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נושאהדיון
א'יסד את עמותהב'לניהולמוסדותחינור ובמשרהשניםנקלעלחובותגדולים.כדילפרוע את
החובות נתן לג'  -שהיה אחד מבעלי החוב  -זכויות בקומת מסד של החידר אותו ניהל,
והתכנית היתהשג' ישפץ את המקוםויניב ממנורווחים שמהםיפרע את החובות .לתכניתהזו
התנגדובעלי חובות אחריםוביניהם מלמדיםוהוריתלמידים.
בשלבמסויים (במועד התרחשות הדברים חלוקים הדעות ,כדלהלן) התכנסה אסיפהבביתו של
רב העיר והוחלת להחליף את חכרי העמותה ולמנות את ד' כמנהל כמקום א' כגלל ניהול
כושל .הצדדיםמנהליםדיון בביהמ"שמיהו הבעליםהחוקיים של העמותה.
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ד' לא הרשהלג' להכנסלבנין החידר ולתפוס את קומת המסדכפי שהובטח ע"י והוציא
כנגדוצומניעה בביה"דוובקירו.לפי הוראת ביה"ד דשםעל הצדדיםלדון בביה"ד דשם ,ולא
בעיר אחרת.
בתיק וה תובעא' אתג' על חובות שחייב לובגין משכורות המלמדים בחידר בסך של יותר
מ.300.000$-ג' מודה בחוב ,וטוען שרוצה לעמוד בהסכם להוציא רווחים מקומת המסד של
החידר ,אותה הוא קבל מהסכם חוקי מא' בשעה שהיה יו"ר העמותה החוקי ,גם אליבא דהרב
המקומי שהדיח אותו כעשרהימים אח"כ ,וממילא מח"ב גם את מחליפו בעמותה.
ד' משיב שההסכםביןא'לג' נכתב וגחתםאחרי שא' הודחע"י הרב המקומי ,והתאריך שכתוב
בהסכם הוא מוקדם,ולכןאיננומחייב אתדי .הואטוען שסמכותו ההלכתית של הרבהמיומי
היא להדיח ולמנות מנהל לעמותה ולמוררות החינוך הפועליםבעירלפי שיקול דעתו .א'וג'
טוענים שיש להם תביעה על הרב המקומי על דרך התנהלותובענין ,והוא בעל דבר ואינו
מוסמר ונאמןבענין.
א' מבקש להביא עדים לטענתו שהחוב שחייבלג' הואבגין חובות למלמדים של החידר ,וכי
היולו הצעות פתרוןלמימוןפרעון החובות אךהן לא מומשו בגללד'.
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פסקדין
אםיוכחוטענותיו שלא',ביאז ההסכםעםג' תקףואינו מתבטלעםחילופי העמותה.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-שמואליגר

( )-דודיהושעקניג

השאלותלדיון
א .זכותו שלמייסד עמותה למוסדותחיזור לנהל את העמותה.
ב .חיובו של מנהל עמותה לשכרהעובדים.
ג .מתיואירניתן לסלק גבאי מכמנתו.
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תתנטל,ולוליפעילותו0ית0המ015מתבטלהלומן,עי"זהויכמלילמןהגמרומןהגייסדקנס.וכןקמרו
3גמ'תעניתכמסתקגו0ג3י6יסט3יניססלעולסיהיה ל0סדיןקדימהכומן 6100ל0קרי3קרכןע5יס
כיוןטהסהתעסקו3מ15הזולסח)יקהכזמןטל5גמ165כמריססיזדקקולקיימה.
ב .כת3כסער מטפטסי'קיזס"ק:6גס6לתי3ג6מןסל6tptrnnרעגד6טלמסקלכסיהמגיעa~hS
6תרסכרסרסרותמפס1151לסג6מןליחן nrrw~%טוהטופסו:וועקסילעליהמ"ממסךכךוכך1לטלס
ממעותתירתסמ"קל.ושסוףנסתלקInh)oמג6מגותו60tp~rnnlרעגד% 6ר5ואטלססהוoro3לרעל
הוועקסיל,והלךכעלסוועקסילותפסממעותסלסג6מןעלמו6ימשיהפיסתו16ל.6והטיבסערמנפט
ימתגי6ףסל6לוה
רסנההסטר 0ל)0ודקימלטון"וועקסילעליהמ"מ"הויכלטוןמו3עליהמ"מ,דודני
מעולס1 ,ה6דגכתנ "13ולסלם ממעשתישהמסקל"הו6כתג6י טה61מחכיים 6תעלמו 3סןכךוכך
%6סספרעוןיהיהמתיכתסמטקל,ו"6כיטלדמוהדיןזה ל60ד6מריגן כמ"פכלמגטג3יהמלוס
מעות6ת 61IO)Oתמעגילפיותמפריטמחלקו,מפריסעליסןכחוקתסמןקיימין0,י0עניוהעטיר6ין
מפריסעליווזכה סלה כמסט3ידו,ופרטייהלוםהוהקינוהייה לפרוע מסלוסתרי %0הו ע"מסל6
ליפרע ממגו1 ,מ)00וכימ ס3עה"ת שער מה מ"גדהיכ6ד6יכ6עני המקפל 5דקסמכניעירוולוה
vnhnמהןעל50דקס ממגעתלוטיכגס3פרעוגו סה"כגתעסרספני61יגור6וי להתפרנסמןס5דקה

6יןקריךלפלסמכיסו,וח"כמ"ג6ףטהלסון"וועקסילוסעליהמ"מ"הוימוכגמורעליוטסתמייכעלמו
בכך ,מ"מסיסלותגלי טל6יטתלס hShממעותחיכת המסקל,ועכט' 1הנסתלק מסנ6מנות גסתחפס
טדסוטלכעלהוועקסילט6יגויכוללסטתלסממגו,והנקמןפטורמלטלסמכיסו.ועודד6ומדנ6סי6טל,
התחייב6תעלמולטלסhihמתיכתהמטקלדוקק,ומשנסתלקפטורמלטלסמכיסו.
6מגס גר6ה ד6ס נסתלקסג6מןמר5וגו הטוכ %מרטהגיעזמןפרעוןטלסוועקמיל,ל6מיכעי06 6

תכסוכעלסוועקסילhtotהלךומסרמעותסמטקללממויקיס6רעדנ6דמייכלפלסמכיסו,דכיוןטסיו
המעותנידוסריהסכפקדוןכידוומייכלטלסמדר'גתןכיוןטעיקרסחוב 610עלהממזיקי ס6רעדג6
 hShטס61הים ס%חס,ודמיך לס6דסי'פומעיי ס ד6ס 6מרסנתמייכלוי %קונןנכי"דהלךופרע
(טמעוןחייבלפרועלר16כןפעסקמרת,ומג"ד6ין6נ51ריכיסלמיוכבי"דטהריסג6מןסיסיודעממגיע
מעותלכעלהוועקסילומסרממעותלמחזיקיה6רעדג,6כיוןטסו6סתחייכ6תעלמוכמוטזס %6טסים
לותגליhStיסתקסhShמתיכתהמטקל,כ"הגיע,מגווגסתכןמרקונוהטובול6מרעוסרי %קיים
תג 16ונשטר המוכעליו לטלסמכיסו6 ,כל 6ס hSסגים הזמן פרעון סל הוועקסיל תסתלק הגלמן
סטהכי6רטיותלזה.
מג6מגותו6ף"גסתלקמר15ג1הטוכ6יןהגלמןממוייכלטלססמוכמכיסווכו'.עיייי
ועי'שו"ת מכללתהטרזן ח"6יו"דסי' סדכסגיןגכ6י חכרת 5דקסטרו5סללוותכרכיתור5ה סמו6ל
למ5 615ד סיתרטמכיון טגכ6יכידכגייס הו; 6מ 65כסלה המעותכסליחותולקורךסענייס וכה,
עכטיגכהמהנדיכיסעכורהמכרסיכויןטל6י,כ
הכדמיהרביתל15רךעגייסוגמ65טגותןשמלוסמעות
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המרון כיון
~'hu
יהמלוהל'6תבע 6תהעג'יס16התלמיזיס רק 6ת,'hsJoסוי 610הלוס ,דה 6רק על
הלוה,דודני
6מוגתו~,lotbעי'טו"עיו"דסי' קמטסעי'יגדגסכמהל15רךעכו"םשמותרליחןרכית 06ס6מריות
htoעלהטר"מקמור6ףכגנתן %מסכוןטלעכוייס,ומכייס hbמטכון,עיי"טכ""ך 61.% p"Dיןלזמר
דטסט6גימסוסדליןפלימותלעכו"סכמ"מסר"6טמס,זה6ינ,1דעי'כמוו"דסם ס"קכד6ף 6סים
סלימותלעכו"םמ"מכיוןדהיטר6למייככקמריותסויכערככעדעכו"סד6סור רקolcnדפסכמסכון
טלעכוייסהיגו 11Dhמטוסערכותכמטייכ הסגך ס"ק מט6 ,כלסיכלדליכ6מטכוןלסור 6ף 6סים
סלימותלעכו"ס,עיי"טכמוו"דכ6ריכות ותמ65כדכרי ,ומסמעכס"ך מס ס"ק מט דככה"גדתמילת
 ohtS~Oסלהליטר6לכעלמו6ףדמויל15רךעכו"סb)'htמטכוןגסכןסוירכיתק5ו5ס,עיי"ס.ועי'
עודכוסכפריכותכחוו"דסי' קםס"קמ1תמ65דככס"גסויהגחלי %ס ממט 61ףדסגכ6יחיי
ונותן
מכיסומ"מbbמהנימידי ,חד 6דה66ף 06ל6ימ65סגכ6ילשסוףנדכותימיהמחוייכלטלסמכיסו,
דרקעללמונתופלוסו,ועוד ד6ף 6 06מרנותןכעכורומכופרבסיי קםמעיייג ד06שומרמלוהפלוגי
יתןכעכור6 1ס1רומכ"ט כסטר1ג1תן 1niDS610כיד.ע"כ.
וכןסירסמרןסגרי"ס6ליטיכטליט"6דביותלניסותירי)
%1כטלימ16ערב,וע"כ6ס
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העיסקנוהיתם56להלוהסמסלמ1ל566להטלים,לסורלסליםלפרוערכיתעכורססלו6ס.
וכתבכטו"ת ~hrrn h"sclסי'6לף  rr)Pמוזכרככ"ימו"ס ס~:ממעון מסכר 6תר6וכןלסגה ,לע"פ
ס"כרוללמדתינוקותמכירו,מייכציתןלרקבןorסכרומטלסוכדתגי6פרק1')tthoסטוכר6תהפועל
לעסותכס%וסרחסוכסלמכירונותן %סכרו1oStnח)1רbulnמכעה"כ מהסהסגס16ת.1ע"כ.ופסק
כלסכתהסדפ"ימ"כס6ס 6מרלפועליםסכרכםעליטפילוסודיעוסטהורטלימוחיןסמלהכססלוסו6
' 1"DD
מייככטכרס.ועיידכרימלכילולמ"גסי'קסזדטכירהעוסקכעסקס%סויכהכעלדיןעצמו.ועי
' ט).
ירוטליסכרךטעמ' ר%ממרפטיסלמהסי
וכתםכלסכתמסדפ"ימ"כ:מי6htotפוטרופוסעלנכסימכירוqh,טהפועליסיודעיםס6יןהמלנוכס
סלו,וטפילוסכרןכסתמך,סויכחומרסכרכסעלי.וכגתיכמחסדסם6ותט:כ"גכפטיטותדמ"טפוסק
הרששדכטהפועליסיודעיסטלין o)h5noטלודליןהטלימעוכר ,מסוסדדעתייהודפועליססו 6על
תהרטכ"6מ"6סי'חלףקנ),מוזכר
כעסיסblotכעצמויטלסלהס)1 ,סל6טייךכעגינגו.ע"כ.וכסויי
כ"ימו"סטלג :סמעון טסכר 6ת רשכן לטגס לע"פסטכרו 1nSSתיגוקומחצירוחייבליחן )סהכרו
מטקסוכויוכייסממעוןזהסהו6מכרמקדטוסכרמלמדיםלמיגוקותה5ריכיס.ע"כ.
וסקלתי(כיוס )מרמסון תסס")) 6תמרןסגריייט5ליטיכ  h"utitמהדיגוטלר6סמוסדטסכרפועל
לעכורכמוסדוהתמייכלסלםלוסכרכמתימםידו,ה6סזסממייכ6תהמוסד,והסיבטעלהמועללתבוע
6ת ר6ס ממוסדססתהייכלו ,ורטט המוסד יתבע 6ת ממוסד .וככר ט6ל מכרביתהדין סנר"נ
ימרןטליט"6כהורסלוטמגסלמוסדטטוכרעוכדיסחייכntathלטלסלמס6ה
6יי)גסטייןפליטייך6תפ
סמטכורות,ועליולד16ג1ntcthלמ615מקורותכמפייס%ך.עלמוכזסהו6מ115סככלתלין.
ג.כקהילתיעקככייקססחותזכתכדגשני מלכד 6תגכ6ותוככמה D')D1hוהרקבוןסכהסכמקלקל
סגכחי 6תדרכיו6,ו htotל6י51לח למהילתתוס,ונסמתפאר כמגשסו"סקנג,וכטו"מr"sllמיד
סי'י6וסוכךכטד'ימערךמזקסכמ115תסייד.

