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תשונה

ער C ו:: Cע Cניתוכר Cזקמ,נ"מגמיעפ"י (" 51::וגרני"כממממו"רקנועמיגכרךכיס Cירופס"זע'י .א

ניזר, C ו:: Cמ::ווכר cכ(ס cכזריינומינוומנניך,יך 5עטוככוכומרנע::וייניכוכמו, 5עכתועכתכניתני( Cו

ונ::ונ::וכיטוכ ו:: 5רכמ,ומסימותיו 5יוכר cככס cכזרייננ::וס cתמ C ו::ונע::ויינניכ Cו::וער Cסכיטוכס 5רומס

ס Iומו 5עכתוע(תסיססזרסיר Cמס cכיוןזרסר,(מס Iונסנסס Iזכו,כס cכזריינמינומססנע::ויינ

ננכסי(נעכזכסזומסוכר Cמסזן Cכססייזר"נ Iמנסע"יוסף"ייזנריוועיי Cעיי"קמתסני,ממיכמ

כו Cי Cכיון Cימ,ס"ק Cוככ" 1סעייפזרסיי Iמנסע"ו"ע Cנמככ,מככ cומסימ 5::ווימ 5סו Cמס cתו cמ

 Cי Cנמקוסומפיכוסרנס,ימ 5וסוקימעמרקמככ cמע"פמותיו 5סומתתו cכמסוממוזרכפירותכות Iנסן

 .) Cעיי"נ,עטכתונותסריטנ"מכתנ Cוכמו(מכוכ,פירותכומר Cיוכמכמזרריסנכסיס(מכורניזס

זוקמ,נכתנ(סיותריכס 5וכר Cסכ C(נניסכיר cסמ ( Cסססכמסס Iנזרונכתנ Cמ::וכפי cזיזןונניזון

 .ומנניךיך 5עטוככוכומרכיר cסמיכוכנכתנססכמססיתסכמ cמכיון

מ(מסתוספתננייתעסכוססכיסכיר cסמ Cכומרנממנותוכר cכמיןנססכס,נכתנ Cמסכפיסנס .ב

מכיוןממנס::וככ,כופרנועת Cמזריינתומינסכיר cסמכפירתסע"מוכוכינכתנ,ו Iכססכמססיתסמס

C יC ע"מכמןc מעיזc סממכןc זריעכמזרככירC ותוספתכננייתנע"פוססכיססכתנ,ת::C סכC ,וכר

ע"מ.נועת Cנע cכ::וכיר cסמזריינמ"כ

 Cי(נתנע Cמ(מכממוןנממןע"מ Cסומסזיןיסוזסמסזרקר Cסגר"זרס Cנמונמעיימנועת Cנגזרו::ונס

I כסכזריכותC כסעזמתC נc ,מונעC כזריינרק::וומזינווככ ((ככממוןנממןמינוסעיימC רנועס)C ימות

C 15רעמימנונייקיעוריס (. ונC פינסגרי"מיעוריc טייןC עמיממנועות)C (נסמסזרקרכזרC עיימנועת

סימוכפירסטענסעכ Cמע"פ cמינמס,סימוכפירסטענ::וזע"יסתניעס,מת C(סכזריסימנועס Cס

ס C cמיגמסר"יזנרי Iכפי"ונימרסע"מ,סעזמתמכמ::ותניעסמינסנועס Cסכ c::ומזריינמ"מנמס

יסוזופיע(כתנייכ) 51סגרני"(כמממויירכוכתייי,פטיס cמכויונזנרי . Cעיי"סייו,פייגטויינוסרמנ"ס

C סגרמויירכC יייC זמס (" 51קמפc נמיע"מיקוסכמתור::וממרסC וכזרטמתכעווןזרטמת,וכככעווןכככ

נירורוס cמו(מ::ועז,מת Cיכזרי Cסומנע Cכיז"סנעריך 5cזמסנוע::ו, cכ 5מסומקסמנכקסמינו

 .כזרוזונממנות

זריינסיסכמעזותוכוכיסרי Cנועס, Cכזריינומקוס Cיסע"מכ cסעזמסנג((רק Cזיזןנניזוןונפ"מ

ע"מנועת Cומסכתונ,ססכסנכינממנותכתונעמיןסססכס(פיסרי Cסכ(,כופרנועת Cמפיכו

 Cייעיז .כזריינו Cיסמזריינסימסע"ממס,ורקכזריינוכזינטענסמין c ("יכמןסטענס,::וומ::ומזריינ
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גממונות

 ~ rע"מובעת Cכ~מחייכומס ,-950/0כוקמוחנטכמופן~עייממת Cמכחימינוכיו C~מ~וי r ~ Cכנרון

ייע. 5וייכפיו~", ~ rמיןמוניו~כפיו~,~טענ~

מ 5ונמכרוקקת rכחנחכיווכיתכיו C~מכ:רפסחיסגמיעפיייגסעיי rתנסיימוייחוייע Cכפסקג.

c כמקוסומפינוטעותמקחומינונכרוק~ו::וכוענכרוקמינוC ככורקיסC כ,וC עו~ומו~ 5מ~ויC ~. 

זסייקכמג"מ ~::וק~וכרוק.י~י~ Cכ~רימו~תנ~~ומינ~כריק~כו Cנויו rנ~חויך 5רוייימוכומיימ:

מ~ומייכקייס,ו~מקח~רמיסמןכומנכ~~מקחכגוףו::מינומוסרככפסק ~סעייוככסייכחויימר~מ

מפינוו~כמ~תנ~כנממייויר~תסוייינכן,~ריןרכוככנ~מ ,~ו 5כמני~רניחמנומו~גמיכמןויך 5

 ~ rרגמווכתנמי~תנ~ Cרמייוינמימוינו 5מנמרע"כ rסייקחייסכמקוווכתכקייס.~מקח~תנ~

נמ cמייויס Cוכרוק,~ומ C Cכפיוונוממו c~חנ~ Cכונתויינ 5ועכ~פוייח, Cוכמייטעותר~ויוט Cפ

כ. Cיי Cומ~ ~ C~ק Cמ~חייסכמקוו Cועיייי . Cכפיוונוממו

מ 5ונמכרוק~כית Cנוממו cמנמ Cמפווכתנמיכיוות C ~~תנ~נממפינו cחייס~מקוורכוינפימ 5נמ

c נוניכרוקמינו,r ו~ 5רממתc ,כ ~"~רונומ~ .טעוח~ו::כיוותו::נ~מקח ~י~מניC כיוותC עני~נכחכ

ו~יינומנתיי,"ענון cכננכחובנממסגסכיווח Cכנתנמיסכיס Cנח ~וrח~סעיפיכנמפווטחrו~

~סעיפיסקיוסומי .~וrח~סעיפיכנכקיוסחנוייסכיו cנ~כיו C~מו~סכמתכוו cנוכו C ~ר~סכמת

C ~וrנמק!רמונמ~כין~חיכוקכימוכויסקמחכמי(ומחרטעותמקחכגרומנממונמ~כגרווקמינוכח

ועותמו 5ונמיפותכפגכייכנ~ Cכמכרממוינןקונ~, c~חפןכמיכותמוכמחיו~יינורמונמ~טעות,

קנ cמכמיר~טעותמכנ~כויו~,תנוי~~נתמנ~כירוקרכמונמ~~מוכו,ונמובנחוזויכונ~נוקח

~מקחרכמקייט~ומ,מנוכיכיןו~נפייממ. 5ס Cרוכ~כרינמטעות,מקחמיקוי~חפןי~וי rכמוומנין

מת rעייינכטנ~ומיכונובחrוו~נתמנ~מס cמנמחנ~מקחכמונמ~מייכ Cמומובטנ,כטנו~ומחנמינו

כרוקקת rכחכיתכמכוכרפסחיסכגמירנסתפקוו~מועו.ר ,קוקעותנעניןנפיימועור~מכיו~,

ונכמוו~~נמכו,~חפןכמענתטעותמנמוזמין cמע"פטעות,מקחחו::יכמינכרק,נמ cמ 5ונממחמן

~תנמינתקייסנמ cקניןכוכנס, Cייי Cוכרפוכרוק,~כית Cכ~תנ~רמייויוס cמ~וממונמ~,מנממינו

 .כרוק)קתיי rייכחמכוו cמנממנתענון cכנממורנמוס cמ~ומ~גמיוספקטעות,מקחמיקויורמי

 ,~ rכתנויר~מקחרעתגינוי~ויכחrו~ ~ rסעיףכתיכתס 5ע Cועועמיכווייווו::ניספסיירעייועור

כפונכתנמי~תנמיריניככנ~תנ~ממייכ~מקחמכטנ~תנמיומיןrויינ: rוסיי~טווייכ cמככככ r "~ו

ו::מומוכיוןמנמנ~תנותמפינו 5מייי cרכו Cיומי~ו , rמכ~עייכספותי Cפיוו cכמ~תנמיספטי cמככנ

c פויוכתכוכו.'~תנ~כמינו~ויינמוכוכןנרעת~C ר:כסעיי:רc וכייפיינ~תנות,מפינו 5מיייc C 5מייי 
כככ~תנ~נמ cכמופןמףכ"כ Cמותגנסייחויימנכויייקויית Cכויעוייןעייכ. .פטיו cמככנ cממתנמי

~ויין cמייוגס~ניינ~טוורכויו::סו~כימ~ענין,ו::סמrוכוכיני~סרריס 5 ~ו::עו::וכ~סכס Cמנמ

נ~תנותויכין 5רעתגינוימין cכמקוס~יימכפונתנמיויימכעירכי :rויינ~ויייף)מרפיכמ(רףין Cכקרו
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