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נושאהדיון
א' קנה מב' מכונית מסוג  G.M.Cספארילפי מחיר שקבעו ביניהם "הכולל ערכתגז" ,כשחלק
מהתשלום שילםבמזומן ,והיתר בצ'קים מאוחרים למשך שנתיים .בהסכםביניהם נאמר שחב'
ג' תממן אתקניית הרכב ,והרכב ישועבד לחב'ג' עד לגמר התשלומים ,ועדאז חב'ג' אחראית
לתשלום אגרת הרכבוביטוח חובהנמעין הסכםליסינג).עוד נאמר בהסכם המכירה והרכביוסב
לגזתיקני מורשה ורבנקודתי",וכי המוכר ישלם לקונה עבור רכב שכור ו/או רכבחילופי עד
שיקבל את הרכב המדובר .כמה שבועות לאחר מיכן כשהקונה לחץ על המוכר לקבל את
הרכב ,הפנה אותו המוכר למוסך ששם אמורים להחליף את מתקן הדלקלגז ,אך שם התברר
לקונה שטרם התחילו במלאכה משום שקודם כל יש לתקן את המנוע .טוען המוכר שהקונה
לקח את המכונית מהמוסך כמו שהיא ,אך החזיר אותה כעבורזמן קצר למוסך ,ואמר שאינו
מעוניןבה,וכןהודיעגם למוכר .הקונה אף דרש ,במכתבע"יעו"ד ,את כספו בחזרה בתוספת
פיצוי על הפסדים של מניעת הריוח .המוכר הציע לקונה לקבל את הכסף המזומן ששילם לו
ולהחזירלו את הרכבהחילופי והואגם תובע שהקונה ישלםלועלנזקים שעשה ברכב החילופי
ועבור שכירות אותו רכב .הקונה עמד על דרישתו לתשלום עבור מניעת הריוח ,ולא הסכים
להחזיר את הרכבהחילופי ,ומאז מצא המוכר קונה אחר לרכב ,אך לא ביצע העברת בעלות
לקונה החדשבגלל שלא גמרעדייןעםא' .המוכרטוען שאםא'יעמודעלכךשמעוניןבמכונית
גם היום ,הוא יחזיר לו את המכונית ,אךעליו יהיה לשלם את התשלומים שהתחייב עליהם
שטרם נפרעו .המוכר מצהיר שמוכן גם לבטל את המקח ולהחזיר לקונה את כספו ,לאחר
שיחזיר את הרכבהחילופיוישלם עבורהנזקיםודמי שכירות של הרכבהחילופי.
הקונהטוען שלא השתמש ברכבהחילופי אלא בשבועות הראשונים משום שלא היה לה טסט,
ולא עשה בה נזקים ,ואינו חייב לשלם עליה דמי שכירות משום שהיא נמסרה לו כחלק
מהעיסקהעל המכונית שקנה .לעומת זאתעיכוב מסירת המכונית עם הגז גרםלו הפסדים של
מניעת הריוח ,והוא תובע אותם מהמוכר.
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ב

עלענין הצ'קים שנתן הקונה למוכר ,נחלקו הצדדים אם נפרעו בחלקם או לא ,והם נתבקשו
להביא אסמכתאות לדבריהם.

פסקדין
א.כיון ששני הצדדים הסכימו לבטל את העיסקה ולהחזיר את הכסף ששולם ,העיסקה בטלה,
ויכול הקונה לומר למוכר קח את המכוניתמהיכן שהיא נמצאת ,והמוכריחזיר לקונה את הכסף
ששילם ,בניכוי דמי שימוש על הרכב החילופי ,שלא היהלו וטסט" ,במשך ארבעה חדשים.
ביתהדין קובע סכום של 200שייח עבור השימוש ברכבהחילופי .הסכום שעל המוכר להחזיר
לקונה הוא  19.800ש"ח.
ב .התביעות ההדדיות להפסדים שלמניעת הריוח ,נדחות.
ג .באשרלתביעהעלנזקים ברכבהחילופי ,עלהתובעלהביאראיה שהקונה עשהבונזקים .אם
אין לתובעראיה ,יש לפשר בתביעהזו במקוםחיוב שבועת הנפטרין.

( )-אברהם דובלוין,

אבגד

( )-מרדכיאייכלר

( )-שמשון גרוסמן

השאלותלסיון
א .הסכםליסינג ,מהו.
ב .התחייב המוכר להתקין בה גאז לפני שימסרנה לקונה ,למי שייכת המכונית לפני התקנת
הגאז.
ג .נתן המוכר לקונה רכבחילופי עד שיקבל את המכונית שקנה ,מהדינו של הרכבהחילופי.
ד .האםחייב הקונה להשיב את הרכבהחילופי למוכר או שיכול לומרלו הרי שלךלפניך ,קח
אותו מהיכן שהוא נמצא.

תשובה
א .מגדרת עיסקתליסינג ,נתכ6רסכס'"ככירות וכקלס" עמ' 159כזוסי6ככירותפינכסית ועיסקס
מסולפת טכס מטתתפיססטוכר,סמטכיר,כזו חכרתסליסינג ,ומפקסגכם .סטוכרמעוניןלרכוס 6ת
סנכם ססמפקמקיעלמכירם ,קולס מהחרסביןלו מקורותמימון סו6פונס לחפרתסליסינג .סחכרס
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רוכסת 6ת הנכס מהספק ,ומסכירה קותו לפוכר .כך מת6פטר למוכרלהסיג 6ת מנוקטו .מטחינה
כלכלית חכרתהליסינגקינה bShתכרתמימון,הי 6מממנת 6ת העיסקהמרין הקונה והמוכר)לבין
הספק .ממתינה ממפטיתים כ6ןכתיעסקניות מונות :עיסקת מכר (העימקהטפין המפק לחברת
המימון),ועימקתמכירות(העימקהם3ין חכרתהמימוןלמוכר) .חכרתהליסינגקינה קטורהלמוסכר
כלל,והיק רקמממנתקותועכורהסוכר.
כנידוןדירן הומכםע"יה5דדיס סח'3ג' תממן 6תקניית הרכב מכ' והרכב"ימוע3ד" לה עד גמר
התטלומיס.ל 6נקמר סהרכככבעלותהומוטכרלקונה עדטיסייס 6תהתטלומיס,כמו כהסכםליסינג

רגיל hSb ,רק סכרכם מטוע3ד לה ,כלומר ,מהחכרה "מוכרת" 6ת הרכב לקונה 6ל"6הרכב נם6ר
ממועבדלהעכורחו3התמלומיס.ומ"מ,כמו 3הסכסלימינג,גסכ6ןהיתהעיסקהממולטת3ין'6לסין
חכ'ג'ודין חכרתג'לכין .'3כלסרכיחםלקונה ,המוכרל6היה-כחלקזהbSh-סרסור3יןהקונה
לכיןחכרתג'.
ו6ףממכוניתהי 6ד3רהמיטלטלטמדרכנן6יןכסףקונה3ו ,מ"מבימינוטדרךסותריהמכוניותלקנות
ככפף ,קנהמדיןסיטומת.6
ב.התחייב המוכרלהתקין 3ה מערכתגזלפניטימסרנה לקונה ,כלעוד ל6קייס המוכר 6ת תנקו
ומסרולקונה,ל 6חל המקח,וכמהסכימוה5דדיס לבטל 5ת המקחולהחזיר 6ת הכסף סמולם6,יןכל
מניעהבכך6 ,ףל6מי מפרע.ו6ף 6סחל המקח3ליהגז ,והתקנתהגזל6היתה 6ל6התחייכותסל
המוכרל6חרהמקח ,מ"מכיוןמהגזל6הותקןכה,זכותוטלכל6חדמה5דדיסלבטל6ת המקחמדין
טעות,וכודריכטלהמקחמהמכמתסניה5דדיס.
ג.כיוןמהרכבהחילופיניתןלקונה"עדסיקכל6תהמקונית",דינהכטלילהול6כסכירות,ו6יכוחייב
לפלסעליהדמיסכירות .עלנזקים 06היו,חייב המוכרלהוכיחט6כןקרו 3הנזקיסכמהיתהכידי
הקונה,ם6ל"כיכולהנתבעלהיפטר3טכועתהימת,וכנהוגככתיהדיןמפמריןכמקוסחיובטבועה.
ד.הריכ"טסי'נ3והתטכ"ןח"6סי' 60נחלקו 06חייבהמומרלהחזירהפקדוןלבעליוכמעלוללהפסיד
כתו65המכך.הרי"3םפסקטסינוחייכלהחזירלהעליס,והתט"3ןפסקטמ6חרטהכעליסלפנינוותובע
החזרתהפקדוןמיידהמומרלקייסמלות הסכהכפי סק3לעלעלמו אטעהמקפל 6תהפקדון ,והחמם
סיפמידכגללזהקינופוטרקותומחוכתולהחזיר 6תהפקדון.ועי'סו"ת מהר"מלובליןסי'י3טהכי6
םחיוב הטבהבטומרנחלקוק5וה"ח ונתה"מ לדעתהט"ך .הק5וה"ח
דבריהריכ"ם.וכעיקרהדין 06י
סי'פו O"Dדוסי' ק5ח ס"ק הוסי'ט  6 O"Dכת 3טטומרקינוחייכלהחזיר הפקדוןלכעליס ,וה3י6
ר6יהhonדפסקהטו"עסי'טמ6דנכסיטומרל66טתעכדbbhמסעתפסיעה,והנתה"ממי'פו6O"D
כת 3כדעתהם"ךמהמומרחייבלהחזירהפקדון ,ודחההרוייהמלהק5וה"ח,וכןהכריע3דכריחיים
דיניטו"נמ"ז6.ךעי'נתה"מבהקדמהלמי'עווכמי'עו6p"Dדכפקדון5"6להסירלידהאעליס.ועי'

ד
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יסי'רלג6 .ךעי'חי'סרי"סכ"מלהכ
קמרייוסרח"כסי' קנגועטרותחכמיסם3ועות מסוערךמ
מחילקכוסכיןמ"חום"םלטובלומוכר,מדוקקס"הום"םמהיוכססיסרקלסמורוע"כ6יןעליססהיום
הטכסלכעליסS~h ,סובלוסוכרמקכלו~f'hזכותכחפןוזכותזוחייכיסלסטיכלנעלים,וכ"ככדגרי
מלכילולת"ססי' רעת,ועי'מו"תכיחמלמסיו"דח"כמי' קפכוקפג,ומו"תמו"ממסדורך  6ח"6סי'
קסגטתילקלסיפך ,דכם"חום"ם דל 6קנס מתפןומחזיק כמלתכירויםעליוחיוכ ססכס6 ,כלמובל
וטוכרסקנהזכותה"תממותכחפן5יןעליוחיוכסמכםלכעליס.
וכנידוןדירן6ף 6סככרנתחייבכהסכתםלכעליסכגמרסעכודס,כדיןחיוכססכסמלטומריםלדעת
סט"ך 15 ,לדעתסחי'סרי"סכיוןטסיתהלוזכות ממתממותכמכוניתוע"כנתחייכ כסמכתס06 ,טוען
ם6ינותייכ לססיעסלירומליס מטוס מעלול למתפס נוסגכלי טסט ,סדכרתלוי כמחלוקת סריב"ם
וסתטכ"ן,דלפי דעתסתמכ"ןחמםזהקינופוטרקותומחיוכססכסלכעליס6,ךלדעתסריגתםכזלופן
כזפקינוחייכלהטיכסלביתסכעליסbibיכוללומרלוכ6וקח 6תסלך ממקוסהנייחס.ויכולמסומר
יכק5וס"חם6יןחיוכסמכסכטומריםכלל.
לומרקיסליכסריכ"ם.וכןיכוללומרקיסל

אברהםדובלוין.
ב

.5ככלמהלךהד"תדברוס5דדיסעל"קנים",ול6על"מכירות"(וקוליממוסדרוכממכירותכקרן מס
כקורסכזו,ויט לכרר) ,וככר קנס ממם 16 ,ממוס סיטומת 6דקונסגסדמלכ"ל ,כ"מכ6ן"61 ,כקריך
רסיסדיטטענם ממספקתלביטולמקח,וכלזמןמיםלנומפק,וממוכרממכיסלקיים ממקח6,י6פטר
לסו5י 5ממנו ממעות מקכלככר,דים  opfnטסמכרקיים,ועודמסיסעליולהחזיר סרככמידולקבל
5חר ,כטענתממוכר.ו6ףטסמוכרעדייןל6התקיןכס 6תמגז,חלמקניןעלממכוניתכליסגז ,דס5
סטלדקייסוכל5כיזרייסו,וגסממנועקייס6 ,ל6טכנוסףסתתייכסמוכרלמתקין מערכתגז"6 ,כים
כ6ןקניןעלסמכוניתועודמתחייכותעלמערכתסגז,ונתכ6רבסי'רטו ד6ס 6מר קרקעודקלים6ני
מוכרלך דסמקחקייס 06קנהלו,ול6גרעמקני 6תוחמורדקנהמחכה,וכן 6סירקהלמחזיקכרככ
כמוטסו6ודקייכול רק סמוכרחייכלח"כלמנות6 .ךכ6ןדטניהסמסכימיםלכיטול מקח5ריךקנין
מחדם.
םלעיין 06זסטענס סמספקתלכיטולמקה
כ .רק 05יכוללמוכיתמל6מופקלוסרכככזמןהמדוכרי
כלזמןמלסמיהתנקיכפול ,כפרטמסריקבלרכבחילופיעדמזמןטיקכלסרככ.וזוריךלעייןכמסזמן
נקרץל6מכירדגימתבזה6ומדנ6דמוכחויוכללמטלסמקת.
ג506 .יןלנור6יס ם5ודקת טענת מלוקח לבטל סמקח "6כ למס מל6י5טרך לבלססכירות על סרככ
החילופי ,ה 6ל6ניתןלו 6ל6כגללסקנס ס0פ5ריוכרגעטחוזרבו(כלי טענס מספקת)י5טרךלבלס
למפרע6.ך טמ 6נעמסגזלן למפרעול5י5טרךלמלסמכירותרכלסגזלניןממלמיס כמעתסגזילס6 ,ך
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06ממוכרפרע"6כי"לדנעטסממילךמוכרלמפרעע"יכיטולסמקת,וממקכןימלסכמ"ג,ועי'סיטכ
כנתס"מסי'רמ5ס"קתוס"קט,ולכ6ורססנתס"מ מסתפקכוס"6,כמספק6י6פמרלחייכ6,ךיתכן

ןלפכרככס"געלמלק.
דמןסנכי
ד.ומ"מ סג6כ"ד
דלין5ריךלסתזיר סרכככמוכלטימר ,סל 6לכ6ורסזססיסתנקי כע"פ
מקלבילטאסי
מיחזירסרככו6זי
מפ6ריו6ך 06סמוכרפסעכ6ןכוסי"לדכטלהתנקיול6קריךלמחזירסרככ.

6ךתליץ 06נעמסמוכרלמפרעכמ"געכ"פכפסיעתסמוכרלכ6ורס %נעמס6.ךככללס6ססיסכ6ן
חוזס16כתימתססכסקריךכדיקם 06ל6כתוםמסכלספרטיסכוס.ועכ"פנרמסעיקרכסחי'סרי"ס
דכמכירותיטחיוכסטכםוק"וכניד"דהכליוםסוסספמדוסמסכירסו6כזלופןמלסיטונ6ותודקידעתם
מסממכיר ל6יכול לרדוףהחרי כל סוכר ,וכמ"גודהי סטוכרחייכלסתזיר גס לסטו6לומטיפוכיח
סלמס ,רק מחמת טענת חטם מפסדכיוןטלין טסט כזסיל"עולצרר 06זס טענם 16זס כ 6מכח
פריעתודחיסלומידלסתזיר כרגעמידעם6יןלו טסט ועודדסרי סו 6נסע גסהחרי מנתפס "6כ
לעקמולacn6למפסדיל"ע 06יכוללטעוןטענסזוכלפיסחיוכסתזרסמלווממקתליהכמססספמד
כלסמתכן"51ע).
מיכוללסיותלוכזס(קוליעדחומםחיי
שמשוןגרוסמן.
הערות
.6מגיוןקסקונסקנסרככקיוחקןעליומיתקןגז,וללגכל6צוחקןגז"6,כל6מלעלייןתקנין.
כ.כמקירחסלככהחילופיל6נזכרקוהכקכילוח,וממיללןזסכק6ילס,וסחזרס מסמקתסיתםמלליחול6בפקיעתסקוכס,
גסמקונהלרץלהמזיל המקחולסחזיללומהקסילס,וגססנווכר לפקכןfisfi,אכל 6מלמנסתונעכקףמתקני,וכל6חד
כופרכחכיעוחקלהקני,ולכןכ6ולכי"ל.
4פ*ד.ל*
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נו17אהדיון
ראובן שמכר מכונית לשמעון וסיכמו ביניהם שיחליף המוכר הרכיבים בכדי שיוכל הרכב
לנסוע עלגז ,ולבנתיים נתן לו רכב אחר שישתמש בו הלוקח עד שיעשה התיקון הנדרש,
ועכשיו חזרו בהם.
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השאלותלדיון
א .האם קנה הלוקח גם את החלקים הנצרכיםלתיקון ,ואע"פשאין למוכר חלקיםאלו ,חלעליו
חיוב לקנותם ולספקם ללוקח ,אושאינומחוייב לספק דבריםשעדיין לא קנה.
ב .על הצדשאינומחוייב להעמידלוחלקיםאלו ,האם חל המקחאו שכולו נתבטל.
ג .האםחייב לשלםעל משך הזמן שנשתמש ברכבהחילופי.
ד .בתביעת המוכרשיחזירלו הלוקח את הרכבהחילופי ,שטוען הלוקח שהשאירו במקום רחוק
כיוןשאין לרכבזה טסט ,האםחייב הלוקח בזהאולא.
ה.וכן בטענת המוכר שהלוקחהזיק ברכבהחילופי ,והלוקחטוען שלאהזיק ,האםחייב אולא.

תשובה
אb"oD13 .עלכתו"עסי'רטסעי'1ס3י6תמוכתתם"3ן,ומעלס~ינ6מ6סמוכרדכרמקינוכרמותו
וקיןמלוילקנותו,ל6תלמקנין,ו6סמ5ויול6מלויסדררתלוי כמחקקתסרמ"3סוסר6כ"דסמוכךבסי'
טלוודקלים6יןלו ,טסרמ"3סס"לSnaסמקת
רטז,סנחלקוכמוכרלחרירו קרקעוסנידקליםוקרקעי
עלסקרקט6,ך6יןממוכרמחוייהלמעמידללוקחדקליס,וסר6כ"דמ"להקפילוטליןסדררמ15יכלכך
מחוייבלקנותולספק ,ו6סל6סיפקו 3טל סמקת6 ,ך  06סדכרמ5וילכל3וד6יחייכ ממוכרלקנותו

לספקוללוקח.
ולכ5ורסלפי"זכניד"דחלסקניןגסעלסרכיכיססנוספיס,מסרימקוילקנותם6,ך3פת"טסי'רטסכיך
מחלוקתספוסקיס3זס,מסם"ךועודנקטולדינךמגסד"רסמ5וילקנותו6ין סמקחחל6ל6לעניןמי
טפרע נלכד,וכןס3י6נמי 6תדכרי סרעק"3 6תמוכססי' קלד ט6ע"פטמלטון ממחכרנרפס מתל
סמקחמ"מ6פ"רלומרקיםליכסם"ךס6יןחלסמקח.עודסכיךסחורבוס"3יכמד"ס,ופסקכסיטך
ן סמוכרמחוייכ לספקחלקים6לו D"Sh1
מקפילו דכרסמ5ויליכ6 6ל6מי מפרע.ולפי"זכניד"ד6י
כמלוילקנותס.
ב6.ךמ"מכיוןטל6חלסחיוכוקינומחוייכלספקמלקיס6ל ,1נתבטלכל סמקחול6קנסכלוס,כיון
הסיסכ6ןקנין6חדעלסכל,וכמוטכת3כפת"מסי'רטזס"קככמססנתס"מועוד ,מרקלגנידקליס
ימסכ'דכריסנפרדים35 ,ל3דכרטסותקנין6חד 06ל6חלסחיוכל6חלכלסמקח,
ניתןלסמתפק,כ
ולכןכניד"דטסויקנין6חד,טעטסקניןעלרככממותקןכוחלקים5לו605 ,יןחייטסמוכרלמפקסל6
קנסכלוס.
ג.כנידוןסמלימיbn~bכערוךסטלחןסי'רלבסעי'כגטכמ3טלסמקםמיידלבלסעכורסדררמחילופי

ממונות

ז

מסריbSסיסנותןלוכחינס רקכעכורמחמםלמכורלו,ועכטיומבטל ממקחיו65סהו6נפנסכעכור
ממתנתמעותיומסיוכנתייס56לממוכר,וזמוחטםרביתכמכו6רכממ"עp"oלגוכטו"עסי'רזסעי'י,
"61כמיינלפלסלוכלמסטנהנסמסרכםסמילופי.
ד.כנידוןסרכיעי,לכ6ורסמ5דטמירהסו6פטורטהריל6ט6לh~bעלדעתפהמוכרימכורלורכב
6חר,וכיון הכטל ממכר נתכטלססם6לה.כמנס גס 06קינומומרסיסניתןלדוןלחיינו מ5דמזיק,
עפ"ידבריסנתה"ממי'רלכמ"קיסכל6דס ס%קמחפןממכירוומנימוכמקוסרמוקנחמככמזיקממון
תכירווחייט.מ"מכ6ןסו6פטורמסריכלסםיכסמסרכככמקוסרחוקb~oכקסמתהמוכרbSt ,עסה
טסט,ו"6כפטורס%קח,וכמכו6רמסכנתס"מם6סקירעסדכרכמיכתסכעליספטורסטני.
ה.והכי ם6רטענותיובקינןמוכחותקינויכוללחייכ ni11Soהכופר נסס,וקינויכוללתפוס ככסף
סמונם1b5bכיobכמכועס.
לכןמלטרף6נילדעתוטלסר6כ"ד,היחזירהמוכר 6תהכסףוינכס 6תדמיסמימוםכרככמחילופי,
ולגכימ6רטטנותנזקיםיטבופטרםוולגכיתכיעתסנזקיסהנגרמוללוקת,פטורסמוכרדמויגרמך).

מרדכיאייכלר.
הערות
.6נובה7כני7"7ל6היהקניןע(מכוניתעםג1עלכחגז6ל6קניןעלהמכוניתכמוקסי,6כחוקפחהתחייכותעל מעלכח
גז ,קהול לכלהנ51וי,וההחחייכוחחלה,וכלמנילוןככזי' לט ק6מללקון מגלעל לגל~fisסיסלו6,בלכ6ןע5יכר~fis
היהלו6מרלקוןהתחייכות("הלככיוקכלגז",לזהלקוןסחחייכוחכנסוג,וכתחילסהיםקנייתהרככוכח"כהנכיסכקנין
יל6כללךלזה.
קיקלוגסקעיפיהתמייכוח),וכפרט 06זהנהוגנךי"ללקונהלהרכהלעותגס מטעםקיטומת,6וה
עכ"מג
כ .מק"כקרינוחייבלהקיכהמסוגיההחילופיתלכעליסגביןקנה מקחונחכטלמחמתמום,נלקהיפ
ויומה7,נ6ן נעקה
עליוקוברלמפלע06 -נחכטל סמקחכפקיעתהקונה-וככרנקחפקנזההנחה"מ 06יקעליוחיובקמירה,ויתכןקחיונ
החולהיקעליוגםעלה75קטיןעליוחיוכיקמירה,יחיוכסחזלסכקוכרקינורקמלינ ס;מירה,ויל"ע.
ינסחיובהיקח,וע"כיקלפקרקלי;
ג.ומק"כקיטלפקרכעניןתכיעחהנזקיםקטיןסמוכריכוללסוכיחס,נלקה עלמקו
כמקוםמקבועה.
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שמשוןגרוסמן.
תשובהלהערה
ןההתחייכות5וק
מ75די
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קמנסגהמרינה6פקללקנות
6פוסקים7זה רקכלינוןלמלכוח6כמכותר כלחה"מקי' ר 6ס"ק 66כלכגל מקוס
וכן רעק"6מוכךבפת"חסי' לט ס"קי
מנהגסוי רקחיוכולכןכקנ1חלוזהלזהניוחלסחובוכטלהכזכירה

מרדכיאייכלר.
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הערהלהערתהגרש"ג
ן הגל"קגלוקמןקליע"6קהקניןהיםעלסמכוניחכמוקסי,6וקילוסחקנת מערכתמגזמיחס רק
ל6קכלחירעתוקלהליי
מתחייכותנוקפתעלהמכר.לענ"להקונהקנהמכוניתעםמערכחנו,ומעלכחהגזהי6מלקמסמקת.ז6תועול.גסממנוע
ימנועוכליגז?ומהקלייקמלקוןסמוזס "הלככיוסכלגז",
קלסגוכוניתסיטעעוןתיקון,ועלמהמלהמכר,עלמכוניתכל

ל6הכנחיהדיוק.
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