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 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממוטתלדיש

 אימון חוסר בגלל עובדפיטורי
 -סא 195 מס' ממונותתיק

 הדיוןנושא

 וזאת יום, 30 כעבור לתוקפם יכנסו שהפיטורין לו והודיע מעבודתו, פיטורין מכתב לב' הגישא'
 זה חוזה עפ"י העבודה קשרי את להביא יכול צד "כל כי ביניהם העבודה חוזה  של 7 סעיף פיעל

 אחר במקום לעבוד מבי למנוע מבקש א' שכנגד". לצד יום 30 של מוקדמת בהודעהלסיום
 נאמר: שבו  שלו, העבודה בחוזה 8 סעיף פי על וזאת מהפיטורין, שנה במשך דומהבעבודה
 החברה לבין בינו העבודה קשרי סיום מיום שנה של תקופתה במשך כי בזאת מתחייב"העובד
 ובעקיפין במישרין לעסוק רשאי יהיה לא הוא ביוזמתו ובין החברה ביוזמת בין שהיא סיבהמכל

 בתחומי תחרות משום בו שיש עיסוק בכל אחרת דרך ובכל כיועץ כשותף, כעצמאי,כשכיר,
 במסגרת שנוצרו החברה של לקוחות עם בקשרים שימוש לעשות או החברה שלהעיסוק
 עליו האוסר שהחוזה לו הורה שרבו משיב ב' החברה". עם תחרות משום בהם  שישעבודתו
 ההלכה. לפי מחייב אינו פיטוריו אחרי דומה בעסקלעסוק

 בתקופה שהיו דברים כמה מפני לבינו ב' בין אימון" "איבוד הוא לפיטורין שהנימוק טועןא'
 שיש דבר שום עשה שלא משיב ב' אימון. לאיבוד עילה הינם שלדעתו מקרים וצייןהאחרונה,

 במקום. לעבוד לו ולאפשר הפיטורין את לבטל ומבקש המנהל, של האימון את לאבד כדיבו

 שכ' משיב א' החברה. עבור שתיווך החברה של מנירות אולם על תיווך דמי מא' תובעב'
 ב' של העבודה שעות חשבון על היה והחיפוש העסק, עבור מכירות אולם למצוא ידו עלנשלח
 של 2.4 בסעיף נאמר שכך תיווך, דמי בנוסף לו מגיע לא עבודה שכר שמקבל ומכיוןבעסק,
 עבור לעבודתו וזמנו נסיונו ידיעותיו, כישוריו, כל את להקדיש מתחייב "העובד ביניהם:החוזה
 שיש עבודה כל כולל זה סעיף לטענתו, החברה". עסקי לקידום יכולתו כמיטב ולפעולהחברה

 שב' כיון ולחילופין, מכירות. איש של עבודה דוקא ולאו החברה, עסקי את לקדם כדיבה
 אחר מעסיק עבור לעבוד רשאי העובד יהא לא בחברה עבודתו "בתקופת כי 2 בסעיףהתחייב

 לו יינתן אם אלא שהוא כל עסק או אחר בעיסוק בעקיפין או במישרים קשור להיות או שהואכל
 הסכמתו את ב' קבל לא אכן אם כן", לעשות החברה מאת בכתב ומראש מפורשאישור



רטממונות

 משיב ב' שלו. הפנאי בשעות לא גם זאת לעשות לו היה אסור תיווך, של נוספתלעבודה
 והעובד 2.1 בסעיף כמפורש מכירות, איש היתה לעבודה נשכר שלשמה המוגדרתשהעבודה
 של התצוגה באולם לבקר הבאים בלקוחות לטיפול אחראי ויהא מכירות כאיש בחברהיעבוד

 הפרטי, בזמנו עשה מכירות לאולם החיפוש ואת מכירות, אולם מציאת כללה ולאהחברה",
 תיווך. דמי לו מגיע ולכן המעביד, בקשתלפי
 שכר לקבלת כתנאי לחתימה אותו לו מסר שא' ב' טוען הצדדים, ע"י שנחתם העבודה חוזהעל

 השכר. את יקבל שלא החשש בגלל רק פרטיו את שיבדוק מבלי עליו חתם והואעבודה,
 שונות הטבות לחסוך כדי שלו העבודה שנת תום לפני שבועיים לפטרו החליט שא' ב' טועןעוד

 ומסיבת ב', של לרבו זאת אמר כן לפני חדשיים שכבר משיב א' השנה. בתום לעובדהמגיעות
 יותר זה אין הרי עבודתו, שנת בעד פיטוריו על פיצוי לב' לשלם חייב אם וגם האימון.אי

 חלות עד החודש לתשלום בהסכמתו לראות מבקש והוא אחת, חדשית משכורתמתשלום
 על מראש יום 30 להודיע מחייבו אינו החוק שהרי פיצוי, כתשלום עבודה ללאהפיטורין
 פיצוי. תשלום במקום זאת לראות יש וע"כ כך, על התחייב הוא ורקהפיטורין,
 הפיטורין, חלות עד יום השלושים בתוך לעבודה להכנס ב' על לאסור א' של הבקשהבענין
 לעשות שהצליח עסקות עבור פרמיות ועוד קבוע יסוד משכר מורכב שלו שהשכר ב'טוען

 צפוי הקרוב בחודש שלטענתו ומכיון גדל. העסקות שמחזור ככל גדלות אלה ופרמיותבחנות,
 להעדר מוכן אינו כן לא שאם בהתאם, זו תקופה עבור שכר תובע הוא בעסקות,גידול

 שכר לו לשלם מתחייב א' המוגדל. השכר את להפסיד שלא כדי הפיטורין חלות עדמהעבודה
 ישלם הוא שכרו, את מגדיל שהיה בעסקות גידול שחל יוכיח ואם היום, עד שהיה הממוצעכפי
 הגידול. את גםלו
 אחר במקום דומה בעבודה יעבוד ושלא לעסק עוד יכנס שלא ב' על ביניים בצו צוה הדיןבית
 הדין. בית של סופית להחלטהעד

 שאינה אותה לעשות התבקש שהעובד נוספת עבודה בכל האם הצדדים בין ויכוחהתעורר
 על שחייב כשכיר עבודה באותה דינו האם מיוחד, שכר עליה קבל ולא מכירות,  אישבכלל
 כאיש לעבוד אלא נשכר שלא טוען העובד מגו"א. שפטור חינם כעובד שדינו אוגרא,

 החברה. עניני את לקדם כדי עליו שיוטל תפקיד לכל שנשכר טוען והמעבידמכירות,

 דיןפסק
 היתה העובדים ויתר המעביד כלפי בעסק התנהגותו אם העובד את לפטר המעביד של זכותוא.

שלילית.
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 לדרוש המעביד רשאי הצדדים, בין שהוסכם כפי מראש יום 30 הפיטורין הודעת לאחרב.
 מחצית שהיא בטל כפועל זה חודש עבור שכר לו לשלם עליו אך בעסק, לעבוד שלאמהעובד
 הרגילה.משכורתו

 פיטורין פיצויי לו מגיעים לא הפיטורין לפני מלאה עבודה שנת השלים לא שהעובד כיוןג.
 זה במקרה פיטוריו. על העובד את לפצות המעביד קל  משה"ד לפנים אך החוק, לפיהנהוגים

 רק ולא הפיטורין, חלות שעד החודש עבור מלאה משכורת לעובד  לשלם מוכןשהמעביד
 משה"ד. לפנים פיצוי כתשלום בזה לראות יש בטל, כפועלמחציתה

 שזו למרות פיטוריו, לאחר שנה אחר במקום דומה בעבודה לעבוד שלא העובד התחייבותד.
 לעבודה. נתקבל זו התחייבות שתמורת מכיון אותו מחייבת שלילית,התחייבות

 לכל העובד נשכר הצדדים, בין שנחתם העבודה חוזה לפי האם הדין בבית הדעות נחלקוה.
 מכירות אולם לחפש כמו - מכירות" "איש להיות מלבד העסק עניני קידום בה שישעבודה
 מטרה מתוך בלבד, מכירות איש לשמש שנשכר או - הקודם מהאולם להתפנות חייביםכאוהיו
 עבודה הדעות: ולכל שלו. העבודה במסגרת כלול אינו מכירות אולם וחיפוש העסק, ענינילקדם
 איש של בתפקיד אינה אפילו בעסק, שלו העבודה שעות במסגרת ברצון העובדשעשה
 נפרד. שכר עבורה לדרוש זכאי אינומכירות,

 שהחיפוש המעביד טענת מתקבלת החדש, האולם מציאת על התיווך דמי תביעת בעניןו.
 יכול הקובר אין הקודם, ובסעיף זה בסעיף האמור עפ"י למעשה, המעביד. בקשת עפ"ינעשה
 המכירות. אולם מציאת על תיווך דמי מהמוחזקיםלהוציא

 אם כיו"ב, וכל נקיון סבלות, כגון הנ"ל, הקטגוריות בשתי כלולה שאינה אחרת עבודה כלז.
 הסחורה על וכש"ש כשכיר דינו רגיל, עבודה שכר עליה וקבל העובד, ע"י ברצוןנעשתה
 כש"ח. דינו שכר עליה קבל לא ואם העבודה. בשעת בהשמטפל

 אהבו. והשלו' והאמת ברעהו, האחד בכבוד לנהוג הצדדים על מעתה,ח.

 דומב חיים שמואלג-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 הבעה"ב ע"ע מהחוב חלק התזרהעיכוב
 החזיר ולא כסף לוה שהעובד טענהבגלל

 בטענה לעובד, לשלם חייב שהיה החוב מתוך מסויים סכום בעה"ב עיכב הדין פסק מתןלאחר י .י
 הלואה של זה חוב לערב שאין טוען העובד החזיר. וטרם בע"פ בהלואה כסף ממנו לוהשהעובד
 לו. לשלם חוייב שבעה"ב השכירותבחוב

4פפ1%~



ריאממונות

 לדיוןהשאלות

 שיפסיק לאחר גם דומה בעבודה אחר במקום לעבוד שלא לעבודה שהתקבל בשעה התחייבא.
 תקפה. ההתחייבות האם מסויימת, צינון תקופת במשך מעבידו, אצללעבוד

 שיעורה. ומה מוקדמת, פיטורין הודעת של הדין מקור מהוב.

 הפיטורין של מוקדמת הודעה מתן עם מיד העובד עבודת את להפסיק המעביד רשאי האםג.
 זה. בעד לו לשלם עליו וכמה המוקדמת, ההודעה של הזמן תקופת בעד שכרו את לוולשלם

 לפיטורין. מוצדקת סיבה היא נאמנות איבוד האםד.

 אחרת. בעבודה להעבידו בעה"ב רשאי האם מסויימת, לעבודה נשכרה.

 שייכים האחרת העבודה רווחי האם לה, שנשכר העבודה במקום אחרת עבודה עשהו.
 .לבעה"ב

 לא שאם חשש מתוך לעבודה, בקשר התחייבות על לעבודה קבלתו בשעת העובד התחייבז.
 התחייבותו. את המבטל לאונס נחשב האם עבודה, שכר יקבל לאיתחייב

 העיכוב האם שטר, ללא העובד שלוה  ישנה הלואה של טענה בגלל לעובד שחייב חוב עיכבח.
 דין. עפ"ימותר

תשובה

 טסים מי דומם: לם5לם טליט"5 רוזנטל סגרי"נ כרקטות כחיפס כיס"ד נזקק 336 עמ' ג כרך נפד"רא.
 ~ob מכיכם. כ5ותס דומס מנות לפתומ סל5 וסתחייכ ושותפו, חלקו 5ת כמכר ודגיס עופות כמנותטותף

 קנין כדין ממייכת ט5ינס 15 סמתחייכ, 6ת מחייכת מגירו טל חנותו כנד מנות לפתות bSמתחייכות
 5חר מסוג קנין וכל ממונית, כמתחייכות bSb קנין מיעיל ל5 סדין לפי מספק: וכיקור כעלמך.דכריס
 זס סוי טותפותס למלק עלמן על קכ% טותפין ו5ס 5 ג ככ"כ וכד5מרינן מועיל, דלינו דכריס קניןסוי
 טעכוד 16 מתנם 15 מכר 16 מנקנס דבר 6ל5 קונין חליפין וקין טס: רט"י טכתכ וכממכר וכריס,כקנין

 דכר קינו טסח%קס 610 כעלמך דכריס קנין כתב: טס וכרטכ"5 מטלטלין. 16 עליו חל טסקניןקרקעות
 עסקונה מיינו קנין כל פירום 510, דכרימ קנין סוס טכתכ: ס O~D קנז סי' חו"מ ממ"ע ועי' גוף. %טיט
 על מידו כטקנו וסכך לקנותו, מרולס סחפן סטודר כנגד % מקנס וסמקנס לו, ומקנסו למקנם סודרונותן

 ס"ס b"b1 עליס. מל סקנין וקין ממם כס 5ין דסחלוקס מקנין, עליו סיתול וכר טוס כ5ן 5יןסחלוקס
 5תן דקנין לסוכריס ו5ף לחול. מס על לקנין דלין דכריס, קנין זס סוי חנומ לפתות טל5 עליוכמקכל
 דמוי יועיל, % סדעות דקל נר5ס חנות לפתומ טל5 קנין לענין וכ', 5 סעי' רמס סי' תו"ע עי'מסני,



 ירושלים - דיןפסקיריב

 דיט מסוס טוס, קנין דמוי וטס דים 6תן לקנין דמי ול6 דכריס, קנין סוי וזס לעטות, ם% נמלילסקנין
 bS מי' מ"כ וכמכי"ט רעד סי' חו"מ כמסרטד"ס וכ"כ לעמות. סל6 כקנין מם6"כ ליחן, ממון תיוככוס
 מי' לסרן מטס כפרח קולס ופז. נט 6ות פ6 כלל ג6וניס דכרי כספר ועי' קם, מי' מלכלין מסר"סוטו"ת
 כלי כעלמך כדכריס קייס סתנ6י כותפות חלוקת כמעת 16 קניס כמעת התנקי מיה ד6ס כתב וידיג

 ו6ף בו. לחזור יכול קינו וטוכ סנ"צ, דתנ6י bns~b כחלקו וכס 6חד וכל וחלקו, קנו כן דעת רעלקנין,
 פירוק וכמעת והדגיס, תעופות כחנות טותפיס- קורס סיו מס5דדיס מכיון כיס"ד, לפני טניסכנידון

 קנין ויפילו f"D דממני נקמר ג"כ דומם, מנות לפתוח לו קמור ממעמק טי65 מסיד אתנוססותפות
 ו6דעת6 חלקו, דסכי ד6דעת6 סנז' לסרן מטס פרח טכתכ ומטעם כלל, קנין פוס צריך דליןדכריס,
 סמסרסד"ס דעת לפי קולס קנין. ע"ז צריך ל6 61"כ סקכל, סכסף 6ת סטני קפל תנות יפתה םל6דסכי
 6"כ דכריס, קנין דסוי מועיל סתנ6י 6ין לעמות טל6 כטלילס תנקי והתנו מחלקו כמותפין ד6ףרס"ל
 מצחר 6מנס סנז'. וספמ"6 סמסרטי"ס טל כמחלוקת תלוית ויללתנו דכריס, קנין זס סוי מלנוכנידון
 נתן מסתוכע סכסף 6"כ סקרוכס, כסכיכס רומס חנות יפתח ל6 כסמני זס תנקי נקמר סס0כסדכגוף
 מלפתומ מניעתו על וגס חנות, מלפתוח מימגע Or עכור גס 6ל6 מחנות ערך עכור רק ל6 כלללנתבע
 סקכל מסכמפיס חלק להמזיר עליו סתחייכומו מקייס hS מעסק 6ת טעזכ סטותף 06 לפיכך דומה.מנות

 61ף ע"ז. כמפיס מקיכל סתחייכותו וספר מקודמת, סחנות ערך למפרע מוריד 6לו דכמעסיומחכירו,
 כזס. כמקרס מורססמסרטד"ס

 וכמו מס, כשכיכה דומס חנות לפתוח סקודס למותף ד6סור טס כפד"ר כתכ מתסס, סיס ל6 06ו6ף
 יו"ט, כערב וסיס כרתי ירק 6וקיוס מ6ס לתכירו ממכר כצמד טנס6ל י6 סי' ח"כ מ6ם מוצל כספרמכתב
 וסכיך המין, מקותו ג"כ למכור ממוכר רולס ולח"כ יו"ט, לצורך יד על למכרס דעת על קנ6סומקונס
 טיודע רכל hnSb סיום כקותו כחס 6ת למחוט יכול סמוכר 6ין 6מה מכר דתני6 מסתומפת6ר6יס
 מס. ספרר טכת"ד דכוותיס. וסט סתנס, מל6 6ף למחוט המוכר נ6סר למחיטסמלקבס

 מסעכודס יפרום 06 גס דומס כעשק יעמוד מל6 עמו סותנס לעכורה ססתקכל מכטעס דיון כנידוןו6ף
 מסכר 6ת מקבל סיס ול6 לעכודס מתקכל סיס bS זס לתניני ממכיס מסיס וקלי לינון, תקופת לצחרעד

 תנקי כלי מגס ויתכן כולו. 6ת וקולי טקכל מממכר מלק למחזיר עליו סתנ6י 6ת יקייס ל6 06 %,טמולס
 זו לסתחיינות ים 06 ז 6ות לסלן עי' 6ך סנ"ל. כ6ם ממולל ספד"ר מסכיך וכמו לינון, תקופת לעכורעליו

 ססתחייכות. 6ת סמכטל קונם דין סכרו, 6ת יקבל ל6 עליס ימתוס hS ט6ס קונם מתוךסניתנס
 כימות ספסמ, ועד מתג מן לסו5י6ו יכול קינו סגטמיס כימות לחנירו בית סמטכיר כ bO 3"מ כמפנסב.

 עד להו5י6ו יכול קינו סתם לחכירו כית סמסכיר ס"ז פיו חכירות סרמכ"ס ופסק יוס. סלוטיססחמס
 דן קנ6 סי' ח"ג מלכילול וכרכרי כדרך. מוהלך יסים ול6 מקוס לכקם כדי מקורס יוס מלטיסמיודיעו
 כקטלו דכיון ונסתפק לסוליתו, חפן מעמק וכעל מבוע לכל כסכר כעמק תכירו 56ל מעוסק 6חדכרכר
 דכר טל6 כיון סיכול, נר6ס לסלקו הנה מעמק. מנגמר עד 56לו היכיס טסכוונס 6פסר זס לעמקמחס



ריגממונות

 ל' ומיעור קורס, יום מלואיס היודיעו דסגי סתם כיה לסוכר דומה וה"ז העסק, מייגמר עד ממוכרועמו
 לסו5י6ו ויכול יוס לטלוטים תקנה מ5ינו ל6 דירן יכנידון חון. פני על לדור יbS 65 כי מו"ל תקנת הו6יוס
 יוס טנכנם מכיון לפי סכרו, אופן טהיה כפי תדם ככל 16 טבוע ככל למלקו טיכול ברור עכ"פ וכו',תיכף
 דכמכירות כתב כג סי' ב"ק כחזו"6 6מנס תדם. 16 מכוע עוד להמזיקו הנתראה י"ל כחדם 16 כמכוס6חד

 המ5טרכיס ימיס לאותן ככרו מתמך לעבודה, מקוס למ5ו6 זמן 5ורך ים כמקוס הנהוג לפי 06פועלים
 פצ"ר ועי' הדיין. עיני רקות לפי עבודה לחיפום ימיס לקבוע 5ריך חוזר מהוך מהודיעו ימיוסלהטתדלות,

 כין יסודי סכדל ם6ין נוטה והדעת הפיטורים, על מוקדמת הודעה לתת המעפיי מעל 283 עמ' גכרך
 םל6 מעכירו מל כעטיו לפועל המסד נגרס 60ס זה, כדין זה ודין פועלים, למכירות כתיםסכירות
 הפסד, גרימת מניעת הו6 המידה קנה כמניהם כי כנזק, לטאת המעכיר על פיטוריו, על מקורסהודיעו
 יסיג כקאת bS כי הפיטורים, לפני מוקדמת הודעה לתת דורסות הנסיכות 06 פועליס בסכירותמגס

 פיטורים, לפני מעומד לעונד קודס להודיע המעכיד מעל הפיטוריס, 6חר מיד אתרת עדודההפועל
 על מודעה חיוב מל מתוק מענין כתפו 130 עמ' ד כרך וכפד"ר למחר. מהיוס הודעה לתת ם6יןוכרור
 ם5ריך מפרנסה כניטול ומכ"ם וה"ס כתיס, כסכירות כדמוינו כהלכה מקור לו ים קודס מודםפיטורין
 ר6ה העכורה, חוקי לפי נהוג )וכן אחית מסרה לו למפם כידו סיפק טיהיה כדי קודס יוס מלואיסלהודיע
 1355(. עמ' th.D 219.57 עוד וראה 263. נ26, עמ' כ כרך ממוזייס, פסקיס 3243.57,ת.6.

 כדין כעה"כ כזה נהג מראם, יוס 30 להודיע ים הפיטורין בעל מפורם העבודה הכחוזה דירןוכנידון
 מגיע 6כן 6ט פי5וייס תבלוס כמקוס יסמם זה חודם עכור סתמלוס לטעון יכול המעכיד 6ין וע"כוכמנהג.
 לעוכר.כזה
 נותן ד"ה 3 עו כ"מ רפ"י ועי' ממלם, מכרו לו מנותן 6ל6 סיום, uSnbs אפי' בו חוזר דכעה"כ ק""לג.

 לאחר ממלאכתו מפועל התבטל ד6ס כולי ד"ה כ עט מס תוס' וכתבו מהלס. סיוס כל טל סכרן למסדנותן
 כסוית ופסק כטל. כפועל מכר 6ל6 עטה טל6 הזמן כעד לפועל נותן כעס"כ 6ין כעה"כ כוטחזר

 לפחות ר51ה 6דס כמה ד6ומויס ע סי' לרמכ"ן המיוחמות וכת"וכות תתקפו ומי' תרמג סי' ח"6הרסכ"6
 וכתכ טלג. סי' כטור וכ"כ thn~u ולפי העבודה סכר לפי והכל זו ממלאכה כטל יומכ ולהיותממכרו
 כטו"ת כתכ להתכטל, רואה סלינו מפוטר כחכס 6מנס המכירות. מ5י היינו כטל פועל דמכרסט"ז

 לטלס סמייכיס טס, ככ"י 63101 6, סי' וכמיוחסות תקטז מי' וח"ז רם סי' וח"ד מכ 6לף מי' ח"6הרסכ"6
 כלימודו נהנה זה מלמד 06 דין, מכית כראיית דתלוי קנז 6לף וסי' תרמג סי' כח"א וכתכ מבלס. מכרולו
 כטל. כפועל לו נותן ל6 ו6ס ממלם, מכרו לו נותן כטל מהיותויותר
 המעכיד, 56ל העוכר שכד hS כהס המוקדמת ההודעה סל סימיס 6ותס מעכור מס ג' כרך פד"רוכתכו
 החודם. אותו כל עכד טל6 מיוכיח לאחר כטל כפועל o5ush" "דמי לו אטלסים

 ל6 כדי וזקת להתכטל, מעוניין וקינו המוקדמת ההודעה כתקופת לעבוד מתעקם מהעובד דידןוכנידון
 דומם קינו לעכוד, רקונו מלמרות נראה הללו, כסכועות טייכנמו החדמיס מהלמומות הפרמיה 6תלהפסיד



 ירושלים - דיןפסקיריר

 % נח סכיטו% 3וד6י Ssh קותו, מדריך נסוס למכר סרטון hSh מעתודתו, עלו קבס כסיטי%%כס
 יותר ממל6כס ביטול סל זו תקופס עכור לו לטלס חייה S"~DS 6ין סדין טמן נרפס כן bD3מעמודתו,
 מקהל טסים סממתע ססכר 6ת % לתלם סתחייכ פ3עס"3 כיון 6ך אטלס, סכר טסו6 מטכורתומחלי

 לקיים נעליו נרמס יותר, סל"ומות טנתר3ו ל6וכימ י45ח 06 % לסומיף ו6ף סקודמיס,ותדחיס
סתחייכותו.

 על סענודס הוזס טעפ"י סמק מקורות 6ת ס3י6 1042 עמ' ת"3 סעורי כמהפט עכודס דיני אספרד.
 הטמור סדור פירוט (FIBELfrY). כנקמנות גס 6ל6 כר6וי רק ל6 עליו ממוטלת עבודתו 5ת u55Sסעורו
 SECRET51 סעסק סוכות 6ת %הריס לגלת%

~RABE 
 סרכם כידיעות למסתמם לו וטמור מעבידו, מל

 כיו"ב. וכל מעמידו, עם להתחרות * ולסור כמריס, לסנ6ת 16 סו6 לסנ6תו עבודתו כדיתוך
 הוזס עפ"י זכותו יעמק, סע5מ6ית סתנסגותו כעקכות 3עו3ד לזימון 6י3ד מכעס"כ דירן כנידוןולפיכך
 לפטיו.סע3ודס

 כ6 לו יטמר ל6 לככם ונכס. hs % יקמר hS לחרום מפועל 6ת סטוכר ס"1: פ"ז 3"מ 3תומפת6 סנינוה.
 כ כ6 ממפטיס ממות 3מכילת6 סו6 וכן וכו'. לחרת פטדה וחרום כ6 * יקמר ל6 זו כהדס לחרוםוהרום.
 כמנס וכו'. D"D 6ף מ6ומנתו, לטכותו רסקי 6תס 6י טכיר מס כתוסס, כמכיר יעכור: טניס סט ספטוקעל
 ם5ריך טסו, סי' כ"מ סמרוכי טסכי6 מסר"ס, 3מס 6 מעי' מלס סי' מתו"ע סרמ"6 פסק סכר תוספתע"י

 טכרס ל6 ט6י% סי6 ואומדנה ד p"D סלנ סי' 3גתס"מ ו3י6ר סר6מונס. מן ככיוס מלמכס 6פי'לעמות
 כערוך וכ"כ כלל. מזיק נחפכ זס 6ין עלמן, מטכירין סיו מכר 3תומפת מלטכס למס מזדמן וסיסזס

 ק5ת ככידס יותר מסמל6כס הע"פ סכר כתוספת ליס ניחה פועל רכל מסדי דפנן ג מעי' טלס סי'ס"למן
 נקמר סעיף קותו על כסיפא 6ך מכירות, כקיט יעבוד ססעו3ד נאמר 3חוזס 2.1 טכמעיף דידןוכנידון
 עכודס כל %כות oh3 סמיפ6 ס6ס ס5דדיס וחשקיה סחכרס, עסקי לקידום יכולתו כמיטכ לפעולפעליו
 לדבוק סעוכד מעל לומר כ6ס מססיפ6 16 מכירות, 6יט ~hpl ולאו מעמק, 6ת לקדם כדי 05טיט

 סל לע3ודס מחון אחרות עכורות %כות סכוונס 6ין 6ך סעסק, קידום 6ת עיניו למול ולראות3עכודתו
 טפירם כאופן לסיפא סריט6 3ין ססתירס bh לייטב סים דכיון סטוכו. עס מס5דק נרמס מכירות.6יס

 טלפון דכל מ"כ פ"ז סכירות סלח"מ סכתנ וכמו אחרון, למון ולתפוס כמתירס לפרטם לנו 6יןסעו3ד,
 ר6סון. לטון 6חר סולכיס אחרון, ללסון כך כל מותר ניכורענון
 66"כ פטור, ממנו נלכד 16 נגנכ ו6ס כחינס, כעומד דינו זו, נוספת ענודס על סכר מקכל אינו 06וע"כ
 כסכר עליס וסטתכר כעמק מלו סעכודס טעות כמסגרת זו עכודס עבד 06 6ך חייב. ח"ה גס ס6זפסע,
 זס. עדור נוסף למכר דרימס על כויתור ס"ז כסמכמס, ז6ת סעטס וכיון כס"ס. דינוונרגיל,

 לו מנכס טסו6 עקמו מדעת 6חריס לימד ס6ס מסתנר6 ומיסו מב: 6לף סי' ח"6 סרפ3"6 המוית כתבו.
 ללמד היוכל סטנלי סיס oh 36ל %מריס, שמל סר3 טיוכל כיניסס סתנ6י סיס ל6 06 ססרוויח,כמס

 ס*מוד, עס מלחכתו לעטות והסור ס סעי' ס% סי' כתו"ע סרמ"6 פסק וכן כלוס. לו מנכס אינולהפריס



רטוממונות

- -

 טסתנו מסולח כרכר ט סי' חו"מ ת"6 יוסף מטה טו"ת ועי' ליס. ומעכירין מתחתונה על ידו סממנהוכל
 יקריס, כדמיס ומכרס לו מסיו טפרים עמו מוליך והוך ועיקר, כלל מתורס טוס לעטות יוכל מל6עמו
 6ת למטלחיס ליחן היים טסמטולח והטיצ המפריס. מן כריוח עמם טיתמלק המטלמיס טועניסועתם
 וכיון מכומנתו, וביטל מסליחותו נתעככ המפריס למכור הנתעמק זמן טכ6ותו כיון מסמפריס,סריוח

 כדי 6חר כענין היתעמק ר5ונס טלין ודקי נדיניס, דלתי על לדפוק כטליתותס קותו טבחומסממלחיס
 סספריס לתקן כדי 6מד כורך טלקתו יעיכם כרכר יט סי' 6כרהס כמע ועי' ע"כ. מע"הו. יחיטסמימהר
 להעכירו 6פמר כלילות ממל6כתו יפסיק bS ט6ס כלילת, ככיתו זו מלטכס עוטה סיס טסו6 לסםונודע
t"bbעיי"ט. תנקי. דמועיל מ5ינו פועליס דכסכירות כיניסס, התנו 

 הכל סלו, ספנ6י כמעות ל6 גס קמרת עכודס יעכור טל6 סעוכד עס התנם ההמעכיר דירן כנידוןו6ף
 סרי המעכיר, וממכמת הורקת כלי ז6ת עטם 6כן 06 סעוכד, טתוכע תיווך סכר וכענין סתנ6י.לפי

 ועל לעסק, מקוס למ615 מסעוכדיס ז6ת כקם סו6 עלמו סמעכיד טענת לפי 6ך למעכיר, מייכי0סרווחיס
 טטילס כיון מסמעכיד, תיווך טכר תלוכד מגיע hb ממ"ג לטענתו ע"כ כעמק, טלסס סעכודס טעותחסכון
 כמסגרת כקלס 6יננס מכירות 6ים ככ% ט6ינס טעכודה ס 6ות לעיל טנתכ6ר ו6ף רגיל. עכודס סכר%

 כמקוס זו עכורה לעטות ססכיס ססעוכד כיון מ"מ כה, כלולס סיתם ל6 מתיווך עכורת וממילךעמודתו,
 סתיווך דמי כתביעת וס"ס מיוחד. סכר זס עכור דורם טחינו מכללך המכמס ככך ים סרגילס,עכודתו
SD3n.6ך המקוס ob כך על לדרום זכותו כעסק, מעבודתו גרע סל6 כזלופן ספנויות כבעותיו ז6ת עמס 
 הפנויות. כמעותיו ז6ת תעטס עליו ססוכחס חוכת כי 06 תיווך,טכר

 תו"מ מלמס חמדת וכשו"ת ומקנס. גמר וזוזי קונסיה ד6גצ זכינך, זכיניה וזכין תלוהו כ מח כ"כ כגמ'ז.
 נימך 6י זס, כמכיל סוכה סו6 טקיצל וזכין תלוהו דהוי וכענין תיוו, סטר ציתן טכפוסו כמי נסתפק יגסי'

 דבר תיכף דהוכי6 סיכך רק זכינך זכיניס וזכין תלוהו 6מרינן ל6 דע"כ S"Db 16 וזכין, תלומו כמודממני
 עלמו %תחייב דכפוהו סיכך 6כל תיכף, נגמר דסמעמס גירוטין, 6ו 6טס קשוטי 16 מכר כגוןמרטותו,
 סכיך ולכסוף מסני. ל6 קונס דהוי כיון י"ל מלס, לנטות מרטותו דור טוס סו5י6 טל6 כיון מס,נדכר
 דתלוסו להדיך וכתכ ו[ 3םי' מכועות סל' סוף מיימוניות כתסו' מיימוניות( )כמגסות ממ65 סלמההממדת
 ע"כ. מסני. ל6 כפיס ע"י מנתחייכ סיכך 6כל מלטותו, דכר דסו5י6 סיכך רק מסני ל6וזכין

 כמקוס דומה עכודס לעבוד מל6 אותו הממייכ - החוזה על סעוכד טחתימת כיון לכאורה, דירן,וכנידון
 הפנאי כמעות ל6 גס סמעכיד, 56ל עכודתו כזמן אחרת עכודס לעכוד וטלא פיטוריו, לאחר שנס6חר
 סחתימס, 6ת מכטל טס6ונם ויסיכ תלוהו כמו סוי טכר, יקבל ל6 יתתוס % מ6ס כיוס מתוך היה -טלו
 כרכרי לסלן )ועי' ססתתייכות 6ת סמכטל קונם דהוי כלוס, מעקמו מהו5י6 לל6 כלכד התחייכות זומסרי
 פועליס מכטכירות נתכ5ר ככר 6מנס טעם(. כדברי כוס עלי מחלק טליט"5 וויים סגר"י סדייןידי"ע
 טסתנו. מס לפי וסכל תנקי, דמועילמכינו

ז



 ירושלים - דיןפסקירטז

 6ו ממנו %זול כ6 06 דוקק טס t"b~o וכתב לנפמיס. יינק קינם דעכיד 6 כח p"ss נחמן כרי ק""ל .ח
 פ"ג ולס מקס סרמ3"ס וכ"פ רמותך. ליס לית % טתייכ חוב כמכיל למסכנו Ssb כידו, ם% חפןמרקס
 לנפסיס דינך עכיו מיקרי דל6 ד סי' כרמסן סוכך קם6 מורם מסרי"ק כמו"ת וכתו 1. סעי' 5ז סי'וטו"ע
bSbועי' %ין עמו ו%דת ענין ככל לעמות יוכל למסכון מתפוס כעלמך כתפימס 6כל לחכירו, כמזיק( 

 רטות כחוכו לו כופר מלוס ט6ס ד סי' סמספט כסער ופסק ס(. סי' מו"מ ז5"ל למו"ר דוד כידועותניקורו
 כתב כ מ"ק 5ז סי' כק5וס"ח כמנס תפם. טל6 כמיט תוכו על נקמן טיסים כדי כעריס טל6 לממכנוכידו
 כדי חפן 6יזס סכע"ד מיד תופסין לדין כולס וקורס תורס דברי על סמערימין קותן עכרי מפיריל6
 כיס חסרון ימלץ וסמקוס תורס, דכרי על לעכור מרי ל6 ממון מפסד ומטוס וכו', לסיומינו מיי %טיסיס
 ב"ק כים"ם מסרט"ל כסס כק5וס"ח כתכ 6 מ"ק י וכסי' תורס. דכרי על לעכור יםלמ ל6 ויד מלוסכמקוס
 גזילתו, 16 מכירו טל חוכו כנגד %תחילה ויפילו לעכבו יכול פקדון 16 מסכון כידו טיט סכל ס סי'פ"ג
 hSb תעמס. ו6ל כמב פלו 6ת עיכב 6ל6 מחכירו תפם ל6 טמרי לנפמיס, דינך קינם עכיד נקרץ ל6מוס

 סריטכ"6 סיטת וסי6 נגלס עפ"י גס פניס לוס וים נמור, קימור מסוק מבוקר כמדבר פ' סזוסרממדברי
 נפם נעל %ן ט, p"D נח סי' ם"ך ועי' מעלייתך, ססכס למיעכד 5ריך נפקד ליד מכ6 טכל סכותכפ'

 טפסר ומיסו גמור, סיתר טסו6 מפורם כ קמח סכת סכנמ' מס לתו"ע סלמס מכמת ועי' עכ"ל. מזס.ירחק
 קמרי ועי' כלל. פקדון למס נתכוין ל6 סמתחילס סתם וס6ני טפי, גרע ממם פקדון כתורת לידו כ6ס6ס
 י. סי' חו"מכינס
 יכול סעוכד, ממנו טלוס כע"פ סלו6ס עכור לעוכר למלם סנתחייכ מסמוכ חלק מעיכם דירןוכנייון
 מכתכ וכמו לנפמיס, דינך קינם שכיל מככס"ג סעוכד, נגד טענם % מתסיס כדי לע5מו דין מעסםלטעון
 קותו תובע ותכירו כירור לו ם6ין רק תכירו על יכנס מלוס % a~a מיודע דמי ס ס"ק יכ סי'סתומיס
 לייגע ותחכו%ת ט5דק6ות לעמות יכול נקמן, יסים דל6 %56 ימנם מקס % Pa כבי"ד כשיטעוןויודע
 וכו'. ללכ ממוריס ודכריס גליך טמי6 וקמי עוול, כ6ן וקין כמק5ת, ט% ולסביל עמו שיתפטר עדחכירו

 לוין. דובאברהם

ב
 מיפסיק לממר גס דומם כעכודס 6מר כמקוס לעכור ל6 מיתחייכ שתנשי לעכודס ססתקכל 6חדכנידון
 ל6. 6ו תקפס ססתמייכות ס6ס מסויימת, תקופם כממך מעכירו 56ללעכוד
 יסמוט טל6 וכמנקי למתיטס קכלס" "כתכ טסתן כשחד לזס כרומס דן ט מי' יו"כ חת"מ כטו"תמנס

 קילס" "כתכ % נתן כן מע"מ תנשי מייכ מ"מ וז"ל: סתת"ם טס וכמכ סתנ6י. לקיים חייב ס6סכעירו,
 61"כ חיותו, יפסיק ם% חיים ר' פל פעולתו מכלל פוס ושכיון, עני טכס תעסוק דל6 כלשו עוכר סו6וסרי
 תם%ס סוס כעירו יסחוט סל6 טסתנס דסתנ6י נרפס דיוריו וכיקור סתנ6י. לקייס %ופו ממוייכיןכי"ר
 חסד כשו"ת ועי' וכו'. תערוק כל6 סונר סרי כעירו יפחוט 06 ואן קכל5", ס"כתכ נתינתתמורת



רייממונות

 %י 6מוך דכל6"ס טכמכ לסור"ג רזייתי עוד וז"ל: כדבריו ודן לחת"מ ת10' מט"כ מט סי' יו"ד%כרסס
 תעורס כת3 לו ונתן הלימדו פעולתו דכם3יל טכיר מכר ככלל דהום חייס, ר' מל כמקומו למחוטדוד

 למיפסק מילמדהו עמקינן כטופטני ד6טי סר5וי, טכר סוי רזה וכו' חיותיס למיפסק דלs"b 5סתחיי3
 כן % 36ל היותיה. למיפסק טל6 סכטיחו סלימדו טרם 3תחילס כי דימם סד"ג כי 6ני רוקהמיותיס.
 למיפסק דל6 כתוב % טיחן עו תעודס כתב ליחן ר5ס % טלימדו 6חר רק מוס, דבר ל6 מ3תחילססו6,

 מסרב מס על סרט"ל ערער וככר ע"ז, סכר ליטול ד6סור סכירות מטוס לדון מקוס 6ין וכוסמיותיה,
 כזס הר"ג דברי ועכ"פ וכו'. כטלס דעדותו לסעיד סכר כנוטל רסוס וכ' קבלה, לו מנותן מזס טכרנוטל

 עכ"ל. טכירות. מדין תכירו פרנסת לקפה לו טהלילסמתקיימים
 סחת"ס, וכממ"כ סכירות, מדין תנקו לקיים דחייכ ודקי מלמדו טרס מתחילס סחנה ד6ס מדבריוומ3ו6ר
 סוס דל6 סחת"ם 3דכרי לדון ר5ה 3זס סקכלה כתב נתינת לפני רק מלמדו קורס סתנה דל6 סיכלרק

 וכיון כעדות, חםיכ סרט"ל ממ"כ לפי סק3לס כת3 דנתינת עדות, מכר ליטול ד6מור מטוסמכירות
 מדין סוה סתנ6י מכר, לקחת טמותר סיכ6 6כל כבכימות, סוה ל6 טהתנה מס גס טכר ע"ז וייטולד6סור
 סמת"ם. וכמב"כ וכו', תעסוק כל6 עוכר מתנקי על וכעוכרטכירות,
 כעכודס 6מר ומקוס יעמוד מל6 לע3ודס קבלתו טרס כתהילס סעוכד עם סתנה טסמעכיד כניד"דלפי"ז
 וסוף המעכיר, מל חיותיס למיפסק סל6 עלמו חייב סעוכד סרי טנס, כמסך פיטוריו לקמר גסתומס

 תנקו. לקייס %ופו מחוייכין ובי"ד תעתוק, דל6 3ל6ו עורר סתנ6י על ועוכר מקיימו קינו ו6סל6כרהס. ומחסי סחת"ם וכמם"כ בכיר, טכר מדין תתנקי לקייס תייכ 61"כ לעכודס, קבלתו תמורתכתטלוס
 כמקוס עכודס לעדוד bS טממיי3ו סחוזס על העוכר כחתימת דירן ד3נידון h"w~St ס36"ד ממ"כולפית
 המתימה, מכטל והלונם מהנס, מתנתו ס6ין ויהיכ תלוהו כמו והוה 6יוס מתוך סיס פיטוריו ל6תר6מר
 טס3י6 מיימוני כתמוכות ממ"כ עפ"י והוך כלוס, מע5מו מהו5י6 כל6 מלכד מתחייכות כ6ן סהיתסכיון

 סי5 ססתחייכות טמרי וזכין, תלוסו 5ל6 ויסיר תלוהו סוה ל6 המתים טכתכ מס לפי הנס סלמס,מחמדת
 סמתימס. מנטל סלונם 6ין 61"כ זכיני, הום וזכין ותשסו לעכודס, קמלתו תמורתתטלוס
 מחוזה SD לתתוס טסכריחו מי מיה דל6 מדנפטיס קונם דסו6 כיון מיקרי קונם ל6ו דכנד"ד נרססועוד

 וססתחייכויות, החוזם על חתס ולכן לענודה להתקנן מרקס עלמו 6נם סוhSh 6 לע3ודסולסתקכל
 מסטל קותו מ6חריני ליס דקתי כקונם ודוקק וז"ל: כתכ 1 6ות רם סי' סטור דסנס סו6. קונם ל6וו3כס"ג
 דפרדימ6. ממעמס ומקורו מעיטור 3על כ"כ מס: וככ"י ל6. וכו' מנפםיס ליס דקתי לונם 6כלממקח,
 ט 6ות רמ3 דכסי' 51"ע עיי"ם. כתלמוד כתוכס 6ינס פמיטותס ולרוד ד30ר6 מילתם הוס סמפרטיסולסר
 כל לי טתכתוכ עד לך נם6ת קיני לו ולמרס 6טס לקדם מר5ס כלחד כמעמס הלוי סר"י דעתסכיך
 למיכף מ5י דסוס סו6 קונם ולקו מדנפטיס קונם דסוס קונס, דסוה מטוס ולקו קנתס, ל6 דס6ססנכסיך,
 6ף קונם דהוה חננ6ל סר' ודעת לכן. מנתן קורס מגילס דעת הגלוי מטוס hSb קותה, ליט6 ול6לי5ריס
 3זס. פלוגתך סכיך ול6 סתס רה דכסי' ונ"ע סו6.דמנפסיס



 ירושלים - דיןפסקיריח

 16נמ ל16 מדכמטיס קוכם לכו"ע דכמכר לימך ורקס Of3 מעמד h~o מכירם מהל' פ"י כסעס"מ1מ65תי
 מלוי כסר"י דפסקו מס 1כרמ"6 רמנ סי' כטו"מ ועי' טיי"ם. 1סר"ח, סל1י סר"י פליגי כמתנה ורקמ61,
 1. סעי' וכערומים סו P~D כממ"ע ועיי"ם 6חריני. ע"י מוגם רק סו6 קונםדלקו

 הוס 6כל וזכין, תשסו סוס 6"כ %כובס, קכלתו עכור תם%ס סי6 ססתתייכות סתת"ם דלדכרי ממ"כולפי
 חתס מר5ונו סו6 %6 החוזס על לחתום קותו ממכריתו 6חריס סיו דל6 ט5מו 6נם דסו6 מדנפסיס,קונם
 ודו"ק. הו6. קונם %ו %ו"ע הסעס"מ וקעת לעכובה, לסמקכלסר5ס
 "6ים דוקך 1ל16 סעםק, לקרס נס מים עכודס כל לרכות כ6ס ססיפ6 06 ס5דדיס מח5קיס טכיוןוממ"כ
 ומכיון עכורות, כט6ר ול6 מעמק לקדס חייכ סו6 מכירות כקים ורק ם6ך סעוכד כטענת 6ומכירות"
 חו"ד. ע"כ העונד, עם טס5דק נר6ס סעוכד מפירם כשופן סמתירס ליימכמים

 נסיונו ידיעותיו כיסוריו כל 6ת לסקרים מתמייכ "סעוכד כתוכ: 2.4 כסעי' מסרי כזה, לדון יטלכינורה
 כפירום לססתפק מקוס וים סחכרס". עסקי לקידום יכולתו כמיטב ולפעול סחנרס עכור לעכודתווזמנו
 מכירות, 6ים דמיינו "לעבודתו", ומיינו %י60 סממך זס ס6ס וכוי". יכולתו כמיטכ "ולפעול זופיסקס
 וזו לחרת, עכודס ככל וכוונתם נפרכת פימקס מזו 16 %ים6, סחיכור כוי"ו יתפרם ולפעול מלוס"וי"ו"
 מכירות 6ים גממם נפרכות, סתחייכויות טחי הן ט%6 למיפוי, סריסך כין סתירה וקין טניס,התחייכות

 לחטוף סעוכד יתכקם 06 טגס ככיס"ד ם6מר מס כפי סיתם סמעכיד וכוונת סחכרס. עסקי מקרסוגס
 מסרק על עומדת סיתס קילו שמנס לעסותו. סעודו מייכ מעסק, 6ת יקרס עי"ז 06 וכד' סרי5פס6ת

 מכל סמנסל %קטת מנוגע כמס 6כל המעביד, פל פירוטו 6ת מקכליס מיינו bSa 6פסר כזודריסס
 טעות ממכון על מקוס שחפם סעוכדיס והסכימו ייסגר, סעםק פ6ל"כ מכירות קולס למ615סעוכדים
 קולס דללם סחכרס", עמקי לקידוס יכולתו כמיטכ "ולפעול כפיסקה כלול מוס 5פמר כמפעל,סעכודס
 מס עכור תיווך דמי לדרום יכול 6עו ממפק ולכן המעניד. מל וכפירוטו לפעול, העסק יוכל ל6מכירות
 סעכודס. כמעות מל6 ז6ת עטם 06 6פי% למכירה ס6ולס 6תכתיווך

 ווייס.יהושע




