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בית ייו ירושלים
לדיני ממונות ולבירור יוחשיו

תיבע החזר הלייאה ובחבירי יהלייה טיעז שלא קיבל הכסף
תיק ממזנזת מש'  -1898עב

•

צד ':א א' עי" בכ" חרב חיים אלעזר פרידמו
צד ':ב ב' עי" ב'כ עז'ד י' נישנבוים

נישא הדיין

•,
אי תובע מבי החזר הלוואה שהלווה לו לתקופה של  3שניס .אי מציג שסר בכת"י על ההלוואה,
וסוען שמסר.לו את הכסף ביר.

והוא מעולס לא קבל כסף זה ליריו

בי מורה שזה כתב ירו אך סוען שההלוואה לא היתה עבורו -
 אלא היתה מיוערת להשקעה ברירה של בתו שנישאה לבנו של אי ,ומה שהתחייב לאי להחזירלו את ההלוואה היה זה בשעה שבני הזוג חיו ביחר והסכיס לבקשת מחותנו להשקיע ברירת
הילריס סכוס כסף נוסף ,אך לא היה מתחייב על חשבונו אילוהיה יורע שהזוג יתגרש כעבור
זמן לא רב ובנסיבות שקרמו לגירושין  .לסענתו ,בזמן הגירושין חילקו בני הזוג את הרירה
ביניהס ,את הקרן ואת הרווחים ,וכשתבע אז את הכסף ייאמרתי ,גס ונגמר" )פרוסוקול הריון

אמנם בהסכם הגירושין אין זכר לחוב זה ,אך בע"פ זה רובר ,ולכן אינו חייב

הראשון עמי (. Z

להחזיר אותו כיום.

•

אי מכחיש וסוען שאת ההלוואה הלווה ונתן לבי לפי בקשתו ,ולא היתה לצרכי הרירה של הזוג,

והיא היתה .כחורש אחרי שהזוג כבר גר ברירתו .ומה שסוען בי שבחלוקת הרירה ובגס סילקו
•

את כל החובות ,הרבר מוכחש מהסכס הגירושיו שלא נזכר בו מאומה על סכום ההלוואה הזו

I
,

I

למרות שחורש לפני כן תבע אותו אי בביייר על הלוואה זו )בי משיב שאין כל ראיה מהסכם
הגירושין כיון שזה פרס זניח בסכסוך(.

 .בי ו;כציע ששני הצרריס ייברקו במכונת אמת )פוליגרף(  -על חשבונו -

האם אי מסר את כסף

ההלוואה לבי או לא ,ואס יימצא במכונת האו;כת שאי משקר ולא מסר הכסף לבי ,כי אז יוחזק
כפרן ולא יהיה נאמן על גירסתו בכלל .תחילה הסכים אי להצעה ,אך אח"כ ,בעצת מיופה כוחו,
חזר בו ואו;כר שהוא מתנגר לבריקה במכונת אמת משום שזו אינה ראיה בריני ממונות עפי" רין
תורה ,ועור ,גס לפי סענת בי שלא קיבל הכסף ליריו מ"מ הוא התחייב בכת"י להחזיר את הכסף
•

לאי.
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פסק דיז )עפ"י עדת הרוב(

•

חתביעח מתקבלת.

()-

אברחם דו ב לוין ,אב"ד

()-

()-

יחושע ווייס

דוד יחושע קביג

•

השאלות לדיוז
א .טוען שלווה עבור אחר ולא קבל חחלואח לידיו מעולם.
ב .חתחייב בשטר כת"י על חלוואח וטוען שחחוב כבר סולק או במחל.
ג .בדיקת מכובת אמת בדיבי ממובות.

ד .בע"ד שאיבו מוכן להיבדק במכובת אמת.
ה .חסכים נוחילח לחיבדק במכובת אמת ,ולבסוף חזר

בו.

תשונה

א .עיי פס"ד ירו  t:כיס גרך ט עמי כ:ו וחיכך מ:ו  t:גנרוכ זכ:ו ידידי :ודייכיס :וגרח"  t:דומנ  t:כיט"ח : t:וניח

מ  t:ער מ  t:פט דחס חיינ ע 5מו נ  t:טר חע"פ  t:חכו יודעיס : t:ר:וחחייוכח :ויח:ו עוכר :וחרעכדע חיינ כ t:כס
עז ס"ק יח,
מגיסו .וגן :ווגיח מכח:ו"מ סיי
,

עיי" .t:

ב .פסק נ  t:ו"ע סיי סט סעיי ח כו: :וו 5יח עכיו גחנ ידו : t:ווח חיינ כו וגוי חפיכו כחקייס ככי"ד : t:ווח
כנרנ ידו מין לו מלמ דין מכו:ו ע"פ נעדיס וגוי חנל מס טוען פרענרי כחמן וכ  t:נע :ויסח וכפטר ומיכו י.גול
לומר  t:טרך נידי ממי נעי  t:חיכו חו  t:t:כ:וכיחו נידו גיון  t:חיכו  t:טר גמור .כורמ"מ :וי"ח דמיכו יגוכ כומר
.
.
פרענרי על גתינח ידו ,וחין כדיין נז:ו מכמ מ:ו  t:עיכיו רומוח .ע"ג .ו:ו  t:ייך ס"jכ יר גתנ לפעכ"ר עיjכר

.

כסכרת tומחכר : t:וומ סנרת :וגמוכיס וtורי"ף וtורמנ"ס

וtורמ"t:

ו:ורמנ"ן וגוי,

ועיי" t:

 t:ממריך ר:ועיjכר

ג:וסגמח רכו :ופוסקיס דיגוכ כומר פרעחי מגחינח יר ,ומפיכו כומר jכיס לי נחפיס:ו כח מ:וכי.
ועיי פס"ר ירו  t:כיס כרך ח עמי קסח עפ"י ר  t:ייי ינמוח כ נ ד":ו גחנ ,ור  t:נ"מ גיטין פו נ  t:מו ,ד  t:טר
גח"י דין  t:טר עכיו ,וגכ t:ון :ור  t:נייח ייר  t:טרח מעכיח :ווח" ,ופסייר  I:ס עמי רו נ  t:ס חיי רני  t:מוחכ גיטין
סיי ז ס"ק :ו דגח"י י  t:לו חורת  t:טר גמור ,חלמ  t:נקכוז  t:עוריס נ"נ חוח נררtו גחנ רגנר"י מין כו .רין
·ו::טר .וחחד מחגמי ,נריסק ממר זכtו עפ"י רמנייס מגיר:ו פייח tוייז כי 5ר נו::טר וגוי דמו::מע  t:t:טר
:וכחכו נגחנ ידו מועיכ כקכין קרקע נ  t:טר ,וגן מו::מע נרמנ"ס מכו:ו וכו:ר פיייח :ויינ כעכין ו::טר מכו:ו
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 ttטר  tנכחג גכחג יזו מס נחנו טולוטו לוכלוטו גפני עזיס טו"  Iוכלוטו ,,כ  tטל ,ולפיכן יו5מ tכזעח טורוכג"ס
 tטר טוכתוג גכתג ידו חל גו דין ו:טר כטוככותיו טו  tוכיס

-

חון מדין ו:עגוד ככסיס,

וכו:וס ו:מין כו קוכ -

ווכטוווטו חפ5מ ו:ל ו:טר ,ממנס טוגמוניס ו:טוגימ טורמג"ס .מלוטו וכוטו  tס סוגריס ו:כחג ידו מינו מטוווטו

חפ 5מ ו:כ ו:טר כי מס דטווי רמיטו געכממ  tטוכוטו טוודטו ו:חייג ,ע"כ ס"כ :ו 5.ריך טוכוטו כומר כעדי מסירטו
ו:מסרו גפניטוס מת כתג ידו חתוכו וטועיזו  tנוכסר גפניכס ,וטונטו גרמכייס וככוטו וכוטו ו:ס טו"ג כתג:
טוו 5ימ עכיו כתג ידו ו:טוומ חייג ·כו וכוי טויי! כמכוטו ע"פ כככ דגר ומס טעןו:פרע כו:גע טויסת וכפטר,

וגימר מrוז וכrוכוכי גריסק זכחג יזו מינו חפ5מ  tכ עזות וככן כמ חכ גו זין  tטר ,ומף  tטווזמת ז"ע!!
כוכמטו עזיס זוכי עס כל  Iטו מין כמן חפ 5מ ו:כ עזות ,וכ  tו"טו כחג יזו מינו וכעיז כככ·  tכמ פרע כי מינו
רק טווזמת גע"ז געלוכמ  tכוטו ,וכפיכן נמוכו טולוטו כ  tטען פרעחי נגז כחג יזו ,וזוקמ גגט י  tג!טו"כ
וכיוחדת ו:כ וכתג לטו דכתג יזו מטוווטו חפ 5מ זגט וחכות ו:ס  tטר ,גרס גנוגע לזכריס מחריס מין לכתג
ידו חכות  tס  tטר ומיכו כי מס טוודמת גע"ד געכוכמ,

וגע 5ס טוזין ו:כ  tטר ככתג יזו מס כמ טויו עזי וכסירטו ,כזעת טורוכגייס וככירטו פ"מ טו"  Iוטור ו  tו"ע
רס"י ק5מ וטור סיי מ ומ"מ מכירטו פי"מ טוט"ו טווי ו:טר,
ג  tטטנר חוייוכ סיי קי ,Iוכוייח תנינמ סיי  ,1ו  tו"ח רעק"מ

מן כגר כתג ג  tו"ת רעק"מ וככתייי טוו'5
טוrוז t

טוגר"נ

rוייז חויימ סיי כו ,זטווי ספיקמ זזינמ,

כיון דלטופוסקיס כריימ מף כו:טרות וס"כ זזוקמ עזי מסירטו כרתי כמ מטוכי ,ומסיק ו:ס rוייכ :עכייפ
געיקר טוזגר גרמטו ככי פקפוק זכטופוסקיס כריימ זזוקמ ע"וכ כרתי ולמ מטוני  tטר גחתיוכת עזיס ,טו"נ
•

גכתג יזו מס מסרו גינו כגינו ,עכייכ,
וככיזון דידן טוען גי  tעס חכוקת טוזירטו גין טו 5זזיס וטוגט ,גוכרו כיגיטוס מת ככ טוחכוות ,וע"כ מיגו

חייג עוד כפרוע מח טוטוכומטו ,כוי מכחיו ,:וטורמיטו  tגטוסכס טוגירוו:ין כמ זככר סכוס  Iטו ככל ,יייכ  tכיון
 tטוrווג טוומ גכתייי נמוכן טוכוטו "ווכר פרעחי ,וכיון  tנממן כומר פרעחי נממן גס כווכר  tטוחוג נגוכר
ונוכחכ.
ג ,עיי פסייז ירוו:ליס כרן ו עוכי יג  tכזיקת מכוגת ממrו כמקרטו ו:טוימ וכ 5ליחטו טוימ מטוימגטו כין 80%

'כ  ,95%-וי  tוכקריס  tטוימ מינטו וכ 5כיחטו ככל ,ככן גדיניממונות מין מו 5ימין מוכון עכ פיטו ,ועיי גמר מ  tטו
חיי  Iסיי כ מות פ ,וגמחרוגיס טומ5ויניס כ"מ  tפטי מרן" ח"ג עוכי  102ומיכן,

 .ד~ ,כפזייר כרן יכ עמי  93כתכו :טוסירוכ  tכ 5ז מrוז כטויrוקר כוככוגח מוכת יכול  tיטומ גסיכטו גוספח

 Eiככוכיחטו מח טורגכיס לדגר ,כותיק כיטוייד גפ"ת מסי ) 4927-21-1פורסס ג"זעתיי( כתוכ גפסייד ו:מעין Iטו וכ 5ינו כ  tו"ח טורמיי  tככל ק  ,Iטווגמ כסמ"ע סיי טו סייק יג ,ו:מס טוגתכע מינו רו 5טו כטוו:יכ עכ ככ דגר
ו:חוקר מוחו ,וזמי רממי טוומ ויכוכ כפסוק כו כמילו טו  tיג כו וגתכרר טו  tקר ,ממנס כתיק גיטוייז כחיפטו

.

מסי ) 573821 \ 2פו,רסס ו:ס( כתוכ  tמין כרמות כטוימנעות מכדיקח פוכיגרף רמיטו ח!קטו כטכות טו 5ד
 Cכגגז טויות ומטוימגות טוכדיקטו ע 5מטו מיגטו גוכטוטו ,וחומס טוזכר מחפסיקת כיזטו"ג  tמין לחייכ מח

,
\

.'>; ,

\

פסקי יי! -

ד

ירושלים

,

c

'ימ 'י בגין 'יימכעות'י מבדיקת 'יפוכיגרף ,עיי פדייר גרן יג עמי  ZZ4ו Cורת 'ידין גרן י עמי רגו ועמי
רס וגרן יב עמי רסט.

וכפיייז כרמ:ו  Cי Cכקבכ מת תביעת בי כבדיקת מגוכת ממת גדי כ:ויפטר C ,גס מס מין מוSימין ממון עכ
פי'י ,מיימ י Cב'י בירור
!'-

-

גס חס חיכו 100%

-

מי'יו 'ירמחי ,ומס 'יתובערמחי גי מז מין כ'יו Sימ ממון

c

מ'יכתבע ,ומס 'יוח מסרב כ'ייבדק :ורי ז'י כמיכו כברק וכתברר  CCיקר ,וכרברי 'ירחיי ' Cיביח 'יסמ"ע
"ינ"כ ,וחיו נזקקיו כתובע כ: Cווח מרומ:ו.

ה .עיי מ cפטין כיעקב זוייד סיי גג חוזו י ' Cיזוזוייבות כ'ייבדק במגוכת ממת מיכ'י מכמ 'יזוזוייבות כדכריס
ויגוכ כזווזר

בו.
אברהם דוב לויז.
ב

טעכת בי ' Cיזווב ' Cיזוזוייב בגתייי כפרע בעזו זוכוקת 'ידיר'י ,בוז'י כזוכקו 'ימזובר ו'ירמ"ח כסיי סט סעיי

ב חס כחמן כומר פרעתי ב Cטר c
:ומכו:ו ,עיייי. Cוגבר 'יביח 'יחבייד  cכיט"ח ,ומ'י  Cביחרו זב'י 'יחחרוכיס.
חמכס דעת 'יזוומיס  Cס 'יובח בפזו" Cסייק ד וערון 'י cכחן סעיי ח C ,כ'יגו בגכ בתי דין בי Cרחכ דחין
כ גתייי ,ו'י Cיין פסק דכחמן וחפיכו קיס כי חין יגוכ כומר ג Cתפס

כחמן כומר פרעתי גיון דחין חדס מכיזו  Cטר פרוע ביד 'ימכו'י : Cוי'י יגוכ כמוסרו כערגחות  CCס חין
כחמן כומר פרעזוי .וגן גתב בכובייי בת Cוב'י מבן 'ימזובר :וובח בפתיי CCס .חייג בכידייד חיכו כממן כומר

c

פרעזוי גיון כח 'יי'י מכיזו  Cטר פרוע ביד 'ימכו'י ' Cירי 'יי'י יגוכ כגבוזו בו בערגחות וב:וו 5כייפ )ובפרןכ

c

c c

במקר'י  Cכ סגסון ק 'י כ גירוו::ין כח 'יי'י מכיזו  Cטר פרוע ביד 'ימחותן כ עבר(.

c

זחזו ועו.ך מזוקבכת טעכת בי ' Cי'יסגס  Cכגזוב 'יוח רחי'י  Cזווב ז'י כח כפרע מגן כח זכגר גככ ב'יסגס

חע"פ ו;זבמן גתיבת 'י'יסגס 'יית'י גבר תביע'י עכ 'יזווב 'יז'י .ומ'י ' Cי Cיב בייג  Cכ חי  Cזווב ז'י כ!:גזו
ב Cעת גתיבזו 'י'יסגס וז טעכ'י תמו'י'י ,וגבר גתב 'ירמייח  Cחין כדיין חכח מ'י  Cעיכיו רוחוזו.

ועוד כרמ'ידחף חס כקבכ טעכת בי  Cבזוכוקת 'ידיר:ו 'יית'י גווכתו גס עכ 'יזווב 'יז'י' ,ירי מוד'י זב'י
 C.כתן חת 'יגסף כבעכ וכח כחביו,

זגותו c

כ 'יחב כומר  Cכתיכת 'יכסף כבכו כח :וו'י פרעון זווב עבורו,

וחייג כח כפרע גככ ,ורק 'יגסף  Cכגתב ב'יסגס מפור Cב'יסגס בז'י ידו  cכ 'יבעכ גיד חביו חן כח עכ מ'י
כח כ~תב ב'יסגס .וכגן כרח'י די Cוזוייבו עכ 'יזווב.

c

כ.ב .גס כ!וי דעת 'יפוסקיס  Cכחמן כומר פרוע בגתייי ,מיימ 'ירי י Cכחייבו  Cבועת 'ייסת ,וגמו  Cגתב
:וערון 'י cכזון  Cס ,וזבמכיכו דמפ Cרין זוכף 'י Cבוע'י י Cכחייבו ב Cכי Cכגכ 'יפזווזו.
יהושט ווייס.
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ססנח  t:ס כין ס 5דריס סימ סמס סכווכע קככ כיריו כפועכ מוו סנסף נטענוו סווכוע ,מו  t:רק קככ עכ
ע 5מו סתחייוכת כנתכ על ססנוס סנדון ,וזמת כמסגרת סתחייוכת למחווון  t:כו נדי כעזור כרני  t:וו דירוו

סזוג ,נטענתו .לנמורס לסנח  t:ס זו מין נפ"מ לסלנס ,דמפילו מס נקבל מהסיפור סנתכע על גופמ
דעכודמ מ"מ סומ חייכ ל t:לס t: ,סרי לפניוכ י  t: t:טר סתחייוכת כנתכ ידו כוסודמווו על סנוס סנדון.
ממנס דעת סרוכ"מ כסיי סט סעיי כ  t:על  t:טר נוו''' נממן סלוס לומר פרעתי ,וממילמ מס סלוס יטען

פרעתי מין מו 5ימין ממוכ מ  t:וס דמע"פ  t:י  t:חוכקיס עכ סרמ"מ מ"מ ינוכ לומר קיס כי נסרמ"מ' ,מכל
כניד"ד מין סכתכע טוען פרעתי נבכ ,דיסוד טענת פרעתי סומ  t:סכוס טוען  t:פרע כמכוס~וסמכוס ידע
וקכל מת סנסף כתורת פרעון עכ סחכו ,מככ נ t:גס סכוס מודס  t:רק סיתס נמן סתח  t:ככות מ 5ידו
נ  t:ח;קו כיכיסס מוו סדירס ,ורק מ5ידו סיווס נוונס ;פרעון סחכו ,מכ; סמ;וס ח  t:כ  t:סנסף

סומ סטרמי ,

ו;מ וו ; t:וס ע;סחכו ,סמס ;זסיקרמ טענוו פרעוויד  t:סרי גס סומ מודס  t:למ דכר ו;מ פיר  t:למ עס
סזוג סמווגר  t:ולחמ עס סמחווון  t:סומ מכליע כחלוקוו סדירס מוו ססנוס

; t:

ססלומס ,מ;מ רק

 t:כמח  t:כוווניוון ;נו ,סרי מין מלס מ;מ דכרי ככימווו ומין כזס נדי ;פוטרו.
וגס כע 5ס :יוו  t:וכן טעכווו  ; t:סכווכע מופרנוו ,ני ססנוס ככוי  t:נ;  5ד מקכ; מוו ס  t:קעווו וס  t:מר
חולקין ,ומס ,נטענתו סרי סומ כוון  15מלף וסיס 5ריו ;קכ;  15ולמ  ,10ומס כג;כ  t:כפועכ ;מ ; t:וו מוו
ס  5-לנן זקפן לזנווו סמחווון ,מ"נ סיס  5ריו ;וווו ;מווווון  85ו;מע t:ס כוון ;מווווון  80כ;כ,ד ני
ס:ג  t:קע:ג :גיוו:ג  95ולמ  ,90ונמן רומיס  t:חי;קו רק  90לפי :ג:ג t:קע:ג ,ונ; :ג  t:מר כ  t:מר רווח ,ומ"נ
,

מפי;ו מס טענתו ננכוס מגיע למחווון'עוד . 2.5
דוד יהושע קב יב.

הערות

מ.

:ו 5דדיס חכרקיס כ~מי עעכרמ: :ומחמ :ומס :וכרר:ו קככ :וכ qP

כידיר מר כמ .ר:ו~כימ: ,ומס עס כי5רע מכרקמ :ודיר:ו ר:וגע

יינמרר" כיכי:וס ממ ככ :וחרכרמ כרככ חרכ :ו:וכרמ:ו מר כמ ,ו;;כעעכמ :וכר:ו דכרר עכ : rו כמפרר~ כrמן :ונע ,רכעעכמ :ומכר:ו כמ

דכרר ע"•r

כ .מכירן ו;;עעכמ :וכרר:ו :וימ ו;;:וחרכ "כנמר" עס חכרקמ :וכררו;; ר:ונע ,מין :ורכמ:ו מחו;;כרן :וחכרק:ו ,מכירן ו;;נמר :וחרכ

פירר~ר Pיכרקרמחיכ:ו ,רכמר דרקמ פרערן ממ~.

ג .פניערו חרג :וכרמת :וככת תיח ו::פיערן גע"כ :ורי פיערן כמר ו::כמגר מר 'pגיעין ע:ו מ ד":ו מכככ ,ר: Pויימ ג"::ו ח"מ מרמ ד,
כומגרמר גו::ר"ע  Pי' קכ  Pעי' כ גח"כ :וכר:ו ערכ ממ ו::כך רתמכר:ו מיכר רר:5ו דתרי פרערו ,רגס כמ געי קכיו מ Sד :ומכר:ו

~פיערו ,עי' כמת"מ  Pי' ו::מד "Pק מ ד":ו ר:ומ דמכרמי ,רק 5ר:ויימ Pי' ימג "Pק ה רחידרו::י ::ו"::ור.גו ג"ק  Pי' עז ,רגס כמ געי
רכרכת כו::ספיערו מרג ,כירו ו::תעיקי תרח ':מר 5מת ו::תמכר:ו יקגכ ממ תכ  ,qPעי' קרגז ~ערריס ח"ג  Pי' כג חרמ ר.

א.ד.ל.
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