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נושאהדיון
א' השכיר חנותלב' 'ילצורר הקמת מסעדה,ממכר מזון מהיר" ל 5-חדשים עם אופציה לעוד 6

שנים" ,בכפוףלמילוי כל הוראות הסכם זהשיי השוכר" ,ועם אפשרות יציאה בכל חצי שנה.
שכר הדירה נקבע כס"ה ל 5.500$-לחודש (בהסכם עצמו נאמר  ,2.200$אך בהסכםנוסף נכתב
שס"ה ישלם השוכר  5.500$לחודש ,כאשר התוספת בסך  2.300$היא עבור שכר עבודה של
המשכיר בחנות ,ועוד .במשך השנתיים הראשונות שילם השוכר  5.500$לחודש ,אך קבל
קבלה רקעלהסכום שנאמר בהסכם הראשוןולאעל מה שנאמר בהסכםהנוסף).לפי ההסכם,
דמי השכירות ישולמו החלמיוםסיום השיפוצים במושכר ,ובעבור תקופת השיפוצים כחודש
הראשון ישלם השוכר  .900$הוסכם על הצדדיםכי השוכר יהא רשאי למצוא בכל עת שוכר
חלופי תחתיו אשריטולעל עצמו את כלהתחייבויות השוכרעפ"י ההסכם ,בתנאי שהמשכיר
יתן את הסכמתו לכך מראש ובכתב.
לפני כחצי שנההודיעב' לא'שאין ביכולתו להמשיך ולשלם את שכרהדירה ,והמשכיר בקש
לקבל את המושכר בחזרהכדילנהל בעצמו אתהחנות fiK rat,חוב השכ"ד שהצטבר ,והשוכר
תבע לשלםלו את ההשקעה שהשקיע במושכר .המשכיר דחה את התביעה להחזר ההשקעה
ואמרלו'יטולעציךואבניך" ,הוא הסתמך עלסעיף בחוזה השכירות שלפיו "לא תהיה לשוכר
תביעה על המשכיר בגין שיפוצים שעשה במושכר ,אף לא בתום תקופת השכירות ומימוש
האופציה ,למעט במקרה של הפרת ההסכם ע"י המשכיר" ,וכי "כל השיפוצים והתוספות
הקבועים במבנהיהיו בתום תקופת השכירות רכושו של המהזכיר" ,והשוכר טען לעומתו
שסעיף זה מדבר כשהשוכר ניצל את כל תקופת השכירות האפשרית ,שאז היתה ההשקעה
כדאיתלו ,אבל במקרה שנאלץלעזוב באמצע ,על דעתכן לא השקיע כל כך הרבה כסףכדי
לעזוב את ההשקעה לבעה"ב(בסיכומי התביעה כתב השוכר שאמנם בחוזה"הלבן" נאמרסעיף
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לפי החוזה "השחור") .א' הודיע לו
כזה ,אך בחוזה והשחור" הוא לא נאמר ,והצדדים פע*
שמוכן להמשיך אתו את החוזה בתנאי שיעמוד בתשלומים ,ולכן מצידואין כל הפרת חוזה
בתוך תקופת השכירות .הצדדים פנו לבד"ץ של העה"ח ,ושם הוחלט בתחילה שיקחו שמאי
לשום את ההשקעה והמוניטין שהשקיע השוכר ,והשוכרחייב לשלם את חוב השכ"ד ולהחזיר
את החגות למשכיר .השוכר לקח שמאי שהעריך את ההשקעהוהמוניטין ,ותבע את המשכיר
לשלםלו את ההשקעהוהמוניטין בהסתמךעל ההחלטה הראשונה של הבד"ץ (המחייבת אתאי
לשלםלכ' עבורהשיפוציםוהמוניטין שהשקיעבי בחנותגם אםא' לאיצטרך להםבעתיד) ,אך
המשכיר טען שאחרי ההחלטה הראשונה ,נתן הבדייץ החלטות אחרות שבטלו את ההחלטה
הראשונה ,והוא אינוחייב לשלם את ההשקעה משום שתכניתו להפעיל שם חנות שלא יהיה
בהשקעה שלב' כלצורך ,ולהיפך ,יצטרכו לעקור הכל ,וגם עבור המוניטיטןאינוחייב משום
שיפעיל במקום דבר אחרלגמרי,ואפילו אםיפעיל באותו דבר,מיאומרשהמוניטין הם מחמת
ב' ,הרי כברלפנישביהגיע למקוםהפעיל שםא' חנות דומה ,והמוניטין הם שלומאז.
הצדדיםפנו לערכאותכדילקיים את פסקהבד"ץ,א' בקשלקיים את ההחלטות האחרונות ,וב'
בקשלקיים את ההחלטה הראשונה .בביהמ"שטעןבישלפי החוזהיש באפשרותולהביא שוכר
אחר במקומולפי אותם התנאים שהוא עצמו שכר ,והואהודיע לביהמ"ש שישלו שוכר שמוכן
לשלם  5.500$לחודש אך רוצה קבלהעל כל הסכום ,שאל"כיחוייב במסיותרגדול ,אך א' לא
הסכים לתת קבלה על כל הסכום אלא כפי שהיה אצל ב' .ביהמ"ש חייב את ב' בשכ"ד של
 15.000$ולהחזיר את המפתח לא' באותויום (ב במרחשון תש"ע) ,וביהמ"ש ביטל בהסכמת
הצדדים את כל החלטות הבד"ץ ,והעביר את השאלות שנותרו פתוחותלדיון בביתדיןזה.

בביתהדין תבעא' מב' שכ"ד-לפי ההסכםביחדעםהנספח,דהיינו  5.500$לחודש -עבור כל
החצי שנה האחרונה ,עד היום ,שלמרות שהחזיר לו את המפתח לפני כשבועיים בהוראת
ביהמ"ש ,מ"מ לא פינה את כל התכולה משם ,זנם השאיר חובות ארנונה ,מים ,חשמלוגז,
שבגלל כלזה לאיכלא' להשכיר את החנות .ב' משיב שאחרי שא' קבל בחזרה את החזקהעל
החנותיכולהיה לזרוק את כל הנותר שם (ולטענתו אמרלו זאת בפירוש ,אךא' מכחישומציג
מכתב  n~wwלו שבו שאל אותו מה לעשות עם התכולה ,ולא קבל תשובה עד לדיון זה),
ולהשכיר את החנות ,ובדמי השכירות החדשיםיכולהיה לשלםמיד את כל החובות לארגונה
וכו' .הסיבה האמיתית שלא השכיר עד עתה-טועןב' -היא משום המחיר הגבוה שדורשלפי
המחירים שהיו בשוק בזמן שהשכירלבי ,אך מאז עד עתה ירדו מחירי השכירות מאד (הוא
מסתמך על חוו"ד של כמה מתווכים) ,ולכןאינו מוצא שוכר ,ולכןאינוחייב לשלם לו שכ"ד
מרגע שהחזיר לא' את המפתח .הוא עומד על תביעתו להחזר ההשקעה ,אולחילופין להביא
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פסקדין
א .זכותו שלא' לומרלכ'ייטולעצירואבנירי',ואינוחייב לשלםלו קבור ההשקעה.
ב .תביעתהמוניטיןנדחית משוט שלא נלקח בחשבון הפעלת אותה חנותשייא'לפני שכ' שכר
אותה.
הפסד
מצורת
ו
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ש
מסכום
השכירות
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ה
לשוכר
ם
י
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ל
ב
י
י
ח
ג.א' לא
חילופי
תשלומי
השכירות שלו לעומת השוכר הראשון.
ד .חוב השכ"ד שחייבכ' הוא עד למסירת המפתח והחזקהלא',וא'יכול לגבות עבור האחסנה
והוצאת החפצים מתוך החפצים עצמם.
ה.ב'חייב לשלםלא' את כל החובות שרבצועל החנות בתקופת שכירותו ,גםאלו שא'שילם
בעצמו.
עםביצוע התשלוםחייבא' להחזירלכ' אתהצ'קים שנתןלולבטחון.
 .1בד

"aa

( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכיאייכלר

( )-דודיהושעקניג

השאיתלדיון
א .אומדנא לבטל הסכמה בכתב.
ב .שוכר שמשקיע במושכר לצורךשימושו.
ג .הסכים השוכר -בהסכמהבלתי כתובה -לשלם חלק מהשכ"דבליקבלה ,האם צורת תשלום
זוהיא חלקמזכויות המשכירלגבי שוכרחילופי שהביא השוכר הראשון במקומו.
ד .חוזה שכוונתוהיתהלהעליםמס ,האם תקףעפ"י ד"ת.
ה .החזיר השובר למשכיר את החזקה במושכר ,אךהותיר שםחפציםשלו.
 .1פורעחוכו שלחבירו בארנונהוכו'.
ז .שוכרחילופי שמעמיד השוכר הראשון בתוך תקופת השכירות.
ח .הוזלודמי השכירות במקום ,האםחייב השוכר להמשיך ולשלםלפי ההסבם.

תשובה
א .נסקh)1nthדמוכח מ513ר3גמ'גיטיןעג5ו3"3קמו 3ורמכ"סמכירםפ"טס"מוזכיםפ"h"o1
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ועוד,סק31עיסעפ"י ס6ומדג6טפילו 06סי6סותרת %טורס 6תהלמון הכת31ס 3טטר,וכמוהפירס
הרס"3סכ"3קלכ6ד"היוזע:הלע"פטל6פירסכמיספירטדמי.
שנידוןדירןככתוםכמוזהס6סיטקיעהסוכר3מוטכרל6יוכללדרוס6תההטקעסמהמסכיר)"hhיפר
סמטכיר6ת,ortnoוטועןסטוכרס6ומדג6סיhbt6התכויןohbShיוכללסייס 6תתקופתמסכירות,
6כל% ehיוכללסייס3-ין מתמתההמחכירמ51י16 6ת1וכין מחמתטמייכ  nhiSמטוס טל6מיה
כספסרותולהפעיל 6ת ממגות-כןיוכללדרוס 6ת הסטקעס מטוס מעל דעתכן hbההכוין לסטקיע
לטופתהמוסברעלהסכוןעלמוD~Dh1 ,ט3מוזהכתום למעט רקכססמסכירהפר 6ת,ortnoול6כתוב
כס6יןהסוכריכוללהפעיל6תמחגות,מ"מ h)1nlhהי6סגםלזההיתםכוונתו.
גרסהסחיןזוטענה,טמריסמסכיר 16מרלותמטיךלהפעילולסכור,וסטוכרלגוס מממתעלמו61,ין
כחן b)1nlhדמוכמלמטל6תהמוזם.
ומסטטועןהסוכרטסס3ימ 6תהמגות"3מוניטין",דהייטס6מרימהמגותמעלהעלידולמכירתמזון
מהירכסרי ,מהרגלוהקוגיס ל613ולקנות 3ה1 ,כת651ה מכךימסיכולקנות כס גסהעתיד כטי613
כמוקמו מוכר 6הר%1 ,ןמגיעיםלודמימוניטין ,טעגהזוהיה 3ס ממטבטניתגריס,'6 :טהורor
טהרגיל 6תהקוגיסלקגות כחטתמ)וןמהירכסרי ,'3 .נס לסכךחסיהזו מגותלמכירתמ)וןמסיר
כטרי .כמקרסהלמנינוגםלפ בוק
סמטתלמכור 05מ)וןמסירכטרי ,ולה63
6ינןיכ6ןתשבעיועבתרמ%ווניוטטי,ן.פעלי
תפעלכמגותנעליס,ולפיכך
ב.ע"פס"דיר1טליסכרךגעמ'קג1מ66מו"רסנר3י"ל)"5לעפ"'גמ'"3מק,6ויסוכר3יהטעטה"ער
ללציתלתועלתעלמו,יכול3עה"3עומרלוטולעליך361גיך61,ינומיידלפלסלסוכר מהסהס3יח,
יסכי
061ר5סליטולמסערוהסכיל S~OU31הטתמס 3הסמיידלטלסלסוכרי5י16הי% 061 ,1ר5הליטולוגהנה
3עה" 3ממס6יגותייגלפלסלו ,דוסנהגהוגסל 6מסר,כיון סמהטהמסירהים לתועלתעלמוו,ה
ממי%קמתהגי,עיי"ס(ועיי'יז3רייוסף"rrruoshמ"כסי' כססדן 06סוכר דומם )3ס SD35כנכסי
קסתו סמהסהו5י6הו5י6ומהס6כל6כל,כטוייעt"uoshסי' פמסעי'זוככ"טס"קי,6מכיוןסיס %
3הן)כותפירותמומלסו%6סתו6תt'nlhitoלע"פס6כלרקקימע16ה51י6סררה61,פילוכמקוססיס
צידהלמכורנכסיהל6מריס %1יטמר %פירות%כול,וכמוסכתההריט6"3כתודותעט,3עיי"ט).
וס"ס3גידוןדידן טלמרות סכתם 3הסכס ס3תוס הסכירות תסיס סהסקעססייכת למטכיר ,מ"מ
3לסלס
סמסכירמרססלסוכרליטולע611.5כגי1ומסוכרקינומעונין3כך,כמקרסכזה6יןסמסכיר"יי
ג6יירס"ט).
לוכלוסויפילו Dhיהגהמזה6מייכ)bSIכפסקהנד"ןמיוםי
הסוכר 6מר
ס
ר
ו
ק
ג .כת'"SO 3סי'טי3סוףמעייח:וסיכךטהטוכר ר51ה 6%ת %1מודיעו לכןוי
טרוחהליכגסלדור33יתסהגימ )ס ,נר6סדכיוןסחיןהממכירמפסידכלוסחיגויכוללעכבעלידו,
ו6פילוהיססכורכידולזמןק15כ1י65כתוךהזמן,ויםb'so5רסיסמסוכר6תהספיגסוכוי,ומיהוeh
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ממונות

קפו

הסוכרטרו5סליכגסככיח6יגוסמן מ6דיכולהמחכירלומרקילוהודעתגי מקורססייחי מכקס 6דס
הלן מ6דטיטכרנווכו'.ע"כ.
וגרטהכנידוןדירןטיס הפסדלמבכירכסוכרסמילופי,דסייגוpSnמכסף"מסמור",כמוסריגוחייכ
(המכיסלכךעפ"ידין,כך ממחכרעומרמל6סמכים %ךכמהמכתככמונס.
ד.לפי מזקסחוזיסוסעיף 6)30יבפטרלתבועככימייםעפ"ימוזם ממטרתנקיבתומלססכוסהיתם
ססתמטות מתס4סמס(ע""1,)335.786כיסמ"ס6יטר51הלסוסיטעזרהלמיפכ6כתובע להסתמךעל
וכמגע טמ6טכוס"(ע"6
מוזהטכ)ה,כיסתכיעהסי6מוקלהמממתמירוס61,יןכיסמינםמלכלך6הידי
,
ך
כ
מ
ם
מ
ל
ע
ת
ה
,
1
5
במסוכרכטכ"דסל .0009
,"10.53ווססיקתכיסמישכתיקט(פגיגוסכוחויי
טמרי
היהגלוילכולסממטרתנקיבתומלסכוםהסכיידכהסכסהר6טוןסיחה%ורךססתמטותמתטלוסמס,

וכ"כלפיסעיף 30הסכםזהכטלוקיןכיהמ"סממייכעלפיו).
כנידוןדידןגר6ס טלמרותחכיתסדיןסוסקבלכח 13ררותמכיסמ"ס,כיוןטה5דדיסחתמוכפניועל
סטרכוררוה1ל6הסתפקוכממלטתכיהמ"ם61,מייכדגולפגיוימיכות6רוכות,כוחוטלביתהדיןהדן
(פידינימתורס,יפסיותר ממסptnocמרסס,ולפידיןתורהכלמגליטכממוןקייס,וסמו)ססר6סון
והנוסףקיימיםותקפים-למרוההכזוגה הפסקהסלסוגלתטבעונותממס-
ה .כתבסמ6יריכ"מ bpכ163פןטיטלמטכיר )כותלס51י6 6תהמוכר6 ,ס  %ר5ה ל65ת מוכרמן
הדכריססהכגיסלטסככדילסכורפועליםלה51י6כלסיסלובניתולהטליךנדרך,וכלכדכמקוססיס
(העקתע((כטיג'עהדבר')rhiסכע(יסויג61ו1י5י4וכו',ומ"ממי"סדיןעליז (65תhStר5סי65ת
קובלעליוככי"דוי51י6והוoht ,חיגולטסמודיעלכייידומסיסכרולומקוסמתוךדמי6ותסהדכריס
פי51י16מחסומנימיםבכיתטסםטוכריס.%ע"כ.
 .1מקור מלכסכגס נתכ6ר כפס"דירוטליסכרךז עמ'כוועמ'מז כסס הגרפיטטכחוככזסם6ילו
הנתכםמיהמסלמוbSהיםגסגסמעלסמפרעון6ל 6רקטסיה נפטרמחוכו,וכ6 6חרופרעעבורו,
כלעטר,
גכס"גחייכסגתנעלפלסלפורעמןיןקמיטתרסיליסכמונלגמוציתהמלךכרגוohכמוכומיי
כגמימקיןקל6(1 ,66קמרופורעמוכוטלחכירופטור6ל6כתובכזסלסילוסיספורעכעלמוהיחס
לותועלת כמססמקייסמלותפריעתכע"מ,וכיון ס6מר פרעכמכילו6יןלו התועלתסלקיוססמ5וס,
ד6חר6יגויכוללפרועמוכותטלתכירו6,כלמוכותטלמסיסכזסל6סיתםלוכלתועלת6י4סיהמטלס
נעלמו,וסחובטסיהמסלסלמסיססויכמולךלליכודומפסד1כ)6סומלילומסהפסדס"זמיטתרטיליס.
וכנידוןדיזן)לפימוקיסעיריס מס ס6רגתהמוטלעלממזיקסגכםכמכירות,וסיף6יגנס מתחסכת
כטענה סטוכר סטכר 6ת סגכם עכור מכרס כע"מ 6ohיןלו מסמך מחוס עלכך מטעם סמכרס,
וכמקרהכוסהחובמוטלעלהסוכרעלמו,וכמפרעכ'6תחוכה6רטגסממוטלעל,'6מייד'66לסמזיר
לו6תמהם"ילסמדיןמיסתרסיליס.
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פסקידין-ירושלים

ז .כת 3סטיסי'סיםסוףמעיימ:והיכףסססוכרר51סל65ת %1הודיעוקורס%ןוטסוכר6מרסר51ה
ליכגסלדורככיחסהגימזה ,נר6הדכיוןסטיןהממכירמפסידכלוס6יגויכוללעכםעלידו61,פיל1היה
סכורכידולזמןק15כוי65כתוךסומן,ויםלהכילר6יסמפוכר 6תהספינהוכוי,ומיסוohהסוכרטר51ה
י מכקס 6דס הגון מ6ד
וייכנסדכיתקינו הלן מ6דיכולסמסכיר לומר6י%מודעתני מקורסהיית
סינכרנווכוי.ע"כ.

ח.כסו'יעיו"דסי' קססמעיי :6המלוס 6תמכירועל סמטכעומוסיפועל6 ,1spcnססוגלוהפירות
יעדקימתיוכללהמ)יר המטבע
מממתהתוספת,מנכה %סיעורהתוספתוכוי.וכרמ"ד:ועי'כמו"ממי
מהלוסלו6עייגדגפסלס.וכתר 3ח"11דס"ק (6ו3גתס"מסי' עד ס"ק ה)והיינו דוקק סהתגה לתת %
ןמס מטבעעליוכללוה 61התגסלתת מטמע36 ,ל 6ס
מטכסוסמטכעהר6טוגסנפסלהלגמרי6rhnי
רקפימתוסמלךמכמותמסיתה,כמןטהיסדינר)סבכיהדינריםוהעמידוהמלךעלעטריס1,ד'6דלין
מבלסלו רקסמטכעמהלוסלו ,דה6עדייןסס מטמעעליורקסהוזלכמוכסקסומלה1ה)1לסלינונותן
לורקס6הססל1ה61ףההוזל,וכןסו6כתמוכתלחסרבסי'י
.וכן 06הוקרסמטכעע"יססעלסוסמלך
(סמט3ע,ממוייכ(מלסלוסמטכעטס%ס6ףההוקר מחמתטסעלהוסמלךדליןכמטכעמסוסnhlSo
ס6ה 3ס6הדה6לויןעלסערסכסוקוקיןלךי 65מסערגדולמסערסלהמטכםקודססהעלהוהמלך.
יכג-כד
ע"כ.וכייכ3סו'יתמהרסדייסחו"מסי'עס(סוכלכממג"6מלוסולוססי'כס,ועי' ססמי
ג'ה
מו
מ3
דסי'רכדוסי'קעו.ועי'כגי~Shtnסי' מטכמולקעלס
והלירביתסייכס),ויויי
"מסרסד"ס.ועיי
ייומ"כr~so5hסי' מ,
6
"
ת
ס"תהר6ג"חסי'קד,ומהר"יכטסןסי'גםוסי'מה,וטו"תמהרי"ט סי
ותורת 6מתסי'גומייקגג,ומהריםלביתמלויסיי ,%ומספם5דקמייגסי'סכ,וסו"תמסריסללציך
סי'עטוסי'קטוומייקכט,וסו"תמסריטןמ"6סי'לג,ומעסהחייךסי'סוסי'יז,ופגימנסמ"כסי'
יפכ,ודרכיגועםיו"דסי'כד,וגינתורדיםמו"מ כ%דסי'r"posht6כללד
,15וטו"תר"מ'U)hSAסי
סי'כד,ופגיטהרןחו'ימסי'ג,ומוריסגדוליםלימודק5מ ,שמס5דקססי'יכ,וסו"תרכינומייםמכהן
מו"מסי'ג,וטו"תזרעיעקבסייעד,וקרני ר6ססי'קכ"101 ,תכיחלפריסמו"מסייד,וסו"תמתייס
חו"מסי'עד.
וכתםb"trn1יו"דסי'עד6ותמסגותןלפיערךההל61ס,וכייככערוךהסלחןמו"מסי'עדמעיימ.ועי'
ןכךגסתגית המטכע 6מר
6ו"תסוףסיימכדמכו6ר3כלהפוסקיסד)6ליגן 3תרזמן הסלקה061 ,כי
זמןססלו6ה6יןלו6ל6כפיהמטכעמטעתסס6%ה.כמגסכקו"שמסהסידסיייככתבדכהוזלהמטכע
מתמתמירחהמלךטק5כהממירסיהיההמטכעכך כ%פתתכמסקל,כתבוס6מרוגיסדוההויכ6י%
פימהמשקלוebcסוזלוספירותמממתזהה561ריךליחןלמלוהמטבעותכטויךסלעכשיו.
וככרנחלקוכוסר6סוגיס.מסוית הרסכ"6ת"גסי' מ כתם ט6סל6מוסיפו כמטכע גסכ16ל 6פחתו,
דברברורהו6מנותן %מ16תומטכעכמכוסמהלוס כ%תוספתhSstגרוע.וכ"ככסויתסר"6ס כhu%
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ממונות

קפט

סי'מלענין המטכסטכתוככסטרמסכוםעטרםפטוטיןכלזס1כ,וכטעת סס6%סהיועטרסקורגחדום
כזסוכ,והתייקרוסקורג6דוט,וממלוהטועןטיטלוליתןכלמכוס סנטרמקורגחדוסהע"פטסתייקרו,
היוקחכטעתסלוקהמקותו מטכסיפרעלוקורג6דוט,
והטיבסר'6יטמסדיןעםממלוהכיהמטכע"מי
כי למסיפרעלופמות ממהסהלוסו,וחיןכחןהיגוי מטכע,כיגסעכטיו'o'hitסקור6נדוםכהוכחה.
וסוכךכטורסי' דכטיגוילטון.וכ"ככמרדכיכיקסי'קי כטססר6כ"ן סמלוסחתתכירו על המטכע
גוחןלו סמטכעסי51חכ6ותס טעםומייריכטטויססמדסיסוסיטגיס כמטקלס A"Ph1ד)יליפיריכחדטיס,
סוי6יןבכךכ5ס.וכ"ככטויתמסרייסמפדוו6ססי'ס,6ויט"טכ"קפיטסוף
ס1חילומממת
סי'סו6 .מגסהחמרחייפרויתי
סמטכעדיגוכמונפסלטמנכם %סיעורמתוספת.
5p"sזככתב
טסוקי
וכתכוכטויתדבריריבותסי'תימוסי'תיק ,וטפתמסרטיךמ"6סי'סבוסי'עכוסי'קי6ומ"כסי
' )rA
ן4יטסלוהלחצירומטבעכסתס%יןמיטסלוסלמכירומטכע
וטפותיעקםמ"כסי'קעס,טיטמיצוקכי
וסתנהטהלוסיפרעלוכמטבעפלוניתלפי,ערכסכזמןסהל61ס,ט6סה5סכסתסקינומייככי6ססך
הזהוכיסטחה16טגהמייכלהר,נכל o)nh06טספרעוןיהיסכמטכעפלוגיהלפיערךסמטכעכזמן
ססל61ס,מייכלפרועלולפי ערךסי 651נסעתמפרעוןטיוכללקנותנו כמו"סיסיכוללקנותנזמן

ססתחייכות.
oswlnממברתה %3000גיסוכעכורזסמכרסob
31טו"תמסריט%יתמלויסי'ג נ~1ל
ד
ע
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ת
י
נ
ה
ת
6
ת
ר
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מ
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מ
ל
ס
כ
י
י
ח
ת
ס
,
ס
י
בית כעד 30גרוטוט רסס 3000לכג
ס
נ
ו
ק
ה
ו
דמי
ממכירה30 oonגרו"וט~3000 ooלעגיל,ועתםכעתמזרתסמכירהנפלמפרטכיגיסן,לס'טגטעת
המכירםסיסטוהסגרוטוט 100לכגיס ,ועתם  npsמזרתהמכירססגרוטוסטוס %120גיס ,נקופן
י %3000 ohגיס סהס 25
טה30-גרוסוט ססכיוס %3500גיס .ממוכרת טענהo)'htר51סלתתכ
גרוטוט,סכךכתובכסטרסמכירס,וסקוגהטוענתפלכךכתוככטטר 30גרוטוסכדימתקת 30גרוטוס,
ומס סכתהטסס 3000לכגיססיסלטוכתס ,ס6סירדסגרוטוטממות מ100-לכגיס תקם 3000לכגיס,
6כל oיעלססגרוטוטיותר מ%100-גיסחקhם 30גרוסות,וכתכו 30גרוטוט%3000' oonגיסלפיסכן
היוכ16תוסומן.והסיבממריטסלויטהמוכרת 6סתרוהלסו5י6הכיתמידסקוגסתתןלס 30גרוטוס
,otnStסידכעלהסטרעלסתמתוגס61 ,קיחמרה16מרדממזיכריכית,ל,סי"לרזוסי6מכירסויכולה
לומרחיגירולסלמכור6לח כ30-גרוסוטטלמיס%6 .טמ"מפסקכיעסופקרסטתפרעלס 3300לכגיס
כדילעטותמטפטסלסרס.
061סיגוי סער סמטכעכפי טה61ל6היךחפוי,גמשנו סמהרסד"סוסמסרט'יך ~ebכסלחהתגודיגו
כ6י %סתט,למסרטד"סמו"מסי'עסכיוןטל6סיסטייך%תנותטספרעוןימיהלפיטיווי,מןסמיונ,
טפילו %סחטסריזסכקילומתגו,ולמסרסייךמיקסי'סכלע"פטללמעלוכדעתסטי6רעכ)סיטי,כל
ס%סתגוכמפורססריפורעסקוסלמלום6תמסססל1ס1לפימגין.וכתבכסוית15ריעקכ(6'%כרהס

יריךיידוי
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קצ

יעקנהורוויןמפר6כ11ג)6סי' קסכמלוס)מלטיסוקטןעלדח%וכפיססיווימסיס,fbוס%ויס16מויס
דמוי16גס6דל6פכיתסיע%כלכךומוטטין%יסוררכית,וסטיבעפ"י סמסרטד"סדכסלווסD'Wh5t
נעתמעמדועלמעמדםסר6טוןכמומעתסי165כליכינוי,ח)י"לדלה;תר5סעלטיגויכזה,ותקיהדכר
טמקין(לרי6ליס1ילוז) ס" ד כתכס6פילוסיו ממלוה
כממחקת סמסרטד"סוטלרפוסקים .וכסחתי
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ערך המטבעהיםדלהירגיל,כימיוקרכליר
מכימי
תורכיהלחהיסהמטכעעולסויורד,וכפרעמטבעזסכ,והכלסומכיסט5י6פסרלפתותתולמוסיףעל
ערכו1 ,ל%1סמלממסוכויודחידסוימילה6דל6טכימ,6וכוסגס 06מיהתגחיברור,ג6מרסה5סל6
עלסעלדעתוכעתהתנחיעחקבלעליו.ע"כ.
1ח0מגיע)מןמפרעוןוסתעככסמייכמלשרועעדסגפסלהמטכע,כתבסתומיססי'עדס"קיכעפ"י
סיט"ט p~sפ"טסי''גסמטלסלו ממטבע סמדטס,לפיטכעיכונ התטל1ס גרס ספסר לתובע.וכ"כ
כטו"מחתיםתו"מסי'עד,וסערמטסט עדס"קס,וזקןלסרןמ"חסי'קיכומ"כסי' ק(%חךבסי'
קלד פסקכסלוסלמכירו  250דו%ונתוך ירד סער הדו,%כיוןסל 6מתגה6יןשריך לקלס 6ל6
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