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~ים ממונותולבירוריוחסין

התחייבלשלםנזקים 1WPWאחרים
תיק ממונות מס' 86א-שע

נושאהדיון
א' תובע את ב' עלנזקים 1WPWלו אחרים ,על סמך התחייבות שלב' בחוזה השכירות שלו,
שבסעיף  7נאמר" :השוכר מצהיר כי קבל את המושכר מהשוכר הקודם לפני תום זמן
השכירות ,ומקבלעל עצמו למסור את המושכר למשכיר כשהדירה שלימה בכל מערכותיה,
מסויידת וצבועה" .על החוזה חתוםב' כנציג השוכר וגם כערב קבלןעלקיום החוזה.
ב' משיב כמה טענות :א .הוא אינו זוכר שחתם על חוזה זה ,והחתימה שמופיעה אינו רגיל
לחתוםבה ,וזהזיוף .ב .החוזה מכיל 3דפים ,והחתימה מופיעה רק בדף השלישי בסוף החוזה,
ואילוסעיף  7הנזכרמופיע בדףהשני,ועליואין כל חתימה ,ולכןאין לסעיף זה תוקף .ג .לא
יתכן שהתחייב למסור את הדירה "כשהדירה שלימה בכל מערכותיהן ,שהריאין הוכחה שכל
הנזקים קרו כזמן השכירות הקודמת ,אולי חלק מהם היו כבר קודם ,וא"כ מדוע שיתחייב
עליהם? ד .את הנזקים עשו אנשים שהכניס השוכר הראשון ,והוא מודה על כך בכתב שהוא
החייבבנזקים ,וע"כעל התובעלתבוע את השוכר הקודם.
א' משיבשכיון שב' הכניס את עצמולחיובים של השוכר הקודם ,ע"כ הוא תובע אותוולא את
השוכר הקודם .על טענתזיוף החתימה משיבא' שהוא זוכר היטב שבי קראועיין בכל החוזה
וחתםעליו בעצמו.
בית הדין החליט להזמין את השוכר הקודם כמשיב ,והשוכר הקודם הסכים לשלם את כל

הנזקים שעשה.

השאלותלדיון
א .שוכרשיוצא מהמושכרלפני תום השכירות ,האםצריר להקנות המושכר לבעה"ב.
ב .האם רשאי השוכר לצאת מהדירהלפני שנגמרזמן השכירותולהעבירו לשוכר אחר.
ג .התחייבות בחוזה השכירות "למסור את הדירה כשהיא שלימה בכלמערכותיה" ,האםיש לה
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תוקף מחייב.
ד .אםכן ,מתי חלהחיוב לתקןהנזקים ,האם בשעת השכירות אולפני מסירתה בחזרה
ה .חוזה שהיה בו כמהדפים וחתם רקעלהאחרון.

תשובה
א.עייפס"דירוטליסכרך6עמ'מטנמלקוסריכייטוסמחג"06 6כסע311סטוכר6הסמוסכרכתוךזמן
כיקורסממלוקת.
מסכירות,ס6ססריך 5קגותל3עס"63וסקתסממילך,
ועיי""
ב .כת3ס"3יסי'סיבסוףסעי'מ:וסיכךמהסוכרר51ה ל65תול6מודיעוקורסלכןויטסוכר 6מר
"ר51הליכגס ~ורבכיתסהגימזס ,גר6סדכיוןסכיןסמטכירמפסידכפססיגויכוללעכב עלידו,
ר6יסמסוכר 6תסססיגסוכוי,ומיסוoh
61פיל1סיססכורכידול,מןק15כוי65כתוךס,מן,ויט
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מסוכרסר51סליכגסכבית6יגומגון מ6דיכולסמסכ
מודעתני סיית
סגוןמ6דסיטכרגווכוי.ע"כ.
ן6תמכותלוכו'.ונגמ'טסג6נמלקו 06
ג .כמסגםריס:3"3ססותפיןסר5ולעטותממיקסכמקרכוני
מחי5סמיינו טד166פלוגתך,וסקסוכגמ'6יכטליןכסדיןמלוקסכי 157מ6יהוינסדרוכסו,וכחכו
3תוסילמ"רממיקסגודףל6פריך,ד6יכ6למימרדקנוותענדוגכסיסן~גיןמכותל,ומוסיףסמ6ירי
כמהגס סם שסרי מקנס 6מדלהכירומ5י  obitoaומסעכד עלמווכןמ5י olpnסכוהליי,וכן ה61
דרמססס16תכודוקך 06 06מיידעלמולתתכךוכך"דלקו6גתינסדופס
3רסכ"6ור6כ"ד,ocועייי
קטמיגיס hDtAh hShדממוג,6דממייכלמיתכליסכךוכךממון'יo)nb ,סטורסי'קג,סעי'ככתב
סמד3ריסר"6ס(כ"כפ"6סי' 0גר6סדאוגותל6סויקניןדכריס6,ךסמייססכתכנגססר"6סbb
התכויןממועילIethshShססיעכד 6תנכסיולבגיןהכותלb~nlol .כטוייעססמעיי דכתכDh1 :קנו
מידולכנותממיקסל6יוכללמזורבודאוגותל6עיקריקניןדנריס(טורנסססר'6ש),ויםחולקין,3ס
(סס3סססרמ"ס).וסג"מעלסטורסי'רמהסוףס"ק6סקסםעלסרמ"ס~h'soסטורבסייקנזמסרי
קנומידוhSמסגי כ16מר 6תגגסוס"ס 63ומר לתתדמ6יטג,6ותירן :nrrsoהדוקךשותן מתגם ל6
מסגיקנומידוכקומרהתנגסדגיגו %6מכטימ6 ,כלכממייכעלמולכנותככותלד6יגס מהגסמסני
6תגגסדגינוהכטמסhSh,דמייםפליניכסרכוות66יסויקנידכריס6י.%ע"כ.
לפיחסוכרכיחססתחייככחו,סמסכירותלסמזיר6תסכיהלמטכירייכטסדירסטלימס3כלמערכותיס,
כמסוכר לסמור עלמכית סtptro5 %
מסויידת51כועס"(וג5רכולסתמיי3וה ז6ת למרותסכיןכךמיי
בפסיעה06 ,מדין סומרלפי סרמכ"ס(סכירות פ" 3ס"ט,ו6זחייב גס 6סהמזיקסים קורחוומזיק
קכעלמו16 ,
כפסיעתססוכר,ו6סמדיןמזיקלפיסרמ" 6סי'סוסעי'מ)161,חייכדוקקebס,י
~rrtnSI
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5ףכמהזיק 6חרומדיןערב ,כמו ערכ)%קיבגוכגמ'גיטין מטכ (עלגדרמתחייכותזוטהי6מדין
מזיק,עייחי'הגר"מהמלסעלסט"סעמיספו) ,מ"מיםכהתמייכותnhroתוספתטמייכגסעלסיוד
ססהקלקלכסימוםסבירול6כסחיעס15,כחופןטקכל6תממכירותכטסכיתסיסמקולקל,כמוכנידון
דירןכסוכרספגי15,לפיסרמיי6כמסמזיקהים6מר),נס 06נפרםמכוונתוסי5לסתמייכלתקן6תכל
סנריךתיקוןולסיידולשוע,כיון ם~)po %למטכירממוןמעכסיו16% ,רססריזסכקנין6מןמתלוי
הכמו
כממטקתסר5סוגיס,וסממע"סD)nh ,נר6סמכיוןמסתמייכות11סיתםמתגליממכירות"6 ,כיינ
התמייכותסתסלוסעלממכירותעומס,ויםלסתוקףמחייכמדיןתטלוסמסכירות.
ד.גרפסטכיוןססמיוכ%מזיר 6תסדירסכטסיךמסויידתוכויסו6ממיוכימוכר,דיגםכמותבלוס
ממכירותעלמם,וכטכירומג6מר(כגמ'קדומיןמם6ועודמקומותלעניןמכירותסועליס,ועי'תוס'כ"מ
מס5ד"הסכירותוט"ךסי'קכוס"קעו,בס"סכטכירוהכיה)יטלפלשכירותoStnnnועדסוף,ומלידך
ג6מר (כ"מ סס,6וכן פסק סרמ"5כמו"עסי' עםסעי' ,6ועייתו"עסי'טיזסעי' 6)6יןמכירות
ממתלמת %6לכסוף,וכיקרוכתומיכ"מסס6ועודמקומות D"Dhaססלכסכמיד6יןפכירותמטתלמת
6ל5לכסוף,מ"ממסוכרמתחייבכהמתמילסועדסוף,תעמסכמלוס"זמןפרעונובסוף,וגפ"מלקדוטי
6חס ~o)tbמהקדטתכמלוס.והייהכמיוכיממוכרלתקןסנזקיסכדירם,סמיוכעלמומתמילנטעתסטק
וזמןפרעונו 610כמסירתסדירסכסוףסטכירות.
וכנידוןדידןטטרסחסגיעמועדמפרעוןחלמיוכסגזקיס,דמיינוכמסירתסדירסכמורסלמבכיר,מסר
סטוכר סר5טון 6תסדירס לסוכרסגי ,וסט1כרסטניסהחייכלססליס 6חדמיהסכיריתססתחיינ
הרקבוןכדי ס%יפסידכעס"כממילופיסמוכריס,וכלמון'"SOסי'טיכמנ"ל":ם6יןסמ"כירמפסיד
כלנסיי,וכפיסלכןנר6סמנוסםסעיף 7טלססכסהסכירות"סטוכרמלסירכיקבל6תסמוסכרמהפוכר
הקודםלפגי תום )מןמסכירות ,ומקבלעלעלמו למסור 6ת סמוטכרלמטכירכסהדירססלימס ככל
מערכותיס,מסויידתולכועס",כלומר,כיוןמקבל6תסדירס"ממסוכר"-ול6מכעה"כ-לפגיתוסזמן
הפכירות,לפיכך"מקכלעליווכוניDh1 .כך6יןסר6טוןמייכעודלמטכירמכיוןטסטגיגכגםכמקומו.
ועודיםלפרםחיוכומלסמני  '"DDסגתס"מבסי'סטו ס"קככר15כןטטכר נערלטמסווק"לבמעון
לסמוךעליולטלס %כלמסמיפסידכהיותמגערככיתו,ופירםסגתס'ימht~cמדיןערכ,עיי"םD"Pht,
טכנידוןדידןסתמייכותמסוכרהסני %סיתסכזמןמתןמעות,תייגוסטכירות ,מ"מכיון ממתמועל
מוזהטכירוהדינוכקניןסיטומת5עלתנקיס"כירות5.ךלפי"זמיוכוטלסר6מוןעומדכמקומו,וסרגי
םלתבועתמילס6הסמובר0ר6םון.
6יגו6ל5ערכ61,זי
ה .מקורסדיןממותמיןכרקמיתיבותככל עמוד מסחו)ס  610מססו"עסי' מד טסןלמדיןמטיטס
6מרוגהממ6מוסיףדכריסקמריסחתימס,וסייסכעמודסטיןמותמיןעליויםלחוםטמ6סוסיף16היגס
ססדכריס5 .ךכלזסכמחימתעדים6 ,כלכמתימתסלדדיסעומססרי כתככגוכי"תמו"מסי' כה,
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hslolכפת"מסי' סטס"ק,1טלפי%סרהיקמתימתומןסכתככמססיטיןמייכ ,זזוק6כעריס סטטל
פסולכיוןבעטוטל6כסוגןממתמוסטרסיכול(הודייף61,יןסעדיסיכו(יסלותרטה6מיגולבעלהסטר
hbtיעסהסוסויוףכיסיוכטוחיסבודגכר5מסימגrhto6כי 1%כלכמיגייהולעסותדברסיכוללסיט
כוריעות6(6יסע"יכטחוגסכסימטת6דכעל מסטר6 ,כ(ככתביד
ווהוךעלמוהרמיקחתימתו 1ל6
חטט סמ6יוסיףוכויכיס6מיט %על סנטר,וכיון ט 610כעלמוסלמים ומרסותכירו לעסות 3ט%
לס6מין,מסיחיתיגפמול6גמגוסכתוכסוס.עיי"ט.ועיי"עיוגיסכמטפט"סי'יד0סכסירעמודמתוך
"ortnל6גחתםע"יס5דךיסעפ"יסט"כסג"לועפייפניגיטיןפזכ",ומעסיסככתיסדיןככליוםכן"

אברהםדוגלוין.
ב

פסקנזויעסי' רסדסעי'ו:וכןמי ס3רחמכיתס6סוריסוכיבסמעכורת%ניוS"btסעכירגי61גי
נותןלךדינרומעכירו5יןלו6ל6סכרוסר16י %וכוי,וכרמ"ח :דס6דליןלו6ל6סכרוסייגונדכה
טליןרגילותציתןעליו מרכסוכויו3סדכגות6ין hSb%נכרולע"פטסתגסעמולתתלוסרכס.וכתת
כממט"קסככותסכירותסי'סוסמיטמתמייכ(סכירותיותרמכדיסכרו ,06
סכ(6וממסת6וגמפטור,
תותן %רקכדיטכרו.
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וכקןל 6פטר 6תמס סר6סון,
יעלס,
לחוןכמקוס"6 ,כיכול
מסגי
לסיותסחיןלמטכיר6ל6כדיסכרו,וכחןסתמייכהסוכרסטנייותרמסמקוכללתקופסק5רסוסתמייכ
ןסלפיסמסכירזססרכסכסף.
לתיקי
ועור,עי'כנתס"ממידוסיסס"קיעוכי6וריסס"קמטכמ15ס6פי%קבלתקניןל6מסגילסתחייכיותר,
וכקןיכוללסיות טוסמלוס,מסריסיסוסלצורך מקוסלתלמידיםללמוד,ט6פילומוכריס ס"תלוס
כמכו5ר כק"מסי' קגגמעי'ו:מוכריסכיסכג"מוכן ט6רדכריס טכקדוטס  I5SPhlס"ת למספקת
תלמידים16להטיףיתומיםכזמיו,ועי'כיקורהלכהלמ"כטססמוכרין6פי(1נ(6וס"הדדינוכמולטלר
קדוסס ממורסדדיכלגסיהעיר (בז,וכן כמ"תלענין מספקתתלמידיםגמידיגךסכי דסספקת
תלמידיסגזוליותרוכו'.

יי"

מרדכיאייכלר.
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מח"כידידיהדייןהגחוןר'מרדכישיכלרטליט"% 6זכיתילמנין,טדכריסמחנרבסי'רסדדננתחיינ
יותרמכדימכרומיגומיידb)hסכרו,סרימקורסמגמייבמותקו,וסםמפורטססו6מחוססיכוללטעון
מסטהסייתי3ךע6סתכווגתי (ק(3ע(עלמיסתמיי3ותכזו,וע(5ירזססולכיסדבריסרמ" ,6ד6סלפי
מעניןה61דגרטליןממירוקכועכמןרפו6ס6וסדכגותלפיהם"ךטסד16מייכלקלסכפיטהתחייכ.
"6כ3ניד"ד ססטוכרהפגי קבלעלעממוסתמייכותכלסתיקוגיסכגל(מסמך ע"1סיס פכרסתמייכות
מהחוכרהר6סוןלמטכירעלenthהדבריםעלמם,וגסס5יגכביתסדיןמכתבמסמוכרסר6טוןכתםלו
מכלס6מריותעליו"6,כמנ"ללומרמקבלתהקמריותעלעלמול6סיתםלמיתית h~bטענתסנטנה,
ס 6תסחיטממוטלעליו,ונגסיכות6לו
6דרכ,6קבלעלעלמומכיוןמידעוסמךטססוכרסר"6וןיקיי
סתמייכותכ61תהי6סכירהכיותר.
ועודמהריססוייעמדכרעלמיוכסכרפעולהכגוןמעכורתלעכור6תסגסרדכ,סג6מרד6סהתמייכ
יותר מממת16נס6יגומייכלסלםיותר,ומסוסטעגתסטט6ס6,כלכ6ןמדוכרכמכירות קרקע"דיגס
כמכר ,וכמכר נפסקכטו'יעסי'רכ,מעיי ט ד6ס מכרמפגידמקווזלזלכמכירתויותרמכדי ססדעת
טועםטגיכרטמפגידומקוס51רךלזלזל6יגויכו(למזור,מזינןמעל מקםוממכר6יג1יכףלומר מטטס
bihתלינןדידעוממיל.וסחי%קכוסדכטכרפעולהל6קכלחוסחפן%חותותמורתססתמיינותסלו,
מלת"ככמקחוממכר6וכסכירות קרקעסריקב(כעלותעלמפן6וסטתממותבותמורתססתמייכות
לסקסעטורו.ולפיתכ5יורסלסטו"עבסי'רסד6סמכר6תהמעבורתנכדילעכורכס6תסגסרכטעת
כריתחומכיתס6סוריס6100 ,סכרפעולהסלטירמתממעכירוגססכרסכלים,וכ"כססמייעחס p"D
יט,והריסכרסכליסדומסכוסלמקםמסרימכירותממכרליומךסי,6ומפורסדגסעלסדומסלמקח
ג6מרסדיןט6יגומייכלסלסיותרמממיר ספק.עודר6יסלוסמסרמכ"ןכיבמותקו 6וסו"עיו"דסי'
ס"UD %גד6ס פסקהמוכרממירמופרזעכורממגיןסג5רכיסלחולם6יגוקריךלסלס 6ל6דמיסס,
הרימפורםדנםכמקחוממכרסיגוקריךלעמודכסממייכותמלו'6,יכסדרךקוטי6לדוכתיןלמס פסק
התו"ע "DSרכזם6יגויכוללחזורבו,וע"כ'5ילדטסקמייריכבככרסילםעכורמתפן %1ן6יגוינול
למזורכו,וכמוסגפסקכ6ןכסעי'חד6סגתןמעותחוב6יגויכוללסו5י,6ועיי כהגרףשפירסדכיון
סטעס הפטור הו 6מטוס טעגת מסטה כ16פןסמ51י6ממון ל6שייך (ומרכן ,ונזםמיומנתסתירת
ןכדין,סלמי' פ6סעי'כווטסככסגר"6כתכדל 6רקohגתןמעותחיגויכול
סטו'יע.והגססגר"6סיי
לומרממטס6ל6סייס 606מרמייד6גילךמגסכסטרד6לימ6מילתךדטטר"6,6כגר6סדכ"טכגידייד
onncעלסטרסכירותשכמסגרתוסתמייםלמחזירדירסמתוקנת,גר6סט6יגויכוללפטורעלמו3טעגת
סטט6ס.

דודיהושעקניג.
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פסקידין-ירושלים

קצי

הערות
ה17ח6כתופן
 .6קהתחייכ(חכירוקטרמוגזםיותר
קיכו((ומר(ו לח"כ מקעההייתי,נחקקוהר6קוניס ,06
כ(קנס(1
גק,חנמיירוהיהחייכ(עקות6תו6ח המעקהמהמצקלווסימקוה,כמוחקיקה,השהותימון6,כ(כרכרקהינו ק(מ15החיי
מהקהתחייכ6 16 ,ף כלגרקטינו ק(מקוה ohהחתייכ(ו קבלמוג,םקינוחייכ.עי'
' קע7ויק"ק כ"ק
ב"קסי
פ"יסי'(חהקוכריסיוקץנדגרמ15ה,ועי'קו"ח הלח"קכ((קיסי'גיפיקוכיכרקטינמורקד(כימ15ה.ועי'6כןה(16ג,ייה
ו6כי7הפי"כה"וקנמ(קוכמחטקחהל6קוניסקהכי6הרמכ"ןכיכמוחקו.6
וכה(5הקהחחייכלחכירויוחרמהתוי(וקמינוחייכ,כחכו הלסכ"6וטלרר"6וניסניכמות קםגטםהרמכ" 1סהטעסהו6

כעיןקנוסהיהכהחחייכוחו.

קהוי

וע71גח(קוהל6קוניס 6סהחחיינ(חכירוקגרמוג,סכקנין ,ה6סהקניןמועיד(חייכו ,הלקכ"6כקו"ח ח"6סי' (6ף למ
כחב(עניןחסידהקנסכקניןקינומייכ,מטוסקגסנקניןקומר מקטההייתי
,וכ"כ הג"קקי' קקט ס"קגג,והר"6קכקו"ח
;
p
ג)~esמהתכתנה,ועי'נ'תה"מקי'רקד ק"קמ.
קסגתנ ק6ס עקה pחיי

כגחון7ייזמפוכרקהמתחייכה61זהקתייככמלוה,ו(6חכירו,ו(6ע(זהזכרהלס"קקינו(המחחייכ(ומר מקעההייתי,
ולקמטנוק(הרקכ"6יגו((ומר6נוקהייתי.
כ.מהגמ'יכמוח קסיק(הכיקר6יהקגס 6(06ידע בקעהקהחחייכקיט((ומר מקטההייחי,וכוונתוהיתה(החמייכוח
כ (ק(סמהקהתחייכ,עי'חו"כ(הגלח"גקס 6(6 ,קכמחנה ottpe
גמורה06 ,במ"גג71ע(וקיכו((ומרמקטה6,יטחיי
גתכ ק6סכקעתהר.תתייכוחהיחהגוונחו(החחייכוחגמורהחייכככ(.
ג .העעסקכגי117ריי
ןהתחייב הקוכלהקני6orinJתמהקהחחייכ,הו6(6מקוס קקמךע(הקני 6(6 ,מקוס ק(קמ6ח
ירקוחמכעה"כ,נגנםכמקומו(כ(חיוכיוהנותרים,וככעסקיפוןהדירה,
הבירהמהקוגרהר6קוןכתוך,מןקכירותו
נ
כ
והל6ק~ןנפסלייהמגחכקה5יגכגיחהניןמהל6קיןגכחנרקענקיו).

רהליטכ"6כ"מ קסכגופו ק(הפוע(קנוי(כעה"ככמוכעכרעכרי,
.7גגמ' כ"
,
למכ"םממיכי6רקהמפליו"ג7יה7ע"פזוע(7קככיירדובחעפהו"ענ(,יסוכ6ייןיכהס מפניקה61גקוגהיוחג(,מן.וכןהו5כקו"חהר"6קכי
ועי'
n

h

)

t

b

ז6ד"החקה,ונחה"נוקי'ק(ג 1p~pועי'רג p~pו,ועי' מחנ"6
עחסי'כ7קכירוח(יזמיהממכרהו.6ו6(7כחוק'ק17קיןי
הנכוחקבירותפוע(יסקי' ,6וחוו"6כ"קקי'כ66ותגחוקי'בג16ת,6וכמקורותחקויינוכ"ר61כפכחי"כ"מ קס,עמ'
163כ"גילהזכר").
ה.כקוגלכיח 06יק(וקניןככיח16רקקעגו,7עי' ילוק,יסגלךחעמ' קמ7קנח(קוכזהר6קוניסו6מלוניס.
י
י
ק
פ
 .1כלקנ"קקי'תעוגחנקאיוטענתהקטעהכלינולקהנטיח פטר ממק,ול"גין'הנענודקהחחייכ (ק(סיוחדמנלי
דמיו,והחחייכוח רקקיהיסיכהחקוכהגמעקהרכים,עי' פק"7ירוק(יסכרךחעמ'רכומסמר7כי כ"מקי'חנו.ופ"7ר
כרך1עמ' .163
יכ16מר(6פלעחiיl,כ"כ61וקו"עקי
VPקעי'.6וכגילו
.1קיי"(קה671המחוךכפירה
t nכנוןהאומר(b6
ן ~:
'o r
חh
י
ו
(
7י7ןקהנחכע מזוייףhstנחחייכ6תמהקכחוככחוזה,יקבכךהו67הק(6היהאנוק16מסטה.

קי

'pv

א.ד~.
ג

גראססססוכרהסניגכגסכמקומוסלהר6סוןלתקןסכלוכגללזסויתרלומסוכרסר6סוןומסר 6 %ת
זכותו1י65לפגיהזמן,וזכותז6מotcכסף51,ריךלדון ס6סכלפיסר6סוןמיתהסגזמסמ5דמסגי6,ך
למעמסכרגעסגכנסכמקומו1סגססל6התחייבלמסוכרסר6סון %6להמסכיר,וכגללזהפטרהמטכיר
להמכרןtS'Dh ,גימא ס(6סיתם מתילםכסדיך לססוכרסר6סין6 ,כ( 6nrrnין ז6ת סממה כמה
ססתמייכלסמסכירדס6סתמייכרקסס61ימיהסגתכעעלחיוכמסוכרהרונסון.וגס6וג6ס6יןכ6ן,
דכיוןדססוכרי651כעתהממכירל6יוכל6otSao5תהתיקוגיס,ממי%ע"כהסניתייגלעסותכן ,ס6ס
%סמסכיריפסיד,כיוןסל6יוכללתבועמסר6סוןאחרימככרי ,65ודומם להפסדדסי' רסדדליכם
6וג6סכללכיוןסמכקסלססליסמפסדוטכ6מממחו.ועוד,כיוןסעפ"יסתוזסאפסרלחייכוכערכאות
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:

קצ,

ממונות

דלין %רסיססוססיסטזמ6דטמ6כלסג,קיסנעטו56ל,1וגסככי'יד %יוכלל10כימ,וככס"גקינויכול
 11DUSממטס,דדוק6כטסייךלסוכיה כמסטרוקניןטסים מממת6וגסrbיםדעותסל6תלסחיוכ6כל
)o"hiודקיגמרומתתייכhStסיסמטטס.
ומממת מ15ססיכול %מר מסטםוס דוקק כטסמסכירסיב מ115ס6 ,כל כ6ן סטוכר  610מלחס hSt
סמסכיר,דל6תייגוטהייכלססכירכיתוכעכורמספקתסתלמידיס.ועוד,דכמודמויינ
ודסגו"גכלמונס
6ין,~h)thועייכגתס"מסי'רכז p"Dיטדכי6רדל6ירדע"דססיגוי רק עלסמ5י16ת מס hl~aכעת
קבלו,ס"סכחןסריסמטכירטועןריכוללסיותדליןכרגעסיזקות 061יטחזלח"כתסלס ,דסק 06לח
כןגס 610מפסידדסטוכרהריל6יטלסלו"6ככיוןטלין ob)thחיגויכוללטעון מסטסכמו טכתכ
כגתס"מסי'רסד.
שמשוןגרוסטן.
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