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נושאהדיון
אי עבד בחידרבי שמונה שנים עד שפוטר .מכתבהפיטוריןהגיעאליוביום ט"ו תמוז ,חודש
וחצילפני תחילת שנתהלימודים החדשה .הוא תובע כ 40.000-ש"ח עבור יתרת חובהפיצויים,
ועוד תשלומי הבראה וביגוד עבור כל השנים בהם לא קבל אותם מהחידר .עוד הוא טוען
שמכיון שמכתב הפיטוריןהגיע רק בט"ו תמוזמגיעים לו משכורות של שנה שלימה נוספת,
משום שבמעטהזמן שנותרעדלפתיחתשנת'הלימודים החדשהלאהצליח למצואמקוםעבודה
חילופי עםתנאי שכרדומים ,ולטענתו ,לפי מנהג החידרים בירושליםישלהודיעעלהפיטורין
עדרייח תמוז.

מנהלחיררב' מודה בחובהפיצויים,וטוען שהתשלום התעכבמכיוןשהיה צורך למצוא מקורות
מימון לחלק מחוב הפיצויים ,מטעמים שאין מקום לפרטם .הוא מודיע שהתשלום כבר מוכן
במשרד ,והתובע יכול לבוא ולקחת .באשר לתביעת דמי הבראה וביגוד ,טוען המנהל
שהחידרים אינם משלמים הטבות אלו והדברידוע לכולם וגם לתובע ,ולעומת זאת משלמים
למלמדים משכורתחגים ,שהיא כפולה ומכופלת מדמי הבראהוביגוד ,אםכי משכורת נוספת
זו לא חושבהבדמיהפיצויים משום שכך המנהגבחידרים .באשרלמועד הודעתהפיטוריןמציג
המנהל חתימות של כמה מנהלי חידרים בב"ב ובירושלים שהזמן הוא עדי"ז בתמוז ,ויש
שכתבו עד ר"ח אב .המנהלמציג מודעות במדור "דרושים"בעיתוןמהימים שאחרי ט"ו תמוז,
ובהם חיפשוחידריםרביםמלמדים ,דבר המוכיח שט"ו תמוז לאהיה מאוחרכדי למצוא עבודה
גהתובע משיב שיתכןוישחידריםהנוהגים לפטר עדי"ז בתמוז ,מ"מישהנוהגים עד ר"חתמוז.
באשר למודעות "דרושים" משיב התובעשבימיםהללוהיוקופציםרבים לכלמודעה,ולכן לא
מצא מקום עבודהחילופי) .עוד טוען המנהל שמכיון שהתובע מצא עבודהאינויכול לדרוש
שכר עבור שנה נוספת ,שהרי שכר זה הוא שכר בטלה,ובנידוןדידן הואאינו בטל .וגם אם לא
שכרו בעבודה החדשה אינו מגיע לכדי השכר שקבל בחידר ב' 1מכל מקום הוא מגיע לכדי
השכר של שכר בטלה ,שהוא מחצית מהשכר הקודם .התובע טוען שבינתיים נסגר החירר
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בעבודתו החדשה ,וע"כ נחשב הדבר כאילו לא מצא מקום עבודה אחר .המנהל משיב שעליו
לתבוע שכר ממנהל החיררשאליונכנסלעבודהע ולאעליותלונתו.
הצדדים נמנעו מלפרט את סיבת הפיטורין ,אך גם לא נטעןע"י הנתבע שהמלמד ייפשע"

בעבודתו.
התובע מבקש רשות לתבוע בבי"ד לעבודה ,ומסתמךעל הפוסקים שבי"ד לעבודהאינו בגדר
ערכאות .הנתבע משיב שמביון שמוכןלדוןבדיית אסור לפנותלבי"ד לעבודה.

פסקדין
א .מקבלים את הודאת הנתבע לשלם לתובע את יתרת חובהפיצויים.

ב .דוחים את התביעה לדמי הבראה וביגוד עבור שנות עבודתו ,וכן את התביעה לחישוב
"משכורת  "13בדמיהפיצויים.
ג .באשר לתביעהבגין הודעה מאוחרת שלהפיטורין :מכיון שהתובעהציג חתימות של כמה
ממנהלי התתי"ם בירושלים הנוהגים לפטר עדי"ז בתמוז ,יש לדחות את התביעה לתשלום
משכורות לשנה נוספתבגין הודעה מאוחרת.
נ )-אברהם דובלוין ,אב"ד

נ)-יהושעווייס

( )-מרדכי אהרןהייזלר

השאלותלדיון
א .יסוד החיוב בהלכה לתשלוםפיצוייפיטורין.
ב .חיובו של בעה"ב כשפיטר את הפועל בתוך תקופתשכירותו.
ג .הודעתפיטורין מוקדמת ,שיעורזמנה,וחיוב המעביד אם התאחרה.
ד .מנהג מקומיבזכויותעובדים המנוגד למנהג המדינההכללי,דינו.
ה .משכורת "13לעניןחיובפיצויים.

תשובה
יפיטוריןלעוכרנפוטרמקורוכחוב סעכקססלעכרעכרי,עי'מחינוךמ'
א.חובממענידלפלספילוי

תפכ.וכתבוסמטל"מעכדיספ"גמט"וופנ"יקרוטיןטזכטחובסענקססו6כסכרפעולס,ועי'מסל"מ
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מסמפמוט סדכרטהורתוכד6וריית6חלףהעדודה6 .מנס הממ"עתו"מסי'פו ס"קכ כתבטסינו

מתורתחיוכhSbמתורתויתורומתנהכתורתחנינה,והנ"ךטסס"קככתכמהדכרידועמהוםמתורת
'1
5דקה.ועי' פת"מסי'טלג p"Dגכטסמו"תקמרי6ם ח"6יו"דמי'5כומו"תמיסחיים "16תסי
טהכי6ועכיןחובפי5וייפיטוריןלהלכה.ועי' פד"ר כרך  6עמ' 330וכרךג עמ'  280טמלכדחיוכ
יפיטוריןגסממוסמחובזההפךלמנהגמדינה,והכלכמנהגהמדינה.
הענקה,יםלחייבפינוי
ועי' פס"דירומליסכרך 6עמ' קנח מ66מו"ר זחלמהוךכמומסכורתטלוםעמרה,וכפס"דירומליס
כרךזעמ'לחמיסודהפי5וייסהו6חסכונותמלהעוכרממסכורתם~.
ב.פיטרהמעביד6תהעוכדכתוךתקופתעכודתופסקכטו"עסי'פלגסעי'-6כ:הסוכר6תהפועלים
והטעו 6תכעה"כ6וכעה"כ הטעה6ותס6יןלהםזהעלזה6ל6תרעומתוכו'1~bab"~s.להסעליו
 hShתרעומתכסלקהלכו ,דוקקכסלקסיויכוליםלהמכירע5מס6מםכממכרםכעה"כזה6,כלobהיו
נסכרים6מםועכסיו6ינסנסכריסכלל,הריזהכדברהלכודלהסונותןלהס מכרסכפועלכטל ,ו6ס
נמכרים כפחות ממלס הפחת ,ו6סהלכו t"sbסל6היומו65יסלסמכירעומס 6מםנותן להס סכרס
כפועלכטל,והוךטעכטיו6יןנמכרים,כללוכו',ו6סאינסמו65יסלהיותנמכרים6ל6כפתותממלםלהס
הפחת.וכרמ"א :מלמדמסטכירעלמולמניטניסוהתחילסנהרקבונה,מקרי התחלהגסלמנהמניה,
וה"הכלפועל.ע"כ.
מקורההלכהכגמ'כ"מעוכ.והקמומסכתום'דה6קיי"לכר"מדד6יןדינאדגרמי"6,כ~bnbל6יתן
להסכפועלכטלכיוןפעלידונתבטלואותוהיוס,וי"לדמייריכסתוזרבועודימ65ולס"תכרומ"מים
עליו תרעומתטעתהל6ימhSh165ע"יטורח.והקמהכק5וה"חמסס"קככפסכנו ,מהככךטנתכטלו
עלידוממלאכה,וה6קיי"להמפטלכיסוטלחצירופטורוכןנועלתנותומלחצירופטור"61 ,כאפילו
מ65ו6מםלהסתכרוהיוםbSמ65ונמי6יןכוממוסמזיקכיוןדאינוbSbכנועלחנותומלחכירו.וכן
הקטהכמחנ"הגזילהמי'י.6ותירנומסדט6נינזקיממוןמנזקיגופו ,דכ6דסד6זיקמורליכbSb6נזק,
6כל6דסד6זיק6דסחייככד'דכריסואחדמהםהו6סכת,ואפילומכתטל6כמקוסנזקנמיחייכוכגון
ד6הדקיהכ6נדרוני 6כגמ' פרק התוכל פהכ"61 ,כ לר"מדדויןדינאדגרמיהוי גורס למכתותייכ
עלס.
כמנסכנתה"מטסס"קגכתכד6יאפסרלמיינומדיןמכת,דל6דמיל6הוקיהכ6ינדרוני 6דס6קילו
הדקיהכ6נדורני6עלח5ייוםכודאיד6ין5ריךלסלםמסמהזיקוכמהם6יןיכוללססכירעקמולחנייוס
האחרואיןמפלסלורקהזמןממגרו,וכפועלמהמכירע5מומסלםלוכעדכלהיוס,וכקמת6יןכ6ןחיוכ
מכתכללדכסל6נתכויןןהזיקאינוממלסלוד'דכריסhSb,כוונתתוס'דכיוןמתקנומזילדכדכרהלכוד
תייככקילומזיקוכידיס"6 ,כה"נדגרםלהססיזקוסוךדגרהלכודחייכיס.ועי' קסטתיעקדכ"מסי'
מז ,וטבעתהחוטןמסכמס כמס6תרוניס,עפ"יריטכ"6כ"מעג,סתייכמדין ערב(ועי'"ערכות" עמ'
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'פדיךכרךגעמ' 281
518כמסכמס6חרוניסמל6פסקוכהריטכ",)6ועי'מחנ"המכירותסי'ים.ועי

וכרךדעמ' .130

םקורךזמןלמ5ו 6מקוסלעכודס,
ג .כתכההזו"נכיקמ"כג6ותכ,ד"העוד06 :לפימנסוגכמקוסי
סתמךמכרולקותןהימיםהמ5טרכיסלסמתד5ת,ומיוםממודיעוססו6חוזרקריךלקטועימיסלמיפום
יתדיין.ע"כ.
עכודסלפירמותעינ
ולעניןפיטורימלמד,כתכספת"םסי'פלגP"Dיכמס העטרת5כיס"קיכ,מיםרטותלכעה"כסיתזור
כקיןעדר"ח6יירוכחורףעדר"חחרון.ומנהגסמדינסלפיהחוק,סוכךכ"ממפטספועליס"נספחים
עמ' ,42ממנהלכי"םהמפטרעוכרהורקהחייבלמודיעלועלהפיטוריןם~ססחדסיסלפניתחילתבנת
סלימודיס .וכתבמס כמערס 60 5ספיטרוול6הודיעלועלכך עד ~OCISתדםיסלפניתחילתמנת
הלימודים,י5טרךהמעכירלטלסלועדתוםכנתסלימודיס6תסכרוסמלץob,ל6ימ65כינתייסמקוס
עכודס 6חר .עוד כתכ מסטיםמכתיהדיןספומקיס מבמוסדותחינוךהרדייס מספיק לתת הודעה
מוקדמתחודם6חדלפניתחילתסחופם,ממוסמכלעיקרומלהמנהגמכמק5ועהסור6סתקופתססודעס
םחופםטלחדם"ס,וכזמןסחופם קמחלתפםעכודס
הי6מלועסחדמיס,סו6מפניסכמומדותמחינוךי
מפניממוסדותהחינוךסגורים,ולכןהחוכהלהודיעהודם 6חדלפניהחופם,ולפי"זכמוסדותסחינוך
סחרדייסמסחופםק5ריותר,דילמודיעחודם6חדלפניסחופם.
ועי'פס"דירוטליסכרךזעמ'קידמ66מו"רז"5לד6סהמנהגלהודיעלמפוטרמסעכודהכזמןסקכוע
לוס06 ,ל6מודיעוכזמןסממוייס6יןמפיטוריןחליםוחייכיסלמלסלסעוכדממפוטרעדמנתסלימודיס
סכלה 6ת סממכורתוכלססטכות6ףסיוסכככיתו,כיסני6כלומידמחוז5ד6יל6עכריחלמי,כיזס
דיןכמלמדיסדקינוכפועלכטל ,ה"ה כמקרהדנןחליסעלהנהלתכיה"סכיוןמל6פיטרוקותוע"י
מכתככזמןהקבועלפימנסגהמדינה,הרימסחייכיסלעלסלמלמדכלמטכורתו%כותגסכלססטכות
נלימוססמתמטות.ע"כ.
םמידריסכקותומקוסהנוסגיסלפטר
ום6לתי6תמרןסגרי"ם6ליטיכמליטיך(כיוסזכסלותסמ"ז) 06י
עד ר"חתמוזויםסנוסגיס עדי"זתמוז ,ס6סמימפיטרכט"וכתמוזתייכלמלם סכרלהנס נוספת?
והסיכ ,ם6ס6יןמנהגקכוע,סנתכעהו6ממוחזק,וקיןלחייכו.
ד .סקטורמסויים מנוהגכעניןזכויותסעוכדיסמלו מל6לפיחוקיהמדינס ,וכלמי ממתקכל56לו
לעכודסנכנסעל דעתכן ,ככר כתככפגרות ממסחו"מ ח"6סי'עו טסמנסגמכלליקינו קוכע.oSib
וז"ל:ד6ף 06מנסגכתיספרמלגויסטסםמסלקיןגסכל6טענם,קינוכלוס,דיםלמיזלכתרמנהגמל
מקוסזהיותר ממנסםסמדינס.ורטיהמגמ'כ"מריס פרק סמקכל"6ריוסףכככלנהיגי דל6יהיכי
תיכנף )tbD'1bופריךלמטינפ"מ.ומטניד6י6יכ6קינםדיסיכעיןיפססו ,6ו%גמרינןמינים .ממסע
דרקל6חריסל6גמרינןמיניס6כלסו6עקמומחוייבליחן ,ד6סגסס6יםסוסקינומחוייםליתן,מו"ל
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לומרדניןיפההו6וקינומחוייכמיכוללחזורבו6ףבאריסזה6וכפיקחאריס6חרכסתמך.ואין ~מר
דהתסם6ני ממוס דמןהדיןהיהאריךלתחזקכתכן,לכןכמנתן1ל 6קטלעליו מנהגהעיר מל6ליחן
מחוייכליתן,דליןלזהסוסטעם ,דה6כעירזוטנהגוטל 6לחקקכתכןאינומהוייכמעיקרהדיןכלזמן
bbcהיתנוהיפוךהמנהג.ולכןמטמעד6ףמנהגמל6יםזהלבדמהנילגבי6יטזה6ףמהוךנגדמנהג
המדינה.ע"כ.וכ"כ ככרכתסלמהסי'יט6ותיטואילךכעניןפטורימלמדים כמקוס ממנהגם לפטר
כתוךהזמןכטיר6והמנהלים5ורךככך ,ט6פסרלהתנותכעניןכזהותנג'סקיים,ואיןזהככלל מתנה
ע"מטכתוככתורה.ועי'פס"דירוטליסכרךזעמ'קידמאדמו"רז"5לכמוסדפרטיqb ,טנתמךע"י
גופים5יכורייס ,מ"מכסמוכןהו6וקינוכפוףלמנהגיהלכורוהחכרה,והעוכדיסכמוסדפרטימודעים
לעוכרהזו,ומנהגהמדינהקינותופםמלכתחילהלגביעוכדיס6לה.
ומןהראוילאטטכ6ןקטעיםמתוךפס"דה6כ"דהגר"י6ליעזרוכסליט",6הוכםכפס"דירומליסכרךז
עמ' רכגכענין עומדת כרסתהגנים ,נכתכודכריסהר6וייסלהיכתכ  qbכפס"דזה" :כלמי מנכנס
לעבודכרמתגניםזוידעהכמקוסעמודהזהל6מורריסהתנ6יסססו5י6לייסטקיימיסכם6רגניס.גס
06ל6ידע 6תכלפרטיזכויותיו6,יןככךמטוסמינוי כמנהגטקייסומקוכלכמקטורזה"" .התוכעת
טענהמקיימתפסיקהטלכתימטפטבנוסףזה,טייתורוסלעוכרעלזכויותיואינומועיל,ויםלילך6מר
פסיקהזו מחמתהכללדינאדמלכות6דינא.ככרנידוןדכרזהע"יהרכהפומקיס,ואלהקכעומפסיקת
רופטאינהמהווהדינא דמלכות6דינאסיםלנולילךאחריו"".ממילאכנידוננו ,הדברפמוט מגס 06
קיימתפסיקהמטפטית ,מהמכסהענודההקיכ51ימחייםגסכנגדהמכספרטי המרע 6תזכויותיוטל
העוכר6,יןכזהכדילקכועדינאדמלכות" ."6ז6תועוד6 :סתילולן רמתגניסזולמלםלעוכריהלפי
התקןטלם6רעוכריהמדינה,יכיףהדברלקריסתוטלהמוסדכולו,ו6סכן6יןזהענין רקכין 6דס
לחכירו6ל6נוגעהו6גסלעניןחינוךרוחנילתורהומלוות06 .ת5דקהגננתהתובעתכנידוןדירן,הרי
סכלהגננותכעכרוכסווהיכקמוהגדלתמכרמ"מעותיותופילוייפריסהמוגדלים,והדכרכוודאייגרוס
לקריסהסלהמערכת".
ה.הנהחובהמעבידלמלספילוייפיטוריןלעוכרמפוטרמקורוכחוכמענקהמלענדעכרי,עי'החינוך
מ' תפם.וכחכו המאל"מעכדיס פ"גהט"וופנ"יקרוטיןטזכטחוכ סענקההו 6כסכר פעולה,ועי'
מסל"ממסכפמוט הדכרסהו6חוםד6וריית6חלףהעכורה6 .מנס הממ"עחו"מסי'פו p"Dכ כתב
ם5ינומתורתחיוכ6ל6מתורתויתורומתנהכתורתחנינה,והט"ךטס p"Dככתבמהדברידועמהוך
מתורת5דקה.ועי'פת"טסי'טלגס"קגכמסטו"תקמרי6םח"6יו"דסי'5כוטו"תמיסחייס6ו"תסי'
ומהכילועניןחוכפילוייפיטוריןלהלכה.ועי' פד"רכרך 6עמ' 330וכרךג עמ'  280טמלכדחיוכ
הענקה,יםלחייבשיקוייפיטוריןגסמסוססחובזההסךלמנהגמדינה,והכלכמנהגהמדינה.
ועי' פס"דירוסליסכרך  6עמ' קנחמאדמו"רז"5למהוךכמו מסכורתמלום עמרה ,וכפס"דירומליס

ו

פסקידין-ירושלים

כרךזעמ'לחצימודהפי5וייסהו6חסכונותמלהעובדממטכורתמלו.
ומכיוןמלפיחוקהפי5וייס6יןלהחמיכתוספותיחודיותלמימוכספי5וייס,כגון ממכורת 13וכד'6,ין
לחייב 6תהמעבידכחימוכזה.

אברהםדובלוין.
ב

 .6מ6חרותנקי העוכר ,סכרוופיטוריונקכעיס כהלכהלפי המנהג,יםלכתון מהו ממנהגכפיטורי
עוכדיס .והנה  boדקוכע החוקם5ריךלהודיעלעוכרקבוע הודעתפיטוריןחודם מרקם,היינו מטוס
וחודםיוכלהעוכרלמ5ו6מקוסעכורהחילופי,וזהגסכ6מ5עהמנס,והמעכירחייכלמלםלעוכד
מכניות
גסעכורהחודםמלניח
רהודעתהפיטורין6.מנסכעובדיסור6ס,סמוקמעדודההו6לפניתחילתמנת
הלימודים ,וכ6מ5עסמנם6יןמוקעבודהכמיגורזה ,החוקהו6סנריךלמודיע עדסוףחודםתמיטי
למנינס,ו6סהמעכידהתתחרכהודעתהפיטוריןחייכלמלסלעוכדסכרוממלםגסעכורהמנההחרטה.
ונרמהדהמכר6לחובזההי6מ6סעכרהתקריךהקובעול6נמסרההודעתפיטוריןלעוכדנחמכסדכר
כקילוסיכמוטהעוכדממטיךלעכורככי"םגסלצנתהלימודיסהכלהכ6ותסתגריסמלהמנהה6חרונס.
כתתי"ס הפרטיים המנהג הו6להודיע חודם עדחדמייסלפניהי5י6ה לתופסתהקין מל סוף טנת
הלימודיס,ומכיוןסהי5י6הלתופסתהקיןכתתי"ססי6לסתרתטעהכ6כ16כט"וכ6כ ,ההודעהמריכה
להימסר חודם 16חדמייסלפניכן ,ו6ס סת6חרה המסירההוי כהחנוסימניך לעכוד כמנה התדמה
כ6ותסהתנ6יסhSh.מיםלעיין ס6סהחוכהו6עכורטנסמלימה 16רקעכורזמןמחורף,ם6וליים
כתתי"סצוקעכודהגסלפניזמןהקין"51.ע.
ובנידוןדירן6ob,כןסמנהגהו6להודיעעלהפיטוריןעדר"תתמוז,וכקןהודיעולעוכדעלהפיטורין
כט"ותמוז,י
םלדוןכזהכקילוהתנוכר"חתמוזמהעובדימםיךגסלטנה הכלהכ6ותסתנ6יסוכקותה
ממכורת61 .מנס 06ל6ס"ךלהסיגמקוסעכודהחילופיכ6ותסתנ6יס1S~hOA ,היהמקכל6תמודעת
מפיטוריןכר"חתמוז,כי 6fbין מקוסלחייכ 6תסמעכידכגללהקימורכהודעה6.ך 06המנהגקינו
קכוע6,יןלחייכ 6תהמעכידככך,וכמוטהורהמרןסליט".6
ועודיםלדוןמכיוןמהעוכרמ65מקוסעכודהחילופי6ל6ממסממכורתו -המובטחת-הי 6רקכדי
מח5יתממתטהמתכרSSbהנתכע,י
םלת"כ6תהנתנעכהסלמתמכרו,לכלהפחותכפועלכטל,סהו6
כדימחקיתהסכרלפי~f"Dכמי'ספג,צהריזהכקילוהתנועלכך,וכנ"לb~h.ההדגרתלוימדועטכרו
כמקוס מחדםנמוך ,ה5סזהממוסמעובדפתותמעות16 ,מסוסבטסמטלמיספחותעל6ותסעכודס,
16מטוס כממפרהתלמידיםככתהקטןיותר,ונפ"מ  06הנתכעחייכלםלסלו 6תכלההפרםמסלס6ו
רק כפועל כטל .ומה מטוען התוכע סכמקוס החדם טרם קכל מכר כגלל מהמקוס נמ 65כקמייס
הטנאסכךהו6המ5כ,כי6ז6יןלהחטיבכקילומ65
תק5יכייס,נר6ה 60סהדברהיהידועלפני

תחיל"

ממונות

ז

עכודסחילופית,ומסמסלךלעכורמססיס רקכדיטל6לטבתכטל,ו6זיםלחייכ 6ת סנתכעכתטלוס
טכרו,וכמימלמולוכמקוסמחדםיחזירלנתבע 16 ,מסמקוס מחדםימלסיטירותלנתכםמדיןמעכוד5

דר"נ.
כ .על מלמד מפוטר ממוס ספמע כעמודתוועלזכויותיוותועותיו,עי'טו"עסוףסי'סו,ועי' פס"ד
ירוטליסכרך6עמ'קפס.
סו6
ג.כעניןבי"דלעכודס 06נחמכ כערכ6ותהלסורללכתלטסכליסיתרביתדין.מנס,
סכ~ ~fS
רכלמקוסמיונקיםסמכותלרפוטמהוקותיסס,ודניסעפ"ידיניסס,סויכערכ6ות.
וכתב b"Ou~oכגליוןסמי"עמ"גסעי' 6כמסממגןגכוריססי' סכמססריסךח"כסי' רכט 60ס
סתוכעוסנתכעמחולקיסכיניסססיכןלדון5 ,חדקומרטרזונולדוןכדיןתורסוסמנימכקםלדוןכפני
6מריסלפיסכך הו 6סמנסג כמקוס טגעטס מעסקכיניסס,סדין עמו ,דמנסג מכטלהלכס,ור6יס

מסיטומת,5עיי"ם.וכרכרימלכיאלת"ססי' רםחולקעלb"Ou~oוכותכדכלמסמסתירוללכתלבי"ד
מל6חריסזס רקכספין לחסחוקיםקכועיסמלדיניסס 6ל6דניסלפיאומד מדעת5 ,ף ממסהוקיס
קכועיסוכתוכים כמפר,וכןסל6סוקכעומכחממלכות כססידונו,ד5זסויכחוקיערכאות.וכעיןזס
ן 06קנומידוסתםלדוןכפניעכו"ם,ד5זאפילוכדיעכדל6מסני(ודלק
חילקסם"ךבסי'כבס"קטוכי
h"n~obמס)6,כל 06קנועלעכו"ם6חדכפירוםסריטעכו"סזסנקמןכיניססוסמכועליוומסניכמו
06קכלו קרוב 16פסול ,ומטוסדדןלפיאומד דעתוונפמוול 6מטוסמפריתוקיססול 5נקבעמפי
סערכ6ותמסוףידון(ולכןנר5ס דמהממקוכלכיןכסגימוניותוכד'למעמיד6יםמתוכסטיםלונסיון
כעניןזסמיסףסו6מפוסקכמריכותמכיניסס5,יןזסערכאות,מטוסדאינופוסקמכחסמלכותופוסק
לפיאומדדעתו.ועי'פס"דירומליסכרךחעמ'כואילך).ולפי"זקמורלדוןכציידלעכודסכמיםלמס
חוקיסקנועיסודניסמכהכערכאות.
ועי'~יןאליעזרמידסי'5גודרכ"חח"6עמ'כוומנמת5כימכניססי'טז6ותיז.

מרדכיאהרןהייזעק.

ד,עת

אתרלימודי יהדות ורוח
,
ןwww.di881.80.

