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 הדיוןנושא

 6 לעוד אופציה עם חדשים ל-5 מהיר" מזון מסעדה,ממכר הקמת 'ילצורר לב' חנות השכירא'

 שנה. חצי בכל יציאה אפשרות ועם השוכר", שיי זה הסכם הוראות כל למילוי "בכפוףשנים,

 נכתב נוסף בהסכם אך 2.200$, נאמר עצמו )בהסכם לחודש ל-5.500$ כס"ה נקבע הדירהשכר
 של עבודה שכר עבור היא 2.300$ בסך התוספת כאשר לחודש, 5.500$ השוכר ישלםשס"ה

 קבל אך לחודש, 5.500$ השוכר שילם הראשונות השנתיים במשך ועוד. בחנות,המשכיר
 ההסכם, לפי הנוסף(. בהסכם שנאמר מה על ולא הראשון בהסכם שנאמר הסכום על רקקבלה

 כחודש השיפוצים תקופת ובעבור במושכר, השיפוצים סיום מיום החל ישולמו השכירותדמי

 שוכר עת בכל למצוא רשאי יהא השוכר כי הצדדים על הוסכם 900$. השוכר ישלםהראשון

 שהמשכיר בתנאי ההסכם, עפ"י השוכר התחייבויות כל את עצמו על יטול אשר תחתיוחלופי
 ובכתב. מראש לכך הסכמתו אתיתן

 בקש והמשכיר הדירה, שכר את ולשלם להמשיך ביכולתו שאין לא' ב' הודיע שנה כחצילפני

 והשוכר שהצטבר, השכ"ד חוב rat fiK החנות, את בעצמו לנהל כדי בחזרה המושכר אתלקבל

 ההשקעה להחזר התביעה את דחה המשכיר במושכר. שהשקיע ההשקעה את לו לשלםתבע
 לשוכר תהיה "לא שלפיו השכירות בחוזה סעיף על הסתמך הוא ואבניך", עציך 'יטול לוואמר

 ומימוש השכירות תקופת בתום לא אף במושכר, שעשה שיפוצים בגין המשכיר עלתביעה
 והתוספות השיפוצים "כל וכי המשכיר", ע"י ההסכם הפרת של במקרה למעטהאופציה,

 לעומתו טען והשוכר המהזכיר", של רכושו השכירות תקופת בתום יהיו במבנההקבועים

 ההשקעה היתה שאז האפשרית, השכירות תקופת כל את ניצל כשהשוכר מדבר זהשסעיף

 כדי כסף הרבה כך כל השקיע לא כן דעת על באמצע, לעזוב שנאלץ במקרה אבל לו,כדאית
 סעיף נאמר "הלבן" בחוזה שאמנם השוכר כתב התביעה )בסיכומי לבעה"ב ההשקעה אתלעזוב
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קכ)ממוות

 לו הודיע א' "השחור"(. החוזה לפי פע* והצדדים נאמר, לא הוא והשחור" בחוזה אךכזה,
 חוזה הפרת כל אין מצידו ולכן בתשלומים, שיעמוד בתנאי החוזה את אתו להמשיךשמוכן
 שמאי שיקחו בתחילה הוחלט ושם העה"ח, של לבד"ץ פנו הצדדים השכירות. תקופתבתוך
 ולהחזיר השכ"ד חוב את לשלם חייב והשוכר השוכר, שהשקיע והמוניטין ההשקעה אתלשום
 המשכיר את ותבע והמוניטין, ההשקעה את שהעריך שמאי לקח השוכר למשכיר. החגותאת

 אי את )המחייבת הבד"ץ של הראשונה ההחלטה על בהסתמך והמוניטין ההשקעה את לולשלם
 אך בעתיד(, להם יצטרך לא א' אם גם בחנות בי שהשקיע והמוניטין השיפוצים עבור לכ'לשלם

 ההחלטה את שבטלו אחרות החלטות הבדייץ נתן הראשונה, ההחלטה שאחרי טעןהמשכיר
 יהיה שלא חנות שם להפעיל שתכניתו משום ההשקעה את לשלם חייב אינו והואהראשונה,
 משום חייב אינו המוניטיטן עבור וגם הכל, לעקור יצטרכו ולהיפך, צורך, כל ב' שלבהשקעה
 מחמת הם שהמוניטין אומר מי דבר, באותו יפעיל אם ואפילו לגמרי, אחר דבר במקוםשיפעיל

 מאז. שלו הם והמוניטין דומה, חנות א' שם הפעיל למקום הגיע שבי לפני כבר הריב',

 וב' האחרונות, ההחלטות את לקיים בקש א' הבד"ץ, פסק את לקיים כדי לערכאות פנוהצדדים
 שוכר להביא באפשרותו יש החוזה שלפי בי טען בביהמ"ש הראשונה. ההחלטה את לקייםבקש
 שמוכן שוכר לו שיש לביהמ"ש הודיע והוא שכר, עצמו שהוא התנאים אותם לפי במקומואחר
 לא א' אך גדול, יותר במס יחוייב שאל"כ הסכום, כל על קבלה רוצה אך לחודש 5.500$לשלם
 של בשכ"ד ב' את חייב ביהמ"ש ב'. אצל שהיה כפי אלא הסכום כל על קבלה לתתהסכים

 בהסכמת ביטל וביהמ"ש תש"ע(, במרחשון )ב יום באותו לא' המפתח את ולהחזיר15.000$
 זה. דין בבית לדיון פתוחות שנותרו השאלות את והעביר הבד"ץ, החלטות כל אתהצדדים

 כל עבור - לחודש 5.500$ דהיינו הנספח, עם ביחד ההסכם לפי - שכ"ד מב' א' תבע הדיןבבית
 בהוראת כשבועיים לפני המפתח את לו שהחזיר שלמרות היום, עד האחרונה, שנההחצי

 וגז, חשמל מים, ארנונה, חובות השאיר זנם משם, התכולה כל את פינה לא מ"מביהמ"ש,
 על החזקה את בחזרה קבל שא' שאחרי משיב ב' החנות. את להשכיר א' יכל לא זה כלשבגלל
 ומציג מכחיש א' אך בפירוש, זאת לו אמר )ולטענתו שם הנותר כל את לזרוק היה יכולהחנות
 זה(, לדיון עד תשובה קבל ולא התכולה, עם לעשות מה אותו שאל שבו לו n~wwמכתב

 לארגונה החובות כל את מיד לשלם היה יכול החדשים השכירות ובדמי החנות, אתולהשכיר
 לפי שדורש הגבוה המחיר משום היא - ב' טוען - עתה עד השכיר שלא האמיתית הסיבהוכו'.

 )הוא מאד השכירות מחירי ירדו עתה עד מאז אך לבי, שהשכיר בזמן בשוק שהיוהמחירים

 שכ"ד לו לשלם חייב אינו ולכן שוכר, מוצא אינו ולכן מתווכים(, כמה של חוו"ד עלמסתמך

 להביא לחילופין או ההשקעה, להחזר תביעתו על עומד הוא המפתח. את לא' שהחזירמרגע
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קפהממוות

 דיןפסק

 ההשקעה. קבור לו לשלם חייב ואינו ואבנירי', עציר ייטול לכ' לומר א' של זכותוא.
 שכר שכ' לפני א' שיי חנות אותה הפעלת בחשבון נלקח שלא משוט נדחית המוניטין תביעתב.

אותה.
 תשלומי מצורת או השכירות מסכום הפסד לו שיהיה חילופי לשוכר להסכים חייב היה לא א'ג.

 הראשון. השוכר לעומת שלוהשכירות
 האחסנה עבור לגבות יכול וא' לא', והחזקה המפתח למסירת עד הוא כ' שחייב השכ"ד חובד.

 עצמם. החפצים מתוך החפציםוהוצאת
 שילם שא' אלו גם שכירותו, בתקופת החנות על שרבצו החובות כל את לא' לשלם חייב ב'ה.

 .בעצמו
 לבטחון. לו שנתן הצ'קים את לכ' להחזיר א' חייב התשלום ביצוע עם aa" בד1.

 קניג יהושע דוד)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאית

 בכתב. הסכמה לבטל אומדנאא.

 שימושו. לצורך במושכר שמשקיע שוכרב.

 תשלום צורת האם קבלה, בלי מהשכ"ד חלק לשלם - כתובה בלתי בהסכמה - השוכר הסכיםג.
 במקומו. הראשון השוכר שהביא חילופי שוכר לגבי המשכיר מזכויות חלק היאזו
 ד"ת. עפ"י תקף האם מס, להעלים היתה שכוונתו חוזהד.
 שלו. חפצים שם הותיר אך במושכר, החזקה את למשכיר השובר החזירה.
 וכו'. בארנונה חבירו של חוכו פורע1.
 השכירות. תקופת בתוך הראשון השוכר שמעמיד חילופי שוכרז.
 ההסבם. לפי ולשלם להמשיך השוכר חייב האם במקום, השכירות דמי הוזלוח.

תשובה

 h"o פ"1 וזכים ס"מ פ"ט מכירם ורמכ"ס 3 קמו ו3"3 5 עג גיטין 3גמ' מ513ר דמוכח h)1nth נסקא.
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 .ירושלים - דיןפסקיקפו

 הפירס וכמו 3טטר, הכת31ס הלמון 6ת %טורס סותרת סי6 06 טפילו ס6ומדג6 עפ"י סק31עיסועוד,
 דמי. ספירט כמי פירס טל6 הלע"פ יוזע: ד"ה 6 קלכ כ"3הרס3"ס
 יפר hh"( מהמסכיר ההטקעס 6ת לדרוס יוכל ל6 3מוטכר הסוכר יטקיע ס6ס כמוזה ככתום דירןשנידון
 מסכירות, תקופת 6ת לסייס יוכל bSh oh התכוין hbt סי6 ס6ומדג6 סטוכר וטוען ortno, 6תסמטכיר
 מיה טל6 מטוס nhiS טמייכ מחמת וכין 16ת1 מ51י6 ההמחכיר מתמת 3ין - לסייס יוכל % 6ehכל

 לסטקיע ההכוין hb כן דעת מעל מטוס הסטקעס 6ת לדרוס יוכל כן - ממגות 6ת להפעילכספסרותו
 כתוב ולortno 6, 6ת הפר כססמסכיר רק למעט כתום ט3מוזה D~Dh1 עלמו, הסכון על המוסברלטופת

 כוונתו. היתם לזה סגם היh)1nlh 6 מ"מ מחגות, 6ת להפעיל יכול הסוכרכס6ין

 61ין עלמו, מממת לגוס וסטוכר ולסכור, להפעיל תמטיך לו 16מר סמסכיר טמרי טענה, זו סחיןגרסה
 המוזם. 6ת למטל דמוכמ b)1nlhכחן

 מזון למכירת ידו על מעלה מהמגות ס6מרי דהייט 3"מוניטין", המגות 6ת טסס3ימ הסוכר טטועןומס
 כטי613 העתיד גס כס לקנות ימסיכו מכך 1כת651ה 3ה, ולקנות ל613 הקוגיס מהרגלו כסרי,מהיר
 or טהור 6', תגריס: בטני ממט 3ס היה זו טעגה מוניטין, דמי לו מגיעים %1ן 6הר, מוכרכמוקמו
 מסיר מ(ון למכירת מגות זו חסיה לסכך נס 3', כסרי. מהיר מ(ון כחטת לקגות הקוגיס 6תטהרגיל
 ולה63 כטרי, מסיר מ(ון 05 למכור סמטת פעלי %ווט,  שעובר  בוק לפני  גם  הלמנינו כמקרסכטרי.

 מוניטין. תביעת כ6ן 6ין ולפיכך נעליס, כמגותתפעל
 "ער טעטה  3יה ויסוכר ק6, 3"מ גמ' עפ"' (5"ל סנר3י"ל מ66מו"ר קג1 עמ' ג כרך יר1טליס פס"ד ע"ב.
 סהס3יח, מה לסוכר לפלס מייד 61ינו 361גיך, עליך טול לו עומר 3עה"3 יכול עלמו, לתועלת לציתיסכיל
 וגהנה ליטול ר5ה % 061 י5י16הי1, לסוכר לטלס מייד 3הס הטתמס S~OU31 והסכיל מסער ליטול ר5ס061

 ו,ה עלמו לתועלת הים טהמסיר סמה כיון מסר, ל6 וגס נהגה דוס לו, לפלס תייג 6יגו ממס3עה"3
 כנכסי SD35 3(ס דומם סוכר 06 סדן כס סי' מ"כ rrruosh יוסף" 'יז3רי )ועיי עיי"ס קמתהגי,ממי%
 % סיס מכיון י6, ס"ק וככ"ט ז סעי' פמ סי' t"uosh כטוייע 6כל, ס6כל ומה הו5י6 סהו5י6 סמהקסתו
 סיס כמקוס 61פילו סררה, 1ה51י6 קימע6 רק ס6כל לע"פ t'nlhito 6ת %סתו סו6 מומל פירות (כות3הן
 עיי"ט(. 3, עט כתודות הריט3"6 סכתה וכמו %כול, פירות % יטמר %1 ל6מריס נכסיה למכורצידה
 מ"מ למטכיר, סייכת סהסקעס תסיס הסכירות ס3תוס 3הסכס סכתם טלמרות דידן 3גידוןוס"ס

 לסלס "יי3 סמסכיר 6ין כזה כמקרס 3כך, מעונין קינו ומסוכר 61כגי1 ע1.5 ליטול לסוכר מרסססמסכיר
 ס"ט(. 6ייר יג מיום הנד"ן כפסק (bSI 6מייכ מזה יהגה Dh ויפילו כלוסלו

 6מר סוכר ויה לכן קורס מודיעו %1 6%ת ר51ה טהטוכר וסיכך ח: מעיי סוף טי3 סי' SO"' כת3ג.
 ידו, על לעכב יכול חיגו כלוס מפסיד הממכיר סחין דכיון נר6ס (ס, סהגימ 33ית לדור ליכגסטרוחה
 eh ומיהו וכוי, הספיגס 6ת מסוכר רסיס b'so5 וים הזמן, כתוך 1י65 ק15כ לזמן כידו סכור היסו6פילו
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קפוממונות

 6דס מכקס סייחי מקורס הודעתגי קילו לומר המחכיר יכול מ6ד סמן 6יגו ככיח ליכגס טרו5סהסוכר
 ע"כ. וכו'. טיטכרנו מ6דהלן

 חייכ סריגו כמו "מסמור", מכסף pSn דסייגו סמילופי, כסוכר למבכיר הפסד טיס דירן כנידוןוגרטה
 כמונס. מכתכ כמה %ך סמכים מל6 עומר ממחכר כך דין, עפ"י לכך)המכיס

 היתם ססכוס מל נקיבתו ממטרת מוזם עפ"י ככימיים לתבוע בפטר 6י 30( וסעיף סחוזיס מזק לפיד.
 על להסתמך כתובע פכ6 למי עזרה לסוסיט ר51ה 6יט 1"כיסמ"ס 335.78(, )ע"6 מס מתס4סססתמטות

 )ע"6 טכוס" טמ6 כמגע ידיו 6ה מלכלך כיסמינם 61ין מירוס, מממת מוקלה סי6 סתכיעה כי טכ(ה,מוזה

 טמרי מכך, התעלמם 15.0009, סל כטכ"ד מסוכר חוייב סכו ט)פגיגו כתיק כיסמיש ווססיקת10.53",
 מס, מתטלוס ססתמטות %ורך סיחה הר6טון כהסכס הסכייד סכום מל נקיבתו ממטרת לכולס גלויהיה
 פיו(. על ממייכ כיהמ"ס וקין כטל זה הסכם 30 סעיף לפיוכ"כ

 על כפניו חתמו טה5דדיס כיון מכיסמ"ס, 13ררות כח קבל סוס סדין חכית טלמרות גר6ס דידןכנידון
 הדן הדין בית טל כוחו 6רוכות, ימיכות לפגיו דגו 61מייכ כיהמ"ם, כממלטת הסתפקו 1ל6 כוררוהסטר

 סר6סון וסמו(ס קייס, טכממון מגלי כל תורה דין ולפי מרסס, ptnoc ממס יותר יפס מתורס, דיני)פי
 - ממס טבעונות סוגלת סל הפסקה הכזוגה למרוה - ותקפים קיימיםוהנוסף
 מן מוכר ל65ת ר5ה % 6ס המוכר, 6ת לס51י6 (כות למטכיר טיט 163פן כ bp כ"מ סמ6ירי כתבה.

 סיס כמקוס וכלכד נדרך, ולהטליך בנית לו סיס כל לה51י6 פועלים לסכור ככדי לטס סהכגיסהדכריס
 י65ת ר5ס hSt )65ת עליז "סדין מי ומ"מ וכו', 1י5י4 ויג61ו סכע)יס rhi(' הדבר טיג'ע )כ ע))העקת
 הדכריס 6ותס דמי מתוך מקוס לו יסכרו ומס לכיייד מודיע לטס חיגו oht וי51י6והו, ככי"ד עליוקובל
 ע"כ. %. טוכריס טסם בכית ומנימים מחספי51י16

 ם6ילו כזס טכחוכ הגרפיט כסס מז ועמ' כו עמ' ז כרך ירוטליס כפס"ד נתכ6ר כגס מלכס מקור1.
 עבורו, ופרע 6חר וכ6 מחוכו, נפטר טסיה רק 6ל6 מפרעון מעלס גסגס הים bS מסלמו מיההנתכם
 , לעטר מייכ כמוכו oh כרגו המלך צית נלגמו כמו ליס קמיטתרסי מןין לפורע לפלס סגתנע חייכגכס"ג

 היחס כעלמו פורע סיס לסילו כזס כתוב 6ל6 פטור חכירו טל מוכו פורע קמרו 1)6 6, קל6 מקיןכגמי
 סמ5וס, קיוס סל התועלת לו 6ין כמכילו פרע ס6מר וכיון כע"מ, פריעת מלות סמקייס כמס תועלתלו

 מטלס סיה 6י4 תועלת כל לו סיתם ל6 כזס מסיס טל מוכות 6כל תכירו, טל מוכות לפרוע יכול 6יגוד6חר
 ליס. מיטתרטי ס"ז מסהפסד ומלילו (ס 1כ6 ומפסד לליכוד כמולך סוי למסיס מסלס טסיה וסחובנעלמו,

 מתחסכת 6יגנס וסיף כמכירות, סגכם ממזיק על מוטל ס6רגתה מס סעיריס מוקי (לפי דיזןוכנידון
 סמכרס, מטעם כך על מחוס מסמך לו 6ין oh כע"מ מכרס עכור סגכם 6ת סטכר סטוכרכטענה
 לסמזיר 66' מייד 6', על ממוטל ה6רטגס חוכ 6ת כ' וכמפרע עלמו, הסוכר על מוטל החוב כוסוכמקרה

 ליס. מיסתרסי מדין ם"ילס מה 6תלו
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 ירושלים - דיןפסקיקפח

 סר51ה 6מר סוכר וט %ן קורס הודיעו %1 ל65ת ר51ס סססוכר והיכף מ: מעיי סוף סים סי' סטי כת3ז.
 היה 61פיל1 ידו, על לעכם יכול 6יגו כלוס מפסיד הממכיר סטין דכיון נר6ה זה, סהגימ ככיח לדורליכגס
 טר51ה הסוכר oh ומיסו וכוי, הספינה 6ת מפוכר ר6יס להכיל וים סומן, כתוך וי65 ק15כ לזמן כידוסכור
 מ6ד הגון 6דס מכקס הייתי מקורס מודעתני 6י% לומר סמסכיר יכול מ6ד הלן קינו דכיתוייכנס
 ע"כ. וכוי.סינכרנו

 הפירות סוגלו 6ס 1spcn, על ומוסיפו סמטכע על מכירו 6ת המלוס 6: מעיי קסס סי' יו"ד כסו'יעח.
 המטבע להמ(יר יוכל קימת עד מיי כמו"מ ועי' וכרמ"ד: וכוי. התוספת סיעור % מנכה התוספת,מממת
 % לתת סהתגה דוקק והיינו ה( ס"ק עד סי' )ו3גתס"מ 6 ס"ק 3ח11"ד וכתר דגפסלס. 6עייג לומהלוס
 6ס 36ל מטמע, לתת התגס וה61 כלל עליו מטבע מס 6ין rhn לגמרי נפסלה הר6טוגס וסמטכעמטכס
 דלין 1ד6' עטריס, על המלך והעמידו דינרים כיה (סב דינר טהיס כמן מסיתה, מכמות סמלך פימתורק

 נותן סלינו 1ה1(ל ומלה כסקס כמו סהוזל רק עליו מטמע סס עדיין דה6 לו, מהלוס סמטכע רק לומבלס
 סמלך ססעלסו ע"י סמטכע הוקר 06 וכן י. סי' רב לחס כתמוכת סו6 וכן ההוזל, 6ף ססל1ה1 ס6ה רקלו

 nhlSo מסוס כמטכע דלין סמלך טסעלהו מחמת ההוקר 6ף טס%ס סמטכע לו )מלס ממוייכ)סמט3ע,
 המלך. סהעלהו קודס המטכם סל מסער גדול מסער י65 לך וקין סכסוק סער על לוין דה6 3ס6הס6ה
 ועי' כס, סי' ולוס מלוס כממג"6 )סוכל עס סי' חו"מ מהרסדייס 3סו'ית וכייכע"כ.

 ממג'"
 כג-כד מיי סס

 ועיי המסרסד"ס. ס3ו על כמולק מט סי' ~Shtn כגי ועי' קעו. וסי' רכד סי' ויוייד כס(, סיי רביתוהלי
 מ, סי' r~so5h ומ"כ י סיי ת"6 מהרי"ט וטו"ת מה, וסי' גם סי' כטסן ומהר"י קד, סי' הר6ג"חס"ת
 ללציך מסריס וסו"ת סכ, סי' מייג 5דק ומספם %, סיי מלוי לבית ומהרים קגג, ומיי ג סי' 6מתותורת
 סי' מ"כ מנס ופגי יז, וסי' ס סי' חייך ומעסה לג, סי' מ"6 מסריטן וסו"ת קכט, ומיי קטו וסי' עטסי'
 ד כלל r"posht 6 סי' ד כ% מו"מ ורדים וגינת כד, סי' יו"ד גועם ודרכי פכ, סיי  U)hSA' ר"מ וטו"ת15,
 מכהן מיים רכינו וסו"ת יכ, סי' 5דקס שמס ק5מ, לימוד גדולים ומוריס ג, סי' חו'ימ טהרן ופגי כד,סי'
 מתייס וסו"ת ד, סיי מו"מ לפריס כיח 101"ת קכ, סי' ר6ס וקרני עד, סיי יעקב זרע וטו"ת ג, סי'מו"מ
 עד. סי'חו"מ

 ועי' מ. מעיי עד סי' מו"מ הסלחן כערוך וכייכ ההל61ס, ערך לפי סגותן מ 6ות עד סי' יו"ד b"trn1וכתם
 6מר המטכע גסתגית כך כין 061 הסלקה, זמן 3תר ד6(ליגן הפוסקיס 3כל דמכו6ר מכ סיי סוף6ו"ת
 המטכע דכהוזל כתב סיייכ סיד מסה כקו"ש כמגס סס6%ה. מטעת המטכע כפי 6ל6 לו 6ין ססלו6הזמן

 כ6י% הוי דוה ס6מרוגיס כתבו כמסקל, פתת כ% כך המטכע סיהיה הממיר טק5כ המלך מירחמתמת
 עכשיו. סל כטויך מטבעות למלוה ליחן 5ריך ה61 זה מממת ספירות סוזלו ebc משקלופימה

 פחתו, 1ל6 גסכ6 כמטכע מוסיפו ל6 ט6ס כתם מ סי' ת"ג הרסכ"6 מסוית ר6סוגיס. כוס נחלקווככר
 hu כ% סר6"ס כסוית וכ"כ גרוע. hSst תוספת כ% מהלוס כמכוס מטכע מ16תו % מנותן הו6 ברורדבר
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קפטממונות

 קורגחדום עטרס היו סס6%ס וכטעת זס1כ, כל פטוטין עטרם מסכום כסטר טכתוכ המטכס לענין מסי'
 טסתייקרו, הע"פ מקורגחדוס סנטר מכוס כל ליתן לו טיט טוען וממלוה סקורג6דוט, והתייקרוכזסוכ,
 קורג6דוט, לו יפרע מטכס מקותו סלוקה כטעת יוקח "מיה המטכע כי ממלוה עם מסדין סר6'יטוהטיב

 כהוכחה. סקור6נדום 'o'hit עכטיו גס כי מטכע, היגוי כחן וחין סהלוסו, ממה פמות לו יפרע למסכי
 המטכע על תכירו חת סמלוס סר6כ"ן כטס קי סי' כיק כמרדכי וכ"כ לטון. כטיגוי ד סי' כטורוסוכך
 כחדטיס, פירי ד(ילי A"Ph1 כמטקלס וסיטגיס סמדסיס כטטויס ומיירי טעם כ6ותס סי51ח סמטכע לוגוחן
 סוף פיט כ"ק ויט"ט ס6, סי' מפדוו6ס מסרייס כטוית וכ"כ כ5ס. בכך 6ין סוי חריפותי ומממתס1חיל
 מתוספת. סיעור % טמנכם נפסל כמו דיגו סמטכע טסוקי כתב כ 5ז p"s המחירי 6מגס סו.סי'

 (rA סי' ומ"כ קי6 וסי' עכ וסי' סב סי' מ"6 מסרטיך וטפת תיק, וסי' תימ סי' ריבות דברי כטויתוכתכו

 מטכע למכירו טסלוס מי %ין כסתס מטבע לחצירו טסלוה 4י כין מיצוק טיט קעס, סי' מ"כ יעקםוטפות
 סך 6ס כי מייכ קינו כסתס ה5ס ט6ס סהל61ס, כזמן לפי,ערכס פלונית כמטבע לו יפרע טהלוסוסתנה
 כזמן סמטכע ערך לפי פלוגיה כמטכע יהיס טספרעון o)nh 06 נכל להר, טגהמייכ 16 טחההזהוכיס
 נזמן לקנות יכול "סיס כמו נו לקנות טיוכל מפרעון נסעת סי651 ערך לפי לו לפרוע מייכססל61ס,

ססתחייכות.
 ob מכרס זס וכעכור %גיס 3000  ממברתה oswln יידוי יריך  נ1~ל ג סי' מלוי %ית מסריט31טו"ת
 דמי בעד הנית 6ת למוכרת ולמכור למזור סתחייכס והקונס לכגיס, 3000 רסס גרוטוט 30 כעדבית

 טגטעת לס' כיגיסן, מפרט נפל סמכירה מזרת כעת ועתם לעגיל, oo~ 3000 גרו"וט oon 30ממכירה
 נקופן %גיס, 120 טוס סגרוטוס המכירס מזרת nps ועתם לכגיס, 100 סגרוטוט טוה סיסהמכירם
 25 סהס %גיס oh 3000 כי לתת ר51ס o)'ht טענה ממוכרת %גיס. 3500 כיוס סס גרוסוטטה-30

 גרוטוס, 30 מתקת כדי גרוטוס 30 כטטר כתוכ פלכך טוענת וסקוגה סמכירס, כסטר כתוב סכךגרוטוט,
 לכגיס, 3000 תקם לכגיס מ-100 ממות סגרוטוט ירד ס6ס לטוכתס,  סיס  לכגיס 3000 טסס סכתהומס
 סכן לפי %גיס oon 3000 גרוטוט 30 וכתכו גרוסות, 30 חקם %גיס מ-100 יותר סגרוטוט יעלס '6ohכל
 גרוטוס 30 לס תתן סקוגס מיד הכית לסו5י6 תרוה 6ס טהמוכרת סלוי ממריט והסיב סומן. כ16תוהיו

,otnStויכולה מכירס סי6 רזו י"ל ל,ס כריכית, דממזי ה16מר יחמר 61ק סתמתוגס, על הסטר כעל סיד 
 לכגיס 3300 לס טתפרע פקרס כיעסו פסק טמ"מ %6 טלמיס. גרוסוט כ-30 6לח למכור רולס חיגילומר
 סרס. סל מטפט לעטותכדי
 דיגו התגו כסלח ~eb וסמסרט'יך סמהרסד"ס גמשנו חפוי, היך ל6 טה61 כפי סמטכע סער סיגוי061
 סמיונ, ,מן טיווי לפי ימיה טספרעון %תנות טייך סיס טל6 כיון עס סי' מו"מ למסרטד"ס סתט,כ6י%
 כל סיטי, כ( טי6רע כדעתס מעלו טלל לע"פ סכ סי' מיק ולמסרסייך מתגו, כקילו זס סרי סחט %טפילו
 6כרהס )%' יעקכ 15ר כסוית וכתב מגין. לפי ססל1ס1 מס 6ת למלום סקוס פורע סרי כמפורס סתגוס%
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 ירושלים - דיןפסקיקצ

 16מויס וס%ויס fb, מסיס ססיווי כפי דח%ו על וקטן (מלטיס כמלוס קס סי' מפר6כ11ג6( הורוויןיעקנ
 D'Wh5t דכסלווס סמסרטד"ס עפ"י וסטיב רכית, %יסור ומוטטין כך כל סיע% פכית דל6 16גס6דמוי
 הדכר ותקי כזה, טיגוי על ;תר5ס דלה י"ל ח( כינוי, כלי סי165 מעת כמו סר6טון מעמדם על מעמדונעת

 ממלוה סיו ס6פילו כתכ ד ס" ילוז( 6ליס1 )לרי מקין יט וכסחת פוסקים. וטלר סמסרטד"סכממחקת
 טינוי כחטר מועיל סתנ6י 6ין ירד, כין יעלס כין פלוני, כמטגע יסים טספרעון כפירוט מתגיסוהחס
 מכימי מסוס דרכיו, ככל מטוגס תה"פ( )בטנת דס6ידנ6 כלירות מיוקר כי רגיל, דלהי הים המטבעערך

 על למוסיף תו לפתות 6פסר ט5י סומכיס והכל זסכ, מטבע וכפרע ויורד, עולס המטכע היס לחתורכיה
 ל6 סה5ס ג6מר ברור, תגחי מיה 06 גס וכוס טכימ6, דל6 מילה6 דסוי ודחי וכוי סמלממס 1ל%1ערכו,
 ע"כ. עליו. קבל עח התנחי כעת דעתו עלעלס
 עפ"י יכ ס"ק עד סי' סתומיס כתב המטכע, סגפסל עד מלשרוע סמייכ וסתעככ מפרעון (מן מגיע1ח0
 וכ"כ לתובע. ספסר גרס התטל1ס טכעיכונ לפי סמדטס, ממטבע לו סמטלס 'ג סי' פ"ט p~sסיט"ט
 בסי' )חך ק% סי' ומ"כ קיכ סי' מ"ח לסרן וזקן ס, ס"ק עד סי, מטסט וסער עד, סי' תו"מ חתיםכטו"מ
 6ל6 לקלס שריך 6ין מתגה סל6 כיון , הדו% סער ירד יזמן ונתוך דו% 250 למכירו כסלוס פסקקלד
 סוית ועי' ג. סי' nrrin מ"כ סטרון ומכללת ספרעון(, זמן עכר 61פיל1 כעת, טטוס הסער לפידולר

 כ"כ כסיג 6מגס המטכע. סער כגסתגה הדין סכן עט סי' חלקיך מהריס וטוית רבד סי' יו"דמהרטד"ס
 טכתוכ הזמן כפי לו גזתן מלעולס כהנו % סי' מסריט"ן וטוען י(, סי' מייק ומעכס ספוט, גטפרק
כסטר.

 חוט תטכ"ן ועי' ערך. לפי יטול וממס סרוומיס מסכון לעטות סיט סים סי' מ"ג כתטכיין כתכוכעיסק6,
 הפקדון, כעל על כולו סספסד מפקדון טכמלק כתכ קטו סי' ללטיך מסריס וכטוית כח. סי' hrrnסמטולס
 ומיי AD סי' מויימ הת"ס סוית ועיי פלונית. כמטכס לפרוע טס%הו 16 כסתם סקסו Dh ת5י המלוסומלק
 ס" יו"ד ס6ל מיס 1"1"ת ג5, סי' מ"כ יכריס ומטפטים ס, שי' 1Dh3 ומהריי קס, סי' רב למס וטויתמס,
קסס.

 (ס סכר ד6ס 5ט סי' ח"נ פני כ"ו"ת כתכ סוקרה, תו ס"כיר1ת החלה Inro ונמסך סנים לכמהונטכירות

 כ6ן חין יכל, כין יתייקר כין כטוס ססניס כלסריס
~b)th 

 ולמה כן טסו6 ספק וכלתי סתגריס דרך וזה
 כטועים.;עטוס
 מלב כגלל מטמעיתי  כיופן ירר סרירס  פיכר הסוכר כטענת 6מת סיס  06 כמכיר, טמריכר  יירןוכנידון
  ספני כנידון הוך דירן מקרס 6ך כטענתו, ממס היס fb ,כי מהמכס, התימת ככת 5פוי היס י%כלכלי
 שעגת %סיין

~h)th 
 מתגריי.  ררך ייס  כין
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