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לדיני ממונות ולבירור יוחסיו

חוב לועד בית ממי שיש לו דירה גדולה
תיק ממ  Iנ  Iת מס' 19י -1עב

נושא הריון

,

אי קנה קומה שלימה ככית משותף .כקומות שתחתיו מחולקת כל קומה ל 3-יחידות דיור ,אך

כקומה שלו נכנתה הקומה מלכתחילה כדירה אחת ,וכך רשומה כעיריה .כתחילה שילם לועד ,
כית את מסי הועד עכור הנקיון והמים כאילו היו לו  3דירות מחולקות ,ועכור החזקת המעלית
שילם כדייר כודד .לאחר זמן נתכע לשלם כשלושה דיירים גם עכור החזקת המעלית ,וכדי
למנוע מעצמו לחצים הסכים ושילם .כך היה במשך כמה שנים .בשנתיים האחרונות הבין
"

שמנצלים אותו יותר ממה שחייב )כשראה שהחשמל במחסנים של שאר הדיירים מחובר

לחשמל המשותף ,ורק המחסן שלו משתמש בחשמל פרטי ,ועוד כיו"כ( ,ושילם תחת הודעה

שמשלם את מה שאינו חייכ .בשנה האחרונה שילם עכור הכל רק כדייר אחד .אי לא התכוין
לתכוע החזר כספים למפרע ,אך ב'עת הדיון שקל לתכוע החזר למפרע.

ועד הכית תוכע את אי שישלם כשלושה דיירים עכור הכל משום שיש לו  3דירות ,מה גם
שלפי חוקי הגנת הדייר יש לשלם את מסי ועד הבית לפי גודל הדירה .אי משיכ שבבית הזה לא

נהגו לפי החוק ,והראיה שכעלי דירות של  6חדרים משלמים כמו של  4חדרים והועד אינו תוכע
,

אותם  .ועד הכית משי כ שההכדל כין  6חדרים ל כין  4אינו כה גדול כמו ההכדל כין דירה אחת
ל 3-דירות.

פסק רין )עפ"י דעת הרוב(

,התביעה נדחית.

(~) אכרהם דוכ לוין ,אב"ד

()-

שמואל חיים דומכ

()-

טוביה גולדשמידט

\,,

\\
\

-

פסקי דין

ב

-

ירושלים

-

השאלות לדיון

,

•

א .חיב מסי יער בית לבעלי רירית בגירל שינה.
ב .מנהג במסי יעד בית.

תשונה
"

א .עיי פס"ד ירו  tכיס נרן ו עמי כ:ר-כו ממממו"ר :רגרכי"כ ז 5ייכ  tעפ"י ד"ת י  tכחכק מת חוכ :רתקכת
:ר:רסק:ר כין נכ :רדייריס כ  tו:ר וכמ כפי גודכן :ריחסי  tכ :רדירות ,ומף  tכע 5ס :רדירות מין כ:רס  tומפות
וגס כקרקע ממרו דחוכקין כפי ממון ,מ"מ כחפ 5יס : tרס מ  tותפין כ:רס נכ :רדייריס נמו כתכור  tכ :רסק:ר
מרנזית ונדומ:ר ,מס כ  tכרמו כמקכקכ :רתכור  tכ :רסק:ר נוכס  5ריניס כ:ר  tתתף כמיקוכו כ  tו:ר ,דנכ זמן
 tכמ חנקו כיגי:רס :רריוח ו:ר:רפסד  tויס כין נכ :רדייריס ,וז:ר כדיכי :ר  tותפות,

עיי" .t

ממכס כגכי ח,כ :ר:רח rק:ר :רקכוע:ר  tכ :ר:רסק:ר ,נמו גס  tכ :רדכק ,י  tכיכן זכ:ר מחר מג:רג :רמדיכ:ר
 tמחכקיס :רחוג כפי גודכן :ריחסי  tכ :רדירות ,וגעכ דיר:ר גדוכ:ר מ  tכס יומר מגעכ דיר:ר קטג:ר ,ונפי
: t .רחכיט ועד :רכימ כגידון דידן .ועיי פס"ד ירו  tכיס נרן כ עמי רמ.
ו:רטעס : tרוכנין זכ:ר מחר מג:רג :רמדיג:ר ,עיי כקוכן  tעוריס כ"כ סיי מ מ  tוס דמסמממ ע"מ נן כ  tממפו

כג:רוג כמג:רג תמדיג:ר ,ונעי"ן כדכרי חייס ח"כ חו"מ סיי טז ,ומכן :רמזכ  tנגיס פ"כ :רט"ז .ונתכ כמגחת
י Sחק ח"ן סיי קנו ד:רינמ דמ Sטרפיס יחד מס מ  Iכי כתר דין תור:ר כנכ דכר כעוכס ת:רמ מריכ:ר גיגי:רס,

מחכי מ:רדדי כוומר עכ דין מור:ר וגמרי ומקגי כמי Iכ כחר סדר דיד:רו ,מס כמ :רינמ  tמחגו דכמ נן.
ועיי"  t tכדכריס  tי : tרורמומ כחוק כתיס מ  tותפיס מ rכיגן מחר :רחוק מפיכו מס ד"ת מיגו נן .ונ"נ כ 5ין
מכיע Iר חט"ז סיי ט .וכ"חיוכי  tנגיס ומקגת :רק:ריכות" מכעכ  tכט :רכוי עמי ימ נחכ  tעיקר :רחכוק:ר
כ:רו Sמוח:רטיפוכ  tכ :רגקיון ו:רגיכ:ר :רומ כפי דירוח ,מככ :רגר כ  tמי דירומ י"מ  tמ  tכס נמו  tגי דייריס,
וי"מ ד.:וומ מ  tכס נ.מו נוכס .ע"נ .ועיי יי:רכנ:ר ערונ:ר" :רכי  tנגיס עמי נו ומיכן.
וככידון דידן  tמי גדר  tו:רסכיס כ  tכס מסי ועד כית עכור  3דירוח כמ  tן נמ:ר  tגיס ,זכ:ר גופמ גקכע
מג:רג  tכ:רס כ Sור:ר נ Iו ,ועיי כ:רכן ,ונ:רי"מ :ררמ  tון : tרכימ געכ  tגט :רכוי.
~

ב~-י  tכחקור :רמס "מג:רג :רמדיג:ר" כמסי ועד כית גקכע דוקמ מס נכ יי:רמדיג:ר" מו ":רעיר" גו:רגיס עכ
פיו ,מכ) מס נכ כית כו:רג מכ:רג מ  tכו ,וכגי :רמדיכ:ר מו :רעיר מעוכס כמ קכעו עפ"י רבו מו  tכיס ני 5ד

כג:רוג ,גח  tג נמיכו מין זכ:ר מג:רג נככ ,מו  tניון  tמדוכר כמסי ועד כית ,בוגי :רמדיג:ר מו :רעיר כמ
קכעו ני 5ד כג:רוג כ?כ :רמדיכ:ר ו:רעיר ,מ Iי גקכע :רדכר כפי מג:רג מותו :רכימ .וגרמ:ר כ 5דד  tמס כמ
קכעו מג  tי :רמדיג:ר מו :רעיר ני 5ד כג:רוג מס מותו כית ג:רג כגוכת :רמס כמופן מסוייס: I ,רו :רמג:רג  tכו,

,

;'

1

\

ממונות

•

ג

,
ומג:וג :וייגו  t::ג:וגו גך ג' פעמיס ,וגמו  t::גווג גוו:וייד סי'  t::מג ,ועי' מ rו"מ ג"ג סי' :ו מווו ג רמין  Sויך
"

,

 t::י  t::גו גגי :ועיו גועיד:ו ממוו ויסגימו ע~ :וווקג:ו גפי  t::יו Sו ,דמ"ג ~מ  tייך ~יוון גמן  tיעוו ג"פ ,מ~fכ

מ  tמע  t::מס ג:וגו גן ג ייפ מף : t::ומוועווויס ו: ":ויו ימידיס ,ו~מ ססגימו גן וכיס ע"י f t::כי~וו פי:וס,
מקוי מג:וג קכוע גיון  tג:וגו גן וגנ :ו Sיכוו גווו: Sו .ו ":ומס נמ גקגע גמוווו :וגיוו גי Sד נג:ווג ,מ rי מס
ן

,

י  t::גפוסקיס גי Sד כג:ווג גך  Sויך כג:ווג גס יייוו , rו :ומס מין :וגוע:ו גפוסקיס י t::כיכך ממו :ומוק  t::כ

גוויס מ  tווופיס.
•

אברהם דוב לו Iז•
•

ב

:וג:ו כגידון דידן יt::
מקוקעין

-

•

ג' מפ  t::וויווו :ועומדווו נפגיגו גדי כפסוק כעגין .מ .גפי מוק גוויס מ  t::ווופיס

-

סעיף  t:: , 58כפיו מ  t::נמיס מסי ועד כיוו נפי מכק כוגו : t::ומ  t::וווף ,וי"נ דעכ דעוו גן גגגסו

סדייויס געו כככין וגגסוג גפי סמוק .כ .גפי סמג:וג .גר:ווכ:ו מקומווו :ומג:וג מממגק נפי מספו
סדייויס גין מס :ודיו:ו גדוגס גיןמס סימ קטגס ,וגפיגך ככיד"ד  tגנ  ,12סמדויס  t::נ סגווגע ו  t::ומיס
גדיו:ו ממוו ,מיגו מייג כ  t::כס יוווו מגכ געכ דיוס ממווו ייגין .ג .גפי מג:וג גימ , rו :ו"יוו  rס  t::כמו

סדייריס מוו :וג Sיג כוווכע "יוו :ודין כ t::כס כפי גודכ :ודיו:ו: ,ווי  tמ:ויוס ו:וכמ:ו גך גקגע :ומג:וג
ייגין , rו :ו:וומי:ו ד:ווי עד געוו  t::יכס :וגווכע ג  t::כו  t::דיוווו .ממגס נפי מס  t::ממו סמגרע ע Sמו "יוו
:ודין  t::מיגו ווגרע מגעכ דיוס  t::כ  6מדויס יוווו מגעכ דיוס  t::כ מוגעס מדויס מ  t::וס  t::מיגו  t::יגוי
'גו 12

מ  t::מעוווי ,מ  t::מע  t::t::יגוי  t::כ  t::כי  t::מיגו גמ  t::ג כוווכע געדו וווספמ גוו  t::כוס ,מ"ג גס מסגווגע  t::י t::
מדויס מכ גו כוווכע ממרכ כ  t::כס פי  3מגעכ דיוס  t::כ  4מדויס מכמ וק פי  2מגעכ דיוס  t::כ  6מדויס,
מו גמופן מי  t::גר ממו t:: ,מין עגיו כ  t::נס מגמ גגעכ דיוס  t::כ  8מדויס  t::סוי מוספמ  t::כי  t::מיגס גמ  t::גוו
וווספוו גדי נ  t::נס עוכר:ו.
וגרמ:ו .ד:ווווספוו :ו rו מ~:ו רק עוכר :וו Sמווו  t::וטפווו : ~ tווע,ד גגון עכ :ווו  tמנ ו:ומעגיוו :ומ  tוווף
כנונס ,מגכ ג:ווSמווו מויגווו גמו סוכו כמימוס ו rיפווו :וגג וו:וי:ו :ומכוק:ו ג Sוו:ו ממווו ,וי  t::כדון עכ גנ
:וו Sמ:ו

כגפוד.
כו ג' דיוווו

ומSמזוי כ  t::ו"וו  t::גט :וכוי מ"ט סי'  t::ו מווו כ כגידון ועד :וגיוו  t::גווכ :גמדומגי  t::מס י t::
 ,גפודווו ממ  t::מ  tגס גג' דיוווו ,מגכ מס י  t::נו  t::טמ  t::נ כ' דיוווו ו:וומ וק מ  t::פמ:ו ממוו ג  t::מו דיוויס,
.מ  t::כס גמ  t::פמ:ו ממת .ומגרן  t::מס ג:ווג כ t::כס כפי :ומדויס מו :ו  t::טמ ג  t::זוג:ו :ודין ,מס כמ : t::ומג:וג מ sנס
'כ' t::כס עפ"י ממון ' t::כ ג'כ ממד יממד גדעוו מק Sוו ומ  t::וגיס כטוו סי' קסמ ,מגכ כממת טעס ' t::כ  t::ס כמ
 t::ייך גמן ,וגס ק : t::ו כעמוד ע" rוגו '.וווכמידי :וגמון ומ"  tקכיין  t::כיט"מ סעיוגי דדוגי ממ' rכ:וווווו
כחכק גין גקיון וגד' דודמי מין כחייוכ מכמ גגע'כ מ  t::פמ:ו ממת' ,כדין  t::מו וויקוגי :וכית דודמי מייכ 'כפי
גודכ מכקו "יח.

"

ממגס גקוגטוס מיגרי  t::גגיס וווקגת :וק:ויכווו מגעכ  t::גט :וכוי עמ' ימ גווג: t:: :ומ'כוק:ו ג:וו Sמווו טיפו'כ

,

\.
פסקי דין

ד
•

I

-

ירושלים

,

 tכ סכקיון וסגיכס סומ נפי זירוח ,מכנ מי  tגר כ  tחי זירוח י"מ  tמ  tכס נמו  tכי זייריס וי"מ  tמ  tכס נמו

•

נוכס.

]וי  tכדון מי  tי  tכו כי זירוח ומ  tכס עובר  tחיסן ,מס ובעז סכיח י  tכו !כוח  tכ  tחי קונוח כסחכטוח
ועד סכיח ,ומנ"מ[.

וסכס כ  tו"ח חרומח סד  tן ס'י  tמכ כחכ ככידון חכוכח כטכ מסיס  tסוטכ עכ ס 5יובר סימך מעריניס נכ זס

כפי ד"ח ולפי מכסג דכסגו נכ סקסיכוח נכר ,ונחכ סחס"ז :ירמס דס"מ חכי "טפי" כמכסג מממי זחכי
כזעח חורס ונוי ונ) דכר  tרכיס מ 5ורפיס יחד  5ריניס למיזל כחר מכסגמ דידסו ,ונפי ססדר  tעו  tיס

כע 5מן כפי 5רניסס כפי עכייכס ,דמי מ 5רנח כסו כמי,כ כחר ד"ח כככ דכר ,כעוכס חסיס מריכס כיכיסס,
 .מ  tס"נ מעיקרמ מחכו מסדדי כווחר עכ ד"ח וגמרי ומקכי כמי!כ כחר סדר מכסג דידסו וכו '.ממכס כרמס
ד 5ריניס כידע דמכסג קובע ופ  tוט סומ  tכסגו' נך ככי סעיר כנכ ספחוח חלחמ !ימכי ,וסרכס פעמיס
 5יובר עו  tיס כסס מכסגמ כפי ס5ורך ומין כדעחס כקובע מכסג כככ ונו '.ע"נ.

.

ועיי  tוייח חחייס חויימ סיי קכט  tנחכ :נכר מיכחי ממורס כסיוחי  tמס כמסיפח רוכ מכין כוכין ככי
סגוכגוכח סייכו
סי  tכו ,ני נפי סכרמס כדעחי רמוי  tי  tוכס  tכי  tכפי
.

פממיכמ ומ  tפחס( t. ,כי t

כפי ערך

סממון מ  tר כנרנו סי ,ו  tכי  tכפי ערך סמקומוח ככיסנכ"ס .זוס סגון וכנון כעיכי ממד דומס כמס

 tממרו חז"כ כעכין ח  tכומי מסיס ונוי ,וכfוחר  tסכיfו fוח דכרי חס"ד סכ"כ נחכ זטכו מfוד כע  tוח נעין

.
פ  tר עפייי ס  tנכ וסיו  tר
•
וכמע  tר ::ככיזייד י  tמקוס כדחוח מח סחכיעס מסטעמיס וסכימוקיס  tסעכס סגרייט גוכז  tמיזט  tכיט"מ.
 tכו כמ נידי קוכטרס ייכקוטי דיכיס כעכיכי חויימ" מסגרכ"ק  tליט"מ ,כוסופו כעמי רכ  tמכס ט :י  tכדייר
כי דירוח כככין  ttייניס כו סמס  5ריך כ  tכס ועד כיח פעמייס )נמו  tכי fוכ  tיס( מו כfו .וס  tיכf :וס !ס
סנכ דירס fוחח גדוכס ונכיסס fוחח כחדר מדרגוח ,מ  tכס רק פעס fוחח וfוס !ס כי דירוח כפרדוח fוס

•

סוfו גר כ  tכיסן מ  tכס פעמייס וfוס מ  tחמ  tכדירס  tכי::ר רק נמחסן יחפ  tרו עכ סח  tכוס.

כוספר "  tערי  tכמס וגרוסמן( סיי ט! מוח ח נחכ :וכגכי מס  tכסגחס כ  tכס עכ ככ ססו5מוח נ  tכי דירוח,
מס ממכס מיימ כחובע מח ס  tככיס' עכ סעכר כסח!יר סמעוח ,מככ ודמי  tמין זכס סחחייובח עכ כסכמ

כ  tלס יוחר מסחיכו כנכ סעוכס ,וככן כרמס דמס עיקר ססו 5מס סימ רק ככקיון וח  tמכ וניוייכ  5ריך כ  tכס
מעיקר סזין נ  tמר ס  tנכיס ,ונ  tיסיו סו5מות מיוחזות כ 5ורך  tמירת סרנו  tח  tכמו ע"ז נ  tכי זירוח ,ומס

מ"מ כקובע סדכר כדיוק וי  tכס  tכי סוגי סו 5מות ,י  tכסחפ  tר וכ  tכס נדירס וח 5י נכ fוחד ,וכן זעח
סגרכ"ק  tכיט"מ .וק  tס כקוב.ע זכס נככיס מדוייקיס וי  tכפ  tר כין ס  tככיס עפייי סיו  tר ודרך סכסגח ככיימ
זכס .ע"נ.
"

שזכואל ח !Iם דוזכב.
ג

.ו fכחחיכת סדיון ככית סדין סיחס תכיעח כ 5יג ועד סכיח עכ כסיס ססכחס  tדירחו  tכ סכתכע ר  tומס
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ממונוח

ה
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ג  tכו t

כגררנות :ודיור( ,ו:וי:ו מ  tמע
דירות וכגן :ווח תנע  tי  tכס פי ) 3ועכ סמך :וורחות
:וחגוד:ו .
...
,.

מדנריו  tמיכו גי:ו יודע  tגכ גדירות  tכ גגתנע גנגו מכגתחיכג גדיר:ו חחת ,וגן :ויח ר  tומ:ו נעיריג

גדיר:ו חחת ,כח :וי:ו תונע ,ומ  tוס גן כח תנע חת ג  tגן

tי t

כו דיר:ו מוגדכת  tכ  bחדריס .וגח  tר

ג  tינ כו גגתנע : tודיר:ו  tכו ר  tומג גדיר:ו מחת: ,וודג גתונע  tכמ ידע מגן ,מכח  tטען  tמ"מ גומ

מוסיף געת ותונע  tי  tכס כפי גודכ :ודירג חע"פ  tגימ דירג מחת ,וע"ז  tמכ מותו :וגתנע מדוע מיגו
תונע מת :ו  tגן נעכ -ו b :חדריס  tי  tכס כפי גודכ:ו ,ג  tינ גגתנע : tוטעגג גגוגג ומין כו מג כ:ו  tינ
עכיס ,מכמ  tמ"מ י  tגנדכ נין גודכ  tכ  12חדר.יס כנין  bחדריס.

ומטעגותיו  tכ ג 5יג :וועד מונן  tג  tגגיס  ttכחו מותו כתנוע כח  tכחו מותו כתנוע כ!כי גודכ גדירג

)  tגרי ג  tגן

tי t

כו  bחדריס כח :ותגוין כחיינ ע 5מו נתוספת( ,וגס כמ מ  tוס  tסנרו

tי t

גנדכ

,

מ  tמעותי יותר נין  12חדריס כ  ,4-מח  tר נין ·bכ  4-מכח תניעתס גית:ו : tוחונ גוח כפי מספר דירות,
מ  tוס  tסנרו  tדירת גגתנע ר  tומג ג  3-דירות ,ומ:ו  tתנככ ג Sיג ועד גנית  tי  tכס כפי גוזכ גדיר::ו
תניככג זו גו 5רג נעת גדיון רק כמחר  tגוגח  tגדירג  tכ גגתנע ר  tומ:ו גזירג חחת;

•,

נ .גכ זמת ועוד .תניעת ועד :ונית גוח מגח חיוני ג  tותפ.יס .חיוני :ו  tותפיס מוגדריס מו עפ"י גסגס
חו עפייי גמג:וג מו עפייי גכגות  tותפיס .נגיד"ד כח גי:ו קייס גסגס נין גדייריס ג  tותפיס ו:ותניע:ו

 tכ ועד גנית':וית:ו מגח מ:ו  tוככד גנית ח  tנ כמגגג ,וגוח עפייי דעתו נמקר:ו  tכ מספר דירות כפי

גודכ :ודיר:ו ,ועפייי :וגממר נגורמוגר גחגוד:ו כתרנות גדיור.
נתניע:י :זו טעג ועד גנית נגמ:ו גקודות .מ .דירת גגתנע ר  tומג גזירג חחת וכמ ג  tכו  ,tוחייג כמ :וי:ו
עכיו כתונעו גככ .נ .גמ  tר כודע כו  tגימ דירג מחת גוח תנע כפי גודכ :ודיר:ו ,מנכ מת :ו  tגגיס
:וחחריס  tדירזוס יותר גדוכ:ו :וומ כמ תנע ,גרי : tוומ מי  tר נזג  tנממת כמ :ויג קייס ננגין מגגג
נתנוע נפי :וגודכ ,מג:וג  tגיג ממור כגיות :ונסיס כתניעתו ,ומ"ג ,מיגו יגוכ כזוז  tגעת מג:וג כגני
גגתנע .ג .גיון  tעג  tיו גוח תונע כפי גודכ גדיר:ו רק מת חזוד מגדייריס וכמ חת ג  tחר ,גרי

 tתניעתו סותרת חת ע Sמג מיגיג ונ,סי וחין נידו חת גסמגות כפטור חת חחד גדייריס מסגומיס

 tיגדיכו כנסוף חת :ו:וו 5חות עכ ~ tר גדייריס.
ג .וגרחג  tמ  tוס גמג סינות חין מקוס גככ כפסוק נעגין ז:ו וי  tכדזוות מת :ותניעג כגמרי .מ .חין כניזו
גז:ו ועד -זווקי חו גכגתי גדי כמגות ג Sיג כתניע:ו ,מ  tוס  tגנר  t 20ג:ו כח גיתג חסיפת זייריס ,ומחז
:ותחכפ.ו ונמו זוד  tיס כנית .נ: .ותונע כמ ג  tכזו כתנוע מת גתניעג  tגעכג נדיון כפי גודכ גדיר:ו ,ונגכ
עת יוגכ גכ מחד מג  tגגיס כערער עכ פסק סדין וכומר  tסתונע נדיון זנר עכ דעת ע5מו ,וסגתנככ יגוכ

כומר :ויוס כתונע כמו נעייד מת .ג .חין כנית גז:ו יימגגגיי ת  tכומיס ,ומס  ttיכס :וגתנע עד סיוס ג 3-

,

I
,I
I
•,

דירות מיגו קונע חת גמגגג מ  tוס  tגכ מזוד  tג  tתתף נדיון :וסניר חת גדנר נחופן מזור ,וחיימ כגו Sיח
ממון ע~ סמך זג .ועכ סמך :ותניעג חי חפ  tר כחד  tמגגג מגחן וכגנמ.
.ד :וגתנע גכככ:ו גמג דנריס  tכפי דעתו כמ גגגו ככמו  tחר :ודייריס ניו  tר וגפכו מותו כרעג נככומתס,

גמו ג Cימו  tנזו  tמכ גמ  tוזוף כמזוסכיס גפרטייס  tכ:וס ,נו נזמן : tוומ  tיכס כככ :וזו  tמכ  tכו נמופן
פרטי .וככד גנית כfוגגזוי  tחת גככונדג .גמ Sח  tזגותו  tכ גגזונע כעגנ נידו מזו גתניככ:ו עד כנירור

,,

תניככזוו גגגדיזו ,חך  tמח י"כ  tועד גנית דיוכ ג 5ינור גגד יחיד  tגיחיד חיגו ר  tחי כככגנ :וזוונ כ Sינור
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ירןשלים

•

·

נעז :ותניע:ו :ופרטית טנו .חך כרח:ו טגיון טנכית :ו: rו נח ככחר ייועז נית" ככר  20טכ:ו ,ו:ותפקיז

חיכו 'חנח מחעסק נ Sרגי  Sינור

עונר מיז ני,ד קט:ו נסגזיר חת כ Sיג ועז :ונית גכ Sיג  Sינור ,ו:וכ',,S
מר Sוכו :וטונ ,וסמגומו נמנוע חמ :וטומפיו מוטנמ נספק נ:ונג:ו )ונ:ונזינ,
ט:ורי גג חחז מ:וזייריס יגונ נ:וגיז נו נתקוכי טזרתיו ונח נעוותי.
,

גס מ:ונחיכ:ו :וחוקית(,

.ו :גיון טועז :ונית נח מנע נכי"ז חמ :וכקיון וחמ :וחטמנ :ומטומף ,כרח:ו זחין נ:ו rגירו נפסק :וזין,
ך

זיט נחטוט מ:וכחמר נטו"ע סי' י rסעי' ינ .ועו,ד גיון זנח זכו ענ תניע::ו  rו נכי",ד ויתגן ט:וכתנע :וי:ו
מטיכ עלי:ו כזיון נטעכות מתקנלות ,חין נפסוק rכס :ונג:ו .ועו,ד זנפי :ומ Sנ טנו :ותמכ::ו :ותונע

נ"ועך ,

:ונית" ,מסתנר זגוחו :ווח רק נגנות חת ::וגספיס מ:וטגכיס חך נח גזי נתנוע נכי",ד זע"ג נח קי!!נ
גנ מיוכי מ:וטגכיס ,טנח :ותחספו גזי נ:וחניט ע"ג .ועו,ד זעזיין נח זכו נכי"ז ענ :ותניע:ו :וכגזית

טענרו.

נ:וח rיר גו תטנוס מיותר מן :וטכיס

טוביה גולדשמידט.
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