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בנידון
 ירושלים, להרי נוף ממנה שיראה סמך על דירהקנה

 הנוף את והסתיר לידו הקבלן בנהואח"כ

הנידון

 6. מס' במגרש ב' בקומה חדרים ארבעה בת דירה לקנות ע"מ קבלן עם בדברים באראובן

 אצל הכריע שזה כנראה ירושלים. הרי על המשקיף הנהדר הנוף מחמת מקחו שיבחהקבלן
 הודיע אחדים ימים לאחר 76.0009. של הגבוה המחיר למרות זה, במקום לקנות הקונהראובן
 קרקע, דירת ממנו לקנות יכול וברצונו לאחר, נמכרה ב' בקומה הדירה כי לראובןהקבלן
 מה בק.ק. הדירה את לקנות ראובן החליט לבטים אחרי חלון. עם גדול מחסן לו יתן פיצויובתור
 התכנית לפי הזה ובמגרש לראובן התברר בינתיים עומד. במקומו הנוף של היתרון שמ"מגם

 הרי נוף את יסתיר שזה ההר צלע של בשיפוע מטר עשרה של במרחק דירות הקבלןיבנה
 הפתוח הנוף דבר יודעי דברי ולפי לק.ק. להסכים הפיתוי היה זה ראובן דברי ולפיירושלים,

 פחות. שוה הדירה ידועה במידה מוסתר כשהנוף ועתה הדירה, ערך את מייקר ירושליםלהרי
 ומוותר הנמכר את ראה שהקונה כתוב ובחוזה החוזה על חתם ומראובן שכיון טוען הקבלןב"כ
 והאם התכניות את ולראות בעיריה הפרטים כל את לברר צריך הקונה היה תביעה, שוםעל

 קונה שהוא שהדירה לו שאמר כיון ראובן משיב בנינים. עוד המגרש על לבנותעומדים
 שלא כיון העיר מהנדס אצל לחטט צריך היה לא ירושלים, הרי של הנהדר הנוף עלמשקיפה
 דירתו. מול בנינים עוד לבנות עומד שהקבלן בחוזההוזכר
 אבל לאויר, העשוי למעלה מצרי חלון כעין הוא שלו המחסן של ומהחלון לראובן התבררעוד
 הקבלן הבטיח גדול, הוא שהחלון שחשב הקונה את לפצות כדי נח. ב"ב עי' צורי. חלוןאינו
 יותר שטח שהוא הזה החדר את כפיצוי לו יתן למחסן, ההסקה חדר את להפוך רשיון יקבלשאם
 מהמחסן.גדול



צאממונות

 להלכההמקורות

 פטומי זה וקין גמור תנקי זס סרי מ"מ תקונה, ול6 הנוף, יתרון 6ת כחסכון סכים ססמוכר סנסמנס,
 כאחריות מל6 לקנות סוף על עמדו מככר הכ6 דוקם וז"ל: 6, סו כ"מ ורק"ם תוס' כמכ"כ כעלמך,מילי
 מלקנותס לסניח רולס סי' ל6 וסוך כקמריות, למוכרם ממוכר מתרוס היס מל6 מלוקח מ5טערוטיס
 טרפי ד6י מדי לך קני המוכר פתח סדכריס כתחילת 5sh oh כעלמך, מילי פטומי סוי ולסכי כך,כמכיל
 לו טפתח כמו כאתריות hSb ללוקחו נתכוון ל6 כודאי כי גמור, תנקי bSh מילי פטומי ל"מ וכו', מינךלה

 טל מנסדר סנוף סל מיתרון ע"ד המוכר פסח סדכריס דכתחילת כיון דירן כנידון לכן עכ"ל. וכו'.סמוכר
 גמור. תנאי bbh מילי פטומי זס 6ין ירוםליס,סרי
 ים תביעה, טוס על ומוותר הקונה טל לתכניות ימת6יס טקונס מה 6ת טר6ס סחוזס על מחתס מסוסנס
 הקילס מסמכוס מסרי זו, כעיסקס נכנס זס סמך מעל הקנים לפני מדוכר מס על מתילם זומי ס6סלעיין
 וקין מהלס. סיס ל6 הקונס, עכור פיתוי בסי' סמרסיכ סנוף סל סיתרון טלולה נרפס 76.0008כמזומן
 כי העיר, ממנדם 56ל כתכניות מיטט טל6 בכך סוס מעיקרי סתנ6י על מחל טכ6מת סוכמם טוסלנו

 אינני עליסן, ומוותר תביעות מוס לו ס6ין חתס 6מנס תכניות, לקרוץ מיוכל כדי מוסמס אריך סכלמלכד
 זס וקין וויתור, ע"ז לחול מיוכל דיר טוס ר6ס ול6 דכר סוס כנס ל6 סעדיין כיון וויתר סו6 מס עליודע
hSbספרטיס מעל וכטס מכניס, ופרטי וסזמניס סתנ6יס מלכד כלוס, ול6 מחייי טל6 גרידא נוסת 

 על ו6ס וויתור. מוס עליסס מיחול אייך hS כחוזם סוזכרו מל6 סדכריס על כ"ס וויתור הייך ל6סמפורטיס
 כ6ן ד6ין נרסס ומ"מ סזס. סתנ6י על מחילס סוס כחוזס 6ין סדירס, כקניית נכנם סנוף מל זסתנקי

 6 ס"ק טת סי' סמספט מער עי' מחילס. זו 6ין ממחילה על דמוכח 5ומדנ6 וכלי %, דמחל דמוכח6ומדנ6
 6. ס"ק 5חוסי'
 המטר על טתותס כע"ד מס: סי' כחו"מ מפסק ממס לפיות יכול סקכלן כ"כ מל טיעונו עיקרוהנה

 סטטר 6ת קר6 כמל6 עלמו 6ת חתס טפילו דכר כטוס תכירו 6ת לפטור 16 דכי כסוס עלמו 6תלהתחייכ
 טסינו כרור וסדכר תגוייס כלטון סנטר נכתב ואפילו כסטר מכמוכ מס כלל יודע מקינו ידענו61פילו
 עלמו וסומך לקרותו ממם טל6 כיון כו, סכתוכ מס ככל מתחייכ מ"מ כלל, סלמון מכין וקינו לקרותיודע
 לדייק ונרסס סרמכ"ן. מתמוי וסוף טס. טנכתכ מס ככל לסתחייכ כדעתו גומר סו6 אמרים טל נאמנותעל
 כו כתוב סל6 מה 6כל 6חריס, נאמנות על םםומך כיון מס, טכתוכ מה ככל להתחייכ ודעתו מכתכסמה
 אינו 6, מס' מגרם תכניות כדבר רמז מוס 6ין כמטר 06 לכן לסתחייכ, כדעתו טמר 6ין ודאיכמטר
 סמסוככיס סעניניס מכל מדעת על יעלס ומי יידע מי כי מעיר, מסנדם 56ל לחטט מקונס על כללמוטל
 נאמר הכי סטורות, כל ולדעת למוודע לפטר 6י זה סכמ5כ 6, למגרס מטכיכ לאכלן לו יםגאולי

 סזמניס מן כזמן לנכוע סעלו%ת סתסכוכות כל על וויתר כמטר, סמפורסיס סדכריס על ממוזההכחתימת
 ? סקכלןמפעולת

 תוכע אינו כי סזס, סתנ6י על מחילס טיס כמוזם 6ין סדירס, כקניית נכנם סנוף טל זס כתנאי ohלכן

מסקכי
 מחמת מנמור, התנקי 6ת לקיים לקבלן כיקי ל6 ו6ס התנקי. 6ת מיקייס hSh תכיעה סוס
  סולם. פעוי  ססונס 6ת  לפלות  ט5ריך  כמוכן ט*1חסכונות



 ירושלים - דיןפסקיצב

 כל מלכך כחקירות, סמומים רכותינו מזכירו ל6 סכתכ סרי"ף תטוכת סכיך רל6, סי' סמסרמד"סומכס
 6ין סמדינס כני 06 6ף ~6ורס לפי"ז, ממוס. מיתגלס זמן ככל סמקת וכטל מוס סוי עליו דקפוימידי

 סו6 זס דעת מעל סקניס לפני ז6ת פירם ל6 06 ו6ף מקפיד טסו6 כיון סזס מקונס 6כל זס, עלמקפידים
 06 מויתר, מטמע כחוזם 06 6ף סמקח, וכטל מוס זס סרי קכס, כן דעמ מעל לדכר רגליס ים מ"מקוכם,
 מנתכ6ר כמו %, טמוחל מס כפרטות לידע 5ריך סומל סכל מפני ממילס, זו 6ין כמטח, לכנות "יוכלכתב
 6פ"ס לתגר, םיר6ס עד רק כו חוזר ם6ינו כסונ6ס ומס סדכריס וק"ו ס6ונ6ס, כמוחל ככ סעיף רכזבסי'
1:Pbסו6 מס ככירור טיפרם ם5ריך כן, מוזר מלעולס כמוס כ"מ סמתילס, סי6 כמס היפרם עו מתילם 
 י6. 6ות רלכ מיי סמלתן כערוך ועיין סמוס. סו6 ככמס 16סמוס
 סקנייס לפני מפרם סיס ל6 06 ו6ף סטטח, על לכנות היוכל כחוזם כתוכ סיס 06 6ף צידן כנידוןלכן
 מקפיד ססו6 כיון לכן כמורד, קומות ד' כני כתים מיכנס סקונס המחל כלל כרור זס 6ין קונס, כןבע"ד
 סמיינס מכני מיינו עליו, דקפיי מידי כל סרי"ף מכמכ מס לומר 6פסר 6כל סמקח, וכטל מוס סויעליו

 כזס ובין כו, מוזר בינו מוס ט6ינו עליו טסמכימו וכל מתזירין, כזפ מקם כו, ממחזירין מוס סוסוס0כימו
 סרי"ף, מחטופת ידע סםלמן ערוך דכעל נקמר ו6ס ז. 6ות מס מסלחן כערוך וכממ"כ 6ונ6ס, דין6ל6
 מפני ע"ז, מקפידיס סמדינס כני דלין ס6 לומר 6פמר סרי"ף, תמוכת 6ת לפרם סו6 כזס מכתבומס
 % סי' כי כקלס, כתנ6יס לקנות כלל דחוק סיס םל6 סזס כקונס 6כל דחקס, סממת ע"ז %תר לחסהכדקי
 וודאי טחטכ סיתרונות סזס כמקוס מקין נתגלם ו6ס מיתרונות, מחמת גבוס מחיר וקילס מרוומתדירס
 6ין סמוזס ומסתימת טעות, מקח זס סרי ממילא מקפידיס, כולס סיו כזס קונס פל וכאופן מקפיד,סו6
 קפידתו. על כמתימתו הויתר בירורלנו
 טים סמוס פירם bS 06 מ"מ ויתר, סרי סחוזס על טחתס כיון טעות מקח זס יאין נימה 6י 6ףואולי

 טכי6רנו. וכמו טעות, מקח סוי כפירום, סמוס זס עליו יקכל וסלוקםכממכרו
 סיו 06 מקפיויס סיו סכו"ע 6ף מקפיו, ססקונס מס טעות מקח זס oh טוכ6, 4 ממפקק זס לפיוקמר
 מנסג סוף סוף סמלכן, כערוך טכתכ וכמו סמדינס כמנסג דת%י כיון מ"מ סזס, סקונס טלכמ5כו
 טעות. מקח מיסי' כ6ן 6יןסמדינס

 פסקונס לנו כרור 06 6ל6 סמדינס, מנסג מטעם זס וקין סטלחן מערוך כדעת ל6 סי6 סרי"ף מיטתוקולי
OtO6זס טלין ד6ף ססכיס סםלהן כערוך גס מ"מ 6כל סמקח. וכטל 56לו מוס זס סרי סמקפידיס מן סו 
 כזס. ססונ6ס ערך 6ת היעריכו ממאין ו5ריכיס כ6ן יט 6ונ6ס 6כל טעותמקח
 כפי לוס ממכיס ממוכר סל6 כי דיון, טוס כזס 6ין סמקח, גמר מטעת כמזומן כממפלס לסכחסכנוגע

סמקוכל.
 סיס 06 ם6פי% כיון כטענם כחוזס, סמוסכס כתאריך לפי סכנין 6ת סמוכר סקכלן סמלים כמלאומנס
 טמוטל מס סתטתית 6ת עמתס ל6 ססעיריס מחמת כדירם, סחזקס 6ת למסור יכול סיס ל6מהליס,
 06 וסנס מסירם. 6י כגין תיוכ מוס חל hS סדירס כממירת האכלן מ5ד סעכוכ 6ין 06 סחוזס ולפיעליס,
 מל6 כיון , סמסויס כתאריך כדירס סחזקס 6ת ולמסור לסמלים מתחייב סקכלן טסמוכר כחוזס כתוכסיס

 oh hS 6כל סמוכר. מ5ד סעכוכ 6ין סמםירס טל טסתנ6י מגס סחוזס, תנקי 6ת קייס hS סריסם*ס,
 מל סעכוכ 6ין סמסויס טכת6ריך וכיון סמסויס, כתקריך לסיוגו 5ריכס סחזקס טמסירת 6ל6 כמוזםכתוכ



צגממונות

 כגין חיוכיס כמוס סקכלן ממוכר 6ת לחייב 6ין העיריה, עכונ כגין bSh המוכר הקבלן מ5ד סממירס6י
 bS הדירה, 6ת הטיס ט% כמס הקכלן, המוכר מ5ד גס דסעכוכ כיון %מר ים עדיין 6ך סממירס,6י
 סמוטליס סחיוכיס מכל קותו היפטור מה 6ין לקונס, הדירה מסירת מל סתנ6י 6ת לקיים מלדו גסיכול
 ממסוים. כתקריך הדירס פל מסירתם 6י כגין המוכרעל

 זמן עד סמכירס דמי לו יחזיר ט6ס המוכר וסתנס הדס, יחכירו כמכר רכט, סי' מ"כ כתמוכסוכרמכ"6
 הלוקח ר5ה 1ל6 המכירס, דמי ללוקח לסחזיר המוכר כ6 מנ"ל מזמן וכתוך סמכירס, התתנטלפלוכי
 ננום סו6 מסמוכר 6ף ממעות לו נתן ול6 הזמן דעכר דכיון h")t~o פסק סזמן, נעכר עדלקכלס
 חומס ערי ככתי פית ממוכר ור6י' קיימת, ממכירה התנקי נתקייס סל6 כיון ס%קח, מ5ו לו bsוסנונם
 חנט מכית מיהי' כדי תודט י"כ תוך עקמו מטמין סי' טהלוקת הלל סרקה וכיון חודם י"כ תוך יקסט6ל
 ננום סי' ססמוכר 6ף סלל, תקנת קורס נמ65 הלמכס. ככיח מעותיו תולם סמוכר boln הלל תיקן%,
 כנ"ר. וה"ה חלוט והכית קייס ממכר לרוקח, סמעות נתן טל6 כיון מ"מ מלוקתמ5ד
 רק פליג ~bS 6פמר כזה, הרסכ"6 על מחולק מנרדה מב, 6ות רז סי' ככ"י ורמזו סרמכ"ן לדעתוטפילו
 ob"( דירן כנידון 6כל סמוכר. יפסיד ולמס סמעות לקפל ר5ה מל6 הלוקח מ5ד hs מסנונם דידי'כנידון
 ל6 סוף וסוף ם% כמתחייכות עמד ל6 סקכלן טהור סמוכר סוף סוף 6כל 6מר, גורס מ5ד hsטה6ונם
 ככל וחייב תננו 6ת קייס דל6 מודה, הרמכ"ן גס הדירה, 6ת לקונה למסור מיוכל כדי הכנין 6תסמליס

 המסויס. לתקריך סדירה ממירת 6י כגיןהסתחייכויות
 גרמך hSb זה 6ין כפניו הדלת ונעל מכיתו מכירו גירם ד6פילו hS 6ות ם"ו מב"ק פ"ס כרק"ם כתבוסנה
 ~h5o דירה % ט6ין כיון דירה, כעה"כ סכר 6פי% פירוט עכ"ל. הגזילס. כמעת hSh מיחייכ ול6כעלמך
 ל6 06 לכנורה זה ולפי גרמך. 6ל6 זה דנין סדירה כסכר המגרם 6ת לתייכ 6ין מ"מ כפכיו, הצלתכעל
 כפניו מדלת טנעל כמי 6ל6 זס 6ין דירה, לטכ1ר קריך ומקונה מקבע לתקריך סדירס 6ת סקכלןסטליס
 גרמך. 6לor 6ם6ין
 תמוכת טהכי6 קמ6 מגוזל פ' להמרדכי ר6ימי עוד 6יכר6 ד"ס כח מימן מכירות הל' נפריס כממנםועי'
 ליה למיזכן לחכרי' זוזי דיסיכ מ6ן ה6י הרצית, כפרק ד6מרי' מס6 מ"מ 61"ת הל"ל: וז"ל יקיר,רכינו
 6תס ומכנן אטלס. לך נקנה ל6 6ס כפירום עליו טקכל כגון דסתס י"ל דמטלס, זמן ול6 ופסעחמרך
 חייכ. מהו6 ספמד, לו יגרוס 06 16 לבלס כפירום עליו יקבל 6ס הגרמות, לכללומד
 פלונית כעיר לדור מעירך 65 לקמטון ם6מר ר6וכן על ממקלת ז"ל: סכתכ רג סי' מסריס כתסוסתועי'
 ממפן קנס 16 ממקומו טנעקר ונחר וכך, ככך לסייעך ואני Or חפן קנס S~nb 16 וכך, בכך 6ם"עךואני
 עכ"ל. וכו' עמו בסתנה מס כל לו נומן כ"כ לי' דמפסיד דסיכ6 נר6ס יאוכן, בוחזר
 ככל מ"מ גרמך, h~h זס 6ין לתוכס לסכנם יכול ונינו סדירה 6ת סריס טל6 כמה 6ף דידן כנידוןלכן

 לפלס. חייכ למלם, כפירוט עליו קבל 06גרמוח
 ho לי' ממלס bnb~ הכ6, דלקתו ס6 כלל קטי6 ל6 פירוטי לתרווייסו מיסו וז"ל: כ עג כ"מוכריטכ"6
 סתנה 6כל עמו, מתנה כסלך מיירי דסהו6 דיש תרעומות, hSb עליו לו 6ין מכירו מל כיסו סמכטל6מרי'
 ממלם אעביד יל6 6וכיר 06 דתנן מה6 מ"מ עלה רמייתי ומיינו לי'. דמטלס ודני דהכ6 כהאיעמו

 כעלמך לפריס 6ל6 ם6ינו t"Dh1 תנאיה ומסני התנה, נמי סכ6 6וכיר, 06 מיפלס עמו תסתנהכמיטכ6



 ירושלים - דיןפסקיצד

 ומטעכד גמיר לי' מסימן דק6 סנ6ס וכספיח %, ט6מר מס טיעטה פותו ומקמין ממעות טנותןכיון
 ערכ. מוין הריטכ"6 לפי סוף דסחיוכ ונרפס וכו'. כסוקל לסיות כ"ח מתנם גני כד6מרי'נפטיה,
 ומס תלון, נקרץ סמורי מלון גס כי המוכר, סקכט על תביעה טוס לקונה 6ין ודפי לחקן, כנוגעומנס
 דע"כ עקמו, 6ת 6תס סקונס פ% סקכלן, מפד 6ונ6ס כ6ן 6ין גדול, לחלון סקכלן כוונת כי מקונססחטנ
 טסות כחזקת תומן % מכר 06 6כל יין, טסו5 כחזקת חומן % כמכרו %6 טעות מקח רסוס 6מרי'%
 כצופן לו למכור ומותר סטעסו, ל6 לסמוכר כיון יין, טסו6 דחטכ עלמו 6ת סטעס דסלוקה 6ל6תומן
 כלס. ממוכר על ללוקח 6 6ין עלמו, 6ת סטעס ססלוקח 6ל6כוס,
 טוס לקונס 6ין כטו"6 6כל סדין, מטורח לפנים 6ל6 זס 6ין סקונס 6ת לפלות מעונין הקכלן ז6ת ככלו6ס

 הקכלן. SDתכיעס

-----




