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ייי4

ממומתועירוריוחסין
שכ"דעבורדירף שהחשמלשלהנותק
משום שהשוכרלץשילם לחברת החשמל

י

יי"ממ14ת

מס' -949סח

נושאהדיון
א' השכיר דירהלכ' לתשר שנה בתשלום חדשי של  ,3.500$עלפי חוזה שחתמוביניהם.עפ"י
ף ,)7תשלומי השכירות"ישולמו בתשלומים חדשיים כמפורטלהלן"" ,והללו ימסרו
החוזהיסעי
למשכיר במעמד חתימת הסכםזה" (הכוונה לצ'קים בש"ח ,דחויים לתאריכיהחיוב ,אותם מסר
השוכר למשכיר במעמד חתימת ההסכם,ויימסרולגביה רק במועד שכתוב בהם).
באמצע השנהניתקה חברת החשמל את החשמל לדירה משום שב' לא שילם את חוב החשמל
(לטענתו ,משום שלאהיהלו כסף ,וגם לאהיה איכפתלו שחברת החשמל תנתק משום שלא
רצה שמישהו ישתמש בחשמל שלו) ,וגם ,לאחר ששילם ,מסרבת חברת החשמל לחבר את
החשמל משוםשאוןלדירה "טופס"4מהעיריה .בעקבותכךעזבב' אתהדירהומאזאינו משלם
שכ"ד .ב' טוען שאינוחייב לשלם שכ"ד משוםשאינויכול להשתמש בדירה שאין בה חשמל.
א' תובע שכ"ד עד סוף שגת השכירות ,משום שניתוק החשמל נגרם בגללו של ב' שלא שילם
את החוב למרות שנתבקשע"יא' לשלם ,למתחייב מההסכםביניהם .גם מה שאי אפשר לחבר
מחדש בגלל חסרון "טופס  ,"4נגרםכתויאה מהניתוק,שאיילי הניתוק היה החיבור ממשיך
עוד כמה שנים גםבלי "טופס ,"4ורק משהיו צריכים לחבר מחדש נדרש "טופס  ,"4מה גם
שנעשוחיבוריחוטיםשייב' לא בצורהמו"מכת-ללא קבלת רשותמא' ,כמתחייב מהחוזה -
וחברת החשמל דרשה לחבר אתהחוטים בצורה מוסמכת ,דבר שנעשהבינתייםע"יא' בעלות
של  4.000ש"ח.
א' מוסיף שלפיסעיף  15לחוזה ,התחייבהיוכר לשלם שכירות דירה גם אם ניתק המשכיר את
החשמל בגללאי תשלום החשמל ,שכן נחמר שם "במקרה שלאי תשלום של חשבון כלשהו
אשר תשלומו מוטלעל השוכר ,רשאי המאביר לנתק את הדירה משירות אשרבנינו לא שולם
החשבון ,וחתימת השוכרעל הסכם זהמהנוה הסכמה בלתי חוזרת של השוכר לניתוקכזה".א'
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שלו

ממונות

קמא

מוסיףשאיןלו ספק שבדיניהםהיהזוכה בתביעהזו(א' לא פירש אםכוונתו למשמעות מכללא
של חוק השכירות והשאלה (התשל"א)סעיפים .)10-11
ב' משיב שכשגרם לניתוק לאידע שלאיוכל אח"כ לחזור ולחבר ,משום שלאידעשאין לבית
"טופס4יי(א' משיבשבסעיף 5נ הצהיר קשוכרזכי הובאלידיעתוכי טרם הוצאלנכס טופס,)"4
ולאידע שהעדר "טופס%ימונע את החיקור לחשמל לאחרניתוקו .עוד הואטוען שגרםלניתוק
מאונס משום שלאהיהלו כסף .עוד הואטוען ששכירות היתה בגדר מקח טעות.
א' תובעעוד חוב עבורתיקוניםשונים בתוךהדירה,וכן חוב ארנונהומים שישעלהדירה ,וב'
משיב שיסדר את החוב .כמוכן תובע ~'סר  4.000ש"ח עלותתיקון חוטי החשמל שביצעע"י
חשמלאי מוסמך לפי דרישת חברתהישמל (ב' משיב
א' להוכיח שאכן נעשו חיבורי
~pw
לקחא' חשמלאי בשכר גבוה ולא
חוטים בצורה לא מוסמכתלארון החשמל ,וגם אםכן ,מדוע
ב' לשלם לו נזק
בקש מב' לתקן) ,וכן יתרת חוב שכ"ד קודם בסך  .1608עוד טוען א'
~pw
לבית אינו אחראי,
שנעשה למערכת האזעקה מסביב לבית ,וב' משיב שמה שנעשה מחוץ
מכיון שלאיכל לשמור שלאיבואומזיקים מבחוץויזיקו.
בתום הדיון הודיע הבורר לצדדים שכל אחד מהם ישלם לבורר שכר טירחה של הבוררות,
הכוללתדיון ושמיעת טענות (שארך  npwשלימה) ,וכן עריכת הדברים בכתב ניתוחם ומתן
פסקדין מנומק(זמן עבודה משוער .(nlpw 15 :הצדדים קבלו את הדרישה בהסכמה ,והתחייבו
לשלם "בתוך שבוע" .ב' הבהיר שמלכתחילה רצהלהתדייןבפני רב אחר ,אךא' המליץלדון
בפני כותב השורות ,ולאחר שב' "בירר" על הבורר המוצע" ,וקבל המלצות טובות" ,הסכים
"לכתחילה" שאהיה הבוררבדינם.
כשנפרדו ללכת ,ביקשב' שיורשהלו לסכם את טענותיו בכתב בצורה מסודרת" ,בתוך כמה
ימים" ,משום שבדיון התרגש ולא טען באופן מסודר .בקשתו התקבלה גם על דעתו שלא'.
כשעברו 10ימים פנה הבורר לצדכי בעלפון ,בפאקס ובמכתב בדואר ,והזכירלו את בקשתו
לסכם את הדברים בכתב "בתוך כמהימים",והודיעו שאםלאיקבל את תשובתו שלב' עדליום
ששי עש"ק בה"ב" ,אפסוקבעניןעפ"י חטענות שנטענובדיון" .עוד הודיע הבורר שלפני פסק
הדיןעלשני הצדדים לתת את דמי הפסק ,כמדובר.
ביוםד' כ"אבאייר נתקבל פאקס מצד( '5המשמש "ראשישיבהלתלמידים") ,ובו הוא מבקש
להעביר את הבוררות לביתדיןידוע אחר משום "שנודעלנו לאחר חתימת הבוררותכי כבודו
ע"י ושד" ,ו"הסכמתנו הינה בטעות" ,וגס התשלום
על קבלת
חייב הרבה
למשפ'דיואן' ,אחר משר"
א' אמרלי שהבוררות אינה בתשלום ומ"מ התשלום קטן
"נאמר לנו בסוףה
וסימלי" .מוסיף צד ב' וכותב:לדיין לא נשמעו כלטענותינו כלל וכללבעניןבפני הבורר כפי

ימר
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שדובר תחילה שאכתוב? מכתב ,אךכנ"ל".

השאלותלדיון
א .שוכרדירה ,האםחייב בשמירהעל המושכר ,כוללנזקי גרמא ,והאםחייב לשמור גם מחוץ
לבנין שלאיוזק.
ב .חיבור החשמל לאחרהניתוק ,האם מוטלעל המשגיר אועל השוכר.
ג .מוחזק בצ'קים שחלקםעדייןדחויים ,האםדינו כמוחזק.
ד .האם לאחר חתימהעלחוזך ,רשאילטעון שלאהבין משמעותסעיף כזהאו אחר.
ה .בורר שקבל משרהע"י קהובו של אחד הצדדים ,האםהיה פסוללדון משוםנוגע.
 .1האםיכול בע"דלטעון טענת "טעות" בקביעת הבורראחרי שלדבריו ובירר"עליולפניכן.
ז .ניתנה לבע"ד הזדמנות להקיא לבורר טענות נוספות בכתב ,ומסיבות השמורות עמו ביכר
שלא לנצל הזדמנותזו ,האםנעוכב הבורר מלפסוק אתהדין.
טירחה עבור עבודתו בבוררות?
ח .האםזכאי בורר לתבוע
ט .שכר בוררמבלי לקצוב את שכרו ,ואחרי מעשה דרש הבורר שכרקצוב ,והבעלדין מסרב
לשלםלו את דרישתו .מהדינו שלהבעלדיןהלזה.

שנר

תשובה

א .פסקסרמ3ייססכירותפ":A"O3יר5סליohrפסעמטומר3ע3דיסוכיו"כחייטלסקס,סוייג
ופטור
3ע3דיס וקרקעומ וטטרות b)hמדין סגגי3ס וס5כידס והמיתםוכיו"כ ,ט5סמיה טומר מינם על
מפטורמסניעס,וכן 5ססיהטומר סכר
המטלטליןווגנכו לכרויירט31 ,ע3דיסוקרקעיתיסטרי
סמסלסגגיכסו5כידסכמטלטלין,פטורמלפלס53לו35 ,ל 05פסעמייד(סלםסכלמפוסעמ,יקהו,5
ן ממזיק קרקעלדיןהמ,יקמטלטלין,ודין 5מת  510וסלמניגיס ו3ור5וי (דון.
ולין מפרס3יןדי
והר5נ"דנהטגותמולקסםעלהרמ"3ס,ועייעוד3תוס'"3מגזכועודר5סוגיססססטיןדיןמפסיעה
כדיןמ,יק ,וקרקע סגתמעטסממיונוטומרים גתמעטס 5ףמחיוךפסיעס )"hh ,ק(3עליוחיוך זס
פפירוס .וכזפ סולעסי'סוסעי' מ דעק rtut ,'5רמש סססכןעיקרDlnh ,סטיך ס"ק קכו p~g
כסרמכ"סלע"פסרורר5סוניסחולקים.
וכדעתסרמכ"ס כמב כמרכס"מטמייכמדיןגרמי.וממגיס(מסוככגתי3ותסי'5ס כת3מכיוןסנגלל
סמירתוסילקוס3עליס 5ת5חריותס ממקרקעונסקר סדכרכליהמירס ונ35ד,סרי 510גרמילג'ק.

יו
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קמו

ממםסוhib ,6כמומזיקהו6טיםלחייכו 3זה מסכרך
o)nbעי'ם"ךocטליןכונתהרמ'3יס
זומ"צסי'כו61,כן~5rhסכירותטס,סמיוכו
מי
טפילו3ל6רי13יהכתום.ועי'קו3ן,מעור
יפ
"סמיס16הי
מסז
3פטיעה ה 51מטוס טקי3ל לטמורוגתמייכלמחזירה  O'bP35אתוס הטמירה כמו סקי3ל קותה ,ול6
נתמעטה קרקעממי31סמירהh~bמסדרח?3יהמומר1ל6ממישפסיעה,מכיוןטהפוסעכמזיק6,ל6
~Dlh) ohעליסס6וגספוטרו5 ,כל oh~h)05כפסיעסקינונפטר.
הו 6כמומרלהתמייכ3גגיכה61כידה מטוס מהקרקע
ולפי") 3טוכרכיה ,לדעת הרמיקס D"Db
גתמעטהמטמירה ,מ"מ5ספצעכסמירתוחייםהו6מדיןמזיקטלגרמי5,ומטוססגתתיי3להחזירה
להעליסכמוטקי3ל,onibוכפיס3י6רוה5חרוגיסהנ"ל6.כללדעתהר'36ידודעימיהפטורהסומרמל
הקרקעגס 35 05דהכפסיעה.
31גידוןדירןטהמסכיר ת31ע5תהסוכרעלטל5סי5 %תחמנוגותסחטמלוכתוללהמכךניתקה חברת
המטם(5תהורסלדית,והמסבירהכעוהזהיר5תהאוכרעלכךמבעודמועד,והחוכרטוען~hbטילם
ממוססל6היהלוכסף,ול6היהnDt*hלוסה)רסינותקמסוססי65מהביתכ16ת1זמןול5ר5ה"6חריס
יסתמטוכמסמל05 ,כך,נראהס5יהתמ"סלהכרתהמסמלגעססכזדוןומתוךמחסכה,גס 05הסיכה
היתהמוסרכסף)1 ,סכודאי3גדר",פטיעה"ול6כגדר"16ג,"0טלפי דעת הרמ"3סמייכהסוכרלסלס
6ת מסמהזיק16 ,מדיןגרמי  15מטוססהתמיי3להחזיר כמו"קיבל ,וכמו סנת63ר5 .ךלפי דעת
הר5נ"ד5יןלחייכו6עייפספמעמשוסם6יןחמירהכקרקע.וכיוןטגמלקו 3ד3רר6טוגיס,המומ)קיכול
לזמרקים(י.
5מנסבנידוןדידןט3יהקהירבמוזהטהממכיריהיהרטטי לנתק 6ת המסמל  hS 06מלס 6תחוכו
ת הטכ)רות גס63ופןמהמסכירינתק 5ת סמטמל ohסטוכרל5
למסמל ,כקמרס'3התמיינולבלס"
יסקס עכור התסמל6 ,סכן ,קודקסמסכיר תעלכי לטלס 6ת מל61המכירות עדסוף הסנה גסלל5
ן(3p'rnncיקיסמל,'3
מסמל51,פילוehהדברמיהבספקוגחוןשממשקת,הרי6יhtoהמוחזק,כיו
ועי'להלן 16תג.
nhrועוד.עי'"ויען טמו5ל"(3ייכ תטס" )1טהואילך ט5סל6צילמוהטוכריס 6ת מו 3ה6רגוגה
ומממתכךגיהקסהעיריה 6תממיסלדירה;מיי3יסהמוכריםלטלסדמימכירותהשית עדסיטלמו 6ת
ה5רגוגסוימוכרהמיס,ויוכלסממכירלהסכיר 6תהשית,טהטכירותעדייןממטיכם עדמיתוקןהבית
להיותוראוילהמכירול5מריס ,לכל )מןטלין לספסרותולהחכירול5מריס מחמת5י תטלוס חוכות
לעיריה5,גו)3 D'ht1סכהמסךטיירותמקדהמוכרים.עיי"טעמ'טי.6
6מנסמהחתו3ע6י ibDגזקיסכמוטיהמחמלסלה6זעקסחגותקושקירותהמי15גייססלהשית,כיוןחכית
6ול6
נתמעטמסמירה6,יןלחיים5ת'3עלסמיקתהביתסל6ינזקשקירותיוהמי15גייס,טוהכאונסהי
כפסיעס.

ם"ין

"מ'
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ב.מכיון הנתכדר סנמ(קור6טוגיס 5סהסוכרכיח טפטעוגרסג,קכפסיעתו 5סמייכ ,לסטה5ין
 h'itbממנודמימתיקון כטסו6מומזק ,וממילךסחיו 3מוטל על כעס"כ,ו3עסייכ6יגויכוללס51י6
ה1651תי1ממסוכר.
מ 05ממ,יק נפק
ג.עלגזרו"('5קנמלקוהפוסקים 06דיט"סורקתמפלוס16כתטלוסכשוותן,ינפ"
ילעילעמ'ע.6
דיגוכמומזקכתסלוס,עי
ד.כטויתהרסנייךהמיוחסותלרמכייןסי'עז פסק רכל טמתסידויוקחעליוטכין ממגומכניהרי,
%IS'Dh1טתימ5י דכס6יגויודעלקרוח %מתמייכ,מ"מ מסתמך5ני 15מרכל~htoהותםודקי
ן דמתסיןעוקרחוכו',
'כיוןדיופטרדידעמ,קסכיו
קר6ולמ"כמתםומחןלימךלןסייגויודע,וט
דמזקהסכלהמותמיסיודעיםסםלקרות ,דליןלהםלסמוךעלקריחת5מריס6,ף6גונחמרסלח
ויודע(קרות5יינטיטעריסטתתסעד
מתמוהועדסקר16ה.1ועודוכוי15'Dhrכססילוסמודהלוסוייג
 hSnקר16מייממתמייכ  510עתהככל מסקכתוכבוכיון דל6מטסלקרותווסמך עלהסופר" ,סכל
יסה6מין על,r'tnlp
הסומךעלנקמנותסל6חריס htoh~oטמ4כדעתולסתמייכ 3כל מססי6מרמ
והיינוטעמךדסליסוכו'והריה51מייכככלקותומיוכ.ע"כ.וכןפסקכסו'יעסי' מסמעייגלעניןסטר
כמתימתידו,וסי' hDסעי'יגלעגיןכתודה.
ה .פסק הרמסןכסו"עסי'ל,סעי'טטקרו3יהגזכריסכסריסלהעידלע"פטסמכר ממלקהממוןלמי
םלמיידטוס"גפינסממון D"Dbtסטתן למ"כלקרוביועגייס מ"מ6יןמבטלין מעדות מטוסזה
סירי
מקמרסל5סיסהג5סגברתפסעתסעדות.וכתבסס"ךס"קיכססמטו'הריטכ"6טקרוכלנוגעפסו(
לעדות.ועי'b~lfnסנסדריןסי'ית 16תמקכיוןדקרוכוזכיכממון6יגומעידעליו.כמגסעי'ממצ"ח
הליעדותסי' 6עפ"ירט"יסנסדרין כמכד"סכחסת,ד5י 1%ה6י טעמך ד5טס כבעלסמיה כסר
(העידלה D"~hסכעדותומטיליס הנחהלמורגוסג"מ קטתו מלממרי6כלפירות ,כיוןדלחו
ehס"
ג"
~ל.ועי'מי'
למורגוקמססידr"oכסר,וכןהוכיממסרמן'5כטו'יעסי'(זסעי' טסג"ל ,דל6כסטיך
ועי'מומיםס"(זס"קד,תתס"מססמייקמווניטועות
ןס"ו"ע"ססעי'כh~oc
רעק"6ניכיו
יטרלל ערת כh'5oטמתירחורכייכפלץnprnסנתיס ,ומריתסהני5הכ"יסי'לג ,מכמרסל5
ייו"טסי'ידכעוכרךטמתסככתובתכתוטלמתגוטיטלומ5טהוהר6סונסד(גכיהכת
חת
סמ
כממגי',)5וסמ
כפנסג16ת1מקוס
ה51כסרכיוןטהי5מקסתוסר6טתסטל t"Dhטיטתיעלת)ol~hלענין
יסדממיל5יכוליסלסעיד,וככ"יכירכו
טי
נס
יגיכיעיי
ופי' מב
נב
תג
6nrrnיןזהמוזכר ככמוכה ומהדמט'תה
וגלמןסמאלסי'עת.ועיימייר'טמו6לולמויירסנרס"רז'5יל)כ"כ16תמז51ילך.
יגייס
כלפי"%יפ' "SD
וכנידוןדירןמטועןכ'כלפיסכורר טה61פסוללדוןמעגיןמטוס לו
)DtA
ס~לכורה גם
קבלתמסרסעלידוועוד",גס 06היוסד3ליסגכוגיסט6מיוטליייתןפיר
פכירר מגש קרובסלה3עייד5 ,ךbbסלשכעיירעלמו,ונוגעטלקרוכטל סכע"דחיגופסול

ימר

דכ.ון

דנר.ו.

יוםכי,

ירי

יל

ייי
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יויי
ליייי

כס6ין לקרוב-הנוגע כל גפ"מ 6סי,כסקמיו כסוררות 6ו .%ועי' 3מחג" 6ססכי6
וכ6מרוניסהמוזכריםלעיל.
עגהltnhaכ6י%ה13ררק3למסרסע"י6rpnnrrי".הממרהטל
וקש,כןכגוסלק"ו,כנידוןדירן
ן קמרל"מטפי '"6למסרהמלהצורר,
סכורר% olrntoע"יכיהמ"םול6ע"יקמיוטל6י67131,יסטי
וכקןol~noלהעירhat)o ,'%נמסרה מם31למל"ר6םימיכם" ממתגךתלמידים,מקיןזסי6ה ל6דס
כמעמדולכתובדבריסקרוסכלכלפיבורר,יפיס6יזסכוררסיסים,ותהיסהמטרם6יזומתסיס(גסoh
ממטרהכדילהרויח כסףלסיגוטלו) ,וקטכורר ממכסןכקודט כ"36ד.ד3ריסכקלוסי651יס מתמת
ידיוסל6דסהמתמ,סכת"מטרמיסלמיללס"סמ",1כי מסיקמרו3116ימקיר?
י
.עי'מערמטפטסי'כבס"ק6עפ"יסר"ם?1)btמסכיךממרדכי,ד3פסוליןדמעוסכר,ס6יגוגלמן
לזמרסל6ידע6 ,כל3פסוליןד6י" 5סכרזסגלמן 011 ,דוקך 7nhsדגיגו קרובורגיל36 ,ל3קרוכיס
ורגיל3הסוטועןמל6ידע"סו6קרוץהגוגלמןלומרמל6ידע,וטכ"ככסטריתיוסףסי'ל.וכ"ככסויית
סרמ"3םסי'ueכעו3ד6מקפלועליולדוןולמ"כטועןה3עיידסל6ידעטהורקרוב1ר51סלמזורבוeb,
קורכתסמפורסמת5ומסוקרגיל3הסמיגוגלמן,ו6ס6יןסדררמפורסםימכע5וממרימיןעליו מרס
סתםמל6מיהמכירכקורכתסויהכטלסדין.
וכנידוןדידןסכ'סורסמכיררעלהבוררלפגזמדיון,נודפיסיגוגלמןלטעוןמגודעלולתריהמתימה
עלסכוררותססכורר ק3למסרהממספ','6ןכיממ"גDh ,זסנכון,הריסד3ריסידועיסומפורסמים
סיכןעודדהכגרר1631,פןכוס6יגו;5מןלומר ט%ידעמספסולסלו,ו6ס5יןסד3ריס;כהים,וכפי
םכ6ןה651תלעזוחילל.DCO
סלמה,כי6זי
ז .פסק הרמה3פו"עסי'טזסעי'כ06 :סגתכעמנקםזמןכדילהסיטעלטענותסתוכע06 ,גרפס
ל3ייידם6יגו %6רמייה6יןגותגיןלו,מן51ריךלסמיםמיד36 ,לehגרפסלכייידם5ריךזמןכדילממוכ
.ע"כ.
ולמוסלנועלדנריסטחינולנינו,גו"גין %זמןכפיסיוריך
ו3גידוןדידן3יעלמול6איקסיותרמכמסימיםכדילמכס6תטענותיוככתב,וגסכסע3רו16תס"כמה
ימיסייגתןלוסכוררכמהימיסנוספיס,והזהןרום6סל6יגיס 6ת מססר51הלסגיםעדלתקריךפלוגי,
י6זיתןס3וררפס"דעפ"יהטענותטגטעגופדיוןoh.כן6יןלולמלין6ל6עלעלמו(ולהבדיל ,ר6ס
כ
"בוררות-דיןוגומל"(6וטולגגי)עמ' ":440ל6ייסמעכע"ד6פרסיתםלוס,דמנותלס3י66הרוויותיו
6ךמסידותמסמורותעמומיכרטל6לגללמזדמנות11י').
ח .פסק3טו"עסי' טמעייס:סגוטלסכרללוןדיגיוסדן3טליס.וכתבכספר 16רמ מספטחו"ממס:
פפרושך
פוז"ל6:כןמ65תיהגיה
הסיתרמגוטלין מכרכדיגיתורות ,לתל'"DUפטייכיפיריי
כמרדכיס5רוךחיםלי61יג1כדפוסויםכומידוסיס סר3ס,וז"ל:ומתירוליטוליכרכיפוררגלימוימ
פירייןפריפריס%ופיפיל
ןלכיניםגומעןפכרן מתרומת
וס"סלכל 6דסטיםמירה

סרעקי"

סמ"ר

כר,יתי.בן,י

יילי
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סג"ל

פסקידין-ירושלים

קמו

' קםזססלמוןממט.ומסייס כה עוד)"ל:
610בסמ"קסי

הלטכס6כל %למ3יגיסנ6מירה6מת.
 1"D~btמ15סלזמר כמספעמיםוכו'.ע" 1מעתם מעלתךיוכללייטבכוונת סרב כדומק טל6סכינו
התלמידיםההלכהכטמירה 6מתוכ)סיוכללתלותטיר5ססכרמהןוכו'.ע"כ.ועייכ"מדףלגפריקה
3מיגסטעינהכסכרhtot,דכטעינהיםטוי
םיותרמפפריקה'61.יככזמנינוסקריךלדבר עללבכעלי
כמהפעמיסכידוע,וקילוהיוכליסו%ועגיסכקורסומדיין6מרלמסהפסקכפטיטות6זחייך מה
ד6ינגיי
יכמיגס1 ,ל6כן  06סו 6כדרך 6מרספה מותר כסכר דה 61עלממומרות"61 ,כספירמחיגוסיתר
ככמהעניניםדסכימיכן.ע"כ.
ט .כתבסרמ""1"36עסי'מלססעי'tngD 6מרדכיכ"מסי'סמוכטסמסריס6 06 :מדטומרלמלמד
למוד עטכגי1ל6ק5כ %סכירות,סריךלית.לוכפי מהטגותגיסכמריס.ועיי"טכמרדכיכיוןדלD~a 6
מיורדלטדסמכירוטל6כרסות.וכ"כסר:וכיי6כתמוכהמידסי' קכסוהרייןכתובות פרקטוידייגי,
'ד.וכתבכלסכתמסדלספןמייססוףמ":6ע5ס 6התהנוגע(ענין
וכ"פהרמ"ח כטובעסי'רסדסע.
ליסור מלועוסק סכרמכיר ,סכל 6דס טקכקט (6דס 6מרסיערהלוot'hפעולםכסכר,יקלוט עמו
ר 6ס (6ירסס(סיגתותרןנדו(נממוגו
ךמלןpct~fטכר"כי
המקםגתמי(ס ,ד"(6ה ע (%מ6דnttk~s
ר
כדיל65תמןמספק,דסל6עפ"ירובי5ט
,ס6דסלמקותפעולתנכלסגם1מ15ימ6דס6מרהפעולהיס
ויכומכיןהקומןוה3עס"ככעניןמייחססמ"
רולכטיפרדוכל6מדמוסדכגפפוטסםנגזלמןמסגי6ך
טג"כמרי3סכיניסס,ומדיגךסו6כמנהג
ט6יגור51סלריבעמו6כלקינוסומללוכלךטלס1לפעמיסי
סמדינסלפיסמקוסומזמן061 ,יפמות 6%פי%פרוטם 6חתמוס'h~pעכורזהמןהתורהכססטלן
ועוסקסכרטכיר,ומייוכללידע6תמגסגלמדיגהככלפעולםופעולםלפיעגיגס,וכע"כ 06יר5סל65ת
םמוכרםתמידלכתןלסכעלמלטכסכפימסטסו6ר51ס11 ,הג"כ קטסמ6ד,
ידיחונםכליסקפוקיסי
י )6
ע"כסרוקהל65תיד"סיק15כעמוכתמי(ס1י65מידיכלספק,וגססכעלמלטכסיוזיל %עי"ז,כ
הכרירהכידוליחןלשמר,וכפרטמיטסות"-מכודריעטהכןד6ל"המלכדמטם5fAועוסקסכרטכיר
מלוי מ6דמילולהטסעי"זסוייג
ונותןחומןכפיר15ג ,1סה6ומןיקמר טהת"מגזללותו .עכ"לממפן

וכי

מייס.

'י6סיפמותלו 1b'ehפרוטס6מת,מזהיקרךעמורזסמןמתורסכססגזלןועומקטכרמכיר"",ומלכד
מטסגזלועוטקטכרסכיר,מלוימ6דמיללססס"1

מסקנה
א .חוב השגירות שכ' D~tWעליו בצלים ,בתוקפו .ב .החוב שנותר עבור שכ"ד בסך ,1608

ו לעשותכן בתוך 30
בתוקפו.ג .מתקבלת הודאת השוכרלשדר את חוב הארנונהוהמיס,ועלי

יום .ד .שאר התביערוש נדחות.
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