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ביתדיןירושלים
לדימ משעתולגירוריוחסין
טוען"לאיתכןשחתמתיערבות"
צ'קטעימת74 'PD.ס-3עא

(מהר'יחאיש)

נושאהדיון
גמ"חא' תובע אתב'עפ"י  n"bWשהוא חתוםעליו כאחד מהערביט הקבלניםעל הלוואה של
 .13.000$ב' משיבשאיננוזוכר שחתםעל הערבותהזו וחושש שהחתימהאיננה שלו -למרות
שהיא דומה לחתימתו -משום שלאתיתכן אפשרותכזושהסכים לחתוםעלהערבות,הן משום
גודל ההלואה ,והן משום מצבו הכספי ,והן משום שרקלפני כמה חדשיםסיים בקושי להחזיר
הלואה עצמית לאותוגמ"ח.
ב'הוזמן שובלביתהדין,ובדיוןהשני אמר שזו אמנם חתימתווהואזוכר שחתםעל השטר אלא
שבגלל שהיה חושך לא ראה שהשטר הוא של גמ"חא' ,ובפירוש אמר ללווה לפני שחתם
שלגמ"חא'איננו חותםאחרי שהתנהגובוכעבריין,ואילוהיה רואה שזה שטר של גמ"חא' לא
היה חותם.

פסקדין

ילי,,7",ניס.סיםנמתם,

התביעה מתקבלת.

( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכי אהרןהייזלר

השאלותלדיון
א .חתםעל שטרוטוען שלאידעעל מה חותם.
ב .טוען וחוזרוטוען.

()-נפתליצבי מרמורשטיין

ב

פסקידין-ירושלים

תשובה
א.נטוית הרטנתןממיוחסותלרמכייןסי'ע rsפסק רכל סחתםידויו65עליוטכין ממנומכנימרי,
ד4פילולכסתימ5ילומרדכט4יגויודעלקרותלחמתמייכ ,מ"מ מסתמק6גיחומרכלטס61תוחסודחי
רדידע מ)קסכיון דמתסידעוקרחוכו',
קר5ולח"כ מתםומקןלימךלןסריגויודעוכו'כיוןדיופט
דמ)קהטכ(המתומיסיודעיםמס(קרות,דכיוןדלין (ססלסמוךע(קריחתכמריס6,ף4נונקמרhbt
מתמוהועדסקר16ס.1ועודוכויס6פי(1כסהמ(וסמודה(וסחינויודע(קרותח"נטיטעדיםטמתס עד
טל4קרחו מ"ממתמייכהו 4עתה ככל מס סכתוכבוכיון ד %לקרותו וסמך עלהסופר",טכ(
מס"
הסומךעלגחמנותסל4מריס הל6סו6גומרכדעתולהתמייכככל מסטי6מרמיטה6מין עלעלמו"
וכו'וסריהו6מייכככל14ת1חיוכ.ע"כ.וכןפסקכסו"עסי'מהסעי'גלעניןסטר
והיינוטעמך
ביל
גנעגיןכתסס.ועי'""ורהסדין"כרךגעמ'רעם.lS'ht
'י"ס5סעי'י
דס
כמתימתידו,ו
וכנידוןדירןמטועןכ' סמתס על הפטרכלי (קרוץקותוhStידע טמותס ממ"מ )ס,דבריועומדים
כסתירהלדבריסכגס"גסי'rnpסגכ"יממהקטהסתירהכדכריסרסכ"ח,הכמ"חסי'תרכטכתבסוייגו
נקמן לומרסלהסכין סכתוכס דחוקהטסעידועדיס כע"פ ועלפיו מתמוכו,וכסי' 6לף קנו כתכ
הר"כ"4טטעגסיפססיחכמסלממרס"ל6הכינסבכך hSIסמעסוקנןמסדיסחיןכלסמרנטת כמס
סכתכככתוכס1כי651כדכריסח%סומכתהי6ככךעלכמריס.ותירןסכנהייגדס6ניכתסו'תרכטטסו6
עיקרהחיוט6 ,כלכת"6'1לףקנוחינוbbhסמי5ריססל הקרקעהיימדלסככתוכתס,עיי"ס.מפורס
ככגס"ג טע(עיקרהמיוםחינו גלמן %מר טסמך עלדברי  ,ot~nhודוקך עלגכולות הקרקעגלמן
וסערתהגרנ"5מס(יט"ח:עי'טויתמת"סמו"מסי' ס טממלקכענין 6מרכין 610 Dhעלמומחוסעל
יסערכככתייגלמן
מסטרלביןכתוכסס6יגסמחומסעליו,עיי"",ועי' מהטהכי6לסלןמסתסורתס
לומרססטעוהוכמססכתוככסטרכמיגודמ)וייף).
טלטועןכסיידלמזורולטעוןטענםחמרתלהכתיםסטטנססר6סוגס
ב .כתכסרמכייססוייגפ"זס"מ:י
ט%
וסומכיןעלטענתוס6מרוגה61,ע"פbicגתןhSnnhלטעגססר6טוגסD"~ht ,סי65מבי"דומזרי
למזרולטעוןולהפוךגלטעגסטיר5סעדסיכו16סעזיסוכו'.וכסו"עסי' עטמעייט6:יטמומ)קכפרן
9"hhכפרכבי"ד1כח1סגיעדיסוהכתיס1ס(36 ,1הטוען למד"סומיי13סוnulscיכסנח(ימנעמזר
וטעןפרעתיח1חיגייודעוכו'ס1חילbStסכמיסוהועדיס6לחטמדקדקכסכועתולעסותםכתקגס,כיון
כמקוסדליכםלמימנורמסססודס
טסתיהטענות כקתלפוטרויסכעסחינויודעויפטר.וכרמ"ח:
מטוסטרנסעדיסטכ,16מ"מסוטי(והודהקורססכ16סעדיס'D4b(tסו~מ)קכפרן.וכ"פכטו"עסי'פסעי'
:6כד"קסחינוטוען1מ)1רוטוען(סתורטענתוסר4טונסכטגתמייככדיןכטעגסר6טוגס6,כלחסיכו(
לזכותכדין גס כטעגס ר6סוגסיכוללמזורולטעוןולזכות כטענה הקמרת ולע"פ ס%גתן למתשה

לטענההר6טונהוכוי.ע"כ.
וכנידוןדידןהכדיוןהר6טוןטעןסוייג
ו)וכרכללסמתסעל ער13תזו61,ינ1מקמיןעלעלמוטמתס על
מערכותלגמ"מ'6קמריטעט6וסוככלתינקמן,ופדיוןספגי"מכר"סמתסעל סערכ1תוגס חכרמתי
סיס)סומהקדסלזה ,רקטטועןטל6ידעסמותסלגמ"ח,'6לכינורהסריorמוזרמפטורלפטור6.מגס
נר6הדכיוןדטענתוהר6טוגהל6היחססכחטהמומלטת3מיו ,3רק"6יגי11כר"61,יל1סייגומקיימים
חתימתוככי"דל6היתסמפלתופותרתי,פריorכתיורמחיובלפתורt),hcנימןבמכלתוס"מריומ

אברהםדוב5ין.

ב
עייפס"דירוטליסכרךי6עמי מס מכעה"תדכריסו6כסיכוללהטכעעלטענתו .ולפיר'שיגיזוכר"
6יגוכרייסרימגויכוללהטבע ט%חתם,וכמוט6מרלתומוכטנט6ל16ליסל11סהמתיםקותךכבהיית
עייף,והטיבהיכוללסיות,וח"כ6יןלוטענת3רי.ובפרטסיסכ6ןלפטרותלקייסמתימתומתוךסטרי
ההל61סטלוכגמ"חוכןמסטרהכוררות סחתםלביתהדין,וכתבהרמ"חבסי'פזסעי'1ועודמקומות
דכהיכתידוסויכפטרטמסייעו,ועייכהגריסטסס"קכגדמ5ייןלוסגמיכ"מד,3הרימסטרככתיי
כסעוףמקוייםדיגו~כי )סכמוסטרכעדיסמקוייס,וסגתכעעלמוגט6לע"יסכייידכמספעמים ס6ס
מוססלזיוףוסטיבטלOh1) 6לו"61,כ6יןמקוסלפסולססטרממסייעלגמ"מ,ומייכלסלםכלמסטכתוכ
טמקוסלרוומ6דמילה6לרקסמומחהסיכדוקהסטר).
כסטרווגר6סohnימזורויטעןמזוייףי
וגרטהעודרמסשריךכעלמךטענתכריה61כדילהכחיס 6ת n)puהנתבעכטטועןנגדהתובע,ו6ז
מגיבלוסתוכעביכלתברי,וכגלינוטועןכרינגדהכחטתסנתכעמטישכקילו6יןכ6ןתכיעס6,,כל
כניד"דדגםהגתכע6יגומכמיט 3טעגתכרי %6קומרעלפינתוגיס5דדייסגרידה,ככס"ג6ףטעגת
סמ6סלהתובעמסוכהטענהשהריהגתכעמודהלו.
ועודנרפסרכלססנתכעחיגוטועןמזוייף,הו"לכמודהכקיומו ,וככססלליסכומוסלסתו3עh'itob
ע"יהסטר,כעיןמט"בr"u1סי' עםסעי'יכ כה6דקיי"לכטטועןכריהלוויתיךוסלםטועןחיגייודע
לדכריוסמק 1%
06פרעתיךדסו"לממוייכטכועס61ינ1יכולליטכעמסלם ,והקטה t~tuOדסריקיי"
נריעדיף,ומדועכ6ןטענתסכריטלהתונעלליס61ףמ51י6ממוןמהנתבע,והסביר f"DOדט6גיהכ6
דהגתכע קומרלויתי61יגייודע 06פרעתיך ,דהוד6תו כסלוקה ממזקת 6תסכריטלסתוכעוככס"ג
י 6סמלויתניוע"חמעידסהלוסו ,פסקכטו"עדהו"ל
6מרינןכריעדיף ,ומס"טכטטוען הנתנעחיג
טבועה61יגויכולליכנעמטלס,לפי~h"uoממזק6תסנריטלהמוכעולכךמו5י6התוכעממון.
ייכנ
ממו
י6ףכגיד"דכיוןטסנתכע6יטטועןטססטרמזוייףרק-כדיוןסר6סון -תמסעלעלמו6יךחתס
ו"6
עלזה ,גמ65סהגתכעמודהכקיומו"6,כ ככסהלליסכומוסלסתוכעלס51י6ממון מסנתכעע"י טטר
)ס61.יןקריך לומרס6חריססטרorיתקייםככיייד,יחוייכינתבפנם4מעפ"י סטרזס.ועי'ירומה
י )תוףסגף.'6
ומוקהכטררםמי
מרדכיאהרןהייזקר

ד

נסקידין-ירושלים

כגיןון הערבמטוען סקודסמתימתועלסטר הערכות 6מרלעלוהלסדיקט6יג1רוקהלפתוס ערכות
לגמ"מ6יכיוןסהתגסגועמוסל6מיוסר,ומלוהסטעסוט6כןקינוסטרטלגמ"מ6יוהיםהמעטהכמעת
מסיכס  %1ר6ה 6תכותרתהסטר,וסמךעל סלהומתםלו ,וכעתגוזע %מהסטרסיססלגמ"ח,'6
הסיסנגדדעתו1ר15ג.1
61ינ1מייככיוןס,
סגהכתבכחסוכותסרטכ"6המיוממותלרמכ"ןסי'עז:מיטמתסעלסטרהוד6סכחתםידו,מייכככל
ן זמתםודחיידעוקרץ הסטר(פני )חתם61 ,ףסיזיע l'hrסמותסיודע
סכתו"33טר ,דחזקסזכיי
לקרותמייכככלמהטכתוככו,טכוד6יקרסולפניוומקמיןלקורץססוlh'Jol.6הרמ"אכטו"עסי'סם
םעדיסbicקראולפניו6תהסטרמ"ממתמיינככלמס
סע"מ.ומממכרכסי'מססעי'גכתכ:ואפילוי
טכתונכו.וסגהמסנקטודסמיוכסו6מסוססכוד6יקר16לפניו16,כפיטכתכמממכר6פי%ל6קראו
ןטמתסהריטססכיסלכלמסדכתוככסטר,ועירסכט"ך.D"nDI
6ךכיו
טועןסדכרועמואודותענין'1וקמרוסזסוהכתוב כטטרועלסמךזס מחס
וים(דון כ6ס
ייסנ
ירדכריסוכמריס.ומסיגוכ,ספלוגתאכקמרונים,סכערוךסטלמןסי'מססעי'ה
ט
תמכ
מכ
הו
תתברר %טכת
כתכד6סיםעדיססקר16לפגיוסטטרורימואותוכטן סקר16לפגיומגהוגמ65כטטרמ6תיסוכיו"כ
דטטרפתולסו,6ד,ילכתרטעמךbo1ל6גטתעכדעלמועלמססכתוככסטר061 ,יעידועדיססטטר
פסול061 ,יסh"Dיסכעכעלסנטרלסכמיט 6תסעד,וכןתו,רע"ככסי'סחסעי'מדסו6אריךלברר
nhrכעריס.וכ"כהגאוןמקוטג6כיטועתיסרק(עיןמבפטסי'מסס"קג.
יסוףסי'סמכתכ:גיללפימט"כלקמןכסי'סטדעלמתימתידוגלמן קמרפרעתי,ס"נ
6מנסכערךס
מסימן %מרטמאה6וסופרהטעמו 61מרלוסכתוכ רקמגסוכטעות מתסעל ,olnhnדנסידסימניה
ה6כמיגודפרעתיגלמןלטעון6מגס6וט6ר 6מת,%ה"נודקיחיוככטעותל6עדיףמממילסכטעות,
ה"נ סנר דכ6מת קומרלו ,והרסכ"(6סו"ת סרסכ"6הגיל) דסתסליסמסוסדסיילדאינוגלמן %מר
סלומיגווע"עוד
פרעתיעלמתסידו,עייייס.הרידס"לדג6מןלומרדהטעו16ת1אפילוכל6עדיס6סי
כמקמעותלתורססי' מהמעייגטר5ס %מרehs1סטעסוכתוכןהסטר6יןהמתימםממייכתאותועל
םכסטר,ונט6ר כרע).
מססכמי
6ךלכ6ורסתמוםד"6ככל6מדיטעןטעגס11ססטעוקותוכתוכןהסטר61,וליל6כתפוסנ6מן06 bSh
גוחןטעםלדבריו.וכגיד"דסריהתוכע6יגויכול(הכמיס6תטענתוסלסערכמהריל6היסגוכםטס,
ומ"ככמקוספל1גת6יכולסערכלטעוןקיסליולהפטר,דככלטענםסכיןממלוהלערכסערכנקמןכיון
טהמ%הסו6מו5י6ועליוסרוביה,וכקןל6יכולםלהיות %ר6יס,וקין nlDu %כרילסכמים 6תדגרי

סערכ.
ומס סססכיס לכבוס ערכות  06היס,ס מלוה 6מר,,ס6יגוממייכ אותוכלפי מלוס זס ,כמכער
כמסרסד"ססוכךכנ"ךסי' קכטס"ק,1ו6ףסגחלקוכ,ס,עייק15ס"מסס ,מ"מסויספיקהדדיג6כמו
ימ"6סי' 61rtutי6עסרלחייב 6תסערכ.
סכתכ כתמרתס
61ףסלמעטסגוסגיןכתיסדיןלמייכ6תהערכגסכסלקמיהזרורפסעתקבלתמערכותמיסוסמלוה,

ממונות

ה

ימסלפיממתחייכגסכדיגיהם,ועוד
עי'חמרייוסרמ"5סי'קמדדהו5מטעםסיטומת5וכתמורתס
דכערכותכחטר5יןצריךמידכרעםממלוהוס"הככת"ימנוכהמסגימרי,עייייס,כמגסכגיד"די"ל
רקהלוה
ילכו"ע;'6ומייד ,ךל;6חלקו h)hכסעךייןל;6שיימדהמלוה5כלכבידידמהמלוס
תיי-מי
גו
הטעה 6ת סערכול6גילהלוס,ה גמ"מ6י,קמרי סהערכ 6מר %כפירור -לטענת
ם6יגומוכן

למתוםערכותלגמ"ח"6,'6כליכ5טוסהג5סדסמיךעליהכדיסתועילהסתעכדותולמייכו.
ומהטטועןהגמ"מדמההו"ללמיעכד,סכל6מדיטעןכך,גרסהמזוסיגהטענהזיםעליהסלכרר56ל
הערב5ס5כןמחסערכותעלהל51ס,11ו5זתהיסלגמ"מטענםכרי Dhהערכיכמיר.
 o)nhלמעסהככר כתבהג5כיידh~utlcזכ5ןמ,ר הנתבעמטענתו הר5טתסוהרי,הגמו,רממיונז
לפטור61ינ1גלמןכטענתוה6חרוגס,ועודדלסיטענותיוהסותרותrrrhrגררהמדבריודגיגו,וכרלזמר
6ת הקמתכפיטסו51,6ין5גויכוליםלפוטרועלסמךטעגותיו.

נפתלישכימרמורשטיין.

