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 יוחסין ועירור  ממומתייי4

י  נותק  שלה  שהחשמל דירף עבורשכ"ד
 החשמל לחברת שילם לץ שהשוכרמשום

 949-סח מס'יי"ממ14ת

 הדיוןנושא

 עפ"י ביניהם. שחתמו חוזה פי על 3.500$, של חדשי בתשלום שנה לתשר לכ' דירה השכירא'
 ימסרו "והללו להלן", כמפורט חדשיים בתשלומים "ישולמו השכירות תשלומי 7(, יסעיףהחוזה

 מסר אותם החיוב, לתאריכי דחויים בש"ח, לצ'קים )הכוונה זה" הסכם חתימת במעמדלמשכיר

 בהם(. שכתוב במועד רק לגביה ויימסרו ההסכם, חתימת במעמד למשכירהשוכר

 החשמל חוב את שילם לא שב' משום לדירה החשמל את החשמל חברת ניתקה השנהבאמצע

 שלא משום תנתק החשמל שחברת לו איכפת היה לא וגם כסף, לו היה שלא משום)לטענתו,

 את לחבר החשמל חברת מסרבת ששילם, לאחר וגם, שלו(, בחשמל ישתמש שמישהורצה

 משלם אינו ומאז הדירה את ב' עזב כך בעקבות מהעיריה. 4" "טופס לדירה שאון משוםהחשמל

 חשמל. בה שאין בדירה להשתמש יכול שאינו משום שכ"ד לשלם חייב שאינו טוען ב'שכ"ד.

 שילם שלא ב' של בגללו נגרם החשמל שניתוק משום השכירות, שגת סוף עד שכ"ד תובעא'
 לחבר אפשר שאי מה גם ביניהם. מההסכם למתחייב לשלם, א' ע"י שנתבקש למרות החובאת

 ממשיך החיבור היה הניתוק שאיילי מהניתוק, כתויאה נגרם 4", "טופס חסרון בגללמחדש
 גם מה 4", "טופס נדרש מחדש לחבר צריכים משהיו ורק 4", "טופס בלי גם שנים כמהעוד

 - מהחוזה כמתחייב מא', רשות קבלת ללא - מו"מכת בצורה לא ב' שיי חוטים חיבורישנעשו

 בעלות א' ע"י בינתיים שנעשה דבר מוסמכת, בצורה החוטים את לחבר דרשה החשמלוחברת

 ש"ח. 4.000של

 את המשכיר ניתק אם גם דירה שכירות לשלם היוכר התחייב לחוזה, 15 סעיף שלפי מוסיףא'

 כלשהו חשבון של תשלום אי של "במקרה שם נחמר שכן החשמל, תשלום אי בגללהחשמל

 שולם לא בנינו אשר משירות הדירה את לנתק המאביר רשאי השוכר, על מוטל תשלומואשר

 א' כזה". לניתוק השוכר של חוזרת בלתי הסכמה מהנוה זה הסכם על השוכר וחתימתהחשבון,
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קמאממונות

 מכללא למשמעות כוונתו אם פירש לא )א' זו בתביעה זוכה היה שבדיניהם ספק לו שאיןמוסיף
 10-11(. סעיפים )התשל"א( והשאלה השכירות חוקשל

 לבית שאין ידע שלא משום ולחבר, לחזור אח"כ יוכל שלא ידע לא לניתוק שכשגרם משיבב'
 4"(, טופס לנכס הוצא טרם כי לידיעתו הובא זכי קשוכר הצהיר 5נ שבסעיף משיב )א' 4יי"טופס

 לניתוק שגרם טוען הוא עוד ניתוקו. לאחר לחשמל החיקור את מונע %י "טופס שהעדר ידעולא
 טעות. מקח בגדר היתה ששכירות טוען הוא עוד כסף. לו היה שלא משוםמאונס

 וב' הדירה, על שיש ומים ארנונה חוב וכן הדירה, בתוך שונים תיקונים עבור חוב עוד תובעא'
 ע"י שביצע החשמל חוטי תיקון עלות ש"ח 4.000 סר ~' תובע כן כמו החוב. את שיסדרמשיב

 משיב )ב' הישמל חברת דרישת לפי מוסמךחשמלאי
~pw 

 חיבורי נעשו שאכן להוכיח א'
 ולא גבוה בשכר חשמלאי א' לקח מדוע כן, אם וגם החשמל, לארון מוסמכת לא בצורהחוטים

 א' טוען עוד 1608. בסך קודם שכ"ד חוב יתרת וכן לתקן(, מב'בקש
~pw 

 נזק לו לשלם ב'

 אחראי, אינו לבית מחוץ שנעשה שמה משיב וב' לבית, מסביב האזעקה למערכתשנעשה
 ויזיקו. מבחוץ מזיקים יבואו שלא לשמור יכל שלאמכיון

 הבוררות, של טירחה שכר לבורר ישלם מהם אחד שכל לצדדים הבורר הודיע הדיוןבתום

 ומתן ניתוחם בכתב הדברים עריכת וכן שלימה(, npw )שארך טענות ושמיעת דיוןהכוללת
 והתחייבו בהסכמה, הדרישה את קבלו הצדדים nlpw). 15 משוער: עבודה )זמן מנומק דיןפסק

 לדון המליץ א' אך אחר, רב בפני להתדיין רצה שמלכתחילה הבהיר ב' שבוע". "בתוךלשלם

 הסכים טובות", המלצות "וקבל המוצע, הבורר על "בירר" שב' ולאחר השורות, כותבבפני

 בדינם. הבורר שאהיה"לכתחילה"

 כמה "בתוך מסודרת, בצורה בכתב טענותיו את לסכם לו שיורשה ב' ביקש ללכת,כשנפרדו

 א'. של דעתו על גם התקבלה בקשתו מסודר. באופן טען ולא התרגש שבדיון משוםימים",
 בקשתו את לו והזכיר בדואר, ובמכתב בפאקס בעלפון, כי לצד הבורר פנה ימים 10כשעברו

 ליום עד ב' של תשובתו את יקבל לא שאם והודיעו ימים", כמה "בתוך בכתב הדברים אתלסכם
 פסק שלפני הבורר הודיע עוד בדיון". שנטענו חטענות עפ"י בענין "אפסוק בה"ב, עש"קששי

 כמדובר. הפסק, דמי את לתת הצדדים שני עלהדין

 מבקש הוא ובו לתלמידים"(, ישיבה "ראש )המשמש 5' מצד פאקס נתקבל באייר כ"א ד'ביום

 כבודו כי הבוררות חתימת לאחר לנו "שנודע משום אחר ידוע דין לבית הבוררות אתלהעביר

 התשלום וגס בטעות", הינה ו"הסכמתנו ושד", ע"י משר" קבלת על א' למשפ' הרבהחייב
 קטן התשלום ומ"מ בתשלום אינה שהבוררות לי אמר א' ימר אחר הדיון, בסוף לנו"נאמר
 כפי הבורר בפני בענין וכלל כלל טענותינו כל נשמעו לא לדיין וכותב: ב' צד מוסיףוסימלי".
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 ירושלים - דין,פסקיקמב

 כנ"ל". אך מכתב, שאכתוב? תחילהשדובר

 לדיוןהשאלות

 מחוץ גם לשמור חייב והאם גרמא, נזקי כולל המושכר, על בשמירה חייב האם דירה, שוכרא.

 יוזק. שלאלבנין
 השוכר. על או המשגיר על מוטל האם הניתוק, לאחר החשמל חיבורב.

 כמוחזק. דינו האם דחויים, עדיין שחלקם בצ'קים מוחזקג.

 אחר. או כזה סעיף משמעות הבין שלא לטעון רשאי חוזך, על חתימה לאחר האםד.

 נוגע. משום לדון פסול היה האם הצדדים, אחד של קהובו ע"י משרה שקבל בוררה.

 כן. לפני עליו ובירר" שלדבריו אחרי הבורר בקביעת "טעות" טענת לטעון בע"ד יכול האם1.

 ביכר עמו השמורות ומסיבות בכתב, נוספות טענות לבורר להקיא הזדמנות לבע"ד ניתנהז.

 הדין. את מלפסוק הבורר נעוכב האם זו, הזדמנות לנצלשלא
 בבוררות? עבודתו עבור טירחה שנר לתבוע בורר זכאי האםח.

 מסרב דין והבעל קצוב, שכר הבורר דרש מעשה ואחרי שכרו, את לקצוב מבלי בורר שכרט.

 הלזה. דין הבעל של דינו מה דרישתו. את לולשלם

תשובה

 פטור סוייגו לסקס, חייט וכיו"כ 3ע3דיס מטומר פסע ohr לי יר5ס A"O: פ"3 סכירות סרמ3ייס פסקא.
 על מינם טומר מיה ט5ס וכיו"כ, והמיתם וס5כידס סגגי3ס מדין b)h וטטרות וקרקעומ3ע3דיס
 סכר  טומר סיה 5ס וכן מסניעס, פטור יסטרימ וקרקעית 31ע3דיס יירט,  לכרו יו  ווגנכוהמטלטלין
 הו5, מ,יק מפוסע סכל )סלם מייד פסע 05 35ל 53לו, מלפלס פטור כמטלטלין, ו5כידס גגיכססמסלס
 )דון. ר5וי ו3ו למניגיס וס 510 5מת ודין מטלטלין, המ,יק לדין קרקע ממזיק דין 3ין מפרסולין

 מפסיעה דין סטין סס ר5סוגיס ועוד כ גז 3"מ 3תוס' עוד ועיי הרמ3"ס, על סם מולק נהטגותוהר5נ"ד
 זס חיוך עליו קhh (3"( פסיעס, מחיוך 5ף גתמעטס טומרים ממיונו סגתמעטס וקרקע מ,יק,כדין

 p~g קכו ס"ק סטיך Dlnh עיקר, סכן סס רמש rtut 5', דעק מ סעי' סו סי' סולע וכזפפפירוס.

 חולקים. ר5סוניס סרור לע"פכסרמכ"ס
 סנגלל מכיון כת3 5ס סי' גתי3ות )מסוככ וממגיס גרמי. מדין טמייכ כמרכס"מ כמב סרמכ"סוכדעת
 לג'ק. גרמי 510 סרי ונ35ד, המירס כלי סדכר ונסקר ממקרקע 5חריותס 5ת ס3עליס סילקוסמירתו
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קמוממותת

o)nb'ם"ך עי oc הרמ3'יס כונת טלין 
 ממזי"

 מסכרך 3זה לחייכו טים הו6 מזיק כמו hib סו6, ממם
 סמיוכו טס, סכירות ~5rh 61כן כו, סי' ומ"צ יז 16ה פסמיס קו3ן,מעוריס ועי' הכתום. רי13י 3ל6טפילו

 ול6 קותה, סקי3ל כמו הטמירה אתוס O'bP35 למחזירה וגתמייכ לטמור טקי3ל מטוס ה351פטיעה
 6ל6 כמזיק, טהפוסע מכיון פסיעה, ממיש 1ל6 המומר ח?3י מסדר h~b סמירה ממי31 קרקענתמעטה
oh~Dlh) 05 5כל פוטרו, ס6וגס עליס oh~h) נפטר. קינו כפסיעס 
 מהקרקע מטוס 61כידה 3גגיכה להתמייכ כמומר הו6 ם"ין D"Db הרמיקס לדעת כיה, 3טוכרולפי"(

 להחזירה סגתתיי3 מטוס 5ו גרמי, טל מזיק מדין הו6 חיים כסמירתו פצע 5ס מ"מ מטמירה,גתמעטה
 מל הסומר פטור ודעימיה הר36'יד לדעת 6כל הנ"ל. ה5חרוגיס ס3י6רו וכפי onib, טקי3ל כמולהעליס
 כפסיעה. 35דה 05 גסהקרקע
 חברת ניתקה מכך וכתוללה סחטמל חמנוגות 5ת סי% טל5 על הסוכר 5ת ת31ע טהמסכיר דירן31גידון
 טילם ~hb טוען והחוכר מועד, מבעוד כך על האוכר 5ת והזהיר הכע והמסביר לדית, הורס 5תהמטם)
 "6חריס ר5ה ול5 זמן כ16ת1 מהבית סי65 מסוס ינותק סה(רס לו nDt*h היה ול6 כסף, לו היה סל6ממוס
 הסיכה 05 גס מחסכה, ומתוך כזדון געסס המסמל להכרת התמ"ס ס5י נראה כך, 05 כמסמל,יסתמטו
 לסלס הסוכר מייכ הרמ3"ס דעת טלפי "16ג0", כגדר ול6 3גדר,"פטיעה" כודאי 1(ס כסף, מוסרהיתה
 דעת לפי 5ך סנת63ר. וכמו "קיבל, כמו להחזיר סהתמיי3 מטוס 15 גרמי מדין 16 מהזיק, מס6ת

 יכול המומ(ק ר6טוגיס, 3ד3ר טגמלקו וכיון כקרקע. חמירה ם6ין משוס ספמע 6עייפ לחייכו 5יןהר5נ"ד
 )י. קיםלזמר
 חוכו 6ת מלס hS 06 המסמל 6ת לנתק רטטי יהיה טהממכיר במוזה הקהיר ט3י דידן בנידון5מנס
 ל5 סטוכר oh סמטמל 5ת ינתק מהמסכיר 63ופן גס הטכ(רות "ת לבלס התמיינו ס3' כקמרלמסמל,
 לל5 גס הסנה סוף עד המכירות מל61 6ת לטלס כי תעל סמסכיר קודק כן, 6ס התסמל, עכוריסקס
 3', מל 3)יקיס p'rnnc כיון המוחזק, hto 6י הרי שממשקת, וגחון בספק מיה הדבר eh 51פילומסמל,

 ג. 16ת להלןועי'

nhr.ה6רגוגה מו3 6ת הטוכריס צילמו ל6 ט5ס ואילך טה "מ' תטס"1( )3ייכ טמו5ל" "ויען עי' ועוד  
 6ת סיטלמו עד השית מכירות דמי לטלס המוכרים מיי3יס לדירה; ממיס 6ת העיריה גיהקס כךומממת
 הבית מיתוקן עד ממטיכם עדיין טהטכירות השית, 6ת להסכיר סממכיר ויוכל המיס, וימוכרה5רגוגס
 חוכות תטלוס 5י מחמת ל5מריס להחכירו לספסרותו טלין (מן לכל ל5מריס, להמכירו ראוילהיותו
 טי6. עמ' עיי"ט המוכרים. מקד טיירות כהמסך 3(ס D'ht1 5גולעיריה,
 חכית כיון השית, סל המי15גייס שקירות חגותקו ה6זעקס סל המחמל כמוטי גזקיס ibD 6י חתו3ע מה6מנס
 ול6 הי6 כאונס טוה המי15גייס, שקירותיו ינזק סל6 הבית סמיקת על 3' 5ת לחיים 6ין מסמירה,נתמעט
כפסיעס.
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 ירושלים - דיןפכקיקמר

 5ין לסטה מייכ, 5ס כפסיעתו ג,ק וגרס טפטע כיח הסוכר 5ס ר6טוגיס סנמ)קו הנתכדר מכיוןב.
h'itbלס51י6 יכול 6יגו ו3עסייכ כעס"כ, על מוטל סחיו3 וממילך מומזק, כטסו6 מתיקון דמי ממנו 
 ממסוכר.ה1651תי1

 נפק ממ,יק  05 ינפ"מ  כשוותן, כתטלוס 16 מפלוס "סורקת דיט 06  הפוסקים נמלקו 5'ק ") גזרו עלג.

 ע6. עמ' לעיל עיי כתסלוס, כמומזקדיגו

 הרי, מכני ממגו טכין עליו יוקח ידו טמתס רכל פסק עז סי' לרמכיין המיוחסות הרסנייך כטויתד.
IS'Dh1כל 15מר 5ני מסתמך מ"מ מתמייכ, % לקרוח יודע דכס6יגו ימר %טתימ5י hto~ ודקי הותם 
 וכו', וקרח יןע דמתס כיון מ,קס דידע דיופטר כיון ,וט' יודע סייגו לן לימך ומחן מתם ולמ"כקר6
 סלח נחמר 6גו 6ף 5מריס, קריחת על לסמוך להם דלין דכ.ון לקרות, סם יודעים המותמיס סכלדמזקה
 עד טתתס עריס טיט 5יינ )קרות יודע סוייגו לו מודה כססילוס Dhr'15 וכוי ועוד סקר16ה1. עדמתמוהו
hSn16סכל הסופר, על וסמך לקרותו מטס דל6 כיון בו קכתוכ מס ככל עתה 510 מתמייכ מיימ קר" 

 r'tnlp, על סה6מין מי סי6מר מס 3כל לסתמייכ כדעתו טמh~o hto 4 6חריס סל נקמנות עלהסומך
 סטר לענין ג מעיי מס סי' כסו'יע פסק וכן ע"כ. מיוכ. קותו ככל מייכ ה51 והרי וכו' דסליס טעמךוהיינו

 כתודה.  לעגין יג סעי' hD וסי' ידו,כמתימת

 למי הממון ממלק טסמכר לע"פ להעיד כסריס הגזכריס טקרו3י ט סעי' ל, סי' כסו"ע הרמסן פסקה.
 זה מטוס מעדות מבטלין 6ין מ"מ עגייס לקרוביו למ"כ סטתן D"Dbt ממון פינס טוס"ג למיידסירים
 פסו) לנוגע טקרוכ הריטכ"6 מטו' כסס י ס"ק סס"ך וכתב סעדות. פסעת גברת הג5ס סיס סל5מקמר
 ממצ"ח עי' כמגס עליו. מעיד 6יגו כממון זכי דקרוכו קכיון מ 16ת ית סי' סנסדרין b~lfn ועי'לעדות.
 כסר מיה כבעלס ד5טס טעמך ה6י 1% ד5י כחסת, ד"ס כ כמ סנסדרין רט"י עפ"י 6 סי' עדותהלי

 פירות, י6כל מלממר קטתו סג"מ למורגו הנחה ליס מטי סכעדותו D"~h לה)העיד
~"eh 

 דלחו כיון
 מי' ועי' סג"ל. כסטיך דל6 סג"ל, ט סעי' )ז סי' כטו'יע מסרמן'5 הוכימ וכן כסר, r"o קמססידלמורגו
  ווניטועות מ מייק סס תתס"מ ד, ס"ק )ז ס" מומים ועי' דנר.ו. h~oc כ סעי' "ס ס"ו"ע ניכיוןרעק"6
 ערתיטרלל

 סחי
 סל5 מכמר לג, סי' הכ"י סהני5 ומרית סנתיס, nprn פלץ כייכ  טמתירחור h'5o כ

 הכת ד)גכי הר6סונס מ5טהו לו טיט מתגו טל כתו ככתובת טמתס כעוכרך יד סי' יו"ט וסממתכממגי'5(,
 מקוס  16ת1  כפנסג  יירוטי  לענין (ol~h  תיעלת טיט  t"Dh  תתני טל סר6טתס מקסתו טהי5 כיון כסרה51
nrrnמב פי' יכיעייו  כנסיג  וככ"כ לסעיד, יכוליס דממיל5 הגבס דמט' ומה ככמוכה מוזכר זה 6ין 
 51ילך. מז 16ת כ"כ ז5'יל( סנרס"ר ולמוייר טמו6ל ר' מיי ועיי עת. סי' סמאל וגלמן כי, יוםיגייס

  לו  ייי מטוס מעגין לדון פסול טה61 סכורר כלפי כ' מטוען דירןוכנידון
~DtA)  

  "SD יי "%יפ' כלפי
 פסול חיגו סכע"ד טל קרוכ טל ונוגע עלמו, שכעייר  סל bb 5ך ה3עייד, סל  קרוב יל  מגש יריפכירר ייי לי יו  גם  לכורה פירס  יתן  טליי  ט6מיו גכוגיס סד3ליס היו 06 גס ועוד", ידו על מסרסקבלת
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 ססכי6 3מחג"6 ועי' %. 6ו כסוררות קמיו י,כס 6ס גפ"מ כל לקרוב-הנוגעכס6ין
 סרעקי"

 סג"ל
 לעיל. המוזכריםוכ6מרוניס

 טל הממרה 6י". rpnnrr ע"י מסרס ק3ל ה13רר כ6י% ltnha עגה סמ"ר דירן כנידון ק"ו, סל כגו כןוקש,
 הצורר, מל למסרה 6"' ל"מטפי קמר סטין 67131י 6י, טל קמיו ע"י ול6 כיהמ"ם ע"י % olrntoסכורר
 ל6דס י6ה זס מקין תלמידים, ממתגך ימיכם" "ר6ם מל מם31ל נמסרה hat)o %', להעיר ol~noוכקן

 oh )גס מתסיס 6יזו המטרם ותהיס סיסים, כורר 6יזס יפיס בורר, כלפי וסכל סקר דברי לכתובכמעמדו
 מתמת סי651יס כקלו ד3ריס כ36"ד. כקודט ממכסן כורר וקט טלו(, לסיגו כסף להרויח כדיממטרה
 מקיר? 3116י יקמרו מס כי מ"1, ס"ס למילל טרמיס כת"מ המתמ,ס 6דס סלידיו
 גלמן 6יגו סכר,ס דמעו ד3פסולין ממרדכי, מסכיך ?bt(1 סר"ם עפ"י 6 ס"ק כב סי' מטפט מער עי'י.

 3קרוכיס 36ל ורגיל, קרוב דגיגו 7nhs דוקך 011 גלמן, סכרזס ד6י"5 3פסולין 6כל ידע, סל6לזמר
 כסויית וכ"כ ל. סי' יוסף כסטרית וטכ"כ ידע, מל6 לומר גלמן הגו קרוץ "סו6 ידע מל6 וטוען 3הסורגיל

 eb בו, למזור 1ר51ס קרוב טהור ידע סל6 ה3עייד טוען ולמ"כ לדון עליו מקפלו כעו3דue 6 סי'סרמ3"ם
 מרס עליו ממרימין 5ו ימכע מפורסם סדרר 6ין ו6ס גלמן, מיגו 3הס רגיל מסוק 5ו מפורסמתקורכתס
 סדין. ויהכטל כקורכתס מכיר מיה מל6סתם
 המתימה לתרי לו מגודע לטעון גלמן סיגו נודפי מדיון, לפגז הבורר על מכירר סורס סכ' דידןוכנידון
 ומפורסמים ידועיס סד3ריס הרי נכון, זס Dh ממ"ג, 6',ןכי ממספ' מסרה ק3ל ססכורר סכוררותעל
 וכפי ;כהים, סד3ריס 5ין ו6ס סלו, מספסול ידע ט%  לומר  ;5מן 6יגו כוס 1631פן הכגרר, עודדסיכן
 DCO. וחילל לעז ה651ת כ6ן ים 6ז כיסלמה,

 גרפס 06 סתוכע, טענות על להסיט כדי זמן מנקם סגתכע 06 כ: סעי' טז סי' 3פו"ע הרמה פסקז.
 לממוכ כדי זמן ם5ריך לכיייד גרפס eh 36ל מיד, לסמים 51ריך ,מן לו גותגין 6ין רמייה %6 ם6יגול3יייד
 ע"כ. סיוריך. כפי זמן % גו"גין לנינו, טחינו דנריס על לנוולמוס

 "כמה 16תס כסע3רו וגס ככתב, טענותיו 6ת למכס כדי ימים מכמס יותר איקס ל6 עלמו 3י דידןו3גידון
 פלוגי, לתקריך עד לסגים סר51ה מס 6ת יגיס ל6 ם6ס והזהןרו נוספיס, ימיס כמה סכורר לו גתןימיסיי
 ר6ס )ולהבדיל, עלמו על 6ל6 למלין לו 6ין כן oh פדיון. טגטעגו הטענות עפ"י פס"ד ס3ורר יתן 6זכי

 רוויותיו 6ה לס3י6 ס,דמנות לו סיתם 6פר כע"ד ייסמע "ל6 440: עמ' )6וטולגגי( וגומל" דין -"בוררות
 11י'(. מזדמנות לגלל טל6 מיכר עמו מסמורות מסידות6ך

 מס: חו"מ מספט 16רמ כספר וכתב 3טליס. סדן דיגיו ללון סכר סגוטל ס: מעיי ט סי' 3טו"ע פסקח.
 הגיה מ65תי 6כן וז"ל: פ  יילי  פרושך  יפירייפ פטייכ DU"'  לתל תורות, כדיגי מכר מגוטליןהסיתר
  ימוימ  רגל  כיפור  יכר ליטול ומתירו וז"ל: סר3ס, מידוסיס כו וים כדפוס 61יג1 לי חים ס5רוךכמרדכי
  מתרומת  פכרן  גומען  לכינים  יפילן  ס%ופ פריפרי  פיריין  כר,יתי.בן,י  מירה  טים 6דס לכלוס"ס
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 ירושלים - דיןפסקיקמו

 6מת. נ6מירה למ3יגיס % 6כלהלטכס
 וכי

 ("ל: עוד כה ומסייס ממט. סלמון זס קם סי' בסמ"ק 610
1"D~btסכינו טל6 כדומק סרב כוונת לייטב יוכל מעלתך מעתם ע"1 וכו'. פעמים כמס לזמר מ15ס 
 פריקה לג דף כ"מ ועיי ע"כ. וכו'. מהן סכר טיר5ס לתלות יוכל וכ(ס 6מת כטמירה ההלכההתלמידים
 כעלי לב על לדבר סקריך כזמנינו 61'יכ מפפריקה. יותר טוים ים דכטעינה htot כסכר, טעינה3מיגס

דיגיי
 מה חייך 6ז כפטיטות הפסק למס 6מר ומדיין כקורס  ו%ועגיס כליס היו וקילו כידוע, פעמיס כמה

 סיתר מחיגו ספיר 61"כ ממומרות, על דה61 כסכר מותר ספה 6מר כדרך סו6 06 כן 1ל6 כמיגס,6ני
 ע"כ. כן. דסכימי עניניםככמה

 למלמד טומר 6מד 06 מסריס: כטס סמו סי' כ"מ מרדכי tngD 6 סעי' מלס סי' 3"1"ע סרמ"6 כתבט.
 D~a דל6 כיון כמרדכי ועיי"ט כמריס. טגותגיס מה כפי לו לית. סריך סכירות, % ק5כ 1ל6 כגי עטלמוד
 דייגי, טוי פרק כתובות והריין קכס סי' מיד כתמוכה סר:וכיי6 וכ"כ כרסות. טל6 מכירו לטדסמיורד
 )ענין הנוגע 6הת ע5ס מ"6: סוף מייס לספן מסד כלסכת וכתב ד. סע.' רסד סי' כטובע הרמ"חוכ"פ
 עמו יקלוט כסכר, פעולם ot'h לו סיערה 6מר )6דס טקכקט 6דס סכל מכיר, סכר ועוסק מלליסור
 נממוגו נדו) ותרן )סיגת ירסס )6 6ס "כיר טכר pct~f מלן nttk~s מ6ד ע%) ד6)"ה גתמי)ס,המקם
 יס הפעולה ס6מר מ6ד 1מ15י סגם נכל פעולת למקות ס6דס י5טרך, רוב עפ"י דסל6 מספק, מן ל65תכדי
 6ך מסגי מן נגזל טסם כגפפו מוסד 6מד כל ולכטיפרדו סמ"ר מייחס כענין וה3עס"כ הקומן כיןויכומ
 כמנהג סו6 ומדיגך כיניסס, מרי3ס ג"כ יט 1לפעמיס טלס כלך לו סומל קינו 6כל עמו לריב ר51סט6יגו
 טלן כסס התורה מן זה עכור 'h~p מוס 6חת פרוטם 6פי% % יפמות 061 ומזמן, סמקוס לפיסמדינס
 ל65ת יר5ס 06 וכע"כ עגיגס, לפי ופעולם פעולם ככל למדיגה מגסג 6ת לידע יוכל ומי טכיר, סכרועוסק
 מ6ד, קטס ג"כ 11ה ר51ס, טסו6 מס כפי מלטכס לסכעל לכתן תמיד מוכרם יסים סקפוק כלי חונםידי
 6( כי עי"ז, % יוזיל מלטכס סכעל וגס ספק, כל מידי 1י65 כתמי)ס עמו יק15כ יד"ס ל65ת סרוקהע"כ

 טכיר סכר ועוסק 5fA מטם מלכד ד6ל"ה כן עטה כודרי -"מ טסות מי וכפרט לשמר, ליחן כידוהכרירה
 ממפן עכ"ל לותו. גזל טהת"מ יקמר סה6ומן ר15ג1, כפי חומן נותן סוייגו עי"ז הטס מילול מ6דמלוי
מייס.
 "ומלכד מכיר", טכר ועומק גזלן כסס מתורס מן זס עמור יקרך מזה 6מת, פרוטס 1b'eh לו יפמות'י6ס
 ססס"1 מילל מ6ד מלוי סכיר, טכר ועוטק גזלמטס

מסקנה
 1608, בסך שכ"ד עבור שנותר החוב ב. בתוקפו. בצלים, עליו D~tW שכ' השגירות חובא.

 30 בתוך כן לעשות ועליו והמיס, הארנונה חוב את לשדר השוכר הודאת מתקבלת ג.בתוקפו.

 נדחות. התביערוש שאר ד.יום.
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