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לדית ממונותולבירוריוחסין
ישיבה ששכרהדירות מהקדשוחייבת שכ"ד
תיק ממונות מס' 92ז-סו

1מהד' טז כסלון

נושאהדיון
ישיבתא' שכרה דירות מהקדשב' לצורךתלמידים שלה .עלדירה אחת נערך הסכם שכירות
בכתב ,ובו נאמר שהשוכר הוא הרבג' נשהוא ראש הישיבה) ,לצורך השכנת תלמידים ,ועל
הדירה השניה לא נערך הסכם בכתב ,אך היה סיכום בע"פ באותם התנאים של הדירה
הראשונה .בשנים הראשונות שילמההישיבה שכ"ד להקדש ,אךבשנים האחרונות לאשילמה.
הקדש ב' תובע מהישיבה שכ"ד שחייבתלו ,והישיבה טוענת שהיא בגרעונות ,ואין לה כסף
לשלם השכ"ד ,והתלמידים שהתגוררו בה "בשכירות" לא שילמו לה את השכ"ד .הקדש ב'
משיב שחוב שכ"דאינו גרוע משכר רמי"ם ואברכיםועובדי משק ,ואםיש כסף לאלויש כסף
גם לשכ"ד ,וראש הישיבהאיננו פטור מלעשות כל השתדלות לשלם את החזקת הישיבה שלו
ע"ינדיבים ,מה גם שהחוזה נערךעם ראש הישיבה שנרשם כשוכר.
עודטוענתישיבתא'שכיון שהדירותהן הקדשוהישיבה משתמשת בדירות לצורך התלמידים
אין היא חייבת לשלם להקדש שכ"ד,כיון שגם ההשתמשות שלה בדירות היא צורך הקדש.
הקדשב' משיב שההקדשהיה לטובת ההקדש שלו שמחזיקישיבהולא להקדש שלישיבתא',
וע"כ חייבת ישיבת א' לשלם שכ"ד להקדש ב' כדי שיהיה לו כסף להחזקת הישיבה שלו,

שלמטרהזו הוקדשו הדירות.
הצדדים מחולקים עוד על שכ"ד עבור חודשאייר שבמהלכוהודיע השוכר למשכיר שאיןלו
עוד אפשרות להמשיך את השכירותוכי מעתהואילך ישלמולוישירות התלמידים שנרים שם.
לטענת השוכר הסכים לכך המשכיר וע"כ מאותו יום אינו חייב עוד שכ"ד ,ואילו לטענת
המשכירהוא השיבלו במפורש שהואמוכן להסדר החדשלחייב אתהתלמידיםבאופןישיר רק
מחודשסיון ,אבלעל חודשאייר החוב הוא על השוכר הנתבע .לראיה ,מציג המשכיר הסכם
שכירות עם התלמידים החל מראש חודשסיון.
עודמחולקיםהצדדיםעל אחד מחדשי השכירותבימיהחורף ,שבעקבותעבודותשיפוץ בחנות
בקומת הקרקע שלהבנין -שנעשוע"י בעל החנות -היו הפסקות חשמל בדירה במשך אותו

ב
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הודש ,והיה אף שבוע שלם שלאהיה שם השמל .לטענת השוכראינוחייב שכירותעל אותו
חודש ,ולטענת המשכיר ההפסקות לאהיו מצידו אלא מצד בעל ההנות ,והןהיולסירוגין ולא
כל ההודש.

פסקדין
ישיבת א' חייבת לשלם להקדשב' את שכר הדירותכפי שהתחייבה ,כולל עבור הודשאייר,
בניכוי סכוםמסויים עבור הודש אהדשהיובו הפסקות השמל ,וראשהישיבהמחוייב להשתדל
לכךע"י אסיפת כספיםמנדיבים.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

()-יהושעווייס

( )-שמשון גרוסמן

השאלותלדיון
א .שכירות דירהבלי שטר ,האםהיא תקפה.
ב .מחולקים הצדדים אם הסכים המשכיר לפטור את השוכר בתוך תקופת השכירותאולא ,על

מילהביאראיה.
ג .לא יכל השוכר להשתמש בבית שימוש מלא בגלל נזק שעשה מישהו אחר ,האם הייב
המשכיר לנכותלו מהשכר.
ד .שוכר בית שלא שילם שכ"ד האם עובר בבלתלין והאםיכול המשכירלפנותו בתוךהזמן.
ה .דירות שהוקדשו להקדשב'וזה השכירן לישיבתא' ,האם רשאית ישיבתא' להשתמש בהן
ללא שכר בטענה שגםהיא הקדש.
ו .האםהייב ראשישיבה לכתתרגליו לבתינדיביםכדי לשלם את חובותהישיבה.

תשובה
א .פסקסרמכ"סמכירספ"6סי"חותו"עסי'ק5ססעי'ט,עפ"יכרייתךב"קעט:6כדרכים טסקרקע
נקנס כססחכירותום6לת קרקעגקניס .וכרמשעפ"ימכ"י:וקפיצו כמקוסמכסףקינוקונסכל 6מטר
כמוסנתכ6רלעילמ"ק5סעי'ז,מ"מסכירותסגיליסככסףלחוד.ע"כ.וכתבססמ"עO"Dכדמכירות
ל6ו מדרך מעולסלכמוסעליופטר ,דסמכס דעתמסוכרכל 6סטרכיוןדלימיסק5וכיסהכרוסו.ע"כ.

ממונות

ג

וסוףדהרי ססמ"ע 3 1h~loנתס"מ"סחידוטיס ס"קי
ז (וסטמיט סטעסדטכירות ל6ו מדרך מעולס
לכתורעליוסטר,ומממעד6ף 05סמנסגלכתורסטרמ"מ5ין Ofכדוקךכלכךכמוכמכרכיוןדסמכס
דעתסטוכרכל6טטרכיוןדלימיסק5וכיסטכרוסו) ,ו3סגר"6טסס"קלכ:טליןדרךלכתוםטטרעל
סכירותותוי כמקוסטליןכותכין 6ת סנטרוכו' .ע"כ.ועי'פסקיסוכתריס חו"מס"נו טתמס ט6ס
סמנסגכמחלטטל6לכתורמטרעלטכירותמ6י קמשפטיט5סו,6וכיכמכילטטכירותכמכרוכות3ין
טטרעלמכריסיסכוסדיןסטכירותכדין ממכר? סל6סוףסוףטכירות5ינסמכרממם,ויותרקרוב
למעוווד,ו6ססמנסג~bSלכתורטטרעל"כירותפריטךטלדיןזס5ינסכמכר,ומ6יקמ"ל.ועי'חידוטי
רעק"6כגליוןסטו"עמ"ק5סעי'ז המטמעמדבריוטכוס5יןטכירותטוסלמכר,מיינודטכירותקנס
3ל6טטר6ףכמקוסטכותכיןסטרעלטכירות.
וכמטפטטפוססי'ק5סס"קידס3י5כטס"ו"ת36ני~דקקו"חסי'נסדכמקומותטנסגוכסכירות3תיס
לכתובטטרוסטוכרלזמןמרוכסיר5טל6יחזורבוממוכרומקפיד 3טטר,ל 6ממכס דעתמקונסול6
קנסעדםיכתו3סטר.
5מנסכמעמסחזקס33ית ,פסק3טו"עסי'ק5כסעי'טז,עפ"ירק"םקרוטיןפ"6סי'לוומ"ממכירם
פ"5מ"ככססרסכ"5קדוטיןכו :6חזקסלחודם 3ל6כסףוכלץ סטרקניךכלסיכךדל6עיילונפיק
.'rlrbו3רמ":6ויפיל
וכמקוסטנסגולכתוכמטר.ע"כ.ו3חי'רעק"6טסלייןלטו"תמעילטמו6לליקוטים
סי'קטו5 .מנסעי'"ו"תדבריחייסח"3חו"מסי'ככטליןכטוסגלוןהדורינולמכריעולסו5י 6קרקע
נגדסריטכ"6וכו',טכדכריססט6פילוopfnוכסףוקניןכעדיםל5מסניכלל b~sמטרעיי"ם.ועי'
פס"דירומליסכרךחעמ' רפ06 3מתנולכתורטטר 06קונסכחזקם.
וכנידוןדירןטעלסדירססלחתכתבוטטרמכירות ,מממעטדרכססו5כןלכתובטטרטכירות"61,כגס
עלססניססיו~ריכיסלכתור5.ךמכיוןמימירת '6כ3רע"תס 3סחזקס,סרילדעתכמספוסקיסקנס
6ףhbsטטר6ףכמקוסטכותכין6תסטטר.
ב3.סו"תסריכ"טמי'תקי,סו63הכ"יסי'טיב,נטללסריכ"םכסוכרממודיעלמטכירכפניעריסטסו5
מבטל 6תסטכירות ,ולח"כ כטאקטכממכירלמחזירלסוכר 6תדמיסטכירות חזרכו סטוכרוטען
טמ6חרטל6קנומידול 6נסתלקמטכירותו3די3ורלכד לע"פ ט6מרלוכפניעדיס.וסטיהסריכ"ט
טסדיןעםסטוכר,טכיוןסקנס מקרקעלזמןסמומכרלואקניןגמור,סריסו6מלולזמןססו6וקינויכול
י 06כקנין גמור ,דטכירותמכירסליומים סו5כמו
לסמתלקממנו כדבורכלכדויפילוכפניעדיסכ
ט6מרוככ"מנוכ.וכתבכמגסותדו"פסי'םיכ6ות1טסכרתסרי"3טסי5כמו מפסקסטורסי' רמג
לענין מקרל מתנם ממחזיר סנטר ,ממתנתוקיימת עד טיעמס כמקתלקנין לנותן על סחזרס ,וס"ס
3טכירותהככרקנסוממוכרכסכירותטנתןלול6נסתלק 3ל6חזרתקנין.המנססמחנ"6סל'טכירות
ןסגוףסרית סו6סלסמסכיר ,כל טנסתלק ממנו סטוכר וכס 3ו
סי' ע חולק עלסרי"3ט ,ולדעתוכיו

ד
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סמטכירממילך,וכמוטכתכוסריטכ"5וסר"ןלגביעכרטכיוןטכעס"בנסתלקממנוזוכםסעכדכעלמו
ממילך.ועי'קכוס"חסי'סטוס"קג.ועי'קונןסערותיכמותסי'גג6ותסככיפורמח~קתס,ועי'פס"ד
ירוטליסכרך5עמ'מב.
ומנסכנידוןדירן5ףלטיטתסמחנ"6במועילסילוקכפסוקין~ריךקנין,זסדוקקכבסיסכפניעריס6ו
כטסמטכיר מורסלזם5 ,כלכ5ןטסמטכירמכמיטטססכיסלסילוק ,נר5סד5ין סטוכר נקמןלטעון
,ד6ףטיילדיסיססטוכר
טמחללוסמטכיר,וכמוסכתםסגר"מ5ייכלרטליט"5כפס"דירוטליסכרךי
נקמןכמיגורסיסיכוללומרפרעתי5,כןזסקינו,וכדכתכ"סססמ"עס"קיג:וקיןלסיומינוכמיגוד5י
בעי 5מרקיימתיתנ6ךופרעתיךלפניפלוניופלוניומלכולמדיתי15מתו,וסיספטור כטענםזווכמ"ט
יל5
סטורוממחכר,דליןOrמיגו,די6מרוסרו~סלסקרירחיקעדיו,ועודמכהסמזקסד6נןמסדידודני
פרעובינולבינו.עכ"ל.וכ"כטססט"ךמ"קי:6קינונקמן.וקיןלסיומינוכמיגוד5יכעי 6מרקיימתי
תנתךופרעתיךלפניפלוניופלוניוסלכולמדס"י16מתו,דליןזסמיגוטוב,דיותרנוחלולומרפרעתיך
ילפרעךכעריס ,ממסמיקמרפרעתיךכסניפלוניופלוניומתו,
כינילבינךופכחתיססתר5סטסתריתכ
כייקמרומעולססרו~סלטקרירחיקעדיו.סר"6טטסוכו'.וכ"יסעי'1כתכוז"ל:ולינרכסעודדכיון
דצ"ל6לתפרעניb~hכעריס5נןמסדידל6פרעיסטל6כעדיס,וסיכךד6נןמסדיליכ6מיגו.ע"כ.
וצוליגסס"סכיווןלזס.ועי'מכ"כלקמןסי'קלגמעי'כמ"קכ.עכ"ל.
וכמוכןכניד"דסדרךסעולסלפרועמעותרק 05נותןלוקכלסעלזס"5,כיותרנוחלולטעוןטויתר
עלזכותוטיסיססטינוידוקקככתב,ולכןליכ5מיגוכוס.
ג .כטו"ת מסרם"סח"דסי' קחכתככר6וכןטטכרחגותמס6דוןוחזרוסטכירולטמעוןעלכלמטך
מזמן,וטמעוןטילםסכרטלוטסחדטיסמרטט,וכלספקודסמ5תסמלךלתקןמחומס6טרבומחנותכי
יטכוחטםמכנס,ומעמידועליסכניןממוךלפתחמחנותול5מניחולכנוסלטסוכו',כיוןטפיןססגירס
ןממעוןיכוללנכותמסכרוכלוס,ו6ס
מחמתרכוכן6ל6מחמתכעס"כס6דון,פטורריגובןמלעריותוצי
נתסוס5חרסטכירותכלססיזקעלטמעון.ע"כ.
וכטו"תחקרילבחו"מח"כסי' מחלסל'מוכרסי'טיב,סוכךכפס"דירוטליסכרךחעמ' קמט ,כתכ
ד5יטעןממוכרקינייכוללדורככיחכזס5,יןכידיסמטכירלעכבונותןלוסכרכנגדמססדרכולכד.
וכנידוןדידןטסתלמידיסממסיכולגורככית h~hטל6יכלו לססתמטכוסימום מל6ככל מסמנוגע
לחטמל ,וכקלקול ל5סיס מחמת סמטכיר 5ל 5מחמת כעל סחנות כקומת מקרקע ,פטור סמטכיר
מ5חריות,וצין ממוכריכוללנכות מטכרוכלוס ,וכל מנזק על סטוכר ,וכמו בפסק סמסרט"ס ,ו6ף
מחקרילכל 6פטר 6תסטוכרמלטלסעכורסזמןטל6גרמס6ל5כסלףגרטסככלל5 ,כלכנידוןדידן
טסמטיכולגורטס5,יןלפטור 5תממוכרמתטלוססטכירות5 ,ל6טמ"ממןסר5וילנכותמחיוכומכוס

ממוייס.
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ד .פסקכמו"עסי'סלטסעי':5עלסכרקרקעי
טמיט5ומרטעינועוכר.וסוךטורכטססרמ"ס.וכתב
ככ6רסגולסטסטסו6מטנססוףפ"טדכ"מדףקי66ומסכיליףלסמקרזלי,וכ"כסרמכ"סריחפי"6
ממכירות.ע"כ.ותמסכסגר"6מסדוס6ליכ6דת"קדכריית66כלתנ6דמתני'ל6יליףמכרטכירויליף
מלתךכלטפעולתו5תך,ו6ף קרקעכמטמע,וקיי"לכמתני'וכו'.עייפם.ועי'מסכנותסרועיס מערכת
6ותטס" קעת ,וטס כמסמסכים מסו"תמסרי"ט ח"6סי'קיגמיטסטכירביתלחכירוכטניס עטר
דינריםלטנסכדינרלחודםולפרועככלחודםוחודם,וסריסו5עניממיןסיפקכידולפרוע מס טעכר
ומסטעתידלכוץ,וכיל6יוכללזמר65מכיתיטע"מכןל6ממכרתילךוכו'.נרמסדברפטוטדממי
מסלקליססל6ממכירלו6ל6ע"מסיפרעלוחודםכחודם.ע"כ.וככסףסקדמיססי'פיזכסוףדבריו
כתכ:מהכירכיתוסידורעמו6חדמנס,וכ5מ5עממטךסלךסטוכרלמרחוקוקטתוכינסכטוחסמתוכל
לטפססטכירות,קולייכוללדחותםכיוןמכןסו5דרךסטכירותטסגסהכינסמטתלמתhShלכסוףמ"מ
ךלסיותכטוםעלמממוןוכו'.b"D.
מרי
ה.כנידוןדירןסססקדםסר5מוןקייםומתפקדכר5ויליעודוכרקוןסמיסדיסוסמקדיטיס,ויטלוגכ6יס
טעומים מל6כתסכ6מונס ,נר6סט6יןזכותורמותלימיכס מסוכרת לסמתמטכבנין ססקדםלל 6סכר
כטענסמגססי6סקרם,כיוןמזםכניגודלרקוןסמקדיטיסמססקדטסר6מוןסו6מיממיךלסתתממקדם
זסכלעודסו 6מתפקדכר6וי .ועלסחוזססטכירות מעטתם סטוכרת עם ססקדטשממכיר,ותמלומי
סטכירותמסילמסלועדסיוס,מוכיחיסטנכנססלביתעלדעתסכירותול6עלדעתלגורבוכחינס.ע"כ
נר6סטכדיןודכריסכיניססמסככלבוכרומבכירכח5רדקיימ5ל6גר6וגכר6דעכידלמיגר.
ומסטיטטועניסכןכלפיכתי פקדםסעומדיסריקיםכלילומדיסוכליטוכריס16 ,כטייעוד ססקדם
ךיותר,ורו5יסכתיכנסתויסיכותלסכנםלמסכלילפלס מכרדירס כטענס
סר6טוןססתייסוקינוטיי
טלדוןככל
מגססססקדםומקיימיסכוסרקוןסמקדימיס,וגכ6יססקדטמתנגדיסלכך,כמקריסכקלוי
סוףסי'ז,כברוכס).
מקרסוטענםלגופם,ו6כמ"ל(ועי'"ירוטםוחזקסכטררס"
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 .כתכ כבסכת חסדפ"י מ"כ:מי טסו6 6פוטרופום עלנכסיתכירו6 ,ף טספועליסיודעיםטלין
סמל6כסמלו,ואפילוסכרן כסתמך,סויכאומר טכרכסעלי.וכנתיב מחסדמס5ותט:כ"גכפטיטות
דמ"ט פוסק סר"6ט דכמספועליסיודעיסטלין סמל5כס טלודלין סטליח עוכר ,ממוסדדעתייסו
דפועליססו6עלכעס"כטסו6כעלמויטלסלמס,וזסל5שייךכעניננו.ע"כ.וכטו"תסרמכ"5ח"6סי'
5לףקנז ,מוזכרכ"יסו"םמלג:טמעוןטטכר 5תר5וכןלטנס טמכרוללמדתינוקותהכירוחייב
~דיםלתינוקותס5ריכיס.ע"כ.
ליחןזסמכרומטלסוכו'וכ"טממעוןזסטסותגזברמקדטואכרhמDל"מ
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וככרט6לחכרכיחסדיןסגר"נחייזנטט"ןשליט"א 6תפימרןסגרי"ט5ליטי,b"wtSt 3וזותטו3תו:
מנמל מוסדפרטי טטוכר עו3דיסחייגאיטית לטלס למס 6ת סמטכורות,ועליולדאוגאיטית ולמ615
מקורותכמפייתלכך .עלחו3זססו6מ5ווסככלתלין.ע"כ.

אברהםדובלוין.
ב

השאלותלדיון
א .האםיש בלתליןעל חוב שכ"ד.

ב .אם לא שילם שכ"ד בזמן האם עובר משום לוה רשע ולא ישלם ,ומה הדין אחרי שתבעו
בבי"ד.
ג .ומההדין אםהיהאנוס שלאיכל לשלם.
ד .האם מוטלעל ראש הישיבה חוב לאסוף כסף לשלם את חובות הישיבה.
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ו3ניד"דכיוןטכתכמכוססתכיעסוגסתצעונחטבכזקפןעליוכמלוס"61,כי
ק
ק
ו
ד
טל 6כ 6דרךסלו6ס 15 .טמ6י"ל דסעמדסכדין תטוכסכזקפןכמלוס
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ומפתםדוסכעימערסבי"ד36לכ5ןמ
ו6סיודעטסיסקונםohoנחטטרטע,עי'כטו"עסרבסל'הלוקסדגסכקונםנחטברטע,דל6ככסף
ךקיםלי,ד6יןזסעניןממוני6ל6חטטליסור(דסריחייבלו3וד6יוע"ז
סקדטיסבסי'5ז,וכקןל6איי
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ב"קסי'גג6ותתדגס

6יןכופין ,מ"מעליוכעלמול65תיד"טמוטלחיובלסטכיר 5תעלמו,עי'
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כקבלנות6יןכופין,וכןסו5כטו"עסרכדליןחייב3כלמל6כס6.ךיתכןדרק6יןכופיןלקבלנות6כל
סו6עקמוחייכ.ועי'אמרייעקבטנסתפקדטמ6דוקאכנילנם6יןחייכ,ו"6כאריךלסקולסיטכ 06סו6
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קונםממט.ועכ"פסרימלינוכפוסקיםלגביעניממספךכמררסדמוטלעליולמלקטסרצע"61,כסרי
םעליומסרטע"5 ,כחייבלעמותכלמל5כס.וכרמ"ח מטמעדסו6כעלמו
לטופםסרבד6פילוכקונסי
חייטלעטותמלטכס,ולמסמכריעסרבדל6קריך,ומטמעדדוק6כקונםכתככןנועי'פת"חפ"ססקל"ס
רכןמוטלעליולסלקטסרטע,וכנרקעכדרכיסלחרות).וכןיל"עכזקפןעליוכמלוס5סיטדיןמסדרין
טלויותר מכדי מידור "6 O"D1כ מוטלעליו מדינך למכור
לכע"ח  16ל .6וכלס"ססרי כקמתי
ינפםנטתנו,עי'גליוןחת"מסי'5זלגביסחורהדסיוסזס
"ממותרות"טלוןוטמ6כזס"זסגדריסטלחי
חיינפטע"כיעטותטלומיס.וסייסו5לוקיסנ5ככעדת-6לוכנר6סדתלי5ככלדורודור].עכ"פכצופן
ינוכללחייכולעטות מל5כס דס 6מסתכרדחייכליחן מסטיטלו "6כ
טיטלויותרמכדימידורכודוי
יוצינונותן"6ככוסמעוטםמל6כסלעצמועוטםול,O"DJS 6וכ"טלסורותלול6סוף
כמ"גדיטלוכודוי
כסףד6ית6כרדכ"זד5סמקורססיסרגיללעטותכן6פסרלכופוOtsסל6סומסתכרדעכ"פלחייכולזס
כליכפיס לפטר ,וכפרט כ6ן דסחוכ מ5דחכירותועי'כ"יסי'5ז מכ"טדי"6דליןממדרין כחוב
מכירות,ורקיל"עכזקפןעליוכמלוסכמ"ג.
וסם6לס 6ס.כללסחובעליו  16עלסיטיכססרייל"ע  onlo 06כטס מנסלתסיטיכסוידועטוס כעד
סיטיכס ס6סזס6ומדנ6דספרעוןיסיח רקמכסףסיטיכסן5ך עכ"פיםרכוסטלסיטיכסוסיסחייכ
למכור16לתתלו].ועי'סערמטפטסי'קיזלגכינקמןטחתס 6תעקמו,וי"חעליו,עי'כטס6ריסועוד,
טמקורכסדיקכיבמותפד6סעבדוכטלס6טס6ילפטרלתכועמסכעלדידעודירדועלדעת
עכ"פי
ס6טס ,ס"נידעודירדועל דעתסיטיכס~ועי'טו"ת מנחתיצחקח"ימי' קמג קמסוקין ממפרתח"י
לעייןבוכעת]6.ךי"לדטססמכועלגוףס6חר6כלכ5ןכיוןדסו6וסיטיכס6חדמסטמhb5סמכועל
סיטיכסדס66יןכעלדכריסהיוכלולתכועhSbסו6לכדדכמקריסמלטערמטפטי
טלמילתכועחון
מסחתוס.ועי'דכיתלפריססי'קיזכחלקמסקסלטחתמועלחובולקחוכלכנימעיר 06לפטרלתכוע
6oonול.6עי'פת"מD"1Dקכח,ומסיקדחליל 06כתובעכורסקסל6fbילפטרלנכות מססמם"6כ
06ל6כתום56לחתימתםז5תמלטון6זגוכםמסס.ו56לנויל"עככתבכטססנסלתסיטיכס5סזסרומס
לכתוכעכורסיטיכס.ועכ"פלפימ"טדכויןזסגוף6חדדסיטיכסמלוורווחיסי"יכ
סססגסטלו"6כזס
עסקפרטיטלוספירסחוכמוטלעליו16כערב6וכטניסטלוו.וכןנר6סלדינך.
וכנוגעלתטלומיסעי'כטו"עסי'5זדנותניסלול'יוסו6סניכרט5ריךיותר5זיותר,ומסמגדר,ולכ6ורס
כזס"זטל6ממדריםלכ6ורסל6ניתןיותרמל'יוס5,כלבי"דקריךלרקותs~noולפיגודלסמכוס.ועי'
ערוךסטלחןסי' קסעי'  6ד5סתובע סרכםזמןיטלפעמיסטכועסעליועיי"ם.ו6סיטטכועסטופ
יל"ע.ועוד"5עohנקמן כמס טמר6סטליןלולטלס רקלפרוםכמטך כמסטניס ,מססגכול כרכר?
ומנסכתטלומיסיטסני חסרונות'6 .ם6ינו מקבלכל מכסף ככת 6חת.כ' סמקכלו לצחרזמן סרכס
(אפילו ככת 6חת).ועי'נ"ךמי' קגס"קדוכסי' עד ס"קדדפרעוןדינרדינרפרעון6 ,ךעי'ערוך
יכתוךסומןק"ולצחרסזמן"61.כ
סטלחןטסחזוhSnnhנכונסלמס5יןיכוללפרועככת5חת.ופסאייר
מסנעטס ס6סכלכישלסיראוהעיניססקוכעיסמזמניפרעוןוכן ס6סנטכעיסכזס.

שמשוןגרוסמן.
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לטענת סטוכר טעכור חורטטיירקינוחייכ לטלסכיון טלטעכתו מודיע למטכיר טמעתסיחוייכו

סתלמידיסיטירותלמטכירוסמטכירססכיסלזח,וטענתסמטכירסי6טססכיסטימטיכו ורקמר"ח
דיויי
כ וכך 6מר
לו
סיוןסטכירותתסיס עלחסכוןסתלמידיסיצירות 5ך לחודר6ייר סטוכר סר5טוןיח
כמפורטכטעתו.ו6כןסמטכירסויגחוזססכירותעםסתלמידיסמר"חסיון.
b"~'btדן ס6סטכירותלפטרלכטלכפס16רקע"יקנין,ועי'מט"ככפס"דירוסליסכרךח
~ו-קכז.
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ולכ6ורסכנידוןדירן דסתלמידיס ככר גרו כדירס וסטוכר לטענתו כמסכמת סמטכיר מעכיר 6ת
ממכירותלתלמידים פססימיוסמוכריס,סרי מס עטוקנין חזקת כוס כססגריס טס רסוסולכילת
פירות ,ל6מיגעיך לסרמכ"ס כפ" 6ממכירס הט"ו ~b"Dד6כילתפירות סוסקנין חזקס5 hSb ,ף
לסר6כ"דטסרס"לד6כילתפירותל5סוסחזקס,זס רקכטקונסגוף הקרקע6,כלכסכירותמסניגס
לכילתפירותלקניןחזקס,עי'ק5וס"חסי'קנגO"Dגוכמחנ"הטכירותסי',6ועי'נתס"מסי'ק5כr)~to
יקניניסמ"ג.
ווהמריכינסחו"מדינ
יטו"ת6כןטססנלסגר"מפרלמוטרמלודז')וראיתי טכתכ דכר חרט עלכעיןעוכד5
וכם"דאינסליד
דידן,כמי'5ד.וחו"דכרבוכןטטכרדירסוחנותמטמעוןלטנסונתןלוטטרותלכלסטנם,וכתוךסטנס
סטכיררבוכןסדירסומחנותללויכקיטור5טתטמעוןסמטכיר,ורבוכןכרחול6טילםלמטכיר,ותוכע
סמטכירמלויםיטלסלו.טועןלוי5ניככרסילמתילרבוכן.וכתכ6כן"ססטסדלויחייכלקלסלטמעון
סממכירד6ף"60לדמ5ידו6יןמניעםויכוללוילסכורמרבוכן,יכוללומרדל6סיסכדעתולפטוראותו
כזס 06רבוכן ל6יטלס6 ,ל6לטוכתיבמרתיכי טובליטניס מאחדכדימהסיס כטוחיותרכדמי
סטכירותו5ס5ר5ס6גכסמר5וכןו5ס6ר5ס5גכסממך.עכת"ד.מצוהרדל6נתכויןלמלק 6תר6וכן
כזסטלויסכרמר5וכן6ל6ר5סמוסגוכסר5סמזפגוכס.ו5ףדטסכתטוכסהייריטסמטכיר 6מרללוי
טמ5ידו6יןמניעסf"D1כתבריכוללגבותמטניסס,נרפסדס"ס6ס5מרסמטכירלחוכרסר6טוןדמ5ידו
6יןמניעסטיסכירלטני,ל6סוסכזסהמירססיסתלקסטוכרסר6טון.ולכןנרפסדכיוןדססוכרסר"טון
ככרנתחייבעכורחודםפיירועכטיוטועןטסעכיר 6תסדירסלסתלמידיס,וסמטכירטועןכריטווינו
כן,עלסטוכרלסכיךר6יסלפטורעלמו.
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