
אממתות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממותתווים

  ברומניה  קרקעות בעיסקת "r~lu"טענת
p'fiעא 147 1 מס'  ממונות- 

 הדיוןנושא

 התברר ולטענתם ברומניה, קרקעות בעיסקת וד' ג' אצל כספים שנים כמה לפני השקיעו וב'א'
 הם בחזרה. כספם את תובעים והם ו"בעוקץ", ברמיה באונאה, מהם הוצאו שהכספיםלהם

 - כלכלית מבחינה להתפתח שעומד במקזם קרקע לרכוש כדי כסף לנתבעים שנתנוטוענים
 ומתברר בהתאם, היה ששילמו והמחיר - הנתבעים ע"י פה בעל בשיחה להם שנאמרכפי

 לא אפילו שווה ואינה הקרובות, בשנים להתפתח עומדת שאינה מרוחק כפרי באיזורשהקרקע
 וגם בקרקע בעלות קבלו לא הם ששילמו הגבוה התשלום למרות ועוד, ששילמו. ממהעשירית

 שהנתבעים טוענים הם עוד דיור. יחידת על זכות רק אלא הקרקע, בעלת בחברה חלקלא
 אפשר שאי "קש" חברת אלא היתה לא שכנראה ברומניה, חברה עם חוזים על אותםהחתימו
 ולאחר החברה, מאחורי שעומדים אלו הם הנתבעים ולדעתם, החברה, בעלי הם מילדעת
 שהנתבעים גם מה לגבות, ממי ואין בכיסם, והכסף החברה את פירקו הקונים כספי אתשנטלו
 כספם, את הנתבעים להם יחזירו חודש 12 כתוך הקרקע תופשר לא שבאם עמם בחוזההתחייבו
 במועדים הבניה אישורי את תספק לא והחברה שבמקרה בחוזה הוסיפו מהתובעיםולאחד
 את להחזיר .אדאג "אני הכסף, את לרוכש תחזיר לא נם ובהמשך - בחוזה המפורטים -ובזמנים
 ממה ניכר סכום הנתבעים להם החזירו לא היום ועד החוזה", לתנאי בהתאם בחזרההכספים
 בניה. אישורי שאין למרותששילמו
 היא כיום וגם כמובטח לבניה הופשרה באמצעותם החברה שמכרה שהקרקע משיביםהנתבעים
 ולולי אותה, שקנו כפי מהקרקע חלקים כלומר, מניות, בה יש שלתובעים החברה ע"שרשומה
 ממה במה פי כיום שווה הקונים שרכשו הקרקע היתה בעולם הנדל"ן בשוק שהיתההמפולת

 טוענים הם עוד ירד. מחירם ולכן הללו לקרקעות ביקוש אין העולמי המשבר בגלל אךששילמו,
 וע"כ והתיעצו, שביררו לאחר ברומניה חברה עם הרכישה חוזה על באמצעותם חתמושהקונים

 על אישית תביעה לקונה תהיה שלא במפורש נכתב בחוזה אותם. שרימו לטעון יכוליםאינם
 רומנית מחברה שקנו אחרי חדשים כמה מכך, יתרה עצמה. החברה על רק אלא החברהבעלי



 ירושלים - דיןפסקיב

 חברה היא גם "אולימפיקס", לחברת נמכרו שנכסיה החברה להם הודיעה "ברקת",בשם
 מפורש סעיף ישנו החדש ובחוזה החדשה, החברה עם חדש חוזה על לחתום ועליהםרומנית,
 מזדה והוא ברקת, בחברת זכויותיו מלוא את הקזנה מבטל אולימפיקס חברת עם החתימהשעם
 מטעמה. מי או ברקת חברת כלפי כלשהן טענות או תביעות שום לושאין

 במפורש נאמר שבחוזה הנתבעים משיבים הקונים, שם על נרשמה לא שהקרקע לטענהבאשר
 אזרח שאינו ומי המדינה, לאזרחי אלא בקרקע בעלות לרשום אפשר אי הרומני החוקשלפי

 למדל בהתאם החברה במניות זכות כבעל ויירשם דיור ליחידת זכות על אישור רק יקבלרומני
 רשום שם הנתבעים שקבלו הרכישה מסמך את מציגים הם התובעים. עם היה וכךהשקעתו,
 ליחי"ד הזכות את בספרינו "שרשמנו מאשרת והחברה בפרוייקטיי ליחי"ד "זכויות קבלשהקונה
 אם ואדרבא, הזו, ליחי"ד בייזכותי' ממש ואין בחברה, שותפות זו שאין טוענים )התובעיםוכו".
 באשר החברה(. פירוק בעת להם מגיע שהיה חלקם את דורשים הם בחברה שותפות להםהיתה
 בזמן, בניה אישורי תספק לא החברה אם הכספים את לו להחזיר לדאוג שהתחייבו קונהלאותו
 את להשאיר העדיף שהוא אלא כספו, את לו להחזיר מוכנים היו שאכן הנתבעיםמשיבים
 היתה אך הנתבעים, של העו"ד עצת לפי בתמימותו כך שאמר משיב )הקונה במקומההעיסקה

 לו שהיה דחוף לצורך כסף קונה אותו מהם בקש זמן שכעבור מוסיפים הם שקרית(. עצהזו
 יכול אינו שהיום כך בתוקף, נשארה והעיסקה נוספות, תביעות כל לו שאין להם לחתוםוהסכים
 לו(. נצרך שהיה הכסף את לקבל כדי באונס שחתם משיב )הקונה עוד אותםלתבוע

 משיבים והנתבעים לעיסקה, הקשורים המסמכים את לגלות מהנתבעיט דורשיםהתובעים
 לבית להציג הנתבעים שעל קבע הדין בית המסמכים. את לגלות צריכים הם ולאשהממענה,

 נענו הנתבעים העיסקה. בזמן ושמאותה בעלותה שטחה, הקרקע, מיקום על מסמכיםהדין
 לחברה במקרקעין המחזיקה החברה כעלות את שהעבירו אחרי ולטענתם, מסמכים,והציע
 להם. ולא המקרקעין את המחזיקה לחברה מופנית להיות צריכה התביעהאחרת,

 המקרקעין את שמברה החברה א. כדלהלן: היא הנתבעים טעמת ממכלל הדין בית)התרשמות
 החברה "נמכרה" רשמי באופן אמנם ב. לשניהם. או מהנתבעים לאחד שייכת היתהלתובעים
 גם - והיו נשארו האמיתיים והבעלים עין, למראית הכל מ"מ פעמים, כמה שמה אתוהחליפה

 לשימוש(. וניתנים אמיתיים שהוגשו שהמסמכים ודאות אין ג. הנתבעים. -כיום

 כספם את לתובעים להחזיר שליט"א שפרן הגר"מ בפני התחייבו שהנתבעים טועניםהתובעים
 נרכשה והקרקע כבעלותו, היתה הקרקע את שמכרה שהחברה בפניו הודה מהם שאחדאחרי
 לקוניט מכרו ושניהם השני, הנתבע את גם איתו שיתף ואח"כ לדונם, 1.000$ של במחיר ידועל

 אצל שההתחייבות משיבים הנתבעים כך. על להעיד מוכן שפרן והגרימ ב-60.000$,דונם



 גממנות

 את קבלו לא ומעולם זה, בתיק התובעים כלפי ולא אחרים אנשים כלפי היתה שפרןהגר"מ
 זה. בתיק כדיין שפרןהגר"מ

 ביניים דיןפסק

 את להם להציג מהם, שקנו הקרקע חלקות של הפרטים מלוא את לתובעים למסור הנתבעיםעל
 להעביר להם ולאפשר כמקרקעין, המחזיקה כחברה זכויות לתוכפים יש לפיהםהאישורים
 שלהם. הקרקע חלקות עלבעלות
 יחוייבו חוקיים, אינם שהמסמכים שיתברר או לתובעים, אלו דרישות הנתבעים ימלאו לאאם

 כספם. מלוא את לתובעים להחזירהנתבעים

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

 לדיוןהשאלות

 בע"מ. חברה עם חוזהא.

 מפלגא. ביותר בקרקע אונאהב.
 בקרקע. אונאה תובע מתי עדנ.
 באונס. כמחילה דינה האט מקצתו, הפחות לכל לקבל כדי החוב מקצת מחלד.
 חייב. האם ממנו, שתובע כסף להבירו להחזיר יחיד דיין בפני התחייבה.
 לגלותם. הנתבעים חובת האם התובעים, בידי ואינם הנתבעים בידי המצויים מסמכים1.

תשובה

 טגוייט ונמק,רות טמר עמ' 1 ,כרך ;ד, ועמ' כ1 עמ' מ כרך  ירחליס כפס"ד עי' כע"מ  מגרס כזיןא.
 סג3יס 5ת מגביל סמוג3ל טסער13ן h~h סמכרס כעלי על דכר טל פירוטו מפרס על הט"מ יט ohtטס,
 תהרי ממודם ~rrinh)orr 51"ל ק~פט סגריי וכ"כ  olsno.  ככלי סל  נכסית מטלר ול5 סמכרס שכסירק

 למס 5ין ומלידך סכספיס על סולטיס מס 6מד מ5ד 6טר מספטי" "גוף טל מוסג כסלכם דליןמסליד
 סקדס. nSlf כעליס, לוס ויט 5דס לכני סייך מממון כמכרס וגס עליסס, סע13ד ול5 היטיתקמריות
עייייט.
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 6מי ר' פטיט ח גז 3"מ 3גמ'ב.
~h)th 

 ירמיס ר' חהקדטות, חמר יונס ר' לסם, ים מקם היטול למן 6ין
 טס סרי"ף וסכיך להן. יס מקם ביטול להס חין 6וגחס חמרו יוחנן דר' מטמיס ותרווייהו לקרקעות,חמר

 הוגרס דלין פסק עלמו והרי"ף , מקמ ביטול לסס יט מפלגך כיתר 16 מסתות כיתר 06 סר6"היסממלוקת
 פי"ג מכירם הרמכ"ס וכ"פ כמקריס. מ5ס טוס tehl' כתרך, דסו6 גממן רב סכר סכן כלל,לקרקעות

 מסגות ועי' כסמו סם כ"מ וכעס"מ ר"מ כטס 6 5מ כתוכית תוס' בכל כט. סעי' רכ( סי' 1"1'יעהיים
 כ יד ב"ק ותוס' סנר(, ס' כסס קיט עמי דומת סגר"ד סו5' כ"מ מר"ח פי' ועי' הר"מ, כדעת טסהרמכ"ן
 6כל פלגך, עד 6וג6ס דלין פסקו קכז סי'ויר6יס

 סר6"ט וכייפ לסס. וים מקמ כיטול מיקרי טילך מסלג"
 טס. כתו"ע הרמ"א וכ"פ כסמו. מס וטור כ6, סי'טס

 ספיקת דהוי גת סי' רטד"ס )תטו' וליין וסיעתו, כסרי"ף סו 1ס1"ס יז p"D טס סט"ך מכריעולסלכם
 חין מתפס ומי טיכריע מי כדורנו טלין סעו סי' מסרטד"ס וכ"כ דסממע"ס, "ס מטס כדרכי וכ"כדדיג5,
 כ סי' מו"מ מיש מסרי"ט כטס טס רעק"6 כמיי "מגס לב. חות סגכ"י רכ( סי' כנסייג ועי' מידו,מ51יחין
 וכטל קמח מר6 רתוקת ptb' דדיג6 דמספיק6 קם, מיי ח"6 ומהריכ"ל נ3 מיי 1 כלל סקי לביתומסריי
 מפ5% יותר כקרקעות לוגמה כענין תפסק עד מיי h~rn (5") לסגרט"ק סלמה עטרת nrr~c וועי'סמקם

 סגריי כגי סערת מקת. דכטל ס"מרוניס כטס הרעק"6 דברי h'~o ול6 המומק, כמזקתדמעמידיס
 ולכו"ע מוה(קיס, לקרותס אפסר 6י כלכד אהרס סערת 5ל6 כקרקע לקונים טלין כגיד'ידסליט"ח:
 הקרקעות(. רטומות טמס פעל סמכרס טסיך קמ6 מר6 6חרסולכיס

 סינט דעכיד מסוס סטעס סחין ריי כטס כ ס6 כ"כ תוס' כתבו לקרקעות 6ונ6ס סחין ההלעסונטעם
 דגזס"כ 6ל6 טעמך, סחי כסו חייך דלח ומטרות עכדיס גס "ימעטו דסרי טוויה, מכדי כיתר חרע6ד(כין
 פי עס"ת סרמכ"ן 6כל טס. מכירה הרמכייס וכייכ ליד. מיד סגקגס דכר עמיתך מיד דכתיכ מטוססו6,
 כמטלטלין מחילה ססו6 כמו ממילם, מטתות כיתר אפילו כסס oh)thot לפי מקרקעות מעטו כתבכהר
 אכל כמטלטלין, מטתות יתירה חוגלה StSD5 ס% סכריות טדעת טל( מי כחינוך וכייכ מטעות,כפמות
 כ) בו לממזל סכריות דרך לעולס, קיים דכר טהקרקע לפיכקרקע

~b)th 
 מס וכעין 16תו, כלקמו 6מר

 כטעם ד חות פיס מכירס כסממי ועיי סו6, כסף כל מטוס דכר מהקרקע סספלגס דרך כלטחמ("ל
 טליןססלכס

~h)lb 
 ועי' ועוד. כ יד ככיף כד6מרי' כסף, כל סטוס דכר הו6 טסקרקעות לפי כקרקע

 סחין מס תוס' דעת טלפי ד סע" רם סי' לשו"ע רעק"6 כהגשת "ליין h"u) מ נזף כה סי' מהןוטכ
oh)tbמס יונס ורכיט הרטכ"ס דעת לפי 6ך %, מוחל טחינו י"ל כקרקע וגס גזסייכ מ5ד סוס כקרקע 
 על ומומל כזול, 16 כיוקר למכור דרך דקרקע מטוס כדכר יט טעם כקרקע, 6ונ6ס תורסטמיעטס
,oh)tho'לסן דלין הגזס"כ כהכנת כיקר סכן יח מיי ככורות יעקב קמלות ועי r0h7th nnhst כחן 5ין 
 כל 6ל5 מסוק מגסני עפ"י קכוע מתירס דלין סו6 דג(ה"כ קבוע, ממיר )סס דלין כיון ohnbמ5י6ות
 קייס סמקת ob)1b כ6ן טיט D"Dht סו" דסג(ה"כ סייד ד6י דמיו. זמו סוס, סלוקם עליו טפסקדמים



הממתות

 כל כ1 לסמינו ההריס לרמות יכול מסמוכר רק כסף כל טוס מקרקע 6ין ד6ייכ מ6יגס, מה לסמ(יר61"5
 לע"כ כסף, כל "טוס" (ס 6ין 6נל רמוזות, ע"י כסף נכל סקרקע ולכסיג לרמות יכול סלוקם 6"נכסף,
 סלוקמ כין טסוסכס מס כפי h~h סמוק ממירי עפ"י 6יגו סקרקע רוויות כקמת סגזס"כ סו6 סכןמדמע
 מחיר י" מ"מ כקרקעות, oh)th "6ין h'o גזס"כ ד6מגס מכו6ר הנ"ל כ"כ כתומי וכמגסוממוכר
 כטוס מקם כיטול למס יט מק"ת סכתכ קכ( עמ' סגרד"ד )ס51י מס כ"מ ר"ת ועי' ר6יס(. וסדמיסלקרקע,
 ומדברי כסף. כל חוס קינו סקרקע גס סרי כסף, כל מטוס דבר מקרקעות קמרו 6יך כמחתיס,מגס
 כסף. כ) טוס טסקרקע לפי 610 כטיל, ל6 כ6)ף דינר סוס Dht" סמוכריס טטעס נר6סמר"מ

 "על סו6 כסף כל מוס סקרקע ט6מרו ממס דסוכר 5"ל מקמ, כיטול יט מפלגך מכיותר סר6"טוכדעת
 תכירו חת O)th 6ס מ"מ 6ך מערכם, יותר מרכס לכעליס טסוס ומכונס סמינוך(, )כלטון סספלגס"דרך
 דכיתר קלס( עמ' מוטן, nhitol כ"מ סגרט"ט כסעורי טכי6ר וכמו טעות, מקת תטיכ מערכס,ככפול
 טמדין מק"ט 6כל tb(h~, מדין ע6 סמ)י6ות ע5ס מ5ד מק"ט )קרקע יטמפלגך

~hlth 
 כקרקע, חין

 יותר ממיל, פלגך סעד סר6"ס וסכר מחילם, מדין טסו6 כסרמכ"ן סטעס מפרט C"hl~C 6ועיי"ט.
 ממיל. bbמפלגך

 כחוקת סקרקע מעמידים כר"ת 16 כסרי"ף eh כסלכם במספק טכתכ סרעק"6 ס)יין כמהרי"טוועיי
 דדיג6 דספק h)h מכר דודניי כיון טסקטס ועיי"ט סמומ(ק. כמשת הקרקע מעמידיס וקין קמ6,מר6
 ולהיט דגמין כססו6 מזקת דפרק h'ooJ ~מר סרטכ"ס ר5ס בכן תיקוס, דקיימ6 סיכך 6רע6 לימךסו6,
 כס, ממתויק כיד תיקוס 6רע6 דקיימ6 סיכך כ6רע6 דרכך כוותיס סלכת6 ד6מריגן וכו' לרכךליס

 מדדי כי דתרוייסו b~b גסיר6 1ל6 דדיג6, לספיקה דממוג6 מפיקה כין לחלק )איך דלדעתו סתוס'וכתכי
 סמקת לביטול טעמך oh)lh סרי תהמר וממך ממוסיף: ועי'"ם hnp~ מר6 כמזקת 6רע6 ומוקמינןניגסו
 דסונ6ס מטוס כ16נ6ס, 1ל16 כגזל ל6ו רחמג6 דכתכ טעמך ס(סכ, פרק כרים כד6מר blo, גזלומדין

  וסטתך לת"ס. כסן 6ין וטטרות קרקעות עכדיס 6כל המטלטלין, h)h  תורס סקפייס ול6  יסיכפרעתיס
 eh לן וממפקק קיים וסקגין סו6'ל  ליפי  6יגיט, ממיל ל6 ס6י כי דכ) 6וג6ה 6יכ6 כפלגך 6י לןמספקך
 לן דכריר סיכך bSb מתכטלין מעמיו דלין וכו', מספק מכירם מכטליגן ל6 זו 16ג6ס מטעםנתבטל
 וכו'. ונין hS דסכי ד6דעת6 ~מר nh)1ho לן כריר דל6 סיכך סמכירס מעמס מכטליס ל6 סיג6ומדנ6,
 סיכך  6כ)  רבוייה  e)~b  מבלב  רביית  פירי טל6 וכל לפרוסי סו'יל hn~h ד6ס מטוס טעמךסתס

 כנ"ר וסכם וכו'. דכריס 110 וכרירי דמוכמי דמילי ולפרם, למתנות קריך חין וידועת כרורסדס6ומדג5
 מקח כיטול כמקס, מחתן דוכן כיון כלל סמקם גקגס ל6 6י סמקת גתקייס 6ס סמכירס כעיקרמספק
 %לתר, כסס למזור יכוליס וטניסס נקנס, ל6 61ימור חזקתו על קרקע 1סעמד וגו', תוי טעת6מססי6
ע"כ.

 מקמ הביטול דסכרת סמסרי"ט סכתםומס
~h)th) 

 (נין ל6 דהכי ד6דעת6 ס6ומדג6 מחוס סו6 גדולם
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 מסוס 6יט מזמין וטענת מקם דכיטול ט חות נו סי' r"uo3h 3ת11"6 למט"כ סותריס דבריולכ6ורס
b)1nthכמגחי, והטיב דמוכמ b~h כמקח כטיס ד3עליס 3קגיניס סו6 דין oh)1h ,נ( מכ"מ ורסיס גדולם 

 כורדי6גטקי מסגריך סנט עמ' יסולע (כרון קוכן ועי' לסס. יט מקת ביטול 6י h)to~, למס 3l'hcז3ריס
srrirכליס %י" "דברי כסוף ז"ל 6דמוייז מיסד מה עפ"י מיוט3יס סדכריס טליט"ח: האר"י 3גי )סערת 
 63ונ6ס, גדרים סגיטיט

~h)th 
 מקמ כיטול זס סרי מסתות יתר דכחוגחס מסתות, יתר oh)th1 סתות עד

 פמות ob)tb 3ס טלין כקרקע וה"ה עיי"ט, מיגים, מסגיכמו
 מפלג"

 הגדר obsth, ים מפלגך יתר לכל
 טי"ל דוד, גמלת יטי3ת ורטט דפ"ת דפתרך מרח S"5r סלומון סגר3"ט מכ3' וכמעתי מינים(. סגי כמוסו6

 סחין בקרקעות טפף מטרות, שמר סגמ' לסכרת כטן המקת סמ3טלת סוג6ס 3כל סי6 סמזו"חטס3רת
 ח3ל המקם, מבטלת טההוג6ה 3קגיגיס דין %6 "ומדגך מדין (ס סחין מקח, כיטול 3סס יס b)th~,למן

 דין מטוס חיגו מקמ השיטול כוס שמגס, מ6תיס טל גדולס hih Oh11h5 שקרקעות ob)tb טפיןלסלכם
 oh)th %6, 3סס ססיתס חע"פ 3טל סמקם 6ין פ6% עז טמרי  16ג6ס,  ביש יחיי  מיעליילקניוימ
 ודפמ"ה. המהרי"ט כוונת וזו מהיל, bS מפלגך ד3יותר 16מדנ6, מטוס h'oסס3ר6
 כקרקע מד31ר כחילו לו ס5יג ססמוכר מכיון מקרקע, טל מטוויה כמס פי טנה6גס טוען עסקונהוכנד"ד
 מרומק ככפר כקרקע טמד31ר לו ושתשרר טמטלס, ממס כמס פי שעתיד טווס טתסיה ל13קרטטסמוכם
 לקרקעות, oh)th טחין לע"פ 6ונ6ס, כ6ן ומיתה הטענם גכוגס חס olh, 3גי עליה ~'liDp סיכויטפין
 וכטל bnp מרnprns 6 הקרקע 6ת טמעמידיס לסקס הרעק"6 פסק הרי מתליה ביותר נת6גס6ס

 קמרי וכטגס 2.06נ.12 מיום סמויות רייקת תו165ת הגתכעיס טסכי6ו מס ולפי ס"ה. כ6ן 6ףסמקם,
 עליו טילמס 5.12.07 מיוס מסמך )לפי יורו 7.650.000 סיס כולו סגכם כל טסווי הרי לתו3עיס(סמכירס
 לדונם. 60.000$ טל כממיר 13.11.05 כיוס דוגס כל נמכר לקונים 1חיל1 יורו(, SH.AL 200.000הפרת
 ומת6גס סטער סגסתגס o)hno "מר רז: סי' כת131ת מסמרדכי ט מעיי רכ( סי' 3ט1"ע סרמ"6ופסק
 תמיד. לססתנות סטעריס דדרך רטיה, להדיח סמת6נה על גסתגס, bStחומר
 - ממוכר 6ף - ד3קרקע קח סי' כ כלל 6 ספר לב 3ן מסריי טו"מ עפ"י ס p"D רכז סי' סט"ך פסקג.
 וקרורו. לתגר טירקה דכדי שיעור חתר למזור יכולחינו

 למזור. יכוליס שיגס שגיס, כמה 6תר th)1h 3טעגת  1trnS  כלי  סהקוניס דירןמנידון
 ידעו oh דוקט 63וגס ט3טילס כמכר טהפטרה ג PD" רה סי' ותו"ע ה"ג פ"י מכירם הרמיקס פסקד.

 סמתגס קורס דעתו גילם טפס כמתנם סממילס 36ל , 671י D)lhn htott Dt)h מפני מוכר טהורסעדיס
htocלגוס o)'h .מתגם 

 על טטען ר16כן 3ד3ר כמתגה, ול6 כמכירם טהי6 ס סי' ע3 כלל סרביים עטויית כת3 כמקלת,ו3ממילס
 וגתתי ליטרין סמוגיס 6ס כי לך היים סייחי ל6 ממעון וסטיב סילייט, ליטרין מחס דידו טספקידטמעון
 עלי לך טסיו תביעות מכל ופטרתגי ליטרין עטר 6רכעס עבור גתער3 31גי ליטרין ס"1 ע13ר מסכנותלך

 כורתי 31על סייתי Qt)h ר316ן וטען וכוי, עדים לי יט ומזה גמור, וכקנין גמורם כמחילםוממלת



 (ממתות

 ולכתוכ הזמן לי ולסרמיכ לממזל תר5ה eh hb לי קמרה כי מממון כל לפסיד פן ירקתי כי למחולס51רכתי
 גיליתי סדכר וזה לך, מייד 6י;י כי פרוטה ויפילו )ך 6תן ל6 תביעות מיני מכל פטור ם6סיה עליךסטר
 ד)6 נסרדעי קמרי 6 מ ככ"כ 67מריגן ממילה הויך והממילה הי6 מודעך דל14 נ"ל תטוכס. וכו',)עריס
 כ6וגסיה סעדיס הכירו ל6 הל( זה וכנידון b'o, מודעך ל16 דפלוגי כנוגסיה כיה ידעיגן 6גן כיהכתים
 כטוית וכתב ע"כ. וכוי. ליטרין פ' bbb לרכוכן מייכ הים hSa טמעון עם סדין למימר ד6יכ6 ר6וכןסל

 כמו סוי ד6ז דבר מקב) שגו סהגממל סייגו - כמהגס - טממילה ספק ם6ין חיט סי' הו"ממהר"ד"ס
 סוי 61( סמ"ר לו מומל זה וכסכי) מתביעתו ק5ת סתוכע טסמקכל לפי מכר כמו דהוי ופצרהמתנה,

 עיי"ם.כמכירם,
 סיס 6ך מהם, סקכל מכסף תמורת )גתכעיס מחילם כתב o)nha התוכעיס 6הד טטוען דירן כנידוןלפי"(
Dt)h6ין מקכל, מה 6ת לפחות )קבל כדי כך על למתום or ק5ת טקכל כיון הממילס, 6ת סמכטל 6וגס 

מתביעתו.
 ומהע"ד גמר )ים דמסימן o(ob דכההי6 קנין כעי )6 דכי"ד ערב ר"ג 6מר כ קעו כ"כ סוף כגמ'ה.
 הדין מס למסתפק וים נפציה. וממולכד גמר כי"ר ליה מהימני דקOh)O 6 דכההי6 רמכ"ס ופירםליה,

 סי' כיק h~lfn ועי' ל6. 6ו נפוייס ומטעכד דגמר 6מרינן ככה"ג גס ס6ס ימיר, דיין כפגי עלמוכטהייכ
 ם6ין גמ"ד, טל כקנין כין ob)o כוויו  ויו  לגפ'  יורר מס hSh כזה לגו 6ין מיהו טכתכ: ה 16ת סוףכ4
 6)1. ויכריס כמכרעת כקילוין4;ו
.1D"ltS זיוף נו סים טוען וסלה תכירו על סטר המו5י6 טז: סי' סוף Shtl כדי סנטר הטפסת לו כיתנו 

 סרמכ"ס כחסוכות ומקורו סטטר. ofn טופס טפיסת כ% כו מכתוב לע"פ לו נותניס בו,לדקדק
 תוסע 60י;1 6מר לקים 6פי)1 - למכירו הקומר מס: כסייע ד וכסעי' ם. סי' סוף הכ"י המיקסוסרטים,
 לסוליתו מייכ זכות כו ל(ס מים מודא הלס 06 כו לי ים זכות טכידך סטר - סכוייי כסס ופת"מ ממ"עמלו.
 לוס זכות מוס כו מיהל טטר כידו ם6ין קומר סלה 06 6כל מזכותו, כו סכתוכ מה יעתיקו ובי"דכבי"ד
 טטר כידו סים מי %) סהס מרס )ההריס זס יר5ס 6ס 6כל 4דס, למוס סטר לסרוגות 16ת1 מחייכין6ין
 זה סרי 56)1 סו6 כו (כות לו טים שסנטר יודע ססו4 כודויי (ס טען 061 ימריס, טיר6גו מי כו זכות לומים
 פיה. טו"ג כרמכ"ס ומקורו 56לו. טילינו nD~O;טבע
 סגתכעיס על תונה 6מת, היתם % כלל וסעיסקס סקרגיס סהגתכעיס טוענים טהתוכעיס דידןוכנידון
 4מת. היתה טהעיסקה )היכימ כדי ם3ידס מסמכים)הציג

 לוין. דובאברהם
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ג

 כ"סיתס סט6לסכגתן
~h)th 

 3זס ונמלקו לnb)th 15 ,6 דין or5 ים ohn מפלגך יותר בקרקע
 ד3ריס 6לו כט: סע" רכז סי' כסו"ע 6יתח ולסלכםסרהסוגיס,

 טחיי
 וסטטרות סע3זיס oh)th למס

 וי"ל וכסגם: oh)lh. כסס 6ין 63לף דינר סוס 16 בדינר 6לף טוס מכר הפילו וססקדסות,ומקרקעות
 וסרח"ט(. ר"ת 3טס )טור קונדס סוי ממגיס יותר 6הד לו טמכר כגון מפלגה יותר hASD Ssh עדדדוקח
 דדוק6 ולפע"ד וכו'. קלמרי דוקך ד)6ו 5") עד נ ס"ק כממ"ע עי' מפלגה, יותר ה3ל '(: ~Ofl סטיךוכתב

 כ)), רסיס 5ין ומסירוסלמי ס,30, פרק 63טדס וכן טס 33"ק סת1ס' מלטון )סדיך משמע וכןקלמרי,
 היתח וסג 1("ל: 3 מ3 כקרוטין DInS' לסדיק סו6 וכן עירס, דוקק דל16 י"ל 3ירוטלמיזחדר63
 מחס (3ין 0וי bb דוקך פלג חי סמקכל( ודפרק שמחתן מחס ד31ן וססיob)tb 6, סלמס פלג עד3ירוטלמי
 דוק" מהתן 61י פורתך, ממחתן פתות 6ל6 דוקךכמהתן

 יותר ר"ל %6 דוקך ל6ו פלג עד דקתני ס6
 דטפיר מד3ריסס נטמע מ"מ 3זס מסתפקים דסתוס' והע"ג עכ"). קיים. סמקת שפלג 36ל פורתהמפלג
 וכדמטמע קלמרי hpll ס(30 31פרק 33"ק דסתוס' hu'te ע"כ דוקך, )תו דירוט)מי ד0סי6י")

 ל16 סו6 כמחתן מ6ס דמן ~מר סם 610 דדותק יר6ס סמק3ל פרק כטיס ממעיין וגס לסדיה,מד3ריסס
 בדוקה 1% ס1ח bpt7 לחו דסמק3ל דמך דכתה סרח"ס דגס 61פסר למ, סעי' סו סי' לעיל וכמ"שדוקק,
 ומ"מ 3סג00, סר"3 דעת נר"ort 0 סוhp17 ,6 לחו דירוטלמי ד0ך למימר מ5י דמוי דס"ס סכי,קלמר
 ע"ד דנת גה סי' רטד"ס 3תטו13ת ועי' וסיעתו, כסרי"ף דסעיקר סו סי' סוף לעיל מעליתי דיגךלענין
 ntsl~nsl 5ג סי' סוף מסרי"ט 31תטו13ת קת סי' כ כלל 55 ן' ו3תט31ות וע"ס דדינ6 ספיקת דסויכת3
 סס"ך. עכ"ל סט, סי' חיים ן'ר"6
 דסוי ממסרסד'יס טסתי" 6לח מפ5%, יותר 61ף כלל לקרקעות חת06 דלין סי6 סס"ך טסכרעתנמ65
 דדינ"ספיק6

 נ"3, "וגחת, סוי וז"ל: מרמ"ח דברי על סטוייע 3מידוטי סגרע"ח וכתב וסממע"ס.
 1 כלל מלוי %ית מאר"י כ, סי' הו"מ ת"3 מסרי"ט סמקה, 31טל קם" מרח ptb  npfnh'  דדינהומספיקך

 עכ"ל. ס. סי' סוף ~דלין מסר"ס תס131ת ועי' קם. סי' מיק מסרי3'יל גב,סי'
 ממון כספק קיי"ל ס% קמח מרnprns 6 ממוגף לוקי ~מר סייך מס קטם ט%חורס מס סדכריס,וכיחור

 מכר רח31ן טחלס, כ: סי' מ"3 מגרייט 1("ל מידי, קטיח דל" ירכס מגרייט מטוית סמעייןסממע"ס,
 טיט 3ח1מרו משמכירם להזור רה31ן ר51ס ועתם כמגס מ6תיס טוס ומכר שמכר וטעם לטמעון 31תיסח5ר
 ור6ו3ן לקרקעות, oh)th סחין טוען וסמעוןו כמחס, ומכר מ"תיס טוין פסיו ס3תיס כמכירתאוגרס
 חין 6מריגן חז מסתות יגהר ח1 סתות סי5 כססח1נ"ס סייגו לקרקעות חוגלת טחין ס6ומריס טמאסטיר
oh)1b,ססקרקעות ור"ת סר6"ט דפסקו מליגן כמגס מיתיס דסק מג"ד 36ל לקרקעות D"Db סדין 
 להזור רח31ן יכול ח"כ כנדו'יד, כמנס מ"תיס טוס 3טמכר לסס יס מאה ביטול דין eo5 חין"וגסס

 hnAISD1 כיון ודחי 60 תטוכס, ססמיס. מן כפול וסכרו רח31ן עם סדין חס מורגו יורנומסמכירס,
 הזקתו, על קרקע מעמד חמרו סרי מעיקרא, כטל סמקת וסיעתו דלר"ת קייס, npno 6ס סי6דרכוות6

 ז"ל הרס3"ס ר05 סכן תיקום, דקיימ" סיכל 6רעח סיח, דדיג6 דספק h~b מכר דודאי כיון תימקו)6
 כלרעף דר3ח כוותיס מלכתף דחמריגן וכו' לר63 ליס ולתיש דגהין 3ססוnpfn 6 דפרק h'oo5לזמר



טממונות

סיכך
  דממוג6 ספיקה כין למלק קריך דימעתו סחוס' וכתבו כס, סממ,יק כיד תיקום hD1h דקיימ"

 5רע" ומוקמיגן ניגסו כמדדי דתרווייסו bSh ג0ירhSI ,6 דדיג6,לספיקה
 ועוד וכוי. קמ6 מרח כתשת

 נקנס hb מעתק ממסיה מקם כיטול סוי כמחס מהתן דוכן 6ית6 חס סכ" טכתכ: סתמוכס כסוףעיי"ם
 עכ"ל. גקג0. ל6 51ימור חוקתו על קרקעומעמד
 ונסו ממוכר, כמנקת עומדת מקרקע סממע"ס דין מ5ד %1ן סגת6גס, כמוכר סיתם ד0ט6לסמכ61ר
 דקיימ6 סיכי 5רע6  ;6מר נטל סקגין "ס סו6 ומדיון קנין כ6ן מסיס מכיון "ומריס ""'ן סמסרי"טטכתנ
 סכעליס כיד ממ(קיגן %ן קנין כחן 5ין טמספק וכיון דסממע"ס, 6מרינן hih הממזיק, כיד וסיףתיקוס

 נרקיס. עליו ממגו h~ltnolסר6סוגיס,
 ויט כמ6תיס, מגס טוס % ממכר דסייגו סלוקה ונתקנה לעיפך סיס ד6ילו סמסרי"ט מדבריוסמתכחר

 ס%קמ וחין המוכר, כמזקת ים6רו וממעות 0ממע"0 6מרינן ודקי ל", 15 מקמ כטל חמריגן ס6סספק
 ממגו, ל510יחיכף

 דמספיק"
 סגרע"ח דברי על טיס מטפט כספר לסדיר וכ"כ ממ1נ6, מפקיגן לח

 לוקם כגת6גס 6כל מוכר כטנת6ג0 דוקי סייגו קמ6 מר5 כחזקת ממוגף 16קי מכתכ דמ0 דירןכסימן
 סממעייס.במחיגן
 כ'ותר  לקרקעות  ob)th "ין דדין מטוס סמוכר מהזקת ממון לס51י6 6ין לוקה מגת5גס כגיד"דמעתם
hAb9nדדיג6. ספיק6 סוי 

 אייכלר.טרדכי


