ממונות
י

א

*

ביתדיןירושלים
1

לזים ממימתילבירורייחסין
מקחטעותבדירה שקנהעלדעתלהרחיבה
והשכןאינו מרשה
תיק ממונות מס' -967סז

(מהד' כסיון)

נושאהדיון
א' קנו; מב' דירה ,ואחרי שכתבו זכרון דברים וחוזה ושילם לו תשלום ראשון בסך
מבקש הקונה לבטל את המקח ,וזאת משום שהשכן מתחת לדירה הקנויה מתנגד לבקשתו
להרחיב את הדירה ,בניגוד למה שאמרלו המוכרלפני הקניה .בחוזה התחייבו הצדדים לקנס
של " 20.0005דלא כאסמכתאוכו'" במקרה של הפרת החוזה אוביטולו.
טוען~ו' שמה שמכר את דירתו וקנה דירהזו היתה הסיבה שרצה דירה יותר גדולה ,ודירהזויש
בה אפ!שרויות הרחבה ,וגם המוכר ידע זאת ,והמוכר אמר לו שלא תהיה לו בעיה עם השכן
מלמטה ,משום שהשכן עצמו תיכנן לפני כשנה להרחיב את דירתו ביחד עם הרחבת הדירה
למעלו .:לפני חתימת זכרון הדברים חזר א' ובקש מהמוכר חתימה של השכן מלמטה על
הסכמתו ,וא' אמרלו שחתימה הוא לאיביאלו ,אך דיבר עם השכן על כך שמוכר את דירתו
לקונה שרוצה להרחיב את הדירה ,והשכן ענהלו שלו עצמואיןבעיה ,אךמכיון שהחדר מתחת
ההרחבה המתוכננת משמש להם לשינה ,אם ירעישו למעלה תהיה בעיה .טוען א' שב' הוסיף
ואמר לו שאם יתכנן את השימוש בדירה למעלה שלאיפריע לשכן למטה לא תהיה כל בעיה
בהרחבה ,ועל דעת כןהיא התם על הזכרון דברים ועל החוזה ,ורק כמה ימים אח"כ אמר לו
השכן שאשתו מתנגדת להרחבה למעלה.
ב' משיב שאמנםידעלפני המכירה שרצונו שלא' להרחיב את הדירה ,ולבקשתו אף דיבר עם
השכן שענה לו שבאופן עקרוניאין לו בעיה עם זה ,אך אינויכול לוותר על שינה של אשתו
כשהילדים למעלה יקפצו וירעישו .לטענתו ,מסר את הדברים הללולא' ,והוא הגיב שעם בעיה
זו הוא יוכל להסתדר .בזמן חתימת זכרון הדברים בקש ממנו א' להחתים את השכן על הסכמה
והמוכר השיב לו  -לטענתו  -שהשכן אינו מסכים ואיך יחתים אותו שמסכים ,והמוכר הוסיף
יאמר לקונה שאם רוצה עוד לברר ,הוא ,המוכר ,מוכן לחכות עוד .למרות כל זאת לא בקש
הקונה עוד זמן כדי לברר בעצמו ,וגם לא בקש להזכירענין זה בזכרון הדברים וגם לא בחוזה,
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ואף שילםלו תשלום ראשון .לפיכךאינויכול לבטל את המקח.
א' משיב שאמנם בזכרון הדברים ובחוזה לא נזכרענין ההרחבה ,אך לאהיה בכך ויתור וחזרה
מכוונתו .ומציין לכך מה שנפסק בפס"דירושלים כרךז עמ' צאואילך וכרך ב עמ' קלו וכרךג
עמ' ע.14
הופיע עד שעזר לקונה במו"מ לפני הקניה .העד סיפר שהמוכר אמר לו שהבעיה עם השכן זה
הרעש שיהיה מלמעלה ,ואם ימצא פתרון לכך לא תהיה בעיה להרחיב את הדירה .הקונה הציג
פרוטוקול מבי"ד אחר שבו הופיע השכן ואמר שהודיע במפורש למוכר לפני המכירה שלא
ירשה הרחבה למעלה.
הקונהמוסיף שמחיר הדירה גבוה ממחירדירה אחרת באותומקום ,רק משום שיש בה אפשרות
הרחבה .המוכר משיב שהמחיר נקבעבלי אפשרות ההרחבה.

פסקדין

לאחר שמיעת טו"מ הצדדים ,בית הדין אינו מחייב את הקונה לקיים את המקח ,וע"כ זכאי
הקונה לדרוש את הכסף ששילם למוכר כדמי קדימה עבור העיסקה.
לדעת הרוב בבית הדין יש כאן עסק שבועה ,וע"כ יפשר בית הדין בסכום מסויים חלף
השבועה.

( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-יהושעווייס

( )-מרדכי אהרןהייזלר

השאלותלדיון
א .תנאי שדברו בע"פ ולא נזכר בשטר שכתבו אח"כ ,האם ביטלו התנאי שדברו או לא.
ב .קנסעלביטול חוזה שהתחייבו הצדדים ,האםיש בו משום אסמכתא.
ג .ע"ש שמכחיש את דברי המוכר ומעיד שהיה תנאייומיים לפני המכירה ,ובשטר הקניןאין
תנאי ,האם על המוכר להשבע להכחיש את העד.

תשובה
א .פסק כסו"עבסי'רזסעי' ד5 :כלכמוכר סתס לע"ססכיהכלכוממפכיכךוכך כו 5מוכר ולע"פ
סכר5יסכדכריססל 5מכר5לn1CDS 5כךוכךול5נעסכ5,יכוחוזרסכריל5סירס,ודכריססכלכ5יכס
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דכריס ,ולע"פ טקודסמכירה 6מרטהור מוכר על דעת לעטותכךוכךכיון דכטעתמכירהל6 6מר
קינוחוזי.וכרמ"חסם:מיהו5י5יכ66ומדנ6דמוכחנתבטלהמקח.ע"כ.וכהגרעןטסס"קי:3ולע"פ
סקודסכו' ,טס(קרוטין מט hnD~h )3כו'ו3עידנ6דזכיןכו'  hoקורס 6מרוז"ר hnD~hכו' .ע"כ.
וכתו"עלעיל"
ססעי'6כתכהרמ"ח:וכןohהתנותנקיו5ח"ככחכוהפטרסתסודקיעלתנקיהר5טון
,וכמוט6מרו כפרקהמדיר(כחוכות
כתכוהו .ו3כהגר" 6ס"קד:וכןohכו',זהוסכין 6חרבפניעימו
יטסל5תימתטעמיה דר3
עג) קרטהעלתנקיוכנסה מחסכו'ו5פילולמתןדם"לד5ריכהגט 5מרתכי
כו'.ע"כ.:

וכסו"תפנ"יח"כחו"מסי' ק,הכילו מספטמלוססי'רז6ותי,5נידדהסוקללומרדוה דוקק 06ככתב
הסטר סתס כל 6סוסתנקי6 ,כל  ohנכתבכותכריס 6חריסול 6כזכרכוהתכולי טהתנו מקורס,י"ל
ממחלו תנקי זה ,וכעלטו"תמכ"י עלמובסי' ק 6תמה עלדכרי  h"t~oטל6חילק וכתבדינו דוקק
כטהתנו:דפניכי"ר6וכפניעריס,הלס"הכיוןטל 5כת3התנקי 3טטר ,מחלהתנקי ,ד6סהדרךלכתוכ
תנ6יסוכסטרול 6כתכ מוכה דמחלהתנקיןוהפנ"ימסיקעפ"יהרי"3טסי'תעו ,מקורדכריהרמ"ח,
הקפילוכטטרסכתנו3ותנ6יס6הריסותכפיזהל6כתכו,ל5נתכטלהתנקי].ועודמליין מטפטסלוס
מסלטו"תפנ"יסי'5ז"חוכךכדין 6ס התנהליזהתנקי כטעתמו"מ 36לכבעת גמר המקחל5הזכירו
מזה ול 6התנה קותוונו"נ3ינתייס כפסיקת הדמים וכדומהדיופטר וקרוס הדכרטליןהתנקימועיל
כלוס,ויםלפקפק Of5הרצה.ע"כ.ועי' מטפטסלוס6ocותי3כטסעוד5חרוניסכזה,ועי'טו"תקול
מכמרח"כסי'.5ועי'כנה"גסי'רז הגה"ט5ותיכסססו"תהרדכ"זח"6סי'סמוס5סכמעהמקנול6
הזכיר תכלוויפיל
וטהיומפסריןכיכיהן קודסזמן זהכיון דל6הזכירו כטעתקכיןקימור מחל תנקו.
ולהלןככנה"גסס5ות כהכטסמהר"ילדרכיסי'טיכס6ס הסטרכתוככליסוסתנקיקינונקמןלומר
טל6כתקייסהתנקי.

לסי"זככידוןדירןמלטענתהמוכר המקחהיהעלתנקיטהטכןי5סטרלו 6ת הרחצתהככירווזהותנקי
דלהכ ,6טהסכן ל6יפריעלולכנות ,והוךמדיניתנקי ,ול 6כמותכלי דלטעכר המתגרר טל5זה מה
סקנה וכמקח טעות ,וגסקינו טעותכגוף המקח כסנתכררסיגינ
ויכוללהרחיב,כיוןסגוף המקחזו
הדירההקיימת ,ו3ה6יןכלטעות ,וההרחכהקינהמגוף 6 npnoל 6לפטרות תוספתהתלויה בדעת
6חריסטתהיהכעתיד),וכפינזדכרוכיניהסכע"פלפניהחתימהעלהזכרוןד3ריסוהחוזה,כיוןט5ח"כ
כזמןהקנין,היינו כטעת החתימה על הסטרותטלוס הכסף ,ל5הזכירו 5תהתנקי,הרי פסק הטו"ע
בסי'ר',סעי'דט5ע"פטקודסהמכירה6מרטהו6מוכרעלדעתלעתכךוכךt"Dh1 ,טהדכריסנרקיס
סל 5מכר5ל6לעסותכךוכךול5נעסה,קינוחוזרכיון סכסעתמכירהל"5מר
 .ו5ס תקמרטתנ6י Of
סל הרתכה דומה ל6ומדנ 6דמוכח סכתכ
ססטנתכטל המקח,הרינגדזהיטלכו 6ומדנ6ממחל
מס
רי
הר
התנקיכסלק עמדעלכךסיוזכרכזכרוןדכ
טיוכחוזה,וכמוטכתככסו"תפנ"יטכטטרכזה"מפורטים
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 13כל(תיניתכויי
סותנקי זה ל 6נכתב מדמע טמחל .ו6ף הרמתך ל 6כתכ כ0עי'  6כעל דעתתנקי
םלהעלמהלסמוך.
הרונסוןכתכ6ל6דוקק כבקמרהתנקיכבי"ד16כפניעריס .ע"כטענתהמוכרי
ומהסהכי5הקונהרטיה מפס"דירוטליסכרךז עמ'65נרפהטטינהרפיה .טס מדוכר כטקנהדירה
תהנוף,וכתכ65מו"ר
כגללהנוףהנטקףממנהלהריירוסליס,ולח"ככנההקכלןכניןממולטמסתיר"
הגרכי"ל b"5fד6ס עלתנפיזהטלהנוף הו6נכנסכקנייתהדירה6,יןכחוזהטוסמחילה עלהתנפי
ןכ6ן  b)~nlhדמוכח דמחללו,וכלי b)~nlhדמוכח עלהמחילה6יןזומחילה,עי' סער
הזה ,ומ"מ"י
.ע"כ.
מטפטסי'סחס"ק6ו0י'5חמ"ק"
יטל הרתכתדירה.דהנוף דכרקייסועומדממולהדירה,
ונר"הדיטחילוקכיןתנקידנוף,לתנינ
"
ו
ה
ורקכניהממולתסתירקותו ,וכטקכה 6תהדירההיההנוףפתוח ,וע"כ6ין 6ומדנ6דמוכחהויתרעל
תנקיזהכטלקכתכהתגליכחוזה,כיוןטהדירהכמותסהי6כזמןהחוזההיתהכמוסרוקה6 ,כלכתנותי
והרחכ!תדירה,הריכמ5כהקייסכזמןכתיבתהחוזהל5היתה הרחבה רקטוהרקונולהרחיכ"61,כהיה
תהדירהכמותטהי6קינומעוניןלקנות ,ו6סל6הזכיר6ומדנ6
עליולו:זכירדריסהזוכחוזה,מהרי"
דמוכח עלדעתכןקנה 6תהדירה.
ל"
ז5תועוט
יטלנוף קטההיה עלהקונהלסררלפניהקניהטיטתכניותכניהממולטיסתירו 6ת
.
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ה
הנוף,וכמוסכתככפס"דטס6,כלכתיקיסל
זכרון
לפני
כניה,הרי
עטהכןי"ל
הדכריסלדבר עםהסכן(ול6כמעכועלכך הכחטה) ,וכקלהיהיכוללכררולידע,
"
ל
ט
מ
ו
סויתרומחלעלתנקו,וככרכתכהפריטהכטור6כהע"זסי'לטסכלמהיהעליולטוסלכועלהדכרטמ6
יסכהמוס06 ,ל6טס לחקור6חרזה6מרינן ד0כרוקיבל6ףohיהיהכהמוס6 .מנססי' כהמקנה
לכי
טססוףסעי'דמחלקעלהפריסה.
ב.כגמ'כ"מקדכ:ההוך דקכיל6רע6מחכריה",מר6ימוכירנ6להיהיכנ6לךhn~hזוזי,אוכר
גכהרי"
6כל
תלתך6 ,מר רכhntnDb 6
6ואסמכתאל6קכי ,5ואמרו כגמ' טסדוקא כסמכטיח דרך
"
ם
ז
ו
ג
ו"סמכתןהי.6ועי'ס"ךסי'  60ס"קוכססחסוכות הרטכ"6וסער מספטטס ס"קכ.ועי'
כמטפטל"
תי ,6וקוכן תטוכות להגריס" h"w~5c 5ח"כ עמ' תטו,לענין 5סמכת6
חזוקן חו"מלקוטיססי'טז"ו
כקנסותסלכיטולחוזה.
ועי'פס"דירוסליסכרך6עמ'65טיטלבחון 06סךההתחייכותסבירכיחםלנזקהמסוער,ס6זמועילה
התחייבותולטלסמדיןמזיק,אפילונזקיםטכגרמ,6לביןקנסהגדולמהנזקהמטוער.
רסליט" 5כתככזה:עי'טו"ת חת"0חו"מסי'סו,הוכח כפת"מסי' ר6
(וחכרביתהדין הגר"מ"ייכל
ל6
ס"קכ ,טפסקכרכרמטוטסדכרסהו6מכהגהעולס6יןבודין ,hntnDbמהרי טעם מה
"
ת
כ
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ס
6
ט
דעתיה,ומכיון טנהגוספיר סמכך דעתיהוקני.ולכן 6פסר טקנם עכור
קניך הו 6מסוס דל6
כיטולעיסקהטמקוכלסטמ
כ"קכס6,ין3ו"סמכת").
יט
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וכניד"ןדירן טהמוכר מוחזק כ25.0004%-טטילסלו הקונה ,כרקהסרטני להחזיק ולגבות מהם מכוס
סיוכיח המוכרסהססידכתו65המכיטול המקח.
מסוייטכפינויעלנזקיסמכיטולהעיסקה",
ג.כיוןכעדותוטלהעדמתייחמתעלהדו"דטהיהכיןה5דדיסיומייסלפניחתימתזכרוןהדכריס ,גס
 06נקבל 5ת דברי העדטהיהידועלטני ה5דדיס מכוונת הקונה להרחיכ 6ת הדירה ,הרי כזכרון
הדכר'יססנכתכיומייס6ח"כ,וכןכחוזההמפורטטנכתככמהימיסלחריזכרוןהדכריס,ל6נזכרתנקי
Ofסלהרתכה,ולפיטו"תפנ"יו6חרוניס6חריסהמוזכריסלעיל"נו5ומריסמחזרוכהסמהתנכי"",כ
6יןדכרי העדמועיליסכלוס,וממילך6יןחיוטטבועהעלהמוכרלהכתימו ,והגס כלדעתהרמ"ד6כו
יכהפנ"י ,ולע"פ
6ומריס"על דעתהר"סונה הס כחכו ,מ"מ המוכר מוחזקכדירהיכוללומרקיםל
טלין 6ומריסקיסלי כהפוסקיס סהרמ"6הטמיט ,נרצהטוה דוקךכפוסקיס כקדמולרמ"ד טהרמ"6
הסמיטס ,וכמוטמדוייקכסו"תחוותיצירסי' קמהטליןלומרקיסלינגד הכרעת הטו"ע כמה טסתס
"ול 6חלקועליוהכלויסאחריו"5 ,כלכ6ן הסו"תפנ"ימכיף 5ת הרמ"א וחולקעליו ,ואטרכן נרצה
 ,נראהריס לטענת המוכרעל מהלסמוך ,וע"כ6יןגסלהטמיעו ,דגם
מהמרפטטלוס טפוסקכןלדיכוי
י להפטר,וכמוטכתככטו"תמהרי"ט ח"6סי'קנ",וסכןהמכיס הרסד"ס,וכ"כ
עלמכועהמועילקיסל
ככנה"גסי' כהכלליקיסליהגכ"י6ות עדכטסה5חרוניס,ועי'גדו"ת סערלו"ותג ,ופס"דירוטליס
כרךכ עמ' .16
למסקנת הדכריס נראהטכיון טהקוכה מוחזק כרוכ הכסףטלהעיסקה ,ולטענתו העיסקההיתה על
דירהטיסכהספסרותהרחכה,והגססכזכרוןדכריסוכחוזהל5נכתכתנציזה,הרי פסקהרמ"אמעל
דעת הר6טונהקכו,מכיון טההרחכהאינה מת6פטרת,זכותוכמוחזקככסף לבטל 6ת המקח.מאידך,
המוכ:ר טמוחזק כ03%-סם25.ססילסלו הקונה ,טוען"הזכרוןדכריסוהחוזהנעטו כל6תכליסל
והו
"קי מוקדס נמחל כטעתהקנין,כיון טהקונה מכטל
לפטרות הרחכה ,ולדעתסו"תפכ"יגס 05היהתנ
מלידו 6ת המקחעליולסלס למוכר 6תהפילויסהתחייככחוזה ,לפחותכסיעור הנזקטניזוק כעקכות
כיטולהעיסקה .וע"כעליולהוכיחמניזוק וככמהניזוק ,ומכוסזהיוכלזהלגכות מהכסףטהור מוחזק
כן.

אברהםדובלוין.
ב

שאלהלדיון
תנא ',במקח שנאמר בע"פ ,ואחייכ נכתב שטר ולא הוזכר בו התנאי ,האם בטל התנאי.

ממונות

ז

תשובה
הנההניקידידי ה5כ"ד h"u'~tדברי הרמ"אבסי'רזסעי'  6ד6ף סנכתכ הסטר סתם5מרינן רעל
תכליהרונסון נכתכ,דהיינודל5מחילעלהתנאי.וכסו"תפכ"יחו"מסי'5זפליגכזהום"לדמדל6כחכו
כסטר6.מרינןדמחיל,ויכולהמוכרלומרקיםליכמו"תהפנ"י.
הכה כסרתהריכ"טסי' תעו,הכיונו הממ"עכסי' כט ס"קו ,כתכ כעד 5חד הקומרטהיהתנקי כע"פ
ועדיו)מעידיסמהכלנכתככסטרול5היהעודתנ6יסכע"ס,ואמתהיהמל5כלהדכריסמנ6מרוכע"פ
נכתבו כמטר,ם5יןמיקרי הכחטה,די"ל דסמ6חסכוטהדכריס מנ5מרו כע"פאינסחסוכיסכתנאי.
6ףדל6נכתכ כסטרהתגאיקייםול6
הנ"לדתנ6י כנקמר
ע"כ .מכו5רדם"ללהריכ"ט
~
"
D
S
הרומ6ט
י06כתכוכמטרתנ6יס6חריס,ודלףכטו"תהפנ"יהנ"ל.
כ,
מחילעליו5ףדל6נכתככטטר
ף
וכןס:טמסמהנתה"מכמי'רזO"Dיטטהכי6דכריהרמ"אכדברפמוטh~sחולק.וכ"כערוךהסלחןמס
סעי'י.וכןנראהמכי6ור הגרען O"Dדטהכי6מקורלדבריהרמ"אמהגמ'כתובותעג 6המקדר ע"מ
1'hcכהמוסוכנסהסתסונמ65כהמוסרס"ללרכד5ריכהגט,ו6מרינןטסל6תימקטעמיהדרכמטוס
דכננוה סתסמחיללתנאיה hih ,מטוסס6ין 6דס עוסה כעילתו כ"ז .ולכאורה מדכרי הגראס כדעת
הרמ"אנראהד5ף6סהיהתכליקורסלכתיבתהסטרול6היועסוקיןכאותועכין עדסכתכו הסטרמ"מ
ל5מחילעלהתנקי,דהריהכיקראיה מה6דכנסה סתס6ף דכנסהלאחרזמןמהקרוטין(ול6כמח"כ
כפתח"חקניניססי'כמעי' ג).
ולקו*,כלהנ"לנראהט6ין המוכריכוללותרקיסליכתמוכותהפנ"יכגדהרמ"אוכלסיעתו,מהריככר
ינגד הכרעתהרמ"א.
כתככקונטרסהספיקותכללו6ותוד"הודע,וז"ל:וכן"מעתיס6יןלומרקיסל
ע"כ..וכ"כ כמו"ת חת"מ ח"ה חו"מסי'5ג ד"ה וממ"מ .וכ"כ כ5ו"תכקי5ור תקפוכהןכלל קכד:דין
מנזכ.ר כתו"ע והמחכר והרמ"אהממיטו דעת החולק קכלהכידיוכו'6יןלחוםלווקבלוחכמי הדור
לממירולעטות ככלהאמור כתו"ע והגהת רמ"א .ע"כ.ועי' טסאריהקונ' רוב וספקכממון 6ותכו,
ומגהתי5חקח"וסי' קע6ותכה.
ועודנראהרכלזהohהיהקומרהלוקחאקנההדירהכתנאיטהטכןיאסרלכנות5,כלכנידו"דמהלוקח
לוהמוכר-לטענתוסלהלוקח,
כיקטמהמוכריכקםקימורמהסכןקודסלקכיתהדירהורקלאחר
י
מ
ר
ט
ולדיורי העדמהעידכן-מהסכןממכיסמיכנה ,רק rhקנה הלוקח 5תהדירהוכתבזכרוןדכריס,זה
ל~'6יקריתנאי כמקח hShגלוי דעת כמקח ,וכסנתכרר מהמכן ל 6המכיס ,הוהכודאי מקח טעות,
ללוקחמרואהפורלמלאכהונמ55נגחןוכןחטיסלזריעהוכמ55ו6ינ0ר6וייסלזריעהוכן קרקע
והדרםא"ו"
יהלככיהונמ 65קרקעחקלאיתפ6ינהראויהלככיה,ודקיהוה מקח טעות,ואיןאריךלזההלכות
תכויי
סhihהוהגילוי דעתמזה מהסהו5קונהול 5דכר 5חר,ומ"ככ5ן מקמרלו המוכר -לטענתו-
סיםקימורמהמכן,ו6זקנהoh,כתכררמל5היהאיסורהוה מקח טעותול5מפוסהלכותתנקיhShזה
גוף הדכר מקנה דירהפרנויהלכניה והרחכה ונמ65מאיןראויה לכניה והרחכה ,ועד 6חד מעיד
כהלוקח,והמוכרמכחיטו,הריהמוכרחייכסכועהמןהתורה,כיוןטוד6יט6יסורמלהסכןטוהפרוטה
הו,,6וכסיט h"uט5ומר טהמוכר 6מרקודסהקניהטיםקיטורוהמוכרמכחיסוחייכטכועהמן התורה.
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ועי'עלמותיוסףקדופין 630ד6ס קמרהטהי6כהנתוקרטהעלדעתכןונמ65תלויההוה מקח טעות
6ף טל 6התנה ,וכ"כ כהמקנה כקוקוסי'לחמעי' כד.ועי'מו"ת מהרס"לסי' כה דה 6דכתכו התוס'
קרוטין מטכדיםדכריסדסגיכגילוי דעתהיינו דוקקלעניןממון6כללעניןגיטיןוקרוטיןכעיתנקי
ול6סגיכגילוי דעת.ועי' חת"מ rrrDOSbסי'פכ,הכילוהפת"ט r"Do3bסי'לח O"Dיד.
ומלכד,nbrהרי6ףהמוכרמודהמהלוקחכיקט 6תקיטורהסכן,ואומדנךהי6
רקעל דעתכן,
ט5ל"ג:למהלולמכור 6תדירתוולקנותדירהכגודלפחות16יותרדומהלסלו? וטענתהמוכר דמדל6
נכתבכסטרראיההי6סקנהעל6ףמאיןלפטרותכניה,נראהיותרלקבלכזה 6תתמוכתהקונהטכיון
מהאמינווהיה פמוטלומיסאיסור מהסכן ע"כ ל 6עמד עלכך לכתוכ פרט זה כסטר .וכמו סנר6ה
מדכריהריכסוהנ"לם6ףכסיםעריסהמכחימיס 6תהעד 6חדל6הוההכחסהכיוןמיסדכריס סנר6ה
להס bbt:הוהתנקי .ודו"ק.וכןנראה לקפל טענת הלוקחטהדמיסמודיעיס"מחירהדירהיותרגכוה
מהרגילכגלללפטרותההרחבה,כיוןסהמוכרקינומכחידולגמריbihטועןבמחירהדירהל6כללסוס
תוספתעכורלפטרותכניה.
ומט"כ ה6כ"דטליט"6מהיהעלהלוקחלפרר56להטכן ohנתןקיטור,נראה ד6סטעננוהלוקח 5מת
סהמוכר 6מרלולפני הקניהסיט"יטור,כי rhל6היהחייב לכרר ולקמת 6תדברי המוכרמהרי
מקמינו.וראיהלזה ד3טו"עf"uoshסי'לטסעי'גכתב דהמקדס  othע"מם6ין כהמזמיןונמ65וכה
מומין הפוסליס כקטהקינה מקודטת ,ול 5כתכדהיהלו לכרר ,ורקכסי'קיזסעי' ה ככנסה סתס
ונמ65וכהמומיןהפוסליסכטסהכתכד6סיטמרחןכעירויםלוקרוכיסהיהעליולכררקורס,דהיינו
רק:5ככסה מחס6מרינןדהו"ללכרר6 ,כל כסקדסה ע"מט6ין כהמומין הוה מקח טעותול65מרינן
דהו"ללכרר.
ולכןכנד"דobנקכלטענתהלוקחהוה מקח טעותמסוסהגלוי דעתמהיהלפניהמכירה,וזכותולבטל
המקחולהחזיקכמעותהכיוו ,והמוכרסמכחיטו,הרי עד 6חדמכמיטדבריו,וחייכמבועתהתורהoh
רו5הלהחזיק כמעותטקיכלמהלוקח.
h~hih*e

יהושעווייס.
ג

לעגתונרמהדים כמהעוגידיכיריס כמקחוכתנ6יהס .מקחגמורעסתנקיגמורט5ד6חדדורם 6ת
קיומו,וכלס"הרוקהכיטול מקח.ים מקחגמור עסתנקיטהו6דכריססכלכ,וכזה"ייר
יהסוגיותד6י
הוי 6ומדנ 6דמוכחו6יהויכלבוו3לככל6דס 16ל6ומחיחלהתנקי.יט מקחגמור עססיכוס מפורס
סהררוקה 6ת המקחכמ5ככזה,והוךל6תנקי כמקחעלמו ,כמוכטמתכהממוכרעל דעתלכלותלקרן
יסר6ל ,פהוק ל 6תנקי סל הקוכם סהמוכריקיים  or~hכקמה 6וכיו"כ6 ,ל 6הכהרה כרורה מהמקח
יתקייס רקככזהמ5כ.וקלתר6יה מהתוס'קדומין מטכ ד"הדכריס,ודף1כד"הל,6דיםסוגיתכסיס
וכקרוטיןמדועל6הוזכרכסטרהתנקיסמוכר רק
סלף5ריךכללדיניהתכסיס,ול6מ65נוטהעירכסוגיי

י"

ממונות

ט

עלדעתלעלותלקרןיטר5ל,וכדלקמן.וכממגיעקונהומצהירברורותסהו6קונה רקעלדעתלפטרות
יטהטכן מרטהלככות ,וכטהמוכרקינה קותו -
הרחבה,דהיינוטהור קונה 5תהדירה רק כמ5כפיז
לטענתו -כזקתקינוקונהכזקת,ו6ףספסוטטהטכןיכוללחזורבוול 6עלה על דעת הקונהלבטל 5ת
המקח 5ס כקמתהסכןהמכיס כעכרורקלח"כיחזורכו ,ד5טויחזיק 5ת המוכרתלויועומד עד גמר
בנייתו? רק סקכה 6ת הדירה כמ5כפיזינכוןלהיוסטהרכןממכיסלככות (על5ף סל6הוי הקכ5ה),
וממילך רמחהסיכוןטיחזורכוהי5נמוכה ,ומקח עם רמתסיכוןנמוכהע"זמוכןליכנםלסכוןמסויים,
וכפלטענ;תו המוכרקינה קותו כקומרולוטהטכן ממכיס,וקינונכון"5 ,כ המקח הו 6עס רמתסיכון
גכוההכלסרל5פסרות ההרחכהול6הוי מקח.
וכלסר:זהמוכרטוען מדוע ל6הוזכר ז5ת כסטר,קינו טענה כקמרלדברינודלעילסיםסוגיתנ6יס
ט6ינסהזנקיני
ל המקח כמותסלומיסוכד' b~hקנייתדירה עסמ5כפיזימסוייס,וכזהל6כהוגכו"ע
כ .0fs
להכניס.oflni,ולהאריךכזההי6יגיעתכמר,ועי'כפירועיהמפרמיםכקהלת פרקי
ם h"s
וכאסריםויכוחכין המוכרמטועןסלהלוקח הוכהרכרורותעל6י הסכמתהסכן,הרילפנינוי
טמסייעללוקח,ו"6כ5ריךהמוכרמבועתהיסח,וכפדיוןסכועהיהיהביטולמקח,וכהפסדיוסלהמוכר
5סיהיוכגוןפרסוםטניתוכד'יתפסרועלכך.
וכגוףה'רכריסככל מקח עסתנקיוים ספקכקיוסהתנאיע"יהלוקםמהמוכרטועןל5קיימתהתנאי,
וככר5יאפטרלהטלימו כעת,והלוקחטועןקיימתיו,עי'כ"יסי' כטמחו'י
גוכנתה"מסי'ק 5ס"ק ט
מתטוכחהרסכ",5וכקונטרסהספיקותכללז.וכאןהמקוסלהעירעלאותוכי"רמטמעעדותסטכןמל6
כפכי הכזוכר ,דהנהכסי' כחמעי'טו פסקהטו"ע6:יןמקכלין עדותסל6כפני כע"ד ,ו5סקכלו6ין
דניןעלפיו.וכרמ"א:וחוזריןומגידיןכפכיו ,ו6סטנוכעדותן כפססמני ממהכהגידו כר6סונההולכין
5חרהעדותהסנימהגידוכפניווכו',וי"חו6ומריס ד6סכתקכלהעדותbStכפניוכסרכדיעכד .ע"כ.
וכרעתן עלהגליון כתכ דהרמ" 6כתמוכהסי'יכ פסק כדעה קמ5ד6פילו כדיעכד פסול .והמהרס"ל
כתכ כחסוכהסי'י ,5הוכל כטחכ5ן ,ד6חרמהעידומל6כפניותול5מהכיכפניו ,והט"ו חלקעליו,
עיי"ס.ומהר"יכןלכח"גסי'כ,הוכלכם"ך O"Dיח ,כתככפטרהט6ףסערותמל6כפניוכדיעכדל6
הויעדותוכהכרעתהרמ"אכתטוכה ,מ"מיכוללחזורולהעידכסלאמסכהדיכורו,ודלקכמהרס"ל.ועי'
פת"מ6ובהע"זסוףסי'י.6
ו"6כ5ף5ףככידוןדירןטכי"ד קמ5קכלו עדותהסכןסל5כפני המוכר,לפי הכרעתהמהר"יכןלכ
יוכללחזורולהעידכפניו ,ו6סל5יטנהעדותוכוכללקבלו.ויטלהאריךכזה6ךאכ"מ.

מרדכיאהרןהייזקר.
הערות
 .5לענ"57יןכ5ןולקוסלחיוכ קבועהלהכחיד 5ח העז,ובקוסקהעיוחמחייחקחלנוהט5נ(רהננוכריונ(ייסלפניחחיג(ח
עלוןה!37ריס,ולויהי קהע7קונ ((5ח,הליכרי לסכול 5חהיוקחקליך ק51חההיהכוונחס גסנזוי
ןהקנין,והיינוכזונן
החשיפה'צל הקטל,וקיןלגו ע7וח
ניננההיתהכוונחס,ז ,וע"כלחס ((הנחייב 5חהינוכר כקבועהלהכחיל 5חהעד.

י
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ן הקכועהיהיה כפקלהעל חלק ((ההפקךיסקהפקיל הסוכל5 ,ל"ע ehזהיכול להחקכ
כ(( .ה קכתכהגרנו"5הייזללקפייו
,קהרי5ין  11קבועתהנוטליו5 ,ל6לקיים 5חהירקחקהיהכליחגתי ,ו6ס6יןנוקכיעיןמוחוהיוקחלניך
כפריון.:כועה
להתכטל,ושיועיקכלההקונה חלקההנזקיםקיקלוכחו65המכיטולהניקח קנעקהכלין?
,והלקיהקלף
ג.נוהק':חכהגלנ("6הייזללקליט"5קיקקוגחנקיקציןנליןלהזכירוכקטי,כנווכע"מקיעלהלצרןיירעל
קהלועל הגמ'כקרוליןקכיון קל6הזבילוהחנקיהזה כקטלנרקיע קנ(חל t)h)noומכילן קה"הלחנקי הכחכחהלילהעל
נכילילון הקכן,קהחג6יקייםגס 5סל5הזכירוצוחוכחוזה.והוקיף :ק"כזהל5נהוג כו"עלהעניקלמוזה.ולהבליךכזה
ככזה".
הי6יגיננח כקל,ועי'כפילוק הנ(פלקיסכקהלת פלקי
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כן,הליכזה פקק הקו"עקי' לזקעי' ל5 :כלהיאוכל קחס בע"פקמיהכלבוקנופניכך וכך הו6ויוכל ומע"פ קנל5יס
הלכליםחל 6נוכל 6ל5לע"וחכךוכךול 5נעקה,בינומוזרקהריל6פירק,ולכלים קכלכ6יגס לכלים ,ובע"פקקויס
ה6ננרקהו5נווכרעל לעתלעקותכךוכךכיון לכקעתנוכילהל6 6נ(ל6יגוחוזר.ע"כ.
גוייר
ל.וזו"נ(,כיוןהחכרייכועלי ,כטלהדעתי(וךיןכיטולכלוב,והנני מלטלףליעחס.

א.ד.ל.

