
אממונות

 ירושלים דיןבית
 יוחשין ולנידוני משטת~ים

 בישיבה עבודה שכר חובתביעת
 העמותהמחברי

 -עא 1676 מס' ממונותתיק

  הדיוןנושני

 העמותה מחברי אחד הישיבה. עמותת מחברי ב' בישיבת שעבד עבודה שכר תובע א'הרב
 ענין שום לו אין אר הרשויות, כלפי רשמית מבחינה עמותה כחבר אלא משמש שאינוהשיב
 משום אליו, קשורה אינה רוחנית ולא כספית לא החלטה ושום בישיבה, הנעשה עםוזיקה
 בישיבה. לנעשה שנוגע מה בכל החלטה לשום שותף ולא מודעשאינו
 השיבו ואחרים זויפה, וחתימתו בעמותה, חבר היותו על חתם שלא כתב בעמותה אחרחבר

 ולכן להשפעתם, נתון המקומי שביה"ד משיב א' הרב אך שבעירם, בביה"ד לדוןשברצונם
 בזבל"א. לדוןזכותו

 לדיוןהשאלות

 עמותה. חברי של דינםא.

 חבר נחשב דיניהם לפי האם העמותה, לעניני זיקה כל לו תהיה שלא אתו שהוסכם מיב.
בעמותה.

 כל לו תהיה שלא השותפים יתר עם שהוסכם לטעון נאמן האם שותפות, שטר על שחתום מיג.
 השותפות. לעניניזיקה
 הדיון. מקום על שחלוקים דין כשבעלי זבל"אד.

תשובה

 לכמון יס ע"כ דיגיסס, עפ"י מנפטי מסמך סו5 סעמותס סכרי סתומים מעליו סעמותס טתקגון ניוןא.
 עמותם סקממ מעמותות מזק DDt"' קמט עמ' י כרך ירוסליס פס"ד ועי' דיגיסס. עפ"י ומסותו 5IDplnת



 ירושלים - דיןפסקי

 3רטויות סעמותס וריסוס מכריה, )כין סעמותס סכין מוזם כדין hto סעמותס ותקנון סתחגדותמסוום
 מכרי טל ודיגם סעמותס, כעגיגי ולסכם מכחן )עסוק סתמייכות ליקירת כקנין סמגסג מ5דנמט3

 "טר טל תוקף לוס ים דיניהם אעפ"י ומקמר עיי"". כטותפיס, וגס כ6פוטרופמיס גס הו6העמותם
 סי' 3טו"ע סרמ"6 פסק סרי קנין מסוכה 6יגס 6ס ו6ף מסיטומתח, גרע דל6 קנין, סי6 עליוסמתימס

 קנין, 5ריכס 6ין דטותפות המסריס כטס תרסג סי' וכ"כ קעו סי' כיק ממרדכי כדעת ג סעי'קעו
 6סדדי מתמתני כמו סו6 סט1תפות דקירות ג חות כן סעור  לרריי טיעוריס 3קוגטרסי כתב כוסוססכרח
 עיייש. קגין, כ)6 כעלמך כדבור הטותפותונקנס
 מוסד 5יגנס h'ot ספוסקיס כטס טס ירוסליס כפס"ד סוכך כעמותם, סרסומה לתלמידיס קדוססויטיכה

 ססקדט, ע) 61פוטרופסיס כגזכריס דינם חותה סמנס)ת וההגסלס ה5יכור, נמלת h~h סה61 מי טלפרטי
 וכל סרטייס, כמפיס ht'(o מקדט סינס סעמותס טנכסי מכיון דבר )כל מלכתי תוקף ררותוסמלטותיהס

 ל6סיפה ורק סקדט, כנכסי כמכר מקמט וסגכחי ס~יכור, נמלת h~b הפרט גמלת חיגו סקדס סלמוסד
 והלכתי. מוקי תוקף ים סעמותס טלמכללית

 סטריס מכריס  מינוי ע"י כעמותה טליטתו 6ת סכטימ העמותה מייסד 06 טכס טס ירוטליס פס"ד ע"ב.
 סעמותס מייסד רטטי סמוק לסי כסרי פיקטיבית, סעמותס טל היותם על הוכמס מסווה (ס 6יןלמרותו
 רוב יקירת כדי עד 6מד מקול יותר יט מעמותה כלמייסד כתקנון יקבע ah כעמותם טליטתו 6תלהכטימ
 סעמותס גמגמת כ(ס טכמקרה לומר מדעת ע) יעלס וכי )עמדתו, כניגוד ממלטה קבלת מלפטרטחינו

 ט) כדרך 3עמ1תס סמ)ט1ת סתק3)1 חס גס כך )מרותו. מסריס h(otr )ו כט~ירף ה"מכפיקטיבית?

 טמרי כפיקטיבית, סעמותס ט) סיותה על מ5כיע (ס חין כללית, "סיפה ככינוס ו)6 ממכריסממתמת
 יל  כררך כשלמיס לעכל  ניען כלויס OD'Dh  לסוס כמקוס כי o)t)pns לקצוע לעמותה מטפסרהמוק
 עיי"ט. סעמותה, חכרי כלסמתמת
 מ3ר לסיות יכו) 5עו , העמותס )עניני זיקם כ) )1 תסיס ט)5 6תו סוסכם  05 דעיסס טלפי נר5ס5מגמ

 פיקטיכית. חררות (1 כיכעמותס,
 כל )ו תסיס )6 מסמותמיס ט6מד סמונה על סתתימס טרם פה כעל כססכם כיניסם הסומפין מסכימוג.

 3מוזס נכתב לח OfO טסססכס כיון חך טכממון, תנקי ככל תקף טסססכס פסוס הטותפות, לעניני(יקם
 סרטיה. מוכם תסיס עליו כענין ויכומ יריה 6ס 6מר, 3טטר16
 סמס"כ ס 16ת טו סי' סנסדרין סמזו"ח מא"כ ט( עמי ט וכרך קעכ עמ' ( כרך ירוט)יס פס"ד ע"ד.

 וקין סמלוס, סכירר מ16ת1 קטן blo 6פיפ מעיר כחותה 6הר בי"ד לברור יכו) דסלוה מסמ"ג כטססטור
 פסק וכן ע"כ. זכל"6. לתכוע המלוס יכול ודקי 6כל ז3ל"6, תובע סמלוס חין 6ס ר") )כופו, יכו)סמלוס

 וקין כזכל"6 דוקק טרו5ס )ומר יכול דין כע) טכ) ופשט ברור ג: סי' מ"כ מו"מ מטס חגרותכסויית
 לח כעיר קכועיס דייגים דחס מרמ"ח דכתה 601 מוממס. טסו6 6ף h"S1f כל6 )כי"ד צילך לכופויכולין



 6כ"ד סרב ט6ף מסעיר, מתמגיס טסיו נעיירות רק זס סיס בורר, b~h 013 לפגיסס לדון hS לזמריכול
 וכפרט מסעיר, סגתמנו קכועיס דייגים ליכ6 י6רק נגוף 6נל סקנ%סו. מלתר 1%פ1 יכול סיס גמילכדו
h1'htממס 6חד כטרו5ס ו%ן טכעיר, סרכגיס מכל מינוי 6ף סליכן רכגיס טל ומכורות 6טדות עגך 
 %תר כפגינו, טסוכ6 6תר כתיק b"w'St קרלין סגריי וכ"כ ע"כ. דוקק. h"S~f3 לילך מוכרתיןכזכל"6
h'3ocדברי 6ת b~trno ט) טזכוחו 

~stno 
utsn) זן% h")3fs סגרג"ק כתג 6, כג נסגסדרין סגמ' עפ"י 

 1"חייכיס דיגיס" כתי עוד יט ירוטלים טכעיס"ק ספק "6ין וכי 1כ1"', מומלפת תסhb 6 מתורס nhrrrכי
 ע"כ. נורר". הו6 מי 6ת )הודיע ונקסתיט כוכחה,לירון

 כן פיוס b"u'bt 6ליטינ סגרי"ט מרן ויכלחט"6 זחל, 1'1לטי וסגרנה סד6יי6 סגר"ע מ6ת כפס"ד6מגס
 נעיר, 6מר קנוע ניגד נכל למתדיין נמוכן תובע כענין פורסס( וסרס כגי102 מסי p~ns תטכיינמג"6
 דוקק לדון רולס וסגתנע עמו, טסיו מסיכות l~)DS  %ון  יורע סמכקט מניייד מון h"Ssr3,וטפילו
 סמץ'" דברי טלפי התובע וטען כי"ר,כקותו

 לדון (ל6 זכות )גת3ע 61ין כזכל"6, )דון לדרש זכותו סגייל
 - ר51ה 6גי פלוגי לכיייד לומר סגתכע טל ד,כותו מסוכר מסמ"ג לדעת "ומגס סדין: כפסק גכתכ טס,עמו

 ד6ף גרפס, 610, טבמר מבי"ד נפני %ון ולמכריתו )כופו התוכע כידי וקין -  "מת כעירכטסגיסס
  סדייגיס וגס למס 5ייתין סכע"ד וזכל"6, ט,בל"6 טמתוך 6תד % יצרור 6מד סכל סי6 וסיטר סטוכטסדרך
 יתרסס ל6 וסגתכע טכמקרס מ65מ ל6 מ"מ יג(, סי' סרמ"6 ורון (כרר קותו כזכות מספך 6מדכל

 דיין %רור מעריס סגת3ע 06 מס: כרמיך ועי' 6גי. ר51ס טי6מר עד כסוטים טיכפוסו 6מד, לולברור
 טסו6 כזלופן 61"כ ט%טס, טל ככיייד 1%ג1 סי6 דסכפיס סייגו גי. כפני לדון 16ת1 כופין סטן...הטינו
 h~5sr hS כפגי למתדיין טסירכ כוס נבך, סי6 זכותו ססמ"ג דעת סלפי מסויים, כחד כפגי )התדייןרולס
 טל סדין ונעלס סתונע. % מכמר סדין %יה מדיון 6ת ומעכירים 16ת1, וקונסים זכותו טמפסידמ65גו
 להפך % י( טסדיין סטועין מדעת מסרי "על ככרוכי6 5עק דסגסדרין גפ"ג סר6"ס דסגס גר6ס,כ)"6
 % 06 ל,כות מכרך למ615 % תלילס עלמו מדיין כדין... ל6 6טר וכו' כמקומו ועומד סבירר 16ת1כזכות
 61"כ דייגיס דיגי כל לסס יט טסנורריס ס6ע"פ ד 16ת יג סי' נערוס"ט ועיי ברור...". דין )1טיר6ס
 מציע 6מד סכל נסגו ככר מ"מ מכירו, PS"1 כל6 טלו כורר לפגי טעג1תיו לס5יע כע"ד לכללסור

 סגי עליסס קכל1 כקילו סוס סו6 כן וסמגסג כן עוטים ס5דדיס טטגי וכיון טלו, סנורר )פגיטענותיו
 טומע 6מד סכל טגוסגיס מס לפי sr("h טע;ין יו65 ולפי"ז ע"כ. ליסור. כ,ס וקין זה שפן ע)ס5דייס
 כעיקר יו65 מסדין ;מ65 סרי כו, טכמר ס5ד 6ת לזכות כמעונין לענין וגכגם מכירו כפזי סל6 ס5דטעטת
 רולס וסתוכע טלוטס DS(' לסתדיין ר51ה סגתכם ט6ס מטוס סרי 011 כיגיהס, המכריע סטליטיע"י

 6ין וח"כ סתוכע, טכמר סדיין לפגי DtDI~S מנתבע 6ת %וף כפטר 6י 1%"ע 6ז כי 6מד, כפגילסחדיין
 רע סי5 נדל"ן  %ון סתוכע  ט1כות  Ip'Dt1  or צלוית טל כי"ר  פגי על כחמור סמנסג לפי זכל"6למעדיף

ohכלל. זס נפגי ט% זס ס5דדיס 6ת טומעיס טלין דין בית וכמו  שרין  כעייר  ייריוו לסעמידס יכול 
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ע"כ.

החלטה

 הנתבעים. מרשימת ג' הרב את למחוק ישא.

 הדין. כעיקר לדון שכשריס באופן בזבל"א לדון הצדדים עלב.




