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 עבודה דמי יתרת להחזר בתביעהפס"ד
 ההחזר עיכוב בגלל לתובע שנגרם הפסד עבורותשלום

 מס' ממונותתיק
 פ~

 -ס"א
 עפר חפירות לביצוע א' חב' א':צד
 חובב גב' עו"ד ב"כ ע"י לבנין, ב' חב' ב':צד

 הדיוןנושא

 עפ"י משנה, קבלן בתור שלה בקרקע ומיגון חפירה עבודות לביצוע א' צד את שכרה ב'חב'
 צד של כספיים קשיים בגלל סיומה לפני הופסקה שעבודתו א' צד טוען ביניהם. שעשוהסכם
 שלפי משיבה ב' צד לו. המגיעים מהכספים חלק שולמו טרם שנים, חמש כעבור היום, ועדב',

 חלק על קבלות מסירת אי בגלל שנוצר מע"מ חוב אלא א', לצד חוב עוד נותר לאחישוביו
 בהקדם. החסרות הקבלות את לב' שיגיש משיב אי צד לא'. ששולםמהסכום

 צד את וכיסה זה לפרוייקט ששולם הביטוח עלות את א' צד של לחיוב להוסיף שיש טוען ב'צד
 הביטוח עבור לשלם חייב שאינו משיב א' זה. לפרוייקט התקנים מכון עלות וכן בעבודתו,א'

 שאין משיב ב' הביטוח. בפוליסת א' של שמו נכתב לא ביניהם, מפורש להסכם שבניגודמכיון
 מי כל את מכסה והפוליסה מאחר עצמה, בפוליסה פורש לא א' של ששמו בעובדה נפקותכל

 הוא שא' בכתב הודעה קבלה הביטוח שחברת גם מה וסטאטוס, תפקיד בכל בקרקעשנמצא

 מביון לשלם חייב שאינו א' טוען התקנים מכון בענין במקום. החפירה עבודות אתהמבצע
 זה. בחוב להתפשר מוכן ב' במקום. שנעשו בדיקה עבודות ביצוע עבור חשבוניות לושאין

 חשבונרת שכידוע שלו, הבנק בחשבונות הפסדים לו גרם ב' לצד שנותר שהחוב מוסיף א'צד
 גבוהות, רבית בתשלומי אותן מחייבת נוספת חוב ויתרת במינוס, כלל בדרך נמצאיםהחברות
 בכך לעצמו הוא גרם ההפסדים שאת משיב ב' צד גרמי. מדין נזקים אותם החזר תובעוהוא

 זאת ובעקבות המשנה, לקבלן בהם שחייב בתשלומים עומד אינו ב' שצד המלווה לבנקשדווח
 לחברה. סיועו את המלווה הבנקהפסיק
 מק"מ לשלם אותו שחייב דבר מהקבלות, חלק מסירת באי נזקים לו גרם שא' ב' צד טועןעוד

 לשלם. צריך היה לא קבלות לו היושלו
 שימוש ועשה א', לצד מגיע שהיה התשלום החזר את עיכב ב' וצד שכיון א' צד טועןעוד
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 בכספיס להרויח במקום א' צד ואילו בהם, הרויח ואף א', לצד מגיעים שהיו כספים עםבעסקיו
 וזה נהנה "זה מדין שהפסיד, מה את לתבוע זכותו ע"כ והוצאות, רבית עליהם שילםאלה,
 א', צד את ששכר הפרוייקט של בכסף זה אין אך מצליחים, עסקיו שאמנם משיב ב' צדחסר".
 אחרים. במקומות שהרויח ממה א' לצד לשלם חייב אינו וע"כ הפרוייקט, נכשלשם
 למרות אחרת עבודה לא' מסר הראשון הפרוייקט כשלון אחרי חדשים שכמה ב' צד טועןעוד

 ההפסד בגלל רק זאת ערוה והוא ניכר, בסכום אחרת מהצעה גבוהה היתה במכרזשהצעתו
 על פיצוי לא' מגיע אם גם לטענתו, לפיכך הראשון. בפרוייקט התשלומים בעיכוב לא'שנגרם
 השני. בפרוייקט אותו קבל כבר הוא הראשון, הפרוייקט עבור התשלומיםעיכוב

 דיןפסק

 הקבלות את ב' לצד יגיש א' שצד לאחר מסויים, סכום א' לצד לשלם ב' צד עלכפשרה,
 נדחות. התביעות יתר מע"מ. עבורהחסרות

 באעה"חוע"ז
  דומב חיים שמואל3-( ווייס יהושע3-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לסיוןהשאלת

 למלוה. נהפר האם שולם שלא פועלים שכירות חובא.

 פועלים. בשכירות רבית איסור יש האםב.

 מהלוה לתבוע יכול האם הלוה, של ההלואה בהחזר עיכוב בגלל לבנק רבית ששילם מלוהג.

 גרמי. מדין ההפסדיםהחזר
 חייב האם בידו, שנותר בכסף הרויח עצמו והוא הלואה, החזר עיכוב ע"י מחבירו ריוח מנקד.

 חסר". וזה נהנה "זה מדין ההפסד את למלוהלשלם
 אינו האם בה, הופיע לא ושמו עצמה, בפוליסה יופיע ששמו התנה אך ביטוח פוליסת קנהה.

 חייו לו אותו מכסה היה שהביטוח שמכיון או תנאו, קויים שלא מכיון הביטוח, עבור לשלםחייב
 התנאי קויים שלא למרות מתשלום נפטר אינו בפוליסה, שמו הוזכר שלא למרות ניזוק,היה

 בפוליסה. שמו אתלפרש
 בכמה. במקצת, מודה שבועת במקום פשרהו.



רלהממונות

תשונה

 וכרמ"6 מהמטת. כמלוס עליו זקפס ו6ס מהמטת, 6ינס חנות הקפת יו: סעי' מז סי' חו"מ נטו"עא.
 כיחד. החסכון כל כפנקסו סכתם מיד זקיפס דמקרי וי"ל לפרעו. זמן לו טקכע מטעם זקיפם ומקריטס:

 טכיעית כמטנס התו"ע ומקור מסמט. כמלוס עליו זקפו ו5ס מבמט, קינו טכיר סכר טו: סעי' מסוכסו"ע
 סקפת לענין מדוע גג ס"ק כט סי' סטלחן כפקת תמס וככר th"~o פ"ט ויוכל טמיטה ורמכ"ס פ"יריב
 לסלן. ועי' מלוס". עליו "זקפו כתכ ככיר חכר לענין ו5י% מלוה", קותה עטה "ו5ס הרמכ"ס כתבמנות
 הרק"ם דעת הי6 לפרעו, זמן % סקכע מטעס טסיך כמקס זקיפס על ר5סונס כדעס סרמ"6ומכ"כ
 גזילה נורמכייס 5 קט דב"ק זקיפס כמו טסיך כסגר"6 וליין יז, סי' סטולח פרק וגיטין פ"י ריומכיעית
 רבית(. )לענין 6 עב לכ"מ נהגר"5 ומיין המרדכי, ועת סי5 הטניס וסדעה סגר(. גזל לענין ס"ד,פיח
 קותה קינה רכית לענין ס6מורס דסזקיפס מהגרען ומכו5ר קמר סי' מכיעית סל' סמלך כמם5תודייק
 מס: כ"מ כגמ' ומנס כסרחכה. הכיקר מה ועיי"ם מס. זקיפס עניני דכ' סגר, גזל לענין הלמורססזקיפס
 כמקס עליו זקפן סנתגייר קורס 05 ונתגייר, כמלוה עליו וזקפן כרכית הנכרי מן מעות "לוסיסרבל
 מי' ח"6 סרטכ"6 כס"ת וכתכ כגנוי. סוי זקיפס דמטעת ופרם"י הרבית. 6ת וגובס סקרן 6תנוכס

 כי נפסדו ו6פי' החוכות קיימי וברטותיס דמי כפרעון כמלוס דזקפן תעח סי' וח"ז כ סי' וח"כמתקפט
 גמועות בקוכן וכתכ עיי"ם. דמי, קמרת וכמלוס 5מר סטר כותכ טעכמיו b~h הרנגון סחוכ נפרעככר

 כינר מדפס, וכהלונה כפרעון דוכתך ככל דמיחטכ5 מלוס זקיפת דענין כו 6ות טס כ"מ ומרמןלהגרפן
 מט"ו מניפות ופ"ס מ"ג ממלום פ"ז סרמכ"ס מל טעמו כזה וכינר סחוב, 5ת % כמקס דמוי ז"להגר"ח
 סו5 דמוכ רכית, דין כה 6ין חוכ דהלו6ת ממוס קלונה, רבית הויל bS זמן סרוחת כסעמ רכיתדקולן
 ככ. עמ' קוטלם הגרסן ממרן תדו"ת 5ומף ועי' t~WD וכלל. ופרט מכלל ו6יתמעט ממון גופו טליןדגר
 כזמן. מולס סל6 פיטורין פילויי חוכ על הכמדה כנידון ז5"ל 66מו"ר כפם"וולטיל

 נזקף מי דכ"ק פ"י מתוםפת5 הכיק עי"כ פ"ז ולכידה גזילס הל' ה' מסדור' סליט"5 למו"ר עזרי 6כיועי'
 מזקף מקמר דכר לכל כקרן ס"ה גרם טס סתוספת5 על 6כרהס וכמגן דבר. לכל כחומם ה"מ החומם5ת

 חומם לענין כמלוס זקיפס מסכי דל6 הירוטלמי ככיפור יחזקאל החזון כסס וכתב עליו. כמלההמומם
 קינו, ככר הקורס והמיוכ מים חיוב עוטם אינו כמקס דזקיפס ממוס התומם, נפרע ככר כ5י%טכחסונ
 דמגרע רק וזמו מלוס, סתס כמו רק עליו מיס6 לו ממוחל מחילם מדין סו6 כמלוס זקיפס דין עיקר6ל6

 ס5כי 6ך הו5. מומם חיוכ כמלוה טזקפו 5מר 6ף עדיין ות"כ עומד, כמקומו החיוב עיקר 5כלמזכותיו,
 ומלוס. וחזר מפרע כמו וס"ז תדם חיוכ טוטם כמקס דזקיפה כתכעזרי

 טטר לו טכתכ כרכית, כמלוס זקיפה לענין מנ"ל 5 עכ כ"מ רפ"י טס5ריך דמה מס עזרי כמכיוכתם
 תס"ד ללדעת ממוס ושה, ומזר כפרע ס"חטכ טטר כל6 זקיפס מגי ול6 לפלוני, חייב 5ני וכך כךעליהס
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 טתעל6 סרכית על גס מועיל סגסי'
~nhS 

 מתחייכות. סטר ע"ז כתב 06 רק מועיל וע"כ טנתגייר,
 וכך כך לו טכתכ רם"י מט"כ טנתגייר, לקמר סרכית על מסני ד% ק6 סי' המסרי"ק לדעת ד6ףומוסיף
 כרמ"ח מטניס סדעס על סגר"6 ם5יין וכמו כמלוס, זקיפס נקרך ככס"ג ד6פי' כוונתו לפלוכי, ח"כ6ני

 כוס ים ט6דרכ6 ומסמע מנ"ל, כ"מ סגמ' טסות כמלוס, זקיפת המיכ כימר סחמכון כפנקסודממכתכ
 כמנס ממט. כמקס זקיפס סיס 06 וכ"כ כמלוס, זקיפס נקרך נמי כיחד סחמכון לו דכתכ ד6ףחידוד
 דכרי טכי6ר רכ סי' יו"ד נזר 6ככי )ועיי 6חר כענין bS1 מותר * כתכ 06 טרק יוShptn~ 65 מחזוןלפי
 גדר טכי6רו ד סי' מכות יעקכ וקמילות פס( )עמ' רפפורט מסגר"ד סלמס עולה קוכן ועי' כע"א.רפ"י

 כמקס(.סזקיפס

 ע"י סחוכ פל סתכיעס כעלס למקס סחוכ נספך ס6ס לדון יט ממכירות, סנםלם 6חר סכירות כחוכומנס
 זקיפס חסו3ס אינס סכו% סחם3ון סגפת ועלס 3מ*ס, עליו זקפן oh דוק6 6ו לתכסס, סחפכוןסגפת
 דוס כ, 6ות לסלן עי' כסכירות, רכית ם6ין לסוכריס ונפ"מ ס6%ס. ול6 סו6 טכירומ חוב ועדייןכמלוס,
 סכירות. חוכ ול6 מקס חוב ס"ז טעס מ6ותס כמקס, עליו זקפן 06 6כל טכירות, כחוכ דוקאכמוכן

 מנ"ל. כמחקקת תלוייסוסדכריס

 הגסת 06 6ך לך, חייב 6ני וכך כך 6' %ד כתכ טל6 וכודאי ח"כ, סלינו טוען כ' ט5ד אע"פ דירןוכנידון
 מסזקיפס ומגס מקס, hSh טכירות כוו זס 6ין עזרי ס6כי %עת סרי כמקס, זקיפס נחטכ 6' מ5דסחוכ
 ול6 כמלוס רק תלוים פזקיפס כ p"D קעס סי' כחוו"ד כתכ ככר האס, מ5ד ול6 סמקה מ5ד רקסי6
 סו6. טכירות חוכ עדיין יחזקאל סחזון לדעת 6כל כמקס. לזקוף סקס כיד ט6יןכאס,

 סרמכ"ס ופסק קם. סו"ם יו"ד כ"י עי' סר6טוניס, נחלקו רכית איסור ים 06 פועלים סכירות כחוכב.
 5ריכין %רן כטיכוסו סגורן, מן כזול כמכרן תטיס למס טנותנין מטוות סומרי tWO: פיח ואסמקס

 נמ65ת כן עטו ל6 ו6ס סטכירות, זמן כסוף טנטלו כאלו סחטיס מיסיו כדי כגורן כמל6כס עמסןלסתעטק
 6. עג כ"מ כגמ' ומקורו סגורן. עד סכרן ט6חרו מפני נזול טלקתו וזת כמקס, סכטליס 56לסטכירות

 מכובר נטך, 6יזסו פ' סוף כמאירי סוכך ס"ס, פ"ו כ"מ וכירוטלמי יכ. טעי' קעג סי' יו"ד כטו"עוכ"פ

 כרכית, טגר6ס מפני דורון לו לסלוח אמור מסכרו, נפרע ול6 אומנותו וגמר לתקן %ומן כליו טנתןסמי
 ע"כ. ובמור. סו6 רכית 6י0טנרי0ים סד6 סם ט6מרו מס כיאורוזמו

 מקס ורמכ"ס כ סט נמ' עי' רכית. זה 6ין לסס, ססיתס סו65ס עכור טמף מכר לסס ממלם 6ס6מנ0
 כטף ממעות מו5י6 וסוף אועיל ם% כתו"ע סרמ"6 טכתכ וכמו ס, מעי' קעו סי' וטו"ע ס"ט פ"זולוס

 ט6ינו ונתברר כיתו ססטכין כמי סרמכ"6 תטו' עפ"י קעכ מו"ס כמו"ע רמ"ח ועי' החנות. 16ס0פינס

 מו"מ טו"ע ועי' דירס. סכי לבלס טסו5רך מס לו לטלס מלוס "חייכ טכ"ד, לפרוע סמלוס וסוקרךם*

 למלום, לקלס סקס תייכ לדין, %ופו כדי סו65ות לסו5י6 וסוקרך לדין מרכן סקס סיס ד6ס ידסו"ם
 רכית. ככלל בינו סו65ות דסחזרומכובר
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 6ות הגה"ט טס סי' חו"מ ככנה"ג כתכ 3טכרי, להרוית מספכיר פכך ומנע הסכירות פרעון 6ת עיכבו6ס
 כדי לו מנוגע מה הריוח לפרוע בי"ד וכופין תעסוק, ל6 מטוס עוכר ריוח 3ל6 חכירו ממון ממעכב דמיג

 מל כעכירה עוכר המכיר סל כספו 6ת טהמעככ 6 מה כ"מ החכמה כמעיני וכעי"ז הלקו. על יעכורסל6
 טהפמיד מה לפלס סיכול לתטלומין, ניתן הזמן עומק וגס תסלומין, טל לעטה ניתק זה ולכועוסק,

 רק מקרי רכית ולקו תעסוק, כל6 ועדר מעמקו הלקו תיקון רק רכיה קינו סמטלס מס ו6ייככעיכולו,
 כל על התורה הזהירה ולכן והפסידו, מעמקו מה למקוני רמיך דבליה העומק טל דהט3ס העמהקיים
 ע"כ. נפטו. 6ת נוטף הו6 טיוליו מכרו לו ליחן כנריך הזמן יפמידנו מל6 ג"כתלין

 ע"י התסלומיס מעיכוכ כתו65ה לו הנגרמו כטקטיות הו65ות החזר דורם המטנס טק3לן דירןו3נייון
 וממילין נמינום, מלהן הכנק חס3וגות 6ת להחזיק מחכרות טל דרכן לנתכע, גס מכידוע ומוסיףהנתנע,

 ט6ס וכיור סיור הו65ות כמו ה"ז ולכינורה לבנק, רבית תסלוס סל 3הו65ות קותן מחייכ נוסף חובכל
 וקני ו6כיירנס 561יירנה 3הס ט6כנה זוז מ6תייס לי תן לו ולמר כסנה, דינריס 3עסרס חנות לוסטכיר
 התנות. כגוף המעומ מו5י6 והוך הוביל מותר, זס טהרי טס כטויס מפסק מנה, ככל דינר י"כ לךלעלה

 רכית. קימור בו 6ין זס עכור טההחזר חי"ל להלן עי' רכית, תעלוס עכור היו הה651ות 61obף
 ח"6 יומר מהקמרי ד 6ות להלן עי' גרמי, מדין זה כתסלוס הנתבע 6ת לחיים טיט התורע טטען ומהג.
 מ" מו"מ ח"כ חיי כעי כטו"ת ממ"כ לפי וגס רכית. ליסור כוס יט פיו על מעות כמהוקיד דגם קמטסי'
 מתמת הכמפיס 3על סטילס מה כעד לפלות לסלם טותף דמחייכ קעט סי' מו"מ מהרסד"ס טו"ת עפ"יכח

 סנוגע סמה יותר המטלס דטותף לסחר, מותף כין לחלק מכרך דלין חיי 33עי וכתם גרמי, מדיןהעיכוכ
 מנמן ממה יותר פורע מזה דמה העכבה, מפני דגרמי דינך מטעם הרמד"ס וחייכו דמי, כמחרלחלקו
 מחייכ סעיכוכ וכטכיל המוגכן הזמן מן יותר כידו סחורה דעיככ העיכוכ, מפני 6ל6 ההלוקה מפניקינו
 סטין ה ח מו סער סה"ת עפ"י כט סי' חו"מ ח"3 המרון ח53לת כטו"ת וכ"כ דגרמי. וינק מסוסלפרוע
 כ' 5ד לו הסיר ככר דידן בנידון מ"מ כמפיס. מעיכוב הנגרס נזק על לפלות 630 3תטלוס רכיתליסור
 הכנק הפסיק כך וכעקבות המלווה לבנק מממר ע"י 3תטלוס והעיכוב סהפמד 6ת לעלמו גרסמהוט
 כעיכוב לכ' טנגרס אנזק hS' מנגרס נזק לקזז וכן כסני, 6חו נזק לקזז ניתן ועכסם כתטלומיס,לסייע
 הקבלות. 6ת לו היו לו ממנו להיפטר יכול מהיה כסף למע"מ לטלס הו5רך כך מבגלל הקבלותמסירת

 נסכר סהיה מטול ולליעזר ר' כהרכ מעטה h~O: סי' כ"מ וכלו"ז טו מ" מססטיס לם' מיימוני כתטו'ד.
 המלמד ותכעו נתן, ול6 פלוני לזמן מעות ליתן המלמד עם וקנו לכני, מלמד לסיות 3כורסט חזקיסלר'
 רכית, 3ו וקין הריוח לו ליתן דחייכ מטולך ולליעזר ה"ר ודן זמן. מקותו כמעותיו להרויח יכול טסיהמס
 יוס, סלוםיס ועד מכ6ן לו ליתן ע"מ זוז 6לף לחכירו מחייכ פלוני 63יס מעידנו 6 ג דמכות חפ"קדתנן
 מכ6ן כידו זוז 6לף ויהיו ליתן רוקה 6וס כמה 6ומדיס זוממיס, ונמ65ו טניס, מלוט וטד מכלן קומרוהוך
 דההי6 וכו', רוקה 60דס כמו עריס ליה מסלמי hnb~ רכית, 3טכירות טייך 06 ועתה מניס. ם05ועד
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 והרס רכים. מטוס כלוס לו נותן מיה % 6ז סלוקה מהוך ד6ת"ל מכירות, לו טחייכ ממעידים מייריע"כ
 וכו' דרי כבי וסייטו פוקו כלגי דמנטרי להנהו 6 עג נמך 6יזהו פרק רכ6 ד6"ל % הקפה 6חיו6כרסס
 וכ"ח קם סו"ם יו"ר ככ"י הוכלה זו ותמוכה ע9כ. כטכירומ. רכית ים bnSh ליה, נטר כלגר מיחזי %עד
 מתוייג כמקס דדוק6 כו סי' ח"ו וטו"ת 6 עג נ"מ תת"ם חי' ועי' הי"6. פ"ז ולוה מלה ומאל"מ קס6סי'

 י"ל ותן סנרו, 4%ן ס% התורס 5יותה 6דרכ6 בבכיר 6כל עמך, אתיך וחי מסוס רכים כלילהלוות
 מכר דכעיכוכ כ 6ות 3 סי' ח"3 יו"ד י5חק בית טו"ת ועי' פעולתו. סכר עיכוב כעד למכיר למלםממותר
 סכת. ממוס לחייב יםטכיר

 מנה מלוה ר6וכן כרכר ס6, סי' מו"מ ככ"י סוכל רכז, סי' ח"ג סרטכ"6 כטו"ת כתב מלוה חודולענין
 הו65ה כל ליחן עליו קנן זמן קומו תוך יפרעט ל6 ו6ס , לו פקכע לזמן לפרוע סטטר 6ת % וכתבמסמעון
 ממורה % טסיה ואמר חוכו 6ת טמעון תבע הזמן וכטהגיע זס, תוכ מחמת ויעטה לו סיכל ספמדוכל

 מראובן תובע ממעון ועכטיו פרעו, ל6 זה כל וכס הסמורה, הו6 יפסיד יפרענו hS ו6ס לקנותמזומנת
 מן 6לו מעותיו, מחמת רכית % מיתן נמ65 כן ט6ס ליתן ח"נ כבינו טוען ורבוכן הריוח, הפסדאותו

 רכית, מחמס טוען מרכוכן ומס וכו', רכוכן עליו מקבל כיון ממעון עם מהדין ם6ומר מי ויםטענומיהס.
 סרסכ"6 וסטיכ וכו'. אותו וטהפסידו פהזיקו נזק מחממ 6ל6 רכית מתמת זו פאין לפי טענה, טענתו6ין

 וכו', פטור תכירו טל כיסו טסמכטל הריומ, מניעת וההפסד Oh51b0 נכלל סטין לחי ר6וכן עסטהדין
 רואה איני סרכית כטענת ואפי% וכו'. כן מלהרויח ממכעו bSb מטפו ואונם מפסד נו 6ין מלפכינווכנידון
 תוך להרויח יכול מאינו כוס נזק בהן ים ~nlb1S הככל נתיר, רכית כל ם6"כ מזיק, מדין טמתיר מיטענת
 כמפורם התחייב ד6פי' ג ס"ק קע סי' יו"ד הט"ו וכ"כ ע"כ. לידו. מיכולו רוומיס וכטלר כמתורסהזמן
 חייט כ6ן הלה גס דס6 למחרים, המקה טנותן הרווחיס % לסלם קריך האס 6ין סרכית תם%ס עללפ5ות
 06 ו6פי' נותנו. להעכו"ס דס6 כהיתר, נותנו טהערכ אע"פ רבית לו ליתן 6י"5 61פ"ה סערםנסיזקומ
 מיניה. מפקינן נתן 06 ו6פי' קימור נוס ים יבלס, והוא בהיתר ריוח על מעות טיקח כפירוט עמומתנה
 מסוס וחייב פיו על כמפיס הלס וסו5י6 כמפיס להו5י6 % 5מר ם6פי' קמט סי' ח"6 עפר 6מר, טן"תועי,
 קי6 סי' ח"כ מסרטיך סו"ת על מתמה יד סי' יו"ד האי מהר"ט טו"ת ועי' רכית. איסור כזס יםגרמי,
 חכירו, טל כיסו מבטל מטעם חייכ כס והרויח סס6%ס עיככט6ס

~"hs 
 כרכית, איסור רקועת סותרה

 כיסו ממבטל חז"ל דין יכ6 ואיך כיסו, מכטל מטעס ריווח לו לתת יתייכהו מעות להכירו מיקס 6דסרכל
 כדעת עת 6ות סגכ"י קם סי' יו"ד כנה"ג ועי' עיי"ם. כתורס, הכתוב רכית מל ל6ו ויעקור חכירוטל

 ממלוה יוכל הפרעון זמן מעכב האס 60ס ההמון דעת על טמחה כה סי' סנפם חמדת ועי'סמסרם"ך.
 עיי"ט. מסכנק, %סיג יכול טסיה ה6חוזיס מל מהיזק 6ת ממנולתבוע

 בירומלמי קיי"ל ס6 בסכירות, רכית 6יםור דלין אליעזר ה"ר לדכרי נודם 06 ד6ף הקטה טסונמטל"מ
 זסכר י"ל וטמ6 להרויח. יכול מהיה מס חייכו למה 61"כ פטור, חכירו טל כימו המכסל ה"ג פ"הכ"מ



רלטממונות

 וככר ליחן. מייכ הרויח 05 5כל בו, הרוים כסלק היינו פטור, תכירו מל כיסו סמכטל ד6מרינןדה6
 כתטלוס מעותיו תבע מהמכיר מיה ולליעזר רס"ר דנדון ו6פמר וכו'. קכה סי' ב"ק כמריכי זו מכרךסוכך
 ע"כ. וכו'. חייב ודקי ד6ז % ליתנס רכס ל6 וסממכירמזמן

 עלמו דהו5 סיכך מ"מ פטור, מכירו טל כימו דמכטל ד6ף יד p"D כי5וריס קמט מי' דעת כחוותוכמב
 וגכר5 ל6גר6 דקיימ6 כחמר לרי"ף דם"ל bon כן והוכיח למכירו, מגרס המפסד עכור לפלס חייטנסנס
 מחייכיס חכירו כחקר סנמתמם כיון מ"מ כעלמך, גרמ6 6ל6 דקינו ולע"ג לטלס, דחייכ לסיגר עכידדל6
 לו טסיס כרופן חכירו 55ל מעות דמפקיד קעת, סי' חו"מ חמ"ם כמו"ת וכ"כ סספמד. עכור לסלםקותו
 6ז מעכבו, וסוף למרויח עימק6 לו סיס ומכרר החזיר ול6 לסמזירו המפקיד מסתכעו להסתמם,רמות
 ירוטליס כפס"ד הוכ6 לכ, מורם מ 6ות יוסף ככתונת וכ"כ וכו'. לו לבלס וקריך ממר וזס נסנס זההו"ל
 לחכירו סיזק וגרס פרע ול5 סומן דכ5 דסיכ6 כ סי' קדט מם6דיק,כ6כני נמוס רכי וכ"כ 3. עמ' גכרך
 לו טיחזיר מתכעו סמטעס קכג סי' ח"ד מסדו"ת מו"מ "ו"ת ועי' כיסו. מבטל מסוס לו לבלס ימותרי"ל
 כרך פד"ר ועי' סרבית. לתת וקריך , יז( O"D לס סי' חו"מ כ"מ )כממ"כ גזלן רק הלוקס כ6ן 6ין החזירול6
 וסיו מסהר כסכירות כ5ור5נד5 ממחזיק כ5תד תקכ( )עמ' יכ O"D רלז םי' כלוס מרפט ועי' 88. עמ'1
 סל כיסו מכטל כוס חטיכ 6י סם ודן ס6ור6נד6, לבעל ומפמידיס כגניכס לערלים י"ס ממכרו 5נטיסמס

 6ס ד6פי' וכתכ למסר, סכירות מממלס כיון גמור ספסר דהוי 6ו הריוח, מניעת bSb דקינו כיוןחכירו
 ג"כ. עלמו הו6 דנהנס כיון ססססד עכור לסלס חייכ מ"מ חכירו, טל כיסו מכטל 6ל6 דקינונימק

 כ ס"ק כו םי' סמטפט וסער סכ"5 5ג םי' 6נסע"ז ונ"מ סס כ"מ מפנ"י ר6יה הניק יח 6ות מסוכמגסה
 המסרם"ל כדעת לי קיס לומר המוחזק ריכול כתכ כו סי' חו"מ תפריס בית ומכמו"ת 6מרוניס,ועוד
 כים ביטול חייך hS מלוה כין כפקדון סכין דם"ל טו p"D ר5כ סי' סם"ך טסכי5 ל סי' D"D ב"קכים"ס
 סני כפני דבריו ומכרר ברור ריוח לי ים כי פקדוני לי תן וקמר לדין זס תכסו ו5פי' סרוימ, 606פי'
 מ"ז. ר5כ סי' הפת"מ לבעל לכי כנחלת וכ"כ לנפקד. הו6 סריות וכל גרמך, מסוס פטור מעכסו וזסעריס

 כמהרס"ל לי קיס לומר דיכול 5כי כנחלם מכתם דמה נ"5, כם' ד"ס ג 6ות כב סי' p"s חזותן עי'6ך
 כ5ן 6ין 5כל עמו, לסםכיס כתכ ל6 סמסרם"ל לדברי הכיף טסם"ך ד6ף כם"ך, כן מכו6ר קינוום"ך,
 לסלכם הו6 כן וודעי וכו', עמהם וססכיס ממרדכי מהכיף סג5וניס נגד כמסרם"ל לי קיס לומרמקוס
 ממפקיד טל דהמעות כפקדון רק כן כתכ דסחזו"6 נרמה המנס ע"כ. כמהרס"ל. לי קיס %מר מקוסוקין
 כסס, למרוית מדעתו מעותיו לו למחזיר המפקיד דתכע דסיכ5 ויג יכ 5ות כ6 מי' מס סכי6ר וכמוהס,

 למפקיד, מיד נקנה הריוח כל כהס להרויח טרוקה דעתו טגילה כיון כסס, והרוית לעלמו עיככםומנפקד
 כקותו מיו וכס דסמלוה לומר מייך ל6 סלו5ס כחוב 6כל עיי"ם. הי"כ פ"ז מכירה סרמכ"ס פכתככמו
 לענין סים"ם על טחולק ו5ף מס כחת"מ וכ"מ ממעות. כעל ממלוה 6ין דס6 סלוס, ממרויחסריוח
 מסוס לזם לסזדקק וקמור כים כיטול דין 5ין דכסלו6ס היו65יס( מהדינים 6 )6ות טס כתכ מ"מפקדון,
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 נ6. עמ' ס כרך ירוטליס פס"ד ועי' תמר. וזה נסנה כפזה ל6 6ף ומטמע רכיה,6יסור
 על כדין לתובעו יכול סמקה ם6ין 6ע"פ כזמן, תוכו פרע ל6 ס6ס 6 6ות כז סי' סלמס כמנחתוכמב

 יר"ם nhSS רוקה ו6ס תרעומת, עליו יס6 םל6 המלוס 6ת לחיים מלוה חייב מ"מ לו, מנגרמוהספסדיס
 נותן כטהמלוה bSb רכית תורה מסרה סל6 עליו, % טים מתרעומת 6ת וקטל למלוה ממון ליחן לומומר
 סמלוס. רמון נגד הלוס סל פרעון עיכוב על hS 6כל מרקונו,ללס
 הסלעת למרות מנוספת, העכודס 6ת ל6' מסר מכ' העוכרה 6ת גס כהתכון לקחת ים דירןוכנידון
 סספמדיס על קותו לפלות כוונה מתוך לכ', מסית לתרת מהלעס יותר יקרה היתה 6' מלהמתיר

 הספסדיס. תביעת 6ת לדחות ים ע"כ סר6מון,כפרוייקט
 סלמון 6מר סולכין 6ין תכירו עם מתנס ס6דס "תנקי ם6ומר מי ים טז: סעי' 60 מי' הטו"ע פסקה.

 ס6דס תנקי מבכל נלענ"ד סדין מטייר קיכ: מורם מהרי"ק כטו"ת וכ"כ הכוונה. 6חר h~h בוהכתוכ
 כקותו 06 כי המתנס להיינ ממנו נלמד פל6 עי דוקק התנקי למון 6מר מולך %מר 6ין חכירו עםמתנס
 כלל סתנ6י למון מתוך יו65 ם6ינו כדבר טפילו סמתנס יתתייכ bSb כו, ככיו65 ול6 דוקק טהוזכרתכיי
 ע"כ. חכינו. עס ססיתנה ממס יותר עליו יקטם מל6רק
 סרוכט על חיוב חל מכך וכתו65ס - סרכימס תלות פל סמכתן מ"ו, נזק סל למקרס כיעוח כרכיסתומנס
 זו פוליסס oh זו: פולימס סמך על למכוסח מנזק 6ת כמלס הביטוח חייג ה6ס תקי - הפרחיה 6תלבלס
 חלס, סרכיפה חוקית, מכחינס תקפם והפוליסה למכוטח, ח"ו נזק סל כמקרס לעלס הכיטוח 6תמחייכת
 נזק מל כמקרה לקלס הכיטוח 6ת מתייפת אינה מפוליסה 06 6ך ספרמיס, 6ת למלם הרוכם תייכוממילא
 ממלס סיס טסכיטות כ' 5ד עמדת 6ת סדין כיח מקבל דירן כנידון הכיטוח. 6ת למלם חייכ אינולמכוטמ,

 וטענתו סכיטומ, עכור לסלם 6' 5ד חייכ לפיכך כפרוייקט. כעכודתו % קורה היה ח"ו % נזק דמי 6'%ד
 המזקית תקפותם 6ת סקוסם מס זה טל6 כיון פוטרו, אינו עלמה, כפולי0ס יופיע חטמו סתנ6י קוייסםל6

 סל החיוו 6תו: כדכר hSb 6תר 6ו זה תנאי כמיקי תקי ל6 עכורס והחיוב ספולימס, סלוממחייכת
 כ6ן. היה וזה כסטת. קורה היה ח"ו 06 נזק למכוטמ לסלם סכיטומחכרת
 סמרה לעסות סכי"ד רם6י סדין, מכעלי למחד טכועס כי"ר חייכו מ6ס כ 9DD' יכ מי' סטו"ע סמקי.

 עיני ראות כפי סו6 מפטרה הליעור ג מ"ק טס כפת"מ וכתם מכועס, מעוכם להיפטר כויכיכיהס
 לפצר נוהגין דאורייתא טבועה זו 06 הנפטרים מכטכועת hD סי' תו"מ טהס כתרצים וכתכהכי"ד.
 מח. עמ' ג כרך ירוםליס פס"ד ועי'למ65ין.
 לפצר וים כמקפת, הוד6ס כ6ן ים עדיין כצודקות, סנתכע מטענות כמס נקכל 06 מגס דידןוכנידון
למ65ין.




