א

ממתות

ביתדיןירושלים
לוים ממימתולבירוריוחסין
שילםכסףוכתבוחוזהעלמקרקעין
וכתובבחוזהשישעודלכתובהערתאזהרה
תיק ממתות מס' 19ע-עא

(מהדת תמוז)

נושאהדיון
איוב' חתמועל חוזה מכירת מחסן שלא' לכ' בבנין ה'משותף ,תמורת  110.000ש"ח ששולמו
במלואם .בסעיף ז בחווה נכתב" :להבטחת זכויותיו של ב' במחסן ,תירשם  -עם ביצוע
התשלום השני -הערת אזהרהעלזכויותיו שלא' בדירה" .כשהראהא' את החוזהלעו"ד אמר
לו העו"ד שהערת האזהרה שהסכיםעליה תפחית אתערךדירתובאחוזיםניכרים ,ואזהודיעא'
לב' שהוא מבטל אתהעיסקה ,משום שאםהיה מודעלכך לאהיהמוכן למכורלב' את המחסן,
ומה שהסכים לחתום זה רק משום שכ' אמרלו שהחתימהעלהסעיף הזה לא תפגעבוכלל.
ב' טוען שלפני החתימהעל החוזה קרא את החוזה והסכים לחתוםעליו ,ולכןאיננויכול לחזור

בו.
עוד טוען א' שב' חפר באדמה בצד המחסן שלו כדי להרחיב את המחסן ב 6-מ"ר ,והחפירה
הזו נעשתה בשטח משותף של כלהדיירים ,והוא כשותףאינו מסכים לתת אותו לב' משום
שהמקוםמיועדלבניית מעלית בעתידכשיוסיפו קומה נוספתעלהבנין.בי משיב שמוכן לתת
התחייבות שאם יצטרכו בעתיד את המקוםלבנייתמעלית הואיפנה את עצמו משם.

י

י

פסקדיןביניים

כל עוד לא נרשמה הערת אזהרה לטובתב' ,רשאי היה א' לבטל את המקח ,לפיכך המקח

בטל.
מאחר שב' השביח את המקום,חייבא' לשלםלוכדיןיורד,לפי דו"ח שימציא לביתהדין.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכיהייזלר

()-נפתליצבי מרמורשטיין

ב

~סקידין-ירושלים

השאלותלדיון
א.גילה הקונה דעתו שסמיכות דעתועל העיסקה תהיה רק עם תירשם הערת אזהרה על שמו,
האם קנה בכסף ובחוזה.
ב .מהותה של הערת אזהרה.
ג.למי הבעלותעל האדמה שתחתהבניןאובצידיו.
ד .קונה שהשביח השדה ואח"כ התבטל המקח.

תשובה

א3.גמ'קרטיןכו6:6מר ר6(3סגו-סגכסיסטיט (0ס6חריות ;קמןנכסףוכו'6-ל6כמקוסעין
כותכין6ת 0טטר36 ,לכמקוסטכותכין 6ת 0טטרל5קנס.
רט"י:דכיוןדרגיליןכסכי hlnD %
פירר
".610וכ"פ 0רמ"3סמכירת פ""0 6ד
וט
דעתיסדלוקמ עדדגקיט טטר6ועיקר דעתו לקנות על מס

"1"1עמו"מסי'ק5מעיי.5
קרוסין טס ד"3 0גמר 6(5 6מ0כ,6דמ(סון 0טו"עסעי'1ומ מטמע דמן0קגין6ל6
וכתג
ב)
יp
תn
כo
כטעתs
ת~0טטרו(6למפרע,ד6י0ויכעלמנתטתכתוכ6תהסטר"6כל06וימ5י(0וקמ(מ,ורכו
ellpכתיבת אסטר,כדקיייילככלתנקי דע"מכטז0oltpn 0תג6ימתקיים 0מעס 0למפרעוכוי,וכן
מסמעמדבריר3ילידי 3ר36יןד6מר6יכעינךכסטרילזיקנימסמעדכמקוסטכותכין6תמסטריכול
0לוקמלחזור,דליןתקנין למפרע  6(5מטעתכתיבת 0טטר דסמכ0דעתי0וכוי ,ונר06לעג"דדי"(
ן0,סייגומדכתי3כקרך61קמ6תספר 0מקג0דמיינוקניןסטר,לע"ג
ד63מת 60דגפק6ליסלרבדי
(
"
5
דכתיככקרךמתהילתולסקול(61תתכסף6ייכככרקנסכדמים,וע"כ דככסףלOlp 6מסוסד(5
סמכתדעתי0מסוסדמוי 0תסמקוססכותכין6ת 0טטרוכו'.
סט3מקוססכותכיןסטר5יגוקוג0ככסףמד6וריית,6וכ"ככמג"חמ'סלוhton
מכו6ר מ0מקג0סדין,
מן 0תור,0דכקגיןקריךלפיותזוקקסמיכות דעתסגי0סוכמקוס ד6מדל 6סמךדעתוחיגו קוג0מן
ס כת607 3ד6מריגן כסטר מכר ל% O)p 5ו מסוס דכסף מעכב
מתורס6 .מ;ס3רטכיי6קרוטין"
כקנייתסטר ,ד660יפריספריס6,ל6דרכנן 610דתקוןמטוסד6פסר ד%סמכךדעתי.0
וכן6ס סתג60ת0קגין3ריטוססערת 07016ע(תקרקעעלסמוכספרי60מו ,0,פסקכסו"עסי'ק5כ
 "DDטז ד6ס 0תנ 0סכללפיתגחו .וכ"כ כמספט מלוס טס כטס תועפות ר6ס  nrrtnמו"סיג .וכתב
כמזוחל מו"מלקוטיםסי'ט6 ,ות 51 0ותי5דיה סכרך לומרד6עייג דל 6גכתככלמוןתנקי,מטיב
h)1nlhדמוכמדל6גתר05הלוקח6ל6ע"מסיכתוכלוכט36ו,וכיסכססתג0טימסורלו 3ט136דמסיכ

ממתות

ג

כתשי.
ונפ"מלעניןמיטפרעלדעתסס31ריסטיםמיטפרעכקניןכסףכקרקע,עי'תוס'כתו13ת5ג ,6ד6ס
נמקוססכ1תנין תסטר קונסמד6וריית 6נכסף ,וכדעת סרט,6"3יםמ' מפרע כסמ1זר 3ו36 ,ל oh
יסי'רד3טס
כמקוסטכות3יןסטטרקינוקונסככסףמןמתורס06 ,מור3ו6יןעליומיטפרע,ועי'שי
סרנןדמסתפקכרכרוכתשד6פסרדליכםמישפרעכמקרקעיbrrnht ,מעלהסר"ןדליכםמימפרע6ל6
כמידידקנימד6וריית6כטן מעותלר'יומנן ,וכתרסכיידלפי דעתו 06גתן כסףלקנות קרקעוה61
כמקוסטכות3יןסטר63 ehלחזור3וh)'hמיטפרע,ו6סגתן %ממכוןליכדמיטפרע.ע"כ.וכןס3י6
ןכפףעכור לרעעוסוףכמקוססכות3יןמטרוחזר
ספת"טסי'רדס"ק 3כטססיסרינימohcני
בומסקגין6יכ6מיספרע.וכשו"תמטכסתיעקשמו"מסי'נסכת603סמילסלמוכרכסףעכורמקרקע
ט 3ומי מפרע וכדעתסרי"ף.ועי'דבריג6וגיס כלל סג 16ת ) כמס עוד
1ל 6כתב שטר ,ומזר 3וי
6חרוניס.
וע"פס"דירוםליסכרךדעמ'רעוטסעיר )3ס66מו"רסגרכי"ל)"5ל~ohל6פילס6תמל61התמורס,
ונתן רקדמיקדימס,סרי מ613ר3גמ'"3מ מח 3סוייג
ו~ריךלקבלמיטפרע6ל6כנגדממעותסגתן,
ובכה"ג6ף6חדל6גימלליסטסמכירסתמולרקעלמקלתמספית,עי'טו"עסי'ק5סעי'י).ע"כ.
ו3גד"דלע"פהפילסלמוכר 6תכלדמיהמקח,כיוןטגילסדעתומעיקרסמיכוהדעתוסי6עלריסוס
יטפרע6יןלו.
סערתשסרה3ט,136כל)מןטל6גרטסיכוללהזור3וו6פילומ
ב.סו6ילומד31ר3גוט6מוקי,ר16ילצדוקכילדמתיימס6לי.t)mo1סי SAtכספר"פרקיםכדיגיקגין'י
ח"כ עמ' 128ולילךמוכיםמלפי סתוק לע"פ מסערת 6זסרסניגס מקנס למוטב זכות כנעלות על
ממקרקעין ,מ"מסי6י51רתזיקסיטירסטל סמוט63לסמקרקעין,ופיכס רק ססכסמוזי3יןס5דדיס
מסמוט3געטסייגוחסמובטח"6%6 ,ףמענר%ך,למוטביםתענודעלסמקרקעיןע5מס,ולזכויותמים
לויסערךכלכליכסוזיסמקרסעין ,סרס"ערוכתלהיוכ".
גסלסלכםגר6ס מסערת 16סרהי51רתמעבוד סקרקעלמודנמייה 3על הקרקעלמוטב,ודינםכסטר
3עדיס,שמריטסד3רמתפרסס3ריטוסכט36ו.
ג3 .גמ' 3"3סג6 :3מר ר3דימימנסרדע6ס6ימ6ןדמז3יןליסhn'sלמכריסלע"גדכתהליסעומקך
ועדרוסרקיעךוכו' .וכזפסרמכ"סמכירםפכ"ד סטנו
קריך למכתבליסקנילך פתסומ
מע
ו"
ר1
וט
1
יסי'ריר "UDג.ו6ף טכת3המויתh"srloח"6סי' תתקמץ ממערס ) 1מעו% %סיתםלשמעון
ונעלסעלייס) ,ומקן hntbלןOtO h~rעומקוסלרקונן (טסמערס פחוהס 6לשיהו),ומוו לה1כנית
יהשיתול6
ועליהטל6ר"יגוניח)סלעולסלשעלמעליס,כענין)סלבעלמעליהלסכיךר6יס טמכרתל
כעלntsoלבעלסעליס,ו6יל1כמעהט63ר316ןלתפורתחתסקרקעמלממעוןnnhs,סיסממעוןיכול
לממותכיוןדעומקוורומוט36 ,%ללקמר ט3גסרחוצן  %1ערערטמעוןוממזיקכו כמסטניס ,קרוש

יויו

"רעי

פסקידין-ירושלים

ד

הסמור%יןניתועליםטלטניס,עירס.זסהכלביורטיר316ןמדניסעסיורמיממעוןטטועגיס
הו,6
ליורט36 ,לר316ןעלמומתפר 6ת סמערp~rnnt0כסכל6טעגס6יג0מוקה.
וכתבכס' מספטנדק ח"געמי 164כ"ס כמה D'pnlDמכיוס כרש 611tnocי;1ממייל לעלמו 6ת
המקוסטמתתתלסגין6ל6כלולכרכותהמכותףטלכלנעליסדירות61,פילו %חטנו0קוגיסלהסתמם
נקרקעזוקנו 6ות,0ולכן 3עלדירססרו05להפזר נקרקע מתמתלדירתוגריךרמותטלכל0סכניס
(ועיי"ט3%ינעלותעלחלליםט53לעכגיןהכגוי3סר).
ד .כתגסרמנ"סמכירםפט"זס"זוסו"עסי' ר%מעיייד :קנס 3גדוכויתפרו51מ"כגודעהמוס 6ס
סס3ימנוטלס3מ0תפירסמןהמוכר,וכןכלכיו"כ.וכתרכגתה"מסי' רל0ס"קט
3 ,ססשו"תמהר"מ
11ccסי'ק'1דככלמקוססיסכיט1למקםכטןכ6וג,olns 1606דיגוכיורדכרסותוכו',וכתשהגת"0מ
סכן כת3הממפרלעילפסיירל3סעי'ידד6ססט3ימנוטלסכרהתפירהמןהמוכר ,מסמםדמטלסלו
גססכרטירמתוכדיןיורד3רסוה.ע"כ.ועייט"ג"3מג (3דףל S"Pמדפיסרי"ף)סכתם :כ3רהיה
מעמס 63חדסקנהספרמחשירוסגפסדסקטריסט%וגתנולקוררלקשורקותו61מ"כגודעלו3ומוס
lpnn)rכמסדפין,וכ6מעטה')DSמכמיס3מודי;6ול6זכיתילסמועתכליתכווגתס6,ךעמסגיילט6ס
סיתםסהי6תפירהט3מלספרטהי0המוכרממויי3ללוקם ט3מ0קטירסוכוי.עייכ.
ןסהיסמלוקתס13ר
וסנהכת3הרמ'3ין"3מטו316מלממותטסט6סגכ0פעיית6תהסרסמה%קמ,כיו
0
1
3
ט0י6טלו D"Dhטנמנ6ת o)'htסלו6יןסומעין % %מרטולעליך361ניך.ו30י6ור גרפסעפייי
הרמכ"ןכ"כ ך "6מקטה6יךיכולהמקיףלהקיף 6תסגיקף"ל 6מדעתוולמיינוכדמים,ותירןדהוי
כמויורדלמרסמכירוטל36רטוהדקיי"לד3סדההעטויהליטעידועלמעליונהוסיגויכול%מרלוטול
עגיךו36גיך .וכתבכסיעוריר3יגומייסהלויעל3יי3סם הטעםז6יגויכוללומרלוטולעניך361ניך
עפ"יסרס"36"3מ6hpמטוסדכיוןדעטויהניטעלמדינןדעתיהדגיח6ליס'61,יכסויכמומדעתיס
ויכוללמזור,13וסייגוכיוןדססכימבמגירוסלהאעליסוכס13האעליס3קגיןחקר,
דכ3רקנסוע"כשיג
וכן3י6רדברי ה"מטכניספ"גסיד,עיי"ס(ודברי סגר"מומסיעוריר3יגומייססקי" ;כתאוכידוע
3קינ1רגמרן,ועיי63ריכותיותרכ"רוומ 6ממעתק"  3"3עמ'י,
.ולעניןאוכרססס3ימ 6תסמוסכר
ססמטכירממילךקמתסני,עי'פס"דירוסליסכרךגעמ'קגו).

אברהםדובלוין.
כ

 .6מססכתהה6כ"ד3גימוקיוססו6יל  %1סמכה דעתוסלסלוקם עדסתירסס סערת מהרסעלסמו
ילהוסיףכמידוד,טמריb"hלרסוססערתמסרהSDמממסן %3דh~hכלמוד
כפיטסיתגסכמוזה ,ל

י"

ה

ממונות

לדירם)"hhlיעמוחלוקהממדםעלהסטםממכותף63מוזיס,דברטדורטטמונותוה1651תרכותסכוד6י
ל6ע"דכןעטוז6ת]h)1nth ort,דמוכמhtoוכןהמגסגםל6עוטיםעכור מטםכוס סערת שסרה,
וכפרטbSעלדעתממוכר61,ףלל6סוססיכםמלידודיגוממכיסנוקףס6נן6יגגוכקי6יסכ6ומיג6
דמוכמ,סייגולסו5י6 6כללסח)יק16ליגן כתר h)1nlhדמוכח,עי'h~trnיו"דסי' קפד 16תככדברי
תוס'כככורותן"61,כניקםדברמל6יתקייםמכמיגסהלכתיתנוגסל6מכמינהטכנית ,ד6סמיהממרון
טכניהיםקיים ממקח דס61תגלי h~htלקיימו bn'hllכריםסי' ר)),ולכו"ע6ין המקם נקנסככר,
וקינועניןשמב"כסמזו"36ליקוטיססי'סוועוד6חרוגיסדגםכל6היטוסכט6כונקנהסמקם,דזסרק
כלספסרלרסוסכעתיד רקטדגו 6ס סמקםגקגהלפגימרימוסו6ז'6ן'כוללמזור16העדייןל6נקנס,
6כלh"ht1כלל~טוסלכ"עסתג6ימעככ.
נ.ומהטכעתמוותרסקוגסעלריטוססערתמסרה,ל6יועיללקיוסהמקםלמפרע.
ג.ומ"מים~וןדהו6יל"כעתהקונסמוותרוהמוכרר5הלמכורנל6הערת6זסרס,כיון"היחספסיקם
עלממירמסוייםוככרסיסקניןכסף"6,כימיהעלסמוכרמימפרע61.כמ"ל,ועי'פתמיימקגיניספייכ
סי"פ.
ד .ככר כתבהטו"עכסוףסי' ק5כ מ)קסלחודסכל 6כסףוכלך סטר קנסכלהיכף דל6עיילונפיק
)6ו)י,ומוסיףהרמ"א61סילוכמקוסמנסטלכתובסטר.והסבירהסמייע דח)קסעדיפיםפעוטהמע"ס
ן סרעק"6כגליוןסטו"עלשו"תמעיל"מ61לליקוטיםסי'קטו,ומסכתכוז"ל :כתכ
כגוף הקרקע,וליי
מסרד"6כ (כעללמס רב)בסיי קמשד6יכ6פלוגתך דרכווה66י מזקה לחודה כ6תר6דכדכי סטרא
מסני16ל ,6דדעתהרמכ"ןל6מהני,ורכיםמולקיםעליוסרמכ"6וסר"6םורידו ,וממ"מהעלסשכ"ד
הרטכ",6וכ"כסרי"3טבסי'תעו,וככרגודעדליןלזמרקיםליכפאנימגחוןהיכףסכלמכמייפרח(
מולקיסעליו,וראיתילסרבהגדולמו'"1למכתבכפסקיוסר6טוניססי'רגםשדעתסרמכ"ןכטלנגדכל
ספוסקיס6.יכר6דהריטכ"6כקדוםין כמב כדעתסרמכיין דמ)קסוכסףל6מסניtS'Dhמגיסםימד
כ6תר6דכתכיטטר.6עכ"ל.וח"כ6ף 06היהקניןחזקםוכפניוטל6קריךלזמרלךpfnוקניוכמכפר
יכסרמכ"ןוסריטכ"6דל6מסנילל6סטר61 ,ף
כמ"עסי'ק ,)65מ"מיאמר סמרך קמ-6המוכרקיסל
סכתכהגתס"מכדיגיתפיסהטלוכללכמהמוותיאירדליןלומרקיסליוגוסתימתייחכ
רוסרמ"6
י  6101המרא קמ.6וותרי הרמכ"ן
כפוסק 6מר ,מ"מ ככרמלקוכזס ,ולרעק"6' 6מר המוכרקיסל
יכקונטרסמספיקותכללו6ות.1
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o
)
n
o
סכללפיתג,16וכקןסריהיתגססר51סריטוס סערת
ולכרמןדיןסריסייססרמ"6סםמיסו6ס
16הרס,ועיי 1"DDירוטליסעמ' תכהכמסשו"ת מהרני lhDhSסי'65כטס סר6ג"ח D"~btמהסכימו
רו 3ספוסקיס שכחזקה קנהמידחף כמקוסמכותכין סטר6 ,ס מתגוכיניססטיכתוכמכיתכספרי
סמוטיכיליכל)מןטל6כתכל6קגסכלוס.ו6ףממוותרסיוםעלסתג6יככרמטומהמיסדסגר"מדס6
רס"ללרמכ"סם6יןאריךמנפטיהתגוייסכתנאימלמעכסיומסוסטסמקחנעמס רקעל5ד6מדוכלא
קיוםהתנאי6יןמעטהוויםטססכירודסו6ככלדיגיהתגוייס,ואכמ"ל]"61,כל6יועיללוותרעלסתנ6י
כיוס ,דהמקמל6סתקייסעדהיוס.
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ס.ומהנטעןכדיוןטל"חטטממס0כגיסכהסכמםוחילוהמוכרמתנגד,סריגסממוכרלקםלעלמומלק
כמחרנרפותהקונה,ורומסלמט"ככ"'1ית)כורל6כרהסוהוכחכפוייתמסכנותיטרק(סי'י6דחסהלמד
לקה 61ת"כ6יגו מרטהלמכירו לקמתכופיןקותו6וטימ)יר 6ת ט(16 1טירנה גס(מכירוbnplh1 ,
דהכיסרטםלוסקוגה fhכדיטכעתידיוכלסו6לקבל6or.יגוזומהלניד"ד,דכאן לקח המוכר טטמ
60יטמפריע %ף 6מד bhהקונס מבקטסיום לקמת סטםהיפריעלכגייתממעליתsaסכגין ,וע"כ
נדמיתטענתו.

מרדכיאהרןהייזקר.
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סגהנגיזוןזה6י הקנה'SSזכויות נקרקעכדילצגותממסן,ומיהכ6ןקניןכסף,טמריגחן %ת5י
מדמיסמכירס,וגססטר,וכסטרסתמייכהמוכרלרסוס הערת אסרהעלדירתוהכותסקוגס.
ויט(זון6סדיגוכמקוס0כותכיןטטרמחיגו Oltpככסףלמוד.וסנהספוסקיסדגוכחסהמגסגלרכוס
כט6כו ~ Ohהוה כמקוסטכותכין טטר ול O)p 6ככסףלמוד6 .מגסכגיד"דהרי6ין סמגהג (רסוס
ןדרךלרסוס
כט6כוקניןממסןl'ha,לפטרותטכנית(כך 06מקונהחיגוכע(זירםכחותוכנין,וגסחי
סערת מסרס עלדירת סמוכר,סמיפתי לקלקל 6ת ערךדירתו כעכורממסן6.לחטיס(דוןכיון
טהמוכרהתחייבלקונסלרטוס סערת16הרסאימתימלסקגין.
יסי' רסדדן כטללהכזוS~tetדליןסקוגסיכףלמזורבואפילו ) ellpרטמ71
והגסכטו"ת תטורתס

כספרי ,orinhoדעיקר הטעםכתברפ"יכקדושיןכוכמקוסדכתכוסטרדלO)p 6סוolcn6דלס%קמ
ןסמיכות דעתעדדגקיט 0טר06יר6טימזורבוהמוכר,וכ"כסריטכ"6טס,וסריכ"טסי'רעוסוכל
חי
כתמוכתרכ"6סי'ים"61,ככטסמוכרנתןלוכתכ0ממויכלרפוס %כספריס6מ)1ס,וממוכרקינויכול
לח)ורכושהריגתמייכלו ככסף וסטר ,ו6ףכדיגיססיכוללכופו עלכךכיון שככרקיבלדמים על
המכירם"6 ,כספיר סמכה דעתודלוקמ על סכתכסרחטון1 .מכ61ר גסנסיי רמגסעי' ט 6ס 6מר
למקבלעלמו)כה61כתוכלךסטרחיגויכוללתדרמ%תוכמסטר,עיי"ט,כ"ססכ6טגתמייכ %עלכך
ככסףושטר.וכןמשמעכמסרי"טמ"כמו"מסי'סוד6סגטכעסמוכרלכתוש(וסטר"6כסמכךדעתך
דלוקמ0ל6יעכורעלששועתוויונסככפףלכר,וככלמקוס0כותניןסטרחיגוקוגסככסףלכד,דכיון
דסוהלתרחדכומכיןטטריכולהמוכרלסכחי0לקונה6תסמכירס,כיהמגסגמסייעלסמוכרשיטעןחס
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יכוללמ,ורכו0 D"Dnl .סהתצורתסיד6ססמוכררוחהלקייםהתנקי%1טוסכספריס6מו,האינויכול
מלוקחלמנורכוכמכו6רכקדושיןס.
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קניןדכריססו6ויכוללמזורכו.וכסמייעס"קיטכהדדסחיקניןדכריסכעלמךואיןקניןחלעליווכוי,

61פי %סמקגסלחרירומיכת31מטרעלמכרנמיקניןד3ריס טכ3רגטתע3דולונכסיו כמעתמכירם
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ט כמס
כמטר  610רקכטנותן טעם לדבר 34ל כסתם כטמו)רכופין ע(מידת מדוס"6 ,כ3גיד"די
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כמילקכלסמעותול6מזכיראסטר6תסט(36יtrh6קונסמיד.
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טטרקגס3ליטטר6ף 06סמוכרסטטיתלכתובטטר1ל66מריגןדל6גמרלמקנות6ל6כסטר,ורק
1nhsסמוכרע"מסיכתנולו ססטר)6יסמוכריכו((ח)1רי(13גמרי6ףכמקוסספיןכותכיןnptiol,
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יעויייים.

גמ65דכגיד"דים ממלקתכ6סכמ"גקגסמידכמטרסר6סון 16ם%קנסעדמיכתוכגסכט6כו.
רטליט"6רסיסכ6ןגסקגיןמיקס ,מגסלמעטםכיוןמסמוכר 6מרלסקוגס
וממ"כידידיסגרמ"6סייד
עוין וסתמייםגסלרסוס
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3גיד"דסיסכ6ן מ)קסוחזקםקוגס 6ף63תרידכת3י טטר ,6כמ3ו6ר3סו"עסי'ק5כסעי'טז,ו6ף
ט"33ימכיףמולקין )3ס6,ך3סו"ענפסק לסקסטקוגסמפיר,ו6ףebסיסספיק6דדינ06 6סלוקח
ו6ף ססרמ" 6כתב מסו6ס סתגס
מומזק6יןh'5tobמידווכספיק6דדיג6ל166לי כתר מר6
גןבמטר6,כלכpוnס~h
סכללפיתגלוסייגו3סתגסכפיריםס(6יקנה רק
מסיסמדוברלכתובסטרספירקונס
 oprnsכמו טקוגס כל6כסף ,ומ"מ  06סתגס ע"ממיתן 6ת מכסףל 6קנס,וסייגו רק3תג6י גמור
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ודומיךדהכילענין סטר 06התנהכןכפירוט36 ,ללח 3סתסמסיסמדוורסיכהכו,h'S3hwיעויי"ט.
ועכ"פרו6יסעודמדהריו ורק 06התנה3תנ6יגמור% rhנקנסעדטיכת6 31תסטטר 36ל  06רק
וקודםסיכת.lJbuJ31
התחייהלכת31סטרספירקונהויפיל
31מטפט טקססי' ק35סעי' טז  06 h'soעסה ס%קמ מ)קס וממוכרססליס סטרטיעטהלו טטר
ט36י(5יoh6קנסהלוקח 3מ)קסקודסטכת3והסטר,כגוןטהמוכררולסלחזור3ו,די"לדככס"גגילס
ממוכר דעתו דל 6סמכה דעתו3לח טטר.וה3י6מטוית תוע"ר סג"ל ד6ף דקוגס 3ל 6סטר מ"מ oh
סטליט דבר לכטמוןטיעטס %ט6כלי5י 6מוכם דל 6סמכה דעתווסוי כסתגס ~hbיקנס  %3טטר,
יעויייש.והמספט et~cכת3ד"5עדים (פקפק)3ס,יעויי"ס.
(סיכום :לכמסחיטותמיה כ6ןקניןע"י הסטר ממתמו3יגיהסוכןקנין כסף ,וטפסר מגסקנין
םלותוקףעפ"ידיניהם(לעגין'יתעוותס3יוסר")61,ףקודססנרסמסהערת
סיטומת,6מכיון~ofinoי
הסרה3לטכתממקרקעיןכתביעתס%קמ6,מנסnnbsי"לד(6מיהכ6ןקגיןכלל,זמריהמוכרגילה
דעתולהזיקo)1po5דה61ממכיסלרסוססערת16הרס רקכ6סל6יקלקללנכסטלו,וכיוןטסוכרר %
ע"יהעו"דטוסיזיקלגכמטלו,וכלסוגו""מלכלך 6תהנכס",סריהיסכ6ןגילוי דעת151מדנ6דמוכח
וכ,יון דגם מלוקחגילה דעתו(הדיק טמפן
מ5ד סמוכרד6יגומוכןלרסוס סערת שהרס על הגכס,
ומפןלרסוסעלסמו,
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והקונס %הסכיםעלכך,ודרס)6סמוכרביטולמקם,גת3טלסמקםמעיקרך.
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ו"6כטפילו6(ohיהיולוקכ(1תע(סס651ותnrrnי
מייןסמוכרלטלס(קונה.
נפתליצבימרמורשטיין.

