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 ירושלים דיןבית
 ירואיין ולבירור  ממונותלוית

 שהפסידשווזף
 1470-שע מס' ממונותתיק

 חריף ועוף שחר 7ffty ע"י א' א':צד
 ב' ב':צד

 הדיוןנושא

 משותפת עיסקה לביצוע וחצי, שנה לפגי לו שנתן הכסף את לו להחזיר ב' את תובעא'
 אותו מושך וב' מתעכבת, העיסקה אך פה(, בעל לו שאמר )כפי ימים" כמה בתוך"שתסתיים

 ולטענתו שונות, משפטיות בעיות בגלל פעם אף לפועל לצאת תוכל שלא לא, וגריה  ועור,עוד
 של הראשון מהשלב כבר בענין המעורבים כל מצד לב בתום שלא ועושק ברמאותמדובר
 הבית ומכירת עזבון, מנהל ע"י מנוהל שהבית לא' גילה לא ב' א. בחינות: מכמההעיסקה,
 של קיומו על אז שידע ב' של הודאתו למרות הרשומים, הבעלים ע"י ולא ידו על רקאפשרית
 העיזבון, מנהל של תוקפו פקע העיסקה תחילת של יום באותו שבדיוק משיב )ב' עזבוןמנהל
 לא ב' ב. למפרע(. התוקף חודש ימים כמה כעבור ורק בביהמ"ש, תוקפו חידוש אושרוטרם
 לב בתום סבר שבתחילה משיב )ב' בענין המשרביט בגלל בסיבון היא שההשקעה לא'גילה
 הראשון, התשלום עם הבית את לפנות בדבריו עמד לא כשהמוכר ורק בעיסקה, סיכוןשאין
 ג. ועוד(. עוד לו ולשלם בעיסקה להמשיך אותו שדחף זה הוא א' דוקא אך לחשוש,החל

 וכך הבית, של בכתובת כך זיופים, ישנם - לא' הציג שכ' - המוכרים של ובמסמכיםבתעודות
 אצל נקראת היא שכך ב' משיב הבית של לכתובת )באשר הבית בעל של הזהותבתעודת

 זה. לבית שניתנו העיריה מחשבונות באחד נקראת היא וכך עצמם, לבין בינם המקוםתושבי

 אפשר שאי אומר וזה כיי11אקף", רשום הבית ד. מזוייף(. הוא המדובר העיריה שחשבון משיבאי
 שכך, מכיון כלום(. מעכב אינו "וואקף" של סתמי שרישום משיב )ב' אזהרה הערת עליולרשום
 הרווחים את וגם בחזרה כספו כל את תובע והוא אמיתית, עיסקה כאן היתה לא מעולם , א'טוען

 שלפי ברמאות, שמדובר לטענתו ראיה מביא א' ברמאות. ב' ע"י נלקח כשהכסף ממנושנמנעו
 מישהו עם בית אותו על עיסקה על ב' של מצידו בענין המעורב העו"ד חתם מציג, שהואמסמך
 ראיות. כמה ועוד העיסקה, עבור כסף סכומי לו שילמו כבר וב' שא' אחריאחר,

 רוכש ב' א'. לבין ב' בין דברים "זכרון וז"ל: הצדדים, ע"י שנחתם העיסקה הסכם את מציגא'
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רמהממונות

 א' לכן ביניים כמימון מקדמה לתת וצריך והיות המערבי, הכותל מול הקתיקה בעירנכס
 המכירה. את ובהמשך הקניה עסקי לכל אחראי ב' כדלהלן! הסכם לפי 70.000$ סךמשקיע
 יחולק דולר מיליון מעל הנכס שימכר ומה דולר, מיליון 1 בסך ב' שקונה מהעסקה שיצאהריוח
 בין הנזק יחולק גם נזק ונגרם סיבה שהיא מאיזו נכשלה העיסקה ח"ו ובאם לא'. 1-40% לב'60%

 תשסייחיי. ניסן לחודש ד' רביעי ביום באעהייח וע"ז כדלעיל.הצדדים
 כמה שיבצע אחרי בקרוב לפועל תצא שהעיסקה טובים סיכויים יש דעתו שלפי משיבב'

 אחרי לא' העיסקה את הציע הוא ולהיפך, א', את ועשק שרימה מכחיש הוא בענין.פעולת
 משיב )א' ההוא בחוזה עיין א' וגם הנכס, את למכור הנכס בעל עם חוזה לו הראהש"המוכר"
 התבצעו ל"מוכריי התשלומים וכל בו(, שנאמר מה את הבין לא אך החוזה את ראהשאמנם
 גורמים בזה שהתערגו בגלל התעכבה שהעיסקה אלא זו(, טענה הכחיש לא )א' א' שלבידיעתו
 לטענתו וסבלנות. זמן קצת עוד צריך ולזה הביצוע, לצורך אותם לנטרל ויש שקלקלו,שונים
 176.000$ בסך תשלומים בכמה לו נתן שא' והכסף קיימת, שעדיין שותפות עיסקת ביניהםהיתה

 הכסף שלדעתו משום השותפות את לפרק רוצה א' ואם א', בידיעת עו"ד בפני למוכר שילםהוא
 הריוח מגיעת תביעת ועל בהסכם. שנכתב כפי מהנזק, בחלק לשאת עליו כך אם לאיבוד,הלך
 לו. שנגרם הריוח מניעת של בנזק חלקו את כשותף, תובע.מא', הוא גם כך שאם ב'משיב
 משיב העיסקה, בתוך היו שהם אחרי אחר למישהו העיסקה את הציע 1rr1Pnw א' שסיפר מהעל
 העיסקה, את שיבצעו אחרי מהם לקנות שאמור בקונה שמדובר יתכן אך מזה, יודע שאינוב'
 כפולה. מכירה כאןואין

 סובר א' שגם ראיה וזו ב', של גבו מאחורי בעצמו העיסקה את לבצע מנסה r~w עוד טועןב'
 לפועל. תצאשהעיסקה

 לדיוןהשאית

 מסויים. שאינו בדבר שותפות עיסקתא.

 השותפות את לפרק השותפים אחד זכאי האם לסיומה, מועד לה נקבע שלא שותפות עיסקתב.
 הפסד.בטענת

 40%, המעות ובעל 60%, המתעסק יקבל ירויחו שאם המתעסק עם המעות בעל התנה אםג.

 מהמתעסק. המעות בעל מקבל כמה הכל,ונפסד
 שבועה. המתעסק חייב האםד.
 שהזיק. בשותף גרמא חיובה.
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 י) ירושלים - דיןפסקירמו

 הודאה. כנגדהודאה

 דין. לבעל בשני שלישי שהואדייןז.

רנשדבה

 ח גיטין עמ' עפ"י ס"ס פ"נ (כיה והר6כ"ד הרמ3"ס נמלקו כמקומו מסויים סריגו ד3ר על נקנין הגהא.
 מל. דסקנין סט"( ופסק ד, טעי' רמ6 סי' כטו"ע הדעות טחי וסוכhb 16, 16 מל מקנין חסכ

  כרעת PDD ג סעי' סט מה וסטו"ע ת%, סטותפות eho  סר5טונימ (tpSn רסלב"ל עלוכסותמות
o"Jnloכ6ן סחין וסרמכ"ן הייכ פרד  וסוהפין  יסמין ntDnir הרמ"ח יכל  רי%"ל, מקנה 6דס טלין כלל 
 כסרמכ"ס קיי"ל ל6 טלהלכס ה ס"ק כגתה"מ וכתר מלס, ססטותפות ההולקיס הר6טוגיס דעתהניח

 ס6דס לפי מס וסותפין ס4מין כסטגות הר6כ"ד וכיקר סר6טוגיס. כל נגד ימיד6י דעת טהיחוהרמכ"ן
 U"nD ועיי  לעוטיסן, ירי יסרסו  כלימרת  טמליגו וכסס ע3דיס כדין 3קגין להכירו עלמו 6ת להקנותיכול

 המונק מללכה לעסות למגירו גפסו 6מד כל טסיעכדו טפס על הקג'ן הל טעו%  טגופס  רכלן טס"ס

 יחיד6י. דעת היה כערד, גופם סיעכדו דסתמ6 סרחכ"ד טדעת יג 6ות ד סי' כיה h~trn ועי'לסם,
 וונ6ותו המערכיי,  סכימל מול סעתיסס כעיר "(Db רכיסת על ככתב עיססס עטי  טילררימ דידןכנידון
  יט כמסמכים וקילו מסוייס, 3ית על כ' ה35יע כע"פ כדבור ורק מסוייס, כיח פורס ל6 כתובהסכם
  טסיך יימ כבל opntDo 6ת לתמס כ' יכול בכתב  סימכם אעפ"י נר6ס מריכר, צית ככיוסמתירית
 יכול עליו, סס35יע מכית 6ת רוכס מיה 6ס וגס עליו, סהלניע כית 163ת1 ווקף 1%1  כסכיכם,סגמנט
 המותפות עיסקת התחילה ל6 טכינתייס 1גמ65 3סכי3ה, סחר לבית ססוהפות עיסקת 5ת לסגות כ'הים
 והלך כלל מומט טרם לכ' 5י סגתן ומכסף כית,  w~h  3רכיט" מ6מ5יס המקיע ס3' %הר גסכלל,

  ססומפות. 6ת  סתמילס ככר 6י ע"י  מכסף  יכיתיית כ 16ת להלן עיי 6ך 6י. סל המלטה כידיעתולליכוד,
 כמס  לסטתתףי  ססיתפין כסירך PD :6" סעו סי'  וכטי"ע ה"6 פ"ר ו"ותפין "לוחין הרמנ"ס פסקב.
 חותן ויטיף מעותיו זס 1יכי6 מעותיו or יכיף נסתחפו במעות  Dh  כו,  למטתתף מכירי  ממין 6מר כליינם
 (ס סיכי6 סגיהס מיד סקגו לע"פ עדים והעידו סטר כתבו Dh 6כל סניהם. הכיס 6ת ויגביהו 6מדלכיס

 סל ומקורו בחליפין. גקגס המטבע טלין סותפין, געסו ל6 ועדיין קנו, % 3הן, ויסתחפו מ6ה ortמ6ה
 ממרדכי  בים פסס ג DD"  סם כסו"ע o)nh  h~nlo  כיתוף. ערך כעיטור ססוכ6ה הרי"ף כחסויסרמכ"ס
  סותפין. נעטו קנין 3ל6 3עלמ6 3דכור סגם קעו סי'כיק
  כטותפיס, דיגם עלמם לבין ס3ינס ודנריס  רין  לענין  בייתפית, גבס nup5 לכ'  מעות  גתן obn  '6נמלק
 מדין מועיל ס"( הסוהריס, כדרך גסנו  eh  סותפיןי  נעטו % כלכד 11slsn וססוייע סרמכ"ס לדעתו6ף

 סרמכ"ס ופסק קלמו. עמ' י כרך ירוסליס פס"ד ועי' כו לססתתף הכירו ממון  לחד בל  טיקגוסיטומת6
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רמוממתות

 מותפין כ: % טס וגמי 6 סט 3"מ גמ' עפ"י וט(, טו סעי' קעו סי' ו3סוייע סיד פיד וטותפיןסלומין
 עד לחלוק יכול 61יג1 מכירו על מעכב ממס 6חד כל ק5וכ, זמן עד זו 3טותפות מיעמדו ניגיהססהתגו
 סוף עד כסכר hSI כקרן מלקו ליטול יכול מסס 6חד 61ין סטותפות ממון כל איכלס עד 6ו Infoמיגיע
 מן חלקו נוטל וזס מסס 6מד טיר5ס (מן כל מולקים 6לו סרי זמן, למס קבעו ול6 סתם גטתתפוסומן.

 6ל1 סרי מפסד, כמ5קתס מיה 16 מלוקס דין סחורה onlhJ הים ל6 061 מלקו, גוטל 011ססחורס

 סדמי0. 6ת 1ח1לקיס אומסמוכרים

 טוו h"o פנו וטותפין לשחין סרמכ"ס פסק הרי המתעסק, סיס וכ' ממעות כעל סיה rhc דירןו3גידון
 ומותפו ומתן, כמם6 מתעסק לכדו סו6 כסרי מתעסק גקר6 ונותן סגום6 וזס עסק, נקראתהטותפות
 ק15כ לזמן עיסקא המקבל ימיר לו: סעי' קעז סי' יו"ד בתו"ע ופסק המעות. כעל גקר6 ונותן hclJטילינו

 כו. למזור יכול אינו סמעות וכעל סיום, כמלי טחוזר פועל כדין בו לחזור יכולסמקכל

h)hזמן כל לחלוק - ~קורס - 6' סל זכותו 61"כ זמן, ק15כ סיס ל6 ססותפות כהסכם סרי דידן מ3גידון 
 לחצירו מנותן כב: מעיי קעו סי' מו"מ 1ם1'יע ס"ס פ"ר וסותפין טלומין סרמ3"ס כתג טככר hShמירלה,
 כו למזור יכול אינו כחגות כו לימכ 16 לסמורם סירות 3ו לקנות 16 לסחורה פלונית למדיגם כו לילךממון

 סימכ כד 16 וימכור ספירות אותן מיקנה 6ו וימזור ססתגו למקום טילך עד סטותף מיד מממוןולסח(יר
 קם סי' מ"כ פליטייך 6לימיכ סטרייט למרן תטוכות כקוכן ומוסיף ע"כ. סו6. זמן סק3ע כמי טוסכחגות,

 סמכירס". 6מר עד כטותפות nttos גמתתפו כן דעת על "כי יכ:מעיי

 פ"ד (ס הרמכ"ס פסק הרי לס5יל1, אפסר 61י לליכוד סלך טסמקיע מכסף כל 6' סלטעגת דידןוכנידון
 6ין ססותפות ממון כלס oh ק15כ לזמן כסוחפות מגס לט סעי' מס מסלחן וערוך טו סעי' מס 1ט1"עה"ד
  מישתתפי  יצפון  יופשר כיון ס(מן, כלס ל6 עדיין oh 6ף לעסק ממון עוד ליחן להרגי לכוף יכולס6מד
 מדיין כרכרי לסלן ועי' טותפות. כ6ן מים כ' לטענת גס הטותפות, 6ת לפרק 6י רם6י 56לגו וה"הכפס.
 מליט"6. גולדטמידטהגרייט

 חגמיס תקנו 3: וסח 3 קז נ"מ גמ' עפ"י קע(( סי' יעד )1ט1"ע ס"3 ט"ו 1םותפין טלומין הרמכ"ס פסקג.
 נ6מריותו מיינ ממתעסק וסרי obtSO נחורת הממון ח5י ימיה כסן למתעסק למכירו מעות סטתןככל
D"Dhסח5י גגגכ 16 6כד 061 סמעות כעל כאחריות ה61 והרי פקדון כתורת הלמר וסחטי כלונס, מלכד 
 תקנס ולפי המעות. כעל סל מרויחו 06 סח5י זה סכר יסיה ולפיכך לטלס, מייכ סמתעסק 6ין מפקדוןטל

 גוטל סמעות כעל גמ65 כן קומר 6תס ohn כמוס, ל6מ5ע הממון כל טל התפסד 16 מסכר טיסיה h"hזו
 מעותיו מפני סקרון סל כחלי לו טורם המתעסק (ס h~h כלוס עוטם 61ינו פקדון ממן מעותיו ח5ימכר

 מעות ספתן סכל מכמיס תקגו ועוד מס: וכה"ג וכוי, יעטו וסליך רכיה, 6כק לידי כאין וגמ65וססל1ה1
 תשי, טוס כיניסן סרגו ול6 יוס ככל עמלו סכר לו ליתן ר5ה 1ל6 מותירו 16 ופחתו בהן pDUnniלמכירו
 061 וכו', הממון כל ריומ סתות מסם הפקדון ריוח טליה פקדון מל המלי כקותו המתעסק סכרסיסים
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 ירושלים - דין"סקירמח

 סתות לו ויה מקס ממעות סחטי מפגי הפחת כחלי חיים ה51 טהרי הפממ, סלט ממתעסק יפסידפמתו
 הפמת. סליסי סגי יפסיד המעות וכעל טליסו, ספמת מן עליו סגס6ר נמ65 פקדון סל החלי כ16ת1נסכרו
 הסכר, רכים סמעות וכעל מסכר מן חלקים טלוסה ס"תעסק ביטול סחנו ס5ס רכותי הורו טס:וכהיה
 יפסיד מפסד oc סיס ob לפיכך מלה, כתורת רכעיס שלוטה פקדון כתורת כ%ד המעות רכיעגמ)6

 כל מליט סהו6 רכיע וסלים רכיע סמעות כעל ויפסיד הרביע פליט פמות ההפסד רכעי סלוססהמתעסק
 וכו'.שבפסד

 כיגיהס וההפסד הסכר היהיה כפירוס סהתגו 16 כסן, להתעסק סתם למכירו מעות סגותן ה"6: טסוכפגז
 וירקה הממון, מקלת 6כד 06 טכי6רגו כמו טליט סמתעסק טיטלס צהורה מי ים הממון, כל 61כדכטוה

 טגתעסק סכרו כנגד כ6ן לו פומתין טלין 16מר 6גי ולמס וכו', מלוס כתורת ~hlo ממקס מקלס סהו6לי
 ירקה סכרו יטול % 6ס סנ6מר כדי כלל פקדון כ6ן נסקר 1ל6 פקדון סל המלי כל 6כד טהריכפקדון,
 נוטל. כלכד המלוה מלי טמריכרכית,

 סל6 וידוע גדול olb המקבל 16 סגותן 05 וכהפסד, כלגר פלגך כסטר כתוב 06 כה: מעיי טסוכטו"ע
 ו6ס כקמריות, מלקים סני עליו סיק3ל הריומ חלי יטע 6ס קמר למיתר לותו דנין רבית ליסור עוטםהיה
 טל5 ס5מריות מלי 6ל5 עליו יקכלל5

 יטוי
bSh דל5 6מריג6 כ5יגס 6כל הריומ, סלים prnnth כהכי 

 ריומ בו יס ו6ס תגלו, כפי המלי יפסיד ספסד יס 061 רצית בו טיט סטר והוייל כפסטיה לסטרךדייגיגן
 תתקיד. סי' מסר"ס כס"ת וכן הטור, ססכי6 הרמ"ס דברי והם ע"כ. כלוס. יקבל%

 המתעסק סיקכל 11 )ומלזקה 60% והמתעסק 40% סמעות כעל ~slw ריומ ימיה ehc ססתנו זידןוכנידון
 הס מסמעות ט-40% גמ)ח לסתעסקותו(, סכר למתעסק לתת כדי מסתמק עסו המעות, מנעליותר
 עלמו על ליטול )ריך סמעות סכעל סדין מן המעות, כל לכדו ו5ס ס"ה, פיו הרמכייס סכתכ וכמופקדון,
 60%. דסייגו מסחר, 5ת למתעסק ולבלס הפקדון מלק כל ספסד5ת

 5: מס כטכועות מטנס עפ"י Db 6" 5ג סי' וסויט ס"5 פייט וטותפין סלומין סרמכייס פסקד.
 כחסכון p1p1 % טמ6 16 כמ"מ מכירו טל סמ6 ספק כטענת מדכריהס גסכע מקלו 6מד כל וכו'כולן השותפיי

 ר15י סמעות כעל מנכסי טיקתו מה סכל לעלמן מורין ס%6 מפני 11 מכועס ושכמיס תקנו ולמססכיגיסס,
 כדי ספק כטענת סכועה סמייכין הכמיס לסס תקגו לפיכך תותנין, אוסטין סטורחין מפגי למסה51
 61מוגה. כלדק מעסיהן כלסיעסו

 6יגו מעי, 5דס דלין מזקס להנתכע טיט כיון כרי כטעגת 6כל סמ5, כטעגת דוקק סם כנתה"מוכתב
 כטעגת 6ף סנסכע מכוער סכמרדכי סס ינמק גחל )ועי' nDiO סכומת רק ממורה סכועה לסטטיםיכול
 כסנתה"מ(. משמע יכ DD" כסוייע 6כלכרי,

 וטוען כקרן ספסד יט Dh 6כל סטותפות, כטבועת 6ל6 המסגם סכועת תקנו טל6 סגמהיימ סס כתבעוד
 היה 1ל5 כהקפה סגתן טוען ו6ס , סטומריס טבועת hnttlth1 סכועה עליו יס גניכם ע"י כ6טההפסד
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רמטממונות

מ"מ מטר כל6 להקיף רטות נתן ו6ס ועריס, סטר 3ל6 ליתן לו דלין סטר להרקות ממוייני לגסותהיכול
ליתן רמות לו סיט  6ף  ~פי  יופו ליטכע ממוייכ ממסומר כג סעי' ר5ח כמיי כמו כסקפס מנתןגמכע
 דכטכועה לימכע, ר51ה סחיט 16 יודע חיני טוען 6ס דרכגן למכועס ד6ורייתח מנועה כין וגפייםלרמו,

 מטלס.דאורייתא
 סיגו סכר מנוטל כיון ה6ס טרמו, סכר סגוטל כמתעסק גס הטותפין טכועת תקנו 6ס הפוסקיםוגח)קו
 ופריטם וככ"י 6 חות טס מיימוגיות הגהות עי' לססכע, מייכ ס"פ"ה תו להטבע, מייכ סיגו סיתרמורה
 ) ועוד.סם

 ממעות ממגו טגטל וגמoStnnn 65 אותו רימס ם4מתעסק )ו סגתכרר טוען המעות ט3על דידןוכנידון
 ככרי, (חת טוען hloa מכיון חך הגיל, סנתהיימ מכתב וכמז הסומריס, טבועת כ6ן יט %אורסכגניכם,
 סם"ך כדעת לז p"D עב כמיי סכתכ וכמו כרי, כטענת ססומריס סכועת סחין סוכר עלמו סנתה"מסרי
 טכועת וגס לו". "טנת3רר כרי טענת טוען המעות כעל הרי וכקן מעי(, 6דס 6ין דחזקס קטו, ס"קטס

 כיגיהס הסכימו סתרי ועוד r5rr10 הגתס"מ מכתם וכמו כרי, טוען סמעות מבעל כיון כ6ן חיןהטותפין
 וח"כ התעסקותו, על הסכר כמקוס מזה הסכימו ומסתמק המעות, מרעל יותר 3ריומ יטעטהמתעסק

 היתר. מורה כוס טלין כיון הסותסין סכועת כזה טלין כהגמ"י לי קיס לזמר המתעסקיכול
 הכהוגת כמס לט סי' הלפס הלכות כינס מס6מרי רב עמ' מ חג6,וכרך עמ' ( כרך ירומליס פס"ד עי'ה.

 דמותפין נטותף נחמרו % וגרמך גרמי דדיני הגרמך, 6ף חייכין דסותפין סממכריס גדולי ועודעולס
 לו מגרס הפסדים לקלס מייכ ודאי כפועל דיגו ס6ס ו"5"ל , כגרמך חייב וסומר ל,ס ,ה "כר "ומרינעטו

 לעכור. אריך מהיה מה עכר טל6 כךע"י
 למי דומס דגמ5ח היי פ"נ טו"ג הרמ3ייס וכתב פטור. 3טעורי4 לו והודה חטים טענו כ: לה ככ"ק1.

 כלוס. ליתן חותו ממייכיס כי"ר טלין כידך לי 6ין יאחר לו 161מר כידך לי מגס ככיייד למכירוטימר
 וכן דמי. עדיס כמאה כע"ד דהוד6ת פטור, סטעוריס "ל עריס ים ד6פיל1 יכ סעי' פמ סי' הסו"עופסק
 ט6יגך לי ודאי אומר והלה מגה לך 6גי מייכ 6"ל ס"ס קלס סי' מהריס מו"ת עפ"י יח סעי' עם בסי'פסק
 סגריייס למרן תמוכות קוכן ועי' לו. ממל כאילו דהו"ל חייט, מהע כודאי מיודע D"Uh פטור כ5סחייכ
 מו. עמי י וכרך 15 עמי ט כרך ירומליס ופס"ד קג6, סי' מ"כ שליט"א6ליסיכ

 יפ לפרע  תנותן (רכיי פפסי בפירי וי"ל יייפפ,  מריין  nlDnICO בי  כלמפרס דידן כנידוןלפי"ז
 כתחילה טככר מטוס סתמילס % כלל ססותפות יי  ליפנפ 6ך נרמץ, כג(קי נס כ' מייכ 61זסטותפות,

 גרמך, ג(קי לתבוע יכל חיגו כרמאות, ממגו לקם ט3' מכסף 6ת תובע והוא רמאות, מעמה זההיס
 וג(קי גרמך ג(קי מכ' לתבוע יכול 6' 6ין לו, כמתל דהוי 5מיי3יס 6ין הודקה כנגד שכהודאהומכיון
 3טותפין. ח% 6ותס ממייכיס l'hc הריוממגיעת

 לי יעיד לח ח3ח ם6מי כטס 16מר אלעזר רכי דתגי6 אלעזר כרכי ד"מר רכ h~b 6: כמ סגסדרין בגמיז.
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 ירושלים - דיןפסקן

 6לעזר כר' 3ר6סון סליסי דפסיל 371 ופרם"י וחתנו. 31גו הו5 לי יעיד לh~h 6 5חי 3ן ומתגוכך 31ג1ה61
 ליה טלמ 5: קכמ 3"3 וכגמ' וכו'. כוותיה הלכתך לית ומיהו כרטון. מליטי וכ"מ פסול 3טגי סליתיד6מר
 לח 3טגי טליסי רס3'יס: ופירס 3ר6טון. 6ף 6מר ור3 כסר, כסגי סליקי ה%ס חמ6 3ר יוסף לר3 535רי

 דכטר. הכ6 למימר 6י5טריך להכי פסול עני דסליסי כסנהדרין למ"ד ד6יכ6 ומסוס דפסול,חסכתן
pDD1וכו'. רסני סליטי 561"ל כסר 3ר6סון סליתי ולעולס 3: מעיי לג סי' וסו"ע סיד פי"ג עדות הרמיקס 
 וכו' מדר3גן %6 פסול ד6יגו וי"ל להורוה. ר16י וכן וכרמ"ח: פסול. 3ר6סון דטליסי וי"ל טס:ו3סו"ע
 מדר3גן. b~b פסולים ליגן גמי ה6ס דקרו3י וי"ל זו(, סיטם נני6ור ח 6ות ים סי' סגסדרין מזו"ננ)ועי'
 כרנ6 ה%ה סחין מפסקו וה"ג כר"ת ודלת ורס3"ס, הלי"ף פסקו וכן כר63 ר3יגו ופסק סם: וככ"מע"כ.
 כתגי טליתי 36ל פסע, דטליסי דפסק מ6ן ו6יכ6 סם: וכרד3"ז פסע. 3ר5טון סליתי דחמר כר53ל6
 פס"ד ועי' 5, סעי' קמט סי' r"9osh כתו"ע סרמ"6 *סק וכן 6לע,ר. כר' דפסק מ6ן דליכ6 כסר,לכורע
 רסג. עמ' י כרךירוטליס

 לוין. דובאברהם

ב

 עיסקת סל הכיגוע על hlnb~ 3' ו5ד 3עיסקס, כסף מטקיע 6' ס5ד' כתור סנדדיס תעטו 3הסכס6.
 פירוטי והמכירה,הקניה

r~c 'hlnh 6מהיה מה העיסקה. כל עם ניחד ל6ינוד הכסף 6ת לאסליך סל 
 ל5 והעיסקה 3טמוגות, כל 3לי לערני 16תס גתן וonlh '% '3 גחן 170.000$, המקיע hC' ה61כ6ן

 תמ53ע. מהעיסקה וקיוו ליפו סהנדדיס לזמן מעכר הרכה מ6ד, ר3 זמן מעכר למרות סיום, עדגעסתה
 כמזרק. כספו כל 5ת לתבוע th~r ס6' גרטהלכן
 טו"ע עי' המנהג, לסי מקוס 3כל כמקורל לגהק קריך העסק 6ת לנהל עליו סק3ל טטותף ה61 הדין3.
 קטן 3סכוס גס - תסלוס כל על טעה  ערכות ים  ניידי ד% נכסי סהקוגיס כ6ן והמגסג י, מעיי קמוסי'

 ונפרט ערכית, כלי כסף טתגיס %1 יוסרס, סערת ע"י 15  לטמיןי  ילך ל5  ססילמו  טסכסף -יחסית
 וכקן המנהג, סכך מסמע ההתמיינות, על ערכות ניתנס 6כן לכעה"3  ישויר  יבין  יבמווי זהבמקרה
 וקריך rth~nb הו6 סותף סהו6 וכיון פסיעה, הוי 6,סרה הערת וכלי טובה ערכות 3לי הכסף 6ת גתןס3'
 6ס רק ,ה ו-60% 40% הכסף 6ת ימלקו הפסד ס3מקרה 3הסכס ססיכמו ומה %', הכסף כל 6תלטלס
 סיכמו. ס"ס מה לפי יחולק 16 הפסד קרה 61מייכ כמגסגנהג
 OID~tC הל' סתמ"ח עי' סטותפות, 6ת תיכף לפרק מותר כדין,  ""5  מתנהג  שסיני הכותף רוקה 6סג.
 ממונו. יגיל הפירוק 06 ספק סוי 36ל ממוגו, לסגלת הטותפות 5ת לפרק טפסר מינה 053 ג מערספ"נ
 15 למכור, ר51ס ל5 63ס 161 למכור גריכיס ס6ז הספיר הזמן 6ת לו יס למכור ע"מ טקוניס ד3ר כל36ל
 סגכנסו מכיון ל6', כשידו הכסף וממזיר הסוחפות 6ת מפרקיס סתסיה, סירס מקיזו מוכרט6יגו

 % כודויי וכקן 5. ס"ק גה סי' ס"ך עיי דע3יד, כמקן הוי ל6 6וגס ע"י 61פיל1 רגיל, זמן עללהתמיינות
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ר1אממשות

 סטותפומ. פירוק מדין וזה לפרקו, ויכול לטותפות נכנס hS סעסק'ועייז יקם ,מן מרכס כך סכלחטרו
D"~htסוי טסיגס מייכ טהו6 מהיון 5י, כידי קינו כ3ר כהכסף 

 כ6י~
 לפרק ויכול הנתבע 3יד מכסף

 ממרגיל. זמן יותר נמסך ט,ס מכיוןהכותפות

 אייסלר.מורדכי

 היתה סכך עלמו סת31ע מטענות גס מדרור כיון הלכות,טוהפין עפ"י לדוגו טיט גרטה טלפגינו כנידון6.
 כטגייס וכן 08.12.09( )מתקריך 28 כסעיף הר6סוגיס סתכיעס כסיכומי מפורס ,ה ד3רעסקתס.
 לם1ן גס 30. כסעיף 03.01.10()מתקריך

 מחוז"
 עיסקת סל לכיוון מורס יחולק" 'יסרווח D1ptn" "6י

 3עת הדכריס מבמעות גס סיתס וכך מותכות, סל עסק סן5 דסגידון כע"ד סודקת כ6ן דים וכיוןכותפות.
 זו. לעימקס לההיימם ים כך דרק ודקימדיון,

~'Dth
 למדינה כו לילך ממון להכירו הגותן ס"ס: פ"ר וטותפין מלותין 3רמכ"ס מפורטת כ11 טותפות סל
 מיד הממון ולהמ,יר 3ו 1lrnS יכול 6יגו כמגות כו לימכ 6ו לסמורה פירות 3ו לקנות 16 לסמורהפלונית
 טק3ע כמי ס,ס כחגות, טיסכ עד 16 וימכור ספירות קותן טיקגה 16 1יח11ר מהתגו למקום טילך עדססותף
 ססחורס 6ת סטותף O)p % דעדיין ד6ע"ג למדיס ubinn כ3(. סעי' קעו סי' u~lcs )ומ631 ה61,מן
 3גידון ס"נ וב"כ הסוחפות, לקנין נחסכת להכירו ממעות דנתיגת וטעמו כו, להזור יכול מממון נותן6ין
 סטותפות. מעסק 3ו לחזור יכול 6י 6ין ל3' ממעות 6ה 6י דמטנתןדירן
 לתבוע יכול 6יט גס 11 הוכמה מרלי 6ך (elpr, היו סלכן לסוכימ 6י חייט מכי הגזקיס 6ת לתבוע כדי3.
 סממון. כל כלס טק3ר סוכחס כידו ס6ין מטוס ססומפות פירוק6ת

 וגס bnc, %6 6יגו והתודע 31רי, מומזק 6101 סממון תכלס ומן נזקים סתיו מן מכמיט מ3י דידןשידון
 ממון. לס51י6 שידו 6ין כרי היס6ס
 כך, לדון מקוס 6ין סתו3ע, מהמקיע הקרן מסך 60% על ט,כותו 32( )סעי' סתו3ע 3ייכ טטען מסג.

 מופית יוכמ 6ס ורק 3יגיהס, טנקכע סומן תוס לפגי ססותפות 6ת לפרק nt)ro 6ת לסוחף ס5יןמכיון
 ל6' להחזיר 3' טעל יו65 ולפיו סכיגיהס, ההמכס DS' ס;וקיל 6ת לחלק ים 6, רק נכשלהססעיסקה
o'D31hהסמקעס. ממכוס למוז 

 מלכתחילס קותו רימס hl~c סגת3ע נגד סטעגה ''onlh על טוגות. טענות מופיעות התביעה ככתבד.
 11 שעיסקה להוכיח סתוכע 3"כ נימס עוד סמ6. מכם רק 11 טענה התושע טען סדיון שסעת סכ3רהרי
 העו"ד, מטעס מקטועיה סחיעה 6כן כ6ן טסיתס יוכמ oh גם זס כעלן מוגזמת. מק15עית כפחיעסלוקה
 משע כקטר כ' סל מסמרית מק5ועימ רטלמת 5ו onCh של נידון קיימת כי לסוכימ התו"ע על נעטלעדיין

 6י קורעת, סכתו3ה המילם ט% כתמום 610 העסק שנידון וכיון מעו"ד. דעת מוות על3הסתמכוהו
 ססוחריס ל6נסיס וקשישת טמותכות 3סוכחות רק bih:1f קסמה להוכימ 15 זו 6"מה להעריך6פסר
 : מפולפלות. עסקונות סוג163תן

 ועפ"י סריגה סותף שגדר םה61 יוכח טל6 זמן כל פטור סו5 עדיין טותפות, חל כעסק סמדונר כיוןה.
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 ירושלים - דיןפסקירוב

 לסוכימ סת31ע טעל סרי למעטיו ססכיס סהח31ע טוען סהגתכע וכיון י, מעיי קעו סי' 3"1"עהמ3ו6ר
h~cנסו"ע(. )טס למעטיו הסכים 
 למען גס ע3ד העו"ד ד"ת אעפ"י סרי סטותפות, נכסף גטכרו מעו"ד טל טסירותיו כיון סגי מ5ד 5מגס1.

 ל6י. גס טגתמייכ הרי פסיעותו מטוס גתמייכ הו6 06 61"כהתורע,
nhr.לפי סדנים מהערכאות )בסוגה ד"ת עפ"י הכיטומ ססתחייכות הרי לעו"ד 3יטומ סקייס מכיון ועוד 
 על רק %1 סכימות 6ת לתבוע ד"ת עפ"י 6' סל זכותו %1ן הסותפיס, כל טל זכותם סי6 מהוזה(ע5ס
 (1. כסתמי1כות ככלול מס כל על bSh ההסקעססכום

 3טותפוה התמיינותו מטוס 3' מיינ 6"כ גכסלס, יהעיסקה סוכם( % עדיין )ולעג"ד לבי"ד יוכח %106ן
 לערכאות לפגות יצטרך, eh וגס מהכיטומ, ומן מסעו"ד הן ססתמיי3ות מ% 6ת סטותסות כעדלתבוע
 %"ת. 'thes לeh 6 בי"ד מיהרעסייי
 גכסלה טסיך לסוכימ )ריך וגס גכסלס סהעיסקס יסוכיח קודק מייכיס 3י 6ת להייכ טיוכל1 נכדי גמ65ז.

 eh 61פי% הכסלון, 6סס סומר נתור 3י h~h מעו"ד טל6 לסוכימ צריך ועוד מקצועית, קטמהמטוס
 אפסר וכלתמתו גכטלס סהעיסקס יוכרע Oh מעו"ד 6ת למייל כדי 5כל מעו"ד. על טסמך סי65סמתו
 Dh %ן סעו'יד, מטעם סכטל1ן על סהוכמות סל המומלט רו3 גסותו התכיעס הסיכומי לתובעו.יסירות
 מקוס יט 1 כקות סכתכגו מה סלפי סרי אטמתן על 3י 6ת לתבוע וסיט גכטלס טסעיסקה יכריעסני"ד
 לתנוע nlDnlcS ממוי3ותו מטוס וסן המופקע( )ממון ס"ומפות ממון על ס6יסית אחריותו על מןלתובעו
 סע.סקס. כל ערך 6ת ומהניטוחמהעו"ד
 וה3יטומ העו"ד 6ת לתכוע למיינו 16 איטית סגת3ע 6ת לחייג ס6פסרויות קיימות ס3י"ד לפניוכאסר
 מידת 6ת )קבוע מומחים יכגס1 מסניטומ לתביעה יניע סדנר! ט6ס וכהכרם הכעל, ססכוס על")ו

 להעדיף דים גראס %ן 3י. סל כסוחר סכסלון ומידת 'העו"ד מקנועגות נעגין כרכר הטגעיס טלס6מריות
 ומערכת חוו"ד עדיפות מטוס ימי 1ל1 6%סוגס ס(1 ססכרעס 6ת %ין סקרוכס כפטרם ספמותלכל

 (1. כעסקםמק5ועגיס

 6ייכלר סגר"מ מדיין כב' ומכ"כמ.
 טליט""

 ממגסג טינס טכ' מטוס הטותסות 6ת לפרק 6' סיכול
 סל' כרמכ"ס מגס לכעס"כ, טטילס התטלוס כעד שסרס סעית 16 טוכס ערבות לקם סל6 3כךהסותפיס
 המדיגם ממוסג יסגס ל6 3סתס חנירו עם סמטתתף כג13: ' סעי' קעו סי' וכמ"ע ס"6 פ"ססותפין
 טסמוכריס מער3יס מעתיקה כעיר 3תיס 3קגיית סמדו3ר דירן 3גידון ולסי"( וכו'. ססחורס""כ6ותס
 נפסס, על 3ורמיס ומיד ס6מרון הרגע עד ממכירה 6ת מסמי4יס כך ומסוס גפרות כסכנת כסמסתכ;יס
 גמר לפגי ממערכי 6זסרה סערת 6ו ערבויות מיהודי הקונס ידרוס 06 סמורהיי ט"כ16תסמסתכר
 ערנות סיקמ מס' דרס ל6 5י וגס כעצמו, ויסתכן סדרר יוודע טעי"כ מסוס המוכר לכך יתנגדסעיסקס

16n1Po גנית נדיין ונס ספית, ופיטי סמפתמ מסירת 6ת דרס רק הכפף, המורת, מסמוכר מסרס 
 מסכיך ומס ומד(. מ6 סי' 36וסכ טמ61ל ד3ר ושו"ת ח מעיי 'ז סי' סו"ע )ועי' זו O)~D 6' העלס ל6סדין

 כמכירה ססתעסק 1DSnho ס6יט עס נעס"כ ע5מס זו כעיסקה סעסס מסססכס רסיס שליט"אהגרמתן
 מסתכן ל6 ו3עס"כ כמוסו, ערכי עס סיס זס סרי מתקימות, ערכויות כעס'יכ גתן הסכם וכאותול3י,
 מגסג 06 גס ועוד, וכנ"ל. היסודי, סקוגה %ין סערני יכין 3ססכס מחל"כ סדרר, גודע היה 6סכנפטו
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ר"גממונות

 על טסמך לטעון 3' (כ6י זס כמקרה התפקס, עמור -והרס סערת 16 ער13ת לקבל זו כסמורההמדיגה
 ממנהג מיגע ול6 0עוייד, על לסמוך סמדיגס מנהג וכך Ath7S, מעו"ד טל תפקידו זס טמרי טלו,העו"ד
 13ה.ממדיגה

 ו6ינגו, 6כד לערכי ממולס ממכסף טען טסהוכע מכיון גרפס סטותפות, פירוק סל הטענם ו3ע5סט.
 מפירוק טותפות, פירוק סייך ל6 736 כהכסף כז0 כחופן סנת3ע', כחממת סגי(וק כספו 6ת תובעולכן

 כסיס על סיתס ססותפות כסרי כקיים, תלקו 6ת תובע וסמותף קיים ססותפות כסף כחמר סייגוטותפות
 קייס ססמקעס מממון מלידו טוען טסגתכע D"~ht וזיגגו. וזס טניתן, סר6סון מבממון מקנין 16הממון
 6כד טסכסף סתוכע הודקת קיימת ז0 נגד 6ך זכות, ים סלתו3ע כע"ד סודקת לנו ים 61"כ נלכד,ול6
 prnlno. מיד ממון מ51י6ין 61ין oh~ln כנגד סוד6סוה"ז
 לתובע יט זו הוד6ס עפ"י מנקנה(, )מנכם ממורס חל כ15רס סייגו קייס; טהכסף מנתבע לטענתוגס

 סכרך ם6ין ודקי Ssh וכוי ססמורס מן נוטל וזס ס"ד: פיד רמכ"ס שי' 3סמורס, מלקו 6ת לתבועהזכות
 (כות סנת3ע מל סודקתו עס"י לתוכע 6ין 61"כ סוחפו, על ממון מל 3ת3יעס הממורס 6ת להמירשיוכל
h~hסגכם על bSt קעו סי' 3סוייע כת3 מהכירו, 6מד סמותפות ממון תטעין כטטותפין, וגס ממון, על 
 (ס נסתתפו oh כגון ל6, מכיתו לטלס לסמתעכד Ssh טגחתתפו סממון כגוף רס"מ ם16מר מי דים 1סעי'
 מכיתו. סמ6תייס לבעל המגה 3על 4יסיס 6ומריס ל6 סכל ונפסד 3מ6תייס of1כמנס
 פירוק בו וסייך 3יד הכסף נהמכ ע"כ  יעילי מסוס מייד טסנתכע מכיון טליט"6 סגרמ"6וממ"כ

 סמותפות סל סממון תם~ס (ה סרי מסיגס, מה על לטלס 3' יתחייב 6כן ehc להדין, זכיתי ל6המותפות,
 לפירוק? עוד קריך ומהע5מס,
 זמן כמיום כמוה (tS'Dht D)th למתוכנן מעכר מעיסקה קילס (מן טה6רכת סליט"6 הגרמ'י6 ומש"כי.

 ים כנוגס ר15ייס % עיכו3יס כגלל היחס תמן הארכת ס6ס גראס לפרקו, סמותף וזכותהמותפות
 לפטרות על דובר כססכם שהרי ססותפות, זמן לסיום 1ל6 3עיסקס" ספסריים "הפסדים כתורלההטיכס

 ס"ה עפ"ד סרמכ"ס למון ומשמעות לעיסקס. גכגסו כן דעת ועל 604( - 40% ימלקו )60( ספסדיסמל
 וכוי לילך וכו' ממון סגותן עיייש: הימידס, 1nro קביעות h'o הפעולה rb פעולה, כמותפותס קבעוד6ס
 כמו "ם(ה וכו' סיקגס 16 וכו' שילך עד השותף מיד הממון 1לסמ(יר 3ו למזור יכול 6יגו וכו' לקנות16

 סו6". (מןמקבע
 קבס %1ן ררות, מגיס להממך וט3עס  ררלמ  לייסוריהן  יתלויית  לריין 3עיסק6ות דהמ5י6ותועוד,
 וק"ו סומן, כסגת6רך סטוהפות לביטול דמוכח hllnlhלקרוע

~pD'P3 
 לוגם כ6ן לומר מייך ו% (1. כעין

 6ת טיו5ר התגאי 6ת מם% כטס61 16 מחלות 6ת לי15ר 5ריך כמה61 רק ג6מר סוס כיון עכיד דל6כמאן
 ס(מן ענין כל 6'יכ סומן, על תגאי עסו ל6 והם הקנין עיקר ע"י ג51רס סכ3ר דנן כשותפות 6כלסמלות,
 6ת ביטל ל6 דס6~מ 6מרינן כ,ס טעות, תסה יסים רכל5ייס  מינין, ע"י  ייתתייכ מיוכיו מתוך 6ל66יגו

 ל. 6ות יז סעי' פ"כ קגיגיס דיגי פתמייח עוד ועיי יג, p"D ט"ו על רלז סי' יו"ד מכסף גקודוה עי'סמלות,
 היתס כשותפות מחלקו נר6ס 6', כמשקיע הכסף על קמריות עלמו על נטל לכ' h"nlat ומש"כי6.

 opD'~b, על אתריות נטילת ל6 6ך ככסף,למתעסק
 גולדשמידט.טוביה
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 ירושלים - דיןפסקירנד

הערה

 הקוצפות זמן כתוו 6נו תעויין  היכר נמטכ ע"כ (מן, הגכית 6י1 הקותפוח וכחווה קהותי) הנור ק)יט"6 הגר"ע הדייויגעי
 גגק)ה. ההעיסקה היונחעד

 ~pv' וגתו היום, עד )פוע) העיסקה '~Oh )6 ככיי 7)6 נרצהו)ענ"7
 מנה) )כיח קיק מקוס 6', )זכר, תיכוץ וכנוה 6',

 כמה ועזי 16הרה, הגילח עציו )לקוס יפקר ק6' (g~htt רקום קהכית מקוס כ', הכיח, 6ח )מגור מוסמך הו6 קלקעשון
 גניי וייגה פתוס, )זיכוי נקרעה קהקותפות טענתו 6ת ((pp כדי כנך יי ע"כ הכיח, כעגי ק) ג16פייס החנויותסכות
 מ71יס ה775יס קקני קכיון )דון יק ועוי זמן. )ה קבוע )6 05 גס הקוחפוף 6ת )פרק הקותף ק) שכותו המנווןקנפק7

 י", ע"כ )6חר, הכית 6ח וימכרו ~Dlpns 6ח כעה"כ יפנה קפוריס ימים קחוך מבוכר היה העיקקה )פני פה כע)קכקיחחס
 ל( קי' כקו"ע הרמ"ח קכתכ וכמו תחמו, כע"פ ק7כיו מה 7עח ע) מ"מ הקוחפוח )קיום מוער נזכר )6 קכחוזהקלגס
 גתכוהו. הר6קון תגדי ע) ה6י קתס, הקעל גחכו המ"ג תתץ התגו 06 וגן קכ: קי' הלחי"ק עפ"י 5קעי'
 פירוק כעקכוח כעיסקה הקקיע קהחוכע הכקף 6ח מכיקו )קנס הנחכע 5ח )חייב אפקר גי75 ק)יט"6 הגר"ט קהקקהומה

 ההכסף הכיון הקקה, ועוד עקמו. מהנכס (ה וכמקרה עצמה, ~העיקקה 'h(h מניקו )קנס סוחף מתייכין 6ין והריהקותפות,
 כיניהס. קהקכימו כפי הקוחסיס כין הנזק 6ת )מצק יק ק6ז i~('OPY כעיקקה כזה )דון יק )הח(ירו אפקר 61י )ננלכיקוקס
 חקקו 6ח )קוחפך חן )נחכע )ומר יכוננו ט )ט עדיף קהיה 671י וקיימת, חיה העיקקה הנחכע ק)טענח כיון)ענ"7

 הנתבע הכיח טרם אח"כ, והולך המתארך וזמן הייון מהיך כל הדין, )כיח קכ6ו עי צרוך, כה ומן )6חר גס 6ךכעיקקה,
 מולס קלחה המי)יוגיס כ) 6ח עליה חרוית הקחורה, עם הקצר )1 16מריס 6ט יעענתו, ע"כ, )חוכע, הסחורה 6ת)ספק
 )ן. קקי)ם מה י) )חוכע ותןננ)יהס

א.ד.ל.

 להערהתארכה

 )הרויח. קקיוו הגכוהיס הלוום (tfinh הן נמוצע, מ)כחחי)ה הקותפיס נגנסו )הן הרכ כקיכון הן מריחרוח קונה יעקקה
 הננסקה. 6ח קופית קולל )6 קעייין צפוי כלתי זקוקי (מן פרק 'h(h תינו כזו כעסקה olnp מנוי גס צינו ועורך כ' טענת)פי
 ה775יס קני ניזוקו 6"כ גכק)ה העסקה 06 גס המנס פיה. ע) ממון )הו45 וקקה 6ומ7נ6, היותר )כ) קיים הדין כית)פני

 כעולס. קיימת קנה ככר קכג)) קוחפוח )פירוק )6 6כ) קכיניהס, ההקבס "י ע) רקוזגוחס
 6ין 6כ) תגניתס, היתה קנך מע"פ קפוריס,  ימיס  רוך  לפיוט %ט  יפנה קכעה"ככ מכונר קהיה מוריס ה775'ס קקניומה
 6)6 ימיס גמה כעכור מיי הקוחפות פירוק 6ח חכע )6 קהחוכע (hr, וכהוכחה כקוחפוחס. חנקי גדר כזה להיהנרצה
 עגיו. מח, "כל הרי כתנתי כ(ה היה ו6ס כסף, הזלים ננ7יין)היפך,

גו.ג.

 מס[. י5מק וגמל 5ז סי' נתהיימ וועי' סיסת ם13עת כ6ן ים כופר ומ61 ג(לתגי כדרי דטוען דכיוןגרתה
 ה6ס יש"ע כטעית היס tS'Dht 06 ל3, פתוס הים טסכל 6ו הערמה 65ן סיתם ס6ס לעיין ים הדין31עיקר
orש31 וקמר לטולמגי דינר למרקה דומם ,hlo 6דס h)1nlh טוכס, עיסקס מזו ס6מר 3מה עליו דממך 
 וגתסיימ ק5וס"מ כממלוקת הליץ זס rSIA 16 מזיק מסוס מייד והלס מנזק, כל על מייד לגוס סוייגו כלו6"כ
 כמעת מסלמין סגזלגיס כל דס6 תייר ל6 סרוומיס ועל גזלן מיק ומס מייד, 3סוגג טילה 06 כס סי'ריס

 על SlhcS 63 רק וק5וס"ח כוותיס, ס"ל סם"ך מגס מייד 3סוגג דגולן כסגתה'ימ גר6ס ולדיגךסמילס.
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 כמזיק סוס כסייג דס6 מזיק, מדין עכ"פ דמיים יודת סק15ס"ה גס חכירו ממון ממסר שכסייגסם'יך.
 יסים ולכ6ורס ממם. מזיק סוס 6ייכ p"D ,6 כס סי' סנתס"מ כמ"ע מגזע, מממון סיס ל6 דכלעדיוכ16פן
 סטותף ע"י סיס סממון ס651ת עיקר ohתליץ

~fO 
 כסטעסו סוס ממעות לקכל מסטתדל זס סיס טס61

 ra~ )ויתכן כגזל ונחסכ לולתת
 6כל ממם(, כמל סוי סטעיס ~oh טי להטעות טרי eh כספ5גת6 תליץ

 כגלן, 1ל6 כמזיק רק טנממכ מסתכר לו, מיתן 56ל1 סמתדל ע5 מימקיע ממוגו לו לתת 63 ססו66ס
 (1eth כגתס"מ גזלן סיס דלכ6ורס ומעולס סיטכ. ר5כ סי' רמש ועי' מרווח, מגיעת על מייכ ahונפ"מ
 ד6סור גקטינן ]וסרי סג(ילס כמעת מל6 מעלס קינו ממילם מסמותף ממעות לסו5י6 סטתדלמסוף

 כגזלן[. (scn דוס סרי גוילמטעות

 גרוסמן.שמשוןן

פס"
 דין

 וש-
 הרוב( יעת

ן
 שאר 188.500$. סך קבל ב' הודאת ועפ"י העיסקה, עור לו שנתן הכסף את לא' להחזיר ב'על

 נדחות.התביעות

 גולדשמידט טוביה)-( אייכלר מרדכי)4( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(
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