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 אב(,מהי"א
 גרליץ תרב וטואר גרוניך עו"ד ב"כ ע"י ב' א':צד
 ק~פימן הרג טו"ר ב"נ ע" א' ב':צו

  הדיוןבוו41ם

 של במחיר תשס"א, בשנת ביניהם שכתבו הסכם לפי שעליה, הגג עם דירה מב' קנהא'
 קבלת תמורת הדירה את מישכז וא'  100.000$, לב' שילם ואילך ההסכם חתימת ומאז270.000$,

 שלדברי מב', שקבל הכח יפוי )בזכות אזהרה הערת עליה שכתב לאחר 200.000$ שלהלואה
 השלמת בטרם "גם הגג על לבנות להתחיל לא' ב' הרשה נוסף בהסכם במרמה(. זה היהב'

 על מהבניה יינזק אם ב' לפיצוי התחייבות עם הקונים" ע"ש הזכויות העברת ובטרם המכרהסכם
 הצדדים, בין והסכמה התחייבות מחדש" "לערוך שבא נוסף הסכם כתבו תשס"ב בשנתהגג.
 משווי א' ששילם לסכום ביחס הדירה" בגוף קניינית בבעלות שותפים ישארו "הצדדיםולפיו
 333$ של שכ"ד לא' ישלם וב' 63%, ב' של וחלקו 37% הוא בדירה א' של חלקו דהיינוהמכר,

 תאריך עם נוסף הסכם נכתב תשס"ג בשנת בדירה. א' של הקניני בחלקו שימושו עבורלחודש
 אחרי ישלם היתרה ואת 34.0009", סך לב' א' ישלם הפינוי ו"ביום ב' ע"י הדירה לפינויחדש
 בהסכם. שנקבו במועדים בדירה החזקה אתשיקבל
 התשלומים כל את לבי שילם טרם וא' תשע"א, שנת היום, עד בדירה לגור ממשיך ב'למעשה,

 תשס"ד שנת מאז השכ"ד את לא' לשלם חדל ב' גם ואילך. הפינוי מיום * לשלם אמורשהיה

 תמונות והציג השכ"ד, את לו לשלם הפסיק תשס"ג בחנוכה שכבר ב' טען שני )בדיוןבערך

 לא', הדירה את אז לפנות שהתכונן כהוכחה פינויה לצורך בקרטונים מלאה כשהיאמהדירה
 התפנה(. לא ולכן שילם לא שהא'אלא

 לא' לשלם הפסיק כשב' תשס"ד מאז בוטל הצדדים בין שההסכם הראשון( )בדיון ב'טוען
 ואילך, הפינוי מיום לשלם חייב שהיה התשלומים את שילם לא שא' משום היתה והסיבהשכ"ד,
 התחמק א' אך הפינוי, את מצידו ולבצע התשלומים את לסיים לא'  פעמים כמה  פנה  הואלכיף  זיוי היה כשב' תש"ע ובשנת מבוטל, ההסכם כאילו ונהג כמבוטל ההסכם את ב' ראהולכן

 מבוטל. שההסכם ב' לו הודיע ואז אחר, בתירוץ פעםכל



 ירושלים - דיןפסקיב

 את פינה לא שכ' משום זה התשלומים את שילם שלא ומה מעולם, בוטל לא שההסכם משיבא'
 שסבר א' משיב שנים כמה במשך לו לשלם שהתחייב השכ"ד את ב' את תבע שלא ומההדירה,
 לו הודיע שב' תש"ע בשנת שקרה ומה הדירה. על להשלים הוא שחייב ממח ינוכהשהחוב
 מספיקה. טענה ללא אחד מצד הודעה זו שהיתה א' משיב בטלשההסכם

 והוא זמנית, בו מתבצעים והפינוי התשלום ההסכם שלפי ב' משיב שהתעכב הפינוי טענתעל
 )א' התפנה לא ולכן לשלם הכסף היה לא לא' אך לשלם, מוכן היה א' אילו להתפנות מוכןהיה

 בחוזה רשום שהיה ממה יזתר גבוה מחיר לרישום ב' דרישת בגלל נגרם שהעיכובמשיב
 ויסכים שיוכל מחו"ל קונה למצוא אותו חייב וזה מקנסות, וחשש חוקיים אילוצים בגללהמקורי,
 עיכובים(. בזה יש ולכן חוזה, כזהלרשום
 הדירה, של למחיר 50.000$ עוד להוסיף מוכן והיה ב' עם גישור שיחות ניהל שהוא א' טועןעוד
 להוסיף הסכים כבר שא' משיב בי להסכם. הגיעו לא כך ומשום נוספים 100.000$ דרש שאיאלא

 חלקו עבור וישלם הדירה את יקנה שא' - כפשרה - מוכן הוא כיום אח"כ, בו חזר רק100.0008
 ולשלם בדירה חלקו את מא' לקנות הוא מוכן לחילופין או היום, של המחיר לפי בדירה כ'של
 בלבד. 50.000$ המקורי החוב על להוסיף מוכן הוא שכפשרה משיב א' היום. של המחיר לפילו

 )א( ביניים דיןפסק

 63% של עכשווי שווי הקונה לו יוסיף אם המכירה את לקיים המוכר של הסכמתו אתמקבלים

 להודיע הצדדים על מהדירה. 37% של עכשוי שווי לקונה ולשלם המכירה את לבטל אומהדירה,
 רצונם. מה הדיןלבית

 הצד של החובות פירוט את הדין לבית יגיש צד וכל ההדדיים, החוכות את לקזז ישמהמחיר
 בענין. דיון ייערך הצדדים בין דעות חילוקי בזה יהיו ואםהנגדי,
 הדין. בית שימנה שמאי לפי ייקבע הדירהשווי

 דובב חיים שמואל)-1 ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-1

 הביניים פסק לאחר נוסףדיון

 א' של חלקו את לקנות מעונין שהוא הדין לבית ב' כתב לצדדים הביניים פסק מתןלאחר
 מעונין שהוא א' טען בדיון כוונותיו. על להודיע כדי נוסף דיון לזמן בקש א' העכשווי.במחיר



 גממתות

 ב' של חלקו את רק לקנות צריך שהוא משום ב' על להעדיפו ויש ב', של חלקו אתלקנות
 3(, סעיף תשס"ב )משנת בהסכם נאמר שכך לגמרי, לו שייך הגג לטענתו כי עצמה,בדירה

 לקנות. ירצה כשב' הגג עם הדירה של השומה מאשר קלה יותר לבדה הדירה שלוהשימה

 הגג ההסכם שלפי א' בטענת כופר והוא א', של חלקו את לקנות העדיפה הזכות שלו משיבב'

 זכות כל לא' אין אווזי, ונפיק עייל ב' משהיה בטל ההסכם הדין פסק שלפי שמכיון לו, שייךבו*
 ההסכם את א' יפר שאם 7( סעיף תשס"א )משנת והתחייבות" ב"הסכמה נאמר כך שהריבגג,
 מצד למחילה התחייבות אלא החוזה, הפרת על ייקנס" זה שאין מוסיף )ב' ב' בבעלות הגגישאר
 עציך טול לו אומר הוא שם שהניח הלבנים ועל כאלו(. מכר בחוזי לכתוב כיום נוהגים וכךא',

 ההסכמים ולא קובע תשס"ב משנת שההסכם קבע הדין שכית שאחרי משיב א'ואבניך.
 משנת ההסכם שגם משיב ב' והתחייבות". ב"הסכמה לנאמר עוד להתייחס איןהקודמים,
 והתחייבותי. "הסכמה אותה על מתבססתשס"ב
 זה היה לא בטילה שהעיסקה שהתברר שכיון משיב ב' ברשות. כיורד היה שדינו א' טועןעוד

"ברשות".

 אלא הפרה זו אין אזוזי, ונפיק עייל המוכר שהיה מפני בטל שההסכם הדין פסק לפי שגם טועןא'
 אזוזי ונפיק כשעייל ההסכם שביטול משיב ב' א'. של נשאר הגג כזה ובמקרה ההסכם,פקיעת
 החוזה. הפרת כמו אחד דיןהוא

 וגם האחוזים, רוב בעל שהוא משום א' של חלקו את לקנות קדימה זכות * שיש ב' טועןעיד

 את לעזוב והילדים המשפחה של בקושי להתחשב שיש משום וגם בדירה, גר שהואמשום

 בה. להתחשב שיש משפחה יש לו שגם משיב א' אחר. למקוםהדירה

 בקשתו שתאושר עד בשותפות להשאר מבקש הוא לקנות, קדימה זכות לו אין שאם מוסיףא'

 חלקיהם. לפי ויחלקו חלוקה, כדי בו יהיה שאז חדשהלתב"ע

 את להגיש לא' אישרו טרם שהרי כלל, באופק נראה לא חדשה תב"ע שאישור משיבב'
 בקרוב יהיה שלא המעיד דבר מההריסה, חלק ביצעו וכבר הריסה, צו המקום על וישהבקשה,
 זמן. הרבה כך כל השותפות את להחזיק ואין חדשה, תב"עאישור

 )ב( ביניים דיןפסק

 פירוק את שהציע הראשון היה שהוא משום בדירה, א' של חלקו את לקנות קדימה זכות לכ'א.

 תנאים. בליהשותפות
 בתוקפו עומד הראשון( דין בפסק אותו אימץ הדין )שבית תשס"ב משנת ההסכם לפי גםב.
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 של במקרה הגג על לבעלות שנוגע במה תשסייא משנת והתחייבות" "הסכמה הנקראההסכם
 א'. מצד החוזההפרת

 לב'. שייך כולו הגג לפיכך הסכם, כהפרת כמוהו אווזי ונפיק כשעייל העיסקה ביטולג.

 ברשות. ביורד הגג, את שהשביח בשבח א' של דינוד.

 לדיוןהשאלות

 שילם. לא והקונה אווזי ונפיק המוכר עיילא.

 חלקו. את מחבירו ולקנות השותפות את לפרק ראשון שאמר מהשותפים אחד של דינוב.

 מקנה. דעת בלי קונה האם אגוד או נודג.
 דשלבייל. על מחילהד.
 ליטע. העשויה בשדה או הבעלים, שהוא כסבור חבירו לשדה יורדה.

תשובה

 סי' D~1CI ס"5 פ"מ מכירם סרמכ"ס פסק rtrh', ונפיק עפל וממוכר ממקח דמי מקלת גתן כססלוקמא.
 תדמים, ט6ר ותובע  ווילס י651 וסיס סדמיס מקלת לו וגתן (11 כקלף לחכירו טדס ממוכר י: סעי'ק5

 כסגריך וכתכ סה(יק. 16 סנטר סכתכ לע"ס כלס 6ת סלוקה קנס ל6 6מד, hih )11 % גס6ר ל66סי%
 olrn, כ% 5ף המקם כל נתבטל ותיכף מעותיו, נגד 6ף כלל O)p דל6 סרמכ"ס דדעת כליקוט יכס"ק

 פ"1 סר6"ס דעמ 6כל קגס. 1ל6 דמי כ(1(י hrtr וטס לגמרי, מסמע קני hs כ עז כ"מ כגמ' ממש כןולמד

 רעק"6 וסגסוה ג, p"D ק65 ומיי ( ס"ק ק5 סי' גתס"מ ועי' כסגריך. עיי"ט מעותיו, כנגד סקנס (סי'
 ס"ק תגד סי' מ"כ ועי' גסתלס, ל6 סעדיין סמקם מלק לכסל סמוכר דיכו) ג ס"ק ט"ך על קער סי'יו"ד
 ל6 לסופר ממירו טילם ל6 ועדיין קטתו 6ת גירס סכעל ט6ס ס ס"ק קכ סי' גיטין כתורת וכתבטו.

 ויסים המקה, ויתכטל לפרעון ממיועד כיוס trtrh ונפיק עייל מסופר יסים טמ6 (ס כגט ס6ססתיגלה
 רעתם, מפגי מוכר ססופר סוי סתם דס6 1, ס"ק קכ סי' כפת'ש סוכך מקוטר כגט וסקסם פסול.מגט

 ויכולם כלל, בו למזור יכול ססופר 6ין סרי 61"כ )1, קריך וקינו (ס כגט לעסות מס לסופר לו 6יןטמרי
 סמקמ לכסל יכול טילס ל6 ד6ם כ6ן כגתס"מ להיטתו גיטין סתורת 6מגס ימיר. תיכף בו לסגט6ס6סס
 רעתס. מפגי כמוכרטפילו
 סתמילו ס5דדיס מסרי סר6סון סססכס על כטכר תטסייכ מסגת olnos לרקות סיס גר6ס דידןוכנידון
 מככר ממחלק הקונס קנין (ppp % לכו"ע %1ן סססכס, לפי עכ"ד ל6' סילם כסכ' קותו לכ5עכפועל



הממונות

 % טסים (D"Dh 16ת1 דחס ו6י rtrh' ונפיק עייל סיס תם"ע ממגת 3' טלטענת מתחר 6ך %. קנויסיס
 חזקם ולקבל למלם יכול סיס כיגתייס מ"מ וכו', מדם חוזם כתירת ל15רך מחו"ל קונס מממפם"תירון"
 אטלס כטפס, טסעיסקס לו מודיע טסמוכר עד סלים(, נידי סמונ 6ת למעליס יכול oton 6ונדירס,
 כדי כס טלין שדירס כטותפיס דיגם גם6ר וע"כ תטס"3, מססכס סגטרת עיסקס 16תס סייגומעיסקה,
 6גוד. 16 טד לזמר ממוכר מל וזכותוחלוקם,

 ס6י כדבר 16 תלוקס דין בו ם6ין כמקוס למדירו ט6מר מססותפיס 6חד 1: סע" קע6 סי' כסוייעב.
 סגתכע 6ת וכופין עמו, סדין סוס, כסער חלקי ממגי קנס 16 וכך 3כך חלקך לי מכור וכו' מיחלוקו6פמר
 ממנו. לקנות 16 להכירולמכור

 חזרם, לענין וגפ"מ נתבע, נחמם וספגי תובע, דינו 6גוד 16 גור טס6ומר קעג סי' פ"ק כ"3 רמה ידועי'
 גמ55ת. דייםעיי"ם
 6' 51ילו 6', טל מלקו 6ת סיקגס ע"י סמותפות סילוק 6ת טתכע סר6טון סיס מ3' דירן 3גידוןלפי"ז

 6ה לסם6יר מבקם 610 לקגות יוכל % ט6ס מוסיף לקנות מר15ג1 כם6מר ול03וף כתסכתומתמסמס
 זכות ל3' יט וע"כ סגתכע, סיס ו6' סתו3ע 3' סיס טכתחילס גמ65 חדטס, תסיע מתסיס עדספותפות
 סדירס. וכקנייה סמותפות כסילוק 6י עלקדימס

 עלמו סרית 6ת %קח ס6מד ססותפות, חלוקת מל 15רס ,ס 6טד 6ו טד ס6ס ס6מרוגיס חקרו ככרג.

 מקנס, דעת ל,ס קריך 05 וסנפ"מ לחצירו, מקנס 6חד סכל מחודטת th)po ם,ו 6ו דמיו, 6ת nplSוסטני
 ועי' ז, 16ת כז סי' חו"מ יעדן ומשגת רפס, עמ' 3"3 סמ61ל ר' וסיעורי ח, סי' 3"3 סיעוריס קונטרסיעי'

 6יגו סטותפות, זמן כתוך 6100 כגון למלוק, יכול קינו 05 ולכן מפקס, דין טסו6 לב p"D קעו ס"נתס"מ
 ממלקו עלמו מסלק רק סססותף ג, ענף י סי' כ"כ מטס ודברות 6, יג 3"כ ליעקב 6מת ועי' ג6"ג,כדין
 מוכר. גחס613יגו
 לסאגות יכול 6רס ילין כטס כג: סי' סר"ן תס31ת 3סס ר סעי' סוף רט סי' כטויי סרמ"6  כת3ד.

 דמותל ס סי' 3י'ס ממרדכי 33י16ר p"D 6 טמר סי' גתסיימ ועי' דסל3"ל. למחול יכול קינו  כךרטל3"ל
 קנין.  51ריך hntnths למיחל  רמירטל3"ל
 ועוד סימומת6.  אנין מסום 013 ים י6"כ 1ס, כמי מכר  ביסרי לכתוב סיום גוסגיס כך 3' טלטעגת6ל6
 בתו"ע רמ"א סי'  3דסל3"ל, OA מועיל וסילוק סססכס, 6ת יפר  06 מגג על מ1כילתיו למסתלק  יכיוגתיי"ל
 סכיח3. ר"פ סמררכי 3סמ ח PD" ריסי'

 סעיססס 6ת סיייימ תנקי על סיס 6י ע"י סגג  מסנין 013 6מר  סליט"6  גולרטמידמ סגר"ט  מדייןוירירי
 ~AA. 6ת יקנס ל6 6ותס יפר  ehtכו%,

 06 ממוס גודע 61ח"כ תפרו וכו' 3גד קנס יד: 0עי' רל3 סי' ושו"ע ס"ז פט"ז מכירם סרמ3'יס כתבה.
 מסרקן  סו"ת 3סמ מי p"D רלף סי' בגתס"מ וכתב כיו"ב. כל  .כן ממיכר,  מן סתפירס  סבת נוטלסמכיח



 ירושלים - דיןפסקי1

 הגתה"מ וכתב וכוי, לראוה כיורד דינו כמוס, Oh)lh3 16 כגון מקח היטול טיט מקוס ד3כל קיז סי'סטון
 % דמסלס מדמע ממוכר, מן מתפירה סכר נוטל הסכית ד6ס יד מעיי רל3 בסיי לעיל סמתכר כת3סכן
 מיה ככר טכת3: הרי"ף( מדפי ע"כ ל ודף 3 ג 3"מ ב"ג ועי' ע"כ. פרסות. יורד כדין טירמתו סכרגס

 מוס 13 % גודע 61ח"כ קותו לקטור לקובר וגתנו ט% סקטריס בנפסד מחתירו ספר סקנה 63חדמעכס
 ט6ס נ"ל עתה 6ך כוונתם, תכלית )טמוע  וכיתי hSt 3מידיג6 חכמים לפגי מעטה 631 דפין, כמהטגממקו
 ע"כ. וכוי. סקסירס ס3מ ללוקם ממוייני המוכר סהיס לספר ט3ח תפירה סהי6היתם
 מכור מלוקח טסים כיון מהלוקח, הסדה 6ת מע"ח ג3ה ט6ס סם וכמלחמות 6 סו 3"מ ההמכין כתםוהגה
 עפ"י נרפס 3זס 1ס3י16ר 361גיך. עליך stu )ומר לו סומעין 6ין טלו ס6יגס nh~nic לע"פ טלוטסיך

 דמוי ותירן 3דמיס, 1להיי13 מדעתו טל6 סגיקף 6ת להקיף ממקיף יכול 6יך טהקסס 6 ד 3"3סרמ3"ן
 טול )ו )ומר יכול ו6יגו העליונה על ידו ליטע העטויה ד3טדה דקיי"ל נרטות hSn חרירו לסדה יורדכמו
 61כגיך עליך טול % לומר יכול ד6יגו סטעס סם 3"3 על הלוי חיים ררינו 3טיעורי וכתב 61כניך.ע5יך
 מדעתיה כמו הוי 61"כ , ליה דגימ6 דעתיה למדיגן ליטע דעטויה נכיון מטוס n'rs bO 6 הרט3"6עפ"י
 מ5ר, 3קגין ס3עליס בו זכה סכעליס סל כחצירו דסטכימ כיון והיינו 13, להזור יכול 6יגו וע"כ קנהדכ3ר
 כידוע גכת13 הלוי" חייס  רציני 3"טיטורי הגר"מ ווד3רי עיי"ס היד, פ"ג הכגיס ה"ה דברי 3י6רוכן

 סמוסכר 6ת סהטכימ סוכר ולענין יז. עמי 3"3 סמעת6'י hntilrrs יותר מצריכות ועי' גמרן,3קי15ר
 קם(. עמ' ג כרך ירוטליס פס"ד עי' קמתהגי, ממילךססמסכיר
 וע"כ 6' 3ו סהסכימ 3טכת 3י ,כה כנר נ', סל נסקר והגג סעיסקס כתנאי עמד hS ס6' דירןומנידון
 61כניך. עציך טול % לומר יכולקינו

 5ין. דובאברהם

כ

 מקזימיס ותטס"נ תסס"6 מסמס - הר6טון ההסכם )6מר - 3יגיהס ה5זדיס מעסו ההסכמים גיסותי6.
 ט6ר כל סטכמי, 3הסכס סתמדט 16 טסוגה ממס מתון כלומר, סקודס", סהסכס וכוי 'יסו6יל161מריס:
 תטסיי3 מסגת סהסכס לפי דגם גמ65 הקודס, סהסכס כפי ותקפים קיימים להיות ממסיכיסהפרטיס
 קיום ס6י h"Dcn מטנת 3הסכס סג6מר הסעיף קייס עדיין הדירס, על 33עלוח hS otftnh'טמחדס

 ודוגמתו הגג. לענין וכן 3', 56) ההפקעות והס6רת החווה ביטול 6ת טרה העיסקה והסלמתהתסלומיס
 06 6כ) מעשיו נגד דק1נס י3( ס"ק ק5 סי' 33הגר"thslo) 6 י"6 3"ס 1הט1ר הר6"ס ט'טת לפימ5יג1
 ftth'. ונפיק עייל המוכר סיה מתחילם כקטר המכירם כל אטלס 3ומוזר
.3bS ה61 רמה כיד סס זכותו וכל סגוד, 6ו בגוד לפגות קדימה ,כות טה5יע לרונסון טיס רמה 3יד מ65תי 
 מסקס הו6 לקנות יוכל ל6 ס6ס 6' סל ד3קסתו ונרפה 3ו. חזר 61מ"כ המכיס  דמייני מזרם לעגיןרק



 1ממתות ,י

 סתוכע מניד מו"מ h~h כטלע5מס מורס 16 סירוב 6יגנס מדטס, תב"ע מתסיס עד ססותפות 6תלסם6יר
 onth כטלע5מס b~h ל6, 16 מ5י6ותית ס5עס סיח ס6ס לקבוע סדין בית 31יד לס, לסרה 6וO')DOSן

 מלישותית. o)1h כסיח wt~no % סדין כית עוד כלמזרם
 מל תוקף לתוזס טיט י"ל מכם מליטיך סג6כייד מכתב קנין 3עי 6י דמלכייל על ממילם אעגיןג.

 כתיקון מועיל מיותר 63ופן D"Ahp51 וכוי נעטס (ס "כל נחמר סהוזס ד3סוף דכיון למוסיף יםסיטומת6,ן
S~fn3"נדמל3ייל. 6ף מחילת וסוי 3קגין כממילם סוי 1ג1"', 3מדל 
 סקס נוסף", כמלק ימטר וססקיע מכנס מס "כל סמו(ס 6ת יפר ט6ס סכתוכ כגוסה לעיין מקוס יטעוד

 וסמקעתו תביעתו, תיכטל יורד מדין יתבע כעתיד מ6ס כלומר מעכביו, בעתיד תביעתו לבטלכוונתו
 כמו קנין, קריך חין פעולתו מגדרת ועל עט6ס, עלמו םלטוכת תו כרמות, טל6 כיורד למפרעתימסר
 תביעת תסיס 061 כקנין, סטטר מועיל כעולס טכ3ר טעגס דלגתי ח"נ קגין, קריך "ין פועל כלטסגדרת
 וקטין ימר(, כסערי ממסר כ3י16ר )ועי' הסר כחיגו 16ת1 יהסיכ (ס נוסה ס6ס לדון י" נסגס מדיןמקונס
 הגג קגין קריך 6ין כרסות טמ(יק כמו קגין קריך ם6ין ויתכן כלל, מלידו 063ססגחה

~DnO 
 גחט3 מנעטס

 ויטע. כלל, גססד לח כ6'ל1 דס1ח כיון )סגרם"ט( קליו ממון לצייך סירס Or) hSt ל6 61יגמכרסות
 סי' סיטר כ6ר עי' כדיון(, מעלתם )ט6לס מייצג ססו6 ה5ד על לעדות כמר oh ס5דדיס 6הד מל טויירד.
 גממן מכיר סקס סרידכ"ז תסוסת כין מתירס ססכיח ממפט מוקה ממפר עדות דיגי כקימור ג 16תלח

 וכגודע 50, 3מוגיטין תלוים סטאר פרגמת 6טר כימינו וסגה נוגע. ממוס פסול ht~r תו לכעס"3לסעיד
 ירוסליס DD"1 זוע" מלו ממוניטין כגלל נגיעס טו"ר לכל יט 6"כ מלכילול(, דהרי )עי' כסף טויןדמוגיטין
 Dh לרקת ויעמיק כ6 סעי' לז סי' ו3סו'יע סטת עדות רמ3"ס ועי' פרטי(. הוקר לענין תקסם עמ' י6כרך
ימ65

~rs 
 כליקוט. כט p"D ו33יסגר"6 וגפלחס, רחוקם כדרך כפילו זו בעדות סגחס 5ד סעד

 ט63 למי טענותיו 6ת למסור יכול כע"ד סכל סטעס דסרי כע"ד, מטוס לעדות לפוסלו ים nnhs"מגס
 3על עלמו מס61 וגמ65 (כויותיו, 6ה לו סקנס דס3ע"ד A"D טלימות סרמ3"ס לפי סו6 3סרט6סכמקומו
 מל וקצהו 11UDS ס3עייד טל כםל'מ יסוף קכ3( סי' טור )עי' סרחים ולפי הכע"ד, עלמו והוםסנכמיס
elh,עלמו כבע"ד 610 ח"כ כמותו t)'hc עלמו. על לסעיד יכול 

 טעגותיו 6ת ID1W סחינו כמורס מס"( tnhn~o %סרות למוט יט לעדות טכטר עלמו על חומרוכ"סטו"ר
 טענותיסס דכת יודעים שיגס מסטועגיס טסרכס 3ימיגו חזי )ופוק טעגותיו לכל תוקף 6ין וח"ככ3עייד
 סדין סדר ועי' עלייסו. סק3לו על לסמוך דלין ח 6ות ד סי' ה11"6 ועי' עלמו(, כבע"ד טסם מטוססו6
 6(. p"D קכד סי' )ם"ך מבע"ד יותר חינו עלייסו קבלו 06 גס מ"מ שכל מ. מערספט"(

 גולדשטידט.טועיה




