
אממונות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ילביריר מהזעתווים

 לדלוק ראוי שאינו שמן בקבוק על מביח"רתביעה
 ייצוגית תביעהודין
 -שע 1568 מס'  קסתותתיק

 אייר( כז)מהד'

 הריון~שא

 שיעור לדלוק ראוי אינו שהשמן לו והתברר ב', "ב' של למאור שמן בקבוק בחנות רכשא'
 מוכנים היו והם לביח"ר פנה הוא אחרת. מתוצרת בקבוק קנה ולפיכך רע, ריח ומפיץהדלקה
 וכן המדובר הבקבוק רכיכות על קבלה תמורת וזאת הבקבוק,, על ששילם בסכום אותולפצות
 לתבוע מבקש הוא הדין. בבית הביח"ר את ותובע נזה מסתפק אינו א' אך החילופי, הבקבוקעל
 להם. כשיוודע לתביעה להצטרף ועתידים זה זמן שקנו נוספים קונים בשם גם ביהח"ראת

 לדיוןהשאלות

 מהביח"ר. או מהחנות ההחזר, את לתבוע עליו ממי בביח"ר, שקנתה בחנות מוצר קנהא.

 לו. להחזיר המוכר צריך כמה פגום, מוצר קנהב.

 לתבוע אותו למנות צריכים האם השמן, את 4מוהו שקנו אנשיפ הרבה Q~a גם תובעג.
 בהלכה. ייצוגית" "תביעה ודיןבשמם,

 ואונקה. טעות מקח לתבוע אפשר מתי עדד.

ומשדבה

 פסקא.
~rtits 

 עמו סמקם ממסה ותינו or5 ומוכר מוס כלוקח סרסור ס~וכר סיס eb1 ים סעי' רלכ סי'

 נסלע הספסר סרי ,ס, כמוס ידעזל"

 ס13ע"
 סלוקם על מסיה מפגי ויפטר, ,ה כמוס ידע hbt סיסמ

 ד"ע"ג לסלס, קריך סספסר ד"פילו וס"ל ד"ח כתב וסרמ"5 עימו. על מפסיד סו" כןעמס זל" וסביל סר"סון, הלוקס על מחוירו מספסר ויסיט סיעות קורס לו ולסה,ירו עימו  כפגי סמורלסדוק
 נת5גס דמו"
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 ירושלים - די1פסעב

 ע"כ. וכו'. כלל סקוגס 13 פסע סל6 כרכר וכיס עיקר, גיל וכן כיו"כ, ככל וס"ס 6מריס, לסגות 6%ין

 ספגוס. סמו5ר על ססילס ממס יותר לקונס למחזיר ממוכר 6ת מקנסו מזויגו ל6ב.

 וזכי דון ויל כיס כתיכ דל6 6ורכת6 נסרדעי וקמרי 6: ע כיק נגמ'ג.
~'the 

 מסס6, כיס לית לגפפך,
 ליס קלמרי מ"י ורידך גרמן "ינו "חי or 6: קלס כ"כ וכגרז' 6ת. דירי כע"ד ל6ו סחיך ד6"ל מסוסמ"ט
 מגס מספק כרכיל טוען ~nho זיכיון רטכ"ס ופי' דמי, כידך ל6חר דכמגס סכך ס6גי וכו' חמר "בייוכו',

 ותרי "מי תרי סגי h)to רב 6מר 6 5ד כתוכית וכגמ' 6ת. דידי כע"ד לחו ליס קמרי ס%ך כידכם,לקמי
 כע"ד ל6ו 6ת ליס למימר לידך מ5י ל6 לדיגך כסדים מיג1יסו חד Sthe חד כסדי דינך לסו דליתסותפי

 די" וסייט כמתק, hn'b לל6 כמתק bn~h כין חילקו וכמסקג6,"ס וכו', עכר סלימותיס hSh 6תדידי
 יכול 61( "לימותו עמס hSt חופן יט 6כל 6ת, דידי כע"ד ל16 לשר יכול קינו 61( עבד דסלימותיה6ופן
 6ת. דידי כע"ד ל6ו לולומר

 חמר כאכיל תכירו 6ת תוכע 1nhc סמנסג סנתפסט מס על (Shc רי( סי' וכתכים פסקים כתס"דו"מגס
 ססו6ל ותמס כך, ע"י לדון סגתכע חת וכופין סרס6ס למתערל סר51ס ט16מר רק כידו סרט6סוחין
 כדי מכמיס מתקנת bih סנתכע חת כופין 6ין גמורם כסרק6ס סכ6 ד6פילו סרמכ"ס דכתכ כיוןכדכר
 מנסג על לתמום דלין נר6ס סתס"ד: וסטיב כופין. טלין סרט6ס % סחין מי כ"ס 6"כ כגתכע עללטייס
 מסיח לסו דלית כפסיטות מוכם קמ6 סמול פרק כלסרי 11ן יוקל, רכינו כסס מרוכס פרק דכמרדכי(ס,

 כמותו, 6דס סל דטלוחו %זן קותו כופין דנתכע לפסיד6 למיתט דליכ6 סיכך דכל מסמע וכו',דרמכ"ס
 כפגיו, סלה להדס ד(כין 6'יכ bllfih' סליחות מטעם דוכיה דקיי"ל דכיון ספיר סמגסג לייסכ יםולפי"ז
 לילך ר51ס וסגתכע כעיר הינו דסתוכע ד6תרמ6י טוכ6 ושנין לטובתו, כפגיו טל6 סלוחי נעמסמ"ג

 כידו, מזמין טלין כפניו טל6 מכירו כטל ממזיק 6מד eh כגון 6ו לדין, למכריחו יוכל ל6 וטוכלמרתקיס
Ohדמגסג גראס עמו, דן ססו6 כמו סגתנע יפסיד סל" סר~הס לסתערכ "ר51ס קרוב 16 6וסכ % יט 
 גמי כתב וכעי"( עוסקו, מיד עסוק לסליל ה61 תורס ודין סגתכ4 לסכרים לתובע יד לתת לבי"ד סו6יפס
 eh hto 6כל כ6ן "יגו ססו6 לכעסן וזכות טוכס h'ot  בי"ד  דר61ין ס"מ  o)nh וכו', מרוכס פרקקטרי
 לתת לסכסילו כדי 16 סנתכע nh)p וסממת מריכות "ממת כ11גת1 סרס6ס לסתערכ סרו5ס ort זסכענין
 ע"כ. ר161ת. סעיגיו מס 6ל6 לדיין 6ין ג6מר כסיג 61כל כתביעתן, מסטך לית of כדרך פריטך ממון,לו

 פי15י לקכל רולס סו" 6ך כקנס, ממס יותר כקכוקיס ככמס קותו לפ15ת ססכיס סהכימ"ר דידןוכנידון
 % לתת "למכסי% כוונתו לתכוע, דותו מינו סל" 6מריס קונ;ס סרכם כסס סתוכע טכס גרטה 'ותר,גדול
 גדול כסכום לפ15תו יסכימו חותו לר15ת וכדי ממסמרי טמס מיפגע סכית"ר על לאייס כדי מיינוממון",
 פרק סקרכן לסכנת מחוק כלבון )ול6 כתביעתו ממט טלין כתס"ד כתב or כגון על תתילס, סססכימוממס
 כ-1994(. טסוסף11

 סמקה ולבטל כסתות 6וג6תו ולתבוע למזור יכול מתי עד (: סעי' רכ( סי' כתו"ע סיח פסוקם מלכהד.
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 גממונות

 ומקורו 6וג6תו. לתבוע ול6 לחזור יכול 6יגו יותר ~ho .6ס לקרובו 6ו לתגר סיריוס כדי עד מסתותכיתר
 מסמע הפוסקיס ומסתימת ג ס"ק כק5וס"ח וכתכ כממל, דתליגן פרם"י וסטעס, כ, מט 3"מכמאגס
 ס"ק כפת"מ ועיי"ם חזקה. כמקוס מיגו ומו"ל ממל דתזקס וממוס קייס המקח נמי המעות נתן ל6ד6פילו

 על מריפת6 פלפולך כסס ועיי"ם 6לימתnprn ,6 הוי דל6 ימיל כ ס"ק וגתס"מ ד p"D ס"ך עפ"יכ
 ק15כ זמן סהו6 כתב מל( מ' החינוך 6מנס מם. סי' יעקב מסכנות וכסס מ 6ות כ סי' סזהכ פ'הרק"ם
 סקכעו מיעור h~b מחילה מדין ם6יגו ומטמע 6דס כגי כין והממכר סמקם סיתקייס כדי חכמיםסגתנו

חכמים(.
 כם6ר ה"ה כמטבע דכמו מהרמזך, כ גכ כ"מ כסמ"ק הוכם ג, ענין לה מער לרה"ג המקח כס'וכתכ

 תרעומת עליו לו ים יכ"ח לקמר tS'Dh מכירן 6ס לתגריס להרבותן h)e' לל1קמ לו מסיה לע"פמטלטלין
 יותר oh)thJ יס ויפילו סלוקם, 3ו תזר %1 העת זה לנכר כתכ: מל( עי וכהתירך oh)th. יחזיר ל66ס

 וועי' לעולס להמ(ירה ר6וי חסידות סממדת הכמיס קמרו S1b! סדין, מן בו לחזור יכול 6ין כמס,ממתות
 תרעומת 1ה1(כר1 6תר כלאון כתוב כרלין כת"י סמקמ מכספר ס"ס פי"כ מכירם פרנקל כרמיקסמקוק
 3"מ סר6"ם פסקי ק15ר על חריפתך 3פלפעo)nh 6 סחורות(. 603ר ע6 מטמע לגבי רק חסידותומידת
 וכיד מסידות. ממדת % 6ף לתגר מירקה זמן 6חר כו למזור יכול 6ין דכריס ד3ס6ר כתכ כ 6ותפיד

 1ל6 רב, (מן כ"כ מלהמזירה המתין סהו6 כיון ליכ6 חסידות מידת ד6פילו יח 6ות סוף רכ( סי'הפריאה
 דכריס. כם6ר מלת"כ חסרה סיoh 6 6ף הדחק ע"י לה51י6ה סיכולין ה61 מרגיל 3מט3ע 6ל6 כןקמרו
 למרן 3"מ כמסי הערות )ועי' ל6 6ו טלית על גס ק6י חסידות מידת eb כזה מגסתפק כיף מהר"מועי'

 הכמיס, נקטעו (מן סיעור מטעס 6ו מחילה מטעם סו6 חוזר סוייגו מה ה6ס תלוי סנה כ נכהגרים"6
 חכמיס סקכעו סיעור סו6 6ס 6כל ממל, ככר מסרי חסידות, מידת כנס אייך ל6 מחילה מטעס סו6ד6ס
 יח סעי' רכז סי' ססלהן ונערוך מתל(. % טהרי זה, זמן %תר 6ף ימ(יר תמידות טממידת לומרמייך
 יודע מהמוכר ob hS לתגר ם'ר6ה זמן 6חר גס חסידות ממידת למחזיר ים סחורות דכם6ריהכריע
 3זה מים דעתו על עלה סל6 לתגר הרקה ל6 מהלוקח להמוכר גת3רר ו6ס ומחיל, ידעסס~קמ

~h)th לו לסחזיר חייה מדיגך דגסגראס oh)tho זמן. לאחר גס 
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