ממתות

א

בית ירושלים

ריי

ויימ ממומתולבירוריוחסין
ערבשטוען שחתםבאונס
מפנישהלווהשהיהמעבידו בקשממנולחתום
ש ק ממתות מס' -3465עא

"הד'יט אדש)

נושאהדיון
א' נתבע כערב קבלן על הלואה שהלווה ירד מגבסיו.אי טוען שחתם על הערבות בהוראת
הלווה כשעבד תחתניהולו ,וחששעל המשךעבודתותחתיואילוהיה מתנגדלו.עוד הואטוען
שההלואה היתהעבור עמותה שלהלווה שנכנסהלקשיים ,וכלהתביעותנגד העמותה מתבררות
בבי"ד בקרית ספר.
לטענתו השניה משיב התובע שההלואה רשומה ע"ש הלווה באופן אישי ולא ע"ש העמותה,
ולכןאין זהשייך לתביעות המתבררות בביה"ד שלקריתספר.

פסקדין
הנתבעחייב.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

()-מרדכי אהרןהייזלר

()-נפתליצבי מרמורשטיין

השאלהלדיון
אונס בערבות מחמתיחסיעובד-מעביד.

תשובה
כת3בנ"יסוףסי' קכט(סוףמסויכ:)3כתגרכינוירוחםמיסריםסוףגתיכס 3סססרמ"3ןהתטוכס:

ב

פסקידין-ירושלים

קריךטיסיה מדעת סערכול6כסוס15גס,ופטוט.510ע"כ(וע"טויתהר5ג"מסי'סוסו"תכגייסמק
מו"מסי'נ(דףעע"מככוונתסרמכ"ן,טמריכתכסרמכ"ןטסמלוסרסקילסקריך6ת,מןמפרעוןל4ס
6פי6 4מר  4תבע16ת.)1וכתכמסריט"ןמיי) onrדוקקטיסעדיםטנגנס,כמןססמלוסמטייסעליו
למעלילעליועלילותסקר 06ל5יערבלו5,כל 606יןעדיססג6גסל5מועילםלומסירתמודעםכפני
עדיסכמוסמועילסכמתנה,כיוןמערכותכמכרדכססי nh)o 6דק6מהימןליס גמרומהענדנפסיה.
ועי'טו"תמסריט"ןסמדטות ח"6סי'יםוח"כסי'קלה6.כלכמגןגכוריססי'נכתכמערכות כמהגס
' רם ס"ק1
ומועילםכסמסירתמודעה,וכ"ככטוית פרם מטסלהרןמ"כסוףסי'ז(ועיי נתס"מסי
כדעתסדכריריבותסי'ט6דכס6יןעליוחיוכטפילוגתר5סלסתחייכלומממתנוגסהויכתליוסוויסיכ,
וכגתה"מסםס"קמכתכט6ף D)lhSסתם %טייךכוסגמרוהקנסכיוןהעדייןל5גתןלוממעות,ועי'
זכר עמקמ"כסי'מד ,וממדתסלמהמו"מסי'יג6ות.)5וכסויתססמיססמדטיסמו"מסי' קח כתכ
ט6סל6סיולועדיסטסיהלגוסומסרמודעס,חייבמדיןגרמי,ועיילסלןממהגרייך.
וכתבכסוייעסי'קל5סעי':1יטרללפסיסכידומסכוןמגוי61"1לממנוטימזירגולוכערביסרבל,וסורס
לדבריו[סס0כיססיסר5ללהיותלולערכעלהמסכון]h'sol,מגוייטרללוקיל[הערבלמלום]כלמון
מקדט6גימתרסכךטל6תקכלגיערב~ntheכפגיסגוי5ניערב ,סתר6סמסתרסבוקינהכלוסוסרי
סו6ערככנסעתמתןמעות.ומקורוכחסוכתרם"יהסכיךכעס"תסערלסמ"6סי'כ.,
ונמלקו ממ"ע וסגך סס 06כדוקך כתכהטו"עסמייככפופןסססכיסקורס מסתרס כמקס16 ,מטוס
ד16רמ5דמילח6סכי סו oh OU01 5מתרסתחילה כמקססריגו ר51הלסיות ערכ ורק מסוסממוסס
למתגרותכגוייקמרסמוכןלכך,גס15יהיסמייב.ועי'כ6רסטלסוכהגרשnrron)lטססכימועםסטיך
טPDD %הסו"עטגעטסערכ eh%5ססכיסתמילסלפגיסגילסדעתולמקס.
ועייכ"תטסס"קnrrlt11סכיהסי'לח,וכסגריךO"Dי:ודקימסוסערכל6מסתעכד ,דסטעסדגמיר
ומסעכדל6סייךכ5ן[כיוןדגילסדעתוט6יגורולסכערכות.קולססמספטטס)5,ל5מסוסדינךדגרמי
וכמרקהלגויעלמכירוכמ"מככ"קקיז05 6סר6סוכוי,ע"כ.וגפייםממדיןגרמיסיורטיספטורים.
וגר6סטכ6ונסגמור,כגוןס5ייסלסעלילעליועליקתסקרלמליכם,וכדוגמתסמסריט"ן,גסמדיןגרמי
יהיספטור,דגרמיפטורכ5וגס,עי'רמכ"ןכדיגידגרמי(ס'51יעקוכ,ון6ותלח,ועיי"ס16תקם),ומס
שמיינוסכיימ h"1A~lמדיןגרמיסוacnc15להתגרותסטי,סל5סיסכ6ןמגסממס ,הלע"פטמדין
ערכותהו6פטורכיוןדל6גמירומסתעכד ,מ"ממייכמדיןגרמיססמלוהסו5י6ס1551תעלפיו.ועיי
קולסהמשפטססדקינומיי
ככזהolcnגרמי6לחכסססכיסלפגיכן%וילסיות ערכ ,דס51קנוסעל
כך5,כלכטלהססכיסלפגיכן,כמכיללסתגרותודקיל6כריסי,ק5וליכדדיןגרמי.
וכנידוןדירןסססכיסלסיותערכמסוסססלווססיסמעכירווכקטממנולערוכ ,4ט6סל5ימכיס
יתנכללושמ"ככעכודס,גר6סד6ילוהיםמגבסדעתולפניטקכלעליומערכותם6י
י16
וגמוס"רולסבכך,כ
סיס מקוס לפוטרו כמו כטיSsh ,כיון ס O5'A %דעתולפגי כן1 ,ל 5מסר מודעס6,ין לפוטרו
ממערכות.
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ביתדיןירושלים

ליימממימתולבירוריוחסין

ערב שחתם בשטר רקלצורך החתמתערביםנוספים
תיק ממונות מס' -3614עא

בושיםהדיון

,מהד'יאאדיב)

הרבא' חתם כערבעל שטיח של הלואה שלוהב' מגמ"חג' ,וכעת ,בשנת תשע"א ,נתבעעייי

גמ"חג' לפרוע את הערבותמכיון שהלוה ברח.
הערב משיב שלא חתםעל השטר אלא רקכדי שכ'יוכל למלאתחתיועוד 2ערבים ,אךזה לא
נעשה ,ולפיכך מעולם לא התכוין להתחייב ,מה גם שפרטי השכ"ח טרם מולאו בזמן חתימתו
והוא חתם בלנקו על  n"DWריק מפרטים ,ולפי מה ששמע ממרן הגרי"ש אלישיב שליט"א
חתימה על שטר ריק אינה מחייבת כלל ,ועוד הוא טוען שבכונה לא מילא את שמו וכתובתו
ליד חתימתו ,כפי שנהוג בשט"ח של גמ"חג' ,משום שידע שהגמ"חאינו מקבל חתימת ערב
בלימילוי שמו וכתובתו (וזאת מטעמי ביטחון שאכןזו חתימתיד הערב) ,ואת הפרטים הללו
התכוין למלא רק אםיחתמועוד 2ערבים מתחתיו.
נוסחהשטייח שהובאלפנינו הוא כדלהלן :בראשהשטייח נכתבו פרטי גמ"חג'ומיסדיו.ואחייב
ילויתי מקופת הגמ"ח סך 40.0005
נכתב נוסח השטר עםהמילוי:ייביום כג חשק תשס"חאניב
ומתחייב לפרוע בתאריך סו שבט תשס"ח בתשלום ."1ועייז חתםב' בתוספת כדלהלן" :הנני
מקבל על עצמי שכל בעיה שתתעורר תתבררע"י בי"ד שיקבעע"י הנהלת הגמ"ח בלבד".
ואחייכ חתם הערבעל הנוסח דלהלן" :אנו החתומים מטה ערבים קבלניםכדין תורתנו הקדושה
עלההלואה ,ומתחייבים בנוסףעל כל הנאמרבסעיף ( 2כלומרעל מקוםהדיוןוכו') .זכות קופת
הגמ"ח לפנות לכל הערבים גם אם ללוהיש לשלם ,וכל ערבדיגוכדין ערביחידוכוייי .ואח"כ
'ש שורותריקותלמילוי 3ערכים ,שמם ,חתימתם ,נתובתםומי' התלשון שלהם ,ונכתב מעל
השורות הללוכדלהלן" :ערב קבלןנכבד ,מלא בכתבידך את שמך ,כתובתך ומספר הטלפון
שלך .אל תחתוםעל טופסריק .",בשורה הראשונה שלהערבים נכתב שמו של הערב הרבא'
עם חתימתו ומס' הטלפון שלו וכתובתו.
סדר ההלואה בגמ"ח ג' הוא כדלהלן :הלווה ממלא בגמ"ח את פרטיו וסכום ההלואה ולוקח
השטייחכדילהחתים אתהערבים ורק אח"כ מקבל את ההלואה .כלומרשידועלכולם שהערבים

פסקידין-ירושלים

ב

חותמים עודלפני קבלת ההלואה ,שעל חתימתם סומך הגמ"חונותן ההלאהללוה.
ו
א
ל
ו
מ
ה
ל
טוען הערב הרבא' שמלבד חתימתידו ,לאמילא בשטיח את שמווכתובתו ,וא
ע"י
מישהו אחר ,והראיה שהכתב אית כתבידו ,ונראהלו שכלל לא מולאו לפני נתינת ההלאה
ללוה אלא רק לאחרונה ,ומכיון שהגמ"ח דורש שהחותם ימלא בכתבידו אתפרטיו ,לא מובן
מדוע לאהחזיר הגמ"ח את השט"חלפני ההלואה כשראה שהערב לאמילא אותם כנדרש? עוד
הוא תמה מדוע לא תבעו אותו מהגמ"ח עדהיום כאשר החובהיה כברלפני 4שנים? עוד הוא
תמהאיךזה שבהתחלה תבע ממנו הגמ"ח  40.000$ואח"כ חזרבו ותבע רק ?20.000$
גמ"חגי משיב שהשט"ח לא נכנס למשרד הגמ"ח כנהוג בכלהשטייח ,אלא היה שמור בביתו
של שותפו שלהלווהב' שהיה נאמןעל אחדמבעלי הגמ"ח,וזו הסיבה שהמזכירות של הגמ"ח
לא טיפלה בשט"ח הזה במועד.בענין סכום התביעה משיב הגמ"ח שבתחילה תבעולפי סכום
ההלואה הרשום בשט"ח ,אך אח"כ התברר להם שההלואה היתה רק  20.000$משום שהיהעליה
רק ערב אחד.
טוען הרבא'שאילוהיהיודע שהשטיחהזה לאיהיה שמור בגמ"ח שמנהליו אנשיםנאמנים ,לא
היה חותם בשוםאופן,כיאזהיה חושש מתוספת שקרים בשט"ח.

פסקדין
יש לפטור את הערב משום טעותבהתחייבות.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכי אהרןהייזלר

()-נפתליצבי מרמורשטיין

השאלותלדיון
א .טוען שחתםעל שטרריק מפרטים ,וגם לא מילא אתפרטיוהנוספים בכתבידו כנדרשע"י
הגמ"ח ,וחתם רקכדי שיחתמו עוד ערביםאחריו ,והם לא חתמו.
דעתכן שהשט"ח ישארבידיו של חבירו של הלוה לאהיה חותם.
ב .טוען הערב
~pw

רנשובה
א .כתג נסכת עטרתסלמסמ"6סי'נס16ת:3עי'כתו13תכ55סי,סר6דסמלכת1כרמועלמגילתך

ממונות

ג

י6סימו

תתוסעלגיר למטסומיטסויכתוכ למס6%יזס ממסל6יוכלy~nbסחתוס11DUS
וכו',סרי
סהסכומיסהסמ,וייפיסוכו',ולפיסו 06יתבררטהמספריסמטועןעליהם סהסמזוייפיס מס כקמתל6

מכתיבתידו ,מ"מ גר6סדלין כזפ עוד הוכמס גמורהכדי לפסול 6תסכת'יי המקטר טקכל 6תכל
הסכומיםהרטומיס כהפתק ,מקמרטכעיקרדיןכ"כידו5י" 5כגסנוסםסכת"יוהסכומיס"בויהיו
ככתיבתידוסלסמתמייכ,וכמכפר D"~Sכמוכותהגילוכו'.ע"כ.
וכספרירומהoprntכסררהלכניהגר"יסליטי'6עמ' 105הכיףע"ז 5תתטוכותהרק"םכללסססי'6
סכתכ5:כלהיכףטכתכידו615מרכתכוהוך חתםכמתימםניכרתומקויימת,כוליה6יל6סויעכיד
גדיhStלהמכיע 5תסגיו.ומססטועניןסיתומיסנעגיןכתכהסודקהטה61כולו כתכיד6מרמוןמן
המתימםטהו 6מתם,ו6ומריסכיאפסרטהיס להסזה הכתבקודם(כןכמתימתוכלכד,סכךרגילין
העולסליחןלקרוכיסס סמתעסקיסכמכילםוהםכחכו מססרקו,ל6ו טענססי,5ד'5יכ ס6דתגןכ"כ
קעסכה51י5עליוכתכידוגוכיןמגכסיסכנימורין,גימום(הכי6,ל6ודקימילתךדל5סכיםסו6כי
6ל6שריםמגישתך0,ילכךל6מייסיגן(הכי.ע"כ.
העולסנ,הריןמ,סכד6מריגןל6לימבוס

שגי"

6מגסכמהמלוהמודםטהמתימסהיחסלפגימכתבוססכוס ,מלכדטיט ~זןנזהמנד ערכותעלדבר
ט6יגוק5וכ,עי'פס"דירוסליסכרךי6עמ'עט,עודי
ם(דוןOtsמל6גתמייככל((וכמוט6מרהרב'6
כססמרןהגרי"ס),וכמומכתבכטויתסכותיעקבת"6סי' קמטhJtolכפס"דירוסליסכרךיעמ'פ),
:("11כיוןסיםכ5ןריעות5טגיכרוגרנהכקילוגכתכסמיוכזמןרכ 6מרהחתימם"61כהויכ6ןעדיין
הממימסעלגיי
רמלקמכלימגכתכעליוטוסמטמעותדלדעתמעירטוסןסי'מםוהכ"מסססיגוכלוס,
וכ"כ סג"מכתטו'סי'לב5 ,ף דססמ"עטס מלקעליו מ"מהריהס"ךבסי' סט ס"קי
,חוזרועומס
סמוכיןלדבריהע"ס דמטוססיטדהוי כתכעליו מהדכעי6יןלמייכסמתוסדהוימיגו(הו5י6ממון,
עיי"ט.ועודג(עיידדוההוימיגוגרועדי"לכסיהמתירקלכתוכעליודלוליימיההרגישו כדברמפני
ןמס,ועודכתכהנ"ךססכטס6כיוהג16ן"1ל
ממתגותסדיווהכתבולעולסמאמרנפל6מרמגמתס,מ
ראיהלדיןזהמהגמ'דכתוכותדףכ6דלמ6מנכחאינס ד%מעליוכתבעליומהדכעי51יסידטיה5
מייכ(שלסעלחתימסמלק6מ6יאריך(כתושעליו מהדכעיהל 6כ%כתכעליוג"כיכו(לתבוע מה
םלדמותדכ6מתה6זמכיןכמתימםחלקסו6
דנעי.עכ"לסט"ך6.ףדגכר5מזעקוהליס %קחזיג6וי
ג"כמה"טדמיגודכתכעליומהדכעי"51כ,
הסו6ג"ככוונתהס"ס.ועודדודאי Dhהיםמותר(מתום
hn1Dhדמגילת5ודקיהיוסכלמודיםט(6היהיכו((תכועכמתימהחלקכיוןטנ0גולחתוםכךוסנתכע
י ht'1h 06
מיהיכול(טעוןכןם6גימתמתי וסק מ65כן ,מט"6כעכשיוסתקגוחכמים ם%יחתוםכ
דמגילת 6מטעם דכתכעליו מסדכעי"6כיכוללתבעוכמתימתוהמלקד6ל"כ6יךעכרוחתם 6תעלמו
6סhSשסיהמייכלהתוכעוה6מיגו מהטיטעוןע(יו,ודו"ק.מ"מכעיקרמנידוןגילספיןלה51י6מיד
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ד

יכסניפוסקיםעכ"פוכדעתהכ"מ רקכמקוס
מוחזקכמתימהמלק15כגינוןדירןכייכוללזמרקיםל
ה כססדכר כרור לחוס סרוגות סנסתגס כמתימה מחמת
טנהע לג13ת 13עפ"יתיקוני מדיגם.וכל,
םכתיבתסתיובטלמעלס 5סטפסר(תלות מממת ססתטתהדיועלמו
טגתייטןסנכתנומןמסיוד
ןלפסול ehה61מקוייםכנקמנות.ומ"מ 06
והוךדברהמקיטליןכלמינידיוטווים כמרקסודקי6י
נריהלדיין  b)1nlbמסם ערמם 3דכרOrיכוללססכיעמכועסממורס 5תר16כן5ףסלינוחיים
טכועסמדינךכמכו6רפטוטכתו"עמו"מסי'סוכנ"ל.הק'יעקב.ע"כ.
ו3ק5והיימסי'מםp"Dסהכיףדבריo~ninoסי' סטס"ק טטתלקעלהסכוייוסכר ד5סמיהמתוםעל
סטרחלקוקורסטכ5לבי"דהוסיףעליוהמלוהמכוס,מסגיומועיל,והכיףר6יהממתןטטעןקינייודע
מסכתוכד5מריגןדה6מיןלכלזהטכתו3מס(וכןדעתקמריכינסohtSOסי'כו,וטו"ממהדורוןכתרך
ת"כסי' עד) ,וכק5וה"ח דמהסריגיה דסתס כ3ר כתב הסטר slnolטבפיבווהקמין ומהםוגתמייב
כמתימתידו35 ,לכ6ןליכ6מיוככללבחתימהכיוןדל 5כתב הסטרתמילס.ועייגחלידחקסי' מה
דלס%ססויספיק6דדיג.5
6מגס5ףלדכריהטכו"י,זה 6 hpllסניכרוברורלעיןכלדהוסיף סמ~ס6תסדכריס %מרמתימה,
וכמט"כהטכו"י "דרק 05צרורלחוט הרקות טנסתגסכמתימה מחמתסגתייסן טגכתכופן פסקודם
כתירתסחיו3כלמעלס"6 ,מגס 506יגוצרורטנמתבי5,יןמלוהגשמןלטעון טענהזו~ ,מרדהוסיפו
הד3ריסל5תרהמתימס.
סרשעיתכץמבמלתערביךכלןטסמליססולשסיעםבזם מערבשמשרסטט"חלטמיר5לל
ב.ורי
ילסליוסbStבמירריהגמ"ח,לע"פט5ס טעהכעוטרוטלסלווסלפרוע6יןזוטעותיפבמלז
מכירי
יעמי.35
יערבוקטמיונוהו6מטוס טהמ~הה51י5מעותעלפיו,עי'פס"דירוטליסכרך
ונוסףעלכךטהגמ"מ ת3ע6תסערםלר5טונהלחרי 3טניס,וככרכתםכספרעולתי5מקסי'רנ,הוכל
נכיסערבבשבילועלופן
רפיכם
יפרעוןסי' (סיג פ11
בפיפסיםישריםדינ
עפי ר,ופרכי
רב.

יכל

שיי

ית

סי,יל,

כי

אברהםדוגלוין.
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ייפיקויפרמימשל והסכום ,ה5סמלסערבותו לע"פססי5
 .5מחסערכותק5ק1ככל.גיתבטפרצפ5י
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0
עלדכרט5יגו
סויכלזיגי
גתמייכתי
כטיט PDD
616יגייודע 06פרעתיך.
וסגהטעןסגתכעכביתהדיןכטסמרןהגרי"ט5ליטיכhSeh"w~Scמלההתמיינוהו5,ךטמעתימדודי
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ממונות

סגר"66לימי3טליט""6ט(6לפכיוטליטי'616מר %טמל0סתמיי13תו"51,ל רקעדגבו(כסתירות
מסמנו0גיסללוות,דכיוןסנוסגיסכך על )הסתמייכ ,ונפרטבגיד"דדמימםיינקי
י5כה לסלוקהס0תכוין
n"aoלמלוותללוט,כיידע הערבתסגמ"מנוסגלסלוות-ו3מיומדלקוס )ה -סכומיסכקלו,וממילם
ילפגיכניסרנותהגרנ"קמליטתןכממחלפיו6יךמלסערבות
עדמכוס )הגקר 6ד3רק5וכ,וכן6מרל
ידיםקי5כהפמות16יותר(מעלת.
כסטר olh)nמהתמיינו"כמדובר"ו6יגסיודעיםכמהדובר,וסמיכל
וכערד ע(סכוסט6יגו ק315פסקו מממכר 3טו"עוהם"ךכסי' קלobn1 6התמיינותו ,והרעיףמוסיף
דמ"מקריךכוהקנין6ף(פנימתןמעות,ו0גתה"מכמיייכחידו"יסp"Dיכס"לכהמעך,וד5כהסמ"ע
סוסי'ק(.6
"
61ףמהנתס"מסרדיניתפיסהסי'כס16תככתכד3מקוסמהסמ"עוסוסךמולקיםמלכסכהמיךדסו6
3תר ,6מ"מבסגסגתמהרם"סעלסטו"ע(גרפסכספרנופגילריס ע(סל'ערב) כת3 3מס טפתכגדי
יכהסמ"עכ,וכן"103תפו"ממ"גסי'קסם,ומהדורךדמ"6
כסוגהnrrinסי'ידהמומ)קיכוללומרקיסל
סי' מס 3מספו"ת3י"עסי'קטו,וס3י6ממו"תכרית 6כרהסמו"מסי'כןכטסמסריכ"לח"6טכתכ
ק15כמסני,
סיפךמססמייע ,ד6דרכ 6כערבדמהניחףדהוי 6סמכת 6כו"עמודו דגם 3דכר
עיי"ם,וכייס3תסוכותלחס ר3ס"קעו.
וכטיםספקעלמיוכומלהעררקפלן)tpSnספוסקיס"03 hslol ,ךסי' קכטס"ק 6,%יממיטכקיני
ייורעohפרעתיך,וגרפס דכמקוס"סססקהו 6עלע5ס0תמייכותוכמו
יודע 06נפפייכתי כיינ
כרכרט6יגו ק15כודקיהוי ספקטלקינייודע ehנתמיינתי,ועיי מסמכתכגו כספר"פנילריס" על
הלכותערכ3סו"עסם.
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כןמתוךידיעתמע"י טסטימבוסיגרוסלהחתיםכיתר קשתערכיסגוספיס,ול6סתכויןלסתמייכ
כמתימתו6(6רקקמרימיחתמום6רסער3יס,ולטענתו0יומקריסכעכרמהגמ"מממזירלו6תסטטר
מכנררט.טועןהנתבעסהפרטיסהמסריסמולקוע"ימלוה6וטותסורק
פטים פילי כלייריי
לסh'oה6סמלססער3ות.
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המוכןלערובלתחרסימתמו0ער3יסהגוספיסמ"מעדייןל6סתמייכ,ולכל
כמומ5ימתימה,ולע"פ"מי
היותרדיגו כערב כע"פם5ריך(ומרלמלווהתן %ולגי ערכלךוכד' כמנוקרכתו"עסי' קכטוע"כ
ילמלוםתןלולoSn6ערבותו.
כניד"דסל6היםכ6ןליוו
ג.ומססדיןכסיםמקוסבסטרלמלחמגיכרכיםניפפימ,ויודעסערההר6טוןססגמ"חקינומלוהoh
ל6סיועודער3יסמוןממגו,וסתכרר60חדמהםמזוייף60 ,סמלססער3ותעלסם6ר.
םטפרכו
לעתיקכזהפסייכפייריגריייפh"wtinכפפרלי"פיייריי" ו:נפי"פ 1hunיפני
לחמדופטר 0מלו6 0מד ממס,חייכיטנילמלםהכל.וכתב ססמ"עמ6ףלדעתסר"6םמכגווג6טלסגי
ערכיםקינויגול לתשעמחמד מהססכ(,פייסניוןטנט5רכ5ןכלסתונפלסלואעלסערכלקלס.סרי
י  hlptPnמכל
דליןכחן טענהסלערכתי לדעתעיי כרבנופף.יפנסכניריירגרעיפיסיר
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כטעות6.ךל6גר6הלמלקכסכיוכמיוחדלפימט"כלעילטלין ntDun)DUכערגונוסיףכמהדכריס
כעניןטענתטעות:
בסי'טלססעי'כ:הסוכרפועללהכילטעימותממקום (מקוסוסלךhSlמ 65מהטהכי6גזתןלו"כרו
הככעס טטלhb10היסמ15יסס 16ת 1סדכר ,וכעס"כמיהסוכר
מטלס,וכפת"חסם:זססיירי
טו
לת
נפ
ס
כו
סימ 65טס.ועי' עודכעי"ז כת
יךפ"זדכ"מ61.ית6כיו"דסי'לס :כתםלכסןמייכ6נילך תמס
מלעיסחייכליחן %וכגופדוימד6ורייתח,קולסמדרכגן6יןכגופדוי51,ריךסו66יפו6לפדותו פעס
נוספת.וסקסה סער מטפטסי'רלדhioכיוןאחריךלפדות פעסטניסגמ65סספדיוןסר6טוןכטעות
היה,ותירןסכיןטמןהתורסכ;1פדויהריקב(סימוםוהת"סוככס"ג6יןלוטענה hnulh1נסכיל6
גתמייכ.
סרילןסכס6דסמקבל~)ohוסימוםמסוייסח1עבודהממיסהוהרי)סדברסלחגיתן%חזירו %1אייך
לומר hnp~hדסכיhbנתמיינתי,וקיןכזהטעגססלהתחייכותכטעות.וכיו"כ6יה6כק15סיימסי'טלכ
כפועלטק55ולומפןכסכרודל6מלסקגיןעל המקת rOfOוכתב"וביטולהמעטםל6טייךכיוןטככר
ךלבטלהמעסההריהק5י5סקיימת61יןככס"גטעגסט(טעות.גמ65
עטהספעעה",סייגורכלסל6איי
l'"DSכסס1חממכרקרקעותיו6דעת6למיסק(חייולכסוףל6עלס,דלמ"דדכסלכ"לה11דכריס המקם
כטל6.כן 06חותו6דסהעסיקפועלים(העכירמפליולגמלוכד'צרורט5ריךלטלסלהסדלעגיןזהלח

חמריגןדלהיוימקםטעות.
וסערמספטסג'ילמסתמךעלסמוכךכמיירלדסעי'גדמיטמכרלמכירודכרשליסורומדבריסוסריס
6סספירותקיימיםממזירספירותונוטלדמיודהוי מק"ט6ך 6סהכלספירות6יןהמוכרממזיר כלס
6פי(1היסממירסגכוה,ועי'גתה"מ,היינודכט6י6פסרלסמזירממפןוסוףגסגסממגו6יןטענהטל
טעותככה"ג.מכלזסמכ61רטגסכערב %טייכתטעגתטעותדססלו6הנעמתהעלפיו1ח"6להחויר
הגלב(שתירניתוסערםקיבלככר 6תססג6הטסמכועליווגתמייכתמורתםותו %מ5ילמיטעןסטתך
טסכלמעיקרךסיסכטעות.וכעי"זכתכסמס("מזכיהפידוהגתס"מסי'רל6 p"Dדכל שגעשה
כ
עסקכיןסני elt)hל6חמרינן 6דעת6דהכי ל6עסיתיחל6כ16פןטע"י טעגסזומוזסרי
"סדכריס
ים
כדמעיקר6ול6מטינזקל5דסטני,קולסohע"יטענה6דעת6דסכינגרסנזקל5דמסגילחוכלכמיניה
לטעוןטעגסס).1וכזהמסכיריססס6תסדיןס6דססקוגספרסממכירו61מ"כמתםחיגויכול)65usת
סמקםמעיקרךדל16כלכמיניםלהחוירלופרסמתסולכקסכספוכמזרם.וככלמ5כסלערכותטגעטתה
ך hnp~h
ססלו6הSDפיוסלהלוסדמיךלפועלמככרעכדט(6גיתןלכטלחתסעכודסטעכדול6טיי
ןלו
דסכיל6עסיתי.ולפי")גר6הט6ס 6O)pדסתרופסבכיהמרקמתולכסוףסוכררט6יגו)קוקלסחי
ןככסייגמכותטעות.
טענםסלw"pnדסל6חיןציתמרקמתרסקילקבלתרומותo~rnsהיחרךחי
יכסף
וסגם)הפמוטטטמעוןמלוסכסףמריכוכןל6יכוללטעוןסתמייכתילפרועלךכיחסכתיסיסיםל
י כטעותך
מסיסת 6ל61 1לו והוברר מסכל טעות וכעת6ני פטור ,דכרור טסמלוס טוען מסאיכפתל
תסירלי מססקכלתממגי.וכןסדיןככלפועלטעכדעכורר16כן ד%מ5ירטושןלטעוןסתחייכתילך
ימטעותךקכלתכגויהממניועליךלטלסליעכורה.וכןהדיןכערכ
בטעותלהפועליקמרמהאיכפתל
ךטענת
סהתמייכלפרועתמורתההגרססקיכלמסמכועליו5ריךס1חלסלסעכורההגחהטקיכלול6טיי
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טעות.וכפרטטגדרערבמגממכמסערכסו)6סטקיכל4תכלהכטף"61,כדיגוכלווסממם1ל"6ייך
tSihטענתטעות,רכןמכ61רכיו"דסי'קםמעייידדר6וכןט6מרלממעוןתןמגהלפלוגי;61י%6סלך
דחטי3כה"גרביתק515ה 1מ613ר3ט"ךטמו5י6יס מר316ןכלסמנה,וכן ה61ל0די3 6רמ"6ריספיי
קמט,וכלזהמדין ערכ כמכ61רככי6ור הגריש.ocסרי ס;מטכ סערםכ6י%קיכל 6תכל הכסף,
וכלסגןסתוס'כ"מ ע6ד"המ 165דמםטנותןהלוס'"DUהמלוססריסו6כנותן למלהעלמומדיןערכ.
ידס6כלמס 06למרסתןלפלגימקודמת
ר"להגתה"מסי'קלכס"קג:תןלפלוניסויממםכקומרתןל
דהויכקיקהכעקמה.ע"כ.וכןה61כגתה"מסי'קב :6p"Dהמקסללוסתןהמוכלפלונינפטרכזה
מחונומדין ערבו1כ)רוקמיס(יםטליןדין ערבל;6פטר6מי עדטי6מרלולהוןמחילס).וכריכיך
ר מת
וכי פריןערב.ועייכרמכייסמכירוה
p'rntsב"מ מבוקרמעמסמליכםSihפליניייכ
ךעלי
י
ב
י
ס
מכלכסיגעוכרעלמיסורכ(תלין,הרידמטיככ6יSU1DO %עכדכמכילו.
פי'"
6מגססמתג"6רביתסי'י6דייקמלמוןהרמכ"סכקדומיןדל6נתטכטסערכקיפל6תמממוןעקמו6,כן
ככרסכ6גו6ת'pDDהרמ"דוסיעךכרכיתהמכוססיםעלכךמממיכמקיכלכלסממון,וכ"כגסהמכמה
6דסכל( ק(כמעייד :מסמגתן ע(פיוסרי 610כ6י(1מגיעו(ידו.וכמי'מרןרי")השי כמכתכיס
מכסוףהספרמלקעלסמת;"6ברעהסרמביימוס"לדגםהרמכ"סמודהלכל()ססהערכגחמככמקכל
הכסף,וכיהh~1rnsלקוטיםסי'')ווהכדליםכיןהגיסותמלמניהג6וניססללו,דלפיסגרי"זממיכ
כמקכל מכסף ממט,וקילולפי h~1rnoרק מקמרד6יתרכיסו"כ ככסףמסיס הערכ כמקכל סכסף,
ןמו5י6יןמן המלס 6תכלהמגה 1ל6
ודו"ק).ותמיהגיעלמס'כריתיהודהטהכי 6דעת hrr)nnoמחי
 b'~oדעת ~o')thAהחולקיםעליו כפטטדכרי הרמכ"ס,וכן 6תדכרי המכ"לוס;ההיימ הגזל .וכ"כ
ש"סחיטות פ"ה.וכן מסתגרהמסרי ב5בסע"וסי' כססעי'כ כתב סמחנרכלמון סרמבתמנענין
ופריוערב,וקילוכיו"דכתבסרמ"6חתןמנסלפלסיקלוסלךמפקינןמיניםכלהמגס,סרידגס
ירידי
יערב כלכמנס.
להרמכ"ססדיןכןטימיב
לסיכום:מלומסהמכריסינגסכערב.6:הערסנממככמקכלסכסף.כ .סערכמתמייכתמורתסהנ6ה
טעיבליפיפכיפעלי.ג.סערכמתמייככדיבורכעלמם,וענין ob)~oה61למוריד6ccnסמכת.6וסנה
לפיה5דהרקבוןמנממככמקכ(סכסףסריברורדל6הייכףטענתטעותכמוכלוסעקמו,וככרביררנו
6יןכ6ןotonלטענתטעות
ד5דזס610מעיקרלסלכם.גסלפיסססכר טפתפייבהפורפ
.
לפי  h"htלבטל 6תהעגין מעיקרו ,ד6ת הסנ6ס  h~hלהמ)יר
ר
כ
ס
ה
מ
ס
ק
ר
כ
ו
ף
6
ד
סטליטי
לפי
רפתתייביתיערבבריבודבעלת,גםל5טייב
,פננתטעות,דסוףסוףסמלוסנתן 6תכספועלסמך
ןמלמתחייכות הערכ 610כדיכור כעלמם מ"מ נעטסכ6ן עסקטל
התחייכותזו61 ,ףכי פעטסיבי

יית

יייבל ית

ייכי

ייכיס

פלייפ

תntsitnnoהותו6"6לבטלה.
תייר
יט6ף6יגממכ הערכ כמקכ(סכסף מ"מטייךכוה טענת טעותול6דמילזהסקיכלכסף
h"Atכתכל
ך לדעתו
ממסי,דסוף5סוף סערכסו6עניןדיגיגריד6וסייךבוסמפיק וגסבהתחייכותלפועלטיי
ומדלם סתגסקיפלעל
טעות,וכגידוניסייבלנו ידברכן פיותרכיל~פועי
עקמולמלם ככלעגין.וסנהעיקרמנידוןמלנו 610עגין טעגת טעותכערם1 ,ל 6מטוס 60ג1מדמים
מגדרי ערכ ססכךוכךגערה מעסה6 ,ל6עיקר מסמךכלגו ה61עפ"ידעותספוסקיסטסכ6גו61לו

חייו

יריוי

ירכתיי

ח
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יתנועדיסןסטיןטעותכערב.ע"כ.
ד .ס6%סלמלימגסhbtנתכעס% bihמרטקטסגיםכליס6רכתזמןססלו"ס,וטועןסערכסלילוסיס
נתבעכזמןסיסלומסיכן (פרוע מטוס טסמ)יקכסכומי כסףגדעים"סיומיועדים ל(01וסיסיכף
ן(1עודכמפיססל סקסhn~1hl ,דסכי (6
לעככסולט(מסעכורססלו6ס ,ועתרלמרימלוטכגיס6י
גתחייכ.
דלממסקתסרמכ"סוסר6כ"דמלוסולוספנוסיג 06הארכת)מןסויכסלו6ס
גראסדענין)סדיגוסיי
מדטס6ולגב לענין"יסו
h~hרמייתסתכיעס,וקין
רריבית,דכגיד"ד %סיתם ס6רכת)מן
ף~h
כt
י5
מירסס.ומסטטועןסגתכעט6ססיסמודיע(1כזמןסיסoo
(תפוסממגוממקום6חר,זו
כ6ןohtSO
אינסטעגס,וכעי"זכתכמו"רסגר"5פh"wtbcכספרנופגיאריסט6לסמכטססו"תמיסרכיםסי'יכ
טסערכגתכעלטלסעכור 50חודם,סריגויכוללזמרטל6p'Dh6דעתיסלהיותערבעלמכוסרב1ע15ס
).or

וסדכריסמפורסיסכפיאטעלססו"עסי'קל6סעי'דדי""6לעולס6יןהערכ מסמעכדh~hעדInro
טקכעו,ומטסגיעהזמן 6(1תצעו נפטר סערכ ,כתכספת"ס ס"קגסנמלקוספוסקיס 06קריך דוקק
טיתרס סערככמלוסורק  )6פקעערבותו16גסכלמיסכמגיעסומן פקעערבותו,וכלזסכערכרגיל
6כ(כערכ1S5Pקינונפטרלפי"סו6כלווהעלמווכו"עמודוכוס6.ךכלזה6יגוחייךלנידון)סקמרי
טכתכגוטלoSn6ערכותו.

מרדכיאהרןהייזלר.
ג

גר6סדים לפטור 6ת סערכ ממערכות ,ר6טיתדלפי טענת סערכ -כטענתכרי -ססו6ל 6נתערכ
למלוםסחרי 6מרכפירוטללוסקודםסמתססעדייןקינוחותםכערכ,ורקלתריסיכי6עודסגיערכיס
6זימ(6 6תפרטיו61זיתחייב כערכ,וכיון ססלוסל6סכיך עודערכיםסרי סו 6ל 6נתערכ .ומס
מטועןסמ%ס ל'6דעמסתגליh'itolסו65ותעלסיו,יתכ6רכממטך.ומנסזסברורד6ףסהערכ
ו
סר
טט
מתםסמועלס
"ססלו6ס6,כל 606מרכססכמפורטהעדיין6יגומתמייכל6מלעליומיוכ ,וטענת
סמלות6יגסטעגתכרילסכמיטוטמרי6יגויודע מסדיברסערכ עםמלוס כעתחתימתו,וביותרי"ל
ד6ף6יגימל ססערכ מתסטמוhSsסוסתנקי,כפיטטועןהמלוס ,מ"מסרי סערכיכוללמזורבו
מערבותו ,דסגס כסהערכמוחסעלסטרסלו6ס  %חלססתמיינותו עדססמלוהנותןסהלו"ס ללס,
כפידמזיגןביכו(סערכ(מ)ורכוקודםסס6%ס,כרכריממחכרריססי'קל,6גססכממ"ע,וכגידייד6ף
טתתסעלסטרמערכותמ"מל6גתמייככזס,ולכלסיומר 610כעוטםטלימ6תמוסרסטטר קמרלמקס
תןלוולגיפורע,וכ"ככערךסיסוףסי'ubכמעמסכממדסכ6למכירועםסטרוניקםממגוטיחתוס
כערכקכלןוילוסלומגויעלטטרזסוחתםעלמוובמ"כמזרכוומומסכחכירוטל6ימסור סנטר%וי
61ינו ר51ס לערוכ כעדו ,ופסקדיכו( למחותכידו דל6גתמייכלמכירוכלוס סג6מרד5יוס כמתימס

י

ממונות

ט

ו ר51ס
ומסירתסניטרלידו ,ורק מהם עלמו(סתמייכ(גויכמילוםעלסטרזסוכלזמןטל6הלוסחיג
להתמייכ,עיי"ם.ו6ייככניד"דטלפי טענתסערכ 6מרלסדיקללוסט6יגומותםלו כעתעלערכות רק
(6מרהיכיףעודסגיערכיסfhיכתוכסמווכת1כת11יתמייככזה.
(
ע
מ
"
ה
ת
נ
כ
6מגסיםלדוןמס61מייכמטוסמסוףכלסוףגרסלמלום(ה51י6ממון פיו,וכמומכתכ
סי'
קככס"קג,וכןמסוסגרמימגרססי,קלמלוםמל6ידעטסערכל6התחייב6 .מגס,ס6יגו ,ססגתס"מ
מסמיירי כ6ססו6עלמוהים 16מרלמלוםתן(611גי ערבולנוחרמיכן -קורס הה64ססיסמוזרבו
יהיויכוליםלמייכועלס651תהממוןעלפיוSD16גרמיo)nh ,
ממערכות1ל6מודיעלמלוסכעלמו,6
ככסייגמהוךל6 6מרלמטוסכעלמוכתחי(סhlotערםhSh,גתןמתימתו וסתנסעמו"עדייןחינו

~lוסדומם(מיטטלמס(ימ
sי
sר
מתמייככערכhSa,סו6טורסלסו65תממוןעלפיוb~b,הלוס-ססלימ,וס
ף
י
נ
ס
ל
ולמ"כמתמרט,טמ5יגובסי'קככסעי'כדגה(קוהממכרוהרמ"חכעוסהסליםכעדים לומססים
לו56לפלוניוביטלהמלימותקודסמיתןזסלמ(ימולחידעהגתכעמסכיטולוגתןלמלים,פטורסנתנע,
מניף דמייכ,ויעויי"םנם"ך ס"ק מ דסמסרם"ל פוסק כמממכר מסגתכעפטורדלין(ך
",ועודרכל6חדיבטלמלימוהוכפגיעדיםכיסיכיסה6חריוהתסיסע(הנתנעorn1,
'ו
יז
"גדעיםמ
'ס
מי
רס
סג
ו1
6
מטמע ד6ססטלימידעככיטולמייד ,דפסתםליכ6למימר מססועיםמכמיס ד6סיכטה סם('מות
ךלומרדליןלך6וגסיסגדוליםמ,11ד6ססודיעלסלים ספללהגתכעלמקור,
מסתמק %ילך,וגסל6מיי
061ססלימכימט 4סטלימהו)1DJhe 6יעויי"ם.
ידבריסערכסוףל6גתערכ,ורקמלוה 6100סמ(יחסטעס6תסמלוספסערכ
"61ככגיד"דכיון"לפ
6כןככרהמכיסלחיותערכ,ונמ65ד6י 1tDbלמייכ6תסערככחתימתו6hShתס4ס.
ונכסףסקדמיסכתבכןל0די,6ומוסיףעודמסטולםn'Scפילוסממל1סכמכילווביט(הטעימותקודס
מכ 6מממון(6יו ד"1%עהמלימותכטילםדהו"ללסמלוסכרסוקי6דעתיסמיכול %טלסמלימות.עוד
כותבדליןקריךהינטלמחלימותכפניעדיס ,דרק כגטסיס תקנת Srrrnטיסיםסכיטולכעדים 6ו
כבי"ד.
ומסממכיףחסככסףהקדטיםטכערכקבלן6יגויכוללבטל6ף 06סמלוסעדייןל6גתןללוס6 ,מגס
כידידקינודומםכפיסכתכטממסמייריטה61כעלמו 6מר למקס~htoערכולכןסיסלולבט(כפני
6 ,olinoך כמ(6 6מר(מלוס כעלמוומודיעלמליםעלסכיטולהו"ל רק גרמךם6יןסיזק ברור כמס
טגותןכי16ליפלוסיסלס.ועודדכניד"דסמלוס -סגמ"מ 610ד6פסיד6גפסיס,מסרילפיתנ6יומל
מגמ"חממוייכ הערבלכתובממווכתוכהו,וכגיד"דסו5י ohtSO16כלסרל6סיוספרטיסמ%יס,ועוד
מדרךסגמ"מטליןמו5י6ין סלמסכסךגרו(כוסעלסמךערכ6מד6(6 ,רקo)a~abם4מס61רכעס
ערכיס,הריטהו6גרסלגפמומל6כדקיותרמתימתסערכס6ס6כן 610מתמייכ.
עודק5תר6יסלזה,דכסי'קכ"DD6סמכיףסם"ךס"קכומהטורוכשס"תס6סמסכימומגיסם(סמלוס
ומלוס)מימלמממוגו ~trrמישיכיל4כתשידווכו',וכתבמכ"מ:וגר6סדמיםו6סמסכימוטגיססמיינו
טעמם ד6ס(6הסכימומתחילםיכולנמילטעון6מתכתשידיסו,6סhSbם6גי %שליחסיוככתבידי
י 6ססכנתיכתכיזהלם4חול6מלמתיו"6,גכתנתיעלריסמגילתךו6מריסלקמוקותו כתם1םלמו,
כ
ו מססו"(ל(וס16
וסיסגלמןכמכועס.ע"כ.והם"ךחולקוכותכ61:יןדבריוגכוניס,דכיוןם,סכתביד
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לנפקדלעסות,ו6סהמלוסל6סלמוto'hד6פסיד6נפטיסד0ו"לל0יזסרטל6יקמוסו6חריס,יעויי"ט.
י כתביד מהעררועלזס
ו(כ6ורהלפי"זכגיד"דיכול המקסלטעון מהסיסלילעסותמסרי 63ליד
סמכתי,וגסיםטעגסעלסערםמסיהעליו(הי,סרh)cיקמוסולמפיס6.מגס)ס6יט,טפסמד31רטיט
ל4ס 16לנפקןממוןסלסמלוסוסלהמפקידוכט63לידוסטרככתייהמלוס16ממפקידהימסור 6ת
מממוןסגהלידיטליתסמוכייז,סרי510קריךלעסותכפיסכתוככסטר,ועלהמלוסוהמפקידמוטליותר
)סירותוטמירססל5יקמוממגוסטרכזה6,ךכפופןכגיד"דלסערתכוהתכעתסטרחרטטה61מתמייכ
לסיותערבעלסל51סומתגם כע"פעםהלוס ט%יתןorסטטרעדסימתיסעודטדיערכיס'rb,קפיצו
ממגיעכתככוסליריהמלוסצריךלבדוק 606כן הערר ornחתם ע( סטר,ס ,ועומדכהתחייבותו.
ןכסוייתסכותיעקכמ"כסי' h'sotA)pהפת"מocססוחכדכריגומנ"ל.
ויעויי
עודיט טעם לפטור סערכ ,דסנסכמסוכותהרמ"חסי'לגולט ע")6כתוך סתסוכס כתכדסיכידיט
ס %ו 16מדג6ימוכמדקכן
 h)1nthלמוכם לערב ט%סיסמותםל 6גסתעכדסערי,וככחן 16%רסי
סערכל6סיסממכיסלסתמיים ,טכהל061כסדרגודל כז0לוקם סגמ"מסלוסס 61רכעסער3יס,ועל
סמך )סמתםטיסיועודער3יסמץ ממט61,ף 1WC3Cמיפיעספיסקהטיכו(יס )6 uunתכ(הסלו6ס
מכל6מדמסער3יס,מ"מלמעטההגמ"מתוכע6תכלסערכיסנימד,ועוזohst;,יטכמסער3יסיכול
סערםססילס(תבוע מסקרסערכיס5תמלקם,וכקןססלוס %סמתיסעודערניס6יןלוממילתבוע.
עודיסלמוסיף6ומדג6כפיטסכי1"5hAO 6ט(יט" 6מספרעולתיצחקמהעתיקלמוןסוית ססלריס
מו"מסי'טו,טסס ת3עסמלוס6תסערכ5מרי"3מנס,וכותב:וכפרטסל 6ת3עשתו)מן ר3כוסול5
מודיע4כללמוסכעםפסיהטפסריכוללסו5י6מידו161,מדג6דמוכמסו6טל6געסס ער3כסכיל1עד
היחלסגדו(.ע"כ.ומנסהזכירכ6ןסגיעגיגיס ,ס '6ט( 6ת3ע6יתוכזמןס0י0עדייןיכוללמוליך
מסלות,וגסטל6גתערכעלזמןלרוך'51,יעohכלסירס3גפרד h)1nlh010דמוכחסל6היםמתחייב.
וגסדככ5ןהיסרקד'טניס.ו6ףדכטטרהס64סכניד"דכתובד6ף 06סגמ"מיקריך)מןמפרעוןיטמר
סערםכחיוכו,כמגסכ6ן(6ס6ריכו 5ת)מןהפרעון %6סל6תרעוכלל6תהלוס ,ורק לקמרסכרם
לחו"לtbsלתבוע 6תסערם0)1 ,מיה רק %מרד'מגיסמססלו6ס.
ומגסכ6סהמלוססקריךמזמןל(06 01נפטר סערכנמלקו3זסקדמוניכטורסי'ק(5,6מגס(סס31ריס
ססערכגפטרסו6גס  % 06מתרסכמלוססל6לסקריךסומן.וכפת"מססמכיף דעתסמסרט"ך1כי16ר
סגריה ד6סל 6סברסממלוהל6י 65ממערכות,וכתבדהוי D"Dדפ(וגת6וקיןלסו5י 6מהערםo)nh ,
יטס כת3דסוה ערכודקי וספק גפטרוחסום כספקפרעון,יעויי"ס6 .מנסלגיד"ד6יגונוגע
כערךס
כפיטכת3כשו"תמכס35יסי'ג6דכולסמודיםכקבלןט0ו6כלוסעצמושגסכסקריךסומןללוהגט6ר
סערםמייכ,ע6נפטרמערבותו,וכ"ככסערמטפטסס p~Dד.
ויטלצרףעודממ"ככס"תר6נ"תסי'ס:דכגיד"דגסהרמכ"ןיודםרעדכ6ןל66מר %6היכףדג0יס
ןגילוידעת6,נלסיכלbt'h1גילוידעתדל6גתערככעדמלועז6ל6מפגיסהיסכידו
ערבסתםוליכי
גכסיסטלסלוע),וכיוןססלועזיכוללה51י6ממנוכסוף'1מדפיסכפיסתג6י6גןמסדי ד6דעת6דסכי
גתערכ ו%יותר.ויםלעיין 6ס3גיד"דסוי16מדג6דמוכתשטועןסערכטס61מותסערכותרקעל)מן
ק5ר,והוטסיהלוקסריס עסהלוסשעזרלוכליסוףכמפיסוסיסיכףלעכבח45כספיסטסגיעו((1ס,
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ערעורהתובעעלפסקהדין
לאחר קבלת פסק הדין ונימלקיו ,ערער התובע על הפסק וכתב שכמה דברים שטען הנתבע

:

יב

פסקידין-ירושלים

לפטור עצמו לאהיונכונים .מה שטען הנתבע שלא חתם לשםערבות,אינונכון ,שאמנם מסר
את השטר ללווה כדי שיחתיםעליו ערבים נוספים ,אךידע שאח"כ ימסור הלווה את השטר
החתום לגמ"ח כדי לקבל את ההלואה ,ועל דעתכן מסרלו ,ומה שטען הנתבע שבכוונה לא
כתב את שמו וכתובתו כנדרש ,כדי שהגמ"חיחזיר לו את השטרלמילוי לפני ההלואה ,כפי
שנהגותמיד ,גםזהאינונכון ,והראיה כמה וכמה  nrrDWשהנתבעהיה בהם ערב ושמו וכתובתו
נכתבו ביד אחר ,ולאע"י הנתבע עצמו ,והם לא הוחזרולולפני ההלוואה שימלא בכתבידו,
והדרישה שהערתיכתוב בעצמו את שמו וכתובתואינה לעיכובא אלא כערבים שהגמ"חאינו
מכיר .הגמ"ח מציג שט"ח שונים לראיה לדבריו .ומה שטען הנתבע שעל דעת כן שהשט"ח
יישמר אצל שותפו שלהלווה לאהיה חותם ,משום שהיה חושששייעשובושינויים ,גם אתזה
מפריך הגמ"חוטוען שהשומרהיה אמנםגיסו שלהלווה ,אך השטיח נמסרולו בגללהיותוידיד
של הגמ"ח ,והחשש מפני שינויים אצל השומרקיים ביתר שאת אצל הלווה עצמו ,ואיך לא
דעת כן שהגמ"חילין את
חשש הנתבע למסור אתהשטייח ללווה? ומה שטען הנתבע
~pwן הגמ"ח שבשט"חישסעיף
תביעתו ממנו במשך כמהשנים מאותה הלואה לאהיה חותם ,טוע
שהגמ"ח רשאילהאריך אתזמן ההלואה מעברלזמן הכתובבשטייח,ועל דעתכן חתם הערב,
מהגםשבנידון זה לאהלין הגמ"ח אתתביעתו,מכיון שתבע את הלווה במועדהפרעון ונמצאו
אז עסקנים שהבטיחו לפרוע את החוב ,אך הזמן עבר והעסקנים לא יכלו לפרוע ,וע"כ תובע
הגמ"ח את הערב.
ביתהדין העביר לנתבע את הערעור לתגובה בתוך שבועיים ,והוא חוזר וטוען את טענותיו,
ומכחיש את כלהנטעןע"י התובע.

החלטה
ביתהדין מקבל את הערעור ומחייב את הנתבע -כפשרה -בסכוםמסויים.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכיאייכלר

( )-מרדכי אהרןהייזלר

