
ראממונות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבידוח  ממונותלדית

 בניה רשיון ללא וחלל הניה מגרשמכר
 הקונה ע"ש הממכר את להעבירומתקשה

 -מש"ס 128 מס' ממונותתיק

 הדיוןנושא

 ב' שילם דברים הזכרון על החתימה בשעת מגורים, לבנין מתחת המצוי חניה מגרש קנהא'
 ועוד בהקדמי', "שיהיה החוזה על החתימה בשעת 30.000$ עוד לשלם והתחייב 830.000,לא'

 לחתימות מתחת הדברים, בזכרון החוזה". חתימת אחרי "מיד החזקה במסירת40.0008
 בבית הדיון בשעת למקום". הכניסה הדלת של המפתח מסר "המוכר כי וכתבו .הוסיפוהצדדים,
 המקום על חזקה" כ"מסירת דברים הזכרון חתימת בשעת המפתח מסירת את א' הגדירהדין
לב'.

 וכן טענות". שום לו ואין לחני' מיועד שהמקום שיודע מצהיר "הקונה כי נכתב הדבריםבזכרון
 שמתחת החנייה את למכור המלאה ובסמכותו הפרטית בבעלותו לו "שיש מצהירשהמוכר
 הדירה שבעל "כמובן נאמר דברים הזכרון ובסוף לדירה", צמודה ואשר ל' משפחת שללביתו

 )לא הצורך" כפי חכירה לעשות שנוכל כך והזכייד החוזה על יחתום הנ"ל החני' אליושצמודה
 היא א' של הפרטית בבעלות היא שהחניה שההצהרה ב' טוען זו(. לחתימה יעד תאריךנכתב
 נקנתה היא אך הדוד, ע"ש הוא הרישום שרק א' משיב דודו. ע"ש רשומה היא שהרי אמת,אינה

 "ובסמכותו פיסקה: אותה המשך של המשמעות שזוהי טוען הוא בבעלותו. היא ולכןבכספו,

 בסמכותו היא החניה מכירת שמו, על רשומה אינה אם נם כלומר, החנייה", את למכורהמלאה

 הדירה בעל שעל בסיפא האמור שלמרות ב' טוען הפרטי. רכושו באמת שהיא מאחרהמלאה,
 שבבדיקה טוען הוא עוד הדבר. נעשה טרם הדברים, זכרון על לחתום אליו צמודהשהחניה

 להפריד ניתן לא וכי במינהל, בחניה הזכויות העברת את לבצע ניתן שלא לו נודעשעשה,

 מן המשכנתא את לסלק אפשר שאי לו נודע כן כמו מהדירה, החניה את במינהלברישום
 כיצד. מסביר אינו כי אם לביצוע, ניתן שהדבר משיב א'החניה.

 דו"ח, רשמו במקום שביקרו העיריה שפקחי לו נאמר העיסקה על המו"מ שבשעת ב' טועןעוד

 החתימה לפני חדשים כמה שהוצא שיפוטי הריסה צו גם שיש לו נודע העיסקה ביצוע לאחראך

--- -- ----------------- --- -  - -- -- ----- 



 ירושלים - דיןפסקירב

 לעיסקה. כלל נכנס היה לא המקום על כזה צו שקיים ידע אילו לטענתו הדברים. זכרוןעל
 את לסלק כדי במקום, שבנה הבניה את ולהרוס הצו את לקיים ממנו דרש שב' א' טועןלעומתו

 צד ואם גדולה, כספית בהשקעה הבניה את והרס כמבוקש עשה והוא מהמקום. השיפוטיהצו

 מאז ששילם המשכנתאות את וכן הוצאותיו, החזר ממנו תובע הוא העיסקה את יבטל ב'צד
 את להרוס ממנו דרש לא אך הצו, את להסיר מא' דרש שאמנם ב' משיב לעיסקה.שנכנס
 .הבניה

 דיןפסק

 הממיכר על הבעלות ההעברת את המונעים העיכובים כל את יום 30 בתור להסדיר א' עלא.
 הענין. בהסדרת א' עם פעולה לשתף ב' עללכ'.
 לב' להחזיר יצטרך וא' העיסקה, תתבטל יום, 30 בתוך א' בסעיף האמור את א' יסדיר לא אםב.
 הדברים. זכרון חתימת בעת לו ששילם הכסףאת
 הוכרעה לא המקום, על השיפוטי הצו של קיומו בגלל העיסקה את לבטל ב' של התביעהנ.

 הדין.בבית
 יחזור שהיא, סיבה מכל העיסקה את לבטל ב' ידרוש א', ע"י א' סעיף של קיומו למרות אםד.
 בדרישתו. וידון הדיןבית

 דומב חיים שמואל)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהםנ-(

 לסיוןהשאנקת

 בטאבו שמו על הועברה  שלא אלא דברים, זכרון עליה ורשם עבורה ושילם קרקע קנהא.
 הקונה. של או המוכר של הקרקע האם הדברים, בזכרון כך על שהתחייבלמרות

 קבל אם הדין ומה כסף, קנין מדין לו קונה הפרעון תחילת האם המחיר, כל את שילם לאב.
 התשלומים. סיים שלא אע"פ חזקה בתורת קונה האם המקום, על חזקהמהמוכר

 לא. או חזקה כמסירת דינה האם מפתח, מסירתג.
 תאריך לכך פירש לא אך האחוזה, בספרי שמו על תועבר שהקרקע הקניה בשעת פירשד.
 רק המקח לקיים דורש והקונה העברה, את לבצע אפשר אי הקיימים שבנתונים והתברריעד,
 בטל. המקח האם שמו, על העברהע"י



רגממונות

 לא והקונה דירות, במקום לבנות אפשר אי שבגללו המקום על שיפוטי צו שיש נתגלה אםה.
 מיועד שהמקום לו שידוע הדברים בזכרון שפירש למרות טעות מקח נחשב האם מכך,ידע

 .לחניה

 ההריסה. עבור בתשלום הקונה מחוייב האם הקונה, דרישת פי על בניה הריסת ביצעו.

תשובה

 כמקוס 6כל סנטר, 6ת כותכין טלין כמקוס hSh ככסף נקנית מקרקע 6ין רכ 6מר 6 סו כקדופיןא.
 כטו"ת וכתב 6. םעי' Sp סי' חו"מ וטו"ע סיד פ"6 מכירם סרמכ"ס וכ"פ קנס. hS סנטר 6תטכותכין
 טכומכין כמקוס 6ף מיד קנס טכתזקס ספומקיס רוכ טסמכימו t"uht סר6נ"ת כטס 65 סי' כסלןמסר"י
 6פי' כלס קונס קינו כתב טל6 זמן כל )מותיכילי(, ס6מוזס כמפרי מכית טיכתוכ כיניסס סחנו ohסטר,
 ועוד. 1 סי' חו"מ מ"ג עכרי ויסכיל קמג סי' ח"ד מלכי6ל ודברי יג סי' חו"מ ר6ס תועפות ועי'מחזיק.
 עפ"י לפסוק ים hSb כן סדין 6ין יטר6ל טכ6רן כתכ טז סי' לקוטים והו"מ י סי' מעטרות b"1tnsכמנס
 כחכו דלA"Db 6 מודר קנין oprn3 16 סקנס 16 סטר כל6 לו טיקנו וסתנס ככסף קנס ו6ס סטו"ע,דין

 ג וכרך קכה עמ' כ וכרך עת עמ' 6 כרך ירוטליס פס"ד סי' לחזור. יכולין סלוקת 1ל6 ממוכר ל6כטכסו,
 ועוד. 127 עמ' יז כרך ופד"ר סו. עמ' ד וכרך פטעמ'

 וכיח קרקע קנין סו6 כטף דודניי hSt t:'uh: עמ' 6 כרך מטפט דכרי כקוכן מלוי טכט כעל כתכב.
 דמיינו דכריס, סני עוד כעינן ודקי לדידן ק5, סי' מו"מ וכטו"ע כמטנתינו כמכודר כסף תחילתומסני
 וע"כ למקנות, גמורם דעת גמירות 6ין סמוכר, ע"ד מנתקכלו ע"ז כטחונות לו נתן 16 כולס טילם םל6זמן יפי נחיש, כתנתו הנ(נרדס שזמש סקקיןמיפ טל סתנ6יס כל קיום וגס ו, מעי' טס כמכויר מוזס 16טטר
 גמר לפני ממפתחות לו מסר ו6ס מקנין, טסת fh סתנ6יס, קיוס וחרי רק ממפתח לו חנותן טנסוגכיון

 ע"כ. מלולס. וסטור וסטר, מכסף מן נחלק לו טסקנס מודיע ס"ז תטלומין,תבריכי

 טז UD~' ק5כ סי' כטות פסק ככר ס6חוזס, כספרי סמו על אקרקע כמעכרת מקנין 6ת סתנס 06ומנס
 מו"מ כחזו"6 וכתכ יג. מו"ס חו"מ ר6ס תועפות כסס מס כלוס כמטפס וכ"כ תנקו. לפי סכל התגסד6ס

 דל6 דמוכח 6ומדנ6 חטיו תכלי, נלשן נכתב ד% ד6ע"ג לומר סכרם דיט י6 וקות ס 6ות טז מי'לקוטים
 כתנכי. דחפים כט6כו לו טיממור כטסתנס וכ"מ כט6כו, לו טיכתוכ ע"מ 6ל6 מלוקחנמר5ס
 לפני סמוכר מ5ד גמורס דעת גמירות טלין טל6 כיון פרעון, תחילת רק למוכר טילס טסלוקחוכנוסד
 ג, 5ות וכדלסלן סמפתח, מסירת מ5ד כ6ן לדון טיט 6ל6 גמור, 1S1PS % קונס הכטף 6ין סתטלומין,גמר
 סלו6ס. וסטאר וטטר, סכסף מן כחלק לו טסקנס כמודיעסס"ז



 ירושלים - דיןפסקי

 סי' פ"ה ב"ק כים"ם וכ"כ המנסג. מ5ד % קונס ממפתח דממירת 1 0עי' ר6 סי' נמו"ע הרמ"ח כתכג.

 מסני: המנהג מ5ד מ"מ קרקע, קונס סמפתח מסירת 6ין סדין המעיקר ד6ף 1 ס"ק הממ"ע וכיקרלו.

 .לע"פ דברים, זכרון כתנו ו6ף פרעון, לתחילת כסף ממנו קבל וגס סמפתח, 6ת לקונה כממיוכני"ד

 הנתכמר וכמו כס6%ס, עליו נעמו התמלומיס ום6ר מקרקע, 6ת ס%קמ קנס ככר סתטלומיס, גמרסל6
 ב. 6ותלעיל

 13hws, לו לכתוב חייב ממוכר 6ין ומיסו וז"ל: וכן מוד"ה ס 6ות טז סי' ליקוטיס חו"מ h~3fns כתכד.

 לקייס סמוכר מיכול כונתו ד6ס , כדנריו לעיין וים עכ"ל. בו. קרוטין כטדס תוזר וקינו כפטר הוזרכדין
 וקינו כמטר דחוזר סהרנה עפ"י וזה כט6כו, מריסוס % להעכיר רוקה כסלינו 6ף מקונה טל כע"כהמקם
 % למסור סמוכר נתר5ה 06 דוקק דמממע דבור כקותו מס וכריו להמילה פותר זס הרי כהדס,מוזר
 הלכור כפוף כתכ ו6יך לחזור, יכול np1S~a מטמע % נתר5ס hS 06 6כל חוזר, מלוקח 6ין 6זכט6כו
 חוזר וקינו כסטר דחוזר סדכריס מקור וגס כט6כו. לו מ%תוכ המוכר מזר 06 6ף קיים עלמומהמקם
 חוזר וקינו כסטר חוזר מסטר, 6ת % וכתכן לפלוני כטדס זכו 6 כז 5"3 כן, לקרוטין סתזו"6 ם5ייןכהדס
 קנו והן פלוני, ל5ורך זו סדה זס כסודר לכס מקנה 6ני לפלוני, כהדס זכו 6 עז ככ"כ רטכ"ס ופי'כטוס.
 יכול מתנם מקבל ליד כ6 םל6 זמן רכל ותנו, כתנו 6מר ו6פי' כמטר, חוזר להם. ם5וס כמו פקני%ותו
 ליס ניחך 63 פס כעל כמתנה כחו ייפה ד6ס נותן, סל כרתו כעל סטר עוטין וקין מליחותו, לעקורזה

 6מר דממי כו למזור יכול ודקי טס%קמ ד6ע"פ כחכו חוזר ד"ס טס וכמומ' עכ"ל. וכו' כטטר מתנסותיהוי
hnD~h6בל6 פיקח הלקח ירקה ל6 ו6ס כסטר, כו לחזור יכול מוכר מ"מ זככי, ל6 מטרק לי תכתוכ ול 
 nr)1So דגם ג סי' נו כלל הר6"ם כמו"ת וכ"כ כשי. ומכ"כ דר"י עליות כפס מס כסמ"ק וכ"כ יניח.מטר
 כדי קניתי לכתבו קמרת כ6סר סטר לי טתכתוכ דהכי ד6דעת6 מעותי לי תתויר וקמר כו לחזוריכול
 דק6מר וה6 המטר, % יכתוכ 16 מעותיו % %חזיר המוכר ופריך ממטעכדי, לנכות כידי רפייתיממסיס
 עכ"ל. הסטר, % יכתוכ bS 06 כמקחו לעמוד רופה ס%קח 06 כיינו כטטרמוזר
 6ס"נ 6כל סמוכר, מל זכותו bSh 1fa הקונס, טל כע"כ המקח ומקייס כטטר טחוזר כתכ ל6 טסחזו"6וי"ל
06hS סמקת לקייס הלקח ירפה bSs סתום'. וכממ"כ ויכט%, סמקם יניח ט6בו bSh סמקת טכיטול bb 
 ככסף קנה הסטר 6ת כומכין טלין מכמקוס דכמו סחזו"6 ולמד ~tnp1S על hSh סמוכר ט3 נר6סונתלה
 כותכין ם6ין כמקוס דינו כט6כו, רמס םל6 6ל6 מטר כתכ 06 סטטר, 6ת פכותכין כמקוס ס"סלחוד,
 דבר כמס ופס פג. עמ' ה וכרך 5ז עמ' ג כרך ירוטליס פס"ד ועי' טכתכ. וכמטר ככסף פקגס הטטר6ת
 סליט"6 הנריס"6 מרן וכמס כט6כו, לרמוס סמוכר 6ת מכופין קפט סי' יעקב וקור מב סי' חו"ממפס

 כטאבו. הריסוס מכלי טלימס הנכס מל סקניס 6יןטכימינו
 13bws, מריסוס ע"י תהיס הכעלות מהעכרת כמטר מכתבו ם6ע"פ כב 6ות קע סי' ח"ו עמק מנחתועי'
 המוכר עלו סקכל bSh מקנין, יעכס סזס מקפידו ט% מוכח כט6כו, למעבירה יכ% ל6 כעס כאובס06



רהממונות

 ייוע סיס דכייס מזכרון טכטעת כנד"ל לפי"ז ע"כ. כן. לעסות עליו מוטל לרסוס לפ"ר ויהיהטבעת
 פל6 מוכח המגרם, למוד קליו סלוד טל הדירה כל6 המגרם מל נפרדת העכרה טל בעיה טקיימתל5דדיס
 הקונס, ע"ס ממגרם 6ת יעביר הדכר סית6פסר סועת המוכר עליו מקכל 6ל6 הקנין, יעככ מזההקפיצו
 טל ביטחון כינתייס לסטתפק ועליו הרימוס, טל ססס"ר (hSn טרס 06 המקח 6ת לבטל יכול מקונסוקין

 כמס טעכרו למרות הבעלות, העכרת הסדר 6ת כמכומס קירס hS 60' ומכיון נרסס 6ך סמו. עלמיסכון
 לכי5וע זמן לק5וכ הדין כיח על הענין, 6ת לקרס סכטמתו ולמרות הדין, ככיח ייוניס טלחדטיס
 י5טרך 61' כולו, ממקח יחזור 6', סל סזנתס כגלל סדכר יתכנע ל6 זה זמן כעכור ו6ס סכעלות,ססעכרמ
 סדכריס. זכרון על החתימה כזמן הפילס הכטף 6ת לכ'לסתזיר

 הנסו למלכות, נכתב 6ו מזוין למטיס קמרת, מ6י מגיעו, קוכיומטומ 16 גנב נמ65 6 י6 קרוסין ננמ'ה.
 לחכירו עבד המוכר ת"ס ב 5נ ב"כ יכגמ' 6. נח נכתוכות פרם"י וכן וקבל. וסבר ופרם"י להו. 6יתקל6
 כתובות וכתוס' לפניך. סלך סרי לו קומר למלכות מוכתב 16 מזוין למטיס הניעו. קוכיוסטוט 16 גנםונמ65
 5מר לפטר ו6י וקבל, וסכר פי' להו 6ית קל6 הנסו לע"פ כפרק מפירם לפ"ס קבס מכלן מס: וכ"כמס
 סקול י65 דל6 וכיון להו 6ית קל6 דהנהו ר"ת סתס ומפרם טעום. מקח דהוה הכ5 6מר זכסדי6כן

 מזוין לסטיס נמ65 06 הי"ג פט"ו מכירם הרמכ"ס וכתב ע"כ. לסכי. תייריכן ול6 סי6 טכית6 דל6מילתך
 ומחזירו מוס ה"ז למלכות מוכתכ נמ65 06 וכן וסורה. קותו תופס מסמלך מפני כו5 6ת סמ6כד מוסס"ז
 וסלף הר6כ"ד: ובהסטת י. סעי' רלב סי' כטו"ע פסק וכן מירלה. עת ככל למלחכתו תופסו טהמלךמפני
 16 גנם נמ65 פירות המוכר פ' סתוספת6 ם6מרס ומה לסו, 6ית hSp סנסו 6 י6 קדומין כגמ'קמרו

 ממוכר hSb למוכי, לוקח טי6מר % הכ"ל, 5 קומר למלחות מוכתכ 16 מזוין למטיס סגיעוקוכיוסטום
 סמ6 מיסרתן כהן טלקחו כעכר לחום 6ין כלומר לסו 5ית קל6 מנסו לפרם ים 6ך וכו'. ללוקםקומר
 לחום לנו 6ין מטתמ6 סקול י65 טל6 וכיון עליו י65 סקול כן היה 60ס הו6, טעות ומקת סו6 מזויןלסטיס
 לי וסחור כלך 6ת טול וקומר 13 וחוזר הו6 טעות מקח כן, סהו6 מדבר יוודע 06 מיהו מטעות,לוס

 נמן 06 ספק, הזה הדין הנס סללו דרכיס טסי כזה טים ועכסיו המחכר. זה הולך זה דרך SD1מעותי,
 עכ"ל. יתן. bS נתן hS אס יטול %סדמיס

 כיון קונס הים ל6 מכך יודע סיס ו6י5 טיפוטי, 15 המקוס על הו65 בככר ידע םל6 הקונה טטועןוכנדפי
 לפני כך על ממודיעו טוען וממוכר עליו, לכנות 6ופן כ6יזס ניתן 06 הי6 סמקוס מוויזת עיקרמכל

 טככר י"ל לכ6ורס כ6ן 6ף וקכל, ומכר ליה 6ית קל6 למלכות דמוכתכ רם"י סכרת לפי מנסהמכירה,
 מכמוכתכ וסרמכ"ס תוס' לסכרת 6ך כוס, %ו קול 6ין לטענתו כי 06 וקכל, ופכר הריפוטי ס5ו עלטמע

 כ6ן 6ף מעותי, לי והכף מלך 6ת טול למוכר עומר הלוקח יכול hSb וקכל, ואר טידע תוללן 6יןלמאות
 יתן. % נתן ל6 ו6ס יטול, ל6 סדמיס נמן ו6ס כספק הו6 זה דין הר6כ"ד ולסכרתה"ה.



 ירושלים - דיןפסקירו

 ידע ל6 כקמת 06 אפי' טעכס, 6ינס סטיפוטי ס5ו כגלל טעות למקח מקונס כטענת נך6ס טכנד"ד6ל6
 עריס למלס ססכיס ו6עפ"כ לחנים, מיועד ססמקוס לו מידוע סדכריס כזכרון פירם מסרי ס5ו, מלמקיומו
  סמסומ.  טל וסימומו יעודו כגלל טעות מקח פל טענם כל טולליס 6ל1 דכריס כן 06 טססכיס, מס6ת

 ממחוק ממלק סרי ככיס"ד ס5סיר עלמו טכ' מס לפי מ"מ סדכריס, מזכרון נממקס זו מפימקסולע"פ
 לסלן ועי' ספיפוטי. ס5ו תו65ות כגלל טעות מקח לטעון יכול קינו כך ו6ס עליו. מקובל סדכריסכזכרון
 שניפוטי, ס5ו 6ת ממוכר יוריד ל6 06 ד6עפ"כ ום"ל כוס ממולק טליט"6 ווייס סגר"י מדיין ידי"עכרכרי
 Or. 15 כגלל טעות מקת טענת ללוקחים
 על וידו % ממין כרסות ירד ob לסמכיתס, כדי סו65ות עלים וסו5י6 תכירו להדס דיורד קיי"ל1.

 עליס וסו5י6 להכירו הדס מכר 6ס לפיכך ד. סעי' סעס סי' ומו"ס ס"ז פ"י גזילס רמכ"ס עי'סעליונס,
 סתכטל 6מ"כ 06 6כל סעליונס. על וידו % פמין סקונס, וכליווי כרסות זס וסיס לסמכיחס, כדיסו65ות
 מסקונס. מכיעות לו ואין עלמו כמל מסמכימ נמ65סמקם,
 מוכן טסמוכר 6ל6 ממקום, על מים ססיפוטי ס5ו כגלל טעות למקח סקונס טענת נדחית 6כן 06וכנד"ד,
 כעכור וזאת סקונס, % סמילס סקדימס דמי o1Stn 6ת לעקמו לעכב יוכל 06 רק סעיסקס 6תלכסל
 מעכרת מל מסעיף יקויים ם6ס נרמס סממכנת6, תצלומי ועכור h~S1oa, וססריסס מכניססו65ות
 כיורד עמס זס ם6ת ססרי0ס, סו65ות 6ת רק לדרום 6' טל זכותו ממקח, יבוטל ז6ת ולמרותסכע%מ,
 סמכירס, קורס שמוכר ססו5י6 כמס 6כל סמכת. 6ת גס אטלס עליו ססו65ס, על יתר סטכח ו6סכרמות,
 ככסף. מוחזק טסמוכר למרות זו תכיעס לדחות ים עלמו, כמל סו5י6 כסרי סדין, מן כו חייב סקונסדלין

 לוין. דובאברהם

ב

 למקח סקונס טטענת מטוס פרטות כיורד ססריסס סו65ות עכור לחייכו סים םליט"6 ס6כ"ד ידידימח"כ
 סדכריס מבזכרון מסוס ס5ו סל מקיומו מלוקח ידע bS 06 ו6ף טענס, אינס ספיפוטי ס5ו כגללטעות
 טענס כל "ולליס %6 דכריס ולכן עליס למלם סטכיס ו6עפ"כ למניס", מיוער טסמקוס % "מידועפויס
 06 ססרימס סו65ות לדרום 6' טל זכותו כעלות מעכרת פל סמעיף יקוייס 06 ו%ן טעות, מקחמל

 תבוטל.סעיסקס
 כתב: כג סעי' ר% סי' כתו"ע דסנס 6תר. ומטעס טעות, מקת סוס דירן דכנידון לומר מקוס יםסנס

 5ס מקונס 6דס ססו6 כטן למחיטס 16 לחריטם קנאו 06 לסוכימ 6ין 06 נגחן ונמ65 לחכירו מורהמוכר
 עדיין oh 6כל וכו', מכרתיו לטמיטס לומר סיכול טעות, מקת אינו וכו', כדמים סוכחס 6ין ונסואס,
 מחכירו סמו5י6 ניגסו, מדדי כי 6פי% bSb למריפס, קוניס רוכס 06 מיכסיך ל6 סלוקח, כידממעות
 סו6 ו06 וכו', טעות ממח זס סרי מכירו, וממוכר לחריטס 6ל6 למכות רגיל אינו סלומח ו6ס סר6יס.עליו



רזממונות

 ידוע סדכר דיון וכנידון עכ"ל. טעות. מקח הוי וכו' 3דמיס מוכחה ים 06 ולחריסס למחיטה לקנותרגיל
 ככה"ג. לכנים רו63 וסוס לחניה, ול6 עליו לכנות כוונתו ודקי כנין כקותו גר ל6 והוך חניוןמסקונס
 ול6 כחניון לכנות כדי קונה מסוק ידוע דירן כנידון ומקונה טעות, מקח זה סרי מכירו ממוכר 63סועוד,
 כוס מודיעיס הדמיס סרי למניון, וגס לכניס גס קונס סיס הקונס 06 ו6ף מכירו. וממוכר חגים,עכור
 סמוכר סכין 6ל6 ממענו, ל6 זס תניה עכור 100.0008 "ל גבוס כס מתיר כהרי בו, לכנות כדימקנה
 כו. ~נות מחכויןמסקונס
 וממ"כ טעות. מקח דסוה נרמס לקונס, עליו הודיע ל6 והמוכר המכירם לפני טיפוטי 15 טהיסוכיון
 כו לכנות מרולס לטעון הלוקח יוכל מל6 כזס כונתו לחניון" מיועד מסמקוס לו "טידוט הדכריסכזכרון
 ד6ס נר6ס 61"כ תניס. עכור לקנות כונתו סיתס ל6 ודקי 6כל חניון, ססו6 לו מידוע כתם f"D1 יכול,וקינו
 סו65ות עבור למלם מייכ וקינו טעות מקח הוה מס, מלכנות מנוע הו6 וסרי הריפוטי, ה5ו יוסרל6

ההרימם.

 ווייס.יתושע




