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1  ירושלים דיןהית
 יוחסין ולבירור  ממונותלדית

 סטנדרטי  מורפש  בחווה בכת"יתיקון
 אותו סותר התיקון אחרי הסעיפיםכשאחד

 198-סא מס' ממונותתיק

 הדיוןנושא

 בכת"י הוספות בו הוסיפו והצדדים סטנדרטי מודפס חוזה עפ"י לי' דירתו את השכיר א'הרב
 כולל לחודש 6508 נכתב: השכירות, מחיר את המפרט בסעיף ההוספות: בין עליו.רחתמו
 הקיר את להרוס לשוכר מרשה שהמשכיר ובהם, סעיפים, כמה עוד נוספו בסוףארנונה.
 לכולל המקום את ייעד )השוכר אחד לחדר לחברם כדי הדירה בתוך חדרים  שני ביןהמבדיל
 חובות את המפרטים המודפסים הסעיפים בין ללימוד(. מרווח מקום לו היה ונחוץלאברכים
 הדירה את קבל כי מצהיר שהשוכר וכן וארנונה. חשמל במים, חייב שהשוכר נאמרהשוכר
 למעט שקבלה כפי תקין מצב באותו השכירות תקופת בתום להחזירה ומתחייב תקין,במצב
 אלפים מחמשת למעלה של סכום לעיריה לשלם שחוייב א' טוען סביר. משימוש הנובעבלאי
 וע"כ מסויידת, הדירה את קבל שהשוכר טוען הוא עוד שילם, לא שהשוכר ארנונה עבורש"ח
 טוען כן כמו  לשימוש, ראויה אינה כיום שהיא כפי ובמצבה מסויידת, להחזירה צריךהוא
 שקבל. כפי החדרים שני בין המבדיל הקיר את מחדש לבנותשעליו
 של שהמחיר ביניהם הוסכם מ"מ בארנונה, אותו מחייב בחוזה המודפס הסעיף שאמנם י'משיב
 ואין השכירות. של  התשלום בסעיף בכת"י נכתב וכך לארנונה, שלו החיוב את גם יכלול6508
 לבעה"ב משולם הזה החוב אך השוכר, על מוטל הארנונה חוב שאמנם הסעיפים, ביןסתירה

 את יכלול 6508 של שהמחיר בתחילה הסכים שאמנם מודה א' השכירות. תשלוםבתוך
 רשומה שהיתה מפני זו דירה על ארנונה חוב כלל היה לא זמן שבאותו מכיון זאתהארנונה,
 ארנונה חוב הדירה על אין עוד שכל היא ארנונה" "כולל התוספת וכוונת אחרת, מדירהכחלק
 הדירה, על ארנונה חוב העיריה תטיל שאם ביניהם הוסכם אבל עבורה, לשלם צריך השוכראין
 בתשלום השוכר את המחייב זה שאחרי הסעיף פירוש זה לטענתו לשלמה. השוכר עליהיה

 ביניהם היה לדבריו זו. בטענה כופר י' המושכר. על כזה חוב יחול וכאשר אם היינוהארנונה,
 לבסוף 700$, דרש והמשכיר 500$ רק לשלם רצה כשהשוכר השכירות, מחיר עלמו"מ



 ירושלים - דיןפסקיקצ

 הארנונה. של מוגדר הכלתי החוב את גם כאמור שכללו 6508 עלהתפשרו
 היה מהעיריה, החיוב הודעת את שקבל בזמן הארנונה את ממנו תובע א' היה שאם י' טועןעוד
 הארנונה מלוא את לשלם חייב אינו וע"כ כולל, של עמותה בתור 90% של הנחה משעי'

 לחיובו, התכחש י' אך הארנונה חוב על לי' בזמנו שהודיע משיב א' המשכיר. במקומוששילם
 במקומו. זאת לשלם אלא ברירה לו נותרה לאוע"כ
 מפני המושכר את לסייד צריך היה הדירה את שכששכר י' משיב במושכר הסיוד טענתעל
 לסייד חייב אינו עתה ע"כ חשבונו, על בזמנו אותה סייד אכן והוא כראוי, מסויידת היתהשלא
 מתביעת בדין זכאי יצא אם שוב, הדירה את ולסייד לחזור מוכן הוא זאת למרות שוב.אותה

 להרוס לו המרשה סעיף נוסף שבחוזה שכיון י' טוען החדרים בין המבדיל הקיר בעניןהארנונה.
 אותו. להחזיר חייב אינו הקיר,את

 כמה במשך תוקנו שלא בדירה מקלקולים סבל השכירות שבתקופת י' טען הדיון,במהלך
 פועלים היו שהם א', להרב היא אף השייכת הסמוכה, בדירה מהשוכרים גם וסבלחדשים,

 זו אחרונה טענה על במקום. שלמד ולכולל א' להרב מאד הפריעה שהתנהגותםתאילאנדים
 ישראלית לחברה אלא לתאילאנדים, השכיר לא הוא הסמוכה הדירה שאת א' הרבהשיב

 התלונה. עליו לא ולכן הפועלים, את במקום שיכנה והחברה הפועלים, אתהמעסיקה

 דיןפסק

 נדחית.א.התביעה
 הדירה. את לסייד השוכר התחייבות את מקבליםב.

 דומב חיים שמואלנ-( ווייס יהושענ-( אב"ד לוין, דוב אברהםנ-(

 לדיוןהשאלות

 מודפס סעיף יש המתוקן הסעיף כשאחרי סטנדרטי, מודפס חוזה בבי על בכת"י תוספתא.

 הסותר. הסעיף שהוא אחרון לשון אחר או התיקון, אחר הולכים האם הקודם, התיקון אתהסותר

 האם זה, חוב הרשויות הטילו ואחייכ ארנונה, חוב היה שלא משום הארנונה על לוותר הסכיםב.

 בטעות. שוויתר לטעוןיכול
 למעט אותה שקבל בזמן שהיתה כפי השכירות בתום לבעליה הדירה את להחזיר התחייבג.



קצאממונות

 ולבנותו לחזור חייב האם בעה"ב, בהסכמת בדירה קיר הרס והשוכר סביר, שימוש שלבלאי
כשמהזירה.

 באיסור. עובר המשכיר האם בירושלים, ששכר בדירה לגויים מיגורים שנתן שוכרד.

תשובה

 כין לקיימם ם6פמר תנ6יס וסתנה מטלטלים כין קרקע כין לחכירו סמקנס 6: סעי' רז סי' נטו"עא.
 06 וכן טס: וכרמ"6 וכו'. טסוקנס סדכר נקנס סתנ6יס נתקיימו 6ס מקונס טסתנס כין סמקנסטסתנס
 כטו"ת עי' ם5ס: כמטפט מס וכתב כתכוסו. סר6טון תנקי על ודקי מתם, סנטר כחכו ולמ"כ תנקימתנו
 כל6 ממס ממטר נכתב ob דוק6 דוס לומר ם5ידד טס סטו6ל כרכרי ק סי' ח"כ סלמס לממגיני יסוטעפגי
 יעו"ם זס. תנקי ממחלו י"ל מקורס, ססתנו התנקי כו נזכר ול6 6חריס תנ6יס בו נכתכ 06 6כל תנקי,סוס
 כר"מ, כמש סר"ם מדגרי המקורס כ6ן רמש דברי על טתמס ז"ל סג6ון כתטו' bO כמי' וט"מ כוס.מ"מ

 61"כ תנ6יס כל6 כמתם ס5ד6"ק לכתוב כערכ6ות מגוייס דדרך מטוס טס מסולר סטעס עיקרוכקמת
 5ז בסי' עוד כפ"י וע"ס וכו'. סתנ6י דממל מוכם כתב ול6 כסטר תנ6יס לכתוכ סדרך ד6ס מוכח6דרכ6
 קותו, סתנס ול6 מזם סזכייו ל6 סמקם גמר כמעת 6כל מו"מ כטעת תנקי 6יזס סתנס 06 כדיןהחוכך
 יכ 6ות פס וכמגסס כלוס. מועיל סתנ6י ט6ין סדכר וקרוב דיופטר וכד', סדמיס כפסיקת כינתייסונו"נ
 hS ססלו6ס וכטעני תנקי מ6יזס מתחילת דברו ד6ס לז סוים מסרי"ל לתמו' 51יין 50ס סממפטמוסיף
 כס6 דינו כםתס סלופו והח"כ כ6מ5ע מפסיקו ob 6כל סתנ6י, נתבטל ל6 טנין כקותו עמוקין ohסתנו,

 ועי' סתסוכס. כ6מ5ע 5 סי' סחדטות סכ"ת כתמו' וכיס עם"ס. חצירו Sh וכ6 טתזר מי דתלי6 רכ6דם"
 ע"מ כעילס קורס דכסתנס דפטי' סתסוכס f~O u~nbs סרט מסריקה ועי' כט. סי' יו"ד תוע"רתסו'

 ד"ח כמונס זכרון טו"ת ועי' וכו'. מעטס כטעת מזת מזכיר פל6 כיון כטל דתנ6י סתס כעל ולמ"כטיט6נס
 יוטס פי על סר6מון תנקי לביטול מיכס ים ו6ס וכו', עוטם סו6 ר6טונס ע"ד סעוטס כל כעניןטס6ריך
 סטטי מקבל דכמס סחו"י כטס כ מ"ק קיכ סי' כפשט ועי' וכו'. כן 6מרי' % ג"כ וכד', 6דס כניועת
 כלוס. סמטפט עכ"ל מחילת. סוי כתחילת טדכרו תנקי כו נכתכול6

 ומס ס6רנונס, כולל מסכירות כממיר סמוזס חתימת כזמן טססכימו מוריס ס5דדיס סמני דירןוכנידון
 טחלוקיס 6ל6 סמוזס, כסממך כסס חזרו ול6 סניסס, דעת על סיס סתפלימיס כמעיף ככת"יטסומיפו
 על נפרד 6רנונס חיוב יגיע 06 לסטתנות סיתס ועתידת כלכר לפעתס סיתם זו ססכמס ס6סכיניסס
 ל6 6ס טגס נר6ס, לממתנות, ממורס סיתס ול6 קכועס סיתס זו טססכמס 16 סמוכיי, כטענתסדירת,
 כתכו ו6מ"כ תנקי סתנו ד06 סרמ"6 פסק כזס כו, מוריס ס5דדיס סטני כיון כחוזם, זס תנקי מוזכרסיס
 עלמו, כחוזס נכמכ 6רנונס כולל פסממיר זס מתנקי גס מס כתכוסו, סר6סון תנקי על ודקי סתססנטר

------ - ----



 ירושלים - דיןפסקיקצב

 ל6 מ"מ 6כל נכתכס, ל6 כקילו ככתיי מתוספת 6ת נדון אפי' וע"כ קותו, מסותר סעיף ים ם6מריו6ל6
 כתב hS סלמס לממגיני יסוסע ספני ו6ף כלל. כסטר נכתב מל6 אע"פ קיים בסתנאי כע"פ מתנאיגרעה
 כתכ סרי דירן כניוון 6כל דממל, מטמע כתכ ל6 וסוף כפטר תנ6יס %תוכ כסדרך 6ל6 סתכ6יוממל
 מנאי לכיטול מיכס ים ד6ס כמונס כזכרון וממ"כ ממל. ל6 וכודאי קרנונה, כולל ססמחיר עלמוכמוזם
 כני דיופר כן, קינו דידן כנידון עומס, סו6 ר6מונס דע"ד למכינן bS 6דס כני דעת יומר עפ"יסר6מון
 סר6מון. תנ6ס על עמדו סחוזס כסוף סחתימס כטעת מנס מורס6דס
 כפעת קיימת סיתס 06 6ל6 אינס מחילה סמכטלת כטעות 5כ סי' מו"מ מכסף נכתר כטו"ת פסקב.

 סממי%. 6ת סמכטלת טעום זו 6ין סממי% 6מר כתמדמס 06 6נל ממנה, ידע ל6 מסוק bShסמחילס
 קםכ. עמ' 6 כרך ירוםליס דין פסקיעי'
 יוצע סיס ו6י5 כוס, חוב קייס סיס ל6 ס6רנונה על מוויתור טכזמן סמסכיר מטוען כן, דידן כנידוןו6ף
 הוויתור 6ת סמכטלת טטות כגדר זס 6ין זמן, כעכור רק נ51ר מסמוכ כיון מוותר, סיס ל6 6רנונססיסים
 דמי על למוסיף ממכיס היס ל6 6רנוגס כתסלוס פימוייכ יודע סיס מאילו סטוכר לטענת וס"ססר6מון.
 סמכטלת טעות זו 6ין סטעות נו5רס טרס סססכמס הכזמן כיון כטעות. סיתס והסכמתו סדירס,סכירות
 סססכמס.6ת
 מטכס כיח זס 06 סמוסכר. סל ובמיועד כפימום נמדד ממנו, נפטר סססוכר מכיר" טימור טל "כלקיג.
 נמדד סכמני %נטיס, מיטריס זס ו6ס מטכס, כית אותו מל ססכיר סמימום לפי נמדד סכלתיסרי

 6ך למימוטו, פנ5רך מס s~s לסוכר מסועכד מסמוסכר מטוס סו6 ומפטור 6דס. כני טל מנורמליכסימום
 ס6. עמ' ד כרך ירופליס כפס"ד כמכו6ר מזיק, מטוס סתחיינ %ךמעכר
 ס5דדיס כין סומכם כך ולמס גדול, לימודיס חדר אריך פסיס לכולל נועד כדירם סטימום דידןוכנידון
 מטועכד סיט סמחוכר כמדר וסטימום סקטניס, סחדריס מני כין סמכדיל מקיר 6ת יסרוםהכסוכר
 כס מסיו םלוטס כמקוס חדייס למני ם"סוקטגה" בכך לדירס ננוקר מסכליי נמ65 61"כ זס. כאופןלפוכר
 פטור וסוף מסוכר, כן טהטתמם המכיר מסימום מל יסירס תו65ס סו6 התדריס, סני מחיבורכתו65ס
 זס. כלקימתיקון
 מחדש. סדירס 6ת לסייד מסוכר סתתייכות 6ת מקכליס ממדם, סדירס לסיוד סתכיעהכענין
 ם6מרו כמקוס 6ף וסתכן קניך, מי ופכירות אידי דרם כריס סים6 רב לס מתקיף 6: טו ע"ז כגמ'ד.

 hp כי ס6י קניך סכירות ס"ד ו6י כוככיס, עכורת לתוכו ממכנים מפני קמרו דירס לצית ל6לסמכיר
 כסן תנן וס6 קמ6 מי וסכירות ממרפיך דרס כריס י5חק רכ לס מתקיף וכרי. מעייל bp לכיתיםמעיין
 ל6 6מ6י קניך סכירות מ"ר ו6י תרומם, כראיני י6כילנס ל6 עליו טמזונותיס אע"פ מיפרקן פרססטכר

 קניך, % דמכירות מסקינן סכ6 מס: וכתום' קניך. ל6 מכירות מ"מ bSh הי16 דידיס פרסי6כי%ס,
 כתיב 1ל6 לעמיתך ממכר תמכרו וכי מדכתיכ סונ6ס לס ים דטכירות מסיק כ נו כ"מ סזסכ דכפ'וקטם



קצגממונות

 דוקך מיינו טעס לפי ליס קרינך דממכר דממי וי"ל ליס. קרינן ממכר bnSb לעולס, ממכר תמכרווכי

 וכתב ע"כ. קניך. ד% סו6 דמכירות 6מרינן מקומות כמקר מיסו מיותר, ממכר דכתיכ סונ6סשכי
 ממכיר. מל oh כי מוכר, מל וכיתו כסמתו קרוי קינו מ"מ ממכר דקרוי י6ע"ג קלט סי' סתרומסכספר
 וכע"ז כפמחיס דמסקינן דס6 כסופו אחרון קונטרס 6 נט כתובות )סרמכ"ן( סרמכ"6 כחי'וכעי"ז
 כיתך, Sh תועכם תכיף ל6 כיה וקרינן הי6 דממכיר כימו מכורס מ0יA"uh~ 6 %מר קנים %שכירות
 bbb קוניס %6 ם6ין מס ע"ז כמאירי וכן כקרקע. % ים לפירותיו גוף ליס דקני כיון נמי מוכרומיסו

 ל6. איסור לענין מעליסם כעלים מס למפקיע 6נל ומכירות, ט6לה ימי כל כסס לסטתמם ממונותלויני
 וסיף לכעליס כעינם מוזרין טסן כיון מ"מ , ליומים ממכר ממכירות ד6ע"פ כיקר כד סי' סריב"םוכמו"ת
 אכילת לענין וכן לכעליס מס כממתך וכל דככלל כתרווייסו 6מרינן וזולף ויוקרא כממץ לעניןכרפותס
 סמטכיר נגד חמוכ טתס6 קנייתו a~5h ל6 דסטוכר כתב b"o פ"ז מכירות המפנס וכמרככתתרוסס.
 טל דקנינו יכ סי' להנרם"ם סקניניס מערכת ועי' מילי. לכל סו6 ממכר דמכירות ודאי 60 6כלוכו',
 נסגס סו6 ו6ז סטוכר זכות נמלם סנ6תו זמן פגעת וכרעת הפירות, כסגלת מסגוף ליסנות הו6ממוכר
 כגוף חלק מפוכ ול6 ודאי זו וזכות אח"כ, ליסנות כעלמך זכות רק לו 6ין מקורס 6כל קנינו, דזסומם%,
 "לו. לעולס יסיס ל6 סגוף רכל כיון כגוף, מוסף סו6 ססמוכרדנימ6
 כרציני סוכלת איסור לענין וכן סטי, ממוכר ע"י לדירם ע"ז מכנמת קימור ולעכין כגמ' מפורםעכ"פ
 06 נפ"מ 6ין ס"ס 61"כ מלו. וסכהמס מכית וטף כיון שיסור, עוכר סמטכיר סמוכר, ע"יתרומס

 שיסור עוכר סמטכיר fttts כס מסכנימו גוייס כס סיכן וממוכר לימר6ל סססכירס 6ו לגוי סדירסהמכיר
 0ת5יל6נדיס לפועלים סדירס 6ת ממכיר סו6 מל6 סמפכיר תמוכת כנד"ד וס"ס פלו. סדירס סגוףכיון
 טלו. הכית מטף כיון מסענירס, קותו פוטרת אינס סדירס, 6ת ממנו טמכרס סימר6לית סמכרס6ל6
 לנכרי. כירוטליס דירס ממכרת איסור על קט עמ' 1 כרך ירוטליס פס"דועי'

 לוין. דובאברהם

ב

 דכריס. כוס למוסיף ים כלוס סמטפט כטס h"wlbt n~bs 6 סגר6"ד סמג"ד ידידי כממ"כא.
 כסטר עליו טקיכל מס לקיים כעלס מר6וכן תובעת רחל ופם6לת כתכ: כ סי' לג כלל סריסם כסויתדסנס

 לכיס עס סתנס סניסו6ין קודם כי וכו' ממיכ וסוף וכו', למדינם ממדינם יו5י6נס ום% מכ"והכתוכם
 מצחר וכו' טוענת וסיף וכו', נם6תיס זס תנקי ועל קליו תכ6 ולח"כ כמקומס ניקוטין לעטותולמס
 מל6 ככתוכס סכתוכ סיינו %מר רולס וכו'. כתוכתס 6חריות שמו על קכל כמקומס כטנט6ס btOסתנ6י
 תנצי נמחל טל6 5ני ואומר סר6טון. סתנ6י נמחל זו כתוכה וכאחריות ~OnD  כלי  ףי  פפרינמיו5י6נה



 ירושלים - דיןפסקיקצר

 טסתנס תנקי לעקור 1ל6 סז6ת כקרן סכתוכות כל %תוכ סרנילין כמו נכתכס הכתוכה כיסר6טון
 כמקומו עמו לדור חפכס פינס ו6ס כלל סר6טון סתנ6י עוקר קינו כתוכתס ט6תריות נמ65 וכו'.נפירום
 עכ"ל. כמזונותיס. חייבקינו

 ים מלח"כ 6ף ס6רנונכ, ומי 6ת גס כוללת מסטכירות ופוספס תנקי כתחילס מים דירן כנידוןולפי"ז
 סר6מון. סתנ6י 6ת עוקר ם6ינו 5מרינן 6רנונס, בדמי מייכ מסממכיר ס6ומרסעיף

 כתב 6 ס"ק מס וכפרימס עם, סי' 6בסע"ז כטור גס סוכ6ס זו מלכס דסנס כוס. לדון ים לכתיקולס
 נוסת6ות ככל הו6 רכן דנסי כנדו"ד, יש"ע ולפי"ז כעלמך. דמטר6 למופרים 6ל6 נכתב ל6 כי וז"ל:לבקר
 מסוס קינו כן טכותכיס Of לכ6ו' מ"מ ממוכר, על מס ס6רנונס מדמי ממתווכיס טלוקחיססרגילין
 מכיניס וסמסכיריס סטוכריס על לסקל וכדי ע5מית, סתמייכות סיhSb 6 כעלמך דטטר6סופריס
 כעלמך, דטטר5 טופריס ע"ז לומר אייך ול6 מרפם, ממכירות תנקי על וסםכימו מטרות סלנוסמ6ות
 לחרון. לאון תפוס סדכריס סני בין סתירה טים זיכיון לומר מקוס יט61"כ

 6ני סור6ס מורס ממותל: 6מר תידי בר חניל6י ר' 6מר סכי סתס: ד6מרינן 6 עט ככתוכות יעוייןכמנס
 משתריני ויסיכ נפמיס 6ינט טכיק דל6 מ6י טעמך לר"ג רב 6"ל לקרענו. לידי מברתת סטר יכוץ06
 כסס. יחזיקו מל6 מ6חריס דו6ג טסו6 כעוד bSb לסקכותו גמר ול6 וכרם"י:וכו'.

 לסכרים bSb כן עפתם ול6 ו6קנייס גמרם ד% סו6 ד6ומדנ6 ממוס ר"ג וקרעיס וז"ל: מס סר"ןוכתב
 ממס כעל זכות %בריח כדי hSh זו מתנס טלין לעריס סוויעס מתנם מדמעת רטייי וכתכ o5ssn,נכסיס
 סרב דברי נראין לפיכך וכו', כרקס ו% בכך. דעתם סגילתס hSh כפירוט כן סתנתס טל6 כקמרוכו',
 סתמך דיסכס סיכך סו6 דעתס h95A ו% ל6ינ0ובי, כעינן ד6מרס כל מיקרי דעתס דגליך ז"ל סיגםכן

 מנעל, ול6ברוחי %ינסוכי דמעי מסוס b~b %ו יסכם דל6 מילתא דמוכמ ממוס קנס ל6 ואפיסו6נטיכס,
 דדינ6 ר6"ס סרכ כמס ושמרו סר"ן: כתב ככוץ, ס6 כד"ס סם ולסלן וכו'. קנס % מכרחת כמ"רוקיי"ל

 קנס כן לו כתפס 06 6כל עולמית, ממנם חלוטס, מתנס גמורם, מתנס לו כתכם b5a3 דוקאדמכרמת
 "למופרץ קותו נוון 06 כן" כותכין מסכל "עכשיו דבריו לפי לדקדק סים ז"ל סרטכ"6 וכתכ~מרי.
 למד וקני כפירום. סנ6מנות ועל נאמנות כתנאי מעומין כדרך בפירוט לנו אמרס וכך מיכתבו עדדטטר6"
 זס, כזמנינו כן לכתוב מורגלין דסכל "דכיון כטוקיו, כתפוס גבי כ מ ככ"כ טכתכ s~tr סרכ מורימדברי
 כן, כמטר לכתוכ b5a1 כמרסמי6 לכתכם bSn מלוס סיס לגסותס ר5ס ו6י* כפירום", כן לומר 5ריךקינו
 "ונראין כן, כ6ן לדון ואפסר סו6, במוקא כתכוס כפירום 5וס וכקילו כותכיס סס מכך יודע סו6טמרי

 מורגליס ססטרות מכותפי סוטרות כנוסח סתוע כלטס לומר b~ba סדייניס" רקות לפי מסכלסדכריס
 אמרס סל6 אע"פ מימתס ו% מידעם רו6יס ו6ס קנס, ל6 כפירום למס אמרס מכך שיעידו ועדלכתוכ.
 ז"ל. סרמכ"6 עכ"ל מיימת. מתנתס טתס6 *מר אפטר כפירום,לסס



קצהממונות

 כסוף וכתב וטטר6. למופרץ 6ותס נדון 06 כן" כותכין הכל "טעכטיו דוריס 06 כזה דן דהר"3"6הרי
 מעי' 5 סי' f"solh מתו"ע ועי' למעסה. כן לפסוק כוונתו 06 להסתפק וים כן". כ6ן לדון "ולפטרדבריו
 "סופרך סוי כן לכתור נוהגין ד6ס כסתמך מנ"ל סרם3"6 לררי טה3י6ו לד ס"ק וכנעם כו מ"ק וכח"מח

ד"טר6".
 כמסכל זס כל כן, לכתוב טרגילין מכיון דמטר5 טופרך הוoh 6 סדנו מה רכל ~מר מקוס ים עדיין3רס
 ים כזה לכתוב הורגלו לח"כ ו6ס טל6, וים הסטר בנוסח כן מכותבין וים hnSus סטר טל כנוסחכתוכ
 כתוסס היb~b 6 סטטר, צנומת אינס h~o ס6רנונה דמי מל זו התתיי3ות מכירות, 3חוזס קולסלדון.
 חדרה. התחייכות hSh דמטר6 טופרך ד6ינס לדון מקוס ים כזה סעיפים, טלכנוסח
 גס וע"ז ארנונה, דמי כוללת טהטכירות הכת"י טהומיפו תנקי ים כן סלפני מכיון כנדו"ד מ"מקולס

 כל כין גכתכ המוכר תיוני נסעיף טלטולן 6ף ו6"כ המטר, בגוף כתנאי הוי ההוספה, כלידי מחסהממכיר
 דמטר6. טופרך דהו6 6מרינן המקובל, מסכומת וזהו קרנונה, חיוט גס החיו3יס60ר
 טייך ל6 ארנונה, חיות וכן ומסמל, מיס חיוכי גס נכתבו סעיף ט63ותו כיון ולומר לכ6 לבע"ד יםועדיין
 ד"טר6. טופרך סו6 וחלק הסטר מחיוכי היי דחלק פלגינן5מר
 וים פלגינן. כוס לומר יט וע"כ מונות, סתחייכויות הס מ"מ סעיף, כאותו כתוכ דהכל דנהי י"ל רכזה6ל6

 והכ"מ. מס, ו3ר6טוניס גיטו טה3י6 ע3ד כ מ דגיטין כטוגי6 כזהלהאריך
 היה מל6 מטוס הו6 הקרנונה, 6ת כולל טוה כתחילה טכת3 מס כל התובע דברי לפי הרי כנידו"דוקולס
 ולפי טממייבו, אח"כ סכתו3 הסעיף קיים כזה הרי חיוב כעתיד יהיה 06 6בל ארנונה, חיוכ כעת עדלו

 סני 3ין מתירה ~אורס ים סנת3ע דברי לפי ומאידך סדנריס. סכי נין טתירס ~אורה 6יןדבריו
 כמטר. סתירה תהיס טל6 ככדי הנתבע דכרי מקטר התוצע דברי לקרל לכ6ו' ועדיףהדכריס,
 סיס ארנונה חיוכי 3ו מכתוב סעיף כאותו מיכתב הראוי מן היה כזה דכמקרה כן, דאינו נראה6מנס
 סדירה. סכר גובה על כסדו3ר הטטר כתחילת ול6 מייכ, אינו ל6 ו6ס חיוכ ים 06דוקא
 והוא בתחילה, נכתר 06 6ף מיכתב היה הראוי ומן יותר פרטני להיות אריך היה הנומת גס ועודז6ת
 מדמי 3ה טכתוכ זו ותוספת נוסם ולכך חיוב, כעת מאין כגלל ה6רנונס 6ת כוללים הסכירותמדמי

 תכינתו בין ופסרה תנאי היה מזה הנתנע לטענת ומסקל כח נותנת הקרנונה דמי 6ת כולליסהמכירות
 ומ"כ הארנונה. דמי כולל ל-6508 פצרה והיתה ל-7008, סמסכיר לתביעת 5008 ימיה הדירססטכר
 וכמסנ"ת. דסטר6", "סופרם סהו5 לומר נ5טרך החיוכיט כסעיף טנכתכ ומה המחייכת, הי6 זותוספת

 היה ד6ס טוען טהרי וביותר המכירות. דמי ממנו להו5יh"b1 5 מוחזק הו6 דהנת3ע נר6ה סכןומכיון
 ע"ז. פטור מו5י6 היהחיוכ

 דסמממעות נימם 6י ו6ף הנמכע, ~וכת והן המוצע לטופת הן ממטר מטמעות לפרם טיט כיוןוהנה
 המעיפים, מגי כין מתירה 6ין דבריו לפי דהרי הסטר, כעל מהום לתובע יותר ק5מנוטס

 ו6י~
 לדברי



 ירושלים - דיןפסקיקצו

 Ots 06 ~ון ים 61"כ וכמטנ"ת, דסטר6" "מופרץ סו6 סטני ומסעיף לומר ונ5טרך ממירם, יםסנתכט
 סתתתונס. על המטר כעל יד6מרינן
 על סטטר כעל יו ומסופק תקי כפסלמון טכתכ סמסרי"ק כסם סכי6 )י0 מכ סי' תו"מ ככ"יומנס

 מסכיך P"D 1 מס סממפט כמער ורקס ממטר. כעל כיכרי ק5ת מטמע כססלטון ו6פי'סתתתוגס,
 6כל מתחתונה, על סטטר כעל יד 6ז להניהס מוס מסטר כממטמעות סרק סרמכ"6 כמס כתכדסכנס"ג
 למסרי"ק ר6יס ססכי6 ויעוי"ם סעליונס. על סמטר כעל יד 6ז לתובע, לסייע סנטר דבריכמסטין
 יד סי' חו"מ טנ6( נלסגר"ם מלמס כברכת ועי' כוס. ס סי' חו"מ יו"ט ניקוטי גס ורקס 6. קחממנומת
 כזפ. מת"כ סמטר למונות כענין כ6ריכות ד-י66ותיות
 סל ממו"מ וכתוך הטכירומ, מטעת מיד סיתם פקיר סכירת כקטת ס6ס כזס, לדון ים ג כקות כממ"כב.

 כמעיף זס 6ת מוסיפו ולח"ז לת"כ נעכס זס 06 קולס קיר, כל6 דירס ממכר נהסס 6"כססכ~רות,
 נוחיות כגלל לצרום רמות לו ניתנס ורק קיר עס דירס קבל 6"כ סקיר, 6ת לסרוס רטות % טיםכסכירות

 ככמ5כ הדירה 6ת לסמזיר ם5ריך ס6ומר מסעיף עליו סמל לומר מקוס ים כזס כמקרס טימור,מל
 סומפה סו6 18 נסעיף ולס* תקין, כמ5כ לסחזירס ם5ריך מוזכר 8 כסעיף סרי סחוזס ולפיסקודס.
 סם פגס סעיפים פני עוד יפנס ומח"כ גדול, חדר לעמותו סקיר 6ת למכור מטכיס ססמטכירככתיי
 6ת קיבל ולפי"ז ממכירות. כמעת נעמס סכל ומסוכר, סממכיר יד חתימת כ6ס זס ולחרי ככתיי,סוספס
 חסכונו. על סקיר 6ת מכר מסמוכר כדיון ס5דדיס ע"י נקמר וככר סקיר. לל6סדייס
 6ת לסרוס רכות % מנתן כפירום טיכתכו סיס סר6וי מן וכתוספת, 6מ"כ נכמכ זס סיס ד6י% י"לכמנס
 סריגות סכלי מכיון ומתילם, סמכמס כזס ים כן נכתב ומולק ממכירות, כגמר כמורס מיכנסו ע"מסקיר
 סנוסג 6יך מתווכים למקול סיס סר6וי מן סיס 06 כזס וכזיופן מסומכר. למסרס לסימום ר6וי קינוסקיר
 סטכירות. כגמר ממוכר על מכניס חוכת חלס 06 קיר לסרום סכרת וים דירס כסמוכריסכזס

 מיפו5יס לעמות רפות נותנים 60ס סו6 מסנוסג סתכרר עו"ד 56ל ומן מתווך 56ל מן "נערס בירורולסתר
 1ל6 סתיקוניס. 16 ססיפו5יס לפני מסיס למש למחזיר ים הדירס מחזרת טכזמן כחוזס מפורם""כותכיס
 ולפי"ז סמכירות. כמ5כ כתיקתס סיירם 6ת ~מזיר סים סטכירות כמטרי כרגיל סנכתכ עלמסתמכים
 סקיר. 6ת ~נות סטוכר 6ת לחייכ b"h1 התחתונס על סמטר כעל יד כן, כתכ םל6כניד"ד

 דה"ב. חייםשמואל

ג

 מטעות מכסף סנכחר ממ"כ עפ"י כטעות מחילם סכ6 לומר טייך דל6 טליט"6 ס6כ"ד ידידיממ"כ
 6חר כמנתחדמס ל6 6כל ממנם, ידע ל6 וסוף מממילה כטעת קיימת סיתס 06 6ל6 אינס מחילסמכטלת
 כספיות תביעות עליו סיסיו 16 עליו, סים יודע סיס 60ס י' טוען דכניד"ד כזס, ~ון דים נר6ססמחי~.



קצזממונות

 לבניית סתכיעס 6כל קיימת, סיתם ל6 ס6רנונס מל דסתכיעס נימל 6י 6ף 61"כ מוותר, סיס bS טסןכל
 מכסף. סנכחר למם"כ דמיך דל6 6פמר וח"כ ממנם, ידע ל6 ססוb~h 6 סיתס מסדירס כטי65מקיר
 סקיר מריטת ע"י סדירס" "טסוקטגס מס סרי ל"5ולל" נועד סוירס מל מססימום טמכיון עודומט"כ
 "כלקי מתיקון פטור וסוף סטוכר, כס מסטתמם ססכיר סמימום סל מו65ס סי6 לטניס חדריםמם5מס
 מס סיכו "כ%י" טל ממילולי סכי6ור נסרי פטור, סיס ל6 זס ממטעס ולומר כוס לדון ים ע"כ.זס".

 מרקם מסוסכם דירן וכנידון כו. סםימוס" "ל6חר מיינו בו, סמימום מחמת ומתקלקל ממתחק5סדנר
 הנכנסו קורס סיתס וססרימס מכולל, עכור כו סםזמום לפורך סקיר סריםת על סחוזס עצייתכמעת
 כו. סכימות לפני כעטם טפרי "כל6י", סי6 סססריסס לומר טייך ל6 ודפי כו,ללמוד
 נמ65 סקיר, סריסת על מרשם טסוסכס סמכיון 6חר, מטעס סקיר 6ת מלכנות סטוכר 6ת לפטור יםשלם

 ם6ס פמוט מוס כטס קיר. לל6 סייגו זס כמקרס מקכלס" ו"כפי קיר, לל6 סדירס 6ת קיבלטסמוכר
 חייכ טססוכר 5מר מקוס סיס סל6 ודשי מרקס, סקיר לסרוס סמטכיר 6ת וממייכ מתנס סיסממוכר
 6ת יסרום טסמוכר מרקם סוםכס ab מס"ס י"ל כך סמכיר*ת. גמר לשחר מסוירס כמי65 סקיר 6תלכנות
 לל6.קיר t)os)ott וכשילו סממכיר, עכור נתמכת דססריסס לכולל. ולעטותו מס ללמוד טיוכלו כדיסקיר

 51"ע. םקכלס". "כפי קיר לל6ומחזירס
 מספק ועכ"פ פיוס. כך על לחייכו יכול שינו ע5מו, כחוזה סקיר ויכנס מימזור זס תנשי מוסיף מדלףועוד,
 ממנו. לסו5י66ין

 ווייס.יהושע




