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לייט ממימתולביריתיוחסין
מק"טבדירה שנקנתהכדילבנותעליה
ויש חשששהיסודותמעורערים וא"אלבנות
תיק ממונות מס' -942סז

(מהד'באייר)

נושאהדיון
א' קנה דירה מב' עפ"י חוזה שכתבו ביניהם ,ותשלום של  3005%לתחילת פרעון .היה ידוע
לשדיהם שא' קונה את הדירה הזו מפני שאפשר להגדיל אותהע"י סגירת מרפסת וקירויו;.
אפשרות זו גם הגדילה את מחירה של הדירה .זאת ,למרות שבחוזה עצמו לא נזכרענין זד;.
טוען א' שלאחר מיכן נודעלוע"י השכנים בבנין שלפני כמה שנים נבדקו עמודי היסודות של
הבנין לאחר שנתגלו בו סדקים ,והתברר שיש פגמים בחיבורבין הכלונסאות לקורות היסוד,
ויש צורך בתיקונם ,כדי למנוע סכנת התמוטטות .התיקונים בוצעו ,אך רק בעמודים שמסבי,ב
לבנין ,ואילו העמודים הפנימיים של הבנין לא נבדקו ולא תוקנו ,ומאז גם לא נערכו בדיקות
מע-ןב כמתבקש .כעת יש סדק באחד הקירות בבנין ,ויש חשש שמא הוא סדק חדש ומקורו
בענ~ודים שבאמצעהבנין שלא תוקנו ,או שמא הוא סדק ישן שמקורובליקויים שכבר תוקנו'.
בגלל החשש ,מתנגדים השכנים שב' יוסיף קירוי על המרפסת שלו משום תוספת עומס על
היסודות הפנימיים ,דבר העלול לגרום ח"ו לערעור המצב הקיים .השכנים בקשו חוו"ד מהנדס
וזה קבע ~לפני כשבוע ימים)כי "החשש של הדיירים לגבי תיפקוד היסודות הפנימיים ברמה
הלוזית ,קיים .אולם מבחינה הסתברותית ,עלפי המימצאים בשטח ,נראה שהסיכוי לכךכיי~צ
כשל סמוי ביסודות הפנימיים הוא נמוך ביותר ,אולם לא ניתן באופן מוחלט לשלול ברמה
התיאורטית אפשרות כזאת .לאור זאת ממומלצת אחת משתי האפשרויות .1 :ביצוע חפירה

מחוץ למבנה ללא הפרעה כלשהי לדירה הפנימית לבדיקת מצב היסודות .במידה וימצא פגם
לבצע תיקון .2 .ביצוע התוספת תוך מעקב על מבנה המבנה הקיים .במידה ויתפתחו סדקי
שמצביעים על בעיה ביסודות הפנימיים בגין תוספת העומס ,יבוצע תיקון והשבת המצם
לקדמותו .עלות תיקון כזה כולל תיקון פנימי הוא כ .7.000%-בכל מקרה ,במקרה זה לא צפויה
סכנה למבנה".
טוען א' שלפי מה שנודעלו לאחר הקניהיש מוםבבנין וזה סיבה למקח טעות .וגם אם יתברו-
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לאחר בדיקה ו/או תיקון ,שניתן להוסיף על הדירה ,אין זה ייגלאטי' ,כיון שהתעוררה על כך
שאלה ,,והוא קנה דירה "גלאטי' .עוד טוען הקונה שגם אם ניתן לתקן את המום הדבר יימשך
הרבה זמן ,ויעכב אותו מלהוסיף לדירה כפי שתכנן (משום שהשכנים מתנגדים לאפשרות
השניה שהעלה המהנדס ,שיבצע את התוספת ללא בדיקה) ,וממילא יעכב את כניסתו לנור
בדירה ,וגםזו סיבה למקח טעות.
משיב המוכר שאמנם ידע מהבעיה שהיתה ביסודות הבנין לפני כמה שנים ,אך לא אמר זאת
לקונה משום שהיה בטוח שהבעיה תוקנה ,והראיה ,שהוא עצמו לא חשש לקנות את הדירה
אחרי~נידע מכך .על טענת מקח טעות בגלל החששליסודות ,משיב המוכר שכבר פסק השו"ע
סי' רלהסעי' העפ"י תשובת הרמיש כללצוסי'ו שמום שאפשר לתקנו לא נחשב מק"ט .ולכן
גם אםיש פגם ביסודותהפנימיים שלהבניןכיון שאפשר לתקנםאין זה מקח טעות .על הטענה
שאין זה "נלאט" ,משיב המוכר שאם הבדיקה תוכיח שאין חשש,כי אז זהיהיה יותר "גלאט"
מכל הבנינים האחרים שלא עברו בדיקה .על טענת הקונה שעד שיתאפשר לו להוסיף על
הדירה יקח הרבהזמן ,משיב המוכרשאין זה נחשב טעות במקח,כיון שהקונהיקבל את הדירה
בזמן.

הצדדים הגישו לבית הדין את החוזה שערכו ביניהם ואת חוות הדעת של המהנדס.

פסקדין
זכותויצל המוכרלקיים את המקח אםיציג -בתוך 30יום -אישור מהנדסעל תקינות היסודות
ושניתן להוסיףקירוי לדירה נשואת התביעה ,ואזיהיה הקונהמחוייב לשלם עבור הדירה.
ג )-אב:רהם דובלוין ,אב"ד

()-יהושעווייס

ג)-דיר יהושעקניג

השאלותלדיון
א .מום שאפשר לתקנוע"י הוצאות ,האם נחשב למקח טעות ,ומה הדין כשהתקון לוקח זמן
ומעכב את הקונה מלהכנס לדור בבית.
ב .בית שצריך לבודקו משום ספק שיש בו מום ביסודות ,האםדינו כמקח טעות.
ג .מום בבית שהשכניםידעועליו ,האם נחשב מום נסתר.
ד .כתנ :הקונה בחוזה שמוותרייעל כל טענת מום" ,האםמועילה מחילתו מבלי לפרש יותר.
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תשובה
א .ה'קמה b"Anoסי'תלו מ"קזעלהטו"עחו"מסי'רלכמעי' הרכלמוסס6יכוכגוף המקח מככהלו
מןהדמיס והמקחקיים ,ו"6כ מהקריךכ5ןהגמ'ןכפסחיסדכ,גכיהמחכירבית כחזקת כדוקונמ65
הליכי כדוק דל6הוי מק"טכיוןדניח5ליהכמזווה] לזמרדכיח6ליהכמזווה ,הל 6ככל דברהדיןכן,
המקחקייס.הכילוככי5ור  h"~Aoלטופסמס.
ותירן h"Anoדהתסמייריכל5התנהוהכחויפילו
6מנטכמקורחייסלנתה"מטס,הוכןכנתה"ממי'רלגס"קד ,הקמהדהhrrn~s6מכו6רד6פילוהתכה
כפירוט5,סהמוסקינוכגוףהכיתיכוללחזורבו,ובדיקתחמןקינהמוסכגוףהכית.ותירןהמקורחייס
יכזלופןמהביתרצוילדירה גסכליהתיקון,ולכןכיון טהמוס עוכרויכוללתקנו,
טכטו"ע חו"מוגייר
מתקןומנכהלומדמיהמכירות5,כלכגמ'פסחיםכיוןשלסורלגורככיחכליהו65ותלבדיקתחמןהוי
מק"נן  n"uhט6סיו5י6הו65ותהכיתיהיהרצוילדירה.ועי'מגןהצלף עלהל' פסח סט ס"ק 1וסער
מטפטסי' רלכ O"Dג ט5סהמטכיריבלס 6ת הו65ותהכדיקה5יןזה מק"ט .וכ"ככסיעורי הגרכ"ד
פוכרסקי,למו"רטליט",5פסחיס6ותכד.וכמגןהצלףטסכתבט5ססכרכיתלגורכוו6ילפטרלגור
כוע"רמיתקן,הויu"onוהמטכירצינויכוללומרלו תחכה עדט5תקןוכיכתייס5יןלסוכרמקוסלגור,
ודבריהתו"עכחו"ממסהסכצופןמקכה5וסכרכיתעלמנתלהשכירל6חריסוכדומה,ולכןכטהמטכיר
רוצהלתקןל6הוי מקחטעות.ועי'או"םמכירהפי"זה"טדבקניכיתצחינוכדוקט6סל5יוודעלסוכר,
ידורכוכקימור,כזהל5ניחאליהלמיעלכספקכללוהוי תקחטעות ,מט"6ככטו"עחו"מהנ"לל6יתכן
טימתמםככיתohל6טיוודעלוהמוסOr,ל6הוי מק"ט.
והנה פסקהרמ"אכשו"עסוףמי'רלג :מכרלוכסףכחזקתכסף5רוףונמ 65כסףסיגיס ,המקחקייס
ומחזירלוה5ונ6ה ,דהכלמיןכסף6 .מנסהט"ךססס"ק 6פסק דהמקחכטל,ו6ףריכולל5רפוולתקנו,
ו כדוק.ועי' מחנתן
מ"מ ה6קריךהו65ות,ודמי לה6דפסחיסכמטכירכית כחזקת כדוקונמ65טילינ
6ונ5הסי'ווהגהותקמריכרוךעלהט"ךססשתירקוקוטיתהנ"ך.
וכנידוןדירן,כיון שהתעוררחטטטיסודותהכניןאינסמספיקחזקיסמכדילהוסיףעודקירוישכנין,
והמכניסמסרכיםלערסותלקונהלהוסיףקירוילמרפסת6ל6לאחרטייכדקוהיסודותהפנימייסויימלאו
י למרפסת ,וכדיקתהיסודות עולה ,7.000%
תקיניס ,והקונה קנה 5תהדירה על דעתכןהיוסיףקירו
הרילפיהנ"ךכיוןט5ריךלהו5י 5הו55ותהוי מק"ט,וכןלפי המקורחייס.וגסלפימגןהאלףחסים
מק"נו ,מהריקינויכוללגורכו עדהיתקן.ולפי  c"1hoנראה רמוסזהמלהיסוןות דומהיותרלכדיקת
חמן,מהרייתכן טל5היהכודעלו המוס עד 6חרריככהויסתמם ,ולח"כיימ65הריעותם"6 ,כחטיכ
מק"ט'6.כללפיסער ממפטהנ"ל,כיוןההמוכר6 o5c1תהו65ותהתיקון5,יןOrמק"ט.
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ב.לכ',6רהטלדמות מקרהזהלנידון הגמ'כפסחיסדכ כנמ65מכיתקינוכדוקדחטיכ מקח טעות,
וסריohייבדקויימ65טליןכןהמןיתכרר למפרעכסיה מותרלטוכרלגורככיח -גסכליכדיקה-
6ל5סה'כמיסחייכוכדיקהגסעלהספק,וחיובזהעוטה6ת המקהלטעות,כיוןסהטכירוכהזקתכדוק,
ו"6כ ה"ה כמהמהנדסקובעסיסלכדוקהיסודותכדילהו5י6מידיחטט(לחריסנתגלסריעות6כבנין),
והוט מכרלו כהזקתטליןכומוס נסתר,סוי מקח טעות.

ב.נטו",זהרי"ףסי' קכגכט6להרי"ף כרכרר6וכן ממכר ח5רלסמעוןודרכוטמעוןזמן6רוךומח"כ
תכע6ויזוממעוןוקמרb~nrמומיןטכסתר,וק"לר6וכן6תהסכנתכחקרכלזמןזה תכעתכיכ6ותס
מומיןורמיתומחלת,ועודסל6לקחת6תסח5רממניעדסכדקתכידטכניסוהודיעווךל"
כלמומיןטכסתר
וסכגלוי,ומזזינורכותינוז"ל6ומריסכמומין טכסתר 6סי
ט מרחןכמדיכסקינויכוללטעוןמפניסהו6
כודקכנזרוכותיו,ולתה כדקתכטכניס.והםיכהרי"ף:זהמטעןר"וכןוכו' מכתכה ההלכה כמומין
טכסתרקינויכוללטעוןמפניטסו 6בודקהכקרוכותיו6,יןדניסדיןזסb~hכ6ותסטהזכירה ההלכה
כלכד,ו6פילוכעכדיסוטפחות6יןדכיס ,טדוק6Oth3 6י לפטרלו ל6דסטי6מר 6 nOhטסזוו"ח"כ
הכדוק6ותס6 ,כלכעכדיסוספחותוכל מקח כודקוהח"כנותןדמיס,וכלמוס טנר6הכרטיה כעלמך
6נו6ומ*,יס טככר ר6הונתפייס6 ,כל5obריכיסלכקי"יסוקיןרציית מלוקחמועילה כססיכולסו6
לטעוןונ:ו'.ע"כ.
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ד .הנהכנידוןדירןהצהירוה5דדיסכחוזה(כסעיף )11כיהדירסמתקימהלמטרותיו"...ומוותרכזקת
עלכל כוענת מוס 616י שתלמה ...המוכרמצהירכי למיטכידיעתו6ין כדירהליקוייסויצו פגמיס
כמתריס6 ."...ף סנר6הטיטלסעיףזהתוקףחוקיכדיניהסטהלוקחליכד 6תזכותולטעון טעכת מקח
טעותכגללמוסטמ,65ו"סילומוסנסתר ,מ"מלהלכםתלויסדכרכמחלוקתסרמכ"סוהטור .ססרמכ"ס
מכירםנ!ט"וס"וכתכ :הלוקח סתסוכו'5ו עדטי6מרלוכלמוססימ 65כמקחזה הפוחתדמיו עדכך
וכךקיבלתי קותו ,טהמוחלקריךלידע סדכרהימחולכוויפרט קותו כמו המפרטכהונייה .ומקורו
מתטוכתהרי"ףסי'קנג.וכתכסטורסי'רלכדוסנוטהל5דדבריוטכתכט6ין6דס מקנהלחכירודכר
טליןלו ק5כס.וצניכתכתי למעלהכסי'רז כלדעת  h"hסר"6טז"ליכוללהקנותווה"סריכוללמחול.
ע"כ.וכ"כהכ"י:ודכרירכינונכונים דהרמכ"ס6זד6לטעמיה ד6מר6ין 6דסמתחייבלחכירו כדכר
טילינ
ו ק'5וכ וה"הלמחילה6 .מנס כבדקהכיתטס כתכדמדסייס סרמכ"סוכתםכמו המפרסד"ונ6ס,
מסמע דמטעסדמיוןדין  ob)1btנגע כס ,כרכרי ה"ה ,ול 6מטעסמתחייכ כדכרסטינוק5וכ טכתכ
רכינו.ע"כ.וכחי'הגהותלפריטהסםכתכדווריךלהגיהככ"יולומרדדכרירכינו"כינס"נכוניס,טהרי
כסו"ע פסק המחכר כהרמכ"ס לע"סמכנותן דכרסטינוק5וכל 6פסקכוותיה .וכתכ מכ"חסס מסכרת
ן6וסמוחלכללמןהסתם6,כלכטליןטס
הטורלחלוקעלהרמכ"סגסכדמיוןל6ונ6ה,כיוןדכ6ונ6ה"י
 hihth)1hמוסדיט כמהכני 6דססטיןמקפידין כמקלתמומיןוכו'.וכיקרדכריו כקולם סמספט סס
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ד63וג:'6דיטכקןמחילהכדמיס,וקיןהמחילה hihעפ"י דרורו ט6ומר טמוחל6 ,מרינן דל 6סמכה
דעתיה ידע דמחיל6 ,כל כמוס וגיירי כפחתדמיס  h~bממוסטילינ
ו רו5ה כמקח ,זה
כממקפיודל"
"
לע
דט
"3לכטווינומקפיד5יןכ6ן
ק6
וי
דד
י3ה
"ות.והוסיףקולסהמטפט"51:ל"A"uhדהרמ"3ס"ייר
כפוחת כדמיס ,ס"ל דמהמחולק הטורהייכו 5מס טנר6ה מדכרי הרמכ"סדהויביטול מקחלגמרי,
והטורס"לדנהידסדמיסקריךלהחזירדל6ידעדמחיל,כמוכ6ונ6ה6 ,כלכממחזירלוהדמיסתו"ין
כ6ן קפיד 5לבטל המקח"וזה מסתכר מ6ד" .ע"כ.ועי'כ"חרוניסהמ5ויניס כספר המפתח לרמכ"ס
פרנקלטס ,וכעמק המטפטח"6עמ' רפח.

אברהםדובלוין.
ב

טענתהלוקחטנודעלול5חרסקנסטיטרעיהכיסודותהרניןוקינויכוללכנות5תהמרפסתולהגדיל"ת

סדירה,והוךקנסעלדעתלכנות,וע"כטועןמקחטעות,לכינורהנר"הרכלזמןטל5כדקו6תהיסודות
ohoסכ,לקויים6ותקיכיס,והמוכרמוכןלצדוק,ע"יחפירהמצחון,כפי הקעתהמהנדס6 ,תהיסודות
הפנימייס5,ין הלוקחיכוללטעון מקח טעות ,וממוכרחיים לכדוק 6תיסודותהכניןהפנימייס ,ו6ס
ם מקוסלדון ה5סהוה מקח
ל6חרהסדיקתיימ65סלכןהיסודותהפנימייסלקוייםו5ריכיסתיקון6זי

טעות.
ומהטה5הירהקונהכחוזהסעיף "11טמוותרעלכל טעכתמוס" ,נר6הדהיררהזו כ6ה ל6חרסה5היר
טרקה הדירה ,וכנקמרכתחילתהסעיף"הקונהמ5הירכיר"
ה6תהדירה",דהיינו -,hkטרקה 5ת
הדירה:,ו6מוותרעלטענתמוס5סיימן",וזה רקעלדכריסהכר6יסונופטרלר"ותס5 ,כלעלמומין
טכסתרט6ילפטרלר5ותסעלזה ויתר(ד6ל"ככטכילמהלולהצהירכי ר6ה 5תהדירה).וכןנרצה
ד5ומדנ 6כדעתכני 6דסט"י
ןמותתרעלדברטחינויודע מהמוותרוצילפטרלולדעת.ו5סיהיהמי
היקמר"הוויתורהו6עלטענתמוסגסעלמומיןכמסתר ,נר5סטס5הרתוטלהלוקחטהורמוותר 63ה
ןידועלו מומיסכמקח5,ף מומיסנסתרים,ולקורזההקהירהקונה
לצורהנהרתוטלהמוכרט"י
מוותרעלטענתמוס,והיינומטוסמהקמיןוסמךעלהמוכר5,ך5סיתבררטי"נסמומיסנסתריס
ט
וק
המ
כ
"חט6ףהמוכר ידעעליהם,עלכך היהכלוויתורמ5דהקונה,טעלזס סיהמדעתוכמעה

"ת

ל"

"י"

מהמהירעלהויתור.ל"

ל"

ל"

ל"

ויותר נ6*1ה לומה טה5הרסזו סל הקונה והמוכר הוהכעיןתנצי רעל מכתטלין בומומין6 ,ף
"
ל
כמתריס .דהנה הסער מטפטכסי'רלכ ס"קג,הכייל
וה"כ"דטליט" ,6הקטה SD
דכתכ דמום

ט"יכוכג.וףהדברמסלקהמוסוהמקחקייס ,ממהטכתכהטורסי'רנגטכי3מרעט"המרר
ם"כ"מדומהליטים
ליכןוכו'עכטיוטליןליכןנכסילפלוניונודעטיטלוכןוכו'6ין מתכתו מתנםויפיל
ו מתהכן לח"כ,
ף כמתהכןכחיי הט"מ מ"מ המתכה כטלהכיון ד3טעת המתנההיתה המתנה כטעות ,כמו
ומטמע"

י
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טכתכ הממ"ע מס6bnih ,ף"6י
ן המוסכגוף המתנהוגס המוסנתקן לח"כ ,מ"מ הוה מקח טעות,
ותירן המער מספטעפ"י ממ"כ המג"חסי'תפז ס"קז דה5ד6מרינן רמוסטחינוכגוף המקח מסלק
המוסוהמקחקייסזהרק6סbbהתנה36 ,לכהתנזלהוס מקחטעות6ףכמוסטחינוכגוף המקחוטפסר
לסלקו,ולפידכריוספיר כת 3הטור דהוה מתנה כטעות 5ף דהוה מוססטינו כגוף המתכה ולפטר
יכןהוהכהיתנה.ע"כחו"דהסערמהסט.הנהמה
לסלקו ,דהתסהוהכהיחנהכיוןד6מרעכטיוטליןל
י3ן הוהכהיתנהכ"כn"soבסי'רנגוז"לb~lb1 :למירק דהל 6מטמע
סכתכ ד5ס 6מרעכסיום5יןל
כפרקמי ממתד6פילולרככןדפליג6ר"ס3ןמנםי6כמימהלךכנולמדינתהים וטמע צמתככו ועמד
וכתכג,כסיו ל5חר ולח"כ hsכנו דמתנתו מתנה5 ,עפ"כ מודו הכ6דלין מתנתו מתנה,דכיון ד5מר
י 3ןוכו' 6למ 6דתולה מתנתו כמיתת כנו ,וכדמפרס ד6סכנוקייס ל6יה 6קונה
כמדומהליסיםל
המקכל"6 ,כלפי"זכיו
ן דפסקרכינוכריםסי' רמוד6פילוכנותן סתםול6 6מר כמדומהוכו' 63 06
כנומתכתוכטלהוכר"םכןמנמיך,כ"סכקומרכמדומהוכו'ול5היהקריךלפרם,וי"ל~hnhל6טמועינן
ד6פילו היכף צמת הכן 6ו הפילה קסתו"ח"כנמי6ין מתכתו מתנה .ע"כ .מכו6ר מהכ"ח דכ6מר
יכןהוהכהיתנהו6ף 6ססילקהמוסטמתהכןמתנתוכטלה,וכדברי הסערמטפט.
כמדומו:ליסיטל
לפי"זכרקה ד6סהקהירהקונהכחוזההמכירהטהו5מוותרעלטענתמוסוהמוכרהיהי
רטליןידועלו
ם3ו
כלמוט נסתר",פטרדהוהכהיתנהכקומרעכטיום"יןכןמוס חותסט"נימוותר6 ,כל 05י
מוס נכותר6 ,ף טהמוכר ל6ידע מזה ,עלזה ל6ויתר ,ו5דר ,63הוה כהיתנה על מנתטליןכו מוס
נסתר6 ,ףכמוסט5ינוכגוף המקח,ו6ף ד6פמרלסלקו,כמומכתכh"Anoוהצערמהפט.
י oh)1hסי'ו,
סוכמ65תי~ 'hoסכרך ד5ס"6להמוכרדליןכו מוסהוהכהיתנה ,כ"כ המחנ"הדינ
ה3י6ו"די"עה5כ"דמליטאי ,עלממ"כהרב"ט3תטוכהכלל15סי'והכיבוהטורסי'רלכסעי'ה כמכר
לו3יתונמ55כוקלקולסל6ידעהלוקח,וז"ל6*hht~, :ני 6תדברי המוכרכיכיח מכרלוועדיין נקרץ
כית ,ו5ס קירעכו קלקול מוס עוכר הו ,5וכדמים מנכהיחזורהכית לקדמותו .ע"כ .וכתכ המחכ"5
דהר"6ם6יירי במכרלוכית סתס ,ד6ע"פ מהלוקחל6ידע כלותו קלקול מ"מכיוןדע"יניכוייחזור
הכיתלקדמותו5יןזה מקחטעות5,כלהיכלדפירםלו המוכרוק"לל5יםכוקלקולכיוןדהיתנהכן,
A"ubדיופט
רלתיקוניע"יכיכוי מקח טעותהוי.מכופרמדכריו ~6 obמר המוכרדפיןכוקלקולהוה
כהיתנה:והוה מקח6swsףד6פסרלתיקוני ,וכדעתהמג"".והנה"5עדמלסוןהרמ"אכסי'רלכסעי'ה
דקקי ט,להמחכרocמהוךתטוכתהרק"ם,וע"ז כת3הרמ"א6כלohהמוסכגוףהכיתכגוןט"5לטיס
לוכותלמלסונמ65רעוע6יכויכוללכנותלוכותלמלסוכןכלכיו"ב.ע"כ.מכו6רד6ייריאפילופירטלו
סיםלוכותלטלס"61כגס המחכראייריאפילוכפירט,ו"5ע.וכתכטס
דדעת הר"36דה3י6ו
הטורטססמוךלתטו3תהרב"ט,ז"ל:פעמיסטהמקח 3טלכיבדהיהתופהםמחסגק""
סל6גוזיסוק"להילךסק
זה3דיג,רויםכה מ6ה6גוזיסוהלךומדדול5מ65מידתוה"זחוזרבע"פטרוטהלהסליס.היינודהמחנ"6
מפרם דהטעססלהר6כ"דדהוה מקח 3טלהו6מטוסד"6לי
סכה6ohnגוזיסוהוהכהיתנה והמקח
כטל 6ן)דיופטרלהעליס.וכזהמיו"כתמיהת הכ"ח טס6יךהכיב הטורדכרי הראב"דוהרב"ט,הרי
לסי  tr~h-h,כאפסרלתיקוני המקחקייס,ולפידכרי המחנ"הספיר הו 6דהר6כ"דבייריכב"לים כה
י כמכר סת.0ולולידבריוהיה אפטר לפרם כדעת הר6כ"ד
6ohnגוזיס והוה כהיתנה ,והרב"טבייר

"גי

ממונות

ן

דהוה מקחטעותמטוסדהוהמוסכגוף המקחומהכטפסרלהטליסהוהפניםחרסות,וכמוטכתכהר"י
מיג"6ם כחסוכההנ"לול6דמי לכסף5רוףוכמ65כןסיגיס ד6ס מסלקהסיגים הוהפניס חרטות.
ודו"ק".עודהוסיףפס
לל
דמהרמכ"סמכירהפט"וה"כ מטמע ד6ף "606
"סקזהויםכוobn
הממנקי
6גוזיסונמל" חסר המקחקייםוסגי כהסלמה,והיינוטעם" רכלט"פסר כהסלמהה6יליסנ6ל6הוי
קפיר".ע"כ .לפידבריהמחנ"ה ד6ס 6מרהמוכרטליןכומוסתלויכמחלוקת הרמכ"סוהר6כ"ד
מה
נו
 ob t"h~olה
"5כהיחנה .וכיותרכנידוןדירן ohיימ65מהיסודות פגומיס דהוה מוס כגוף המקח
דכסעתהמכירה המרפסתבינהרבויהלדור כהכיוןט6יבפטר לקרות קותה ,ועל מנתכן קנה ,ו6ס
בריךלתקןהעמודיםולעפות"וחס"
ולהוסיףעמודיםודקיהוהפניס חרמות,ומידיספיק6ל 6נפקק.
ו"5ע.

והנהמ :,ההקטה
עלמהמכתב המחכר ד6סהמכירכיחכחזקתטהו6כדוקונמ65טחינוכדוק
"
"
ג
מ
ה
דל6הוי :מקח טעותו6פילו כמקוסטכודקיסכסכר,מהרימלוההו6עוסה ,דלמהליה להטעסדניח6
ליהכמלוה לפיממ"כ
כסי'רלכסעי'הרמוסם6יכוכגוף המקחמככהלומןהדמיסוהמקח
י
ח
מ
ר
ה
קייס,ותירןהלה"מגן  oo~5hדהתסוגייריכל 6התנהוהכףויפיל
ו התכה המקחקייסומטוס הטעסדניח6
ליהכמלוס ,ע"כ .והסער מטפטתירן"תקוטית דהתסוגיירידהמטכיר"ינ
וכ6ןלבדוקוקריך
המוכר לכדוק
גח
מק
הו"5ות עלהכדיקהוהוההמ
""טעות,דווריך לטרוח לגבותמעותיו,ולכן 6מר
"
י
ל
ו
ה
ל
ו
הטעסז'ניח6ליהכמזווה.מכו6רדכהו5י6הלוקתהו65ותהוהמקחטעותמטוסדקינורוקהלטרוחלגכות
מעותיו.ולולידכריוהיה"פטרלומרדהומי"הלוקחהו65ותהוהמקחטעותמטוסדדעתכני"ד
םדמוס
כזהטילינ
וכגוףהדכרוהתיקוןטלול56ריך
הו65ותל6הוהמוסולפטרלסלקווהמקחקייס6,כל
"
י
ל
ו
ה
ל
ohעלמתיקוןמלוכריךלהו5י6הו65ות ,כדעתמכי 6דסמיקרימוסוהוה מקחטעות,ולכןh~Anoל6
חילק"נ
)הממכירכקןמיכוללסדוק לסלס עכור הכדיקה ,ד6ףמהמחכירכ6ןכיוןדבריךלהו5י6
הו65ותעכורהתיקוןהוהמוסוהוה מקח טעות.וכן"פטרלכבר 6תדכריהם"ךריססי'רלג,הכיבו
ה"כ"דטליט",6ד"סמכרכסףכחזקתטרוףוכמ65כוסיגיסדהלוקחיכוללחזורכו,ו6ףדיופט
רלתקנו
ע"יהונטותעי'מסכהגהותבמריכרוך",ל6רס"ללהם"ךד"סעלהתיקוןוזריךלהו5י6הו65ותמיקרי
מוס כדעתכני 6דס וכדעת המג"ב 60ס היתכה 6ף מוסם"ינ
ו כגוף הדכרו"פסר לסלקו הוה מקח

"ו

טעות .וקע.

עי'כערךהמלחןסי'רלכמ"קטעלמט"כ
כססהגהותמרדכיממוסט6ינוכגוף המקחולפתר
"
"
מ
ר
ה
לסלקו דהמקחקייסמכ"כרי"וסוףני"6כטסהר"ימיגונםכתטוכהסי' וז"ל:וט"6לת,רבוכןהחליף
עםטמטוןכתיםכסדהו"ח"כטועןטמעוןמיםמומיםטל6ידעb1oonכ""
Sר"וכןהודעתיךכלהמומין,
עודטועןרבוכןט6פילויה6כדינריךטל6הודעתיך"גיבתקןמומין"ל
וכרופןמיסורווכו' ,מה ט6מר
י"תנזן המומים6 ,ס "o~ninoיגס כגוףהכיתכגון"מת המיסוכו' מבחר טהוסרוהמומיןיהיו
"נ
ס
"
ו
ס
ה
,
ס
י
מ
י
י
ק
ס
י
ת
כ
ה
ס
כ
י
6
החליפין
וכו'החליפין קיימיסוכו' ,ו6מנס מוס טהיה מחפירות
כגוף
ו
מ
כ
כקרקעוכיו"כ כורותסיחיןומערותגסכי6יןכקן דכרטי6מרעליהםפניסחרסותכקולכלןוכו'
נסת':ה מפסדכא ,עסכלזהלהיותהמוסכעלסהכתיסויפיל
וסיעכטה כקרקערי5פתטיטוכלכעל
ותל
כ
"ונה יקמר מתוקן הקרקע כזהתיקון טלס,הובילוהיו הכתיסכלתי מלמיס כעתהחליפיןהחליפין

ח
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נטליסוועיסרויוטפילוניתקן 6ותס עתה.ורגזיה לזה מרופקסריפ 6קותהקינה מקודטת ,כ"ט כ6ן
להיותהכתים חסר כעתהחליפיןול6יטלס hShכתוספתזומנתומףכה עתה .ו6מנס למרס ס6סהלך
56לרופףוריפק קותו מקודטת ,נתנו טעםלזה מסוס טכלמיתכטןדווכו'ול6גמריכןמיניה
לדיג"
6חרינ6וכו'.עכ"ל.
מכונרז'6סחסרכגוף הקרקע6ףדיופט
רלתקןול6הוהפגיםחרטותמ"מכיון דכעת המקחהיה חסר
הוהמקלזטעותול6מהני מהטמתקן"6.ככנידוןדירןלכנורההוהכנמ65בוכורותסקריךתיקוןוהוה
חסרכגוף הדברוהוה מקתטעותול6מהני מהטמתקן,כיון דכעת המקחהיהחסר.
והוסיףטסערךהטלתןדלפיממ"כהח"מוהכ"טכ6כהע"זסי'לטס"קי
זדלפי מהדקיי"ל ד6ס מקדט
6סה מחס
מומין טדרכסהריזו מקודרת ממפק ,וכתבהרטכ"6ד6פילוריפקנותה קורססכעל
"
ל
מ
נ
ו
כobנתןמעותככר
מקודדתמספק,עיי"ט ,הכ6נמי6סקכהכתיס סתסונמ65מוסהריזהספק.ויו"
6יןמו5י6יןמן המוכר.וכןקיי"ל ד6ס קרטה עלמנתם6יןעליהמומיןונמ65ו כהמומיןוריפק 6ותס
הרופקוסריזו מקודמת למפרע .וה"כ"פכר ד6ס קנה ע"ממניןכומומין ונמ65ומומיןטפילו כגוף
הכית ,מטמעדל6מקפיד רקסל6יט6רכומומיןו6סתקנו מעתהמהני.עכ"ד.
כמ65לפידכריו דהכ 6הוה ספק ,ו6ף6י דהכ 6הוה כהיתכה ע"מט6יןכו מוס ,וכמוהכתכתי
"מהנילמפרע ,וטע.
םן
יי
נמ
לעילעפ"יהפערמטפט6,כל6סיתקנוהמו

יהושעווייס.
ג

הנהעיקרהויכוחכיןה5דדיסהו ,6דלטענתהמוכרנחטבמוסכזהכמוסט6יגוכגוףהכית,כגון 6מת
המיס העוכרת6,וכעקירתדלתותוחלונות,ונינונחטכככותלרעוע ,טפסק הרמשכסי'רלכסעי'ה
סהו6מרחטעות.
ולכנורהיםלדוןכזה.דכסו"תאר"ימיג6ססי'נ,6טהורמקורמקורוטלהרמאי,הוכ6תוספתדכריס,
דל 6רק כותל רעוע נחסכ מקח טעות דכתיקוכו לכותל מלס ננמרספניס חרסות כ6ולכנן וכסנדל
טנפסקותרמיותיוhSh ,ויפיל
וכנופןטליןכ6ןפניס חדסותכמוכורותטיחיןומערותטמיל6וס לח"כ
"עס כל Orלהיותהמיס כעלס הכתיםויפילו מעסה כקרקע רי5פתלכניטיסוכל כעלחכוכהינמר
כנתקן הקרקעכזהתיקוןפלס,הונילוהיוהכתיסכלתיסלמים כעתהחליפין,החליפיןכטליסו6פילו
טיתקן6ותס עתה".
והנהיטדמיון רככיןה5יורטלהר"ימיגנטלנידוןדידן.ול 6מסתכרלזמר טהגהותמרדכי ככתובות
סי' ר5כטהטמיט הוספהזוחולקעליוh~h ,טניהסדין 6חד,דמים 16חסרוןכגוףהכית קוכע מקח
טעות6נ!ילוטליןכתיקונומטוספניסחדסות"61.כגסלעניננוטפילוטתיקוןיסודותמעורעריס מתחת
לפני הקרקענינועוצהפניסחדטות6,כלהו6לכנורהתיקוןכגוףהכיתכעיןמילויכורות,ו"6כ,הו6
מקחטעית.

ממונות

ט

ן הסוסכגוףהכית,
מ"מכלכנ"רדלויןכ6ן מקחטעות.דהנהיםלהקמותעלהרפ"קמהמועיל מהט"י
הרי ohיםכ6ן"ומדנךסטיןר5וכוככיחכזהיסלהחזירלסילו 6ohין המוסכגוףהכית ,וכמו סכתכ
המחכרכסעי'1רכלממסכימוכניהמדינה"הו 6מוסמחזיר המקח ,ו"6כ קבס דמה קוכעכ6ןהענין
טלגוףמכית16ל6כגוףהביתh~h.העירוןבזהכמוסמכו6רכפוסקיסוכתום'כתובות5ז6וקרוסין מט
כריס;.כריסמה6ומדנ6חזקהכלכךד6פילוגילוי דעת"יןיריך
,וכגון סטר מכרחת,וכןיטדבריס
רגיליםדסגיכגילוי דעת כדוגמתוכן 6רע6 6דעת6למיסק לקרעךדיסר6ל.מלידך דכריסד"פילו
ך bD~h5דיטר6ל,וסוף
גילוירננתקינומועילכליכלמטפטיהתכוייס,כגוןטמכרכגדיוhnu~hלמיסי
דרכי.
מטוסדלויןרגילותלמכור
"
ת
ע
ד
ל
וב"כזה מוכרחדכאן"רו5יסלבטל המקחמפוס מקח טעותהו6מטוס דמ5דהלכות 6h)~nlbיןכזה
יכזכינךחריפהטיסכיסגסלקנותכאופןכזחbih,הו6מטוסדכמוממכר
כדילכבולהמקח,דלוליאייר
הומןריכוללחזורמטוסדליןזההחסןמעליוסיכמו,וקיןאריךלזהלדיני b~bh)~nlb
לויין
"
לק
מי
נע
טעותוכ
וס
"ר המקחדל6עלOrהסכמנו ,ה"הכ6ןביתטיטלוכותלרעועקינוכיתכיכותליהכיתהה
ןכ6ן"ומדנך,ואינומועילמהטיתקן"ח"ככיטעתהמקח
גוףהכית,והו"מקחטעותאפילוכאופן"6י
קוכעואזל6היהלנובית.
וד"תיכלולהכיככלענין מקחטעותכהליןכ6ן h)~nlhאריךלדוןobהחסרון כגוףהכית rbהמקח
הו6טענתוקינומועילתיקוןאח"כ,מסוססכטעת מעסהל6חלהיוקחטהרילה6ו"
עלOrססכמכו,מסד"כ
obאינוכגוףהכית6יןהמוסעוטהטעותרקטיטכקןחסרון,והואכמכרלומאהונתןרקתטעיסותטע
מחל המקחויטליסהחסרון ,ה"הכ6ן המקחחלועליולתקןואכלכטיט h)~nlbהדיןטונה,וכדלעיל,
דכסה6ומדנ6מוכחת המקחכטלואינומועילתיקון).
ולעניןלוס להטםכסרגןכגוףמבית ,פטמות ססגררססיף טחינוראוילת"מיטוכליתיקון נחטב
למקחטעות,וכמוסכתככמקורחייססי'תלוס"קזכסופו"דכט6ינוראוילדירהכלזמןטילינ
ומו5י6
עליוהו65ותהויכטעותכגוףהמקח",ולכןכיתטילינ
וכדוקמחמןט6יאפטרלדורכתוכו כפסחנחטכ
כמוסבגוףהכית.
וכנידוןדירןדכיתזה כאסר הו66יןלו טוס מוס ,טהרי היסודות הנמ65יס הס חזקיסדיט להעמיד
הכנין ,ועל ס6יכלוס הנוכחייט קיטור מהכרס ,וכל החסרון והמוס הו 6רק כנוגע להוספתהקירוי
ןונמ65חומן.
דלהכ""6 ,כ ק5תרחוקלומרסיח"כעכסיוככיתסלינוראוילדירהוקינונחטככיתכיי
מכיוןמסניה5דדיסמסכימיס כהכוונה כטעת המכרהיתהלסגור 6ת המרפסת ,וכעתאינויכול
לג
6ס
ל
"ור כ.גלל המוס"6 ,כ על ממוכר לתקן המוס ,וכמו ככל מוסט6יגו מבטל 6ת עיקר המקח ,וכמו
נעקרו הדלתותמעליו לתקןO~rO ,כאן ,החסרון הזה טהו 6מוסכלפי ההמתמסותהעתידיתסלהכית
עלמנת
חייטכתיקון6כלאינו מקחטעות,והואכ"ט ממסמכתבהמגןהאלףכסי'תלזמסדכית
לה"כירול"חריסאינובח"כללוקחטעותאפילו 6סהמוס בו6יגוגזתןלולגורבועכוזיו,וכיסכ6ן
סי"
טר6ויל;.ירס כמותמהוך.
לכןכ6ןחייכ הלוקחלעלס 6תיתרת המכוסחוןמדמימתיקון ,וכמו טכתכ המחכרסי' רלכסעי' ס
טיענכהלומןהדמים.והנהמכיוןטהמוכרמכסה קיטורמהנדס,כליטיטלסעלכךמכיסו,עליו
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פסקידין-ירושלים

לעטות nbvכהקרסו6זיקבליתרתהמכוס,ו6ס ,1hbיכולהקונהלעטותוכעלמוולהורידהו65ותהתיקון
מדמי המקח,וכמוהכתכנו.
nhfועוד.כיוןדעדיין הוכחטיספגסכיסודות ,רקהטככיסמתכגדיסכגללהספק,ו6פילומהתנגדות
המכניס לכדה o)~hעלי"
להלכיטול מקח ,מהרי כידוע התנגדות טכניס  -כדרך כלל  -קינה כדוקך
מטיקוליסענינייס,וד"ל ,מ"מכ6ןהכיווןהו6ע5סהספקו6יקיטורמהנדם6,ךכלעודטל6כדקנו6ין
כ6ן מקחטעות,כיקוליהכדיקהתוכיחטהיסודות6יתניסוחזקיס ,מ"מנר6הדעניןעלותהכדיקהחלה
על המוכר ,דע5ס5י המכמת המהנדסויפיל
ו מחמת הספק נחטכ כפגסה5ריךתיקון ,והתיקון הו6
הסכמתוקיטור המהכרסעלטלימותהמכנהוחיזוקוטפילוכלפי ססרחכההעתידית.
וקיןלה:קטותולזמר ד6ה"נ מקח טעות5יןכ6ן 5כליט לכטל 6ת המקחכגלל ה5ומדנ,6טהריידוע
לסניהם טכוונתו לכנות ,והוה כמדרגס הלמטעית כתום' ככתובות טס דמכר קרקע 6דעת 6למיסק
ל5רע5דימר5לדסגיכגילוי דעתוקיןקריךלמטפטיהתנ6יס,וגסכ6ן כקמרטיטh)"nlhס6יןרקונו
בכך,ת"ז נקמרדהי6גופףמגלן,הרילסחרהתיקוןהכיתיהיהלכתחילה.ולומרטיט 6ומדנ6סרוסה
"גל"ט'",מנלן.
רק מהמעומדלנגדי הסדברי המער מטפטסי'רלכ O"Dג,ואפילומאפטרלחלק'כיניהס ,דטסאיירי
כמתנהוכאן כמכר,וכמוהחילקהרמ"אבסי'רזסעי'ד,וכןיםלתרןעוד דכמתנהohידעמיםלוכן
ל5היה:נותןככלל,מסד"ככ6ןohיודעטניתןלתקןל5היהמכטלהמקח,וכ"כהערךטייילתרןקוטית
הסער מטפט .מ"מלדעת  Nh~Sp.hמספטלכאורהכ6ןהו 6מקחטעות.ו5ל"ע.
6גכאגיד,דכט"ךסי'רלג מ"ק6ל6הזכירעניןהו65ותהתיקוןלענין מקח טעותיר
ק מקורו טהור
כמקורחייסדכט6ינוראוילדירסכליהו65ותהויךטעותכגוףהמקת]ויטלפרטדכריהם"ך,וכןדכרי
כיאור הגרתן מס ,דהסגתס על הרמ"אהי 6מטוס דכסףסיגיס וכסף5רוףכ'מינים הס ,דוה עומד
סאינונחמסלאותומיןוכמו
לתכמיטיסוזהעומדלדכריס6חריס,ואפילוסיכוללתקנומ"מכאטרהו"6
בכיתרעוע.
ןלכטל6ת המקחכזה"נחטיב"ותולמוסכגוףהכיתטסינומועילתיקון6.כלעדיין
עדכ6ןדכרנוט"י
ים לכוץ ולבטלו מטעם 5חר ,והוא,דמכיון טטניהסמוריס טכוונתו לכנות על המרפסת "6כיחטב
כהיתנסעלכךטכתכהמגפןסי'תלוp"Dזטמכטלמקתאפילוכמוסם6יכוכגוףהכית6.מנסנראהסזס
סיגו'1 ,הו6מסוסצחוןמזה h"n~otכסעי' סכתם דל6כסמג"ד,וכמוטהכי 6ה6כ"ד מהנתס"מ,וכן
מ55תיכגליוןמהרס"לעל6תר5,כליםעודמיכהסכלןאינודומהלדינוטלהמג"ח,והואממוסדכאן
אפילוohנימק דמהנזדכרוכיגיהסכח"ככהיחנה ,מ"מהו 6רק
טכוונתולקנותככדילהרחיכ
ולסגור המרפסת,וממילאohאינויכוללסגור המרפסתכללאפטרלדון מקחטעות6,כלודאי6יןלומר
סכוונחולהתנותעלזה ~obי5טרכולחזקיסודותכדילסגור המרפסתגסכזה6יןר5ונולקנות ,מסד"כ
כאיורטלסמג"דהריע"זגופףהיתנומרקונוככיתכדוקוגתןלוכיתמאינוכדוקומסיועילמהסיתקכו
המאינוכדוק 6פמרלבודקווסנטוהיהע"זגופףמיהיהכדוק
ויכדורןאח"כ,סל6זהגסהסוכריודע"כי
טלו ,רק מוס,
כמעתטכירותו ,מסה"ככ6ןאפילו 6סיחטככהיתנהקריונולסגור מרפסת,וזהי
ftWh-~h1h

וע"זחייבהמוכרלתקןהמוס.
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ממונות

הנהלע"פטלענ"ד5יןכ5ןמקחטעות,מ"מחייםהמוכרלתקןהפגסכהקרס,מטוסדכיוןכככרהכיק
ה"35ד 5תדבריהמגןהקלףד3סוכרסטיןלו מקוסלגורנחטב עלסטיהויהזמן עדטיתקןלמוסבגוף
המקחוגורס למקח טעות"5 ,ככ5ןמידועלטניהסטכוסתהלוקחלהרחיכולכנות,ויפיל
וטהכניס הזקת
בריכה לקחתזמןמסויים ,מ"מטכסיוקינויכולאפילו להתחיל,וכלכיור,ולכןחייב המוכר למהר 5ת
התיקוןתוךזמןקבר.
דודיהושעקניג.
הערה

מק"כי7י7יהליין הגל"צקניגקליט"5קכיוןמהכיחר5וי(גולבו גסכלי היקו7וח,נוהקינינ
,י
ולולקכוצייי(הק,ימוקעתיר
ייחהקירוילליהוק
ה
ק
י
חח
להוסיף(גליוקירו קינומקוכסוסכגוף המקח,לענ",7כיוןסהלוקחלליך5
ונ
יקכ
וכלערי
ימקסחחו,ועל 7עחכןקנה5חהצילה5,יןזה לק כגללקינווק"עחי7י"5ob ,כן5י 5פקללהוקיף 5ח
5יןלופוקוסעכול
לעכולוזהשוסכגוףהתקח.
הקילויהלי

ומהקנחקקהלייקכככליו עםלכלי הקעלנוקפע,הנהגכלהכקנוקלובה5מלוניסיקלהםכירבול 5חלכלכליהננג".5

א.ד.ל.

