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דעונ1  'ייח יניית זרמיי, אתק ירושלים דיןכית

 יוחסין ולזירור  ממונותלדית

 פרטי בחידר למלמד פיטוריןפיצויי
 895-סז מס' ממונותתיק

 סבת( יב)מהד'

 הדיוןנושא

 חודש תמוז, ט"ו ביום אליו הגיע הפיטורין מכתב  שפוטר. עד  שנים שמונה בי בחידר עבדאי

 הפיצויים, חוב יתרת עבור ש"ח כ-40.000 תובע הוא החדשה. הלימודים שנת תחילת לפניוחצי
 טוען הוא עוד מהחידר. אותם קבל לא בהם השנים כל עבור וביגוד הבראה תשלומיועוד

 נוספת, שלימה שנה של  משכורות לו מגיעים תמוז בט"ו רק הגיע הפיטורין שמכתבשמכיון
 עבודה מקום למצוא הצליח לא החדשה שנת'הלימודים לפתיחת עד שנותר הזמן שבמעטמשום
 הפיטורין על להודיע יש בירושלים החידרים מנהג לפי ולטענתו, דומים, שכר תנאי עםחילופי
 תמוז. רייחעד

 מקורות למצוא צורך שהיה מכיון התעכב שהתשלום וטוען הפיצויים, בחוב מודה ב' חיררמנהל
 מוכן כבר שהתשלום מודיע הוא לפרטם. מקום שאין מטעמים הפיצויים, מחוב לחלקמימון

 המנהל טוען וביגוד, הבראה דמי לתביעת באשר ולקחת. לבוא יכול והתובעבמשרד,
 משלמים זאת ולעומת לתובע, וגם לכולם ידוע והדבר אלו הטבות משלמים אינםשהחידרים
 נוספת משכורת כי אם וביגוד, הבראה מדמי ומכופלת כפולה שהיא חגים, משכורתלמלמדים

 מציג הפיטורין הודעת למועד באשר בחידרים. המנהג שכך משום הפיצויים בדמי חושבה לאזו
 ויש בתמוז, י"ז עד הוא שהזמן ובירושלים בב"ב חידרים מנהלי כמה של חתימותהמנהל
 תמוז, ט"ו שאחרי מהימים בעיתון "דרושים" במדור מודעות מציג המנהל אב. ר"ח עדשכתבו
 עבודה למצוא כדי מאוחר היה לא תמוז שט"ו המוכיח דבר מלמדים, רבים חידרים חיפשוובהם

 תמוז. ר"ח עד הנוהגים יש מ"מ בתמוז, י"ז עד לפטר הנוהגים חידרים ויש שיתכן משיבגהתובע
 לא ולכן מודעה, לכל רבים קופצים היו הללו שבימים התובע משיב "דרושים" למודעותבאשר
 לדרוש יכול אינו עבודה מצא שהתובע שמכיון המנהל טוען עוד חילופי(. עבודה מקוםמצא
 לא אם וגם בטל. אינו הוא דידן ובנידון בטלה, שכר הוא זה שכר שהרי נוספת, שנה עבורשכר
 לכדי מגיע הוא מקום מכל ב'1 בחידר שקבל  השכר לכדי מגיע אינו החדשה בעבודהשכרו
 החירר נסגר שבינתיים טוען התובע הקודם. מהשכר מחצית  שהוא בטלה, שכר שלהשכר



 ירושלים - דיןפסקיב

 שעליו משיב המנהל אחר. עבודה מקום מצא לא כאילו הדבר נחשב וע"כ החדשה,בעבודתו
 תלונתו. עליו ולא לעבודהע נכנס שאליו החירר ממנהל שכרלתבוע
 ייפשע" שהמלמד הנתבע ע"י נטען לא גם אך הפיטורין, סיבת את מלפרט נמנעוהצדדים

בעבודתו.

 בגדר אינו לעבודה שבי"ד הפוסקים על ומסתמך לעבודה, בבי"ד לתבוע רשות מבקשהתובע
 לעבודה. לבי"ד לפנות אסור בדיית לדון  שמוכן שמביון משיב הנתבעערכאות.

 דיןפסק

 הפיצויים. חוב יתרת את לתובע לשלם הנתבע הודאת את מקבליםא.

 לחישוב התביעה את וכן עבודתו, שנות עבור וביגוד הבראה לדמי התביעה את דוחיםב.
 הפיצויים. בדמי 13""משכורת

 כמה של חתימות הציג שהתובע מכיון הפיטורין: של מאוחרת הודעה בגין לתביעה באשרג.

 לתשלום התביעה את לדחות יש בתמוז, י"ז עד לפטר הנוהגים בירושלים התתי"םממנהלי
 מאוחרת. הודעה בגין נוספת לשנהמשכורות

 הייזלר אהרן מרדכי)-( ווייס  יהושענ-( אב"ד לוין, דוב אברהםנ-(

 לדיוןהשאלות

 פיטורין. פיצויי לתשלום בהלכה החיוב יסודא.

 שכירותו. תקופת בתוך הפועל את כשפיטר בעה"ב של חיובוב.
 התאחרה. אם המעביד וחיוב זמנה, שיעור מוקדמת, פיטורין הודעתג.
 דינו. הכללי, המדינה למנהג המנוגד עובדים בזכויות מקומי מנהגד.
 פיצויים. חיוב לענין 13" משכורתה.

תשובה

 מ' מחינוך עי' עכרי, עכר סל סעכקס כחוב מקורו נפוטר לעוכר פיטורין פילויי לפלס ממעניד חובא.
 מסל"מ ועי' פעולס, כסכר סו6 סענקס טחוב כ טז קרוטין ופנ"י מט"ו פ"ג עכדיס סמטל"מ וכתבותפכ.



גממונות

 טסינו כתב כ ס"ק פו סי' תו"מ הממ"ע 6מנס העדודה. חלף ד6וריית6 תוכ טהור סדכר מפמוטמס
 מתורת מהום ידוע מהדכר כתכ כ ס"ק טס והנ"ך חנינה, כתורת ומתנה ויתור מתורת hSb חיוכמתורת
 1 סי' 16"ת חיים מיס ומו"ת 5כ מי' יו"ד ח"6 6ם קמרי מו"ת כטס ג p"D טלג סי' פת"מ ועי'5דקה.

 חיוכ טמלכד 280 עמ' ג וכרך 330 עמ' 6 כרך פד"ר ועי' להלכה. פיטורין פי5ויי חוב עכיןטהכי6ו
 המדינה. כמנהג והכל מדינה, למנהג הפך זה מחוב ממוס גס פיטורין פינויי לחייב יםהענקה,
 ירומליס וכפס"ד עמרה, טלום מסכורת כמו מהוך זחל מ66מו"ר קנח עמ' 6 כרך ירומליס פס"דועי'
 ם~. ממסכורת העוכר מל חסכונות הו6 הפי5וייס מיסוד לח עמ' זכרך
 הפועלים 6ת הסוכר 6-כ: סעי' פלג סי' כטו"ע פסק עכודתו תקופת כתוך העוכד 6ת המעביד פיטרב.

 עליו להס b"~s 1~ba וכו'. תרעומת 6ל6 זה על זה להם 6ין 6ותס הטעה כעה"כ 6ו כעה"כ 6תוהטעו
hSh6כל זה, כעה"כ כממכרם 6מם ע5מס להמכיר יכולים סיו כסלק דוקק הלכו, כסלק תרעומת ob היו 

 ו6ס כטל, כפועל מכרס להס ונותן להס הלכוד כדבר זה הרי כלל, נסכריס 6ינס ועכסיו 6מםנסכרים
 סכרס להס נותן 6מם עומס לסמכיר מו65יס היו סלt"sb 6 הלכו ו6ס הפחת, ממלס כפחותנמכרים
 להס ממלם כפתות 6ל6 נמכרים להיות מו65יס אינס ו6ס וכו', ,כלל נמכרים 6ין טעכטיו והוך כטל,כפועל
 מניה, למנה גס התחלה מקרי רקבונה, סנה והתחיל טניס למני עלמו מסטכיר מלמד וכרמ"א:הפחת.
 ע"כ. פועל. כלוה"ה
 יתן לbnb 6~ 6"כ דגרמי, דינא דד6ין כר"מ קיי"ל דה6 כתום' מס והקמו כ. עו כ"מ כגמ' ההלכהמקור
 ים ומ"מ לס"תכר ימ65ו עוד בו כסתוזר דמיירי וי"ל היוס, אותו נתבטלו ידו פעל כיון כטל כפועללהס
 טנתכטלו ככך מה כנו, כפס כ ס"ק מס כק5וה"ח והקמה טורח. ע"י hSh ימ165 ל6 טעתה תרעומתעליו
 אפילו 61"כ פטור, חצירו מל תנותו נועל וכן פטור חצירו טל כיסו המפטל קיי"ל וה6 ממלאכה, ידועל
 וכן חכירו. מל חנותו כנועל bSb דאינו כיון מזיק ממוס כו 6ין נמי מ65ו bS והיום להסתכר 6מםמ65ו
 נזק, bSb ליכ6 מור ד6זיק דכ6דס גופו, מנזקי ממון נזקי דט6ני מס ותירנו י6. מי' גזילה כמחנ"ההקטה
 וכגון חייכ נמי נזק כמקוס טל6 מכת ואפילו סכת, הו6 מהם ואחד דכריס כד' חייכ 6דס ד6זיק 6דס6כל

 ותייכ למכת גורס הוי דגרמי דינא דדוין לר"מ 61"כ כ, פה התוכל פרק כגמ' כ6נדרוני6ד6הדקיה
עלס.
 קילו דס6 כ6ינדרוני6 ל6הוקיה דמי דל6 מכת, מדין למיינו אפסר ד6י כתכ ג ס"ק טס כנתה"מכמנס
 יוס לחני עקמו לססכיר יכול ם6ין כמה מהזיקו מס לסלם 5ריך ד6ין כודאי יום ח5י על כ6נדורני6הדקיה
 חיוכ כ6ן 6ין וכקמת היוס, כל כעד לו מסלם ע5מו מהמכיר וכפועל ממגרו, הזמן רק לו מפלס ואיןהאחר
 הלכוד דכדכר מזיל מתקנו דכיון תוס' כוונת hSb דכריס, ד' לו ממלס אינו ןהזיק נתכוין דכסל6 כללמכת
 סי' כ"מ יעקד קסטת ועי' חייכיס. הלכוד דגר וסוך סיזק להס דגרם ה"נ 6"כ כידיס, מזיקו כקילותייכ
 עמ' "ערכות" )ועי' ערב מדין סתייכ עג, כ"מ ריטכ"6 עפ"י 6תרוניס, כמס כמס מס החוטן וטבעתמז,
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 281 עמ' ג כרך פדיך ועי' ים. סי' מכירות מחנ"ה ועי' כהריטכ"6(, פסקו מל6 6חרוניס כמס כמס518

 130. עמ' דוכרך

 לעכודס, מקוס למ5ו6 זמן קורך ים כמקוס מנסוג לפי 06 עוד: ד"ה כ, 6ות כג מ" כיק ההזו"נ כתכג.
 למיפום ימיס לקטוע קריך חוזר ססו6 ממודיעו ומיום לסמתד5ת, המ5טרכיס הימים לקותן מכרוסתמך
 ע"כ. תדיין. עיני רמות לפיעכודס
 סיתזור לכעה"כ רטות מים יכ, ס"ק 5כי העטרת כמס י P"D פלג סי' ספת"ם כתכ מלמד, פיטוריולענין
 נספחים ספועליס" כ"ממפט סוכך החוק, לפי סמדינס ומנהג חרון. ר"ח עד וכחורף 6ייר ר"ח עדכקין
 בנת תחילת לפני חדסיס ם~סס הפיטורין על לו למודיע חייב הורקה עוכר המפטר כי"ם ממנהל 42,עמ'

 מנת תחילת לפני תדםיס ~OCIS עד כך על לו הודיע ול6 פיטרו 60ס 5 כמערס מס וכתבסלימודיס.
 מקוס כינתייס ימ65 לob 6 סמלץ, סכרו 6ת סלימודיס כנת תום עד לו לטלס המעכיר י5טרךהלימודים,
 הודעה לתת מספיק הרדייס חינוך מבמוסדות ספומקיס הדין מכתי טים מס כתכ עוד 6חר.עכודס
 ססודעס תקופת הסור6ס מכמק5וע המנהג מל עיקרו מכל ממוס סחופם, תחילת לפני 6חד חודםמוקדמת
 עכודס לתפם קמח סחופם וכזמן חדם"ס, טל חופם ים מחינוך סכמומדות מפני סו6 חדמיס, מלועסהי6
 סחינוך כמוסדות ולפי"ז החופם, לפני 6חד הודם להודיע החוכה ולכן סגורים, החינוך ממוסדותמפני

 סחופם. לפני 6חד חודם למודיע די יותר, ק5ר מסחופםסחרדייס
 סקכוע כזמן מסעכודה למפוטר להודיע המנהג ד6ס ז5"ל מ66מו"ר קיד עמ' ז כרך ירוטליס פס"דועי'
 סלימודיס מנת עד ממפוטר לסעוכד למלס וחייכיס חלים מפיטורין 6ין סממוייס כזמן מודיעו ל6 06לוס,
 זס כי חלמי, עכרי ל6 ד6י דמחוז5 6כלומי סני כי ככיתו, סיוסכ 6ף ססטכות וכל סממכורת 6תסכלה
 ע"י קותו פיטרו מל6 כיון כיה"ס הנהלת על חליס דנן כמקרה ה"ה כטל, כפועל דקינו כמלמדיסדין

 ססטכות כל גס %כות מטכורתו כל למלמד לעלס חייכיס מס הרי המדינה, מנסג לפי הקבוע כזמןמכתכ
 ע"כ. סמתמטות. מוסנלי

 לפטר הנוסגיס מקוס כקותו מידריס ים 06 תסמ"ז( כסלו ז )כיוס מליטיך 6ליטיכ סגרי"ם מרן 6תום6לתי
 נוספת? להנס סכר למלם תייכ כתמוז כט"ו מפיטר מי ס6ס תמוז, י"ז עד סנוסגיס וים תמוז ר"חעד

 לחייכו. וקין ממוחזק, הו6 סנתכע קכוע, מנהג 6ין ם6סוהסיכ,
 56לו ממתקכל מי וכל המדינס, חוקי לפי מל6 מלו סעוכדיס זכויות כענין מנוהג מסויים סקטורד.

 oSib. קוכע קינו מכללי טסמנסג עו סי' ח"6 חו"מ ממס כפגרות כתכ ככר כן, דעת על נכנסלעכודס
 מל מנהג כתר למיזל דים כלוס, קינו טענם, כל6 גס מסלקין טסם גויס מל ספר כתי מנסג 06 ד6ףוז"ל:
 יהיכי דל6 נהיגי כככל יוסף 6"ר סמקכל פרק ריס כ"מ מגמ' ורטיה סמדינס. ממנסם יותר זהמקוס
 ממסע מינים. גמרינן ו% סו6, יפס עין דיסיכ קינם 6יכ6 ד6י ומטני נפ"מ. למטי ופריך (tbD'1bתיכנף
 מו"ל ליתן, מחויים קינו סוס ס6ים גס ד6ס ליחן, מחוייב עקמו סו6 6כל מיניס גמרינן ל6 ל6חריסדרק



הממונות

 ~מר ואין כסתמך. 6חר אריס כפיקח 6ו זה באריס 6ף בו לחזור מיכול מחוייכ וקינו הו6 יפה דניןלומר
 ליחן מל6 העיר מנהג עליו קטל 1ל6 כמנתן לכן כתכן, לתחזק אריך היה הדין דמן ממוס ם6נידהתס
 זמן כל הדין מעיקר מהוייכ אינו כתכן לחקק טל6 טנהגו זו כעיר דה6 טעם, סוס לזה דלין ליתן,מחוייכ
bbcמנהג נגד מהוך 6ף זה 6יט לגבי מהני לבד זה 6ים מל מנהג ד6ף מטמע ולכן המנהג. היפוך היתנו 

 לפטר ממנהגם כמקוס מלמדים פטורי כענין ואילך יט 6ות יט סי' סלמה ככרכת וכ"כ ע"כ.המדינה.
 מתנה ככלל זה ואין קיים, ותנג'ס כזה כענין להתנות ט6פסר ככך, 5ורך המנהלים כטיר6ו הזמןכתוך
 ע"י טנתמך qb פרטי, כמוסד ז5"ל מאדמו"ר קיד עמ' ז כרך ירוטליס פס"ד ועי' כתורה. טכתוכע"מ
 מודעים פרטי כמוסד והעוכדיס והחכרה, הלכור למנהגי כפוף וקינו הו6 כן כסמו מ"מ 5יכורייס,גופים
 6לה. עוכדיס לגבי מלכתחילה תופם קינו המדינה ומנהג זו,לעוכרה
 ז כרך ירומליס כפס"ד הוכם סליט"6, 6ליעזרוכ הגר"י ה6כ"ד פס"ד מתוך קטעים כ6ן לאטט הראויומן
 מנכנס מי "כל זה: כפס"ד qb להיכתכ הר6וייס דכריס נכתכו הגנים, כרסת עומדת כענין רכגעמ'

 גס גניס. כם6ר טקיימיס ססו5י6לייס התנ6יס מורריס ל6 זה עמודה הכמקוס ידע זו גנים כרמתלעבוד
 "התוכעת זה". כמקטור ומקוכל טקייס כמנהג מינוי מטוס ככך 6ין זכויותיו, פרטי כל 6ת ידע ל066

 6מר לילך וים מועיל, אינו זכויותיו על עוכר סל טייתורו זה, בנוסף מטפט כתי טל פסיקה מקיימתטענה
 מפסיקת קכעו ואלה פומקיס, הרכה ע"י זה דכר נידון ככר דינא. דמלכות6 דינא הכלל מחמת זופסיקה
 06 מגס פמוט הדבר כנידוננו, "ממילא אחריו". לילך לנו סים דינא דמלכות6 דינא מהווה אינהרופט
 טל זכויותיו 6ת המרע פרטי המכס כנגד גס מחיים הקיכ51י הענודה מהמכס מטפטית, פסיקהקיימת
 לפי לעוכריה למלם זו גניס רמת תילולן 6ס ועוד: "ז6ת דמלכות6". דינא לקכוע כדי כזה 6יןהעוכר,
 6דס כין רק ענין זה 6ין כן ו6ס כולו, המוסד טל לקריסתו הדבר יכיף המדינה, עוכרי ם6ר טלהתקן
 הרי דירן, כנידון התובעת הגננת ת5דק 06 ומלוות. לתורה רוחני חינוך לענין גס הו6 נוגע 6ל6לחכירו
 יגרוס כוודאי והדכר מוגדלים, פריסה ופילויי מ"מעותיות מכר הגדלת יכקמו וכסווה כעכר הגננותסכל

 המערכת". סללקריסה
 החינוך עי' עכרי, ענד מל מענקה כחוכ מקורו מפוטר לעוכר פיטורין פילויי למלס המעביד חוב הנהה.
 ועי' פעולה, כסכר הו6 סענקה טחוכ כ טז קרוטין ופנ"י הט"ו פ"ג עכדיס המאל"מ וכחכו תפם.מ'

 כתב כ p"D פו סי' חו"מ הממ"ע 6מנס העכורה. חלף ד6וריית6 חום סהו6 הדכר כפמוט מסמסל"מ
 מהוך ידוע מהדבר כתב כ p"D טס והט"ך חנינה, כתורת ומתנה ויתור מתורת 6ל6 חיוכ מתורתם5ינו
 סי' 6ו"ת חייס מיס וטו"ת 5כ סי' יו"ד ח"6 6ם קמרי טו"ת כמס ג ס"ק טלג סי' פת"ט ועי' 5דקה.מתורת

 חיוכ טמלכד 280 עמ' ג וכרך 330 עמ' 6 כרך פד"ר ועי' להלכה. פיטורין פילויי חוכ ענין מהכילוו
 המדינה. כמנהג והכל מדינה, למנהג הסך זה סחוב מסוס גס פיטורין שיקויי לחייב יםהענקה,
 ירומליס וכפס"ד עמרה, מלום מסכורת כמו מהוך ז5"ל מאדמו"ר קנח עמ' 6 כרך ירוסליס פס"דועי'



 ירושלים - דיןפסקיו

 מלו. ממטכורת העובד מל חסכונות הו6 הפי5וייס צימוד לח עמ' זכרך
 6ין וכד', 13 ממכורת כגון ספי5וייס, למימוכ יחודיות תוספות להחמיכ 6ין הפי5וייס חוק מלפיומכיון
 זה. כחימוכ המעביד 6תלחייב

 לוין. דובאברהם

ב

 כפיטורי ממנהג מהו לכתון ים המנהג, לפי כהלכה נקכעיס ופיטוריו סכרו העוכר, ותנקי מ6חר6.
 מטוס היינו מרקם, חודם פיטורין הודעת קבוע לעוכר להודיע ם5ריך החוק דקוכע bo והנהעוכדיס.
 לעוכד למלם חייכ והמעכיר המנס, כ6מ5ע גס וזה חילופי, עכורה מקוס למ5ו6 העוכר יוכל חודםמכניותו
 מנת תחילת לפני הו6 מעדודה סמוק סור6ס, כעובדי 6מנס הפיטורין. הודעת מלניחר החודם עכורגס

 תמיטי חודם סוף עד למודיע סנריך הו6 החוק זה, כמיגור עבודה מוק 6ין סמנם וכ6מ5עהלימודים,
 החרטה. המנה עכור גס ממלם סכרו לעוכד למלס חייכ הפיטורין כהודעת התתחר המעכיד ו6סלמנינס,
 סדכר נחמכ לעוכד פיטורין הודעת נמסרה ול6 הקובע התקריך עכר מ6ס הי6 זה לחוב דהמכר6ונרמה
 ה6חרונס. המנה מל תגריס כ6ותס הכלה הלימודיס לצנת גס ככי"ם לעכור ממטיך טהעוכד סיכמוכקילו

 טנת סוף מל הקין לתופסת הי5י6ה לפני חדמייס עד חודם להודיע הו6 המנהג הפרטייםכתתי"ס
 מריכה ההודעה כ6כ, כט"ו 16 כ6כ תטעה לסתר סי6 כתתי"ס הקין לתופסת סהי5י6ה ומכיוןהלימודיס,
 התדמה כמנה לעכוד סימניך כהחנו הוי המסירה סת6חרה ו6ס כן, לפני חדמייס 16 חודםלהימסר
 ים ם6ולי מחורף, זמן עכור רק 16 מלימה טנס עכור הו6 החוכ ס6ס לעיין מים hSh התנ6יס.כ6ותס
 51"ע. הקין. זמן לפני גס עכודה צוקכתתי"ס
 הפיטורין על לעוכד הודיעו וכקן תמוז, ר"ת עד הפיטורין על להודיע הו6 סמנהג 6כן ob דירן,ובנידון
 וכקותה תנ6יס כ6ותס הכלה לטנה גס ימםיך מהעובד תמוז כר"ח התנו כקילו כזה לדון ים תמוז,כט"ו

 מודעת 6ת מקכל היה OA 1S~h תנ6יס, כ6ותס חילופי עכודה מקוס להסיג ס"ך ל6 06 61מנסממכורת.
 קינו המנהג 06 6ך כהודעה. הקימור כגלל סמעכיד 6ת לחייכ מקוס 6ין fb כי תמוז, כר"חמפיטורין
 סליט"6. מרן טהורה וכמו ככך, המעכיד 6ת לחייכ 6יןקכוע,
 כדי רק הי6 - המובטחת - ממכורתו ממס 6ל6 חילופי עכודה מקוס מ65 מהעוכר מכיון לדון יםועוד
 סהו6 כטל, כפועל הפחות לכל מכרו, כהסלמת הנתנע 6ת לת"כ ים הנתכע, SSb טהמתכר ממתמח5ית
 טכרו מדוע תלוי ההדגר b~h וכנ"ל. כך, על התנו כקילו זה צהרי ספג, כמי' ~f"D לפי הסכר מחקיתכדי

 עכודס, 6ותס על פחות מטלמיס בטס מסוס 16 מעות, פתות מעובד ממוס זה ה5ס נמוך, מחדםכמקוס
 6ו מסלס ההפרם כל 6ת לו לםלס חייכ הנתכע 06 ונפ"מ יותר, קטן ככתה התלמידים כממפר מטוס16
 כקמייס נמ65 מהמקוס כגלל מכר קכל טרם החדם סכמקוס התוכע מטוען ומה כטל. כפועלרק

 מ65 כקילו להחטיב 6ין 6ז כי המ5כ, הו6 סכך הטנא תחיל" לפני ידוע היה הדבר 60ס נר6התק5יכייס,



 זממונות

 כתטלוס סנתכע 6ת לחייכ ים ו6ז כטל, לטבת טל6 כדי רק סיס מס לעכור מסלך ומס חילופית,עכודס
 מעכוד5 מדין לנתכם יטירות ימלס מחדם מסמקוס 16 לנתבע, יחזיר מחדם כמקוס לו וכמימלמוטכרו,
דר"נ.
 פס"ד ועי' סו, סי' סוף טו"ע עי' ותועותיו, זכויותיו ועל כעמודתו ספמע ממוס מפוטר מלמד עלכ.

 קפס. עמ' 6 כרךירוטליס
 מנס, דין. בית סיתר כלי לטס ללכת הלסור כערכ6ות נחמכ 06 לעכודס בי"ד כעניןג.

 fS~ סכ~
 סו6

 כערכ6ות. סוי דיניסס, עפ"י ודניס מהוקותיסס, לרפוט סמכות מיונקים מקוסרכל
 60ס רכט סי' ח"כ סריסך כמס ס סי' גכוריס ממגן כמס 6 סעי' ג מ" סמי"ע כגליון b"Ou~oוכתב
 כפני לדון מכקם וסמני תורס כדין לדון טרזונו קומר 5חד לדון, סיכן כיניסס מחולקיס וסנתכעסתוכע
 ור6יס הלכס, מכטל דמנסג עמו, סדין כיניסס, מעסק טגעטס כמקוס סמנסג הו6 סכך לפי6מריס

 לבי"ד ללכת מסתירו מס דכל וכותכ b"Ou~o על חולק רם סי' ת"ס מלכיאל וכרכרי עיי"ם.מסיטומת5,
 הוקיס ממס 5ף מדעת, אומד לפי דניס 6ל6 דיניסס מל קכועיס חוקים לחס כספין רק זס 6חריסמל

 זס וכעין ערכאות. כחוקי סוי ד5ז ידונו, כסס ממלכות מכח סוקכעו סל6 וכן כמפר, וכתוכיםקכועיס
 )ודלק מסני ל6 כדיעכד אפילו ד5ז עכו"ם, כפני לדון סתם מידו קנו 06 כין טו ס"ק כב בסי' סם"ךחילק

h"n~ob)כמו ומסני עליו וסמכו כיניסס נקמן זס טעכו"ס סרי כפירום 6חד עכו"ם על קנו 06 6כל , מס 
 מפי נקבע ול5 תוקיסס מפרי מטוס ול6 ונפמו דעתו אומד לפי דדן ומטוס פסול, 16 קרוב קכלו06

 נסיון לו טים מתוכס 6ים למעמיד וכד' מוניות כסגי כין ממקוכל דמה נר5ס )ולכן ידון מסוףסערכ6ות
 ופוסק סמלכות מכח פוסק דאינו מטוס ערכאות, זס 5ין מכיניסס, כמריכות מפוסק סו6 מיסף זסכענין
 למס כמים לעכודס כצייד לדון קמור ולפי"ז ואילך(. כ עמ' ח כרך ירומליס פס"ד ועי' דעתו. אומדלפי
 כערכאות. מכה ודניס קנועיסחוקיס
 יז. 6ות טז סי' מכניס 5כי ומנמת כו עמ' ח"6 ודרכ"ח 5ג סי' מיד אליעזר ~יןועי'

 הייזעק. אהרןמרדכי
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