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 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולנירור  ממונותלליץ

 משותפת בקרקע שעשה בנקאי מישכון שיסיר משותף בתביעהפס"ד
 החברה בנכסי חלק תמורת נגדיתותביעה

 -הש"ס 103 מס' ממונותתיק
 וייס א. הר' רבני וטוען תנחום בר י. עו"ד ע"י ו' חבותתתובעיפ:
 ויזל  הר' רבני שוען עא א'הנתבע:

 הדירןנושות

 כל את הלואתו לצורר ומישכן למשכנתאות מבנק כסף לווה חברה, מקימי על שנמנהא'
 הפחות לכל או בכלל המישכון את שיסיר מא' תובעים אחרים חברים החברה.  שלהמגרשים
 בקרקע זכותם את לממש מהם מונע המישכון לטענתם בלבד. במגרשים חלקו עללצמצמו
 מהבנק, א' שלקח ההלואה במסמכי פגמים גילה התובעים ב"כ רבים. הפסדים להםוגורם

 מצד החברה מנהל שהיה מי לבין א' בין קנוניה נעשתה והמישכון ההלואה לצורךולטענתו
 שהמישכון וכן הבנק, מעובדות היתה א' של שאשתו שני, מצד למשכנתאות הבנק לביןאחד,
 וגם לחוק, ובניגוד כדין שלא נעשה והוא החברים, שאר ובהסכמת בידיעת שלא נעשהבבנק
 ועל החברה על היה החוק שלפי התובעים טוענים כן כמו החברה. של העו"ד להוראתבניגוד
 נעשה. לא זה וגם החברה, נכסי מישכון על החברות לרשם להודיעהבנק
 לטענתה בהסכם. שהתחייב כפי ההסכמה, בדמי חלקו את לשלם מא' תובעת היאעוד

 החיוב, את משלם אחר מישהו אין עוד וכל המוכרים, כלפי הרוכשים של היתהההתחייבות
 מהרוכשים. אחד כל על נשארהחיוב
 ובאישור החברה ממנהל בכתב הוראה עפ"י המישכון את ביצע למשכנתאות שהבנק משיבא'

 השקיע נלטענתו, החברה כל בשם המישכון בקשת על החתימה מורשה הוא שהנמנהלנוטריוני
 את שוים לא המגרשים וכי בפחיי ש"נפל גילה הרכישה אחרי קצר וזמן גדול, סכוםבחברה

 ושוב(. כלך נדחה אך בחזרה, השקעתו את ולקבל השותפות, את לבטל בקש והואההשקעה,
 נמכרו מגרשים שכמה מודה א' ואף לאחרים, בחברה חלקו את מכר שכבר טועניםהתובעים
 החברה מנהל עם ביחד מכר שטרי כמה על כערב מתנוססת שחתימתו ולמרותלאחרים,
 אחרים, שותפים של או שלו היו שנמכרו המגרשים האם הוכח שלא א' טוען החברה,וחותמת
 ממנהל כסף סכומי שקבל מודה גם הוא המגרשים. של פנימית חלוקה נעשתה טרםשהרי



שמגממונות

 מנהל הצעת שעפ"י מודה הוא עוד פעוטים. סכומים היו אלו אך מחלקו, חלק תמורתהחברה
 $120.000 של בשווי שמכר, המגרשים תמורת המרכז באיזור חילופית קרקע ממנו קבלהחברה

 הקרקע קבלת ולשם זה(, מסכום חצי רק ששווה לו התברר מעשה )לאחר המנהל הערכתלפי
 חלק לו יש עדיין לטענתו מע"מ. ועוד 825.000 של סכום למנהל להוסיף נתבקשהחילופית
 שלו, החלק תמורת כספו את לו להחזיר מחבריו תובע והוא דיור, יחידת 0.3 של בגודלבמגרש
  לבנק  ממנולם  המשננתא תשלומי את  לו להחזיר כן וכמו הרכישה, בזמן שוה שהיה הערךכפי
 החברה קרקעות את החברה בשם  מישכן החברה שמנהל טוען הוא הלואה. אותהבגין

 מוכן הוא אין תביעותיו כל את לו שיחזירו עד הערבות. את לפרוע חייבת והחברהכערבות,
 מהבנק, שקבל ההלואה בהחזרת לו שיעלה דבר ד מהמגריסים הבנקאי המישכון אתלהוריד
 הדבר הוא שהמישכון משום - המגרשים ברכישת השקיע בהלואה שקבל הכסף לטענתוואשר
 כספו. את לו להחזיר החברים שאר את לאלץ כדי בו תופס שהואהיחיד

 לדיוןהשאלת

 רשם אצל כחברה עצמם רשמו וגם משותף, בנק לחשבון  מעותיהם השותפים הטילוא.
 בו. להשתתף תבירו ממון מהם אחד כל קנו האםהחכררת,

 להחזיר השותפים שאר חייבים האם הפסד, טענת בגלל השותפות את לפרק שמבקש שותףב.
 השקעתו. אתלו
 טוענים שותפים ושאר בחזרה, חלקו כל את קבל וסטרם משום שותף הוא שעדיין טועןג.

 השותפין. שבועת חבריו את משביע האם חלקו, כל את קבלשכבר

 אם לצרכיו, הלואה לקבל כדי השותפות נכסי על מישכון לבצע למשכנתאות מבנק בקשד.

 חייב. האם שלהם, מהקרקע שנהנה מה להם להחזיריתבעוהו
 האם להם, שגרם הפסדים לשלם יתבעוהו אם החוק, כללי את נוגד המישכון שביצוע התבררה.

 וכמה.חייב
 החברה קרקעות את מישכן שאף החברה מנהל בקשת עפ"י השותפים לאחד שהלוה בנק1.

 ערבות. מדין ההלואה את לפרוע החברה חייבת האם הלואה, אותה לצורךלבנק

 והאם ממנו, יופסדו לא שהשותפים כדי המישכון את להוריד חייב אבידה  השבת מדין האםז.

 דין. בבית נתבעת זוחובה
 גובה על לטעון שיוכל כדי המישכון, הורדת אי ע"י לעצמו דין לעשות רשאי שותף האםח.

 בשותפות.חלקו
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רנ12ובה

 במס לסטתתף, ססותפין כטיר5ו 6: מעי' קעו סי' וכטו"ע ס"6 פ"ר וטותפין ט%תין סרמכ"ס פסקא.
 קותן ויטילו מעותיו זס ויכיף מעותיו זה יכיף נטתתפו כמעות 06 בו, לסטתתף מכירו ממון 6חו כליקנס
 זה היכיף סניהס מיד טקנו לע"פ עדים ומעידו טטר כתבו 06 6כל טניסס. הכים 6ת ויגכיסו 6חדלכיס
 סל ומקורו כחליפין. נקנה סמטכע טלין טיתפין, נעטו ל6 ועדיין קנו, ל6 כהן, ויטתתפו מ6ס וזסמ6ס

 המרוכי כטס פסק ג סעי' טס כתו"ע הרמיך 6מנס כיתוף. ערך כעיטור הסוכלה סרי"ף כתטו'סרמכ"ס
 טותפין. נעמו קנין כל6 כעלמך כרכור מגס קעו סי'ב"ק

 דין טלענין ט6ע"פ נרסס מהקימי, סחכרס טל סכנק לחסכון מעותיהם הטילו טסטותפין דירןוכנידון
 SDS~ טל מטפסי מוסג כגדר סם 6ל6 כטותפיס, דינם 6ין חון גורמי עם סחכרס לכסלי טיטותכריס
 עמ' ר6י כ6ר עיי סיסי, כחופן כעלים על ול6 כ%ד החכרה נכסי על מליס המכרס חוכות ולפיוחכרה
 י כרך כפד"ר ס5וינו מפריס ועוד מעג, עמ' כ כרך מטפט ודברי ולילך, קמר סי' מ"י י5מק ומנמתקמג,
 דכר על חיוכיס כתורה מלינו טל6 טליט"6 5ימכלימט הגר"ח ממו"ר 293 עמ' ועיי"ט ו6ילך. 285עמ'
 החכרה, כעלי על דכר טל פירוטו החכרם על טט"מ ים ו6ס חייס, 6נטיס על רק 6ל6 חכרה, כמורומס
hSbעיי"ט סתכרה, כע4 טל נכסיס מטלר ול6 סחכרס מנכסי רק סגכיה 6ת מגביל סמוגכל ממערכון 

 כטותפיס, דינס ע5מס, לצין החכרה כעלי סכין ודכריס דין %נין מ"מ רעו. עמ' ד כרך יוומליסוכפסע
 מדין מועיל ס"ז ססוחריס, כדרך נסט oh סותפין, נעטו ל6 כלכד טכדכור וססו"ע סרמכ"ס nDNSו6ף

 הנהוגים סכלליס קוכעיס סחכרס סנסקמת גס מס כו. %סתתף תכירו ממון 6חד כל טיקנומיטומת6
 סס ומכריס חוקי, לתוקף החכרס נכנמס ממכרות רמס 56ל סחכרס 6ת טמסרטמו ה5יכוריות,כמכרות
 החכרס. כסכמיפותפיס

 כיניהס "התנו טותפין כ: ל6 טס ונמ' 6 סט כ"מ גמ' עפ"י ס"ד פ"ר וטותפין ט%חין סרמכ"ס פסקב.
 עד 16 סומן טיגיע עד לחקק יכול וקינו תכירו על מעכס ממס 6מד כל ק5וכ, זמן עד זו כטותפותהיעמדו
 מתם גטתתפו סזמן. סוף עד כסכר ול6 כקרן חלקו ליטול יכול מסס 6מד וקין הטותפות ממון כלאיכלס
 חלקו, נוטל וזס הסחורם מן חלקו נוטל וזח מסס 6חד טירקה זמן כל חולקים %6 סרי זמן, להס קכעו1ל6
 6ת וחולקים קותה מוכריס %6 סרי מפסד, כח%קתס סיס 16 מלוקס דין סחורם כ6ותס סיס ל6ו6ס

 .סדמיס

 רווחים, לממס כדי לקמרים סמגרסיס 6מ למכור דעתס סיתם 6ל6 ק5וכ, זמן כלי מנטתתפו דידןוכנידון
 לחלק ופטר 6י מוגדרים, מסטותפיס 6חד כל סל סחלקיס סטין ומכיון סירוס, זמן כל לחלוק 6' טלזכותו
 סטותפות ססכס 6ת %טל 6' סתוכע ומס כדמיס. ומולקיס סכל מוכריס bSh מלקו, 6ת 6חד%ל

 דידן סכנידון נרכס כחזרם, הטקעתו כסף 6ת לקכל ותוכע טולל, טפולך לו טסתכרר מפנימלכתמילה



שמהממונות

 לתכיעס 6ין מסירם, לסתעסרות סיכוי גס 6ך סיכון 3ס סיס סמ~תחילס מפקולטיכית כהסקעסממדובר
 נתקנס מ6פי' ל מעי' רכז סי' כתו"ע פסק 1נת6נס טטעס 6פוטרופום 6ו ממליח ולע"פ כסלכם. במיסזו

 ול6 טדרתיך לתקוני % ט6ומר לפי גג ס"ק הסמאם וכתר תוזר, כמטלטלין כין בקרקע 3ין מסוקככל
 סטותפות דרך סכטותף יח מ"ק עז סי' סם"ך כתכ ככר 6ך 3מותפין, מס"ס %מר מקוס סיס 61"כלעוומי,
 דירן מנידון וע"כ מכ"ם. מוזר קינו טוד6י לעוותי, וטין לתקוני 3ין מליה טעס6ו כסתכס וסוי כןסו6

 מפלגם. מיותר 6פי' סונ6ס לתכוע יכול מקינו נרמס סיכון, כרת סיתתמסעיסקס

 דף וח"ק טיתוף ומעיטור פ"ז סוף מבועות רי"ף עפ"י ומ"ג, מ"כ פ"י ומותפין טלוחין סרמכ"ס פסקג.
 ול6 תלקטו ככר קומר סנת3ע סמותפין, מפועת לססכיעו טותפו סתו3ע ho': ר3 תמו' 3סס Ib"Dמג

 כטענת לסמ3יעו יכול קינו וכו', חסכון עסינו ול6 חלקנו ל6 עדיין מומר וסתוכע כלס, 56לי לךנם6ר
 כלוס, 56לי לך נם6ר ול6 חלקנו ככר קומר וזס וכך, כך 56לך לי ונם6ר 6תס טותפי סעדיין טעןספק.
 טס מעיטור ועי' מעולס. כלוס גולתני מל6 טלין ומגלגל כלוס כידו % מקין סיסת נמכע סנת3עסרי

 וסיר ס מער מ"6 טבועות מרפטי כמיטת )ול6 מהלוקס זמן עכר ל6 06 וטפילו מחל, טמלקומלמחר
 דוקק כ מח סכועות סמ6ירי מסכיך כח(, עמ' מטעי ג5ר כקוכן יח, סורס סגרד"ד נסו5' בסועותממפטי
 יוס(. טלוטיס טעכרו6חר

 סומפיס ם6ר טוענים ומלידך כטותפות, חלק % ים ועדיין חלקו כל 6ת קפל םל6 טוען ם6' דירןוכנידון
 נקבל 06 גס ממרכז, 63יזור מחילופי ממגרם קבלת וע"י תוניס תמלומיס ע"י חלקו כל 6ת ק3למככר
 מוחל, טסינו מזמן כל מטך דעתו גילם ט6' כיון כסוחפות, חלק עוד ל6' טלין ס6חריס ססומפיסטענמ
 ולפטרות עדיין לו ים ט3ועס, לתכוע יר5ס 06 זס 63ופן סרי סח3רס, נכסי כמיסכון ועומד תפוסוהול
 מטעם "כו6 כמעיטות כתכ ססותפין טבועת 6ין טמלקו ט6מר סטעס מהרי סטותפין, טבועתלמייכס
ממילס.

 בקרקע, מלסמור ממס מנע ועי"ז ל6חריס גס 3חלקס מייכת ומקרקע סלו6ס, לקבל כדי קרקע סיטכןד.
 כגזלן להייתו 6ין וגס גרמך. 6ל6 כוס סיס מל6 לפי לכעליס, מגרס מנזק על דין 33ית לתיירו ס6יןנרסס
 ס6ס למסתפק ים 6ך עומדת. אעליס וכחזקת נגזלת 6ינס קרקע כסרי בקרקע, זכותם 6ת מהכעליסמגזל
 מקבל ס3מיסכין למס, סמייכת ממקרקע מנסנס מס עכור ס6חריס לכעליס סכר למלם לחייכו מקוסים

 וטוויות ערך לס יט זו וסנ6ס קמרות, הנקביות כסלולות מפר נוחיס יותר כתפיס ססלו6ס 6תפוס
 כ"מ כממנם יוסי ר' סגרת סי6 ר6הונס סינס ססנ6ס: כתם%ס לחייכו ים סירות ומטתי ססלו6ות.כטוק
 כדרכס ממתס סטוכר סיטכע ת"ק טטכר כדרכם, ומחס לבחר וסם6ילס ממכירו פרס "וכר כענין 3פ

 ~טיס. פרס תמזור 6ל6 חצירו, טל נפרחו מהורס עוטם מלס כיבד יומי: 61"ר לסוכר, יסלםוסמו6ל
 % נדף פיס כ"מ ומ"ג 6 5ז ב"ק כממ"ק טסו63 סרמ"ס עפ"י ס סעי' מסג סי' 3מו"ע סרמ"6 טפסקוכמו
 ומקל ושהריני ד6וגרס דסיכ6 מלטכס, 3ס ועמס תכירו מל ספינתו מתוקף כענין סרי"ף(, מדפיע"6
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 ליס דנחית וסוף bnp, מרס גכי 63גר6 קיימך דמוי כיון נמי, גז*ות6 כתורת % דנתית לע"ג6גר6
 לחיוכי bSh גמור קנין גז* קניס ל6 ד6כתי %עלס, 6גר6 לטורמי מחייב סמלן, מדעת 6גר6כתורת
 ל6סדורינסו ומחייכ מקיל, hp דנגזל ממונף דמוכר מינים גזלן דפקיל 6גר6 דספי 6טתכח כ6ונסין,עלס
 משכס כס עכס 4 מס הגזי%, כמעת מםלמין סטלנין כל מסרי סרמ"ס על מתמס מס כ"י )ועי'לנטל
 סכר סגולן מקבל מס במ"מ סרמ"ס וכרי מתירן כ ס"ק טס מטס דרכי ועי' להחר, סטכירס לי מסכעלמו
 פוש ח"6 כינס והמרי קמו, סי' ח"נ sbn~Sn מסתורך טו"מ מו"ת ועי' תכירו. טל כמרתו טחורס יעמס%
 לתכירו כית טסטכיר כמי בסג סי' ככ"י סוכה 6 כp"s 6 סרסכ"6 כתי' ט5ידו וכמו ו(. 6ות 6סי'

 ממכיר כסרי ממנו, הותו מו5י6ין לעולס לרבוכן סטכירות נמן מככר סיכ6 לטמעון, דייך מסכיתוסתכרר
 כיון למכר עומד ם6ינו ובע"פ זס, טל ככיתו סחורם כוסס דס6יך מהמעון, דנותנס ו6פמר ם*, שינומס
 1ל6 לסוכר ומחזירין מרבוכן סמו5י6ין ו6פפר לממעון. רבוכן בו וכס ככר ופרע סכירות כתורת %מיורד
 ח"ג סרסכ"6 טוית ועי' למוכר. סמתזירין פסק ט מעי' טס )וכש"ע מיסיתיך מ6י *מר סיכולמלמעון,
 למוכר סטכר טמחזירין סרטכ"6 מל סמני %ד ו6ף סרמכ"6(. כדעת 6 סי' )לפפך( בסרן וכני קלח,סי'
 ממיפכן דירן כעוכד6 6כל חיסרתיך, מ6י לכעס"כ 4מר מסוכר יכול מקרס פכ6ותו מסוס לכעס"כ,ול6

 יתנעו % מדוע %מריס, ולמוכרס כע*תס 6ת לממר מסכעליס מנע כך וע"י %נק 6חריס סלקרקע
 חכירו. טל כקעקע מתורס עומס מלס וכי5ד סמימכון, עכור מקבל ססנ6ס 6ת מסממיכןסכע*ס

 מכר * לסע*מ חייב חכירו, נחסר מכירו מתמר רנסנס כטעם ס6ס ממוס הי6 לחיוכו פניםוסיכם
 לסטכירס מסכעליס מונע כס מדר טע"י למיגר, ועכיד6 מדעתו ם% חכירו כחקר דר כמןסנ6תו,
 מדייריו %תריס מסטכירס כית כסוכר וכמו מכר. 4 לסע4מ דחייכ 6 כ כ"ק כגמ' ס6מרול6חריס,
 מל כסנ6תו נחסר דכעס"כ כיון %עס"כ מסריומ סנ"י כדעת יט סי' סכירות סל' כמחנ"6 פכתכמרוכיס

 או"ם )ועי' חכירו טל כפרתו סחורס יעמס כילד לומר דייך ודקי וכסף מרוכיס, לקנביס מסמכירסזס
 ס64ס, לקבל נסנס ממיסכון טע"י כיון כ6ן 6ף סמחג"6(. דברי על ממ"כ ס"ו סוף פ"סמכירות
 דחייכ מסר וזס נסנס זס כגדר ס"ז מקרקע, 6ת לשכור יכו*ס שינס %עלס חסרון גרסוסמימכון
 נכס, מכוין זכות DU"~ םל6 מקכל מי נ6(: 1 כמעי' נקמר כמטפט ול6 עומר עמיית כמוק)ושכדיל:
 כלתי כעין ספכס ו6ס סזכיס. 6ת ל6זכס לספים חיים f~nh מהדס 6 פכחו אחרת סנ6ס טוסת 16פירות
 מנזק על 16 סס*6ס סנ6ת על חייכ ס6ס %זן דים %6 מווים(. 6ת לו לקלס - סכירס כלתי 16הפטרית
 ורכך חמ6 כר רמי נחלקו Or סכדכר וכיקר מ"כ פ"6 נז"מ att~h ועי' ממקרקע, סריות כמניעתמגרס
 כ ס"ק ם65 סי' וק5וס"ח יג סי' ח"ו סרטכ"6 טוית ועי' מכרע. מריך טסדכר ס6ו"ט וכתב כ, כ כיקכגמ'
 ועי' סחסרון. כגלל כמזיק ו% ססנ6ס על ככע"ח פדינו טסכריעו יח 6ות י6 סי' כ"ק ומזויף גס מ'ומניח
 י"ל פסחמיר, סחסרון על סו6 פתיוכו נקמר ו6ס זס. כדין מנסתפק כ 6ומ יח סי' כ"ק יעקבקס4ת

 ומיה סמכרס, מנמל חתיממ ממך על סמיפכון 6ת עפס 6' למענת טסרי חייכ, יכיס % דיוןמכעוכו6



שמזממונות

 טסנזק וגמ65 כולס, כמס נעמתה המיסכון כקטת על ממכרה מנהל טמתימת מכור סו6 ועדייןמכור
 50ידד וכמו סקרקע, סנ5ת מחכירו מנטל גזלן, מוין סו6 מחיוכו נקמר 06 כמזיד, ול6 כחוגג סיספנגרס
 מוגג הנתרכס מ5ינו סל6 6 עט כיק תוס' עפ"י 6 ס"ק כס סי' הק5וס"ת כתם וככר טס, יעקכמקסימות
 מלכות סו6 מהרי גזלן, סו6 כמוגג ט6ף לכ סי' ח"כ מרחצת עי' )6ך ז סי' גזילה דיני מחניק וטי'כגזלן.
 מזיק. מדין 6ף חייכ מגזלן גו"6 סל' סוף פלוי הר"ח כחי' יטר וכן כמוגג. 6ף טחייכ כמזיק ודינונזיקין,
 ר' סעורי ועי' מזיק. מיין מייכ סלינו מגוזל פרק מסר6"ם ממוכיח קמכ-קמג 6ות ב"ק טעוריס קוכןועי'

 על 6ף חיים מזיק, מדין הו6 סמסרון על מחיוכו נקמר 06 6ך ממס. 6ות גיטין רוזוכמקי לסגריםממוקל
 ולילך(. יט עמ' נט קוכן ויערטל לסרן כים קוכן עיי ממר ו(ס נסנס כוס החיוב גדר על )ועודססוגג

 וכו', ללוי ומכרס מסמעון קרקע טל רטוטן hst: סי' ססו"ע כגליון לסגרם"ק מלמה כחכמת פסקומנס
 כדינא %ימתעי יכול וקינו לליס סוoh 6 ו6ף כעת, מקרקע הכידו מי על רק מגזלן על תכינה טוס לו6ין
 אלד כמולין הגמ' מוגית עפ"י כן ופסק 3SSh, ממקרקע מי על רק תכיעס עוד לו דלין סגולן פטורעמו,
 טכי6ר ע6 מי' לח"6 כסטמטות ת"כ קרלין %גרים סלמה עטרת ועי' עיי"ם. כמונה, מתנות נזללענין
 6חד 6ים ססעמיד כמו סו"ל 6ל6 6כודס ע5מס מ5ד סמדס 6ין %תר סטדס 6ת מכר מסטלן דכיוןדכריו
 טסלוקח כמקוס ו6ף כעלמך, גרמך רק טסו6 לדון ים דכזס לצדה, לסכנם למעליס מניח וקינו זיין כליעם
 דכמכירס - כעלמת גרמך 6ל6 ואינו סטדס, כגוף מעמס מוס עמס ל6 מסטלן ועוד דינא. אייתקינו
 מנטל 6ין ולכן - 6מריס סל ממון ומומם גוזל ם6ינו מאחר כרור הסיזק 6ין דינא, 5"ת תינו 6פי%%מר,
 וממרן סטדס. להחזרת מסגזט תכיעס זכות לו 6ין 6כל סמדס, 6ת לו טיחזיר מלוקח 6ת רק כעכועיכול

 סלמס. מחכמת טל סחיוום 6ת פוסקים טלין טמעתי סליט"6סגרים"6

 סלוקח, על bSb סגזלן על תכיעס" "טוס לנגזל 6ין מדוע מלמס, סחכמת סל חידומו על קסתולכ6ורס

 % טיחזיר תכיעס % יט סגזלן כלפי מ"מ סלוקח, כלפי סי6 ע5מס סקרקע סחורת תכיעת oh גםוהרי
 סכר דמפלס חסר וזס נסנה מזס נקמר 06 ועוד, תכירו, טל כפרתו סחורם סלם עומס דכי5ד ממקח,דמי
 מדין סגזלן 6ת מנגזל יתבע ל6 מדוע לכעליס, חימר סכזס לאחר סקרקע ממכירת טנסנס כאופן גססו6
 .נסנה

 לתבוע יכול קינו סקרקע למכירת ממכיס קינו מסנגזל זמן מכל מליטתן הגרים"6 ממרן כממעתי כפי51"ל
 וזס נסנס זס מדין ול6 חכירו, טל כפרתו ממורס מדין bS מקחה, דמי 6ת וגס סקרקע החזרת 6תגס

 עבורו. פכר להכוע יכולים אינס למיסכון מתנגדים טסכעליס זמן כל דירן, כנידון וה"המסר.

 מי 6ת לתכוע ים וע"כ סמיטכון, 6ת לכ5ע לכד ככחו סיס ל6 סחכרס מנהל חתימת ם%לי 6' טטועןומס
 גזלן, מדין 6ו מזיק מדין נסנס, מדין 6' 6ת לחייב מקוס סיס ט6ס כרקס קותו, ו% סחכרס מנמלטסים
 כל כסכטר נזקו כתטלומי חכתי נזקו כמקלת הכטרחי כ ט ככ"ק טטנינו וכמו , לפוטרו זו כטענם סיסל6
 מגנכו. כמניס מ סעי' ממת סי' הטו"ע מפסק וכמו לפוטרו, 5ין גזלן מדין s~sn 06 ונסנזקו.



 ירושלים - דיןפסקישמח
- -

 ממנסג 6' כינס סמימכון סככקטת כיון ממיסכון: מעמס על 6' 6ת לחייב מקוס ים 6חר מ5ד 6מנסה.
 b"o פיס ומותפין טלוחין סרמכ"ס טפמק וכמו מסמימכון, הנגרמו סספמדיס על לחייכו יםסטומפין,
 ו6ס , וכו' סחורם כ6ותס סמדינס מנסג יטנס ל6 כסתם תכירו עם סמטתתף י: סעי' קעו מ" וכתו"עומ"כ
 רדכ"ז טו"ת ועי' כ. קב ב"ק כרי"ף ומקורו לכדו. לסלם מייכ מעכר זס מחמת blsla פמת כל וכו'כינס
 תחילס דעתם סיתס סכך כילים, כמזיק עט6וסו טותפו, ומדעת ממדינה ממנסג פינס ם6ס תתם סי'מ"כ

 נגעו פמיעס מוין 1ל6 מזיק, מדין יטלס יטנס ו6ס סמדינס, וממנסג מדעתו יטנס טל6 סמותפותכתמיהת
 וסותפין טלוחין טמח כקור וכ"כ בכך. נפטר קינו עמו שכעליו D"Dh כידיס מזיק ס6ס ברור וסרסרכס,
 תמו' כסס פס מ" מ"6 הסרן מטס פרם שו"ת כסס והילך( % )עמ' קעו מ" מלוס משפט ועי' מ"כ.פיס
 ממון דנעטס כמלוס עליו כזקף דסו"ל מותף, ככלל סוי ל6 ססותפין ומנסג מדרך דכמינס רבלמס

 ז, ס"ק ונתס"מ ס ס"ק קפג סי' כק5וס"ח סוכלו מס, כיק סר6סוניס מכתבו )וכמו עליו כמקססטותפות

 )ועי' דכריו לדחות סקריך עז סי' קמרון כ"ש וכטוית עייפי(, מטיס, כמקוס טעוריס וקנס מינסלגבי
 ססותף 6מ סטני סמותף מטביע 6חר, עס כמלקו נמתתף ספותפיס 6מד מ6ס מעיטור עפ"י ל מעי'סו"ע
 למט"כ זס כמעי' עלמו סותר "סטו"ע סט P"D כממ"ע וסקטס ססותפין, מבועת סר6מון מסכיהפחדם
 טס לסמתתף לו והין ד6ף ססמ"ע ותירן 6חריס, עס כס יטתף ל6 כטתס תכירו עס טסמסתתף יכטעי'
 מג'ינס שהע"פ מססמ"ע ומכו6ר סמדר. למותף ממביעו וג"כ סריומ, ח5י יטול ועטם עכר 06 מ"מ6חריס
 סופ"כ ורמכ"ס כ פט פסחים כממנס משמע וכן רכ. כסלחם bSN1 שותפותו, כטלס % סמותפותמדיני
 חלקו * ליחן רט6ין סחכורס כני סרי סחכורס כני כסן ידעו ול6 חלקו על עמו 6חריס סממנסמק"פ
 כחכורס עליו פמנס ס6חריס עס חלקו הוכל וסוף ממלסן 6וכלין סחכויס ופכי ס6כי%, כעס טי5לס6חר
 כטסינס מסק"פ להכול רם6י 6יך סומפתו, כטלס סטותפות ממנסג טינס 60ס רכ כסלחס ו6סמניס.
 ל6 ממינם מהע"פ כססמ"ע מטמע 6ל6 סתכורס. כני ם6ר ידיעת כלי עמו 6חריס ומינם סטותפותממנסג
 סותפתון.כטלס

 נעטס וסמימכון לעקמו, ס*6ס לספיג כיי סמותפיס קרקעות כל על מיסכון כי5ע ם6' דירןוככידון
 רכ כסלחס נקמר ל6 06 גס - סמותפות כנכסי סמדינס ממנסג 6' מינס סיס, כך 06 מחוק, לכלליכניטר
 ממעטם כתו65ס לטותפיס הנגרמו סספסדיס כתו65ות לטבת עליו יתכעוסו, 06 מ"מ, - מותפתו"כטלס
 ומנמל סמיטכון. nSIDD 6ת עטם הכעזרתו סמכרס מנמל עס כטיתוף כוס לסתחייכ ספחות ו%לזס,

 מוכיח כככר 6', %ורך 6ל6 עקמו לקורך ז6ת עמס טל6 למרות מייכ להעכרסחכרס
 כ6ו""

 פ"כ משסוקס
 ט. סי' b"D כ"מ ממוקל כברכת סכי6ור ועי' כפל. חייב מכירו ל5ורך דננכ י דף כ"מ מסגמ' ס"ססוף

 מסימן ל6 סכ6 6כל נפריס, ומסעוד גמיר ליס דמיסמן מסוס פקני דערכ כד: סעי' רז סי' מכ"י כתםו.
 סי' 15 כ% לתוניס כרכרי סוכך כ6, מי' מפריס כיח טו"ת ועי' מס. דרימס ועי' ממכון, % נמן מסריליס
 כל6 סימניס דל6 דכיון נמתעכו, ל6 ע"ז, מסכון להפקיד ונמן כ6ונסין לסתחייכ ר"ח סתנס ם6סם



ךלק úז╨זלל

ñג  ,כזילל ז╨ג÷ ,3"ח כזגיז 6ם╞ יגגחñ ╨úד כזיñל 6ם ,ג╨הל ה╨ל¢ כג6 כ6י כזילל כג5 .כ5י ס"גץיז ט¢ץי
.úזי¢ץ╨  "ל ךי÷ 6ñך 6ם ז╨גל÷ה י¢ץם 6ם6 םםדי זגúזץלך úחú ,ג╞ג זיגá 6גגח

,ה¢יחה  כגג╞ ÷╨יñך הזםה '% םםדי ñú÷י םה╨ל ה¢יחה 6óך כיñגל ÷╨áם ú 5úזץ÷¢÷
 כז╞ג╨י

 ס"גףם
.úזי¢ץ  כזגי 6םך ú╨ñג╨ úז╨ל÷╨ םה╨לם ñ¢יúה גםזם ,כזיñגלה כג5 כז╞ם כ5י ╞5ל

זיזגúה  íץךי כג╞ñ ךיזיññ זúז╞ץ ¢זךúí5ñ ñל כג÷גס╨ כזגי
 ט╨ג╞ גל¢ד╞

 .ג יúי כ"יל¢ñ ñ¢ך╨ז÷י

הלז╞  ╞גץñם זיגá 6זגח כזלל 6ם6 כג╞ úזםגלד ,ñג¢ñל 6ñז ז╨ג÷ ה÷ז¢ חג¢ךהם זםגñ5םז ז╨ג÷ .י"ח ñלם ñס

¢םךי  ¢"גי íגיגגחל ,זúז÷ 6םñ זúיגגח ה¢זú טיי 6ם5
 םך ז¢גיú ╞י5 ז╨ג÷ז זםגםל כגםך

 זלגי
 גלם 6ñז¢ך

םיזה  úזז÷ל 6גה זס ñ╨ג'דז כג╞י .כזלל י"יז ג"╨ ÷"י ñג¢ ÷¢ף í╨זיה ññי ,החג¢ñ ד"יז úזץזיל 6ם ,י

.לי ñג¢ 'גñ ג"יי 
ז╨ג÷  'גץז כח╨חל 'םñ ñג¢לזף 'גñ ñם ñ╨ילז ñ¢ז¢י 'גל דלñ"÷ ú יג כג╨ץם úיךñ, ñ╞גי06ñ 6 56זלה

'גץז  íגג÷ל úז5ל áúךה ñ╞גי6 ז╨ג÷ יגגחúל ,ñםךם 6םך ז╨גםל יגגזחלך íםלם גל ז╨גñך áגñל .ñ╞גי5
.ךץ  ╞"ñף ñגםךז¢ג ט¢י י 'לץ

úזםל  כז╞ג╨יז כ¢ג╞ ñד í 5' 60גה áגגזחל ╞ג¢זהם 6ú ,כזיñגלה ם"ג כגםך הס יזגח כזלל 5% ╨זגל םל
םגס╨ץ  úיךñ הúגים ú¢יñיז╨ י¢ñ ם6זךú ñ"זלי ס"6ג¢הל םגס╨ץ 'גñ ,חי ט5 'גץ כםñם úץ╞ך ס"6ג¢הלה
ñז¢זú  זלםץ כג6ך ñס כג╞ úיךה ñ╞גי6 6ם6 ,(÷ךזץ כג÷ז ¢"גי ñגיגגחל זúז÷ .טיי ñל ñד ú╨ץךםל '5

ñץ  כזיñגלה ñיז¢י גלףñי גףñי םñ ñזףךה םי ╞זח הá╨÷, ññ56ם ñדז ס"גץף זגלףג 6ú חי זú╨ץך
.ם ╞ó 6 'גץ ל"י╞ñ, ז÷ םךם םי¢ñ ╞÷ה╞גי6 טם, ñיךú ז5לú 6ףה כגñז÷ליז זñ ñזלúגףñ, 06¢ 

╞גñףגז  כזגיל ז╨ג╨ךך ל"יי ñך 6ñך ñדúה ג╨ףי ╞"גá םזךגá ¢יñי úיךñ ñ╞גי6ה םי הל
.טזñיñה ñ╨לי 6ú ףםúהג╨גי ג╞י ¢זñ 

 כ╞גז ÷ñזף úגá כג╞ה םץך ñג╞╞5ה ¢ךףúהם
 זהזך¢הז ס"ñ ,םךז╨ כז╞ג╨י

61  ז╨לל
 .ח ם""÷ á¢י כלח╨ ÷"יי חי 6 ╞גיץ╞ ך╨ג6 ט╨ג╞ .הגךף╨ם יúיז í"÷¢ה ñך ט÷ז╞ 60 6י םזס~

ד"ף  םי6 ז╨יñלם םגףךי ךזח יגגúך זם úגם ñגם .ú6זך¢ ף"יז ñ"יל¢ה ñ÷ל ñזםז
 ,ז╞גי
 ¢6ñך כףח זםך

ñגךף╨ם  'גñ ╞ 6ם╞ ג¢÷גל ╞גיץ ט╨ג╞
 ╞"ל¢י
 ץ"זךז 'גל ס5 'גץñ .1 יúיז ú"זלי ÷"ג¢ñל í¢זí6 ñ÷ םיזה

'גץז╨  ñלגףúי טלםץי íזףúך כזיñלם םיזג úזñץם םיי כג╨ץ ú╞¢םז זלץ כג╞ם
 6ם6 ÷גסלי ,ז¢גיחם םי6

úזך¢  ╞ז╞ ¢"זלם ם"5ס ל"זú 'גñ .(ה ÷ñףז ¢ץñי ךףךלה 'גל ╞ ñ ñ6ñזםה ¢ףזי זם זיזלי
 ז¢ז÷גי úזץזפגי

 ñ╨לי ñ"úז5÷י 'גל ס5 ÷"ל יáלי
úףí. 6םך 

 הגהגך כל÷╨ םץ זיזח זדגלי
 ñג¢ץי ג╞י

 ז╞גי ז╨יללם 6םך
ג╞י  ¢גףי ג╞יי כúז÷ כגלג¢ץלñ םץ ג¢á╞ ה¢זñ ú¢ז÷ז 5ñזי כג╞ם כגñףזú ╞גל ╞"ץיñ ñסג6 כףח

╞% 

íגי  ñגñגל זם זדגל ז╨גלךהם ,'זיז ñזךלז ╞ñףה כזלל 6ם ג¢ך ¢זיץם םץ ג¢י╞ ,ñ¢זñ úז÷לñז Σםלג כז¢לל
á"÷ ,זלםגסד ñז÷לי ñזםל ╞גז % חםñג ¢זיץם םץ ג¢י╞ .ה¢זú 'גñיז ╞ ÷"ל 6 יúי ח"הז5÷י ññי ם"ñ¢íל í"ךגי 61 úים ╞ד╨י זיזח םל ז¢גיúםגלñ ÷יץם זפגףáגך זגגי כזילל 61 כז╞÷ף םזיג זí ñםי ñ ñד"ף 'ג 
6% ú6 זםף ילי ם6ז .הךץú ז¢גיחל 6ם6 ייגץ úףí ף╨ם ג¢הך 6םíגñ, ╞גיץ ךדג6 ט╨ג╞ ╨÷¢Σ זך 6םñ 
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 הריט3"6 מיטת וסי6 גג% עפ"י גס פנים לזה וים גמור, וליסור מהוך מדוקר כמדגר פ' מזוהרממדכרי
 נפם כעל %ן ט, ס"ק נח סי' נ"ך ועי' מעלייתך, סככה למיעכד 5ריך נפקד ליד 630 מכל סכותכפ'

 6פמר ומיסו גמור, סיתר מסוף מפורם 3 קמח 30ת פ3נמ' טס לתו"ע סלמס חכמת ועי' עכ"ל. מזם.ירחק
 ממרי ועי' כלל. פקדון למס נתכוין ל6 ממתחילם התס וסטני טפי, גרע ממם פקדון כתורת לידו כ6ס6ס
 י. סי' חו"מכינס
 סו6 מעליה מקרקע 3עיכוכ 5%מו דין מעמס לטעון יכול סמיפכון, סורות מנע סו6"ת מע"י וידןוכנידון
 דינך קינם עציו ס3כה"ג סטותפיס, ס6ר סכחמת נגד טענם לו מתמיה כדי ככותפות, חלקו 6תתובע

 כירור לו טלין רק חכירו על יפנס מקס לו סים מיודע דמי ס p"D יכ סי' סתומים מכתר וכמולנפסיס,
 ט5דק6ות לעטות יכול נקמן, יסיס דל6 56* יטנס מקס לו טים כבי"ד כשיטעון ויודע קותו תובעוחצירו

 וו3ריס גליל ממיץ רקמי טוול, כ6ן ולין במק5ת, ם* ולסליל עמו טיתפפר עד חכירו לייגעותהכולות
 מוגדרים סמלקיס טלין כיון ממקרקע, קטן חלק על רק סי6 טת3יעתו ומנס וכו'. ללכממוריס

 עטם ל6 סמיטכון ם6ת נתכפר ככר 6ך ס6. מחלק כעכור מקרקע כל 6ת לעכס טזכותו נרפסוממומניס,
'6hSb ,תפימס. מעטס פינס ממיסכון 6ת מלמסיר וססימכעות 6חריס 

 מכלי המיסכון מסרת על לחתום למייכו 6ין מסטותפיס, להו5י6 ממונית זכות לו סטין כאופןו6פי'
 חתימתס תמורת יורטת לכת פי5וי כענין כ6חרוניס לוס וומס כשקלס במלינו כמו לפ5ותו,ויזוקקו
 ירוסס, זכות ויתור על לחתוס 3ת ממייכיס ה6ס וסמסרי"ט 63מן מהר"י 3ס דנמלקו ירוצה,*יתור
 באסן סמסר"י כחינם. למתום אומה מחיי3יס ם6ין 16 מחוקית, זכותם על עומדת כססי6 %"ת,כסת6ס
 סירו3ס מע"י כיון לכיוס, סטכת מדין לחתוס סתייכת ס3ר וסמסרי"ט 3חינס, לחתוס מייפת ם6ינססכר
 כנכניטטי( )לר"מ ממס צפני דכריסס סוכלו כירושה. למסתמם ממס טמונעת ליורמים נזק טרמתלתתוס
 סי' ח"6 תסתקס מסיורך ומו"מ טו, OSht ח"כ חו"מ פעלים ורכ עג, סי' תייס וחוקות טו, סי'ח"כ
 מסרי6"ז ופו"ת קפו, מיי פלוס מממרת קוגטרם o15a ומטפט ד, סי' ח"6 מלוי מהרי"6 ומו"מרסס,
 קכט סי' ח"6 כממיס וסרי מס, סי' אליעזר ממנת וטו"ת קח, סי' חו"מ סלמס כיח ושו"ת כח, ס"ענזיל
 סמו. עמ' מ כרך משפט וניכרי 126 עמ' ט כרך פד"ר ועי' 5ט. סי'וח"כ

 כמו 6כידס, סמכת מדין הו6 מחי% על לחתוס סכת טחיוב לומר דלין כת3 מס ענזיל מהרי6"זוכסוית
 קינו, זה 36ידס, סס3ת מפוס לתפוס ריכול סרטכ"6 כסס סנ"י מכתש פסידה שמקוס %ע"חכתופס
 הולך מסיס מפקר, כמקוס 16 6חריס ניד 6ל6 ידים תותי דלקו במידי %6 טייכ6 ל6 6כידסדססכת
 16 חכירו סל דבר ידו תחת סכוכם מי 36ל ממם, 6בידס כמו עמס 6מר סמעסס זס עסה % 6י*%ינוד

 % ים ob מילק וקין עומק, נקרץ ידו תחת חכירו "ל דור סמעככ כל סכן עמיתו, 6ת עוסק נקר6זכותו
 סתוכע דמי סרמ3"ס 3סס ם וטו"מ טז סוים כטום"ע טמכו6ר ממס נלמד סכין ומורם ל6, 16 ממנותועלת
 כופר ולס זכותו, ממנו טיעמיקו כי"ר לפני לסר6ותו קותו כופין ס3ידך, כמטר זכות לי ים וקומרמכירו



שנאממונות

 מעכב 06 חילוק דפין ממון, חיוכ כפירת דהוי bnSb 16ת1. ממכיעין כזה, מטל כידו (hSn סל6יקומר
 כמו כך על לותו וכופין סנתכע. 56ל טוס מקינו ולע"פ התובע, 56ל ממון סרוס דבר 6ו תכירו ממוןכידו
 קרקע קנס גפי פיט ב"ק כים"ם סכתכ ממס זה דין למדנו ועוד %עלו. לממיכו עומק כל עלמכופין
 ע"מ מכר סטר סיכתוכ קותו כופין מטרף עלי דליפום לי ניחם דל6 טען ל5 ד6ס חכירו ע"ס סנטרוכמב
 6יסו למיסר ד6יכ6 החס ומה ק"ו, סדכריס והרי ס. סו"ם סם"ך וכ"פ סרוס, מידת על דכופיןהקונה
 דליפום לי ניחך bS טען ד6י וסרטיה 6חר, ע"מ מטר מיכתוכ מידו ז6ת ריקם דמי 6נפמיהד6פסיד
 ד% סיכי כל ו6פ"ס כיכסיס, דזיילי פסיד6 ליס דלית כיון סדוס מידת סוי ל6 דתו ליה, כייפינן ל6סטרי
 וכו'. סכ6 כ"ט לחמריה, פסיד6 נמסי דל6 היכי כי ממו על מטרק למיכתב 04 כייפינן סכיטעין
hSbם6ינו חלק ממכניס לסו5י6 רולס תמ3ולס וע"י כן כמקוס ירומם דין לה 6ין ד"ת מעפ"י ככת זס מכל 
 כבי"ד דבריו לברר 4 וקטס ככותפות, מסויים חלק עוד לו ים 6' מלטענת דיון כגילון 6כל %.מניע
 1nSDS. דין עורס ס5דס סתומיס כתב כופן ככזס , והמכירות סרכיטות על מדוייק רימוס ערכו סל6כגלל
 כיניסס. לפסר מים נר6סע"כ

 לוין. דובאברהם

ב
 מגרס מנזק על לחייכו דלין ד כקות ממ"כ יצריו: על לסוטיף וכרקס ממט"ק, ה6ב"ד דברי 6תרוויתי
 רק כסוי 6יכר6 גרמך, רק והום ממוס טעטס, המיסכון מפני הקרקע למכור יכולים ט6ינסלכעליס
 הממכריס גדולי ועוד עולס סכסונת 3סס לט סי' הלוקס סל' כינס הקמרי הכיק ככר 5כלנרמץ,
 מייכ ומומר ז4'ז, ם"ם נעמו דסותפין 3טותף, נקמרו ל6 וגרמך דגרמי דדיני כגרמך, 6ף מייכיןדמותפין
 5ין גרמך ד5ף והפסידו, למכור, הניח bSa דסותף טז סי' כרוך כ"ר המהר"מ ממ"כ מס והכיף3גרמ6.
 06 מכירו, מדעת מל6 סיין מוכר דסותף פרקים כג' ו6פי4 נתכוין, ולטובה טפי טירוימו מ3ר כיכ6ן,
 עייכ. תכירו, מל כימו 3מכטל דמוי מידי תרעומת, bSb עליו לו 6ין נזדלזל, ומוט מלמכור, עככ6חד

 קורס טמכר דטומף דכמכ ל5 ס"ק קעו סי' כנתס"מ ועי' כגרמך. חיים קינו כותף ד6ף מדהריומ3ו6ר
 וז"ל: ד ס"ק קעו סי' המטפט מער ועי' הריוח. כמניעת 6ף כחייט כקבלן דהום חייכ, הוקר ולח"כהזמן
 מלמלם ופטור סוזלס ולח"כ ססתורס מיתייקר סכור מסיה מפני מלמכרם עליו עיכב חכירו ד6סונרפס
 כעין סס מספרות ציין מ"מ תייכ, מםינס וטותף גזלן, נקרץ כעליס מדעת סמטנס רכל ולע"גססיזק,
 גרע bS טטינס וסוחף סיזק, ממיה ל6ו ניכר ט6ינו וסיזק לפניך, סלך הרי לו י"ל הרי ססוזלו 6ל6ת"י
 טעטס וכמו פציעה, הוה וכו' המחורה רעיכם דמה נקמר 6ס ו6ף וכו', הם"ל לומר ויכול גמורמגזלן
 % וכו' לטוכס סנתכוין דככס"ג נר6ס מ"מ וכו', חייכ כידיס מעמס דעכיד דכיון וכו', דמימערס
 ע"כ. *ס,ולנסיכן
 תייכ. ויהיה כידים מעטס סוס למוכרה, יכול וקינו הוזלה זס וע"י הקרקע טמיסכן וידן כנידוןולפי"ז
 ו3נתייס מסחורה ממס 6חד פעיכם כמותפין 50ט סי' b"b סרד3"ז דעת טס3י6 סמספט כסערועיי"ם
 סיזמ6 כרי ל6 ו6ס דגרמי, מדינך למלס תייר תוזל עתה ימכור ל6 60ס טידוע כרי, ססיזק ד6ססוזלס,
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 דסכ6 מייכ יסיס %דכ"ז גס דכנדו"ד ולפטר כגרמך. פטורין דטותפין דם"ל סרי ע"כ. ופטור, נרמ6סוס
 מזיק וסוס למוכרס, ד6"6 ועוד סמיטכון, מחמת סוזנה ממורכנת מסיך קרקע תודלי סיזק6 כריסוס
ממם.
 לסלוומ כקנין מחכירו קנס ד6ס ג סי' ח"כ 6ליסו סקול כטס דסכי6 יד סי' סלו6ס דיני כינס קמריועי'

 דכריו 6ת טדחס ועיי"ם נכסים. וזיילי bSOS מפקי קנין רעדי מדד"ג, לחייכו %זן סים לו מלוס 1ל6*
 60ס טכתכ מס סרמ"6 על סםמ"ע מסקנס מס ליימכ מכתכ נ ס"ק נס סי' כנתס"מ ועי' נרמץ.רסוס
 וסודו כפקר טחתמו מעריס מ"פ ססמ"ע וסקוס גרמך, רק דסוס פטור כדין סל6 סוטר ספליםמחזיר
 סקול י65 מיד כמקר מחתמו דעדיס כנתס"מ ע"ז וכמכ לז. סעי' מו סי' ממחכר וכממ"כדחייכיס,
 מט6"כ מיד, נעמס דססיזק כיון גרמי, וסוף תיכף ומזיקין נכמיס טוס למכור יכול וקין נכסיומנטתעכוו
 דל6 ד6ימר סיזיק6 כרי ל6 וגס טגוכס, כועס רק מיד מנזק נעטס ול6 קול יו65 6ין פרוע סטרכחזרת
 דמניעת ום"ל סנתס"מ על טתמס כרוך קמרי כמנסות ועיי"ט ע"כ. ופטור, כניזקין כנרמל וסוסיגכס
 קול ועוית סנתס"מ דלפי נמ65 לט. סי' סלו6ס דיני כינס ס6מרי סריג וכן גרמך, רק סוס נכסיסמכירת
 ליס 6ית קל6 מקרקע פמיטכן דמם מותפין, סיו ל6 06 6ף דגרמי מדינך מייכ יס6 כנדו"ד מנ"ללטיסו
 מטכס רק ול6 סמימכון, למוריד חייכ יס6 ולפי"ז דגרמי. מדינך וחייכ לסכרו יכול וקינו סיזק6וכרי
 מוין מזיק סוס ממומכנת טסקרקע זמן רכל ממוס bSb טליט"6, ס6כ"ד טכתכ וכמו 6נידס,סבכת
 51"ע.גרמי,
 דמייכ דסטעס דומם, קינו 6%ורס מכירו, מל כפרתו מתורס עוטם מדין לחייכו למסתפק דיםוממ"כ
 גס וע"כ מסחפן, טמרויח מס כל ועל ממפן על סכעליס דסו6 מטוס סו6 תכירו סל כפרתו סמורםכעומס
 ד6םור ע"ז, כעלס מס וקין למטכן יכוסס סיו bS ע5מס סכעליס דירן כנידון 6כל %עליס, מייךסריות
 סריות על תכיעס זכות %ס דלין ספסר ססותפות, כססכם פנכתכ מס כפי סקרקע לתמכן לסםסיס

 למטכן. לפס לסור לע5מס ד6ף מעליס 6ינס ע"ז מסרי סמיטכון ע"יטנעטס
 מגזי כלפי תכיעס דים פלמס ממכמת על טסקטסומס

 סחורם עוטס דכעד סמקת, דמי לו טימזיר
 חייט ולכן תוקף, כרת סי6 מססכירות סייגו חכירו טל כפרתו סחורס דעומס גר6ס חצירו, טלכפרתו
 מלוקח 6ת וסטעס סו6, מקח דמי ל16 טקכל ממקח דמי סרי כגזלן מט6"כ סטכירות, דמי למעליסלתת
 ממורס עוטס ולטו מס*קמ, מעות קכל סתם 61"כ כ%, מכירם מעטם סיס ל6 6כל סקרקע, עכורמסוק
 סטעסו. 6ל6 סו6 חכירו פלכקקע
 לו ניתן ולמעמס סמכרס, כטס עטו חתס מתכרס מנמל טמרי תוקף כר מסמיטכון דידן כנידון61"כ
 לעיל. מט"כ ממוס ל16 6י וכו', סמורס עוטס דסוס לפטר סקרקע, 6ת טמיפכן כגלל רקס*6ס

 ווייס.יהושע

 דיןפסק
 הסכמה. דמי לחיוב בקשר התחייבותו לקיים א' עלא.
 שתביעותיהם החברה, על תביעות להם שיש חוץ גורמי כלפי משפטי מושג היא בע"מ חברהב.
 אישי. באופן החברה בעלי על ולא החברה, נכסי על רקהם



שזגממונות

 שותפות ובפירוק שותפים, דין להם יש עצמם לבין בינם החברה שבעלי נראה זאת למרותג.
 שווה שהוא כפי אלא הרכישה, בשעת  שווה שהיה כפי חלקו את לקבל זכות היוצא לשותףאין

 הפירוק. בשעתלמכירה
 מהם מונע כך וע"י הבעלים, שאר הסכמת לקבל בלי ולאחרים, לו ששייכת קרקע מישבןד.

 לבעלים נרם אלא עצמה, הקרקע את הזיק לא שהרי מזיקי מדין לחייבו אין הקרקע, אתמלמכור
 ובחזקת נגזלת אינה קרקע שהרי גנב, מדין לחחיבו גם אין קרקע. באותה להרויח יוכלושלא
 הפסיד כך וע"י השותפין, ממנהג ושינה שותף היה שהוא כיון הנידון, במקרה עומדת.בעליה

 להם. לשלם חייב ה"ז הפסדים, להם לשלם אותו תובעים הם אם האחרים,לשותפים
 קרקע, אותה על לו שיש תביעה בגלל המשותפת הקרקע של זכויות ותפס לעצמו דין עשהה.

 התפיסה. את לבטל אותו מחייבים אין לתביעתו, ראיות לו שאיןבאופן
 ערב. מדין חייב אינו מנכסיו, לו שימשכן דרש אלא בדבורו, הסתפק לא שהמלוה ערבו.
 מסמיך הדין בית הסכסוך. את לפתור כדי ביניהם להתפשר לצדדים פוסקים בי"ד דירן בנידוןז.
 בכל הסכסוך. לסיום עד בשלבים, ולפשרה להסכמה הצדדים את להביא תנחום בר י' עו"דאת
 חלקי מרוב המישכון את הנתבע יסיר ראשון בשלב הדין. בית להכרעת הפשרה תובאשלב

 אין התובע לטענת שיש החוב וגם להמכר יכולים אינם שהקרקעות זה מצב יונצח שלאהקרקע
 הבירור להמשך עד מסויים סך יעוקל מהקונים שיתקבלו הכספים מתוך להשתלם. מאיןלו

 בד"ת. אובפשרה
 מדוייק חשבון שיגיש לאחר רק תביעתו תידון השותפין, שבועת השותפים אחד יתבע אםח.

 לפי הנותר המגרש ציווי ועל מכירתם, בזמן שנמכרו, המנרשים שווי של נתונים עלהמבוסס
 שבועה. מחייבת ואינה ערטילאית היא התביעה כזה, דו"ח הוגש לא עוד כל היום.ערכו




