםוקינו מבסס סמקח עמוול5ידע כמוס זס,סרי
מספסרנטמעטבועתסיסתטל6ידע כמוסזסויפטרמפניטסים עלסלוקחלבדוקסטורבפניעגמו
ולמחזירולו קורסטימותוסיס מספסרמחזירועלסמוכרסר5טוןוכו'.ע"כ6 .ל6סיםלדון ס5ס6וירס
חילוניתופרו~סותפילסלל5מחי~ס,דינםכמוסכמקח,כיוןססטוכרת כ5סלמקוםתורני וק3לסמקוס
ממנוגדלכך 16 ,ס5ע"פטכוונת סטוכרתסיתםלאוירהתורניתוכך"סכינה" מספרסוסטלארגוןח',

ממונות

ג

מ"מ ל6סיס זסתנקיכיןס~דדיס,וכיון טסתטלוס סו 5עכור חדר ו6וכל ו6ת זססי 6קכלס6,ין
"ס6וירס"נתמכתכמוסכמקח.ומ"מ6ף "05ס6וירס"ל6סיתםתנקימפורם ,מ"מסיטיכסכסלחן עם

עורךסדרכר6סודוברמרקםעסכ',ודגרזססופר.

ב .כמטנסכ"מ עת:5סטוכר 6תמחמורוסכריקס16מנעטית6נגרי5קומרלוסריסלךלפניך .מחס
15נטכרסחייבלמעמידלוחמור.ופרט"יסריטלךלפניך,טלנסכמומסיףסמויסותלךט5ףמזלךגרס
כמומזליוטרםויטר5ותסכדרכיסוכו' .מתס5ונטכרס,טמפסידכלסכרווכו'.וכגמ'מס עע6ומי
מנית מוקמתלסכר"טכןאלעזרוס6אתניריט6סטוכר 5ת סחמורוסכריקס  16מנטתטתס קומרלו
סריסלךלפניךוקילור"טכןאלעזר6מרסטוכר 6תסחמורלרכובעליםוסכריקס6וטנטתטתסחיים
יסעי':6סטוכר 5ת
לסעמידלוחמור5 ,מר רכס כר רבהונאלרכוכעליוט5ני .ופסק כטוסםסי'מ
ןר5ויסלמל5כס)16נטתטית15נלקחסלעכורתסמלךאע"פטליןסופסלמזור 06
סכסמסוחלתםנועדיי
נלקחתדרךסליכםסריסמטכיראומרלמוכרסריטלךלפניךונותןלוטכרומפלס.כד"אכמטכרסלם5ת
עליסמט5ויט5פטרלסטליכהכל6סקפדס6כלabככרסלרכוכעליס5ולטאתעליסכליזכוכיתוכיו"כ
רכמסטפלךכס.b"D .
חייכלסעמידלומסמסאחרתו5סל5העמידיחזירסטכרויחטוטעמועל"כ
וכתב סממ"עסי' סכ 6ס"ק 1כדעת סמהר"ספ5דווססי'לטסיכךדסקלקולסו6כנידוןלסכךכדין
חזרסק6יול6כדיןניכויוכו' ,דמ5הר דנמתנסונפלבו מוסיכוללחזור ,ו5סקינוחוזר סו 6חפן
כמכירתו6,ף לחזור5חרזמןאינויכוללנכותלמפרע5hih,מרינןמדלקחזרמתחילסמחלליסעל
ט5כע"
"גדכסכריקס דסתס 05סכרלמטויאומר %סרימלךלפניך,ם5ני סתסטר5ויעוד
מקלקולוכו'.ו
לכלסמל5כסססי55טרנסכרלס רקטוריךטורחוזמןיותרוכו'.וכתבכט"וטסדככלמקוססנתכטל
מעניןויפסידלגמרי כמו מת  16נטכר ככסמס  obמכרסאפילולמטוי6 ,ואפילו כסכריקס וטכרס
לרכיכם 15לכליזכוכית6,יןע"זמוססכירותכללכיוןד5ינסראויהכלללוסוכו'6 ,כל כמקוסמים
יטוס5חדממסלחזור.ומ"מ5יןדכרזסרומסלמוס,
עדייןאותודכרכעיןh~hהקירעכוספסרל5מכ
דדיןמוס6יןלוענין רקobסיסקורסוסוף מקםטעות ,מחל"ככ6ןדנעטסאח"כוסוימחילוקכמזל
טלמיוכו'.ע"כ.
וכנידוןדירןטגכ' '6מכרס חדרכמלוןלליל מסדרולימי מחג כחכרםחרדית ,וכוונתםסיתס כרורס
לחוג 5ת ססדר ומחגכאוירתיסודית קדוטסכדבעי ,ו5ףכיקטס לסכתכסולחן ססדר עס מטפחס
סר5טסיערוך5תססדר,ולמעמסקכלס5וירסמעורכתעסחילוניסופריקות,ו5ףסוטיכו5ותסכסדר
כמלותן עסחילוניס,יטלדון ס6סזסדומםלחמורלמטףוסכריקס ד5ומרלוסריטלךלפניך ,דעיקר
סטכירותסי 6מחדרוס6וכלו6תזססי6מממיכםלקבלגסכתוך סחכרססמעורכת 16 ,דדומסלחמור
לרכבעליודלין f"Dטוסמכירותכללכיוןד6ינסר5ויסכלללזס,וכלטוןסט"ז,דעיקרמסכירותסי6
ס6וירסמיסודיתסקדוטסלככודסחג,ו6תזססי6ל6אכלס.
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ונר5סלפטרכיןס~דדיסכמכוסמסוייס.
ג .נר6ס טסנתכע ~ודקטטינוימלטוןכין מס טדוכר כע"פ כטעת ססזמנסלבין מס טכתכ סתוכעת
כמכתכעםסתטלוס,מלמדטסתוכעתחזרסכסמכקטתסל"קומסנמוכה"וסי 5מסתפקתכ"קומסנוחס"
ולקודוקק"נמוכס".ומכיוןטלפי מסכמתכני ס5דסכימינוקומםרכיעיתכמלוןכן עטרקומותנהטכ
"קומםנוחס"5,ין ספרתססכסבכךטנתןלסחדרכקומהרכיעית.
ו5ףטלפידכריסכטעתססזמנססי5ר~תסחדרכ"קומסנמוכס"ויתכןטקומסרכיעיתנחטבתכקומס
יתטלוסל5ומילתךtb'o
גכוססיחסית,מ"ממסטקוכעזסמסטכתכסכטעתסתטלוס,טסריסזמנסכל
ו5ף 06סיסכסזמנסקביעותלסכירות מ"מכדעיילונפיקקזוזיכלזמןטל5טילמססטכירותל5חלס,
ומס"טינתם עד טעת סתטלוססו5סקוכע.עי'תטוכתסר"5טכלללססי' טוכללמוסי'כ(וכיקורו
'גג5ותכ).
כקוכןכי5וריסגיטין5ותמדוחזוקןf"so5bסי
ד.עי'פס"דירוטליסכרךחעמ'כדמדעותמטונותכוס.
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