
ריאממתות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממונותודש

 לעזוב תלמידים עם שיחות בגלל ר"מפיטורי
 -שע 1535 מס' ממונותתיק

 הדיוןנושא

 אותה של חנוכה ועד השנה תחילת מאז לתלמידים כמשיב ב' הרב של בישיבה הועסק א'הרב
 עם מחדש נפתחה הישיבה החנוכה לאחר הצוות. בתוך מריבות בגלל הישיבה נסגרה שאזשנה,
 לישיבה מהצוות אחד עם עזב התלמידים של אחר חלק )כאשר הותיקים מהתלמידיםחלק

 תפקידו את מסיים שבכך ב' הרב לו הודיע טבת חודש ובסוף לתפקידו, חזר א' והרבאחרת(,
 לישיבה שחזרו תלמידים כמה עם שוחח א' שהרב הישיבה מראש ששמע משוםבישיבה
 אינו עצמו הוא גם וכי האחרים, חבריהם עם החדשה לישיבה עברו לא מדוע עליהםשמתפלא
 את להפסיק לו הורה כך ומשום בישיבה, פגיעה בכך ראה ב' הרב כאן. שמקומומרגיש
 בישיבה.תפקידו
 800$ של שכר על אתו סוכם אך עבודה, חוזה א' הרב עם נכתב לא בישיבה העסקתובתחילת

 טבת. חודש סוף עד לו שולם וכךלחודש,

 או הלימודים, שגת סוף עד שכר לו מגיע כישיבה שכיר עובד שהיה שמביון א' הרבטוען
 הזמן. באמצע אחרת עבודה למצוא אפשר שאי מכיון הזמן, סוף עדלפחות

 לשלם חייב אינו וע"כ חדשית, היא עבודתו חדשי שכר שמקבל מי החזו"א שלפי משיב ב'הרב
 דבר nwP א' שהרב העובדה בגלל מוצדקים היו שהפיטורין כ' הרב טוען עוד . לכך מעכרלו

 עליהם שהשפיע מכחיש א' )הרב הישיבה את לעזוב תלמידים עם ששוחח בכך לישיבההמזיק
 רק כאן עצמי רואה אני "גם מוסיף שהוא תוך להשאר, החליטו מדוע אותם שאל רקלעזוב,
 לו הודיק בישיבה, לעבודה התקבל א' כשהרב שמלכתחילה ב' הרב טוען עוד ארעי"(.באופן
 )הרב בנסיון נכנס הוא שתחילה - הכיר שלא האחרים החדשים לעובדים שהודיע כמו - ב'הרב
 באותו שהיה אחר רב לעדות להביא מבקש ב' הרב אך זה, משפט לו שנאמר מכחישא'

 מהצוות, אחד עם א' הרב של יחסיו של בעיה התעוררה הראשונים בחדשים וכגרמעמד(,
 מהצוות אחד ואותו שוב נפתחה כשהישיבה אך לפטרו, וחשב צלח לא שהנסיון סבר כךומשום
 לו הציע אך לפטרו, החליט לעזוב התלמידים עם שיחותיו בגלל אך שוב, א' להרב קראעזב,
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 ירושלים - דיןפסקיריב-

 מרן בשם אחד ר"מ מפי מוסיף ב' הרב סירב. והוא שלו, ספרים להוצאת במכון אחרתעבודה
 חדשים. 3 היא בישיבה ר"מ של נסיון שתקופת זצ"ל שךהגרא"מ

 פשרה של דיןפסק

 מסויים. כסכום הצדדים בין לפשריש

 גרוסמן שמשון)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 חודשי. כשכיר דינו האם חדשי, שכר המקבל זמן הגבלת ללא עובדא.

 העבודה. למקום נאמנות מגלה שאינו עובדב.

 נסיון. בתקופת עובדג.

 הפיטורין. על מראש ההודעה חובתד.

 כתב. בלי באמירה פיטוריןה.
 לעובד. אחרת עבודה המעביד הציע1.

תשובה

 מסיו מממת קותו פיטרו ססקסל זמן קביעת לל6 טנסכר סוחט כרכר דן 1 סי' חו"מ מייס מיס נסויהא.
D'Dl)hככתב קבעו טל6 כיון 16%רס כ,ס, 6גומיס סיו % 06 ד6ף לקסילתס חון ססמיטס 6ת לחת 
 ג, מעיי ס בסי' סרמ"6 טסכי6 כפלוגתך תליץ סתם, סטר לו וגתנו וכחכו זמן סוס לסטומטסגתנו

 6מת כטגס נפטר ים סי' 1 כלל כתסו' ולסר6"ט מטמע, ט5ריך כל 16 מייו ימי כל 6 עז כגיטיןדלהרסכיי6
 ע"כ. פטורין. סקסל ממי% 6"כ הממע"מ, כפלוגתך דתלי6 וכיוןוכו',
o)nbבו סגמלקו כייסתם" פירוסו 6ין פועלים כסכירות ד'ימתס" כתב קג6 סי' חייג מ%"ל כדכרי 

 ס6ף סוכריס כו"ע פועליס דכסכירות כסתם, חכירו 6ת 1trS מתמייכ כענין וסר6"ססרטכ"6
6דס סקיכ~

~nDS 
 טפסק ומס עת, ככל לסלקו יכולים

 סרסכ'"
 Dbtu5 ל,וגו תתייג כסתס תכירו 1trS כמתמייכ

r~oזס,  לזמן  טכיויו  שנימר 1גנ1ל ק5כ סוס לט 6ין ססס מסוס Ssb רם, ים ססכיר1ת סנססכס כמקוס 
 16 טכוע סו6 ססכירומ זמן סרי מורס, 16 סכוע לפי יסים לבכיר טסתסלוס ססוסכס כגון זמן,לקליפת
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ריוממונות

 טהיס כפי מודם ככל 16 מבוע ככל לסלקו סיכול כרור כמנס סזס, הזמן תוך לסלקו 6פמר 61יחודם,
ID1h.6ים כמזון וכ"כ רטו. סי' מ"מ מלכילול כרכרי יכ"פ סכרו p"s 'כ 6ות כג סי hSh ס רכל סכהכ, 

 ועיי ע"כ. סמדינס. כמגסג ספסיק6 סוי דסתמ6 ממנהג, 6מר סו%ין מנסג oh h1'h 6כל מנסגכדליכם
 כל עטוף לפטרו סמעכיד זכ6י הדמית מסכורת סמקכל קטע כעוכר 6ף ~hrrirn טלפי 93 עמ' גפד"ר
 מ. סי' יטרלל נ5מ מו"ת ועי'חודם,

 ,ס לעולס 6יגס כסתם דההת"ייכות סכר % סרבים ד6ף לסיפך, כהד עם סי' מ"6 הו"מ ממתונבגרות
 להממייכ ר51ס חיגו מלפתר דכר trth מ5ד כעלמך ממון סתמייכות htot וכדי לזון כמתמייכדוקק
 טהתמייכ גימל מהיית לעולס מסוף מלם1נ1 מוכרם סל6 כיון %ן ססו6 הדבר נער כמעט h~hכהרכה
 לומר לגו ים ודחי לו שריך מחמת טהhSh 61 עליו סקכל כעלמך סתמייכות סוייגו פועל כמכר 6כללעולס,
 ממכירות כמכרח סוי סתס ממכרו כפועל וח"כ למועל. טי5טרך סמל6כס לו סיסים מעת לכלטמכרו
 לסלקם לענין מת6 וספר 161מנ6 טכמ6 טת% דרדקי כמקרי קט ככ"מ רכ6 דס51רך מס6 ור6יסלעולס,
 כל כסל דוקק ד6יירי לומר וקין לסלקס. יכולים 6ין זס כל6 6כל סדר ד% פסידה מס61 כהפסידודוקק
 דפמיד6 טעם כל6 למלקו יטל הים ל6 ומיימ סר6טוגיס %וכ דרכיג6 סתל6 רק סיס רוגי6 דה6 , מת6כגי
 רכ6 סי' מ"6 מהדו"ק וטו"מ נב סי' יו"ד מ"כ לב מקרי שכ"ד 337 עמי כ כרך פד"ר ועיי ע"כ. סדר.דל6

 לחום 61ין גדוליס וכמס כמס דעת "מכן 1 סי' מו"מ מ"ג פעליס רכ 101"ה יג סי' nrrib סלמסוחמדת
 קיס דין כ,ס טייך ו%ן מקוס, נכל %16 סכי דעלמ6 סוגין וכקמת סזס, כדגר 610 דיתיד סלק"טלסנרם
לי".
 כל מכירותו מקבל 6ף כעס, כל וימגיס סוי פועלים כסכירות דסתס כמ מיי AhSDI") 6כרסס שמעועיי
 רמו. עמ' ט כרך ירומליס פס"ד ועי' עייייס. סגה,מ5י
 על העכודס מוזם מעפ"י p~no מקורות 6ת הכיק 042נ עמ' ח"כ מעכרי כמשפט עכודס דיגי כספרב.

 כטכעסייכ ולפיכך (F~ELITY). כנקמנות גס bih כרמוי רק ל6 עליו ממוטלת עבודתו 6ה 5%עסעוכד
 לפטרו. סעכודס מוזס עפ"י וכותו התגסטתו, כעקבות כעוכד לימוןליכד
 לסמכירות, קנין קינו ממרתת מל מלנוכס טתמילת ס מעיי טלג סי' סמו'יע כגליון סקדמיס ככסף כתבג.

 ,ס ע"י hmo, בכית סכירות פרטיות כמס ידוע סטין כיון כממרתת מיימ קגין, סוי מלטכס טתמילתומגס
 ל6 6ס Dh" - גסיון לטס סעכודס מפורם עי"כ. למפועל. העכודס נסיון כמגטן מס סר6טוגיסהימים
 למס עכורה מזו כמפירתו וכייס לסכירות, קגין תיגס - כזו כעכודס סדרך טוו bSb לנסיון, ססי6פירטו
גסיון.
 56ל סיעך 61מר מלמד ממכר כעהייכ תרכך: סי' כ"כ מרדכי עפ"י כ מעיי שלס מיי כטו"ע רמ"אועיי
 hSn מעיד ועד עדיין, מיגסגו 16מר עמו שלמד 61חר סלך, ול6 מגער עס ללמוד יוכל 06 לגסותוקרוצו
 ליה מוקמינן עכסיו מיודע מאמר המלמד עס סדין עמו, ללמידידע

~pinh 
 סעד נגד ונמכע ככר, טידע

 ועי' סכר. 4 למלם מייכ כעסיס 6ין ללמד ידע ם% וגמ65 מסתמלס גיסוסו ט6ס מוכם ע"כ. סכרו.ונוטל
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 ירושלים - דיןפסקיריר

 סגורות קינן מהלכות וגס מסכין הרגבת לו ס6ין stp טי65 סו"כ 16דות כד סי' 1rrn מהרסיס 103"תעוד
1'DSססקע רביה מזה ים מזם מוגעים 06 כסייג דכל פסוס סדכר המכמן, על מלעמוד עלמו 1מטמיט 
 המכמן. על ולעמוד למתר בריך תמם 6יזס ים 06 קכלס לו ים מככר סוייכ 6Oalמת,

 הזמן. כחבי לסלקו מותר כרבוי, מלשכתו טיעמה מנת על סכרו ם6ס תרמג סי' מ"6 הרס3"6 ש"תועי'

 %יית דרכי hn~lh למסמרתו גכגס מורה כל דכוד6י יכ 6ות עה 0יי ת"ד י5חק כמגתת כתכוככר
 ד6ל"כ גג סי' ע"ח ת"ג סו"ע וע" כפירוסו, 0תמ6 כפירות  התגס )6 06 61ף חיגנך, כעגיגילהמגה)
 למיטת מיטתו למגות המורס ממויינ ונודעי המוסד, נכל מפקרות לידי 6% ויוכל המלטון, כתכטל

 ע"כ.סמגהל.

 עובד, מל מכר % 6ין לנסיון, מגכגס עבודתו נתחילת 6י להרכ מודיע נ' סרב ם%עגת דירן, כנידוןו6ף
 עיי כפי15ייס, כזה כמקרה למייכ ס6ין גראס המדיגה מנהג מטעם 61ף ממגה. כתוך לפטרו מותרוע"כ
 ככל עבודתו 6ת להפסיק למעכיר כמותר סתנ6ס מתוך סעוכד הו,מן 60ס 1615 2 יג כרך 57.59כגק
 סר6יס. חוכת מי על %ון ים (ו, טעגס מכמים שהמורה טכיון 6ל6 לפטרו. סמעכיד רם6י טיר5ס,טעה
 נימות מפסח, ועד שחג מן לה51י16 יכול סיגו סגטמיס כימות למכירו בית סממכיר כ ק6 כ"מ כמהגסד.

 עד לס51י16 יכול 6יגו סתם לחכירו כית סמטכיר ס"ז פ"ו סכירות הרמכ"ס ופסק ev. ט%טיסהחמה
 דן קג6 סי' מ"ג מלכיאל וכניכרי כדרך. מוטלך יהיה 1ל6 מקוס %קם כדי מקודם יוס טלוטיסהיודיעו
 סקכלו דכיון תסתפק 51%י16, חפן מעסק וכעל סכוע לכל כסכר כעסק חכירו 56ל שעוסק 6תדכדכר
 דכר מל6 כיון סיכול, גראס לסלקו הנס העסק. סגגמר עד 56)1 מיהיה שהכוונה Dh~1 ,ה לעסקסתס
 ל' ומיעור קודם, יוס אדחיס מיודיעו דסגי סהס כית למוכר רומס וה"ז מעסק, טיוגמר עד טטוכרועמו
 לה51י6ו ויכול יוס לסלומיס תקנס מזויגו ל6 דידן וכנידון חון. פגי על לדור יhS 65 כי חז"ל תקנת ה61יוס
 יוס סנכגמ טכיון לפי , "כרו טפן מסיה כפי חדש נכל 16 סכוע ככל לסלקו סיכול ברור עכ"פ , וכו'תיכף
 מדם. 6ו DISn עוד למחזיקו צנתרנה י"ל c~ns 16 כמצוע6חד
 olpn למ615 ומן נורך ים כמקוס סגסוג לפי Dh פועלים דכסכיר1ת כתכ כג סי' ב"ק כחזויך6מגס

 ימיס לקטוע צריך מוזר 6100 מהודיעו ומיוס לססתדלות, המ5טרכיס ימיס %ותן טכרו סתמםלעטדס,
 על מוקדמת סודעס לתת סמעכיד שעל 283 עמי ג כרך פד"ר ועי' מדיין. עיני רקות לפי עכודסלמיפום

 Dbn ,ס, כדין זס ודין פועלים, לסכירות כתיס סכירות כין יסודי סכדל מקין ג1טס ומדעתספיטוריס,
 כי כג,ק, לם6ת המעניד על פיטוריו, על מקודס מודיעו מל6 מענידו מל בעטיו לפועל ספסרנגרס

 הודעס לתת דורסות מנסיכות 06 פועליס כמכירות סגם ספסד, גרימת מגיעת ה61 המירס קנהכסגיסס
 סמעכיד טעל הפיטורים, 6חר מיד קמרת עכודס מפועל יסיג כקלת % כי הפיטוריס, לפגימוקדמת
 טמ' ד כרך וכפד"ר למחר. מסיום הודעס לתת ס6ין וברור פיטורים, לפגי מעומד לעובד קודסלמודיע

 כסכירות כדמ5יט כהלכה מקור % יס קודס חודם פיטורין על הודעס מיוכ סל החוק טענין כחכו130
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רט.ממתות

 לו להפר נידו סיפק מיסים כדי קודם יום סלוטיס %ודיע ם5ריך מפרגמס כגיסול ומכ"ם וה"סנתיס,
 263. 261, עמ' כ כרך מתו,ייס, פסקיס 3243.57, ת.6. ר6ס סעכודס, צוקי לפי נסוג )וכן לחרתמסרס

 1355(. עמ' 219157 ע.6. עודורקס

 מסר"ס חסונת סניפו מז, ס"ק םלג ס" וכנ"ך תתעג ס" ח"6 סלם3"6 ונטי"ת סמו סי' נ"מ כמרדכ'ה.
 וגתר5ס כך, תפן 6יגי מעמדי לך כעס"כ 61"ל ללמד טסתמיל מלמד על ומם6לת עז(: סי' פר6ג)דפוס
 יותר, לך ללמד ר51ס 61יגי ססיעכוך לי ממלת 6מר וממלמד %כנו ורמס נעס"נ בו ס,ר 101כממלמד
 לגפמיה 6זיל דל6 6 טז כקדוטין ד6מרו עכרי מעכר ור6יס כעלמך, כ6מירס מיעכודו גממל דל6גרפס

 SD1P דמדמי ,ס כנידון ס"ס כעלמך,כ6מירס
~"DS 

 סי' מ"6 סרדכ"1 מו"ת )ועי' ע"כ 6. י דכ"מ כפיק
 פועל, נכל ול6 הלנד, דבר דהוי דסייל כמלמד hpt7 כן פסק ססמסר"ס ג סי' יו"ד מסרי"ט וסויתפמ
 חו"מ מסרמד"ס ~nrrir וכתם רכס. סי' ז6כ כגימין כשו"ת וכ"כ פועל(. ככל דס"ס כתב מס כנ"ך6כל
 ד"ה כ ע ויבמות דל6, ד"ס 6 5ט כ"מ תוס' ועיי מהגי. ככתיכם 6כל מועיל, 6יגו כע"פ דדוק6 קיטסי'

,bnihגט  ט5ריך  וי  לעגין לו קנוי דגופו כיון ממול כשעוט 6ין פס כעל גרעונו על טמתל דרכ ע"ע לענין 
 כעלמך. נ6מירס י651 61ין"מרור
o)nhכמלמד ד6פילו וס"ל סמסר"ס על חולק מס סרדכ"ז tS'Dbt ס6כד, דכר דמוי ס16מריס לדעת oh 
 בו ים יקפילו דעלמ6 פועל וכ"מ עליו, למטר %1 1%פ1 יכול קינו 1"וכ כעלמו וכס ויל, S"ht לעלמומכרו
 ריס כדעת ט סעי' סגניי ט% סי' וכגס"ג מס, סם"ך דעת וכן ס,מן. גסלס כקילו סוי זין S~h 06שכועס
 וגתר5ס מעמדי לך כעסייכ ם6"ל דמלמד מ מעי' םלג סי' כמ"ע סרמ"6 ופסק מ"ר. סוף גכ"טמיטריס
 קיל oh פועל כם6ר מיסו גער, טל מעבודו למחול יכול ד6יגו ולעכבו, כו לחזור כעס"כ יוכלסמלמד,
 מגיס דכפגי סם"ך וכתכ פטור. סוייגו כעס דרך 6"ל Db ויי" ממי%, כל6 פטור מעמדי לך מגיסכפגי
 ועיי למיקרך. 6ל6 מסדי 6ינרי ד% ממילם, הוי בכך ומודה לכיגו כינו כך 6'יל h~b or~O 06 דוקק1%

  מסגי. ל6 ככתיבה ויפילו דנמלמד ים ס"קגתס"מ
 וסממע"ס. ספוסקיס, כממלקת תלוי כע"פ תלמידים מלמד דפיטוריומ65
 כ6 לו יקמר ל6 ~כס וגכט. נ6 6 יקמר % למרוס מפועל 6ת מסוכר vre: פ"ז כ"מ כתוספתך סגיטי.

 כ כ6 מטפטים טמומ כמכילתך סו6 וכן וכו'. קמרת נמדס ומרום נ6 לו יקמר ל6 זו כמרס למרוםומרום.
 כמגס וכו'. ע"ע 6ף מ6ומגתו, לסטהו רם6י 6תס 6י מכיר מס כתוטכ, כמכיר יעכור: טניס מם מפסוקעל
 פסק סכר תוספתע"י

 סרמ'"
 סיוריך ממו, מיי כ"מ ממרדכי ססכי6 מסריס, כסס 6 סעי' מלס מיי כשו"ע

ntCDS"Dh םלג סי' כגתה"מ וכיקר סר6טוגס. מן ככידס מל6כס p"D סי6 ד16מדג6 ד tS'h~ 6שכרס ל 
 כערוך וכ"כ כלל. מזיק גמטכ זס 6ין עלמן, מסכירין סיו חכר נתוספת מלעכס למס מזדמן וסיסזס

 ק5ת. כנידם יותר מסמ%כס לע"פ טכר כתוספת ליס גימל פועל דכל ססדי ד6נן ג מעיי מלס סי'סטלמן

 לוין. דובאברהם
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 ירושלים - דיןפסקירטו

 וסיעתו דלסמרדכי ספוסקיס, כממלוקת דתליh"wt5c 5 ס5כ'יד ידידי ע"ז כתב כע"פ, פיטוריןנעגין
 כע"פ קמירה דמסגי סם סס"ך דעת וכן ולסרדכ"ו 3כתיכס, 31עיגן מהגי ל5 מז ס"ק טלג סי' כס"ךה631
 דוקק. כחיכה כעיול5

 לך לו 6מר סמע3יד סומן וכהוך מסויים לומן טנטכר כמוגף bpl1 ,ס סג"ל ספוסקיס דממלוקתונרוכס
 דמנרכי וסיעתו ממרדכי דסרי נכתיכס, דוקק דכעי 16 מסני כע"פ 5מירס 5י פליגי דככס"גמעמדי
hpt1דל5 5 ט, כקרוסין עכרי מערד ר5ייתס כתיכם S'rh תוך וגיירי וכע"ע כעלמך, כ5מירס לגסטיה 
 לתרת לממלוקת ד63גו bSh כעדודו. נמחל ל5 דכ6מירס כפיכס, דוקק כעי ולכן סעכדות סלס,מן

ohslocזמן הגכלת לל5 מנסכר כפועל וטילך קפ5 עמי י5 כרך ירוטליס כפס"ד eb~ לכולם, סטכירות 
 ולסר5"ט מייו ימי כל סוס דלסרטכ"5 וסר5"ט, סרטכ"5 כ,ס דפליגי כתם 1 סי' מו"מ מייס מיסדכסו"ת
 כפועלים מייו ימי כל סוס דסתס לסרטכ"5 ד5ף כתכ קג6 סי' מ"ג מלכיאל וכרכרי לטגס, חכירותסוס
 סכירות סוס כסועליס לסר6"ס ד5ף להיפך כתכ עה. סי' מ"6 מו"מ מטס וכאגרות עת, ככל לסלקויכול

 פירס %1 ליוס וכך כך להם וקנכ פועלים דכסכר ועוד, ודיה וים ד"ה כ 6ות כג סי' כגק 1כמ11יי6לעולס,
 מסכורת סמקכל כעוכר דלסמ11"5 פירס 93 עמ' כרך וכפד"ר עומס, כפגי טכירות סוס יוס כל ימיםכמס

 קבל 5' ססרכ כגיד'יד לפי"ז מוקדמת. סודעס לתת סמעכיד ועל חורט, כל לפטרו סמעכיד וכאימודסית
 5כל כתיכס, כעי 1ל5 כעלמך, כאמירה פיטורין ומסגי rclln כל לפטרו כ' סרב וכאי חודט כלמסכורת

 פיטורין מסגי 05 ספוסקיס לממלוקת וכאגו סזמן תוך סוכ לעולס סכירות רסוס דס"ללס5חרוניס
 כעלמך.63מירס

 ס"ס.יהושע

הערה

 והזקיף: חנקי, תכיר 7חקיכ קליע"6, ווייק הגל"י היייו י7י7י קהכי5 הח,ו"6, גחכ  מיקית, מהכורח המקכן קביל קלנגללו
 ניקיכה, ול"ג ע"נ. ר(ה7יגה. )מגהג ר,פקיק6 הגי 7קחמ6 ר(הגר,ג 6חי הוקי, מגרזן 6יגDh~ 6 6כ) מנהג גל)יג6 ,הדג)
 כ' להרג יק 7י7ן קכני117 5ל6 חרקי, קגל קמקכל Ph~9 הומן, לגל האחוח לכל 16 הקנה לגל קגיר קנחקנ המדינהמנהג
 וחוס 6וכייקעיכית קיכה כגלל הללו הפיטורין נחקכיס ומגיש חלמידיס, עט הניהל הקימוח נגלל היקיכה ערעור ק,טענה
לכ.

 Dho לןון ים סכתסס, יט וע"ז כמפורט, nhr ס6מר וטוען נסיון, לתקופת תמילס טקכלו סגתכעלטענת
 16 סר5סוגס, כפעם כלקמו כסי ~סיון לקמו 16 גס ~eb מנוכס, למרי מהדס סיטיכס סגפתמס אמריגס

 אריך ס5ס יל"ע לנסיון, סיס ס,ס ג5מר 051 סר5טוגס. סתקופס מספיק ככר סגסיון סכטכילטנ6מר
 3AS' ס DD" טלג סי' סקדסיס  ככסף  מנס סע3ד. מיחס לפי סזמגיס כין סל גיסן מורט על לולטלס

 לסלם, כן סמגסג 05 5ך כן, כגיד"ד גס 151לי משכס, כסתמלת 5יגס סר5טוגיס דימיס כת3ממרתת

www.daat.ac.il  *  דעת - מכללת הרצוג



ר,1ממונות

 להלן. ועיי חייט, קינו 61דר ס3ט חודם רעל נימם 06 טפילו % לפלסקריך
 6מגס 11ע"1 סטגיס סיסיכם לטונת סיטי3ס לטיול לכחוריס גרס 16 מסית ס0מסיכ חסד דיםוכניד"ד
 גדר סוי ו6"כ לענורז, קותו טכסית מכחיד 6ך זמנית, פס נמ65 עקמו btoc %חור ס6מר מורססמטיכ
 היסיכה, כהמסך וודקות 61י ורפיון סורס  מכניס כזה דבור גס כ,ס רופף דכ,מן להימינה, מקלקלטל

 י"ל ומוחלט ברור 6יט ססדכר כיון 6ך טסף, סכר לו מגיע %1 טיפטרוהו, לעקמו גרס סו6וככה"ג
 6ך לפטרו, יכול גגיכה מפס עלו ים ד6ס כתב 1 סעי' תכ6 סי' vrt~s כרמיך וסגה הממע"ה,דמספק
 פכ. כלל ג6וגיס ונדברי מס מי ערך עי' עובד, לפטר סיכם ס,ו מסד סל הגדר מס פטוט6יגו

 ונרוקה לכולל, חזר דס6 ככולל, טכיר לבין כמסיב מכיר כין סספרט סו6 סגידון כ6ן למעמסועכ"פ
 הנגס סוף עד טתנע מה 6ך וגיסן, 6דר טסט, סייגו מחורף, כזמן בנותרו סחדמיס על רק סי6דסמ6לס

 6"כ ע5מס, כפגי לחסיכה גחמכ קין, וזמן תורף ומן סייגו מ"סומגיס", 6הד סכל ניטיכות סמגסג סרי,
 כקין. זמן על כ% תכיעס לו6ין
 כסיס לסרב, ,כות לו דים בחרת, עכוזם גקר6 וס ה6ס כמכון, עכודס לו הניע סהגתכע כזה לזון י"ווכן
 נוסו גתגסס ר% % מרסס סיתם סמפיכ עכורת מגס%
 מס ק5וס"ת ועי' י, מ"ק טלג סי' ממ"ע עי' כטל, כפועל רק % מגיע לממיכ כולל לכרך נכין נספררעס
 טמרי כטל, פועל מגמטינו פחות עוכד כ6י% סוס ממיכ טגעסס כולל לכרך כלפי 05 ויל"ע ר.ס"ק

 כטל. פועל מחמכיס 61יך מס מכובס ים כן וכמו יותר. עליסס מככיב צרי ככו%סכחינות
 עי' כטל, כמועל מנכה דלhrtnn1 6 ל6וכלסי רדומה מלמד סל גדר סוי מטיב ס6ס לברר ים גמיוכן

 סטעס נר6מתיס ממ"כ דלפי י"ל חרם, מסיכ טסיס דככה"ג דלמDD ,6 16 6" סלם סי' כסוייערמים
 כפי לכולל למזור % קטם זס 6ין כגיד"ד %, קמם מסכטלס חלטי עכרי % ר6י מסוס רמחו,סכ6וכלמי
 למייכו. יט וכמה לחייכו ים oh ספיקות כמה כ6ן ריס גמ65 מקודם.מהיה
 תפטר טותו יכיף עקמו, הנתור זס עד, לו מים כיון מסיטיכס, לעכור תלמיריס טססית סטעגסזלגני

 יפלס. hS 61"כמבכועס,
 ולפיכך כזס. לפכר תכון מטוס"ד, לפגים כזס לנסוג עליו עטיר ת"ח טסו6 מסגתכע דכיון גרפסולמעמס
 מכט חדטיס ועל ככו%, מכר לכין מטיכ מל מסכורת כין סספרט טל 4.5 יבלס גיסן חורם דעלגר6ס
 מהספרם. טליה 16 מ5י יסלסוקדר
 , סומן כ6מ5ע נפטיעתו ומתפטר קמרת עכורס % מיתה 1ל6 שמיון עטדס 5AS' סמנסג %רר יםועדיין
 כזס. סמנסג 6חר מולך וסכל גיסן, חודם על מקש נכס"גס6ס
 גס מס כתכ, כזס קריך 61ין ע"פ, מסתלק כע"פ מקכלו דכיון גרפס כע"פ, פיטורין טל סט6לסועל

 כע"פ. מפיטורין מ16 לעכודתו סופים ל6טסעוכד

 גרוסמן.שמשון
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