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ביתדיןירושלים
ווים ממותתולבירוריוחסין
טענת""r~luבעיסקת קרקעותברומניה
 p'fiממונות מס' -147 1עא

נושאהדיון
א'וב' השקיעולפני כמה שנים כספים אצלג'וד' בעיסקת קרקעותברומניה ,ולטענתם התברר
להם שהכספים הוצאו מהם באונאה ,ברמיה ו"בעוקץ" ,והם תובעים את כספם בחזרה .הם
טוענים שנתנו לנתבעים כסף כדי לרכוש קרקע במקזם שעומד להתפתח מבחינה כלכלית -
כפי שנאמר להם בשיחה בעל פה ע"י הנתבעים  -והמחיר ששילמו היה בהתאם ,ומתברר
שהקרקעבאיזורכפרי מרוחק שאינה עומדת להתפתח בשנים הקרובות,ואינה שווהאפילו לא
עשירית ממה ששילמו.ועוד ,למרות התשלום הגבוה ששילמו הם לא קבלו בעלות בקרקעוגם
לא חלק בחברה בעלת הקרקע ,אלא רק זכות על יחידת דיור .עוד הם טוענים שהנתבעים
החתימו אותם עלחוזים עם חברה ברומניה ,שכנראה לא היתה אלא חברת "קש" שאי אפשר
לדעת מי הם בעלי החברה ,ולדעתם ,הנתבעים הם אלו שעומדים מאחורי החברה ,ולאחר
שנטלו אתכספיהקוניםפירקו את החברה והכסףבכיסם,ואין ממילגבות ,מה גם שהנתבעים
התחייבובחוזה עמם שבאםלא תופשר הקרקעכתוך  12חודשיחזירו להםהנתבעים אתכספם,
ולאחד מהתובעים הוסיפו בחוזה שבמקרה והחברה לא תספק את אישורי הבניה במועדים
ובזמנים -המפורטים בחוזה  -ובהמשך נם לא תחזיר לרוכש את הכסף",אני.אדאגלהחזיר את
הכספים בחזרה בהתאם לתנאי החוזה" ,ועד היום לא החזירו להם הנתבעים סכום ניכר ממה
ששילמו למרותשאיןאישוריבניה.
הנתבעיםמשיבים שהקרקע שמכרה החברה באמצעותם הופשרהלבניה כמובטחוגםכיוםהיא
רשומה ע"ש החברה שלתובעיםיש בהמניות ,כלומר ,חלקים מהקרקעכפי שקנו אותה,ולולי
המפולת שהיתה בשוק הנדל"ן בעולם היתה הקרקע שרכשו הקונים שווה כיוםפי במה ממה
ששילמו ,אךבגלל המשברהעולמיאיןביקוש לקרקעותהללוולכן מחירםירד .עוד הםטוענים
שהקונים חתמו באמצעותםעלחוזה הרכישהעם חברה ברומניה לאחר שביררווהתיעצו ,וע"כ
אינם יכולים לטעון שרימו אותם .בחוזה נכתב במפורש שלא תהיה לקונה תביעה אישית על
בעלי החברה אלא רקעל החברה עצמה .יתרה מכך ,כמה חדשים אחרי שקנו מחברה רומנית
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בשם "ברקת" ,הודיעה להם החברה שנכסיה נמכרו לחברת "אולימפיקס" ,גם היא חברה
רומנית ,ועליהם לחתום על חוזה חדש עם החברה החדשה ,ובחוזה החדש ישנוסעיף מפורש
שעם החתימה עם חברתאולימפיקס מבטל הקזנה את מלואזכויותיו בחברת ברקת ,והוא מזדה
שאיןלו שום תביעות או טענות כלשהןכלפי חברת ברקתאומי מטעמה.
באשר לטענה שהקרקע לא נרשמהעל שםהקונים ,משיבים הנתבעים שבחוזה נאמר במפורש
שלפי החוק הרומניאי אפשר לרשום בעלות בקרקע אלא לאזרחי המדינה ,ומי שאינו אזרח
רומנייקבל רקאישורעל זכותליחידתדיורויירשם כבעלזכותבמניות החברה בהתאם למדל
השקעתו ,וכך היה עם התובעים .הם מציגים את מסמך הרכישה שקבלו הנתבעים שם רשום
שהקונה קבל"זכויותליחי"דבפרוייקטיי והחברה מאשרת "שרשמנובספרינו את הזכותליחי"ד
וכו"( .התובעיםטועניםשאיןזו שותפות בחברה,ואין ממשבייזכותי'ליחי"דהזו ,ואדרבא ,אם
היתה להם שותפות בחברה הם דורשים את חלקם שהיהמגיע להם בעתפירוק החברה) .באשר
לאותו קונה שהתחייבו לדאוגלהחזירלו את הכספים אם החברה לא תספקאישוריבניהבזמן,
משיבים הנתבעים שאכן היו מוכנים להחזיר לו את כספו ,אלא שהוא העדיף להשאיר את
העיסקה במקומה (הקונה משיב שאמר כך בתמימותולפי עצת העו"ד שלהנתבעים ,אך היתה
זו עצה שקרית) .הם מוסיפים שכעבור זמן בקש מהם אותו קונה כסף לצורך דחוף שהיהלו

והסכים לחתום להםשאיןלו כלתביעותנוספות ,והעיסקה נשארה בתוקף ,כך שהיוםאינויכול
לתבוע אותםעוד (הקונה משיב שחתם באונסכדי לקבל את הכסף שהיה נצרךלו).
התובעים דורשים מהנתבעיט לגלות את המסמכים הקשורים לעיסקה ,והנתבעים משיבים
שהממענה ,ולא הם צריכים לגלות את המסמכים .ביתהדין קבע שעל הנתבעים להציג לבית
הדין מסמכים על מיקום הקרקע ,שטחה ,בעלותה ושמאותה בזמן העיסקה .הנתבעים נענו
והציע מסמכים ,ולטענתם ,אחרי שהעבירו את כעלות החברה המחזיקה במקרקעין לחברה
אחרת ,התביעה צריכהלהיות מופנית לחברה המחזיקה את המקרקעיןולאלהם.
(התרשמותביתהדין ממכלל טעמתהנתבעיםהיאכדלהלן :א .החברה שמברה אתהמקרקעין
לתובעים היתה שייכת לאחד מהנתבעים או לשניהם .ב .אמנם באופן רשמי "נמכרה" החברה
והחליפה את שמה כמהפעמים ,מ"מ הכל למראיתעין ,והבעלים האמיתיים נשארווהיו -גם
כיום -הנתבעים.ג.אין ודאות שהמסמכים שהוגשואמיתייםוניתנים לשימוש).
התובעיםטוענים שהנתבעים התחייבו בפני הגר"מ שפרן שליט"א להחזיר לתובעים את כספם
אחרי שאחד מהם הודה בפניו שהחברה שמכרה את הקרקע היתה כבעלותו ,והקרקע נרכשה
עלידו במחיר של  1.000$לדונם ,ואח"כ שיתףאיתו גם את הנתבעהשני ,ושניהם מכרולקוניט
דונם ב ,60.000$-והגרימ שפרן מוכן להעיד על כך .הנתבעים משיבים שההתחייבות אצל
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הגר"מ שפרן היתה כלפי אנשים אחרים ולא כלפי התובעים בתיק זה ,ומעולם לא קבלו את
הגר"מ שפרןכדיין בתיקזה.

פסקדיןביניים
עלהנתבעים למסורלתובעים את מלוא הפרטים של חלקות הקרקע שקנו מהם ,להציג להם את
האישורים לפיהם יש לתוכפים זכויות כחברה המחזיקה כמקרקעין ,ולאפשר להם להעביר
בעלותעל חלקות הקרקע שלהם.
אם לא ימלאו הנתבעים דרישות אלולתובעים ,או שיתברר שהמסמכים אינםחוקיים,יחוייבו
הנתבעים להחזירלתובעים את מלוא כספם.
( )-אברהם דוב*ין ,אב"ד

( )-מרדכיאייכלר

( )-דודיהושעקניג

השאלותלדיון
א .חוזה עם חברה בע"מ.
ב .אונאה בקרקעביותר מפלגא.
נ .עדמתי תובע אונאה בקרקע.
ד .מחל מקצת החובכדי לקבל לכל הפחות מקצתו ,האטדינה כמחילהבאונס.
ה .התחייבבפנידייןיחידלהחזיר להבירו כסף שתובעממנו ,האםחייב.
 .1מסמכיםהמצוייםבידי הנתבעיםואינםבידיהתובעים ,האם חובת הנתבעיםלגלותם.

תשובה
א.כזיןמגרסכע"מעי'כפס"דירחליסכרךמעמ'כ1ועמ';ד,,כרך1עמ'טמרונמק,רותטגוייט
טסoht ,יטהט"מעלמפרספירוטוטלדכרעלכעליסמכרסh~hטסער13ןסמוג3למגביל5תסג3יס
רקשכסיסמכרסול5מטלרנכסיתסלככלי.olsnoוכ"כסגריי ק~פט"51ל~rrinh)orrממודםתהרי
מסלידדלין כסלכםמוסגטל"גוףמספטי" 6טר מ5ד 6מד מססולטיס עלסכספיסומלידך5ין למס
קמריותהיטיתול 5סע13דעליסס ,וגס כמכרס מממוןסייךלכני 5דסויט לוסכעליס nSlf ,סקדס.

עייייט.
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ב3 .גמ' "3מגזחפטיטר'6מי 6יןלמןהיטולמקםיםלסם,ר'יונסחמרחהקדטות,ר'ירמיס
h)th
'~יוחנןחמרו6וגחסחיןלהסביטולמקםיסלהן.וסכיךסרי"ףטס
חמרלקרקעות,ותרווייהומטמיסדר
ממלוקתסר"6היס 06כיתרמסתות16כיתרמפלגךיטלססביטולמקמ,והרי"ףעלמופסקדליןהוגרס
לקרקעותכלל,סכןסכררבגממןדסו6כתרך'tehl ,טוס מ5סכמקריס.וכ"פהרמכ"סמכירםפי"ג
היים'1"1יעסי' רכ)סעי' כט.בכלתוס'כתוכית5מ  6כטס ר"מ וכעס"מ כ"מ סם כסמוועי' מסגות
הרמכ"ןטסכדעתהר"מ,ועי'פי'מר"חכ"מסו'5סגר"דדומתעמיקיטכססס'סנר),ותוס'ב"קידכ
טילךמיקריכיטולמקמויםלסס.וכייפסר"6ט
ויר6יססי'קכזפסקודלין6וג6סעדפלגך6,כל
טססי'כ,6וטורמסכסמו.וכ"פהרמ"אכתו"עטמסס.לג"

ולסלכםמכריעסט"ך טס p"Dיז1ס"1ססוכסרי"ףוסיעתו,וליין(תטו' רטד"ססי' גתדהויספיקת

דדיג,5וכ"ככדרכימטס"סדסממע"ס,וכ"כמסרטד"ססי'סעוטליןכדורנומיטיכריעומימתפסחין
מ51יחיןמידו,ועי'כנסייגסי'רכ)סגכ"יחותלב".מגסכמיירעק"6טסכטסמסרי"טמישמו"מסי'כ

י קם ,דמספיק6דדיג'ptb6רתוקת מר6קמחוכטל
ומסריילביתסקיכלל1מיי נ3ומהריכ"לח"6מי
סמקםוועי' nrr~cעטרת סלמהלסגרט"ק)h~rn("5מיי עד תפסקכעניןלוגמה כקרקעותיותר מפ5%
דמעמידיס כמזקת המומק ,ולh'~o6דברי הרעק" 6כטסס"מרוניס דכטל מקת .סערתכגיסגריי
סליט"ח:כגיד'ידטליןלקונים כקרקע 5ל 6סערת אהרס כלכד6י אפסר לקרותסמוה)קיס ,ולכו"ע
סולכיס6חרמר 6קמ6טסיךסמכרספעלטמסרטומותהקרקעות).

ונטעםההלעססחין6ונ6ס לקרקעותכתבותוס'כ"כ ס6ככטסרייסחין סטעסמסוסדעכידסינט

ד)כיןחרע6כיתרמכדיטוויה,דסרי"ימעטוגסעכדיסומטרותדלחחיי
ךכסוסחיטעמך6,ל6דגזס"כ
סו,6מטוסדכתיכמידעמיתךדכרסגקגסמידליד.וכייכהרמכייסמכירהטס6.כלסרמכ"ןעס"תפי
כהרכתבמעטומקרקעותלפיoh)thotכססאפילוכיתרמטתותממילם,כמוססו6מחילהכמטלטלין
כפמותמטעות,וכייככחינוךמיטל) טדעתסכריות סStSD5 %חוגלהיתירה מטתותכמטלטלין,אכל
כקרקעלפיטהקרקעדכרקייםלעולס,דרךסכריותלממזלבוכ(
6מרכלקמו16תו,וכעין מס
~b)th
טחמ)"לכלדרך סספלגס מהקרקע דכרמטוסכלכסףסו,6ועיי כסממימכירס פיסחותד כטעם
ססלכסטלין
כקרקעלפי טסקרקעותהו6דכרסטוסכלכסף,כד6מרי' ככיףידכועוד.ועי'
וטכמהןסי' bכlה)hנ~זף מ"(h"uליין כהגשת רעק"6לשו"עסי' רםסע"דטלפי דעתתוס' מססחין
 oh)tbכקרקעסוסמ5דגזסייכוגס כקרקעי"לטחינומוחל6 ,%ךלפי דעתהרטכ"סורכיטיונס מס
טמיעטס תורס 6ונ6ס כקרקע ,טעםי
ט כדכר מטוס דקרקע דרך למכורכיוקר 16כזול ,ומומל על
ח
י
ת
נ
כ
ה
כ
ר
ק
י
כ
,oh)thoועי'קמלותיעקבככורותמיי סכן
הגזס"כדליןלסן 5nnhst r0h7thיןכחן
מ5י6ות ohnbכיוןדלין (ססממירקבוע ,דג)ה"כסו6דליןמתירסקכועעפ"ימגסנימסוק6ל5כל
דמים טפסקעליו סלוקםסוס,זמודמיו.ד6יסייד דסג)ה"כ D"Dhtטיטכ6ן  ob)1bסמקתקייס
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5"61לסמ)יר מהמ6יגס,ד6ייכ6ין מקרקעטוסכלכסף רקמסמוכריכוללרמותההריסלסמינוכ1כל
כסף"6,נסלוקםיכוללרמותולכסיג סקרקענכלכסףע"ירמוזות6 ,נל6ין )ס"טוס"כלכסף ,לע"כ
מדמעסכןסו6סגזס"ככקמתרוויותסקרקע6יגועפ"יממיריסמוקh~hכפימסטסוסכסכיןסלוקמ
ן  oh)thכקרקעות ,מ"מ מחיר
וממוכר וכמגס כתומי כ"כ הנ"ל מכו6ר ד6מגס גזס"כ 6"h'oי
"םכטוס
יק
טלמסכיטולמ
לקרקע,וסדמיסר6יס).ועי'ר"תכ"ממס(ס51יסגרד"דעמ'קכ)סכתכמק"תי
מגסכמחתיס6,יך קמרו מקרקעות דברמטוסכלכסף,סרי גס סקרקעקינוחוסכלכסף.ומדברי
מר"מנר6סטטעססמוכריס"Dhtסוסדינרכ(6ףל6כטיל610 ,לפיטסקרקעטוסכ(כסף.
טכיטולמקמ"5,לדסוכר ממסט6מרו סקרקעמוסכלכסףסו"6על
וכדעתסר"6טמכיותרמפלגךי
דרךסספלגס"(כלטוןסמינוך),ומכונסטסוסלכעליסמרכסיותרמערכם6,ךמ"מ 6ס O)thחתתכירו
ככפולמערכס,תטיכ מקתטעות,וכמוטכי6רכסעורי סגרט"ט כ"מnhitolמוטן ,עמ' קלס)דכיתר
ן כקרקע,
מפלגךיט (קרקע מק"ט מ5ד ע5ססמ(י6ותע6מדין 6 ,~h)tbכל מק"טטמדין חי
עיי"ט6 .ו  C"hl~Cמפרט סטעסכסרמכ"ן טסו6מדיןמחילם,וסכר סר"6ס סעדthפlלhג~ךממיל,יותר
מפלגךbbממיל.
וועייכמהרי"טס(יין סרעק" 6טכתכ במספק כסלכם ehכסרי"ף  16כר"תמעמידים סקרקע כחוקת
י מכר h)hדספקדדיג6
מר6קמ,6וקיןמעמידיס הקרקע כמשתסמומ)ק.ועיי"טטסקטסכיוןדודני
סו,6לימך6רע6סיכךדקיימ6תיקוס,בכןר5ססרטכ"ס ~מרh'ooJדפרקמזקתכססו6דגמיןולהיט
ליס לרכךוכו'ד6מריגן סלכת6כוותיסדרכך כ6רע6סיכךדקיימ6 6רע6תיקוסכידממתויקכס,
וכתכיסתוס'דלדעתו(איךלחלקכיןמפיקהדממוג6לספיקהדדיג1,6ל6גסירb~b6דתרוייסוכימדדי
ניגסוומוקמינן 6רע6כמזקתמר~hnp6ועי'"םממוסיף:וממךתהמרסרי  oh)lhטעמךלביטולסמקת
ומדיןגזל ,bloכד6מרכרים פרקס)סכ ,טעמך דכתכ רחמג6ל6וכגזל1ל 16כ16נ6ס ,מטוס דסונ6ס
פרעתיסיסיכול6סקפייסתורסh)hהמטלטלין6,כלעכדיסקרקעותוטטרות6יןכסןלת"ס.וסטתך
מספקךלן6יכפלגך6יכ66וג6הדכ(כיס6יל6ממיל6יגיט ,סו'6לוסקגיןקייםוממפקקלןeh
נתבטל מטעם 16ג6סזול6מכטליגןמכירם מספקוכו',דליןלימפעי
מיומתכטלין bSbסיכךדכרירלן
6ומדנ,6סיגל6מכטליסמעמססמכירססיכךדל6כרירלן~ nh)1hoמר ד6דעת6דסכיhSוניןוכו'.
סתס טעמך מטוס ד6ס hn~hסו'יללפרוסיוכל טל 6רבייתמבלב e)~bרבוייה 6כ(סיכך
פיירדי
מוכמיוכרירי 110דכריסוכו'.וסכםכנ"ר
דס6ומדג5כרורסוידועתחיןקריךלמתנותולפרם,דמיל
מספקכעיקרסמכירס 6סגתקייס סמקת6יל 6גקגס סמקםכללכיוןדוכןמחתן כמקס,כיטול מקח
מססי 6טעת6תויוגו'1 ,סעמד קרקע עלחזקתו61ימור ל 6נקנס,וטניססיכוליסלמזור כסס %לתר,
ע"כ.

ומססכתםסמסרי"ט דסכרתהביטול מקמ

גדולםסו6מחוסס6ומדג 6ד6דעת6דהכיל)6נין

)~h)th

פסקידין-ירושלים

1

לכ6ורסדבריוסותריס למט"כ 3תr"uo3h 6"11סי'נוחות טדכיטול מקם וטענתמזמין6יטמסוס
סמכ"מנ)
b)1nthדמוכמוהטיבכמגחיb~h,דיןסו36קגיניסד3עליסכטיסכמקחoh)1hגדולם,ורסי
3ז3ריסl'hcלמס6,~h)toיביטולמקתיטלסס.ועי'קוכן)כרוןיסולעעמ'סנטמסגריךכורדי6גטקי
( srrirסערת3גיהאר"יטליט"ח:סדכריסמיוט3יסעפ"י מהמיסד6דמוייזז"לכסוף"דברי%י"כליס
עדסתותoh)th1יתרמסתות,דכחוגחסיתרמסתותסריזסכיטולמקמ
טיטסגיגדרים63ונ6ס,
ם  ,obsthהגדר
כמומסגימיגים,עיי"טh,וtה)"hה~כקרקעטלין 3סob)tbפמות לכליתרמפלגךי
גך
לר
פת
מפ
סו6כמוסגימינים).וכמעתימכ'3סגר"3טסלומוןS"5rמרחד
"דפ"תורטטיטי3תגמלתדוד,טי"ל
טס3רתסמזו"חסי36כלסוג6ססמ3טלתהמקתכטןלסכרתסגמ' שמרמטרות,טפףבקרקעותסחין
למן,~b)thיס 3ססכיטולמקח,סחין)סמדין"ומדגך %6דין3קגיגיסטההוג6המבטלתהמקם,ח3ל
לסלכםטפין  ob)tbשקרקעותOh11h5 hihגדולסטלמ6תיס שמגס,כוסהשיטול מקמחיגומטוסדין
ביש16ג6ס,טמרי עז פ66%ין סמקם 3טלחע"פססיתס 3סס %6 ,oh)th
לקניויממיעלי
יס16מדנ,6ד3יותרמפלגךbSמהיל,וזוכוונתהמהרי"טודפמ"ה.
סס3רh'o6מטו
וכנד"דעסקונהטועןטנה6גספיכמסמטוויהטלמקרקע,מכיוןססמוכרס5יגלוכחילו מד31רכקרקע
סמוכםל13קרטטטתסיהטווסשעתידפיכמסממסטמטלס,ושתשררלוטמד31ר כקרקעככפרמרומק
י~'liDpעליה3גי,olhחסגכוגסהטענםומיתהכ6ן6ונ6ס ,לע"פטחין oh)thלקרקעות,
טפיןסיכו
6ס נת6גסביותרמתליההרי פסק הרעק" 6לסקסטמעמידיס 6ת הקרקע nprnsמר bnp 6וכטל
סמקם6 ,ףכ6ן ס"ה.ולפי מסטסכי6והגתכעיס תו165תרייקתסמויותמיום 2.06נ12.וכטגסקמרי
סמכירסלתו3עיס)הריטסוויכלסגכםכולוסיס 7.650.000יורו(לפימסמךמיוס 5.12.07טילמסעליו
הפרת 200.000 SH.ALיורו)1,חיל1לקונים נמכרכלדוגסכיוס 13.11.05כממירטל 60.000$לדונם.
ר o)hnoסגסתגס סטער ומת6גס
ופסק סרמ"36ט"1עסי' רכ)מעיי טמסמרדכי כת131תסי'רז":מ
חומרbStגסתגס,עלסמת6נהלהדיחרטיה,דדרךסטעריסלססתנותתמיד.
ג .פסקסט"ךסי'רכזp"Dסעפ"יטו"ממסריי3ןלבספר6כללכסי' קח ד3קרקע6-ףממוכר-
חינויכוללמזורחתרשיעורדכדיטירקהלתגרוקרורו.
מנידוןדירןסהקוניס 3 1trnSטעגת 6th)1hתרכמהשגיס,שיגסיכוליסלמזור.
כלי
ד .פסקהרמיקסמכירםפ"יה"גותו"עסי'רה "PDגטהפטרהכמכרט3טילס 63וגסדוקטohידעו
סעדיסטהורמוכרמפני 671Dt)h htottD)lhnי36 ,לסממילסכמתנםטפסגילםדעתוקורס סמתגס
htocלגוסo)'hמתגם.
ו3ממילסכמקלת ,כת3עטוייתסרבייםכלל ע3סי'סטהי6כמכירםול6כמתגה3 ,ד3רר16כןטטעןעל
טמעוןטספקידדידומחסליטריןסילייט,וסטיבממעוןל6סייחיהייםלךכי6ססמוגיסליטריןוגתתי
לךמסכנות ע13רס"1ליטרין31גיגתער3עבור6רכעסעטרליטריןופטרתגימכלתביעותטסיולךעלי
וממלת כמחילם גמורםוכקנין גמור ,ומזהיטלי עדיםוכוי ,וטען ר316ן Qt)hסייתי 31עלכורתי

יחיי

ממתות

)

יהזמןולכתוכ
ס51רכתילמחולכיירקתיפןלפסידכלמממוןכיקמרהליhbehתר5הלממזלולסרמיכל
סטרעליךם6סיהפטורמכלמיניתביעותל66תן(ךויפילופרוטהכי6י;ימיידלך,וזהסדכרגיליתי
(עריסוכו',תטוכס.נ"לדל14מודעךהי6והממילההויךממילה67מריגןככ"כמ6קמרינסרדעיד(6
כתיםכיה6גןידעיגןכיהכנוגסיהדפלוגיל16מודעך,b'oוכנידוןזההל)ל6הכירוסעדיסכ6וגסיה
סלר6וכןד6יכ6למימרסדין עםטמעוןhSaהיםמייכלרכוכןbbbפ'ליטריןוכוי.ע"כ.וכתבכטוית
מהר"ד"סהו"מסי'חיטם6ין ספקטממילה -כמהגס-סייגוסהגממלשגו מקב( דברד6זסויכמו
מתנה ,ופצרהדהויכמו מכרלפי טסמקכלסתוכע ק5תמתביעתווכסכי(זהמומללוסמ"ר )61סוי

כמכירם,עיי"ם.
לפי")כנידוןדירןטטוען6הדהתוכעיסo)nhaכתבמחילם(גתכעיסתמורתמכסףסקכלמהם6,ךסיס
Dt)hלמתוםעלכךכדי(קבללפחות 6ת מהמקכל6,ין6orוגס סמכטל6תהממילס,כיוןטקכלק5ת
מתביעתו.

ה.כגמ'סוףכ"כקעוכ 6מרר"ג ערבדכי"ד(6כעיקניןדכההיob)o 6דמסימן(ים גמרומהע"ד
ליה,ופירםרמכ"סדכההי Oh)O 6דק6מהימניליהכי"רגמרוממולכדנפציה.ויםלמסתפקמסהדין
כטהייכעלמוכפגידייןימיר ,ס6סגסככה"ג6מרינןדגמרומטעכדנפוייס6ול.6ועי'h~lfnכיקסי'
כ4סוף16תהטכתכ:מיהו6יןלגוכזה hShמסיוררלגפ'ויוכוויוob)oכיןכקניןטלגמ"ד,ם6ין
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כדי
לדקדק בו ,נותניסלו לע"פ מכתוב כו כ %טפיסת טופס  ofnסטטר .ומקורו כחסוכות סרמכ"ס
וסרטים,המיקסהכ"יסוףסי'ם.וכסעי'דכסייעמס:הקומרלמכירו6-פי(1לקים 6מר60י;1תוסע
מלו.ממ"עופת"מכסססכוייי-סטרטכידךזכותיםליכו 06הלסמודאמיםל)סכוזכותמייכלסוליתו
כבי"דובי"דיעתיקו מהסכתוככומזכותו6,כל 06סלהקומרם6יןכידוטטרמיהלכומוסזכותלוס
6יןמחייכין16ת1לסרוגותסטרלמוס4דס6,כל6סיר5סזס(ההריסמרססהס (%מיסיםכידוטטר
יססו4יודעשסנטרטיםלו)כותכוסו1(566סריזה
מיםלוזכותכומיטיר6גוימריס061 ,טען)סכודוי
ו56לו.ומקורוכרמכ"סטו"גפיה.
;טבעnD~Oטילינ
וכנידוןדידןטהתוכעיסטועניםסהגתכעיססקרגיסוסעיסקסכלל %היתם6מת,תונהעלסגתכעיס
(הציגמסמכיםם3ידסכדי(היכימטהעיסקההיתה4מת.

אברהםדובלוין.

ח

פסקידין-ירושלים

ג

ם or5דין  15 nb)thל ,6ונמלקו 3זס
בקרקעיותר מפלגך ohnי
כגתן סט6לסכ"סיתס
סרהסוגיס ,ולסלכם6יתחthכ)סhו~"עסי' רכז סע" כט6:לו ד3ריס למס  oh)thסע3זיס וסטטרות
ומקרקעותוססקדסות,הפילו מכרטוס6לףבדינר 16סוסדינר 63לף6ין כסס .oh)lhוכסגם:וי"ל
דדוקח עדSshhASDיותרמפלגהכגוןטמכרלו6הדיותרממגיססויקונדס(טור 3טסר"תוסרח"ט).
וכתבסטיך :)'Oה3ליותרמפלגה,עי'fכממ"עס"קנעד("5ד(6וlדוקךקלמריוכו'.ולפע"ד~דדוק6
ןרסיסכ((,
קלמרי,וכן משמע(סדיךמלטוןסת1ס' "33קטסוכן 63טדס פרקס,30,ומסירוסלמי5י
זחדר363ירוטלמיי"ל דל 16דוקק עירס,וכן סו 6לסדיק  'DInSכקרוטין מ")1 3 3ל :וסגהיתח
יפלגדוקך0bbוי)3יןמחס
3ירוטלמיעדפלגסלמס ,ob)tbוססי6ד31ןמחסשמחתןודפרקסמקכל)ח
ס6דקתני עדפלגל6ו דוקך %6ר"ליותר
כמהתן דוקך 6ל6פתותממחתןפורתך61,ימהתן
"'מסתפקים3זסמ"מנטמעמד3ריססדטפיר
קס
וו
דת
מפלגפורתה 36לשפלגסמקתקיים.עכ"(.והע"גדס
י"( ד0סי6דירוט(מי(תו דוקך ,ע"כ  hu'teדסתוס' "33ק 31פרק ס) hpll 30קלמרי וכדמטמע
מד3ריססלסדיה,וגסממעייןכטיספרק סמק3ליר6סדדותק 610סם ~מרדמן מ6סכמחתןסו6ל16
דוקק,וכמ"שלעילסי'סוסעי'למ61 ,פסרדגססרח"סדכתהדמך דסמק3ללחו bpt7ס1ח 1%בדוקה
קלמרסכי ,דס"סדמוימ5ילמימר ד0ךדירוטלמילחו hp17סוort,6נר" 0דעת סר"3 3סג,00ומ"מ
לעניןדיגךמעליתילעילסוףסי'סודסעיקרכסרי"ףוסיעתו,ועי' 3תטו13תרטד"ססי'גה דנתע"ד
כת3דסויספיקתדדינ6וע"סו3תט31ותן'55כללכסי' קת 31תטו13תמסרי"טסוףסי'5גntsl~nsl
ר"6ן'חייםסי'סט,עכ"לסס"ך.
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נמ 65טסכרעתסס"ךסי6דלין חת06
כלל61ףיותר מפ6,5%לחטסתי"ממסרסד'יסדסוי
 ,נ",3
וסממע"ס .וכתב סגרע"ח 3מידוטיסטוייע על דברי מרמ"ח וז"ל:סוי"וגחת
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'
י
ס
מאר"י מלו
סי'גב,מסרי'3ילbמtי'pקסי'קם.ועי'קתם
"13תמסר"ס~דליןסוףסי'ס.עכ"ל.
ס1
וכיחורסדכריס ,מסט%חורסקטםמססייך ~מרלוקיממוגףnprnsמר6קמח ס%קיי"לכספקממון
סממע"ס,סמעייןמטויתמגרייטירכס קטיחמידי")1,למגרייט מ"3סי'כ:טחלס,רח31ןמכר
ח5ר31תיסלטמעוןוטעםשמכרומכרטוסדל
מ"6תיסכמגסועתםר51סרה31ןלהזורמשמכירם3ח1מרוטיט
אוגרסכמכירתס3תיספסיוטויןמ"תיס ומכר כמחס,וסמעוןו טועןסחין  oh)thלקרקעות ,ור6ו3ן
סטירטמאס6ומריסטחיןחוגלתלקרקעותסייגוכססח1נ"ססי5סתותח1יגהרמסתותחז6מריגןחין
 oh)1bלקרקעות36 ,למג"ד דסקמיתיס כמגסמליגן דפסקו סר"6ט ור"ת ססקרקעות D"Dbסדין
ס לסס 3טמכר טוסמ"תיס כמנסכנדו'יד ,ח"כיכולרח31ןלהזור
"וגססחין eo5דיןביטול מאהי
ן hnAISD1
מסמכירס,יורנומורגוחססדין עםרח31ןוסכרוכפולמןססמיס .תטוכס60 ,ודחיכיו
דרכוות6סי66סnpnoקייס ,דלר"תוסיעתו סמקתכטלמעיקרא,סריחמרו מעמד קרקעעלהזקתו,
ו(6תימקכיוןדודאי מכר h~bדספקדדיג6סיח6 ,רעחסיכל
תיקום,סכן ר 05הרס"3סז"ל
מ
י
י
ק
ד
"מלכתףכוותיס דר3ח כלרעף
לזמר  h'oo5דפרק 3 npfnססו6דגהיןולתישליס לר63וכו'דחמריגן

טחיי

ממונות

ט

סיכך
hD1hתיקוםכידסממ,יק כס,וכתבו סחוס'דימעת
וקריך למלקכיןספיקה דממוג6
לספיקד
מג
יי
יד
קד
ה
כתשתמרח קמ6וכוי.ועוד
"hSI,6ג0ירbSh,6דתרווייסוכמדדיניגסוומוקמיגן
עיי"םכסוףסתמוכסטכתכ :חס6ית6דוכןמהתןכמחססויכ5יר
"מקםממסיה מעתק hbנקנס
על
טו
"6גקג.0עכ"ל.
כל
סר
ומעמד קרקעעלחוקתו51ימו
מכ61ר ד0ט6לססיתם כמוכר סגת6גס%1 ,ן מ5דדין סממע"ס מקרקע עומדת כמנקת ממוכר,ונסו
ן"ומריסמכיוןמסיסכ6ןקניןומדיוןסו 6סקגיןנטל;6מר5רע6סיכידקיימ6
טכתנסמסרי"ט""'
תיקוסוסיףכידהממזיק6hih,מרינןדסממע"ס,וכיוןטמספק5יןכחןקנין%ןממ)קיגןכידסכעליס
סר6סוגיסh~ltnol,ממגועליונרקיס.
וסמתכחרמדבריסמסרי"טד6ילוסיסלעיפךונתקנהסלוקהדסייגוממכר %טוסמגסכמ6תיס,ויט
ן ס%קמ
ספק ס6סחמריגןכטל מקמ15ל",ודקי6מרינן 0ממע"0וממעותים6רוכמזקתהמוכר,וחי
עלדברי סגרע"ח
יכףל510יח ממגו,
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