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פסקידין ממו"רהגאוןרביברוךיצחקלויןזצ"ל
וביו'שגהאקווחיים"
מייסד ומאשביתהדין לממונותבירושלים

בגירון

מנהלמכירות שמכרובעלהחברהמתנגדלמכירה
הנדון
ראובן קנהדירהבשיכוןפלוניוהיהמעונין לקנותגםמחסן הסמוךלדירתו,וע"י שהיתהמודעה
בשכון שהחברה מעונינת למכור את המחסנים ,בא בדברים עם מנהל המכירות של החברה
שהראהלו את המחסנים ובחר ראובן במחסןהפינתי של  13מ"מ.ולפי טענת ראובן לא התנה
מנהל המכירות זהום תנאים בנוגע למכירת המחסן .ואכן ,נכנס למחסן וערוה שיפוצים סיוד
וצביעה.ומי שמורשה לחתום נתנה לראובן השתתפותבשיפוצים .והתאיםמנעול משלו ומנהל
המכירותעזרלולראובן בעצה ומראה מקוםלשיפוצים ,וגםהיהמוכןלעזורלו בהכנסתארון.
ואמר בפירוש למנהל המכירות שאינומעונין בחוזה מחמת חשבונותשלו ,וע"סקניית המחסן
נתן ראובן למורשה צ'ק של יותר מ 900%-כתשלום ראשון וקבל קבלה על סכום הנ"ל מאת
מנהל המכירותע"ח מכירת המחסן ,ועוד כעבורזמןנתןעוד כמהצ'קים ע"ח מכירת המחסן,
אבלבפרעונות האחרונים לא רצה מנהל המכירות לקבל תשלוםיותר.
וטוענת המורשה למה קבלה הצ'ק הראשון לא בתורת הסכמהעלהמכירה אלא מחמת הצעקות
שלראובן שמפסיד מחמתשינויהתעריפים ומטעםזה נתנהלו 20.000ל"ילחירבוןהשיפוצים,
מפנישהתביישה מחמת הצעקות שלראובן ועשתה מה שעשתהעל אחריותה בלבד.
וטוען מנהל המכירות שזה דברידועשבלי הסכמה שלבעל החברהעל המכירהאין לאף אחד
שום כחלהסכים,והיות שבעל החברההיהמעונין למכור אתכלהמחסנים ,ובשוםאופןלאהיה
מעונין למכור רק מחסן אחד ,וכשקבלו התשלומים ,בדעתם היה אםיצליחו למכור את כולם,
יהי' ראובן זכאי למחסן הפינתי הובחר בו ,ובשום אופן לא אמרו לך חזקוקני ,וגם כשראה
שראובן התאים מנעול מחה ,ומה שעזרלו בעצה ובפועלבשיפוצים הוא מחמת נדיבות הלב
וכי היכ* דלא לטרדן ,כיהי' מטריד אותו כל שעה בענינים שונים בנוגע לשיפוצים .ומה
שהחתים אתראובןעלהחווה ,כך דרכוהיה ורקודם כללאיהיובעיות מצדהקונה ,ואח"כהיה

ממונות

מה

מביא את החוזה לבעל החברה .וקרו מקרים שבעל החברההיה מסרב למכורהיו כל הפעולות
בטלות .ובמקרה דנןכיון שבעל החברה התנגד למכור רק מחסן אחד ,כל הפעולות וההכנות
בטלות ומבוטלות .ומנהל המכירות אין לו שום יפוי כח לגמור את המכירה בלי הסכמה
מפורשת של בעל החברה .כמובן שאין כאן שום בעיה על הכסף ששילם ראובן ,ולאיפסיד
כלום.

השאלותלדיון
א .תוקףקנין כסףבלי חוזה
ב .תוקף מכירהע"י המנהלנגד הסכמת בעה"ב

המקורותלהלכה
א
מנס6ף כמקוסטכותכין חטר  05סתנס מלוקחולמר 6 06ר~ס לקנס ככסףו5ס 5רלס לקנסכסטר
ונתןמכסףעלתנקיזסס"זקייסוליןממוכריכוללחזורכו5,יןזס5ל 6כסתנס ס~קח כמעתנתינת
סכסף5 ,כלכל 6סתנס ס~קמ מגסטכתיכתסיטרסי 6לטוסתמלוקחדל 5ממכסדעתי'6 ,כלכיון
"מנסגסמדינססו6ככתיבת סטרלנותןסכסף סתס עלדעת סמנסגסו5נותן ,דמנסגכממונותס"ז
כקילו סתנסכפירוט.לכןכנידוןדירן טסמוכרל 6חתםעלסמוזסורקסקוגס,סויודקיפטומימילי
כעלמך5 ,ף5ינימקטלין סוכחס ממס טל 5חתס כמוכר עלסתוזס סל6סיס כדעתולמחליט 5ת
סמכירס ,מ"מ כמסיקנססלוקם ,סל6לפי מנסגסמדינסל 5סמכס ועתק דלוקתלקנותכלימוזם,
ורכוכןסלוקחסל5תתסעלסמוזסורכסכחוזם5סדיעכד16לכתמילס.
6ל6דר5וכןטועןממנסלסעניניסכקריםעזרלוכטיפוכיסטעטסכמחמן,ול5יפיסמנמלסעניניס6ל6
ז דכמקוס
כטורח כעלמך ,ס"זכרטיוןטיעטס מזקת6 ,ל 5דככר פסק כערוךסטלחןסי' ק~כ ס"קי
טסמנסגטל6לקנותכליטטרקינוקונסכחזקםעיי"ט6.כלמסופקניכנידוןדידן 06סמנסגסו5לכתוב
טטר  16ססמנסגסו5טל6לקנותכל 6טטר .ד6ס סמנסגלכתוכ טטר6יןזס5ל6כנתינתכסףלמוד,
קונסכלי טטר כחזקס למוד ,כממ"כ סר"ן ס"ק
5נל  06עמס תזקסמפילו כמקוססכותכין
ט
ס
יסמנסגסו6כמותשי,וקינוקונסכליחוזם,ל5רק
דקדוטין5,כל 05סמנסגסו6טל6לקנותכליטטר,
כחזקס.
ככסףhSb
ועי'כטו"ת5תפויר~ת מסד  D"1Dקעט לדעתספוסקיס דל6קניכמיקסכלמרידכתכי מטרף עדטיכתוכ
טטר06 ,זס ווקף כחזקס דל5לתר6 ,כל5יממזיקסני חזקס ,ומס גס 05סולים סוללות כקרקע
טסמזיק6,יכ6למימררכלכיס6יודלייטמודעהרכ6טגמירוממיךדעתמקונסכל6טטרלקנות.וכתכ
ט6תרמעיוןנר5ספטוט טגסזסbSמספיקלקיים כמקח עדטיכתוכ סטטרמסוסדליןסמוכרגומר

סו

פסקידין-ירושלים

כדעתולגמוא סמקתעדסיכתוכסטטר.ע"כ.
ומנסמלמוןרם"יקרוסיןכו6ככסףכמקוסטכותכיןסטר %קנס,וכתברה"ידכיוןדרניליןכסכי %
ממכםדעתיס tnr)1Svמדמעדעיקר סטטסכמקוסטכותכין ממטרסו6ממוסחסרוןסמיכת דעתסל
מלוקח,ו6ס ס%קמיקמרהכמכילחסכונותמלימעולסhSסיסכדעתידוקקעלהוזם,ע"זכתכרם"י
םלנוh)~nlhדכוד6יל6ממכ6דעתי'דלוקמכליסטר,ו6סיקמרהלוקחממעתם
דכיוןדרגיליןכסכיי
סו 6מוותר על סוטר מ"מיכולסמוברלחזור קורסנתינת מסטר ,ד6ס5יןגמירות ועתלקנין מ5ד
ס%קמ ,ממי6%יןכ6ןקניןגסמ5דסמוכר ,דל6יתכןממקדסמוכריסי' גמרקניןומפדמלוקח6ין
גמירותועת.
י סוכחסגמורםבסומך כדעתוכרקון
ומסקנת סתורת חסדדכסו5י6סו65ותכמחסןממחזיקיםכודוי
גמור לגמור סמקםכלי מטר ,מ"מ6ין סמוכרגומר דעתו למקנותכלי סטר ,קטם מ6ו 60 ,דמקוס
סכותכין סנטרקינו קונסכלי מטר סו 6מסוס חסרון ממיכות דעת ס%קח6 ,נלכטיםלנו סוכתם
ו6ומדנ6כרורס טדעת סלקתלקנותככל6ופן כמסמסו5י6סו65ותכחזקסזו,מניןלנוט6יןסמוכר
גומרכדעתו %מורעדמיכתוכסוטר,סל6כלעיקרממטרסו6לזכותומלס%קח,ו6ס סלקהמוותר
ןטוסטעםססמוכר %יגמורכדעתו.
עלזכותו6י
ונר6סדסוכרסתורתחסדכיוןורגיליןכהכילכתובחוזם,גססמוכרbSגמרכדעתולהקנותכלבמלס
bSbכמיכתבומוזם6 ,מנסעיקרמיסודטלכתיכתהחוזהסי6לטובתסלקתSsh,מכיוןסרגיליןכהכי
גס סמוכרb~nD hSדעי' כלזמןסל6כחכותוזס.וגסכנפלסיסוד,דמיינומכרורלנומקין ה%קמ
מעוניןכללכתוזס ,מ"מככרל6נגמרסמקחמ5דסמוכרכיוןדסרגי%תלכתוכחוזס.
%ןנרכסכנידוןדירןלפי מס מפסקכסו"עסי'ק5כסעי'טזכסג"הדתזקהקונס 6ףכמקוססנסגו
%תוםסטר6 ,נלכמקוסמנסגול6לקנותכל6סטרקינוקונס,ולפיסתורתחסדטפילוסו5י6הו65ות
דמ5דסלוקחיםלנו6ומדנ6דמוותרעלסוטרמ"ממ5דסמוכר6יןסמיכותדעתSuגמרהקניןכלזמן
מל6כתבוסטטרוחתמוטליו.
6כלמסומסופקניסו 6מססמנסגכנ"ל.ומסטכתוככהוזסbSaנמתםע"יסמוכררמסכנכנסמקונס
ממחמן~hSיסי
' 3זסתפיסת חזקס,סרי6יןלחוזהזהכת מטר ומסכרטוסכזסתנ6יס6יןזס 6ל6
ם 6סכחסטרסל6כוסלכוקונס.
חספ36עלמ,6דממ"נ 06י

ב

מנס 06יתפררסמנסלממכירותתפקידוכעיןמתווךומליחטלהכעליס רק עלמתיווך hS1עלע5ס
סתלטתסמכירס,פזסמטור רקלכעלמתכרס,ודקימסססחזיקרקונןומסססילסכמסתם%מיס6,ין
כזסטוססור6סעלקניןממממן6.נלכעלס6נימסופקנזהמסגכילסכעליס 6תמנמלסמכירותl~hc
%טוס כחוכסוסתופןלמחליט עלמכירס,כי מסונר סמנסלסמכירותי
ם  %נס כמלסחליט על
מכירס ,ורק מססמט6ירלוסכעליסכתהסחיטהסו 6רקכלפידיירטל6ידוע מסטיבו,וסיותוזומי
חכרספטרםסל6יכניסוכסיכוןזסכני6וסס6ינסר5וייס6,כלכרכוכןסכעלוכמכרסססכיסוסחיט
טתכרתור5ויס,ל6מסתכרסים6יזסממתייגותטמנסלסמכירותוגססמורמסלחתוםטל6יוכ%לסחיט

ממונות

מז

כע5מסעלע5ססמכירסטלסמחסן,וקיןלנוטוס6ומדנ6וטוסגלוידעתותלו 6תמכירתסמח0ןדוקך
כהסכמת נעל סחכרס ,ו6ף 6 06מר מנהלממכירותמרונה דוקקככתיכתחוזםמפניחסכונותטל
ממוכר,וכסופוסלדבר רקמקונס חתםעלסחוזסול6סמוכר ,ס6כיוןדסיתהחזקם ,פסקמכ"יסי'
ק5כסעי'טז כמססר"ן ,וכ"כססמ"י כטס  ,h"st~oדחזקס קונס כל 6כסףוכלק סטר 6ף כ6תר6
דכתכיטטר,6ומכם"כבמוזהזסדקינו6ל6לרזיי
הכעלמךעלמעיפיםמיוחדיסטסמוכרמעוניןוהקונס
ל6מיהמעונין,וקינומטרקנין"ע"יטטרזסיקנסהקונה,דסקניןהיםרקע"יחזקהוכסף ,ד6סנחליט
טמנסלסמכירותסו6מורטסגסלהמליטעלע5סממכירה,וכןממורטהעלסחתימספינס5ריכסרטות
מיוחדתלמתוסעלהחוזה.ו6סככלז5תכעלסחכרסמתנגדלמכירסזוטלממחמן6,יןזסbihמכיטל
לחריהמכירה6תמסלימותסלמנהלהמכירות.

ירבכטללה6יךמר6וכןנתן
ורטיתידברפל6כמו"תמיסחייססי'יח.הנהנפלסמכוכםגדולהכהניכ
חפןלממעוןלמכורכסךכ"זזסוכיסולקחכמעוןהחפןמידר6וכןוהלךלםוקלמכורומכרסחפןללוי
יומסרלוהחפן1ל6מינסמליחותוכלל,וכתוךכךקרסר6וכןומכר
כמךהנ"לממםוקכלמעותמידלו
המפןהלזטבידטמעוןליסודםכסךהנ"לג"כונתוודעסדכרע"יעריסכבירורסקדסמכירתוסלרכוכן
ליסודסקודםממכרם~חו6ומר0ורוללוי,ליסדיןכובםטמכירתומלר6וכןסויכמוכיטלסליחותוסל
טמעון ,ו%ידעכו6ימהניככוסביטולטלימונתכטלסמליחותוטלהמעוןוקיןמכירתוללוי כ5סוכו',
16ל6מסניככזסכיטולטליתותכללוכו'.תטוכס.ירקהלפע"ד 06ל6ידעלוימסכיטולמכיטלר6וכן
טלימותממעון6,ףטמכירתומלר6וכןליסווסהיםלפניעדיסקודסממכרסמעוןללוי6,יןקריךלוי
למחזירסמקםליסווס,כי6ףסיכולר6וכןלבטלמליחותממעון06 ,ל5מודיעוללויול6לםמעוןהניטול
ל6מסניסכיטולכלל,ודמיךלס6ד6ית6כמו"עפו"מסי'קככ0עי'גס6ףסיכוללבטלהרברסו6פי'
06כתבכהרטטהטסקנסלוהממוןp"Jbכמכוברכנ"ךO~Dט,מ"מ % 06ידעסנתכעמסכיטול6ין
סכיטולנמסכלכלוםוכו'.וע"מ כממ"עס"קסמהכיףבטסמכ"יוסד"מד6ףדידעסטליחטכיטלו06 ,
.ועי'בסי' קכג כממ"עוכנ"ך מס p"Dיד .מכלהלין מוכח ד6ס
סנתכע %ידע ,פטור הנתכםיכו'
סנתכעל6ידעמסכיטולקינוכיטולכלל,ועיי"םמסקריךכוס.
וסחיווםסוס קמםלסולמו .דסנסכביטוליםלפרםכתרי6נפי '6 :סמכטלכחהמליםטהי'כמעליס,
ממכבןולסכךיסי'כקיםזר,וזרל6יכוללמכורחפןטל6חריס.כ'טיכטל6תמעכסהטלית,וכמוביכול
לבטלמסמעומסכעלמוכןיכוללבטלמהמיעטסממליחעכור.1וכמקרהדנן)"obיכלזמןטל6ידע
סטליחהביטלו מתורתמליחותעדייןסו6ככעליסעלסמכירה6 ,כלכיטול מעמהסמלים ,מסזסגורע
סלממעמה,דסל6יכול6דסלומר מסהלעמסגיר1מיןמכלןועד
06ל6ידעהמלים16הקונס
כי
~מכ"סכהל'גירוטיןפ"ו,כ"כיכוללכטלמהטיעססהמליחעכורו,
מס
עמריםסנהיה6כטל,כמומפ
ור
קטס
ומהטמדמסלכיטולסרט6ס,טסמטוספסיד6דנתכענגעכזס,ו6ףטנתחייכסמורטסכדין6יןסמיסס
יכוללפתורסדין כטענם מככרכיטלטלימותי' ,דמ"מ ה6עלול סנתכעלהפסיד ,מטוסזס ל6מסני
סכיטול.וסג6וןכעלמונגעכזס"51.ע.
כנוגעלנידוןדירן6יןלנומוסהוכמהדכיטלהמליחות,ו6ף 06כיטלהמלימותוקיןלמסטוסכחדכויים
זרסו16,6טמבטלמעמססכלים,מ"מה6פסקהגילוןמו"סמייסהכהןרפ6פורטז"5לד6ססנתכטל6
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ידעמכיפולססליחות6יןביטולוייטו
לכלל.טפיהל6לפידבריסמויססלחתוםוכןמנהלהמכירותהל6
כעלהתכרסל6ידעכללממכירתהמחסןלר6וכן,ודקיל6ביטלהפליחותbSbלהחרמהחזיק ,וסלק
יעדיםכבירורסקדסמכירתוטלרקודןליהודהקורסטמכרפלוחו 16
6מרכפירוםסנתוודעהדכיע"
סרסורוללוי,וכניווןדירןכללל6מכוררדברזהמכיטלסליהותסטלמנמלהמכירותוהמורמהלמתום
לפניפסתזיקרכוכןכמחסן.
ונרמסמסממוזכרטסמלהמורטהלתתוס6,יןזהכללממוסמהמוזהסו6סטנדרטיb5o~,כחוזההזה
6יןכמהסעיפיםעיקרייס,מיינוהקפדהסליר6מכמיסגסלמיhis~aקמריהקוניססל,%וקמרומפני
מהחוזסהו6כמכילהמחמן,סרידסת6ימו6תהחוזםכזלופןמיוחדכפכילהמחסן,וממילךמהההוזכר
טססלהמורטסכחוזה,סו6כדוקך,כי6יןלבעלהחברםסוסעניןמיוחדכמכירתהמחסן,וקמרלפי"ז
מס טקכלס ממורמה 6ת התבלוס הר6מון סו6מפנימהיך היתם המוכרת ,ומה פנתנה הסתחפות
כסיפו5יס6יןזהמפניטל6יכלהלעמודנגדהלעקותסלר5וכן6,ל6מפנימהיקהיתההמוכרתלמעסם
וססכימהלמסור6תסתזקה%קוכן.
והנהכמהחזיקר16כן -והתנה מנסלהמכירותמרוקה דוקקמיכתנו מטר1-הו5י6הו65ותכמחסן
ממחזיק,הגסססקונססמךועתולקנותכלימטר5,כלהמוכרקינוגומרדעתולנמורהמכרכליסטר,
6יןחזקסלכדקונס.וכןפסקכמורתתמדסם"יקעט6.ל6כיוןבגילהלנומנסלהמכירותסכלכוונתו
כחוזםהו6מפניהסעיפיםמלטובתממוכר,לכןכמחתםהקונסעלסתוזססריהמכיסכהסכמהמוחלטת
םככרסמיכותדעתגמורה
SDהטעיפיס,ומהמנוגעלקונההל6כטעמההמיפ5יסוהו5י6סו65ותמלידוי
וקיןקריךסטר,ותזקס %דקונה.
ומנסכסי'קפכסעי'כעברהטליתעלדעתמסלמוhS,כססכלסודיקקמסודינוטהו6מליחטלפקני,
לפיכללע"פממטך16המטיך 06נמ65העכרעלדעתמטלתוכטלהמקחומחזירוכו',עכ"ל.וכממ"ע
ןכיןלעוותיל6מ5יהדרכיה,
ס"קזכמ"ככעכרעלדעתמסלמול6כתכם6סהתנהעמוביןלתי"ו
דפססיירידפסכפיולעטותכךוכךוהואעכרעלדכריו,ותול6מייךלומר"התנהעמוכי
ןלתיקוןוכו'
כיוןמטסכפיולעמותכךוכךעכ"ל.ומסזהנקרץעכרעלדעתמטלחומפטלהמקח,פסקמממכרמס
כסעי'ט"6 :למכורביתס6תיס ומכרלוכיח ,~hDכ"זמעכיר עלדבריוול 6קנה הלוקח .עכ"ל.
וכממ"עfWO :מעכיר עלדכריו,דכיוןדצ"למכורליכיתם6תיסגי %דעתום5ריך מעומכדיבית
ס6מיסוהסתםדמכר %כיתמ6היצטרךלמכורגסבית ObDסנייהונמ65פירכועליומטרותהמכירם
ול6נימט6לי'לצינםכזה,מחל"כ 06מכרסיחדכפעם 6תתד6זהי'מכרסטניססכמטר6תד.עכ"ל.
ולפי"זדוקאדמויקפידהממוסלפומיסטרא6 ,בל 06ל6מקפידעלרפוטיטטר,6כגוןכנידוןדידן
להמוכרהיהמעוניןלמכור 6תכלהממסניסלספה16למכעס6נמיס,הגסמנקכלדכריהמליחטהמוכר
ןזהנקראמעכירעלדעתכעלהכיתאפילו 06
גילהועתוס5ריךמעותכדיסמה16טבעהמחסניס6,י
ימכורהמלים רקמחסן 6חו ,ד6ס ל6ימכורהיוםכלהמחסניםימכורככו6הזמן ממסןמחסן ,דמה
היקטרךלמכורכית ו6ח"כעודכיתס6הכזמןמאומריותרוסוףסל6זקוקלכסף6,יןזהקפיד6
ד~
כb
ול6כטלהמקת.ועי'D
ריכהכמסמהצריךביותרכעניןזה,וצנו6ין~נו6ל6מסמכתבכממ"ע.
יפטרך,כתכדלפי"זכמטלטליןכה"ג
6בלבנתה"ממססעי'טכה6דכתכהממ"עוהטעסממוסניפוט

ממונות

סט

יכורחטיםומכרלתךדליכ6ממוסאפוסיטטר6סמקתקיים,וזסתימהדס6מכומר
כגוןS'fbaמכורל
כסי'רסעי'זכמגסהדמכרלוכורכמלוטיםמיכוללחזורבואפילו
6מרונס מטטסטכתכהממ"ע
~p"Dי
זכיוןמגילהדעתוואמרכורדודאיאריךסיסלכלהמעות,וכלזקן
~hD3מל6נגמרמכירתכלהכורל6
נגמרסקניןאפילועמהמסיכה16הגכההככל,~bDוכיוןסיכוללכטלקניןטעטההמוכר עס האקח
מהאיטעמךיכוללכטלג"כקניןמערסהסליםעם ס5קחכמקלתהכו,
,דל6עדיףקניןמעמהססליח
עסהאקחממקניןמעטההמוכרכע5מועסהלוקם,כיוןטגילהועתוטוריךלמכירתסכורווקף.עיי"ם
י 06כמיכוללמכורגססלתךסמני.ולפי"ז 06
כמסטהכי6דעתהר"ןד6יןמכירתהטליתכלתךקייסכ
סטליחהו6ממוכרודאיניחאלי'טימכורידעליד,וםיסי'קניןללוקחתיכף ,מטעםד6מרכסיםדטכ6
'לולמסלחטוכה,ט6סל6ימ65מיהיקנססלתךסטנימ"מל6יתכטלסמקח
לךעכד6לךד6זממ"גיהי
6ף...נחסרכ6ןוחבלעלד6כדין).

