
אממתות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממומת~ים

 לתובע נזק הגורם משכנתא בהעברתעיכוב
 סרת-עא מס' ממתותתיק

 אייר( יח)מהד'

 הדיוןנושא

 דירה גם שכלל ברכוש, שניהם התחלקו הגירושין בהסכם והתגרשו. זל"ז נשואים היו ב' וגב'א'
 לחוב ששועבדה א' ע"ש בבנק הפקדה וכן משותף, משכנתא חוב עליה שרבץמשותפת
 חוב של הדרגתית בהפחתה לזכות שכדי הסכימו הצדדים הדירה. מכירת בעתהמשכנתא
 השעבוד ישתחרר ובכך ב' שרכשה הדירה על המשכנתא תועבר - תשלום ללא -המשכנתא
 במחצית, לחלקה בנוסף הדירה במכירת תקבל שכ' א' הסכים זאת עם יחד בבנק.מההפקדה

 כולה. את א' יקבל מההפקדה השעבוד וכשישתחרר בבנק, מההפקדה לחצי השוה סכוםעוד
 הסכם מאז משנה יותר שעברה שלמרות גרושים(, היותם משום ב', הגב' במעמד )שלא א'טוען

 על המשכנתא העברת התעכבה ולכן שמה, על שקנתה הדירה את ב' העבירה טרםהגירושין
 ב' למשכנתא. שמשועבדת בבנק ההפקדה על השעבוד הסרת מעיכוב נזק לו ונגרםהדירה,
 ידעה שלא טכניות מסיבות נגרם שהעיכוב א'(, במעמד שלא מהיום, בעלה )במעמדמשיבה
 והיו שלה, למוכר שמכר למי אותה שמכרו בעלים ע"ש רשומה היתה שהדירה משוםמראש,
 לאחרונה ורק רבים בתהליכים כרוך שהיה דבר בעלויות, של העברות כמה לעשותצריכים
 את להעביר תוכל הקרוב שבזמן מקווה והיא שמה, על הרישום לקראת התהליכיםהושלמו

 א'. לטובת בבנק מההפקדה השעבוד את לסלק. ובכך הדירה, עלהמשכנתא

 דיןפסק

 לא'. נזק גורם שהעיכוב מאחר בבנק, השעבוד לסילוק להגיע כדי ההליכים את לזרז ב'על

 מרמורשטיין צבי נפתלי)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(
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 לדיוןהשאלות

 זו. כנגד זה לדון שבאים וגרושה גרושא.

 הוא האם המשכנתא", לטובת שרכשה הדירה את לשעבד מתכוונת "האשה שלשונו: הסכםב.
מחייב.

 רשות כלי הבית את למשכן רשאית האם נישאת, ואחייב ביתה את למשכן שהתחייבה פנויהג.
הבעל.

 נזק. לו יגרום שלא הנזק לפני המזיק את שתובע בגרמא ניזקד.

תשונה

 ממותי 6מר פפ6 ר3 לסו, מ,דקקיגן ל6 לדיגך לקמן 6תו 61י סטת ר3 6מר 6: כמ כתונות כגמיא.
 סכת b")D 6סויי3 סרמ3"ס ופסק לסו. מנגדיגן נמי נגודי 6מר יסוטע דרכ כריס סונף ר3 לסו,מסמתיגן
u~lc1מרדות. מכת 16תן מכין 16 16תן מגדין לדין סמגרט עם טכ6ס וגריסס ט: סעי' קיט סי' 36סע"ז 
 ,ס מסרי StDln סיס ל6 קגין )טון סיס 06 וש מתחייכות, )טון hb וגס קנין )טון 6יג1 כוס לטוןב.

 נחלקו סרי דקקני, טל סתחיי3ות llrS סיס Db וגס נמס, על סדירס גרטמס ערס טמרידט%"ל,
 Ocs 6 ס"ק מס נתס"מ ועי' 6, סעי' קי3 סי' ורמש טו"ע עי' סקנס, קודם 3ו להזור יכול obסר6טוניס
 ס פסיי סכמה כמו וע6 ד ס"ק סי סי' 3נתס"מ וכ"כ 3ו, לה11ר טיכס כסרס3"6 לסלכם טהכריעסתומיס
 למזור יכול ט6יגו 3 ס"ק קי3 סי' סטייך 6ת כסתמך טסעהיק יד ס"ק 3מידוסיס רט וסי' כ ס"ק3חידוטיס

 וש כן לעסות On')DOI מקמר 6ך נכך, onth למייכ סיס נפטר 6י כסלע5מו סהסכס מ5ז ולכןכ1(,
Osspכטקכ)ס תמורס( כל 6ת opSn לכירת כעת ס3נק סל 3ספקדס ,)מססכמתס כס הזרם ע6 סדירס 
 מפעולות 6ת לזרז סדין 3ית 6ותס מייד %ך, ססכיס צדין עמס טיטכ מסיום כעלס וש סדין, נכיתזו

 מסהוכע. נוסף ג'ק )מגוע כדי לכךהגנרכות
 יכולם ס6סס 6ין לנעל, טספירות מלוג נכסי לסיור סו6 סופך טמס על סכיה טל מריסוס סלעת כיוןג.

 פירות. זכות כלי מיסכון טלין כעלס, מסכמת גלי מכיח 6תלמטכן
 דל6 למ"ר וקפי% ופרט"י לסור. ltPI')s גרמך 16מרת ז6ת מתגך 3ר ע31י ר' 6מר 3: כ3 3"3 פגמיד.
 מו"ר ודייק עליו. מעככ תכירו למזיק גרמך למעמיד וכס63 לגרוס, לסור מלטלס ופטור דגרמי דיגלדלין
 לתניעס. ד3ר 3על דין להכירו ים מזיק ליסור דמסוס ס 6ות סס כ"כ טמ61ל ר' כסיעורי51"ל
 דמסלק עד ליה מטמתיגן מיסו כב: 6לף סי' סרטכ"6 טוית כסס ג DD" ספו סי' u~lns סרמ"6וכתר
 ססמת6, 6מר % טי6רע סיזק  לענין דוקך דמיינו ט ס"ק ססמ"ע וכתר  כגיוסיו. גרמך 3כל וכןסיזיק6



ג ,ממתות

 כקורך. h"wtbt מר"ורמטיין סגרנ"5 כרכרי לסלן ועי' סכל, לטלס טס5ריך כסראםול4

 לחן. דובאבר"ט

 ד6ף כט"מ מקומות ככמס מחיגו סיזק, %, יגרוס טל4 סגזק לפני ממזיק 4ת מתובע כגרמם נזקכדין
 כיס )ית )עכו"ם (כין כ קת כ"מ דטגינן כס5 עריס, דמקכל עד ליס מסמתיגן מ"מ פטור כגי(קיןדגרמ6
 עד ליס מממתינן ודחי רמותי סו4, וסטוכ סיטר ועמית כר 1% ודחי עכו"ם וכו' מ~ר6 דגר דיגךמטוס
 סיכך רכל מס6 דטמעיגן סר5כ"ד ons מכי6י0 וכריין וסגיי מממתיס, ליס דחתי Dllh' כל עליםדמקכל
 סר"ן וכתב פטור, כניזקין דגרמ6 עליס דמקכל עד כיס ממייכ ל4 4וגס4 ליס דקתי A"Dh עליס קפלדל6
 מסכימו וסרטכ"6 סרמכ"ן מגס S'"D f"O טכגיס מסמיימ מכיך קעס בסי' ומכ"י כן, ס"ל סר6"סדרס
 מגדול. ליס מכירו טל מטבע ס(ורק גבי קטו סי' ב"ק ממרדכי וכ"כ סר5כ"ד,לדעת
 ממוס % טיפרע עד 6( ויגדוסו סי(ק טיכ4 עד ממתיגין דלין וס5 כתב: מס כח סי' סראםוסגת

 מדברי מדייק טס וככ"י מעתם. סמעכוד ויחול נכסיו על טעכוד סטר לו מיכתוכ לקונסו חכמיםטסממירו
 סכיי כתכ ס%ס ולענין לטלס. ממייכ מסגוי ג'ק לו bsl ליח רתתי  ht)lh כל עליו 5sp ל6 ט6ססראם
 נקטינן. סכי פטור( SP,, קכל ל6 )ט6ס 5חת לדעס מסכימיס רנוות4 סני דכלכיון
 יכול היגו לעכו"ם מט"מ סמלוס על ים oh  ריפילו ר ייי יח  כלל סר5"ט תמוכת כטס סטור כתכ כווכסי'
 061 סימות, כדיני סעכו"ס יתכעגו טל5 כדי 16"ס כדיגי לתוכעו מיכול כו מכתוב ממטר or לולמסור
 יותר ממגו ויו5י6 סדרך סעכו"ס עליו יעכור 061 ליס דמתיילד 6ונס6 כל עליו לקבל הריך %וי ומסרועכר
 סעכו"ס מתבעו מפני סיזק לו כ5 06 16 סטר, כהותו ימר4ל כדיגי ממנו לס51י5 יכול ססיטר5לממס

 % ד6ס מכך ומטמע ע"כ. מעליו. סכל לסלק קריך כיו"כ וכל  בערי  טיטעון מלין ליקמ וסוקרךכדיגיסס
 מלפלס. פטור דקתי 4ונס4 כל ~(pr כל עליוקכל
 ב מיס  טס תיפריבוכר

  תתלי
  פרעון  בעבור  לגיי  ימית  מפר  רמןיסייריל  בגיונח ררי  סריסי ברעת

 מס כל סלא לימר6ל לבלס שמלוס 5ריך,ימר6ל ככס"ג (ס, nrrDCS לסו5י6 יכול סיס ל6 יטרלל וכדינימוכ
 מכיון מכר % למעלות דמייכ מדעתו טל4 מכירו כתקר סדר גכי סר4"ט מדגרי %ך ר4יס ומכיהלטלס, ממוייני ולכן וס יתיר  נייי  טיייר"ל מטו6 וזקת rlft)ff)s גרמה רק סוס דל6 6ף למפסידו לובגורס
  טל מתסרוט נו סגסגס כיון סספסד כל לטלס מייכ לטי  ימית כמסר OA %1ן מכירו, ממגורוןמנסגס
 סמעכוד עליו סימול כדי סגזיקין עליו לקכל ליס מממתינן ורק  מלילק  פיזור בלי"ש ,בלשיטרלל,
 לדיגך. מס מסיק וכךמעכסיו,
 לoh 5 טגס סר6"ט מדכרי  "דייק  סג"ל קעס כמיי מכ"י על תמס י6 סי' ממון ג(קי סל' לפריסוכמהגס
 מדפי h"D מ6 דף כב"ק, סניי דסרי לו, למלס סהייכ מהגוי (pr וכ6 ליס דקתי hDlth כל עליוקכל

 ליטר6ל ~pr ונמסך עליו קיבל טל5 קירע ד4ס סראם כטס סכיךסרי"ף,
~tDD1 

 כגי(קין גרמך דסו"ל
 מקין 5ייגו ול4 סר4כ"ד,  סיטת 5101 (.ל", סר"rr 5(sn  ים טסגיסו וסדר" "f1D ם"ם ס551ת על)ופליקס
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 למסריייט יו"ט וחמתת למסריקייס יעקב וסלסלי  hrr)nno 6חרוגיס, סכמם לתרי סלזס מתיקוןלקחו
,'thAShtbs~tn ,דמקטס דס6 סמחג"6 ומכלר סרגיליס(. כדפוסיס וכ"מ סר6"ט", "וכ"כ גרסו לסלן 
 כל עליו טיק3ל קותו זמ;דין h)h פטור סדין דמן כיון מ"פ ממתי;ין, 6ין למס  כסמקכל "סהרסיס
 קירע י6ס 61סיינ )מלס, קותו יגדו 161 סגזק טיכ61 עד טימתימ לכן, קורס 16ת1 מגדין למסה16גסין,
 קותו ממייכין hS עליו קבל ל6 ד6ס כתכ סר"ן ובדעת מלטלס. מפטור D)lbt עליו קיבל %1 קותומגידו
 מוכ. כסקר לנכסיו יורדין rh עליו קכל 061לסלם,
 תמוכת מכיף קם, סי' כמרדכי וכן סרי"ף, מדפי עיף סם דף סמקכל, פרק דכט"ג כממגען טסומכיך
 מדיגך מנזק )סלוקי רמיך דידיס שליס עליון מעליל ומנכרי לנכרי ערכ תכירו 6ת (מעמיד דמימסר"ס
 סני כל עס וחולק לקלס, חייב ס6וגס עליס קכל ל6 ד6פילו למסרייס רס"ל סמ"ג מכך ומדייקדגמר6,
 קמ5ruo 6 כפרק סכיך עלמו סו6 כסרי מולק כ% דבריו ממרדכי סתם סליך כך על ומקבסרנ11ת5,

 סוי. דגרמ6 פטור עליו קכל % ד6ס תכירו סל מטבע ס,ורק ג3י קטוסי'
 כסס61 פטור, סניזקין עליו קכל ל6 ד6ס סר6יש כדעת הלך קיח סי' וח"ג סו סי' ח"כ מסריכ"לוכסו"ת
 סו6 דסרי כעלמך קנסך מסוס ורק מדיגך חיוכ סוה hS דסתס ליס, מטמתיגן ורק ל6'יי, 6רע6דזכין
 צמחת וכספר יעויי"ם. 16ת1, מחייכין 6ין סגיזקין עליו קכל ל6 061 16תו מטמתין רק ולכן כסלועוסה
 לסר36"ד ס"ל ער3 כדין ורק כל) פסיגי דל6 סג") סמסריכ"ל דעת מניף יח סי' lhJih' )מסרי"טיו"ט

 ו6ף כסר6כ"ד, קעס כטיי פסק שכ"י דמרן כיון מסיק ולסלמס וסר6"ט. המסריס כסכרתודעימיס
 מידי גפ"מ hS לדידן מ"מ ודעימיס, סר5כ"ד כסכרת לי וקים דפליגי, כסמ"ג לי קים 5מר יכולדסמות,ק
 מורס כמוסו מי כן כתכ דסמסריכ"ל ומצחר סג"ל, סמסריכ"ל כמילוק דס"ל גר6ס מממכר דלדעתכיון
1tSbl.דגחסכ ס6;י ~וי ערב דדין למסריקיה יעקכ כלסלי וכ"כ תטמעון 

 כ5י~
 ססיזקיס כל עליו קבל

 פטור. כניזקין דגרמ6 פטור עליו קכל דל6 כל מגרמות ט6ר ככל 6כל bpt'o, סכרילפי
 לסקי מקוס מס פטור דמדיג6 כיון קטם כסי' מכ"ח תמס 16ת1 דמטמהין וכטור כגמ' דק6מרוכסף
 pfls hih'1, גורס יס6 דל6 %6 ליס מסמתיגן ל6 ד6נן ומכלר כדין, סל6 לפלס 16ת1 סכופיןטמת6

 )סדיק כן כתכ )קח, ד"ס 3 קם 3"מ וכמאירי יעויי"ט. )ים, דיתיילן 16;ס6 כ) עליו מקב) מגפטיסדאיתי
 טיס)ס עד 16ת1 מממתין 6ין 61ף ככך חייב זס 6ין סטי מחמת prl )ו ונזדמן כך עליו קכ) סל6סעד
)"hv6יעויי"ס. כן, עליו סיקכל לשמתו ס51רכ1 ל 

 כמו 1סרס3"6, סר6כ"ד סיטת רק סכי16 וסרמ"6 דסממכר מקומות ככמס מ5י;1ולס)כס
 גס כמיי נרמסי

 ג. סעי' ספו וסי' מב, מעיי קעס וסי' 6מעי'
nhr.כ6ן ססיזק סכל מכיון ועוד Oh3 נמכ רק סוס יצרע Sb1 ,ססעכוד תסיר % סס6סס דסייגו תעטס 

 e)nh יעויי"ם. דפטור, קלס סי' כמסריט"ן hn~h תעמס bbt כסב גרמך רק רסוס כיון כבגק,מסססקדס
 מס סותפין עדיין מ"מ נפרזו, כ3ר טכעת  5ף בכנס,  יככסף ברירם  סיתפין מוו רסס כיון לדון יסנוס
 יד סעי' קעס סי' טיס כמספט יעויין כגרמך, 1itDh דחייכ פוסקים כמס יט ונסוחף ככגק, מכסףכזכות
 קעו כסי' מקומות, ככמס כתכ סנתס"מ 6נל מגרמך, פטור דסותף ס5ט סי' ח"6 סרדכ"ז מס"תססכי6
 סריטכיי6 דכרי עפ"י מרווח, מגיעת על גס לסלם חייכ ואכלן דס,תף p"D 1 סו וסי' דט וסי' קפגוסי'

 כ6ס להייכם קסם  סגייל מסטעמיס למעסם 6מנס יועיי"ט. ערכ, מדין ליס מטתעכד עליו דממךדמסוס



הממונות

 סטכגייס. סעגיגיס ויסדר טלו 6ת עטם )6 סעוייד6כן
 כרך ופס"ד 5ג, עמ' סם כפס"ד עוד ועי' פיי עם, 1 כרך  יריטלימ בפסייר  (~bsl כח סי' חייס כרכריומגס
 דחכירו כיון מ"מ מכירו" ממון ")כטל גרמך רק דגיגו ד6פילו כתכ (, מז עמ' ט כרך ופס"ד קגד, עמימ

 ברור 6יגו ד6ס הייס סדכרי גת3 לפ6 זו כתסוכס o)nb כדיבור. טפילו לסמתיי3 מועיל ידו עלנפסד
 יעויי"ס. סנגל, ים סי' סכירות סל' משמחנייך לכך ר6יס וסכיך כספק, ממנו h'itoi יכולים 6יןסספסד
 מכירו. טל כיסו ככיטול 1ל6 ממם כמפסד חייס סדכרי מדבר מכ, וסי' מ6 סי' שלת"כ,וכתמוכות
 6ס דפטור( 610 )מסדין חצירו טל כיסו כניטול טגס ממרדכי כדגרי מייס 0דכרי למד סליךוגתקמיתי
 ומקן ס6, סי' כ"מ עי' מגרמך, גרע כיסו ומבטל כגרמך סיירי סמרדכי סרי למלס, מייכ כך ע)נתמייכ
 נ6ינעי6 סדן 6 סי' טוית ניגס כטמרי ורטיתי לטלס. קכלס דמועיל לסמרדכי ס"ל כוס דגסיימר

 ד6ס מנ"ל סמרדכי דכרי מכיף כ כקות ומס כיסו, מבטל כמו פטור מכירו טל טדס מנטל נ6סדירוטלמי
 מן מייכ סתגס דכ6ס מתתילס כן סותנס לoh 6 סו6 ס6ינעי6 ע"כ 6"כ מיינ, גרמות לטלס עליוקיכל
 דל6 כמנות מייד 6יגו כסיתג0 גס "btbt' וספיגס למגות טדס כין לחלק סכרך דים כסתס מיירי רקסדין,
 כו6 כמגס כימו, דמכטל דיגך לסך גרמך על סתמייכות מדמת כינס ס6מרי מגס מכך סרי hprlo".3רי

 פטור. סיזק6 נרי ד% סיכי חך גרמות, לקלס כסיתכם דמיים סמרדכי )דגרי דגסמסתפק
 6)מגס פרק מרדכי ססגסות ורציתי, ד"ס עט סי' סתיס 6כן כטוית כתכ סמרדכי מל זס דין עלוסגס
  דוקק  כינין  לו ימינן  תיירי  ריצופכן  יביך  כותב  ריוח מנ"ל,  SrlAO' רפדי מפריכי  על  פליגניזוגית
 66"כ סרוומ דמגיעת גרמך על חייב ד6יגו מדברינו לגו סיו65 טס: ומסייס לו, יטלס % 'O)p ל6מ63ס
  יעויי"ם.  ביביו,  פיפי  שיתחייב דוקך פוסקים ולטלר דוקךסיתנס
 טס דיעייין סכי, ס") )6 טז סעי' רז סי' h~nlol גרפס 1)כ6ירס  בטי"ע, תובל  יינו סמרדכי  שייתי0גס
 ם5ריך כזס מכהם וסרמ"6 ועיקר, כלל קנין tus(1 דל6 כממרדכי לסלכם רס"ל דגר6ס כד 3p"Dט"ך
 ממלמד  טל וכקנס  מירוכין  מל ככוסת מיירי דסס לדחות  סר15 ויט כסמרדכי. לכ16רס ס"ל דל6 ע"כקנין
 p"D סגריך מכי6ור 6ך %. כמיטנף, o~ab ונעניד ו)6 16ניר נ6ס 6נל קנין, דכעי לסרמ"6 ס"לוכזס
 וממרדכי גיזוגית, 6למנס פרק מסמרדכי 0ו6 סרמ"6 דכרי דמקור פל6, וסוך סעגיגיס. דמדמם נר6סגז
 )יי"כ. 51"ע קג'ן. קריך ד)6 דם") מחןסוך
 סי' ח"ג סרמכ"6 כטוית מחיגו מועיל, 06 רוום מגיעת על כמטר שפילו 3סתמייכות זס דין ד3עיקר6לח
 מפסד כל  לו יטלא פצני  יופן  יפרשן ohsc  hb בו טכתוכ סטר על מנטלל hD, סי' ככ"י סוכךרכז,

 bSn  יביביל ריומ כס לו מסיס לקנות מזומנת סמורם לו  כסיתי  ספלים  תיבע  ועכטיו לו  סיסים065101
 סרחכ"6  סל טעמו  רפרפי כתב  רם ובראפ  יעוייייט. %, לילד חייב  מייל  יסמיב ריוח,  קותו יפשירפרעי
 סוי דל6 5"ע  aStb סרטיי,  ברברי  וכיפטמע ממוכ כבי"ד לו סקנס טל6 זמן כל hn)nDh דמוימטוס

hntnDh6סוי ל6 ממפסידו כ6ן 6כל לו מייכ משיגו מס לו  יפילמ  ביופ 6ל ,hnlnDb לס6 ודמיך 
 יעויי"ט. לםלס, דחייכ hsD'"3 6מלס 6עכיד 1ל6 6וכיר 6ס קד ככ"מד6מריגן
 סספסד 1tSPh ול6 דכ6וכיר מסוס יעביד, 1ל6 6וכיר ד6ס לס6 סך דמי דל6 לייסד כתכ טסומכ"מ
 מכירו  יל כיסו דסמ3טל כירושלמי 6מריגן סרי דסחורס 0רוומ מגיעת 6כל לו, לםלס מיינ %1ךמזומן
 6ף דלמ6 רוומ ודצי סיסיס כרכר ערכ דמי ותו דפטור, כניזקין מגרמך וגרע תרעומת b~b עליו 6%ין



 ירושלים - דיןפסקיו

 p"D מוריס התומיס הכילו וכן יעוייייט, לדבריו, המכיס י ס"ק טס וסטייך יעויי"ט. הפסד, מגיעמיה
 ספסד. מסיב % ר11ח ומגיעת גמור מפסד על bih נתמייכ )5 דסלס סו5 כזה סניגור 16%1רסי5ו.

 5סמכת5. הום רוום מגיעת על התחייכות סיה ד5פילו כתב יכ ס"ק מידוסיס1כגתס"מ
 טמפסידו מה דמט)ס דמוכמ מנ"ל כ עג דכ"מ מה6 סג"מ על סקסה p"D 3 מטפט נסער טס5מגס
 ג11ג6 3כל ע"כ עלמו, על סקיכל מס אטלס תייר מ"מ להסתגות הטעריס דדרך ד5ף הרווח,במניעת
 לטלס, ומייד סי5 5סמכת5 ל15 זה כמפסד עלמו ממייכ וסטלימ 5דס כני דרך לפי להרוימטעומד
 bbt מקרן ספסד דוקק סייגו מממסו טי3ו5 כהפסד עלמו סמייכ hpll סרס3"5 דברי ממפרס טסויעויי"ס
 ממורס 4 וסיתם מתמתו סכ5 סרוומ 3ספסד 5ף עלמו טממייכ 3"טר כפירוט כת3 5ס 5ך סרוומ,מניעת
 ויעויי' יעויי"ט. כלל, סו5 5סמכת5 1%1 לבלס חייב כודאי העולס דרך לפי רוומ בו מסיה לקנותשזומנת
 כמגס מייד. סרוומ מגיעת עכור לטלס לסדיק עלמו דכמייכ כן טכתכ )ינן )מסר6"ל )תורסנמק15ע
 רוומ מגיעת רק דהום דכמקוס לסדיק ומסיק ס3"ח על מטפט הסער קוטית לתרן הקריך אסרןכחוטן
 יעויי"ט. דפטור, דינו כך, על מתחייה ~hto כסטר לו כתכ אפילו rh' פטור הדיןדמעיקר
 מניעה על לסלס סתחייכומ עליו טמקכל 3טטר כתנו eh 5פי4 והגתס"מ והס"ך וסג"מ דלהרטכ"6גמ55
 כך. על מפורטת סתמיי3ות היתם eh מייד 5ינז ומהרא"ל מטפט ולסער כאסמכתא, דהוס פטורר11מ
b"ht3ניד"ד oh דכרה 5מת otho סיטפ), לעו"ד מסרס סגותר ומה לעסות עסיס טמוטל מה כל כעסתה 
 ofn מיותר כיון כבגק, סספקדס ע) סטעכוד מסרת מעיכוב לכעל נזק יקרע oh גס מלטלס סי5פטורה
 סריומ, מגיעת טל orl היותר )כל הוה לזר,, פעולות עוד לעסות יכולס כן ob 51פילו לעסות, יכלם)5

 להו5י5 אפטר "י מיינת, חסיה 5ס הפוסקים נמלקו סרוומ מגיעת על הרי מנזק עלים תקב) Ohמפילו
 מיין לטלס מייד מכירו טל כיסו דסמ3ט) דין דככל סכתכו סיס לאיין ים למגם הרווח. מגיעת עלממון
ללייט.

 מרסורשטיין. צבינפתולי




