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נושאהדיון
א' פנהלב' ,סוכןתיירות,כדי לשכור באמצעותוחדריםבמלוןמסוייםלחג הפסח .ב'הודיעלו
שבאותומלון נשארו רק כמה חדרים מהרמה השלישית הפחות משובחים .בדלית ברירה שכר
א' את החדריםהללותוך בקשה שאםיתפנו חדריםיותר משובחיםיחליףלו אותם .כמוכן בקש
לערוך סדר פסח נפרד למשפחתו תמורת תוספת כסף עבור מלצרמיוחד ,והבקשה הובטחה
לו .הוא שילם סכום של  1.5008כתחילת פרעון עבור החדרים ועוד  1.000ש"ח עבור התוספת
של הסדר הנפרד .לאחר כמהימיםהודיעלוב' שאכן התפנו חדרים מהרמה השניה הממוצעת,
במחיר יותר גבוה ,והוא החליף את החדרים .יומיים לפני החג ניבנו שני חדרים מהרמה
המשובחת,ולפי בקשתו קבל אותםא'לפי המחיר הגבוה .א'הגיעלמלון בערב החג וכשנכנס
ן שהבילבכל רחבו וארכושנימזרונים
לחדרים "המשופרים" נדהם לראות שאחד מהם צרוימ
עלגבי מיטות נמוכות בלבד .גםארון לאהיהבו .ב' לאהיה במקום בערב החג ,וגם לא היתה
לו אפשרות לחזור הביתה ,ולאהיתהלו ברירה אלא לקבל את החדריםהללו.בליל הסדר נדהם
לגלות שהצרר הנפרר שהובן עבורמיטפחתוהיה באולםהלובי ללאפרטיות.
עם צאת החג נדרשא' לשלם עבור החדריםוהוא סרב לשלם את המחיר הנדרש בטענה שאחד
החדרים"המשופרים"לאהיהראוי להקרא "משופר"ומחירו פחות בהתאם .גם הסדר הנפרד לא
היהבדיוק נפרד ,וגם בגלל כךיש להפחית מהמחיר (הנהלתהמלוןפיצתהאותועל כךוהחזירה
לו מחצית מהסכום אותוהיהחייב לשלם עבור הסדר הנפרד) .ב' עמדעלכךשעליו לשלםעל
החדרים כפי שהתחייב ,וא' שילם את רוב החוב הנדרש בשני צ'קיםדחויים לכמה שבועות,
למעט סכום של  1.850ש"ח .א' טוען שנתן את הצ'קים מחוסר ברירה בגלל ההמולה שנוצרה
סביבו בחדרהלובי ,והוא שכח שכבר שילם'דמי קדימה בסך ,1.5008ואילו היה זוכר לאהיה
משלם את הצ'ק השני בסך של  10.000ש"חגא' אינו מסביר כיצד חופף הצ'ק השני את דמי
הקדימה של  ,1.5008שהם לאיותר מ 6.450-ש"ח).
ב' תבע את א' בבי"ד בעירו על יתרת החוב בסך  1.650ש"ח שטרם שולם ,וא' לא הופיע
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לביהייד .ב' הפקיד את הצ'קים שלא'לפרעון ,הראשון שבהם נפרעוהשני לא נפרע משום שב'
ביטלאותו ,וב'הציג אותולגביה בהוצל"פ מבלי שבקשעל כך רשותביתדין ,וביהמייש קבע
מועדלדיוןבעניןבין שני הצדדים ,מועד שטרםהגיע .טועןב' שביטול הצ'ק נעשה בעקבות
מה שתבע את א' בביה"ד על יתרת החוב .א' משיב שביטל את הצ'ק כשנזכר ששילם כבר
תחילתפרעון של (1.500%א'אינו מסביר מדועביטל צ'ק של  10.000ש"ח תמורת תשלום של
6.450שייח).
ב' תובע את יתרת החוב שלא שולםוכן את הצ'ק שבוטל ,ועוד הוצאות משפטיות .א' כופר
בתביעות כאמור .ב' טוען עוד כנגדא' על שלא שילם את התמורה מראשכפי שנוהג עם כל
המתארחיםבמלון,וא' משיב שאף אחד לא תבע ממנו לשלם מראש.

פסקדיןשלפשרה
א .עלא' לשלם לב'  -לאלתר  -את סכום הצ'ק שביטל בסך  10.000ש"ח ,בתוספת ההוצאות
הבנקאיות שנגרמולב' כתוצאה מביטולהצ'ק.
ב .כפשרה,אינוחייב לשלםלו את התוספת של 1.850שייח.
ג .שאר התביעות נדחות.

( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכיאייכלר

( )-שמואלחיים דומב

השאלותלדיון
א .שכירות חדרבמלון ,האםהיא כשכירותדירה ,או שהיא כשכירות זכותדיורואירוחבלבד,
ונפיימ אם נחשב כדבר שיש בו ממשוכןלענין אונאה.
ב .מקח טעות בשכירות.
ג .זמןחיוב התשלום האם הוא מראשאו לאחרהאירוח.
ד .שילם בצ'קוביטלאותו,דינו.
ה .האם רשאי מקבל הצ'ק לפנות להוצל"פ עם צ'ק שבוטל ,בלי רשותבי"ד.
ו .סוכן תיירות המשכיר חדרים במלון ,דינו כמשכיר או כשליח וסרסור.
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תשובה
א.נגמ'מנחות מד :6הדרכפונדקיכקרןימר6לוהסוכרביתכחו"לכלסלוסיסיוםפטורמןהמזוזה,
מיכןולילךחייב6.כלמסוכרכיתכקרןימר6לעוסהמזוזהל6לתרממוסייסוכד"6י.ופרם"י ,פונדק,
טלניסכועוכריםומכיס.וכן פסקכסו"עיו"דסי'רפומעי'כב.וכתככמו"ת מנטהליח"יסי' קפ
טההכדלכיןסוכרלפונדקהוOts6מזה רקדרכפונדקוזהמוכר,דמימממלםבפונדקקינופוכרכית
הפונדקדהיינועלסהכית6ל6מפלסעכורהזכותלדורכווללוןכוכפיהמכמתכעלהפונדק,וסכירות
ליומךהו6כעיןמכרb"btn ,פונדק6ותטלכו"עקינוכמכרול6כעיןמכר.ע"כ.וכןמטומסמיהדמרן
הגרי"זמכרימקטהורהכןלכןלחיולעניןכדיקתחמן כחדרכמלוןמסכר.ועי' פתח"תסכירותפ"ר
הערהמהומנפטיךליעקכח"גסי'יזומעריהממפטדינימכירותלקייטפ"6סערהיד.
וקטלתי 6תמרןהגרי"ט6ליטיכטליט"(6כיוסכותטריתטס"זןוהטיב מ6סלפי החוק6יןכעלהמלון
רם5ילהחליףלמוכר 6ת החדרכתוךתקופתהמכירות,כיfhדינהטלמכירותזוכטכירותדירה6 ,כל
06רם6יכעלהמלוןלהחליףלו6תהחדרכתוךתקופתהמכירותכי5ז6יןלקורחכלקניןכגוףהמדר
hShרקזכותכעלמך,וחמיכדברם6יןכוממםמקיןקניןנתפסעליו5.ל6מפירוטדבריהגמ'כמנחות
הנ"למהלןכפונדקיכל"יפטורממזוזההו6מסוססכפונדקיקינומקייםמכותיטוכ"6י(ועי' פרסה
סדורהעלמס'מזוזהלהגרח"קסי'נטדכפונדקסוכרוכליוסוכידולהובילוכליוס1ל6מיקריל'יוס
ר~ופיסלעולסרכליוסהו6סכירותחדנה,וכפחותמל'יוסhSמ"ךכויימוכ6רןיטרללרעדל'יוס
דרךערקי דרכס).ולדעתמרןחייככבדיקתחמןהגסם6יןלוקניןכגוףהחדר.
ו6מנסלפיחוו"דסקכלתימהנהלתהת6חדותכתיהמלוןהחוקקינומונעמבעלהמלוןלהחליףלסוכר6ת
החדרכתוךתקופתהסכירותלחדר6חר,מתנקיסיהיהכקותהרמהמלהמדרהר6טון.לפי"זדינהמל
מכירותחדרכמלוןקינהכטכירותדירה bSbרקסכירותזכותלדורכמלוןולקפלמירותימלון.
והנהכתכהרמכ"סמכירהפכ"כהי"גוסו"עסי'ריבסעי'5:6ין6דסמקנהל6כמכרול6כמתנהb~h
דכרמיםכוממט6,כלדכרם6יןכוממטקינונקנהוכו'לפיכךסמקנהלחכירודירתכיתזה16לכילת
פירותדקל Ofל6קנהעדמיקנהלוגוףהכיתלדורבווגוףהלילןלנכולפירותיו.וכתכמחליתהמקל
"16חמי' רמד מ"קיתעלדבריהמג"6טס ס"קיחמלמוןסכירותליכ6כי 06כסממכיר דכרמיםכו
ממםכגוןכלי  16קרקעוכדומה ,מם"6כ כמכם6ין דכרהיבכירלוכי  06הורמנ 5דמלכ6וכו'.ועי'
b"anמסמסכירותהמכםל6הוימכירותכי 06מכירה6.ל6כככרכתםסנתה"ממי'מטוס"ק6מכיון
ממחכירחוכתהגוףהי6להעמידלוהמוטכר,ע"כחלההסכירות6ףכדמלכ"לבע"פטליןיכוללמוכרו.
6ךערוךהמלחןטסמכי'החולקעלהנתה"מוכותכטלין6דסיכוללהחכירדכרכלכ"לוטליןכוממם,

עיייים.
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לפי"זהמוכר מדרכמלוןם6יןלו6ל6זכותלדורולקכלמירותימקן6Sshיןלוקניןכע5ס מחדר,ל6
מייךמיחולעליהקניןמכירות ,רקלפיהנתה"מי"למחלעליהדיניקניןמכירותכיוןמענינההו6חוכת
םלדוןכוסמ5ד
הגוףטלהמטכירלהעמידלוהמוחכר,זהמייךגסכמלון06 .כיגסלטלר6חרוניסי
סיטומת.6עי'פס"דירומליסכרךחעמ'ממחולילך,ויסמרומטפט"סי'כח.
ועודנפ"מלענין ,ob)1hט6סדינהכסכירותדירהכי6זהדיןמקין6ונ6הלקרקעות,עי'רמכ"סמכירה
פי"גהי"דוסו"עסי'רכזסעי'לב:כטסט6יןלקרקעותהונייהכךסכירות קרקע6יןלוהונייה,תפילו
מכרטרקליןגדולכדינרכמנה 16רפת קטנהכדינרככליום6ין %הונייה,ועי' רמ"6כמו"עסי'סטו
סעי' 6וכהגרעןמ"קכד6ונ6הדטכירותהו 6מטעסמכירהוכו'הלכךנקטינןמהכףדמכירותלענין
י6ז6יןדינםכקרקע,
6ונ6הכמכירההי,6עיי"ט6,כל 06קינה6ל6זכותלדורולקפלסירותימקןכ
ןגופןקנוי,עי'כ"מ
06כייטלדוןלענין~bllbמדינהכמטרותט6יןלהן6ונ6הכיוןם6יןגופןמכורויי
םלחקוי,הוכלכנתה"מסי'רכזס"קכב,
נוכ .לזהכטו"תמהרי"טח"כחו"מסי'יטד"היעודי
מילוכגוףהסחורה רקטנתחייכליחןלומלקכריותדליןכודין6ונ6ה,דלענין6ונ6הכתיב
גן
וי
ד5
כלחדום
י תמכרו ממכרלעמיתך  15קנהמידעמיתך דבר הנקנהמידלידוגופוממון,לכךי165חוכותוכו'.
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מסתמייכסריזהכפועלסהתחייכלעכורועכר פחות סמהסהתחייכם6ינוענין ל6ונ6ה,וכמו מכתכ
הרמכ"ןטהכי6המ"ממכירהפי"גהט"ו.
בנידוןדירןנר6הלחייב6ת'5לסלסלכ'5תכלדמי המקטכיטל,ממוסטוההמחירטלהחדריםממכר,
ו6ףobהיתה5ונ6הכמחירמלהם6יןכזהדין6ונ6ה6 .מנס 6תהתוספתסל6טילםכסך 1850ט"ח
נרבה-עפ"יכלהנ"ל-לפטרולפוטרו.
ב.עי'נתה"מרירסי'מיטמכרחמורונתגלםססחמורמולהגס 06הו6עדייןרבוילמלחכהכדוחק,
כיוןמכרעהטטכרונל6היתהכוונתולחמורכזה fffOמוסכמקחומקחטעותהו,6וכטסמהמוכרמכירה
עולמיתבינויכוללמכורלו חמור חולה כךכסכירות מסוק כלוקחפירותלזמן ל 6קנה חמור חולה,
עיי"ט,ועי'פס"דירוטליסכרך6עמ'קטו.
גqh .מסכירותבינהמטתלמת6ל6לכסוף,ככרכתפוסתום'כ"מעגכמהכלהולךכזה6חרהמנהג,
וכ"כהרסכ"6כתמוכהח"גסי'פסהעלדבריהגמ'כ"מע6נהגוכניכופרך6גר6כבעתממיכה,טהיו
נותניןסכרהמידכבעתמטיכם,מסוססכךנסוגוטס.ועי' רמכ"סמכירהפכ"ומ"חוסכירותפ"וh"o
כללגדולכמכירותמהכלהולך6חרהמנהג.
וכנידוןדידןמכ'נוהגעסלקוחותיוכמכירתהמלוןלגבות 6תהתטלוסמרקם ,המנהגמחייכ 6תכולס,
 b~bמטענת'6סל6נתבעלמלםמרטם 6תהכלbbהוכחטהע"יכ'.
ד.עלגדרוטל'5קמנחלקוכוהפומקיס 06דינוכהורקתהמלוס 16כתם%סכמזומן,עי'פס"דירוטליס
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כרךחעמ'כגוכרךטעמ'קטו,ועי'כרךכעמ'כגמ66מו"רהגרכי"לזחל דרקלעולסהוימט"חוקין
טעריסמנטרףודקיי5טרךנותן המקלטלסלמעל המק,ומכלן דפק
לודיןכסף,דהob6נסרף המקוי
קינוכסף ,ד6ס6חדנותןמטריכסףונטרף56לוודקיל6יצטרךלפלס ,מט"6כ כפק6יןזסגופוממון
ויצטרךנותן המקלמלםלמקבל המקכמיםעדיסמנמרף.כמנסמרןסגרי"ם6ליסיכb"D~Stהסיב(כיוס
דתטריתסם"ז)o'5cנחטכככסףמזומן,וכטסטככמףמזומןטטילסלמוכרנחטכסמילסt"uhמהמוכר

ל 6הסתמםככמף,כך כמק(וכיוסגטכטתטם"זנט6למרן כדברלי
ה טפרעמוכולמלוה כמקוסלך
המלוהוזייף המקוהגדילהמכוססבו,וכמכףלפדותוכבנקתפסוהזיוףול6נתנולו ,ולח"כמבללוס
וכקטו'5קחרם,והורסמרןטעלהלוהליחןלו'5קחדם ,ו6סהלווהתוכעמכ"טעל המקהחדםיכול
לתבוע רקכמהפרוטות).
ו6מנס ,גס 506יקקינו 6ל 6הורקתתטלוסכיוןטככר מסרולמוכר6ולנותןהטירותלסורלו ~טל
קותונננק,מהריזהכקילותזרוכטףממנו6,ל"66כממוכרנטל6ת הסקול6סיפקלקונה 6תסמקת,
6כל 06סיפקלו6ת המקח6ל6מיםלקונהעלהמוכרטענותותכיעות,קינורם6ילבטל6ת הרק,ו6ס
עסהכןחייבלסלםלו6תההו65ותמנגרמולוככנקכגללביטול סמק.כמוכןטכיטול המקמנמ65כידי
המוכר,קינוהופך 6תהקונה המבטללהיותמוחזק כמק06 ,כילעניןהמוחזקותככמף טטרס נפרע
ע"יהכנקהדברתלויכמחלוקתהפוסקיםהנ"ל,ועי'פס"דירומליסכרך6עמ'קנזוכרךכעמ'רכס.
ומהמטען'6מפיפס הפקכטעותמטוסטמכחמווילסדמיקדימה,וגספילס תחתלחןוקונםטלכוחה
מפניהסוככים6,ין טענהזו מתקכלתעלהדעת,מהריכדמיקדימהכסך 1.5009ט6ינס דברמל מה
ככך,וקונםסלתמלוסכדילהימנעמבוטה56להסוכביס,הו6קונםע5מי,ופסקכמו"עסי'רהםעי'יכ
דל6הוי6ונם,6ועי'פס"דירוסליסכרךזעמ'מל-סל.6
ה.עי'קונטרס "המקכהלכה"כסוףהספר"כ6רהמטפט"עמ'קיגכטסמרןהגריס"6טליט"6וכמס
"תמוכותוהנהגות" Atfnסי'תמכד6מורלפנותלסו5ל"פכלירמותבי"ד,ו6ףמיטסתירל6כתםכן6ל6
רקכצופןטידועוכרורם6יןלהלוהטענותעלע5סהתיוכרקממעכב6תהתמלוס6,כלכמיםלוטענות
כודויי5ריךמקורסלדוןכד"ת.כמנסע5סהגסת הסקלהו'55פ,בטרםנממעערעורוטלכעל הסק6,ין
כהכדילקונסומלדיןכוככיחדין,ו6ף מפסק סרמ"6כתו"עסי'כוסעי' 6ממימהלךכערכ6ותסל
ייטר6לי"6ט6יןנזקקיןלו 06 ,רקהגיס 6ת
עכו"םונתחייבכדיניהםולח"כחוזרותוכעולפנידיינ
התכיעהכערכ6ותוהיקעדייןל6סתכררס ,פסקכסו"תמסרי"לדיסקיןקונטרסממפקותופמקיססי'
כהעדייןל6עסהמקומה רקקרצוללכתלערכיותמלגוייסוקיןזה6ל6דיבורך,ובי"דחוזריםודניס
כו.ועי'טו"תקמרייומרח"6מי'לו,וימדדהדין"עמ' 174-173פסקידיןרבנייסכזה.
י
.עי'פם"דירומליסכרךחעמ'עכועמ' רעתלעניןמוכןנסיעותסמוכרכרטימיסמלחברותתעופה
6יןדינוכספסר6ל6כמליחמלחכרתהתעופה ,ממוסכהסוכןמומרללקוחכרטיסההונפקע"י חכרת

פסקידין-ירושלים

ו

נקוב פטמו מל פלקות ,ומסוכן מעולס ל 6קנה 6תהכרטיס לעלמולפני ממכר קותו
סתעופס
ללקומhSb ,העכירהכרטיס מהחכרהללקוח.ודינוכקכלןטמקכלסכרעלפעולתו.ולפיכךohעיוות
הסוכןכמליחותויכולהלקוחלומר לתקונימדרתיךול6לעוותי.
6מנסכנידוןדירןטכ'סכר6תהחדריםמבעלהמלוןלימיהחג1,ל6היהרקסרסורוטליתהמלון,נרצה
מדינו כספסר 60ס נמ 65מוס כמקחמחזיר הלוקח לספסר 6ת המקת ,וכמו טפסק הרמכ"סמכירה
פט"ז ה"ט:h"~olהמוכרדברמיםבומוסם6ינונרפסולכד המקם סממתאותוהמוסס"זמתויר 6ת
הדמים.היה המוכר מפמר מלוקח מזה ומוכרלזהואינו מטהה המקח עמו 1ל6ידע כמוס זס,הרי
סמפמרנסכעמכועתהימתטל6ידעכמוסזהויפטרמפנימהיםעלהלוקחלסדוקהסורכפניעלמו
ולהחזירולוקורססימותוסיס הםפםרמחזירועלהמוכרהר6מוןוכו'.ע"כ.ועי'"עיוניםכמרפט"סי'
לב.
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אברהםדובלוין.
ב

נפימהמנהוגכבי"ד'50קהו6התחייכות,וכטסו6נתןמתחייכותזהסודקהעלסחיוכטסותחייכ.ומה
מטועןמזההיהעלידילחן,ל6הובררמפיהנתכעמזההיהלמןלטעוןאונם.ולכן 6תזהודאיחייב.
והפתרהלכאורה5ריךלהיותעלהחלקהתוספת.

מרדכיאייכלר.
יממ"ככזהידידיה6כ"דמליט"6והננילהעירכדלהלן:
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חדרימלוןוסגירתה,
דין
ו6ירוח,ול6חל
 .6ה 6ף6י
ע"זקניןכיוןדהוידמל"3לודברם6יןכוממם ,מ"מ 60ודקי ד6תרססההמסוהסתמםכזהחלעליו
תיוכתמלוס.f"Dוכזהנחלקו'6וכ' 06זכותסמימוםהיתה"מסופרת"וממירהכסת6ס~ך6,וסטינה
כן,והסימוםוהדיורהיהכמחירהרכהפחות.וליכי
ןלדוןכ6ןדלוליהסוכרהוימודה כמקלת ,דמ"מ
זכותסימוםמיקרי5יןגופוממוןודמילמטרות,וכמוטכתכה6כ"דלענין5ונ5ה.
6 .3מנסיםלדון דמ"ממהנימן מטעם סכרתהנתה"ממי'מטו6O"oכממכירחוכתהגוף,והןממוס
ן 6סמכת ,6כמומהעיר )t~")bo or
די
ויםלדוןד6ימטוסמיטומת6הרידנוכזהה6חרוניס6יהויקניןמהתורה6ומדרכנן ,ר6הדכר6כרסס
ת"6מי'636ריכות,ולמדדהוידרבנןי"לדכה"גדיםכזה6ונ6ה,ולהרכסמיטותר6מוניסד6ףכפתות

l

ממונות

ז

מסתות6יסור66יכ"6,6כלפטרדכה"גל6תיקנוקניןסיטומת,6דכמקוסליסורל6תיקנוקנין,יעויין

חו"מסי'רחכנו"כמסטקניןהנעמהכליסורל6הויקנין,וכקןלדכריהמוכרהויob)1bול6מהניקנין

סיטומת.6
ןכסו"תקניןתורהח"6סי'קכוח"הסי'לג
ג.כממ"כלעניןחיוכבדיקתחמןככיחמלוןופונדקי,יעויי
מדןכזהונקטדפטור,ועי'מועדיםוזמניםח"דמי'רפדכהגהמהכיףדבריהגרי"זטפטור,ונו"נכזה,
עיינם.
ד.טענת5דכ'כמכחממילס (1.5008מהםכסערמהיהכמעתהסכירות 6.700ס"ת)קינהמתקכלת.זהו
מכוסדימכובדמקמהלומרמטכחוממנו.ז6תועוד.מכיוןפהיולוטענותולדכריומגיעלוהחזרהןעל
הטרוחמל6קכלוהןעלהעגמתנפםמסוויויותר מעמרת6לפיסכ"ת,לדיוריו,היהמןהר6ויהינקוט
יוזמהויתכעלדין6תהממכיר.והטענהמהעדיףלהיותנתבעמקטרתוטע,קינהמסתכרתכסמדוכרעל
סכוסכזהגבוה.ומטוסכךהיהנרמהדעקרוניתהמכיסעסמהטככרטילס,וכלהמו"מכיניהסהיהעל
התוספתמל 1.850מ"חסדרםהמטכיר,ורק6חרמתכעולד"תהלךוביטל6ת סמק.
ה .למעמהנר6הלפסוק דמהמככרמילס,כולל סמקמכיטל,חייכהו6למלם,וכן 6תהסולקותסנגרמו
יסירותלממכירעכורהכיטול.קולסעלהמכוססל 1.850ס"תמנתכעעליופטורמלמלם.ו6ףמלכינורה
היהקריךלפמרגסעלסכוסזה ,מ"מהריכנגדזהיםלוטענותמגסכסרותעלמוסככרמילסעליול6
קכלפילוי ,hSnכגוןמל6היהקרון,וכןמיטותנמוכות,חוסרנוחיותמגודלומלהחדרהמדובר.וסעד
לזהמבעליביתהקרחההחזירולומחליתממהמטילםעכורהסדרהפרטי.ולכןהיהנר6המדיןפמרה
לפכררקעלקותוסכוסהעדייןל6מילס.
שמואלחייםדומכ.
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