חבל נחלתו
והמתווך מצייר את ההתקשרות ביניהם
כאחריות להבאת בנאי ותו לא ,ולעתים
אינו משתכר מכך אלא 'עושה טובה' לבעלי
בתים הנצרכים לעבודות קטנות ,ומביא
להם בנאי ,ואילו בעל הבית שסיכם
בכלליות עם המתווך והבנאי נראה כמעסיק
של שניהם וכש"כ עם מצטרפת 'עשיית
טובה' בין המתווך והבעל הבית.
נראה על כן מן הראוי שלפני כניסה
לבניה וכד' יסוכמו הדברים היטב בין

הצדדים מי השוכר ,ומי השכיר ,מה מוטל
על כל צד לעשות בעיסקה ,ולמי כל אחד
צריך לתת דין וחשבון.
ביחסי מתווך – בעל הבית כפי הדרך
האחרונה ,נראה שאין בעל הבית יכול לכוף
את המתווך לאסוף את שאריות הבניה של
הבנאי ,והמוציא מחבירו עליו הראיה .ולכן
בפועל בעל הבית שהשאריות נותרו בחצרו
ַ
יאלץ לסלק את הפסולת.

סימן נה

שאלה

אונאה וביטול מקח

ילדה קנתה מכספה סוג נעלים עם
גלגליות במאתים וחמישים שקל מאדם
פרטי שקנאן בחו"ל לילדיו והתברר שהן
קטנות מדי ,ולכן העמידן למכירה .לאחר
שבועיים הנעלים התקלקלו .בבירור של
הורי הילדה עם היבואן של הנעלים התברר
שלא משתלם לתקן את הנעלים ,כמו "כ
התברר שמחיר נעלים חדשות מאותו מין
בארץ הוא כמאה וחמישים שקל .האם
המקח קיים או בטל?

תשובה

א .במסכת גיטין )נט ע"א(Ð zehertd" :
cre .oilhlhna xknn oxknne gwn ogwn
xak :dixa wgvi axl dcedi ax iegn ?dnk
xak ,ay xak :xn` `pdk ax .ay xak ,ziy
.xyr xak ,ryz xak :`pz `zipzna .ipnz
`nrhe .ditxeg itl cge cg lk ,ibilt `le
meyn :opgei x"` awri xa `a` x"` ?i`n
x"` dpei x"` ?dnk cr ozerhe ...eiig ick
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."lecbk ,zezy cr :`xif
ומפרש רש "יi`c Ð eiig ick meyn" :
`le ipefn dil ipafn `l `piaf dipiaf e`l
 ."dipin ipafנראה מהגמ' ורש "י שתקנה זו
היא לצורך קטנים הנצרכים למשא ומתן אך
לא לצורך סתם קטנים שיש להם הורים
המפרנסים אותם ,וא "כ קניה של ילדה כלל
אינה חלה.
וכך כתב הרשב "א )גיטין נט ע"א(`d" :
xknn oxknne gwn ogwn zehertd opzc
jklide ,eiig ick meyn `nrh 'nba `pyixt
`xknn exknn oi` `texht` 'il zi` i
mxtx xn` dy`d z`ivn idliya 'ixn`cke
my yi la` `texht` my oi`y `l` epy `l
`oxknn oi`e gwn ogwn oi` `texhet
."xknn
אולם במקרה דנן ,ההורים מודים
שהקניה היתה על דעתם ,ועל כן הם אלה
שקנו את הנעלים אם כי ע"י הילדה ,ולכן
יש להתייחס לקנין ככל קנין רגיל) .ונ"מ
למעשה היתה אם הנעלים היו נאבדות קודם הגיען

סימן נה

―

לבית המשפחה ,ואכ"מ(.
ב .צריך לדון האם אין כאן ביטול מקח
מצד שהמוכר העלה במחירן ומכר במאתים
וחמישים שקל כאשר אצל היבואן הן
עולות כמאה וחמישים שקל בלבד.
כתב הרמב "ם )הל' מכירה פי"ב הל' ד(:
",`edy lka zezyd lr dxizi diipedd dzid
dhext zegt miynga miyy dey xkny oebk
`le utgd xifgdl leki dp`znde ,gwn lha
xefgl leki epi` eze` dp`nd la` ,llk dpwi
`oi` gwnd lhay t"r`e ,lawe df dvx m
xzi diipedd didzy cr xifgdl aiig dp`nd
."dhext lr
ובמקרה דנן לכאורה האונאה גדולה
יותר משתות.
אולם נראה שמצד זה אין הקונים יכולים
להחזיר את המקח שכן בהלכה הבאה שם
פסק הרמב "םxefgl el didi izn cr" :
ick cr ,gwnd lhal e` diipedd reazle
dfn xzei ddy m`e ,eaexwl e` xbzl d`xiy
`."xfeg epi` miz`na d`n dey gwl elit
וכאן כבר עברו שבועיים ורק אח "כ
ההורים בדקו ומצאו שאצל היבואן זה
עולה כשלש חמישיות מהסכום ששלמו.
והרי אותה בדיקה יכלו לעשות מיד אחרי
הקניה או אף לפניה וא"כ אין הם יכולים
לטעון שנתאנו אלא סברו וקבלו במחיר
גבוה.
סיבה שניה שאין בכך ביטול מקח מפני
שאין זה ברור שהמוכר קנאם במחיר פחות
ואולי הוא קנאם בחו "ל ביוקר בהתאם
למקום בו הוא קנה ולזמן ,ובהחלט יתכן
שקודם נמכרו נעלים אלו בישראל ביוקר,
ועקב שינוי ה'מודה' או שליבואן יש כמות
גדולה שהוא מעוניין להיפטר ממנה ,הוא
הוריד את המחיר וא "כ אין המחיר קבוע

אונאה וביטול מקח
עתה למחיר הנמוך אלא המחיר תלוי בכמה
גורמים ואין לראותו כאילו שערו קבוע.
עולה שמצד טיעון זה אין הקונים יכולים
לבטל את המקח אפילו הם מרגישים
שנתאנו.
ג .הצד השלישי שצריך לבדוק הוא ביטול
המקח בגלל מקח טעות .קלקול של מקח
אחר שבועיים מקנייתו ללא סיבה מספקת
נראה כמקח טעות .אין אדם קונה פריט
כזה לשבועיים .כך כתב בשו "ע )חו "מ סי' רלב
סעי' ו ,ז(:
"men `edy dpicnd ipa eilr enikqdy lk
enikqdy lke .oixifgn ,df gwn ea mixifgny
m` `l` ea xifgn epi` f"d ,men epi`y eilr
bdpn lr ,mzq ozepe `yepd lky ,yxit
.jneq `ed dpicnd
"mly xacd `l` gwel epi` ,mzq gweld lk
zpn lr :xn`e xkend yxit m`e .men lkn
cr ,xfeg df ixd ,mena ilr xfeg dz` oi`y
,gweld legnie exknna yiy mend yxtiy
`df gwna `vniy men lk :el xn`iy cr e
,eze` izlaw jke jk cr einc zgetd
ea el lgeny xacd rcil jixv lgendy
."d`pe`d yxtnd enk ,eze` yxtie
וא "כ לכאורה ,מצד זה יכולים הקונים
להחזיר את המקח לבעליו ולקבל את כספם
בחזרה.
ד .ועדיין יש להעיר מקח טעות מחמת
מום שהיה בגוף החפץ הוא דוקא אם היה
בשעת המכירה ,ולגביו הקונה טוען רצוני
היה בחפץ שלם ואתה הונית אותי .ואפילו
לא היה המום במקח ידוע למוכר עדיין
טענת האונאה קיימת והמקח חוזר .אבל
מום שנוצר לאחר המכירה אין הקונה יכול
לטעון על מקח טעות ,שכן המום במקח
נוצר ברשותו.
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חבל נחלתו
כאן המום התגלה רק שבועיים לאחר
תחילת השימוש ,וא"כ לכאורה המוכר יכול
לטעון שהמום במקח התחדש עתה
כתוצאה משימוש לא זהיר במקח .ונראה
שכיון שהילדה טוענת שהשתמשה בנעלים
כדרך שימושן ,והם פתאום התקלקלו אין
לחושדה שטוענת כן רק כדי לקבל את
כספה .וא"כ קרוב לודאי שהמום היה במקח
כבר בשעת מכירה והתגלה כמה שבועות
אח"כ .ודבר ברור הוא שאין אדם קונה
נעלים לשבועיים ,ולא ע"מ להניח את
הנעלים בארון ולא לנעלם ,ולכן מצד זה
נראה שהמום היה במקח כבר בשעת
המכירה והתברר מאוחר יותר והמקח בטל.
וכן מנהג המדינה של אחריות של המוכר
לחפץ שמכר לתקופת זמן קצרה לאחר
המקח ואינו יכול לטעון שהלוקח קלקלו
שלא בטענה מוכחת.

.1
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ה .ועוד ,מנהג המדינה הוא שחפץ
שנמכר שלם לשימוש לזמן ארוך וזמן קצר
לאחר המכירה התגלה בו קלקול ,כגון
נעלים או כלי חשמלי וכד' וכד' מנהג
הסוחרים הוא להחליף את החפץ .מחמת
שקשה להוכיח היכן אירע המום במכר,
וכדי לרצות את קהל הקונים .כאן המוכר
אינו סיטונאי ואין בידו כמה זוגות שיוכל
להחליף ,אך נראה שאין זה מסיר ממנו את
החיוב לנהוג כמנהג המדינה ,אא "כ התנה
במפורש שלא יחזרו אליו על קלקולים
בנעלים והקונה סבר וקיבל .אבל בסתמא
הוא נגרר אחר מנהג המדינה.

מסקנה
על המוכר לקבל את הנעלים בחזרה
ולהשיב את הכסף להורי הילדה .1

הערת הרה "ג אביגדר נבנצל רב העיר העתיקה :פחות דמי שימוש לשבועיים.

