
אממונות

דונונ ש"~מנכי,ב:ייח ירושלים דיןבית
 יוחסין ולביבות ממור~ים
 במלון חדר בשכירותאונאה

 880-סז מס' ממונותתיק
 שבט( ה)מהד'

 הדיוןנושא

 לו הודיע ב' הפסח. לחג מסויים במלון חדרים באמצעותו לשכור כדי תיירות, סוכן לב', פנהא'
 שכר ברירה בדלית משובחים. הפחות השלישית מהרמה חדרים כמה רק נשארו מלוןשבאותו

 בקש כן כמו אותם. לו יחליף משובחים יותר חדרים יתפנו שאם בקשה תוך הללו החדרים אתא'
 הובטחה והבקשה מיוחד, מלצר עבור כסף תוספת תמורת למשפחתו נפרד פסח סדרלערוך
 התוספת עבור ש"ח 1.000 ועוד החדרים עבור פרעון כתחילת 1.5008 של סכום שילם הואלו.
 הממוצעת, השניה מהרמה חדרים התפנו שאכן ב' לו הודיע ימים כמה לאחר הנפרד. הסדרשל

 מהרמה חדרים שני ניבנו החג לפני יומיים החדרים. את החליף והוא גבוה, יותרבמחיר
 וכשנכנס החג בערב למלון הגיע א' הגבוה. המחיר לפי א' אותם קבל בקשתו ולפיהמשובחת,
 מזרונים שני וארכו רחבו בכל  שהביל  וימן צר  מהם שאחד  לראות נדהם "המשופרים"לחדרים

 היתה לא וגם החג, בערב במקום היה לא ב' בו. היה לא ארון גם בלבד. נמוכות מיטות גביעל
 נדהם הסדר בליל הללו. החדרים את לקבל אלא ברירה לו היתה ולא הביתה, לחזור אפשרותלו

 פרטיות. ללא הלובי באולם היה מיטפחתו  עבור  שהובן הנפרר  שהצררלגלות
 שאחד בטענה הנדרש המחיר את לשלם סרב והוא החדרים עבור לשלם א' נדרש החג צאתעם

 לא הנפרד הסדר גם בהתאם. פחות ומחירו "משופר" להקרא ראוי היה לא "המשופרים"החדרים
 והחזירה כך על אותו פיצתה המלון )הנהלת מהמחיר להפחית יש כך בגלל וגם נפרד, בדיוקהיה
 על לשלם שעליו כך על עמד ב' הנפרד(. הסדר עבור לשלם חייב היה אותו מהסכום מחציתלו

 שבועות, לכמה דחויים צ'קים בשני הנדרש החוב רוב את שילם וא' שהתחייב, כפיהחדרים
 שנוצרה ההמולה בגלל ברירה מחוסר הצ'קים את שנתן טוען א' ש"ח. 1.850 של סכוםלמעט
 היה לא זוכר היה ואילו 1.5008, בסך קדימה שילם'דמי  שכבר שכח והוא הלובי, בחדרסביבו
 דמי את השני הצ'ק חופף כיצד מסביר אינו גא' ש"ח 10.000 של בסך השני הצ'ק אתמשלם
 ש"ח(. מ-6.450 יותר לא שהם 1.5008, שלהקדימה

 הופיע לא וא' שולם, שטרם ש"ח 1.650 בסך החוב יתרת על בעירו בבי"ד א' את תבעב'



 ירושלים - דיןפסקיב

 שב' משום נפרע לא והשני נפרע שבהם הראשון לפרעון, א' של הצ'קים את הפקיד ב'לביהייד.
 קבע וביהמייש דין, בית רשות כך על שבקש מבלי בהוצל"פ לגביה אותו הציג וב' אותו,ביטל
 בעקבות נעשה הצ'ק שביטול ב' טוען הגיע. שטרם מועד הצדדים, שני בין בענין לדיוןמועד
 כבר ששילם כשנזכר הצ'ק את שביטל משיב א' החוב. יתרת על בביה"ד א' את  שתבעמה

 של תשלום תמורת ש"ח 10.000 של צ'ק ביטל מדוע מסביר אינו )א' 1.500% של פרעוןתחילת
 שייח(.6.450
 כופר א' משפטיות. הוצאות ועוד שבוטל, הצ'ק את וכן שולם שלא החוב יתרת את תובעב'

 כל עם שנוהג כפי מראש התמורה את שילם שלא על א' כנגד עוד טוען ב' כאמור.בתביעות
 מראש. לשלם ממנו תבע לא אחד שאף משיב וא' במלון,המתארחים

 פשרה של דיןפסק

 ההוצאות בתוספת ש"ח, 10.000 בסך שביטל הצ'ק סכום את - לאלתר - לב' לשלם א' עלא.
 הצ'ק. מביטול כתוצאה לב' שנגרמוהבנקאיות

 שייח. 1.850 של התוספת את לו לשלם חייב אינו כפשרה,ב.

 נדחות. התביעות שארג.

 דומב חיים שמואל)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 בלבד, ואירוח דיור זכות כשכירות שהיא או דירה, כשכירות היא האם במלון, חדר שכירותא.
 אונאה. לענין וכן ממש בו שיש כדבר נחשב אםונפיימ
 בשכירות. טעות מקחב.
 האירוח. לאחר או מראש הוא האם התשלום חיוב זמןג.
 דינו. אותו, וביטל בצ'ק שילםד.
 בי"ד. רשות בלי שבוטל, צ'ק עם להוצל"פ לפנות הצ'ק מקבל רשאי האםה.
 וסרסור. כשליח או כמשכיר דינו במלון, חדרים המשכיר תיירות סוכןו.



גממונות

תשובה

 המזוזה, מן פטור יום סלוסיס כל כחו"ל בית והסוכר ימר6ל כקרן כפונדקי הדר 6: מד מנחות נגמ'א.
 פונדק, ופרם"י, ד6"י. ייסוכ ממוס ל6לתר מזוזה עוסה ימר6ל כקרן כית מסוכר 6כל חייב. ולילךמיכן
 קפ סי' ח"י הלי מנט כמו"ת וכתכ כב. מעי' רפו סי' יו"ד כסו"ע פסק וכן ומכיס. עוכרים כוטלניס

 כית פוכר קינו בפונדק מממלם דמי מוכר, וזה כפונדק דר רק מזה Ots הו6 לפונדק סוכר כיןטההכדל
 וסכירות הפונדק, כעל המכמת כפי כו וללון כו לדור הזכות עכור מפלס 6ל6 הכית עלס דהיינוהפונדק
 דמרן מסמיה מטו וכן ע"כ. מכר. כעין ול6 כמכר קינו טלכו"ע פונדק6ות b"btn מכר, כעין הו6ליומך
 פ"ר סכירות פתח"ת ועי' מסכר. כמלון כחדר חמן כדיקת לענין לחיו לכן כן טהורה מכרימקהגרי"ז
 יד. סערה פ"6 לקייט מכירות דיני הממפט ומערי יז סי' ח"ג ליעקכ ומנפטיך מההערה
 המלון כעל 6ין החוק לפי מ6ס והטיב תטס"זן תטרי כו )כיוס טליט"6 6ליטיכ הגרי"ט מרן 6תוקטלתי
 6כל דירה, כטכירות זו מכירות טל דינה fh כי המכירות, תקופת כתוך החדר 6ת למוכר להחליףרם5י
 המדר כגוף קנין כל לקורח 6ין 5ז כי המכירות תקופת כתוך החדר 6ת לו להחליף המלון כעל רם6י06
hShכמנחות הגמ' דברי מפירוט 5ל6 עליו. נתפס קנין מקין ממם כו ם6ין דבר וחמיכ , כעלמך זכות רק 
 פרסה )ועי' 6"י יטוכ מכות מקיים קינו סכפונדקי מסוס הו6 ממזוזה פטור כל"י כפונדקי מהלןהנ"ל
 יוס ל' מיקרי 1ל6 יוס כל להובילו וכידו יוס כל סוכרו דכפונדק נט סי' להגרח"ק מזוזה מס' עלסדורה
 יוס ל' רעד יטרלל 6רן יימוכ כו מ"ך hS יוס מל' וכפחות חדנה, סכירות הו6 יוס רכל לעולסר~ופיס
 החדר. כגוף קנין לו ם6ין הגס חמן כבדיקת חייכ מרן ולדעת כס(. דר ערקידרך

 6ת לסוכר להחליף המלון מבעל מונע קינו החוק המלון כתי הת6חדות מהנהלת סקכלתי חוו"ד לפיו6מנס
 מל דינה לפי"ז הר6טון. המדר מל רמה כקותה סיהיה מתנקי 6חר, לחדר הסכירות תקופת כתוךהחדר
 מלון. מירותי ולקפל כמלון לדור זכות סכירות רק bSb דירה כטכירות קינה כמלון חדרמכירות
 b~h כמתנה ול6 כמכר ל6 מקנה 6דס 5ין 6: סעי' ריב סי' וסו"ע הי"ג פכ"כ מכירה הרמכ"ס כתכוהנה
 לכילת 16 זה כית דירת לחכירו סמקנה לפיכך וכו' נקנה קינו ממט כו ם6ין דכר 6כל , ממט כו מיםדכר
 המקל מחלית וכתכ פירותיו. לנכול הלילן וגוף בו לדור הכית גוף לו מיקנה עד קנה לOf 6 דקלפירות
 כו מים דכר כסממכיר 06 כי ליכ6 סכירות מלמון יח ס"ק טס המג"6 דברי על ית מ"ק רמד מי'16"ח
 ועי' וכו'. דמלכ6 הורמנ5 06 כי לו היבכיר דכר 6ין כמכם מם6"כ וכדומה, קרקע 16 כלי כגוןממם
b"anמכיון 6 ס"ק מטו מי' סנתה"מ כתם כככר 6ל6 מכירה. 06 כי מכירות הוי ל6 המכם מסכירות מס 

 למוכרו. יכול טלין בע"פ כדמלכ"ל 6ף הסכירות חלה ע"כ המוטכר, לו להעמיד הי6 הגוף חוכתממחכיר
 , ממם כו וטלין כלכ"ל דכר להחכיר יכול 6דס טלין וכותכ הנתה"מ על חולק ה מכי' טס המלחן ערוך6ך

עיייים.
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 ל6 מחדר, כע5ס קנין לו 6ין Ssh מקן מירותי ולקכל לדור זכות 6ל6 לו ם6ין כמלון מדר המוכרלפי"ז
 חוכת הו6 מענינה כיון מכירות קנין דיני עליה מחל י"ל הנתה"מ לפי רק מכירות, קנין עליה מיחולמייך
 מ5ד כוס לדון ים 6חרוניס לטלר גס כי 06 כמלון. גס מייך זה המוחכר, לו להעמיד המטכיר טלהגוף

 כח. סי' מטפט" ויסמרו ולילך, ממח עמ' ח כרך ירומליס פס"ד עי'סיטומת6.
 מכירה רמכ"ס עי' לקרקעות, 6ונ6ה מקין הדין 6ז כי דירה כסכירות דינה ט6ס ob)1h, לענין נפ"מועוד
 תפילו הונייה, לו 6ין קרקע סכירות כך הונייה לקרקעות ט6ין כטס לב: סעי' רכז סי' וסו"ע הי"דפי"ג
 סטו סי' כמו"ע רמ"6 ועי' הונייה, % 6ין יום ככל כדינר קטנה רפת 16 כמנה כדינר גדול טרקליןמכר
 לענין דמכירות מהכף נקטינן הלכך וכו' מכירה מטעס הו6 דטכירות ד6ונ6ה כ מ"ק וכהגרען 6סעי'
 כקרקע, דינם 6ין 6ז כי מקן סירותי ולקפל לדור זכות 6ל6 קינה 06 6כל עיי"ט, הי6, כמכירה6ונ6ה
 לענין לדון יט כי06

~bllb 
 כ"מ עי' קנוי, גופן ויין מכור גופן ם6ין כיון 6ונ6ה להן ט6ין כמטרות מדינה

 כ.נו
 ודוגמי

 כב, ס"ק רכז סי' כנתה"מ הוכל לחקוי, ים יעוד ד"ה יט סי' חו"מ ח"כ מהרי"ט כטו"ת לזה
 כתיב 6ונ6ה דלענין 6ונ6ה, דין כו דלין כריות מלק לו ליחן טנתחייכ רק הסחורה כגוף לו ם5יןכלחד
 וכו'. חוכות י165 לכך ממון, וגופו ליד מיד הנקנה דבר עמיתך מיד קנה 15 לעמיתך ממכר תמכרוכי

 כפי לו העמיד ל6 06 המוטכר, לו למעמיד סגוף חוכת הו6 ענינה טמכירות הנתה"מ לדעת וקילוע"כ.
 מכתכ וכמו ל6ונ6ה, ענין ם6ינו סהתחייכ סמה פחות ועכר לעכור סהתחייכ כפועל זה סרימסתמייכ
 הט"ו. פי"ג מכירה המ"מ טהכי6הרמכ"ן
 ממכר, החדרים טל המחיר טוה ממוס טכיטל, המק דמי כל 5ת לכ' לסלס 5' 6ת לחייב נר6ה דירןבנידון
 ט"ח 1850 כסך טילם סל6 התוספת 6ת 6מנס 6ונ6ה. דין כזה 6ין מלהם כמחיר 5ונ6ה היתה obו6ף
 ולפוטרו. לפטר - הנ"ל כל עפ"י -נרבה
 כדוחק, למלחכה רבוי עדיין הו6 06 גס מולה ססחמור ונתגלם חמור טמכר מי סי' ריר נתה"מ עי'ב.
 מכירה מהמוכר וכטס הו6, טעות ומקח כמקח מוס fffO כזה לחמור כוונתו היתה נל6 טטכרו מכרעהכיון

 חולה, חמור קנה ל6 לזמן פירות כלוקח מסוק כסכירות כך חולה חמור לו למכור יכול בינועולמית
 קטו. עמ' 6 כרך ירוטליס פס"ד ועי'עיי"ט,

 המנהג, 6חר כזה הולך מהכל כ עג כ"מ סתום' כתפו ככר לכסוף, 6ל6 מטתלמת בינה מסכירות qhג.
 טהיו ממיכה, כבעת 6גר6 כופרך כני נהגו 6 ע כ"מ הגמ' דברי על פסה סי' ח"ג כתמוכה הרסכ"6וכ"כ
 h"o פ"ו וסכירות מ"ח פכ"ו מכירה רמכ"ס ועי' טס. נסוגו סכך מסוס מטיכם, כבעת מיד סכרהנותנין
 המנהג. 6חר הולך מהכל כמכירות גדולכלל

 כולס, 6ת מחייכ המנהג מרקם, התטלוס 6ת לגבות המלון כמכירת לקוחותיו עס נוהג מכ' דידןוכנידון
b~bהכל 6ת מרטם למלם נתבע סל6 6' מטענת bb כ'. ע"י הוכחטה 
 ירוטליס פס"ד עי' כמזומן, כתם%ס 16 המלוס כהורקת דינו 06 הפומקיס כו מנחלקו 5'ק טל גדרו עלד.



הממונות

 וקין מט"ח הוי לעולס דרק זחל הגרכי"ל מ66מו"ר כג עמ' כ כרך ועי' קטו, עמ' ט וכרך כג עמ' חכרך
 דפק ומכלן המק, למעל לטלס המק נותן י5טרך ודקי מנטרף עריס ויט המק נסרף ob דה6 כסף, דיןלו
 ממון גופו זס 6ין כפק מט6"כ לפלס, יצטרך ל6 ודקי 56לו ונטרף כסף מטרי נותן 6חד ד6ס כסף,קינו

 )כיוס הסיב b"D~St 6ליסיכ סגרי"ם מרן כמנס מנמרף. עדיס כמים המק למקבל למלם המק נותןויצטרך
 מהמוכר t"uh סמילס נחטכ למוכר טטילס מזומן טככמף וכטס , מזומן ככסף נחטכ o'5c תסם"ז( תטריד
 וסלך כמק למלוה מוכו טפרע ליה כדבר מרן נט6ל תטם"ז טכט ג )וכיוס כמק כך ככמף, הסתמםל6

 ללוס מב ולח"כ לו, נתנו ול6 הזיוף תפסו כבנק לפדותו וכמכף סבו, המכוס והגדיל המק וזייףהמלוה
 יכול החדם המק על מכ"ט תוכע הלווה ו6ס חדם, 5'ק לו ליחן הלוה טעל מרן והורס חרם, 5'קוכקטו
 פרוטות(. כמה רקלתבוע
 ~טל לו לסור הטירות לנותן 6ו למוכר מסרו טככר כיון תטלוס הורקת 6ל6 קינו 5יק 06 גסו6מנס,
 סמקת, 6ת לקונה סיפק ול6 הסק 6ת נטל ממוכר 6"כ 6ל6 ממנו, וכטף תזר כקילו זה מהרי נננק,קותו
 ו6ס הרק, 6ת לבטל רם6י קינו ותכיעות, טענות המוכר על לקונה מים 6ל6 המקח 6ת לו סיפק 606כל
 כידי מנמ65 המק טכיטול כמוכן סמק. ביטול כגלל ככנק לו מנגרמו ההו65ות 6ת לו לסלם חייב כןעסה

 נפרע טטרס ככמף המוחזקות לענין כי 06 כמק, מוחזק להיות המבטל הקונה 6ת הופך קינוהמוכר,
 רכס. עמ' כ וכרך קנז עמ' 6 כרך ירומליס פס"ד ועי' הנ"ל, הפוסקים כמחלוקת תלוי הדבר הכנקע"י
 כוחה טל וקונם לחן תחת פילס וגס קדימה, דמי מווילס טמכח מטוס כטעות הפק מפיפס 6' מטעןומה
 מה מל דבר ט6ינס 1.5009 כסך קדימה כדמי מהרי הדעת, על מתקכלת זו טענה 6ין הסוככים,מפני
 יכ םעי' רה סי' כמו"ע ופסק ע5מי, קונם הו6 הסוכביס, 56ל מבוטה להימנע כדי תמלוס סל וקונםככך,
 מל-סל6. עמ' ז כרך ירוסליס פס"ד ועי' 6ונם6, הוידל6
 וכמס טליט"6 הגריס"6 מרן כטס קיג עמ' המטפט" "כ6ר הספר כסוף כהלכה" "המק קונטרס עי'ה.

 6ל6 כן כתם ל6 טסתיר מי ו6ף בי"ד, רמות כלי לסו5ל"פ לפנות ד6מור תמכ סי' Atfn והנהגות""תמוכות
 טענות לו כמים 6כל התמלוס, 6ת ממעכב רק התיוכ ע5ס על טענות להלוה ם6ין וכרור טידוע כצופןרק
 6ין הסק, כעל טל ערעורו נממע בטרם להו55'פ, הסק הגסת ע5ס כמנס כד"ת. לדון מקורס 5ריךכודויי
 סל כערכ6ות מהלך ממי 6 סעי' כו סי' כתו"ע סרמ"6 מפסק ו6ף דין, ככיח כו מלדין לקונסו כדיכה

 6ת הגיס רק 06 לו, נזקקין ט6ין י"6 יטר6ל דייני לפני ותוכעו חוזר ולח"כ כדיניהם ונתחייבעכו"ם
 סי' ופמקיס ממפקות קונטרס דיסקין מסרי"ל כסו"ת פסק סתכררס, ל6 עדיין והיק כערכ6ותהתכיעה

 ודניס חוזרים ובי"ד דיבורך, 6ל6 זה וקין גוייס מל לערכיות ללכת קרצו רק מקומה עסה ל6 העדייןכ
 כזה. רבנייס דין פסקי 174-173 עמ' הדין" וימדד לו, מי' ח"6 יומר קמרי טו"ת ועי'כו.
 תעופה חברות מל כרטימיס סמוכר נסיעות מוכן לענין רעת ועמ' עכ עמ' ח כרך ירומליס פם"ד עי'י.
 חכרת ע"י ההונפק כרטיס ללקוח מומר כהסוכן ממוס התעופה, חכרת מל כמליח 6ל6 כספסר דינו6ין



 ירושלים - דיןפסקיו

 קותו ממכר לפני לעלמו הכרטיס 6ת קנה ל6 מעולס ומסוכן פלקות, מל פטמו נקוב ftwh~hlסתעופס
 עיוות oh ולפיכך פעולתו. על סכר טמקכל כקכלן ודינו ללקוח. מהחכרה הכרטיס העכיר hSbללקומ,
 לעוותי. ול6 מדרתיך לתקוני לי לומר הלקוח יכול כמליחותוהסוכן
 נרצה המלון, וטלית סרסור רק היה 1ל6 החג, לימי המלון מבעל החדרים 6ת סכר טכ' דירן כנידון6מנס
 מכירה הרמכ"ס טפסק וכמו המקת, 6ת לספסר הלוקח מחזיר כמקח מוס נמ65 60ס כספסרמדינו
 6ת מתויר ס"ז המוס אותו סממת המקם ולכד נרפס ם6ינו מוס בו מים דבר המוכר h"~ol: ה"טפט"ז

 הרי זס, כמוס ידע 1ל6 עמו המקח מטהה ואינו לזה ומוכר מזה מלוקח מפמר המוכר היההדמים.
 עלמו כפני הסור לסדוק הלוקח על מהים מפני ויפטר זה כמוס ידע טל6 הימת מכועת נסכעסמפמר
 סי' כמרפט" "עיונים ועי' ע"כ. וכו'. הר6מון המוכר על מחזירו הםפםר וסיס סימות קורס לוולהחזירו

לב.

 לוין. דובאברהם

ב

 ומה חייכ. טסות סחיוכ על סודקה זה מתחייכות נתן וכטסו6 התחייכות, הו6 50'ק כבי"ד מנהוג מהנפי
 חייב. ודאי זה 6ת ולכן אונם. לטעון למן היה מזה הנתכע מפי הוברר ל6 לחן, ידי על היה מזהמטוען
 התוספת. החלק על להיות 5ריך לכאורהוהפתרה

 אייכלר.מרדכי

 כדלהלן: להעיר והנני מליט"6 ה6כ"ד ידידי כזה ממ"כרזייתי
 חל ול6 ו6ירוח, דיור זכות ורק וסגירתה, מלון חדרי כהטכרת מכירות דין דליכ5 נימק 6י 6ף הנה6.
 עליו חל כזה והסתמם מס ססהה ד6תר ודקי 60 מ"מ ממם, כו ם6ין ודבר דמל3"ל דהוי כיון קניןע"ז
 סטינה 6ו ~ך, כסת6ס וממירה "מסופרת" היתה סמימום זכות 06 וכ' 6' נחלקו וכזה f"D. תמלוסתיוכ
 דמ"מ כמקלת, מודה הוי הסוכר דלולי כ6ן לדון וליכין פחות. הרכה כמחיר היה והדיור והסימוםכן,
 5ונ5ה. לענין ה6כ"ד טכתכ וכמו למטרות, ודמי ממון גופו 5ין מיקרי סימוםזכות
 ממוס והן הגוף, חוכת כממכיר O"o 6 מטו מי' הנתה"מ סכרת מטעם מן מהני דמ"מ לדון ים 6מנס3.
 or) t~")bo מהעיר כמו 6סמכת6,דין
 6כרסס דכר ר6ה מדרכנן, 6ו מהתורה קנין הוי 6י ה6חרוניס כזה דנו הרי מיטומת6 מטוס ד6י לדוןוים
 כפתות ד6ף ר6מוניס מיטות ולהרכס 6ונ6ה, כזה דים דכה"ג י"ל דרבנן דהוי ולמד 63ריכות, 6 מי'ת"6



 זממונות

 יעויין קנין, תיקנו ל6 ליסור דכמקוס סיטומת6, קנין תיקנו ל6 דכה"ג לפטר 6"כ 6יכ6, 6יסור6מסתות
 קנין מהני ולob)1b 6 הוי המוכר לדכרי וכקן קנין, הוי ל6 כליסור הנעמה טקנין מס כנו"כ רח סי'חו"מ

סיטומת6.
 לג סי' וח"ה קכ סי' ח"6 תורה קנין כסו"ת יעויין ופונדקי, מלון ככיח חמן בדיקת חיוכ לענין כממ"כג.
 כזה, ונו"נ טפטור, הגרי"ז דברי מהכיף כהגה רפד מי' ח"ד וזמנים מועדים ועי' דפטור, ונקט כזהמדן

עיינם.
 זהו מתקכלת. קינה ס"ת( 6.700 הסכירות כמעת מהיה כסער )מהם 1.5008 ממילס כמכח כ' 5ד טענתד.

 על הן החזר לו מגיע ולדכריו טענות לו פהיו מכיון ועוד. ז6ת ממנו. מטכחו לומר מקמה מכובד דימכוס
 הינקוט הר6וי מן היה לדיוריו, כ"ת, 6לפיס מעמרת יותר מסוויו נפם העגמת על והן קכל מל6הטרוח
 על כסמדוכר מסתכרת קינה תוטע, מקטר נתבע להיות מהעדיף והטענה הממכיר. 6ת לדין ויתכעיוזמה
 על היה כיניהס המו"מ וכל טילס, טככר מה עס המכיס דעקרונית נרמה היה כך ומטוס גבוה. כזהסכוס

 סמק. 6ת וביטל הלך לד"ת מתכעו 6חר ורק המטכיר, סדרם מ"ח 1.850 מלהתוספת
 סנגרמו הסולקות 6ת וכן למלם, הו6 חייכ מכיטל, סמק כולל מילס, מככר דמה לפסוק נר6ה למעמהה.

 מלכינורה ו6ף מלמלם. פטור עליו מנתכע ס"ת 1.850 סל המכוס על קולס הכיטול. עכור לממכיריסירות
 ל6 עליו מילס סככר עלמו כסרות מגס טענות לו ים זה כנגד הרי מ"מ זה, סכוס על גס לפמר קריךהיה
 וסעד המדובר. החדר מל מגודלו נוחיות חוסר נמוכות, מיטות וכן קרון, היה מל6 כגון hSn, פילויקכל
 פמרה מדין נר6ה היה ולכן הפרטי. הסדר עכור מטילם ממה מחלית לו החזירו הקרחה בית מבעלילזה
 מילס. ל6 העדיין סכוס קותו על רקלפכר

 דומכ. חייםשמואל
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