
 ירושלים דיןבית
 יוחסין זלנירוד משטתיזימ

 והוחלף לאחר, העמותה בנכסי זכות תנתן עמיתהמנהל

ת'"
 -עא PD. 1158' ממימת

  סיון( ים)מסז'

 הדיוןנושא

 את לפרוע כדי גדולים. לחובות נקלע השנים ובמשר חינור מוסדות לניהול ב' עמותה את יסדא'
 ניהל, אותו החידר של מסד בקומת זכויות - החוב מבעלי אחד שהיה - לג' נתןהחובות
 הזו לתכנית החובות. את יפרע שמהם רווחים ממנו ויניב המקום את ישפץ שג' היתהוהתכנית
 תלמידים. והורי מלמדים וביניהם אחרים חובות בעליהתנגדו
 של בביתו אסיפה התכנסה כדלהלן( הדעות, חלוקים הדברים התרחשות )במועד מסוייםבשלב
 ניהול כגלל א' כמקום כמנהל ד' את ולמנות העמותה חכרי את להחליף והוחלת העיררב

 העמותה. של החוקיים הבעלים מיהו בביהמ"ש דיון מנהלים הצדדיםכושל.

 והוציא א', ע"י לו שהובטח כפי המסד קומת את ולתפוס החידר לבנין להכנס לג' הרשה לאד'
 ולא דשם, בביה"ד לדון הצדדים על דשם ביה"ד הוראת לפי וובקירו. בביה"ד מניעה צוכנגדו
 אחרת.בעיר

 יותר של בסך בחידר המלמדים משכורות בגין לו שחייב חובות על ג' את א' תובע והבתיק
 של המסד מקומת רווחים להוציא בהסכם לעמוד שרוצה וטוען בחוב, מודה ג'מ-300.000$.

 דהרב אליבא גם החוקי, העמותה יו"ר שהיה בשעה מא' חוקי מהסכם קבל הוא אותההחידר,

 בעמותה. מחליפו את גם מח"ב וממילא אח"כ, ימים כעשרה אותו שהדיחהמקומי

 שכתוב והתאריך המקומי, הרב ע"י הודח שא' אחרי וגחתם נכתב לג' א' בין שההסכם משיבד'

 המיומי הרב של  ההלכתית שסמכותו טוען הוא די. את מחייב איננו ולכן מוקדם, הואבהסכם
 וג' א' דעתו. שיקול לפי בעיר  הפועלים  החינוך  ולמוררות לעמותה  מנהל ולמנות  להדיחהיא

 ואינו דבר בעל והוא בענין, התנהלותו דרך על המקומי הרב על תביעה להם שישטוענים
 בענין. ונאמןמוסמר

 וכי החידר, של למלמדים חובות בגין הוא לג' שחייב שהחוב לטענתו עדים להביא מבקשא'
 ד'. בגלל מומשו לא הן אך החובות פרעון למימון פתרון הצעות לוהיו
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 דיןפסק

 העמותה. חילופי עם מתבטל ואינו תקף ג' עם ההסכם אז בי א', של טענותיו יוכחואם

 קניג יהושע דוד)-( יגר שמואל)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 העמותה. את לנהל חיזור למוסדות עמותה מייסד של זכותוא.

 העובדים. לשכר עמותה מנהל של חיובוב.
 מכמנתו. גבאי לסלק ניתן ואיר מתיג.

תשובה

 nrrin מיק המסריס כתטוכת מעונגת טיסד, ממוסדות על מיגוך מוסדות טל עמותת מייסד סל (כותיא.

 טל6 3מ15ס Inhn~c מי מיק סמ0ר"ס לדהרי מד. סי' 3"ק יעקד סק0ילות 03 ו0רמי3 סדן יתסי'
 קמרו וכן דקנס. הגייס ומן הגמר מן כמליל הוי עי"ז לומן, מתבטלה המ015 0ית0 פעילותו ולוליתתנטל,
 ע5יס קרכן ל0קרי3 6100 כומן קדימה דין ל0ס יהיה לעולס ט3יניסס 0ג3י6יס סתקגו כמ תענית3גמ'
 לקיימה. סיזדקקו כמריס גמ165 טל5 כזמן לסח(יקה זו 3מ15ה התעסקו טהסכיון
 a~hS מגיע כסיה מסקל טל 6רעגדtptrnn 6 סל 3ג6מן גס6לתי 6: ס"ק קיז סי' מטפט כסער כת3ב.
 1לטלס וכך כך מסך המ"מ עלי וועקסיל טופסו: טוה ~nrrw % ליחן לסג6מן 1151 מפס סרסרות סכר6תר

 לרעל oro סהו3 אטלס ר5ו % 60רעגדtp~rnnl 6 מג6מגותו Inh)o נסתלק ושסוף סמ"קל. תירתממעות
 מנפט סער והטיב ל6. 16 הפיסתו משי 6י עלמו סג6מן סל ממעות ותפס סוועקסיל כעל והלךהוועקסיל,

 לוה סל6 6ף מתגי דודניי המ"מ, עלי מו3 כלטון הוי המ"מ" עלי "וועקסיל מלטון ודקי 0ל(0 הסטררסנה
 וכך כך 3סן עלמו 6ת מחכיים טה61 כתג6י הו6 המסקל" תיש ממעש "ולסלם 13 דגכתנ 1ה6מעולס,
 המלוס ג3י מגט כל כמ"פ ד6מריגן ל60 זה דין לדמוה יט ו6"כ סמטקל, מתיכת יהיה סספרעון%6
 6ין והעטיר עני 0י0 קיימין, סמן כחוקת עליסן מפריס מחלקו, מפריט לפיות מעגי 61ת IO)O 6תמעות
 סל6 ע"מ %0הו סתרי מסלו לפרוע הייה קינו הוה הלום ופרטיי ט3ידו, כמס סלה וזכה עליומפריס
 ולוה עירו מכני 5דקס המקפל עני ד6יכ6 דהיכ6 מ"ג מה שער ס3עה"ת 0וכימ 1מ(0 ממגו,ליפרע
vnhnס5דקה מן להתפרנס ר6וי 61יגו ספני גתעסר סה"כ 3פרעוגו טיכגס לו ממגעת 50דקס על מהן 



 עלמו טסתמייכ עליו גמור מוכ הוי המ"מ" עלי וס "וועקסיל טהלסון 6ף מ"ג וח"כ מכיסו, לפלס קריך6ין
 גסתחפס מסנ6מנות הנסתלק ועכט'1 המסקל, חיכת ממעות hSh יטתלס טל6 תגלי לו סיס מ"מבכך,
 טל, סי6 ד6ומדנ6 ועוד מכיסו. מלטלס פטור והנקמן ממגו, לסטתלס יכול ט6יגו הוועקסיל כעל טלטדסו
 מכיסו. מלטלס פטור ומשנסתלק דוקק, המטקל מתיכת hih לטלס עלמו 6תהתחייב
 06 מיכעי6 ל6 סוועקמיל, טל פרעון זמן טהגיע %מר הטוכ מר5וגו סג6מן נסתלק ד6ס גר6ה6מגס
 טסיו דכיון מכיסו, לפלס דמייכ ס6רעדנ6 לממויקי סמטקל מעות ומסר הלך htot סוועקסיל כעלתכסו
 ס6רעדג6 הממזיקי על 610 סחוב טעיקר כיון גתן מדר' לטלס ומייכ כידו כפקדון הס סרי נידוהמעות
hSh61ופרע הלך נכי"ד %קונן לוי סנתמייכ 6מר ד6ס ס מעיי פו דסי' לס6 ודמיך ס%חס, הים טס 

 ממגיע יודע סיס סג6מן טהרי בי"ד למיוכ 5ריכיס 6נ1 6ין ומג"ד קמרת, פעס לר16כן לפרוע חייב)טמעון
 טסים %6 זס כמוט עלמו 6ת סתחייכ טסו6 כיון , ה6רעדג6 למחזיקי ממעות ומסר הוועקסיל לכעלמעות
 קיים % סרי מרעו ול6 הטוב מרקונו  וגסתכן ,מגו כ"הגיע המטקל,  מתיכת hSh יסתקס hSt תגלילו

 הגלמן תסתלק הוועקסיל סל פרעון הזמן סגים hS 6ס 6כל מכיסו, לטלס עליו המוכ ונשטרתג16
 לזה. רטיות טהכי6 עייייס וכו'. מכיסו סמוכ לטלס ממוייכ הגלמן 6ין הטוכ מר15ג1 "גסתלק 6ףמג6מגותו

 סמו6ל ור5ה כרכית ללוות טרו5ס 5דקס חכרת גכ6י כסגין סד סי' יו"ד ח"6 הטרזן מכללת שו"תועי'
 וכה, סענייס ולקורך כסליחות המעות כסלה ;מ65 הו6 כגייס כיד טגכ6י טמכיון סיתר 5דלמ615

 מעות שמלוס טגותן וגמ65 עגייס ל15רך הרבית כדמי י,כה טל6 יכוין המכרס עכור מהנדיכיסעכטיגכה
 ~hu' על 610 דה6מריות כיון 11"ל: המרון מכללת s~tol למקס. מלוה רבית כ6ן 61ין לוה סלט6יגן
 על רק דה6 הלוס, 610 סוי hsJo', 6ת רק התלמיזיס 16 העג'יס 6ת 'תבע ל6 המלוה דודנייהלוה,
 ס6מריות 06 רכית ליחן שמותר עכו"ם ל15רך כמה דגס יג סעי' קמט סי' יו"ד טו"ע עי' ~lotb,6מוגתו
htoומכייס עכוייס, טל מסכון % כגנתן 6ף קמור הטר"מ על hb ,כ""ך עיי"ט מטכון p"D .% לזמר 61ין 
 ים 6ס ד6ף כ ס"ק סם כמוו"ד דעי' 6ינ1, זה מס, סר6"ט כמ"מ לעכו"ס פלימות דלין מסוס ט6גידטס

 כמסכון דפס olcn רק ד6סור עכו"ס כעד כערכ סוי כקמריות מייכ דהיטר6ל כיון מ"מ לעכו"םסלימות
 ים 6ס 6ף לסור מטכון דליכ6 סיכל 6כל מט, ס"ק הסגך כמטייכ ערכות מטוס 11Dh היגו עכוייסטל

 דתמילת דככה"ג מט ס"ק מס כס"ך ומסמע כדכרי, ותמ65 כ6ריכות כמוו"ד עיי"ט לעכו"ס,סלימות
ohtS~Oעכו"ס ל15רך דמוי 6ף כעלמו ליטר6ל סלה b)'ht ועי' עיי"ס. ק5ו5ס, רכית סוי כן גס מטכון 
 נותן חייו דסגכ6י 61ף ממט %ס הגחלי סוי דככס"ג 1תמ65 מ ס"ק קם סי' כחוו"ד כפריכות כוסעוד
 מכיסו, לטלס מחוייכ ימיה נדכות לשסוף סגכ6י ימ65 ל6 06 6ף דה6 חד6 מידי, מהני bb מ"ממכיסו
 פלוגי מלוה שומר ד06 יג מעיי קם בסיי מכופר כעכורו נותן 6מר 06 ד6ף ועוד פלוסו, למונתו עלדרק
 ע"כ. כיד. 1niDS 610 1ג1תן כסטר ומכ"ט 6ס1ר כעכור1יתן

 6ס וע"כ ערב, 16 כטלימ %1 י5י  כויני  תירי(  ניסו ל  דביות טליט"6 6ליטיכ סגרי"ס מרן סירסוכן
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 ססלו6ס. עכור רכית לפרוע לסלים לסור הטלים, 56ל 1ל6 סמסלמ הלוה 56ל היתםהעיסקנו
 לע"פ לסגה, ר6וכן 6ת מסכר ממעון ס~: מו"ס ככ"י מוזכר rr)P 6לף סי' h"scl~ hrrn כטו"תוכתב
 הפועל 6ת סטוכר ttho('1 פרק וכדתגי6 מטלס סכרו or לרקבן ציתן מייכ מכירו, תינוקות ללמדס"כרו
 ופסק ע"כ. 16ת1. סהסגס מה מכעה"כ buln 1ח1(ר oStn סכרו % נותן מכירו כסל וסרחסו כס%לעסות
 סו6 סלו סמלהכס וחין טלימ טהור סודיעוס טפילו עלי סכרכם לפועלים 6מר ס6ס מ"כ פ"י הסדכלסכת
 DD"1 ועי' עצמו. דין כהכעל סוי ס% כעסק העוסק דטכיר קסז סי' מ"ג מלכילול דכרי ועיי כטכרס.מייכ

 ט(. סי' סלמה ממרפטי ר% עמ' ט כרךירוטליס

 המלנוכס ס6ין יודעים טהפועליס qh מכירו, נכסי על 6פוטרופוס htot מי מ"כ: פ"י מסד כלסכתוכתם
 פוסק דמ"ט כפטיטות כ"ג ט: 6ות סם מחסד וכגתיכ עלי. סכרכס כחומר סוי כסתמך, סכרן וטפילוסלו,

 על סו6 דפועליס דדעתייהו מסוס עוכר, הטלימ דלין טלו o)h5no טלין יודעיס דכטהפועליסהרשש
 מוזכר קנ(, חלף סי' מ"6 הרטכ"6 וכסויית ע"כ. כעגינגו. טייך ל6 1(ס להס, יטלס כעצמו blotכעסיס
 הכרו (ס ליחן חייב חצירו תיגוקומ 1nSS סטכרו לע"פ לטגס רשכן 6ת טסכר סמעון טלג: מו"סכ"י
 ע"כ. ה5ריכיס. למיגוקות מלמדים וסכר מקדט מכר סהו6 זה ממעון וכייס וכוימטקס

 פועל טסכר מוסד ר6ס טל דיגו מה h"utit 5ליטיכ סגריייט מרן 6ת תסס"(( מרמסון ( )כיוסוסקלתי
 לתבוע המועל טעל והסיב המוסד, 6ת ממייכ זס ה6ס ידו, כמתימם סכר לו לסלם והתמייכ כמוסדלעכור
 סנר"נ הדין בית מכר ט6ל וככר ממוסד. 6ת יתבע המוסד ורטט לו, ססתהייכ ממוסד ר6ס6ת

 6ה למס לטלס ntath חייכ עוכדיס טטוכר מוסד טמגסל לו כהורס טליט"6 מרן פי 6ת פליטייך6יי(גסטיין
 תלין. ככל מ115ס הו6 זס מוכ על %ך. כמפייס מקורות 1למntcth 615 לד16ג ועליוסמטכורות,

 כמקלקל סכהס והרקבון D')D1h ככמה גכ6ותו 6ת מלכד דגשני כתכ ז חות סס כייק יעקכ כקהילתג.
 מיד r"sll וכטו"מ קנג, סו"ס כמגש מתפאר ונס  ילתתוס, למה י51לח לhtot 6 6ו דרכיו, 6תסגכחי
 סייד. כמ115ת מזקס ערך כטד'ימ וסוכך י6סי'




