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נושאהדיון

א' תבע אתב' בערכאותעלעסקי קרקעות ברומניה ,וב' תבעו בביתהדין שיסיר את התביעה
מהערכאות וידון עמו בכית הדין .השיב א' שהתביעה בערכאות היתה עפ"י היתר שקבל
מהגר"מ שפרן מב"ב ,ואף צירף מכתב ממנו שאכן התיר לו לתבוע בקרכאות משום שרוב
העסקאות של קרקעות ברומניההן גניבה.
ב' משיב שנפסק ע"י גדולי ישראל שהיתר לערכאות צריך להיות בבי"ד קבוע של שלושה
שברור להם כשמש שמותר לילך לערכאות ,ובנידון זה לא היה לא' היתר מבי"ד קבוע של
שלושה אלא מדייןיחיד ,וגם ההיתר נסמך "על רוב העיסקאות" ,ולא מתוך ידיעה ברורה על
נידוןזה.
ביתהדין קבל את טענותב' ואסרעלא' להמשיךולדון בערכאות ,גם משום שההיתר לערכאות
לא ניתןע"י בי"ד קבוע של שלושה ,וגם משום שהנתבע דורש לדון בבי"ד ומתחייב לציית
שכיון שהוא גר בב"ב ,הרי מקוםהדיון הוא בב"בכיון שהוא נתבעלהסיר את
דינא .א'
~lvrn
הערכאות ,ולכןאינוחייבלציית לביתהדיןבעניןזה ,וברצונו לדון בב"ב אצל הגר"מ שפרן.
ב' השיבשכיון שא' תובע אותו בערכאות הוא לא הופך להיות נתבע בגללתביעתו ממנו לדון
בבי"ד ,ועוד ,ניצד מבקש לדון אצל הגר"מ שפרן שכבר שמע ממנו את הטענות ונפסללדון.
ביתהדין חזר וכתבלא' שדינו כתובעועליולילך אחרא' לדון במקומו ,והזהיר אותו שאם לא
יפסיק את ההליכים בערכאות בניגוד לצוביתהדין,דינו כמי שלאצייתדינא.
א' השיב בשם הגריימ שפרן שאמרלו שאינו מבין את התנהגות ביתהדיןבענין ,וברור שכיון
שב' תובעמא' להפסיק את הערכאותדינו שלא' כנתבע,ועלב'לילךאחריולבי"ד של הגר"ש
וואזנר,ואין לביתהדין כל סמכות להוציאעלא' כתבסירובעלזה שהולך לערכאות .עוד כתב
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לו הגר"מ שפרן נימוקים הדשים מדוע התיר בזמנו לא' לפנות לערכאות ,נימוקים שאינם
מסתמכים רק על רוב העיסקאות ,אך אמר לו שאין לו להראות נימוקים אלו לבית הדין משום
שאיןלו סמכות לדוןבענין.

השאלותלדיון
א .היתר ערכאות בכמה.
ב .כתבנימוקים להוראתו ,ואחריזמן מצאנימוקים חדשים ,האםיכול לומר שההיתר הראשון
נסמך על הנימוקים החדשים.
ג .נתבע בערכאות שתבעלדוןבבי"ד ,האם נהפך הנתבע לתובעלענין מקוםהדיון.
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הי"ד6יגוגלמןלגמרססו,o5h6כיוןדגפ"מלדיגיממונותס0מנודהקריךלסלםספיתח.6
)rrnhl
כי"ד 6ת
ב"7 .ןכהתיר ערכאתלכדוכגימועסרוב סעיסק16תכרימגיסמןכפיכס ,כסרתי

ייסי

ן

ן
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וסטעמיססמדסיססמ65כויסכמו6ותסק"גטעמיסלהתיר6תמסרן .ילי
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ג .מהסכתנהגר"מספרןכנתבעבערכאותטמ3קםלדון3כי"דהופךלהיותתודעומקוסהדיון נקבע
לפימקומוסלמיטהלךכערכאות,כיוון3זהלדעתסמו6ל3ט"1תביתיסר6ל(לר'יסר6ל36רהסאלטר
(5נד6מעדעלין)סי'קמה,וכפרבסגתתרגישעלהעלדעתהס(51ממדיגתמזוין ס3ר5כזו5,ך המחכר
סם כת3עליוס"6ככמלינותוטלנמכר ,דמטוסhuncסתוכעוהלך3ערכ16תטלעכו"ס3ל6רמותבי"ד
וענרעלאיסורלפגיסס %1לפגיעכוייסיהיהנשכרנזםסעי"זימיהמוכרת סנת3עלילךלדוןכמקומו,
לתמס,והלסקיי"לכלמילה 6ד6מר רחמג6ל6תעניד6יעכידל6מהגי,וסליך קלמרדיסיהמהגי
מעטיוטהרך כערכאות 3ל 6רמות3ייי
דלהיות מוכרם הגת3עלילך למקומולדין ,ול6מיקרי הת31ע
מוחזקע"י מעכסhbcכד"תסיכרימ 6ת הגת3עht3Sלדיןעמוכמקומווכו',עיי"טבאריכות.
וכנידוןדירןטסהיתרטעיתן לת31עע"ידייןיחידהיםעלסמךסרובהעיסקאותסללוסיו3גני3ה6,ין
 13ממםקין(ריךהי"דכדילהפריכו,ופטוט הדהרכ3יעת3 6כותת6טלין הגתכעהופך לתובעכגלל
,ס ,ומקוסהזיוןה61כמקומומלסנתכע ,וסטועסכוסכטועה 3ד3רמטנהה.61
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ב

ן

ןימידכדגי ברק ,ר6סית ,היתר לערכאותגיתןכאסר 6דס
.6נעגיןסיתר הערכאותשניתןע"ידיי
מסרב ל3ו%6י"ר31,ניד"דכללל1nrto6לבי"ד%1 ,שייך"מרעליוטהו6סרנן,וזספסוסכניעתך
3כותת.6ומסמסתירכסףהקדסיסד6דסהידועכאליסאפטרלתתהיתרלערכאות3ליהזמנהלבי"ד,
כגיד"דל6ידועעלהגתכעסהו6אליס.
כ .ממ"כגזתןמהיתרמסוסדרוכהעיסקאות3רומגיהכגגיכהמן"5,ע,דמייימרטגעסהכ6ןעיסקא
3רומגיה,הלhb6טמענו 6ת הגת3ע רק 6ת סתו3עכקומרכן,סליךאפסרלסמוךעלטענת התובע
ולמחליט סהנת3עגג3ולתתלוהיתרלאיסורחמורסלערכ16ת.אתמהה.
ג.אפילו 63ופןטידוע מעסהעיסקא סס ,ה6ססגיע"יסרובהעיסקאותהיוכגגי3סלהתירהליכה
3תררו3לנטלהזקתכסרות?61פי%גימאטהו6גג 3מהססיתרל"תלערכאות
(ערכאות?וכי
ול6לדונוננייד?h
~l'Sf
הליסרועדסיפסיק ,כת33פגיסמאירות מ"3
רקolhסגחסדכגנכ אופןשע"יהערכאותאפסריהי
סי' קנהלהתירההליוכי
"לערכאות36 ,לכלזס רקע"יהיתרבי"ד,וכאןמיהדייןיחידשנתןססיתר,
ה
וכנר כת 3סג6כ"דנעניןסיתרע"ייחיד61 ,ף %5טסתירו ,ל6התירו  %6נ16פן טק3לו הר3לילך
עפ"יפסקיו36 ,לכ6ןהריל6קכלוהועלייסו"6 ,כהסיתרסנתןהיריד6יג1היתר ,כפרטדגדוליסדור
סליט"החתמו עלקולקורץלמיגררמילתאh)cיסגוהימר רקכבי"דקבועסלס%סס.
6כללממליטעליו ססו 6סרכן מסוס מהלך לערכאותי"לדכיון דהלך כרסותהדיין6י אפסר לקוראו
סרכן6,כל6ססו,מןוסותרםע"יהריתדיןלמסירסערכ6ותול%613י"רוהואסירב,דינוכסרנן.
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והגס סססו6לכסוייתכיחיסר6לסי' קסס ס3ר ס6ס סלך סת31ע לערכ6ות כרסות  fbסגתכע מולך
להריו ,זס דוק 6כמסלך כרסות והנתבע ר51ססיפסיקסחכיעס מסוימסיךככי"ד ,ד6ז נספך סגת3ע
ןודכריסלמפסיקו מסערכ6ות6 ,כלכניד"דסרי מרסותסגיתגסלו o)'h
להיותתובע,כיוןסקריךדי
רמות,ו"6כ6יןסנתכעסולךלתריוhih ,עלסתוכעלילך6מרסגתכע ,סכרגעססתוכעמסכיםללכת
%י"רעליולהפסיקתביעתו כערכ6ות מעלמו גס3לי  "uslnrtוגס3לידיןוד3ריס"6 ,כ פרוטמכיון
ססגתכע מפקס לדון 3כי"דירוסליסמייכמסגי למסיר סתכיעס כערכ6ות ולכ 61לדון כמקומו סל
סנתכע,כיוןדנתכררסססיתרסניהןלוכטל.ועוד ,דג06 0נחסיכנולגתכעלענין מסרתהסיתר6ין,ס
ממסיכולנתבעעלסתגיעסכולס.
ולמעסםכניד"ד גר6סדהסיתר שתןלודייןימידככני כרקסו6מלס מ6ד ,גסמסוס ססו 6רקדיין
יחיד,וגסolenסכסהסכיססתוכעלדוןכבי"ד6מרInft~cקליוע"יסגתכםגת3רר ס%סיססרכן"6כ

ודקי11Dhלולסמוךעלססיתר,וכלקדיוןגמי% 11Dhלילךלערכ6ות,ול6שייךכ6ןדיוןלעניןססליכס
hShעלע5ססתכיעס,ועלזססדיןססתוכעסולך6מרסגתכע.
שמשוןגרוסמן.

התפתחותבתביעה
א' נעתר לבקשתב'לדון בביתהדין ,והשעה את תביעתו בערכאות.
מספרא' שאחרי פסחתשסייז חתםעלעיסקת מקרקעין ברומניהעםב' ,עיסקה שנודעלועליה
 כחודשלפניכן-מפי תבירוג' שקנה גם הוא חלקות קרקעברומניה באמצעותב'וכן חלקותרבות נוספות באמצעות חברה אחרתע"י אנשי קשר בעיר אשדוד.ג' הציעלו לקנות אצלב'
ובזכותזו קבל הנחה על מה שקנה הוא עצמו בשיטת "חבר מביא חבר" .א' אומר שביררעל
ב' שהוא איש ישר ,ובאותו זמןהתענין להשקיע כסף שקבל בירושה ,וסמך על ב' שיעשה לו
עיסקה טובה וכדאית.
א' מציג את ההסכם ולפיו א' רוכש בחברת ( B.Hחברה רשומה ברומניה ברשוב ,באמצעות
מנהלה מרב' .ב' מוסיף שהחברההיא בבעלות מר ח'ס' ,אזרח רומניה ולשעבר בכיר במוסד
הישראלי)  2חלקות קרקע חקלאיות באזור ברשוב בפרוייקט "סיטי גרופ" ,תמורת ,8.800$
והקונהיהיה בעליםעל השטח שקנה "במושע" ,והחברה מתחייבת להפשיר אותן לבניה בתוך
 24חודש ולהשביח בכך את הקרקעות .המוכר מתחייב להחזיר לקונה את כל הכסף אם הקרקע
לא תופשר במועד . .על ההסכם חתם מצד החברה מרב' "מנהל החברה" ,וכןא' הקונה.
טועןא' שכעבור שנה התפרסמוידיעות בציבורעלעסקי רמאות של קרקעות ברומניה,והדיין
הגר"מ שפרןהזהירעל כךבעתונים .בעקבות כך פנה גם הואלדייןוהדיין אמרלו שכנראה גם
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העיסקאות שעשה ב' הן רמאות ,משום שהעו"ד מרומניה שאישר את העיסקה הזו הוא אותו
עו"ד שאישר את עיסקאות הרמאות האחרות ,וגם שלח לקרואאליו אתב' והוא לאהופיע,ולכן
עליו להגיש תביעה נגדו בערכאות ,והוא אכן הגיש את התביעה ,עד שב' פנה לביתדין זה
ובקש לדון עמובדין תורה.
ב' משיב שהעיסקה עם א' היתה אמיתית ,ולחברת  B.Hאכן יש קרקעות באזור ברשוב
ברומניה ,ו 2-חלקות מהן נמכרולא' ,והדברים אושרו לא' במכתב שקבל כמה שבועות אח"כ
מעו"ד מקומי) ,וכעבור פחות מ 24-חודש הופשרו הקרקעות לבניה ,הכל כפי שהובטח ,וכך
כתב בעל החברה מר ח'ס' בתצהיר לביהמ"ש ,ויש בידו מסמכים של רוכשים אחרים באותה
חברה המעידים על כך (הוא מוסיף שכעת יהיה קשה להביא את בעל החברה לעדות משום
שהוא חולה קשה ואי אפשר לאתר אותו) .ב' מוסיף שלא הובטח לא' שהחברה תמכור את
הקרקעות עבורא' או שתבנהעליהןעבורו ,אלא רק שתשביח אותןע"י הפשרתןלבנייה.
עוד אומר ב' שאמר לכל הרוכשים שאין אפשרות חוקית לרשום את הקרקעות ע"שמי שאינו
אזרח רומניה ,וע"כ הקרקע תהיה בבעלות החברה ולקונה הישראלייהיומניות בחברהבשווי
הקרקעות (א' מגיב שדברים אלו לא נאמרולו ,אך ב' מחזיק בשלו שהדברים נאמרו גםלא',
ובודאי שנאמרולג' שהפנה אתא' לקנות את הקרקעותהללו ,ובודאי אמרלו את כל הפרטים.
יצויין שבלשון ההסכם נאמר שהקרקע תהיה בבעלות הרוכש "במושע" ,בניגוד לפירוש של
ב') .טוען ב' שמכיון שבהסכם נאמר שהמשקיע מצהיר שבדק ומצא שההשקעה כדאית*,
אינויכוללטעוןהיום שלאידע במה מדובר .עודטוען  raשא' קלקל לחברהולעצמו בכך שפנה
לערכאות בטענת נוכלות ורמאות.
עודטועןב' שהוא לאהיה "המוכר" אלא רק ספסר,כיון שהקרקעות והחברה לא רשומות על
שמו ,ולא יכולת להיות רשומות על שמו ,וכפי שאמר במפורש לכל הקונים ,ותפקידו
כ"מנהל"היהלגייסקונים לחברה ,וע"כ תביעת מקח טעותאינהעליו אלאעל המוכרהאמיתי,
שהוא ח'ס' מרומניה.
(על טענת א' שב' נקרא אלהדיין הגר"מ שפרן והוא לא הופיע ,משיב ב' שההזמנה אליו לא
הגיעהע"י א' וגם לאע"י הדיין עצמו אלא ע"י טו"ר אחד שלא הרגיש אליו כל מחוייבות,
וההזמנה היתה מלווהבאיומים,ולכן לאהופיע).

ב' מספר ששכרובגיוסהקונים נקבע שעל כל עשר חלקות קרקעיקבל הוא חלקה אחת,ומכיון
שלא הצליחלגייסקוניםאפילו לעשר חלקות ,לא קבל כל שכר בעד עבודתו.
נקבעה ישיבת ביתדין לשמיעתעדים .ראשון הופיע מר ח.ס .מרומניה .הוא סיפר שהוא אחד
מהבעלים של חברת B.Hברומניה ,והואהיהזהשגייסמנהלי מכירות בארץ שאחד מהםהיהב'
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וכל אחד מהמשקיעים גרשם בחברה כמשקיע באחוזמסויים ,והוא עמד בדיבורו להפשיר את
השטח לבניה כעבור  10חדשים ,ובשלב זה נגמרה עבודת מנהלי המכירות כלפי המשקיעים,
ומעתהואילך הואהיה זה שעמד מולם ,והוא אףישב אתם והראה להם את כל המסמכים ,אלא
שא' כבר היהבעימות משפטיבקניןולבן לאהוזמן לשבת אתו .לדבריו כל אחד מהמשקיעים
נתבקש לשלם את האגרה החוקית השנתית עבור הקרקע שרכש ,וכלמי ששילם את האגרה
קיבל אישור מהטאבו הרומנימעין "הערת אזהרה" על שמו .מכיון שא' לא שילם את האגרה,
והחברה שילמה במקומו ,לא קבלא' כזה אישור ,אך כשישלם יקבל גם הוא את האישור .הוא
מקוה שעוד כחודש ימכור את השטח במחיר כפול ממה שקנה.
הופיעג' שהיה גם הואסוכן מכירות מטעם אותה חברהברומניה ,ומספר שהואהציעלב' להיות
נציג מכירות כמוהו ,והוא בדק את ההצעות ברומניה ומצא שהכל נכון .כמו כן הופיעו עדים
נוספים שהיו מעורבים בשיווק קרקעות ברומניה והכירו גם את השיווק המדובר ,ואמרו שהכל
היה אמיתי ,וכל משקיע ידע שהשקעה בקרקע בחו"ל כרוכה בהימור ,ומי שלא היה לו כסף
פנוי להשקעהכזו לא בא להשקיע אצלם.
א' עצמו אמר אחרי העדות שגם הוא ידע שאי אפשר לרשום על שמו את הקרקע ברומניה
משום שאינו אזרחרומני ,וע"כ היה צורך ברישום של החברה .אך הוא לא עמד מול החברה
אלא רק מולב' ,ולכן הוא תובע אתב'.
הופיעהעו"דשמייצג אתב' בתביעה בביהמ"ש ,ולדבריו לאהציג התובע שום הוכחה שמדובר
בהונאה ובקרקעשאיננהבמציאות ,וכלתביעתו מבוססתעל שמועה .מנגד ,הואהגיש מסמכים
ובינהם גם של הטאבועל הקרקע המדוברת.

החלטתביתהדין
התביעה נדחית.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכיאייכלר

( )-דוד יהושעקניג

השאלותלדיון
א .סבר הקונה שמקבל בעלות בקרקע והתבררשאינויבול לקבל בעלותכזו רקמניה בחברה.
ב.ידע המוכר שישסיכוןגדול להפסד במקח ,ולא גילה לקונה ,האםחייב להחזירלוהוצאותיו.
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ג" .מנהל"שאינו אלא ספסר ,ממי תובע הקונה את כספו במקח טעות.
ד .תבע הקונה את המוכר בערכאותעל תרמית במקח ,האם ביטל בכך את הסכם הקניה.

ןז,טןבה
א6eh.כןהיהצרורלסגיה5דדיססהקוגססיסר6ליקינויכוללסחסככעלימקרקעמכיוןאעפ"יpmo
סרומגי רק n~fbרומנייכוללהיותכעל קרקע,וכל מססיקכלהקונססיסר6ליהו 6רקמגיס כמכרס
מרומנית'rh,כיון)ה51ג1מסמכים)ים(מכרסהרומנית )(כ' קרקע63יזורכרטוס,דיכזה(קיים 6ת
העיסקהע"ימסירתמניותהתכרהלקונה.
ב .נמסנה כ"כ5כ :6המוכרפירותלמכירווזרעןול6לממו61פי) %רעפסתן,קינוחייככלמרייתן.
רסכ"גקומרזרעוניגינסס6יגןנ6כליןחייככ6מריותן.
וכחכוכתיס'כמירון"5נ ,כרעתרס"3גדלין סכרךלמייכוכללכל
h)hכסההיור16ייןכלל
ט~hl
כינהריo
' סמסמעססמולקיסעל
יוnיlסי
לזריעהוידעממוכרסל6סיתםרזויהלזריעה,ודייקכזמרי
רטכ"גכגמ'5גכססוכריסכזינוחייככדמיההו65ס6ל6כדמיס)רע,הוeA6כמהמוכרידעסהזרעיס
מקולקליםכיוןדהויגרמךכעלמך,וכמוספירסרסכ"סמס.וכ"ככשו"תסרדכ"זת"6סי'ק5ז.והרמכ"ן
ןדסו6גרסעלעלמו:strfl,
כדיגךדגרמי(ה'51יעקוכסון6ותסדעמ'קכו)כתבד6פילוגרמךbSהויכיו
וממוכרפירותלחכירו1ל6לממודקיי"(כתיקדרסכ"גד6מר6יגומסלס6ל6דמי )רעול6דמיה651ה,
היינוhn~uמסוסטלין )הp~fnול6גורסהיזקhihסו 6גרסעלעבו,וזה D"Dhממכרו 6%יגו6ל6
כמטעתו,וסמסי6 6תתכירולעסותדברשסיגוהגון %קינוכדיןטיסלס %וכוי.וכיקרכהערותסם6ות
ר)סכלןכמוכר )רעקילטפי מעה6IS'Dh1 ,ת"לדכע5היתמייכמדינךדגרמי הכ6גרע ,דעההוי
כמסמסוסולמגיסיע5ולעסותהיזק6,כלהכ6סמוכרל66מרלולסו5י6ס1651מ רקמכרלו,וסOltp~ 61
גרסע(ע5מ(,nthitohfit~c1סיכך'6ג 1מבסלו 6(6דמיזרעסה51י6מסוסקגס.6
6מנסכיד רמהכ"כפ"61ותסכ כתכדכמזידוידעכמומואפילורכנןמודודמיהייכ.והכ"חומדריסה
עלסטורסי' ר%סעי' כ6נסתפקו ebכוונת הטורמסססרמכ"סת1לקעל הרמהוסוכרט6יגוחייכ
כסו65האפילוידע6 ,ושגס הרמכ"ס מודם לרמהסתייכ ,וכתכסדריסס טססו"עסי' רלכסעי' כב
סככהגר"p"D6לס.וכןפסקכסויתמהרייילסתדסותסי'קעו,
סעירכדכריהסמסמעדל6פליגי,ועיייי
ועיןי5מקת"6 6כהע")סי'סחענףד,ויסועותמלכוr"~o3bסי'מס,וסויתמסרס"סת"ססי'י,6ועי'
נתס"מסי'רלדס"ק6לעניןהמוכרטריפה.ועי'פס"דירוסליסכרךחעמימפט.
eithהקמרי O)tsדייגיססי'כ,6ומטפטמלוססי'רלכסעי'ככשגססכססתועפותר6ס,כחכו דקרה
לס51י6ממוןנגדסגיר6סוגיס רס"ל ד6ףכידע מסמוס מ"מ ל6סוי על 6 obitooל 6גרמך כעלמך.

כי
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31ס"1ת הרדכ"זסםמסיק ס6סרני(לעטותכןקוגסיס קותובי"ד ,והכללפי רקותבי"ד 31לכדהיהיו
מכווגיסלסמיםכדיסל6ירכההגזלוהתמס.
םסיכוןגדול,והוך ל6גילה6,תלקונה ,לדעת
וכנידוןדיזן 6ס ג6מרסכ' ממוכרידע סכמקמ הזהי
החוסי6ין(חייכומטוסגרמיh)hמסוסגרמך,ולדעתהרמכ"ן5ףגרמך5יטחסונכיוןסהקוגה גרס
עמהסיכוןבעיסקה11
עלעלמו ,ולדעתהרמייהוהטו"עתיירמדיןגרמי b~h .סהד3רhSהזכתטכ'יד
גדולמהסיכוי,ולכן6יןלחייכומטוסגרמי ,מהגססלפיהקמריכינהוהמהרס"סליכולהמוחזקלומר

קיםלי.
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ג3 .רמ"3סמכירםפיתh'"oוטו"ע ר"PD %ים0:י0ממוכרסרסירסלולתornומוכר 06וקינו
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ה 61המוכר 6דס ספסרומדומהלוסרוקת 6ת המפן
מןהדין עלהמוכרסיחזירהדמיםללוקח,
~"b
bS
למוכרומידלידו6יגומעכבשתוhb%56
לוקתמידומוכרמידדכה"גכיוןד6יגוממתיןעלהמפן
כדי
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56ל1היהיודעסוייג
דוקקהיחזיר הלקח המקח 167יחזירהמוכרהמעות ,ורק ד6סהמוכרידעסהו 6מקת טעות 6167ין
טוסטענהעלהלוקת 3מהסג36ד המקת6זקריךהמוכרלהחזירהמעות6,כל6סהמוכרל6ידעוע"י
orסהיה56להלקחג36דהמקת,ויפיל
וbSehפסעמ"מעלדעתזהמכרלוהמוכרוקטלהמעותס6ס
ימ65ליזהטעות6ומוססיתזיר סלקתמקמו161יחזירלוהדמיס,וכסלינומחזיר המקמקינומחזיר %
סדמיס,עיי"ט.
סס:וים1'PSlnוס"לד6פילוהסרסורקריךלסלםד6ע"גדס61גת6גה6יןלולהונות6חריסוה"ה
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לכתרטעמךדכיון דמסעהר)6וגהל6
עםהסכמתמהרייגל6גטי,די)ספרםכיןמוסoh)1hiמסוסדיי
סמךעלסויbSh1עלהדמיססלקם,ה ,ו4סכןה4י טעמךמהני ob)th5ד%תנם 6סיח6גהנמסות,
36ללקחתכליסיםנומוסמעולסל6גתר5הול6מקריזה)brlונותן 63מוגה.וכתבאפתים מסטכייכ
כ)ו'יתגליךמסכתסי'י.וכמי'רעק"6לסוייעסםוככנס"ג )סהגה"טס"קמד5ייגועודלהסו'רס"ךמ"4
סי'יט) ,סכתב ד6%ורסנ"למהדין עסהמוכרכיוןדצ"למהטקגיתי6נימוכרלך ,עסnhrל6סייך
דסגו"גכ"מוגסh~hדוקםכפוגלתדמים6כלל6כחונפותדסייכילאוגפות מקם טעות .וכ"כ
המצויטד
"ולםלרי סלמהקרורמ"כסי'י6ונכמהצלמן מו"מסי'סווקרני ר6ססי' קג6וקמרלסלמה
גמ
ימ
ה
לרש34ןדנ6ןוביתיהודהסי'מז ומטהממעוןסי'רכז 6U"OAOותקיםומסכנותהרועיסדט"ז ע"3
6ות (.3
וכתבכספרנמפהככסףת"6סי'כוטליןהדכריסלמוריס6ל6כלסרהקונהקנהלעלמו3תמילהלמכור
למיסימ6,65זאפילוh~taגו"גכאמונה 1ה 61נתקנה6יןלו %ונות6חריס4 ,נלכסקגהאחרימנמלך
בקונההקמרון,נמoll~on65האחרון הטעהלעלמו %1הסרסורהטעהאותו,וזכה3כלמהמנטלואין
לקונההאחרוןסוס טענהעליו,ל6מ5דמסתטעותול 6תלדסל6נסנהמסיליתות דסו6גרסלעלמו.
ילהריחפ%6ג'יסי'כ.3
יעי
י נסןכלמ
ושידוןדירןמהספסרכללל6 O)p 6תהעיסקס מהחשרה 6(6 ,רקגייסקונים6,יןלקונסטענות על
06קנסומכרכתכהנמפהשכסף 60סהסרסורקנה 6תnpnoעשור"1ת1קונה
הספסר,טהרי
6קפוינ~
הטענתמוסעלהסרסורדה61גרסלעלמו.
לפישקמתו4יןל
ד .סכרהקונסכטעותמהמוכרגג163ת1כמלקתממגו6תדמיהמקת3רמ6ותכאילומוכרלו קרקע1ל6
מכרלו,ומסוסכך ת3ע6תהמוכר,והמוכרהוכיחמלrtJ)A 6ל6נראהטיט3ת3יעהעלמהממוסשיטול
הסכםהמכירם,וכסיוכת)המוכרל6גג,3העיסקהקיימת.

אברהםדובלוין.
כ

.6י"(כיון)מגיותכחכרההןסוגגדרסלכעלות,וכשרדגוOtsס6סזו כעקתגמורה,% 16עי'פס"ד
ירוסליסכרךי 3עמ'גד"6 ,כיל"ע  06מכרלוכעלות כקרקעוגתןלו כעקתסלמניות ה6ס orדומה
לקנהתטיסונתןלוסעורים6ויפות וגמ 151רעותדהוי מקת טעות .ומ"מ כעיסקה ממטרתה לעסות
רוומיס ממקרקעהרי6יןלקונה גפ"מ 06זושעלותעל הקרקעכזלופןיסיר 16שעלות עלהמניותסל
הקרקע,כיןכך31יןכךיעסה 6תהרוומיס61,ין  %טענת מקמטעות.
 .3לטענתכ')יםמסמכיםהמוכיתיס )הקרקע גמ65תוהיק סופסרה6ל6טה3עליסגמ65ככי"חזיקת
ם לתתלנתבעלהוכיחלדקתו,מהריזמןהי"דלס3י 6רבות
זמן עדשיקטלהמסמכים,יל"ע כמהזמןי
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"סקידין-ירושלים

הו6סלוסיסיום,ויל"ע6סגסכימינוסלעידןהפ6קסיסומייליםנותניסל'יוס16מכיוןס6פסרלהעכיר
מידחייכ (המ5י6הרטיותמיד ,עכ"פכגידייד סהגתכעטועןסיסתירון מדועקינויכוללהמ5י6 6ת
המסמכיסהיוםמפנימהמעליסככי"ח,י"לבגיתן %ל'יוס6,ךי"למחלקמחיוכוטלסוכןהו6להמ5י6
6תה6יסוריסמידכסטייךלהמ5י6ס,וכקן ס%המ5י6סמיד הדגרמעוררתחדסל הכרתה,ולכןים
מקוסלחייכולהסלים 6תהכסףכבי"דoh1,יכי
ףרציות עדל'יוסנתוירלו.
ג.מ"כהר6כ"ד(דוןסיהיההמוכרפטורעלההפסדכגללמזהדומהלמכר %הטיןרעותונטעןדפטור
על  ,obitnoנר6סדים לחלק ,רססלתרי סקנהעדיין ל6היה הפסד רקע"י המעסהסל ס)ריעה,
וההפסדל6היהברורומוכרם ,מחל"ככניד"דהריehמכרלוצוירודציהויהמעותכידוכגגיכה.
ג.מיסכעניןגו"גכ6מוגסobnהקונהסלחופטורהמוכר,זסדוקקכצופןססמוכרhSחסדככלום6,כל
06הו6חסדכמסהוודצי6ין"Orכלמונה"כלל ,רק ohכקמתל6חסדיל"ע דה66יגודומהלהגחפה
ככסף,דססכגררהה61כמרהכעה"כממילקנות6,כלכ6ןהריהמוכרhsצליו עםכעה"כס,%והוך
ככרמקודםהיהכלוחוסלכעה"כלמכורמניות6לווככרגתמייככהן.
שמשוןגרוסמן.
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