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נושאהדיון
כולל אברכים שכר נהגעם טנדר להסעת האברכים אל הכולל ובחזרה ,שני טוריםביום (בוקר
הלוך וחזור בצהרים ,ואחר הצהרים הלוך וחזור בערב)לפי מחיר שסיכמוביניהם עפ"י תחשיב
של כל נסיעה ונסיעה .את המו"מ עם הנהג מטעם הכולל ערך תלמיד הכולל הרב א' ,אך
הצדדים לאהגיעו לסיכום .התלמיד הרבב' המשיך את המו"מ מטעם הכולל והםהגיעולסיכום
לפני תחילת שנתהלימודיםבכולל.לפניסוףזמן החורףהודיעולו האברכים שהםמפסיקים את
השכירות משום שמספר האברכים גדל והטנדר שלואינו מספיק עבורם ,והם מצאו רכב יותר
גדול באותו מחיר.
טוען הנהג שהשכירות שלו היא לכל השנה ,כפי שהיה בשנים קודמות ,וכפי שנהוג בכל
הנסיעות האחרות לתלמידים בבתי ספר ,ובאמצע השנה קשה למצוא עבודה ,וע"כ הוא תובע
מהכולל לשלםלו עבור כל השנה .האברך הרבא' שניהל אתו את המו"מ להסכםטוען שאמר
לו בפירוש שאם הכולל יגדליהיה צורך לשכור רכב אחר .הנהג מכחיש וטוען שהרב א' לא
אמרלו את זה כלל .עוד הוא טוען שלא סיכם מאומה עם הרב א' אלא עם הרבב' ,והרב ב'
מודה שלא הזכיר שום תנאים בשכירות .משיב הרב א' שהנתבע הוא "הכולל" ,היינו ראש
הכולל שמממן את ההסעות ,והוא ,הרבא' ,עדהמסייע לראש הכולל בטענת הפטור שהותנה
במפורש עם הנהג שאם הכולל יגדל יצטרכו לשכור טנדר אחר .הרב א' מוסיף שאינו נוגע
בדבר משוםשאינו נוטלמילגה מהכולל אלא רק את הקצבת משרד הדתות ומבחנים .עוד הוא
טוען שגם בלי תנאי מפורש יש כאן אומדנא שעל דעת כן לא שכרו אותו ,ועוד ,כיון שהיו
שלוחים של ראש הכולל לשכור אותויכול המשלח לומר להם לתקוני שדרתיך ולאלעוותי.
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פסקדין
א.איןלחייב את הכולל להמשיך ולשכור את הנהג.
ב .גם אם היה מקום לחייב שבועה את האברכים ,מ"מאיןלחייב את ראש הכולל כסף חלף
השבועה ,אלאיש לפשר בסכוםמסויים.
ג )-אברהם דובלוין ,אב"ד

()-יהושעווייס

ג )-שמשון גרוסמן

השאלותלדיון
א .שכר נהג ורכב לפי תחשיב של כלנסיעהונסיעה ,האםדינו כשכיר או כקבלן ,ומה הדין
בקבלן כשחזרבו השוכר ,האםחייב לשלם לקבלן גם עבור העבודה שטרםביצע.
ב .אברך שמקבל מהכולל את הקצבת משרד הדתות ובעד מבחנים ,האם נחשב נוגע בדבר
לכסף שלהכולל.
ג .ראשכולל ששלח כמה מהאברכים הלומדים בכולללדאוג להסעה-על חשבון הכולל -האם
עשה אותםלענין זהכבעלים ,או רקכירא אריכתא שלו לשכור הסעה.

תשובה
א .מנסדינוטלנסגטנטכרלמסיע 6תסנוסעיס כמספעמיםכיוסבטעותקכועותונקבעסכרועפ"י
תחסיכטלכלנסיעסונםיעס,סריזסרומסלמססכתםכטויתמסרי"6זענזילסי'טוד6ססכרמלמד
ללמדכךוכךמפריססריזסקבלןול6פועל ,כמו סכתם סרמ" 6כטוסםמי'טלגסעי' סכטסמגסות
מיימוני,וכן כמופרטטכרולכתובכךוכךקונטרסיםוקלןסכרולפיסקונטרסיס ,וס"ס לסו"כטקכן
טכרומכלכסמהמו"לקכלןעלכל כסמסכפניעומס,וכמוסכתכ סרמ"6כסו"עסי' עתרכלמל5כס
י מל6כסכפניעומס ,ו6ע"פ סקכעוזמן לסמטך סקכלנות ססו 6טנס 16
ממתפרדתכלחלק ממנתסו
יותר5יןזס5ל6תנקיכעלמךוקיןזסמעיקרועלססטכירותhSbכמיטסתנסטיעססמללכתוכמקוס
פלוני  16על~ורםפלוניתוכיו"כדתנ6יכיס5ימילתך 6חרית6סי6וקין עלס סקכלנות מטתנסכוס,
וקינו נעכספועל15טכיר רק כטתל5ו סכר סמל6כס כסטלמתזמן ונקרץטכיריום  16סכוע  16חודם
וכו'5 ,כלכמתללו סכר סמל6כס כסטלמת5יזו מל6כסס"זקבלנות.עיי"ם.ועי'לכנינזרחו"מסי'נכ
5ותיח.
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ג

והנה כמקרהסלחזרת 3עה"3כסכירותקפלן,ידועלהתחתונס,וכמוממנינו "33מ עה 3המוכר 6ת
ה6ומניןוחזרוכהןידסטלהתחתונה06 ,כטה"כחוזרכוידועלהתחתונה.ומסעו:3הלכותמריםול6
מ165תכולהוכו'נותןלהןמכרןמפלס36 ,לקינודומה ה63טעוןל63ריקן,עוטהמללכהליומם3טל.
ופרס"יד"המל6התחילו,דמיירינמיכקבלנות.
וקבלןמהתחילכעבודהוחזרכוכעה"כויםלועכורה6תרת06 ,חייבלוכעה"כלמלםלוכלמכרו,עי'
נתה"מסי'טלג ס"קז דק3לןקינו דומהלפועל ,דכמלמ 6כפועלטנמכרליום וערדח5ייום כם6פסר
להפועללהטכירעלמול6חרח5ייוסהסני6יןלהפועלמוסנזק,ד6ילוהיהעודדלזהל6היה 6פמר
לעבודלקמר6,כל3קכלןטליןלוon~pלגמורמללכתו"6כ מה3כךמיכוללקבלעודמללכהבקבלנות
56ל5חר,מ"מיכוללומר6ףטהיהמללכתך56ליהייתייכוללקבלמללכהזו56להבחרולעמותהבח"כ
םלולקכל 60רמלבכותממעלי3תיס6חריסחייםלטלס
כמעהכבהיהפנויממלאכתך,ולכןאפילו 06י
לועלמהמהפסידלוסל 6ק3למלאכהמבחר,עיי"ם6.מנסהמנחתפתיםמססעי'6ומסb"nlsלסעי'
ד ,חולקעלהנתה"מוכתבד3מו 65עתהלהטכיר 6תע5מואינומחוייכלמלםלו,וסכן מ3ו6ר בממ"ק
כ"מ 3ססהר"ןוופרימהמסכמסנ"יכ"ממסו ,דכ6מתגסכקפלןאריךלמלסלוכלמכרוכפוטלכטל
h~bמהממנהמסמיירידמו65עכמיולקרלס6רמלאכותוהוזלההמלאכה,עיי"ם.ועי'חזוקן"3קסי'כג
6ותכ.6
ב.עפ"יהחוק ,הק5כת ממרד הדתות למרות ממחומצתלפי מספרהתלמידים,סי5אינהניתנתע"ס
התלמיד6ל6ע"סהכולל,וע"כקינהחייכתלתלמידbSbלכולל,והתמלוסלתלמידניתןלוע"יהכוללול6
םלתלמידדיןנוגע כדבר לכסףמלהכולל ,מה גס טמקכלמילגות נוספות
ע"י ממרד הדתות ,ע"כי
מהכוללבעכורמ3תניסוכו'.
וכל16הכי,לפי הנתה"מסי'  65ס"ק  6וס"ק ד דטענתהחנוונינתתילפועליסל6ו טענתברי tb'o
דעפ"ינוגעל6מיחמכ טענתכריכמצוארכטי' עהסעי'כג.עיי"ם.והיינודכיוןדהיהסליתהמעליס
ליתןלפועליסחטיהנוגע 3ד3ר"6,כה"הכנידוןדירןמהרב'6היהסליחהכולללים6וליחןולהתחייב
תג.
כמסהכוללחסיכנוגעכדבר,ועי'להלן6י
םאופןטעומההמליחכמעליס,דם~חו
ג .כת3כנתה"מסי'רמג1O"Dדיםמני6ופניסבמינויטלימות.י
טל6דסכמותוונעמהכמעלממםלגרםהאסהכקילוהי6קסתו,וכן3כת3וותנועלהמתנהעם16כבעל
עלמדהוליחנו כמתנה 16למוכרו.ויטאופןמל6עמקומליח רקלזכותכמטר,עיי"ם.וכ"כבסי' רמד
מ"קככטליתהקונהטהורכאילותעליסעלהממוןטלולהו5י6ועלהמקחוכאילוקונהעכורע5מו,ולכן
6ין3זהחסרוןם6ינומלוחומלכעלהממון.וכ"ככתורתגיטיןריספרקכלהגטלעניןכתיבתהגטע"י
סליח"סנעסהממםכהבעלעלמו",עיי"ם.ועי'סערייסרס"זפ"זמע"יOrמהמליחהו6כמקוסהמעליס,
ע"יזהממיגומקבלהצליחכחגירומיןוהפרסתתרומהמחמתסדיןסליחותמנווהולהיותככעליסלדבר
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זהממלחודהמליחככעליס.ועי' קונטרסהסליחותלהגרם"םסי'טו 60ףכסעוסהולכעליס מ"מ5ריך
טיעמהעפ"יליוויו.
וכדיןמליחות עלמכירותפועל,עי'חזוןיחזקאלכ"מפ"י  b"oדהל56יןכסכירותפועליםטוס דבר
מעמה ,מהמכירות ע5מה6ין כה 10ס מעמה כגומר bSכלפיהמעליסול6כיחס Sbהפועליסצהרי
מכירותפועלנגמרתכתחילתפעולתוע"יהפועלול6ע"יהסוכר,ול6נעסהכ6ןטוסמעטהע"יהטלית
סנימ6דחמיככאילועמההמסלחדמלוחומל6דסכמותו ,דס6ד6מרינןככלמקוסבלוחומל6דסכמותו
אינוbibמהתורהריכתהמהמעמהמהמליחעוסהכעדהמסלחתמיככאילוהמטלתעומה16 ,מהמעטה
מהמליח עומה פועלכמבילהמסלח6 ,כלהמליחקינו עומד כמקוס המסלחלהיות כמותו ממם6 .מנס
יעספרתי,מהו
מאינוכגמ'כ"מ615דמייךמליחותגסכמכירותום6לה,גכיהאומרלמלוחוSbao165ל
כעליו ממםכעינאוליכי
ן  16דלמ5טלוחוטל 6דסכמותו ,כלומרפססליח עומד כמקוס הממלחלהיות
כמותווכאילוהכעליסעסהפרהכמלאכה.וכןהוכיחכמערייסרהנ"לדמהטהטליתטלוללמטוללמהני
לדינאכאילוהיוהכעליסעימסט5וליס,דהוםכמקוסכשליסעומד,והוים5להככעליסדהמליחככעליס

הו.6
וכתבבחזוןיחזקאלטסדלפי"ז ה"ה כ16מרלאחר65ומכורליפועלים,הטליחטומר כמקוססכעליס
להיות כמותםוכאילו הכרוס הכעליס.עיי"ם וכספר זכרון וזאת ליהודה עמ' תמג מהחזו" ,6ותו"כ
להגרח"ג כ"מקי ,6 6ומצנתיעכן חו"מסי' מה (וכחקירה כגדרמליחות 06המליח נעמהככעליס
ע5מס,שי'או"םגירומיןפ"כהט"ו,ואמריכינהח"כעמ'רככ,ודבר6כרהסח"כמו"סח ,ולקחטום
סי',6ומפרזכרון"וזאתליהודה"עמ'מכו,וקהלותיעקכגיטיןמי'כ,וחי'ר'טמו6לגיטיןסי'יג.ועי'
פס"דירומליסכרך1עמ'לחועמ'אלד).
ו6ףלעניןטועןונטעןע"יטליחמלינוכריטכ"6מכועותל6דנחלקוהר6טוניס 06דיקקתוכע ממנה
5נטלר6וגס הנתבע ,דדעת הר"6סדליןממניס 6נטלר לנתכע ,דדוק 6תוכע ד6ומרלווילדיןוזכי
והו"ל כתוכעעימ
ו וכעל דכר 6כל כנתכעדליכם למימרהכי5ריך הו 6לכוץלכי"ד6 ,כלרכיםמן
האחרוניםז"לכחכורכלהנתכעממנה6נטלר"ומלוחוכמותו,לפניה'קרינךכיה".והיינודם"ללרכים
מןהאחרוניםמכריטכ"6דע"יעמידתוטלצליחהנתכעמםיכדהנתכעעומדככי"ד.
וגדולתמזומאינו כתה"דפמקיסמו"מ רנדעפ"יגמ'גיטין פרקהמולחרמייתיר'יהודהראיה מה6
להעיר.וכ"ככרדכ"ז ח"6סי'ית.
דנמכעו להםנםי6י העדה,ד6ינהונמיהוו 6פוטרופ6ומלוחים"
ומכו6רדכיוןדהסליח נחמכככעליס מטוסכך נחמכ כבעלדין עלקותועניןויכול להמכע כעכור
הממלתובכוסתוחלהעלהממלח.
וכמסההנ"1נכתוךכיתהכתכהס"ךמי' p"D 15טכמס הר"מכטסמרדכיכ"קמי' פחכססר6כ"ןסי'
קטו(והוזכר גסכט"ךמי'קיד O"Dו)דנו"נ נמכעת,וכ"כ כהגהותמרדכי כ"קסוףסי' רח כסס ר"ח
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כהןורבקלוינימום .וכתב כנתה"מטס O"Dח ס6סקינהרוקהלהיסכעחייככעלהלעלסעכורה6 ,ך
ננחלי5חקמססעי'61ותה תמהעלהנתה"מ דה6כסכועתהימתhSנחתינןלנכסיו רקענםינןליה,
כמכומרכמפועותמ,6ע"כ5יןלנולחייכהכעלטיחןממונו.וכמהכתחסדלח"חפ"ימ"ככתכלעניןכל
תלין ,ד5מנסמליח כעלמךכיון מהפועליודעמקין המללכהטלו6יןהסלית עוכר5 ,כלמי מהול
6פוטרופוםעלנכסיחצירו5,ףטהפועליסיודעיםס6יןהמללכהמלו,ו6פילומכרןכסתמך,הויכקומר
טכרכסעלי.וכן 6מהמיםלהכעלונו"נכתוךהכיתוסכרהפועליםויפיל
ו כסתמך עוכרת ממוסכל
תלין.וכתככנתיכהחסדמס6ותטסכ"נכפמיטותכיוןמנו"נדעתהפועלסהי6כעלמהתסלסלו.ע"כ.
ועי' ירומליסכרך1עמ'קלד.
~"De
וכנידוןדירןמהכוללמלחכמה6כרכיסלדלוגלמכירתהמעותעלחמצוןהכולל,נרצהרעמה6ותסכזה
לעמוד כמקומווככעליס ממם ,וכלחההנו"נכנכסי הכעלדדינהכאפוטרופוס ,והםנתסכיסטוכריס
עכורע5מסh~b,טוהעלחסכוןהכולל,וע"כלעניןהטענותעםהמטכירכודאי5ותס6כרכיסנחמכיס
לכע"ד.וכטיטהכחטהכיןטענותה5כרכיסמניהלו6תהמו"מלכיןטענותהנהגה6סהיהכיניהסתנצי
לפניהסכירותט6סיגדלממפרהתלמידיםיצטרכולמכורטנדר6חר16,טל6דוכרעלכך,הרילכאורה
יט עסק סכועהכיניהס .ועדכ6ן ל 6כתםהריטכ" 6כ"מ(החדמיס) דףג 6דליןלפועליםולחנווני
תכיעה Ofעסזהואינסמתע~מיןכלל6ל6כל5חדמהםתובעמלולכעה"כ,וכל6חדמהןכרי~6לווהוא
טמ6וכו',זהדוקאכאופןמל 6עמההחנוונימליחלהיותככעליס6 ,ל 6רקכידך  bny~bם~6 ,כל
כאופןסעמ6וככעליס ממםלמכורכמקומו,הריהו5הכע"דלטעוןככי"ד,ותביעתהפועלהי5ממנו,
והואזהסחייכלהטבעעלטענתו,ומהטיחוייכיסלםהכולל.ולפיהריטכ"6הגסמסחנוניהיהמלוחוסל
הכעליםליתןלפועליסתמוכהטענתו טענתכרי,מכן כתב"וכל 6חדמהןכרי56לו"(ודלך כהנתה"מ
בסי'65ס"ק(6הנ"ל6ותכןמטענתהתנוונינתתילפועליסאינהחטובהטענתכריכיוןדנוגעהו,6וים
להצריך).
וכיוסדנימןתמם"ומקלתי6תמרןהגרי"ם6לימיכטליט"6עלחידוטוטלהמהכתחמדכעניןנו"נדהום
ימרןמחירוםזהסנו"נדינו ככעלדיןים לתפם
כ6פוטרופום,ום5לתי ה5סנחמכ כעלדין,והמיכל
נר5סוניס,טהריהפועליודעמהכסףסלכעה"כ,ודוקא5פוטרופוםדינוככעליסגופו6 ,כלל6נו"נ.
ע"כ.וטוכאמרתילוכיוסכבניסןתמם"וממ"ככם"ךסי'15הנ"לו6תדבריהנתה"מם6סאינהנטבעת
מחייכין 6ת הכעל ,ו5תדכרי הנחלי5חק ,ואמר מרן ממכרת הנתה"ממכיון טהכעל נהנה מהכסף
טהכניסהתטיככע"ד.וסייסמיסלפטרכזה.
ומה מטענומיםכ6ן 6ומדנ 6טעל דעתכן  bSמכרו ,קטהלהכריעכזה,דמייימר מהכוללהתכונן
לסתרחכולגדולכ6מ5עהמנה,עדמהעניןהזהכלכךפמוטואומדנםדמוכח,והריהרכהכולליםקיימים
ם6ינסמתרחכיסהרכהטניסוכודאיל6כ6מ5עהמנה.

ו

פסקידין-ירושלים

ומהמטענומהםהיורקטלותיסמלר6םהכוללולתקונימדרתיך,כיוןסל6נתכררכללמהכולל6וטר6ט
הכוללהתכוונו להתרחב 63מ5עהמנהולמכור הסעה לחרת ,וכהחלטיתכןמבתחילת המנהhSהיתה
כזומגמה06 ,הסליחיסbSהתנוכזהתנקיכמעתהסכירותל6חמיםעיוות3טליחות.

אברהםדובלוין.
ב

נמוסכלר6מון הנתנעכ6ןהו 6ר6םהכולל ,וכמהמהכיף הר6כ"דמליטתן מ6הכת מסדדנו"נ עוכר
כ3לתליןדמממעמהולהכע"דול6הכעליסהממלח,י"לרזהדוקק3סכרססתמךד6זסוהכסכרךעלי
6כל  06הטעתסכירות קמרו 3ע3ור הכוללהוה כסכרכם על הרקםהכוללוככה"ג ר6םהכוללהו6
הכע"ד.ו6מנס 06ל6קמרוכמפורםמזהכעכורהכוללהו"לכמכרכםעלינווהםהכע"ד.ועוד ,דדוק5
מלנו"ניםנגיסותלקופה3fhמתמ5הוהכסכרךעלי6,כלכם5ריךלצקםרמותמכעה"ככדילפלסלסכיר
ל6הוה bnnDSמכרךעלי עדטי6מרכהדיף,וכניד"דהריהקופהנמ65ת56לר6םהכוללוגסהנהג
יודעמזהb"bקינוכקומרסכרךעלי.ומהם6מרהגר"מ5ייכלרטליט"6ממןהסתםל56מרלהסר5ם
כולללומרטכרכסעלי ,ו5סקמרוכךהוהעיוות,נרצהד5ף 6 bS06מרלהס6יןזהעיוותכיוןרכך
הסדר הפטוטטטוכריס 3עדהכולל.ו6ףמה36רכיס מטענו33י"ד אסמוהיומורמיםפלו[מכללצינו
פטוטהנתנעיכוללמנותלעלמומורמה,עי'סי'קכד,ויסודהמנהגזהדהוהכקכלוהועליהם,עי'
י
ק,
ול
זל
חו
חו"ממי'ד6ותז],והסגסהיוהמליחיסם%למכור 6תהנהג,הרי הנתנעהצמיתיהו 6ר6םהכ
וקיןזהפטוטמ6סהמורמהעמהמעסהסמחייכ6תהנתנע,מזה6כןמועיללחייכו,ועי'מהרמד"ססי'
חלטד5י לפטרלהו5י6כגללהודקת המורטה ,וכפרטדצינו ממםמליחגמור6b"b ,יךנחייב המסלח
כמממורטההכניסולחיותמבועה,וכ"ט3זהדעדיףמהודקה,דכאןטועןהמורמהלזכות רקל6נאמין
לו3hSbטכועה,מהי"תמזהיחייב 6תר6םהכוללמכועה,ועי'כתומיססוים עהס"קכדדמורטהמל
התודעצינויכוללחייטמרועתהיסחרעלמהמתקנום6פמרלעטותמורסהתקנוול5עלמרועתהיסת
סהו 6רק תקנתך ל 6תקנו מהמורמהיכוללחיים .עכ"דהתומיס .ו"6ככניד"ד כמורמה מל הנתבע
טלדידן6יןלזהתוקף רקנגללדק3לועלייהו,כ"סדלגנימפועתהיסתכללליכ6עליוחיוב.ועודעי'
כתומיססי' קכו רכל מקוססים הכחמהכין המחורמם לתובעעדיףלהזור למרמה .ועוד ממ6דינס
כגזנריסמלהקדם,עי'מו"עמו"ס5חוכ"ימס.ורקםהכוללעלמוהריקינויודעלטעוןטענתכריסהיה
תנקיכסכירות6ל6מהמטועןה36רךהרס"61,'5כ)hSnסיםכ6ןטענתכריסלהנהגנגדטענתממ6
ייודע 06
סל ר6םהכולל,דחיותכידיממיסיט כזה6 ,כלתידיהי"ד6י אפטרלחייכ כלוס עלאינ
ייודע 06
נתחייכתי5 .ךי"לדהריידועטהתחייכ עלסנה רק המפק 06היהתנצי"61 ,כהויכצינ
פרעתיך"6 .כי"לרדומהלמהטכתכ הרסכ" 6דספקכתנכימינו מפטלקנין,עי'קוכןמעוריםכ"כ6ות
רפכוקוכן3י6וריסגיטין 6ות מג.ושלי ככה"גהוי 6ומדנ 6דמוכח מעל דעתכן ל 6סכר קותו6 .ך
מלינוכגמ' "3מ ע3דגסכ6ומדנ6דמוכח3obעה"כידעעליוהיהלהתנותלפטור6תעקמו.

ממונות

ז

וקוליי"לדטענתכריסלהעדנתממתכריגסעכורר6סהכולל,וגס 06ל6נחמיכולעדכסר,כדלהלן,
מ"ממועיללרקםהכולללהיותכריעלפיווקינוככלל"6י 06פרעתיך,וכפרטלדעותדכל5הו"ללמידע
פטור"5י 05פרעתיך,ו5פילולהחולקיסי"לדסגיהעדהזהלעמותריעות5כחזקתהחיוטמלהמכירות,
וכפרטם6ינונוגעכלפיר6םהכולל,די"לד6פילוbSהיהמזכירכללהתנקי %חייבממוסמליחמעיוות
06הממלחר6םהכולל6bbמרלוכלללעמותתכניסנוקריךלמררזקתן"61,כהו"לכל6עיוותכלל6.ך
סמ6זהעיוותמדברפמוטכזהכפרטמהיההמדוכרככוללמיםסיכויהיתווספותלמידיסממ6היהלו
לטלית להתנותויפיל
ו מל 6קמרולו ,ו"6כמוכהו"לנוגע כרכרנגד הר6טהכוללוטוכ ל6יוכל~ah
הכולללסמוך SDהכרימלהטלית .דהנהבסי' קפכסעי'יכל 6התנההמליח כמערהזול מממעדוה
עיוותטפילול66מרלולהתנותכןהוהפסיעה.ועי'כגדוליתרומהמערמות"ד6ות hDממסמעטתלוי
כפלוגתך,ומסיקדחייכדהו"לל6סוקי6דעתיהb"b ,יל"עכניד"דרדומהלמס 16 ,סמ6יוקרוזולטכיח
יותר 6כל כ6ן טיתווספו 6כרכיסקינו כ"כמכיח .וממפקיל"ע 6 06פמרלחייב 6ת ר5ם הכולל,
והממעטה.וגסכידיממיס6י 6פסרלחייכו,כיוןממומךעליו.ו6ף 06ר5םהכוללהו 6טמ 6מ"מ6ין
ןכ6ן6ל6חיובל3י"ם"51.ע.
עליותיוכסכועהכיוןדהתוכעיודעמל6דכר6תו"61 ,כ6י
ו6ס העדנחמכנוגעכדבר,עי'כ"כמג6דלהעידעלמנהלנדקה ק3וכמ"מנחמכנגיעהכיון
דרווחרווח ,וכרסכ"ס6פמרלכ6רדע"יטיהיהלהםכרווחירויחומ6זפהי~
כניהעיר ,כמנסכגמ' מממע
דנות להםהיהיה להסכרווח,ולקו דוקקכגללמירוויתוכזה"6 .כי"ל ד6כרךכוללנית6ליהטיהיה
כקופהסלהכולליותרכסףהגסמל6יקבלמזהכלוס.וכניד"די"לכיוןדלפעמיסמקפלמילגותכקלה
וקמרותנחמכלנגיעתממון ,רקים ע3ה לסלק 6תעלמוו6זיהיה.b"sועי'דרכיחומןח"געמ' מד
דמנהלמוסדנחסכנוגע כדכרכגללהרווחמלהמוסד.ועי'מטפטיךליעקבמ"כסי'לוכעניןפסול
מורסהמטוסנוגע6יכעידוקקנגיעותסלממון.

שמשוןגרוסמן.
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