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פשקידין ממו"רהגאוןרביברוךיצחקלויןזצ"ל
ינילוטופקניחיים"
מייסד והאשביתהדין לממומשבירושלים

בנידון
קנהדירהעלסמךשיראהממנהנוףלהריירושלים,
ואח"כבנההקבלןלידווהסתיר אתהנוף
הנידון
ראובן בא בדברים עם קבלן ע"מ לקנות דירה בת ארבעה חדרים בקומהב' במגרש מס' .6

הקבלן שיבח מקחו מחמת הנוף הנהדר המשקיף על הריירושלים .כנראה שזה הכריע אצל
ראובן הקונה לקנות במקוםזה ,למרות המחיר הגבוה של  .76.0009לאחרימים אחדיםהודיע
הקבלן לראובןכי הדירה בקומה ב' נמכרה לאחר ,וברצונו יכול לקנות ממנו דירת קרקע,
ובתורפיצוייתןלו מחסןגדולעםחלון .אחרילבטיםהחליטראובןלקנות אתהדירהבק.ק .מה
גם שמ"מהיתרון שלהנוף במקומועומד.בינתיים התבררלראובן ובמגרש הזהלפי התכנית
יבנה הקבלן דירות במרחק של עשרה מטר בשיפוע של צלע ההר שזה יסתיר את נוף הרי
ירושלים,ולפי דברי ראובן זההיההפיתוי להסכים לק.ק .ולפי דברייודעי דבר הנוף הפתוח
להריירושליםמייקר את ערך הדירה ,ועתה כשהנוף מוסתר במידהידועה הדירה שוה פחות.
ב"כ הקבלןטועןשכיוןומראובן חתםעל החוזהובחוזה כתוב שהקונה ראה את הנמכר ומוותר
על שום תביעה ,היה הקונה צריך לברר את כל הפרטים בעיריה ולראות את התכניות והאם
עומדים לבנות על המגרש עוד בנינים .משיב ראובן כיון שאמר לו שהדירה שהוא קונה
משקיפה עלהנוף הנהדר שלהריירושלים ,לאהיה צריך לחטט אצל מהנדס העירכיון שלא
הוזכר בחוזה שהקבלן עומד לבנותעודבנינים מולדירתו.
עוד התברר לראובן ומהחלון של המחסן שלו הואכעין חלון מצרי למעלה העשוילאויר ,אבל
אינו חלוןצורי.עי' ב"ב נח .כדי לפצות את הקונה שחשב שהחלון הואגדול ,הבטיח הקבלן
שאםיקבלרשיוןלהפוך את חדר ההסקהלמחסן,יתןלוכפיצוי את החדר הזה שהוא שטחיותר
גדולמהמחסן.
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המקורותלהלכה
מנס,סנסססמוכרסכיםכחסכון 6תיתרוןהנוף,ול6תקונה ,מ"מסריזסתנקיגמורוקיןזהפטומי
מיליכעלמך,כמכ"כתוס'ורק"םכ"מסו,6וז"ל:דוקםהכ6מככרעמדועלסוףלקנותמל6כאחריות
וטיס מ5טער מלוקח מל6היס מתרוס ממוכר למוכרםכקמריות ,וסוך ל6סי' רולסלסניח מלקנותס
כמכילכך,ולסכיסויפטומימיליכעלמךoh5sh,כתחילתסדכריספתחהמוכרקנילךמדיד6יטרפי
יכודאיל6נתכווןללוקחוhSbכאתריותכמוטפתחלו
להמינךוכו',ל"מפטומימיליbShתנקיגמור,כ
סמוכרוכו'.עכ"ל.לכןכנידוןדירןכיוןדכתחילתסדכריספסחהמוכרע"דמיתרוןסלסנוףמנסדרטל
יbbhתנאיגמור.
סריירוםליס6,יןזספטומימיל
וסנסמסמחתסעלסחוזסטר6ס6תמהטקונסימת6יסלתכניותטלהקונהומוותרעלטוסתביעה,ים
לעייןס6סזומימתילםעלמסמדוכרלפניהקניםמעלסמךזסנכנסכעיסקסזו,מסרימסמכוסהקילס
כמזומן 76.0008נרפסטלולהסיתרוןסלסנוףסמרסיכבסי'פיתויעכורהקונס,ל6סיסמהלס.וקין
לנוטוססוכמם טכ6מת מחלעלסלתקנר6ויץמעיקריסוסבכך טל6מיטטכתכניות56לממנדםהעיר,כי
מלכדסכלאריךמוסמסכדימיוכל תכניות6,מנסחתסס6יןלומוסתביעותומוותרעליסן,אינני
יודעעלמססו6וויתרכיוןסעדייןל6כנססוסדכרול6ר6סטוסדי
רמיוכללחולע"זוויתור,וקיןזס
 hSbנוסתגרידא טל6
ול6כלוס ,מלכד סתנ6יסוסזמניסופרטימכניס ,וכטס מעלספרטיס
י
י
י
ח
מ
סמפורטיסל6הייךוויתורכ"סעלסדכריסמל6סוזכרוכחוזםhSאייךמיחולעליססמוסוויתור.ו6סעל
תנקיזסמלסנוףנכנםכקנייתסדירס6,יןכחוזססוסמחילסעלסתנ6יסזס.ומ"מנרססד6יןכ6ן
6ומדנ6דמוכחדמחל,%וכלי5ומדנ6דמוכחעלממחילה6יןזומחילס.עי'מערסמספטסי'טתס"ק6
וסי'5חס"ק.6
והנהעיקרטיעונו מלכ"כ סקכלןיכוללפיות ממס מפסק כחו"מסי' מס :כע"ד טתותס על המטר
להתחייכ6תעלמוכסוס 16לפטור6תתכירוכטוסדכרטפילו חתס6תעלמוכמל6קר66תסטטר
כל
61פילוידענומקינויודעדכ
יל מסמכמוכ כסטרואפילונכתב סנטרכלטוןתגוייסוסדכרכרורטסינו
יודעלקרותוקינומכיןסלמוןכלל,מ"ממתחייכככלמססכתוככו,כיוןטל6ממםלקרותווסומךעלמו
עלנאמנותטלאמריםסו6גומרכדעתולסתחייכככלמסטנכתכטס.וסוףמתמויסרמכ"ן.ונרססלדייק
סמהמכתכודעתולהתחייכככלמהטכתוכמס,כיוןםםומךעלנאמנות6חריס6,כלמהסל6כתובכו
כמטרודאי6ין טמרכדעתולסתחייכ,לכן  06כמטר6יןמוסרמז כדברתכניותמגרםמס' ,6אינו
מוטלכללעלמקונסלחטט56למסנדםמעיר,כימיייד
עומייעלסעל מדעתמכלסעניניססמסוככיס
גאולייםלו לאכלן מטכיכ למגרס  ,6סכמ5כ זה6י לפטר למוודע ולדעת כל סטורות,הכי נאמר
הכחתימתממוזהעלסדכריססמפורסיסכמטר,וויתרעלכלסתסכוכותסעלו%תלנכועכזמןמןסזמניס

מפעולתסקכלן?
לכןohכתנאיזסטלסנוףנכנםכקנייתסדירס6,יןכמוזםטי
סמחילסעלסתנ6יסזס,כיאינותוכע
ילקבלןלקיים 6תהתנקי מנמור ,מחמת
סוסתכיעהhShמיקייס 6תהתנקי .ו6סל6כיק
קנ
כו
תט*1כמוכןט5ריךלפלות6תססונספעויסולם.
כוי
חמסס
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ומכססמסרמד"ססי'רל,6סכיךתטוכתסרי"ףסכתכל6מזכירורכותינוסמומיםכחקירות,מלכךכל
מידידקפויעליוסוימוסוכטלסמקתככלזמןמיתגלסממוס.לפי"ז6~ ,ורס6ף 06כניסמדינס6ין
מקפידיםעלזס6,כלמקונססזסכיוןטסו6מקפידו6ף 06ל6פירםז6תלפניסקניסמעלדעתזססו6
םרגליסלדכרמעלדעמכןקכס,סריזסמוסוכטלסמקח6,ף 06כחוזםמטמעמויתר06 ,
קוכם,מ"מי
ללכנותכמטח6,יןזוממילס,מפניסכלסומל5ריךלידעכפרטותמסטמוחל,%כמומנתכ6ר
כתב"יוכ
בסי'רכזסעיףכככמוחלס6ונ6ס,וק"וסדכריסומסכסונ6סם6ינוחוזרכורקעדםיר6סלתגר6,פ"ס
1:Pbמתילםעוהיפרםכמססי6סמתילס,כ"מכמוסמלעולסמוזרכן,ם5ריךטיפרםככירורמססו6
סמוס16ככמססו6סמוס.ועייןכערוךסמלתןמיירלכ6ותי.6
לכןכנידוןצידן6ף 06סיסכתוככחוזםהיוכללכנותעלסטטח,ו6ף 06ל6סיסמפרםלפניסקנייס
בע"דכןקונס6,יןזסכרורכללהמחלסקונסמיכנסכתיםכניד'קומותכמורד,לכןכיוןססו6מקפיד
עליוסוימוסוכטלסמקח6,כל6פסרלומרמסמכמכסרי"ףכלמידידקפייעליו,מיינומכניסמיינס
ס0כימוסוסומוסממחזיריןכו ,מקםכזפמתזירין,וכלטסמכימועליוט6ינומוסבינומוזרכו,וביןכזס
6ל6דין6ונ6ס,וכממ"ככערוךמסלחןמס6ותז.ו6סנקמרדכעלערוךסםלמןידעמחטופתסרי"ף,
ומסמכתבכזססו6לפרם 6תתמוכתסרי"ף6 ,פמרלומר ס6דליןכניסמדינסמקפידיסע"ז,מפני
הכדקילחס%תרע"זסממתדחקס6,כלכקונססזסםל6סיסדחוקכלללקנותכתנ6יסכקלס,כיסי' %
דירסמרוומתוקילסמחירגבוס מחמתמיתרונות,ו6סנתגלםמקיןכמקוססזססיתרונותטחטכוודאי
סו6מקפיד,וכאופןפלקונסכזססיוכולסמקפידיס,ממילאסריזס מקחטעות,ומסתימתסמוזס6ין
לנובירורהויתרכמתימתועלקפידתו.
ואולי6ף6ינימהיאיןזס מקח טעותכיון טחתס עלסחוזססריויתר ,מ"מ bS06פירם סמוסטים
כממכרווסלוקםיקכלעליוזססמוסכפירום,סוימקחטעות,וכמוטכי6רנו.
וקמרלפיזסממפקק 4טוכoh,6זסמקחטעותמסססקונסמקפיו6,ףסכו"עסיומקפיויס 06סיו
כמ5כוטלסקונס סזס ,מ"מכיוןדת%י כמנסגסמדינסוכמו טכתכ כערוךסמלכן ,סוףסוף מנסג
סמדינס6יןכ6ןמיסי' מקחטעות.
וקולימיטתסרי"ףסי6ל6כדעתמערוךסטלחןוקיןזסמטעםמנסגסמדינס6,ל06 6כרורלנופסקונס
OtOסו6מןסמקפידיססריזסמוס56לווכטלסמקח6.כלמ"מגסכערוךסםלהןססכיסד6ףטליןזס
מקחטעות6כל6ונ6סיטכ6ןו5ריכיסממאיןהיעריכו6תערךססונ6סכזס.
כנוגעלסכחסכממפלסכמזומן מטעתגמר סמקח6,יןכזסטוסדיון,כיסל6ממוכרממכיסלוסכפי
סמקוכל.
ומנסכמלאסמליםסקכלןסמוכר 6תסכניןלפיכתאריךסמוסכסכחוזס ,כטענםכיוןם6פי06 %סיס
מהליס ,ל6סיסיכוללמסור 6ת סחזקסכדירם ,מחמתססעיריסל 6עמתס 6תסתטתית מסטמוטל
ימסירם.וסנס 06
עליס,ולפיסחוזס 606יןסעכוכמ5דהאכלןכממירתסדירסhSחלמוסתיוככגין6
סיסכתוככחוזסטסמוכרסקכלןמתחייבלסמליםולמסור6תסחזקסכדירסכתאריךסמסויס,כיוןמל6
סם*ס,סריhSקייס 6תתנקיסחוזס ,מגסטסתנ6יטלסמםירס6יןסעכוכמ5דסמוכר6.כלhSoh
כתוככמוזם6ל6טמסירתסחזקס5ריכסלסיוגוכתקריךסמסויס,וכיוןטכת6ריךסמסויס6יןסעכוכמל
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6יסממירסמ5דהקבלןהמוכרbShכגיןעכונהעיריה6,יןלחייב6תממוכרסקכלןכמוסחיוכיסכגין
6יסממירס6,ךעדייןים %מרכיוןדסעכוכגסמ5דהמוכרהקכלן ,כמס ט%הטי
ס 6תהדירהbS,
יכולגסמלדולקיים6תסתנ6ימלמסירתהדירהלקונס6,ין מההיפטורקותו מכלסחיוכיססמוטליס
עלהמוכרכגין6ימסירתםפלהדירסכתקריךממסוים.
וכרמכ"6כתמוכסמ"כסי'רכט,כמכריחכיר
והדס,וסתנסהמוכרט6סיחזירלודמיסמכירסעדזמן
פלוכי התתנטלסמכירס,וכתוךמזמן מנ"ל כ 6המוכרלסחזיר ללוקחדמיהמכירס1 ,ל 6ר5ה הלוקח
לקכלס עד נעכרסזמן ,פסק h")t~oדכיון דעכרהזמןול6נתןלו ממעות 6ף מסמוכר סו6ננום
וסנונםbsלומ5וס%קח,כיוןסל6נתקייסהתנקיממכירהקיימת,ור6י'ממוכרפיתככתיעריחומס
סט6לי
קתוךי"כחודםוכיוןסרקההללטהלוקתסי'מטמיןעקמותוךי"כתודטכדימיהי'מכיתחנט
,%תיקןהללbolnסמוכרתולםמעותיוככיחהלמכס.נמ65קורס תקנתסלל6 ,ףססמוכרסי'ננום
מ5דמלוקתמ"מכיוןטל6נתןסמעותלרוקח ,ממכרקייסוהכיתחלוטוה"הכנ"ר.
וטפילולדעתסרמכ"ןורמזוככ"יסי'רז6ותמב,מנרדהמחולקעלהרסכ"6כזה6 ,פמר~bSפליגרק
כנידוןדידי
'מסנונםhsמ5דהלוקחמל6ר5הלקפלסמעותולמסיפסידסמוכר6.כלכנידוןדירן)"ob
טה6ונםhsמ5דגורס6מר6 ,כלסוףסוףסמוכרטהורסקכלןל 6עמדכמתחייכות ם%וסוףסוףל6
סמליס6תהכניןכדימיוכללמסורלקונה6תהדירה,גסהרמכ"ןמודה,דל6קייס 6תתננווחייבככל
הסתחייכויותכגין6יממירתסדירהלתקריךהמסויס.
וסנהכתבכרק"םפ"סמב"קם"ו6ותhSד6פילוגירםמכירומכיתוונעלהדלתכפניו6יןזהhSbגרמך
כעלמךול6מיחייכhShכמעתהגזילס.עכ"ל.פירוט6פי%סכרכעה"כדירה,כיוןט6ין %דירה~h5o
כעלהצלתכפכיו,מ"מ6יןלתייכ6תהמגרםכסכרסדירהדניןזה6ל6גרמך.ולפיזהלכנורה 06ל6
סטליססקכלן6תסדירסלתקריךמקבעומקונהקריךלטכ1רדירה6,יןזס6ל6כמיטנעלמדלתכפניו
ם6ין6orל6גרמך.
ועי'כממנםנפריסהל'מכירותמימןכחד"ס6יכר6עודר6ימילהמרדכיפ'מגוזלקמ6טהכי6תמוכת
רכינויקיר,וז"להל"ל"61:תמ"מ מס6ד6מרי' כפרקהרצית,ה6ימ6ןדיסיכזוזילחכרי'למיזכןליה
חמרךופסעול6זמןדמטלס,י"ל דסתסכגון טקכלעליוכפירום 6סל6נקנהלךאטלס.ומכנן 6תס
לומדלכלהגרמות6 ,סיקבלעליוכפירוםלבלס06 16יגרוסלוספמד,מהו6חייכ.
ועי'כתסוסתמסריססי'רגסכתכז"ל:ממקלתעלר6וכן ם6מרלקמטון65מעירךלדורכעירפלונית
ואני6ם"עךבכךוכךS~nb16,קנסחפןOrואנילסייעךככךוכך,ונחרטנעקרממקומו16קנסממפן
'כ"כנומןלוכלמסבסתנהעמווכו'עכ"ל.
חזרבויאוכן,נר6סדסיכ6דמפסידלי
לכןכנידוןדידן6ףכמהטל6סריס 6תסדירהונינויכוללסכנםלתוכס6יןזסh~hגרמך ,מ"מככל
גרמוח 06קבלעליוכפירוטלמלם,חייכלפלס.
וכריטכ"6כ"מעגכוז"ל:מיסולתרווייסופירוטיל6קטי6כלל ס6דלקתו הכ ~bnb ,6ממלסלי' ho
יכסלךמתנהעמו6,כלסתנה
6מרי'סמכטלכיסומלמכירו6יןלועליוhSbתרעומות,דישדסהו6מייר
6אעביד ממלם
עמוכהאי דהכ6ודני דמטלסלי'.ומיינורמייתי עלה מ"מ מה6דתנן 606וכיריל
כמיטכ6תסתנהעמומיפלס 606וכיר ,סכ6נמיהתנה,ומסניתנאיה t"Dh1ם6ינו6ל6לפריסכעלמך

פסקידין-ירושלים

צד

כיוןטנותן ממעותומקמיןפותוטיעטה מס ט6מר ,%וכספיח סנ6ס דק6מסימןלי'גמיר ומטעכד
נפטיה,כד6מרי'גנימתנםכ"חלסיותכסוקלוכו'.ונרפסדסחיוכסוףלפיהריטכ"6מויןערכ.
יגסמלוןסמורינקרץתלון,ומס
ומנסכנוגעלחקן,ודפי6יןלקונהטוסתביעהעלסקכטהמוכר,כ
סחטנמקונסכיכוונתסקכלןלחלוןגדול6,יןכ6ן6ונ6סמפדסקכלן ,פ%סקונס6תס6תעקמו,דע"כ
6%מרי'רסוסמקחטעות %6כמכרו %חומןכחזקתטסו5יין
6,כל 06מכר %תומןכחזקתטסות
תומן6ל6דסלוקהסטעס6תעלמודחטכטסו6יין
,כיוןלסמוכרל6סטעסו,ומותרלמכורלוכצופן
כוס6,ל6ססלוקחסטעס6תעלמו6,ין 6ללוקחעלממוכרכלס.
ו6סככלז6תהקכלןמעוניןלפלות6תסקונס6יןזס6ל6לפניםמטורחסדין6,כלכטו"66יןלקונסטוס
תכיעסSDהקכלן.
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