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  )א, נובבא מציעא ( .הקרקעות. אלו דברי� שאי� לה� אונאה

  ונתברר שהונה בזה, מכר עסק בחזקת שהוא פעיל ורווחי

כיו� , בר�. הכרוט למילהח ובשל כ�, הבחי� שמסעדתו החלה צוברת הפסדי� מסעדה אחתבעל 

התקשה מאד , בו תנועת הלקוחות היתה דלילה ביותר באזורוקמת שהמסעדה היתה ממ

הבי� מיד שקניית המסעדה תהווה , שכ� כל מי שהגיע אל המקו� לראות את הנעשה בו, במכירתה

, שעות היו�שכר כמה אנשי� שיישבו במסעדה לאור� כל  ,שראה זאת בעל המקו�מ. גרועה עסקה

נוכחו , שהגיעו למקו� פוטנציאלי�וכ� לקוחות  .נו בכל כמה שעותובוא� האכיל אות� על חש

 שלא אר� זמ� רב מקניית �כמוב. הוהחליטו לקנות, שהמסעדה מלאה תמיד ושוקקת אנשי�

משמעותית אונאה ה כא� תהקונה טע� שהי. כעת באו לדי� תורה. והתרמית התגלתה המסעדה

לעומתו טע�  .ית מערכועל שיש הכדינו של מקח שהיה במחירו אונאה יתירועל המקח להתבטל 

, ואפילו א� נסכי� עימו שהיתה כא� טעות .שאי� אונאה לקרקעותמשנתנו המוכר שהרי זה כדי� 

וההוצאות  ההכנסות דוחותלבדוק את  ,קונהל העסק שש טיבו  הלא היה עליו לברר היטב את

� לו להלי� אי ומשלא עשה כ�, העסק אינו רווחי כל כ�שא� היה עושה כ� היה מבחי� ש ,וכדומה

  .אלא על עצמו

שכ� מחיר�  .אונאה בקרקעכולא  ,מקח טעות זההיה שיש לדו� שבמקרה זה  'חשוקי חמד'וכתב ב

המוניטי� . ב. שווי המגרש והמבנה לכשעצמו. א, של עסקי� כגו� מסעדה מתחלק לשני גורמי�

כא�  –קע עצמה לגבי הקרוהנה בעוד ש. הרווחיות וכדומה, והיינו תנועת הלקוחות, שיש למקו�

שכ� אי� אונאה , היה מקו� לומר שלא יוכל הלקוח לערער, וא� א� היתה אונאה, לא היתה אונאה

והרי  .אלא כמטלטלי� שיש לה� אונאה, יתכ� שאי� לדונו כקרקע, לגבי המוניטי�אבל . לקרקעות

בזה  שא� שכר פועל העובד ע� סוס או חמור והיתה) לג, חוש� משפט רכז( א"כדברי הרמזה 

ופועלי�  # וכפי ששנינו במשנתנו שאי� אונאה לעבדי�, א� שבשכר הפועל עצמו אי� אונאה, אונאה

מכל מקו� , שכ� השוכר פועל הרי הוא כקונה אותו לעבד למש� זמ� עבודתו ,דומי� לה� בעני� זה

וכמה שיעור האונאה שהיה בשכרה , בהמהבשכר הומשערי� כמה שיל� , לגבי הבהמה יש אונאה

� הקונה עבור המוניטי� של המסעדה ובו ידונו כדיני וא� כא� יש לשער כמה שיל. עליו להחזירוו

  .אונאה

ולגבי טענתו השניה של המוכר שעל הלוקח מוטלת היתה החובה לבדוק את נתוני המסעדה בצורה 

ת ההכנסה וההוצאה של העסק ולא ובונויכול היה לבקש את חש ,לעסקהיסודית לפני שניגש 

שהמוכר ) י, רלב( 'ע"סמ'הכתב  לכאורה יש להצדיק טענה זו שכ� ,הנה .� רק על מראה עיניולסמו

וכתב ש� . אי� כא� מקח טעות, לבדקובו ולא טרח  בחי�הלמו� והיה יכול לחבירו דבר שיש בו 

שא� המוכר יכול  שהוא הדי� בדבר שיש בו אונאה והמקח חוזר ,)ג, חידושי�( 'נתיבות המשפט'ב

   .המקח אינו מתבטל, חי� בו קלותהיה להב



, �"ע והש"כבר כתב הנתיבות שדי� זה שנוי במחלוקת הסמראשית . אלא ששתי דחיות לנימוק זה

� "מהרשהכתב , ושנית. והרי יש כא� ספק כיצד לנהוג, � שא� במקרה זה  המקח בטל"ודעת הש

או , הבחי� בטעות שבושבדבר שיש טירחא כדי ל) חוש� משפט ש�(' משפט שלו�'בספר א� 'מבערז

�ע סבור שיכול הלוקח שהתאנה לחזור בו והמקח "א� הסמ, שצרי� בקיאות מיוחדת לש� כ

שכ� זה מו� שאינו , ולפיכ� נדחית טענת המוכר שעל הלוקח היה לבדוק את חשבונות העסק .בטל

  .ניכר ושצרי� מומחיות כדי להבחי� בו

� הסיבה שמחמתה צברה המסעדה הפסדי� שא', משפטי התורה'פסק בבסיפורה של מסעדה זו 

, משו� שנחשב כמי שמכר חפ� פגו� ,המקח בטל # מני� למקו�דהיתה מיעוט האנשי� המז

מכל מקו� טוע� הלוקח , ואפילו שמכר כא� קרקע. וכלל לא דני� כא� מצד הלכות אונאה במחיר

  .דהמעול� לא התכוו� לקנות קרקע או חנות שאינה מתאימה לשימוש שלשמו יועש

ו מחמת שירות לקוי א, א� א� ההפסדי� היו משו� שהאוכל שהיה מוגש בה היה פגו� בטעמו

שהכל תלוי בצורה בה ינהל הקונה את    בגו� החפ� אי� פג�אי� זה מקח טעות שכ� , שהיה בה

  .העסק

 


