פסקידין-ירושלים

רמד

ביתדיןירושלים

לוית ממונותולבירורירואיין
שווזףשהפסיד
תיק ממונות מס' -1470שע

צדא' :א'ע"י  7fftyשחר ועוףחריף

צד ב':ב'

נושאהדיון
א' תובע את ב' להחזיר לו את הכסף שנתן לו לפגי שנה וחצי ,לביצוע עיסקה משותפת
"שתסתיים בתוך כמהימים" (כפי שאמר לו בעל פה) ,אך העיסקה מתעכבת ,וב' מושך אותו
עודועור,וגריהלא ,שלא תוכל לצאתלפועל אף פעם בגללבעיות משפטיותשונות ,ולטענתו
מדובר ברמאות ועושק שלא בתום לב מצד כל המעורביםבענין כבר מהשלב הראשון של
העיסקה ,מכמה בחינות :א .ב' לא גילה לא' שהבית מנוהלע"י מנהלעזבון ,ומכירת הבית
אפשרית רקעלידו ולאע"י הבעלים הרשומים ,למרות הודאתו שלב' שידע אזעלקיומו של
מנהלעזבון(ב' משיב שבדיוק באותויום של תחילת העיסקה פקע תוקפו של מנהלהעיזבון,
וטרם אושר חידוש תוקפו בביהמ"ש ,ורק כעבור כמהימים חודש התוקף למפרע) .ב .ב' לא
גילה לא' שההשקעה היא בסיבון בגלל המשרביטבענין (ב' משיב שבתחילה סבר בתום לב
שאיןסיכון בעיסקה ,ורק כשהמוכר לא עמד בדבריו לפנות את הבית עם התשלום הראשון,
החל לחשוש ,אך דוקא א' הוא זה שדחף אותו להמשיך בעיסקה ולשלם לו עוד ועוד) .ג.
בתעודות ובמסמכים של המוכרים -שכ'הציגלא'-ישנםזיופים ,כך בכתובת שלהבית ,וכך
בתעודת הזהות של בעל הבית (באשר לכתובת של הבית משיב ב' שכך היא נקראת אצל
תושבי המקום בינםלבין עצמם ,וכך היא נקראת באחד מחשבונות העיריה שניתנו לבית זה.
אי משיב שחשבוןהעיריה המדובר הואמזוייף).ד .הבית רשוםכיי11אקף",וזה אומרשאי אפשר
לרשוםעליו הערת אזהרה(ב' משיבשרישוםסתמי של"וואקף"אינו מעכבכלום).מכיוןשכך,
טועןא' ,מעולם לאהיתהכאןעיסקהאמיתית,והואתובע אתכלכספו בחזרהוגם אתהרווחים
שנמנעו ממנו כשהכסף נלקחע"יב' ברמאות.א' מביאראיהלטענתו שמדובר ברמאות ,שלפי
מסמך שהואמציג ,חתםהעו"ד המעורבבעניןמצידו שלב'עלעיסקהעלאותוביתעם מישהו
אחר ,אחרי שא'וב' כבר שילמולוסכומי כסף עבורהעיסקה ,ועוד כמה ראיות.
א' מציג את הסכם העיסקה שנחתםע"י הצדדים ,וז"ל" :זכרון דבריםבין ב'לבין א' .ב' רוכש
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ממונות

רמה

נכס בעיר הקתיקה מול הכותל המערבי ,והיות וצריך לתת מקדמה כמימון ביניים לכן א'
משקיע סך  70.000$לפי הסכם כדלהלן! ב' אחראי לכל עסקי הקניה ובהמשך את המכירה.
הריוח שיצא מהעסקה שקונהב' בסך 1מיליוןדולר ,ומה שימכר הנכס מעלמיליון דולריחולק
60%לב' 40%-1לא' .ובאםח"ו העיסקה נכשלהמאיזו שהיאסיבה ונגרםנזק גםיחולק הנזקבין
הצדדיםכדלעיל.וע"זבאעהייחביוםרביעיד' לחודשניסןתשסייחיי.
ב' משיב שלפי דעתו יש סיכויים טובים שהעיסקה תצא לפועל בקרוב אחרי שיבצע כמה
פעולת בענין .הוא מכחיש שרימה ועשק אתא' ,ולהיפך ,הוא הציע את העיסקה לא' אחרי
ש"המוכר" הראה לו חוזה עם בעל הנכס למכור את הנכס ,וגם א'עיין בחוזה ההוא (א' משיב
שאמנם ראה את החוזה אך לא הבין את מה שנאמר בו) ,וכל התשלומים ל"מוכריי התבצעו
בידיעתו שלא'(א' לא הכחיש טענהזו) ,אלא שהעיסקה התעכבה בגלל שהתערגו בזהגורמים
שונים שקלקלו ,ויש לנטרל אותם לצורךהביצוע ,ולזה צריך עוד קצתזמן וסבלנות .לטענתו
היתהביניהםעיסקת שותפותשעדייןקיימת ,והכסף שא'נתןלו בכמה תשלומים בסך 176.000$
הואשילם למוכרבפניעו"דבידיעתא' ,ואםא' רוצה לפרק את השותפות משום שלדעתו הכסף
הלךלאיבוד ,אם כךעליו לשאת בחלקמהנזק ,כפי שנכתב בהסכם .ועלתביעת מגיעת הריוח
משיבב' שאם כך גם הואתובע.מא' ,כשותף ,את חלקו בנזק שלמניעתהריוח שנגרםלו.
על מה שסיפרא' 1rr1Pnwהציע אתהעיסקהלמישהו אחר אחרי שהםהיו בתוךהעיסקה ,משיב
ב' שאינויודעמזה ,אךיתכן שמדובר בקונה שאמור לקנות מהם אחרי שיבצעו אתהעיסקה,
ואיןכאן מכירה כפולה.
ב' טוען עוד  r~wמנסה לבצע את העיסקה בעצמו מאחורי גבו שלב',וזו ראיה שגםא' סובר
שהעיסקה תצאלפועל.

השאיתלדיון
א .עיסקת שותפות בדבר שאינומסויים.
ב .עיסקת שותפות שלא נקבע לה מועדלסיומה ,האםזכאי אחד השותפים לפרק את השותפות
בטענת הפסד.
ג .אם התנה בעל המעות עם המתעסק שאםירויחו יקבל המתעסק  ,60%ובעל המעות ,40%
ונפסדהכל ,כמה מקבלבעל המעות מהמתעסק.
ד .האםחייב המתעסק שבועה.
ה .חיוב גרמא בשותף שהזיק.
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רמו

(

הודאה כנגד הודאה.

ז.דיין שהוא שלישי בשני לבעלדין.

רנשדבה
א.הגהנקניןעלד3רסריגומסוייםכמקומונמלקוהרמ"3סוהר6כ"ד)כיהפ"נס"סעפ"יעמ'גיטיןח
כחסמקניןמל,hb16וסוכ16טחיהדעותכטו"עסי'רמ6טעי'ד,ופסקסט")דסקניןמל.
וכסותמות עלרסלב"ל) tpSnסר5טונימ  ehoסטותפות ת ,%וסטו"ע מה סטסעי'ג  PDDכרעת
ןוסוהפיןפרדהייכוסרמכ"ןסחיןכ6ןntDnirכללטלין6דסמקנהרי"%ל ,הרמ"ח
o"Jnloיסמי
הניח דעתהר6טוגיסההולקיס ססטותפותמלס ,וכתר כגתה"מ ס"ק ה טלהלכס ל6קיי"ל כסרמכ"ס
והרמכ"ןטהיח דעתימיד6ינגדכלסר6טוגיס.וכיקרהר6כ"דכסטגותס4מיןוסותפיןמסלפיס6דס
ילעוטיסן,ועייU"nD
יכוללהקנות 6תעלמולהכירו3קגיןכדיןע3דיסוכססטמליגוכלימרתיסרסויר
ס"סט רכלןטגופס טעו%הלהקג'ן על טפסטסיעכדוכל 6מדגפסולמגירולעסות מללכה המונק
לסם,ועי'h~trnכיהסי'ד6ותיגטדעתסרחכ"דדסתמ6סיעכדוגופםכערד,היהדעתיחיד6י.
כנידוןדידןטילררימ עיסססככתבעלרכיסת")Dbכעירסעתיססמולסכימלהמערכיי,וונ6ותו
עט
יחמסוייס ,ורקכדבור כע"פה35יעכ' על3יתמסוייס,וקילו כמסמכיםיט
הסכםכתוב ל6פורסכי
מתיריתככיוסציתמריכר ,נר6סאעפ"יסימכםבכתביכולכ'לתמס 6ת opntDoכבל טסיך
סגמנטכסכיכם1%1 ,ווקף163ת1כיתסהלניעעליו,וגס6סמיהרוכס 6תמכיתסס35יעעליו,יכול
היםכ'לסגות5תעיסקתססוהפותלביתסחר3סכי3ה1,גמ65טכינתייסל6התחילהעיסקתהמותפות
w~hכית ,ומכסףסגתן5י לכ' טרם מומטכללוהלך
גס %הר המקיע מ6מ5יס
לכללילכ,וד,כידיעתוס3ה'מלטהסל6י6.ךעיי3רלכ
מכסףע"י6יככרסתמילס6תססומפות.
ט"16תכ
ין
הל
ב .פסקהרמנ"ס"לוחיןו"ותפיןפ"ר ה"6וכטי"עסי'סעו :6"PDכסירךססיתפיןלסטתתףי כמס
כל6מרממין למטתתףכוDh ,במעותנסתחפויכיףorמעותיו1יכי6זסמעותיוויטיףחותן
רי
מכי
כיססניהם6.כלDhכתבוסטרוהעידועדיםלע"פסקגומידסגיהססיכי
) 6ס
לכיס6מדויגביהו6תה
מ6הortמ6הויסתחפו3הן% ,קנו,ועדייןל6געסוסותפין,טלין המטבעגקגסבחליפין.ומקורוסל
סרמכ"סכחסויהרי"ףססוכ6הכעיטורערךכיתוףh~nloo)nh.כסו"עסם"DDגפססבי
םממרדכי
כיקסי'קעוסגם3דכור3עלמ36ל6קניןנעטוסותפין.
,לעניןריןודנריסס3ינסלביןעלמםדיגםכטותפיס,
נמלק'6obnגתןמעותלכ'nup5גבסבייתפית
ו6ףלדעתסרמכ"סוססוייע11slsnכלכד %נעטוסותפיןי ehגסנוכדרךהסוהריס ,ס")מועילמדין
סיטומת6טיקגובללחדממוןהכירולססתתףכוועי'פס"דירוסליסכרךיעמ'קלמו .ופסק סרמכ"ס

יכל
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סלומיןוטותפיןפידסידו3סוייעסי' קעוסעי'טווט),עפ"יגמ' "3מ סט 6וגמי טס %כ:מותפין
סהתגוניגיהסמיעמדו3טותפותזו עדזמןק5וכ,כל 6חד ממס מעכבעלמכירו61יג1יכוללחלוק עד
מיגיע6Infoו עדאיכלסכלממוןסטותפות61ין6חד מססיכולליטולמלקוכקרןhSIכסכר עדסוף
סומן .גטתתפו סתםול 6קבעולמסזמן,סרי6לומולקיםכל )מןטיר5ס 6מד מססוזסנוטלחלקומן
ן מלוקס 16מיה כמ5קתס מפסד ,סרי 6ל1
ססחורס  011גוטלמלקו 061 ,ל6הים  onlhJסחורהדי
מוכריםאומס1ח1לקיס 6תסדמי.0
ו3גידוןדירןrhcסיהכעלממעותוכ'סיס המתעסק,הרי פסקסרמכ"סלשחיןוטותפין פנוh"oטוו
הטותפותנקראת עסק,וזססגום6ונותן גקר 6מתעסקכסריסו6לכדו מתעסק כמם6ומתן,ומותפו
רהמקבלעיסקאלזמןק15כ
טילינוhclJונותןגקר6כעלהמעות.ופסקבתו"עיו"דסי'קעזסעי'לו:ימי
סמקכליכוללחזורבוכדיןפועלטחוזרכמליסיום,וכעלסמעותאינויכוללמזורכו.
ק
ו
ל
ח
ל
ל
כ
זמן
h)hמ3גידוןדידןסריכהסכםססותפותל6סיסק15כזמן"61,כזכותוסל~ -'6קורס-
מירלהhSh,טככרכתגסרמ"3סטלומיןוסותפיןפ"רס"ס1ם'1יעמו"מסי'קעומעייכב:מנותןלחצירו
ממוןלילךכולמדיגםפלוניתלסחורה16לקנות3וסירותלסמורם16לימככוכחגותאינויכוללמזורכו
ולסח)ירמממוןמידסטותףעדטילךלמקוםססתגווימזור6ומיקנהאותןספירותוימכור16כדסימכ
כחגות,טוסכמיסק3עזמןסו.6ע"כ.ומוסיףכקוכןתטוכותלמרןסטרייט6לימיכפליטייךמ"כסי'קם
מעיייכ":כיעלדעתכןגמתתפוnttosכטותפותעד6מרסמכירס".
וכנידוןדידןסלטעגת'6כלמכסףטסמקיעסלךלליכוד61יאפסרלס5יל,1הריפסקהרמכ"ס )ספ"ד
ה"ד1ט"1עמססעי'טווערוךמסלחןמססעי'לטמגסכסוחפותלזמןק15כohכלסממוןססותפות6ין
י
ס6מדיכוללכוףלהרגיליחןעודממוןלעסק6ףohעדייןל6כלסס)מן,כיוןיופשריצפוןמישתתפ
כפס.וה"ה56לגורם6י6ילפרק 6תהטותפות,גסלטענתכ'מיםכ6ןטותפות.ועי'לסלןכרכרימדיין

הגרייטגולדטמידטמליט".6
ג .פסקהרמכ"סטלומין1םותפיןט"וס"1(3ט"1עיעדסי'קע))עפ"יגמ'נ"מקז 3וסח:3תקנוחגמיס
ככלסטתןמעותלמכירו למתעסקכסןימיהח5יהממוןנחורתobtSOוסרי ממתעסקמייננ6מריותו
D"Dhמלכדכלונס,וסחטיהלמרכתורתפקדוןוהריה61כאחריותכעלסמעות 6061כד16גגגכסח5י
כלטלס,ולפיכךיסיהסכרזהסח5י 06מרויחוסלכעלהמעות.ולפיתקנס
טלמפקדון6יןסמתעסקמיי
זוh"hטיסיהמסכר16התפסדטלכלהממוןל6מ5עכמוס6ohn,תסקומרכןגמ65כעלסמעותגוטל
מכרח5ימעותיוממןפקדון61ינועוטםכלוס) h~hס המתעסקטורםלוכחליסלסקרוןמפנימעותיו
ססל1ה1וגמ65וכאיןלידי 6כקרכיה,וסליךיעטווכוי,וכה"גמס:ועודתקגומכמיססכלספתןמעות
למכירוpDUnniבהןופחתו16מותירו1ל6ר5הליתןלוסכרעמלוככליוסול6סרגוכיניסןטוסתשי,
הריוחהפקדון מסםסתותריומכלהממוןוכו'061 ,
סיסיםסכר המתעסקכקותוהמלימלפקדוןטלי
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"סקידין-ירושלים

פמתויפסיד ממתעסקסלטהפממ,טהריה51חייםכחלי הפחתמפגיסחטי ממעות מקסויהלוסתות
נסכרוכ16ת1החליסלפקדוןנמ65סגס6רעליומן ספמתטליסו,וכעלהמעותיפסידסגיסליסיהפמת.
וכהיהטס:הורורכותיס5ססחנוביטולס"תעסקטלוסהחלקיםמןמסכרוכעלסמעותרכיםהסכר,
גמ(6רכיעהמעות כ%דכתורתפקדוןשלוטהרכעיסכתורת מלה,לפיכך obסיס ocמפסדיפסיד
המתעסקסלוססרכעיההפסדפמותפליטהרביעויפסידכעלסמעותרכיעוסליםרכיעסהו6מליטכל
שבפסדוכו'.

וכפגזטסה":6סגותןמעותלמכירוסתםלהתעסקכסן16,סהתגוכפירוסהיהיההסכרוההפסדכיגיהס
כטוה61כדכלהממון,יםמיצהורהטיטלס סמתעסקטליטכמוטכי6רגו 606כדמקלתהממון,וירקה
יסהו6מקלסממקס~hloכתורתמלוסוכו',ולמס6גי16מרטליןפומתיןלוכ6ןכנגדסכרוטגתעסק
ל
כפקדון,טהרי6כדכלהמליסלפקדון1ל6נסקרכ6ןפקדוןכללכדיסנ6מר6ס %יטולסכרוירקה
כרכית,טמרימליהמלוהכלכדנוטל.
וכטו"עטסמעייכה06 :כתובכסטרפלגךכלגרוכהפסד05 ,סגותן 16המקבל olbגדולוידועסל6
היהעוטםליסוררביתדניןלותולמיתר קמר6סיטעחליהריומסיק3לעליוסנימלקיםכקמריות,ו6ס
ל5יקכלעליו6ל5מליס5מריותטלbSh 5סליםהריומ6 ,כלכ5יגס6מריג 6דלprnnth 5כהכי
ירצית 061יסספסדיפסידהמליכפיתגלו,ו6סיסבוריומ
ו
דייגיגןלסטרךכפסטיהוהויילסטרטיטיטבו
%יקבלכלוס.ע"כ.והםדבריהרמ"סססכי6הטור,וכן כס"תמסר"ססי'תתקיד.
וכנידוןזידןססתנוehcימיהריומ~slwכעלסמעות 40%והמתעסק (60%ומלזקה11סיקכלהמתעסק
יותר מנעלהמעות ,עסו מסתמקכדי לתת למתעסק סכר לסתעסקותו) ,גמ(ח ט 40%-מסמעות הס
פקדון,וכמוסכתכהרמכייספיוס"ה,ו5סלכדוכלהמעות,מןסדיןסכעלסמעות(ריךליטולעלעלמו
ו .60%
5תספסדכלמלקהפקדוןולבלסלמתעסק5תמסחר,דסייג
'5ג6"Dbעפ"ימטנסכטכועותמס:5
ד .פסקסרמכייססלומיןוטותפיןפייטס"5וסויטסי
כולןוכו'כל6מדמקלוגסכעמדכריהס כטענתספק סמ 6טלמכירוכמ"מ16טמp1p1 % 6השכוחתספכיוי
ן
סכיגיסס,ולמסתקנוושכמיסמכועס11מפניס%6מוריןלעלמןסכלמהטיקתומנכסיכעלסמעותר15י
ה 51למסמפגיסטורחיןאוסטיןתותנין,לפיכך תקגו לססהכמיססמייכין סכועה כטענת ספקכדי
סיעסוכלמעסיהןכלדק61מוגה.
וכתבכנתה"מסםדוקק כטעגתסמ6,5כלכטעגתכריכיוןטיטלהנתכעמזקסדלין 5דסמעי6,יגו
יכוללסטטיםסכועהממורה רקסכומת (nDiOועי'גחלינמקסססכמרדכימכוערסנסכע6ףכטעגת
כמשמעכסנתה"מ).
כרי6,כלכסוייע"DDי
ט ספסדכקרןוטוען
עודכתבסססגמהיימטל6תקנוסכועתהמסגם6ל6כטבועתסטותפות6,כלDhי
טההפסדכ6ע"יגניכםיסעליוסכועה hnttlth1טבועתסטומריס,ו6סטועןסגתן כהקפה1ל5היה
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ממונות

רמט

להרקותסטרדליןלוליתן 3ל6סטרועריס,ו6סנתןרטותלהקיףכל 6מטר מ"מ
יכוללגסותה
יי
ממ
יכמוכמייר5חסעי'כגממסומרממוייכליטכעיופו~פי6ףסיטלורמותליתן
נס
פ
וק
ס
גמכעמנתן כ
ייודע16סחיטר51הלימכע ,דכטכועה
לרמו,וגפייםכיןמנועהד6ורייתחלמכועסדרכגן6סטועןחינ
דאורייתאמטלס.

וגח(קוהפוסקים 6סתקנוטכועתהטותפיןגס כמתעסקסגוטלסכרטרמו ,ה6סכיוןמנוטלסכרסיגו
מורהסיתרסיגומייכלהטבע,תוס"פ"המייכלססכע,עי'הגהותמיימוגיותטסחות6וככ"יופריטם
(
סםועוד.
וכנידוןדידן ט3עלהמעותטועןסגתכרר(ום4מתעסקרימסאותוoStnnnוגמ65טגטלממגו ממעות
כגניכם%,אורסיטכ6ןטבועתהסומריס,וכמזמכתבסנתהיימהגיל,חךמכיוןhloaטוען)חתככרי,
סריסנתה"מעלמוסוכרסחיןסכועתססומריסכטענתכרי,וכמוסכתככמיי עב p"Dלז כדעתסם"ך
טסס"קקטו ,דחזקס6ין 6דסמעי),וכקןהריכעלהמעותטועןטענתכרי"טנת3ררלו".וגסטכועת
הטותפיןחיןכ6ןכיוןמבעלסמעותטועןכרי,וכמומכתםהגתס"מ r5rr10ועודסתריהסכימוכיגיהס
טהמתעסקיטע3ריומיותר מרעלהמעות ,ומסתמקהסכימומזה כמקוס הסכרעלהתעסקותו,וח"כ
יכולהמתעסקלזמרקיסליכהגמ"יטליןכזהסכועתהסותסיןכיוןטליןכוסמורההיתר.
ה.עי'פס"דירומליסכרך)עמ'חג,6וכרךמעמ'רבמס6מריכינסהלכותהלפססי'לטכמסהכהוגת
עולסועודגדוליסממכריסדסותפיןחייכין6ףהגרמך,דדיניגרמיוגרמך %נחמרונטותףדמותפין
נעטו"ומרי"כר,הל,סוסומרחייבכגרמך,ו""5לס6סדיגוכפועלודאימייכלקלסהפסדיםמגרסלו
ע"יכךטל6עכרמהמהיהאריךלעכור.
 .1ככ"קלהכ:טענוחטיםוהודהלו3טעורי 4פטור.וכתבהרמ3ייסטו"גפ"נהיידגמ5חדומסלמי
יכידךטליןכי"רממייכיסחותוליתןכלוס.
טימרלמכירוככיייד מגסליכידך 161מרלויאחר6יןל
לסטעוריספטור,דהוד6תכע"דכמאהעדיסדמי.וכן
ופסקהסו"עסי'פמסעי'יכד6פיל1יםעריס"
פסקבסי'עםסעי'יחעפ"ימו"תמהריססי'קלסס"ס"6למייכ6גילךמגהוהלהאומרודאיליט6יגך
חייכ כ5ספטור D"Uhמיודעכודאימהעחייט,דהו"לכאילוממללו.ועי'קוכןתמוכותלמרןסגריייס
6ליסיכשליט"אמ"כסי'קג,6ופס"דירומליסכרךטעמי15וכרךיעמימו.
פפס )רכייתנותןלפרע
ר
לפי"זכנידוןדידןכלמפרסבי nlDnICOמרייןיייפפ,וי"לבפי
יילסמטוסטככרכתחילה
י%סתמ
סטותפות61,זמייככ'נסכג)קינרמץ6,ךליפנפ ססותפותכלל
היסזה מעמה רמאות,והואתובע 6ת מכסףט '3לקםממגו כרמאות,חיגויכל לתבועג)קי גרמך,
ומכיוןשכהודאהכנגד הודקה6ין5מיי3יסדהוי כמתללו6,ין'6יכוללתבועמכ'ג)קי גרמךוג)קי
מגיעתהריומl'hcממייכיס6ותס ח3%טותפין.
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יהו315גווחתנו.ופרם"י 371דפסילסליסי3ר6סוןכר'6לעזר
ה3161ג1ומתגוכך3ן5חיh~hל6יעידל
ד6מרסליתי3טגיפסולוכ"ממליטיכרטון.ומיהוליתהלכתךכוותיהוכו'.וכגמ' 3"3קכמ:5טלמליה
רי 535לר3יוסף 3רחמ 6ה%ססליקיכסגיכסר,ור63מר6ף3ר6טון.ופירסרס'3יס:טליסי3טגילח
חסכתןדפסול ,ומסוסד6יכ 6למ"דכסנהדריןדסליסיעניפסוללהכי6י5טריךלמימר הכ 6דכטר.
pDD1הרמיקסעדותפי"גסידוסו"עסי'לגמעיי:3ולעולססליתי3ר6סוןכסר"561לסליטירסניוכו'.
ו3סו"עטס:וי"לדטליסי 3ר6סוןפסול.וכרמ"ח:וכןר16ילהורוה.וי"לד6יגו פסול  %6מדר3גןוכו'
ם6ותחנני6ורסיטםזו),וי"לדקרו3י ה6סגמיליגןפסולים b~bמדר3גן.
(ועי'מזו"ננסגסדריןסי'י
ע"כ.וככ"מסם:ופסקר3יגוכר63וכןפסקוהלי"ףורס"3ס,ודלתכר"תוה"גמפסקוסחין ה%הכרנ6
5ל 6כר3דחמרסליתי3ר5טוןפסע .וכרד"3זסם:ו6יכ6מ6ן דפסקדטליסי פסע36 ,לטליתיכתגי
לכורעכסר,דליכ6מ6ןדפסקכר'6לע,ר.וכן*סקסרמ"6כתו"עr"9oshסי'קמטסעי',5ועי'פס"ד
ירוטליסכרךיעמ'רסג.

אברהםדובלוין.
ב

3 .6הסכס תעטוסנדדיסכתור ס5ד''6מטקיע כסף3עיסקס,ו5ד  ~hlnb '3עלהכיגועסלעיסקת
'hlnhr~cסל6לאסליך 6תהכסףל6ינודניחד עםכלהעיסקה .מהמהיה
הקניהוהמכירה,פירוט
י,170.00גחן'% onlhו'3גתן 16תסלערני3ליכל3טמוגות ,והעיסקה ל5
כ6ן ה'hC 61המקיע 0$
געסתהעדסיום,למרותמעכרזמן ר3מ6ד,הרכהמעכרלזמןסהנדדיסליפווקיוומהעיסקהתמ53ע.
לכןגרטהסth~r'6לתבוע5תכלכספוכמזרק.
ק
ה
ג
ל
כמקורל3כלמקוסלסיהמנהג,עי'טו"ע
.3הדיןה61טטותףסק3לעליולנהל6ת העסקקריך
ייםערכות טעהעלכלתסלוס-גס3סכוסקטן
סי'קמומעייי,והמגסגכ6ןסהקוגיסנכסי ד%נייד
יחסית-טסכסףססילמול5ילךלטמיןי 15ע"י סערתיוסרס%1 ,טתגיס כסףכליערכית ,ונפרט
ןישוירלכעה"63כןניתנסערכות עלההתמיינות ,מסמעסכך המנהג,וכקן
במקרהזהיבמוויבי
י3ליערכותטובהוכליהערת,6סרההויפסיעה,וכיוןסהו6סותףהוrth~nb6וקריך
ס'3גתן6תהכסף
ה רק6ס
לטלס6תכלהכסף,'%ומהססיכמו 3הסכסס3מקרההפסדימלקו6תהכסף  40%ו,60%-
נהגכמגסג61מייכקרההפסד16יחולקלפימהס"ססיכמו.
'סתמ"חהל' OID~tC
ג6.סרוקההכותףשסינימתנהג כדין,מותרלפרקתיכף6תסטותפות,עי
לממונו.
פ"נמערסג 053מינהטפסרלפרק5תהטותפותלסגלתממוגו36 ,לסוי ספק 06הפירוקיגי
סלמכור63 161סל5ר51סלמכור15 ,
36לכלד3רטקוניסע"מלמכוריסלו6תהזמןהספירס6זגריכי
ט6יגו מוכרמקיזו סירס סתסיה ,מפרקיס 6ת הסוחפות וממזיר הכסףכשידו ל ,'6מכיון סגכנסו
י%
להתמיינותעלזמןרגיל61,פיל1ע"י6וגסל6הויכמקןדע3יד,עייס"ךסי'גהס"ק.5וכקןכודוי
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ממשות

ר1א

חטרוסכלכך מרכס,מןיקםסעסק'ועייזhSנכנסלטותפותויכוללפרקו,וזהמדיןפירוקסטותפומ.
מכסף3יד הנתבעויכול לפרק
 D"~htכהכסף כ3רקינוכידי5י,מהיון טהו6מייכטסיגססוי
כ6י~
הכותפותמכיוןט,סנמסךיותרזמןממרגיל.

מורדכיאייסלר.

.6כנידוןטלפגינוגרטהטיטלדוגועפ"יהלכות,טוהפיןכיוןמדרורגסמטענות סת31עעלמוסכךהיתה
עסקתס .ד3ר,ה מפורסכסיכומי סתכיעס הר6סוגיסכסעיף ( 28מתקריך  )08.12.09וכןכטגייס
"6י '"D1ptnיסרווחיחולק" מורסלכיווןסלעיסקת
(מתקריך )03.01.10כסעיף  .30גסלם1ן
"עסקסלמותכות,וכךסיתסגסמבמעותהדכריס 3עת
ן5
ס
ן
ו
ד
חוז
מכדויתופן,ות.וכיוןדרדקיםככך6יןסודקתכע"דדסגימ
םלההיימםלעימקסזו.
ודקי
סלטותפותכ11מפורטת3רמכ"סמלותיןוטותפיןפ"רס"ס:הגותןלהכירוממוןלילךכולמדינה
פhלtוDנ'י~תלסמורה16לקנות3ופירותלסמורה6ולימככוכמגות6יגויכול31lrnSוולהמ,ירהממוןמיד
ססותףעדטילךלמקוםמהתגו1יח11ר16טיקגהקותןספירותוימכור16עדטיסככחגות,ס,סכמיטק3ע
,מן ה(61ומu~lcs631סי'קעוסעי'כubinn .)3למדיסד6ע"גדעדיין O)p %סטותף 6ת ססחורס
6יןנותןמממוןיכוללהזורכו,וטעמודנתיגתממעותלהכירונחסכתלקניןהסוחפות,וב"כס"נ3גידון
דירןדמטנתן6י6הממעותל6'3ין6ייכוללחזור3ו מעסקסטותפות.
.3כדילתבוע6תהגזקיסמכיחייט6ילסוכימסלכןהיו )6,elprךמרליהוכמה11גס6יטיכוללתבוע
6תפירוקססומפותמטוסס6יןכידוסוכחסטק3רכלסכלסממון.
שידוןדידןמ3ימכמיטמןסתיונזקיםומןתכלססממון6101מומזק31רי,והתודע6יגו ,bnc%6וגס
6סהיסכרי6יןשידולס51י6ממון.
ג .מסטטען3ייכ סתו3ע(סעי' )32ט,כותועל 60%מסךהקרןמהמקיע סתו3ע6,יןמקוסלדוןכך,
מכיוןס5יןלסוחף 6תnt)roלפרק 6תססותפותלפגיתוססומןטנקכע3יגיהס ,ורק 6סיוכממופית
ם לחלק 6תס;וקיל 'DSההמכססכיגיהס,ולפיויו 65טעל '3להחזיר ל'6
ססעיסקהנכשלה רק,6י

o'D31hלמוזממכוסהסמקעס.
ד .ככתבהתביעהמופיעותטענותטוגות.על  oסטעגהנגnד סגת3עhll~cרימסקוhתומלכתחיל'ס
ס "3כסתוכעלהוכיחשעיסקה11
הריסכ3רשסעתסדיוןטעןהתושעטענה 11רקמכםסמ.6עודנימ
לוקהכפחיעסמק15עיתמוגזמת.כעלןזסגםohיוכמטסיתסכ6ן6כןסחיעהמקטועיה מטעסהעו"ד,
עדייןנעטלעלהתו"עלסוכימכיקיימתנידוןשל5onChורטלמתמק5ועיממסמריתסלכ'כקטרמשע
3הסתמכוהועלמוות דעתמעו"ד.וכיוןשנידון העסק  610כתמום ט%המילם סכתו3ה קורעת6,י
6פסרלהעריך"6מהזו 15להוכימ קסמה  bih:1fרק 3סוכחות טמותכותוקשישתל6נסיס ססוחריס
163תןסוגעסקונותמפולפלות.
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המ3ו6ר"1"3עסי'קעומעייי,וכיוןסהגתכעטוען סהח31עססכיסלמעטיוסריטעל סת31עלסוכימ
h~cהסכיםלמעטיו(טסנסו"ע).
5.1מגסמ5דסגיכיוןטסירותיוטלמעו"דגטכרונכסףסטותפות,סריאעפ"יד"תהעו"ד ע3דגסלמען
התורע"61,כ 06הו6גתמייכמטוספסיעותוהריטגתמייכגסל6י.
ם
י
נ
ד
ס
nhrועוד.מכיוןסקייס3יטומלעו"דהריססתחייכותהכיטומעפ"יד"ת(בסוגהמהערכאות לפי
ע5ס מהוזה)סי6זכותםטלכלהסותפיס%1 ,ןזכותוסל'6עפ"י ד"ת לתבוע 6תסכימות  %1רק על
סכום ההסקעסbShעלכלמסככלולכסתמי1כות).1
הגכסלס"6,כמיינ'3מטוסהתמיינותו3טותפוה
%1ן 06יוכחלבי"ד(ולעג"דעדיין %סוכם)יהעיסק
לתבועכעדסטותסות 6ת מ%ססתמיי3ותהןמסעו"דומןמהכיטומ,וגסehיצטרך,לפגותלערכאות
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וה"זסוד6סכנגד61oh~lnיןמ51י6יןממוןמיד.prnlno
ט לתובע
וגס לטענת מנתבעטהכסףקייס;סייגו כ15רסחלממורס (מנכם מנקנה),עפ"יהוד6סזוי
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יעילי

טוביהגולדשמידט.

דעת  -מכללת הרצוג * www.daat.ac.il
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