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 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממונותלדימ

 בעיסקאחוב
 984-סז מס' ממונותתיק

 אב( טו)מהד'

 הדיוןנושא

 כ-35.0001% מהם כ-200.0008 חייב נשאר ב' א' ולטענת עיסקא, היתר לפי כספים לב' נתןא'

 עיקר את מכחיש אינו ב' הקרן. את תובע אך הרביות, את החוב מן להפחית מוכן הוארביות.
 כפול שאף ויתכן א', שאמר ממה גדול יותר הוא הריביות חלק דעתו שלפי טוען אךהטענה,
 ולכן גיסו, עם בשותפות לו שהיה העסק לצורך הכספים את שלקח טוען הוא עוד שאמר.ממה
 השני. השותף את מהתביעה חצי לתבועיש

 דיןפסק

 החוב. סידור אופן על לתובע יודיע הדין ובית התביעה, בכל חייבהנתבע

 הייזלר אהרן מרדכי3-( וולס יהושענ-( אב"ד לוין, דוב אברהםג-(

 לתשובהמקררות

 עיסקת, כהיתר הכמפיס קבלת עוכרת על כיניתם הכחסת 6ין גס 6ך מסנתכע, פטרות לתוכע וקיןציות
 כסך רכית על מחל סתוכע למעטה 6ך כרכית, 6ת גס לתבוע זכאי סתוכע סיס סדין מעיקר6"כ

 יותר סיתת טסרכית סנתכע טענת סמך על לו לנכות לפטר 6י ע"כ מכך, יותר על מחל ול0086פ.35,
 "לף, כמקס מודס וסלוח 135.0005 תוסע וסמלות כמקות, מודת סכועת חיוב יט דללוס לדון ]וקיןגדולת
 לומר סתוכע יכול כריכית, טל סמרכיכ על סו6 טסויכוח 6ל6 6לף 170 טל חוב על מוריס טניססדהרי
 יט רק סודה, כסרי דלסד"ס מיגו מ5ד מקוס כ6ן 6ין )ולכן מכריכית ח5י על לך טמחלתי על תודהלנתכע
 לכעכע(. מסתוכע המתנע גוכם עלויכוח
 מכספו, ח5י סמלות מפסיד עימק6 סיתר כיניסס טסית ומכיון כספו, "ת טספסיד סנתכע לטענתוכקטר



 ירושלים - דיןפסקיב

 דקינו להיטבע, רולס קינו והנתבע כסו"ע, כנוכו5ר עיסקה סכועת הנתבע מחוייב להיפטר טכדימ5חר
 ככל. חייכ ע"כ פסע, טל6 כרי לומריכול
 עריס דכט5ין ה ס"ק חידוטיס עז סי' כנתה"מ דיעויין טענה, קינה זו טותף, לו טהיה הנתבע טעכתועל

 6ף לטותפות, היתה טההלו5ה כטוח ל5 6ני קומר כטהמלוה וכ"מ הטותפות, לקופת הלוהטהמלוה
 נעטה ל5 6"כ ככיה"ד, הלוה הודקת כפי ההלוקות, טל מההיקף ידע ל6 הסני הטותף מ"מ יודע,ההמלוה
 טלית הו6 כותף רכל ד ס"ק ככי5וריס הנתה"מ טכתכ הטענה וגס כהכל. הנתכע וחייכ ערכ הטניהטותף
 לנידחי, טייך קינו לטלס, חייכ טכעלס הכית לטורך טלוותה הכית כתוך הנו"נ מקטה גרע ול6תכירו
 מודה הלוה הרי כניד"ד 5כל מתרנה, היה כ5ן היה קילו ד5מרינן כזלופן רק הו5 זה דין טלדטעמו
 f"D, טהוכטחה והרכית ההלוקות היקף יודע היה קילו מתרנה היה ל6טטותפו

 טל5 לוה ט6ס להלכה והעלה הנתה"מ, דברי לדחות טה6ריך עיי"ט ג, 5ות עז סי' ילחק כנחלוכ"כ
 יג. דין פ"ח טותפיס כפת"ח כקורך ועי' למלוה. לטלס חיוב עליו 5ין הטותף וליוויכידיעת
 על מוטל החוב וכל ערכ, מדין ל6 וגס לוה מדין ל5 הטותף, 5ת לחייב 6פטר ד6י הנ"ל מכלוהעולה
הנתכע.

 הייזעק. אהרןמרדכי




