ע

ממתות

א

ביתדיןירושלים
ליםממונותולבירוריוחסין
ערבשחזרבולפניההלואה
תיק ממתות מס' -3252עא

(מחד'ה אדש)

נושאהדיון
א' חתםעל ערבותעל שט"ח ,וטוען שעודלפגי ההלואה התקשר לבעל הגמ"ח לומרלו שחוזר
בו מהערבותכיון שאשתו מתנגדת שיחתום הערבותוגם משום שהערביםהנוספים לאהסכימו
לחתום .בעל הגמ"ח מודה שכך אמרלוא' ,אך נדמהלו שבעת ההלואההסכיםלהיות ערבעל
שליש מהסכום המדובר .א' מכחישבברי.

פסקדין
הנתבע פטור מהערבות.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכי אהרןהייזלר

()-נפתליצבי מרמורשטיין

השאלותלדיון
א .ערב שחזרבו בע"פ מהערבות שחתם בשט"חלפני ההלואה.
ב .טען הערב ברישאיניחייב ,והמההטען שמא.

ושדנתה

א .פסק3ט"1עמיי~:6hSמיסגתפייסלסיותערבקודםטיחןסמלוסממעותללוסיכוללמזורבוויפילו

קנומידו,ו6סל6מבס ללוסוגתן סמעותללס6יןלועלסערככלוס.ומקורוכתטוכתסרי"ףטסכי6
סטורטס,וכןכמרדכיכ"כסי'תרגככטסתטו'רט"י,ויד רמסכ"כפ"יסוףסי'קגד1,סס"תכערלס
' קגמסוכךככ"יסי' קכט.וכתב כטחת
מססכן
מיץ 16ת6וכסומג,וסויתסרסכ"6ח"כסי

יריב'יי

פסקידין-ירושלים

ב

מוכחמקדושין מ)  3"31 6קם) 6טסמלוסיכול ל1)0ר  ')DS 13ססלו6ס ממה סס3טימללוסלמלוותו,
6פי%סכור כת3מלוססטרלמלום.וכיקרסרט6"3מסריל6גטתע3ד %עדמנתןממעותלקההרי )ס
י 6סמכת hSh6טמסתע3ד מסוסדסימגיס )1ה
תוזרבו קורססעכוד,ועוד כתh"3rlo 3דכ( ער3סג

טחזר3וקודםגתיגתהמעותוסמקהס14סונעלכורחוhSעל6מוגתוהלוסוhStגמרומסע3דנפטיס,
ועודדגםסמלוסיכו(לחזור3ו קודסנתינתהמעותוס"ס ער,3ועיי 3מסס5יין 3פד"רכרך ט)עמי
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וכן עסק

3סוייעr~Dn3hסי' ק3סעי'1רעלןע"כ(תחןע(סגדיגי6טיק(3מקסתו"יכי(

(מ)ור

ם"6י"
(13פניהגסיר
ן,וע"סמייעמו"מסי' קכטס"קיג.
ט1
וכתב3כגה"גסי'קל6סגס"ט6ות6מלדעתסרמכ"ןט0ולקוסוכרסגם מ4סקינויכוללהזור,13ס"ס
3ער3טסינויכוללחזור6,13ךס3י6מגדוליתרומםטגססרמכ"ןמורס 3ער3טיבוללה)ור3ו.
ועייכ"מסי' ק(6יכתביעםיתרעלכךייערכיכיללחוורכהמכיוןסתרלינינסתעכרלייי
ת ערב
ירון610לכסלר15גוולומרעכטיו6יגיר51סלסטתעכד.
ו3ק15ס"מסי'סס"ק 3כתב דער3ודקייכו(להזורקודססיקוס61יןהערבגתחייhSh3לצחרטייס.
ועי'מ64ימוסןh'soc n"olioSמסיעוריר'פסםמקתריןקרוסיןסי'דסמ613רn~olipsטלפיכך
יכול(מזורכולפגיטילוסלפיטל6גתמיי3לפניכן,והיינומטוססה0יוכנ51ררקכססו5י6ממוןעלפיו
ול')DS 6כן16 ,ס6ע"פטססת0ייכוהמלה נרגע טס31טחס ,מ"מסי6תליה 3ה651ה הכסף עלפיו,
ולכןיכו(סערםלמזור13לפגיכן.ועי'סוגתמסרטד"סחויימסי'ריח61,כ"מסי'לזp"Dג,ונתס"מסי'
סס"קג.
ב.כנידוןדירן סהתוכע %זונר33ירורלסכמים 33רי 6ת סגתכע,וכלסת3יעססי 6רק על סמך
סחתימסטלפגיגו,יםלדון~ohת3יעסכזומחייכתככועס,דסנס3גמ'"3מד6ס5דסרוססרסןכע"י
טענםוכפירםמןכלין,וכתר3ג"ידטעגסדפיוטענת3ריהי6וטעגסb"u1יפילוכטענתסמ6לירכיו
וכמוילתכסרי"ףכס3ועות מ,6לפי"ז6יןהנתבעלישעעלטעגתטמ6,6ך כ3רדחוסרמ"3ןוסר"ן
"3מימילכיל
מ OAטעגתסמ6מטוכסטענס,ועיי קהלת'~Spכחוכותסי'י)דיילדדעת הרידףטע"6
ו
ג
י
י
ס
ס
ג
מ0יי3ס3ועס
ת
ג
ע
ט
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ס
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ת
נ
ע
ט
כ
טמ6
סמ6מטובכמסיח36ידס,לפיט6יגו לכפור
י
י
ו
ת
(
ו(סכחיט35 ,כ"י" ע"6צריךלסיי
עלסכתייויו(עי(סנס טעגתסמ osicn6טעגס(36 ,ססוגריס
טגס 3ע"66יןגסכעיןעלטענת טמeo6סו3ריס מטענת טמo)th 6טעגס,ועיי"סטגסלסריייףי"(
1uot:
דיעכת טמ66יגסטענה,ומה h"Ptמסכיעו 610מסוסטתוכעעפ"י h"POזסגופךפוי
~)DU
יודעססו6חייבלו,ועי'ברכתסמוק("3מסי'ד.
ומעתה לדוןכסתוכעטמ6והכת"ימסייעוס6סממייכ
16ל) oho,6סרומסלע"כמסייעו16
ל,6ד6סנצמרט6ינס
טעגת3ריגססיסת6יןגס3עיןעליס,וכמוטפסקסרמכ"סטו"גפ"6ס"ז

ים

יי

חייכי

יכיעי

ממונות

ג

ומ"מטס(ועי'מרדכיט13עותסי'תסעד כת3 3טסר3יגוכרוךטם3ועסדרכגןממ3יעין5ףעלטענת
טמ.)6

אברהםדובלוין.
ג

 :o5htoער3סמתסעלסטרומזרבובהימסבטלפון עםממלוהלפגיססל51ס ,ה6סמועילםחזרתו.
כת"1"33עריססי' ק(6דמיטגתפייס(היות ער,3קויםסיחן סמלוס ממעותללוסיכול לחורנו.
31גתס"מסי' קגp"D3גכת3ד5ייריטניטלנפניהמלוס,ד6יל6וסכי6ף 06כיטלכפניעדיסגט6ר
3תי,131ועיי"טככסףסקדטיס31,עייכדסנתה"מ6יגו ממלקכיןגעטס ער3כקנין3 16ל5קנין,כסרי
3גתה"מס" קפ3ס"קגכתב15ת1סדיןכמליח,וסריטלימ6יןקריךקנין51,כמ"ל.
וכערךלמסעלססו"עסכיךתסותתסרדכ")ומכתיי)עלדבריססו"עסי'קל6סעי'1כססמלוססתמיים
לס(וות(ט'(h's'ehויטרף(פלוגיכערר,ולפנימתן מעות 6מר סערנלמלוה6גי 1rmכ'6( ,סני
מורסוגס4רכערםגמור,וכתבסרד)"3ריכוללמזור5ףסל6כפגיסמלוס("51לסהסו"עסייריכסערם
כטעתמתןמעות36 ,לehנעטס ער3לפגיכןיכוללמזור3ו6ףטל6כפניסמלוס)ולפיכךעלסמ"ס
לברר נטעהטמלוס ohסערםל5מזרבו 061ל6ביררל 5עלtnunhטלסערכמלוס %1סוי ער,3
ומוסיףסרדנ"זטכיוןסל 5על5מוגתו סקסול5גתמיי3כללמדין ער6 3ף 6סל6חור3ו,כיוןדמוי
6סמכמ1,6ל5קמרוסטין 6סמכת 5כערםh~hמטוסססיoh)o 6סס6מיגווהובילממוןעלפיו.וכתב
הרזכ") מס דמ"מ ערב כסטרקינויכוללחזורכוbirכפניוD"Dht ,ט"טר6יגומועילכקנין כמקוס
טוריךקגין ,כדכת3סס"ךסי'קכטp"Dיכ,מ"מלעניןזסטוריךלחדרכפגיומועילטטרכמוקגין.
י ד6סל5מזר3ומייכמדיןערם D"Dhסיכולמיה לחדרכו
o)nhככנה"גסי'רמ csh'so6כעיחי
~גםמלטוןסמו"על6מטמעכסרדכ"ז,עי'סיטכ.
טל')DS6המלוס.עיי"ס.ונר6סד
ו3ניד"דטסערכקומרממזר3ולפניסהל51הוממלוהמודם3כך6ךגדמםלוהסיכמולבסוףטילוסלו
ינפטר(סוויץמןסערם.
ר3עמהסכום61זיט6רער,3וסערתמכמיטטססכיסלכך,ודקי6

מרדכיאהרןהייזקר.

