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לדית ממונותולבירוריוחסין

תיקוןבכת"יבחווהמורפשסטנדרטי
כשאחדהסעיפיםאחריהתיקוןסותראותו
תיק ממונות מס' -198סא

נושאהדיון
הרב א' השכיר את דירתולי' עפ"י חוזה מודפס סטנדרטי והצדדים הוסיפו בו הוספות בכת"י
רחתמועליו .בין ההוספות :בסעיף המפרט את מחיר השכירות ,נכתב 6508 :לחודש כולל
ארנונה .בסוף נוספו עוד כמה סעיפים ,ובהם ,שהמשכיר מרשה לשוכר להרוס את הקיר
המבדילביןשני חדרים בתוך הדירהכדי לחברם לחדר אחד (השוכרייעד את המקום לכולל
לאברכים ונחוץ היה לו מקום מרווח ללימוד) .בין הסעיפים המודפסים המפרטים את חובות
השוכר נאמר שהשוכרחייב במים ,חשמל וארנונה .וכן שהשוכר מצהירכי קבל את הדירה
במצבתקין ,ומתחייב להחזירה בתום תקופת השכירות באותו מצב תקין כפי שקבלה למעט
בלאי הנובע משימוש סביר .טועןא' שחוייב לשלםלעיריה סכום של למעלה מחמשת אלפים
ש"ח עבור ארנונה שהשוכר לאשילם ,עוד הואטוען שהשוכר קבל את הדירהמסויידת ,וע"כ
הוא צריך להחזירה מסויידת ,ובמצבה כפי שהיא כיום אינה ראויה לשימוש ,כמו כן טוען
שעליו לבנות מחדש אתהקיר המבדילביןשני החדריםכפי שקבל.
משיבי' שאמנםהסעיף המודפס בחוזהמחייב אותו בארנונה ,מ"מ הוסכםביניהם שהמחיר של
6508יכלולגם את החיוב שלו לארנונה ,וכך נכתב בכת"יבסעיף התשלום של השכירות.ואין
סתירהבין הסעיפים ,שאמנם חוב הארנונה מוטל על השוכר ,אך החוב הזה משולם לבעה"ב
בתוך תשלום השכירות .א' מודה שאמנם הסכים בתחילה שהמחיר של  6508יכלול את
הארנונה ,זאתמכיון שבאותו זמן לא היה כלל חוב ארנונה על דירהזו מפני שהיתה רשומה
כחלק מדירה אחרת ,וכוונת התוספת "כולל ארנונה"היא שכלעודאיןעל הדירה חוב ארנונה
אין השוכרצריך לשלםעבורה ,אבלהוסכםביניהם שאםתטילהעיריה חוב ארנונהעלהדירה,
יהיה על השוכר לשלמה .לטענתו זה פירוש הסעיף שאחרי זה המחייב את השוכר בתשלום
הארנונה,היינו אם וכאשריחול חוב כזהעל המושכר.י' כופר בטענהזו .לדבריוהיהביניהם
מו"מ על מחיר השכירות ,כשהשוכר רצה לשלם רק  500$והמשכיר דרש  ,700$לבסוף

קצ

פסקידין-ירושלים

התפשרועל  6508שכללו כאמורגם את החובהכלתי מוגדר שלהארנונה.
עודטועןי' שאםהיהא' תובע ממנו את הארנונהבזמן שקבל את הודעתהחיובמהעיריה ,היה
י
' משע הנחה של  90%בתור עמותה של כולל ,וע"כ אינו חייב לשלם את מלוא הארנונה
ששילם במקומו המשכיר.א' משיבשהודיעבזמנולי'עלחוב הארנונה אךי' התכחשלחיובו,
וע"כ לא נותרהלו ברירה אלא לשלם זאת במקומו.
על טענת הסיוד במושכר משיבי' שכששכר את הדירה היה צריךלסייד את המושכר מפני
שלא היתהמסויידתכראוי ,והואאכןסייד אותה בזמנועלחשבונו ,ע"כ עתהאינוחייבלסייד
אותה שוב .למרות זאת הוא מוכן לחזורולסייד את הדירה שוב ,אםיצאזכאיבדין מתביעת
הארנונה.בעניןהקיר המבדילבין החדריםטועןי
'שכיון שבחוזהנוסףסעיף המרשהלו להרוס
אתהקיר,אינוחייבלהחזיראותו.
במהלךהדיון ,טעןי' שבתקופת השכירות סבל מקלקולים בדירה שלא תוקנו במשך כמה
חדשים ,וסבל גם מהשוכרים בדירה הסמוכה ,השייכת אף היא להרבא' ,שהם היו פועלים
תאילאנדים שהתנהגותם הפריעה מאד להרבא' ולכולל שלמד במקום .על טענה אחרונהזו
השיב הרב א' שאת הדירה הסמוכה הוא לא השכיר לתאילאנדים ,אלא לחברה ישראלית
המעסיקה אתהפועלים ,והחברה שיכנה במקום אתהפועלים ,ולכן לאעליוהתלונה.

פסקדין
א.התביעהנדחית.
ב .מקבלים את התחייבות השוכרלסייד אתהדירה.
נ )-אברהם דובלוין ,אב"ד

נ)-יהושעווייס

נ )-שמואלחיים דומב

השאלותלדיון
א .תוספת בכת"י על בבי חוזה מודפס סטנדרטי ,כשאחרי הסעיף המתוקן יש סעיף מודפס
הסותר אתהתיקון הקודם ,האםהולכים אחרהתיקון ,או אחרלשון אחרון שהואהסעיף הסותר.
ב .הסכיםלוותרעל הארנונה משום שלאהיה חובארנונה,ואחייכהטילוהרשויות חובזה ,האם

יכוללטעוןשוויתרבטעות.
ג .התחייב להחזיר את הדירה לבעליה בתום השכירותכפי שהיתה בזמן שקבל אותה למעט

ממונות

קצא

בלאי של שימושסביר ,והשוכר הרס קיר בדירה בהסכמת בעה"ב ,האםחייב לחזור ולבנותו
כשמהזירה.
ד .שוכר שנתןמיגוריםלגויים בדירה ששכרבירושלים ,האם המשכיר עוברבאיסור.

תשובה
א.נטו"עסי'רזסעי' :6סמקנסלחכירוכין קרקעכיןמטלטליםוסתנהתנ6יס ם6פמרלקיימםכין
ןטסתנסמקונס6סנתקיימוסתנ6יסנקנססדכרטסוקנסוכו'.וכרמ"6טס:וכן 06
טסתנססמקנסכי
מתנותנקיולמ"ככחכוסנטרמתם,ודקיעלתנקיסר6טוןכתכוסו.וכתבמסכמטפטם5ס:עי'כטו"ת
פגייסוטעלממגיניסלמסח"כסי'קכרכריסטו6לטסם5ידדלומרדוסדוקob6נכתבממטרממסכל6
סוסתנקי6,כל06נכתכבותנ6יס6חריסול6נזכרכוהתנקיססתנומקורס,י"לממחלותנקיזס.יעו"ם
מ"מכוס.וט"מכמי'bOכתטו'סג6וןז"לטתמסעלדברי רמשכ6ןהמקורסמדגריסר"ם כמשכר"מ,
וכקמתעיקר סטעסמסולרטסמטוס דדרךמגוייס כערכ6ותלכתובס5ד"6ק כמתםכל6תנ6יס"61כ
6דרכ6מוכחד6ססדרךלכתוכתנ6יסכסטרול6כתבמוכםדממלסתנ6יוכו'.וע"סכפ"יעודבסי'5ז
החוכךכדין 06סתנס6יזסתנקיכטעתמו"מ6כלכמעתגמרסמקםל6סזכיי
ומזםול6סתנסקותו,
ונו"נכינתייסכפסיקתסדמיסוכד',דיופטרוקרובסדכרט6יןסתנ6ימועילכלוס.וכמגסספס6ותיכ
ססלו6סhS
מוסיףסממפט 50ס51ייןלתמו'מסרי"לסויםלז ד6סדברומתחילתמ6יזסתנקי
י
נ
ע
ט
כ
ו
סתנוoh,עמוקיןכקותוטניןל6נתבטלסתנ6י6,כלobמפסיקוכ6מ5עוהח"כסלופוכםתסדינוכס6
דם"רכ6דתלי6מיטתזרוכSh6חצירועם"ס.וכיסכתמו'סכ"תסחדטותסי'5כ6מ5עסתסוכס.ועי'
תסו' תוע"ריו"דסי' כט.ועי' מסריקהסרט  u~nbs f~Oסתסוכסדפטי' דכסתנס קורסכעילס ע"מ
טיט6נסולמ"ככעלסתסדתנ6יכטלכיוןפל6מזכירמזתכטעתמעטסוכו'.ועי'טו"תזכרוןכמונסד"ח
טס6ריךכעניןכלסעוטסע"דר6טונססו6עוטםוכו',ו6סיםמיכסלביטולתנקיסר6מוןעלפייוטס
ועתכני6דסוכד',ג"כ 6%מרי'כןומכחו'י.לתו.עי' כפשטסי'קכילכוסמ".קככטססחו"ידכמסמקבלסטטי
עכ"לסמטפט
ול6נכתככותנקיטדכרוכתחילתסוי
וכנידוןדירןסמניס5דדיסמוריסטססכימוכזמןחתימתסמוזסכממירמסכירותכוללס6רנונס ,ומס
טסומיפוככת"יכמעיףסתפלימיססיס על דעתסניסס ,ול 6חזרו כסס כסממךסמוזס6 ,ל6טחלוקיס
כיניסס ס6ס ססכמסזוסיתם לפעתסכלכרועתידתסיתס לסטתנות 06יגיעחיוב6רנונס נפרד על
סדירת ,כטענתסמוכיי16 ,טססכמסזוסיתסקכועסול6סיתסממורסלממתנות,נר6ס,טגס6סל6
סיסמוזכר זסכחוזם,כיוןסטניס5דדיסמוריסכו,כזספסקסרמ" 6ד06סתנותנקיו6מ"ככתכו
תנקי
סנטר סתסודקיעלתנקיסר6סוןכתכוסו ,מסגסמתנקיזספסממירכולל6רנונסנכמככחוזסעלמו,
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----

קצב

פסקידין-ירושלים

6ל6ם6מריוי
םסעיףמסותרקותו,וע"כאפי'נדון6תמתוספתככתייכקילול6נכתכס6,כלמ"מל6
גרעהמתנאיכע"פבסתנאיקייםאע"פמל6נכתבכסטרכלל.ו6ףספנייסוסעלממגיניסלמסhSכתב
וממלסתכ6י6ל6כסדרך %תוכתנ6יסכפטרוסוףל6כתכמטמעדממל6,כלכניווןדירןסריכתכ
כמוזםעלמוססמחירכוללקרנונה,וכודאיל6ממל.וממ"ככזכרוןכמונס ד6סיםמיכסלכיטולמנאי
סר6מוןעפ"ייומרדעתכני6דסbSלמכינןדע"דר6מונססו6עומס,כנידוןדידןקינוכן,דיופרכני
6דסמורסמנסכטעתסחתימסכסוףסחוזסעמדועלתנ6ססר6מון.
ב .פסקכטו"תנכתרמכסףמו"מסי'5ככטעותסמכטלתמחילהאינס6ל06 6סיתסקיימתכפעת
סמחילסbShמסוקל6ידעממנה6,נל 06כתמדמס6מרסממי6%יןזוטעוםסמכטלת6תסממי.%
עי'פסקידיןירוםליסכרך6עמ'קםכ.
ו6ףכנידוןדידןכן,מטועןסמסכירטכזמןמוויתורעלס6רנונהל6סיסקייסחובכוס,ו6י5סיסיוצע
סיסים6רנונסל6סיסמוותר,כיוןמסמוכנ51ררקכעכורזמן6,יןזסכגדרטטותסמכטלת6תהוויתור
סר6מון.וס"סלטענתסטוכרמאילוסיסיודעפימוייככתסלוס6רנוגסל6היסממכיסלמוסיףעלדמי
סכירותסדירס,והסכמתוסיתסכטעות.כיוןהכזמןסססכמסטרסנו5רססטעות6יןזוטעותסמכטלת
6תסססכמס.
ג".כלקיטלטימורמכיר"סססוכרנפטרממנו,נמדדכפימוםובמיועדסלסמוסכר06 .זסכיחמטכס
סריסכלתי נמדדלפיסמימוםססכירמלאותוכית מטכס ,ו6סזסמיטריס%נטיס,סכמני נמדד
כסימוםמנורמליטלכני6דס.ומפטורסו6מטוסמסמוסכרמסועכדלסוכר~s
sמספנ5רךלמימוטו6,ך
מעכר %ךסתחיינמטוסמזיק,כמכו6רכפס"דירופליסכרךדעמ'ס.6
וכנידוןדידןסטימוםכדירםנועדלכוללפסיסאריך חדרלימודיסגדול,ולמסכךסומכםכיןס5דדיס
הכסוכריסרום 6תמקירסמכדילכיןמניסחדריססקטניס,וסטימום כמדרסמחוכרסיט מטועכד
יננוקרלדירסבכךם"סוקטגה"למניחדייסכמקוסםלוטסמסיוכס
לפוכרכאופןזס"61.כנמ65מסכלי
כתו65סמחיבורסניהתדריס,סו6תו65סיסירסמלמסימוםהמכירטהטתמםכןמסוכר,וסוףפטור
מתיקוןכלקיזס.

כעניןסתכיעהלסיודסדירסממדם,מקכליס 6תסתתייכותמסוכרלסייד6תסדירסמחדש.
יופכירותמיקניך,וסתכן 6ף כמקוסם6מרו
ד .כגמ'ע"זטו:6מתקיףלסרבסים6כריסדרםאיד
לסמכירל6לציתדירס קמרומפניממכניםלתוכו עכורתכוככיס,ו6י ס"דסכירותקניךס6יכי hp
מעייןלכיתיםbpמעיילוכרי.מתקיףלסרכי5חקכריסדרסממרפיךוסכירותמי קמ6וס6תנןכסן
סטכרפרסמיפרקןאע"פטמזונותיסעליול6י6כילנסכראיניתרומם,ו6ימ"רסכירותקניך6מ6יל6
י6כי%ס ,פרסדידיסהיbSh16מ"ממכירותל6קניך.וכתום'מס:סכ6מסקינןדמכירות %קניך,
וקטםדכפ'סזסככ"מנוכמסיקדטכירותיםלססונ6סמדכתיכוכיתמכרוממכרלעמיתך1ל6כתיב

ממונות

קצג

וכיתמכרו ממכרלעולס bnSb ,ממכרקרינןליס.וי"לדממי דממכרקרינךליסלפי טעסמיינודוקך
שכי סונ6סדכתיכ ממכרמיותר,מיסו כמקר מקומות6מרינןדמכירות סו 6ד%קניך .ע"כ.וכתב
כספרסתרומססי'קלטי6ע"גדקרויממכרמ"מקינוקרויכסמתווכיתומלמוכר,כיohמלממכיר.
וכעי"זכחי' סרמכ"( 6סרמכ"ן) כתובות נט  6קונטרסאחרון כסופו דס6דמסקינן כפמחיס וכע"ז
שכירות %קנים %מר~A"uhמ0י6מכורסכימודממכירהי6וקרינןכיהל6תכיףתועכםShכיתך,
ם  %כקרקע.וכןכמאיריע"זמסם6ין %6קוניס bbb
ומיסומוכרנמיכיוןדקניליסגוףלפירותיוי
יט6להומכירות6,נללמפקיעמסכעליםמעליסםלעניןאיסורל.6
לויניממונותלסטתמםכססכלימ
וכמו"תסריב"םסי'כדכיקרד6ע"פממכירותממכרליומים ,מ"מכיוןטסןמוזריןכעינםלכעליסוסיף

כרפותסלעניןכממץויוקראוזולף6מרינןכתרווייסודככללוכלכממתךמסלכעליסוכןלעניןאכילת
תרוסס.וכמרככת המפנסמכירותפ"זb"oכתבדסטוכרלa~5h6קנייתו טתס6חמוכנגדסמטכיר
וכו'6,כל 60ודאידמכירות ממכרסו6לכלמילי.ועי' מערכתסקניניסלהנרם"םסי'יכדקנינוטל

ממוכרהו6ליסנותמסגוףכסגלתהפירות,וכרעתפגעתזמןסנ6תונמלםזכותסטוכרו6זסו6נסגס
מם,%דזסוקנינו6,כלמקורס6יןלו רקזכותכעלמךליסנותאח"כ,וזכותזוודאיול6מפוכחלקכגוף
דנימ6ססמוכרסו6מוסףכגוף,כיוןרכלסגוףל6יסיסלעולס"לו.
עכ"פמפורםכגמ'ולעכיןקימורמכנמתע"זלדירםע"יממוכרסטי,וכןלעניןאיסורסוכלתכרציני
ן נפ"מ 06
תרומסע"יסמוכר,סמטכירעוכרשיסור,כיון וטףמכית וסכהמסמלו"61 .כס"ס6י
המכירסדירסלגוי6וסססכירסלימר6לוממוכרסיכןכסגוייסמסכנימוכס ftttsסמטכירעוכרשיסור
כיוןסגוףסדירספלו.וס"סכנד"דתמוכתסמפכירמל6סו6ממכיר 6תסדירסלפועלים0ת5יל6נדיס
6ל 6סמכרססימר6ליתטמכרסממנו 6תסדירס,אינס פוטרתקותומסענירס,כיון מטףהכיתטלו.
ועי'פס"דירוטליסכרך1עמ' קטעלאיסורממכרתדירסכירוטליסלנכרי.

אברהםדובלוין.

ב

א.כממ"כידידיסמג"דסגר"6ד6n~bsh"wlbtכטססמטפטכלוסיםלמוסיףכוסדכריס.
דסנסכסויתסריסםכלללגסי'ככתכ:ופם6לתרחלתובעתמר6וכןכעלסלקייםמסטקיכלעליוכסטר
הכתוכםמכ"ו ום%יו5י6נסממדינםלמדינםוכו',וסוףממיכוכו'כי קודםסניסו6ין סתנס עסלכיס
ולמס לעטותניקוטין כמקומס ולח"כ תכ6קליו ועלתנקי זסנם6תיסוכו',וסיף טוענתוכו' מצחר
סתנ6י btOכטנט6סכמקומסקכלעלשמו6חריותכתוכתסוכו'.רולס %מרסיינוסכתוכככתוכסמל6
י ~OnDוכאחריותכתוכהזו נמחלסתנ6יסר6טון.ואומר5ניטל 6נמחלתנצי
יו5י6נהפפרינמף

כלי

קצר

פסקידין-ירושלים

סר6טוןכי הכתוכה נכתכס כמוסרנילין %תוכ כל סכתוכות כקרן סז6ת 1ל 6לעקורתנקי טסתנס
נפירוםוכו'.נמ65ט6תריותכתוכתסקינועוקרסתנ6יסר6טוןכללו6ספינסחפכסלדורעמוכמקומו
קינוחייבכמזונותיס.עכ"ל.

ולפי"זכנידוןדירןמיםכתחילסתנקיופוספסמסטכירותכוללתגס 6תומיס6רנונכ6 ,ףמלח"כים
סעיףס6ומרמסממכירמייכבדמי6רנונס5,מרינןם6ינועוקר6תסתנ6יסר6מון.
קולסלכתיי
םלדוןכוס .דסנס מלכסזוסוכ6סגסכטור6בסע"זסי'עם,וכפרימסמס ס"ק  6כתב
יל6נכתב6ל6למופריםדמטר6כעלמך.ולפי"זיש"עכנדו"ד,דנסירכןהו6ככלנוסת6ות
לבקרוז"ל:כ

סרגיליןטלוקחיסממתווכיסמדמי ס6רנונס מס עלממוכר ,מ"מ לכ6ו' Ofטכותכיסכןקינו מסוס
סופריס דטטר 6כעלמך hSbסי6סתמייכותע5מית,וכדי לסקל עלסטוכריסוסמסכיריסמכיניס
ךלומרע"זטופריס דטטר 5כעלמך,
נוסמ6ותסלמטרותוסםכימועלתנקיממכירותמרפם,ול6איי
ןטיםסתירהביןסניסדכריסתפוסלאוןלחרון.
"61כיטמקוסלומרזיכיו

כמנסיעוייןככתוכותעט6ד6מרינןסתס:סכי6מרר'חניל6יברתידי6מרממותל:מורססור6ס6ני
06יכוץ סטר מברתתלידי לקרענו"6 .לרבלר"ג טעמךמ6י דל6טכיק6ינטנפמיסויסיכמשתריני
וכו'.וכרם"י:ול6גמרלסקכותוbSbכעודטסו6דו6גמ6חריסמל6יחזיקוכסס.
וכתבסר"ןמסוז"ל:וקרעיסר"גממוסד6ומדנ6סו 6ד%גמרםו6קנייסול6עפתםכןbSbלסכרים
ימדמעתמתנםסוויעסלעריסטליןמתנסזוhShכדי%בריחזכותכעלממס
נכסיס,o5ssnוכתכרטיי
וכו' ,כקמרטל6סתנתסכןכפירוטhShסגילתס דעתםבכך .ו%כרקסוכו',לפיכךנראיןדבריסרב
כןסיגםז"לדגליך דעתסמיקריכלד6מרסכעינןל6ינ0ובי ,ו h95A%דעתססו6סיכךדיסכס סתמך
ו6נטיכס,ואפיסל6קנסממוסדמוכממילתאדל6יסכם %וb~bמסוסדמעי%ינסוכיול6ברוחימנעל,
וקיי"לכמ"רמכרחת %קנסוכו'.ולסלןסםכד"סס6ככוץ ,כתבסר"ן:ושמרוכמססרכר"6סדדינ6
דמכרמתדוקאb5a3כתכםלו מתנסגמורם ,מתנסחלוטס ,ממנםעולמית6 ,כל 06כתפסלוכן קנס
~מרי .וכתכ סרטכ"6ז"לסים לדקדקלפידבריו"עכשיו מסכלכותכיןכן" 06נווןקותו"למופרץ
דטטר"6עדמיכתבווכךאמרסלנובפירוטכדרךמעומיןכתנאינאמנותועלסנ6מנותכפירום.וקנילמד
מדברימורי סרכs~trטכתכככ"כ מכגביכתפוסכטוקיו
",דכיוןדסכלמורגליןלכתובכןכזמנינוזס,
קינו5ריךלומרכןכפירום",ו6י*ר5סלגסותססיסמלוסbSnלכתכםכמרסמיb5a16לכתוככמטרכן,
טמריסו6יודעמכך ססכותכיסוכקילו5וסכפירוםכתכוסבמוקאסו,6ואפסרלדוןכ6ןכן",ונראין
סדכריסמסכללפירקותסדייניס"b~baלומרכלטססתועכנוסחסוטרותמכותפיססטרותמורגליס
לכתוכ.ועדשיעידומכךאמרסלמסכפירוםל6קנס,ו6סרו6יסמידעם ו%מימתסאע"פסל6אמרס
לססכפירום,אפטר*מרטתס6מתנתסמיימת.עכ"לסרמכ"6ז"ל.

ממונות

קצה

הרידהר"6"3דןכזה 06דוריס"טעכטיוהכלכותכיןכן" 06נדון6ותסלמופרץוטטר.6וכתבכסוף
דבריו"ולפטרלדוןכ6ןכן".ויםלהסתפק 06כוונתולפסוקכןלמעסה.ועי'מתו"עf"solhסי'5מעי'
חוכח"ממ"קכווכנעם ס"קלדטה3י6ולרריסרם6"3מנ"לכסתמךד6סנוהגיןלכתורכןסוי"סופרך

ד"טר."6

3רסעדייןיםמקוס ~מררכלמהסדנוohהו6טופרךדמטר5מכיוןטרגיליןלכתובכן,כלזסכמסכל
כתוככנוסחטלסטרhnSusויםמכותביןכןבנוסחהסטרויםטל,6ו6סלח"כהורגלולכתובכזהים
לדון.קולס3חוזסמכירות,התתיי3ותזומלדמיס6רנונהh~oאינסצנומתסטטרb~b ,הי6כתוסס
םמקוסלדוןד6ינסטופרךדמטרhSh6התחייכותחדרה.
כנוסחטלסעיפים,כזהי
םתנקיטהומיפוהכת"יטהטכירות כוללתדמי ארנונה,וע"ז גס
קולס מ"מ כנדו"דמכיוןסלפניכןי
הממכירמחסכלידיההוספה,הויכתנאיבגוףהמטר,ו"6כ6ףטלטולןנסעיףתיוניהמוכרגכתככיןכל
60רהחיו3יסגסחיוטקרנונה,וזהומסכומתהמקובל6,מרינןדהו6טופרךדמטר.6
ועדייןיםלבע"דלכ6ולומרכיוןט63ותוסעיףנכתבוגסחיוכימיסומסמל,וכןחיותארנונה,ל6טייך
ימחיוכיהסטרוחלקסו6טופרךד"טר.6
5מרפלגינןדחלקהי
6ל6רכזהי"לדנהידהכלכתוככאותוסעיף,מ"מהססתחייכויותמונות,וע"כיטלומרכוספלגינן.וים
להאריךכזהכטוגי6דגיטיןמכ ע3דטה3י6גיטוו3ר6טוניסמס,והכ"מ.
וקולסכנידו"דהרילפידבריהתובעכלמסטכת3כתחילהטוהכולל6תהקרנונה,הו6מטוסמל6היה
לו עדכעתחיוכארנונה6,בל 06יהיהכעתידחיובהריכזהקייםהסעיףסכתו3אח"כטממייבו,ולפי
דבריו6ין ~אורה טתירסניןסכי סדנריס.ומאידךלפידברי סנת3עים ~אורס מתירה3יןסני
הדכריס,ועדיףלכ6ו'לקרלדבריהתוצעמקטרדכריהנתבעככדיטל6תהיססתירהכמטר.
6מנסנראהדאינוכן ,דכמקרהכזההיהמןהראוימיכתבכאותוסעיףמכתוב3וחיוכיארנונהסיס
דוקא 06יםחיוכו6סל6אינומייכ,ול6כתחילתהטטרכסדו3רעלגובהסכרסדירה.
ז6תועודגסהנומתהיהאריךלהיותפרטנייותרומןהראויהיהמיכתב 6ף  06נכתרבתחילה,והוא
מדמיהסכירותכוללים 6ת ה6רנונס כגללמאין כעתחיוב ,ולכך נוסם ותוספתזו טכתוכ 3המדמי
המכירותכולליס6תדמיהקרנונהנותנתכחומסקללטענתהנתנעמזההיהתנאיופסרהביןתכינתו
סטכרהדירסימיה 5008לתביעתסמסכיר ל,7008-והיתה פצרה ל6508-כוללדמיהארנונה.ומ"כ
תוספתזוהי6המחייכת,ומהטנכתככסעיףהחיוכיטנ5טרךלומרסהו"5סופרםדסטר,"6וכמסנ"ת.
ומכיוןסכןנר6ה דהנת3עהו6מוחזקh"b1להו5י5ממנודמיהמכירות.וביותרטהריטוען ד6סהיה
חיוכהיהמו5י6פטורע"ז.
והנהכיוןטיטלפרם מטמעות ממטרהןלטופתהמוצעוהן ~וכתהנמכע,ו6ף6ינימם דסמממעות
נוטס ק5מיותרלתובעמהום כעלהסטר,דהרילפידבריו6יןמתירהכיןמגיהמעיפים ,לדברי
ו6י~

קצו

פסקידין-ירושלים

ם~ון Ots06
סנתכטיםממירם,ונ5טרךלומרומסעיףסטניסו"6מופרץדסטר"6וכמטנ"ת"61,כי

6מרינןידכעלהמטרעלסתתתונס.
ומנסככ"י תו"מסי' מכ(י0סכי 6כסםסמסרי"ק טכתככפסלמוןתקיומסופקי
ו כעל סטטר על
סתתתוגס,ו6פי'כססלטון מטמע ק5תכיכרי כעל ממטר .ורקס כמער סממפט מס 1 P"Dמסכיך
דסכנס"גכתככמססרמכ"6סרקכממטמעותמסטרמוסלהניהס6זי
דכעלסטטרעלמתחתונה6,כל
כמסטיןדברי סנטרלסייע לתובע6 ,זיד כעל סמטר עלסעליונס.ויעוי"םססכי6ר6יסלמסרי"ק
ממנומתקח.6ורקסגסניקוטייו"טחו"מסי'סכוס.ועי'כברכתמלמסנלסגר"םטנ)6חו"מסי'יד
6ותיותד-י6כ6ריכותכעניןלמונותסמטרמת"ככזפ.
ב.כממ"ככקותגיםלדוןכזס,ס6סכקטתסכירתפקירסיתםמידמטעתהטכירומ,וכתוךממו"מסל
ססכ~רות"6 ,כנהסס ממכרדירסכל6קיר ,קולס 06זסנעכס לת"כולח"זמוסיפו 6תזסכמעיף
כסכירותטים %רטותלסרוס6תסקיר"6,כקבלדירסעסקירורקניתנסלורמותלצרוםכגללנוחיות
ם מקוס לומר סמלעליומסעיף ס6ומרם5ריךלסמזיר 6תהדירה ככמ5כ
מלטימור ,כמקרסכזסי
נסעיף 18סו6סומפה
סקודס.ולפיסחוזססריכסעיף 8מוזכרם5ריךלסחזירסכמ5כתקין,
*ודפניסעיפיםפגס סם
לסע
וס
ככתייססמטכירמטכיסלמכור 6תסקירלעמותוחדרגדול,ומח"כיפנ
דסממכירומסוכר,סכלנעמסכמעתממכירות.ולפי"זקיבל6ת
סוספסככתיי,ולחריזסכ6סחתימתי
סדייסלל6סקיר.וככרנקמרע"יס5דדיסכדיוןמסמוכרמכר6תסקירעלחסכונו.
כמנסי"לד6י%סיסזסנכמכ6מ"כוכתוספת,מןסר6ויסיסטיכתכוכפירוםמנתן %רכותלסרוס6ת
סקירע"ממיכנסוכמורסכגמרממכירות,ומולקנכתבכןיםכזססמכמסומתילם,מכיוןסכליסריגות
ןכזס 06סיסמןסר6ויסיסלמקולמתווכים6יךסנוסג
סקירקינור6וילסימוםלמסרסמסומכר.וכזיופ
כזסכסמוכריסדירסויםסכרתלסרוםקיר 06חלסחוכתמכניסעלממוכרכגמרסטכירות.
ולסתרבירור"נערסמן56למתווךומן56לעו"דסתכררמסנוסגסו606סנותניםרפותלעמותמיפו5יס
םלמחזירלמשמסיסלפניססיפו5יס16סתיקוניס1.ל6
"כותכיסמפורם"כחוזסטכזמןמחזרתהדירסי
מסתמכיםעלסנכתככרגילכמטריסטכירותסים~מזיר 6תסיירםכתיקתסכמ5כסמכירות.ולפי"ז
כניד"דםל6כתככן,ידכעלסמטרעלהתחתונסb"h1לחייכ6תסטוכר~נות6תסקיר.
שמואלחייםדה"ב.
ג

ךלומר סכ6מחילםכטעותעפ"י ממ"כ סנכחר מכסף מטעות
ממ"כידידי ס6כ"דטליט" 6דל6טיי
מכטלתמחילסאינס6ל06 6סיתסקיימתכטעתמממילהוסוףל6ידעממנם6,כלל6כמנתחדמס6חר
' 60ססיסיודעסיםעליו16,סיסיועליותביעותכספיות
סמחי~.נר6סדים~וןכזס,דכניד"דטועןי

ממונות

קצז

כלטסןbSסיסמוותר"61,כ6ף6ינימלדסתכיעסמלס6רנונסל6סיתםקיימת6,כלסתכיעסלבניית
מקירכטי65מסדירססיתסb~hססו6ל6ידעממנם,וח"כ6פמרדל6דמיךלמם"כסנכחרמכסף.
ומט"כעודטמכיוןמססימוםמלסוירסנועדל"5ולל"סרי מס"טסוקטגססדירס"ע"ימריטתסקיר
מם5מסחדריםלטניססי6מו65ססלסמימוםססכירמסטתמםכססטוכר,וסוףפטורמתיקון"כלקי
םלדוןכוסולומר ממטעסזסל6סיספטור,נסריסכי6ורממילוליטל"כ%י"סיכו מס
זס".ע"כ.י
5סדנר ממתחק ומתקלקל מחמתסמימוםבו,מיינו "ל6חרסםימוס"כו.וכנידוןדירןמסוסכם מרקם
כמעתעצייתסחוזס עלסריםתסקירלפורךסםזמוםכו עכורמכולל ,וססרימססיתס קורסהנכנסו
ךלומרסססריסססי"6כל6י",טפריכעטםלפניסכימותכו.
ללמודכו,ודפיל6טיי
םלפטור6תסטוכרמלכנות6תסקירמטעס6חר,סמכיוןטסוסכסמרשםעלסריסתסקיר,נמ65
שלםי
טסמוכרקיבל 6תסדירסלל6קיר,ו"כפימקכלס" כמקרסזססייגולל6קיר .כטסמוספמוט ם6ס
ממוכרסיס מתנסוממייכ 6תסמטכירלסרוססקיר מרקס,ודשיסל6סיסמקוס 5מרטססוכרחייכ
לכנות6תסקירכמי65מסוירסלשחרגמרסמכיר*ת.כךי"למס"סabסוםכסמרקםטסמוכריסרום6ת
סקירכדיטיוכלוללמודמסולעטותולכולל.דססריססנתמכתעכורסממכיר,וכשילוt)os)ottלל.6קיר
ומחזירסלל6קיר"כפיםקכלס""51.ע.
ועוד,מדלףמוסיףתנשיזסמימזורויכנססקירכחוזהע5מו,שינויכוללחייכועלכךפיוס.ועכ"פמספק
6יןלסו5י6ממנו.
יהושעווייס.

