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 ירושלים דיןבית
 יוחסין ושירור  ממונותלדיש

 חדש בי"ס לפתוח ומתכננים הקיים ביה"ס לעזוב שרוציםמורים
 החדש לביה"ס אתם לעבור בביה"ס תלמידים עלומשפיעים

 קיום בסכנת הקיים ביה"ס את שיעמידדבר
 183-סא מס' ממונותתיק

 רוזנטל א. טו"ר ב"כ ע"י א' הרב המנהל א':צד
 וג' ב' המוריס ב':צד

 הדיוןנושא

 שיעברו כדי שלו הספר בית תלמידי בין הרשמה מנהלים ונ' ב' שהמורים טוען א' הרבהמנהל
 הם שבו הספר מבית תלמידים לקחת להם שאסור טוען הוא לפתוח. עומדים שהם חדשלבי"ס
 התלמידים והעברת שלו, ביה"ס עם התחרות בכך שיש כיון אחר, לבי"ס להעבירם כדיעובדים
 הם ואין כמנהל, נגדו חותר זה מעשה לטענתו, קיומו. את תערער אחר לבי"ס זה ספרמבית

 כך. בגלל כשיפוטרו לפיצויים זכאים אינם וממילא אצלו, לעבוד להמשיךיכולים

 ביניים דיןפסק

 תלמידי עם חדש בי"ס בפתיחת לעסוק וראוי נכון זה שאין הנתבעים למורים הודיע הדיןבית
 בביה"ס. אצלו עובדים הם עוד כל הירובע, שלביה"ס

 לדיוןהשאלות

 להוראותיו. ולציית למעבידו, נאמן להיות עובד חייב האםא.

 פרישה. לפיצויי זכאי האם למעבידו, נאמן שאינו עובדב.

 תינוקות. במלמדי תבירו של לאומנתו יורד של איסור נאמר האםג.



 ירושלים - דיןפסקירס

תשונה

 נמוכן נקמנות כתומר עוסקים 6ך מקומות, ככמס כמו"ל מלינו למעכיר עוכר טל נקמנות תוכת עניןא.
 עומס טהפועל ככעס מייק, רכי 6מר קם: מזמור תסיליס על טוב טומר כמירט דירן. כנידון מקמר6חר
 כבמונס, עמו עוטס טילינו ככעס 6כל טוכס. לו לסתזיק קריך 6ין סכרו, לו ונותן כ6מונס כעס"כעס
 כנוסג סימון ב"ר יסורס 6"ר כ: סי' ע פר' כרסמית רכס וכמדרם טוכס. % לסהזיק בריך סכרו, לוונותן

 כרס כמלחכתו, מתע5ל סיום וכסוף כלמונס טעות חלוט טתייס כעס"כ עם מל6כס עוטס פועלטכעולס
 ס6תרונות 6ף כ6מונס סר6סונות מה טלימות, ס6חרונות 6ף מלימות סר6טונות מס *כינו[ 1כיעקכסכ6

 עבודתו. זמן בתוך עלמו לעניני כטמתפנס סי6 כקמוטה סל6 דעכודס מכו6ר כ ח כ"כ וכגמ'כ6מונס.
 סריטכ"6 כחי' וכתב גזלן. נקרץ כעס"כ טל דעת על ממעכיר כל ר"מ 6מר 6 עת כ"מ כגמ' מ5ינועוד

 דכי בתג* מלינו וכן גמורס. פטיעס ול6 גמורם קפידת דליכן כמידי 6פי' גזלן דנקר6 טססמיוחמיס
 קינו ו6ס כעיו"כ, מפן ססי6 כמו לעטותה עליו תובס כעס"נ, סל משכתו טקכל פועל פט"ו: סוף6ליסו
 י(. מח )ירמיס רמיס ס' מל6כת עוטס קרור קומר סכתוכ עליו כעס"כ טל וחסלו רקונועומס
 לקימור. מפורסיס דכריס מ65נו ל6 דידן, טכנידון זו כמו נקמנות כספרתעכ"פ,
 עכרי, ככד מל סענקס דין מסוס חיוכו ממלכד ספומקיס מסכימו פריסס, פי5ויי לטלס סמעכיד חוכתב.

 לחוק טספך ממוס כזה חייב סו6 עוד קמו(, עמ' 6 כרך ירוסליס פס"ד )ועי' תפכ מ' כחינוךכמכו6ר
 עמ' כ כרך ירוסליס ופס"ד 280, עמי ג וכרך 330 עמ' 6 כרך פד"ר עי' סמדינס. כמגסג וסכלמדינם,
רי6.
 לטלס סמעכיד מייכ ס6ס מעבידו, כלפי נקמנות תוסר טגילס לעוכר מתוק מתייחם כי5ד ~דוק יםע"כ
 (גי1א LTD .ע SCIENT~ftC PARK בנגלי פס"ד מכיון 156 עמ' נ6טט כספר פריסס. פי5ויילו

)19461INST~UMENTS לעטיית סטכועימ מנוהתם ימי 6ת טני%5 כביח"ר סעומקיס עוכדיס נדגר 
 טס נקבע מעכידס, טל למפעל נזק עי"כ גורמים טסס ידיעס תוך מתחרם מכרס כטכיל דומיםמכטיריס

 345, עמ' 2 יח כרך 502.63 ע.6. וכפס"ד מעכידס. כלפי סנ6מנות הוכה 6ת סעוכדיס ספרו בכךכי
 מל סמל6ס מסותם כ"מונס. מעכידו 6ת למרת סי6 עוכד טל וסימודית הר6טונית חוכתו נקבע:350
 16 סמפורסיס סתנ6יס עם מתייטכ ט6ינו מעטם כל כי כרור קולס לסגורם, ניתנת 6ינס זוחוכם

 טירות סל סחונס כספרת ייחטכ ם%, כ6ינטרסיס 16 כמעניד מפוגע העכודס, חוזם טלסמסתמעיס
 עס סתתרות ממוס ים סעוכד טל כמעטיו 60ס 553 עמ' 1 יג כרך 349.57 ע.6. עוד ורקסנקמן.

 פי5וייס. לקבל זכותו 6ת ליכד וכעטיס כלימון מעילם זו סריממעביד,
 פג, סי' ח"ג סרטכ"6 טו"ת עי' בו, ומוחיס וגוערים רתע נקרץ תכירו 6ומנות למקר טיורד כזלופן גסג.
 יגדיל 5דקו למען הפן ס' מנ6': תינוקות, סו6 6ף מללמד תכירו על לעכב יכול קינו תינוקות מלמדמ"מ
 דידן כגידון לפיכך כב. סעי' רמס סי' יו"ד וטו"ע ס"ז פ"כ ת"ת ורמכ"ס כ כ6 כ"כ עי' ויקדיר,תורס



רסאממונות

 תכירו. ל6ומגות יורד מטוס למונעו 6ין עסקינן תינוקותטכמלמדי
 לסמטיכס, רוקה וסוך ק5וכ, לזמן 3עה"כ 56ל טנטכר טמלמד כ סי' פ"ג קרוטין כיט"ט כתכ דפנהועוד,
 יורד מדין עליו לעכב יכול הרקבון 6ין הזמן, טיגמר ל6חר טימכרנו כסה"כ 56ל להטתדל 6חר מלמדוכ5

 הדין והוך יז. מו"ס יוסף טלרית וסו"ת מורו, כסט כז מי' בנימין מטקת כטו"ת וכ"כ תכירו.לטומנות
 מייד קינו זה בכיים לימודיס טנת והתחיל ותלמיד לעלמו, זמן סי6 לימודיס טנת כל טהרי דירן,כנידון
 ככי"ם דוקק לחרת בטנהלהמטיך

~Of 
 לכנס טיטכרנו מתלמיו סורי 56ל להטתדל 6חר מורה רט6י ע"כ

לחרת.
 מקולין ותפס 5חר וכ6 כמלולין כסר למכור טסחזיק 63חד דן 60 סי' חו"מ חת"מ כטו"ת 6חרת.ועוד
 לגמרי, מסלו מדחסו ונמ65 טיק5כו, לסניסס 6פמר ס6י לגמרי, מדחהו לטומנתו טיורד טע"י דכיוןטלו,
 U"1b 5וקר מכמן שומן משדון מוטכריס דיינים סני טסיו קיה כסי' טס וכן ממט. הכירו לשמנות יוסדזמו
 מהנ"ל 5חד דיין ~חות ההו6 הלדון 56ל 6מד רב וסטתדל פרנמתס, ומזה הסכטר נותניס ופיו פסחטל

 דכיון ודחוהו, ספיתהו עד הלדון לכ על לדבר הרב עם סמני הדיין ונוטרף כמקומו, שותוולהוטיכ
 שותו. כופין כמקומו,, כזה נמ65 ל6 כי 5חר, כמקוס ע5מך הסכר %מר b"bt לגמרי מחיותיהדפמקיה
 וכן וה6מרוניס סר6טוני6 מכל כהסכמה רעלה כתכ כו מי' חו"מ שפריס מכית שמנס עט. סי' טסוכ"כ
 לפרנסת מוכטר יותר טהו6 כעיר מקוס כלזיזה כיח לו טבונה כמי לממות טמענו ל6 ומעולס דכרעמ6

 כידם מוחה ושין עליו, דרך עוברים טסכל עיר טל כטכסם 16 סטיר סערי 56ל כונס טסות 6D"~hכסניס
 23. עמ' ד כרך פד"ר ועי' ו, סי' שחרון ממוקל כית כמו"ת וכ"פ לחיותיו. מפסיקלומר

 המוריס י5ליחו 06 גס סרי 6ומניות, כסקר 6ל6 תיניקות כמלמדי מדוגר טסיס לולי גס דידן,וכנידון
 כך כעקבות 06 וגס 6לס, מוריס טיפתחו לכי"ם כניהם 6ת לסע3יר סתלמידיס מהורי כמס על~טפיע
 ט% היטיכס אסרי לגמרי, חיותך פסקיה טל כגדר זס 6ין עדיין המנמל, טל כעיים כתות כמהיימנרו
 אינו לגמרי לחיותך פמקיס 06 אפי' אחרון כמושל ובית אפריס הכית טלפי גס מה מזה. נפגעתאינס
 כעלמו. לעמות טל6 לכופויכול

 לוין. דובאברהם

ב

 תינוקות כמלמד מ"מ כו וגוערים רטע נקרא חרירו טל לאומנתו דיורד ד6ף ג כקות טליט"sbo 6""מט"ב
 6ף לעכבו ריכול כוס לדון מקוס ים דכנד"ד נראה ע"כ. לעככ יכול שינו וכו' תורה דיגדיל דמטוסטחני,
 חכמה חרכה סופרים קנאת מטוס הו6 תינוקות כמלמד לעככ יכול ד6ין זס6 וסוף תינוקות, מלמדטהו6

 טייך זה כל ע"כ. מזה, זס טייר6ו כאומנותן יזהרו כך טמתוך כתכ טס וכרט"י כ כ6 כ"כ 3גמ'כד6ית6
 כנד"ו 5כל תכמס, תרפס סופריס קנאת דע"י למונעו ~b"b שמריי חדט מלמד וכ6 כעיר מלמד ים6ס

 ומנד פד, ת"ת לפתוח ורולס 6חר למקום ומעכירם כת"ת טנמ65יס סתלמידיס 6ת לוקם מלמזטעותו
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 מרכה כזח ס6ין מממכר יתחלף, ממנהל וגס עוכר ססמקוס רק וכקן, כ6ן דבר קותו יט6רסלומניות
 לסיות 6ל6 סקודס סמנסל סל חסותו תחת לסיות מעונין ם6ינו 6ל5 מלמד, קותו סו6 מסרימכמס,
עומקי.
 למוגעס, ם6"6 פפיט5 5חר למקוס וללכת ות"ת 6ת לעזוב רוליס כעומס סתלמידיס ם5ס פמוט דכרזס
 מלמד 6כל חפן, ם~ו כמקוס 6דס ילמוד דלעולם קיומו, לסמכך בעיות סקייס לת"ת יגרמו מעי"ז6ף

 לו, ד6סור לפטר סקייס, מת"ת מל קיומו יתערער ועי"כ סתלמידיס 6ת עמו ולקחת לעזוכ מרולסכת"ת
 יד. סעי' קנד סי' קו"ח תו"ע עי' סמכוס, 5ת ממנו לקחת ולסור כמכוס סומזק מת"ת מנהלנסרי
 סתלמיויס 5ת חסוליך כיפיכס ר"מ כנידון רכת סי' מו"מ מ"ו סקי סונט ~עת ~וין טזכיתי הרקוניטוכ

 פס וכתב סמלמידיס, למען סקכל סרכם חוכות עליו ונמ6רו לכדו נם6ר מסוף לווח וסר5מון 5חר,למקוס
 לי ומס סכ5 לי ומס עמס מלומד מר"מ קותו סו6 מסרי מרויחו ל5 ברומניות סרי 5מרי' bSדככס"ג
 עכור חוכות % ים סימיכס סרקם כיון דממונ5 דרר5 גס כזה דים סתמוכס כסוף ססוסיף וטייערסתס.

 מ 06 ו6ף גרמי 16 גרמך כדרך 06 ממונו % מזיק סוס מר"מ סרי סהוכות עם נמ6ר ועכםיוסתלמיויס
 כעל רגלי מתחת מקרקע 6ת לססמיט כעמיו ערס גוולס רעם כי ספק 6ין מ"מ סלכס עפ"י לחייכונוכל

 עכ"ל. יערס. ל6 וכןסיריוס
 ווייס.יהושע




