
אממתות

 ירושלים דיןבית
 ולבירור משמת~ים

 יוחסיי
 בישיבה לר"מ שכרהפחתת
 -עא ס69ן מס'  ממתותתיק

 הדיוןנושעו

 הנהלת לו הודיעה הרביעית השנה בתום שנים, ארבע כמשר ב' ישיבת כראש שימש א'הרב
 לו הפחיתו הקודמת שבשנה )אחרי משכרו חלק הבאה בשנה להפחית נאלצת שהיאהישיבה
 כהודעת שהיא עבודה תנאי הרעת בכך ראה א' הרב וקבל(. סבר שאז אלא הקודם, משכרוחלק

 תחשיב )לפי עבודה שנות ארבע עבור פיצויים ותובע מהישיבה, פרישתו על והודיעפיטורין,
 משכר גם מורכב היה ששכרו ומכיון האחרונות, שנים בשלוש חדשית משכורת שלממוצע
 שלימה שנה עבור עבודה שכר וכן רשמי(, הבלחי כשכר גם להתחשב מבקש הוא רשמי,בלתי
 למצוא באפשרותו היה לא כשכבר הלימודים שנת בסוף לו נמסרה הפיטורין שהודעתמכיון
 הקרובה. לשנה חילופי עבודהמקום

 יצא א' שהרב בגלל יומית npw שכר כגובה היתה השכר שהפחתת משיכה ב' ישיבתהנהלת
 מכחיש. א' הרב אתו. שסוכם הזמן לפני npw מהישיבה יוםכל
 הישיבה הנהלת אך וביגוד, הבראה כמו לו, שולמו שלא חוקיים שכר תנאי עוד תובע א'הרב

 ניסן, בחדשים גדולה יותר חופשה קבל זה ובמקום אלו הטבות לשלם אצלם נהוג שלאמשיבה
 לרמי"ם. אלו הטבות שילם לא בעבר ישיבה שניהל עצמו הוא שגם הודה א' הרב ותשרי.אב
 תלוש, ללא מהשכר חלק לו ששילמה הישיבה הנהלת לו שגרמה נזק על א' הרב תובעעוד

 הרשמי. השכר לפי רק מקבל אבטלה קיצבת שמקבלועכשיו

 פשרה של דיןפסק

 חישוב לפי חדשים, שני של שכר בגובה פיצויים א' להרב לשלם הישיבה הנהלת עלכפשרה,
 נדחות. התביעות שאר רשמי. הבלתי השכר כולל האחרונות, השגים השלוש שלממוצע

 יגר שמואל)-( הייזלר אהרן מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(
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 לדיוןהשאלות

 שכר. הפחתת בגלל העובד פיטוריא.

 ר"מ. בעבודת פיטורין הודעת זמןב.

 בישיבות. נהוגים שאינם שכר תנאיג.

 פיצויים. לענין רשמי בלתי שכרד.

תשובה

 כהפרת הדהר טגמט3 פרוט גר6ה 3יגיסס, סמוסכס עפ"י מפועל סל מסכר תגלי 6ת 3עסיי3 ספר ehא.
 סקס) "157 מס 36) קם: סי' יקיר ממות סכתה וכמו )מ. סי' לריס" ")3 כת3 וכן וכפיטורין,המכס
 סיס וכרר סתס ק3לוסו רק גט3עו ל6 וטפילו ידמוסו, סל6 לו גט3עו טמרי ככומס טלין נ"ל סיפוקו,למעט
 n"ss סטגיגו וכמו סתהתוגס, על ידו 3עה"3 חזרת זס 1631פן עיי"ט. לפיפס, וכו' מקודם ק5ו3 סכר%
 3: עז וטס סתהתוגס. על ידו 13 מ11ר 3עס"3 06 סתתתונה, על ידם 3סן ומזרו ס6ומגין 6ת מסוכר 3עם
 עורס ריקן, לכ6 טעון 630 דומם 6יגו b3h מפלס, פכרן למן עותן וכו' ohlJn מ165 1ל6 ממריסמלכו
 3טל. ליוסדמלנוכס
 ס3יp"D 6 פלג סי' לטו"ע סגולם 7633 51ייל: סגרכי"ל wp 1rrtnhbn' עמ' 1 כרך ירוטליס 3פס"ןב.
 לס51י16 יכול 6יגו ממנו, ט31 מ65 סטנה 31תוך לסנס לכנו מלמד ט"כר מי סר6"ט הטוסות 3ססמשי
 כל % לסלם קריך 3עסיי3 3ו מזר 061 3ס, פוסע 6יגו 06 המללכתו טהתמיל כיון ומט תוך ידומתמת
 מפני סר6טון מסלקין ממנו טו3 6מר וכ6 לתיגוקומ מלמד כ6ן ים 06 ים: סעי' רמה סי' והיו"דסכרו.
 טו3 ס%מד 6חר כט63 מלמד מיה סכ3ר ס6ף מכלן לדקדק דגר6ס מיי 3גי 3טס ס3י6 ו3פה"טמסני,
 יכול ס,מן כגמר ד6י)1 סר6סון, 6ת מסלקין מזמן כתוך 6פי% מסמע ולכ6ורס סר6סון. מסלקיןממנו
 ריכול דפסק הטו"ע ד)עולס וגרילה סר6"ט. כדברי סל6 וזס ממגו, טוב טסטני טעם 3לי 6ף לסלק3עס"כ
 סמת6יס מלמד לקבל 5ריכיס דודניי ת"ת, פסלי דין סו6 ממגו טו3 הסגי 6ס סר6סון 6ת לסלק3עס"3
 "מטקס )oh 6 הסכירות טל הזמן נתוך )סלק יכו) hv'1 סכירות גס)' מיירי הרק"ם 36) )תלמידים,יותר
 מסלס.סכרו
 3עס"3 רפות מזמן תהילת ס3כל עכטיו דגוסגין י3 ס"ק 35י עטרת 3טס 1 ס"ק סלג סי' כפת"חוכתר
 06 ממדינה מגסיו לפי 6מגס ל6, ותו פייר ר"מ עד הקין וכימי חסון ר"מ עד המורף בימי ר"ת, עד)הזור
 95 עמ' ימ כרך פד"ר ועי' ע"כ. הסגה. סוף עד ממכורתו לו לסלס חייב ססנס כ6מ5ע מלמדפיטר

61ילך.



 1ממתות

 3ין לפני לו טגמסר כל עסקינן ט3יסיכס כיון תמת, תודת כמסלך  לו ומטרי  טססורען  דירןיכ;ירין
 כ,מן. לסודעס נהטכסזמניס

 "5ל1 טממקנל מי וכל סמזיגס, מוקי לפי סל6 סלו סעונויס וכויות כענין ס;1סג מסויים מקטורג.
 56ל0. קובע 6יגו מכללי טסמגהג עז סי' ח"6 מו"מ מטס nilahs כתב כ3ר כן, דעת על נכנסלע13דס
 טל מגסג 3תר לדיזל דים כלוס, 6יגו טעגס, כל6 גס ממלקין ססס גויס סל ספר 3תי מנסג Dh ד6ף11"ל:
 יסי3י דל6 כסיגי הככל יוסף 6'יר סמקכל פרק ריס כ"מ מגמי ור6יס סמדיגס. ממגסג יזהר זסמקוס
 מטמע מינים. גמרינן ול6 סו6, יפס עין דיסי3 6י;ס 6יכ6 ד6י ומטני גסיימ. למטי ופריך ל6רים6.תי3ג6
 ס6יט גס ד6ס ליחן, מחוייב עלמו סו6 36ל מינים גמרינן ל6 ושמריסדרק

~ro 
 מו"ל ליתן, מתוייר 6י;ו

 לומר 61ין כסתמך. 6הר D'~h כסיקמ 16 זס 63ריס 6ף כו למ,ור מיכול מהויי3 61יג1 סו6 ימס דעיןלזמר
 ליתן ט% מעיר מגסג עליו ק3ל 1ל6 כרנתן לכן כתכן, למלוק קריך סיס סדין דמן מטוס ט6גידסתס
 ומן כל סדין מעיקר ממוייכ 6יגו 3ת3ן לה"ק חל6 סנסגו זו כעיר דס6 טעם, סוס לוס דלין ליתן,ממגייר
 מיסג יגד טס61 6ף וס 6ים מכי מסגי לכד זס 6יט טל מנסג ד6ף מטמע לכן סמגסג. סיפוך מיתנוטל6

 לפטר טמגסגס כמקוס מלמדים פטורי כענין 61ילך יט 16ת יט סי' סלמס כברכת וכ"כ ע"כ.סמדינס.
 מתנה תכלל זס 61ין קייס, 1תג6ס כוס כענין לסתנ1ת ס6פטר פכך, 15רך סמנס)יס כטיר16 מזמן3ת1ך
 רכג. עמ' ז כרך ירומליס פס"ד ועי' כתורס. מכתובע"מ
 רטבי % לסכר תלוט עם רסמי סכר 3ין לפי5וייס 16 לפנסים מסכר s~ctn לענין סנדל כל טלין נר6סד.
 6ל1. לעגיגיס לסכר גמטכ רטמי ל6 טכר וגס תלוט,כלי

 לוין. דובאברהם

ב

התביעות

 מהעבודה. שפוטר כמי דינו שלטענתו מביון עבודה, שנות 4 עבור פיטורים פיצוייא.

 ר17מי. הלא החלק את גם כולל פיצויים לענין המחושב העבודה שכרב.

 נמסרה השכר( הפחתת )הודעת הפיטורין שהודעת מכיון נוספת שנה של עבודה שכרג.
באיחור.

 עבודתו. בשנות לו שולמו שלא וביגוד הבראה דמיד.

 אבטלה. בדמי זה על להינות כדי שקבל רשמי הבלחי השכר על למפרע הצהרהה.
 הסכמתו. ללא הרביעית השגה בתחילת ממנו שהופחת השכר את לו להחזיר1.
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 אלול. בר"ח לעבוד שהפסיק אע"פ האחרון אוגוסט משכורת מלוא את לו לשלםז.

תשובה

 כתג6י סרעס סכל 3מנסג מקורל הרי המורע 6ת פיטר ס)6 סגמכע טטוען ומס מק31לת, ת3יעתוא.
 כפעויי הגת3ע מייד ולכן עמודתו תגלי סורעו כניד"ד והרי הפי15ייס, מו3 לענין כפיטורים סויסע3ודס
 סהופמת ומה סתג"יס "סורעו מכחיס ססנת3ע מכיון 6ך כמקוס. ע13דת1 טנ1ת 6ר3ע )כ)פיטורים
 וסתו3ע  יותר, שיירשת  ביעי  שעבורי ית יעור  טליתוכע,  סיבורם  ביעות  כינוי 3גל) (ס היסהסכר
 מודם כמהלך סיתם וססרעה 33י"ס, 1ל6 קטגס 3יסיכס טמדוכר מטוס ושמכחיטו,
 3ל3ד. מדסייס OSUS פי5וייס "יטלס סטרם סדין 3ית מ5יעתמוז,

 רסמי. הל6 הסכר ע) oa למטם יט הפי5וייס "6ת פטוט גר6סכ.
 סעי' 8 מס' 3גספמיס הפועלים מספט כספר סכתם וכפי ספועליס מגסג 3כך יט ספי15ייס גססוממיטוס

 סכרו יתוטכ ס6מרון סכרו הוקטן ממנה כתו65ס 6טר העודד סל כסכרו קכועס ספמתס חלס ohtטז
 סיגוי ח) וכמ651ס כתפקידו ומהותי יסודי טינוי יט 061 ימסי, כזיופן ע3ודמו מתקופות 6ממ לכלס6מרון
 ימסי. 63ופן עתודתו מתקופות 6מת לכל הלחרון סכרו ייחסת מדמעותי,כ16פן
 רסמי. niso~ מסכר כולל עמודתו, סגות 6ר3ע ט) ממוקע לפי פי15ייס הגת3ע יפלס 3גיד"ד גסולכן
 סטה עכור סכר לטלס הגת3ע טעל כפטרה גר6ס ולכן ולכרן, )כ6ן 5דדיס h~wt5a ס36"ד כת3 כ3רג.

 סמדסה. ספגה סלמדטיס
 זה כ) 610, ממייכ ומגסג ו3יטד, ה3ר6ס דמי )פנה 6מת מקרל ק13ע עומד טכל 63ר"י כיוס הנסוגד.

 לתבוע 'כול 6יגו 6לו, תנ6יס טלין זס כמקוס מסמנסג יודע סע31ד oh 6כל כסתמך, 6ו כמפורסג6מר
,nhrסמגסג דעת על ס13ד6י ofo 66יגס סמררי מסמיגזר חיגוכייס מוסדות סרבה וכיוס נסכר, סו 
 %6 תנ6יס טילם %1 טנס 2ג כמטך מוסד טניסל עלמו על סעיד טסתוכע 31פרט 6לו, תנ6יסגותגיס
  נדמים. ות3יעמו כן, דעמ על ירד סנת3ע סל זה כמוסד לעבודה כטירד וכודויילעו3דיס,

 יתבע מסע3ודס כספורט ולמ"כ רסמי דלתי יסים מסתכר טמלק 3תג6י לעבוד נכנס טעו3ד  'תכן %ה.
 יסמינך כ,"ת י5סיר סנת3ע oh מסרי ממפסיד, דבריו כגיס 06 "פילו סטכר, כ) ע) למפרעהלהרה
 נדמית. (ו הכיעס )פיכך )כך, סהסכיס 5"ל ססתס ומן היום, עד ס5היר טל6 מס על3סליליס

 )מס וסר6ס סמל6כה וגתדלדלס כסלע 3ע5מו 3עה"כ טכר ה: סע" טל3 סי' התו"ע המחצר כמ13.
 כפי מסכרכס סמפמתו דעת על hih נתפייסתי hS לומר יכול קינו כדכריס ופייסוהו זועפים תניסכעסיה
 ד6ס ממלקין ויט סרס: עטינו. וכן טוכס סמל6כס כנעמס דעת על bSh פייסנוך )6 יקמרו טסםסגו),
 6יגו ופייסוסו דחזרו A"~h תרעומת 3)6 למזור יכו) ומיה כך hSh לכס נותן 6יגי כפירוט 6מרכעה"כ



הממתות

 ס16מגין. פרק כג"י ומקורו יקמר. כמו %6מתן
 וככר ססגס תמילת לקמר בו תור טכעס"כ מטוס מקודמת, כטגס כמו סכר לו מגיע )כ16רסונגיד"ד
 דוקק סיירי ססט1"ע 61ף מטקס, סכרו 'ssp 61ייכ תרעומת, עליו 4 יי וודויי מ%כס, תתילדסיתם

 כססיכמו דכגיד"ד לפטר 51"כ מייכ, קינו כסכר ק5י5ס על כמפורט סיכמו Dh 6כל כסתםטנתפייסו
 תרעומת סיט מקוס וכל דוריס, כתב ל ס"ק סלג כםי' סם"ך 5כ) ס5מרוגס, סק5י5ס מלס לספמיתמפורס
 תרעומת, עליי לו יט o)no נסתמלת מלטכס תמיכת סיתס כככר כגיד"ד וסרי סר6טונס, ספסיקסמלס
 דכק155 וס") סט"ך על מו)קיס י5 ס"ק וגתס"מ יכ ס"ק טס קנוס"מ 5כ) סר5טוגס. ספסיקס חלס61"כ
 סכ5 6כל כדכריס פיוס רק סיס סתס טכתכ: טס סרעק"5 כמי' וכיס ס5מרונס, ספסיקס מלסמפורס
 h~trn ועי' ס6מרונס. ספסיקס מלס מפורטת דכפסיקס רס"ל סרי יותר,, )יתן מפורט ליס כפסקתיירי
 כמס טסטעוסו סעכודס דכ5מ5ע טענם ויפילו טס 51ין סגיי, עפ"י סטיך יכרי דדמס )כ 5ות כג סי'כיק

 5ו פמת על כפירום ,)"ז מסכימו rh 6מגס ט,: סעי' טרד סי' מסלחן כערוך וכ"כ עיי"ט.סססכימו,
 יעסו )מ,ור יכhS~ 4 ונין לה,ור סיכלו כין סמל5כס כ5מ5ע כין המלטכס קודס כין חיקק 5יןסוספס
 ע"כ. כן. קמרו ס5דדיס "סני כיוןכדכריסס

 ויותר סגתכע. מן h'itoi 6"5 ומ"כ סספמתס על כמפורט דססכימו בי"ד כפגי סתוכע 5מר כגיד"דוסרי
 h~h כעס"כ על תרעומת לפוע) טים כיופן סר6טוגס לק5י5ס טמו,ר קמרו טל6 רכ6 כמיי סטה כתכמכך
 וממטיך סעוכד נתק 05 6כל מסכרו, לו "יפמיתו ממכיס ט6יגו דעתו וגיבס ספוע) מ5ד פיוס סיס05

 ססכיס מסתמל כככודתו וממטיך ריתק דכי1ן ד6מריגן כ,תרוגס, כעסת סימר כמו bSh % 6יןלעכור
 ספסיקס כפי )ו מגיע ו5"כ סדין לכיח סתוכע ט5מר כפי וססכיס טתק כגיד"ד 61"כ מטכרו. לולתמות

ס5מרוגס.
 התובע צודק לכאורה א"כ הלועזיים החודשים לפי לשלם וניניהם נהוג היה זה ובמוסד היותז.

 חודש בתוך זה חודש נסתיים הנידונה שבשנה אף על אוגוסט חודש כל על לשלם הנתבעשעל
 מר"ח שכר לו מגיע ולא חדשים, וחצי עשר אחד לערך רק זו בשנה עבד לא שבפועל ואףאלול,
 באמצע פיטורים כאן שהיו נמצא כפיטורים דינה השכר תנאי שהרעת דכיון י"ל מ"מאלול,
 הדעת אך עשר, השנים החודש את ולגמור להמשיך העובד רצה ההרעה לולי שהריהשנה,
 חדשה. לימודים שנת מתחילה שאז אלול ר"ח עד אלא שכר לו מגיע שלאנוטה

 טענה אינה ותשרי, ניסן אב, בחדשים גדולה חופשה קבל שהתובע בדיון הנתבע שטעןומה
 את לתובע להשלים צריך וא"כ אלו. מעין במוסדות המקובל עפ"י לעבודה נכנס כן דעתרעל
 אוגוסט. חודשכל

 המנהג, זמן כפי הוא הפיצויים תשלום שמועד לבו אל לשים התובע צריך הנ"ל גלואחרי
 כה סעי' 8 נספח הפועלים משפט בספר שהביא וכמו עובד-מעביד, יחסי ניתוק ביום הואוהמנהג
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 לד"ת, דין לבית באו וחובתו זכותו על ויכוח התנהל הצדדים שבין מאחר אך ג, סעי' 10ונספח
 הזה. במוסד הנהוג הקרוב החדשי התשלום ביום או הפס"ד קבלת ביום הוא התשלום מועדש"כ

 הייזלר. אהרןמרדכי

ג

 לדיוןשאלות

 בישיבות. נהיגים שאינם שכר תנאיא.

 הפיטררים. פיצרי שיעורב.
 התובע. פרטר האםג.

 התביעות. שארד.

תשובה

 כנדת נמחי05 למ"ק רו05 סטותפיס מן 61מד כז0 ג0ט כמ: 6ות 0ג0"ט קנז סי' נננ0ייג כמבא.
 onthn כטן כיגיסס מכריע דכר ים 6ס 06510, מעט כממילת ידו על מעכב וס6מד ומוקע,065100
 למעט סר051 לז0 % ו6ס עוסין וכיו"כ מעולס טמירת לעטות מג0ג ל0ס יט סכמו0ס 6גסיס 16טכוגס
 ע"כ. טומעין.065100
 16 עניים כ6גטיס סם דכווגמו וגר06 טכמו0ס, 6גסיס 16 טכוג0 6ות0 מג0ג כתר ד16ליגן מדבריומכו6ר
 ספכסג כוס  יפי 6זלינן 60וכלוסי0 סוגי נין כסס טוגת ס0גמסג טונים נעגיגיס סיס ו6%ור0עטיריס,
 51גני  סכמויס. 3,נסים 6ו הכינס כייתם 6י  1nbs  oon  רסני  פרפריו  ותויכן  ~rroolnt.  "6גטיס56ל

o't)h""ט% סי' כפת"ט 0וכ6 קו סי' יקיר מות כטונת ג"כ כתב טכמו0ס p"D 6 ד6זלינן מהרתת לגצי  
 סיסינס 6ת למייכ 6ין כגיד"ד o~o ולפית סכגה"ג. כרכרי 0י6 0י6 ולכ6ורס סכערכס, 6נסיס משגכתר

 ניפיכות. (~OtAt  ס6עמנתג6יס
 ו6ף פיעליס,  סכירות דיגי נכל ג0ט סכן 0פי5וייס מזק פרטי מליס כז0 סגה , הפי5וייס טנ0  נעגיןב.

  נוסגימ  פימוריס כפעויי מ"מ כמטי, סגיוגימ סס%י6ליות ס1כוית כל 6ת לתת  נוסגיס  סייןכמסימות
 דיגי כסלת  לרון  רין כתי (1AO ר13מנגו ט מערס פי'1 יכירות כפאתית כתכ יכנר סתוי פרטי ככלכילם
  רכרנרימ נר6ס  ילבן  ומיסיף מוסג,  מפיס סחיך עפ"י  לדין  מסיי ריס יכתכ סמריגס, תיקי עס"ימגיגית
 ע"כ. סתוי. עפ"י יל6 ר"ת עפ"י  לדין יט סכיחיסי6ינמ
 תלויית  מעכורס 6ו תלויית לעכירס מקס מענירס עינד עכר ג6מר: פייוריס פעויי  לחיץ דיכתסנס



 ןממונות

 ימסי 3ח1פן פיטוריו ער3 טכרו לפי סע13דס מתקופות 6חת כל לגבי מקמרון סכרו ימט3 מלחסלע13דס
 ספי5וייס. דמי מיט31 לענין נוסגיס סכך ל' נודע מעטיתי ומבירור ע13דתו", טל סמ)קיותלמידת
 ע3ד הרח"וגה טכטגס דסייגו כמטרה, כחמו( מטינוי ג3ע התוצע טל טכרו כטכה "ס"יגוייס כגיך"ןע"כ

 ס"מרון "כרו לפי ססי15ייס סיעור 6ת למטר ים כסתחם, גדלם וממכורתו טלס יוס עמד 61מ"כ יוםמ5י
 מטרתו. מחקיות לפי טנס3כל
 טע3ד כפי סעכודס טעות חת מיטב hSh סתו3ע, טל סעכודס תנקי 6ת תרע hSt סמע3יד סכחטתולקור
 טעם טעה טוען רק (1 עוכדס מכמיט חינו והתודע סומן, לפגי טעה סיסי3ס 6ת לעזוז טגסג "מריכפועל
 3ספמתת כרוך ט(ס סרי לו קיטרו eh 61ף רצות, לוה טנתנס מכמיטס סיטיכס וסגהלת כרמות,קורס
 מהפי15ייס, כממלית ולתת לפטר יט לכן סתו3ע, תנחי חת מרעו eb להסתפק טיט סרי מסתקס,הסכר
 כלכד. טנתייס עכורדפיינו
 גוכעיס ומכחן כפיטוריס, מטורה 6לו תנ6יס ושרעב טכרו, תגחי 6ת מרעו סגתכעיס סתוכע לדבריג.
 מחומרת. סודעס עק3 סכר תביעת 2. פיט1ריס. פי15יי נ. תביעותיו:"חי
bShטספסיק מכך ג3עס הטכר וספמתת חותו פיטרו ל6 מס סגתכעיס טלד3רי מטוס 3זס לדון טיט 
 ט6מרו 6לס סס טענתו למרות עבודתו, לטעות 3סת6ס מסכר "ת % ספמיתו ולכן irr~nh לע3ודסלמגיע
 למה"צ. ל3ו6 קריך טחינולו
h~hדיש לי 3רורס לח (ו טנקודס Oh~ 6מקוס חין טלו, סע3ודס טעות לפי סיתם סטכר וספמתת פוטר ל 

 מחומר. מתחריך קליו סגיעס סטכר ספמתת על טססודעס סתו3ע הוכיח ל6 עדיין כנוסף,לתביעותיו,
 יט 61ולי בכר, תגחי הרעת כ6ן סיחה 6כן eh לעיין יט מחומר קליו הגיעם טססודעס יוכימ ehע"כ
 3(ס.לפטר
 למרות לערוד וממטיך ססכיס הו6 טכרו גובס טלג3י מטוס תביעותיו ט6ר 6ת לדמות גרטה לעניךד.

 )גבי כיטי3ות. סעוכדיס ככל וממכיס ידע וה61 3יטיכומ נהוג סכך הרי הסו5י6ליות מזכויות ולנכיסכל,
 מר"ח ע3ד 5ח טמרי יותר לו 5טלס קריך חין 156ל, ר"מ עד רק לו טטילמו ס6חרון אוגוסט חודטטכר
חלול.

 יגר.שמואל




