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 יוחסין ולבירור  ממונופלדית

 דירה ממוכר בתביעהפס"ד
 כראוי וביוב חשמל בה להתקין התחייבותו קייםשלא

 -הש"ס 102 מס' ממונותפיק

 הדיוןנושא

 כל "כאשר בדירה החזקה את למסור בהסכם התחייב ושמעון משמעון, דירה קנהראובן
 מיום שנים כמה שעברו שלמרות ראובן טוען והסקה". שמש דוד למעט תקינים,מערכותיה
 הביוב לרשת שהחיבור ראובן טוען עוד החשמל. לרשת הדירה את חיבר לא החזקה,מסירת
 ביוב, לצינור ולא גשמים מי מרזב של לצינור שהתחבר משום תיקני, אינו שמעון,שעשה
 אחרים.  לשכנים וגם לו גם שונות, לבעיותוגורם
 מרשת הבנין כל ניתוק של חשש בגלל התבצע לא החשמל לרשת שהחיבור משיבשמעון
 רב כסף להשקיע יש לתקן הצנרת את להתאים כדי תיקנית. שאינה חשמל צנרת בגללהחשמל

 הדירה לחיבור  שכתחליף טוען הוא מעולם. התחייב לא וע"כ הבנין, סול אחרים בחלקיםגם
 ראובן השתמש שנים כמה ובמשך לשעונו ראובן את חיבר הוא החשמל, של הכלליתלרשת
 של לשעון ראובן התחבר ואז מצטבר חוב עקב החשמל שנותק עד לו, לשלם מבליבחשמל
 שנמכרה לאחר נעשה שהחיבור שמעון משיב הביוב, לרשת החיבור בענין המדרגות.חדר
 החיבור. לאופן מודע היה וראובן לראובן,הדירה

 אליו  שמעון של חובו על עולה אינו שמעון של בחשמל השימוש על שחובו משיבראובן
 חדר של לשעון להתחבר כדי גדולות הוצאות שהוציא עוד טוען והוא נפרד, שעוןלהתקין

 מיותרות היו המדרגות לחדר להתחבר כדי ראובן שהוציא שההוצאות משיב שמעוןהמדרגות.

  מלעשות נמנע היום ועד שמו, על בטאבו הדירה את להעביר התחייב ששמעון עוד טועןראובן
 ישנה ראובן לטובת וגם הדירות, בעלי כל ע"ש במושה רשום הבנין שבטאבו משיב שמעוןכן.

 של רצונו למרות מתאפשרת, אינה הבנין בתוך הדירות שחלוקת אלא  שם, אזהרההערת
 שאר מתנגדים ולזה החצר, את לה לצרף התחתונה בקומה השכנה דרישת בגללשמעון,
 .השכנים

 טעות. מקח טענת העלה לא מהצדדים אחד שאף לצייןיש
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 לקין הקרובה פשרה של דיןפסק

 אצל חוב יתרת נשאר אם לשני אחד למחול הצדדים על לחשמל: החיבור על התביעה בעניןא.
 השני. כלפיאחד
 כמרזב, גם שמשמש הצינור בתיקון להשתתף השכנים על הביוב: לצינור החיבור בעניןב.

 הביוב. עבור גם לשמש יוכל שיתוקןולאחר
 דומב חיים שמואל)-( ווייס יהושע3-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלת

 המוכר עושה התיקונים האם התיקונים, כל את בה שיעשה אחרי לקונה חזקה למסור התחייבא.
 בשל עושה הוא התיקונים שאת או החזקה, במסירת רק היא המכירה שחלות מכיון עצמו,בשל
 הראשון. התשלום ונתינת החוזה בכתיבת היא המכירה וכחלות מכיון כפועל,הקונה
 לא אך ידו, בכתב עליו וחתם בכתב, שהתחייב ההתחייבות האם כפועל, שדינו נאמר אםב.

 בשטר. חתם כאילו אותו מחייבת ההתחייבות האם עדים, עליוהחתים
 להוציא עליו היה פעולה אותה את לסיים שכדי לו שהתברר מכיון מלאכתו עשה שלא פועלג.

 או מלעשותה, ופטור הפעולה, על נאנס כאילו נחשב האם עליהן, התחייב שלא גדולותהוצאות
 עליה. שהתחייב הפעולה את עשה כשלא 17כרו דין ומה בחיובו. ועומד כנאנס, דינושאין
 שאליו שהצינור התברר תקופה לאחר אך וחיברה, לביוב, הקונה דירת את לחבר התחייבד.

 לא. או חיבור באותו חובתו ידי המוכר יצא האם אחרים, לשכנים ומזיק מקולקלחיבר
 חייב הלכתית התחייבות באיזה בטאבו, הקונה w~p הדירה את להעביר המוכר התחייבה.

 כן. לעשותהמוכר
 חשוב בבי"ד בקנין  שנעשה נתפרסו ולא מהחוזה, סעיף הפרת על לפיצוי בחוזה התחייבות1.

 התחייבותו. לקיים חייב האם כאסמכתא,ודלא
 דברים. קנין אלא רואינה או חלה, ההתחייבות האם בטאבו, הדירה להעביר בחוזה התחייבז.

תשובה

 מסירם 6ך רקבון, תם~ס מטקס ומקונס חוזם 16 דכריס זכרון טכותכיס כזמננו מקנין מלות כם56תא.
 דגרי כקוכן ט5יט"6 ווזנר סנר"ם דן סתט5ומיס, כ5 טמם5יס 6תרי מ6ותר יותר כט5כ נעטיתסמזקס



שכאממתות

 סתם%מיס, כל מססליס לחרי optno מסירת כמעת רק h~o הקנין חית וקעתו "bS, עמ' ח"6מספט
 עד המיפו5יס 6מ לסטליס ממוכר מסתחייכ מס לפי"ז להקנות. המוכר דעת כגמירות חסר כן לפני5כל

 כסמלמת ופעולתו מווילס, דבר למכור התחייכות 6ל6 פועל, טל מתחייכות ז6ת היתה ל6 סחזקסלמסירת
 סל התחייכות זו ט5ס עמודתו, ססטליס לפני סמתחייכ כו חזר 06 ונפ"מ עקמו. כמל סיתסהטיפו5יס
 עכדיס יטרלל כני לי כי טנ5מר מטעם כ, קטו ב"ק כגמ' ט6מרו כמו היום, כחלי בו לחזור רטטיפועל,
 על מפועל מל ידו בו למזור רם5י 061 התחייבותו(, על סטר 16 קנין כמעטס ה"מ 06 כ 6וה לסלן)ועי'

 למסור מהתחייב bSb כפועל דינו 6ין 06 6כל ג. מעי' פלג מ" מו"ע עי' המכירות, תטלוס לעניןמעליונה
 כתוך סכ5רך התיקון מחיר 6ת לחטכ ים מתוקנת, ם6ינה דירה % מסר 6ס ממוקנת, דירס מזקס%

 סמוכר טל כחסמל הסתמם מהקונס מכיון 6ך לקונה. להחזיר עליו זס ומכוס סדירס, סל מכלליממחיר
 חמצון מקין ומכיון המוכר. מל מהתוכ טנו5ל סחממל מחיר 6ת לקזז יט תמורס, ל% סנים כמסכמסך
 ולטענת מ"ח, כ-1000 סל כסך לזכותו הפרם נותר טענתו ולפי כחסמל, הקונה סעסס סמימום סלמדוייק
 זס על מזה חוב ים 06 לטני 5חד לממול ה5דדיס מעל נר6ס מקונס, סל לזכותו הפרס כל 6יןסנתכע
 יטרלל. על וסלו'ולהיפך,

 צהרי סמוכר, חסכון על ז6ת לחטכ יכול סכינו נרכס המדרגות, לתדר לסמחכר כדי הקונס סה51י6ומה
 סו55ות למסוך יכול מקונה מיה המוכר והכרי לעצמו, המטמן 6ת כרצוי התקין bS 6לה סו65ות צחריגם
 לצורך. סל6 היו והם6לה,

 כותכין וצין סם: וכרמ"ח וכו'. צותו לעבוד סררם 16 מדה המקבל כ סעי' טכ סי' חו"מ כתו"ע פסקב.
 כמס bHD סס וכפת"מ וכו'. כו לחזור יכולין 6ין מסטר מממנכתכ טגיהס, מדעת 6ל6 כיניהססטר

 כתיבת מטר וכין בעריס טטר כין לחוד, כסטר רק קנין, כל6 כ6ן מיירי דע"כ ח 5ות ל סי' מו"מסנוכי"ק
 ועי' כו. לחזור יכול קינו קנין כל6 6ף כסטר דקכלן כסס לחזור יכולים 6ין ו6פ"ס וכחתימתו, הכע"דיד
 דירן כנידון ולפי"ז כ. סי' פועליס מכירות הל' מחנטן ועי' יד. ס"ק פלג סי' הם"ך כדעת מסנו"כ

 קם סי' יציל חוות טו"ת ועי' עכודתו. לססליס וחייב כו, לחזור יכול קינו ידו, וכחתימת ככתבססמחייכ
 6חריס פועלים לפכור כעה"כ ניד ים מ"מ קנין, טעתה 5חר כו לחזור hSt ספועל %פות b"b 06ט6ף
 נכסיו. סנמתעכדו מכיון ממנו, התוספת ויקח סמל6כה,לגמור

 כו לחזור יכול צינו קכלן ולחד פועל 6חד ה: מכי' פלג סי' כתו"עג.
~"bh 

 וכו'. כחלה כגון ג6נם
 כד O"D כם"ך ועיי"ם העליונה. על וידם מעטו מה רק טכרס כל להם לפלס צריך חינו ומיסווברמ"ח:
 דידן וכנידון מכך. מפסיד הפועל 6ין המצחנה, נתייקרס 06 לפי"ז סחוזר. פועל כדין דכר נוכלמריכו
 צונם טענם זו ס6ין (~ob עליסן, התחייכ סל6 גדולת כהוצרות כרוכס סעכודס ססטלמת כגלל כומחזר

 6ין סכים מקינו יוקר ממזונות סוקרו 06 חצירו לזון מסמתחייכ כ מ"ק קיד סי' כ6כ"מ וכממ"כמפוטרת,
 עמ' ג כרך ירוטליס פס"ד ועי' ד, ס"ק ס סי' המטפט כמער וכ"כ כסט"ז. ור% ספוטרת, קונם טענתזו
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קימ.

 היתה bS טעה קותה עד סתזקס, ממירת בטטת רק סי6 סדירס מל הקנין מחקת טנתכ6ר מכיוןהמנס
 להמזיר עליו נטלמות, סדייס 6ת לתקן סמוכר קייס ל6 60ס ונמ65 ממוכר, סל 6ל6 הקונה סלסדירס
 טהקונס והטכוס מכיון קמרת: וכלטון המסריס. התיקוניס טסויס ערך לפי לקונה סדירס מדמיחלק

 הקונה 6ין כולס 6ת הטליס ל6 06 כדירה, הטיפו5יס כל החלמת כולל סדירה ע13ר למוכר לפלסהתחייכ
 ג ס"ק כ6 סי' ט"ך עי' לו, ט6ירע קונם מחמת הטפיס ל6 סמוכר 06 גס קבל, מל6 מה עכור למלסתייכ
 6ל6 זה חיוב עלמו על קכל bS הרי קונם, למכירו ט6ירע כזה לי ומס 6מרינן, ל6 חייכיס רחמנ6וקונם
 כנתה"מ גס ועי' הו6. יתחייב למס קונם, מחמת טסות 6ף התנקי, תכירו קייס מל6 וכיון זה, תנקיעל
 יתרת על למני 6חד למחול ה5דדיס על דירן טכנידון 6 6ומ לעיל נתכפר ככר המנס 1. ס"ק רמ6סי'

סחוס.

 ססכניס 56ל הלינור מתוך פורן טסכיוכ והתברר %יונ, הדירה 6ת להכר טהתחייכ דידן וכנידוןד.
 הקלקול על טסתכרר מה ה6ס לחקור יט התקנתו, כמעת הנכריס הפועלים תכלת כגלל כנרמסכבגין,
 הכיוכ 6ת למכר עלו ו%ן הכיוכ, מל סמיכור כענין סתחייכותו 6ת קייס ל6 מהמוכר מבררכ5ינור,
 יכול הטכניס, 56ל סכיוכ דולף סכגללו כלינור הקלקול כלמרות 16 ממקולקל. ס5ינור כמקוס מתוקןל5ינור
 והוך nhSS, ל6ן * ים סלך מהכיוס סעיקר ססכניס, 56ל דולף טס5ינור לי היכפת מס לקונה *מרסמוכר
 ים 06 מכך. יותר סתמייכתי ל6 וקני כיוכ, כו לסזריס התקנתו מחתילת מיועד טהיה ל5ינורמחוכר
 טסמוכר ה5ינור ע"י לטכניס מזיק טסכיוכ טסתכרר טכיון ונרכס tobh למסתור עליך למכניס,טענות
 מי' ותו"ע ת"ס פט"ז מכירס הרמכ"ס טפמק נגמן ונמ65 לחרימה טור למכירו כמכר כמי ס"ז קותו,מיכר
 )6מנס מזיק טהו6 מפני חי לקיימו ספסור לפי נו ס"ק הממ"ע וכיקר טעות, מקח טה"ז כג סעי'רלכ
c"3bsמועד, מסוף ונובע חס נגחן טהו6 ס*קח ידע 06 ושן לממרו, ם5ריך לפי סטעס כתו מס מכירה 
 ר6וי למריטה כמכרתי הסור מס6ימול, לי היכפת מה לקונס *מר יכול סמוכר וקין טעומ(, מקחקינו

 כמזיק כלינור ס"ה לחריש. רצוי קינו טהסור מכרר להמהותו מס6יסור לו יטיב טהקונה מכיון%לסכמו,
 סחנה כצילו %יגור, להכרו התמייב סמוכר ו6ס טעות, מקת ס"ז כו, %וריס הכיוכ לבעל וצמורלהכניס
 להחליפו טים כיוכ לינור בגלל ה6ס לסמתפק ים העדיין 6ל6 סכיוב. 6ת כו להזריס מותר טיהיה%ינור
 ה: מעי' רלכ בסי' כטו"ע טפסק לתקכו, ט6פטר עוכר מוס טנחטכ 16 טעות, מקח %עון מקונסיכול
 הכתלים ועתנו מקומות ק5ת וקלקלו המקח קורס עכו"ם סנכנמו ונתברר וכו' לממעון כתים מכררכוכן
 לתקנו. מניתן עוכר זה מוס מהרי זה מחמת המקח מבטל ממעון 6ין והחלונות, הכית דלקותועקרו
 הדין היה כפית גדול וחסרון פחת מקלקול היה 06 ודקי ה ס"ק טס כפריטה וכתב הרב"ט. כתטו'ומקורו
 למט"כ ליין ד O~D רלנ סי' וכנמה"מ ניכוי. ע"י אפי' מקולקל ככית רולס קיני לוסל סיכול ממעוןעס

 מוס סוי תיקון כלי כס לגור ר16י ל6 6ס ~Ss התיקון, 3לי גס כדירם לגור ראוי 06 דוקא רייסכמקור
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 מעקרו כיח כמו ס"ז החלפתו, ע"י בלינור 6ת לתקן ס6פטר מכיון י"ל דירן וכנידון ממקח. וכטלגמור
 טכיון גים5, לגיידך י"ל 6ך טעות. מקח לעשון יכול קינו לתקן, ם5פטר טמכיון ומקנות דלתותממנו
 מחזרת לתבוע יוכל כדירם, לסטתמם יכול ט5ינו נמכך לטכניס, ולמזיק ביוכ לסזריס לקונהסרסור
סמקם.

 כחוזם זו מתחייכות ורסס שקונס, ע"ס ס6חוזס כמפרי הנמכרת כדירס 6ת ~טוס ממוכר סתחייכה.
 למי רומס זה סרי לפעולם, סתתייכות רק 5ל5 מסויים, דבר טל סקנסס זו ט5ין שבע"פ נרכססמכירס,
 ו6ס ממתחייב, סגכר6 על מתחייכות ממלס יז p"D לט סי' כנתס"מ טכתכ לחצירו מפן לתתטהתחייכ
 ועי' סמיוכ. טקלקל כיון עליו מהתחייב סחפן דמי לסלס קותו כופין בי"ד ל6חריס החפן מכרכינתייס
 חכירו כ5 05 סדכר, ממנו ונמנע לו לעכור לחכירו סתחייכ ט5ס סרב, ומ"ש ד"ס ט 6ות ל סי'נוכי"ק
 קכח. עמ' כ כרך ירומליס פס"ד ועי' לו. לטלס הייכ ספמד,לכלל

 מן כט6כו, סדירה מל סריטוס מניעת מחמת נפסד טסות ומוכים טוען רבוכן סיס קילו דירן,וכנידון
 מדוכר 5ין שופן ונכל כעין, מוכח סספסד 5ין זס טכמקרס מכיון 5ך לפכותו, טמעון 6ת למייכ היםסדין
 מיד יר5ס ס6חוזס כספרי שיעיין ומי ר5וכן, לטובת כט5כו 6זסרס סערת קיימת טמרי מיידי, מפסדעל
 טל פנימית חלוקת נעמתים סטרם מכיון המתייס hS טסריטוס hSh מסכנין, חלק על כעקת לר5וכןטיט
 דין. ככיח כך על למייכ וקין גרמך, ע"י 5ל6 קינו יסים, 05 וסספסד,סכגין,
 סמן שע"פ כיניסן 6דס כני טמתגין סתנ6ין כל יג: סעי' רז סי' ושו"ע ס"ו פי"6 מכירס סרמכ"ס פסקו.

 ול6 לך שקנס ל6 תעמס לoh 6 16 יסיס ל6 ו5ס מנס לך 5תן כך תעטס 06 16 כך יסיס 06 וכמטרכעריס
 וסקנס, גמר ל6 יסיס לob 5 16 יסיס 06 השומר סכל קנס, ל6 סדכר טסים 16 טעסס t"Db לך,6תן

 קנה. ל6 ד6י כל כ סו ככ"מ ומקורו יהיס. ל6 ממ6 16 יסיס ממ6 סימכת דעתוטסרי

 כ"מ תוס' עפ"י מז עמ' 6 כרך ירוטליס דין פסקי עי' חוזם, ספרת טל כמקרס לפילוי סתחייכותוכענין
 כזה 6ין סתמייכות, 6ותס לסני 6חד ה~דדיס סני התחייכו 60ס יד, םעי' רז סי' כטו"ע ורמ"6 6סו

 סיטומת6, מדין ומועיל חוזס, ספרת טל כמקרה לסתחייכ סמומריס מנסג סכן גס מה 5סמכת6,חסרון
 טס. כ"מ תום' עפ"י סו סי' חו"מ חת"מ כטו"תוכמט"כ
 בם% והמתמם המוכר, לטל ט% המממל חיכור על סמוכיו עס לססכס סגים טסקונה דידן טכנידון5ל6
 שותו. ולתבוע טניס כמס לחרי סיום יכול ושינו מפיכוי, על מחילה כוס טיט כרקס לטפס,כלי
 קיבל 06 ממקרקעין, כמפרי הירסס כלי נגמר סמקח ספין טכיון כס סי' ח"כ יומר שמרי כמו"ת פסקז.
 סי5 טז5ת סטדס, מכירת מיוב רק דכריס, חיוכ סוי ל5 ממקרקעין כמפרי סמכירס לרסוסעליו

 ד6ס וכתב בו, חייכ טסינו לדכר כמתחייכות סדכריס מהגדיר רמד סי' סי חסורת טו"ת ועי'סמכירס.
 אפי' מסרי לו, טנתחייכ כיון כו לחזור יכול קינו סמקרקעין כרימוס סקנייס לרטוט לקונססתחיינ
 הקדומם בארכנו מכירס בענין ס 6ות טז סי' ליקוטים חו"מ חזותן עי' 6ך עלמו. לחייכ יכול חייככם5ינו



 ירושלים - דיןפסקישכד

 כט6כו, לו מירמוס bns~b סדירה לו מכר 60ס 6, כז קדומין סגמ' סוגית עפ"י סכתכ ליהודי, יסודיכין
 וקינו כסטר דהוזר סטר, לו כתוב 61"ל ל6חר הדסו מוכס כדין כט6כו, מסכתיכס בו לחזור ממוכריכול
 דוקק היינו כאטר דחוזר ו6מרינן וכתכדה6 זו מכרך צחה טס יוסר קמרי כמו"ת וכמנס כסדה.חוזר
 ו6ס סרט"ל, במס % ס"ק ם סי' נ"ך וכמב"כ מדוס, מידת על כופין כמתם 6כל %כריו, טעםכמנותן
 מכר. כטטר כ"מ כן,כס65ס

 מלק כט6כו מרימוס 6ין 06 אפי' כו, לחזור יכול אינו לכו"ע כט6כו סדירס לכתוב סתתייכ ט6סונר6ס
 לסחר הדירה למכור יוכל ל6 מהמוכר מובטח טהקונה וכגון ראיה, סטר רק 6ל6 הדירה, מכירתמעלס
 מ" ווייל מהר"י כטו"ת ממ"כ עפ"י וזס לרסוס, ססממייכות oSn ככה"ג וגס וכו', 6זסרס סערתע"י
 % סמופס וכרעת ו5עיפיס, מלכופיה לכו %תובס וכך כך ויעטה הקנס 3מעמ לקסתו סכתו מי ועלקמג:
 מיינו מודר, קנין דממני וקמרי דפליגי מרכותינו דים A"Db וכו'. הקמה זכתה דל6 נרמס 6חר, מטרעטו
 כמו כתוכה לה לעפות אריך כקים, עליו טקכל מה ולקיים ליחן אריך כק"מ עליו דקבל דכיוןמטוס

 סמהרי"ו דכרי ככי6ור י p"o נ6 סי' כ"ט וכתכ ע"כ. הקטה. זכתה ל6 נתן מל6 זמן כל 6כלממותנה,
 6כל כמתנה, פקני אותו דוכה מתנם, ל6תד ליתן כסודר סקנס 06 דוקא היינו מהני, 6תן קנין 06ם6פי'
 אותו כופין 6מנס %פתו, כמוכה סטר 16 מתנה סטר ליתן קנין עמס bSb מתנה ליתן קנין עטה ל066

 הפטר. נכתב םל6 כיון כמתנס פקני אותו זכה ל6 מ"מ 6כל מטר, אותו וליחן מקנין לאייס חיכססו6
 מהני, 6תן קנין 06 הדעות כין הכריע טל6 מסמהרי"ו טנר6ה יד, סי' כתטוכה הכ"ח וכן הכים,וכתכ
 ל6 6תן דקנין ססוכריס כדעת הכריע סמסרי"ו טכתכ ב סעי' רמס מי' חו'ימ כמו"ע הרמ"א עלותמס
 סל6 זמן כל ותפ"ס מהני, 6תן דקנין דם"ל למ"ר 6ל6 כן כתב ל6 טמהרי"ו כ ס"ק סם ממ"ע ועי'מסני.
 לככסיו. לירד ל6 5נל כטוטיס לכופו 16 להתרימו 6ל6 כידיכו ואין ור"ל האמס, זכתה hSכתן

 6ת לכתוכ אותו כופים 6טס, כתוכת 16 מתנס סטר %תוכ כטטר סתחייכ 60ס נמהרי"ו מפורםעכ"פ
 דקנין ססוכריס לדעת דוקק כן כתכ 06 כדעתו 6מרוניס נחלקו טכזס 6ל6 עליו. טסתתייב המטרקומו
 ומכ"מ. atts~l סרמ"6 וכמט"כ מסני, hS 6תן דקנין המוכרים לדעת 6ף 16 ססמ"ע, וכממ"כ מסני,6תן

 כדעת ד סעי' קנז מי' כמו"ע סרמ"6 טפסק מה עפ"י י"ל דמהני, טטר לכתוכ ההתחייכות גדרוכיאור
 ס"ק בהגרען וכתכ דכריס. קנין מיקרי ל6 דלכנות כו, לחזור יוכל % מחי5ס לכנות מידו קנו ם6ססר6"ם
 ח5ר לחקק מירס צקנו כ"כ דרים נהסי6 %6 הוי % דכריס דקנין כ נד כתועות תוס' עפ"י טסו6כב
 כעלמם. דכריס קנין זס ואין מטתעכד זס כדבר להתחייב גופו טממעבד מס 6כל חלוקם, דין כסטלין
 ו%ן גופו, 6ת הי6 מחייכת מ"מ ממונו, 6ת ממעכרת ט6ינס t"Db %נות, טהתחיינות מסגריםמכומר
 כתוכות סתום' דכרי מכי6ר ר6טונה כהטרס טכניס הל' ריס אסרן ר' ממנת נועי' דנריס כקניןאינס
,hWDSכארוכה מס כיקר הרמ"6 דעת 6ת וגס .(h"ul 



שכהממונות

 טסתחיינ כיון כשלכו, לרפוס חייכ סנ"ל ~hftitn לדעת גס כטכסו, %טוס כחוזם טסתחייכ טכ6ופןוי"ל
 כמטר. סתחייכ hS 6כל דסכי, hnu~b לו ממכר כזלופן רק מדבר וסחזו"6 כסטר,ע"כ
 ול6 ממונית מתחייכות זו ם6ין 6ע"פ כט5כו, סדירס להעכיר סמכירס כחוזס מסתחייכ מי ס"סולפי"ז
 %תונ מתחייכ כמו וס"ז גופו, על חל ססחיוכ כיון דכריס כקנין זס 6ין מ"מ נכסים, סעכוד מחמתותל
 ממוכר טסמעון כניד"ד 6מנס םיכתוכ. עד קותו ממחרימין סמסרי"ו מפסק כתוכס סטר 16 מתגםמטר
 סטכניס כל ססכמת מריך 6ל6 %ד כו תקי סדנר ם6ין bSh טסתחיינ, כמו כטרמו לסעכיר ור51סמוכן
 לנום 6"כ לו, מתנגדים ססכניס מם6ר דכר וזס סמור, כל 6ת לעומס דורמיס מלמטס וסטכניסכבנין,
 סתחייכותו. מקייס ם6ינו על למחרימו h~h1סו6,

 לוין. דובאברהם

 16 כפועל דינו סוס 6י כזירס סטיפו5יס טסתחייכ מס 06 לדון מליט"6 ס6כ"ד ידי"ע ממ"כרטיתי
 מוטלם. דכר למכורסתחייכות
 ויסודייס עיקריים סעיפים סם 4,3, וססעיפיס לסמכם מסמכות 19כ םעי' כחוזס מב"כ עפ"ינרכס

 כל כקטר סלירס 6ת ולמסור כדירם סמיפו5יס למטלים מתחייכים מסמוכריס נתמר 4 וכםעי'כססכס.
 6ין דירן כנידון רק מוטלס. דכר למכור סתחייכות b~b כפועל דינו 6ין ודקי 6"כ תקינים.מערכותיס
 יטר6ל נ5מ טו"ת עי' תקיניס. טיסיו מערכותיה כל 6ת לסטליס חייב ודקי 36ל מקם. ביטול תובעסתוכע
 כסלימות סוירס לו מוסר ם6ינו זמן וכל ממקח, מתנקי וכ"ז כטלימות סדירס לסטכיר דסתחייכ יגסי'
 ודו"ק. כט6כו ססעכרס לענין יט כקות מס וכ"כ י6, 6ות עיי"ם סמקת, מל ל6עדיין
 זו ם6ין , כסן סתחייכ סל6 יתר כסו65ות כרוכס סעכודס מסםלמת מפני כו חזר ד6ס ס6כ"ד סג'וממ"כ
 סטין ד ס"ק ם סי' סמטפט וסמער כ מ"ק קיד סי' ס6כ"מ טכתכ המזונות לסוקרו זס ודימם קונם,טענת
 6כל קונם, טענת דלין 5מרינן וכוס סוקר, טסתחייכ מס דסתס דומם, דקינו נרכס לענ"ד קונם. טענתזו

 כגון קמרות כסוללות יתחייב סמממל מירור מפני 6ל6 סוקר, ל6 עלמו וזס סמממל, לחכר סתחייכסכ6
 6ועת6 דלקו טענתו וכפי כסתמייכותו, סיס ל6 וזס מחומל, חכרת כתקן סיעמוד כוי וכד' מוטיסמילוף
 סוס סמזונות כסוקרו ד6ף כסט"ז לי קיס לומר סיכול ועוד, ופטור. קונם רסוס 6פסר 6"כ נתחייב.דסכי
 קונם.טענת

 ווייס.יהושע




