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ביתדיןירושליים
לדיה ממונותולזירוריוחסין

מכררירהומחסןונתןלקונהרקהדירה
והשאירהמחסןלעצמובגללחובשלהקונה
תיקממונות מס' -181סא

נושאהדיון
א' קנה דירה ומחסן מב' שקנה את הדירה והמחסן מג' שבנה את הבנין .לפי החוזה ושטר
הבעלות של המינהל רכש ב' מא' דירה שמספרה  2ומחסן בקומת המחסנים בגודל ד מ"ר,
שמיקומו ומספרואינו מפורש,וכןגינהשאינהמוגדרת ,אך"מסומנים בתסריטהמצורף" ,שלא
צורף.א' מבקש להכנס למחסן שמסומןמס' ,6שלטענתוזה המחסןשהחזיקוב' ואשתו כעשר
שנים כמחסן שלו ,וש' ,שותפו שלג' בבניית הבנין ,מבקש למנוע מא' מלהכנס למחסן זה,
מכיון שלטענתו מחסן המסומן מס' 6שייך לו שהוא בעל דירה שמספרה  ,6וכך נרשם גם
בשטרהמינהל .לטענתו ,המחסן שנמכרלב'היהמחסן המסומןמס' ,2אך הואמעולם לא מסר
אותולב'מכיון שכ' לאשילם חלק מהכסףעבורהמכירה ,וכעבורזמן מכראותו לאחר .לחיזוק
טענתו מציג מסמך מהעו"ד של החברה שנשלח למחלקת עסקות שלמינהל מקרקעי ישראל
לפני  12שנה בו פורטו הדירות והמחסנים הצמודים שלהבנין נשואהתביעה.לפי אותו מכתב
לדירהמס'  2צמוד מחסןמס'  2בשטח של 6מ"ר.
עודטוען ש' שישלועדי מחאה כדין על תפיסת מחסן המסומן מס' 6ע"יב' .בהמשךהדיון
נתבקשלהביא אתעדי המחאה ,אבל אלה לאזכרו אתלשון המחאהוגם לא זכרו את מועדה,
ואם לא עברו מאז שלוששנים.
בתחילת הדיון הודה ש' שב' קבל חזקה בדירה מג' ,אך בסוף אותודיון אמר שב' תפס את
החזקהבדירהבעצמו.בדיוןשניהופיעג'והודה שהוא מסר את המפתחלב' למרות שלאשילם
לו את כל הכסף ,וזאת לפי בקשת ממליצים שונים ,ותוך הבטחה שיתרת התשלום תשולם
לאחרשיכנסב'לדירה .לא דוברעלתשלומים אלאפרעוןבמזומן.
בינתיים התגרשב' מאשתו והדירה הועברה בהסכםהגירושין לרשות האשה ,והיא נמכרהע"י
כונסנכסיםנבנלל חובות לבנק)לא' .הגרושהאינהיודעת אם כלחוב הדירה לקבלן שולמוע"י
הגרוש ,אך היא יודעת שהחוב טופלע"י הוצל"פ ,והיא מניחה שהכל נגבה .היא טוענת שלא

ממונות

רמס

יתכןגם למסור את החוב להוצל"פ -חוב שכללגם את מחיר הדירהוגם את מחיר המחסן-וגם
לתפוס את המחסן בגלל אותו חוב .עוד היא טוענת ,שהיו להם תביעות שונות מהקבלןול
ליקויים בדירה שהסתכמוביותר מהסכום שהקבלן תבע מהם.ג' מאשר אתהדברים ,אךטוען
שאינוחייבבתביעות אלה.ג'טוען שנותרעוד חוב בסכום של כ .8.0008-בפסק ביהמש"פעל
מכירת הדירהע"י כונס הנכסים מפורש שגם המחסן נמכר ,אך סכום מסויים ששילם הקונה

עבורהדירהוהמחסןיעוכבבידיהכונסעדלבירורביה"דבענין התביעהעלהמחסן.
ש'טוען שכונסהנכסים לאבירר אצלולפני המכירה האםקיים חוב שלהמוכריםעבורהדירה,
ונודע לו על המכירה של הכונס רק בדיעבד .כונס הנכסים נתבקשע"י בית הדין לאשר או
להכחיש את הדברים ,והוא אישר בכתב שלא ביררלפני המכירה האם קיים חוב על הדירה
לקבלןאולא.

פסקדין
א .מכירתהדירהוהמחסןלכ' היתה תקפה למרות שעלהחוזה חתום רקג' ,ולמרות שלא פורש
בחוזהאיזה מחסן נמכרלו.
ב .החזקה שהחזיקב' במחסן מס'  6במשך כמהשנים ,הועילהלו שהמחסןיוחזק שלו ,מכיון
שלאהיתה עדות גמורהעל מחאתש' בתוך כל שלוששנים לחזקתו שלב'.
ג .ש' לאהוכיח לביתהדין להכחיש טענתב' שיותראינםחייבים עבור הדירה והמחסן.
ד.א' שקנה אתהדירהוהמחסן שלב' זכה במחסןמס' 6שהיה בחזקתב',כיון שבא מכוחה של
משפ'ב' ,וכנ"לסעי' ב.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

()-יהושעווייס

( )-שמואלחיים דומב

השאלותלדיון
א .מכר דירה ומחסן בשטר מכירה אחד ,ומסר חזקה בדירה עצמה ולא במחסן ,האם החזקה

בדירה קונה גם את המחסן.
ב .לאשילם הקונה חלק מהכסף ,האם רשאי המוכר לחזורבו בחלק מהמכירה.
נ .מכר לו ומחסן" בבית והיו שם כמה מחסנים ,ולא פירש איזהו ,האם המכירה חלה ואיזה
מחסןחייב לתתלו.
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ד .אםהקניןעל המחסן לאהועילמפני שהיה בגדר דבר שאינומסויים ,האםהועילהקניןעל

הדירה שנמכרה ביחדאתו ,או שהריזה בגדרקני אתוחמור.
ה .העביר הבעל את הדירה לאשתו בהסכםהגירושין ,האםדינה כלוקחתאוכבעליםלעניןדין
"טענינןללקוחות".
ו .אםלפיהרישומים צמודלדירתו מחסןמס' ,2והואהחזיק במחסןמס' 6שלפיהרישומיםהיה
צמוד לדירה שהיא בבעלות מישהו אחר ,האם הרישומים קובעים את הבעלות או החזקה

בפועל.
ז .מחאהעלחזקה ,בפני כמה ,והאםעלעדי המחאהלזכור בעדותםמתי היתה המחאה .והאם
מחאתו מחאה גם אם לאהעבירוהעדים את המחאהלמחזיק.
ח .לא מחהמפני שהמחזיקהיהייאדםקשהי' ,האם חזקתו חזקה.

תשובה
א.נגמ'קרוטיןכז:6מכרלועטרסדותכעטרמדינותכיוןטסחזיקכטחתממןקנ6סכולס.וכגמ'סםכ
דמדנ6ד6רע6חדסו,6ופרם"ידחיכורמקרקעמדסו6דס6כולסממוכרת.וכ"פסרמכ"סמכירספ"6
סי"טוטו"עסי'ק5כסעי'יכ.
וכנידוןדירןסם'סורסכתחילתמדיוןטג'מסרלכ'חזקסכדירם6ךטעןסל6מסרלסםמזקסכממסן,
6ע"פטסמתמןנמ 65כקומם לתרת,כיון ססדנ 6ד6רע 6חדסו,6מועילקנין סמזקסכתירס שעל
מממסן.ומסטסיחזרבוכסוףסדיוןסר6טוןוטען סססגכנטולדירה ,on5DDגרפסטלין3ס6מינר
כחזרתו ,מסגסטלפימטקתסדירותסכיןג'לכ',דירסזוסיתםטלג',ומסירתסחזקססיתסטייכת
םוממחמןbShג'.
לג'1ל,%6וממי63%ט'סו6סנע"יכעניןמסירתסייר
ב.כגמ'קרוסיןטסכh"~s:טנתן %דמיכולן6,כלל6נתןלודמיכולןל6קנסhSbככגדמעותיו.וכ"פ
סרמכ"ססםמ"כוטו"עסםמי"ג.וכיסכגמ'כ"מעזכדכפע"לונפיקקזוזי,הסיסממוכרמתור 6מר
ס%קחליחן %מעותיו,גלידעתיסדזוזי6נםוסולמכור,וכיוןיל6יסיכליסכטעתנומקו6 ,דעת6דסכי
ל6זכיןליס.וכתבכחי'רעק"6כגליוןסכו"םטסכטסר"ןורטכ"6קרוטיןטסשפי%נתן %מקלתדמי
כלהדס  %קנס  b~hכנגדמעותיו ,מלכד 6ותס טדסטסחזיק כס סקנס % ob '~Dbנתן %6דמי
מק5תס.ולקעתסנ"יכ"מסס6ף 06ממזיקרק כקחתמסןקנסכוט.ועי'נתס"מטסמידוטיסס"קיז
טכנגדמעותיוקנס6פי'נתןרקדמימק5תהדס.
וכניווןדידן06 ,נכוןעסקונהל6טילם6תמסטסיםקריךלטקס,ויתרתחוכומת6ימסלמחירסמחסן,
כיוןhStקנם636כנגדמעותיוסריט6תממממןל6קנס.

ממונות

רנא

ג .כתבהרמ"3סמכירהפכ" 6השט:הקומרלת3ירו3יתמכתי5נימוכרלךוכו'נותןלוהקטןמכהם
וכו'.נפל6חדמןה3תיס מרקה %זהסנפןסידכעלהסטרעלהתחתונה.ומקורוכגמ'מנחות קח.3
וכ"פ כמונעסי'רירמעי'יכ .וכהמטת הר6כ"דוכיסמ"גה"מ הקטה דס6ל6סייס ממקח ו %קנס
כלוס,ותירןדכיוןמהדיןידועסידכעלהטטרעלהתחתונהכקילופירםהגרוע6,ךדיןזהכחליןפס
6ל6גרוע6חד36 ,ל 06סיופססנייסגרועיםלדעתהרבל6קנהכלוס.ו3רמ"3סזכיהמס6:ס6מר %
מלקכךוכך כמוהפלונית,סו6ילוסייס המדה6 ,ע"פמל6סייס החלק,נוטלקותו חלקמן הפתות
מ63ותהסמרה.וכ"פבתו"עסי'רמ'~DD6ד.ומקורוכגמ'כ"כקוכ.וכטורמסכמכוז"ל:וקניכתרתי
ןקרקעמנכמיוכיןמלק
למעלהטגסכמכייכוללהקנותד3רם5יגומסוייס.ונםקינימכיןמההחילקכי
מסדה,כיון ט%סיי
ס החלקמ6ימנ 6חלקסלינומסוייה מסדהידוע  16קרקעסלינומסוייס מכל
נכסיו,ועודדה66מרינןכמנחותקםכטיתככיתי6נימוכרלךנותן bnSb~b11SD %סקנסלע"פטל6
סייס hSb%נותןלועלייהמטוסדגריע.6וכןסטיגעליו הר"36דז"ל.עכ"להטור.וכתםהכ"ידמט"כ
הטור"וכןממיגטליוהר"36ד"ל69bp6ל6למססהקסהמההיהדמנחות36,למהטהקמהתמילהדמ"ם
חלקט6ינומטוייסממדהידוע6וקרקעם6ינומסוייסמכלנכסיו,ל6נזכרכרכריהר"36ד.ועי'כ"ימס
פכי6ר דטת סרמ"3סעפ"יהרי"ף.ועי' מערכתהקנינים להגרם"םסי'טזפכי6רסמילוק3ין הדס
מסדותהרכסוציןחלקטילינ
וממוייס כטרהמצוררת ,ד3טדה 6חת3יןסדותהרסס6יכ6הכדלגדול
כי
ןמדה6חתלמדהתכיס,וכיוןט6ינוירוטכעיזויזכהסויכדברם6ינוק5וכדל6סמכךדעתיה36 ,ל
כחלימדהטליןהכדלגדול3יןחלקזהלחלקזהhSמייךכ"כלומר  %ממכלדעתיהומהניהקנין,
ומכ"כ3מתנ"6סל'זכיהסי'.6ועי'מפנתר'6הרןטכניס(עמ'ו)60נודניסמנותן %כתורתטותפות
ככלהקרקע6,ףדיםלורמותלדחותולכלרוחמירלה.והוסיף3זה363יעזריזכיסומתנהמהד"רמס
פההקנ6הסי6ככלספדהכמיעורכךוכך ,רקנותןלו 6תזהמהכתום,וממיללל6מייך 3זהטחינו
ממוייס,וזהדוקק 06סייס %טרה6חת,טייךכהקנסלוחלק3כלהסדה36 ,לל6טייךכן bS06סייס
ידבר11%ba
לומדה6חתbShנותןלו6חתמקרקעותיו,מבזההקניןהו6רקעל6מתמסדותיו,וע"כהו
מסוייסוקינוקונסכלס.עיי"ם.ועי'מעריחייםגיטיןסי'כטענף 63ותט,ונ6חרוניסם5ויינוכרמיקס
סכרךסעמ'מז.
פרנקלמכירסh"oh"~bוזכיהפ"ג tOWOועי'פס"דייוטלי
וכפו"מ הרפ6"3ת"כסי'פכנם6לכמוכרלחכירו 6חתמקרקעותיוסתסדקיי"לטיחןלוליזהטיר5ס,
סיכיקונסדס6קייטן6יןארירה.והמיכד6יןדיןכרירהhSbכמססטנו$כיכיןלומרהובררסדכרחמה
טהו6עכמיו ככרהיה 16חלמעיקרך,טפילו  %כסמר סופרר הדבר6יןלוקיוס,לפיט6כו$ריכיס
למקדימולקיומומלד3ר36 ,לממוכרלמה6נו$ריכיןלצרירה,כלטנותןלו6מתממדותיומחמתהמכר
הריזהקנוילוו6פי'ל6נתןלועדעכוזיו fHOקיים,וקין$ריךלקיוםהמכילדמעיקר.6ו6לתמיכני
ןלמעת המכרממם,כיקדסריכמכר %כקנין16ככסף16
ם6פי' כמכרדייךדיןכרירה60כו5ריכי
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3טטרביתככתיוכתפרי,ולוסכמרממון,וכררללוקח6תתמסדותיוונתן %ככס,%וכ6סמלוסלגפות
6ותסטדסמןמלוקח,ו6ס hSהנקמרסוכרר סדכר טקדס ממכר מטעתמקנין  16מסטרסרי סמלות
גובסממנו ,דמ"מלקיומוסלמכר6ין6נו3ריכיןלכרירס,ס6פסרלסתקייסכליכרירם.עכ"ד.ונחלקו
6חרוניסכדיקורדעתסרמכ"פ 06חלסמכרלמפרע.עי'נתס"מסי'סגס"קגוקמריכינסםו"תסי'יכ
ומערכתהקניגיסלסגרם"םסי',6וטסטי'טז.
וכנידוןדירן6ףobיכנסכמסמחטניסכבנין% 06 ,ייחדכסטרסמכר6יזסמחסןמוכרלו ,רקכתב
ממסומןכתסריטסמ5ורף מלמעמסל6גורףr"o,רומסלמכרלוביתמכתימנותןלומגרוע,וממילך
זכותו סל המוכר לתת 6 %חד מסממסניסמככנין כר5ונו6 .ך  06נכונס טענםג'פסיותסריטים
מסומנים,פוכ6יןזסכגדרדברם6ינומסוייס,וכריךלמ6615תסתמריטסמת6יס.
ד .ו6סל6סיותםריטיסמסומניס,ודינוכרכרם6ינומסוייס,ויםכבנין כמסמחסניםגרועים,סרי
לדעתהר6כ"ד %קנס6ף6חדממס6.ךדעסזו %סונ6סלסלכםכטו"ע,ולסלכסנרפסמסרטותכיד
םלדוןס6ס
ממוכרלתתלו6יזסמחסןקירקסלתת6.ל6כלדעתסר6כ"וטל6קנס5ף6חדמסמממניסי
נעמסהקניןכן%סכ6%תהדירהוסמחםןלקניןמלקני6תוחמורבי"סמל6קנס"51.ע.
'פד"רכרךדעמ' 198ועמ' 289
ה.דינוטלסםכסטנעמסכיןכניזוגלפניסגירוםיןכדיןסיטומת.6עי
וכרךסעמ' 259ועמ' 311וכרךטעמ' 228ומס5ויינוממקורותכ6חרוניסלכך.ו6סכךדינהטלסלמס
כדירסממוסכמתע"ימבעלמתקבל6ותס,כדין %קחת,גסלעניןדיןטענינןללוקחת6.ל6וכנידון
דידןמדוכרודירססגרוכססכעלוקמתולפניסגירומין,וגס 06ל6היתהסוירהרטומסעלסמהhlb
עםסגירומין ,מ"מ6יןזהבגדרפלפתתפיךלקלס,טמריסיתסמודעתלכלמסטקורסכתירס,וככר
יכסו"תסרסכ"6ח"דסי'טויכמסו6יודעולמיתתסדכריס6יןדניסקותו6ל6כפיטענותיו,וקין
כת
טועניםלוכלל.ועי'רמ"חכטו"עסי'ר5מעי'יכדליןטועניסליורםעדמנסמעטענותיותחיילסממ6

יטעןכרי.

6ךכלזסנכוןלעניןצופןסחזקסכמחסן ,ס6ססתזיקוכמחסןמס' 6כדין16טמחוכפניסס6.כללענין
מסמטוענת טמ 6גבססמוכר 6תכלמחירסדירס מסכעלכלמטעותססו5ל"פ ,טענםזו כקמתכינס
יודעת לטעוןככרי,וטוענין לסכדין %קחת"51 .ע .עכ"פ נר5ס טללוקמ ס6חרון מקנסע"י כונם
םלודיןלוקתמטועניםלו.
סנכסיס,כודאיי
י
 .כתכ סרמכ"0טו"נפי"דסי"פ :כל חזקםסטין עמס טענס6ינס חזקם.כיקדוכו' ס6וכלמגי optn
סממת סטרמיסכידוונמ 65סטטרכטל ,כטלס סחזקסותחזור ססדס עסכלספירות %עלס .וכתכ
ממ"מממקורוכתוספתךכ"כרפ"כ.וכתככיתי3חקחו"ממי'נו6ותגדוקקכטטרמתנה6,כלכמקנס
ככסף6,ףכמקוסטנוסגיס%תוכמטרhS,כטלסחזקה.ועי'מטפטיםיפריסח"כסי'כדדכטטררסיס
ל66מרינןדכטלסנטרכטלסחזקס.

ממונות

רנג

ובנידוןדירןבמלכדהסטרסיסגםקניןכסףעלהדירהוהמממן,לע"פטלפיסריטומיסגמ65טסמחמן
הרסוס כסטר ממכר ל6זס המחסןטהחזיקבו הקונה 6ל 6מחסן 6תר,וממילךסריטוס כטטרקינו
מסייעלחזקתמקונה,דלמסכךסטרמכר,סריסיסכ6ןקניןכסף,וקיןחזקתומתבטלת.

ז.כגמ'כ"כלטכ 6מר רכ6 6מרר"ג מחקהכפניטניסוקיןקריך ~מרכתוכו.וכתםכעליותדרכינו
יונסטס(עמ'קכד)ט6ס 5מר המערערכתוךג'מחיתי,ודקיקריךלסכיךעדים,כדקיי"למחרסכפני
כניסו"56לכתוכו,טהמחזיקקינויכוללהכירעדיס"ל6מיחה המערערדל6ר6ינוקינהרטיה.וכיקר
כסערותעלמרכינויונסטס למח6סזוטענססמכטלת6תהמזקה,וכיוןדסמזקהטונהקריךהמערער
להכילרטיה(ויםלעיין 606יןמתירסלימודזסכסו"תהרסב"6ח"6סי'6לףרי6עפ"יכיקורהקמרי
כינסדיניסלוקהסי'1ופטר מחקהחטיכסטרלע"פhbtנכתב מדעתסמתחייכ,כיון ד%כעינןדעת
סמתחייכbSbבמעטהחיובט6דסמחייב6תעקמוכמלולימןלחכירו6,כלככופןטליןOrחיוכמסלו
למכירו %כעינן דעתסמתחיינ.ונמח6סכיון טהקרקעכחזקתכעליהעומדת עדטיחזיקכסממחזיק
ג'טניס,וכלטסו6מוחס ,עלטלוהו6מופרדבריוכפני6לו,ופיךזס מעמסתיוכליתן מ50להכירו,
bSbדלפידבריוסקרקעמעיקרךb~oסלו,וקיןסממזיקנהמכמתחייכbSbמחזיקסלמכירומל6כדין.
וסעדיס6יןכותכיסhSbמסט6מרלסםזהססו6כעלהקרקעולתועלתוסםכותניס,וקיןמעידיםכלוס
עלמהט6מרלססהמחזיקדנימ6טיעכנהו6ככתיבה.עיי"ט.ולדבריהרכינויונהדקריךהמוחהלסכיך
י המחקההמחזיקנקרךמוחזק"6,כטטר סממ6ס Ob3
עדיסכיון דהמח6סohsלכטל6תסתזקהוכל
ומטלולמכירו ,ושע).
למיינ

עדיממקהס6ינסזוכריסמתיכדיוקנמסרהלססהמחקה ,רקזוכריםטוההיה"לפניכמסכניס",כין
טנספלוניתלטנה5למונית,י"לדכיוןמתקנוחכמיססדיניממונותקינן5ריכיןדריטסוחקירה,וכמ"ט
כגמ'סנהדריןלב "66רחנינה מה טעםקמרודיניממונותbSכעינןדריטסוחקירס,כדיטל6הנעול

דלתכפנילוין ,וכמו מכתב הרמכ"ס עדות פ"ג ה" 6ט6סהעידונפנינו הלוס 6 Orת זס מנה כטנס
פאנית ,לע"פטל6כיוונו 6תהחרטול6 6תהמקוסטהלוסכווכו'עדותןקיימת.ע"כ6ףכעדי מחקה
ט6יגסזוכריסמתיכדיוקהיתם הממקה,י"לדעדותןקיימת.כמנסככרכתב הטלךמי'לגp"Dטזעל
דכריסנ"ימנסדריןלכ 6דיני ממונותל5כעינןדו"ח,ומינה דל6כעינן עדות ט6תהיכוללהזימה,
דטעמ5דדו"חמטוסדכעינןעדותonhcיכוללסזימסהו,6עכ"להנ"י.ר"ל,דלכתחילהל6כעינןלתקור
מטוסעדותס6תסיכוללסזימס,דלכתחילס6יןמדקדקיןכזהמטוס ם%תנעולדלתכפני~וין,ו6מרינן
יודעיםכ6יזסיוםוכ6יזסטעהסו,6ול6כעינןטיעידוכפירוטכעניןסתסיה
למזמה6.כל
י
י
ו
א
ר
י
06תמ
מס
לע
יד
ינןכודאיטליןיודעיסכ6יזסיוסוכליזה בעהומו"לעדותס6י 6תסיכוללסזימה,ל6ו עדות
ייודע כחקירותודייסות עזותן כטלה .ול6
tb)oוקילו חקרוהבי"ד 5ת העריסכדיעבו וקמרוקינ
כמט"כהריכ"טסי'רמוהיכי
ןככ"יסי'להכדיניממונותל6כעינןדו"חו6פי' 6מרקינייודע כלתת

רנד

פסקידין-ירושלים

מסתקירומ6יןעדומוכטלס.עיי"םכנ"ך.
וכדעמסריכ"םכתםגססמ6יריטנסדרין6hSומכ"חסי'לגוממ"עסםס"קכ,ונוכי"ק6כסע"זסי'עכ
כונתס"מס"קטזועוד.
כמתירתססיתרסר6טון,ופנ"יכחוכותקו"ח6ותמח,ותומיססי'לג p"Dי
וכדעתסם"ך פסקכטו"תמו"ממסדורםחמים6ססי'מד,וכתבס6סטמרוסעדיסם6ינסיודעיס6ין
סעריסכלל,וזספסולגסכדיניממונות.וכתככחי'סרי"מסי'לס"קדדלדידןודקינר6ס
עליסס"
טליןסכי"דרם6יסלמקור,ממוסדרכוסחולקיסעלסם"ך1,ל6כו6ילמכנסלספק,ט6סיקמרומעדים
ם6יכסיודעיסל6ידעוכיקדלפסוק,ו6סל6יחקרוכסרלתו"ע.
יממונות5"6דו"ח,ו6יקמרי6ין6נו
וכחזו"66כסע"זסי'יט6ותסכתו ד%חרתקנתמכמיסטיינ
יסזמס,ככלסמכוע16ככלססנס,דל6
יודעיןכסר,זסווקף 06סזכירוזמןכלדסוטיוב%לכ6ליד
םממוסנעילתדלת דקמסלמ615טדות
תקנוחכמיס6ל 6כמסממומסתורסכעניןכחקירותדכזסי
מיזכרוכלכך.
וכנידוןדירןמסעדותסי6עלמת6סכתוךמלוםמניסמלסמזקס06 ,ברורלעריסמסיתםמתפסכתוך
מלוםמניסhShבפיכסזוכריםממיסיתם ,נזם נקנו למחלוקת סם"ךוסריכ"םו0יעתס6 ,ך כם6מד
סעדיסקינוזוכרמתיסיתס ,obnnoויתכןססיתסלפניחמםמניס6,יןכ6ןעוותכלל,מסריohבתק
ם%םטניסלחריסמח6סמלמדסדכרהתזרבומסמח6ס,וכממ"כסר"6םכ"כפ"גמי'מ.
6מנסמספסעדיסוקמעו6תסממ6סל6מעכירו6תסמח6סלממזיק,ככרכתכמרק"םריספרקחזקת
מנודע
וכןנ"ימסכססרכינויונסרכלממימסכדיןויםעדיסטמיחסמני,ונוטלםמסמחזיק,
~
"
D
h
כבירורbStנוכעס סממ6סלמחזיק,וכגון ם6מרועדי סמח6סמל 6קמרולטוס 6דס.וכתכ סר"6ם
סטעסדכיוןממיחסכתיקוןמו"למגי ,ד%סזקיקוסומכמיסלכוץולמחותכפניו.וסרטינויונססומיף
דכיוןםל6וכסor)fnsזו  hShמטוסדכיוןדליתליס~ho5למחוייול6מחי6מרינןודקיוכנס,וכיון
ממיתםוקין %לטרוחולמחותכפניו,ל66מרינןזכנס.ע"כ.ועי'כי6ורסכקסטתיעקבכ"כסי'יח.
ח.סגםלסלכםעפ"יסוגיתסגמ'כ"כמז6דוקה%וט6יןמיקסלפימיר6יןלממותבו,וכתכסטורסי'
קמטסיכידמיטלן06 ,סו6מומזקמסורגנפצותעלעסקיממון16ממוחזקגזלןעלמרסידוטס6יןלו
חזקסכס.ועי'דכרימ%י6לת"סטי'רטז":ומס ס6מרטספועליסהלמיס6,יןכוס ממם ,ד6טוסו6
קריךלסלמסכסס ,רקסיסלולמגידלל6ססלינומרססלכנותטס".
וכנידוןדידן מגסלדברי ממערערמסיס סמחזיק " o~hקטם" ססתקוטט עםסטכניס וכמס פעמיס
מזמינוממטרםכגללו,עדיין6יןזסכגדר"סורגנטעותעלעסקיממון",וכרכריסדכרימ%י6ל"6טו
סיסקריךושלחסכסס ,רקסיסלולסגידלל6סמציגומרמסלכנותמס".וע"כנרמסם6סל6ממסכמטך
סלםטניסחזקתותזקס.

אברהםדובלוין.

ממונות

רנה

ב

השאיתלדיון
א .חברה שהתקנון שלהמחייב שתי חתימות בכל חוזהמכירה ,וחתם רק אחד ,האםיש בכח
החברה לבמלהמכירה.
ב .דירה בקומה אחת ומחסן בקומה אחרת האםדינן כ"שדה אחתן.
ג .גדרהדין"עיילונפיקאווזי".
ד" .דברשאינומסויים" ,גדרו.

תשובה
א .סרמכ"סט5מין פ"סס" :6עכר ועמסטל 6מדעתתכירו ולח"כמודיעווכו'וממכיסלמעטיוס"ז
פעורוקיןכלסדכריסס6ל1פריכיםקניןh~hכדכריסכ%ד.וכמל"ממססכיך דעת סמסרטד"סועוד,
דססכיס ל6ו דוקק6 ,ל5 6פי' טתיק ול 6מימםקרינן טססכיס לדבריו דסתיקס כסוד6ס דמיך.
וסמסריכ"לת"6סוףכללסחולקכוסדל56מרינןכוססתיקסכסוד6סדמיך.ומסרימ"טסי'קיככתכ
דל5תרמעטם6פי65מרדכריספמוריסטסו5מתרכסל6ומידיסו.6ודייקמסרמכ"סדל6כדכריוד6ף
ל6חרמעטסמסניobממכיסלדכריו.עכת"ד.וכממ"עסי'קעומ"קלדכתכדסכ6טתיקסל5וכסוו6ס
דמיך,די"לדטתק מקמרדככרעט5וסוול5סיסכידולטנות.ע"כ .מכו6רכדבריודלפני המשטסגס
סממ"עמורסדטתיקס כסוד6סדמיך.ועיי"םכט"ך p"Dכדדסכי6טו"תדבריריכזתסי' קלד oh3
סטותףססכיסדכתכ 5חרסקניסדממני.וכערוךסטלחן טססעי'לכד6פי'ססכיסטל6כפניומסני

עיי"ם.

וסנהממ"כמר"מדכסודיעולח"כוסמכיסלדכריודמסניאפי'כטתיקסלדעתסמסרטד"סממוסוסוס
כסוד6ס,סיסמקוס ~מרדוסדוקאסיכךדל5סתנסכתחילס ט%יעטס ,רקעכסמל6מדעתחכירו
ולח"כסודיעווטתק6,מרי'רסוסכסוד5ס6,כלסיכךנשתנסכתחילססל6יעטסו6עפ"כעטס6 ,פטר
לומרד6ז% D"1bSסוסטתיקסכסוד6ס6.נלעי'ככנס"גסי'קעו5ותפ5טכתכוז"ל:וססכיסלדכריו
י טסטכמסמועלת  06 qhמתרסבווכו',וכןראיתילמסרייךסי' ק %טכתכ6פי5מתנו
וכו',ירססל
כתמי%וכו'וסוויעלשותףונתרפסמסני.ע"כ.
וכנדוןוידןנר6ס~cvידעדג'תתסלכדווטתקסוסכסודקתשהמכיסלדכריוו6ףלססמ"עדם"לדסכ5
סתיקסל6וכסוד6ס,מיינודוקאטסודיעולאחר סמעטסוטתקדליןר5יסמטתיקתודליןכידולטנות,

רנו

פסקידין-ירושלים

36ל 06מודיעוקורס סמעטסוטתק6זודקיסוסכסוד6סדסריכידולמחות"61,ככיוןדם'ידעורקס
סחוזססיסכידו למחות ,וגס לומר לעו"ד טסו 6מיופם כחו  hSלקטר סחוזס ,ומתיקם כסקי סוס
כסוד6ס.ועוד,דכיוןטסעו"ד חתםוקיסר 6תסחוזסוסו0יףטתתימתג'מחייכת 6תסחכרס,וסעו"ו
סו6טלוחופלם',סויסמכמס3כתכ,ומסנילדעתסט"ך,ו6ףטל6סיתםססמכמסכפניג',וכמומכתה
מערוךסטלחןסוכ6לעיל.
ידוכסהיטריםח"ג
וקין5מרדכיוןדידעדל6מסניחתימתסלחו%ןטתקוקיןמתיקםכזוכסידפס,עי
סט5הרהמהכרססהחייכיותר הססטסחכרסמקמרה ,וטמעווטתקו ,וכתבע"ז
סיגמסיסהמטסכי
סדו3כמיטריסוז"ל3:וד6ים6ריתימר6לhSיעמועולסול6ממידיח"וכסיס3כונתסלססכיסוממילך
ןיוזריסת,קסכמ"גמט51כססכמסממסוממ,ייליס (סי,רסיסמסמר5.טיס,עג"ל,.ננזו"ד
סיי
מלסמכרסססו6מיופסכתמלם'כת3וקיסר6תסחוזסוכתכטחתימתג'מתייפת6מסחירה,
~"1SOt
רפסדסמכרחלגסכחתימתס6מד.
ודקינ
ב.עייכנמו"יכ"מעזכד"סל6עייל,וז"ל :דקדק סרט6"3ז"לדפסיםד6מרי'3קדוםיןכזכמכרלו
ע"רסדותכעטרמזינותכיוןטסחזיק nnhsממן קנסכולןו6מרי'hSטנו 6ל6מנתןדמיכולןוכו',
מייפי3דל6עיילונפיקקזוזיוכו'.ולע"פדכעלמ6כטיס6חתקנסכולן,סכ6דטדותמחולקותנל6קני)
עדטיחןדמיכולן6וק5תדמיםעלכל6מתוקחתוכו',וכןדעתסר"36ד,ע"כ.
"6ככנידוןדירןל6קנסעדטיתןגסדמימממסן6,ףדל6עיילונפיקקזוזי.ועי'כממ"עסי' ק35ס"ק
ט דדעת סע"ם ד3סמוכות  tttsfקנס 6ף ד%נתןדמיכולן"51.ע ס6סדירסומחסןכקותוכנין רק
י
תקומותמלוקותזומזו ,ס6סמיקריסמוכומזסלוס.וססמ"עתוי
קום"לד6ףכסמוכותbSf~5fקנסעז

נסיק

טיתןדמיכולן.
ויםלדוןדכנידוןדידן לפטרדמקרי טלס 6מת,דסרי כסקנססדירס קנסזכות כקרקע ,דככל3ית
מטותףסרי מסטותפיסגס כקרקע"61 ,כקנסזכות כקרקעגסעכור סמח0ן"6,כ6פמררסוסטדס
6חתממט,וכטעטסחזקםכתירססריוכסכקרקעגס ממחסן"61,כקנססכל.ונ"עכוס.
עבוי
ולפטרעודד6סל6פירטוכטעתנתינתממעותעכור מס ססמםלמיס"6כלפטרדטילמומקנתערור
סדירסומקלתעכורסמחסן,ועי'3נמו"ימנ"לטכתכוז"ל :עדטיתןדמיכולן16ק5תדמיסעלכל6חת
ו6תת,ע"כ"61.כככס"גדל6פירסוכנעתנתינתסמעותלפטרדסוסכנחנוק5תעלסדירסוקלתעל
סמחסןיו6זקנססכל.
ג.וממ"כ ס"36דטליע" 6ד6סbSסילסמקונסכלמעותיוסריל 6קנס 6ל 6מעותיווממחסןל6
כגגי
םלדון3זס.ו6ף 06נימקדל6קנססמחסןמטעסדעיילונפיקקזוזי,לפיממ"כסרעק"36סגסות
קנס,י
כמי'ק5מעי'ידיעתסרט6"3דכעיילונפיקקזוזיbSקניזסרק 06ממך16סתזיקהפניו36 ,לS"bלך
מזקוקני קנס 6ףדעיילונפיקקזוזי,עיי"ט.וכנידוןדידן מסמוכרנתן ממפתחלקונס ומקונס עטס
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רנו

תזקס,ודקיהו"לכ"6ללךמזקוקניוקנהסכל.ועוד,עיילונפיקלזוזיזהרקohתכתוכיוס המכר6ו
כיוסטקבעולפרעון ,ודוקק כטתבעוכ'פעמים,עי'כסו"טסי'ק5סעי'טז"61 ,כ על סת1כעלמוכיח
מתשעוכזמןכדין.ועי' רמ"6סי'רלתסעי'ג דל6חרטנקנס המקחנקמן סלקתלומרטנתןממעות.
יכסטרר6יה.וכנידוןדירןדהעכירוסדירסכמינסלע"סהקונס,
ועי'כנתה"ממסמ"קסדסרמ"6כייר
ולמ"כגסע"סמקונהסחני,הוה ~קורהנסטררסיס"61,כהלוקחנקמןלומרטנתןכלהמעות.

ד.וממ"כ ד6ס מכרמחסןול6ייחדלו6יזסמחסןהוה דברם6יגומסוייס,ומשחר1הקגיןעלהמחמן
היה עםהדירססוהכקני 6ת וחמור דל6קנה.עי' כטמ"עסי' רט ס"קכדוס רק  06המוכרידע
והלוקחל6ידעfh,ל6קנהדל6ממכךדעתיהדלוקת6,כל5סהמוכרוהלוקחל6ידעו6,מרינןדגמרו
ומקנילהדדי.ועיי"םכם"ךO"Dכדחולקכוס.ולפי"זבניד"דהרישנימסל6ידעוול6הוהממוייסכטעת
הקנין"6 ,כלדעת הממ"עקנה ,דגמרוומקני6הדדי.ו6ף לדעתהם"ך ד6ףככה"גמיקרידכרט6ינו
מסוייסול6קנה,לפיממ"ככנתס"ממי'רגמ"קח,כניד"דקנההדירס ,דכתכטסד6ףלקלוסמוכרין
דקני 5תוחמור bSקנהזה רק  obקנהכקנין סודר6 ,כלכמקנהכקנין חזקם6יןקנין ~nhoת5י
כחכירו,דכביטול הלחד ל 6נתבטלתכירו,ול"ם לומרמיגו דקנה זה קנה זה ,מם"6ככקנין מודר
דכחליפימניהסמקנהלומסודר6מרינןמיגווכו'.ע"כ.וכניד"דהקניןהיהע"יחזקהומסירת ממפתח
ול6כקניןמודר,וקיןקניןהמחסןתלויכקניןסדירה.

ומהטסכי6כטסהגרם"ם ד6סיםהכדלגדולכין מדהלמדהל6סמכךדעתיה6 ,כלכח5י מדהם6ין
ןמלקזהלחלקזהסמכךדעתיהומהניהקנין,וכ"כהמחנ"הוכיסמי',6ע"כ.נר6סדוה
סכדלגדולכי
כוונתהמגולעוזכזכיםפ"גה"מוז"ל:ומסמסק' סר6כ"דוכו'6bbhמרינןלסיפקדמיך דמהליכיח
י חלק כמדה ,מכלמיןהכתיסכמיספקני סםוכית 6חד ממס כחלקמן סטרה ,מט"6כ
ככתי מהל
םסדותוכרמיסגנותופרדמיסכרכותמיסוכו' ,וספדה 610
ברישך קרקעמנכסימים כסס כמהמיני
מיןמןהמיניםוכו'.היינוד6סהכלמין6חד"51לדמויםסס5,יןכזסחסרוןטלדכרסלינומסוייס ,רק
5ס6ינסטויססוהכסנימיניסו6זהוהדכרם6ינומסוייס.ועיי"םכמחנ"הטסוכ6לעילסדןכמקנהכית
וb~bטותףוקיןלוhSbח5יכית,דסמו6להיהמקדדלומרטסמתנהכטלהכיוןדהוהדכר
וסוכררטילינ
"קינומסוייסטליןחלקוטלהנומןמבוררכלזמןסל6חלקו,וקין6דסמקנהדכרם6ינומכורר,וכממ"כ
המהרי"ט מו"ממי'כג ,ודחס המחנ"ה דה6דלין מקנה דכרטחינומסוייסל6ו מטוס חטםכרירם.
ותדע ,ם6ס6מרתנומנסלפלונינותגיןלע"פטל6סייסהמנסוכו'6,ל6נרשהלע"דמל 6וכו'hSb
רי
שמ
דברממינו
ללברר מקחווכו'6 ,כלכמקנסמידי מ
נמדהטסיתוכיו"כם6יןמיגוטוהד6ז6יןהלוקחיכי
מוס6ין טעםלמוכרכדיטיוכללדחותללוקחוכו',ושיןקפיד6כזהיותרמחכירווכו',דגכיסדותלעולס
ימ65כהסקפיד6כרוחות,טזהרו5הכמערבוזהכמזרח.ע"כ.וזפנר6סכונתהמגדלעוזספיתמבתי
קונסטמיןסכתיסטוההו"51,6לדהוהטויסלגמרי.
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ולפי"זכנידוןדירן 06כלסמחסניס בקומתסמחמניסמויס,וכמו ס6מרס*קח~ bSמטנס 6יזס
מחמן,סריטססטויס"6,כל6סוסדברם6ינומסוייםוקנס.
םדסיכ6דקנסדברממוייסעםדכר
ופנסכתויתכיחיוחקיו"דת"כקונטרסבחרוןסל'פסהסי'יכחיי
טסינומסוייסקנססכל,וסותעפ"יממ"כסמם'6ממכירםפי"6ס"ככמיסקנסעלמו hS06יערסדכר
פלוניימןמנסממליתול5דקסומחפיתולכסכנגדו,יסו6ילוסקרםקנסדליןhn~nDhכמקדם6ףוכנגדו
קנס.וסכינ
ןרסיסמסויתסרפכ" ,6ור%כמסריספדו6ססי'נמכתכדסקדםקנסושכנגדול6קנס,
עיי"םדפקנימקני6תוחמורוקיי"לוקנסמהלסוכןכמוכרום"%לעסדכרסכ6לעולסוקיי"לדקנס
רקסדכרטכ6לעולס,דסתסל6וכרקניןסוt~han,6כ6סמכת6מקניןסו6טוכוכרקניןסו6רקhSt
ןסו6ילוכמקלת דעתו לסקנותוממןדעתיס נמרומקניסכל .וס"ס כמקנס דכר
נמרכדעתולמיינ
ומסוייסדקנססכל.עכת"ד.ועי'מערסממפטסי'רז.6p"D
ממוייסעסדכרטווינ
יהושעווייס.
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