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פסקידין ממו"רהגאוןרביברוךיצחקלויןזצ"ל
רב~ת"צ תוקווחיים"
מייסד וראשביםהדיןלממונותנידושים

בנידון
הונאהבמכירתביתעםארונותקיר
הדיון
ראובן ואשתו קנו דירה אצל שמעון ואשתו .ביחד עם הדירה קנו גם את הארונות קיר
המשומשיםשהיובו ,והמוכרהגישלקונה רשימה שלהחסרונות שישנםבארונות .טוען הקונה
כמהטענות:א'.לפני חתימה החוזה הצלהעו"ד שאל למוכר אםישלו" Pneתכלתך שפירושו
ששולמודמי חכירה למשך 49שנה ,והמוכרענהשודאיישלו בביתבין כל המסמכיםגם פתק
התכלת .לבסוף התברר שאין למוכר את המסמך הזה ,ולטענתו לו היה יודע שאין למוכר
המסמך הזה לא היה מסכים ,וזה היה תנאי ופורש בקנית הדירה .ב' .בחוזה שכתוב וחתום,
כתוב שערך של הדירה הוא  ,64.0008וערך הארונות  .3.0008אמנם ארונות משומשים שוים
הרבה פחות ,אבל התשה רשימה סול החסרונות ,וסבר וקיבלעוד לפני חתימת החוזה ,אבל
ישנם חסרונות יותר ממה שרשום ברשימה .ג' .דברו ביניהם שבסכום של הדירה כלול גם
מזוזותספרדיות שעל המוכרלהחליף ,אבל המוכרהוריד אתהמזוזותשהיוקבועות ובמקוםזה
הדביק שלוש מזוזות שלקח בהשאלה .אמנם לא התנו בינןהם לפני חתימות החוזה ע"ד
המזוזות ,אבל אח"כ דברוביניהם.
וטקן המוכר שבכלל לא היה לו מושג מה פירוש ייפתק תכלת" ,ואם אמר שיש לו בבית עוד
מסמכיםכיון שלא הבין במה המדובר ,חשב שזה יתברר אח"כ .ובעיקר,כיון שבחוזה כתוב
מפורששדמיהחכירהעלהעברחליםעלהמוכר,ועלהעתידישלםהקונה,איןשוםספק בדבר
שטענת הקונה ע"ד פתק תכלת או לבן לא תופס כלל .ועל הטענה של הקונה שלא קרא את
החוזה ,פטומימילי בעלמאהוא.
ומה שכתוב וחתום בחוזה שערך הדירה הוא  64.0008והארונות  ,3.0008באמת בחוזה הראשון
היה כתוב סכום הכולל קבור הדירה והארונות  ,67.0008כשתמצי לומר שסכום זה מתחלק
ל66.0008-בשבילהדירה ו 1.0008-בשבילהארונות ,ואםבחוזההשניעשו את החלוקה ,זההיה

ממונות-

פג

רק בשבילחירבונותצדדיים ,ובכלל ,החלוקה הזאת אינה משקפת את הערך האמיתי לא של
הדירהולאהארונות.

המקורותלדיון
סנה6נינמוךכעניןזס,כיון טכטטר מפורם מערךסדירהסו ,64.0008 6ו 3.000$-סו 6ערכסטל
ס6רונות,סיכןמלינוטניתןפירוסיס כסטר כמסמליןסלמון סוכל 6תזם,ו6יך 6ומדנ6יבטל מס
טמפורםכסטר.ולמרלפיזסכיוןדכטיעורסללסריגותלתגרסתגלסססונ6סלמסל6יחזיר6תמיעור

ססוג6ס.
ומנס6סס6רונותממסמחוכריסלקירות,סרימסכמוע5סמכיתסטיןלמססונ6ס.דסנסככ"כ סט6
כעיתכי6לעזרמלכנותטלפתחיםמסוסיכל דמחכר6כטינ6ל5תיבעילך~boממכר,כיתיכעילך
דנקטכסיכימ6יתיקו.סרי 06ס6רונותמחוכריסרקכסיכי ספקס664סזסנקר6חלקמסכית,וקולי
מסמריספויקביעותיתרסיותרממיכי,ועדיפהמקביעותככנין כדעת מכ"מפכ"ו 'bonכליס ס"6
וז"ל;6ךמ"טקבעוכמסמריסוכו'קינוכמכנס6כלנלמדסו6ממכרהדעדיףמקבעוככניןעכ"ל.ועי'
' קטתכעיקרסי"כעייפם,ולענ"דדכריומסתמוסין,וכע"זל6תלוי כ06 %
כמת"סכתטוכותיויו"דסי
זסמחוכר 16תלום,ד6פילוככי5ס bSohזקפםס6ין כסתפיסת-ד 6דס1ל 6עט6ס 6דססריסי6
ן מנטעו לע"זסרי זסהסירס מל תורס סגםטעכסיוסי 6מוסרחת
מותרת,וכן כמחוכר גמורכנייל
ומחוכרת6,ךכיוןטעם6ס6דסלע"זסריסי6ע"ז,והיןלסקריךכזס.
וכנידוןדירן,עייןנ"ךחו"ממי'"5סמ"קח'דכותלכניןס"לכתלום6כלכיחמו"לכקרקעלעניןקנין,
דכיתנקנסככסף סטר opfn1כמו קרקע,וגסמיקרינכטיסמים ללס5חריותלעניןמיעכודוקדימה
ועימורנכסיוס"סלעניןמווריןוטכועס,וכןכתבהרמכ"סוסטורלקמןסי'רכ"זלענין6ונ6סועיי"ם.
ויםלסקריךכזסולכ"מ.
וסמכו6רכזס נר6ס דממ"ג  06ס6רונותדין קרקעפסס6ין למס 6ונ6ס61 ,ל 6תודע 6ונ6סמפני
כקרונותדיןמטלטליןלסס6,סכן5יןמסטרמועילכלוסלעניןקנייתס6רונות,ומססכתוככחוזסערך
טלהקרונות 008פ3.סרי זס כקלו ל 6נכתבכלל ,דסו 6וכרמיותרכיון מסטטר bSמועיללענין
ס6רונות.ול6ס"ךע"זגסלומרקניןהכטלמקטתוכטלכולוכמכו6רגיטיןט'גביחוזרכנכמיסוקינו
ךכלללסנטרודכריסמיותריםם6יןלסס
מוזרכעכר ,דרק 6סכטלמקלתו6,כל6סעלמקוותוhSהיי
טוסזיקםכקטטר ,על מס מסנטרקוכםל6מינטל,וכיון טמסטכתוככסטיערךס6רונות סספטומי
מיליכעלמך,וכעלפסל6סיסמוסתנהיממוכרס6רונותכסך 60$פ ,3.ו6דרכ6ממוכר 6מרכפירום
טרו5סכמכילסדירס 67.000$וכלולכזסגסס6רונות,ול5פירטערכסטלס6רונות.
%6דמסופקני 06יוכללחזורמקונסמקנייתס6רונות,ועי' כשךסן' קפחד6ססקנסלומניסםכהמד
הינוקונסממטלטליןמויןמ5ר,ועי'כק5וס"חמסטכם"מכ"מכו6כמ65כגלוככותלימןמכו6רכס"ך.
יבתוכםל6תכעזס.
6כלהיננינזמהלזתכ

פד
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ומנסלפיסמ3ו6רלפיס5ווקרונותמןמטלטלין,קניןסטרל6מסניסידי
,ומס"נקםמכוססל~3.ooa

ערךס6רונותסו6פטומימילי 3עלמ6ט6ינסמייכיסכלללסנטר,לפי"זכיוןדכמ סנטרסו 6רק מס
כנוגעלכיחוהכיתסל6כתורוחתוםכערכוסו,64.000$ 5ולכ6ורס%סיכיציתינחייכי'כמכוסמכולל
מל$פספ,67.ומסכטועןהמוכרטסתקטרעסמעו"דמממכיםלפרט 6תסמכומיס,מיינו 64.0008מך
מדירם ו3.0008-ערךס6רונותרק5סל6יפסידכלס,נר6סכיוןדסתנסכןלפניסחתסעלסהוזס5ין
י3עלמ6סו,6
זספטומימילי3עלמohqh,6סחנהזסכע"פכמ3ו6רכתום'"3מס"ו'5ד"ספטומימיל
ד6סכתחילתסד3ריספתתסמוכרקני למדיוכו'ליספטומימיליbShhDSDiתנקיגמור,כיכודרי
ל5נתכווןלרקחוhShכ5חריותכמו מפתחלוסמוכרעיי"ט.סרי6ף דכםטרכתובכפיתום כמכר %
יסכי3סדיי 6כטטר6ד6י מסתמך ס6מוקמינן
מל5כ6חריכותר,כךוכמוטפירם"יטסמס 3וכגוןדפריםל
לעילסו  3ד6מר5חריותטעותמופר,ומ"מ6ם3תמלתסדוריםפתתסמוכרד6יטרפולסמינך,
'5ספטומימיליbSbbnSDJתנקיגמור,ס"סכנידוןוידן6ףדכמטוכתובערךסדירס ,64.000$כיון
דכתחלמסדכריס6מרסמוכרלעו"דטמותסעלסחוזסממפורטרק3תנ6יטל6יפמידכלוסכפירוטזס,
סריזסתנקיגמורוחייםלטלסלמוכר 5תכלהמכוסטל 67.000$ומעריכים 6תס6רונות3סכוסbSC
יהי'כו  ,ob)1bו6סמקונסינוףלחזורמקניתס6רונותמפני ס%ס-סקנין ,דל5דזסטסס מט4%ן,
סל5מטלטליןאיכןנקניםbSbכמפיכס315ממירס16כסג3סס631,רונותסקלםל5טייךמלטסקניניס
,o5bוגסמתורתמ5רל6טייך,וכמוטכתוככם"ךמנ"ל,וכ"מכסג"מכ"מכו6וז"ל:פלכך %וכסhSh
כדברטר5סלקכותומאירוקנסלוכככרסכ6לת5ירואמריכן6,כלכ6ןמסיתםכומקורסול6נתכויןhS
סמוכרלמכורול6סקונסליקחל6קנס,וס3י6ר6י'וכו'עכ"ל.ופמעת4מפימו"רטססכירדידוטל6דס
דקונססו6דירעוטםמע"סססכנמסלרטותוטיסי'מונתכיפותו,וזחומקניןטלי
ד מסטעוטס מעטס
ססכנםס,וס"ס3ת3ר5םממוסידקריךסחורט%לעמותמעמסססכנסס36,ל6םסתורhSעטסמע"ס
ססכנמס,כיוןדסי'מונחמקודס16 ,מטוסדכטעתמעטםטסמ5רס%ל6עמסמעטססכנסס6,יןכ6ן
מעמסקניןמלח3ר.וגסמתורת 6ג3ל6קנסכמוטפסקסרמ"'~DS6לבד6פי%כלבוריןobל66מרלו
קנסכ6ג3אינוקונס.
ואטרלפיזס5ס"נ6סירמססקונסלחזורכומקנייתס6רונותיוכללהזורכוhS5sh,ינכסלומסכוםמל
008פ667.ל6סכוםטפוסארונותכקלהצמוקמ6סטעריסמלדוריס*מניס,וכאופןכזפודאיל6כולי
לקונהלחזורכו.
נר6סדסקונס5ריךלפלסלמוכר מ%ססכוסמל,67.0008ו5סכדקילקונסלחזור
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תס6רונות6יןסמוכראריךוככותמססכוססכולן6ל6ערךממו-סארונותיטניסכטוקטלד3ריס
יטניס.סקונסאריךלמלםדמימכירהכפיטסתחייכבחוזה.בנידוןממזוזות,המנס %טוכעטםסמוכר
ממוריד6תסמזוזות,וסוףרחוםיכפרעוון36 ,ל5תמנעמס6יןלסטיכ,וסתנ6יעלססחלפססיסלתרי
מתימתסתוזסלכן6יןזסממיינו.

