
ר ראשון. פ  ס

ר כ מ  על ה
 ובו הקדמה ושבעה שערים.

 ד־ןקדמד־־ו.

 מונחי המכר.
ן היוצא מפי אחד הצדדים לשם עשית  הצעה(איג׳אב). 101• הצעה היא הדבור הראשו

 הקבין, ובה מוכה הקבין.

 קבלה(.קמל). 102• קבלה היא הדבור השבי היוצא מפי אחד הצדדים לשם עשית הקבין,

 ובה בגמר הקבין.

 קשר(עקד). 103• קשר הוא קבלת דבר על ידי שבי הצדדים והתחייבותם לקיימו, והוא:
( 1  הצטרפות הצעה וקבלה.

ת היא מעשה הקשור של ההצעה והקבלה זו עם זו כמשפט, ו ר ש ק ת  התקשרות 104• ה
 (אנעקאד). 1

 בדרך שיש בו משום גלוי תוצאות בנשואיהן.
ל המוכר  (הנשואים: ׳הממכר ותמחיר. וזתזצאה: •בעלות !הקונ׳ה בממכר !ובעלותו ע

 במחיר).

 מכר(ביע). 105• מכר הוא החלפת בכםים בבכסים, ויש שהוא בקשר, או שאינו בקשר.

 מכר-שנקשר 106• מכר־שנקשר הוא מכר שנקשר על הדרך האמור, ובחלק לשלם,
 (ביע מנעקד). 1

 נפסד, קיים ותלוי.
, , r 1 .  מכר־שלא־נקשר ״

 (ביעע׳ירנלנעקד). 107• מכר־שלא־נקשר הרי הוא מכר בטל.
 מכר-שלם 108• מכר־שלם כלומר, מכר כשר, הוא מכר שהוא כדת וכדין בעצם

 (ביע צחיח).
 ובתואר.

 מכר-נפסד 109• מכר־נפסד הוא מכר שעם היותו שלם ביסודו אינו שלם בתאריו,
 (ביע פ׳אסד).

 כלומר, מכר־שנקשר בעצם, אך אינו כדין מפאת איזה מתאריו החיצונים.

 (ביע באטל). 110• מכר־בטל הוא מכר שאינו שלם בעקרו.

 מכר־תלוי 111• מכר־תלוי הוא מכר שזכותו של אחר תלויה בו, כגון, מכר על ידי
 (ביע מוקזף).

 מתערב,
C . A . 176/34 7 Rot. 16! — י) עיין: בלקהרד ב. איאד 

C A . 254/40 8 P . L . R  קליין נ. רוק — 134 .



19 . : פלרכחי הפלכר ה ט ד ק  ה

 112.» מתערב •הוא מי שעושה קנין בנכסיו של אחר שלא ברשותו כדין• 5*?לי/

יב מכר־קים  113• מכר־קיים הוא מכר שאין זכות אחר תלויה בו, ונחלק למכר־מחי
 , (ביע נאפ׳ז).

 ולמכר״שאיברמחייב.
 מכר־־מחייב

י (ביע לאזם). ה ר ל ר ו ב מ ץ ע א  114• מכר־מחייבהוא מכר קיים ש
 מכר• שאינו

םז.

• ?׳חיריבלא?י ה ר י ר ו ב מ ש ע י ם ש י י ק ״ ד כ א מ ו ה  מכר־שאינו־מחייב '
ה ברירה(חיאר). ח ו י ר מ ע ש ב  116• ברירה היא זכות הבחירה, כפי שיבואר להלן .
 מכר־לצמיתות

 117• מכר־לצמיתות הוא מכר מוחלט. (ביעבאת).

 118• מכר־חוזר הוא מכר שיש עמו תנאי של החזרת הממכר על ידי מכר-חוזר
 , . , , (ביע בלופ׳א).

נו  הקונה, לכשיחזיר המוכר את המחיר. הואיל והקונה רשאי להשתמש בממכר, די
נו כדין מכר  כדין מכר כשר. .ומחמת האפשרות שביד כל אחד מהצדדים לבטלו, די

( ן הקונה רשאי למכור את הממכר.1  נפסד, וגם דין משכון לו, חואיל ואי
 119« מכר־חוזר עושה־פירות הוא מכר חוזר, שי שעמו תנאי שישכור מכר-חוזר

 עושה־פרות(ביע
 המוכר את הנכסים המכורים. באלאסטע׳לאל).

 12.0. ארבעה מיני מכר הם, ביחס לממכר: המכר למיניו.
 מין ראשון הוא מכירת נכסים במחיר,׳ והואיל והמכר הזה הוא השכיח

: מכר, סתם. ו  ביותר, קוראים ל
א: החלפנות. ן שני הו  מי

א: החליפין,  מין שלישי הו
א: המכר־המוקדם.  מין רביעי הו

 121• חלפנות היא מכירת מזומנים במזומנים. חלפנות(צרף).

 122• חליפין הם מכירת דבר־של־ממש בדבר־של־ממש, כלומר, החלפת חליפין
 י (מקאיצ׳ה).

 נכסים בנכםים־שאינם־מזומנים. ־"" "'־'

 123• מכר־מוקדם הוא מכירת המאוחר במחיר המוקדם, כלומר, קנית מכר-מוקדם.
 דבר שמםירתו לאחר מכאן, על מנת שישולם מחירו במוקדם, מיד.

 124• הזמנת־אומן היא עשית חוזה עם אומן לעשות דבר. האומן ־הזמנת-אומן
 י (איסתצנאע).

 העושה קרוי מקבל ההזמנה׳ המעשה - מזמין׳ והחפץ שנעשה - מהמן.
. .  125• רכוש הוא כל שרכשו האדם, אחד דברישל־ממש ואחד דבר .

 רכוש (מלק).
 שבהנאה.

) עיין: פסקי הדין בהערה לשער שביעי פרק ששי.  ו
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׳ נכסים הם כל: שהאדם מתאוה לו מטבעו ואפשר לאצרו לעת הצורך, 1 2  כםים (מאל). 6

 והם בוללים את המטלטלים ואת הבכסים־שאיבם־נדים. י)

: דברים הכשרים לפי הדת. •ונכסים  נכסי־בעלים 127• נכסי־בעלים * תרתי משמע
 (מאל מתקאום).

 שזכה בהם אדם.
צד? הדגים שבים אינם נכסי בעלים. זכו בהם על ידי ציד, נעשו נכסי  כי

 בעלים. *)

 מטלטלים 128• מטלטלים הם דברים שאפשר לטלטלם ממקום למקום, והם כוללים
 ימנקול).

 מזומנים, כלים, בעלי־חיים ודברים שבמדיה ׳ושבמשקל.

ר 129• נכסים־שאינם־נדים הם דברים שאי אפשר לטלטלם ממקום למקום י , ? ם ( י ד  ב

• כגון בתים וקרקעות, הנקראים מקרקעין. ( קיל  5נ

הם: הזהב והכסף.  מזומנים(נקי). 130• מזומנים - מזומן, לשון רבים, ו

 כלים(ערוצי) 131• כלים הם חפצים מעין הדברים שבםחורה, אריג וכיוצא בהם, חוץ

 ממזומנים, בעלי-יחיים ודברים שבמדה ושבמשקל.

ן י  דברים-שבכמות 132• דברים־שבכמות הם כל שכמותו נקבעת במדד. במשקל, במנ
 (מקז־ראת). ז * י

ן ושבאמת־מדה. י  ובאמודמדה, וכוללים את הדברים שבמדה, שבמשקל, שבמנ

. 133• דבר־שבמדה הוא כל שמודדים אותו במדה. ( ל , פ  (כילי, מ

 ףר-שבמשקל 134• דבר־שבמשסל הוא כל ששוקלים אותו במשקל.
 (וזני, מוזון). 1 1 י

 25*מד^ 135• דבר־שבמנין הוא כל שמונים אותו במנין.
 דבר שבאמת מדה _ _ , ,

. 136• דבר־שבאמת־מדה הוא כל שמודדים אותו באמת מדה. ( ע ו ר ז  (זרעי, מ

 מסוים-במצרים 137• מםוים־במיצרים הוא נכסים־שאינם־נדים, שאפשר לקבוע בהם את
 (מחדוד).

 מצריהם וגבולותיהם.
, , 1 ר (  בלתי-מסוים (

 (משאע). 138• בלתי־מסוים הוא דבר המכיל חלקים שאינם מסוימים.
 חלק־בלתי־מסוים

 (חצה שאיעה). 139• חלק־בלתי־מסוים הוא חלק החל על כלל הנכסים המשותפים.
ק הוא כל שאין בו הבדל נכר ביחידותיו. מין(ג׳נס).  140. מ

0. 74/27 4~£.> ) עיין: הבנק הכללי ומוסד הלואר. וחסכון נ. רושם החברות— 1458̂.  ו

 * ״...ויכל !מה שנהוג להיות יעובד לסוחר, בין ׳שהוא דברתשל־ממש, או דבר !של הגאה, או זכות,
 הרי זה בבחינת נוכ׳סי־בעלים״, (קובץ הדיון האזרחי, סעיף 64 כפי שתוקן ביום 28 ניסן 1330, ©ימן 2.

 דםיתוד חלק •ששי, דף 654).
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׳ ף ף ! ״ י ״  141. אכסרה היא מכירת דבר לפי *מד. *
ז מגאזפה). ! : -

.(wçpS • ד ז ד ל א ו ש ת ו ש י ר ו ת ר ב ו ב ע ! ת ? ו פ ז ן א ד י ,  142. זכות־דרך ד

• (חקתשךג)א.ה ע ו ד י * י י 3 י ? ו י ת פ 1 ר ? ה י נ מ  143. זכות־השקאה היא זכות זןםתפקייג מ

 144. זכות־שפיכה היא הזכות שישפכו מי השופכים וינטפו מי הגשמים זכות-שפיכה
 , י T T ! (חק מסיל).

 מהבית ולחוץ. ־ '•'

 145. דברים־דומים הם כל שיש למצא כמותם בשוק שלא בהפרש נכר דברים-דומים
 r (נלת׳לי).

 במחיר.

 146. דברים־שאינם־דומים הם כל שאין למצא כמותם בשוק, או שיש דברים-שאינם־
 דומים (ןןיימי).

ג דוגמתם בהפרש נכר במחיר.  להשי

 147. דברים־שבמניךדומים הם דברים־שבמנין, שאין בהם כל הפרש דברים שבמבץת

 במחיר יחידותיהם, וכלם בבחינת דבדינדדומים. מתקארבה).

t ״ דברים שבמנין n 

 148• דבדיםי־שבמנין שאינם־דומים הם דבריכרשבמנין, שיש בהם הפרש שאינם^דומים

 במחיר יחידותיהם, ופלט בבחינת דבדיכדשאינם־דומים. מתפאותה).

 149• גופו־של־מכר כלומר, מהות המכר, הוא החלפת נכסים בנכםים. גופו־של-מכד
 ""־י , , (רכן אל ביע).

x .בשם גופו של מכר, מכנים גם את ההצעה והקבלה, משום שהן מודות על החליפין 
 דבר שעליו

 150• דבר שעליו חל המכר הוא הממכר. (מחלמאלביע).

ש ממכר (^ביע) י עד למכירה. ומאחר ש ו  151• ממכר הוא דבר־של־ממש קבוע שנ
 להשתמש רק בדבד־של־ממש, והמחיר אינו אלא אמצעי בלבד להחלפת הנכסים,

 נמצא שהממכר העיקר במכר.

י בחיוב. מחיר(ת׳מן).  152. מחיל הוא שויו של הממכר, והוא דבר התלו

נקבע על ידי שני הצדדים מתיר־נקצב  153. מחיר־נמצב הוא המחיר שפורש ו
 י (תימן מסמא).

" x 'מרצונם על פי הסכם הדדי, בין שהוא מכון לשוי האמיתי ובין שהוא פחות או יותר. '־' יי 

. (קימת) י ו ל דבר. ש י הוא ערכו הנכון ש \ י 154* י שו  ן
 155. חלף־המחיר הוא דבר הנמכר במחיר. (מת׳מן?.חיד

ו של חוב והארכתו לזמן ידוע. ארכה(תאג׳יל). נ ת פדעו  156. ארכה היא דחי

 157. ארכה־לשעורים היא הארכת חוב על מנת לפרעו בזמנים שונים ארכה־לשעורים
 (תקסיט).

 וקבועים. ^ . י י
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 חוב(יין). 158• חוב הוא צד החיוב המוטל על האדם.

 כיצד? חוב של כו״כ גרש, או כו״כ גרש שאינם בפנינו, ומכסה מסוימת
 •מתוך כו״כ גרש, או מתוך פרי תבואה שבפנינו, עד שלא היתיה חלוקה. כל אלה הם

 בבחינת חוב.

 159• דבר־של־ממש הוא דבר קבוע ומוחש.

 כיצד ? בית, סוס וכסא, או כרי חטה וצבור מעות שעל המקום, כל אלה הם

 בבחינת דבר־של־ממש. י)

 160• מוכר הוא מי שמוכר נכסים.

 161• לוקח הוא מי שקונה נכסים, קוראים לו גם קובה.

 162• הצדדים במכר הם המוכר והקונה. קוראים להם גס מתקשרים.

 163• חזרה ממכר היא בטול המכר מרצון.

 164• רמאות, לרמות.

 /1 165• אונאה גסה, להונות בשעור ידוע. בכלים — עד כדי טעות בחצי

 עשירית ויותר, בבעלי־חיים — עד כדי עשירית ויותר, ובנכםים־שאינם־נדים — עד

 כדי חמישית ויותר.

: בעוד שהמלה ״כלים״ מוציאה תמיד את הנכסיכדשאינם־נדים, את  הערה
 בעלי־חיים והדברים שבמדה ושבמשקל, יש שלא ישתמשו באותה מלה אלא
 להוציא את בעלי־החיים והנכםים־שאינם־נדים בלבד. לא נזכרו הדברים שבמדה
 ושבמשקל בסעיף 165 של המגילה, מפני שהכלים כאן כוללים גם את הדברים

 שבמדה ושבמשקל. (כזאת קבעה ועדת המגילה.)

 ישן(קדים). 166• ישן, הוא כל שאין אדם זוכר ראשיתו.

 דבר־של־ממש
 (עין)•

 מוכר (באיע).

 לוקח (משתרי).

 הצדדים במכר
 (מתבאיעאן).

 חזרה ממכר
 (אקאלה).

 רמאות (תע׳ריר).

 אונאה־גםה
 (?׳בן פאחש).

 ) עיין: הכנק הכללי נ. רושם החברות׳ לעיל.
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 פ1ער ראנטרן.

 על קשר המכר
 ובו חמשה פרקים.

ק ראעח־ן. ר  פ

 על גופו של מכר.

ד . קשר חמכר, ׳ -  ד
 167. המכר נקשר בהצעה וקבלה, כיצד?

׳ שמושבבטויים ם י ו ל מ ׳ ג ד ה נ י מ פ  168. ההצעה והקבלה הן הבטויים שהשתמשו בהם׳ ל
 לשם בנין המכר, ובהן נחתך המקח. מקובלים•

 169. לשם הצעה וקבלה ישתמשו על הרוב בלשון העבר. זמןה״עבר״
, , , נוהג על הרוג. , 

צד? מוכר שאמר ללוקח: ״מכרתי לך במאה גרש״, ואמר הלוקח:  כי
/ או.הלוקח הוא שפתח ואמר: ״קניתי״, ולאחר כך אמר המוכר ״מכרתי״, , תי י  ״קנ

 הרי נקשר בזה המכר.
ן המלה ״מכרתי״ היא ההצעה, והמלה ״קניתי״ — קבלה, ובמשל  במשל הראשו

 השני המלה ״קניתי״ היא ההצעה, והמלה ״מכרתי״ — קבלה.

״ או ״הקניתי׳< ובמקום כר: ״נתתי  הוא, הדין, אם במקום ״.מכרתי״, אמר המו

 ״קניתי״, אמר הלוקח: ״הסכמתי״ או ״קבלתי״, נקשר בזה המכר.

 170. המכר נקשר בלשון העתיד, כגון ״אקנה״ — ״אמכר״, כשהתכוונו בכך לשון העתיד

 לזמן ההוה, אבל אם היתה הכונה לזמן העתיד, אין המכר שלם. לזמן״הוה.
ד״ כגון איןזמןה,/עתידי  171. אין המכר נקשר על ידי בטויי המורה בהחלט על זמן ה״עתי

 , מקשר.
 ״קנה אקנה״ — ״מכור אמכור״, שאין בזה אלא כדי הבטחה גרידא.

 172. אין המכר נקשר אף על דרך הצווי, כגון, ״מכור״ — ״קנה״, אבל

 בשעת הצורך נקשר המכר על דרך הצור, כשהוא מורה על זמן ההוה.

 כיצד? אמר הלוקח: ״מכור לי נכסים אלה בכו״כ גרש״ ואמר המוכר:

 ״מכרתי״, הרי לא נקשר בזה המכר, ואילו אם באמור הקונה ״קניתי״, השיב המוכר:

מר: ״מכרתי, קח״.  ״קנה זאת״ או ״ייהי לך לברכה״ הרי זה כאו

 173. ההצעה והקבלה כשם שהן נעשות בעל פה כך אפשר להן הצעה וקבלה
 ככתב.

 שתהיינה בכתב.
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ל 174. המכר נקשר גם על ידי רמיזותיו הידועות של האלם. י ש י ת ^  י

נה למעשה. והואיל ויש בזה משום נתי  מכי עיי לקיחה 175. המכר נקשר גם על ידי לקיחה ו

' המטרה העקרית של ההצעה והקבלה, והיא ׳הסכם שני הצדדים, קוראים לזה ה נ י ת נ  ו

. ה נ י ת נ ה ו ח י ק ל ידי ל ר ע כ  מ

תן נ  כיצד ו לוקח שנתן מעות מבלי שעמד על המקח ומבלי שדבר דבר, ו
 לו האופה לחם, נקשר המכר.

 הוא הדין אם נתן הלוקח מעות ונטל אבטיח, ושתק המוכר, הרי שוב נקשר
 בזה המכר.

 וכן לוקח שרצה לקנות חטה ונתן לסוחר התבואה חמשה זהובים ואמר:
 ״בכמה אתה מוכר תבואה זאת״ י ואמר המוכר: ״בזהוב אחד הכלי״, ושתק הקונה,
 ולאחר, כשדרש הלוקח את התבואה, אמר המוכר: ״למחר אתננה לך״, ולא היתה
 ביניהם כל הצעה וקבלה, הרי אף על דרך זה נקשר המכר. יתר על כן, אם עלר.
 למחר השער, ועמד בזהוב וחצי הכלי, חייב המוכר לתת לו במחיר זהוב אחד. וכן,
 ליהיפך, אם ירד שער התבואה, אין הלוקח יכול לסרב לקבל את התבואה לפי

 השער הראשון.

/  הוא הדין, אם אמר הלוקח לקצב: ״שקול לי מנה בשר מנתח! זה בכו״כ גרש׳
 וחתך הקצב ושקל, הרי נקשר המכר, ואין הקונה יכול לסרב לקחת את הבשר.

 שניי המחיר 176. הצדדים שחזרו יועמדו על המקח לאחרי גמר הקשר, ושנו את המחיר,
' בהוסיפם עליו או בגרעם ממנו, הרי הקשר החדש שלם. ו י צ י  מ

צד? נגמר הקשר למקח נכסים במאה גרש, וחזרו הצדדים ופסקו המחיר  כי

י שלם.  מאה ועשרה גרש, או תשעים גרש — הקשר השנ

ק טו־כי. ר  פ

 על הקבלה שצריכה להתאים להצעה.

 ה״אמת הקבלה 177. כל שהציע אחד הצדדים ובכל מחיר שהציע, יכול הצד השני לקבלו

 דוקא כמו שהוא, ואין הוא רשאי להפריד, או לחלק, לא את המחיר ולא את

 הממכר.

נה: ״•מכרתי לך בד זה במאה גרש״, הרי אם קבל  כיצד י אמר המוכר לקו

 כל הבד או מחציתו בחמשים גרש.

 כן אם אמר: ״מכרתי שתי בהמות אלה בשלשת אלפים גרש״, וקבל הקונה,

 הרי הוא לוקח את השתים בשלשת אלפים גרש, אבל אין ׳הוא יכול לקחת אחת

 בהן באלף וחמש מאות גרש.



25 . ה ע צ ה ם ל י א ת ה ה ל כ י ר צ ה ש ל ב ק ל ה : ע ׳ ק ב ר  פ

 178. די לה לקבלה שתתאים להצעה מתוך שהיא כוללה. ההצעה
צד? מוכר שאמר: ״מכרתי לך נכסים אלה באלף גרש״, ואמר הלוקח: בקבלד!עת  כי

 ״קניתים באלף וחמש מאות גרש״, נקשר המכר באלף גרש.
 ואילו אם קבל המוכר באותו מעמד את התוספת, חייב הלוקח בתשלום

 חמש מאות הגרש הנוספים.

 וכן, אם באמור הלוקח ״קניתי נכסים אלה באלף גרש״, אמר המוכר:
 ״נתתים לך בשמנה מאות גרש״, נקשר המכר, ויש לנכות את מאתים הגרש.

 179. אחד הצדדים שבא בהצעה של מכירת מספר דברים כאחד, כלומר, הצעת מספר
 , דברים בממכר

י אחד.  בממכר אחד, הרי אף אם פרט מחיר כל דבר ודבר בפני עצמו, אין הצד השנ
 יכול לקבל אלא באופן שהוצע, ולקחת את כל הממכר במחירו •המלא, ואין הוא
 רשאי להפריד את ׳הממכר לחלקיו, ולקחת את החלק שרצה בו במחיר שנקצב לו.

צד? אמר המוכר: ״מכרתי שני סוסים אלה בשלשת אלפים גרש, האחד  כי

: ״כל אחד מהם באלף וחמש מאות גרש״, יכול  באלף, והשני באלפים״, או

 הלוקח לקחת את שניהם בשלשת אלפים גרש, ואין הוא יכול לקחת את אחד מהם

 במחיר שנקצב ליו.

כר: ״מכרתי לך שלש יריעות בד אלה במאה גרש  הוא הדין, אם אמר המו

 היריעה״ ואמר ׳הלוקח: ״קבלתי יריעה אחת במאה גרש״, או ״קבלתי שתי יריעות

 במאתים גרש״ — לא נקשר המכר.

 180. פרט אחד הצדדים את מחירם ישל ׳מספר דברים, ובא בהצעת

י לקבל דבר מן הדברים שרצה בו במחיר שנקצב, נאות השנ  מכירתם אחד, אחד, ו

 נקשר המכר,

צד? פרט המוכר מחירם של מספר דברים, ובהיותו הולך וחוזר על  כי
י ״מכרתי״, אמר: ״מכרתי דבר זה באלף גרש, ומכרתי זה באלפים גרש״,  הבטו

 רשאי •הלוקח לקבל ולקנות את אחד החפצים במחיר שנקצב לו.

. י עו ק טולי ר  פ

 על מעמד־המכר.

 181. מעמד־המכר הוא מקום ההועדות לשם המקח. מעמד־המכר.

• ההצעה, עד ד מ ע מ ? ר ז מ ד ג י ע ד ע צ ה ה ת ע ש מ  182. במעמד־המכ׳ר •הבחירה ביד שני ׳הצדדים >
ו אימתי כהה : ״מכרתי״, א צד ? אחד הצדדים שבא במעמד־המכר בהצעה לאמר  כי

 יפה?

: ״קניתי״, או ״מכרתי׳/• ורק לאחר זמן־ ד י מי  ״קניתי״, הרי אף אם לא ענה השנ

 מה נמלך וקביל באותו מעמד, נקשר המכר. ואף אם נמשך מעמד־המכר זמן רב,

 וארך ההפסק שבין ההצעה והקבלה — אין בכך כלום.
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 183. ואילו אם לאחר ההצעה, ולפני הקבלה, אמר אחד הצדדים דבר, או
 עשה מעשה, המעיד על היסח הדעת, בטלה ההצעה, ולא תועיל מעתה הקבלה.

 כיצד ? אחד המתקשרים שאמר: ״מכרתי״ או ״קניתי״, ולאחר זה עסק אחד
 הצדדים בענין אחר או בשיחה אחרת, בטלה ההצעה, ואין המכר נקשר לאחר

 מכאן על ידי קבלה.

 184. אחד הצדדים שבא בהצעה, וחזר בו ממנה לפני קבלתה על ידי
 השני, בטלה ההצעה, ואין המכר נקשר לאחר מכאן על ידי קבלה.

כר: ״מכרתי •יריעת אריג זאת בכו״כ גרש״, הרי אם חזר  כיצד ? אמר המו
 בו מהצעתו לפני שאמר הלוקח ״קבלתי״, לא נקשר המכר באמור הלוקח לאחר

: ״קבלתי״.  מכאן

 185. הצעה חדשה שנעשתה לפני הקבלה, בטלה עמה הראשונה, וההצעה

 החדשה מועילה.
עד שלא אמר כר: ״מכרתי נכסים אלה במאה גרש״, ו צד? אמר המו  כי
 הלוקח ״קבלתי״, חזר בו המוכר ואמר: ״מכרתי במאה ועשרים גרש״, הרי אם קבל
 הלוקח, אין ההצעה ׳הראשונה מועילה, והמכר נקשר במחיר מאה ועשרים גרש.

 ההצעה בטלה
 מתוך היסה

 הדעת.

 אין קבלה לאחר
 הזרה מהצעה.

 הצעה אחרת
 לפני הקבלה.

. י ע י ב ק ר ר  פ

 מכר על תנאי.

 תנאי מהוא 186. מכר על תנאי, שהתנאי שבו הוא אחד מתכליות הקשר, גופו שלם,
 מתכלית הקשר.

 והתנאי קים.
 כיצד? מי שמכר על תנאי, שיהיה רשאי לעכב את הממכר תחת ידו עד
דעת תכלית הקשר.  שיטול את המחיר, אין •התנאי פוגע במכר, ואין בו אלא כדי הו
 תנאי שיש בו משים 187. מכר על תנאי, שיש בו, בתנאי, משום חזוק תכלית הקשר, המכר

 חזוק הקשר. ,

 שלם, והתנאי קים.
צד? נמכר דבר על מנת שיותן דבר ידוע משכון, או שיהיה פלוני ערב  כי

 לתשלום המחיר, הרי מכר זה כשר, והתנאי קיים.
 ולא עוד, אלא הואיל ותנאים אלה באים לחזק את דבר תשלום המחיר, שהוא

 צד עיקרי במכר, הרי אם לא השגיח הלוקח בתנאים, יכול המוכר לבטל את המכר.

 תנאי נוהג. 188. מכר על תנאי מפורסם, כלומר, על תנאי מקובל לפי מנהגי המקום,

 אף מכר זה שלם, והתנאי קים.
 כיצד ? מכר פרוה על מנת לתפרה. מנעול, לקבעו במקומו, ובגדים קרועים על

.  מנת לטלאם, המכר שלם, וחייב המוכר למלא את התנאי
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א תנאי שאין בו ו ה ' י ר י הצדדים׳ ה ח  189. מכר על תנאי, שאין בו, בתנאי, •משום טובת א
ה 1) משום טובת ס פ י נ א נ ת ״ ד ׳ ן ר ש  כ

 אחד הצדדים.

 כיצד ? המוכר בהמה לחברו על מנת שלא ימכרנה לאחר, או על מנת לשלחה

 למרעה, המכר שלם, והתנאי בטל.

. י ק חמייעו ר  פ

 על חזרה ממכר. 2)

ה מדעת שניהם, אחרי הקשר. חזרה מרצון. כ מ ה  190. יכולים הצדדים לחזור בהם מ

 191. החזרה, •כמכר עצמו, נעשית על ידי הצעה וקבלה, ע״י הצעה
• ה ל ב ק י

״  ף כ מ ן ת ן י א ת ל ט ב  כיצד? אחד הצדדים שאמר: ״חזרתי בי מהמכל״, אן ״

: י / ואמר השנ , : ״חזור בך מהמכר ד ח א / או אם אמר ה , : ״קבלתי י  ואמר הצד השנ

, — חזרתו שלמה, והמכר בטל. ,  ״חזרתי בי

 192. החזרה קיימת גם על דרך הלקיחה והנתינה, הבאה במקום ההצעה על דרך
 , הלקיחה

 והקבלה. והנתינה.

ה דרוש שיהא בה אחוד־המעמד. אחוד־המעמד. כ מ ב  י 193. בחזרה, כ

ד שנעשתה בו ההצעה. שאלמלא כן, . י מ ע מ ב ד  כלומר, צריך שתהא הקבלה ב

י שקבל השני, או  אם אמר אחד הצדדים ״חזרתי בו מהמכר״ ונפסק המעמד לפנ

 שנעשה דבר על •ידי האחד, המורה על היסח ׳הדעת, אין קבלתו של השני, שלאחר

 מכאן, מועילה.

 194. תנאי הוא שיהא הממכר קיים ומצוי בידי הלוקח בשעת החזרה. מציאות הממכר.

 לפיכך, אם אבד החפץ, אין החזרה שלמה.

ה החזרה לגבי השארית מותרת. חלק מהממכר כ מ מ ה  195. אבד חלק מ
 , , שאבד.

ה ח א צד? מי שמכר שדהו על תבואתה הזרועה בה, וחזרו בהם הצדדים ל  כי

 שקצר הלוקח את התבואה, שלמה החזרה לגבי אותו חלק המחיר שנזקף על

 השדה עצמו.
 196. אבדן המחיר אין בו כדי מניעה לשלמות החזרה. אבדן המחיר.

0. A ) עיין: גד סווידאן נ. סוסיטה פור לאקםפורטםיון די סוקר—1636 .*<.8נ 5 105/30 .  ו

2) 0 ^  עיין: די פרפורמינג רייטם נ. קפה וינה — 728 .:1101 9 81/36 .
0 ^  רוקה׳ טסי ודי־רו נ. שצקי — 186 .:13.01 7 67/36 .

0 ^ . 142/37 2 0  מויאל נ. קרוסרסקי — 185 .^1.



. . עוער ב׳ ר כ ו פ . ה ה ל ׳ ג  28 מ

ר מזכי. . ע ו  ט

 על הממכר ,
 ובו ארבעה פרקים

ק ראכט־רך. ר  פ

 על תנאי הממכר ותאורו.
* ( 1  197. צריך שיהא הממכר בעולם.

*' י ; ' ( 1 ת.  198. צריך שתהא מסירת הממכר אפשרי

 199. צריך שיהא הממכר דבר שבנכסי בעלים,*'

 11 200. צריך שיהא הממכר ידוע ללוקח.

 ^ 201. הממכר נעשה ידוע על ידי תאור מצבו וסגולותיו, שיש בהם כדי
 להבדילו מיתר הדברים.

ת, או ״חלקת אדמה  כיצד ? מכד שנקשר לאמר: ״כו״כ כלי חטה שחמתי
/ הרי הממכר ידוע והמכר שלם. ׳ ימת במיצרים אלו ואלו  המסו

 202. היה הממכר מצוי במעמד המכר, ההודאה עליו בפועל דייה.

צד ו אמר המוכר: ״מכרתי לך בהמה זו״, וראה הלוקח וקבל—המכר שלם.  כי

 203. די אם ידע הלוקח את הממכר מקודם, ואין צורך בתאור על דרך
 אחר שהוא.

 204. הממכר נקבע עם ה?ןבעו בשעת הקשר...
כר: ״מכרתי לך שעון זה״, והורה עליו באצבע, על המוכר  כיצד ו אמר המו

 ליתן אותו שעון עצמו, ואין הוא יכול לעכבו תחת ידו וליתן אחר תחתיו.

 מציאות הממכר
 בעולם.

 אפשרות מסירתו.

 נכסי בעלים.
 הממכר יהא

 ידוע ללוקח.

 הידיעה, כיצד ?

 הממכר שנמצא
 במעמד המכר.

 ידיעה מוקדמת
 דיה.

 הממכר נקבע
 בשעת הקשר.

ק עוכי. ר  פ

 על דברים שיש בהם מכירה ועל דברים
 שאין בהם מכירה. ;•

 205. כל שאינו בעולם, מכרו בטל.
( 2 ל ט צד? פירות שלא באו אף מקצתם לעולם, מכרם ב  כי

 מכירת דבר
 שאינו בעולם.

 * ״כל דבר שהוא ׳מנכסי־בעלים ימול לשמש נשוא לחוזה. ובל מה !שנהוג להיות יעובד לסוחר,
 בין שהוא דבד־של־מ&ש, איו דבר שבהנאה איו זכות, הרי הוא בבחינת נכםי־בעלים. •גם חוזים שמ׳תקישרים
 בהם בנוגע לדברים שיבואו לעולם ־בעתיד, אף הם קיימים. (קובץ הדיון האזרחי, סעיף,46 כפי שתוקן פי׳ום

 28 ניסן 1330, ם״ק 2).
 י) עיין: הבנק הכללי נ. דשם החברות.

 2) עיין: סוואן ו. עלי — 322 .11.׳!.? 2 93/34 .0
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ן והם מחוברים לעץ, בין שהם ראויים לאכילה פימת העץ.  206. פירות הנראים לעי

 ובין שאינם ראויים לאכילה, מכרם שלם.

 207. פירות ופרחים •ועלים וירקות, הגדלים ובאים קמעא, קמעא, ואינם פידות הגדלים
^ ^ קמעא קמעא. ^ ^ ^ א & ^ ^ ^ א  ^ א

 שלא עלו עדיין, והמכר שלם.

דיע את סוגו של הממכר, ונמצא מסוג אחר, המכר בטל.  208. הו
צד ? מי שמכר זכוכית, ואמר עליה שהיא אבן יקרה, המכר בטל.  כי

ן מסירתו אפשרית, מכרו בטל. * תנאי הממכר:  209. ! כל שאי
 , , אפשרות מסירה.

 כיצד י סירה שטבעה, יואין למשותה מן המים, ובהמה שברחה, ואין לתפשה
 ולמסרה, מכרם בטל.

ם נכסים. י ם כ ן בני אדם רואים אותם כנכסים, מכרם בטל, ואין נ  210. דברים שאי

 אחרים נקנים בהם.
ן נכסים אחרים נקנים בהם. צד ? נבלה, או אדם בן חורין, מכרם בטל, ואי  כי

 211. נכסים שאינם נכםי־בעלים, מכרם בטל* נכסיבעלים•

 212. נכסים שאינם נכםי־־בעלים, שקנו בהם נכסים אחרים, המכר נפסד.

ו ידוע, המכר נפסד. ידיעת הממכר. נ  213. מכד דבר שאי
T 

, ואמר , , ה: ״מכרתי בכו״כ גרש את כל נכסי נ צד ן מוכר שאמר לקו  כי
ו הנכסים ידועים לקונה, המכר נפסד.  הלוקח: ״קבלתי״, ולא הי

 214. •מי שמכר לפני החלוקה חלק ידוע ושאינו־מםוים, כגון חצי, שליש, מכירת חלק
 , בלתי-מסוים.

 או עשירית בנכםיו־שאינם־נדים — המכר שלם.

 215. רשאי אדם למכור את חלקו שאינו־מםוים לאחר, שלא מדעת שותפו. בהסכמתהשותף.

 216. אפשר למכור, זכות דרך, זכות השקאה וזכות השפיכה, כטפל לקרקע, מכירת זכות
 , , , כטפלה לממכר.

 ומים, כטפלים לתעלות המים.

. י פו ק ט־לי ר  פ

 על דרכי המכר.

 217. דברים שבמדה, שבמשקל, שב׳מנין ושבאמת־מדה, כשם שמכירתם מכירת דברים
 , , שבמדה וכוי.

 במדה, במשקל, במנין ובאימה שלמה, כן גם מכירתם אכםרה.
 כיצד? מי שמכר כרי תבואה, וערמת תבן, וגל לבנים, וחבילת סחורה,

 אכםרה, המכר שלם.
 ״ עיין: הערת המתרגם לסעיפים 9—197.
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 מכירת בר. 218. מי שמכר בר על מנת למוד אותו בכלי ידוע, או במדה ידועה, או
 לשקול אותו באבן ידועה, הרי גם אם לא היה נפח הכלי, וגודל חמדה, ומספר

 האוקיות או הדירהמים של האבן, ידועים, המכר שלם.

 מה אפשר להוציא 219. אפשר להוציא מכלל הממכר דברים שמכירתם כנפרדים מותרת.
 מכלל הממכר ? , , ,

 כיצד י מי שמכר פירות עץ, על מנת להניח לעצמו כו״כ אוקיות,

 המכר שלם.

 דברים שבכמות 220. דברים שבכמות, בקצבת מחיר לכל חלק וחלק, או לכל יחידה ויחידה
 שנמכרו .

. בפני עצמה, מכרם בממכר אחד שלם. ד ז 1 ר א כ מ מ  ב
 . כיצד י ערמת חטים, וסירת עצים, ועדר כבשים, ויריעת אריג, שנמכרו בכו״כ

 גרש הכלי, או המשקל, או הגלגולת, או אמת־המדה, מכרם שלם.

 מכירת נכסים 221. נכםים־שאינם־בדים, שמצריהם קבועים, בשם שאפשר למכרם לפי
 שאינם-נדים.

 האמה או הדונם, כך יש למכרם לפי המיצרים.

 הכמות הנמכרת. 222. אין המכר חל, אלא על אותה כמות שנעשה עליה הקשר.

 טעותבכמות: 223. דבריכדשבמדה, דברים־שבמנין־דומים ודברים־שבמשקל שאין נזק
 דומים״שבמ״ה! בחלוקתם, הרי אם נמכרה כמות ידועה •מהם, בין שפורש מחיר כולל לכמות כולה,

 נזקב^לוקתם'1 או שפורש מחיר לכל יחידת מדה, -מספד או משקל, מכרם שלם.
 נמצאה מכסת הממכר נכונה בשעת המסירה, המכר מחייב.

ה: רצה — מבטל את המכר, רצה — לוקח נ  נמצאת חסרה, הברירה ביד הקו
 את הכמות כמו שהיא בחלק המחיר.

 נמצא יותר, העודף למוכר.
צד? כרי תבואה שנמכר בממכר אחד בחמש -מאות גרש, בחזקת חמשים  כי
נמצא כך,  מדד״ או שנמכר בתור כרי של חמשים מדה, בעשרה גרש חמדה, ו
 המכר מחייב. נמצא ארבעים וחמש מדות בכרי, הברירה ביד הלוקח: רצה —
 מבטל את המכר, רצה — קונה את ארבעים וחמש המדה בארבע ימאות וחמשים

 גרש. ואם היו חמשים וחמש מדות, הרי חמש חמדות העודפות למוכר.
 וכן במכירת סל ביצים, ונאמר שמספרן מאה, ומחיר כולן חמשים גרש,
 או שאמרו שמספרן מאה, ומחירן חצי גרש הביצה, הרי אם נמצאו תשעים בשעת
קח את תשעים ל את המכר, רצה—לו ט ב מ — ה צ  המסירה, הברירה ביד הלוקח: ר
 הביצים בארבעים וחמשה גרש. נמצא מספרן מאה ועשר, עשר הביצים

 העודפות למוכר.
 וכן חבית שמן שנמכרה בחזקת מאה אוקיות, הרי דינה כמבואר לעיל.

 בדבדים־שבמשקל

 שיש נזק בחלוקתם 224. דברים״שבמשקל שיש נזק בחלוקתם, שנמכרו, ופורשה כמותם בכללה

^ ולא נקצב אלא מחיר כולל בלבד, הרי אם נמצא בהם פחות בשעת המסירה, ב

ב ^ כ

א

ר

ל י ח & 
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קח את הכמות כמו ו נה: רצה — מבטל את המכר׳ רצה—ל  הברירה ביד הקו

ן ברירה ביד המוכר.  שהיא במחיר המלא שנקצב. נמצא יותר, הרי העודף לקונה, ואי

צד? יהלום שנמכר בעשרים אלף גרש בחזקת חמשה קרטים, ולא  כי

קח: רצה — מבטל את  נמצאו בו אלא ארבעה קדטים וחצי, הברירה ביד הלו

 המכר, רצה — קונה את האבן ההיא בעשרים אלף גרש. נמצאו חמשה קדטים וחצי,

 הרי האבן ללוקח בעשרים אלף גרש, ואין הברירה ביד המוכר.

 225. דבריכדשבמשקל שיש נזק בחלוקתם שנמכרו, ופורשה כמותם בכללה כשנקצב מחיר
 . . לכל יחידה.

 ונקצב מחיר לכל יחידה ויחידה, הרי אם נמצא בהם יתר או חסר, הברירה ביד

 הלוקח: רצה — מבטל את המכר, רצה — קונה את הכמות כמו שהיא, ומחשב את

 המחיר לפי שעור החלקים.

 כיצד ? כירה של נחושת שנמכרה בחזקת חמש אוקיות, בארבעים גרש

 האוקיה, ונמצאו ארבע אוקיות וחצי, או חמש וחצי, הרי בשני המשלים האלה,

רה, רצה — לוקחה י  הברירה ביד הלוקח: כשהיא ארבע אוקיות וחצי, רצה—מחז

רה, רצה — לוקחה י  במאה ושמנים גרש, וכשהיא חמש אוקיות וחצי, רצה—מחז

 במאתים ועשרים גרש.

 226. כל דבר שבאמת־מדה שנמכרה ממנו כמות כוללת, בין שהוא מגרש, בדבר שבאמת

' ה י ן נכסים אחרים, ופורש מחיר כולל לכל הכמות, או שפורט מחיר מ  או אריג, ובי
 גם לכל אמה, הרי הדין בשני האפנים כדין הדברים־שבמשקל שיש נזק בחלוקתם,

ן דברים־שבמדה.  אבל אריג וחפצים שאין נזק בחלוקתם ׳וגזירתם, דינם כדי

צד? מגרש שנמכר באלף גרש בחזקת ׳מאה אמה, ונמצאו בו תשעים י  כ

, רצה — קונה אותו מגרש רו י  וחמש אמות, הברירה ביד הלוקח: רצה—מחז

 באלף גרש. היה המגרש יתר על מאה אמה, נוטל הלוקח את כל המגרש

 באלף גרש.

 וכן יריעת אריג עשויה כדי חליפת בגדים שלמה, שנמכרה בארבע מאות

 גרש בחזקת שמונה אמות, ולא נמצאו בה אלא שבע אמות בלבד, הברירה ביד

קח הכל בארבע מאות גרש. נמצאו תשע אמות, ו  הלוקח: רצה — מחזירה, רצה—ל

 נוטל הלוקח את כל היריעה בארבע מאות גרש.

 וכן מגרש שהוא בחזקת מאה אמה, שנמכר בעשרה גרש האמה, ונמצאו

 בו תשעים וחמש, או מאה וחמש אמות, הברירה ביד הלוקח: רצה — מבטל את

 המכר, או לוקח בתשע מאות וחמשים גרש, לכשנמצאו תשעים וחמש אמות, או

 באלף וחמשים גרש, אם נמצאו מאה וחמש אמות.

 וכן יריעת אריג עשויה כדי חליפת בגדים שלמה, שנמכרה בחמשים גרש

נמצאו בה שבע או תשע אמות, הברירה ביד הלוקח:  האמה בחזקת שמונה אמות, ו
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ל את המכר, רצה — לוקח בשלש מאות וחמשים גרש, לכשנמצאו ט ב מ — ה צ  ר
 שבע אמות, או בארבע מאות וחמשים גרש, לכשנמצאו תשע אמות.

 אבל אם מכרו יריעת אריג בחזקת מאה וחמשים אמה, בשבעת אלפים
ת גרש, או בחמשים גרש האמה, ובמצאו מאה וארבעים אמה, הברירה  וחמש מאו
קח את מאה וארבעים האמה  ביד הלוקח: רצה — מבטל את המכר, רצה—לו

 בשבעת אלפים גרש. נמצא יתר על המספר, העודף למוכר.

 בדברים־שבמנין 227. דברים־שבמנין שאינם־דומים שנמכרו בממכר אחד, ולא פורש בהם
 שאינם־דומים׳

 בקצב״ מחיר אלא מחיר כולל בלבד, הרי אם נמצאו כן בשעת המסירה, המכר שלם ומחיב.
' נמצא חסר או יתר, הרי בשני אפנים אלה המכר נפסד. ל ל י  כ

צד? עדר כבשים שהוא בחזקת חמשים גלגלת, שנמכר באלפים  כי
נמצאו ארבעים וחמשה, או חמשים וחמשה, בשעת המסירה, ו .  וחמש מאות גרש,

 המכר נפסד,
ד 228. דבריכדשבמנין שאינם־דומים שנמכרה בהם כמות כוללת, ונקצב בהם י ח ת מ ב  בקצ

 לכל יחידה.

 מחיר לכל יחידה ויחידה, הרי אם נמצא מספרם נכון בשעת המסירה, המכר
ל את המכר ט ב מ — ה צ קח: ר  מחייב, נמצא פחות משפורש, הברירה ביד הלו
ת כשעור המחיר שנקצב. נמצאו יתר קח אותה כמות, ומחשב את המעו ו  רצה—ל

 על מה שפורש, המכר נפסד.
 כיצד ? עדר כבשים שהוא בחזקת חמשים גלגלת, ולא נמצאו אלא ארבעים
 וחמשה גלגלת, הברירה ביד הלוקח: רצה—חוזר בו, רצה—לוקח את ארבעים וחמש
 הכבשה באלפים ומאתים וחמשים גרש. נמצאו חמשים וחמשה גלגלת, המכר נפסד.

 שלילת הברירה. | 229. כל המשלים שיש בהם ברירה ללוקח לפי הסעיפים דלעיל, הרי

 אם קבל זה את הממכר, לאחר שידע שיש בו פחות ממה שהותנה, שוב אין לו זכות

 הברירה לחזור בו מהמכר.

. י ע י ב ק ר ר  פ

 על הדברים הנכללים במכר ושאינם נכללים בו,
 אם לא פורשו.

 הדברים הנכללים 230. כל שהממכר כוללו לפי מנהג המקום, הרי הוא בכלל המכר, אף
 בממכר: ,

, אם לא פורש. פ ל ל ל כ ב ל ש  כ

־ כיצד ? המוכר בית, מכר את בית המבשלים ואת המרתף ן מכר כרם זיתים, ט י ק מ ג ה ה נ  מ

 הרי הזיתים בכלל המכר אף אם לא פרשו ? הואיל ובית המבשלים והמרתף הם בכלל
 הבית, והקרקע הנטועה עצי זית, כרם זית תקןרא. ואין הקרקע בלבד קרויה כרם־זית,
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ן דברים שאין  231. כל אותם דברים שהם חלקי הממכר בפועל, כלומר, דברים שאי
 להפרישם מהממכר על פי עצם מהות •המקזז, הרי הם בכלל המכר• מהממפר!

צד? מכר את המבעול, במכר גם המפתח עמו, מכר פרה לחלבה, במכר  כי
 גם העגל עמה, אף אם לא פורש.

 232. כל השייך לממכר והמחובר אליו כטפל לו, הרי הוא בכלל המכר. המחובר לממכר.
צד? מכר בית, הרי כלל את כל הבנוי •והקבוע בו, כגון המנעולים  כי
 המחוברים, והאדונית, והספות הקבועים, והגן שבמצריו, והשבילים המובילים למבוי
 שאינו מפולש או לררך הרבים. מכר מגרש, או גן, הרי גם העצים, שנוטעו להיותם

 קבועים שם, כלולים בממכר, אף אם לא פורשו בשעת המקח.

 233. לא בכללו במכר, כל עוד שלא פורשו בשעתם, דברים שאין שם מה מוצא מכלל
• ר כ מ מ  הממכר כוללם, או שאינם מחוברים אליו חבור קבע, ודברים שאין רואים אותם ה

 כחלק מהממכר, או דברים שלא נהגו למכרם יחד עם הממכר. אבל דברים שהם
 טפלים לממכר לפי מנהג המקום, הרי הם בכלל המכר, אף אם לא פורשו.

ד בית, לא מכר את הדברים שאינם קבועים בו והעשויים להטלטל,  כיצד ? מכ
ן! מכר כרם או גן, לא מכר את עציצי הלימונים  כגון, הכסא, והספה, והארו
 והפרחים, והשתילים העשויים להיותם מעברים למקום אחר. מכר שדה, לא מכד
 את התבואה הזרועה בה. מכר עצים, לא נמכרו עמם הפרות, כל עוד לא פורשו,

ו עליהם בשעת המקח.  ולא התנ

 אבל גם רסן סוס הרכיבה ומוסרות סוס המשא נכללים במכר, מקום שנהגו
 להיות מוכרים אותם ביחד,

 234. כל שהוא בכלל המכר כטפל לממכר, אין לו חלק 'במחיר. הטפל וחלקו
 כיצד ? אין לנכות דבר מהמחיר שנקצב, אם נגנבה המרדעת של סוס המשא. במחיר.

 235. בטוי רויוח שמשתמשים בו בשעת המכר, הרי כל שהוא כולל נחשב דברים הנכללים
, ״ בבטוי כולל. , 

 בכלל המכר.
כר: ״מכרתי בית זה על כל הזכיות שיש לי בו׳/ הרי זכות צד? אמר המו  כי

 המעבר •וזכות ההשקאה והשפיכה, כלולים בבית, כשייכים לו.
 236. התוספת וחפירות שנוספו על הממכר, לאחר הקשר ולפני המסירה, התוספת שלאחר

 הקשר.

 הרי הם ללוקח.
? גן שנמכר, הרי חפירות ׳והירקות שגדלו לפני •הנטילה שייכים ללוקח. צד י  כ

 וכן, העגל של הפרה המכורה, שלידתו לפני המסירה — ללוקח.
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 עוער נט־ליעוי.

 על המחיר
. ם י ק ר י פ ו שנ ב  ו

ק ראמוון. ר  פ

 על תנאי המחיר ותאורו.

 237. צריך שיהא המחיר נקצב בשעת המכר.
 לפיכך המכר נפסד, אם •לא פורש המחיר בשעת המכר.

 238. צריך שיהא המחיר ידוע.

 239. ידיעת המחיר באה על ידי ראיה כשהוא מצוי במקום ועל ידי תאודו
 והודעת מכםתו, כשאין לעמוד עליו בראיה בעין.

 240. עיר שמינים שונים של זהובים יוצאים בה, ׳ונקנה המקח בכו״כ
 זהובים, סתם, ולא פורש מינם, המכר נפסד ז וכן הדין גם במטבעות כסף.

 241. מקח שנקנה בגרשים, יכול הלוקח לתת מאיזה מין שירצה. והוא
 שלא יהיו פסולים, ושיהיו יוצאים בשוק.

 242. נקבע המקח, ונדברו על תואר המחיר, הרי צריך שישתלם המחיר

 באותו מין המטבע, שנעשה עליו הקשר.
 כיצד ? נעשה המקח בתנאי שישתלם המחיר בזהוב מג׳ידי או בזהוב אנגלי
 או צרפתי או במג׳ידי בךעשרים ,או בריאל מג׳ידי, צריך לשלם באותה מטבע

 שנדברו עליה.

 243. מחיר, אין ציונו בשעת הקשר קובעו.
 כיצד? לוקח שהורה על זהוב בן־מאה שבידו, לאמר: ״קניתי נכסים אלה
, ואמר המוכר: ״מכרתי״, אין הלוקח חייב לתת אותו זהוב ממש,  בזהוב זה׳,

 ורשאי הוא לעכבו תחת ידו, ולתת זהוב בךמאה אחר שכמותו במקומו.

 244. כל מטבע שהיא, אפשר לתת תחתיה גם את שבריה, ואולם בדבר
 זה הולכים אחר מנהג המקום.

 כיצד? נעשה המקח במג׳ידות בנות עשרים גרש, יכול הוא לתת במקומן
 חלקי מטבע זאת, בנות עשרה או חמשה גרש, מאחר שהם שבדי המג׳ידי האמורה.

 אבל בזמן הזה, כפי שנהוג בקושטא, אין לשלם במטבעות בניות ארבעים
 [פרוטות] או בנות שנים [גרשים] במקום המג׳ידי, הגם שהן שברי המגיידי השלמה.

 קצבת המחיר.

 ידיעתו.

 הידיעה כיצד?

 פרוש מין
 המטבעות.

 גרשים, מאיזה
 מין שהוא.

 התשלום במעות
 שתוארו.

 אין המתיר נקבע
 בשעת הקשר.

 תשלום בשברי
 המטבע.
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 פרק מוכי.

 על המכר בארכה.

 מכר בארכה
 245. מכר בארכה או בתשלום לשעורים, הרי הוא שלם, ובתשלום

 לשעורים.

 246. היה המכר בארכה או בתשלומים לשעורים, צריך שיהא הזמן ידיעת זמן
 הארכה.

 ידוע וקבוע.

 247. מכר שנקבעה בו ארכה לזמן קבוע וידוע לצדדים, כגון לכו״כ ימים, הידיעה, כיצד?
 חדשים, שנים או ליום התקופה, הרי זה שלם.

 248. מכד שנקבעה בו ארכה לזמן בלתי ידוע,.כגון עד לעונת הגשמים, ארכה לזמן
 בלתי ידוע.

 הרי הוא נפסד.

 249. מכר בהקפה שלא נקבע בו כל זמן, הרי זמנו של התשלום כתום מכר בהקפה.

 חודש ימים.

 250. היה המכר בארכה או בתשלומים לשעורים, מחשבים את הזמן הארכה.
 מאימתי ?

 המיועד מיום מסירת הממכר.
 כיצד? סחורה שנמכרה בארכה לשנה, ועכב המוכר את הסחורה תחת ידו
 ולא מסרה אלא לאחר שנה, מחשבים את הארכה משעת המסירה, כלומר, אין

 הלוקח חיב בתשלום המחיר אלא לאחר שנתים מיום המכר.

 251. מכר סתם, הרי הוא מכר במזומנים, אבל מקום שנהגו לשלם לשעורים מכר סתם מקום
 , שנהגו לשלם

 ידועים או בזמן יידוע, הרי גם מכר סתם, חזקת תשלומו באותו הזמן. בשעורים.
 כיצד? מי שמכר דבר בשוק מבלי שפרש ארכה או מזומנים, עליו לשלם

 את הדמים מיד. אבל מקום שנהגו לשלם את כל המחיר או חלק ממנו בתחילת

 השבוע, או החדש, הולכים אחר המנהג.
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 ע!ער רביעי.

 על השליטה במחיר ובממכר אחרי הקשר

 ובו שני פרקים.

. ן ו ש א ק ר ר  פ

 על זכות שליטתם של המוכר במחיר ושל הקונה בממכר/
 משעת הקשר ועד הנטילה.

י 252. יפה כח שליטתו של המוכר במחיר הממכר גם לפני נטילתו. כ ף־ ^ י י ל  ש
 במחיר לפגי

 הנטילה• כיצד ? יכול המוכר להמחות :מעות הממכר, לתשלום חובו.
י נטילתם, מה שאין  והלוקח בממכר. 253. נכםים־שאינם״נדים, יכול הלוקח למכרם גם לפנ

 כן במטלטלים.

ק כט־כי. ר  פ

 על תוספת המחיר והממכר והפחתתם אחרי הקשר.

 הוספה על הממכר 254. יכול המוכר להוסיף על כמות הממכר לאחר גמר הקשר. ואם קבל
' הלוקח את ההוספה בו במעמד, רשאי הוא לדרשה, ואין חרטת המוכר מועילה כלום. י ש ק ה .  א .

 כיצד ? נגמר המקח על עשרים אבטיחים בעשרים גרש, ולאחר מכאן בא המוכר
, וקבל הלוקח בו במעמד, הרי הוא נוטל עשרים , ,  ואמר: ״הוספתי עליהם חמשה

 וחמשה אבטיחים בעשרים גרש.
 ואילו, אם לא היתד. קבלה אלא לאחר מכאן, אין לחייב את המוכר לתת

 את התוספת.

ר שנקצב? ואם קבל  הוספה על המחיר. 255. יכול הלוקח להוסיף לאחר גמר הקשר על.המחי
 המוכר את התוספת במעמד ההוספה, רשאי הוא לדרשה, ואין חרטת הקונה מועילה.

 ואולם אין ערך לקבלת המוכר לאחר אותו מעמד.

צד י מקח בהמה שנגמר באלף גרש, ולאחר מכאן אמר הלוקח: ״הוספתי  כי
, וקבל המוכר בו במעמד, הרי הוא לוקח את הבהמה , ,  על מחירה מאתים גרש
 באלף •ומאתים גרש. ואילו אם לא קבל המוכר באותו מעמד, אין לחייב את

ת את מאתים הגרש המיוחדים, שהיה בדעתו לתת. ת  הלוקח ל

 הפחתת המחיר / 256. מוכר שהפחית אחרי הקשר חלק מהמחיר שנקצב( ההפחתה שלמה
 ע״י המוכר י

 לאחרי הקשר. וכוחה יפה.

כר: ״הפחתי מזה עשרים צד ? מקח נכסים שנגמר במאה גרש, •ואמר המו  כי
 גרש״, אין הוא יכול לקבל אלא שמונים גרש בעד אותם הנכסים.
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 257. משנגמר הקשר, הריי ההוספה על הממכר, על ידי המוכר, ועל המחיר, דין ההוספות
 . , . . • . וההפחתות.

 על ידי הלוקח, או הפחתה מהגןחיר־שנקצב על ידי.המוכר, נזקפות על הקשר העיקרי 5

 כלומד, רואים את הקשר העיקרי כאילו נעשה מלכתחילה לפי ההוספה, או ההפחתה.

 258. מוכר שהוסיף על כמות הממכר לאחר הקשר, הרי אף התוספת נזקפת
 על המחיר שנקצב.

צד? שמונה אבטיחים שנמכרו בעשרה גרשים, והוסיף עליהם המוכר  כי
 שני אבטיחים, וקבל הלוקח, הרי כל עשרת האבטיחים, נמכרים בעשרה גרש.

 ולא עוד, אלא שאם אבדו שבי האבטיחים לפגי הנטילה, מנכים את שוים מהמחיר, ׳"•"׳׳•
נת האבטיחים.  ואין המוכר יכול לדרוש, אלא שמונה גרשים בעד שמו

ם גרש, ונמלך והוסיף אלפי  וכן, אדם שמכר מגרש בן אלף אמה בעשרת'
 מאה אמה, וקבל הלוקח, הרי אם נמצא מצרן, יכל הוא לקחת הכל, כלומר, את

 אלף •ומאת האמה בעשרת אלפים גרש.

 259. לוקח שהוסיף על המחיר־שנקצב, לאחר גמר הקשר, הרי המחיר־ גם התוספת היא
 שנקצב והתוספת הם מעתה• תמורה לכל הממכר, לגבי שני המתקשרים. תמורת הממכר.

ן שנקנו בעשרת אלפים גרש, והוסיף הלוקח חמש מאות גרש  כיצד ? מקרקעי
ן מעתה הוא עשרת אלפים וחמש  לפני הנטילה, ׳וקבל המוכר, הרי מחיר המקרקעי
ן והוכיח את זכותו, ונטלם בתוקף פסק־  מאות גרש, ואף אם נמצא עורר על המקרקעי

 דין, יכול הלוקח לדרוש מהמוכר ולקבל מידו עשרת אלפים וחמש מאות גרש.
 אבל אם נמצא מצרן לאותם מקרקעין הרי הואיל וזכותו תלויה במחיר־
 שנקצב לפי הקשר העיקרי, ומאחר שצרוף התוספת לקשר העיקרי, שכוחו יפה
ל את טו לי .  לגבי שני הצדדים, אין בו כדי להעבירו על זכותו — יכול אותו מצרן
ן בעשרת אלפים גרש, ואין המוכר יכול לדרוש מידו את חמש מאות  המקרקעי

 הגרש שהוםיפום לאחר מכאן.

 260. מוכר שהפחית מהמחיר לאחר גמר הקשר, הרי הממכר הוא תמורתו בהפחתה;
 , שארית המחיר
 של שארית המחיר שנקצב. היא התמורה.

 כיצד? מקרקעין שנמכרו בעשרת אלפים גרש, והפחית המוכר אלף גרש,

 נעשו המקרקעין תמורתם של תשעת אלפים הגרש.

 לפיכך, אם נמצא מצרן לאותם מקרקעין, יכול הוא לקחתם בתשעת

 אלפים גרש.

 261. יכול המוכר למחול על כל מחיר הממכר עד שלא נטלו, אולם אין ותור על המחיר.

 ותור זה מן הקשר העיקרי.

י  כיצד? מכר אדם מקרקעין בעשרת אלפים גרש, וותר על כל הסכום לפנ

 הנטילה יכול המצדן לקחת את המקרקעין בעשרת אלפים גרש, אבל אין הוא יכול

 לומר: ״אקח חנם אין כסף״.
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 טוער חמ־יפוי.

 על מסירה ובטילה

 ובו ששה פרקים.

 פרק ראטורן.
 על מהרת המסירה והנטילה, ודרכיהן.

 אימתי משתלם 262« אין הנטילה תנאי במכר, ואילו לאחר הקשר משלם הלוקח תחילה
, י  המחיר. ,

 את המחיר, והמוכר מוסר אחר כך את הממכר ללוקח. י)

 המסירה, כיצד? 263. הדשות לנטילה הניתנת מאת המוכר באופן שיוכל הלוקח ליטול

 את הממכר בלא מניעה — היא מסירתו.

 המסירה והנטילה. 264. משנגמר הממכר, רואים את הלוקח כאלו נטלו בפועל.

 ירכי המסירה. 265. ממכר, ממכר, ודרך מסירתו.

 במגרשים. 266. נמצא הלוקח בפנים המגרש, או בתוך השדה, או שראה אותם מאחת

 מרוחותיהם, הרי הרשות לנטילה, שניתנה מאת המוכר, היא מסירתם.

 בקרקע. 267. במסירת קרקע זרועה, חייב המוכר לקצור את קצירה, או להאכילו

 לבהמות, ולפנות את הקרקע.

 בעצים. 268. עצים, ועליהם פידות, חייב המוכר לה#יל את חפירות, ׳ולפנותם

 בשעת המסירה.

 בפיח־ת. 269. פירות שנמכרו, והם מחוברים לעץ, הרי הרשות לקטיפה, שנתנה

 על ידי המוכר, רואים אותה כמסירה.

 בנדל״ב משתמרים. 270. נכסים״שאינם־נדים המשתמרים ונעולים על מנעול, כגון בית, או

 כרם, ואמר המוכר ללוקח: ״מסרתי׳, — והם בתוך הנחלה — הרי זה מסירה.
 נמצאו מחוץ לנחלה, הרי אם היו סמוכים לה עד כדי שיוכל הלוקח לנעלה

 מיה אמירתו ״מסרתי״ — מסירה.
 לא היו סמוכים לה כדי כך, יפה כחד, של המסירה משעה שיש בה כדי

 להגיע לנחלה ולהכנס לתוכה.

 ע״י נתינת המפתח. 271. נתינת מפתח של נחלה המשתמרת, הנעולה על מנעול, הרי היא מסירה.

 בבהמות. 272. הבהמה נמסרת באחיזה בראשה, באזנה, או ברסנה ן ואילו גם אם

 הודה המוכר עליה, כשהיא מצויה במקום שיוכל בו הלוקח לתפשה בנקל, והרשהו
 ליטלה, זוהי מסירתה.

Rot108/27 1 . c. A  3851— עיין: חברת אנגלו פלשתינה נ. לנדאוי ) .

C.L.R110/37 2 . C. A 7— גוטליב נ. חימוביץ. 
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ה י מ ב  273. דברים שבמדה ושבמשקל שנמדו ונשקלו בפקודת ז!לרקח׳ חזישמי ושבמשק3
 לתוך מגורה, או כלי, אשר הכין, הרי זה מסירה.

 274* כלים נמסרים על ידי נתינתם ליד הלוקח, או בהנחתם אצלו, או בכלים.
 •מתוך הוראה עליהם באצבע, והם במקום פרוץ, ונתינת רשות לנטילה.

 275. דברים שנמכרו אכםךה׳ והם בתוך מקום נעול, מעין מגורה או בדברים שנמכרו
 תיבה, הרי נתינת המפתח ליד הלוקח ורשות לנטילה, מסירה היא.

 כיצד? חטה שבתוך מגורה, או ספרים שבתוך תיבה, שנמכרו אכםרה, הדי
 מסירת המפתח היא היא מסירתם.

 276. מוכר שראה את הלוקח נוטל את הממכר, ולא עכב על ידו, הרי נטילה בפני
 , , המוכר.

 זה רשות לנטילה.

 277. לוקח שנטל את הממכר, שלא מדעת המוכר, עד שלא שלם את שלא מדעת
' ר כ י מ  מחירו, לא הועיל בזה כלום. , ה

 ואילו, אם נטל הלוקח את הממכר שלא ברשות, ואבד, או התק תחת ידו,
 נטילתו נטילה.

 פרק עוני.

 על זכות עכוב הממכר.

 | 278. במכר במזומנים זכאי המוכר לחבש ולעכב תחת ידו את הממכר זכות העכוב.
 עד שישלם הלוקח את מחירו במלואו.

י בדברים שנמכרו כ מ מ , ל ד ת כ ב א כ ע 1 י ? כ ו מ ז ל ז ו כ י ׳ ' ד ח א  279. מספר דברים שנמכרו כ
• ד ח א  במלואו, אף אם פרט מחיר כל דבר ודבר בפני עצמו. כ

 280. נתינת משכון, או ערב, על ידי הלוקח אינה מבטלת את זכות העכוב נתינת משכון
 או ערב אינה

 שביד המוכר. מבטלת הזכות.

ו בטול הזכות ' ת ו כ , ז י ^ ט ׳ ב י ר י ח ת מ י א 1 ? ב ד מ כ מ מ , ת ד ר א ם מ י ש ב ו . מ 2 8 1 

 ובכגון זה אין לדרוש את הממכר חזרה ולעכבו עד שישולם המחיר. משנמכר הממכר.

׳ בהמחאת המחיר. ב כ ע ו ל ת ו כ , ז ד ' ל ט  282. מוכר שהמחה אחר ליטול את המחיר מזזקוני׳׳ ב
 ובכגון זה חייב הוא למסור מיד את הממכר לקונה.

 283. במכר בהקפה אין זכות .עכוב למוכר, ועליו למסור ללוקח את במכר בהקפה.
 הממכר מיד, על מנת שיקבל את המחיר בהגיע זמן הפרעון.

 284. זזמוכר במזומנים שנתן ארכה, לאחר גמר המכר, לתשלום מחיר בנתינת ארכה
* י כ מ  הממכר, בטלה זכותו לעכב, ועליו למסור את הממכר מיד על מנת שיקבל את א ה

 המחיר בזמן הפדעון.
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 פרק עוליעוי.

 על מקום המסירה.
 285. בקשר סתם יש למסור את הממכר במקום המצאו בשעת הקשר.

ם כיצד ו מי שמכר בקושטא את תבואתו אשר בתכפור־דאג, עליו למסור את ?ו מ ה ב ר י ס מ  ה

 המצא הממכר.
 <״••• ״ התבואה בתכפור־דאג, ואין לחייבו למסרה בקושטא.

. 286. לא ידע הלוקח את מקום המצא הממכר עד לאחר הקשר, הברירזז ו מ ו ק מ ע ד ו נ א ל ש  כ

 בידו: רצה — חוזר בו מהמכר, רצה — בוטל את הממכר במקום שהיה מצוי
 בשעת הקשר,

 מסירה במקום . 287. נכסים שנמכרו על מנת שימסרו במקום קבוע, מסירתם באותו
 שנקבע. י יי

 מקום חובה.

 פרק רביעי.

 על טורח המסירה ותקונה.
ת 288. ההוצאות הכרוכות במחיר חלות על הלוקח. ו כ ו ר כ ת ה ו א צ ו  ה

• כיצד? הוצאות שולחני, כגון שכר מנין הכסף ושקילתו, משתלמות י י ח מ  נ

 על ידי הלוקח.
 ההוצאות הכרוכות 289. ההוצאות הכרוכות במסירת הממכר חלות על המוכר.

 בממכר. , , ,

 כיצד? שכר המודד והשוקל, על המוכר.1)

 במכירת דברים 290. דברים שנמכרו אכםדה, טורח מסירתם על הלוקח.
 אכסרה. ,

 כיצד ? ענבי הכרם שנמכרו אכםרה, הלוקח חייב בבצירתם. וכן אסם
 תבואה שנמכרה אכםרה, הרי הוצאת התבואה מהאסם והובלתה, על הלוקח.

 הובלת הממכר. 291. נמכרו דברים, והם טעונים על גבי בהמה, כגון עצים ופחמים, הרי

 בכל הנוגע להובלתם לבית הקונה, הולכים אחר מנהג המקום.
 שכר כתיבת השטר. 292. שכר כתיבת שטר וספר המקנה, על הלוקח. ואלו המוכר מחוייב

 לבוא לבית המשפט להודיע על המכר ולהעיד עליו.

 פרק חנליעוי.

 על אבדן הממכר.
 אבדן הממכר . 293. אבד הממכר בידי המוכר לפני הנטילה, אין על הלוקח ולא כלום,

 לפני הנטילה. , ,
 והנזק חל על המוכר.

 0 עיין; והאב נ. עלי סלח — 9 .^!.נ) 2 26/36
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 294. אבד הממכר אחרי הנטילה, אין על ׳המוכר ולא כלום, והבזק חל לאחריה.
 על הלוקח.

 295. נטל הלוקח את הממכר עד שלא שלם את מחירו, ומת כשהוא לוקח שמת
 , . . אחרי הנטילה

 בחזקת פשיטת רגל, אין המוכר יכל לדרוש את הממכר חזרה, ודינו כדין אחד קודם שישלם
• י ' ח מ  מבעלי החוב. ה

 296. לא נטל הלוקח את הממכר ולא שלם מחירו, ומת כשהוא בחזקת לפני הנטילה.
 פשיטת רגל, יכול המוכר לעכב את הממכר עד שיקבל מחירו מעזבון.הקונה,

 ובכגון זה מוכר השופט את הממכר* ואם עלה המחיר כדי החוב משלמו
 _במלואו למוכר. "נמצא בו עודף, נותבו לבעלי החוב! :ואילו אם היה המחיר פחות
 מחובו של הקונה, ׳נוטל״המנכר ;את המחיר במלואו׳ ודורש את השאר מעזבון המת,

 כיתר בעלי החוב.
 297. נטל המוכר את המחיר עד שלא מסר את הממכר, ומת כשהוא כשמת המוכר

 , לפני המסירה.
 בחזקת פשיטת רגל, הדי הממכר כפקדון בידי המוכר.

 בכגון זה נוטל הלוקח את הממכר, ואין בעלי החוב ממחים בידו.

ק עועוי. ר  פ

 על נכסים שנטלום לשם לקיחה/ או לשם ראיה ובקורת.

 298. נכסים שנטלם הלוקח לשם לקיחה, כלומר, אם נקצב מחיר הממכר, דין הנטילה
. שם לקיחה׳ א 1 ן ח •^ ק ן ^ ך ך י ך ב ב ן א ם א ל א ף ן  ונטלו הלוקח כדי לקנותו, ן

 מסוג הדברים־שאינכדדומים, עליו לתת למוכר את שויו, ואם הוא מסוג הדומים,
 נותן דומה לו. אבל אם לא קצבו מחיר, הרי זה פקדון ביד הלוקח? ואם נשמה

 או אבד, שלא בפשיעה אינו חייב בנזקו.
 כיצד ? מוכר שאמר לקונה: ״בהמה זו מחירה אלף גרש, טול אותה, ואם
 חפצת בה, קחנה״, ונטלה הלוקח על דרך זה כדי לקנותה, ומתה הבהמה ברשותו,

 הרי הוא חייב במחיר שויה.
 , . ואילו אם לא נקצב מחירה, ואמר המוכר: ״טול אותה, ואם חפצת בה,
 קחנה״, ונטלה הלוקח על מנת לקנותה, אם יחפוץ בה, לאחר שיעמוד על המקח,

 ומתה ברשותו שלא בפשיעה, אין הוא חייב בנזקה.

 299. נכסים שנטלום לשם בקורת, כלומר, לראותם או להראותם, אחד לשם בקורת
 אם נקצב מחיר ואחד שלא נקצב מחיר, הרי הם פקדון בידי הנוטל, ואם נאנסו, .

 שלא בפשיעה, אין בהם אחריות לנזק.
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 שפר טונטי.

 על הברירות
 ובו שבעה פרקים.

ק ראעווך. ר  פ

 על ברירה־מותנית.
 300. מותר להתנות במכר שהלוקח, או המוכר, או שניהם באחד, תהא

 בידם הברירה בתור זמן ידוע לבטל את המכר, או להסכים עליו ולקיימו.

 301. מי שהברירדרהמותנית בידו, הרי תוך זמן הברירה, רצה — מבטל
 את הקשר, רצה — מקיימו.

 302. אחד הבטול ואחד ההסכמה, כשם שאפשר להם באמירה, כד יכולים

 הם להיות גם על ידי מעשה.

ן ״נתתי  303. הםכמדדבאמירה מתבטאת במלים המעידות על הסכמה, כגו

 רשות״, או ״הסכמתי״! ובטול־באמירה מתבטא במלים המורות על אי־הםכמה,

י~~ ״ ^ *י "׳ ׳ ־ ״ ׳ ׳ "* ~ "~ / ׳ / או ״חזרתי בי ,  כגון ״בטלתי

ד על הסכמה, •ובטול־  304. הםכמדרעל־ידי־מעשה מתבטאת במעשה המעי

 על״ידיימעשה מתבטא במעשה המעיד על אי־הסכמה.

ד בעלים י ן היתה הברירה ביד הלוקח, ונהג משד זמן הברירה ד צך  ־־^״״״״5י

׳ ̂ או משכנו, הרי זה הםכמה־על־ידי־מעשה,  בממכר, כגון שהוציאו למכירה, השכירו,

 ואם היתה ברירה ביד המוכר, ונהג דרד בעלים כדלעיל, הרי זה בטול־על״ידי־מעשה.

 305. עבד זמן הברירה, מבלי שקיים בעל הברירה את המכר ומבלי

 שבטלו, המכר נשלם.

 306. ברירודמותנית אינה עוברת בירושה. ובכגון זה, אם היתה הברירה

 ביד המוכר, ומת, קנה הלוקח את הממכר.

 היתה הברירה ביד הלוקח, ומת, קנו יורשיו את הממכר, ואין בידם ברירה.

 307. היתד. ברירה ביד הלוקח והמוכר כאחד, ובטל אחד מהם את המכר, בטל

 המכר. ואולם אם הסכים אחד מהם, פסקה בדירתו, הזכירו מוסיף לעמוד בברירתו.

 308. היתה ברירה ביד המוכר בלבד, אין הממכר יוצא מרשותה ורואים
 אותו כרכושו, ואם אבד הממכר ביד הלוקח לאחר הנטילה, אין הלוקח חייב אלא

 בשויו של הממכר ביום הנטילה, ולא במחיר־שנקצב.

ה יצא הממכר מרשות המוכר, ורואים ב ל  309. היתה ברירה ביד הלוקח ב

 אותו כרכוש הלוקח. אבד הממכר בידו לאחר הנטילה, הרי הוא חייב בתשלום

 המחיר־שנקצב.

 ברירה מותנית
 (תיאר שרט).

 הברירה בידי מי?

 דינה.

 הבמול וההסכמה,
 כיצד!

 הסכמה ובטול
 באמירה.

 ע״י מעשה.

 זמן הברירה
 שעבר.

 אינה עוברת
 בירושה.

 בטול המכר
 ובטול הברירה.

 אחריות המוכר
 כשהברירה בידו.

 אחריות הלוקח.
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 פרק מוכי.

 על ברירה־מחמת־תואר.
 310. מי שמכר ממכר על מנת שיהיה בו תואר רצוי, ונמצא הממכר ברירה־מוזמת־

 חסר אותו התואר, הברירה ביד הלוקח: רצה — מבטל את המכר, רצה — מקבל את 0דאד וצף).

ה: ברירה־מחמת־־תואר. מהותה ודינה.  הממכר במחיר המלא שנקצב. קוראים לז

ך הברירה ביד נמצא שאינה כ צד? פרה שנמכרה בחזקת חולבת, ו  כי

 הלוקח. וכן אבן יקרה שנמכרה בלילה בחזקת אודם, ונמצא שהיא פטדה, הברירה

 ביד הלוקח.

ר עוברת בירושה. עוברת בירושה. א ו ת ד ו מ ח מ ד ת י ר  311. ב

 כלומר, מת הלוקח •בעל ברירת התואר, ונמצא הממכר חםר אותו התואר,

 רשאים גס היורשים לבטל את המכר.

 312. לוקח שבידו הבדירדדמחמת־תואר, שנהג דדד בעלים בממכר, בטול הברירה.

 בטלה בדירתו.

 פרק ט־ליטוי.

 על ברירת־המזומנים.
ו ביניהם שישתלם המחיר עד לזמן ידוע, שאלמלא ברירת המזומנים  313. לוקח ומוכר שהתנ

' ( י ק נ ה: ברירת־המזומנים. מהותה.  כן לא יתקיים •המכר, הרי קשר זה שלם, וקוראים לז

ר במועדו, הרי המכר שנקשר על תנאי אי תשלום,  314. לא שלם הלוקח את המחי
 מפסיד המכר.

 ברירת המזומנים — נפסד.

 315. הלוקח בעל ברירת המזומנים שמת בתור הזמן הקבוע — המכר בטל. מת הלוקח׳
 בטל המכר.

 פרק רביעי.

 על ברירת-הבחירה.
 316. מכירת דבר מתיר שנים, או שלשה דברים, מסוג הדבריכדשאינם־ ברירת־הבחירה

' ( ז י י ע  דומים׳ בפרוט מחיר כל דבר ודבר בפני עצמו, על מנת שיטול הלוקח׳ או יתז מהולה ת

. ה ר י ח ב ה ־ ת ר י ר : ב  המוכר מה מהם שירצה, הרי זה מותר, וקוראים לכד

י קביעת הזמן. ן מ ז ן ת ן ע י ב ה ק ש ץ ך ה ך ר י ן ן ב ? ן - ת ר ל ר ב 3 ב 1 7 

ו דין הברירה. ו ב י ע ׳ ע ח ק 1 , י ש ב ך ר ב ן ח ב 1 ן , י 11, ה ע ר י ח ב ה - ת ר י ו ד ^ ב ש ש א י א ה י , 3 1 8 

 הזמן הקבוע.
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 319. ברירת־הבחירה עוברת בירושה.

צד? מי שמכר יריעת אריג מבין שלש יריעות, האחת מהמין היפה,  כי

ן ׳הפחות, על מנת שיבחר הלוקח באחת מהן  השניה ממין בינוני והשלישית מהמי

 תוך שלשה, ארבעה ימים, וקבל הלוקח על דדד זה, הרי נקשר המכר,׳ ומשעבר

 הזמן הקבוע חייב הלוקח ליטול אחת מהן, ולשלם את המחיר־שנקצב. לא הספיק

 לבחור, ומת, מחוייבים יורשיו לבחור באחת מאלה על דדד זה.

 עוברת בירושה.

 פרק חנליטוי.

 על ברירה־לאחר-ראיה.
 320. מי שלקח נכסים, ולא ראם, הברירה בידו עד שיראם. משראה,

 רצה — מבטל את המכר, רצה — ׳מקיימו.

ה. ר ראי ח א רה ל  קוראים לזה: ברי

 321. ברירה־לאחר־ראיה אינה עוברת בירושה. לפיכד אם לא הספיק הלוקח

 לראות את הנכסים שלקח, ומת, קנה אותם היורש, ואין בידו ברירה.'

 322. מי שמכר נכסיו, ולא ראם, אין לו ברירה־לאחר־יראיה.

צד? מי שמכר נכסים שנפלו לו בירושה, ולא ראם, נקשר המכר בלא  כי

 זכוודברירה.

ו ומצבו של דבר, שיש  323. ברירדרלאחר־ךאיה פרושה עמידה על תנאי

 בהם כדי לדעת על ידם את הממכר.

צד החוץ שבו שווים, וראה הלוקח את צד צד? אריג אשר צד הפנים ו י  כ

ניה של  הפנים, או את הציצים והקווים שבאריג המנומר, או שבדק את עטי

יה׳ או את אל;תה של הכבשה, שלקחה לשחיטה, או  הכבשה, שלקחה לשם ךבז

 שטעם מהמאכל או המשקה, הרי בכגון, אלה לא נשארה בידו ברידה־לאחר־ראיה.

 324. בדברים הנמכרים לפי דוגמה, ךא_ית הדוגמה דייה.

קח: רצה — מקבל,  325. נמצא הממכר פחות מהדוגמה, הברירה ביד הלו
 רצה — מחזירו.

צד? חטה ושמן ודברי תעשיה, כגון בד ואריג העשויים על דדד אחד,  כי
נמצא שהסחורה פחותה מהדוגמה, הברירה ביד הלוקח.  שנקנו לאחר ראית הדוגמה, ו

 326. נכסים־שאינם־נדים, כגון בתים ופונדקות, יש לראות בהם את כל
ה ראית אחד ח ו כל החדרים על דדד א  החדרים בשעת מכירתם, ואילו אם הי

ה דייה. ב ל  מהם ב

ה דרוש לראות בהם כל דבר ח  327. חפצים שונים שנמכרו בממכר א
 ודבר בפני עצמו.

 ברירה־
 לאחר־ראיה

 (חיאר רואית).
 דינה.

 אינה עוברת
 ירושה.

 הטופר אין לו
 ברירה.

 מהות הברירה.

 ראית הדוגמה.

 הממכר שלא
 נמצא כדוגמה.

 הראיה בנכסים
 שאינם נדים.

 בחפצים שונים.
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 328. מי שקנה דברים שדנים בממכר אחד, ולא ראה אלא אחדים מהם דברים שונים ׳
 , , , בממכר אחד,

 בלבד, הרי אם לאחר שראה את •הדברים שלא ראם בתחילה, לא חפץ בדים׳ וראה חלק מהם.

 הברירה, בידו ? רצה — מקבל ׳הכל, רצה — מחזיר את הכל. ואין ׳הוא יכול לקבל

 את הדברים שחפץ בהם, ולהחזיר את הדברים שאינם לו לרצון.

 329. הסומא, מקחו — מקח, וממכרו — ממכר. אבל אם קנה דבר מבלי ברירת הסומא,
 שידע את תאורו, הברירה בידו.

צד? ,קנה בית ולא ידע תאריו, הברירה בידו. עמד על תאריו, רצה —  כי

 מקבלו, רצה — מחזירו.
 , . , הסומא שתואר.
 330. הסומא שקנה לאחר שתיאר לו המימכד, אין ליו ברירה. לו הממכר. .;

 331. בדירתו של הסומא בטלה עם משוש הדברים שיש לעמוד על טיבם אימתי בטלה
 , , בדירתו.

 על פי המשוש, הרחת הדברים הנודעים על פי ריחם, וטעימת הדברים הנודעים

 על פי טעמם.

 כלומר, אם קנה אותם דברים לאחר משוש והרתה, נעשה המכר שלם ומחייב.
 332. מי שראה נכסים כדי לקנותם, כלומר, ראם בעין לוקח, וקנה אותם הלוקח נכסים
 , , , , לאחר שראם

 לאחר זמן, והוא יודע שהם הם אותם הנכסים שראה תחילה, אין לו ברירה׳ ואילו תחילה.
) ;׳•.; 1 . דו  אם חל שנוי בנכסים, הברירה בי

 333. המורשה לקניה או לנטילה — ראיתו כדאית המרשה, ראית המורשה.

 334. ראית השליח, כלומר, ראיתו של מי שנשלח בפקודת אחר :לקחת ראית השליח.

 את הנמכר ולשגרו, אין בה כדי לבטל את זכות־הברירה־לאחר־ראיה שביד הלוקח.

3 לוקח שנהג דרד בעלים בממכר — בטלה זכותו לברירה־לאחר-ראיה. בטול הברירה. - 3 5 

 פרק עועוי.

 על ברירה־מחמת־מום.
 •ך־

 336. מכר סתם, מן הדין שיהא בו הממכר שלם מכל מום. בייייז״
 — מחמת־מום

 כלומר, דבר שנמכר, ולא הותנה בו שיהיה נקי ממום, ולא פורש אם טרי (חיאר עיב).
, שלמות הממכר׳ ־ ״ 0 ך — ־ ־ — . . 

. , א נ ׳ או רקוב, שלם, או בעל מום, דרוש שיהא הדבר שלם ונקי ממום.״) ת א ו ה ^ ^ 
נמצא בו מום ישן, הברירה ביד ממכר שנמצא  337. חפץ שנמכר במכר סתם, ו

י ״ים ,1 ב ן כ ן י נ י א ב לן ן צ ק נ ר ש י ח מ ) _ מקבלן ב ך צ  הלוקח: רצה — מחזיר הממכר, ר

( 2 . ם ו מ ־ ת מ ח מ ד ד ר י ר ר מחמת המום. קוראים לזה: ב  ( להחזיק בממכר ולפחות מהמחי

C A . 255/40 8 P . L . R  עיין: לידר ב. עירית ירושלם 0 — 46 .
C A . 44/37 1 c .L;R  עיין: רוזנברג נ. ברמן (2 — 65 .
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ם הוא כל חסרון המפחית את ערך החפץ בעיני המומחים ו  מום׳(עיב) 338. מ

 והבקיאים בדבר.

 מום ישן, כיצד? 339. מום ישן הוא חסרון שנמצא בממכר בהיותו בידי המוכר.

 מום מלפני 340. מום שנולד בממכר כשהוא ביד המוכר, לאחר המכר ולפני הנטילה,
 הנטילה. ,

 הרי הוא בבחינת מום ישן, שיש עמו זכות בטול המכר.

 הקונה שקבל את 341. פרש המוכר בשעת המכר את אחד ממומי הממכר, וקבלו הקונה
 הממכר במומו.

 עם מומו, לא תהיה לו הברירה מחמת אותו המום.
 המוכר מבלי , • •

ת מום, אין ברירת מום ו 342. המוכר נכסים על מנת שאין עליו כל טענ י ל ה ע ד ו ת  ש

׳ ללוקח. מ י ת מ נ ע  ט

 הלוקח את הממכר , , , ,

/ אין לו, מעתה, , ו מי . 343. מי שקנה חפץ, ואמר: ״קבלתיו על כל מו ו י מ ו ל מ ל כ  ע

 טענןז מום בחפץ הזה.

א עורת : ״קבלתי את הבהמה, אף אם הי מר א  כיצד? מי שקנה בהמה ו

 ופסחת, או נגועה בכל מחלה ונגע״, אין הוא יכול להחזירה מחמת מומה הישן.
 הלוקח שעמד על 344. עמד הלוקח על מומו של הממכר ונהג בו דרך בעלים, בטלה

 מום הממכר. ,
 זכותו לבדירדרמחמודמום.

 כיצד? עמד הלוקח על מומו הישן •של הממכר, והוציאו למכירה, הרי קבל
 עליו את המום, ושוב אין הוא יכול לחזור בו מהמכר. י)

 מום ישן שנמצא 345. ממכר שנמצא בו מום ישן, לאחר שנולד •בו מום חדש ברשות

. הלוקח, אין זכות ללוקח להחזירו למוכר, אבל רשאי הוא לתבוע את הפרש המחיר. ש  מום חד
צד ? לוקח שגזר יריעת אריג, ותפרה, ומצא בה מום ישן כגון פחתת, או  כי

 קרע, הרי הואיל מתוסף מום חדש באריג, אין זכות ללוקח להחזירו למוכר. אבל

 נוטל הוא את הפרש המחיר, מחמת המום.

 הפרש המחיר׳ 346. הפרש המחיר נקבע על ידי הודעת מומחים שאין להם נגיעה בדבר,
 קביעתו כיצד? , ,

 ונוהגים, כך: שמים על נכון את הממכר כשהוא שלם וכשהוא במומו, ומפחיתים

 מהמחיר־שנקצב, לפי יחם ההפרש שבין שני ערכי השומא.

צד ? מי שקנה יריעת אריג בששים גרש, ולאחר שגזרו ותפרו מצא  כי

ג בששים גרש, כשהוא שלם, ובארבעים  מום ישן באריג, ושמו המומחים את הארי

 וחמשה גרש, במומו, הרי הפרש המחיר הוא חמשה עשר גרש, ויכול הלוקח לדרוש

 חזרה ולתבוע את הסכום הזה.

נ 5 200/22 .^0 ^  0 עיין: שאוא נ. דרוגין וויבר — 1623 .
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 הודיעו המומחים כי שוויו של החפץ, כשהוא שלם, שמונים גדש, וכשהוא

 עם מומו, ששים גרש, הרי הואיל והפרש עשרים הגרש שבין שני הערכים האלה

 הוא רבע סכום השמונים גרש, רשאי הלוקח לדרוש חזרה את רבע המחיר־שנקצב,

א: חמשה עשר גרש. הו  ו

 ואילו, אם הודיעו המומחים ששוויו של החפץ כשהוא שלם, חמשים גרש,

 ושוויו במומו, ארבעים גרש, הרי מאחר שהפרש שני הערכים האלה, עשרת הגרשים,

 הוא חמישית סכום החמשים גרש, הרי חמישית המחיר־שנקצב, שהיא שנים־עשר

 גרש, נחשבים להפרש המחיר.

 347. ! עבר המום החדש, הרי שוב משמש המום הישן סבה להחזרת החפץ. מום חדש
ן שסילק• י ׳ א ן ע ך ^ ל י כ ח ן א ך ב י א ב ( ן ה ש ם ^ ב ן ? ם ך צ י  כ

 הלוקח יכול להחזירו למוכר, ונוטל הוא את הפרש המחיר, ואילו אם חלפה אותה

 מחלה, יכול הלוקח להחזיר את הבהמה למוכר מחמת מומה הישן.

 348. מום חדש שנולד בממכר כשהוא ביד הלוקח, והסכים המוכר לקבל מום חדש
, , שנולד ביד , 

 את הממכר חזרה, מחמת מומו הישן, שוב אין זכות ללוקח לדרוש את הפרש הלוקח.
! ועליו להחזיר את הממכר, או לקבלו במחירו ה ר ז ח ה ^ ע י ^ ץ א ש ^ ז ^ ל  המחיר, כ
 השלם. ולא עוד, אלא גם אם מכר הלוקח את הממכר, לאחר שעמד על מומו

 הישן, שוב אינו זכאי לדרוש הפרש המחיר.
צד? מי שקנה יריעת בד וגזר ממנה כותנות, ולאחר שמצא פחתת  כי
 באריג הלך ומכרו, אין הוא יכול לתבוע מהמוכר את הפרש המחיר, הואיל ויכול
, — כלומר, כמו שהוא גזור — , : ״מקבלו הייתי חזרה במומו החדש  המוכר לומר לו

. , , י  ״והלוקח במכירתו מנע זאת ממנ

 349. תוספת, כלומר, הוספה על הממכר, מנכסי הלוקח, משמשת מניעה תוםפת־-מניעה

• ה י ז ח ה  להחזרה. ל

צד? תוספת החוטים והצבע על הבד׳ לאחר התפירה והצביעה על ידי  כי

 הלוקח, וכן עצים שנטעם הלוקח בקרקע, משמשים מניעה להחזרה.

ה ר ז ח ה ה ל ע י נ  350. במקום שיש מניעה להחזרה, הרי אף אם הסכים לכד המוכר, אין מ
4 והפרש המחיר. ו י ח מ ן יב הוא לתת את הפרש ן  הוא יכול לקבל חזרה את הממכר בעל המום, וחי

 ולא עוד, אלא אפילו אם מכד הלוקח אותו החפץ לאחר שעמד על מומו

ת הפרש המחיר מהמוכר.  הישן, יכול הוא לדרוש א

ת בבד, הרי אף אם ת ח נת מידיעת בד, ומצא פ  כיצד? תפר הלוקח כתו

 הסכים המוכר לקבלו חזרה, אין הוא רשאי לכד, וחייב הוא לתת את הפרש

! ואף אס מכר הלוקח את הכתונת, נוטל הוא את הפרש המחיר,  המחיר של הבד

 הואיל ותוספת החוטים, מנכסי הלוקח, בממכר, משמשת מניעה להחזרה, ואין
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 מום באחד
 ממספר דברים
 שנמכרו כאחד.

 המוכר יכול לומר: ״נוטלו הייתי חזרה כשהוא תפור וגזור״. ולפיכך אין •לראות

 את הקונה כמעכב על המוכר במכירתו.

 351. דברים שנמכרו בממכר אחד, ונמצא מום באחדים מהם, הרי אם

י הנטילה, יכול הלוקח להחזיר הכל, או ליטול הכל במחיר־  נמצא המום לפנ

 שנקצב? אבל אין הוא יכול להחזיר את הפגום, ולהניח את השאר לעצמו.

 ואילו, אם נמצא המום לאחר הנטילה, הרי אם אין נזק בחלוקת הממכר,

 יכול הוא להחזיר את הפגום בלבד, במחיר שנקצב לו כשהוא שלם, ואם לא

 הסכים המוכר, אין הוא יכול להחזיר את הכל.

 אבל כשיש נזק בחלוקה, הרי הוא מחזיר את הכל, או מחזיק הכל במחיר־

 שנקצב.

 כיצד ? ? שני פ׳סים* שנקנו בארבעים גרש, ולפני הנטילה נמצא אחד מהם
 נשחת, יכול הוא להחזיר את שניהם ? ואם לאחר הנטילה נמצא אחד מהם נשחת,
 אינו יכול להחזיר אלא את האחד מהם בלבד, ולנכות מארבעים הגרש את מחירו
 כשהוא שלם. אבל אם קנה זוג נעלים, ולאחר הנטילה נמצאה אחת מהן נשחתה..

C .יכול הוא להחזיר את שתיהן, ולקבל כל הכסף חזרה 

 352. דברים ממין אחד שבמדה, או שבמשקל, שקנה אותם אדם, ולאחר
 הנטילה נמצא חלק מהם רקוב, הברירה ביד הלוקח: רצה — מקבל הכל, רצה —

 מחזיר הכל.

 353. חטה, או תבואה ממין אחד, שנמצאה בה עפרורית, הרי במקום
 שרואים אותה כמות העפרורית כרגילה, המכר שלם ומחייב. ואולם אם לפי המנהג

 רואים אותה בגדר מום, הברירה ביד הלוקח.

 354. דברים מעין ביצים ואגוזים שנמצא חלק מהם פגום, הרי אם היה
 הפגום במדה בלתי גדושה, לפי המנהג, כגון שלשה אחוזים למאה, אין בכך

 כלום. נמצא הפגום במדה גדושה, כגון עשרה למאה, אין בזה מחילה, ויכול

 הלוקח להחזיר הכל, ולקבל את המחיר חזרה.

 הממכר שאין לו 355. נמצא הממכר במצב שאין לו תקנה לעולם, המכר בטל, והלוקח
' נוטל את כל המחיר חזרה. ה נ ק  ת

צד? קנו ביצים, ונמצאו סרוחות עד כי לא יצלחו לכל דבר, יכול  כי
ו חזרה.  הלוקח לקבל את כל מעותי

 מום בחלק דברים
 שבמדה׳ או

 שבמשקל.

 עפרורית
 שבתבואה.

 דקבון.

 * פיס, או טרבוש - כמתה אדומה׳ שחובשים אותה בארצות־המזרח.
c. A. 15/31 5 Rot. 1638 — 0 עיין: בוזריק הול נ. זלצמן 
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 פרק עוביעי.

. ( ^ ״ א מ  על אונאה ורמאות. ר
 י 356. מכר שיש עמו אונאה־גסה, ושלא ברמאות, אין המתאנה יכול לבטלו. אונאה באין

 , רמאות.

 אבל נכסי יתומים שנמצאה במקחם אוגאזדגסה, הרי אף אם לא היתה

 בזה רמאות, המכר בטל.

 נכסי הקדש ונכסי אוצר־המלכות, דינם כדין נכסי יתומים.
ה רמאות  357. מי שרמה את חברו, ונתברר שיש במכר אונאה־גסה, יכול המתאנ

 , , ואונאה־גסה.
 לבטל את המכר.

 358. מי שנתאנה אונאדרגםה, ומת, אין זכות תביעתו לאונאה עוברת זכות תביעה
 אינה עובדת

 בירושה. בירושה.

, הרי אם לאחר שידע באונאדדהגםה שבמכר, נהג המרומה שנהג הו  359. לוקחשרמו
 דרך בעלים.

 דדד בעלים בממכר, פקעה זכותו לבטל את המכר.

 360. דבר שנמצא במקחו רמאות ואונאודגםה, ונשחת, או אבד, או שאירע אבדן הדבר
 , , בידי המתאנה.

ם דבר — כגון מגרש, והוקם עליו בגין — או שנפל מום בממכר, אין  בו בעתי
 זכות למתאנה לחזור בו מהמקח.
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 כטער שביעי.

 על המכר למיביו ודיניהם

 ובו ששה פרקים.

ק ראטורך. ר  פ

 על מיני המכר.
 361. לשם קשור המכר דרוש שיהא גופו •נובע מאדם כשר, כלומר, בן תנאי קשור

ן המכר. C המכי'  דעת ומבחין, ומיוחם לדבר שיכול לחול עליו די

) בעיקרוג.י° 2  362. מכר שהוא פגום בעיקרו, כגון מכר על ידי שוטה, בטל.

 363. דבר שאפשר לו שיחול עליו דין המכר הוא, כל ממכר שישנו איזהו דבר

 בעולם, שמםירתו בגדר האפשר, ושהוא נכסי בעלים׳ C דינו שליימכר?

Rot109/22 5 . L . A . 1776 — 0 ן י י  אלג׳ראר נ. אלמאדי : ע

C.L.R166/37 2 . c. A . 91 — 2  עיין: חאיאט נ. קליין ושפר )

) עיין: הבנק הכללי נ. רושם החברות - ראה הערות לעיל. 3 
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נו בעולם, ושאין מסירתו בגדר האפשר ושאינו מנכסי  לפיכך, כל שאי
 בעלים, מכרו בטל.*

 המכר׳ אימתי
 נפסד ז

ו  364. מכר שה״ו בו תנאי הקשור, ונמצא שלא כדת מחמת איזה מתארי

 ׳החיצוניים, כגון שלא יהיה הממכר ידוע, או שנמצא פגם במחיר, הרי הוא נפסד.

 תנאי קיום המכר. 365. לשם קיום המכר דרוש שיהא המוכר בעליו של הממכר, מורשה

( 1  זזבעלים, או אפוטרופםם, ושלא תהא לאיש זולתם זכות בממכר.

 מכר-נפםדנעשה 366. •מכר־נפםד נעשה קיים עם הנטילה, כלומר, מאותה שעה דשאי
 קיים לאחר , , ,

 הנטילה. הלוקח לשלוט בממכר.
 אין מכר מחייב

 עם ברירה.

 מכר תלוי זקוק
 להסכמה.

 367. מכר שיש עמו זכות לאחת הברירות אינו מחייב.

 368. מכר תלוי בזכותו של אחר, כגון מכר על ידי מתערב, או מכר

 נכסים ממושכנים, הרי זה נקשר, והוא תלוי להסכמתו של אותו אחר.

 פרק עוכי.

 על דיני המכר.

ות הלוקח לבעל נו של מכר־שנקשר ׳הוא הבעלות, כלומר, ךבד הי  דין המכר(חקם) 369. די
• הממכר, והמוכר לבעל המחיר. ר ש ק נ  ש

נו ולא כלום.  370. מכר־בטל בעיקרו, די

נטל הלוקח את הממכר ברשות המוכר, הרי  לפיכך, אם •היה המכר בטל, ו

 \ הממכר משמרת ביד מלוקח.

 371. מכר־נפסד נעשה שלם עם הנטילה, כלומר, הלוקח נעשה בעליו

 של הממכר משנטלו ברשות המוכר.

 לפיכך, דבר שנמכר במכר־נפםד, ונשחת ביד הלוקח, חייב הוא בנזקו.

צד? •היה הממכר מסוג הדברים־הדומים, חייב הלוקח לתת למוכר דבר  כי

 שכמותו׳. ואם היה הממכר מסוג -הדברים־שאינם-דומים—נותן את שוויו ביום •הנטילה.

 372. מכר־נפסד, יש בו זכות לכל אחד הצדדים לבטל את המכר, אבל
 אם אבד הממכר ביד הלוקח, או שהשחיתו, או שיצא •מתחת ידו על דרך מתנה,
 או על ידי מכר־שלם, או שהוסיף ׳הלוקח דבר על הממכר, כגון בית, ותקנו, או
 מגרש, ונטע ביו עצים, או שחל בממכר שנוי שיש עמו שנוי השם, כגון חטים,

 וטחנם קמח, פקעה זכותו לבטל את המכר.

 הבטל.

 הנפסד.

 זכות הצדדים
 במכר נפסד.

 * עיין הערת ׳המתרגם לסעיפים 199—197..
C A. 42/36 8 Rot. 460 — 0 עיין: תנובה נ. ספיניים 
L. A. 6/22 1 Rot. 99 — איםמארי נ. ארמן 
C. A. 94/38 5 P.L.R. 334 — וניגר נ. קרסו 
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 373. מכד־נפםד שבטל, הרי אם שולם •המחיר, יכול הלוקח לעכב תחת עכוב הממכר עי
 , , להחזרת המחיר

ר ) במכר־בפסד.  ידו את הממכר עד שיחזיר לו המוכר את המחי

 374. מכר־קיים חל מיד. דין מכר־קיימ.
 , , דינו כשהוא

 375. מכד־קיים, כשהוא מחייב, אין אף אחד הצדדים יכול לחזור בו ממנו. מחייב.
 , , , דיןמכר-שאינו־

 376. מכר־שאינו־מחייב, הרי מי שהברירה בידו יכול לבטלו• מחייב.

נת רשות לדבר. דין מכר-תלוי.  377. מכר־תלוי נעשה יפה עם נתי

 378. נעשה מכד על ידי מתערב, וניתנה בו אחר־כך רשות מאת בעל המכר ע״י
 , , מתערב, דינו.

 הנכסים, או מורשהו, או אפוטרופםו, הרי הוא קיים. לא ניתנה רשות, המכר בטל,

נותן הרשות, והממכר נת הרשות דרוש שהמוכר, והלוקח, ו תי  אבל לשם נ

( 2 . ן  יהיו בעולם. נפקד אחד מאלה, אין הרשות כדי
 379. מכר־על-ידי־חליפין, הרי הואיל ושתי התמורות בו הן בבחינת המכרע״י

 , , חליפין, תנאיו.

 ממכר, נוהגים תנאי הממכר בשתיהן. אבל אם נפלו דברים ביניהם בענין המסירה,

 שניהם מוסרים ונוטלים כאחד.
 פרק עולימוי.

 על מכר־מוקדם.
 380. מכר־מוקדם, כמכר סתם, נקשר בהצעה •וקבלה. המכר-המוקדם
 כיצד נקשר?

כר: ״נתתי לך במוקדם אלף גרש •תמורת מאה צד? הלוקח שאמר למו  כי
/ וקבל המוכר, נקשר המכר. ,  כלי חטה

 381. מכר־מוקדם, הרי הוא שלם רק לגבי דברים, שכמותם ואיכותם במה נוהג ז

ת להעןבע׳ כגון המשובח, או הגרוע ביותר. ו הנ  נ

 382. דברינדשבמדה, שבמשקל ושבאמת־מדה, כמותם נקבעת במדה, קביעת הכמות:

 במשקל ובאמודמדה.

ן ממין הדומים, כשם שכמותם נקבעת במנין, כד היא בדברים־שבמנין.  383. דבריכדשבמני

 נקבעת גם במדה ובמשקל.

ן מסוג הלבנים והרעפים, יש לקבוע ולברר גם את י נדשבמנ  384. דברי

 תבניתם,

 385. דבריבדשבאמת־מדה, כגון הבד ואריג הצמר, צריך לקבוע בהם בדברים
 שבאמת־מדה.

ו נעשו, ומקום עשייתם.  את ארכם, רחבם ועבים, החומד שממנ

A .0. 221/38 5 ?.!,.11. 543 — י) עיין: פרלמן ב. טורקיה 
) עיין: תנובה נ. ספיגיים, וניגר נ. קרסו, בהערות לעיל. 2 
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^ את סוג הממכר — כגון חטה, ב ק  386. לשם שלמות המכר דרוש ל

 אורז ותמרים — ומינו — כגון חטה שגדולה בשדה־בעל, או בבית־השלחין — ואת

 האיכות — כגון המשובח או הפחות ביותר — וצריך להודיע את מכסת המחיר

 והממכר ואת מקום מסירת הממכר וזמנה.

ר  387. לשם שמירה על שלמות המכר־המוקדם דרוש שישתלם המחי

 מיד, במעמד הקשר ז ואם נפרדו הצדדים לפני התשלום, בטל המכר המוקדם.

. י ע י ב ק ר ר  פ

 על הזמנת־אומן.

: ״עשה לי דבר פלוני בכו״כ גרש״, וקבל האומן, הרי מן  הזמנת-אומן, 388. האומר לאו
 כיצד נקשרת? ,

ת אומן. מנ  זה קשר של הז

: ״התקן לי זוג נעלים בכו״כ אמר צד? המזמין שהראה רגלו לסנדלר, ו  כי

 גרש, מעור ממין פלוני״ וקבל האחרון, אר כגון שעמד על המקח עם החרש

 לבנות לו ספינה או סירה, ופרש את ארפה׳ רחבה וסגולותיה לכל דקדוקיה, הרי

 נגמר בזה קשר של הזמנת־אומן.

 הוא הדין במי שעמד על המקח עם בעל בית־חרושת לעשות לו כו״כ קני״

 דובה בכו״כ גרש האחד, ופרש את ארכם, גדלם וסגולותיהם הדרושים, נקשר

.  בזה קשר של הזמנודאומן

 במה נוהגת ? 389. אין קשר של הזמנת־אומן שלם אלא לגבי אותם הדברים שהזמנת־אומן
 נוהגת בהם ן אבל דברים שאין נוהגים בהם כך, ופורש זמן, הרי זה מכר־מוקדם,

 ונוהגים בו תנאי המכר־המוקדם. לא פורש זמן, הרי זה שוב הזמנת־אומן.

 תאור החפץ. 390. הזמנת־אומן, דרוש שיתואר בה החפץ המוזמן, בהתאם למבוקש.

ת במוקדם. , אין מן הצורך שתשתלמנה בו המעו  התשלום. 391. הזמנודאומן

, אין הצדדים יכולים לחזור בהם.  האפשרות לחזור. 392. משנעשה הקשר של הזמנודאומן
 אבל אם נמצא המוזמן אחרת מזה שתואר, הברירה ביד המזמין.

 הממכר מינו׳
 ואיכותו.

 תשלום המחיר.

ק חפליעוי. ר  פ

 על מכר שכיב״מרע.
 : ד

 שכיב מרע שמכר 393. שכיב־מרע שמכר דבר לאחד מיורשיו, הרי מכר זה תלוי בהסכמתם
' של שאד היורשים. מת המוריש, והסכימו למכר, הרי זה קיים. לא רצו — אין ש ר י  י

 המכר קיים.
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נו יורשו, המכר למי שאינו  394. ישכי1דמרע שמכר דבר במחיר הראוי למי שאי
 , , יורש.

 שלם ומועיל.

 אבל אם נהג מנהג חבה, כלומר, אם מכר דבר ומסרו בפחות ממחיר

 שויו, ומת, הרי אם לא היתה ההנחה יתירה על שליש הנכסים, שוב המקח

תה ההנחה יתירה על שליש הנכסים, מחוייב הלוקח להשלים  שלם ומועיל. הי

 את ההפרש, שאלמלא כן, יכולים היורשים לבטל את המכר.

ה לו אלא בית שוד. אלף וחמש מאות גרש, צד? שכיב־מרע שלא הי  כי

נו יורשו באלף גרש, הרי הואיל וההנחה של חמש מאות הגרש  ומכרו למי שאי

ן יורשיו יכולים לבטלו.  לא עלתה על שליש נכסיו, המכר שלם ומועיל, ואי

 יואילו, אם מכר המוריש את הבית ומסרו בחמש מאות גרש, מאחר שההנחה

 היא אלף גרש, שהם כפלים משליש הונו, הרי אם אמרו היורשים ללוקח: ״השלם

נענה הלוקח לדרישתם, והוסיף להם , ו ,  את המחיר עד כדי שני שלישים משוויו׳

ת חמש מאיות הגרש החסרים, אין הם יכולים לבטל את המכר,  על המחיר א

ת חזרה.  ולדרוש את הבי
י י י ו ״ נ  395 שכיב־מרע שמכר נכסיו בפחות ממחיר שווים, ומת, כשעזבו

 שכיב מרע
 שקוע בחובות, יכולים בעלי החובות לדרוש מאת הלוקח שיוסיף על מחיר הממכך שמכר, והוא

 שקוע בחובות.
 עד כדי שוויו! לא השלים, יכולים הם לבטל את המכר.

ק עונט־י. ר  פ

(  על מכר־חוזר.1

 396. במכר־חוזר, יכול המוכר להחזיר בו את המחיר, ולדרוש את הממכר מהותו.
 חזרה. וכן יכול הלוקח להחזיר את הממכר ולדרוש חזרה את המחיר.

 397. אחד המוכר ואחד הלוקח, אינם יכולים למכור לאחר דבר שנמכר דינו.
 במכר־חוזר.

 398. במקום שהותנה שיהא חלק מהנאת הממכר ללוקח, ממלאים את הנאת הממכר.
אי הזה.  התנ

? לוקח ומוכר שהסכימו לחלק ביניהם בשוד, את ענבי הכרם שנמכר צד י  כ
 במכר־חוזד — הרי יש לקיים את ההסכם.

C . A . 24/30 1 Rot. 397 — ל ב י . ש א נ ה : ט ן י י  C1 ע

H . C . 27/30 1 P . L . R ו — 490 . פ , י ל ע ו פ ה ל א צ ו ה ר ה ׳ ו . י י נ ו ו א מ  ק

C . A . 64/24 2 Rot. 646 — ן א י א י נ. ט ׳ ג נ א ר ט ס י  א

L . A . 75/27 4 Rot. 1292 — ן מ ר ב י . ל ן נ י י ט ש נ י י  א

C . A . 45/30 4 Rot. 1299 — ש א ב . ח ה נ ל ק  ב

C . A . 70/38 5 P . L . R י — 296 . ט א ק י . מ ם נ ו א ב נ נ  ט
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 399. מכר״חוזר שהיה בו מחירו של הממכר שוה לחוב, ואבד הממכר

 ביד הלוקח, הרי פקע בזה החוב שבתמורתו.

 400. מכד־חוזד שהיה בו מחירו של הממכר פחות מהחוב, ואבד הממכר

 ביד הלוקח, מנכים את דמי הממכר מהחוב, ויכל הלוקח לדרוש ולקבל את העודף

 מיד המוכר.

 401. מכד חוזר שהיה בו מחירו של הממכר עודף על החוב, ואבד

 הממכר ביד הלוקח, מנכים מערכו של הממכר את סכום החוב, והרי אם פשע

 הלוקח, אחראי הוא גם לעודף. לא פשע — אין עליו לשלם את העודף.

 402. מכר״חוזר שמת בו אחד הצדדים, הרי זכות בטול הקשר עוברת
 עוברת בירושה.

 בירושה.

 זכות הלוקח. 403. מכר־חוזר, הרי כל עוד לא נפרע הלוקח את חובו, אין בעלי החוב

 יכולים לרדת לנכסים אלה.

ת 1286. : 8 לחודש מחרם, שנ ך מל  מאימד ה

 אבדן הממכר
 בידי הלוקח

 כשהיה מחירו
 שוה לחוב.

 כשהיה פחות
 מהחוב.

 כשהיה עודף
 על החוב.

 זכות הבטול




