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 הדיוןנושא

 התביעה את שיסיר הדין בבית תבעו וב' ברומניה, קרקעות עסקי על בערכאות ב' את תבעא'
 שקבל היתר עפ"י היתה בערכאות שהתביעה א' השיב הדין. בכית עמו וידוןמהערכאות
 שרוב משום בקרכאות לתבוע לו התיר שאכן ממנו מכתב צירף ואף מב"ב, שפרןמהגר"מ
 גניבה. הן ברומניה קרקעות שלהעסקאות

 שלושה של קבוע בבי"ד להיות צריך לערכאות שהיתר ישראל גדולי ע"י שנפסק משיבב'
 של קבוע מבי"ד היתר לא' היה לא זה ובנידון לערכאות, לילך שמותר כשמש להםשברור
 על ברורה ידיעה מתוך ולא העיסקאות", רוב "על נסמך ההיתר וגם יחיד, מדיין אלאשלושה
 זה.נידון
 לערכאות שההיתר משום גם בערכאות, ולדון להמשיך א' על ואסר ב' טענות את קבל הדיןבית
 לציית ומתחייב בבי"ד לדון דורש שהנתבע משום וגם שלושה, של קבוע בי"ד ע"י ניתןלא

 א'דינא.
~lvrn 

 את להסיר נתבע שהוא כיון בב"ב הוא הדיון מקום הרי בב"ב, גר שהוא שכיון

 שפרן. הגר"מ אצל בב"ב לדון וברצונו זה, בענין הדין לבית לציית חייב אינו ולכןהערכאות,

 לדון ממנו תביעתו בגלל נתבע להיות הופך לא הוא בערכאות אותו תובע שא' שכיון השיבב'
 לדון. ונפסל הטענות את ממנו שמע שכבר שפרן הגר"מ אצל לדון מבקש ניצד ועוד,בבי"ד,
 לא שאם אותו והזהיר במקומו, לדון א' אחר לילך ועליו כתובע שדינו לא' וכתב חזר הדיןבית
 דינא. ציית שלא כמי דינו הדין, בית לצו בניגוד בערכאות ההליכים אתיפסיק

 שכיון וברור בענין, הדין בית התנהגות את מבין שאינו לו שאמר שפרן הגריימ בשם השיבא'
 הגר"ש של לבי"ד אחריו לילך ב' ועל כנתבע, א' של דינו הערכאות את להפסיק מא' תובעשב'

 כתב עוד לערכאות. שהולך זה על סירוב כתב א' על להוציא סמכות כל הדין לבית ואיןוואזנר,
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 שאינם נימוקים לערכאות, לפנות לא' בזמנו התיר מדוע הדשים נימוקים שפרן הגר"מלו
 משום הדין לבית אלו נימוקים להראות לו שאין לו אמר אך העיסקאות, רוב על רקמסתמכים

 בענין. לדון סמכות לושאין

 לדיוןהשאלות

 1 בכמה. ערכאות היתרא.

 הראשון שההיתר לומר יכול האם חדשים, נימוקים מצא זמן ואחרי להוראתו, נימוקים כתבב.
 החדשים. הנימוקים עלנסמך

 הדיון. מקום לענין לתובע הנתבע נהפך האם בבי"ד, לדון שתבע בערכאות נתבעג.

תשובה

 יסר6ל, בדייגי ממנו להליל יכול 61ינו 6לס 31ע"ד תקיפס עכו"ם יד 0ית0 3: סע" בו סי' נזויע כתגא.
 וכ"כ דיגו. 3על מיד עכוייס בדייגי ומליל מ3יייד רמות נוטל eh hS 057 61% תהילת יטרלל לדייניית3עגו
 כדעת ג3 סי' סרמ"36(1"ת

 גן קי' קק גלל סר6ייק שו"ת ג6וןן סל?וי ר3 נקס יז סי' פ"מ 3"ק סר6י'"
 ן וכ"כ לסור, ודקי רנות נטילת קודם 36ל מבי"ד, רנות נטילת 6חר 6ל6 3סר3ן ערכ6ות פתירסל6

 (הרמיקס b~h בי"ד, רזות קריך ס6ין lthA פלטוי ר3 (דעת כתב (ס ג"ח o)nh ג, סי' סכ (ער3ע0"ת
 יכיסיים עיחיס. נהר,  רמית ס5ריד סתרו tthA מרירךורב

 כייי
 ן ככתי  סנסגו תסוס ייסי כתכ סם סי' פייח

 נכיון ג סי' nrrtn חת"מ כסוית וכתב בי"ד. כרסות h~h לערכ6ות לילד 6ין 63לס ס6ף 3י0ר6לדיניס
 orrlon ועיי רסות. לו סגתנו 3יייד ע"ס 6ל6 (מז SD גקר6 0פליליס 6ין לפני0ס לדון רסות כיבד לו(גתנו
 בי"ד. רזות סקריך 6חריס טעמים סגתנו קכז, סי' ת"ג מהרס"ג וס"ת 3, סי'(יק
 hh"( 3ערכ6ות לתבוע רסות ליחן ר60י 6יגו יחידי ס6כ"ד קם סי' 1rrn מהרס"מ 03ו"תוכתב

 ק3~
 על

 עמ'... י3 כרך ירוסליס פס"ד ועי' כו, סי' מספט 63ורמ וכ"כ יחידי. ליון מעיר 3גיע5מס

 3כעייד לערכ6ות לילך התיר סל6 1, ס"ק כתומים ו6310 ים, 6ות הג0"ט כו סי' 3כגה"ג כח3 מ,0ויותר
OShhbh צליח לפיסו 16 עיף עפ"י 6כל לבי"ד, ל3ו6 ר51ה 61יגו 6לס 6100 עריס סני ע"י סגת3רר דוקך 
 ספיתח6. לסלם קריך ס0מנודה ממונות לדיגי דגפ"מ כיון o5h, ססו6 לגמר גלמן 6יגוהי"ד

 6ת כי"ד  כסרתי rrnhl( כפיכס,  מן כרימגיס סעיסק16ת סרוב כגימוע לכדו  ערכאת כהתיר 7"ןב.ן
 ן  כרימוני,  פליית ירע ילי  טריים  נרעפים  פפ9י ,ת  כריענר  ליירין יכול ,ינו וניטילו,ייתרו

  מסרן. 6ת להתיר טעמיס ק"ג 6ותס כמו כויס סמ65 סמדסיס  וסטעמיסן
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 נקבע הדיון ומקוס תודע להיות הופך 3כי"ד לדון טמ3קם בערכאות כנתבע ספרן הגר"מ סכתנ מהג.
 אלטר 36רהס יסר6ל )לר' יסר6ל בית 3ט1"ת סמו6ל לדעת 3זה כיוון כערכאות, טהלך מי סל מקומולפי

 המחכר 5ך כזו, ס3ר5 מזוין ממדיגת הס51) דעת על עלה תרגיש בסגת וכפר קמה, סי' מעדעלין()5נד6
 בי"ד רמות 3ל6 עכו"ס טל 3ערכ16ת והלך סתוכע hunc דמטוס נמכר, תוטל מלינו ס6"ככ עליו כת3סם
 כמקומו, לדון לילך סנת3ע מוכרת ימיה סעי"ז נזם נשכר יהיה עכוייס לפגי %1 לפגיסס איסור עלוענר
 מהגי דיסיה קלמר וסליך מהגי, ל6 עכיד 6י תעניד ל6  רחמג6 ד6מר מילה6 כל קיי"ל והלסלתמס,
 הת31ע מיקרי ול6 לדין, למקומו לילך הגת3ע מוכרם להיות 3יייד רמות 3ל6 כערכאות טהרךמעטיו
 באריכות. עיי"ט וכו', כמקומו עמו לדין ht3S הגת3ע 6ת סיכרימ כד"ת hbc מעכס ע"ימוחזק
 6ין 3גני3ה, סיו סללו העיסקאות סרוב סמך על הים יחיד דיין ע"י לת31ע טעיתן טסהיתר דירןוכנידון

 כגלל לתובע הופך הגתכע טלין 3כותת6 כ3יעת6 הדהר ופטוט להפריכו, כדי הי"ד )ריך קין ממם13
 ה61. מטנה 3ד3ר כטועה כוס וסטועס סנתכע, מל כמקומו ה61 הזיון ומקוס,ס,

 לוין. דובאברהם

ב

 6דס כאסר גיתן לערכאות היתר ר6סית, ברק, כדגי ימיד דיין ע"י שניתן הערכאות סיתר נעגין6.
 כניעתך פסוס וזס סרנן, טהו6 עליו "מר שייך %1 לבי"ד, 1nrto ל6 כלל 31ניד"ד %י"ר, ל3ו6מסרב

 לבי"ד, הזמנה 3לי לערכאות היתר לתת אפטר כאליס הידוע ד6דס הקדסיס כסף מסתיר ומס3כותת6.
 אליס. סהו6 הגתכע על ידוע ל6כגיד"ד

 עיסקא כ6ן טגעסה יימר דמי 5"ע, מן, כגגיכה 3רומגיה העיסקאות דרוכ מסוס מהיתר גזתן ממ"ככ.ן
 התובע טענת על לסמוך אפסר סליך כן, כקומר סתו3ע 6ת רק הגת3ע 6ת טמענו hb הל36רומגיה,
 אתמהה. ערכ16ת. סל חמור לאיסור היתר לו ולתת גג3 סהנת3עולמחליט

 הליכה להתיר כגגי3ס היו העיסקאות סרוב ע"י סגי ה6ס סס, עיסקא מעסה טידוע 63ופן אפילוג.
 וכי)ערכאות?

~l'Sfh 
 לערכאות ל"ת ססיתר מה גג3 טהו6 גימא 61פי% כסרות? הזקת לנטל רו3 3תר

 ננייד? לדונוול6
 מ"3 מאירות  3פגיס כת3 סיפסיק, עד ליסרו יהיה אפסר הערכאות שע"י אופן וי" כגנכ סגחסד olhרק
 ססיתר, שנתן יחיד דיין מיה וכאן בי"ד, היתר ע"י רק זס כל 36ל לערכאות, ההליכה להתיר קנהסי'
 לילך הר3 טק3לו נ16פן %6 התירו ל6 טסתירו, %5 61ף יחיד, ע"י סיתר נענין סג6כ"ד כת3וכנר
 סדור דגדולי כפרט היתר, 6יג1 היריד סנתן הסיתר 6"כ עלייסו, קכלוהו ל6 הרי כ6ן 36ל פסקיו,עפ"י
 ס%סס. סל קבוע כבי"ד רק הימר יסגו h)c מילתא למיגרר קורץ קול על חתמוסליט"ה
 לקוראו אפסר 6י הדיין כרסות דהלך דכיון י"ל לערכאות מהלך מסוס סרכן ססו6 עליו לממליט6כל
 כסרנן. דינו סירב, והוא %י"ר ול613 סערכ6ות למסיר דין הרית ע"י וסותרם סו,מן 6ס 6כלסרכן,
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 מולך סגתכע fb כרסות לערכ6ות סת31ע סלך ס6ס ס3ר קסס סי' יסר6ל כיח כסויית סססו6לוהגס
 סגת3ע נספך ד6ז ככי"ד, וימסיך מס סחכיעס סיפסיק ר51ס והנתבע כרסות כמסלך דוק6 זסלהריו,
 o)'h לו  סגיתגס מרסות סרי כניד"ד 6כל מסערכ6ות, למפסיקו ודכריס דין סקריך כיון תובע,להיות
 ללכת מסכים ססתוכע סכרגע סגתכע, 6מר לילך סתוכע על hih לתריו, סולך סנתכע 6ין ו6"כרמות,
 מכיון פרוט 6"כ וד3ריס, דין 3לי וגס uslnrt" 3לי גס מעלמו כערכ6ות תביעתו להפסיק עליו%י"ר

 סל כמקומו לדון ולכ61 כערכ6ות סתכיעס למסיר מסגי מייכ ירוסליס 3כי"ד לדון מפקסססגתכע
 ,ס 6ין הסיתר מסרת לענין לגתכע נחסיכנו 06 דג0 ועוד, כטל. לו סניהן סססיתר דנתכרר כיוןסנתכע,
 כולס. סתגיעס על לנתבעממסיכו
 דיין רק ססו6 מסוס גס מ6ד, מלס סו6 כרק ככני ימיד דיין לו שתן דהסיתר גר6ס כניד"דולמעסם
 6"כ סרכן סיס ס% גת3רר סגתכם ע"י קליו Inft~c 6מר כבי"ד לדון סתוכע סכסהסכיס olen וגסיחיד,
 ססליכס לענין דיון כ6ן שייך ול6 לערכ6ות, לילך % 11Dh גמי דיון וכלק ססיתר, על לסמוך לו 11Dhודקי
hShסגתכע. 6מר סולך ססתוכע סדין זס ועל סתכיעס, ע5ס על 

 גרוסמן.שמשון

 בתביעההתפתחות

 בערכאות. תביעתו את והשעה הדין, בבית לדון ב' לבקשת נעתרא'
 עליה לו שנודע עיסקה ב', עם ברומניה מקרקעין עיסקת על חתם תשסייז פסח שאחרי א'מספר

 חלקות וכן ב' באמצעות ברומניה קרקע חלקות הוא גם שקנה ג' תבירו מפי - כן לפני כחודש-
 ב' אצל לקנות לו הציע ג' אשדוד. בעיר קשר אנשי ע"י אחרת חברה באמצעות נוספותרבות
 על שבירר אומר א' חבר". מביא "חבר בשיטת עצמו הוא שקנה מה על הנחה קבל זוובזכות

 לו שיעשה ב' על וסמך בירושה, שקבל כסף להשקיע התענין זמן ובאותו ישר, איש שהואב'
 וכדאית. טובהעיסקה

 באמצעות ברשוב, ברומניה רשומה )חברה B.H בחברת רוכש א' ולפיו ההסכם את מציגא'
 במוסד בכיר ולשעבר רומניה אזרח ס', ח' מר בבעלות היא שהחברה מוסיף ב' ב'. מרמנהלה

 8.800$, תמורת גרופ", "סיטי בפרוייקט ברשוב באזור חקלאיות קרקע חלקות 2הישראלי(

 בתוך לבניה אותן להפשיר מתחייבת והחברה "במושע", שקנה השטח על בעלים יהיהוהקונה
 הקרקע אם הכסף כל את לקונה להחזיר מתחייב המוכר הקרקעות. את בכך ולהשביח חודש24
 הקונה. א' וכן החברה", "מנהל ב' מר החברה מצד חתם ההסכם על . במועד. תופשרלא

 והדיין ברומניה, קרקעות של רמאות עסקי על בציבור ידיעות התפרסמו שנה שכעבור א'טוען
 גם שכנראה לו אמר והדיין לדיין הוא גם פנה כך בעקבות בעתונים. כך על הזהיר שפרןהגר"מ
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 אותו הוא הזו העיסקה את שאישר מרומניה שהעו"ד משום רמאות, הן ב' שעשההעיסקאות
 ולכן הופיע, לא והוא ב' את אליו לקרוא שלח וגם האחרות, הרמאות עיסקאות את שאישרעו"ד
 זה דין לבית פנה שב' עד התביעה, את הגיש אכן והוא בערכאות, נגדו תביעה להגישעליו

 תורה. בדין עמו לדוןובקש

 ברשוב באזור קרקעות יש אכן B.H ולחברת אמיתית, היתה א' עם שהעיסקה משיבב'
 אח"כ שבועות כמה שקבל במכתב לא' אושרו והדברים לא', נמכרו מהן חלקות ו-2ברומניה,
 וכך שהובטח, כפי הכל לבניה, הקרקעות הופשרו חודש מ-24 פחות וכעבור מקומי(,מעו"ד
 באותה אחרים רוכשים של מסמכים בידו ויש לביהמ"ש, בתצהיר ס' ח' מר החברה בעלכתב
 משום לעדות החברה בעל את להביא קשה יהיה שכעת מוסיף )הוא כך על המעידיםחברה
 את תמכור שהחברה לא' הובטח שלא מוסיף ב' אותו(. לאתר אפשר ואי קשה חולהשהוא

 לבנייה. הפשרתן ע"י אותן שתשביח רק אלא עבורו, עליהן שתבנה או א' עבורהקרקעות
 שאינו מי ע"ש הקרקעות את לרשום חוקית אפשרות שאין הרוכשים לכל שאמר ב' אומרעוד
 בשווי בחברה מניות יהיו הישראלי ולקונה החברה בבעלות תהיה הקרקע וע"כ רומניה,אזרח

 לא', גם נאמרו שהדברים בשלו מחזיק ב' אך לו, נאמרו לא אלו שדברים מגיב )א'הקרקעות
 הפרטים. כל את לו אמר ובודאי הללו, הקרקעות את לקנות א' את שהפנה לג' שנאמרוובודאי
 של לפירוש בניגוד "במושע", הרוכש בבעלות תהיה שהקרקע נאמר ההסכם שבלשוןיצויין
 *, כדאית שההשקעה ומצא שבדק מצהיר שהמשקיע נאמר שבהסכם שמכיון ב' טועןב'(.
 שפנה בכך ולעצמו לחברה קלקל שא' ra טוען עוד מדובר. במה ידע שלא היום לטעון יכולאינו

 ורמאות. נוכלות בטענתלערכאות

 על רשומות לא והחברה שהקרקעות כיון ספסר, רק אלא "המוכר" היה לא שהוא ב' טועןעוד
 ותפקידו הקונים, לכל במפורש שאמר וכפי שמו, על רשומות להיות יכולת ולאשמו,

 האמיתי, המוכר על אלא עליו אינה טעות מקח תביעת וע"כ לחברה, קונים לגייס היהכ"מנהל"
 מרומניה. ס' ח'שהוא

 לא אליו שההזמנה ב' משיב הופיע, לא והוא שפרן הגר"מ הדיין אל נקרא שב' א' טענת)על
 מחוייבות, כל אליו הרגיש שלא אחד טו"ר ע"י אלא עצמו הדיין ע"י לא וגם א' ע"יהגיעה

 הופיע(. לא ולכן באיומים, מלווה היתהוההזמנה

 ומכיון אחת, חלקה הוא יקבל קרקע חלקות עשר כל שעל נקבע הקונים בגיוס ששכרו מספרב'
 עבודתו. בעד שכר כל קבל לא חלקות, לעשר אפילו קונים לגייס הצליחשלא

 אחד שהוא סיפר הוא מרומניה. ח.ס. מר הופיע ראשון עדים. לשמיעת דין בית ישיבתנקבעה
 ב' היה מהם שאחד בארץ מכירות מנהלי שגייס זה היה והוא ברומניה, B.H חברת שלמהבעלים
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 ירושלים - דיןפסקי1

 את להפשיר בדיבורו עמד והוא מסויים, באחוז כמשקיע בחברה גרשם מהמשקיעים אחדוכל
 המשקיעים, כלפי המכירות מנהלי עבודת נגמרה זה ובשלב חדשים, 10 כעבור לבניההשטח
 אלא המסמכים, כל את להם והראה אתם ישב אף והוא מולם, שעמד זה היה הוא ואילךומעתה
 מהמשקיעים אחד כל לדבריו אתו. לשבת הוזמן לא  ולבן בקנין משפטי  בעימות היה כברשא'

 האגרה את ששילם מי וכל שרכש, הקרקע עבור השנתית החוקית האגרה את לשלםנתבקש
 האגרה, את שילם לא שא' מכיון שמו. על אזהרה" "הערת מעין הרומני מהטאבו אישורקיבל

 הוא האישור. את הוא גם יקבל כשישלם אך אישור, כזה א' קבל לא במקומו, שילמהוהחברה
 שקנה. ממה כפול במחיר השטח את ימכור כחודש שעודמקוה

 להיות לב' הציע שהוא ומספר ברומניה, חברה אותה מטעם מכירות סוכן הוא גם שהיה ג'הופיע
 עדים הופיעו כן כמו נכון. שהכל ומצא ברומניה ההצעות את בדק והוא כמוהו, מכירותנציג

 שהכל ואמרו המדובר, השיווק את גם והכירו ברומניה קרקעות בשיווק מעורבים שהיונוספים
 כסף לו היה שלא ומי בהימור, כרוכה בחו"ל בקרקע שהשקעה ידע משקיע וכל אמיתי,היה

 אצלם. להשקיע בא לא כזו להשקעהפנוי
 ברומניה הקרקע את שמו על לרשום אפשר שאי ידע הוא שגם העדות אחרי אמר עצמוא'

 החברה מול עמד לא הוא אך החברה. של ברישום צורך היה וע"כ רומני, אזרח שאינומשום
 ב'. את תובע הוא ולכן ב', מול רקאלא

 שמדובר הוכחה שום התובע הציג לא ולדבריו בביהמ"ש, בתביעה ב' את שמייצג העו"דהופיע
 מסמכים הגיש הוא מנגד, שמועה. על מבוססת תביעתו וכל במציאות, שאיננה ובקרקעבהונאה
 המדוברת. הקרקע על הטאבו של גםובינהם

 הדין ביתהחלטת

 נדחית.התביעה

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

 לדיוןהשאלות

 בחברה. מניה רק כזו בעלות לקבל יבול שאינו והתברר בקרקע בעלות שמקבל הקונה סברא.

 הוצאותיו. לו להחזיר חייב האם לקונה, גילה ולא במקח, להפסד גדול סיכון שיש המוכר ידעב.
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 וממוות

 טעות. במקח כספו את הקונה תובע ממי ספסר, אלא שאינו "מנהל"ג.

 הקניה. הסכם את בכך ביטל האם במקח, תרמית על בערכאות המוכר את הקונה תבעד.

ןז,טןבה

 pmo אעפ"י מכיון מקרקע כעלי לסחסכ יכול קינו סיסר6לי סהקוגס ה5דדיס לסגי צרור היה 6כן ehא.
 כמכרס מגיס רק הו6 סיסר6לי הקונס סיקכל מס וכל קרקע, כעל להיות יכול רומני n~fb רקסרומגי
 6ת )קיים כזה די כרטוס, 63יזור קרקע כ' () הרומנית )מכרס (ים מסמכים (ה51ג1 כיון rh'מרומנית,
  לקונה. התכרה מניות מסירת ע"יהעיסקה

 כלמרייתן. חייכ קינו פסתן, (רע 61פי% לממו ול6 וזרען למכירו פירות המוכר 6: 5כ כ"כ נמסנהב.
 כ6מריותן. חייכ נ6כלין ס6יגן גינס זרעוני קומררסכ"ג
 כל כלל למייכו סכרך  דלין רס3"ג כרעת 5"נ, כמירון כתיס'וכחכו

~hllno 
h)h כלל ר16יין היו כסה 

 על ססמולקיס סמסמע כי סי'  רייויט כינה כזמרי ודייק לזריעה, רזויה סיתם סל6 ממוכר וידעלזריעה
 סהזרעיס ידע כמהמוכר eA הו6 ס(רע, כדמי 6ל6 ההו65ס כדמי חייכ כזינו ססוכריס כ 5ג כגמ'רטכ"ג

 והרמכ"ן ק5ז. סי' ת"6 סרדכ"ז כשו"ת וכ"כ מס. רסכ"ס ספירס וכמו כעלמך, גרמך דהוי כיוןמקולקלים
 strfl: עלמו, על גרס דסו6 כיון הוי bS גרמך ד6פילו כתב קכו( עמ' סד 6ות יעקוכסון )ה51' דגרמיכדיגך

 ה651ה, דמי ול6 (רע דמי 6ל6 מסלס 6יגו ד6מר דרסכ"ג כתיק דקיי") לממו 1ל6 לחכירו פירותוממוכר
 6ל6 6יגו % ממכרו D"Dh וזה עבו, על גרס סוhih 6 היזק גורס ולp~fn 6 (ה טלין מסוס hn~uהיינו

 6ות סם כהערות וכיקר וכוי. % טיסלס כדין קינו % הגון שסיגו דבר לעסות תכירו 6ת וסמסי6כמטעתו,
 הוי דעה גרע, הכ6 דגרמי מדינך יתמייכ דכע5ה 6ת"ל IS'Dh1 מעה, טפי קיל (רע כמוכר סכלןר(

 ~Oltp וס61 לו, מכר רק ס1651מ לסו5י6 לו 6מר ל6 סמוכר הכ6 6כל היזק, לעסות סיע5ו וסולמגיכמסמס
  קגס6. מסוס סה51י6 זרע דמי 6)6 לו מבס 6'ג1 )סיכך hfit~c ,nthito ע5מ1 ע)גרס
 ומדריסה והכ"ח דמיהייכ. מודו רכנן אפילו כמומו וידע דכמזיד כתכ סכ 6ות פ"1 כ"כ רמה כיד6מנס
 חייכ ט6יגו וסוכר הרמה על ת1לק ססרמכ"ס מס הטור כוונת eb נסתפקו כ6 סעי' ר% סי' סטורעל

 כב סעי' רלכ סי' טססו"ע סדריסס וכתכ סתייכ, לרמה מודם הרמכ"ס שגס 6ו ידע, אפילוכסו65ה
 קעו, סי' סתדסות מהריייל כסוית פסק וכן לס. p"D ככהגר"6 ועייייס פליגי, דל6 מסמע דכריהססעירכ
 ועי' י6, סי' ת"ס מסרס"ס וסוית מס, סי' r"~o3b מלכו ויסועות ד, ענף סח סי' 6כהע"( ת"6 י5מקועין
 מפט. עמי ח כרך ירוסליס פס"ד ועי' טריפה. המוכר לענין 6 ס"ק רלד סי'נתס"מ
eithהקמרי O)ts דקרה כחכו ר6ס, תועפות כסס כשגסס כ סעי' רלכ סי' מלוס ומטפט כ6, סי' דייגיס 
 כעלמך. גרמך 6לobitoo 6 על סוי ל6 מ"מ מסמוס כידע ד6ף רס"ל ר6סוגיס סגי נגד ממוןלס51י6
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 ירושלים - דיןלסקיח

 היהיו 31לכד בי"ד רקות לפי והכל בי"ד, קותו קוגסיס כן לעטות רני) ס6ס מסיק סם הרדכ"ז31ס1"ת
 והתמס. הגזל ירכה סל6 כדי לסמיםמכווגיס

 לדעת לקונה, ,6ת גילה ל6 והוך גדול, סיכון ים הזה סכמקמ ידע ממוכר סכ' ג6מר 6ס דיזןוכנידון
 גרס סהקוגה כיון חסונ 5יט גרמך 5ף הרמכ"ן ולדעת גרמך, מסוס h(h גרמי מטוס )חייכו 6יןהחוסי
 11 בעיסקה מהסיכון ידע טכ' הזכת hS סהד3ר b~h גרמי. מדין תייר והטו"ע הרמייה ולדעת עלמו,על

 לומר המוחזק ליכול והמהרס"ס כינה הקמרי סלפי גס מה גרמי, מטוס לחייכו 6ין ולכן מהסיכוי,גדול
 לי.קים
 וקינו 06 ומוכר orn סלולת סרסיר ממוכר 0י0 ים: PD" ר% סי, וטו"ע h'"o פית מכירם  3רמ3"סג.

 על מהיה מפגי ויפטר זה כמוס ידע b~a הימת גס3ע הספסר הרי זה, כמוס ידע 1ל6  עמו npnoמהסס
 %1 1ה61יל סר6סון, הלקח על ממזירו הספסר ויהיה סימות קודס )ו ולהחזירו 3פ"ע מסור לכדוקהלוקח
 טכייכ סם ~5rh 363ן וכתב 3. מ3 3"מ הגמ' בסוגית ממקורו המ"מ וכתב עלמו. על הפסיד ה61 כןעטה
 סוס 13 וקירע  סלו 6ת ומטך והשקת המוכר כין המכר סגסלס היכי כל st)rl: מט סער לרה"ג המקם3ס'

 השקת על h~h חיגו הפסד דלותו 31רור ודקי D)lh, סוס 16הפסד
~"hh 

 כגון 6ו מקת 1nlhs טעות יס
 יס ונתגלה סגר6ה קודס מוס 16תו מתמת טיפסיד חפן קותו ר6וי והיה גרטה היה דל6 מסותר מוסבהיה
 ללוקח, הדמים סיחזיר המוכר על הדיןמן

~"bh 
 המפן 6ת סרוקת לו ומדומה ספסר 6דס המוכר ה61

 המפן על ממתין ד6יגו כיון דכה"ג מיד ומוכר מיד לוקת bSb %56 שתו מעכב ו6יגו ליד מיד למוכרוכדי
 המוכר סהו6 ספסר 'סכע הלכך 3ו, ידע 1)ח המוס לו גר6ה )6 ד6ימר למימר 6יכ6 מומי 13 סיתר6העד
 6פוטרופ6 ההיק 3 מ3 33"מ כדגרסינן ללוקח, סדמיס מלסלס ויפטר בו הכיר 1ל6 מוס כקותו ידעסל6
 היה 061 ומת, להכול לו סגתן השקת 56ל בהמקם הפסד דנעסה דכיון ה16) כ36ן וכיקר עכ"ל.וכו'.
 הו6 טעות במקח חזרה דדין להחויר, מחוייב המוכר 6ין %ך סומטו, והיה 16כל סוייגו יודע היה56ל1
 6ין 167 טעות מקת סהו6 ידע המוכר ד6ס ורק המעות, המוכר יחזיר 167 המקח הלקח היחזירדוקק
 וע"י ידע ל6 המוכר 6ס 6כל המעות, להחזיר המוכר קריך 6ז המקת סג36ד 3מה הלוקת על טענהטוס
orויפילו המקת, ג36ד הלקח 56ל סהיה eh bS ס6ס המעות וקטל המוכר לו מכר זה דעת על מ"מ פסע 
 % מחזיר קינו המקמ מחזיר וכסלינו הדמיס, לו יחזיר 161 מקמו סלקת סיתזיר מוס 6ו טעות ליזהימ65

  עיי"ט.סדמיס,

הרמי"
 וה"ה 6חריס להונות לו 6ין גת6גה דס61 ד6ע"ג לסלם קריך הסרסור ד6פילו וס"ל PSln'1 וים סס:

 רכו סי' י3פס"י  והר6'יס. ותומי  רט"י פירסו סכן הגולה 763 וכתב ע"כ. עיקר נ") וכן כיו"כ,ככל
 כו, לחזור יכול כמקם, מוס נמ65 ולת"כ 63מוגה גו"נ ד6ס קמט סי' ח"ג יעקב סכות סוגת כסס הכי6יט מתי

 עליו דלין רק ופוסקים בס"ס מזויגודל,
~b)lh 

 דהרי מ6וג6ס, דס6ני מוזר, טעות מקת סהו6 מוס 6בל
 כה סי' 5ה%ן מהרי"ט מסוית וככ"כ ת11ר.  D51DS  ומום להריה. 5ו לחגר יירפס ככרי רי לחרר יכילסס
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 ל6 ר6(וגה דמסעה דכיון טעמך כתר דייל מסוס oh)1hi מוס כין ספרם די( , גל6גטי מהריי הסכמתעם
 נמסות, יח6גה 6ס תנם ד% ob)th5 מהני טעמך ה4י כן ו4ס ,ה, סלקם הדמיס על bSh סוי1 עלסמך
 טכייכ מס אפתים וכתב 63מוגה. ונותן (brl זה מקרי ול6 גתר5ה ל6 מעולס מוס נו סים כלי לקחת36ל
 מ"4 רס"ך להסו' עוד 5ייגו מד ס"ק הגה"ט (ס וככנס"ג סם לסוייע רעק"6 וכמי' י. סי' מסכת גליךכ(ו'ית
 סייך לnhr 6 עס לך, מוכר 6ני טקגיתי מה דצ"ל כיון המוכר עס מהדין נ"ל ד6%ורס כתב (ס יט,סי'
 דיג"הצי

 וכ"כ טעות. מקם לאוגפות דסייכי כחונפות ל6 6כל דמים כפוגלת דוקם h~h כ"מוגס דסגו"ג
 לסלמה וקמר קג6 סי' ר6ס וקרני סו סי' מו"מ הצלמן ונכמ י6 סי' מ"כ קרור סלמה לרי הממולםמוט
 ע"3 דט"ז הרועיס ומסכנות קים 6ות U"OAO רכז סי' ממעון ומטה מז סי' יהודה ובית דנ6ן 34ןלרש
 )6.3ות

 למכור 3תמילה לעלמו קנה הקונה כלסר 6ל6 למוריס הדכריס טלין כו סי' ת"6 ככסף נמפה כספרוכתב
 מנמלך אחרי כסקגה 4נל 6חריס, %ונות לו 6ין נתקנה 1ה61 כאמונה גו"ג h~ta אפילו 6ז סימ65,למי

 ואין מנטל מה 3כל וזכה אותו, הטעה הסרסור %1 לעלמו הטעה האחרון oll~on נמ65 הקמרון,בקונה
 לעלמו.  גרס דסו6 מסיליתות נסנה סל6 תלד ול6 טעות מסת מ5ד ל6 עליו, טענה סוס האחרוןלקונה
 כ3. סי' פ%6ג'י להריח מי כל נסןיעיי

 על טענות לקונס 6ין קונים, גייס רק 6)6 מהחשרה, העיסקס 6ת O)p ל6 כלל מהספסר דירןושידון
 טהריהספסר,

 6פי~
 קונה "1ת1 עשור npno 6ת קנה הסרסור 60ס שכסף הנמפה כתכ ומכר קנס 06

 לעלמו. גרס דה61 הסרסור על מוס טענת לקונה 4ין שקמתולפי
 1ל6 קרקע לו מוכר כאילו 3רמ6ות המקת דמי 6ת ממגו כמלקת 16ת1 גג3 מהמוכר כטעות הקונס סכרד.
 שיטול ממוס עלמה 3ת3יעה טיט נראה לrtJ)A 6 מל6 הוכיח והמוכר המוכר, 6ת ת3ע כך ומסוס לו,מכר
 קיימת. העיסקה גג3, ל6 (המוכר וכסיוכת המכירם,הסכם

 לוין. דובאברהם

כ

 פס"ד עי' %, 16 גמורה כעקת זו ס6ס Ots דגו וכשר כעלות, סל גדר סוג הן כחכרה (מגיות כיון י")6.
 דומה or ה6ס מניות סל כעקת לו וגתן כקרקע כעלות לו מכר 06 יל"ע 6"כ גד, עמ' י3 כרךירוסליס
 לעסות ממטרתה כעיסקה ומ"מ טעות. מקת דהוי רעות וגמ151 יפות 6ו סעורים לו ונתן תטיסלקנה
 סל המניות על שעלות 16 יסיר כזלופן הקרקע על שעלות זו 06 גפ"מ לקונה 6ין הרי ממקרקערוומיס
 טעות. מקמ טענת % 61ין הרוומיס, 6ת יעסה כך 31ין כך כיןהקרקע,

 זיקת ככי"ח גמ65 טה3עליס 6ל6 סופסרה והיק גמ65ת (הקרקע המוכיתיס מסמכים (ים כ' לטענת3.
 רבות לס3י6 הי"ד זמן מהרי לדקתו, להוכיח לנתבע לתת ים זמן כמה יל"ע המסמכים, שיקטל עדזמן
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 ירושלים - דין"סקי

 להעכיר ס6פסר מכיון 16 יוס ל' נותניס ומיילים הפ6קסיס עידן סל כימינו גס 6ס ויל"ע יום, סלוסיסהו6
 6ת להמ5י6 יכול קינו מדוע תירון סיס טוען סהגתכע כגידייד עכ"פ מיד, הרטיות )המ5י6 חייכמיד

 להמ5י6 הו6 סוכן טל מחיוכו מחלק י"ל 6ך יוס, ל' % בגיתן י"ל ככי"ח, מהמעליס מפני היוםהמסמכיס
 ים ולכן הכרתה, סל תחד מעורר הדגר מיד המ5י6ס ס% וכקן להמ5י6ס, כסטייך מיד ה6יסוריס6ת
 לו. נתויר יוס ל' עד רציות יכיף oh1 כבי"ד, הכסף 6ת להסלים לחייכומקוס
 דפטור ונטען רעות הטין % למכר דומה מזה כגלל ההפסד על פטור המוכר סיהיה )דון הר6כ"ד מ"כג.
 ס(ריעה, סל המעסה ע"י רק הפסד היה ל6 עדיין סקנה לתרי רסס לחלק, דים נר6ס obitno,על

 כגגיכה. כידו המעות הוי ודצי צויר לו מכר eh הרי כניד"ד מחל"כ ומוכרם, ברור היה ל6וההפסד
 6כל ככלום, חסד hS ססמוכר כצופן דוקק זס המוכר, פטור סלחו הקונה obn כ6מוגס גו"ג כענין מיסג.
 להגחפה דומה 6יגו דה6 יל"ע חסד ל6 כקמת oh רק כלל, "כלמונה" Or 6ין ודצי כמסהו חסד הו066

 והוך ס%, כעה"כ עם צליו hs המוכר הרי כ6ן 6כל לקנות, ממי הכעה"כ כמר ה61 כגררה דססככסף,
 כהן. גתמייכ וככר 6לו מניות למכור כעה"כ סל כלוחו היה מקודםככר

 גרוסמן.שמשון
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