
 ירושלים - דיןפסקיקטו

 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסקי
 חיים" 'שקור ור"מיב

 בירושלים לממונות הדין בית וראשמייסד

בנידון
 בישיבה נו"נפיטורי

הדיון

 ומדריך בישיבה ונותן נושא להיות שמעון את קבל הישיבה, של המנהל שהואראובן
 יעבור ששמעון דובר וגם לחודש, ל-6008 שכרו ונקבע חוזה, ובלי זמן קביעות בליבהשקפה,

 את המנהל קיצץ מסויים זמן כעבור הדירה. משכר ההפרש את תשלם והישיבה לירושליםמת"א
 שבחודש המנהל, ב"ב טוען חלקית. עבודה אותה בשביל 4008 רק לו ושילם שמעוןעבודת
 שמעון פיצויים. בתור היה באב ח' עד לו ששילם ומה מפוטר, שהוא לשמעון ראובן  הזריעניסן

 ואף עליו המוטלת עבודתו את עשה לטענתו מפוטר. שהוא בניסן לו הודיע שהמנהלמכחיש
 המנהל ב"כ עליהם. השפעתו מחמת אליו קשורים היו והתלמידים ובמסירות, באמונה מזהיותר
 צריכים ולכן כאלה, לתלמידים זו למשרה מתאים לא ששמעון הוחלט ההנהלה שבישיבתטוען
 קיצז ואמנם עליו, חס המנהל אבל כזאת, לעבודה יותר מתאים במקומו לקבל כדי אותולפטר
 של מדריך ישאר לא אופן בשום אבל פרנסה, בלי ישאר שלא בכדי חלקית למשרה עבודתואת

 בהשקפה.התלמידים
 שקבעו מה כפי ל-6008 המשכורת את לו להשלים תובע וכן המנהג, לפי פיצויים תובעשמעון

 הדירה. לשכר ההפרש את וכןבהתחלה,

 להלכההמקורות

 מכיף ק p"D סטלס ככ6ר טלג סי' חו"מ כטו"ע מלמד, לפטר יכולם ססנסלס 6ס סדכר נעלספנס
 5סו5י6ו יכול קינו ממנו טוב מ65 סקנס ונתוך לפנס לכנו מלמד סטכר מי סר6"ם תטו' כסס כתבדככ"י
 כל % לבלס 5ריך כעס"כ בו חזר ו6ס כס, פוסע קינו oh נמל6כתו טסתתיל כיון זמנו תוך ידומתמת
 מפני סר6סון מסלקין ממכו טוב 6מר וכ6 לתינוקות מלמד כ5ן ים ob יח: סעי' רמס סי' וכיו"דסכרו.



קי!ממונות

 ט%מד 6חר כטכס מלמד היה מככר ם6ף מכלן לדקדק נר6ה חיי: בני ס' כטס מכיף טס וכפ"תהטני.
 סומן כגמר ד6י% הרקבון, 6ת ממלקין הזמן כתוך ויפילו מממע ולכינורה הרקבון. ממלקין ממנוטוב
 התו"ע דלעולס ונרצה סריסם. כרכרי טלOf1 6 ממנו", טוכ הו6 "טהטני טעס כלי 6ף לסלק כעה"כיכול
 לקבל 5ריכיס דודניי ת"ת, כהל' דין הו6 ממני, טוכ סטני ob הר6טון 6ת לחלק כעה"כ ריכולדפמק
 הפכירות טל סזמן כתוך לסלק יכול דלין סכירות כהל' סיירי הרק"ם 6כל לתלמידים, יותר המתפיסמלמד
ob% ממלם. סכרו טמסלס 

 כעה"כ רטות הזמן תחילת טככל עכטיו דנוהגין יכ ס"ק 5כי עטרת כטס הכיק T)"D 1 טלנ כסי' טסוכפ"ת
 עכ"ל. 63. ותו צייר ר"ח עד הקין וכימי ממון ר"ח עד התורף כימי ר"ח, עדלחזור

 רטות ממנהג לפי 6סר נימן, כח' מפוטר טהו6 לטמעון לו 6מר המנהל כ"כ טענת מלפי כיון לפי"זו6סר
 ט6כן המנהל כ"כ וטוען פי5וייס, לטלס קומר מהמנהג מס 5ל5 תכיעה, טוס למלמד 5ין לחזור,כעה"כ
 רכוכן ~ריך כ6כ, כח' רק 6ל6 מפוטר מהוך ניסן כח' לו 6מר טל6 התובע טענת לפי 6כל פי5וייס.טילס
 הכלל ולפי הנהוג. לפי פי5וייס לו לטלס צריך זה ומלכד חסון, ר"ח עד משלס מכרו לשמעון לטלסהמנהל
 סהוSo)no 5 % 6מר טל6 כעריס להוכימ עליו המו5י6 טהו5 ממעון הרסיס עליו מחכירו המו5י6טכידינו
 .מפוטר

 וטמעון כנהוג, כזמנו בפוטר כיון טכיר קינו מבמעון הטוען המנהל כין הכחטה מים דירן כנידיןונר6ה
 ונוטל. טנטכע כטכיר פט סי' ככלל זס 06 מספקני טכיר, טהו6טוען

 טמונה סמנהג לפי היה זה oh חלקית, למטרה המלמד 6ת המנהל הוריד קימתי בירור קריךועדיין
 חטון עד להעליס קריך מלמד לפטר סיכולים כזמן היה ל6 זה ו6ס כו, לחזור כעה"כ מיכול 5כיכעטרת

 5ייר. עד16

 והפיטורין הטנה, q1D לפכי חודם לפחות טל כהודעה 6ל6 מלמד לפטר ם6ין המדינה מנהג לפיוסנה
 לכן ממכורתו, מלוף למלמד למלם מהנהלה חייכת טלול סעד נמ65 מללול, היינו הטנה, מסוף רקחלים
 וחייכ הטנה, כ5מ5ע קותו לפטר יכול 6ין מפוטר, מסוק נימן כת' לטמעון המנמל סודיע כקמת 06קפיצו
So)noתייכ המלקיים לפיטורין מנוגע מה כן כמו הפי5וייס. מלכד הסנה סוף עד ממכורתו לטמעון לטלס 
 הטנה, סוף עד מלקה מסכורת לטלסהמנהל




