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 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסקי
 חיים" נסקור  ור"מרב

 בירושלים לממונות הדין בית וראשמייסד

בנידון
 בזמן שולם שלא פיטורין פיצויי חוב על הצמדהתביעת

הנידון

 עד לו שילם ושמעון חלקי, רק עבד השמינית ובשנה שנים, שבע שמעון של פועל היהראובן
 הנהוגה ובהצמדה בשקלים שולמה  הראשונות השנים שבע של השכירות השנה.סוף

 בתשלומים פיצויים שיקבל הוסכם פיטוריו לאחר דולרית. השמינית ובשנהבמשכורות,
 הכל לשלם עליו היה החוק שלפי למרות הראשונות, השנים שבע של המשכורות כמוחדשיים
 יום עד ישלם שהמעביד ביניהם מוסכם היה  המשכורות לתשלומי בנוגע פעמי. חדבתשלום
 בחודש יום איזה עד דובר לא הפיצויים לתשלומי בנוגע העבר. החודש בשביל לחודשהעשרים
 צול עיכוב אף ולפעמים הפיצויים, של החדשיים בתשלומים שונים עיכובים היו למעשהישלם.
 את לשלם המעביד על שהיה ראובן טוען אחת. בבת חדשיים עבור ושולם שלםחודש

 יותר - מלאה הצמדה תובע והוא לחודש, החמישה יום עד הפיצויים של החדשייםהתשלומים
 שכשם טוען ושמעון התשלום. את שעיכב הימים עבור - במשכורות הנהתהמההצמדה

 שנונע במה ה"ה העבר חודש עבור לחודש העשרים עד לשלם נהוג היהשבמשכורות
 ראובן הסכים כן דעת על הרי לפיצויים, בנוגע מראובן תביעה שום היתה שלא וכיוןלפיצויים,

 לפיצויים. בנוגעגם

 להללההמקורות

 סמטכורמ, כדין ספי5וייס סל דינם ולכ6ורס טלו. ממסכורת סעוכד טל חסכונות סו6 ספי5וייס יסודמנס
 סמסכורת טל סס5טכרות סל6 כי ספינוייס, על חל ל6 סמטכורת כתינת טל סמנסג גיסך מלידך6כל
 ססכיס סעוכד רבוכן ו6ס סעכודס, גמר כזמן 6מת ככת חל ט% מפרעון זמן פי5וייס הכקרנתסז6ת

 יקום סל כדרך סלך % ססעוכד bSh זס 6ין מפרעון, 6ת תדטייס לתטלומיס למלק סמעכיד עםכסתחטכ



לטממונות

 ומחל. מוויתר הוכחס מוס לנו 6ין לס5מוס כנוגע 6כל hhiftW'h 6תסדין
 וסיתר לקימור מנוגע מס 6כל בתביעתו, קודק טסעוכד יתכן טכדכר ממונות לויני מנוגע מס ob"(6כל
 תמורה. הי6 סבעיס מיו"ד,לחלק
 כן לעטות ו6ס1ר מקודמת מלוס כהנבת מקודמת, בינה כמלוס המקדם בכיי 6מר כ 1 כקדומיןגרסי'
 ומגיע לו חייכת טסיתס כמלוס כקונטרס ופי' ע"כ. זימנ6. לה ד6רווח 5ריכ6 ל6 וכו'. רבית הערמתמפני
 כיון גמורם רכית זו סרי דככס"ג סקסו וכתום' קידטס. זו כסנ6ה ססרעון זמן ט6רווח ומס מפרעון,זמן
 ממט. פרוטם לו נתנס כקילו הוי כלוס לס נתן ול6 כקידו"ין פרוטה לתת גריךטסי'
 כס מעיינת כד מילתך וכסף וכתב: מ6ד הקריך וכו' חוכו מק5מ מפרע מי כמפנס כ קמו כ"כ מיגםוכר"י
 מ6ד התריך bSh קנם, טסות מחמת סו6 דההיתר כתב דל6 עיי"ט כלל. גי' נטר 6גר בה מימכמתל6

 כזמנו פורע סי' ד6ילו נטר כלנר מיחזי סוף סוף קמה ועדיין כלל, נטר 6גר כס מי"כחת טל6לססכיר
 על תומפת ס6י ממנו לוקח כזמנו לו פרע טל6 מסוס ורק תוספת, ס6י לו מטלס סי' ל6 כתחילס לומק5כ
 הזמן.הרווחת
 06 תדטה הקוקס נקרץ זה וקימתי חרטה, סלו6ס פירוטו הזמן דסרוומת סדכריס, טל כדיקורןוגרילה
 כזלופן נטר, 6גר לו וקלן מלוס SD למלוס לו טהי' יטכס מלוס לו ומלוס חוכו 6ת לו לפלס מדח זמן לוק5כ
 לי' יסיכ ד6י% חרטה, סלו6ס דפירומו זמן לו הרויח ל6 דירן, כנידון 6כל ק5ו5ה, רכית זס סריזס

 סלו6ס דפירוסו כלוס, לי' סרווימ ול6 תומפת, ס6י דלוס מיני' מלוס מקיל סוס לhnp 6 זמנוכמיטלס
 דסוף מגס נטר, 6גר כוס 6ין לכן תומפת, מוס ממנו npb הי' ל6 הר6טון זמן מל הסלוו5ס ועלחדמס
 לוקח הי' ל6 כודויי הימנה ההלוקס רעל המעות, כמתנת מחמת זס 6ין 6כל יותר, מקבל המלוססוף
 מדרס, מלוקס דפירוסו זימנ6 לי' 6רוומ ל6 דם% פזמן, סרוותת ע"י כ6ן סיתם % oc~n וסלו6סיותר,
 לס6%ס, טייכות טוס לו טלין תנקי מחמת 6ל6 ססלו6ס מעות סמתנת מחמת סמלות טמקכל התוססת6ין
 חדמס. סלו6ס היחס דל6כיון

 סורו מ"ג ולוס מקס מסל' כפ"ו סרמכ"ס דברי פירם כמקירו ודר סקסו כענין נמך 6יזהו פרקוכרמכ"6
 6כק ס"ז חוכך, לך ט6מזיר עד כחקרי דור הלוס לו וקמר חובו תבע זמן ולבחר תכירו 6ת טהמלוהרכותי
 כקילו זס 6ין הזמן % טס6ריך רמס סרי ע"כ. כנטך לו תתן ל6 טנ6מר סלו6ס, כטעת ק5ן םל6 לפירכית
 זכות ללוס סמ%ס עכטיו לו דנותן והגס התביעת, זכות לו דמוחל 6ל6 חדסס, סלוקה עכוזיו לומלוס
 כזה 6מרס ססתורס הלוקס זו 6ין תכיעס דוכות ז5"ל הגר"ח 6מר ככר וכוס סתכיעה, כת מלחדמס
 וטעת ככסף סמלוס זס הרי יום, לטלוסיס לו ומלוס חדטס סלו6ס סיס סזמן כהרוית מה 06 6כלרכית,
 זמן הגיע ם6ס סורו יפס ל6 ר6טי מיי 6"6 סרמכ"ס: על מס הר6כ"ד סתמה וזס רכית. לענין מעותמתן

 נמ65 עכ"ל. יוכיחו. וקידומין דמיך, מעות מתן כטעת דירה, הסול מטוס זימנ6 לי' ולרווחהפרעון
 ס*6ה זס סרי ספרעון זמן כמגיע זימנ6 לס ד6רווח ככ"מ ורטכ"6 קלפם רב וכן הר6כ"דרטיטת
 ומגס מעות. מתן כמעת ק5ו5ס רכית זו סרי סחדטס סס6%ה כסכר דירס לו טנתן מס וממילךחדסס,
 סו6 סרבית וחיוב כמכר, קונס דמלוס ק5י5ה, זו סרי לסלו6ס מלוס נתינת 6ל6 ממון נתינת כ6ןם6ין
 הזהב. פרק כר"ן עיי"ם חדטה, כארנקי כמו % לתת גריך המכר כמטת טפסק דמה ממכר, פסיקתמדין
 מקדומין, מעות מתן כטעת ק5י5ס הוי הפרעון זמן כסגיע זימנ6 לס ד6רווח סר6כ"ד דנסתייעומס
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 מזומנים נידם ומעותיו מפרעון זמן כסגים דוקך סר6כ"ד מפרם סו סל' 6יטות מסל' כפ"ס hoקנס,
 ממס %קורס מטמע וכן תדטה. סלו6ס זו דלין מטמע לפרוע מזומניס כידם מעומיו כקין 6כללפרוע,
 מטעם דרק מקמע ע"כ. גכ6ס, כקילו סוי להגכותס יכול דכע"כ זיכיון סר6כ"ד סיטת 6ת סרטכ"6טפי'
 כסל' טכתכ רמס ונר6ס לo"b5o .6 למ"ל, מטרתך ד6פוכי ממזומן, סכמף 6ת לס ומלוס גכ6סכקילו
 כזה. הרכס ב"ס וס6רכנו רבית. כסל' ול6 קידומין מטוס דין סו6קדופין
 מכיר סכר מסי' מס סרי מטמט. זס סרי מלוס עמקו ו6ס מהמט קינו טכיר סכר 6 מטגס מטכיעיתוכפ"י
 למקס. נכיר מסכר נספך מלוס טעם16 וכזמן קוכע, קינופעם
 טסטכיר מלמד 16 משכתו, לעטות תכירו 6ת ממוכר מטולך: 6ליעזר רכינו כטס סכיך מיימוניוכתסו'
 כריך בסי' מעות ממתנת עכור טיחן לתונעו יוכל עבודתו, מגמר 6חר סכירות מעות לו עיכב וסו6עממו
 D"a3 דמכו6ר מס6 ר6י' וסכיך רכית. טייך ל6 כמכירות 6בל כסלבס, רק רכית חמוכ ול6 %%מחין
 עפר לבחר קומר והלה יוס טלוסיס למחר לו ליחן זוז 6לף לחכירו סחייכ כ6חד טהעידו כעריס 6 גמכות
 6י% סרי וקסם כססוזמו. סעדיס יבלמו וקותו טניס, עמר כידיו טהי' ליתן רו5ס 6דס כמס 6ומדיןטניס,
 רבית, מפוס ממעות, סמתנת סכר מסם לתבוע כידו 6ין טניס עמר כידס וסי' זה מל ממונו סעדיסתפסו
 תובעו מחבירו כ6ן ד6יירי ודקי hSh תיכף, סמעות טנתן לקה טספסידו מס חייכיס סעויס שיןכ"ט
 כוס וקין לו לטלס מחוייב סיס מניס עטר ידו תחת סמעות מעכב סיס 61ילו הכידו סכירות דמי זוז6לף
 רכית ליכ6 דכמכירות נימה 6י 6ף טתמס קם סי' יו"ד כימו"י ועי' מטלמיס. סעדיס 6ף ושך רכית,מסוס
 6ל6 קינו מ"מ סללו, כמעות מרוית המכיר ססי' מחמת כידו מכיי טכר סמעככיס סכעליס 6ת נחייבלמס
 כניזקין. גרמך ו6ף דפטור דקיי"ל תכירו מל כימומנטל
 סל ז6ת פעולס ע"י ו6ס חדמס, לסלו6ס סטכיר טכר נספך סרי זימנ6 רקודן ססרויח כיון דיון,וכנידון
 %מ"פ 16 מנוחרת רכית זס הרי כמסכורת, מנסוג כפי ohSn bS, ספמדה לו לתת יתמייכ מזמןסרוותת
 ונסור. רכית6כמ




