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 לירושלים הראשית הרכנותשע"י

 נסיעות סוכן אצל שהוזמנו טיסהכרטיסי
 ( אב ע/מהל'

 הדיוןנושא

 נופש חבילת כולל לטורקיה, טיסה כרטיסי ארבעה בי הנסיעות בסוכנות הזמינה א'גבי
 על, אל חב' של צ'רטר מסוג היו הכרטיסים לטיסה. כשר ואוכל בטורקיה, מסוייםבמלון

 א' גב' חוייבה ההזמנה בעת ביטול. של במקרה גם תמורתם מלוא את לשלם חייבשהקונה
 את לבצע שלא מהסוכנות בקשה שהיא אלא הכרטיסים, ארבעת עבור אשראי כרטיסבאמצעות
 וגב' הנוסעים אחד חלה הטיסה לפני ימים שלושה במזומן. תשלם שהיא משום בכרטיסהחיוב

 שלושת עבור במזומן שילמה בזמן ובו  שלו, הנסיעה את וביטלה ב' לחב' ע"כ הודיעהא'
 היא אך שבוטל, הכרטיס עבור גם לשלם חייבת שהיא לה הודיעה הסוכנות האחרים.הכרטיסים
 ברשות נמצאת עדיין ההזמנה בעת א' גב'  שנתנה האשראי בכרטיס התשלום הוראתסירבה.
 .הסוכנות

 לשלם חייבת היא אין צפוי בלתי אונס בגלל בוטל שהכרטיס שכיון טוענת א'נב'
 כבר והיא כזה, במקרה גם עבורו לשלם חובה יש החברה כללי שלפי טוענת ב' וחב'עבורו,
 הנסיעות. לחב' הכרטיס עבורשילמה

 משיבה ב' חב' אכלה. לא היא ולפיכך בטיסה, כשר אוכל קבלה שלא א' גב' טוענתעוד
 החב', ע"י נקלטה לא שההזמנה אלא כמבוקש, כשר לאוכל ההזמנה את ביצעה אכןשהיא

 בלבד. סוכנת אלא היתה שלא ב' לחב' ולא הנסיעות לחברת מופנות להיות צריכותוהטענות

 שהמלון בטענה וזול, מרוחק מלון לבית הופנו לטורקיה שבבואם א' גב' טוענתעוד
 שהוא אלא כמבוקש המלון של ההזמנה את ביצעה שהיא ב' חב' משיבה  נשרף. עבורםשהוזמן
 כך. עבור חייבת אינה והיאנשרף,



 לירושלים הראשית הרבנות שע"יבד"צב

 לדיוןהשאלות

 כמוכר. או כסרסור נסיעות סוכנות של דינהא.

 שישלם משום התשלום הוראת את לבצע שלא ובקש אשראי, כרטיס באמצעות שילםב.
 לביצוע. מסירתה טרם נם כתשלום נחשבת בכרטיס התשלום הוראת האםבמזומן,

 מדינא לסוכן לשלם המזמין חייב האם שבוטל, הכרטיס עבור לחברה הנסיעות סוכן שילםג.
 מחלה. באונס הכרטיס כשביטל הדין ומהדגרמי,

 האם מחיר, אותו להם יש ושניהם כשר, לא אוכל עם טיסה וקבל כשר, אוכל עם טיסה הזמיןד.
 הקונה. את לפצות המוכרחייב
 בחדר זכה האם חדר, איזה פירש ולא הטיסה, כרטיס הזמנת עם ביחד מלון בבית חדר הזמיןה.

 קנין.ובאיזה

תשובה

 המקח ואבד נראה שאינו מום בו  שיש דבר המוכר והי"א: ה"ט פטייז מכירה הרמב"ם פסקא.
 משהה ואינו לזה ומוכר מזה שלוקח ספסר המוכר היה הדמים. את מחזיר הזז המום אותומחמת
 מפני ויפטר, זה במום ידע שלא היסח שבועת נשבע הספסר הרי זה, במום ידע ולא עמוהמקח
 על מחזירו הספסר והיה שימות קודם לו ולהחזירו עצמו בפני השור לבדוק הלוקח עלשהיה
 ע"כ. וכו'. הראשוןהמוכר

 הספסר על אלא הראשון המוכר על חוזר אינו במקח מום הלוקח מצא ראםמבואר
 הראשון. המוכר על חוזרוהספסר

 תעופה חברות של טיסה כרטיסי המנפיקה נסיעות סוכנות של בדינה לדוןויש
 התבטלה שאם כספסר דינה האם הזמנה, לפי כרטיסים הנפקת של הרגיל באופןללקוחות,
 התעופה, חברות של כשליח אלא כספסר אינו שדינה או הנסיעות, לסוכנות הלוקח חוזרהטיסה
 להן להנפיק החברות את משרתת אלא כספסר, מהחברות כרטיסים קונה הסוכנות איןשהרי

 לסוכנות ולא עצמה התעופה לחברת הקונה חוזר הטיסה כשמתבטלת וע"כ במקומן,כרטיסים
 רעת. ועמ' עב עמ' ח כרך ירושלים פס"ד ועי'הנסיעות.



ג לירושלים הראשית הרבנות שע"יבד"צ

 היא המזמין שתביעת שליט"א אלישיב הגרי"ש מרן תשס"ו( תמוז )כג היום ליואמר
 לו. ששילם כיוןמהסוכן,

 לביצוע הנסיעות לסוכנות שלה האשראי כרטיס את מוסרת הכרטיסים מזמינת היתה אם גםב.
 רק אלא מהבנק הכסף את לידיה מקבלת הסוכנות היתה לא אז גם תשלום, הוראת שלמידי

 כעבור כלל בדרך שהוא האשראי, כרטיס בעל לבין הבנק בין הקבוע התשלום מועדבהניע
 נמסר בטרם גם - לביצוע הכרטיס מסירת אם לדון יש כזה ובמקרה הקניה, מיום שבועותכמה

 מועד בהגיע תשלום הוראת אלא אינו שמא או בפועל כתשלום נחשב האם - בפועללביצוע
 לשלם הסוחרים מנהג כן שהרי סיטומתא, כקנין להחשיבו ניתן אם לדון יש כן, ואםהתשלום,
 ח כרך ירושלים ופסייד נב סי' חייא דוד לבית "כסאות )ועי' אשראי בכרטיס הוראהבאמצעות

 ואילך(. סאעמ'

 לנבות מנת על שלא בפירוש היתה המזמינה מצד הכרטיס מסירת דירן בנידוןאמנם
 ואייכ אחייב, נעשה שאכן כפי במזומן, יהיה בפועל כשהתשלום בלבד, ערבון בתורת אלאבו,
 גם אין וממילא תשלום, כהוראת לא ואף כתשלום הכרטיס מסירת את להחשיב שאיןודאי

 כסיטומתא.להחשיבו

 אף בו, וחזר דשלבייל על תבירו עם סיטומתא קנין עשה ראם קלד סי' רעק"א בשו"ת כתבנ.
 הראייש תשובת עפייי והוא לו,  שגרם ההוצאות לחבירו לשלם חייב מיימ הועיל, לאשהקנין
 והאומן ממך ואקנה פלוני כלי עשה לאומן דהאומר ח סעי' שלג סי' בשוייע להלכהשהובאה
 מהסוכן בקש שהמזמין דירן בנידון ואף עיי"ש. דגרמי. מדינא והיינו חייב, בו וחזר הכליעשה

 דמי את לחברה לשלם חייב היה והסוכן ההזמנה את ביטל ואח"כ טיסה כרטיס לולרכוש
 נזקיו. את לסוכן  לשלם וחייב כגרמי המבטל המזמין של דינוהכרטיס,

 גרמי זה הרי הנוסע, של מחלה אונס בגלל היה המזמין מצד הנסיעה שביטול כיוןאך
 טז( )אות לרמב"ן דגרמי דינא עי' חייב, אינו ובאחרונים בראשונים דעות כמה שלפיבאונס
 סי' חויימ  ושייך הייג, פייר ומזיק חובל והגמזי אביגדור, הר' בשם קפ סי' בייק ומרדכי י"א,בשם
 המזיק. כאדם באונס אף שחייב סבר דגרמי בדינא עצמו הרמביין אך ו, וס"ק א סייקשפו

 .והממע"ה



 לירושלים הראשית הרבנות שע"יבד"צד

 טיסה כרטיס שקנה מי כדלהלן: שליט"א הגרישייא מרן את תשסייו( תמוז נכג היום שאלתיד.
 לידי ולהעבירו על אל בחברת הכרטיס לקנות ומתווך סרסור אלא אינו שהוא נסיעות, סוכןאצל

 היא תביעתו האם בטיסה, אכל לא זה ובגלל רגיל אוכל וקבל כשר, אוכל הזמין והקונההקונה,
 ומשיב על, אל את תבע לך סרסור, אלא הייתי לא לומר הסרסור יכול שמא או הסרסור,נגד

 תובע כן על לסרסור שילם והוא לתביעתו, תתייחס ולא אותו מכירה אינה על אל שחברתהקונה
אותו.

 מהשומעים ואחד מהסרסור. היא שלו התביעה לסרסור, ששילם כיון מרן:השיב
 מרן והשיב התביעה? מה וא"כ רגיל, לאוכל כשר אוכל בין נפיימ אין הטיסה במחיר שהריהעיר
 שהרגילים אחד העיר מרן של הפסק ואחר תביעה. לו יש אכל, לא ההחלפה שבגלל כיוןשמ"מ
 אוכל מכינים ולא החברה ע"י נקלטת לא כשר לאוכל ההזמנה פעמים שהרבה יודעיםבטיסות
 לעצמו. הפסיד ומזכיר מתענין שלא ומי הטיסה, לפני  שוב להזכיר שצריך יודעים וע"ככשר,

 י"ד ובהערה ט' סעי' א' פרק שליט"א, יגר הגרייש הדיין לידידי המשפט" "שערי בקובץ עי'ה.
 או בכסף וקנינה בית, כשכירות דינה מלון בבית חדר שכירות האם זה, דין בביאורשהאריך
 דבר כשכירות דינה שוכר הוא חדר איזה פירש כשלא כך, ואם סיטומתא, או חזקה אושטר
 פירט אם אף ממש בו שאין דבר והוא בלבד אירוח שירותי כשכירות שדינה או מסויים,שאינו
 קונה. אם בדבור סיטומתא בדין הפוסקים מחלוקת שם עי' ועוד שוכר. הוא חדראיזה

 זכה אם במחלוקת תלוי הדבר חדר, איזה פירש ולא במלון חדר שהזמין דירןובנידון
 והממע"ה. בו, זכה שלא או מלון, באותובחדר

 דיןפסק

 ונדחות הטיסה, לפני שבוטל הרביעי הכרטיס עבור מתשלום פטורה א' גב'המזמינה
 בטורקיה. המלון החלפת ועל בטיסה הארוחות הפסד על כספי לפיצויתביעותיה

 אב"ד ~ין, דוב אברהםהרב



ה לירושלים הראשית הרבנות שע"יבד"צ

 הדין פסק מתן לאוזר טענותתוספת

 הכרטיס הקונה, ע"ש התעופה מחב' הכרטיס את שקנתה שמכיון טוענת הנסיעותחב'
 גרמי מחיוב פוטרו אינו כך אחר לקונה שקרה האונס ועוד, להחזירו. יכול ואינו שלו,כבר

 הוציאה החברה שהרי ערב מדין גם הקונה את לחייב יש ועוד, ההזמנה. בשעתשהתחייב
 כנעני. עבד מדין לחייבו יש ועוד, אונס. של פטור אין ובזה פיו, עלהוצאות

תשובה

 לחברת משלם המזמין היה אם שגם נתבאר שם רעת עמ' ח כרך ירושלים פס"ד עי'א.
 וכד', משיכה בקנין הכרטיס קנה שלא זמן כל ההזמנה, בשעת הטיסה כרטיס עבורהנסיעות
 וגם עליו  שילם לא אם אבל קצת, סי' ושו"ע ב מז ב"מ עי' שפרע, במי שהוא אלא בו לחזוריכול
 לו. אין שפרע מי ואף בו לחזור יכול בודאי אותו משךלא

 בתור אלא ערב בתור היתה לא הכרטיס עבור לשלם הקונה של ההתחייבותב.
 אלא עליו, לשלם חייב אינו בו חזר אם אותו משך לא ונם עליו  שילם לא עוד וכלקונה,

 באונס. גרמי זה שהיה לא אם גרמי משום לחייבו ניתן היהשבחזרתו

א.ד.ל.
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