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 בך  על מענקים  שמקבל ספריםמחבר
  פיטורין פיצויי  וכותלענין
 -שע א15 מס'  ממונות קתי

  תמוז( כח)מהד'

  הדיוןנושא

 שנה 12 במשך ספרים עשרות חיבר א' שהרב לאחר פיטורין פיצויי ב' הרב את תובע א'הרב
 שכר קבל - השנים במשך לו שאבד - ביניהם כתוב הסכם ולפי ב', הרב של מכוןבמסגרת

 א' הרב טוען ב'. מהרב פיטורין מכתב  יבל האחרון תמוג  ובחודש ntfvr, כ-3.000 בסךחדשי
 מכתב נוסח וגם חדשי, שכר שקבל והראיה שנה, 12 במשך ב' הרב של בשכר עובדשנחשב

 רבות שנים במשך הספרים בחבור הנפלאה עבודתך על לך מודים )"אנו כך על מלמדהפיטורין

 במכוננו"(, הפוריה עבודתך תופסק יוצא וכפועל המכון, את לסגור נאלצים "אנו מכוננו",למען
 )משכורת החג תוספת את בה ולגלם האחרונה המשכורת דהיינו פיטורין, פיצויי לו מגיעיםוע"כ
 ספר. כל הדפסת עבור שקבל ההקצבה וכן13(,
 בפס"ד שנכתב וכפי המדינה, מנהג עפ"י נקבעים פיטורין ופיצויי שהואיל משיב ב'הרב

 ולטענת מעביד, אצל כעובד שמוגדר מי אצל רק קיים זה חוב המדינה מנהג ועפייירושלים,
 א' הרב זה ובמקרה העובד, על המעביד של ופיקוח" "מרות קיים אם הוא לזה המבחן ב'הרב
 קופה עשה ומהספרים אחד, אף של פיקוח עליו היה ולא כלל, לעבוד בלי ספרים להביאיכל

 שקבל החדשי והשכר ההוצאה, במימון השתתף ומהמכון למרות כלום למכון לתת בלילעצמו
 החדשית עבודתו עבור ולא הספרים, הוצאת עבור מהממשלה המכון שקבל המענקים מתוךהיה

 וכמו מסים, עליו שולם ולא שכר תלוש לו הונפק לא כ"עובד", נחשב היה שלא משוםבמכון,
 לא העבודה בתחילת 1WpW בכתב בהסכם וגם וחופש, הבראה כמו שכר הטבות קבל לאכן

 שאם למרות כ"עובד" להחשיבו שלא העדיף שהמכון מוסיף ב' )הרב "עובד" בלשוןהשתמשו
 הוא עוד כשכיר. ולא כקבלן דינו היותר ולכל מוגדלים(, יותר מענקים מקבל היה כן עושההיה
 עמד לא והוא בשנה, ספרים 4 להוציא א' הרב על היה - אותו אין לו שגם - ההסכם שעפניטוען
 ב' הרב מועז התביעה ולעצם בשנה(. ספרים 2 על רק שהתחייב וטוען מכחיש א' )הרבבכך

 את לגבות מהיכן א' להרב אין וע"כ ריקה, וקופתו תקציב שום לו ואין במכון, פעילות איןשכיום
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 ירושלים - דין~סקינ

 המכון. של חוב על מכיסו חייב,לשלם אינו ב' שהרב ברור שהריתביעתו,
 שהפסיק מאז האחרונות וחצי בשנה שקבל השכר כל את להחזיר א' הרב שעל טוען הואעוד

 עד להוציא ספרים עוד באמתחתו ויש השנה הסתיימה לא שעדיין משיב א' ,הרב ספריםלהוציא
 האחרונות כשנים עמד שלא בכך א' הרב לו שגרם נזקים על פיצוי תובע וכן השנה(.סוף

 והוא לו הובהר שהדבר למרות אקדמיים, מחקר ספרי בהוצאת המענקים קבלת שלבתנאים
 עצמאיים חיבורים היו שהוציא האחרונים הספרים שלדעתו משיב א' )הרב כן לעשותנתבקש

 בדרישה(. עמדו שלא טוען ב' הרב הדרישה. על לענות צריכיםוהיו

 ושת, עי,כ דיןפסק

 נדחות.התביעות

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

 לדיוןהשאלות

 פיטורין. פיצויי זכות לענין עובד של דינו נקבע מה סמר עלא.

 לחובות לדאוג המנהל חייב האם לפעול, הפסיק והמכון לעובד בשכר שהתחייב מכון מנהלב.
המכון.

 לדרישה התאימו לא שחיבר שהספרים למרות חדשי שכר לעובד לשלם המכון המשיךג.
הממשלתית.

 תשובה,

 דבר סעוכד, ע5 סמעכיד סל ופיקוח מרות סו6 ומעכיר ע31ד ליחסי סמספטי כממכמן כי סרב טענתא.

 כבגיס סע3ודס כדיגי קייס סיס o)nh זס מכסן פיטורין, כפיסיי מייכ 6יגו ושן ,ס, כמקרס סיס"5"
 טוכ oro ומכלל כע51ס, כגסוגיס 5מוקיס עומס וסת"ימו ססגיס, כמטך היגוייס עררו דיגיכם "ךקודמות,
 ו5דוגמ": 6~5ס, קורע6יגו

 רופ"
 עומקי, דעת סיקול כעכודתס מפעיליס ססס מוממס, מסגדם 6ו מגתת

 כילד 5סס לסורות יכול סמעכיד קין סעכודס 6ת מכ~עיס מס סכם סדרך על לפקח יכול היגווסמעכיד
 מסוס מעכידיס, 6~ל כעוכדיס דיגם סמעכיד סל סעכודס כמסגרת עוכדיס כססם ו"עפ"כהכלעס,
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 גממונות

 פעילותו מסלך %ורך דרומם 1ע13דת1 המעכיר, סל העכורה נמקוס מסתלקת הע31ד טלסהעכודס
 העוכדיס על ולהטילה מסגרת כקותה הע13דס 6ת לבורגן וכות למעביד וים העבודה, מקוס סלהרגילה
 )ר6ס סה0תלכות'י "מכחן נקרח ,ה כלל ע5מ6י. עכורה מקוס עוכד ל16ת1 6ין ומחידך לו, סגרההכפי
 כן עכודה" 1"דיני והל6ס, 1 עמ' ת"6 עכודה" כדיגי מקורומ ויקוצן וה"ה, 179 עמ' ג כרךפד"ע
 ohbot). 3 עמ' דלומי, עכודס" הדיגי ohSot, 341 עמ' כ כרך'(רחל,

 לה51יה ממטרתו המכון, היה "המעסיק" צהרי ההפתקות, מכחן ה5דדיס כין קייס היה דידןכנידון
 מהעוכר, מנדרסת "הת51רת" 6ת מקצע hto והמכון ממסלתייס, תק5יכיס עכורס לקכל כדימפריס
 כעכורת הסתלכה זו וענודה סגה, ככל ספריס 6רכעה 6ו מגיס לספק המכון ע"י גדרם ה' מהרכדהיינו,
 רק חלו כמגיס עסק 6' ססרכ סעוכדס גס למכון. מתון hniD~ עכודה otpn היה ל6 ולעוכרהמכון,
 כעונד להחצינו ים כך, "ס נמכון. ייהמת%ות" על מעידם המכון, כמסגרת מסו5י6 המפריסכעכורת
 כדי כו "ין "עוכד", כלסגן ה' הרב כלפי הסתמם ל" מהמעביד ולמרות פיטורין. פי15יי לו חייבטהמעכיד
 b"P ]51,611.69 )ר"ה ניגיהס המנפטי היחס טיב 6תלקבוע

 וע""
 מהמכון העובדה גס 61426.63[(,

 274 עמ' ג כרך כפד"ר סכתכ וכמו פי15ייס, לענין כעוכד סדינו מעידה חדם' סכר ח' להרכפילס

 %וכד ממכורת קביעת היינו המסכורת, מל העקרון הת כמסכון לקחת ים לעובד פי5וייס"מלקביעת
 % ונותרו חלקית הי6 סהעכודה "ף על ומעכיר, עוכד מל יחס לקביעת הרס ollon יומית חותדמית
 מסיס 6' הרכ טל מבכורתו על מילס hS ההמכון חף ועל rr~nb, כמוסד נוספת עכודה לקכלתמעות

 הספריס 6ת הו5י6 6' סהרנ ולמרות 6%ן. 16 לכחן U3lp מכמן חיגו or ןכר המדיגה מנהג לפיכלסהס,
 6למוג, לעוכד" "המדריך )ר"ה 1h1b 16 %חן קוצע חינו זה גס הה651ה, על כעלים היה 1ה61כעלמו
 28(.עמ'

hShנוסף, מכחן קייס ההשתלכות מכתן ממלכד htol קריך עלמו סהעוכד כלומר הניסי", הקמר "מכמן 
 כנידון קייס היה bSt דבר lnipns, "יעסו 6חריס ל0לומ יכול וחיגו המעניד עכור הענודה 6ת5%ע
 היה סהו6 הספריס כמקוס למכון ולספקם 6חריס סחיכרו ספריס "לקנות" 6' הרכ היה יכול מהרידידן,
 נין לפ"ר סיס גרשה ועייכ פיטורין. לפעויי h~to' עוכד דין לו 6ין זה מכתן לפי 61"כ להכר,חמור
 המכונים לעובדי גס סמורה פיטורין פי15יי ס,כות נפסק סם רכו עמי ד כרך ירוסליס DD"1 )ועי'ה5דדיס

 על סמפקמ תורני כמכון מדובר ס"ס h~b 6חריס, לעגיניס כולל כתלמידי גחסכיס 6ס גסהתורנייס,
 ר15ף(. כחופן העובדעכודח

 סחין יודעים סהפועליס 6ף תכירו, נכסי על 6פוטרופוס 0ה61 מי מ"כ: פ"י חסד כמהכת כתבב.
o~h5no,כפסיטות כ"ג ט: 6ות סס התמד וכגתיכ עלי. סכרכס כ16מר הוי כסתמך, סכרן 61פיל1 סלו 
 דדעתייהו מסוס עוכר, הסליה דלין סלו המלפכה hr'1 יודעיס דכסהפועליס הרסיס פוסקדמ"ט

 סי' ח"6 הרסכ"ח ונסויית ע"כ. כעניגגו. חייך hb וזה להם, יסלס כעלמו סהו6 כעהייכ על הו"דפועליס
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 ירושלים - דיןפסקיר

 מייכ מכירו תינוקות ללמד מסכרו 6עייפ לסגם ר6וכן 6ת טסכר ממעון סלג: מו"ס 3"י מוזכר קנז,6לף
 ע"כ. ה5ריכיס. לתינוקות מלמדיס וסכר הקדם גזבר טהוOf 6 טבעון וכיס וכו' מפלס סכרו זהליחן

 פועל טסכר מוסד ר6ס טל דיגו מה סליט"6 6ליסיכ הגרי"ס מרן 6ת תטס"1( מרמטון ז )כיוסוטללתי
 למבוע הפועל מעל והסיכ המוסד, 6ת מתייכ ,ה ה6ס ידו, כחתימת סכר לו לבלס והתמיין כמוסדלעבוד
 הגר"ג הדין 3ית מכר ט6ל וככר המוסד. 6ת יתבע המוסד ורקס לו, סהתמייכ המוסד ר6ס6ת

 6ת להס לטלס מיסית תייכ עוכדיס מסוכל מוסד סמגהל לו בהורס טליט"6 מרן פי 6ת 6h"u'5cייזגסטיין
 ועי' ע"כ. תלין. ככל מלתה הו6 זה ת,3 על %ך. כמפייס מקורות btinS1 כיסית לדלוג ועליוהמסכורות,

 רט. עמ' י6 כרך ירוסליספס"ד
 ספרי טל )קריטריון ע1ניס 6יגס סחי3ר סהספריס (ידע למרות לעובד osns המטיך (המכון כיוןג.

 הסכר 6ת לדרוס יכול המכון 6ין ע"כ ספר, 6ף ה51י6 ל6 ה6תרגות ומלי טפסנה ולמרות 6קדמייס,מתקר
 כלוס. ול6 מעטם 6חר ס6יןכמ,רה,

 לוין. דובאברהם

 נ,.

 ע"י מפריס סי51י6 ממגו( )ס6כד ככתב ססוכס וטוען 3ו סעכד מהמכון פיטורין פי15יי תובע 6יהרב
 טוען לעומתו פיטורין. פעויי תורע טפוטר ומלתר דכר, לכל כפועל ודיגו מודסית, מסכורת ויקבלהמכון
 והוללות המכון ע"י כסגה ספריס 4 י51י6 6' סהרכ "עיסקי", מיה 3כתכ סההסכס המכון יו"ר כ'הרכ

 יוכל מהמכון כדי המכון ע"' לקור ס'65ו נספרים ירסס 6ך 6', )הרב הס והרווחים והמפריסההדפסה
 חג ומעגלי מדסייט תס%מיס כ15רת מהמענקים מלק 5"יקכל והרם מהרסויות, ותק5יכיס מעגקיסלסכל
 ספר. כל עכור מסוייםוסכום
 סכועת וחייב הכל כופר כ' הרכ הרי ה5דדיס, 3ין כטענת,כרי הכחסה דיט דממתה נר6הלכינורה
 העירתי טוב הדייגים. עיני רקת לפי כפליט 16ת1 מחייכים כ,ה"1 כבי"ד מטכיעין דלין ומתחרהיסח,
 זה ה6ס ההמכס 6ת לפרט ho'1 הכמטה יט 6ך הדבר גע5ס ה5דדיס כין סכמסס כ6ן דליןד6פסר
 3דכר. להכריע קריך הדין בית וככה"ג עיסקי, הסכס 16 ומעניד עוכר סלהמכס
 h(h 5יט מ"מ בעונד, %6 עיסקי, כהסכם הדבר יקבל )6 הדין ניח 06 ד5ף 6' הרנ ט.עןעוז

 D"ll'D. מקבל חיגו וקבלן פועל,ול6 קב"
  "לקנות" סיס יכיל יי סרב מסרי כלל כפועל דיגו  ריין %מר  מסוס דיט ס%ט"6 ס6נ"ר ידידי מת"כפי'

 עמ6 וכן כפועל, דיט רצין נוטה הדעת וכן ומעגקיס, otsti~n לקבל כדי למכון onth למסורספריס
 כפועל. ככה"ג 16ת1 ממסיכין ד6יןדבר
 כש"ע הרמ"6 כתב בו, תחר 6יגו 1קכ)ן היגס נתלי 3ו חוזר בפועל לענין לקבלן פועל "כין כהבדלהגה
 דין % ים ספר מ5י 16 מפר ללמוד עצמו סכר ו6ס פועל וין לו יט לזמן עלמו סכר ס6ס ה סעי' סלגסי'
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 1ממונות

 רכו ממנשכת פועל דדוק6 פירם טז ס"ק וכממ"ע עיי"ם, ה, 16ת פ"ט (כירות מהגמ"י ומקורוקבלן,
 זה 6כל לעכדיס, עכויס ול6 הס עבדי כי דילפיגן מסוס בו לח,ור יכול הפסק כלי היום כל עליומוטלת
 ולהסתכר למכור טלו כמל6כה העוסה כע"ה כל וכדרך מירלה כיוס מעה 6י,ה עליו טקכל מנשכתוגמר
 לו פירס hS1 כידו והברירה כיוס מעות כ' לומד להיות דכמכרו ג סעי' סם סלמה חכמת וע" עיי"ם.כה,
 קכלן. גמי הוה מירלה מעות כ' ליזה לו לכמור המלמד דכיד כיון מעות, כ'ליזה
 הוה כניד"ד ודקי פועל, תורת לדיני מווין ופועל קכלן דיני פיטורין פי15יי דינן דלגכי ג6מר 6ס6"כ
 פיטורין. פי15יי ממגו לה51יh"ht 6 מוחזק כ' הרב 6"כקכלן.
 ככר ועכמיו fhla מפריס ה51יbSa 6 כיון ה6תרוגיס וחלי כמגה סקכל מה יחזיר 6' סהרכ כי הרבוטענת
 לעוכר לטלס הממיך מהמכון כיון מליטיך ה6כ"ד ידידי f"D וכתב נסגר, המכון מהרי לה51י6 מייךל6

 כ5ס, מעסה ל6חר 6ין המכון, סל הנדרם כקריטריון עומדים 6ינס סחיכר טהספריס מידעלמרות
 מה על הס המודסייס התם~מיס ד6ס olcn פלוס, מעסה לטמר 6ין לומר סייך % דכניד"ד י"ללכמורה
 כגיד"ד 6כל כ5ס, מעמס %תר 6ין הרי התמלומיס גתן ז6ת וככל ענד hSt ידע והמכון ככר,סעכד
 המפריס 6ת י51י6 המנה הכמטך סמך על hSh העכר על or הים ל6 תדמי תמלוס כטקיכל המניס כלהרי

 הספריס יו5י6 ס~סוף כתקוה לתת המסיך 6ל6 מממל, o)co כממך סגתן ממה רפיה 6ין ו6"כהגדרמיס,
 המפריס, b'5toS המכון כספסרות 61ין נסגר והמכון משתר 6ך תק5יכיס, לקבל יוכל והמכון המכוןע"י
 כהתחייכות. עמד ל6 מהרי להמזיר, לחייכו מקוס דיםנר6ה

 אייס.יהושע

ג

 כד%י: כזה להעיר והנני סליט"6, לוין הגר6'יד עכ"ד ידידי מסייכרמתי
 וכיוס רניס (ינויים עכרו פיטורין פי15יי לגגי ומעניד ע31ד  'תסי  לענין העבודה דמוקי מכ"כ כענין6.
 תסוכ סגה, 2! לפגי היה ה5דדיס כין העכודה סהסכס מכיון לדון ים כזה הנה ההסתלכות", "מכתןימנו
 כזה[ גדון ולקמן דנן טנמקרה נדון 6י 6ף ולפי"ז כקובע, ההמתלכות" "מכתן לתוקף ונכנס חל מתי~רר
 כן. לפני bSt לתוקף מגכגם מ16 להתיק ים מ"מ הסתלקות, מכתן קותו וקייםיסגו
 סל יתסיס כסיס וכ6 תקף הו6 ההסתלקות מכתן הגקר6 זה תוק ~עתי, כזה. לדון ים ענין מל לגופוכ.

 מכמן 1ה61 כיניהס לקבר מימד לגו הנותן מכחן סים 161מר pino כ6 להגדירם ocP1 ועובדמעסיק
ההמתלכות.
 מפריס מתמורת היה ההמכס כלומר פועלי, 1ל6 עסקי קמר יותר היה hto כיגיהס בהקמר נר6הכניד'יד
 לקפל המכון יכול לכך וכתמורה 6חריס, שיי מגתתכרו 6ו ידו על תיכורס ע"י הן למכון, 6' הרכמיכין

 מל הנכלה היתה hS כך ומסוס מיקכל, כמפיס מ16תס 6' להרכ ימלס 1ה61 כמפייס, תק5יכיסתמורתם
 תק5יכיס, לקכל המכון ויזכה יוכל הכגינה מסויימת ת51רת לקכל היתה הכוונה 6ל6 וזמנים, עכורהמעות
 ומסכורות. תמלומיס כ15רת 6' להרכ המכון ימלסומהם
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 כטהי6 6ף ועיסקס, "עיסקה". כלומר: וקונה, מוכר h~b 1ע731 מעביד כ6ן דלין נר6ה כךומסוס
 פיטורין. פילויי לעוכר לסלם מייכ סהמעכיד עבודה כסכר דיגה 6ין חדסייס כת(5מיסמטולמת
 כי מסתכר כ6ן גס D)nh וז"ל: 9 רעמי הספר ט3סוף כגספחיס הפועליס מרפט כספר כך על עמדוככר
 מערך כתוך 16רגגית מסתלקת 6כן העובד סל עבודתו ה6ס להגדיר יהיה "קמה" מקריס כמעטל6

 ומקרה. מקרה כל סל כנסיכותיו ותלויה וכללית רחפה גמימה תמיד הי6 ומהגדרה המעביד, סלהעדודה
 הדתות מנרד מתטל1מי חלק גס כהס מג1למיס היו 6' לסרט המכון סטילס 6ל1 חדסייס כתטלומיסג.

 הר3 (קילו  לותר גרו) otpn וי" מוקר, נתור ול6 3כו%' "36רך כמור 6' להרכ tnStrc כולל",לי'6כרכי
 היה כולל, ל6כרכי מדתות מסרר קי35ת 6ת מקבל היה ממס - כמטן %1 - 6מר כמקוס ola1 היה6'

 כקל להיות קריך זה חלק סטין כך הדתות, ממטרד קי35ה 6ותס 6ת התדבי מסכרו מפמיתהמכון
 סלו. הפי15ייסכתביעת

 ומעביד, עובד יתמי כיניהס היו וממילך עבודה, גדר hSb "עיסקה" גדר כ6ן היה (% ננקוט 06 גסד.
 רחב. ניר1ר וטעון דק הו6 ניג'הס המפריד tSA~t( כקבלן, 16 כהכיר דיגו 6ס )זוןי(
 ~Srh וטכ36ן כזה, סה6ריך גב סי' מו"מ נזר לאכני ס5יין י6 הערה 1 סעי' פי"6 סכירות פתח"חועיי

 6ות פסקיס דיסקין מהרי"ל מסוית והכיף b)tb~, לענין חזרה ענין 3ין קבלן כהגדרת חילק פי"גמכירה
 כי"ר. עיני רקות לפי תקי קבלן מהגדרת סכתכרטו

 ה5דדיס סגי 3ין סמיה זה הטכס להגדיר כילד דידן כגוסך הדין בית כפני עומדת זו נקודהוכקמת
 ה6כ"ד. לזה טרמו וכפי הפי15ייס, לענין לכך (יםוההסככות

 ניחס הן ה5דדיס סגי כין הכחסה וים כיגיהס סמיה הענודה המכס 6ת הדין כית כפני ס6ין מכיוןה.
 המכון, עבור 5%ע מייד 6' הרב (היה המעריס כמות לגבי 3יגיהס "היה העכודה כסיור והןהעמדה
 סלים. על (מפולריס סו6 כזה והמנהג הנתבע, המכון על סלועה דין חל or (כמקרההרי
 6ת כולל ל6 כקמור וזה ניסית, על לפסר לגמר own יט כמכיר, דיגו ככלל 06 ספק גס סיס כגיד"דקולס
 כוללים. ל6כרכי הדתות מסרדקי5כת

 56לס. קובע הכללי המדינה מנהג (6ין סקטוריס סיס רבד עמ' 1 כרך ירוסליס כפס"ד גתכ6ר ככרו.
 על גמור כבירור גתנרר % דידן, המכון סל tSh5 דומיס מכוניס ורקני מנהלי 56ל בירור %תרונניד"ד
 כמכוגיס פיטורין עיפיי מיוכ (י( כ11 הו"ל על תמהו מהם ורסיס , פי5וייס לענין ומוטכם מקובלנוהג
 פיטורין. כפיסיי הגתכע המכון 6ת לחייב מקוס 6ין 6"כהל5.
 הערה ד מעיי ית ופרק 3, הערה יח מעיי h~rns ופס רח, הערה יט סעי' פיז הפועליס מרפט ספרוראה
 כסופה.ה
 כוה יס לקלס המסיך מהמכון סביון ה36"ד וכתב 6', מהרכ כ' הרס טתובע ההחזר תביעת בעניןז.

 העתידית הע3ודס על מרקס לסקס נהג המכון הרי )דון, מקוס יס חזרה, )ד1רטם יכו) 6ינ1 ולכןהסכמה
 כמרחן עומדת קינה סגתן סהעכודה התפרר כסוף ו6ס הסגה, סוף עד 6' מהרב ענודה ניקפל סמךעל

 כטעות. גתינס 11 סהיתס י"ל תק5יכיס, לקכלתהקריטריתיס
 כסניה. 6מת מהדדיות התניעות 6ת 1לק11 ה5דדיס נין לפכר נראה לעיל הקמורלקור

 דומב. חייםשטואל
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 1ממומת

ד

 פעמים כמה כצריכות טמוכ6 וכפי זמנינו, ופוסקי ה6מרוניס כזה ה6ריכו ככר פי15ייס כדיגיהנה
 מתייכ מהמוק מכיון והייט המדיגה, מנהג מ5ד נהיה מפוטר לעוכר פי5וייס לתת (החיוב ירוסליסכפס"ד
 קמו. סי' מ"1 י5תק המגחת וכ"פ כן. לנהוג התמיך והססו6ת
 ידוע מגהג דהיינו דרורה, הגמגם ים פיטורין ככל hbc 6ף פי5וייס לגפי כמו כחוק פרטיס לגביוהגה

 ככל המזק על 6דס בני סומכים גתקכל, הפי15ייס (ע5ס כיון מ"מ המדיגה, 3כל המנהגונתפרט
 ימליט לפי15ייס כנוגע כיניהס ויכומ "יזה יהיה סכ6ס להדדי והתמייכו נסכרו דהכי hnulh1הפרטים,
 (ופטיהס מכין וכגון כזה, דעתו מבורר צינו הכחוק כצופן osnh ד"ת. עפש גס מיוכ הוי ולכןהמוק,
 bnp~h מהרי כני'6, שכרו דהכי ם6דעת6 לומר b"b כך פוסק וזה כך פוסק כזה דעות חילוקייפנס
 כך סגהגו וים כך סנאט סיס מגהג כמו הוי 61"כ "למוני, לסופט 16 פלגי לסופט 6ס נסכר, מופטד6יזה

 מכת למיינו h~b המוק בדעת ברורה הסכמה hC'1 163פן 3גיד"ד וממילם מגהג. olc כזה ם6ין(פ(יט6
 המוק. (להמגהג
 כצופן ד6ף ממוגות כדיגי גדול יסוד 11ה1 (כתכ: תגה סי' ח"ג והנהגות נתסוכות מ65תי ornויותר

 דדייני פסקים עלייהו סקכלו b)1nlb 6ין מ"מ קיכ4, סכך ממדינה חוקי מנהג כפי לנהוגמקוכעין
 Oh וגס ידעוס, כל ומטפטים ונימק תורה לדין הדרן וכזה קכ4, ל6 ד,ה והכגתס דעתם כפידידהו
 מוקי DS' כסדגיס וקפיצו דירן, הכנה לפי כה"ג מייכין 1קנל1 כנהם oolptn כפי פוסקיםהדייגים
 נערכ6ות. הסופטיס %1 דידן כנידון הדגר סייך oh סיפסקו הס הכי"ד סקכלו, מפניהמדיגם
 לפילויים, ס,כ6י עובד ככלל נכלל ob פרורה הגדרה (6ין וכעכיך עוכך ימסי "ל כ,ה כסוג כבידיד6"כ
h"h6הקדם סל וזיכורי מוסד כלפי הי6 סהתכיעה כפרט , מסמעכיד להו5י e~hc 6מהקדם לה51י Ob תיגס 
 דין. עפ"יתייכיס
 וויים הגריי וכתב האחרונות, וחלי כסגה סקכל התדסייס סתסלומיס לממזר הנגדית התכיעהולגכי
h"w'Stלהרכ 6מר כ' (הרב מכר, עיסקת כ6ן היה דבריו לפי בהתחייכות, עמד סל6 לפי להמזיר מעליו 

 כ' הרב 6ך מייכ, 6יגו הספרים סיני" קודם 6"כ כתס4מיס, % יפלס htot כפגה מפריס כני לו טיכי66'
hSר"ה nhr כמכר hSb ,כתוב וכו למוכר, 1ל6 לעוכד סנותגיס פיטורין מכתב לו סגתן והרציה כעוכר 

 הפיטורין ליוס עד למיטתו וע"כ כפועל, ממכורת 4 (סילס h"r 56לס, עוכד הו6 "ין 61ילך זהסמיוס
 לו ס(ילס כמה נהרי כמ,רה, לתבוע יכול אינו הסכר לו ססילס לצמר ועכ"פ המסכורת, כל לו לסלםצריך
 לת(ל1ס הדין בכית כ' הר3 6ת ת3ע 6' (הר3 ועד מעונד, (ל התפוקה כלי גס לפלס סהסכיסהוכית
 למזור ר51ה לכן פי15ייס על 16ת1 תכע כסהו6 ורק 6י, מהרכ נגדית תכיעה כי הרכ תבע ל6פי15ייס
 עוניס 6יגס מהמפריס מידעו 61ף כר5וגס ססילמו b"w~it הג6כ"ד סכתם כפי מזה ומוכת אותו,ולתבוע
 התק5יכיס. נותני (ללדריסות

 תק5יכיס לקכל סהו1Dtb 6 כ6י,ה סיוכ4 כדעתם עוד היה התדמית המסכורם לו ססילמו כרעה ועוד.ז6ת
 תנאי לעסות יכ1ליס היגס כעת לפיכך תק5יכיס, קכלת סל התנייה (וס כלי ז6ת וגתנומהממסד,
למפרע.
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 .רושלים - דון~סקיח

 ולמסור נמלו עבודה לעסות סנורך כקבלן h~h ס% פועל היה ל6 ח' הרכ הרי כ' הרב סיטת דלפיוביותר
 הו5 סיכול מה סכך וכיון מסכורת, יקכל וע"כ המכון, ע"י סיוייל הספר על לכתוב ונגיד"ד להם,וחת

 ספריס סני הכין סככה טוען "' הרב והגתכע ספריס(, 4 לסיטתס 161 מפריס 2 לו סיכי6 רק זהלתבוע
 להסגר הולך מהמכון כעת טוען המעכיר ורק ממגו, המתכקס לעסות מוכן מלידו וסוף ל16ר,לה51י6ס
 על 6ייכ כסנה, ספריס 2 לחור h'iPC היה ססתג"י מכיון גרילה הספרים, לו טיכי5 כמה תועלת לוקין
 מעכרה הסנה ועל מלחכתו, לעטות עדיין יכול 11סנה

 סה51י"
 לדון. ים 6תד, ספר רק ל16ר

 מרמורשטיין. צבינפתכן
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