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 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסקי
 חיים" נתקוו ~ל'עגוב

 בירושלים לממוטת הדין בית וראשמייסד

בנידון
 הסתלקו והבעלים בחנות סחורה עבורשילם

 שמו על היו והחשבוניות לחנות אותו שהפנה ממיותובע

הנידון

 אצלו התעורר הזמן בתוך שנה. חצי במשך שכיר בחנות העסיק בנין לחמרי חנות בעלראובן
 חנות לפתוח כבוד בדרך לשכיר עזר הוא לפטרו. והחליט נאמן אינו שהשכיר מבוססחשד
 דוגמאות רק מצויות שבחנות היינו לגמרי, אחרת בצורה אותה ולנהל אחר ברחוב בניןלחמרי
 שנהוג כמו טלפון ע"י מבוצעות וההזמנות בסחורה, כלום להשקיע צריך ולא המוצרים,של

 לא והוא בשכיר אימון היה לא החדשה החנות של הבית ולבעל והיות הגדולים. המסחרבבתי
 החדשה החנות של בשכירות בשותפות ראובן נכנס ראובן, את רק אלא השכיר אתהכיר

 של בלנקו חשבוניות ההוא לשכיר נתן שראובן אלא עוד ולא הכנסה, ובמס בשכ"דוהתחייב
 ראובן. של היתה שהפירמהמע"מ
 לו אמר וראובן מסויימים, בנין חמרי לקנות ובקש ראובן של לחנות שמעון נכנס הימיםבאחד
 הבנין בחמרי מתעסק אינו כי מחפש, שהוא המסויימת הדוגמא את אין בחנותשאצלו

 שירצה. דוגמא איזה לו לבחור יוכל ששם השכיר של לחנותו מקום לו הראה אךהמשופרים,
 לשמעון נתן והשכיר ההזמנה, סכום על בצ'ק לו ושילם מסויימת דוגמא בחר וממעוןואכן,
 הפירמה של היים עם תוית הודבקה שבראשה ראובן, של הפירמה של מע"מ  וחשבוניתקבלה
 עם בחותמת הוחתם אבל נכתב, הוא מי לפקודת נכתב לא שמעון ששילם הצ'ק על השכיר.של

 ובא העסק, את סגר שהשכיר מכיון כובדה לא ההזמנה דבר של בסופו ראובן. שלהכתובת

 שהרי החנות של בעסק גם וכנראה החנות בשכירת שותף שהיה בטענה מראובן לתבועשמעון
 חסד, רק עשה שלא מוכח החנות על וארנונות מסים ששילם ממת וכן שלו, היוהחשבוניות

 פקוח עליו מפקח שהיה אדם עם חסד לעשות ורובו ראשו נכנס היה לא לבד חסד משוםשאם

 המסים את ולא המע"מ את לו ישלם לא ובודאי גנב, שהוא בחשד ושעל צעד כל עלתמידי



פטממונות

 תובע ולכן בעסק, גם שותף היה שראובן אומדנא יש זה מכל וכו'. הדירה ושכרוהארנונות
 שלו. ההזמנה על אחריותמראובן
 ומה בעסק, שותף היה לא אבל החדשה החנות של בשכירות שותף היה שאמנם ראובןמשיב
 בעצמו הוא כי לשכיר, טובה לעשות רק הוא מע"מ לחשבונות שלו הפירמה את לשכירשנתן

 ערך לפקודתו שלו בחותמת שהוחתם ומה לאנשים, טובות לעשות עליו וקבל השואהמניצולי
 אם ואף לו. האמין לא כי החותמת את לשכיר מסר לא והוא השכיר, של זיוף הוא ההזמנהזחל
 כמתווך. אלא אינו אליו שולח שהיה מהקליינטים אחוזיםקבל

 להלכההמקורות

 ו6ח"כ סמרסרומ על סכר וקבל לטמעון כטוח חוב סמ5י5 ר16כן וז"ל: 1 סעי' ר5ד סי' מו"מ רמ"אעי'
 סו6יל טירחנו 5ותס יטרים "ר6וכן רולס וממעון סחוכ בעד סטר כס לסטתדל ו5ריכין סמוכנתקלקל
 נגנב ו: סעי' טס כמחכר ולעיל עכ"ל. סגנכ. דסוכר דומיך טמעון עס דסדין י"6 החוכ, מן ככרוקבל

 ל: 6ות סגולם ככיר וטי' סגנם. עס דין עוטם ס"ת ולתו ט"מ 6חד סגנכ סוכר ולת"כ כאונסמפקדון
 טס כתב וס"ס טס פרט"י וכן ממכו יפרע %ין סגנכ סו6 ויעמיד לכעליס לפלס ט5ריך י כמי' כת3סטור
 כך 6ל6 סגנכ, טסוכר אע"פ ס6ונסין לטלס מס סיחחייכו סדין מן אינו דודאי עליו מקטו סמפרמיסוטלר
 לטרוח רו5יס סכעליס ואין וקטם 6לס סגנכ דלפעמיס מטוס סגנכ עס ולדון לטרוח חייכיס בטספירוטו
 דבריו טמרי רכינו דעת סכרים מנין יודע סבינו כתם וככ"י וככ"מ ע"כ. רכינו. דעת וזס עמולדון
 מממכר סכיך ס"מ מס בסי' ועי' וכו'. מדבריו ג"כ יתפרם כגמ' טיפורט פירוט וכל ממט סגמ'כדברי
 06 ו6פי5 כדין, סגנכ יעמיד וסוף לכעס"3 לסרוע אריך סגנכ וסוכר מזוין כלמטיס נגגכס סטורכדעת
 עכ"ל. %עס"כ. יפרע וסוף כדין למעמידו 5ריך סגנכ טנמ65 כיון סגנכ וסוכר קורס ונפטר ככרנטבע
 קם. ס" ח"ג מסד"ג טו"מ לטו"ת גס טמ5ייניס וראיתי ג. וס"ק כ p"D ר5ד סי' כפ"תועי'

 16 ליטר6ל מעות טסלוס כר5וכן דינו כלכד, כסרסור hSb סיס ל6 טר6וכן יס6 לו דירן כנידוןלכן
 לפלס דקריך רכך סי' כתס"ד דפסק סחוכ, נתקלקל ו6ח"כ סרסרות טכר לו ופילס מרמור ע"ילעכו"ס
 טכר טמקכל ממתווך יותר ר5וכן סיס ס5ומדנ6 טלפי ומכ"ם ממנו. לסו5י5 סגנה על ויחזורויטרח
 לסו5י6 סגנכ עס ויטרח לטמעון יסלם סר6וכן נוטס סדטת לכן כעסק. ממט טותף סיס hShמסטכיר
ממכו.




