
שפגממונות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממוטת%ים

 הכולל בראש שמרדו כוללתלמידי
 1522-שע מס' מטונותתיק

 זקס היב נ"נ עא אברכים 22 א':צו
 סורוצקין הגרש"ב ביכ ע" מ' הרב ב':צד

 הדיוןנושא

 ואף כנגדו, מצידם פעולות בכמה בו מרדו ה', הרב של בכולל שלמדו אברכים 25 שלקבוצה
 אמצע עד החורף זמן מסוף שנמשכו פעולות הכולל, של התורם את לצידם למשוך ניסיוןעשו
 ר"ח לאחר ימים בכשבוע התעכבה אייר לחודש כשהמילגה הסאה את שהגדישו עד הקיץ,זמן

 ראש להם הודיע ואז בכולל, המנחה בתפילת ישתתפו שלא האברכים לו הודיעו שאזסיון,

 שילם זו הודעה למרות אחר. מקום ושיחפשו בכולל, אותם להחזיק יותר מוכן לא שהואהכולל
 המילגה את אך להם, שילם תמוז לחודש המילגה וגם סיון, חודש כל עבור המילגה אתלהם

 שילם. לא אבלחודש
 שלמרות בטענה אב, חודש עבור המילגה את הכולל ראש את תובעת האברכיםקבוצת

 כך ואם שמחל, משמע ותמוז, סיון לחודשים המילגות את להם לשלם המשיך נגדופעולותיהם
 הכולל, ראש אצל כעובדים כולל תלמידי של דינם ועוד, אב. חודש עבור גם מילגה להםמגיעה

 הכולל שראש טוענים הם אחר. כולל למצוא ניתן לא שאז הזמן באמצע אותם לפטר אפשרואי
 ה' הרב של ואביו הכולל, את להחזיק כדי בבנק כסף לו שיש הכולל את כשפתח בפניהםהכריז

 המילגות. את להם לשלם כערב שמתחייבהכריז
 על עיקול לבקשתם ביה"ד הוציא שם המועה"ד של בבי"ד ה' הרב את האברכים תבעותחילה
 זה. בבי"ד לדון בקש ה' הרב בתביעתם. לדיון עד ג' צד בידי הנמצאכסף

 שהיה שהכסף ואומר המועה"ד, של בביה"ד התובעים שהוציאו העיקול על תחילה טוען ה'הרב

 כל היתה לא ולתובעים התובעים, לקבוצת שייכים שאינם אברכים 6 של צ'קים הוא ג' צדבידי

 ע"י כספם את הפסידו והאברכים תוקפם, עבר שבינתיים שלהם, הצ'קים את לעקלזכות
 הצ'קים. של למוטבים זה כסף לשלם מהתובעים תובע הואהעיקול.
 הכולל ולראש הכולל, ראש של "עובדים" אינם כולל שתלמידי ה' הרב טוען התביעה,לעצם

 ה' שהרב גם מה שליט"א, שטינמן הגראי"ל של דעתו וכך בכולל, מ"עבודתם" "תוצרתי כלאין

www.daat.ac.il  *  דעת - מכללת הרצוג



 ירושלים - דיןפסקישפד

 ויכול ומעביד", של דין לו אין פינשטיין הגר"מ לדעת גם ולכן כלל, מהכולל משתכראינו
 כן דעת על הכולל, החזקת למימון תרומות לגייס שהתחייב ואף הזמן, באמצע גםלפטרם
 איבוד של גרמי נזקי במרדם לו שהזיקו מה נגדית בתביעה תובע הוא התחייב. לא בושימרדו

 שלהם. למילגות תשלום עבור הפרטי מכספו שהוציא מה וכןהתורם,
 שכרם. את שיקבלו ערב שהוא לאברכים שאמר מכחיש ה' הרב שלאביו

 דיןפסק

 מוסר. האברכים 6 של הצ'קים על העיקולא.

 י נדחות. ההדדיות התביעותב.

 הכולל, ראש כלפי הכולל תלמידי מצד מרידה של מהתנהגות נפש שאט מביע הדין ביתג.
 מכך. וגרוע תורה, בני הולמת שאינההתנהגות

 גרוסמן שמשון)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 בגרמא. מזיקא.

 שכרם. לענין בכולל אברכים של דינםב.

תשובה

 ממיס כדיגי ססמייכ סדורות, גזדולי 3טס 6 נו טס ומפירי פכיו, 3טס 6 סי' פ"1 3"ק כסטלמס עייא.
 6. ס"ק ל3 סי' nrro15p דעת וכ"ג סיסינו, עד עליו גזילס סתורת סיסיך, עד לעדותפסול

 onth, ומפסידו 36רכיס 6 טל 5יקיס - סמועס"ד טל 3יס"ד כ6מ5עות - עיקלו טסתוכעיס דידןו3גידון
 סרי לעס יסלמו ס% ,מן וכל כדיש, לני,וקיס לטלס סמעקליס מיי3יס גרמם, ע"י כ6ן סיס טסגוק5ף

 לעדות. פסוליס מס ר6סוניס כמסלדעת
 מכתר לס3י5 וכקט וכו', תרומות כלסיפת % מזיקו סללו טס5כרכיס גרמי מפסדי ס' סרב התוטעומס

 למפסיק לו גרמו סס6כרכיס מתורס יכתוכ Dh גס or~ סמך על לחייט יסים טקסס נרפס לרסיס,מסתורם
 otho ולתלות סלו מהרומות למפסקת תירון למ5ו6 טיטמח יתכן DA1 ע"b~h ,6 דגיגו מתרומות,6ת
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 סמילטת 3סמזר וכן מפרטי, כספו ההפסד סל% ס6כרכיס 6ת להיים ס' סר3 טתו3ע ומסכ6מריס.
 לטעון יכול 61יגו כלוס, 1ל6 מעות מתן 6מר 6ין מסילס ס6חרי נר6ס ככולל, ממרד תקופת סללהדפיס
 כדי ס6כרכיס מ5ד מרומס מקט ,ס ככסף ro)p~c' %מר מסתכר ויותר וכד', נסיון מוסר מממתננתן

 כמרידתם.סיפמיקו
 hc'1 ספוסקיס 3ימיגו דין כתי סיס וכתג מ, סי' מו"מ ממנפטיי "עיונים מספר כלרוכס 3זס דן כנרב.

 6ת למלס ס36רך כלפי ממוגית סתחיי13ת יט מכולל מלרקם נגיח 6ס גס 6ך פועלים, זכויותל36רך
 6סלס sht' כנך עם תלמד לחתנו 6מר 6ס כ ס"ק פ6 בסי' וגתס"מ ק5וס"ח ממלוקת מס )וסכיךממכורתו

 6כל כפועל, לו נעמס ק15סיימ ולעת 3גו, עס ללמוד מ115ס 360 סכי סכל6ו לע"פ כפועל  לו  נטיס 06לך,
 ס,מן סוף עד תטלוס לענין פועל דין לקברך יט 06 לדון ים fh גס , כפועל( % נעטס % סגתסיימלדעת
ahפוטר .uinh~ כגון כימינו פועל מל מיסוד מזכויות סרנם 3%רך ס6ין מוריס סכל טמרי מס וכתר 
 וע"כ סס6ר. וכל יוקר תוספת כע3ודס, קביעות ותק, ס3ר6ס, דמי מעימום, סכר פיטורין, פילוייזכות

 "מוקת ועי' כפועל. 11 זכות % סיס ר6יס לסכיך עליו Dinhs, כמפוטר סומן סוף עד תטלוסכמתודע
 קינו טר6טו כולל %ין כמעביד, דיגו rhC מסמלץ, וחי מתפרנס "רמסו כו% כין למלק פט עמ'מבפט"
 כמעביד. דיגו 6ין ח6ז ממגו,מתפרנס
 סי' כט1"ע מרמ"א פסק וככר מלמס, סמילגס לכספי לדלוג סתחייכותו 610 מכולל ר6ט 6ת טמחייכומס
 ל6דס ר16י מ"מ כמרע, מי עליו לקבל 61י"5 כו לחזור יכול מעות כ% ס3דכריס 6עייפ י6: מעיירד

 רוח 6ין מוכר כין npib כין 3ו סתוזר וכל hnSuJ דכריס רק קנין סוס עטם hSt 6עייפ כדיבורולעמוד
 ע"כ. 6מגס. ממחוסרי סייז % גתגס ול6 מועטת מתגם להכירו לתת ס6ומר וכל וכוי, סימנו נוחסמכמיס
 דסכי bnD7bn כם16מר 6מגס מלוס. ל15רך ממון סכטימ מס"ס י6 16ת 6 פרק מסד כ6ס3ת ממ"חוכתב
 וגם6ל כטעות כסקדס דסק h"D) גו )דף ים סי' גדרים כינס נאמרי כתב למס, סתחייכ ל6 כוטימרדו
 לכתחילס. 6ףעליו
 כמורס סמסרי"ק חל למפיקו 63ט ספתמיס על לחזור סכטיח ד6ס ק6 סי' מו"מ מ"3 גתן לסורותועיי
 מצריך טס דלמ6 , נו לח,ור 11Dh לעגי ממון ציתן כגודר Dh ד6ף , עגי %ורך כטפו לטרום כגודרקלג
 י3. סעי' רגם סי' יו"ד כסו"ע רעק"6 כגליון וסו63 טרי, כטפולטרום
o)nhגס חייו, 6ת ומיררו סכולל כר6ט מרדו טסתלמידיס דירן 3גידון ob לקייס מייכ סיס הכולל ר6ס 
 יכפר סטור וס' לסס, לטלס ו% לקוגסס ראוי כוס חמור כמקרס מ"מ סזמן, סוף עד לסס סתמיי3ותו6ת

נערס.

 לוין. ך1כאברהם
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- -

 הכולל ר6ט 6ס נין לחלק מסתכר ל6 גריד6, מתחייכות 6ו פועלים סל דין כול) להכרכי יט ohכט6לס
 מסמסיס מס 60 ממון, 16 וככוד טוב טס ס6ס מקכל, 610 0ג6ס הי,ס הגפ"מ רמס לח, 16 מסכורתמקכל
 לו. כססמטרם
 16 להם סקכע ומקוס לזמגיס מסועכדיס סס ס6ס הט6לס כלל, ס)1 לר15ן קטור זה 6ין 0דכר כעיקר6ך

 ללמוד מסועכדיס סס obt1 "סלו" סס  6ין כלטייס,  לנחוי מ5וויס רסס מכיון 6ו כפוע)יס, סס סמ5 )דוןים
 למי ס6ו) סוס דמי בג סעי' סמו דסי' מה6 ור6יס טלו, כפועלים דיגס ר51ה ht~a וכמקוס ר51ה טס61מה

 פוע) גס יקרץ 61"כ עמו, וסות  "rtsSlha'  לערי  יפוי טל לסלמוד טמסועכד דמי להיפך, 16 )רבמתלמיד
 כעי דמ"מ י"ל 6כל פועליס, כגדר הס ר51ה הכולל טר6ט מס )ומדים ס6כרכיס oh 6"כ כסיג,כעדורו
 מלסמוע 6זגס ד0סירו כניד"ד כטן תורע, ממנו סומעיס ט6יגס כרופן רכל רכ, 16 תלמידים סיסיהגס

 כטלה כי פועל גדר לזם 6ין ממילך כעולס טלל כסוס מקובל ל6 כ,ה ומגגון כלל, "לו פוע)יס 6יגסתורתו
 לו מיה דמ"מ גימר טפילו 6"כ הכוללים, נמסר "פעו%" סל סדרך זס 6ין דכסייג מעולס כל 56לדעתם
 סג6ה טווה ל6 כסייג וקולי תריפיס, כזיוגות עס מכרוך כוס כ16פן 11 הגרס כעולס מקוכל ל6 ממס,סגרה

 סממע"0[. וממי% פועל גדר כז0 ימיה %1 6דס לטוס11

 הכטמתו וכגלל 6מר כמקוס מעוה לקבל דיכלו סיו, על ממון דס51י16 ערב מדין 16ת1 לחייט 5ד יט6ך
 16 דומה זה ס6ס יעכור, טל6 סכת על ערכ סייך ס6ס %זן גיס כערכ. יס6 61"כ ומוותריס עליוסומכים

 כ עג ככ"מ מפורסת סוגייו הול ולכ16ר0 ל6. 16 חייב יה6 )כודע וכקן דגמלקו, ליס מגה מזרוקגרע
 ר6סוניס ונמלקו קונה, סיס קילו למרויח סיכל מס לו )סלם דחייכ לו קנס 1ל6 יין לו לקנות מעות %כנתן
 סגתן עליו דממך ערכ מדין מתמייכ נמי o"his 16 תטלומין היוכ ע) כפירוט התנה חס דוקק הייכס6ס
 כרסכ"6 גס 0ו6 כן 6מגס כריטכיי6 עי"ט כערב ,ס סוס 6חר ע"י קונס סיה ה61 61למ% ממעות)ו

 ככ6 0וה %56 כ6ן מיסיכתס הגלה סקכל דכ6ן י"ל ולכ6ורס 1. ס"ק סו סי' גתס"מ עי' י"מ, 6ךור6כ"ד,
 פועליס דין )הס דיה מסתכר nrrn ן6ך ערכ מדין מייכ יהיה ולכורע ליס מנה לזרוק ודומם לידוהמעות
 הגדיכ עס טלו כקטר גוקיס מרכס לו גרמו והם כגיזקין גרמך על גס סמייכ סוכריס סרבה וכפועלטלו
 מגרמך פועל ופוטרים י"ה 607 זס סממת לסו5י6 קס0 6מגס דכריס, עוד וגס סו65ות למרכס ג5רךומיה
 קם[. סי' מת"ס ועי' כגיד'יד, טייך טל6 מה לטמירס סקכל כהמפן כטפטע דוקך דהממייכיס דיזלכפרט
 )סער וקסס (Otpf לו גרמו דסס כ6ן מיימ 6ך מנ"ל, הריטכ"6 מטעם לפכר טיס nup סי' מת"סועי'

 מ,יק גדר טזס %ון סיס נזק המיוכ כגלל מלטלס עלמו 6ת לפטור ויכול כעת מומ,ק 0ו6 מ"מ  6ךסגולי
 6ס רק זס פועל 16 ערכ מיוכ דגס יס סנרך ועוד המעות, לסמזיק יכול עייכ סלו, מוניטין הזיק כמוממט
 יסתרקו. ססס לתקווס עכזו סס וכגיד"ד נגד(, ל6 כעדופועליס
 16 גמורם מתנה 11 6"כ כסתיקס למס גתן ד60 ומתגם, מילגה נתור גתן ד16לי מתל סילס בככרומה

 סב% דכריס זס מ"מ ממילה, הויך %1 ל0ס, לטלר חייכ bton סחטכ כטעוה דגתן דגימ6 הגסמחילה,
 מעוה"ד. לפגים לסס )וותר כווןדסמ6
 'bo סלח טעמיס כמה כחן יט הגס כולליס. לכרכי סל הגדר מס ד6 פרסתן לסגה קמרתי סדכרוכעיקר
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 or טמקכל )וסג6ס עלמו וכטפיל לעלמו לומד דס6 לסמפעל, דבר טוס עוסה ד6יגו 6. כפועל:גמטכ
 סג6ס סקכל נימק 6י יפילו 61'יכ ללמוד מחוייב 610 סרי כ. מסמפטה. יטירס כ15רס 1ל6 עקיףנקופן
 רק מלימוד על סכר לקמת ד6סור מכיון ג. nhr. לעטות ממוייכ סיס סו6 סרי 36ל טלו מסלימודיטירס
 ל6 עכיד 6י תעביד ל6 רחמנא ד6מר מס כל וכעין לימוד, על sut9 יין כלל סייך דל6 מטמע כטלסטכר
 סתמייכות. חל hStמסני
 6גי מעטה לטעון יכול eich ולגי כנו עם ללמוד למתגו 6מר ד6ס כתם 6 מעיי פ6 סי' מו"מ כרמ"אומגס
 כסדיק n~tisp וכיד hnSus, כדיבור פועל מ5ד סחיוכ חל ספיר לסתחייכ כיוון כקמת ד6ס ומטמעכך,
 לעלמו דעוסס כיון לו עומס ד6יגו מכיון תיוכ דליכן ס"ל סם סגתה"מ וכן נם"ך 6מגס נתומיס,וכ"כ
 כ6 דסגתס"מ מס דעיקר מוכם סוכס, לעלמך עכס לבין סוכם לי עטם 6מר כין מחלק וסגתס"מאכנו,
 ~ocl סמלי5ס דחס קלמר וע"ז כסכירות, חייכ געטס כן לי דמאן יבמות מרס"י n~otipo ראיית זהלייטב
 וכן ל16, 16 כעבורו עטס otino hih Dh ל6 הי6 מנקודה עיקר ו6"כ לעלמו, עוטה סו6 כ6ן t~hcnלס
 מגס עדורו עוסס eh ממילא סכירות, זס 6ין מסגי 5י11י ע"י לעלמו עומס ד6ס קל6 סי' פתים ממנחתלמד
or~ים הרי כמוכן 6ך עיי"ם(, 65 הערה פ"מ כפתמ"מ סתמה מס מיוטכ )ולפי"ז מכר לו מגיע מלוה 

 טמעוגין טוכס קכ51ס מיס כגלל למס דכ6 דיגל מנס מסוייס, למקום טכ6 כסנילו כהדיץ onllcדכריס
 אפסר ה6ס עקיפס כ15רס מ"מ נסגס טסו6 מכיון הט6לס רק עלמו, לתועלת רק ,ס 6ין סוד 6"ככה

 וססג6ס חלק רק סו6 6מד כל וגס גרמך רק ם,ס מכיון כן לומר וקבס פועל, מדין ול6 גסגס, מדיןלמיינו
nhr~פתות מכוס נוד6י זס 6"כ וגס כיניסס ס% ססנ6ס דיתחלק לומר וקסם סקכ51ס גיבוס ע"י מארת 
 טמיעת 6ין מקריס כמרכס דסרי י"ל ג"כ תלמיזיס טגעטו סכתכגו ומס כוס. 51"ע עכ"פ סמכקמיסמסה

 ים olnht כמכילו פועלים הס 6ין טוב 6"כ מזם תועלת ג"כ יט דלסס מכולל לראם מסד רקהציעור
 ודאי סמוח,ק עכ"פ וסקטכה. מיעור טמיעה "ל מעולס סכוס דיתן לדון ים 61'יכ לו טוגס טעוסיסמלכיס
 סכירות כן זים וכהגס"מ וק5וה"ח כתומים קי"ל לומר יכול שתפוס וסם"ך סגתס"מ עפ"י מלםלספטור
כסיג.
 חיוב יס כל6"ס סרי מסוייס לימוד לומד אפילו 6"כ כע"ס, ללמוד מחוייכ 610 מסרי הסייס סטענסועל
 6"כ התורס, כל ללמוד התורה ידיעתמ5ד

 6פי~
 לחלון רומס וס סרי זה מלימוד גסגס סכעל סר6ס גימא

 מדמע כ, סי' מס6כיימ 6ך סכירות חיוכ כזס דים מוכמ יכמות מרפ"י ד6מנס מלי5ס, חיוב יס דכ%"סלי
 סחייכ כגלל ס6ס דסספק סייגו מקודטת 06 דספק וסלילם 6חריס רן כ% סיס %כי טס דכתכאחרת
 סוס nhr לעטות דמוכרת מכיון 6כל כטכילס דעו"ס דסגס מטמע ל6, 16 כסף טס ע"1 ים ספעולסלעטות
 דסיכי נר6ס ומעיקר פ6ן. סי' חוסן מל61י ןועי' 51"ע סכירות חייב יסים %1 פוסל טס כזס 6ין טמ6ספק

 ע5ס לו דים וסיכי פועל, נעטה ~oh כנמי PDD סוס c1Pnoi ם,ס אפילו 11 פעולה לעטות ממטדמתוייכ
 סרי ככולל 6"כ 6מר, ltths לעסות יכול סיס 6כל מ15ס טוס סגס סכירות זס סוס ספיר unncolאחרת
 כגדר ספיר סוס דודאי גמ65 תלמידים, עס לימוד ע"י כגון מסלימוד עלמו 6ת לפטור יתרות עלותים

 עכ"ס. יטירות מזה גסנה הו6 06פעולס
 טכר דס6 מותר תלקי טכר סרי ריצית פועל, סוס ל6 סכר לקחת ט6סור טמכיון סמליטית סטעגסועל
 6ס נמלקי עוכדס כסך דה6 פועל סוה רכן גימא סגה ממלק על 6"כ מעבד מה מממת לו מניעכטלס
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 ירושלים - דיןפסקיטפח

 6"כ טרחתו על לוקה ספיר רמה בסי' הרמ"ח דלדעת הרי גמור כטל כפועל חי להסיכ טרחתו עלמקבל
 דמרדו נ16פן וכפרט % 1ל6 ע5מט כטכיל פועלים רסס סטעס מ5ד ספק נט6ר (ס סגין כרס כ6ן.ה"נ
 61"כ 1ק15היימ(, סרמי'6 )מול סכירות מטוס כוס 6ין כנו עס דלומד וסגתה"מ סטיך לנו ים rhtבו(,

 )הגס סכרו תתן כיומו סל לס6לס להכנס ר5ס ל6 כולל הר6ט כלל וכדרך לי. קים לזמר יכולסמומ(ק
 להם מודיע וכן ומילגס תמיכה hlh סכירות גדר כחן סחין דעת על נכנס ע"כ סיכל(, כמסטססתדל
 6דרכ6 סקכ51ס והאלהת מסדר למען סכל (ס ססדריס על ממליט טסה ןוסגס לעסות ר16י וכןכפירוד
 פעולם סכר (ס 6דרכ6, מזם, סמתפרגס ומגס onlh, מסרת hto תמיכה ממסיג וכוס חותם, מסרתדוס
 כזה[.. כתלה סליטייח המד כגדול ןד% עכורס וטורם למס טמטיג כגללסלו

 מ6ס מון פועליס, דין %ס ים סיעוריס, סומעיס וגס ר51ה hloa ללימוד מסועכדיס הס eb לגו,העולס
 פועל. ומיוכי פועל גדר יקבל סל6 גס קיים טכממון תגחי וכל מיפלס רק (ה מהכסף כהדיץ מרקסמתגה
obtעמס רק מזה כלל גסנה ל6 הס ולכשרה כוס. לעיין ים והזמן להמקום רק מסועכדיס nbr מ15ה למס 
 מאס גסגס 061 הטוב, הסדר למען %6 היגס וסומן olpno דס6 כלל כטכילו פועליס דגיגםגרסה

 6ס רק הפועל, הו6 ט6( תרומות להסיג סמת6מן כגלל סמטכורת 06 תלוי 6ך פועליס, הוהמסכורת
 כן, י"ל ח( 6מר hih הסיגו הו6 טל6 הקבוע התומך כגלל כי ותומכים קכ51ה סיס כגלל מסכורתמקבל
 נסקלה מסופק 5( נ"מ דסגמ' כה, לסרוחות כמו ספק דוה י"ל תרומות 16 תק5יכיס מקכל סעי"ז נהגם061

 עמו כעליו לבכי דסספק נפסק לסלקה 6מגס ס6לס, מיוכ לו יס 06 הספק רחסוניס ולתמס כה,להרקות
 מיוכ. כזה יס דודאימטמע
 נכון ועכ"ס 56ל1, וכחו עזבו וכגללו 6מר כולל othiln פסיו לסס ויקי חס מיוכ דיי י"ל ערב מ5ד6מגס
 לעס יס 06 רק נתמיינו % כעלמך דיבור ע"י וכלח"ה כעלמך. כדיכור גס מסגי זה וכמוכן כזה.לפטר
 עדיף דזס לו, סיהיה סמסכ הכסף 5 וחין ג6גס 6ס וגפ"מ סיס ודחי 6מגס מחוסר "מנס פועל,גדר
 למגה. ממוסר מ5ד 1ל6 יתהייכ ערכ ומאד רד(, סי' )עי' תרעץמתרי
 מ"מ דבר כסוס כלל לו מסועכדיס ל6 ססס גילו ססתגסלת דכחופן סגם לסס סילם "ככר למעותוכנוגע
 nrrn כמתגס, תלינן לח סתם דכגמן פוסק ר% סי' סכס"ך הגס מתגס, להס נגהן דסייט כסגתיגהממל
 טז(. כ"מ )עי' גזלנך לקריוסו דל6 סיבי כי כן דעסה 6יגס ועכיד דיכורו קייס ספיר למדו מ"מ דהםכ6ן
 ~bb 6לימיס %גטים נותן היס דל6"ס ז6ומדג6 י"ל כלב(, מסב )כך סיסהפרו תגחי על מגיתן מטועןומה
 לו סלמות ד6ת ז nrrss ד6מר כמועריס

~ss 
 עדיס, כל6 5 מקמין סיית % ממך מתפס ד6חרי עדים,

 מיקה. היה טוהוע"כ

 גרוסמן.שטשון
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