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ידית ממוטתולניטוריוחסין
טוען שחתםעלהערבותלפני שנכתבהסכום
תיק ממזנות מס' 86נ-3עא

(מהד'בוסיון)

נושאהריון
אי נתבעע"י גמ"חב'על ערבות שחתםללווהג' .טועןא' שהחתימהאינהמחייבת אותו משום
שהסכום נכתב בשטר רק אחרי שחתם ,והחתימה שלו היתה ללא סכום הלואה .הוא מבסס את
טענתועל סמך זכרונו שכךהיה ,וגםעלימך נברותחיצוניות ,נמו :לאיתבן בשלם שאחתום
ערבותעלסכום של 350.000ש"ח ,לאיתכן שהגמ"חילווה סכום כה גדולעל סמךשניערבים
צעירים שלאהיומוכריםלו,
מנהל הגמ"ח משיב בטענת ברי שכתב היד בשטר המדובר הוא כת"י שלו ,והוא זוכר היטב
שמילא את הסכום בשטרלפני חתימתהערבים .גםה' אומר שזוכר שהיה באותה שעה במשרד
וראה איך שמנהל הגמ"ח כותב בשטר את הסכום של  350.000ש"ח ומוסר אותו להחתמת
הערבים .את גודל ההלואה מסביר המנהל בכך שהלווה הציג מכתבי תמיכה מגדולי ראשי
הישיבות ,וה' שהוא מקורב לגמ"ח והוצעלו תפקיד במפעל שלג' ,נשלחע"י הגמ"ח לדאוג
שיהיו ערביםטובים ,והוא אכן אמר לגמ"ח שאפשר לסמוךעליהם .באותה  nPWדרש הגמ"ח
מהלווהומה'שיחתיםעוד 8ערביםעל ההלוואההזו ,ולבסוףהסכיםלתחנוני הלווה שההחתמה
עדהיום.
הנוספת תתבצע לאחר ההלואהבפועל ,ודברזה לא
"WY1
הופיעו' (שהוא ערבעל שטר אחרלאותולווה"עד סכוםמסויים",שאינו מכחיש ערבותוופורע
אותה כסדר,ולכן לדבריואינונוגע בעדות) ,ומעיד בבטחון של  90%שהשטר שחתםעליו הוא
היה ללא סכום ההלואה(ולכןהוסיף וכתב את הסכום שהוא מתחייבבו).
מנהל הגמ"ח טוען שרק פעמים בודדות  -מתוך עשרות אלפי מקרים -הוציא שטר מהגמ"ח
ללאמילוי הסכום וסמךעל הערבים שלא יחתמו ללא סכום ,אך מעולם לא קרה שהגיע שטר
חתום ואח"כמילא את הסכום.
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פסקדין
ב'חייב לשלם ערבותו.

( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכיאייכלר

( )-מרדכי אהרןהייזלר

השאלותלדיון
א .ערב שטוען שחתםעל השטרלפני שנכתב בו סכום ההלואה.
ב .ערבשאינונוגע ,לעדות.
ג .עדייבבסחון של ."90%
ד .ערבעלערב.

תשובה
א .כתגמסוית עטרתסלמסhrrnסי'גה6ות:3עי'כה131תכ66סי)הר5דסstn)Snסמועלמגילתך
וכוי,הריס6ססמוחתוםעלניר למטסומיטסויכתותלמעלהorthסכוםל5יוכללמ"כהמחוסלטעון
סהסכומיסהסמ)וייפיסוכו'61,פילוohיתבררטהמספריסנטועןעליסססססמזוייפיסהס 63מת %
מנתי3מידו ,מ"מ נר6הדליןכנסעוד מוכחה גמורםכדי לפסול 5תהכת"י המלסר טקכל 6ת כל
הסכומיםהרטומיס  ,pnD~sמקמרט3עיקרדין כת3ידו6י"5סגםגוסםהכשייוהסכומיסט3ויהיו
ככתיבתידוסלסמתחיי1,3כמכ51רכס"סכתובותמנ"לוכו'.ע"כ.
ונספרירוססoorntכטררס%גיהגרייסליט"6עמ' 105סניךע"ז 6תחסונותסר"5סכללמססי'6
טכתכ36 :לסיכך טכת3ידו6 16מר כת3וסוף חתם3מתימסניכרתומקויימת,כוליס5יל5סויעתיד
כדיטל6להטביע 6תכניו.ומהטטועניןהיתומיםכענין כת3ההודפסטסו6כולוכתביד"5רמוןמן
המתימם סה 61מתםotlntht ,כיספסר"היהרסס,ס סכתכקודם %ןכחתימתוכלכד,סכךרגילין
מעולסליחןלקרוכיהס המתעסקיםכטכילסוהםכחכו מססרקו,ל5ו טענהסי ,5ד"6כ ס6דתכן "3כ
קעסכה51י 1tbu6כת3ידוגו3יןמנכסיםכגיחורין,נימוסלסכי1%6 ,ד6ימילתךדל5סכיםסו5כי
העולסגזסריןמזםכד6מרינןל5ליחתוס6יגיס5ל5סריסמגילתך,סילכךל6מייסיגןלסכי.ע"כ.
ועי'כסוייתסכותיעקדמ" rte 5קמט(סוכךכפס"דירוסליסכרךיעמ'פז):b"rtכיוןטיטכ5ןריעות6
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יגיכרוגרפה גכתכסמיוכזמן ר63תרסמהימס"51כסויכ5ןעדייןהמתימסעלניירמלקמכלי
כנכתםעליוטוכס5י
מ~טמעותדלדעתמעירסוטןסי'מםnrr~olסםקינוכלוס,וכ"כסג"מ3תפו'סי' 6,%ף
דסממ"עססחלקעליומ"מסריסם"ךנסיי מט p"Dיז ח11רועומססמוכיןלדבריסע"םדמסוסמיגו
דמויכתבעליו מסדכעי6יןלמייכ סמתוסדסוימיטלס51י6ממון,עיי"ם.ועודנלע"דדוהסוימיגו
גרועדיילטסיהמתירק%מוסעליוד16ליימיההרגיטו 3ד3רמפניסטתגותסדיווסכתםולעולסמקמר
נפל6מרטגמתסזמןמס,ועודכת3סם"ךטסכטס36יוהגלוןז"לO'h1לדין,
סמסגמידכתו3ותדףכ6
t
h
n
h
דלמ6מסכם6יגטדל6מעליוכתבעליו מסדמעי61יס"דסיס6מייכלםלסעלחתימסמלק קריך
%תונעליו מסדמעי סל 6כ %כתבעליו ג"כיכוללתבוע מסדכעי.עכיילסם"ך6 .ף דגכר6חזיג6
ור6יס h)tinp %ויםלדמות דכ6מת ס6דטכיןכתתימס חלק סו6ג"כמסייטדמינו דכתכעליו מס
דמעי'61יכ,ססו6ג"ככוונתסם"ס.ועודדולקי6סהיםמותרלחתום6סיפ6דמגילת6ודקיסיוהכל
מוריסטל6סיסיכוללתכועכמתימם חלקכיוןמגסגו להתוסכך וסגתכעסיסיכוללטעוןכןם5גי
מתמתי 6101מנ5כן ,מחל"כעכוביו"תקנומכמיסטל6ימתוסכי 6ehריטחדמגילת 5מטעם דכתנ
עליו מהדמעי "6כיכוללתבעוכמתימתו ההלק ד6ל"כ6יך ע3ר וממס 6תעלמוohל6מסיסחיים
לסתוכעוס6מיגומסטיטעוןעליו,ודוייק .מ"ממעיקרסגידוןנ"לסטיןלה11י6מידpfntnכמתימהמלק
16כנידוןדירןכייכוללומרקיםליכסגיפוסקיםעכ"פוכדעתסכיימרקכמקוסמגסטמדות3ועפ"י
תיקונימדינם.וכל,
סכטהד3רפרורלמוםסר16תטנמתגס3מתימסמחמתסגתייטןבנכתםזמןמסקודם
e
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מ
כתיבתסחיוכטלמעלס 36ל טפסרלתלות ממתגותסדיו htolדגרהמ15יס6יןכלמיני
דיומווים כמרקסודקי6יןלפסול610 ohמקויים 3ג6מגות .ומ"מ ebנר6ה%יין h)1nlhטיטמטם
ערמםכדברזהיכוללסטכיעמכועסממורס 6תר315ן6ףקהינוחייבסנועסמדיגך כמכמרפטוט
בתו"עחו"מסי'סוכנ"ל.הק'יעקב.עי"כ.
31ק15ה"מסי'ממס"קסס3י6דבריסתומיםסי'מטמייקטאמלקעלסט3ויייוסכרד6ססיסמתוםעל
אטרחלקוקורס מ63לבי"דמוסיףעליוסמלותמכוס,מסני,blulnlוסכיךר6יסממתןמטען6יגייודע
מהכתוםד6מרינןדס6מיןלכלזססכתוכמס(וכןדעתקמריהיגססלולתסי'כו1,ם'1יממסדורךכתרף
מ"כסי' עד),וכק5וסייח דחההרוניה דהתס ככר כתכ סנטרוסמוםטכתוכווס6מין וחתםוגתחייכ
כמתימתידו6 ,כלכ6ןליכדמיוםכלל3חתימסכיוןדל 6כה 3סנטרתמילס.ועי'גמליוחקסי' מה
דלהלכסהויספיק6דדיג.6
6מגס6ףלדבריססכו"י,,סדוקךohגיברוברורלעיןכלדסוסיףממלוה 5תסדכריסלקמרמתימם,
וכממ"כסטכו"י "דרק  05ככורלחום הרשת מנטתנס כחתימס מתמתמגתייסן סגפתםזמן מס קודס
כתיבתסמיהמלמעלה"6 ,מגס6ebיגוצרורסגסתגס6,ין סקסגלמןלטעוןטענה,11לומרדסוסיפו
הדכריס %תרסתתימה.
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ומסמטען סערכ ס%יתכןנעולסטהיסערבעלסכוםכהגדול,ומזםhsלסוכימ bSnמרסעלסכוס
כוס,כסכרךזוסיסלהייכעפ"יh)1nlhoכתכסר6כ"דכסטגותמלוס 0%1פכ"סמי"געלמססכתכסם
סרמ'3יס:מיbStשירט ק(3סדכרסער,3כטןS"htכלמססתתןלותןלו61גיערכוכויוירססליסטין
זה סערכמייכ כלסנכיוןסוייג
ויודע סדכר ססע3דעלמובו  %סמכם דעתו1ל5טעכדעלמו ,וכתב
דגסתעכד.ע"כ.
0ר5כ"ד"61:כל6כרבול5כמעטh~bעדכדיטסדעתמגעתלטסbtotרגילויגמי
6מגס ככר כתכ ממ"מעלדברי הר6כ"ד"11ל 111 :ספטרס6יןדעתינומס ממגם 16 hSh,סמטמעכד
כדכרטילינ
ו ק(וכ סעכוד מלעליולגמריוסיס %ליסר6 ,ותיגו חלעליו כלל ,ס6ל"כ גתתדכריך
לסיעוריןומייודעז0סערנכמססיסלומדכדעתול0טתעכד,והגעעלמך,סריט'6גומכיר61ינ1יודע
יסכורסיסת h~hתמטיסוכן6מודיס למגם? ו6ססיס דעת
כמהמן6מודיססיוכללטעון ל6סייח
סר6כ"דלומרטטמיןכדעהסערככמהhtoרגיל61מיד6,ף )60יגו,לפיט5סקינויודעכמהנכסיםיט
י דל166ליגן 3תר b)1nlhשכסיג,לפיטלין סמ(וס1ל 6סערכ
ללוה  h)1nlboאטלס,ו3וד6י גר6סל
3קי6יןכ16מדגות6ל1ודעותכגי6דסמלוקין3סן.ע"כ.
ב.כגמ'כ"כמז:3ת"רערכמעידללסוסוףדליתליס6רע66חריתי.ופסקסרמכ"סעדותפטיוס":1
ממעון טקסוסיסרכוכן ער3וכ6יהודה לערער עלממעון סקסו0ו(י 6קרקע מתמתידו06 ,ים
ט %למעידע(קותו קרקעט0י6טלסמעון,סטין %
(טמעוןהדסלחרתכנגדסמוכסריר6וכןהערשי
oh)nכזה ,ס6סלקמםיהודהסריסדסלהרתסיפרעממגםכעלמוכו.וכגמיסםמז6נמלקו 06ס"ס
3ער3קהלן.
מטמעסעדכ6ןל06כטירוער3להעידעלמלוסh~bכדילמעמידקרקעטלומפגימערער6,כל(תעיד
'nrrtr
עלעלסהחובbtonערכעליו16על"0טרסכוהתחייגערבותוגקר6כעלדברופסוללעדות,עי
רסי'כט6ותכ.
'DSמייהו"ממ"6סי'רכ,6וספרתנ6וטיי
31ע( ד3רטחינוטגע3עדוהוohכסר(עדית,ע"""1תסרי"3ססי' פ3סלס(כסט"מגעססעד(פי
טליןהטלים כבעל דכרלגמרי ,מסוסד6יגונוגע כדכר61יןלוהגחה כעדותזו6 ,כל מ"מסרי סו6
כמותו3כלעניניסטלימות,ולוססיסדעתמימסוכר טען0טלימנעטסעדודכירכיסילקכקרוטיןמג
,)6לפיטסו6כנעלדכרלגמרילע"פסריגוגוגעכדכר ,וכסל0 OpD~) 6לכ0כמותו.ומכלר כקמן
מלכסכמותוביינ
ו דלסלכס כמקוסטליןלו סג06
טעוריסכ"כ 6ותקומכוונת0ריכ"ס דל6
מעדותוגסכעלדכרכסר,והוכיחכןמתוס' כגק
)~pDDט 3כדיןמוכר סד 0ס%כאחריות6ףh1~vכע"ד
מטוס דל6גימאליסד(יסוי תרעומתעליה ,מ"מ ( StDD'n 6לעדות מטוסס6י טעמך)1 ,ס61ליכ6

דה%תח,עיי"ט.
ועי' כק(וס"חסי' קכp"D 6דכתכ כדעתסר"ןכחוכות פדגבי 3 6100קר ,6דכע"דפסוללסעידעל
5מריסכיןלזכותכין(הוכם,י5דס קרפ(16עלמווקרובפסול6ףכס6יגוגוגע,עיי"ט.וכ"ככנתס"מ

סי'ל)6p"Dוסי' מ) ס"ק 3וסי' ע) ס"ק.1ועי'הי' 0גר"מ ממדםעל (0"00ס51ימיטורתטם"מ ,עמ'
ט)15דפסולכעלדכרחיגומטעםoh)oרקכיוןדלפימגדתוסויכעלדכרטובפסול610לע"פסחיןלו
כ"כסי'כד4ות6דסיכי"610כע"דממס6יםכתורת
גפ"מסין ;%גיער,עיי"ס,וכ"ככמי'
""
טי"
ט.ועי'כחמרוגיסטנ)כרוכ5יוגיס למטפט כספר'ימטנת
רי
עדותכללופסול3יןלזכותוכיןלמוכסס,נע
המטפט"סי'עזסעי'ס.
ג .כעדותידיעסכל6ר6יסטמקכלין6ותסכדיניממוגות 9"Phסחיןמקכלין6ותסכדיגיגפטות,עי'
סו"עסוףסי'ל,נחלקו nrron)l nrrotipבסי'פ.6למטוכסטס6יןהילולכיןדיג ~"מכעדותידיעת
נטעתמעטםט6ס0י6מועילםכר"מ(ריכסגסלמועילכד"נ,דעדותגמורתסי,4ו0מילוקיכוללסיות
רקכעדותידיעהסל6הרמעטס,כמוה6ידטמעון3ןnwcסרחסמפרפרוחיילמיסרם616גי616תס
hihסחיןדמומסורוכו',וזסמיקריידיעס"ל6כר6י0טמריל6סיסטסכמעתמעטסh~hד6ת"כנודע
ככר פל1מממכרי ועדותרסיס0י6מסטר06כבעתמעסה,לסכיידיעת
%כשיריר
י
מ
כ
ו
ליטביעותעיגל 6יגימלדמסגיוסויסיכרנומעליץ
יboד6יגוh)1ntb hSbל6מתגיכד"נ6 ,כ
כ
"מנס סגתס"ממולקוסוכרסטכיעות
ד.
ירולס6וטומעוכו'
ק6
מו"לרסיס ממטטליןכחןחומדגח זמם(
עינךדקלךתסיכידיעסhisר6יהוכר"מפוסקיםעפ"יעדותידיעס3ל6ר6יס.

פכייקיר

6מגס נר06דחף לנתס"מ סכד"ממקכליס עדותידיעה כל6רסיס ,מטוס דכד"מ גס עדות מעלפי

חומדגחמסיכך עדות or,דוקך  06ס6ומדג 6כרור0ח5ל סעדכליכל ספק,כיון סכך טמע כטכ"ע
רט"6פ"ס(עניןספירה
דקלך6,כ(חסנותרספקS'hסעד6יןזו"עדות"(ד"ס,וכמוטכי6רכפעריי"
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מספק:רכל)מןטס6דסממעכירתמת0סכט מסתפקכמגינו"י
ק
פ
ת
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מ
וסדכרכעלמותו
רוב מס טנ6מרטכווןחל סלמת,כיוןדרורל6סויבירורגמורועדיין סו6
מסתגרע"ימעלסידיעתודחיורובחיגוגורסלעטותידיעתודחית,עיי"ט.וגדולסמזוכתםכגתס"מסי'
מזמ"ק)כעדותעלקיוםמתימםעפ"יטכ"ע6יןשמריסכהתריכמ,06עיי"ט.
ד .רמכ"םמלוהולוספכיהסיייכוטו"עסי'קל6סע"יד:ס6ומר(הכירוערורז0לפלוגיכךוכךוחני
כךויתכשרכרשסגילערב
ערכלך ,ס")כמי ס6מרסלוסווחניכרי ,וכססינסתככרסכרכ
י
י
ל
פ
ל
.
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ר6טון,ודין הערם עם 0מ0%ודיןערכרקבון עססטנידיןחמד
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סמךי
ממסכחמרוכמוטסלזכערכךוערכךדערכח .וסטעסכיסהלע"פסערכרחטון6י;ונותןמעות6ין
סכניקריךקניןמטוסדטעתטעכודוטלזסכטעתמתןמעותדמלוסדמי,וכןעיקר.עכ"ל.ועיימומים
סי'קלp~rt6י 6דרקכססערכסר6טוןקבללסיועערכקכלןדסו6נעמסכלוס,ורוי עת 0כטעתמתן
מעותחלסכרכותובכך.

וכתבכגדו"תסערכממ"כסי'ג ,כט"ךסי'קלp"D6ט),דחסרכוכןפלוסלסמעוןמגס61מרזמן
"י,ו0טיכר6וכןחינונקמןעליוערכיך ערכך(ריך1 ,כ6י0וד0
כל
נקטממגו ערכ"61ל%ייסית ערסכוס

1

פסקידין-ירושלים

לסיוהערםכטכיל%יסערכטלטמעון,כעין מסט6מרוכמוטסלז  3ער 63דערכh1'h6כינייסו,לוי
ודקיכיוןדמוי ט%מטעהמהןמעות3עיקנין6 ,כליסודםסגכגסלסיס ערכ3ס3יללוי סערה גר6ס
י עתםממרטסו6
דלחכעיקנין,כיסוף מתערתעללויעלמססל6מיהלוימייכעדעכשיו(רבוכן,כ
מתחייהומו"למכיסכמעתמהןמעות.וכתשעודסםשסערלסמ"66ותי6דדיןסרמכ"ס סנה6יןזס
כדיןערכך דער63טכתכנו 3טערכס ,דסתס סערכסטניגסתענדלמסוסעלמונעבור סערכסר6סון
ו3וד6ידיגוסל מקס סו 6לתשועלסני36 ,לכקן סערכמסגי  %נתערבלמיקס  %6לערבסרחסון
גתער 3כעד סקסונתהייכ obt %יפרע3ס3ילס"ססוףיחזירלו,ו"6כקולייקמרזס סערכמסגי
למלום6יגימייככלוסלערש6bShמרטיפרע1ל6קודםלכן16,יקמרהמלוס6תסערכלערכעלדרך
י פרענימלוה,מ"גonhמייכלוכסחיןמלוספורע
טס61ערכל',וכיסיכיד6יסוהייכלפרועל
"
ל
ט
כ
לי,ותיכףהלסע3ודוכחסרוןפרעון סקסלע"פ טסערכ  %פרעכלוסוממילה 6תסמייכלפרועלי
מדר'גתן,עייייט.
נמ~יגולמדיססיסערכה דערכ6סנהמייכלמלום,ויםסנתהייכלערכרחטון,ופגיעגיגיסנפרדיססס,
וכ"ככחוייסמלוס %1סססשתמסעלסמיימססכי6סמךלרמכ"סמסגמי 6:~DIDJין11סמך1ל6כחס,
שטססויכמוסגתער3לסמלותס6סל6יגבסמןהערביגכסממגו36 ,לכ6ןהו 6ער3ט6סיפרעסערם
ימוורסערכויגבסממנו6,כלכשמלוסל6גטתענדכלוס.
וכנידוןדירן,סי ססו 6מקוררלגמ"חוסולעלותפקיד כמפעלטלג',נטלהע"י סגמ"מ 6%וגטיסיו
ערכיםטו3יס,וס661כן"מרלחה"מט"פטרלסמוךעליסס,סרי כערכלערככלפיסמלוסדמוי
כמוטנתערכלמקסס6ס %יגבסמןסערכטיגכסממנו .סו"

אברהםדובלוין.
כ

השאלהלדיון
טגנת הערב שחתםעל השטרלפני שמילאו בו את הסכום ,האםיכול לפטור עצמו בטענהזו
אולא.

תשובה
6ית6נסף'עסי'קלח "DDיג:מי ט%פירס ק~ 3סדורסערת,כטןסבילכלמהתמתןלותן %וחגי

ממונות

1

ער163מכורלוולגיערכ6ומלוהוולגי ער ,3לסרמכ"ס6יןזססערכמיידכלוס,וכלסכ6יסלחריג
חלקועליווסכינקטיגן.ע"כ.וה"גכעניגיגוסרינתמייכסערככמתימתועלכלמססיכתכלח"כb~ht ,

לפיפסקממחכרמיידסערכ.
6כןססמ"עכס"קכסמולקעלעלדעתסמחכרוכתם"11ל:וכלסכ6יסלמריוחלקועליו ,סמח3רס"ל
דסרמ"3ספוטרסערכממוסד6זיללטעמיהרס"לדמקנסלהכירודברסטין %ק35ס %מטתעכד,וכמו
טכתכסטור כממסבסי' סונסוףסי'רז,וממיללהמ1לקיסעמו63ותוסדיןחולקיםעליוג"ככסקי,
וכפריטםכתבתיוסוכמתימלרוןסטורוהר6כ"דד6ףסממיי3יסכעלמנוכסמקגס ד3רסלינוst5pמודו
סכ 6דפטורכיון דג5טרףלו  SIDריעות 6ל6סמכת 6ךערכומ ,מע"פ ןכל 6חדכפגי עלמו6מריגן
דקנה,מ"מכס5טרפןיחדל6קנס,ומס"הסר"36דרס"למסדקנסלגמריכ6ןכתבדל6קנסלגמריbbb
יזסנעקידברורלדיננו,ע"כ.
6מר6ומדנ.6ועי'דרימסעודהוכחות1ד"1קכ
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מ
מכו6ר דדעת סמח3רדערכמגתתייכלל 6ק 5סרי
דתלוי
כמחלוקתסרמכ"סוטלרסר6סוגיסצדיןמקנסלתכירודכרhS5ק5כס,דלמיטתסרמכ"סל6חלסמקת,
6כן"6רסר6טוגיסחלקוע(י1וס"(דם(סמקם,יתרכסכדנריסס6.כן ססמ"עחולק ע(דעתסממנר
וכתכד6ףהמ1לקיסעלסרמכייסוס"לדכמקחלל6ק5כסמלסמקממ"מכערכ %מלמיוםערכוה ל%
ק5כה ,וטעמומסוס ד3ערניםכימסרוגותמל '6 ,hnlnDhמסטעמההתמייכומbSbק5כס,כי ,מס
סכלערכותי
ם 3סק5ת5ד6סמכת ,6דס 6ער3סמכךדעתיהססלוהיפלסhtotל6י5טרךלפלס,ו6ס
כילמעטם סערםמייכ ו%סוי  bn9nDhממםמסוסדכיון רעלדעתוגתןסמלוס מעותסרי,סגמסכ
ממוןוכססי6סנ6סגמרומקני,מיסוזסדוקקכסתמייכותלסכוםידוע6ךנסכוסם6יטידועדנ5טרף
ל hn)nDh
עודממרון"
כישפורים גתחייכ ,עכ"ד.ועייכעוסקיםסיס עורכפסוכמס
יכ6ורסיכולסערכ ~מרקיסליכססמ"עויפטר.
כמ
כפסקוכוסכססמ"ע.ולסל
כססל
םכו
6מנסע"כספר עמק הממפטסי' כ3מכתרלמדטרכלדבריססמ"עמסרקכערד סתםטמיו3וי
5ד6סמכת,6ולכןס"ללססמ"עדכסכוסטליןידוע6י6פמרלסתחייכ,מיסו3ערכקבלןיכוללסתמייכ
6ףם6ין ססכוסידוע ,מטוס דסערכ קכלןסוי כלוס,כיוןסיכול לתבוע קומולפגי מלוס,עיי"ם
נ6ריכ1תl"'DSI.כניד"דסס 61ערכקכלן6יגויכף קמרקיס(יכהסמ"ע ,דכזסגס(6יכ 6דססמ"ע

רלי

גתמייכ.

'1
6כןיםלהוכיחד6ף ער3קכלןים3וק5ת5ד 6סמכת6כט6רערכ ,דסגס6ית6כטו"עסי'יכסעי
טכתכמממכרדפמרס5ריכסקנין,וכתכע"ז ~:brrnוקניןל16דוקקb~h,ס"סobגתןסטרעליווכוי.
ומכלרססמ"עס"קים:גסהממצר כת3כסמוךמעיייגד6סקיבלהגתכעגזירתספמרניסועמססטר
מן  11CSSהודקת סןכלמוןחיוב6יןיכוללהזורבו,ומורייס קמשד6פילו כעודט6יגויודע מסך
טיתפמרו16ת1עליו 6סגתן טפר  ttD)hמיום6יןיכוללמזורכו6101 ,טיכתוכשיגיריפיל
ו כ%
כלו  tb'ehכרכר
עריסהריניחייםלך עדסךכךוכךכפי 6מרימ65וספסרניסמיליליי ויייי
חייבלומעולס,ד6לימ6מילתךדסטרי,וכמוטכתכלקמןסי' מעייייט.ע"כ.
ו3גתס"ממידוטיסס"קיג:טטרעליו,סייגו6פי5קורסטעטו ספסרםגתןמטרעלעלמולסתמייככ(
מסטי6מרוספמרניס6פי(6(1מזכירסך'רועוומססכתםהממ"עעדסךכךוכך 610לbpll16דקיי"ל

כלייו

ייילי

ירוי

ח

פסקידין-ירושלים

ןלוק15כ5ףכערם),וכתומיסהגית כרערכלדכרטסתמייכותת5י th)ns
ריכוללמיינועלמוכדברטלי

ל6מהגיסטר רקקנין,וכןנר6ס.ע"כ.
וככי6ורממלוקתססל הרמשוהתומיסכדיןדכרסססתתייכותתלויכתג5יobמועילכוססטר16דוקק
מעמסקגין,כתם3גתליחמקמו"מסי'מענףט:ובעיקרמילתךדכתהסס"ךוסתומיסדמיוככסטרעל
תגחיחיגומועיל,לדעתיorכרורדת(י6כפלגתתהר6סוניסבסי'קכטסעי'ד 3ער3כסטרכל4קגין

רס"ללהר4כ"דוטלרפוסקיםדמועיל6ףנל6קנין,והרמכ"סס"לדחינומועיל כ%קגין.ע"כ.
וסייגו ,רסנהכסי' קכטסעי'ד  :ht'hערבהיו65לחמרמיתוסמטרותדסייגו לקמר ממתמוהעדים
כטטרכת3ולגיערבוניכרטכתכידו,htoס16,טהעדיסמעידיםע(',1י"לטמטתעכדhisקגין(גבות
ממגומכנימורין,וי"לד6יגו מסתעכדhShכקנין ,ולסרמכ"ס ti'Dhערכהיו 65קודםחיתוםסטרות
קריךקגין,כלסל6נכנסערסhihלחמרמתןמעות.ע"כ.
ולדעתמנמלי5מקכיקורמחלוקתסר"6וגיסוהרמכ"סכדיןזסיסודוכדיןמיוכסיטבוק5ת6סמכת,6
וכרורסיסיס,וכגוןערכלטהרגתיגתמעותדיטכ,ס5דhnin~hמטוס
וזמוכמיסמתמייככרכרסוייג
ןסומך סערככדעתוכמלוסיפרע ,וגמ(קו ספוטקיס ה6סמועיל סטרכדילסתמייכ 16שריך hpt1
וסיס 6סמכתח נמור גס מעססקגין (6מסני6 ,כלכזס
מעכסקגיןנומעססקגיןכודרימסגי,דייל
ק3עי3קודסמתןמעותספירמתמייכמטוסדכססי6
סוייגוממס6סמכת6כודויימועילמעססקגין,יוי
דגותןמעותעלפיוגמרומקני.
o
)נhס~כתש מממכרטסכמעייה:כטססחין סערהמסתעכדh~hנקניןח 1הטעתמתן מעותתו33י"ד,
ומ
כךסקכ(ןקינומטתעכד1nhshShמסדרכיסהללו,טליןמילוקכיגיסס(h~hעניןטעכודכתוכםוכו',
ע"כ.סרי מ3ו6רלסדיךדליןחילוקכיןקכלןלטלרערכיסכדיגים6לו,וכססשלדעתסרמכ"ס כערכ
סתם טחתםלקמרמתןמעותיטכן5ד 6סמכת616יןמועילהתחייכותכסטר רק מעטםקגין,כמוכן
כערכקבלןיםכוק5ת5ד6סמכת06 6מפס %מרמתןמעות,כיוןטסומךכדעתושהלוסיפרע.
םבו
וכיוןסכן,כנוגע~ידן,סערכקכלןטמתסכסעודל6סיסהמכוסידוע,ונתבסררגבכערביבקי
מטוס05 hntnDhחתס6מרגתיגתהמעותhih,ד6סחתסקודסגתיגתממעות5מרינןדכההיחהגחה
גמרומקני,וכגידיך סמתסלפגינתינת המעות bbhסמתסכעודסל6היםססכוסידוע,ונתכפר דעת
ססמ"עד6סמחססערכרעודטל6מיההסכוסידועסריסו6פטור,מסוסדיםכוסנילדדי 6סמכת,6
הןכעלסמערכותוהן כמסטל6ידעססכוס,וכיוןטגס כערכקכ(ןיםכו5ד 6סמכת06 -6כידברי
יכססמ"עויפטר.
הממ"עשמוריסכערכסתס6,כלהייהכערכקבלן"6-כיכולהערבלומרקיםל
י סכתכ,16ספסר
5כל(מעססכ6ןסו6כעלמוחינוקומרטכוד6יהיסריק,וכעלסגמיימחומרכודני
ןערכקכלן,וכפרטטכתוכמפורט ((6מחוס ע(סטרריק(,כקורהסוי6ודית6סל 6מתס
למייכומיי
עלריק.

מרדכיאייכלר.

ממונות
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השאלהלדיון
ערב קבלןעל חובשאינו קצוב.

תשובה
נעגין )סעי'כקורך מספר"מטפטסערכ"עמ'קווכספר "עמק המטפט"מ".3כגיד'ידטטועןסמל1ס
כימרוסוסיסובוממפריססל6סיוסמןטמתס,כ3ר
כריליטהיסק5וכ61,ילומעל טליכרכ
סל
ו
ינ
יי
גנ
ספ
תיטסטרזסטל
יסו6סטרגמורוסכומוSlipוממייכ6תסערככל)מן
גדהתסבכיתסדין"6,כנר6ס
טל6יוכימלסיפך.וגר6סטליןמקוסלפוטרוכטענתקיםליכיון ססטטרל6מגיעלפגינוכפסוקריק
hShכמסוךמל ,6ושסמ(וסהיגוטועןטמל6וסולפניטה51י6קותוכבי"דh~b,טועןככרי סמו%לפני

מתימתסערת.
ומסטטועןסערכסל6יתכןטהתסעלמכוסכהגדול,ככרכתבכמסר"פנילריס"מלקסטו"תס6לסמ
מתטוכתמיסרכים 3ערכ עלדמיככירותוטועןטסו6ילוס5טכר סכוס כהגדול hnD1hדסכי ל6
סתמייכהי,וס"יכדליןלגולתלות163מ7דעתוסלסערכולומרטל66סיק6דעתיסלסיותערסעלסכוס
רכ1ע15סכוס.
ומסס16מרטד3רולמוסיףעוד 8ערכיסולכסוף %מוסיפו 61דעת6דסכיל6גתמייכ,זו6ינס טעגס
מסריכלער3סתחייכעלכלססכוס61,דר,63מתוךטעגס)61נולמדיםטככרכומןממתימהסיסכתוב
סכוסגזולטסיוזקוקיסלכרטיסגוספיס.
6ךכתביעהסגוספתעלמטרטכתו3בוסל61סטל 250.000ט"מ,טהגמ"ממודהסע 6מתמתידוריקן,
1לפגיג1סטטרמל6ככתייסלמלוס,סקלתpfnloכסרןמטעןהמללסולפניחתימתהערכים,ולעומתו
םריעות6לפנינוb"h1לגתותעפ"יסטרזס.
טועןסערכסרב"'כטעגתכריסמתסכעודנוריק"6,כי
וה61עפ"יטויתט3ו"יhrrnסי' קמטכנידוןטטוען סערםטמתסעלהסטרכטלקסיסכתוכ3וסכוס
קol~nol,315טוען ס3עתמתימתסערכהיםכמוט3טטרסכוססהלו6ה,דליןסערכגלמן1"bhגר6ס
לעינימדיין ריעות.hslnthe6
ת~
rt
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