
אממונות

דעת
 אתק~~ון:~:ג:ייח ירושלים דיןבית

 יוחסין ולבילוי  ממונותלמי"

 מכונית של מקחביטול
 852-סו מס' ממונותתיק

 אלול( יא)מהד'

 הדיוןנושא

 כשחלק גז", ערכת "הכולל ביניהם שקבעו מחיר לפי ספארי G.M.C מסוג מכונית מב' קנהא'
 שחב' נאמר ביניהם בהסכם שנתיים. למשך מאוחרים בצ'קים והיתר במזומן, שילםמהתשלום

 אחראית ג' חב' אז ועד התשלומים, לגמר עד ג' לחב' ישועבד והרכב הרכב, קניית את תממןג'
 יוסב והרכב המכירה בהסכם נאמר עוד ליסינג(. הסכם נמעין חובה וביטוח הרכב אגרתלתשלום

 עד חילופי רכב ו/או שכור רכב עבור לקונה ישלם המוכר וכי נקודתי", ורב מורשה תיקנילגז
 את לקבל המוכר על לחץ כשהקונה מיכן לאחר שבועות כמה המדובר. הרכב אתשיקבל
 התברר שם אך לגז, הדלק מתקן את להחליף אמורים ששם למוסך המוכר אותו הפנההרכב,
 שהקונה המוכר טוען המנוע. את לתקן יש כל שקודם משום במלאכה התחילו שטרםלקונה
 שאינו ואמר למוסך, קצר זמן כעבור אותה החזיר אך שהיא, כמו מהמוסך המכונית אתלקח
 בתוספת בחזרה כספו את עו"ד, ע"י במכתב דרש, אף הקונה למוכר. גם הודיע וכן בה,מעונין
 לו ששילם המזומן הכסף את לקבל לקונה הציע המוכר הריוח. מניעת של הפסדים עלפיצוי

 החילופי ברכב שעשה נזקים על לו ישלם שהקונה תובע גם והוא החילופי הרכב את לוולהחזיר
 הסכים ולא הריוח, מניעת עבור לתשלום דרישתו על עמד הקונה רכב. אותו שכירותועבור
 בעלות העברת ביצע לא אך לרכב, אחר קונה המוכר מצא ומאז החילופי, הרכב אתלהחזיר
 במכונית שמעונין כך על יעמוד א' שאם טוען המוכר א'. עם עדיין גמר שלא בגלל החדשלקונה
 עליהם שהתחייב התשלומים את לשלם יהיה עליו אך המכונית, את לו יחזיר הוא היום,גם

 לאחר כספו, את לקונה ולהחזיר המקח את לבטל גם שמוכן מצהיר המוכר נפרעו.שטרם
 החילופי. הרכב של  שכירות ודמי הנזקים עבור וישלם החילופי הרכב אתשיחזיר
 טסט, לה היה שלא משום הראשונים בשבועות אלא החילופי ברכב השתמש שלא טועןהקונה
 כחלק לו נמסרה שהיא משום שכירות דמי עליה לשלם חייב ואינו נזקים, בה עשהולא

 של הפסדים לו גרם הגז עם המכונית מסירת עיכוב זאת לעומת שקנה. המכונית עלמהעיסקה
 מהמוכר. אותם תובע והוא הריוח,מניעת
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 נתבקשו והם לא, או בחלקם נפרעו אם הצדדים נחלקו למוכר, הקונה שנתן הצ'קים עניןעל
 לדבריהם.  אסמכתאותלהביא

 דיןפסק

 בטלה, העיסקה ששולם, הכסף את ולהחזיר העיסקה את לבטל הסכימו הצדדים ששני כיוןא.
 הכסף את לקונה יחזיר והמוכר נמצאת, שהיא מהיכן המכונית את קח למוכר לומר הקונהויכול

 חדשים. ארבעה  במשך וטסט", לו היה שלא החילופי, הרכב על שימוש דמי בניכויששילם,
 להחזיר המוכר שעל הסכום החילופי. ברכב השימוש עבור שייח 200 של סכום קובע הדיןבית

 ש"ח. 19.800 הואלקונה
 נדחות. הריוח, מניעת של להפסדים ההדדיות התביעותב.
 אם נזקים. בו עשה שהקונה ראיה להביא התובע על החילופי, ברכב נזקים על לתביעה באשרג.
 הנפטרין. שבועת חיוב במקום זו בתביעה לפשר יש ראיה, לתובעאין

 גרוסמן שמשון)-( אייכלר מרדכי)-( אבגד לוין, דוב אברהם)-(

 לסיוןהשאלות

 מהו. ליסינג, הסכםא.

 התקנת לפני המכונית שייכת למי לקונה, שימסרנה לפני גאז בה להתקין המוכר התחייבב.
הגאז.

 החילופי. הרכב של דינו מה שקנה, המכונית את שיקבל עד חילופי רכב לקונה המוכר נתןג.
 קח לפניך, שלך הרי לו לומר שיכול או למוכר החילופי הרכב את להשיב הקונה חייב האםד.

 נמצא. שהוא מהיכןאותו

תשובה

 ועיסקס פינכסית ככירות סי6 כזו 159 עמ' וכקלס" "ככירות כס' נתכ6רס ליסינג, עיסקת מגדרתא.
 6ת לרכוס מעונין סטוכר סגכם. ומפק סליסינג, חכרת כזו סמטכיר, סטוכר, מטתתפיס טכסמסולפת
 סחכרס סליסינג. לחפרת פונס סו6 מימון מקורות לו סבין מהחר קולס למכירם, מקיע ססמפקסנכם
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גממונות

 מטחינה מנוקטו. 6ת להסיג למוכר מת6פטר כך לפוכר. קותו ומסכירה מהספק, הנכס 6תרוכסת
 לבין והמוכר( הקונה מרין העיסקה 6ת מממנת הי6 מימון, תכרת bSh קינה הליסינג חכרתכלכלית
 לחברת המפק טפין )העימקה מכר עיסקת מונות: עסקניות כתי כ6ן ים ממפטית ממתינההספק.
 למוסכר קטורה קינה הליסינג חכרת למוכר(. המימון חכרת ם3ין )העימקה מכירות ועימקתהמימון(,
 הסוכר. עכור קותו מממנת רק והיקכלל,
 גמר עד לה "ימוע3ד" והרכב מכ' הרכב קניית 6ת תממן ג' סח3' ה5דדיס ע"י הומכם דירןכנידון

 ליסינג כהסכם כמו התטלומיס, 6ת טיסייס עד לקונה ומוטכר כבעלותה סהרככ נקמר ל6התטלומיס.
 נם6ר "הרכב 6ל6 לקונה הרכב 6ת "מוכרת" מהחכרה כלומר, לה, מטוע3ד סכרכם רק hSbרגיל,

 לסין 6' 3ין ממולטת עיסקה היתה כ6ן גס לימינג, 3הסכס כמו ומ"מ, התמלומיס. חו3 עכור להממועבד
 הקונה 3ין סרסור bSh - זה כחלק - היה ל6 המוכר לקונה, כיחם כלסר 3'. לכין ג' חכרת ודין ג'חכ'
 ג'. חכרתלכין
 לקנות המכוניות סותרי טדרך בימינו מ"מ 3ו, קונה כסף 6ין טמדרכנן המיטלטל ד3ר הי6 ממכוניתו6ף

 סיטומת6. מדין קנהככפף,
 תנקו 6ת המוכר קייס ל6 עוד כל לקונה, טימסרנה לפני גז מערכת 3ה להתקין המוכר התחייבב.

 כל 6ין סמולם, הכסף 6ת ולהחזיר המקח 5ת לבטל ה5דדיס וכמהסכימו המקח, חל ל6 לקונה,ומסרו
 סל התחייכות 6ל6 היתה ל6 הגז והתקנת הגז, 3לי המקח חל 6ס ו6ף מפרע. מי ל6 6ף בכך,מניעה
 מדין המקח 6ת לבטל מה5דדיס 6חד כל טל זכותו כה, הותקן ל6 מהגז כיון מ"מ המקח, ל6חרהמוכר
 ה5דדיס. סני מהמכמת המקח כטל וכודריטעות,
 חייב ו6יכו כסכירות, ול6 כטלילה דינה המקונית", 6ת סיקכל "עד לקונה ניתן החילופי מהרכב כיוןג.

 כידי כמהיתה נזקיס 3ה קרו ט6כן להוכיח המוכר חייב היו, 06 נזקים על סכירות. דמי עליהלפלס
 טבועה. חיוב כמקוס מפמרין הדין ככתי וכנהוג הימת, 3טכועת להיפטר הנתבע יכול ם6ל"כהקונה,

 להפסיד כמעלול לבעליו הפקדון להחזיר המומר חייב 06 נחלקו 60 סי' ח"6 והתטכ"ן נ3 סי' הריכ"טד.
 ותובע לפנינו טהכעליס טמ6חר פסק והתט3"ן להעליס, להחזיר חייכ טסינו פסק הרי3"ם מכך.כתו65ה
 והחמם הפקדון, 6ת מקפל אטעה עלמו על סק3ל כפי הסכה מלות לקייס המומר מייד הפקדוןהחזרת
 טהכי6 י3 סי' לובלין מהר"מ סו"ת ועי' הפקדון. 6ת להחזיר מחוכתו קותו פוטר קינו זה כגללסיפמיד
 הק5וה"ח הט"ך. לדעת ונתה"מ ק5וה"ח נחלקו בטומר הטבה חיוב ים 06 הדין וכעיקר הריכ"ם.דברי
 וה3י6 לכעליס, הפקדון להחזיר חייכ קינו טטומר כתO"D 6 3 ט וסי' ה ס"ק ק5ח וסי' ד O"D פוסי'
 O"D 6 פו מי' והנתה"מ פסיעה, מסעת bbh 6טתעכד ל6 טומר דנכסי טמ6 סי' הטו"ע דפסק honר6יה
 חיים 3דכרי הכריע וכן הק5וה"ח, מל הרוייה ודחה הפקדון, להחזיר חייב מהמומר הם"ך כדעתכת3
 ועי' האעליס. ליד להסיר 6"5 דכפקדון p"D 6 עו וכמי' עו למי' בהקדמה נתה"מ עי' 6ך ז. מ" טו"נדיני
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 כ לה כ"מ סרי"ס חי' עי' 6ך רלג. סי' מי וערך מס ם3ועות חכמיס ועטרות קנג סי' ח"כ יוסרקמרי
 היום עליסס 6ין וע"כ לסמור רק סיס מהיוכס ום"ם ס"ה מדוקק ומוכר, לטובל ום"ם מ"ח כין כוסמחילק
 מקכלו וסוכר סובל S~h לכעליס,הטכס

~f'h 
 כדגרי וכ"כ לנעלים, לסטיכ חייכיס זו וזכות כחפן זכות

 סי' ח"6 6 מסדורך מו"מ ומו"ת וקפג, קפכ מי' ח"כ יו"ד מלמס כיח מו"ת ועי' רעת, סי' ת"סמלכילול
 מובל 6כל ססכס, חיוכ עליו ים תכירו כמל ומחזיק מתפן קנס דל6 ום"ם דכם"ח לסיפך, טתילקקסג
 לכעליס. סמכם חיוכ עליו 5ין כחפן ה"תממות זכות סקנהוטוכר
 לדעת טומרים מל ססכס חיוכ כדין סעכודס, כגמר לכעליס כהסכתם נתחייב ככר 6ס 6ף דירןוכנידון
 טוען 06 כסמכתס, נתחייכ וע"כ כמכונית ממתממות זכות לו טסיתה כיון סרי"ס סחי' לדעת 15סט"ך,
 סריב"ם כמחלוקת תלוי סדכר טסט, כלי נוסג למתפס מעלול מטוס לירומליס לססיעס תייכם6ינו

 כזלופן סריגתם לדעת 6ך לכעליס, ססכס מחיוכ קותו פוטר קינו זה חמם סתמכ"ן דעת דלפיוסתטכ"ן,
 מסומר ויכול הנייחס. ממקוס סלך 6ת וקח כ6 לו לומר יכול bib סכעליס לבית להטיכס חייכ קינוכזפ
 כלל. כטומרים סמכס חיוכ ם6ין כק5וס"ח לי קיס לומר יכול וכן כסריכ"ם. לי קיסלומר

 לוין. דובאברהם

ב

 מס כקרן ממכירות דרוכ ממוס )וקולי "מכירות" על ול6 "קנים", על ס5דדיס דברו הד"ת מהלך ככל5.
 קריך 61"כ כ6ן, כ"מ דמלכ"ל, גס דקונס סיטומת6 ממוס 16 ממם, קנס וככר לכרר(, ויט כזו,כקורס
 6פטר 6י ממקח, לקיים ממכיס וממוכר מפק, לנו מים זמן וכל מקח, לביטול ממספקת טענם דיטרסיס
 ולקבל מיד סרככ להחזיר עליו מסיס ועוד קיים, טסמכר opfn דים ככר, מקכל ממעות ממנולסו5י5
 דס5 סגז, כלי ממכונית על מקנין חל מגז, 6ת כס התקין ל6 עדיין טסמוכר ו6ף ממוכר. כטענת5חר,
 ים 6"כ גז, מערכת למתקין סמוכר סתתייכ טכנוסף 6ל6 קייס, ממנוע וגס 5כיזרייסו, וכל קייססטלד
 6ני ודקלים קרקע 6מר ד6ס רטו בסי' ונתכ6ר סגז, מערכת על מתחייכות ועוד סמכונית על קניןכ6ן
 כרככ למחזיק ירקה 6ס וכן מחכה, דקנה וחמור 6ת מקני גרע ול6 לו, קנה 06 קייס דסמקח לךמוכר
 קנין 5ריך מקח לכיטול מסכימים דטניהס כ6ן 6ך למנות. לח"כ חייכ סמוכר רק יכול ודקי טסו6כמו
 .מחדם
 מקה לכיטול סמספקת טענס זס 06 לעיין ים המדוכר כזמן סרככ לו מופק מל6 למוכית יכול 05 רקכ.
 זמן כמס לעיין וזוריך סרככ. טיקכל מזמן עד חילופי רכב קבל מסרי כפרט כפול, תנקי מיה מלס זמןכל

 סמקת. למטל ויוכל דמוכח 6ומדנ6 בזה דגימת מכיר ל6נקרץ
 סרככ על סכירות לבלס י5טרך מל6 למס 6"כ סמקח לבטל מלוקח טענת ם5ודקת ר6יס לנו 5ין 06ג.

 לבלס י5טרך מספקת( טענס )כלי בו טחוזר וכרגע ס0פ5רי סקנס כגלל 6ל6 לו ניתן ל6 ה6החילופי,
 6ך סגזילס, כמעת ממלמיס סגזלנין רכל מכירות למלס י5טרך ול5 למפרע גזלן נעמס טמ6 6ךלמפרע.



הממונות

 סיטכ ועי' כמ"ג, ימלס כן וממק סמקת, כיטול ע"י למפרע מוכר ממילך דנעטס י"ל 6"כ פרע ממוכר06
 יתכן 6ך לחייכ, 6פמר 6י מספק 6"כ כוס, מסתפק סנתס"מ ולכ6ורס ט, וס"ק ת ס"ק רמ5 סי'כנתס"מ
 מלק. על ככס"ג לפכר סנכיןדמן
 סג6כ"ד ומ"מד.

 כע"פ תנקי סיס זס לכ6ורס סל6 טימר, כל כמו סרככ לסתזיר 5ריך דלין מליטאי
 סרככ. למחזיר קריך ול6 התנקי דכטל י"ל כוס כ6ן פסע סמוכר 06 ו6ך סמפ6רי יקבל ו6ז סרככמיחזיר
 כ6ן סיס ס6ס ככלל 6ך נעמס. % לכ6ורס סמוכר כפסיעת עכ"פ כמ"ג למפרע מוכר נעמס 06 תליץ6ך
 סרי"ס כסחי' עיקר נרמס ועכ"פ כוס. ספרטיס כל מס כתום ל6 06 כדיקם קריך ססכס כתימת 16חוזס

 דעתם ודקי סיטונ6ות מל כזלופן סו6 וסמסכיר ספמד סוס יום הכל כניד"ד וק"ו סטכם חיוכ יטדכמכירות
 וכיח ומטיפ לסטו6ל גס לסתזיר חייכ סטוכר ודהי וכמ"ג סוכר, כל החרי לרדוף יכול ל6מסממכיר
 מכח כ6 זס 16 טענם זס 06 ולצרר יל"ע כזס טסט טלין כיון מפסד חטם טענת מחמת רקסלמס,
 6"כ מנתפס החרי גס נסע סו6 דסרי ועוד טסט לו ם6ין מידע כרגע לסתזיר מיד לו דחיספריעתו
 סספמד כמס תליה וממק מלו סתזרס סחיוכ כלפי זו טענס לטעון יכול 06 יל"ע למפסד acn ל6לעקמו
 51"ע(. לסמתכן חייכ חומם עד )קולי כזס לו לסיותמיכול

 גרוסמן.שמשון

הערות

 תקנין. עליין מל ל6 6"כ גז, צוחקן ל6 וללגכ גז, מיתקן עליו קיוחקן רככ קנס קסקונס מגיון6.

 סקוכס, בפקיעת ול6 מלליח סיתם מסמקת וסחזרס כק6ילס, זס וממיללן כקכילוח, קוה נזכר ל6 החילופי סלככ כמקירחכ.
 6חד וכל מתקני, כקף תונע מנס 6מל אכל fisfi כן, לפק סנווכר וגס קסילס, מה לו ולסחזיל המקח להמזיל לרץ מקונהגס
 לכי"ל. כ6ו ולכן הקני, קל כחכיעוחכופר

4פ*ד.ל*

ג

 הדיוןנו17א

 הרכב שיוכל בכדי הרכיבים המוכר שיחליף ביניהם וסיכמו לשמעון מכונית  שמכרראובן
 הנדרש, התיקון שיעשה עד הלוקח בו שישתמש אחר רכב לו נתן ולבנתיים גז, עללנסוע
 בהם. חזרוועכשיו
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 לדיוןהשאלות

 עליו חל אלו, חלקים למוכר שאין ואע"פ לתיקון, הנצרכים החלקים את גם הלוקח קנה האםא.
 קנה. לא  שעדיין דברים לספק מחוייב שאינו או ללוקח, ולספקם לקנותםחיוב
 נתבטל. שכולו או המקח חל האם אלו, חלקים לו להעמיד מחוייב שאינו הצד עלב.
 החילופי. ברכב שנשתמש הזמן משך על לשלם חייב האםג.
 רחוק במקום שהשאירו הלוקח שטוען החילופי, הרכב את הלוקח לו שיחזיר המוכר בתביעתד.
 לא. או בזה הלוקח חייב האם טסט, זה לרכב שאיןכיון
 לא. או חייב האם הזיק, שלא טוען והלוקח החילופי, ברכב הזיק שהלוקח המוכר בטענת וכןה.

תשובה

 כרמותו מקינו דכר מוכר מ6ס ~ינ6 ומעלס תם3"ן, תמוכת ס3י6 1 סעי' רט סי' כתו"ע על b"oD13א.
 בסי' סמוכך וסר6כ"ד סרמ3"ס כמחקקת תלוי סדרר מלוי ול6 מ5וי ו6ס , מקנין תל ל6 , לקנותו מלויוקין
 סמקת Sna ס"ל טסרמ3"ס לו, 6ין ודקלים לו יט וקרקע דקלים וסני קרקע לחרירו כמוכר סנחלקורטז,
 כך כל מ15י סדרר טלין הקפילו מ"ל וסר6כ"ד דקליס, ללוקח למעמיד מחוייה ממוכר 6ין 6ך סקרקט,על

 לקנותו ממוכר חייכ 3וד6י לכל מ5וי סדכר 06 6ך סמקת, 3טל סיפקו ל6 ו6ס ולספק, לקנותמחוייב
 ללוקח.לספקו
 סכיך רט סי' 3פת"ט 6ך לקנותם, מקוי מסרי סנוספיס, סרכיכיס על גס סקנין חל כניד"ד לפי"זולכ5ורס
 מי לענין 6ל6 חל סמקח 6ין לקנותו סמ5וי ד"ר מגס לדינך נקטו ועוד מסם"ך 3זס, ספוסקיסמחלוקת
 מתל נרפס ממחכר טמלטון ט6ע"פ קלד סי' 3תמוכס סרעק"6 דכרי 6ת נמי ס3י6 וכן נלכד,טפרע
 כסיטך ופסק כמד"ס, ס3"י בו סחור סכיך עוד סמקח. חל ס6ין כסם"ך לי קים לומר 6פ"ר מ"מסמקח
 D"Sh1 6לו חלקים לספק מחוייכ סמוכר 6ין כניד"ד ולפי"ז מפרע. מי 6ל6 ליכ6 סמ5וי דכרמקפילו

 לקנותס.כמלוי
 כיון כלוס, קנס ול6 סמקח כל נתבטל 6ל1, מלקיס לספק מחוייכ וקינו סחיוכ חל טל6 כיון מ"מ 6ךב.

 דקליס לגני מרק ועוד, סנתס"מ כמס כ ס"ק רטז סי' כפת"מ טכת3 וכמו סכל, על 6חד קנין כ6ןהסיס
 סמקח, כל חל ל6 סחיוכ חל ל6 06 6חד קנין טסות 3דכר 35ל נפרדים, דכריס כ' מס כי לסמתפק,ניתן
 ל6 למפקס סמוכר חייט 6ין 05 5לו, חלקים כו ממותקן רככ על קנין טעטס 6חד, קנין טסוי כניד"דולכן
 כלוס.קנס
 מחילופי סדרר עכור לבלס מייד סמקם טכמ3טל כג סעי' רלב סי' סטלחן כערוך bn~b סמלימי כנידוןג.



 זממונות

 כעכור נפנס סהו6 יו65 ממקח מבטל ועכטיו לו, למכור מחמם כעכור רק כחינס לו נותן סיס bSמסרי
 י, סעי' רז סי' וכטו"ע לג p"o כממ"ע כמכו6ר רבית חטם וזמו ממוכר, 56ל כנתייס מסיו מעותיוממתנת
 סמילופי. מסרכם טנהנס מס כל לו לפלס מיינ61"כ
 רכב לו ימכור פהמוכר דעת על h~b ט6ל ל6 טהרי פטור סו6 טמירה מ5ד לכ6ורס סרכיעי, כנידוןד.

 מזיק, מ5ד לחיינו לדון ניתן סיס מומר קינו 06 גס כמנס סם6לה. נתכטלס ממכר הכטל וכיון6חר,
 ממון כמזיק נחמכ רמוק כמקוס ומנימו ממכירו חפן ס%קמ 6דס סכל י מ"ק רלכ מי' סנתה"מ דבריעפ"י
 עסה bSt המוכר, כקסמת b~o רחוק כמקוס מסרככ סםיכס כל מסרי פטור סו6 כ6ן מ"מ וחייט.תכירו
 סטני. פטור סכעליס כמיכת סדכר קירע ם6ס כנתס"מ מס וכמכו6ר ס%קח, פטור ו6"כטסט,
 ככסף לתפוס יכול וקינו נסס, הכופר ni11So לחייכ יכול קינו מוכחות בקינן טענותיו ם6ר והכיה.

 כמכועס. ob כי 1b5bסמונם
 מחילופי, כרככ סמימום דמי 6ת וינכס הכסף 6ת המוכר היחזיר סר6כ"ד, טל לדעתו 6ני מלטרףלכן
 גרמך(. דמוי סמוכר פטור ללוקת, הנגרמו סנזקיס תכיעת וולגכי פטרם יטבו נזקים טטנות מ6רולגכי

 אייכלר.מרדכי

הערות

 מעלכח על התחייכות כחוקפח קסי6, כמו המכונית על קנין 6ל6 גז ג1עלכח עם מכונית ע) קנין היה ל6 7כני7"7 נובה6.
 ~fis יכר ע5 כ6ן 6בל לו, סיס ~fis לגל על מגל לקון ק6מל לט ככזי' מנילון וכל חלה, וההחחייכוח הנ51וי, לכל קהולגז,
 כקנין הנכיס וכח"כ הרככ קניית הים וכתחילס כנסוג, סחחייכוח לקון לזה לגז", יוקכ )"הלככ התחייכות לקון 6מר לוהיה
 לזה. כללך ל6 גי והכ"מ קיטומת6, מטעם גס לעות להרכה לקונה י"ל נך נהוג זה 06 וכפרט התמייכוח(, קעיפי גס לוקיק
 נעקה 7נ6ן יומה, יפעו נלקה מום, מחמת ונחכטל מקח קנה גבין לכעליס החילופית המסוגיה להקיכ חייב קרינו מק"ככ.
 קחיונ ויתכן קמירה, חיוב עליו יק 06 הנחה"מ נזה נקחפק וככר - הקונה כפקיעת סמקח נחכטל 06 - למפלע קוברעליו

 ויל"ע. ס;מירה, מליני רק קינו כקוכר סחזלס יחיוכ קמירה, חיוכי עליו קטין ה75 על גם עליו יקהחולה
 קלי; לפקר יק וע"כ היקח, חיוב מקונס על ייק נלקה לסוכיחס, יכול סמוכר קטין הנזקים תכיעח כענין לפקר קיט ומק"כג.

 מקבועה.כמקום

 גרוסמן.שמשון

 להערהתשובה

 סיטומת16 מ5ל קניו ולגני פטור, הו6 16 לו מחל קהקונס כזמן מחילם מועיל 6גל הגלק"ג,  ירירי 5וק ההתחייכות דיןמ75
 הנ"ל כקי' הנחה"מ ,ה לעומת 6כל לקלכ"ל, לקנות 6פקל המרינה קמנסג פוקק ג ק"ק ר6 קי' בפח"ק המוכך החח"םכ6ג1ת
 מקוס כגל 6כל 6 ס"ק ר6 קי' כלחה"מ כמכותר למלכוח6 כלינון רק 7זה פוסקים י6 ס"ק לט סי' בפת"ח מוכך רעק"6וכן
 הכזכירה וכטל סחוב ניוחל לזה זה כקנ1חלו ולכן חיוכ רק סוימנהג

 אייכלר.מרדכי
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 הגרש"ג להערתהערה

 רק מיחס מגז מערכת סחקנת וקילו קסי6, כמו סמכוניח על הים קהקנין קליע"6 גלוקמן הגל"ק הליין קל רעתו קכלחיל6
 ממנוע גס ועול. ז6ת מסמקת. מלק הי6 הגז ומעלכח נו, מערכח עם מכונית קנה הקונה לענ"ל המכר. על נוקפתמתחייכות

 לגז", יוסכ "הלככ סמוזס מלקון קלייק ומה גז? וכלי מנוע כלי מכונית על המכר, מל מה ועל תיקון, עעון סיט סגוכוניתקל
 הדיוק. הכנחיל6
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