
א ממונות

ירושלים ייז בית

יזחשיו זלכירזר ממזנזת לדיני

מומין טענת לו תהיינה שלא כחוזה חתם

נסתר מום ונמצא

ZZ76-עך מס' ממוכות תיק

הדיוז נושא

למרות מראש. השכירות דמי את שילם וב' שנים, 3 של לתקופה לב' דירה השכיר א' כולל

שהוזזו שאחרי לבעה"ב שסען משום בדירה להשתמש ב' נכנס סרם מאז, חדשים כמה שעברו

צורך יש לשימוש הדירה את להכשיר וכדי בקירות וריקבון עובש נתגלו מהקירות הארונות

את שראה בחוזה חתם שב' משום בזה חייב שאינו סוען ובעה"ב רב, הון שעולה יסודי בתיקון

בתיקון להשקיע מוכן הוא אעפ"כ סוג. מכל מומין סענת לו תהיינה ולא אותה ובדק הדירה

השניה. המחצית את ישלם והשוכר מהעלות מחצית

הארונות שמאחורי בדעתו העלה לא אך מצבה, את וראה הדירה את בדק שאמנם משיב ב'

כל את לשלם חייב ובעה"ב ויתר, ולא מחל לא ידע שלא מה ועל וריקבון, עובש מסתתר

. התיקון

דיז פסק

. התיקון עלות במחצית להשתתף המוכר הצעת מתקבלת

יגר שמואל (-) קניג יהושע דוד (-) אב"ד לוין, דוב אברהם (-)

לדיוז השאלות

זמן לוקח כשהתקון הדין ומה סעות, למקח נחשב האם הוצאות, ע"י לתקנו שאפשר מום א.

בבית. לדור מלהכנס הקונה את ומעכב



ירןשלים - דין פסקי ב

. יותר לפרש מבלי מחילתו מועילה האס מוס", טענת כל ייעל שמוותר בחוזה הקונה כתב . ב

תשונה

גו מגג� �מקח גגוף cכfיגו מוס דגג � כעיי וגג כיי חויימ �Cוייע עג ז כייק תגז כיי fמג"כ� �Cק� א.

fוגמככ גדוק גחזקת גית �מCגיו גגי ג, ד [גפכחיס �גמי גכfן כויך מ� וכf"ג קייס, ו�מקח �דמיס מן

גן, �דין דגו גגג fגכ� גמכו�, גי� fדגיחכ גומו גמכו�] גי� fדגיחכ גיון מק"ט �וי fדגכ גדוק cכfיגו

Cס. גCוייע fגגוייכ גגיכfוו �כיכfו קייס. �מקח �תג� כfפיגו fגכ�ו �תג� fגגכ מייוי ד�תס fמגייכ� ותיון

גתגג דכfפיגו מגוכfו fגומייכ fכ�ד �Cק� ד, כ"ק וגג כיי גגת�יימ fוגכ� Cס, גגת�"מ חייס גמקוו כfמגס

חייס �מקוו ותיון �גית. גגוף מוס כfיג� חמן וגדיקת גו, גחזוו יגוג �גית גגוף כfיגו �מוס כfס ,Cגפיוו

גתקגו, ויגוג עוגו C�מוס גיון וגגן �תיקון, גגי גס גדיו� וכfוי C�גית גכfופן כfייוי חויימ CגCוייע

גוי חמן גגדיקת �וככfות גגי גגית כגוו Cכfכוו גיון פכחיס גגמי כfגכ �Cגיוות, מדמי כו ומככג מתקן

וCעו ו כייק Cס פכח גכי עכ �כfכף מגן ועיי כדיו�. וכfוי י�י� �גית �וככfות fיוכיכ cכfס כfע"פ מק"ט

גגוגייד גCיעווי וג"ג . מקייט ז� כfין �כדיק� �וגכfות כfת יCכס �מCגיו cכfס ג כייק וככ כיי מcפט

כגוו כfפCו וכfי גו כגוו גית Cגו Cכfס גתג Cס �כfכף וגמגן גד. כfות פכחיס ,fכיט"כC כמוייו פוגוכקי,

כגוו, מקוס כCוגו כfין גיגתייס ו Cכfתקן עד תחג� כו כומו יגוכ כfיגו ו�מCגיו מק"ט �וי Cיתקן, עד גו

גC�מCגיו וכגן וגדומ�, ככfחויס כ�cגיו מגת עכ גית Cגו כfו Cקג� גכfופן �ס Cס גחויימ �Cו"ע ודגוי

כCוגו, יוודע fככ Cכfס גדוק Cכfיגו גית דCכfגי �,,ט פיייז מגיו� Cוייfכ ועיי טעות. מקח גוי fככ כתקן ווכ�

יתגן fככ �ג"ג חויימ גCוייע מCכfייג טעות, מקח ו�וי גככ גכפק כמיעכ כי� fגיחכ fככ גז� גכfיכוו, גו ידוו

. מקייט �וי fככ ז� �מוס, כו Cיוודע fככ כfס גגית CתמCיC

קייס �מקח כיגיס, גכף fוגמככ גווף גכף גחזקת גכף כו מגו וכג: כיי כוף גCוייע fומ"כ� פכק ו�ג�

וכתקגו, ככופו דיגוכ וכfף כטכ, ד�מקח פכק fכ כ"ק Cס �Cייך כfמגס . גכף מין ד�גכ ,�fוגכfגכ כו ומחזיו

fמחג"כ ועיי . גדוק cכfיגו fוגמגכ גדוק גחזקת גית גמcגיו דפכחיס fכ�כ ודמי גוככfות, כויך fכ� מיימ

. �C"ך קוCית Cתיוכו Cס �Cייך עכ גווך כfמוי ו�ג�ות ו כיי �fוגכfכ

טעגת גכ עכ גזכfת ייומוותו ... כמטוותיו מתכfימ� �דיו� גי גחוז� �כדדיס �כ�יוו דידן גגידון �ג� ב.

מקח טעגת כטעון זגותו כfת כfיגד C�כוקח גדיגי�ס חוקי תוקף ז� ככעיף CיC �fגוכC כfף וגוי. מוס

C�ומכייס . ו�טוו �ומגייס כמחכוקת �דגו תכוי כ�כג� מיימ גכתו, מוס וכfפיכו ,fמככc מוס גגככ טעות

גך עד דמיו �פוחת ז� גמקח fימככC מוס גכ כו Cיכfמו עד כfו וגוי כתס גכוקח גתג: �ייו פט"ו מגיו�

ומקווו . גגוגייג Cמפו� גמו כfותו Cויפו כו Cימחוכ �דכו כידע גויך C�מוחכ כfותו, קיגכתי וגך

דגו כחגיוו מקג� כfדס cכfין Cגתג דגויו ככד גוט� דז� וכג כיי �טוו וגתג קגג. כיי �וי"ף מתCוגת



ג ממובות

גמחוג. tינוג וו:ייג גו:קגותו ינוג ז"ג t"גוח ח"ח tגדעת וז גסיי גמעגג נתגתי וחגי קנגו:. גו tחין

גדגו גחגיוו מתחייג חדס חין דחמו גטעמיג חזדח דו:ומג"ס גנוגיס וגיגו ודגוי גג"י: ונתג ע"נ.

דחוגחג, tו:מפו נמו ונתג ו:ומג"ס דמדסייס נתג tס ו:גית גגדק חמגס גמחיגו:. וג"ג קנוג tחיכו

tנתג קנוג tחיגו גדגו מתחייג מטעס וגח ג"ג, נדגוי גו:, גגע ו:חוכחו: דין דמיון דמטעס מtמע

tגוי , גנוגיס ייחיגס" וגיגו דדגוי וגומו גג"י גו:גיו: דגוין נתג tס גפויtג גגו:ות וגחיי ע"נ. . וגיכו

tסגות tס ו:ג"ח ונתג נוותיו:. פסק גח קגוג tחיכו דגו tגכותן חע"פ נו:ומג"ס גמחגו פסק גtו"ע

tס נtחין ,חגג ו:סתס מן נגגי מוחג חדס חין דגחוכחג ניון , גחוכחו: גדמיון גס ו:ומג"ס עג גחגוק גטוו

tס גמtפט גחוגס דגויו וגיחו ונוי. מומין גמקנת מקפידין tחין חדס גגי נמו: tדי מוס חגח חוגחג

סמנג דגח חמויגן , tמוחג tחומו דגווו עפ"י חגח ו:מחיגו: וחין גדמיס, מחיגו: נחן tדי דגחוכחו:

דוקח זג , גמקח ווגג tחיכו מtוס חגח דמיס גפחת חייוי דגח גמוס חגג דמחיג, ידע וגח דעתיג

גגדיח חייוי דו:ומג"ס דחע"ג ונ"ג ו:מtפט: חוגס וגוסיף טעות. נחן חין מקפיד נtחיגו חגג נtמקפיד

, גגמוי מקח גיטוג דגוי ו:ומג"ס מדגוי tגוחו: חמו: ו:ייגו ו:טוו tחוגק דמג ס"ג , גדמיס גפוחת

חין תו גדמיס גו נtמחזיו חגג גחוכחו:, נמו דמחיג, ידע דגח גו:חזיו גוין דו:דמיס דגו:י ס"ג וגטוו

גומג"ס גמפתח גספו ו:מנויגיס גחחווגיס ועיי ע"נ. מחד". מסתגו ייוזו: גמקח גגטג קפידח נחן

ופח. עמי ח"ח ו:מtפט וגעמק , tס פוגקג




