
 ירושלים דיןבית
 יוחשין והעירור משמתליימ

 השנה באמצע הוראה עובדפיטורי
 1597-שע מס' ממונותתיק

 אב( שו)מהד'

 הדיוןנושא

 המנהל לו הודיע בניסן ט ביום ניסן, עד אלול מתחילת ב' של כמוסד הוראה כעובד עבדא'
 בבעיות הצליח שלא בגלל להתפטר צריך שהוא בהנהלה שהוחלט המוסד שלהחינוכי
 רוצים ואם מרצונו, להתפטר מחכוין שאינו לו השיב א' מרצונו. שיתפטר ועדיףחינוכיות,
 וההנהלה מההנהלה, פיטורין מכתב קבל ניסן כד ביום פיטורין. מכתב לו שיכתבו אזשיתפטר
 כחוק. המכתב, קבלת מיום נוסף חודש עבור משכורת לו לשלםהסכימה

 משום הלימודים, שגת סוף עד משכורות וכן שעבד, מהתקופה משכורות 2 של חוב תובעא'
 על א' עם תשלומים להסדר לבוא שמוכן משיב ב' השנה. באמצע חילופית עבודה מצאשלא
 על החינוכי המנהל לו כשהודיע בניסן ט' ביום חלו הפיטורין לדעתו אך המשכורות, 2חוב

 השנה. סוף עד משכורות לו לשלם עליו מדוע מבין אינו הוא ועוד,הפיטורין,

 דיןפסק

 שנת סוף עד משכורות וכן שעבד, מהתקופה המשכורות 2 את לא' לשלם חייבהמוסד
הלימודים.

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

 לדיוןהשאלות

 כפיטורין. דינה האם פיטורין, כוונת על בע"פ הודעהא.

 השנה. באמצע הוראה קובר פיטוריב.
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 ירושלים - דיןפסקיביץ

ף3,ט121ד;

 ח"6 הר(3"6 סמ311(1"ת סי' 3"מ כמרדכי כע"פ: פיטורין לענין קע6 עמ' י3 כרך ירוסליס פס"ד עי'א.
 מלמד על n~bcct עז(: סי' פר6ג )דפוס מהריס חסוכת ה3י"1 מז, ס"ק סלג סי' והנ"ך תתעגסי'

 לעכבו ורלה כעה"כ בו חזר sicl המלמד ונתרווה כך, Tpn חיגי מעמדי לך 3עה"3 61"ל ללמדססתתיל
 כעלמך, 63מירה סיעכודו נמחל דל, נרפס יותר, לך ללמד רולס וחיני ססיעכוד לי מתלת 6מרוהמלמד
 כן פסק טהמהר"ס נ סי' יו"ד מהריייט 1ס1"ת פת סי' מ"6 הרדכם ס"ת )ועי' ע"כ 6. י דכ"מ D'p D"DSp"ns' דמדמי זה כנידון ה"ה כעלמך, 63מירה לנפסיה טיל דל6 6 טו כקרוסין ד6מרו עכרי מעבדורטיה
 כסוית וכ"כ פועל(. ככל דס"ה כתכ סם כס"ך 36ל פועל, ככל ול6 סחכד, דבר דהוי דס"ל כמלמדדוקך
 ככתיתה 36ל מועיל, 6יגו כע"פ דדוק6 קיט סי' תו"מ מהרסד"ס כסוית וכתם רכס. סי' ז6ככגימין
 פס נעל גרעונו על מממל דרכ ע"ע לענין חלם", ד"ה כ ע ויבמות דל5, ד"ס 6 5ט 3"מ תוס' ועי'מסגי.
 3עלמ6. 63מירס י651 51ין סחרור גט (סריך ,ה לענין לו קנוי דגופו כיון מחול גרעונו6ין

 6ס סחכד, ד3ר דהוי ה6ומריס לדעת 51פי% כמלמד ד6פילו וס"ל סמהר"ס על מולק מס הרדכם6מגס
 3ו ים "פי% דעלמSP19 6 וכייס עליו, לסכור ולח 1%פ1 יכול חיגו וסוס כעלמו ,כס ,יל, 61"ל לעלמוסכרו
 ריס בדעת ט מעיי הגניי ס% סי' וכנה"ג סס, הנ"ך דעת וכן הומן. נסלם כ6י% הוי ,יל 6"ל Dhסכועה
 וגתר5ה מעמדי לך כעה"ק ס6"ל דמלמד ח סעי' דלג סי' כסו"ע הרמ"ח ופסק מ"ד. סוף נכ"טמיסריס
 6"ל 06 פועל כסחר מיהו גער, סל סענודו Smn5 יכול דגיגו ולעכבו, כו למזור כעה"ק יוכלהמלמד,
 סניס ד3פגי הנ"ך וכתם פטור. סחינו כעס דרך 6"ל 06 וי"ל ממילה, כלח פטור מעמדי לך מניסכפגי
 ועי' לטיסר6. 6ל6 ססדי ביברי דל6 מחילם, סיי בכך  ומורס לכיגו כיר כך 6"ל 6ס ה"ה h)h דוקקל6ו

 מסני. ל6 בכתיב?  יפילו רבמלמר ית p"Dית?"מ
  כפייירין תסובס שיגס שסרק כסיחת לעונד סנ6מרו כעתיר  לפיטירין ט6זסרס  סם  ירוסליס סמ"רועיי

 הפיטורין. מכתכ קכלת מיום מרקס הודעה תודס עכור לסכר סעו3ד h)f' 61"כבפיעל,
 הכיח ס"ק (לג סי' לתו"ע הגולה כ63ר 51"ל: הגר3י"ל מאדמו"ר קט, עמ' 1 כרך ירוסליס כפסיךב.
 לה51י16 יכול חיגו ממגו, טוב מ65 ?ינ?  יבתיך לסג?  %נו מלמר יסכר מי סר6"( תמוכות 3ססמכ"י
 כל לו o5cS אריך כעהיי3 כו ת,ר  ו6ס  כ?,  סייע "ינו חס כמלאכתו ססתחיל כיון ,מגו תוך ידומתמת
 מפני הרונסון מסלקין ממנו טוב 6תר וכ6 לתינוקות מלמד  כ6ן  יי 6ס יח: סעי' רמה סי' וכיו"דסכרו.
 טוכ מלומד 6תר כסכל מלמד היה מככר ס6ף מכחן לדקדק דנר6ה מיי כגי כסס הכיף וכפת"מהסני,
 יכול הזמן כגמר ד6י% הר6סון, 6ת מסלקין הזמן כתוך "פילו מסמע ולכאורה הרונסון. מסלקיןממגו
 ריכול דפסק הסו"ע דלעולס וגרילה הריסס. כדברי סל6 וזה ממגו, טוכ מהסגי טעם כלי 6ף לסלקכעס"כ
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גממוגזת

 othnno מלמד לקבל 5ריכיס דוד5י ת"ת, כהל' דין הו5 ממגו טוב המגי 5ס הר5פון 5ת לסלקכעה"3
 מממלס ל6 5ס המכירות מל הזמן כתוך לסלק יכף דלין מכירות כהל' מיירי הרק"ם 5כל לתלמידיס,יותר
 מטלס.מכרו
 כעס"כ  רמית הומן  תפילת סככל עכטיו דגוהגין ינ ס"ק לגי עטרת כסס 1 ס"ק ס% ס" נפתיים1כתנ
 5ס המדיגם מנהג לפ' 5מגס ל5. 1ת1 6ייר ר"מ עד הקין וכימי חסון ר"ח עד החורף כימי ר"ח, עדלתנור
 95 עמ' יח כרך פד"ר ועי' ע"כ. המגה. סוף עד ממכורתו לו לטלס חייב הסגה נ5מ5ע מלמדפיטר

51ילך.
 עד לו לקלס חייכ תיגו תייר ר"ח עד המלמד 6ת פיטר ~eb לכי מסייע 5כי העטרת כמגס דירןוכנידון
 המגה. סוף עד לו למלם מחייכיס 6' 15דק המדיגה מנהג לפי 6ך המנה,סוף
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