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אממונות ~ז

ירושליםייזבית
יוחסיוולבירורממוכותלדיכי

יידירה"בתירתמחסוכשמכרתיייךשכר

עב 1859-מס'ממונותתיק

סיוו)כא(מהד'

דויטשהרבטו'רע"ב'בנ' ;'אצד

ניסנבוים "עו'דעי"א'בנ' ;'בצד

הדיוןנושא

דירתהאתלמכורבתחילהרצתהלאבי(נבידירתהאתלהלמכורבילנביתיווכהאיהנבי

חןמצאהשהדירהמשוםלוהסכיםהקונהשגםיחסית,גבוהסכוםתמורתרקוהסכימהכלל,

אתקבלוהקונההתיווך,דמיאתאיגביגבתההחוזהעלחתמושהצדדיםולאחרבעיניו),

מסירתאחריבדירהלגורשנשארההזמןעלבימנבישכירותדמיתבעואףהדירה,מפתחות

ללאשנבנתהשיתכןמהדירהלחלקבקשרספקעלההתשלומיםגמרלפניעודהמפתחות.

שהמסמכיםמאחרזושאלהלבררהיהקשהאךלמחסן,אולגינההמיועדחלקעלבניהרשיון

התשלומיםאתהשליםהקונהובינתייםלעיר,מחוזהעיריהבגינזךהיוהבניןשלההיסטוריים

מקחטענתעלויתורברישוםשאיןמודעהמסירת(לאחרבטאבוהדירהעלבעלותואתורשם

ההיסטוריברישוםשאכןהתבררזמןלאחרקנייתה.עלמשכנתאלקבלתבקשהוהגישטעות),

גבייתלעניןהעיריהשלהעדכנייםשברישומים(למרותכמחסןהדירהרשומהבעיריה

הדירהאתשקנווהשניההראשונהשהידיצוייןכדירה.רשומה,היאבטאבווברישוםהארנונה,

אפשראיהיסטורירישוםמאותווכתוצאהכדירה),משכנתאעליהוקבלוכדירהאותהקנו

בשוק.מהמחירכשליששלבנקאיתשומהלפיאלאכדירהמשכנתאעליהלקבל

דרשהקונה-בוררותהצדדיםחתמושם-המועה"דשללביה"דהגיעווהקונההמוכרת

פחותכלומר , 1.250.000שהיהביניהםשקבעו(מהמחיר 150.000$הדירהשלבמחירלהפחית

אתלקייםדרשהוהמוכרתהמקח,אתלבטללאוואםהמקח,אתולקייםהמחיר),מעשירית

בנאמנותמסוייםסכוםלהשלישהסכימהרקהקונה,שדרשהסכוםכלאתלהפחיתמבליהמקח

ביניהם).שדןביה"דשלהפרוטוקוליםלפי(כךהרישוםאתלתקןכדי-לדעתה-בושיש

 .עליוידעולאשהצדדיםכזהמוםבושנמצאבגללמעיקרובטלשהמקחפסקביה"ד

התיווךדמיאתלהלהחזיר-זהדיןבבית-אימגביביגביתובעתהנ"להדיןפסקסמךעל

בחזרה.
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~ 

קבלה,שכברהתיווךדמיאתלהחזירחייבתשאינהשסוברמימהפוסקיםשישמשיבהאייגב

שוםאיןעצמהשבדירהמכיוןסעות,הואל"הנהדיןשפסקסוענתהיאעוד .כמוהםלהוקים

למוםנחשבלאבעיריהפקידע"ישנעשהורישוםשינוי,כלאחרתדירהלביןבינהשאיןמום,

זהשהריועוד,הדירה,עלמשכנתאלקבלאפשראירישוםאותובגללאםגםהדירה,בעצם

אינואותולתקןשניתןומוםהתכניות,לשינויבקשההגשתע"י,וזאתאותולתקןשאפשרמום

עליהכשבקשהמוםעללושנודעלאחרבדירההוטתמשהקונהוטהריעוד,וסעות,מקחעווטה

אתובדקשראהבחוזהחתםוטהקונהל"הנד"בביההמוכרתסענה(בנוסףבבנקמשכנתא

הדירהעלשהגישכיוןועוד,סעות,מקחשובלסעוןיכולואיךלו,מתאימהשהיאומצאהדירה

ונחשבהמום,לווטנתגלהאחריבדירהוטימושוטעשהנחשבגופאזהלבנק,משכנתאבקשת

להפחיתהמוכרתוטלרובהיסבגללנעוטההמקחוטביסולסוענתהיאעודהמום).עלכמחילה

וטמינמצאבעיריה,ההיססוריהריוטוםאתלתקןכדי ""לוטלםוטיוטהמחיראתהדירהממחיר

הפחתהתמורתהמקחלקיוםהסכיםהקונהשהריהמוכרת,זוהמקחלביסוללמעשהוטגרם

שהיאמקחמביסולאימגביהתיווךדמיהחזרתלתבועעכשיויכולההמוכרתאין,ולכןבמחיר

חוזהחתימתלידיהצדדיםאתוהביאהעבודתהאתעוטתהשהיאשמכיוןסוענתהיאעודגרמה.

-עליוידעהשהמוכרתבעיריהרישוםבגללוטקבלה,התיווךדמיאתלהחזירחייבתאינה

בי(גביעדייןלהוטילמהלאיביוטגבוט"חאלפיכמהעודתובעתיאי.גבכןלפני-לסענתה

קבלה).עלויתרהזאתותמורתתיווךיותרלוטלםצריכהוטאינהביביהןמוסכםוטהיהמוטיבה

 )ובדהתעד<יעפ Iדיןפסק

,מתקבלת.התיווךדמילהחזרתהתביעה

דומבחייםוטמואל )-(ווייסיהושע )-(אב"דלוין,דובאברהם )-(

לדיוןהשאלות

כדירה.הרוטוםמחסןא.

המינהל.וטלבקרקע "גניבהיי .ב

לתבועיכולהאםגבוה,מחירשזהידעוהקונהיחסית,גבוהמחירהדירהעבורוטדרשמוכר .ג

אונאה.אח"כ



גממונות

המוכריכולהאם ,המקחקיוםעםהאונאההחזרתודורשבמחירונתאנהקרקעהקונה .ד

המקח.אתולבסלהאונאהלהחזרתלהתנגד

במקח.סעותכשנמצאתיווךדמיה.

 .פסוקההלכהבדבר.סעותו

תשונה

גווס cומגמחסוכעירי:ו:ויסטוריוס Cכריומ:ו Cר:וימ Cמ Sוכמדיר:וקכ:ו C:וקוכ:וטועו Cז:וככידווא.

מ:ו Sעכדיר:ומיכ:ו:וזו:וטעות Cגיוו ,כיותרפחוח:וומ:ו Cכמנמגכחמ Cמעני:ונקכנר Cמפמי

נמיס cומ ,"יידיר:וגנכפיוקרוי:וס,ינמירגררמוי:וו:וימכס,נגורגדיסדירסמתקכססרי C,:וי Cימו Cוכ

גדיר:וכטמכומח Cוכרמחרת,דיר:וגנגמומוחנטתכענוח:וימעני:וו:וכענותגדיר:ו,מרכוכ:ועני:ו

מופחתת,גכתמ cמיקכנמז cגכחמ cמעני:ונקכנ:ו Sרו Cגרק:וימו:וטעוח:ומחרוכיס),:וקוכיסעייי(גס

ית Cקו(עננחקייססוסייחייו:ו Sכקגתכמזווגדונ:וטעות,נמקח:ודכרמתס Cעומיכוז:ו Cכרמס

מנמ:ומקחכגוףמוסדכיגמגיוומקייט:וויכמכו cמיכו cמ Sוכמטייח Cדמגרס)בסייקס C:ותומיס

c מיכוc ,מנוc ככממייגS ניגמקודסמחונמופרועמC רקכירקכ:וכמוזסכעכממכייררקגננטייח

C פייוז:ו.ט"חC "ק(ועייוטS ככקחמקייסרג:וסייו:וייחC ד:וC יC דחעסיקיועכי:וC וטעות,מקחיכS ע"

כיו:וחינוקכימר Cמויסיכייממומכ cכרגחיועי .:וחומיס):ו C:וק Cמ:ווז:ו ,כו cמיכו cט"ח cמ Cמיי

מוכמ:ומככנזיכיכעיקרטעותי:וומוסכומ Sדכממוס,כומ Sככממקחכיטוכככיוכמוכמ:ומקחכיטוכ

סדירסד:וייכו:ומקח,כעיקרמיכו:ומוס Cגדידוככידווומף . Cעיייינזיכי,כעיקרוכמסדמיסווי Cכ:וומ

מוסמיכוז:ודיר:ו,כ cגכתמ cמעכי:וכקככר Cמפמיכגככו Cכעירי:וכ:ו c:ו:ויסטוריוס Cכרי,מכממ:ו Sע

 .יינזיכיכעיקריי

וו cככ:ומוכחמעות cממיותררחכ:וכחוק, "ייריר:וסמוכחמעות cמגי 11965 \ 05מ"ערמ:ו(וכסכריכ,

כפררמנ Cחומוכ:וכפרדתגכיססנו Cויכפררסומו:ויעורחזותיתמכחיכסמסמחסווגסמרס,ככי

 .:וחוק)כעכיודיר:ו"ייכקרמממית Sעמיסומספקת

מקרקעימיכ:וככ cקרקע C:וחזויימס Cכמומריס cמ:ויייעפתקמחיעמימגרוכיס Cירופסיירעייב.

כ:וזג:וריר:ו:וספקרטח Cגכיעכ:וקככוככ:ומסזייוכפי .כוכזגותויגוכיסג:ופקרריכו Cיתגורמכ Cי

 .גריוזגסממכוו:וקוכ:וגריו,

רגחמטעסכ:ומפקפקיסתייחת Sוק ,כטוו C:וות Cכרתרויימת C:ופרכעכיוקעכסייחיי:ו:וכויכט Cיועי

:וומגנניכענותנעכ"ר , Cנ:ופריו:וזגותסגחנ:וסומיוגכנכענותרמיכווייימגנניכענות:וומנטוו C:ו

כמגורו Cכפגמוותסרכרעסות Cנעוכירו:ותור:ועפיייניטס cכו cי cמירגנרכר,נגנגמורכענות



ירושלים-ריןפסקיר

:ווווו:ועפ"ימווכ:וגיסחיו Cרכיווחוורמוכ:ונייכ Cומוכוי,כענוווגרוז:וומוח:וכחיוכמווכ:וונוווו

וגזינ:וגכיכ:וחיסוונ:ווויורחנינ:ויכ, Cנ:ווחויחיו cרכו:ווחכנכ,כענו!ונ:וסחיווח"כנגוזנסמו!וו

זריופי"כחחוווקוכטוסוייס" S:ומוכי!וריכיוו Sייקיכספווכ"כע"כ. .גרונכחינווח cנמס Sעו!ווניס

נ:וסחיו cכמעו!וריכסנ:ו c:וממכספי c:ופוסקיסוכורע!ו Cטוכוכן C:וגו"מס Cכט) Sו(עמי:וחו!ו

נומגיענחו Cיועפ"יוחסמו, Sנעחו!ווניקחוחסוויוכו S:ו Cוכוחו Cכערייומ"מחכנירועיסכעניס

קיח.סייח"טחק 5ימכח!וועיי . Cעיי"מ:וס,יח 5יכ:וי:וכחומי:וכיטיחעככ:ועויסחסיוכסףכ"כ

טעכ:ורייכיכוחכוע"ז:כ!וכ Cיכעמיח"ככוטנו):וגו"ינ c(מ!ווו!ווכחו"מ"יייסירו!וספועייחן

מסויימוו,נמטו:וממוו:וייכווחיו!וכ:ומו!ונזוןינןו Cוכו Cווח:ו Sחחריכ!וכורחסרכמונגמוי,חחו!ו

מחנו!ונמחקוחוחוניסכופחכגווכנכי!וכענו!וזו Cמטוו!וכו cריחףח"ככענו!ו,זכ:ויין cרנחורחי

:ו C:וקרו:ו!ווו:ו:ויפן:וס Cמטוו!וחןרק:ו, Sכגרוחוניז:ו C:ו!ווו:ועפייי:ומכו:וככטוו cנחומסוימו!ו

ונפיכןוכחיו!ו,ככ:ומו!וכממווו:וויכו Cחחיכו:וכסףכ!ופסנמעכ:ו cר:ומטו:וזכקכ:וסכ!ופסכח

נועיווחנחכוו S:ונזכויו!ומיוערנח:ווחמ"מוכו, Sנמיוערז:ו Cככוו:וס!ורוו!וכספיחונ:ו cממכספי

נ:ופקיעכוכוח:ו:וכסףענ:ומחניט:ו:ויחנ:ו c:וממ Cנועיוו:ווחו:וזכי:ו:ו:וס!ורוו!ו,ועיווחונ!וי c:וממ

יין c,ונחוכו S:ווכוכגרנמיעוטחו!ו:ו!ו!וו Cחוחחו!ונמריכ:ומ!וכ:ו!ו!וו Cע"יוכו Sמ:ונגמוי:וכסף

מוכוו:וכע"חדזכו:וחסכע"ח,עו Sכמטו:ומן, Sע:וגעכו:ו, Cח:ומטו:ו Cחףומטו:ונועיווזכי:ו

ח!וחר cנכרי:ווחממוומחנקיס cומ:ו:ו!ווו:ו,ר!ונעקווועיוו:ווחו:וס!ורוו!ו:ומריכ:ונ c:וועיוו ,ריו

כח 5ונכפיו:ונחיכון:ווחגרונחנקחןוכו S:ונ!ווענ!ו:ווחמ:וכסףחנק cוכ:ויכ:וס,י!ומון cוכו 5:ו

חו!וסנ:וכו!וכרימקנזכו Cוכו Sנרומ:וז:ו:ווימ"מזכ:ו,מעוכיווכו S:ו Cוחף:ו!ווו:ו,כגר:ומכו:ונ

 .ע"כוכוד S:וזכ:וזכו Cכחמו:וחסוכו S:ונ:וכו!וכוער Cכסף:ו"כממוכידזכו!וז:ו Cכחמו:וחסכמקנ,

!ונמו!ו" Cו:ופכסי:וכקוכו!ו:ווכי!ו!וקכ!וו"קוכטוס:וכ"נ,וייס" S:ומוכי!וריכיוו Sייקיספוועיי

נ:ו c:וממ Cוכווק:ווח Cמחחו:ורוחונ Cו:ויטיסיח Sנ:וומו!וו c:וחזו"חס Cכנכרו):וגו"רנ C(מ!ווו!וו

וייס S:ומוכי!וריכיוו Sכוקי .כ:ופקוו:וממוומחניו:ועומרכמוכסחכחזכ:וחיכ:וו:ויחפוטי, Cוכווכח

C ככ!וכסC וגוכ"קס:c נממנ:ונוו!וחיסווחיוc כוכי!ונ:וc נפיכ;כ,נוו:וכחוחיוC כקטC ככסי

 .:ופקוכמו:וסנ:ו c:וממ

:וי:ו Cטח Cענכככ:ומ:וריו:וחנק:ו:ויסטוויוס C:ווינפי c:ומיכ:וננ cכקוקעמרכוורירוכוכירוו

:ווח:וכ"ננפי:וויריו:ו,ע"זכוכ:וחו!וסייגככ"ו:וקכנונמחסו,:ומיכ:ונ):וס C (יי:וכעניס"ע"ימיוער

ממינח cווכרחימ:וקכנונח:וזו,יי:וגכיכ:ו"ח!ונ!ווכעכעונסי:וי:וו Cחפחיר"!וועפ"ימ:ו:ופקו,זכ:ו

C נכ.כ!ווסממכוקכ:ו

רוכחכקמי:וח!וחוכוי!וח cחמויח Cוי!וח Cקויככזוכיכי Cווכקטר:וויגכוח:ו:ווח :חכחכ"מכגמיג.

יטיו C!וכמכע:וייכ,ייי Cופוחוכח:ו.עכיוכוחיומכע:וייכככוקחחכנ:ו!וגומוככוקחחכחכו Cכחח"כ



הממונות

דממויכןמוכמ~ונ :Iי :Iמכייודע :Iגמפוו~ו"ככיוקו,מכממוגוןומיכועכיוחכיכיןכו :I: Iמי :Iתוגכי

כתמכ~ :Iכקחו :Iע~ :Iכ~כוקחיודע ~י~ : 1סעיי Iוגסייו"ע :Iכ~ומ"מופסקמוכמ~.עכיוכומיןכקמן

 .וידע~ומיכדמחכממויכןכממוכמתו,תבועכקווונמוכתגויומ~ :Iקודס~כקיח~מחוומידתק :Iו

גועמכי,יודעממו :Iמףמוכמ~ונמין :Iע"מ~תכ~דמסדס"קמייכת~ועיי . :11יסימ"ככמודגיומקווו

 .מחיכ~~וימכייודעממוכמ :Iמףתכמיככממכככתוו~,גתבו :Iע"ממתכ~ד~וי

תמוותווק ,~כולגווין :Iל~מטבול~ ~י~ :Iמפכי~דיו~מתלמגוות~ Sולמ~מוגות :Iדידןוככידון

עכו :Iוכמחומחיכ~,~ויגונ~~מחיו :Iמכייודעממוכמ~קוכ~ :Iמע"פכמגו,ו~סגימ~גונ~מחיו

I גדימןI: ~וfויכויוfמכמ .מוכמתולתונעיגוכI: מ~ימ~תכיע~גמןI: וסt: ~כתגכI: ~ו~ריוt: ~ומ

 .עליולמחול~תגוידולfוירוע ~י~לfו :tדכו ,גמחסן

מרין~וי ,כיכי~סקכעו :Iמ~מחיויוית :Iכגעכמון~דיו~מחיו :I~קוכ~כטעכתגסדידןככידון .ד

פסקס :Iו~וי"ף ,fוזככ"מיכגמ Iע"כחכקומפכגfויתוכfווכfו~וfופיכו ,כקוקעותמוכמ~fויןfווכfו~

ס"~ומכפ"וג .כממתיסממ~ו:ו~ומפייכתומ,ד~ומכחמןוכסכוגן :Iגככ,לקוקעותמוכמ~דמין

י(עימו :Iכס :Iכ"ממייבוע~ח"וס :Iכמח Sגתוונתתוסי(מככגטסעיי Iוגיסיע"וו:וחיי~ג"פימגיו~

~ t: ומכ"ןגות~I: וכ"מח"~ופייועיי ,ח"ו~כדעתס~S ' כקיטעמידומכד"~גוt: ותוסי ,)וכ~סיס

כ~ס. :Iוימקחכיטוכמיקויוfויכןמפכגמfוככפכגמ,עדמוכמ~דמיןפסקו Iקגסייויומיסכידק"כ

 .ו:ס)ע"ו :Iכfויי~ומוגייפ .מו :Iכו:סוטוו ,גfויסיס :t: t "~וfווגייפ

ספיקמד~ויכחיסיסייד :Iוכתו:וייין Sו ,וסיעתוףייג~ויסוסייוסו Iיסייקס :Iןיי :I ~~גויעוכ~כג~

fויןתפס :Iומייגויע :Iמיכדווכומין :Iו:עוסייסייד :tמ~ווגייגד~ממע"~,ס :t: ~ Iמכדוגיוגייגדדיכמ,

גסיימייחוחייכטיימ~ויכו:סס :Iועקיימיכחיממכסככ.fוות~גכייי Iוגסייגכ~ייגיועימידו,יfוין Sמו

בוטכקמfומוfוקת fIוחfווקידדיכfודמספיקfוקח,יסיחייfוכייומ~ויכככסייוגככ~כוילכיתומ~וייי

מפכגמותויכקוקעותfווכfו~כעכיןו:פסקעדסיימייחכיי SIקיי :Iכ~גוכמ~ :Iעטותויית :tי(ועי~מקח

מקח)דכטכ~מחווכיסס :Iכfויי~ועקדכוי~כימוכמק, I~מוחקת Iכחדמעמידיס

 :Iמיכדעכידמו:וס~טעסfוין :lו"יס :Iככסfוכייכיתוסגתונכקוקעותמוכמ~מין :I ~גכ~~בוטעס

גיי~ Iדגfוכמ ,טעמfו~מיכ~ויין :Iדכfוטוות :Iועכריסגסמימעטוד~ויווק :Iמגדיכיתומועמדכזיד

יפע~ייתןיי~ומכfוככ .ס :Iמגיו~~ומכייסוגייגכי.רמיד~כקכ~דכועמיתןמידדגתיכוס :Iמ~ומ,

כמטלטליןמחיכ~~ומ :Iגמומחיכ~,תות :Iמכיתוfופילוכ~סו:~fווכמ~לפי~קוקעותמעטוגתככ~ו

fוככ ,כמטכטכיןמו:תותיתיו~fווכfו~כסונלכfו :t~כויותדעת I: Iכ :Iמיכחיכוןוגייגתות, :Iמכפחות

מ~וגעין ,fוותוו:לקחוfוחוfווכfו~גכונכמחוכ~כויותדון ,כעוכסקייסדכו~קוקע Cכפיכקוקע

c וחfI פלג~דוןגככיי~~C דכו~קוקע~ I: ~ו~גסףגכוfוותפי"גמגיו~כ~גמייייועי ,וfכטעסד

ועייועו.רכיד"ייקיגדממוי ,גסףגכ ~ו:ו~דכו~וfו~קוקעות :Iכפיכקוקעמוכמ~fוין c ~גכ~~



רושליםי-די(פסקי

חיו cוכסחוסירעחכפי Cרסעיירססייוייע Cכרעקייחכסגסוחייו 5cעייח)וכ(רףכססייססוכ Cו

וכסיוכסורכיכוכייס Cסררעחכפיחןכו,וכוחכחיכו cכיייכקרקעוגססייכ rגר 5וכסוחכקרקעחוכחס

C יטעסכקרקע,חוכחסחורסוכיעטסC וככרכרC כחוכיוקרכוככורררןרקרקעוסr ,עכווכוחכוכ

כחוחיוכחוכח Cחוכחס,כסורחיוסייכ rסגכסככחכיחרכו Cיחסייככורוחיעקכקסכותיועיסחוכחס,

ככחכמוק Cסוככסגיעפיייקוכעוכחירסרמיוסוחסייכ rרגקוכע,וכחירכססרמיוכיווחוכחסימוח 5וכ

קייססוכקחחוכמסכמו Cי Cפ"מע cסוחסייכ rרסגרייסרמי .רוכיוסו rס, rססכוקrועכיופסק Cרוכיס

ככטיג Cכסחrוריסכרוכוחיכוכסוכוכר Cרקכסףככוס Cסקרקעחיוכיירחמיכס, cוכסיר rכסח 5ומיי

כ"מעכסף,ככוסיי C "ס rחיוחככרוכחוח,יייענסףכנכסקרקעיג Cוכסכרוכוחיכוכ:,כוקחחייככסף,

סכוקחכיוסוסנס Cוכסכפיחכחוק Cסוכחיריעפיייחיכוסקרקעוויוח CCכחוכחסייכ rסגסוחכו Cוכע Cוכ

וכחיר Cיוכייוככקרקעוח,חוכחסחיו cסיחסייכ rגרחוככסוכטחרסכייככייככחוסי(חוככסוסוכונר

וס Cכוכקחכיטוככסס Cיחייח cנחכ Cקנ)עוכיסגררייר ' 5(סוס Cכיימרייחועיי .רחיס)וסרמיסכקרקע,

ומרכרי .כסףככוס Cחיכוסקרקעגססריכסף,ככוס Cסרכרקרקעוח Cמוכרוחיןכוכחחיס,וככס

 .נסףנכוס Cסקרקע Cכפיסוחכטיכ,כחכחכףריכרוס Cחפיי cססכוריסטעס Cכרחססרייח

ייעכסוחנסףככוס Cקרקע Cחמרו cמס cרסכורייכ 5מקח,כיטוכ Cימפכגחכיותר C cסרחייכורעח

חכירוחחחוכסחסמיימחןמערנס,יוחרסרכסככעכיסוס CCוסנוכססחיכון),וו c(נכסספכגסייררן

רכיחרקכס),עמיו Cו Cחח 5(סוכיימ C"Cסגרעורי Cככימר Cוכמוטעוח,מקחיכ rCומערנס,כנפוכ

כקרקע,חיוחוכחסמריו cוכקייטחככחוכחס,וכריווכחיחוח 5סוכס 5ער 5מטיימקכקרקע Cימפכגח

יותרמחיכ,פכגחער C cסרחייוסכרמחיכס,מריוסוח Cנסרמכייוסטעס Cמפר cסרחיי Cחו . Cייעיי

 .מחיככחמפכגח

קח rכחסקרקעמעמיריסתיינרחוכסריייףחסכסכנסמספק cנחכ Cסרעקייחייו 5cכמסריייט(ועיי

רריכחרספקחכחמכררורחיכיווס Cסק C Cועיייי .ק rסמוחקח rכחסקרקעמעמיריסוחיוקמח,מרח

 Cוכחירגחיוכססוחקח rחרפרקכססיחכומרכ"ס Cסרס 5רכו Cחיקוס,רקיימחסיכחחרעחכיוכחסוח,

כס,יק rסמחכירתיקוסחרעחרקיימחסיכחכחרעחררכחכווחיססככתחרחמריכווכויכרכחכיס

סרריכירחרוייסוחכחכסירחוכחרריכח,כספיקחרוכמוכמספיקחכיוכחכקרין 5רכרעתוסחוסיוכחט

סוכקחככיטוכטעמחחוכמססריחחמרמח Cוסוסיף: c Cייועייקמח.וכרחקח rכחחרעחומוקמיכוכיכסו

רסוכחסוס cמכחוכחס,וכחוכ rכגכחורחמכחרכתכטעמחסכ, rספרק Cכריכרחוכרסוח,כ rגומריו

חח Cוסחוכחס.כסוחיוטרוח Cוקרקעוחעכריסמככחמטכטכיו,חכחחורססקפירסוכחיסיכמרעחיס

חסכןומספקחקייסוסקכיוסוחיככימח , Cחיכיוכחיככחסחיכירככחוכחסחיכחכפכגחחיכומספקח

כורכרירסיכחחכחוכחכטכיויו Cמערמין ,יונומספקמכירסמכטכיכוכחו rחוכחסמטעסכחכטכ

וכוי.כזיוכחרסכירחרעחחכומרסחוכחסכןכריררכחסיכחסוככירסס Cמעמכטכיסכחסייכ ,חומרכח



ממונות

תיגחחככדכריס,חיכסכככ :Iדכריס :Iפירכח :Iוגכי :Iכפרותוייכחיתחדחסוס :Iמטעמחתתס

ככיידותגחוגו.ידכריסתווכורירידמוגחידמיכי , :Iוכפרכתתכותרין Sחיןוידועתכרורתדתחומדכח

מקחכיטוככמחת,מחתןדכזןגיוןגככתמקחכקכתכחחיתמקחכתקייסחסתמגירתכעיקרתספק

כחכתר,כתסכחוrריגוכיסכיתס :Iוכקכת,כחוחימורחזקתועכקרקעותעמדוגוי,תויעתח :Iמתתיח

 .ע"ג

זכיןכחדתגידחדעתחתחומדכחוס :Iמתוחגדוכתכחוכחתמקחתכיטוכדסכרתתמתריייטגתכ :Iומת

וס :Iממיכומומיןוטעכתמקחדכיטוכטחותכוסייחכתע"זכחוrייחייג :Iכמסותריסדכריוכגחורת

זכמכיימורחיתגדוכת,חוכחתכמקח :Iי :Iגרכעכיסכקכיכיסתוחריןחכחגתכחי,יכ :Iוחדמוגחחומדכח

וברריחכסקימתגרייחכט :Iעמיע :Iיתוזגרוןקכוןועיי .כתס :Iימקחכיטוכחיתוכחתכתסחין :Iכדכריס

גכיסכוייייידכריכסוףייכ Sזחזמוייזיסז :Iמתעפיייכיס :Iמיותזכריסכיטייח: :Iתגריייכבי(תערתייכ Sז

I: יI: I: עזחוכחתכחוכחת,גזריסכיI: מיתרוחוכחתתותI: ,מיתרזכחוכחתתותI: מקחכיטוכזתתריתות

תגזרחוכחת, :Iימפכגחיתרחככמפכגחפחותחוכחתכתחין :Iכקרקעותייתעיי,c:יימיכיס,כי :Iכגמו

יייכ :Iזוז,כחכתיכת :Iי :Iורחזפ"תזחתרחמרחייכ Sזסכומון :Iתגרכיימגכימעתי :Iומיכיס).כי :Iגמותוח

I: ייחסכרתrתוכחתכגכתיחתחוI: מכיתרתגמיכסכרתגגוןתמקחמכטכתI: ,תותI: כקרקעותחףI: חין

מככתמקח,מכטכתתחוכחת :Iכקכיכיסזיןחכחחומזכחמזיןזתחין :Iמקח,כיטוככתס :Iיחוכחת,כתן

זיןוס :Iמחיכומקחתכיטוכזכתכמכת,מחתיסו::כגדוכתכחוכחתחכחכקרקעותחוכחתחין :Iכתכגת

מכחחוכחת,כתסתיתת :Iחעייפכטכתמקחחיןפכגמעזתרי :Iחוכחת,כתסיו:: :Iגכעכיס :Iכקכיכיס

וזפחייח.תמתריייטגווכתווr ,מחיככחמפכגחדכיותרחומזכח,וס :Iמתיחתסכרח

כקרקעות.חוכחתחיןתרייכס, :I:Iממתירית :Iגעכתחכת :Iטועןתקוכת :Iכוכזייז

יגוכיסכיתס :Iומגרגחןחיןחחרמיןכווכתןפירותממיכימיןכחכירותמוגר :רכגסייוייע :Iכפסקותכת

כסגוס,כתמכתכממפיכוובכחוrריגוככוקחרעותחו Sוכמיפותזוטיסכומגרחסמככוגו.יכתסכזווrר

רעותחו Sוכמכיפותחףכ,פגכייכתרמכייןזכפיחסייקתכתתיימוגתכוגו.יובכזווrריגוכחיכוותמוגר

כזעתחככמקזו,כיטוכחר :Iכגמוובכזווrרתמחכתיגוכחוכחתו,חתתכועותמתחכתתות :Iחוכחת :Iי :Iג

 .גוסייוגככגחוכיסזכריועייתות, :Iכגסתחוכחתכתובעתכוקזויגוכיזסייפייתכייכ :Iתרחיי

מקח,כיטוכזכת :Iיחסוכיס :Iרחזכתכזוכקותרימפכגמ,כיותרכתחכת :Iטועןתיתתכוקזוחסגסכפיייז

 :Iזררקתמקזוחתכקייסתסגיסתקוכתתרימקזוכיטוכזכת :Iי :Iתסכוריסכזעתוחףותממעק

זתוגסתמקזו,כיטכווכגןמתמזוירכתפזויתתסגיסכחותמוגרתחוכחת,יעור :Iחתמתמחירכתפחית

פזוותתיחתזוכיעתגכז"כביז :Iגסמתדמתמתווגזוגסףיח Sכווחיןוכיס, :Iתרחכמזוכוקתתכוי

 .תמזוירירית :Iמע

זוייכיסזכייז,מזוכווחזוייגזוכתמקזוחססרסור,ערןכחכרתסזכגורתכוחעוסייתריייףויית :Iכפסק .ה



ירישלים-רי(פסקיח

ער tכוגמכ .גרו tזגן tללס tלמייכיסיזוך t:יזככמכטלקפ:יסי':יט"זוג"ג .גרו tלסרסורלס tל

"מרוג"פ .גרו tלולימןומייכיספעולמוגמר:יזיןעפ"י:ימקמכגמר tזגיון:יטעסקכסי'מפריס

מומומיכו tכממווך"ל Sמ tס tוגמכו,סי'רמל tיכ:יליגומ'יכומוקפ:יסי'לוס tפט tוממחסי'ק tע

מיזכממווךגן'יעוכז'י,עוכרלס tל'ימיכומל'יעוכז'יגמרמחרמיז tגקכלןזיכו tלמווךזזיס S'י

t יו:ירי:ימקמגמר:S ממלפועלימt ,ימיווך,זמימפסיזמיכוזלייזמחלוממ"גמסווכזמילימומו'

t גז:יכמופןt מומומיכוt מ:יפעול:יעוכר:יומ:ימיכוליחS עזS מולממ'יS פעל:יפעול:יוממ'יכמ:י,ז

לימומ. tכ

סרסררמכוןו 'סעיז Sרסי'כרמ"מ'יכומכמ'יייזפסקגכרטעוממחממ'ימקמכמכטלמסממכס

מס t tמפורזכ'י.מזל tל:ירמכוןמייכ:יחכו,כמקלקלכו tוגרו tקכלורמכון'ימקמוכגמרט"ח tמעון tל

זמ'י'ימיווך,זמיל'ימזירמחוייכמקומו,על'ימכול'יעמיזמו Sעממ:יטריחלמו:יסרסור'ימכוכמקלקל

t מ'ירועי':יי'י.כטעומקכלt קפטסי'מו"ממ"כז"סt יt ז'יממולמייכזכ'ימ'יייזעללסמוךt כעt י'

'יקלקולכמיקוןמזל tכ'יחיכו'יממווךעכמין tגמכס tייך t'יממכס .גרמויטרמכממסיזועכ'יחכו

כוכז t:יחכוכקלקוכגרמוממרומסיוכמ tזוקמס tרמל tיכ'יליגומוגמכממריומ,וס tלומין tגיון

כ'ייכמומכ"יייג tוגממקמ,'יי:יכמממחיכ'י tכמפרעמילמממיגלמיממריכןזלמ'ימקמ,מחרי'יקלקול

כוס tפט tכמוגחכ .:יחיווךכזמיחייכמיכוייך tכגסכמקח,'יטעוחכחגכ'ימסמכככמעכורח,'י Sכחככ

מפריסער tכגמכ t(ומ'יקככ t:יזמיסכ'יחזיר:ימחווךחייכטעוחמחמח'ימקחכחכטכמס tקפ:יסי'

כז'יז'י'ימקחמחכוומח"גכקכין'ימקחמח'יסרסורגמרמס t )י'סי'עכגללגמוכיסכזכרי('יכומ'יכ"כ

כמכקכיןכגמר:ימקחגיפעוכמוגמרגכר tממחר'יסרסורעס:יזיןסרסרומוגר tמכועו:יסרסור

זכ"זכמחכומזכורז'ימך . tעיי"רמיס. U'ימס Sכע'ייו'יס tגיוןסרסורכ tחווככמחוכמחיכמסמ'יכי

קפ:יסי'כומין t'יכ''יכימפכיו"מ tוככ,סי'מפןמככיו"מ tכגןחילקווגכר .מעיקרוטעוממ Sככמולמ

קיט).סי'זיק Sפעוכמו"מ tומיך,ז":י

רקמומעיקרוכטל'ימקח'ימסכמוכמ'י,מומוסוכמ Sכמ tגמקח"יטוכמכוי:יזכר tכומרר tומפ

סי'מכיממירעק"מו"מ tועי''יפוסקיס,ממכוקמכז'י tזימס"קרגזסי'ככמ'ייימזגחכוכ'יכמ,מגמן

מקחזגכקוס'יחכיכמרעק"מו"ח t(ועי'עמ:יעז'ימקחכמקייסכמממקחוכחזוריגול'יכוקח :eזגכג

כורגמיכ,סי'מוכמ:יזיכימחכ"מועי'עמ),עמ'גגרךכיס tירופס"זועי'מכמי,מזין'יומטעוח

t כ:יחזיר'יממווךחייכמעיקרוכטכזמסמ,מוחמוסי'כ"ממומכe: ,וכ'יכממגמןרקכטכמסמככגרו

'יכימ tפ'יסי'ק :eעכמרו"מ :eכמוכמרגן t'יוסיףכיט"מ tמייגכר:יגר"מ:יזיין(וגכ'כ:יחזירמייכמיכו

חייכין'ימקמ,ממכקייסיגכו:יכוקמכלוקח,מכוי'יי'י'ימקמכיטוכמס tזסי'עכגכלגמוכיסכזכרי

כסרסור).גר tכס tכ

גכממ tמעליוכקככמ:יקוכ:יכמכעכגללו :eלו :e:י:ייסטוריוס :eכרימסגימו Sעכמקחלמ'יטעומ:יימ'י .י



ע

טממובות .'

חיוכטעות,מקחו::'יוחופוסקזכ'יו::'יטוע'ינוח'יטעות,מקחז'יחיןלעילו::נחכחומ'יו::לפיגכו'י'י,

ו::חוזוחסעייג'יסייכו::וייעו::גתכ'יפוסקיסכזכויגטוע'י'יוח'יויחלח'יזעת,כו::יקולטוע'יוק

ו::חינסכימינוו::'יחחזו::וזיןכתיו::נו'יגיס,גפילטעותייייכין'יכוווותכגתכ'יכווויסגתכו(חחייג'יזין

מסמיוו::לח(מ'יוגזומ'יויייוו::וייוייפו::ויי"טעותייוקלזיןייייקווכחוייזיןיי'יכוווותכו::טומזגיויס

עליוקכ,ו::לחוזקת Sטענ'י'יפסקלכטל'י Sו::יולמיו::ת'יי'ייתגןזיןיפסקווחסזין,לזוןגללחותס

לפנינו'יניזוןו::fויןוכפוטחוזו),'יייזלטעותיי,ייכיןגותכיןחין :c'ינ"לככי'יייז::ומנ::וגגפיfוכל ...זין

כחזו'יתוכעתועגו::יוגזין'יחיוווזמיחחל'יו::ילמ'יו::גכולקונ'י'ימחווגתכיןחלחלקונ'י'ימוגוכין

זוו::וק'ימקחלקייס'יסגיסו::'ימתחנ'יגסמ'י'יתכיע'י,לזחות ::וי::וכטעות,פסייזמפני'יגסףחת

'ימקחחתלכטל'ימוגוכיזיו::חסחסוחו::וניסזכ'ינחלקו'יוי'יחונח'י,חתמ'ימחיול'יפחית

ו::גיוןכיקיסכומוויגוכ'יכגספ'ימוחזקת'ימתווגתוגחןפכגח),חוו::חוחכו::יעוו'ייח(גו::'י'יונח'י

כגלל'ימקחחחככטלחפו::וחי'יחונח'י,ו::יעוומ'ימחירו::יופחחכחנחי'ימקחכקייס'יסגימ'יו::'יקונ'י

יזבכ'יו'ימוגרחעכוזת'יחחו'יו::כימ'יעו::ח'יו::'ימחווגחגסומ'י'יחונח'י,חחכ'יחזיר'ימוגר'יחנגזוח

'יכעי'י.עכמוחו::

לון!_דובאברהם

ב

'יוכחרוגל,חכקחכו::וייח'יכיייכו::סו::כיטייח'יחכייזיזיזימו::ייגנזעמייחגרוירוו::כיספסייזבכיי

זייקינן'יחיזנחחכלזכמני'יס'ייימזייקי,לחזיינחכתוו::זיינחו::'יזיןזחףג,סייקיטסייכפחייו::
ומיימ .זכמנינוגייו::גן'יי'י'ירו::כייחו::כזכמנווחס'יוו::כייח,ו::וייחכו::סיווחסוכינוו::גייגוזייקינן,

'יזיןכחיו::לגכוזסעכמו::מומגככו::מוויו::'יזיןו::מןנרח'יגזורינועניו::כזור'יחכייזו::ס'יוסיף
עועוריסו::כמפוכחע"יכמעמזספגיע'יוכמנועו'יזייניס,'יחכזיייסו::כגכוזסועככחוגינוו::פועכיס

'ייחו::'י'יכג'יכמרותזחחגכמו::נ'י.כזכוו::טעוכטבכנ'יכזינסו::'יפסיזוכעייזעיייחחרכיייזעכ"יייז
'ינגוניס.כזכריועיי"ו::'ינייכ,'יכיייו::גחכוגמוזייקינן,ו::זכמנינו

כיייזזחין'יחנופ'יחז'יכו::סכסייקיטכסיי'יסמייעמו::ייגו::פזעמיחגרויווו::כיסכפסייזעייועוז

ו'יוכחעייייו::,'יזכו,ו'יוחכטנפסקגכרו::'יויזגחימכיייזח Sו::יחחוגללזכויולו::מועחפיכורו::חין
חוו::טע'י.כיייזפסקעכגו::טועןזכויעככ'יו::יכוכחעמוכזוןויו Sחיןועייג .גסוייסמו::'יכזרגי
ו'ימתווגתטעוח,מקחו::'יוחחחרכיייזעיייו::נפסקמחחרכחזר'י'יחיוווזמיחחחכבכו::'ימוגרכניזייז

'יזיןפסקחתככטכו::חיןחככזכו,'ייחתכיייזו::מע,כגןטע'יו::כיייזח Sיוומזכרי'יכייגעייי'יו::יכ'י
 .מעיקרוטעותמקחו::'יוחחחר"יייזו::ניחן

ו'יטבכוחגזיר'ימו::מו::חו::'יזיר'ימחחרטעוחמקחז'יו::חין'ימחווגחטענחעכ'יוסיףו::כיט"חו'יחכייז
כזיר'יטעוחכחזו'ימופחחח,'ימו::גנחחוממיכחגמחסןרו::ומ'יו::'ייחמגוחכחמ'י Sעכזיר'יחינ'י



~ 

ירושלים-דיופסקי

טעות.מקחז:ומיןוגגן

מקחמו 5עז:וויות tכרגמחסןומ:ו tר tמ 5וכמגדיר:וומ:ו tר tוכממרכמגרת t:ודיר:ו tכרמ:ווגעכ"ד

גקרקעומ:ו tר:וימ tגווכממרקרקעקכ:ומו 5ע:וגע:וימ. tגמוכדיר:ו tתמ tג:ור tמפ tמףעגטעות

גגגכקרקע tתמ tג:ור tמפ tמףעגטעות,מקח:וו:וודמיחקגמית,גקרקעומס tגרמ 5וכמגככיס

ר tמפ tמףעגטעותמקח:ווסודמיר tמפמי tמ 5וכמכטמכוסדיר:ווס tגרר tמפ tכממרמס.וגןדכר

גדיר:וומ:ו tר:וימ tגווכממרדיר:וקכ:וככיד"דוס":ו .כטמכוומ:ו tרמיכ:ו tגגסכדיר:ו tתמ tג:ו
טעות.מקח:וו:ומו 5עזסגמחסן,ומס tרמ 5וכמ

גמ tומעכותטעכותעודסיו tר tמפס, t"י:ויידכממר tמסגגמתמעו tגמגכו tסכי"ד Cממחרועוד,

ע"יכגתכ tכי"דג cפרוטוקוגעגגססתמור tמפמיוגגןסדין,כיתגפכי:ווכמ tכפרוטוקוגכגתכו

גותכ.מיכוממדוכיס tחדכריסומףכמגומס,:ודכריסגותכומיכומחסירגפעמיס tספ"ד

t וגרט"גידידי:ורמכיוכ:t מגיט"מt כטמותפי"כמוכמ:וכפתח"ח:ווכמרגטסי'ח"מ:ומכי"טייג
:וו:וכ:ו tגכגכידועמגסעכיו tי ftוומעותסועכיוחייכ tמ 5וכממוריןכן:וומ tכחזקתקרקע:רמוגר
טעכת tכרמ:רוע"ג .טעותמקמ:רו:ר tכטמכו:רדיר:רוס tכרר tמפמימס:ריי:ר tס tו:רוסיףטעות.מקח

דמימתג:רחזירחייכתטעותמקחסומ Cוסחגיטפסק:רקודסכי:רייד tוממחרמתקכגת.מיכ:רסמתווגת

 .מ:רמוגרקכג:ר t:רתיווו

ווייס.יהישע

הערה

מכקז::יסוויס S:יככממ"כמחריסדיוכמיע"יז::גימטדיוקי Pכפוכוווור rכחז::כמ:ידיוכימג:יבטוכמג:יגממגסכעג"ד,מ.
מוכגמריר rחורוג.קח(:ימס:יקוג:יככיו:ימוכרכיו:יי:יקממ:ידיוככיחז:::ידיווממחרז::וג:י,:י rמקר:ימ"מוכדוו,ור rכח

יוג.חווכמכיו:יומ:ידיווכפגיגו:ידיוככימומיכו:ימז::כגממ),ד P:יפנגככ:ימקחמדמיוייס pמכוס Pנ:יפחממקייסז:::ימקח
ק Pפככומר,פכביג!,כעו:;ומוגימומעיקרו,טעוממקחנטעגמר:י rנח qP:יכממו:;מונע:ימוכרכניוז::קנכ:י qPככקמ rז::מוח

 qPכממ S:יוכדיוז::גובענמ:ימנכנו),וכדווור rכחכימו Pי(ממ"ככמוכר:יקוג:יו:;ניוכדיוז::גובעמ:יכככ qמקקממדיו
ז::כמנגידוווק Pכפכומומרמיד:י, qP:יכימ Sכ:יוז::מיונמרמדיוכנימגרמ:ימסקממ,ייד Pנפכר rגז::כמכורמיוג.מווכמ,

 .כפגיו
 ;::ז:יז::ימוז::ניעודממומ:ימז::ג:יז::מיג:יחיטגימטעומז::בסז::כיט"מ Pוויי:יגר"י:ידייוידידיכורימממקנכמיגיוכעג"דכ.

ז::וג:ינקרקעז::יז:;.ימוז::כנגי:י,מופז::רמכקרקעז::גמכר:יחקכמימקרקעוז::מגיטעומ,מקחעוז:::ידידו,נגידווכמו:ימקח,
מממנטכמו rכז::טעומנטמנונעטמעכי:יכיז::וסמפז::יז::מיז::גמניידיי:יז::וג:יובסטעומ,מקח:יויוע"כנמככימ,
(עי'נטמנוכיוז::מ:ימפז::יז::מיפבומ:ינעטמקג:יוכמנטמנו,ריו:;וסכו;;מכמ:י,נעכומעסדיי:יז::קג:יכיוורוג.קח,
מקח:י r ::ז Pי" rממפכבמ,ניומייק.יקעז::כערכ:ימופחמוגי S:יחייוג.וס ;;גנ::זנמקוסורקכב).י' Pנ"ניעקנק:ייכומ
מוגמ:י.מכמטעוממקחכמומיונכונמעז::ייימנפמומגפחמנז::וקז::ווי:ידידונגידוומנכטעומ,

עכי:ימו Sז;יקרקעמדיוו:יייח S:יקעכ:יקוז::ימכעיכ:יונמ:י(וככיכמייק Pו Pי' Pו:י"ח Sמקרמי:יז:::ינמגומ:יכעיכועי'
ומכ"מ).כחכק,יז::ונע"כטעומ,מקחכוז:::יימיקיו Pע

א.ד.ל.



יאממינית

להערההערה

כי Pו"ככיכח Pכוקמחוכערכרומ:וו"כיוכיז:ו,ו"נני:וכירוןככיןקמחו"נני:וכירוןכין ""פכגיכןכז:וייר Pוכחכרח:ו
כ pמיוונו"ככיו:וייו:וון, p:ורחו" Pכפמטיו:וככ ,כווכרוןכמזורמ:וחין pוט Pפ P:וטו:ו,חממייכון pרחו"כי Pחמרי

כ pמיוונ pחומיוף PרגSעמ'מו"מכי P:ומוטעי' :ו:"(חמעיקרו:ומקמנניטוכמכוי:ומיוורומיחמכ:ומזיר:וממוור
 .כ:וככ:ו)כרורחיט ,מעיקרויח.כטכקמ .<Jי Pכקככ Pיח.יוורומיחמכ:ומזירמוור .<Jי

גולדשמידט,טוביה




