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נושאהדיון
ראובן קנה דירה משמעון ,ושמעון התחייב בהסכם למסור את החזקה בדירה "כאשר כל
מערכותיהתקינים ,למעט דוד שמש והסקה" .טוען ראובן שלמרות שעברו כמה שנים מיום
מסירת החזקה ,לא חיבר את הדירה לרשת החשמל .עודטוען ראובן שהחיבור לרשת הביוב
שעשה שמעון ,אינותיקני ,משום שהתחבר לצינור של מרזב מי גשמים ולא לצינור ביוב,
וגורםלבעיותשונות ,גםלווגםלשכנים אחרים.
שמעון משיב שהחיבור לרשת החשמל לא התבצע בגלל חשש של ניתוק כל הבנין מרשת
החשמלבגלל צנרת חשמל שאינהתיקנית.כדילהתאים את הצנרת לתקןישלהשקיע כסף רב
גם בחלקים אחרים סולהבנין ,וע"כ לא התחייב מעולם .הוא טוען שכתחליף לחיבור הדירה
לרשת הכללית של החשמל ,הוא חיבר את ראובן לשעונו ובמשך כמה שנים השתמש ראובן
בחשמל מבלי לשלםלו ,עד שנותק החשמל עקב חוב מצטבר ואז התחבר ראובן לשעון של
חדר המדרגות .בענין החיבור לרשת הביוב ,משיב שמעון שהחיבור נעשה לאחר שנמכרה
הדירהלראובן ,וראובןהיה מודעלאופן החיבור.
ראובן משיב שחובו על השימוש בחשמל של שמעון אינו עולה על חובו של שמעון אליו
להתקין שעון נפרד ,והוא טוען עוד שהוציא הוצאות גדולות כדי להתחבר לשעון של חדר
המדרגות .שמעון משיב שההוצאות שהוציא ראובןכדי להתחבר לחדר המדרגותהיו מיותרות
ראובןטועןעוד ששמעוןהתחייבלהעביר את הדירה בטאבועלשמו ,ועדהיוםנמנע מלעשות
כן .שמעון משיב שבטאבו הבנין רשום במושה ע"ש כלבעלי הדירות ,וגם לטובת ראובן ישנה
הערת אזהרה שם ,אלא שחלוקת הדירות בתוך הבנין אינה מתאפשרת ,למרות רצונו של
שמעון ,בגלל דרישת השכנה בקומה התחתונה לצרף לה את החצר ,ולזה מתנגדים שאר

השכנים.
ישלציין שאף אחד מהצדדים לא העלה טענת מקח טעות.
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פסקדיןשלפשרההקרובהלקין
א.בענין התביעהעלהחיבור לחשמל:עלהצדדים למחול אחדלשני אם נשאריתרת חוב אצל
אחדכלפיהשני.
ב .בענין החיבור לצינור הביוב :על השכנים להשתתף בתיקון הצינור שמשמש גם כמרזב,
ולאחרשיתוקןיוכל לשמש גםעבורהביוב.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד
( )-שמואלחיים דומב
)-3יהושעווייס

השאלתלדיון
א.התחייבלמסור חזקהלקונהאחרישיעשה בה אתכלהתיקונים ,האםהתיקוניםעושה המוכר
בשלעצמו,מכיון שחלות המכירההיא רק במסירת החזקה ,או שאתהתיקונים הוא עושה בשל
הקונהכפועל,מכיוןוכחלות המכירההיא בכתיבת החוזהונתינת התשלוםהראשון.
ב .אם נאמר שדינו כפועל ,האם ההתחייבות שהתחייב בכתב ,וחתםעליו בכתבידו ,אך לא
החתיםעליועדים ,האם ההתחייבותמחייבת אותוכאילו חתם בשטר.
ג .פועל שלא עשה מלאכתומכיון שהתבררלו שכדילסיים את אותה פעולההיהעליולהוציא
הוצאותגדולות שלאהתחייבעליהן ,האם נחשבכאילונאנסעלהפעולה ,ופטור מלעשותה ,או
שאיןדינוכנאנס ,ועומדבחיובו .ומהדין 17כרו כשלא עשה את הפעולהשהתחייבעליה.
ד .התחייב לחבר את דירת הקונהלביוב ,וחיברה ,אך לאחר תקופה התברר שהצינורשאליו
חיבר מקולקלומזיק לשכניםאחרים ,האםיצא המוכרידי חובתו באותוחיבוראולא.
ה .התחייב המוכר להעביר את הדירה  w~pהקונה בטאבו ,באיזה התחייבות הלכתית חייב
המוכר לעשותכן.
 .1התחייבות בחוזהלפיצוי על הפרתסעיף מהחוזה ,ולא נתפרסו שנעשהבקנין בבי"ד חשוב
ודלא כאסמכתא ,האםחייבלקייםהתחייבותו.
ז.התחייב בחוזהלהעבירהדירה בטאבו ,האםההתחייבותחלה ,אורואינה אלאקניןדברים.

תשובה
א.כם56תמלותמקניןכזמננוטכותכיסזכרוןדכריס16חוזםומקונסמטקסתם~סרקבון6,ךמסירם
סמזקסנעטיתכט5כיותר מ6ותר6תריטמם5יסכ5סתט5ומיס,דןסנר"םווזנרט5יט"6כקוכןדגרי
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מספטח"6עמ'",bSוקעתו הקנין h~oרקכמעתמסירתoptnoלחרימססליסכלסתם%מיס,
5כללפניכןחסרכגמירות דעתהמוכרלהקנות.לפי"ז מסמסתחייכממוכרלסטליס 6מהמיפו5יס עד
למסירתסחזקסל6היתהז6תמתחייכותטלפועל6,ל6התחייכותלמכורדברמווילס,ופעולתוכסמלמת
הטיפו5יססיתסכמלעקמו.ונפ"מ 06חזרכוסמתחייכלפניססטליסעמודתו ,ט5סזוהתחייכותסל
פועל,רטטילחזורבוכחליהיום,כמוט6מרוכגמ'ב"קקטוכ ,מטעםטנ5מרכיליכנייטרללעכדיס
(ועי'לסלן6והכ 06ה"מכמעטסקנין16סטרעלהתחייבותו)061 ,רם5ילמזורבוידומלמפועלעל
מעליונהלעניןתטלוסהמכירות,עי'מו"עמ"פלגמעי'ג6.כל606יןדינוכפועלbSbמהתחייבלמסור
 %מזקסדירסממוקנת6 ,ס מסר %דירהם6ינהמתוקנת,יםלחטכ 6תמחירהתיקון סכ5רךכתוך
ממחירמכלליסלסדירס,ומכוסזסעליולהחזירלקונה6.ךמכיוןמהקונסהסתמםכחסמלטלסמוכר
כמסךכמססנים ל %תמורס,יטלקזז 6תמחירסחממלטנו5למהתוכמלהמוכר.ומכיוןמקיןחמצון
מדוייקסלסמימוםסעססהקונהכחסמל,ולפיטענתונותרהפרםלזכותוכסךסל כ1000-מ"ח,ולטענת
םחובמזה עלזס
סנתכע6יןכלהפרסלזכותוסלמקונס ,נר6סמעלה5דדיסלממול 5חדלטני 06י
ולהיפך,וסלו'עליטרלל.
ומהסה51י6הקונסכדילסמחכרלתדרהמדרגות,נרכססכינויכוללחטכז6תעלחסכוןסמוכר,צהרי
גםצחריסו65ות6להbSהתקיןכרצוי6תהמטמןלעצמו,והכריהמוכרמיהמקונהיכוללמסוךסו55ות
6לה,והםהיוסל6לצורך.
ב .פסקכתו"עחו"מסי'טכסעי'כהמקבלמדה 16סררםלעבודצותווכו'.וכרמ"חסם:וציןכותכין
סטרכיניהס 6ל 6מדעתטגיהס ,מממנכתכ מסטר6יןיכוליןלחזורכווכו' .וכפת"מ סס  bHDכמס
סנוכי"קמו"מסי'ל5ותחדע"כמייריכ6ןכל6קנין ,רקכסטרלחוד,כיןטטרבעריסוכיןמטרכתיבת
ידהכע"דוכחתימתו,ו6פ"ס6יןיכוליםלחזורכססדקכלןכסטר6ףכל6קניןקינויכוללחזורכו.ועי'
נו"כמס כדעתהם"ךסי'פלג ס"קיד.ועי' מחנטןהל'מכירותפועליססי' כ.ולפי"זכנידוןדירן
לסי' קם
ססמחייכככתבוכחתימתידו,קינויכוללחזורכו,וחייבלססליסעכודתו.ועי'טו"תחוותיצי
ט6ף %b"b06פותספועלhStלחזורכו5חרטעתהקנין,מ"מיםנידכעה"כלפכורפועלים6חריס
לגמורסמל6כה,ויקחהתוספתממנו,מכיוןסנמתעכדונכסיו.
ג6נםכגון כחלהוכו'.
ג .כתו"עסי'פלגמכי'ה6 :חד פועל ולחדקכלןצינויכוללחזורכו
~
"
b
h
וברמ"ח:ומיסוחינוצריךלפלס להםכל טכרס רק מהמעטווידם עלהעליונה.ועיי"ם כם"ך  O"Dכד
מריכונוכלדכרכדיןפועלסחוזר.לפי"ז 06נתייקרסהמצחנה6,יןהפועלמפסידמכך.וכנידוןדידן
מחזרכוכגללססטלמתסעכודסכרוכסכהוצרותגדולתסל6התחייכעליסןob~) ,ס6יןזוטענםצונם
מפוטרת,וכממ"ככ6כ"מסי'קידמ"קכמסמתחייכלזוןחצירו 06סוקרוממזונותיוקרמקינוסכים6ין
זוטענתקונםספוטרת ,ור%כסט"ז.וכ"ככמערהמטפטסי'סס"קד,ועי'פס"דירוטליסכרךגעמ'

שכב

פסקידין-ירושלים
-

-

קימ.

המנסמכיוןטנתכ6ר מחקתהקניןמלסדירססי 6רקבטטתממירתסתזקס ,עדקותהטעהbSהיתה
סדירססלהקונה6ל6סלממוכר,ונמ60 65סל6קייססמוכרלתקן 6תסדייסנטלמות,עליולהמזיר
חלקמדמיסדירסלקונהלפי ערךטסויסהתיקוניסהמסריס.וכלטון קמרת:מכיוןוהטכוס טהקונס
התחייכלפלסלמוכרע13רסדירהכוללהחלמתכלהטיפו5יסכדירה06 ,ל6הטליס6תכולס6יןהקונה
כלמלסעכורמהמל6קבל,גס 06סמוכרל6הטפיסמחמתקונםט6ירעלו,עי'ט"ךסי'כ6ס"קג
תיי
יכזהט6ירעלמכירוקונם,הריbSקכלעלעלמוחיובזה6ל6
וקונםרחמנ6חייכיסל66מרינן,ומסל
עלתנקיזה,וכיוןמל6קייסתכירוהתנקי6,ףטסות מחמתקונם,למסיתחייבהו.6ועי'גסכנתה"מ
סי' רמ6ס"ק.1המנסככרנתכפרלעיל6ומ 6טכנידוןדירןעלה5דדיסלמחול6חדלמניעליתרת
סחוס.

ד.וכנידוןדידןטהתחייכ להכר 6תהדירה%יונ ,והתבררטסכיוכפורןמתוךהלינור56לססכניס
כבגין,כנרמסכגללתכלתהפועליםהנכריסכמעתהתקנתו,י
טלחקור ה6ס מהטסתכררעלהקלקול
כ5ינור ,מבררמהמוכרל6קייס 6תסתחייכותוכעניןסמיכורמלהכיוכ,ו%ן עלולמכר 6תהכיוכ
ל5ינורמתוקןכמקוסס5ינורממקולקל16.כלמרותהקלקולכלינורסכגללודולףסכיוכ56להטכניס,יכול
ם ל6ן,nhSSוהוך
סמוכר*מרלקונהמסהיכפתליטס5ינורדולף56לססכניס,סעיקרמהכיוססלךי
מחוכרל5ינורטהיהמיועדמחתילת התקנתולסזריסכוכיוכ,וקניל6סתמייכתייותרמכך06 .ים
טענותלמכניס,עליךלמסתור tobhונרכסטכיוןטסתכררטסכיוכמזיקלטכניסע"יה5ינורטסמוכר
מיכרקותו,ס"זכמיכמכרלמכירוטורלחרימהונמ65נגמןטפמקהרמכ"סמכירספט"זת"סותו"עמי'
ימפניטהו6מזיק (6מנס
רלכסעי'כגטה"ז מקחטעות,וכיקר הממ"ע ס"קנולפיספסורלקיימוח
c"3bsמכירהמסכתוסטעסלפים5ריךלממרו,ושן 06ידעס*קחטהו6נגחןחסונובעמסוףמועד,
קינו מקחטעומ),וקיןסמוכריכול*מרלקונס מההיכפתלימס6ימול,הסורכמכרתילמריטהר6וי
%לסכמו,מכיוןטהקונהיטיבלומס6יסורלהמהותומכררטהסורקינורצוילחריש.ס"הכלינורכמזיק
להכניסוצמורלבעלהכיוכ%וריסכו,ס"ז מקתטעות,ו6ססמוכרהתמייבלהכרו%יגור,כצילוסחנה
%ינורטיהיהמותרלהזריסכו 6תסכיוב6.ל6העדייןים לסמתפק ה6סבגלללינורכיוכטיםלהחליפו
יכולמקונס%עון מקחטעות16 ,טנחטכמוסעוכר ט6פטרלתקכו ,טפסקכטו"עבסי'רלכמעי'ה:
רכוכן מכרכתיםלממעוןוכו' ונתבררסנכנמו עכו"ם קורס המקחוקלקלו ק5ת מקומותועתנוהכתלים
ועקרודלקותהכיתוהחלונות6,יןממעון מבטל המקח מחמתזהמהרי מוסזה עוכרמניתןלתקנו.
ומקורוכתטו'הרב"ט.וכתבכפריטהטסס"קהודקי 06היהמקלקולפחתוחסרוןגדולכפיתהיההדין
ןלמט"כ
עסממעוןסיכוללוסלקינירולסככיתמקולקלאפי'ע"יניכוי.וכנמה"מסי'רלנO~Dדליי
כמקורריי
סדוקא 06ראוילגורכדירםגס3ליהתיקון6Ss~,סל6ר16ילגורכסכליתיקוןסוימוס
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גמורוכטלממקח.וכנידוןדירןי"למכיוןס6פטרלתקן 6תבלינורע"יהחלפתו,ס"זכמוכיחמעקרו
ךגים,5טכיון
ממנודלתותומקנותטמכיון ם5פטרלתקן,קינויכוללעשון מקח טעות6 .ךי"ללגייד
סרסור לקונה לסזריסביוכולמזיקלטכניס ,נמכךט5ינויכול לסטתמםכדירם,יוכללתבוע מחזרת
סמקם.
ה.סתחייכ ממוכר ~טוס 6תכדירס הנמכרתכמפריס6חוזס ע"סשקונס,ורססמתחייכותזוכחוזם
סמכירס,נרכסשבע"פט5יןזוסקנססטלדברמסויים5,ל 5רקסתתייכותלפעולם,סריזהרומסלמי
זממלסמתחייכותעלסגכר6ממתחייב,ו6ס
טהתחייכלתתמפןלחצירוטכתככנתס"מסי'לטp"Dי
כינתייס מכרהחפןל6חריסבי"דכופיןקותולסלסדמיסחפןמהתחייבעליוכיוןטקלקלסמיוכ.ועי'
נוכי"קסי'ל6ותטד"סומ"שסרב,ט5ססתחייכלחכירולעכורלוונמנעממנוסדכר05 ,כ5חכירו
כלטלסלו.ועי'פס"דירומליסכרךכעמ'קכח.
לכללספמד,היי
וכנידוןדירן,קילוסיסרבוכןטועןומוכיםטסות נפסד מחמתמניעתסריטוסמלסדירהכט6כו,מן
סדיןהיםלמייכ6תטמעוןלפכותו5,ךמכיוןטכמקרסזס5יןסספסדמוכחכעין,ונכלשופן5יןמדוכר
עלמפסדמיידי,טמריקיימתסערת6זסרסכט5כולטובתר5וכן,ומישיעייןכספריס6חוזסיר5סמיד
טיטלר5וכן כעקתעלחלקמסכניןhSh,טסריטוסhSהמתייסמכיון סטרםנעמתיםחלוקתפנימיתטל
סכגין,וסספסד05 ,יסים,קינו5ל6ע"יגרמך,וקיןלמייכעלכךככיחדין.
ו .פסקסרמכ"סמכירספי"6ס"וושו"עסי'רזסעי'יג:כלסתנ6יןטמתגיןכני6דסכיניסןשע"פסמן
כעריסוכמטר 06יסיסכך06 16תעטסכך5תןלךמנסו5סל6יסיסoh16ל6תעמסל6שקנסלךול6
סob16ל5יסיסל6גמרוסקנס,
6תןלךt"Db ,טעסס16טסיםסדכרל6קנס,סכלהשומר 06יסי
ס16ממ6ל6יהיס.ומקורוככ"מסוככלד6יל6קנה.
טסרידעתוסימכתממ6יסי
וכעניןסתחייכותלפילוי כמקרסטלספרתחוזם,עי'פסקידיןירוטליסכרך 6עמ'מזעפ"יתוס'כ"מ
סו  6ורמ"6כטו"עסי'רזםעי'יד60 ,סהתחייכוסניה~דדיס 6חדלסני 6ותססתמייכות6,יןכזה
חסרון5סמכת ,6מהגססכןמנסגסמומריסלסתחייכ כמקרהטלספרתחוזס,ומועילמדיןסיטומת,6
וכמט"ככטו"תחת"מחו"מסי'סועפ"יתום'כ"מטס.
5ל6טכנידוןדידןטסקונהסגיםלססכס עססמוכיועלחיכורהמממלט%לטלהמוכר ,והמתמםבם%
כלילטפס,כרקסטיטכוסמחילהעלמפיכוי,ושינויכולסיוםלחרי כמסטניסולתבועשותו.
ז .פסקכמו"תשמרייומרח"כסי'כסטכיוןספין סמקחנגמרכליהירססכמפריממקרקעין06 ,קיבל
עליו לרסוס סמכירס כמפרי ממקרקעין ל5סויחיוכ דכריס ,רקמיוב מכירת סטדס ,טז5תסי5
יסי' רמדמהגדירסדכריסכמתחייכותלדכרטסינוחייכבו,וכתב ד6ס
סמכירס.ועי'טו"תחסורתס
סתחיינ לקונסלרטוטסקנייסכרימוס סמקרקעיןקינויכוללחזורכוכיוןטנתחייכלו ,מסריאפי'
כם5ינוחייכיכוללחייכעלמו6.ךעי'חזותןחו"מליקוטיםסי'טז6ותסבעניןמכירסבארכנוהקדומם

שכד

פסקידין-ירושלים

ןיסודיליהודי,סכתכעפ"יסוגיתסגמ'קדומיןכז60 ,6סמכרלוסדירהbns~bמירמוסלוכט6כו,
כי
יכולממוכרלחזורבומסכתיכסכט6כו,כדיןמוכסהדסול6חר"61לכתובלוסטר,דהוזרכסטרוקינו
ודוקק
חוזרכסדה.וכמנסכמו"תקמרייוסרטס צחהמכרךזווכתכדה6ו6מרינןדחוזרכאטרהיינ
כמנותןטעם%כריו6,כלכמתםכופיןעלמידתמדוס,וכמב"כנ"ךסי'םס"ק %במססרט"ל,ו6ס
כס65סכן,כ"מכטטרמכר.
ונר6סט6ססתתייכלכתובסדירסכט6כולכו"עאינויכוללחזורכו,אפי' 606יןמרימוסכט6כומלק
מעלסמכירתהדירה6 ,ל 6רקסטרראיה,וכגוןטהקונהמובטחמהמוכרל6יוכללמכורהדירהלסחר
ע"י סערת 6זסרסוכו',וגסככה"גoSnססממייכותלרסוס,וזסעפ"יממ"ככטו"תמהר"יוויילמ"
קמג:ועלמיסכתולקסתו3מעמהקנסויעטהכךוכך%תובסלכומלכופיהו5עיפיס,וכרעתסמופס %
עטומטר6חר,נרמסדל6זכתההקמהוכו'A"Db.דיםמרכותינודפליגיוקמרידממניקניןמודר,מיינו
מטוסדכיון דקבלעליו כק"מאריךליחןולקיים מה טקכלעליו כקים,אריך לעפות לה כתוכהכמו
ממותנה6,כלכלזמןמל6נתןל6זכתההקטה.ע"כ.וכתככ"טסי'נp"o6יככי6ורדכריסמהרי"ו
ם6פי' 06קנין6תןמהני,היינודוקא 06סקנסכסודרליתןל6תדמתנם,דוכהאותופקניכמתנה6,כל
06ל6עטהקניןליתןמתנהbSbעמסקניןליתןסטרמתנה16סטרכמוכה%פתו6 ,מנסכופיןאותו
כססו6חילאייסמקניןוליחןאותומטר6,כלמ"מל6זכהאותופקני כמתנסכיוןםל6נכתבהפטר.
וכתכהכים,וכןהכ"חכתטוכהסי'יד,טנר6המסמהרי"וטל6הכריעכיןהדעות 06קנין6תןמהני,
ותמסעלהרמ"אכמו"עחו'יממי' רמססעי'בטכתכסמסרי"והכריע כדעתססוכריסדקנין6תןל6
מסני.ועי'ממ"עסםס"קכטמהרי"ול6כתבכן6ל6למ"רדם"לדקנין6תןמהני,ותפ"סכלזמןסל6
כתןhSזכתההאמס,ור"לואיןכידיכו6ל6להתרימו16לכופוכטוטיס5נלל6לירדלככסיו.
עכ"פמפורםנמהרי"ו 60ססתחייככטטר %תוכסטר מתנס 16כתוכת6טס,כופיםאותולכתוכ 6ת
קומוהמטרטסתתייבעליו6.ל6טכזסנחלקו6מרוניסכדעתו 06כתככןדוקקלדעתססוכריסדקנין
6תןמסני,וכממ"כססמ"ע616,ףלדעתהמוכריםדקנין6תןhSמסני,וכמט"כסרמ"atts~l6ומכ"מ.

וכיאורגדרההתחייכותלכתוכ טטרדמהני,י"לעפ"י מה טפסקסרמ"6כמו"עמי'קנזסעי'ד כדעת
סר"6םם6סקנומידולכנותמחי5ס %יוכללחזורכו,דלכנותל6מיקריקניןדכריס.וכתכבהגרעןס"ק
כבטסו6עפ"יתוס'כתועותנדכדקניןדכריס %הוי %6נהסי6דרים כ"כצקנומירס לחקקח5ר
טליןכסדיןחלוקם6 ,כלמסטממעבדגופולהתחייבכדברזס מטתעכדואיןזסקניןדכריסכעלמם.
מכומרמסגריםטהתחיינות%נותt"Db ,ט6ינסממעכרת 6תממונו ,מ"ממחייכתהי6 6תגופו,ו%ן
אינסכקניןדנריסנועי'ממנתר'אסרןריסהל'טכניס כהטרסר6טונהמכי6רדכריסתום'כתוכות
,hWDSוגס6תדעתהרמ"6כיקרמסכארוכה .(h"ul

ממונות

שכה

וי"לטכ6ופןטסתחייככחוזם %טוסכטכסו,גסלדעת ~hftitnסנ"לחייכלרפוסכשלכו,כיוןטסתחיינ
ע"ככסטר,וסחזו" 6מדבר רקכזלופןממכרלוhnu~bדסכי6,כלhSסתחייככמטר.
ולפי"זס"סמימסתחייככחוזססמכירסלהעכירסדירסכט5כו6 ,ע"פם6יןזומתחייכותממוניתול6
תלמחמתוסעכודנכסים ,מ"מ6יןזסכקניןדכריסכיוןססחיוכחלעלגופו,וס"זכמומתחייכ%תונ

מטרמתגם16סטרכתוכס מפסקסמסרי"וממחרימיןקותו עדםיכתוכ6 .מנסכניד"דטסמעוןממוכר
מוכןור51סלסעכירכטרמוכמוטסתחיינbSh,ם6יןסדנרתקיכו %ד6ל6מריךססכמתכלסטכניס
כבנין,וסטכניס מלמטסדורמיסלעומס6תכלסמור,וזסדכרמם6רססכניסמתנגדיםלו"6,כלנום
סוh~h1,6למחרימועלם6ינומקייססתחייכותו.

אברהםדובלוין.

י סוסדינו כפועל 16
רטיתי ממ"כידי"ע ס6כ"דמליט"6לדון  06מסטסתחייכסטיפו5יסכזירס6

סתחייכותלמכורדכרמוטלם.
נרכסעפ"ימב"כ כחוזסםעי' 19כ מסמכות לסמכםוססעיפיס  ,4,3סםסעיפיםעיקרייםויסודייס
כססכס.וכםעי' 4נתמרמסמוכריסמתחייכיםלמטליםסמיפו5יסכדירםולמסור 6תסלירסכקטרכל
מערכותיסתקינים"6 .כודקי6יןדינוכפועלb~bסתחייכותלמכורדכרמוטלס .רקכנידוןדירן6ין
סתוכעתובעביטולמקם36.לודקיחייבלסטליס6תכלמערכותיהטיסיותקיניס.עי'טו"תנ5מיטר6ל
סי'יגדסתחייכלסטכירסדירסכטלימותוכ"זמתנקי ממקח,וכלזמןם6ינו מוסרלוסוירסכסלימות
עדייןל6מלסמקת,עיי"ם6ותי,6וכ"כמסכקותיטלעניןססעכרסכט6כוודו"ק.
וממ"כסג'ס6כ"דד6סחזרכומפנימסםלמתסעכודסכרוכסכסו65ותיתרסל6סתחייככסן,ם6יןזו
טענתקונם,ודימםזסלסוקרוהמזונותטכתכס6כ"מסי'קידמ"קכוסמערסמטפטסי'םס"קדסטין
זוטענתקונם.לענ"דנרכסדקינודומם,דסתסמסטסתחייכסוקר,וכוס5מרינןדליןטענתקונם6,כל
סכ6סתחייכלחכרסמממל,וזסעלמול6סוקר6,ל6מפנימירורסמממליתחייבכסוללותקמרותכגון
מילוףמוטיסוכד'כויסיעמודכתקןחכרתמחומל,וזסל6סיסכסתמייכותו,וכפיטענתודלקו6ועת6
יכסט"זד6ףכסוקרוסמזונותסוס
דסכינתחייב"6.כ6פסררסוסקונםופטור.ועוד,סיכוללומרקיסל
טענתקונם.

יהושעווייס.

