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דעת  אתק~ם::בממ:ייח ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממונותלדיש

 בו שחזר כקומסיון ספריםמפיץ
 753-סו מס' ממונותתיק

 כסלו( כב)מחד'

 הדיוןנושא

 מינימום מחיר וקבעו להפצה, שלו מהספרים כמות ספרים, מפיץ לב', מסר ספרים, מחברא',
 הספרים שתמורת היה ההסכם המפיץ.  של רווחיו את להבטיח כדי זאת בחנויות, הספרשיימכר
 מסויימים שבמקומות גילה ב' )קוסינגנציה(. בקומסיון דהיינו מכירתם, לאחר רק המפיץישלם
 ממה פחות במחיר הספרים את לרכוש שניתן -  שונים קניינים באמצעות - המחברפרסם

 לעבוד מעונין אינו כי למחבר המפיץ אמר כך בעקבות ביניהם שפרץ ויכוח ולאחרשנקבע,
 מיד. לכך הסכים המחבר הספרים. את לו יחזיר והוא שלו, המפיץ להיות מפסיק והוא עוד,אתו
 - קבל שכבר - הספרים כל את לקנות בקש הוא ובו מכתב המפיץ לו שלח מיכןלאחר

 שבינינו". החשבונות כל מסתיים "ובזה הסכום כל על מאוחרים צ'קים לו צירף ואףבתשלומים,
 מיד. הספרים כל החזרת דרש ובו במכתב לו השיבהמחבר
 המפיץ כטענת בלעדי" "כמעט או בלעדי" "מפיץ המפיץ היה האם ביניהם מחולקיםהצדדים
 מתוך ספרים 1.000 אלא הפיץ שלא מהמפיצים אחד אלא היה שלא שהיה או ברי"(, בטענת)"לא
 באמצעים הספר את להפיץ למחבר היה אסור המפיץ לטענת המחבר. כטענת בלבד,8.000
 שהוסכם המחיר מן  ובישיבות בחנויות המחיר את להוזיל לו היה שאסור ובודאי מלבדו,אחרים
 נהג". וכך נהוג, שכך "כיון כן, לעשות לו מותר היה המחבר ולטענתביניהם,

  ההתקשרות הפסקת על המפיץ והודעת ביניהם שנוצר האימון משבר שלאחר המחברטוען
 עוד מעונין איננו שבינינויי(, החשבונות כל מסתיים )"ובזה ובמכתב הטלפון בשיחתביניהם,
 היה שההסכם ומכיון המידית, החזרתם את דורש והוא בספרים, להחזיק ימשיךשהמפיץ
 שייש. רק עליהם היה והמפיץ מרשותו יצאו לא מעולם שהספרים הרי בקומסיון, יעבודשהמפיץ
 כעס, מתוך היה ביניהם ההתקשרות את שמפסיק הטלפון בשיחת שאמר שמה המפיץמשיב
 מוכן והוא הספרים, את לקנות שמעונין החליט דעת שיקול לאחר בזה. להתחשב איןולכן
 ששה במשך אחרים ע"י הספרים את יפיץ לא שהמחבר בתנאי יום 150 - 120 עד עליהםלשלם

 זה. לתנאי מסכים אינו המחברשבועות.



 ירושלים - דיןפסקיב

- -

 המפיץ הספרים. ומשלוח פרסום עבור למפיץ לשלם המחבר חייב אם הצדדים מחולקיםעוד
 יעבוד שהמפיץ דעת על רק כן שהתחייב טוען והמחבר לו, לשלם התחייב שהמחברטוען

 מתחייב. היה לא כמפיץ עבודתו את שיפסיק יודע היה אם אבלכמפיץ,

 דיןפסק

 כדלהלן: הדין בית מכריע הצדדים, טו"מ שמיעתלאחר
 כל את בחזרה  לדרוש הספרים מחבר של זכותו הצדדים, בין שהם כפי הענינים מצב לאורא.

 המפיץ. אצל שנותרוהספרים
 מהוצאות 2/3 פשרה: הדין בית פוסק למפיץ, שהיו המשלוח והוצאות הפרסום הוצאות בעניןב.

 יהיה המפיץ אל המשלוח המשלוח, הוצאות ואילו המפיץ. ע"ח ו-3ע המחבר, ע"ח יהיוהפרסום
 המחבר. ע"ח למחבר ובחזרה המפיץ,ע"ח
 המחבר הסכמת את מקבלים עתה, ברשותו שנמצאים הספרים את לקנות המפיץ ירצה באםג.

 ובמחיר המפיץ, מצד תנאים וללא לסוחר(, עוברים )בצ'קים יום 120 עד בתשלומים לולמכור

 הפרסום הוצאות מהמפיץ. שקבל הצ'קים את המחבר יחזיר זמנית ובו לסוחרים,העכשוי
 המחבר. על יהיו זה במקרהוהמשלוח

 הייזלר אהרן מרדכיג-( ווייס יהושע3-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 הסכם. כהפרת נחשב המפיץ עם שסוכם מהמחיר בפחות המחבר ע"י הספרים מכירת האםא.

 בקומסיון. ספרים מפיץ של דינו הנדרתב.
 והפעולה. השמירה זמן בתוך בו לחזור יכול האם בעה"ב, של פועל גם שהוא ש"שג.
 כשייח. דינו האם השומר, של בידו הפקדון ועדיין שלך'י את "טול לבעה"ב שכר שומר אמרד.
  שמירתו. נגמרה האם כעס, מתוך שלך את טול אמרה.



גממונות

תשובה

 כהפרת הדהר טנחט3 פרוט נר5ה 3יניהס, המוסכם עפ"י הפועל טל הסכר תנקי 6ת 3עה"3 הפר 06א.
 3כוחס טלין נ"ל , סיפוקו למעט הקהל טר5ו מה 6כל קם: סי' יקיר החות טכתכ וכמו , וכפיטוריןהמכס
 ד6ס וכו' מקודם ק5וכ סכר לו סיס וככר סתס קכלוסו רק נטמעו ל6 ו6פילו , ידהוהו טל6 % נטבעוטפרי
 עה ככ"מ בטנינו וכמו התחתונס, על ידו 3עה"כ חזרת מל וכמקרה ע"כ. דחיותיו. היינו סכר לקפחהידס
 כ: עו וטס התחתונס. על ידו כו חוזר 3עה"כ 06 סתחתונס, על ידם כסן וחזרו ה6ומנין 6ת הסוכרכ

 עוטם ריקן, ל63 טעון סכ6 רומס קינו 6כל מטלס, סכרן להן נותן וכו' ת3ו6ה מ165 ול6 חמריסהלכו
 כקבלנות. נמי דמיירי התחילו, טלOtf~ 6 ופרם"י כטל. ליוטהמלטכס

 עי' סכרו, כל לו לטלס כעס"כ לו חייב 6ס לחרת, עכורה לו וים כסה"כ כו וחזר 3עכודה טסתתילוקבלן
 כט6פסר יוס ח5י ועבד ליוס טנטכר כפועל ~bnits לפועל, דומס סיגו דקכלן ז ס"ק פלג סי'נתס"מ
 לפטר מיה hS לזם עודד הים ד6ילו נזק, סוס להפועל 6ין הטחי יוס ח5י ל6חר עקמו להבכירלהפועל
 3קכלנות מלזוכה עוד לקבל כיכול בכך מה 6"כ מללכתו לגמור ק35ה לו טלין כקטלן 6כל לבחר,לעכור
 לח"כ ולעטותה המחר b~h זו מללכה לקבל יכול הייתי 56לי מללכתך טהיה 6ף לומר יכול מ"מ 6חר,56ל

 על חולק ד, לסעי' כרמסן וטס 6 סעי' מס פתים המנחת כמנס ע"כ. ממל6כתך. פנוי ט6היה3סעס
 הר"ן כמס 3"מ כסמ"ק מכולא ומכן לו, לטלס מחוייב קינו עלמו 6ת להטכיר עתה דכמו65 וכתבסנתס"מ
 כ6. 6ות כג סי' ב"ק חזוקן ועי' עיי"ט. טס(, 3"מ נ"י כטס מסוופרימס

 ועי"כ המפין, עם טקכע ממה נמוך כמחיר מסויימות כחנויות מספר 6ת ספין טהמח3ר דירןוכנידון
 ככל המחכר מייכ 6ף הנתס"מ ולדעת סתחתונס, על וידו כחזרה, ס"ז המפין, טל לרווחיו הפסדיסגרס
 קינו הננוה"מ טל טמידוטו bih להפלה. 6חריס ספרים לו ויט קפלן טעיה t"Db כטל, כפועלטכרו

 כקמור.מוסכס,
 06 61"ל ל5הריס למכרן ע"מ נטלן כ: מעי' קפו סי' וטוטם מ"ח פ"3 ומותפין סלוחין סרמ3"ס פסקב.

 כין ונ5נמו לך, 6חזירס ימכרו ל5 ו6ס וכך, כך דמים לך 5תן פלוני זמן עד 15 פקני כמקוסימכרו
 התמכרנו ומה קותו ומכור זה חפן טול 6"ל ו6ס 6. פ6 כ"מ 3גמ' ומקורו לטלס. חייב כחזרם 3יןכהליכה
 ויכול הרכה קונים לו טיט ד3ר סו6 ד6פילו כ סעי' .קפו סי' 3טו"ע הרמ"ח פסק כינינו, נחלוקביותר
 על ממותר ח5י נוטל טהמוכר דכיון כחזרס ובין כהליכס כין מ6ונסין פטור טק5כ, 3דמיס מידלמוכרו
 טומר כדין 6ל6 כ6ונסין הלקח להיים 6ין טניהס nb)o דהוי היכף וכל טניהס, nh)o סוי הק5ו3המכוס
 תאלח. D"1D ח"כ רדכ"ז וסו"ת קמ, סי' רוכל 5כקת ועי' קנה. טורם מהרי"ק כמס מס כ"י וכ"כמכר.

 לו לטלס מתחייב קינו וגס טק3ל, המחורה עבור למו"ל פילס ל6 מהמפין היינו קומיסיון כהסכםוהנה
 3טרס כעיסקה כלוס המקיע ל6 טהמפין מכיון 3יניהס, טק3עו מחיר ולפי קותה, טימכור ל5חר6ל6



 ירושלים - דין~סקיד

 כמומר דינו 3רווחיס ממו"ל עס טמתחלק מכיון 6ך ממו"ל, עס טותף עלים נעטס טל6 פטוטמכירתם,
 ח כרך ירומליס פם'יד ועי' טסתחייכ. מס עליס לטלס ההתחייכות עליו חלס ססחורס 6ת וכטמוכרמכר,
 מסוק, טעם מכל כו לחזור יכול 5ד סכל כספסר מדינו 15( ועמ' כו סי' מספט" "טמרו ועי' ר3.עמ'

 עיי"ט. כ6ונסין, חייב חריפ6וכזכיג6
 תוך לחזור יכולים 06 ידוע, לזמן מידי לטמור טקיכלו וס"ט ס"ה יח: סי' טומרים סל' btt)nno כת3ג.

 סר3 וכ"כ זמנו, תוך לחזור יכול דקינו טכתכ h"~o ט6לס מסל' 3פ"ז ז"ל לס"ס רטיתי מממרתן,תזמן
 ד6פילו לט"ב, ט"ח כין לחלק נרפס סיס ולע"ד וכו'. ז"ל סר6כ"ד מטס ד 6ות סוף ח"6 נ ככערכעס"ת
 מ"מ קנין, עתיד מל6כס דסתמלת סזמן, קותו עד לטמור מ"תעכד כמל6כתו טסתחיל מטעס דט"חנימק
 וכו' לערד דמי דל6 מטוס לחזור יכול דקינו סו6 דוקך דט"ח דמילת6 וטעמך כו, לחזור יכול מ"טלענין
 5 י ככ"מ וקיי"ל מיניה וגרע לפועל רומס ס"ז וכו' ולילק יממ6 ולנטורי 3סדס למיתכ דקריך סט"ט6כל
 ו. ס"ק עד סי' סתומיס וכ"כ עיי"ט. וכו', פיוס כח5י טפילו כו לחזור יכול דפועל ג סעי' טלג סי'וטוחם
 כו. לחזור יכול בבינו יט מעי' ר65 סי' סטלחן וערוך כ מ"ק עד סי' י5חק נחל עי'6מנס

 חנס. טומר מעות, וס63 סלך 6ת טול ם6מרו וכולן מן, סכר טומרי ס6ומנין כל 3: פ כ"מ 3מ"נסד.
 מטוס סייגו כ"ח, מעות וס63 טלך 6ת טול ה5ומנין כפרק ד6מרינן וסh5b 6: ד"ס 6 מט תוס'וכחכו

 כס"ט. יפיס טלbSh 6 קלמר מטמירס לגמרי עלמו לסלק ל6 טלך 6ת טול וכבב"ל ס"ט סיסדמעיקר5
 כדי ל6 טלך 6ת טול ט6"ל מס כ5ומנין דסתס לתרן נר6ס ולע"ד כת3: כ סי' טומרים סל' וכמחנ"הע"כ.

 6ת יטול bSb סכרו על מעכרו טילינו לו לומר ר5ס טלך 6ת טול ט6"ל ומס נתכוון, מטמירס עלמולמסתלק
 טפילו ולסכי לטמרו רולס ט6ינו לו לומר ר5ס ודבי bo סלך 6ת טול ט5"ל כל 3ט"ט 36ל כו, ויטתמטסלו
 טס רעק"6 דו"ח ועי' ט"ח, דנט6ר ח, O"D עד סי' ותומיס יז סעי' ק5ח סי' 3"י ועי' ע"כ. סוי. ל6ט"ח

 לגמרי.טפטור

 מחילם. hb5 פטור מעמדי לך טניס כפני S"h 06 פועל 3ט6ר מיסו טלג: מ" סוף כתו"ע סרמ"6 פסקה.
 חיים סתורת כסס יז O"D פת"מ ועיי"ט ח"ג. נכ"ט כרי"ו ומקורו פטור. טחינו כעם דרך 6"ל 6סוי"6
 כריסק. ומסר"ס סחת"ם 3טס טס פת"מ ועי' מסני. כעמו ע"י עוטם ט6דס מחילס 16 מתנם 16דקנין
 סיס טמחילתו 6מר ד6ס 6 סי' חו"מ ח"ד סחדט רעק"6 סו"ת כטס מח עמ' ט כרך ירוטליס פס"דועי'
 טטוען ומס קנין, 6י"5 ומחילס לו מחל דככר כיון כטענתו, ממט 6ין טלס, כל3 לו מחל ול6 כעםמתוך
 כטעות, קנין 16 מחילס נקרב יס6 מכעס מחילס 5ו דקנין מלינו דל6 ממט, 3זס 6ין כעם מתוךמסיס
 כ6ס דוקק ק6י פטור, קינו כעם דרך 6"ל ד6ס פסק h"n~ot ו6ף דבריו, לכל כפקח סוי סד3ריטולכל
 קינו מעמדי, דלך ליטנ5 ס6י ר"ל כעס דרך 6"ל ד5ס 6מר f"D1 מחילס, 3ל6 פטור מעמדי לך לפועל6"ל

 6ף ממט לו כמוחל 5כל פניך, 6ר6ס ול6 מעמדי לך לחון כדוחפו h~b דמחילס ליטנ6 סוי לrh~ 5פטור,
 ל3ו ממפן טל6 לחוט טיט מקוס טכל כתכ קיח סי' חו"מ מסרי"ט כטו"ת 5מנס ע"כ. מסני. כעסכדרך



הממונות

 מתוך ס5מר זס 5כל וגמרתי קמרתי 5ני מלס כלב טי5מר עד rh מידו היקנו קריך כלכו גמר ול6מחל
 15 להכירו 5דס קומר הכעם מתוך 5דס כני טל דרכן טוו ומחיל, גמר דל5 מוכרח סדכר וסקפדסמריכם
 "יגמור כעינן מידי ככל וכו', עכדיו נסתחררו זס מפני וכי וכו', לע5מכס 6תס סרי מעלי לכולמפחתו
 טו סי' הו"מ כמטפט" ו"עיוניס סלח, עמ' ה כרך פס"ד ועי' עכ"ל. וכו'. מדעת וימוכ נחת מתוךכלכו
 6חרוניס. כמסכטס

 וטוען כמתקטרות, לסמטיך עוד מעונין וקינו כחזרת סספריס טיטול למחכר 5מר מסמפין דירןוכנידון
 מס ממם, כס 6ין סרעק"5 לדעת 5ך טענס, טענתו סמסרי"ט לדעת סרי כעם, מתוך כן ם5מרסמפין
 כודויי ממפריס, לקנות ומעונין טלו פועל יפיס ל5 טיותר מודיע סדעת יטוכ לתחר סכתכ מכמכתכגס
 סגרי"ם ממרן וטמעתי לעלמו. סספריס לדרוס כמחכר מל וזכותו ממחכר, כמכיל מספעולס סילוקחםיכ
 כלוס, קינו כעם, מתוך סלך 5ת טול סט"ט לו סומר 5מת ט6ס תטם"ו( חסון כח )כיוס מליטתן5לימיכ
 ם"ם. סו6ועדיין

 לוין. דובאברהם

ב

 כדלסלן: כוס נ"ל וטענותיסס ס5דדיס ממיטת 6מר6*
 כסוק, סמומריס כין מנסוג DD"~ וסו6 נרמס כקומםיון, סמפין מל ססלכתי מעמוו סגורתכם6לת
 לנו סתכרר דנן, סמפין מל 6כיו טס וכיניסס מומרים כמס 56ל הכררנו וקמרי סמדינס. כמנסגוסכל

 קונם קרס ו6ס סספריס, על מכר מומר רק סו6 וסמפין ממפר, כעל מל רכוטו נמ6ריסמסספריס
 לקמת סמפר כעל יכול - לסיפך מפורם ססכס כם6ין - ולכן ם"ם. כדין סמפין פטור ניזוקווממפריס

 וממילון למפין מממיר 6ת ולמעלות פספוס כ6מ5ע לכו6 סיכול ק"ו כך, ו5ס מירוס. מתי סספריס6ת
 לנו סתכיר טור )?(. מונס כממיר ל6מריס למסור יכול )?( התמייכות מוס לו ם6ין ומכיוןללקומות.

 מכלל. מן יו65 כלי ססדס לערי ו6ף סטרן ערי לכל למגיע לד6וג סמפין קריך כלעדי מפין סיסם6ס
 ימיר, כזיופן כימיכות סספר 6ת מוכר מספר טכטל סו6 מסמנסג יורט לספ5ס מפריס סמקכלמפין
 כך 6כל לנו כו6כ זס ססומריס: 6מד )וכלמון מבמעותי ספרם יסיס סל6 וכתניני מסמנויות, פמותו6ף
 .נסוג(
 טוען סספר וכעל קוממיון, טל כע"פ סיס וסססכס ככתב, מפורט ססכס כל כיניסס bc~1 דידןוכנידון
 נכל מקומות למקר למכור לו מותר סיס 61"כ כלעדי, כצופן סספ5ס 6ת קבל ל6 טסמפין כריכטטנת
 לספין קריך סיס 6"כ )?(, כלעדי סיס מכן סמפין מל )כממק( מלטענתו וכפרט )?(, סימפוןממיר
 סי' סוף כמו"ע כמכומר עמו נסג ומממכר כתפקידו, מעל 6"כ כן, עטם ל6 סרי וסו6 סקרן, עריככל
 כמס בו סתרם וסרי יעויי"ם, סתר6ס, כלל צריך מל6 6ופניס וים סתר6ס, צמרי רק לפטר ם6פמרסו

 61"כ )כט"פ(. ססכס אטמו כדבריו 6ף מ6ומנתו לסלקו לו ומותר ע60ו, ול6 כדבעי איפין )?(פעמיס



 ירושלים - דיןפסקיו

 ססכס. ספרת טל סמפין לטענת כלל מקוס כ6ן6ין
 כיניסס מקמר סיום לפני לספין מסממכר ססוכלס מסו65ות כיניסס לפרר נ"ל ססוכלס סו65ותוכענין
 יקמר מסממכר 16 מממכר, טל סו6 לממכר מסמפין ממפריס סמורת מל וסס65ס כמפין, עלסו6
 מקם דסלוקמ כ6 מכי' רלכ דסי' מס6 לוס רסיס ודמות סר6מון. מסמפין טיקמנו מלו סמרםלמפין
 יכול 6יכו מוס בו כמ65 למס ממוליכו וקמר "ס למכרו פלונית למיינם מוליכו מסוט ומודיעוממכירו
 ו6ס וכו', מס למכרו ט6ו ממכרו לסכיני מטפל וממוכר סדמיס לו ממזיר 6ל6 לכ6ן סמקם לי ממזרלומר
 סמזרס. כסו65ת 6ל6 מייכ וקינו סולכס מסו65ת פטור מוס כו מסיס יודע סיסל6

 לפטר ים וע"כ מוס, נסנס סמפין גס מ"מ זס, כעול י60 מסממכר ממוכס 6ף ספרסוס, סו65ותוכענין
כיניסס.
 יכול 06 כט"מ גס ממסתפק 6 יג קרוטין רמכ"6 טי' שממירם, זמן כתוך למזור יכול 06 ם"ם)וכדין
 ~b"pu ועי' דדינ6. ספיק6 דסו6 טכתכ כו 6ות כג סי' ב"ק מזוען ועי' סממנ"6. וסכיניו כו,למזור
 מנקט מממט 6 סעי' ממ6 כמי' ומסרעק"6 כו, למזור ריכול מסתומיס ם5יין ר5ג סי' ריש סמו"טכגליון
 מסכיך כ ס"ק ר5ג סי' פת"מ ועי' כסתומים. ם"ם ס"ס ולכ6ורס זמנו, תוך למזור יכול ממוקללסלכם
 פקדונו לתבוע ספיר יכול ממפקיד 6כל זמנו תוך כו למזור יכול 6ין תנפקו דדוק6 מסכת סגלי6דורי
 וסרי כסמ"ט מדיוק ר6יס שסכים וש"ע ע"כ. tfw מ"ק ר5כ בסי' מססמ"ט מממס וכן זמנו. תוךשפילו
 ממוס 1 ס"ק D"nDO מס מכתב וכמו כו, למזור יכול 6ין כמוטל דרק 6 סעי' "מ6 מי' כשו"ע מדוייקסו6

 למזור סכעליס יכולים סמפן כגוף למס ם6ין ום"ם דצ"מ ומינם סוכר, וכן ממפן, כגוף וכסדסמו6ל
 כו.( למזור יכול סמטכיר 6ין וכמוכר דכתכ 6 ס"ק סו סי' נתס"מ ועי' זמנו. תוךכסס

 הייזלף. אהרןמרדכי

הערות

 יוכל - יללה 06 - הקני קה75 כ7י 6נונימיח, ול6 גלויה כלולה קייעקה קליך קוחריס עפ"י ונונהגיס הכליס כילויו לענ"5,7.
 16 מקילתם, 6ח לדלוק יוכל יללה ו5ס הקני, ה75 לחגוכח חועכל וע7וחס ככחכ קיכחכו 16 ע7וח. קכלח ככלה5ל7י0, קני כפני דין ככיח להעיר יכולו קוחריס ק6ותס 15 6ופניס, כקני להתקיים יכול וזה 7כריהס. 6ח לתחול 16להתווכח
 פיהם. על פק"פ "לכנוח" 5פקל 5י כן זעקה ונוקלק לטוכחו. 6חלח ע7וחלהכין
 ההפלה כעת היה הקלן, עלי ככל הקפל 6ח יופין קונינו כך על היופין כלפי הנוחכר קל החלונות כפיון, קנ6מל מה לפיכ.
 להפלה/ הקני הקפל 6ח לו יוקר nhf 3כל מקו)ווח, וניני לכל מגיע קינו קהמפין ילע קהמחכל למלוח הלקטון. הקפרקל

 הטניה. כפעם ל"פיטוליו" הקיכה זו ול6 המ5כ, קוה יריעהמחוך
 להפלה המפין כלפי החחייכוח היתה ל6 06 גס המפין. כלפי החחייכוח" "קוס למחכר היתה קל6 לוויל נכון ל6 לענ"ן,ג.

 מקוס מכל ונגיע/ קינו דנן קהמפין למקומות להגיע כדי ונחליט למפי5יס הקפל 6ח לניקור לקקי היה והמאכלכלעלית,
 ננקכילח ייפגע קל5 הננפיק קל לטוכחו קעיף היה וזה ללקוחות, מיניבוס ונחיר על קוכם כיניהס קהיה - פה כעל -כהקכס
 כניגור היה וזה ונחילים", "סכילת קפלקנוה כ6ק7ו7 לחגות קפלים הנוחכל נוקל קלנו כניקלה המתכל. קל מ5י7ונוחיליס
להקכם.

א.ד.ל. כחולה. כלפוקק הלוב, הכלעת 5ח קכלחי הכ"ל, כל למלוח7.


