
 ירושלים דיןבית
 יוחסין  ולבירור ממטתל'מ

 כשרות השגחת על הסכםהפרת
 -שע 1494 מס' ממונותתיק

 הדיוןנוורא

 ידוע, בד"ץ של כשרות מותג עם בעבר עבד ועופות, גסות של פנים בבדיקת מומחה א'הרב
 א' הרב ב'. במימון אחר, בד"ץ תחת אחר כשרות למותג לעבור שנים כ-10 לפניונתבקש
 תובע והוא התשלום, בתנאי עמד לא שב' א' הרב טוען ביניהם. שערכו חוזה לפי לעבורהסכים
 שהמותג משום שהתפטר לאחר פיטורין פיצויי תובע הוא עוד ההסכם. לפי השכר אתלהשלים

 בניגוד אותם, פסל א' שהרב משגיחים שהעמיד ע"' שהציג, הכשרות בתנאי עמד לאהחדש

 כמנהג החוק לפי הפיטורין עם הניתנים ההטבות שאר את גם תובע הוא ביניהם. שערכולחוזה
המדינה.

 את אישר אמנם עבד, שאצלו הכשרות מותג על האחראי הבד"ץ שחכר מספר א'הרב

 גם מה א', הרב להוראות להשמע החברה על ההסכם לפי אך פסל, שהוא הללוהמשגיחים
 הבריאות, בקו אינו שלישי בד"ץ וחבר א', הרב עם אחת בדעה הוא שני בד"ץ חברשלדבריו

 החליפה הללו השנים שבמשך א' הרב מספר עוד בבד"ץ. מיעוט הוא שאישר הבד"ץוחבר
 ואם הנוכחית, החברה של גם המנהל הוא ב' לו הידוע לפי אך פעמים, כמה שמה אתהחברה

 החברה. את שעזב לפני שנים אותם כל עבור פיצויים לו לשלם עליו היה הרילא,

 החברה ששילמה בשכר אם כולן, שולמו א' להרב שהמשכורות משיב הנתבע המותגמנכ"ל
 כל חתמו שנים כשליש לפני בחו"ל. שנעשתה שחיטה עבור בשר מיבואני שהגיע בשכרואם

 חישוב שינוי את מקבלים הם ובה עובד הצהרת על - א' הרב ובכללם - החברהעובדי
 שאיז חתמו וכולם עבודה, שעות לפי יומית למשכורת חדשית ממשכורת שלהם,המשכורת

 משיב א' )הרב שונות הטבות בעד ולא .משכורות בעד לא החברה כלפי תביעותלהם
 המנכ"ל לדברי הויתור(. לסעיף מודע היה ולא ברמיה, נעשתה הנ"ל ההצהרה עלשההחתמה

 משפחתיות בעיות התעוררו שבו האחרונה השנה עד כספיות תביעות כל א' להרב היו לאאכן
 טענת על שנים(. כמה לפני כבר שלו השכר השלמת את שתבע וטוען מכחיש א')הרב

 הבד"ץ חברי הוראות לפי נכנסו שכולם המנכ"ל משיב א', הרב בהסכמת היו שלאהמשגיחים
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 ירושלים - דיןפסק.רם

 כמומחה בציבור ומוכר ידוע שהיה משום כ"מותג" החדשה לחברה נכנס שהוא משיב א')הרב

 על לקחתם(. היה אסור לתפקידם ראויים היו לא משגיחים אותם דעתו לפ' ואם שחיטה,בעניני
 ולא התפטר, אלא פוטר לא שא' החכרה מנכ"ל משיב המדינה" "כמנהג הפיצוייםתביעת
 שהשכר כזו שבחברה המנכ"ל משיב שונות הטבות שתובע מה ועל פיצויים, לאמגיעים

 כמו במשק הנוהגות שונות הטבות לעובדים לשלם נוהגים אין במיוחד נכוה לעובדיםהמשולם

 פיצויים, מפוטר משניח תבע שבו מבד"ץ פס"ד מציג וכראיה פיטורין, רפיצויי הבראהביגוד,
 טוען המנכ"ל בתפקידו(. שמעל משום פוטר משגיח שאותו משיב א' )הרב נדחתהותביעתו
 בגנות ודיבוריו התנהגותו שבגלל א' הרב כלפי החברה מצד היא פיצויים תביעת כאן יששאם

 רבים. כספים החברה הפסידההחברה

 הכשרות מותג את כשעזב לא' ששולם הכסף את להחזיר מא' המנכ"ל תובע מדיתבתביעה

 וא' א', של מצדו תנאי בקיום מותנה היה זה שתשלום משום שלהם, המותג לטובת שלוהקודם

 בו. עמדלא

 דיןפסק

 נדחות. התביעות שאר מתקבלת. במפעל, העבודה תקופת כל עבור הפיצוייםתביעת

 קניג יהושע דוד)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 פיטורין. בפיצויי העובד את מזכים האם כשרות, טענות בגלל עצמית התפטרותא.

 מעסיק. כל על חל פיטורין פיצויי חוב האםב.
 כך. על שחתם ידע שלא טוען ואח"כ זכויות, ויתור כתב על העובד חתםג.
 בפיצויים. לחייב כפיטורין הדבר נחשב האם ובעלים, שמות שהחליפה חברהד.
 חייב הראשון האם המנהל, התחלף ואח"כ בפיצויים והתחייב עובד שפיטר חברה מנהלה.

 שהתחייב. לכסףלדאוג
מנשובה

 מיגתס וססכרס 5', סר3 כמסכמת 5ל5 כסרות ע31די למגש ס5ין גכת3 סע13דס ס3חוזס מכיון )רקסא.
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 גתם3 כך כגלל מתפטר 6ס 6ותס, ממינו כתפקידים עליהם סומך סוייגו טען 6' טהרכ כסרותעובדי
 לפי15ייס. וזכיני 16ת1 פיטרו כקילוהדבר
 מ' התיגוך עי' עכרי, עבד טל מענקה כחוב מקורו מפוטר לעוכד פיטורין פילויי למלס המעכיר חובב.

 מסל"מ ועי' פעולה, כסכר הו6 הענקה סחוכ כ ט, קדומין ופגיי הט"ו פ"נ עכדיס המםל"מ וכחכותפכ.
 ם6ינו כתב כ ס"ק פו סי' חו"מ הממ"ע כמגס העכורה. חלף ד16ריית6 חוכ מהול סדכר מפמוטטס

 מתורת טהו6 ידוע סהדכר כתכ כ ס"ק מס והסיך חגיגה, כתורת ומתנה ויתור מתורת h~h חיובמתורת
 ו סי' 5ו"ת סייס מיס ירוית 5כ סי' יו"ד hrrn 5ט קמרי סוית כטס ג ס"ס  פלג סי,  r"np ועי'לדקה.
 מיוכ טמלכד 280 עמ' ג וכרך 330 עמ' 6 כרך פד"ר ועי' להלכה. פיטורין פי15יי חוכ עניןטסכי6ו
 פס"ד ועי' המדיגה. כמנסג וסכל מדינם, למנהג הפך ,ה טתוכ מסוס גס פיטורין פילויי לחייכ יםהענקה,
 וחוכת להלכה נתקכם ל6 המינוך סדכרי h"w15c 6לימיכ הגרי"ס מרן כסס ר5ג עמ' ט כרךירוטליס
 החוק. ע"י סנקכע המדיגם מנהג מממת רק הענקה מדין 6ינספי15ייס

 קנח עמ' 6 כרך ירוטל'ס פס"דועי'
~rrtnhhn 

 ירומליס וכפס"ד עמרה, צלום מסכורת כמו סהו6 זחל
 סלו. ממשכורת העובד סל חסכונות הו6 הפי15ייס כיסוד למ עמי זכרך

 מוחסית "הרעה טל כמקרה הו6 מרקונו התפטר eh גס כפי15ייס העוכד 6ת המזכה החוקיתההגדרה
 כי  שפוי לדרוס 6ין "כהן העוכד קותו לבכי עבודה שכיחסי לחרות נסיכות מתמת 6ו העבודה,כתניני
 מכת651ה העוכד סל סעכודס ימי מספר מינוי לממל כמו ptnS), 11)6( סעיף )ר6ס כעבודתו"ימסיך
 מקוס מינוי 6ו 238(, כ6 פד"ע תסן,3-10 דכ"ע )ר6ה לו כסיה נוסף עכודה מקוס סעוכדהפסיד
 דכ"ע )ר6ה מתמדת סכר הלגת 16 12(, כ פד"ע לי3-12 דכ"ע )ר6ס 6מר גי16גרפי ל6י,ורסעכודס
 )ר6ה הענודה כחוקי הקצועות מהגורמות הגופליס כתג6יס עוכר העסקת 16 514( כז פד"ענג.210-ב
 גם. סי' קריה" "לב עי' המעכיד, מ5ד כפיטורין nhr התפטרות הגדרת על 309(. י פד"ע לתי3-4דמ"ע

 כמוכ חייב מי כרור ל6 וגס זכויות, ויתור ס5הרת על שגיס כמה לפגי חתם סהתוכע דידןוכנידון
 6ת לתייכ נר6ה מ"מ להלן, טיכו6ר וכמו טמות, סהמליפו הקודמות כחברות העכודה עלהפי15ייס
 ליה קמרו 6( )פג מטי פרק סוף כ"מ כגמ' טגתכ6ר מה פי על 11ה הדין, מסורת לפנים כפי15ייסהמעכיד

 61רחות 6ין 6"ל הכי, דינך 6"ל 6גרייסו, סכ גיל 6"ל מידי, לן ולית וכפינן יומק כולה וטרחינן 6נןעגת
 פסק וכן הדין, מסורת לפנים "ל 11 הלכה לקיים כפינן ט6ף רנו סי' טס המרדכי וכתב תסמור.5דיקיס
 ועי' עיי"ס. כן. הדין סכין ולע"פ ונכון ראוי כרכר לעסות כיסר6ל בי"ד ככל (O'AOI סכן יכ סי'מכ"ח
 5ריכיס דרכים טז סי' nrrth רמ"ן תסו' ועי' חייס. מיס כסס ג p"D "לג סי' ופת"מ סד, סי' ריסטור

 מחזה שו"ת ועי' רסיס, נכסי דין לו ים ומוסד הדין, מסורת לפגים להתנהג ומחוייכ מטוב כ6דסלמתנהג
 ק5ד עמ' 6 וכרך קטו עמ' 1 כרך ירוסליס פס"ד ועי' טז. סי' 16"ח רמ"ן ותמוכות 6 סי' חו"מאכרטס
 למלמד לטלס המעכיד 6ת לכוף יס מלמד, לבין ת"ת הנסלת וכין למעכיר, עודד כין כסדגיססלפיכך

www.daat.ac.il  *  דעת - מכללת הרצוג



 ,רושלים - דיןפסקירמב

 קסז. סי' ח"ו י5תק מגחת ועי' הדין. מסורתלפגיס

 מרי, מצני ממנו גוכין עליו י451 ידו סמתס דכ) פסק עז סי' )רמ3"ן המיוחסות הרסכ"4 נדוייתג.
 ודקי מותס טהו6 כל "ומר 6גי מסתמך מ"מ מהמיית, hS לקרות יודע דכס6יגו לזמר לכסתימ5יד"פילו

 וכו', וקרץ ידע דמתס כיון חזקה דידע ד"פסר כיון וכו' יודע סוייגו לן לים" ומקן חמס מח"כקר"
 ס)4 נקמר "נו 6ף כמריס, קריזות על לסמוך למס דלוין דכיון לקרות, הס יודעים סתתומיס סכלדמזקה
 עד סחתס עדים סי( 4"ג לקרות יודע ט6יגו לו מודה כמהמלוה ט6פילו וכו' ועוד טקר4והו. עדחתמוהו
 הסופר,"(כל על וסמך לקרותו חס( דל6 כיון כו טכתוכ מס ככל עתה ה51 מתמייכ מ"מ lh~pסל4

 עלמו" על טה"מין מי (יקמר מה ככל להתתייכ כדעתו טמר הו" hSn וכמריס סל ג6מגות עלהסומך
 סטר לענין ג סע" מה סי' כסו"ע פסק וכן ע"כ. חיוג. קותו ככל חייכ הו6 והרי וכו' דסליס טעמךוסייגו
 ולילך. רעת עמ' ג כרך הדין" "מורת ועי' כתודה. לענין יג מע" ס6 וסי' ידו,כחתימת

 דבריו זכויות, ויתור על סחותס ידע ע6 "1ת1 לקרע כלי המסמך על טחתם 6' הר3 מטוען דירןוכנידון
 תרכט סי' brrn3c הר(כ"", כדברי סתירה סהק(ה מ הגכ"י קמז סי' הכנה"ג לדברי כסתירהעומדים
 קנו 6לף וכסי' בו, מתמו פיו ועל כע"פ עדיס מהעידו דמ,קה הכתוכה הכין hSt לומר נקמן ט6יגוכתב
 מרגמת כלה ס4ין מהדי וסגן טמעה ול, בכך הכינה ט)4 לסמרה 3מה h'o יפה (טענה הר(3"4כתכ
 ככתוכה סכתככמה

 וכי51"
 תרכט 3תסו' דט6גי הכנה"ג ותירן 6מריס. SP ככך h'o סומכת 6)ו כדכריס

btocינו קנו 5לף כת(ו' 34ל התיוכ, עיקר" h~b עיי"ס. ככתובתה, לה (ייחד הקרקע סל המי5ריס 
 הקרקע גבולות על ודוקק "תריס, דברי על "סמך לומר גלמן 5יגו החיור עיקר תעל ככנה"גמפורט
גלמן.

 נקמר 131 לחתימה, העוכדיס )כל והזג( העוכדיס, )כ) קרוע היה (גוממו חדס עכירה ח11ה עלוכסחתס
 העוכר ניד י" )כקורה סוגות", הטכות כעד 1ל4 מסכורות 3עד ל5 החכרה כלפי תביעות להם"טלין
 מהעכר, זכויותיו כ) ע) מוחלט לוויתור כ11גת1 היתה ל6 )כולס, קכוע כנוסח החוזה (היה מכיוןלטעון
 כדעת הח"מ, כו וס"ק גח"ט, % ס"ק 5 סי' וסח"מ הכ"( סכתנו וכמו ד(טר6, לטופרך רקונכתר
הרסכ"6

 סהוכ"
 מתנה מלנטה מתנה גמורה "מתנה כו סכתו3 מכרחת סטר לענין ח, סעי' מס כסוייע

 סטופר6 הדברים נרסין כפירוט", לנו קמרה "וכך כתוב ל6 06 כן, כותכין מהכל סעכטיועולמית",

דסטר"
,hto לכתוב, מורגליס מטרות סכותכי הפטרות 3גוסח סתדע כ4סה לומר "פסר ס6י hSh ס" 

O'ht1כסוית וכ"כ קיימת. מתנתה סתה6 לומר "פסר כפירוס קמרה טל6 לע"פ מיחתה, 1ל4 טידעה 
 דכיון כתפסי", דעל מגלימך "כפילו הכתוכה נלסון סו, סי' 6כהע"ז ככ"י הוכל תת6, סי' ח"6הרסכ"6
 סכתנו כדעת 1"יh.o 1 דסטר" דסופר6 מסתכר6 כן )כתוב הכ)סהורגלו

 כדוק"
 וכן ערומיס. ויפסיטוס

 עמה התנה ס4ס למדינה, ממדיגה י51י"גה סל4 סככתוכה תנקי לענין עה סי' f"DO)h כפריסהמליט

 דסטר". לסופרך 6ל6 גכתכ ל6 כי כן, לפגי ספירסו התנקי לעקור כיוון ל6 למקומו, סי51י4גה כןלפגי
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 תיטל סל" גר"ה"מגס
 הרסכ""

 ממוס כמטר עלמו על מקבל סהתתיי13ת
 דטטר" מופר"

h~h 
 כמו הימר, הסכל נגד h'oכסההתמייכות

 כגלים"
 ויפמיטוס כדוקך מכתבו כדעת סחין כתפחי רעל

 וימות נכסיו כל פיתן 6דס לך ס"ין וכו', מלוטה מתגם גמורה מתגה טכתכ מברתת מטר כמו 16ערומים,
 סהתנו מחר למדינה ממדיגה י51י"נה סל" כמו כן, ps(, מפורם תגחי נגד סו" כמטר כמהלצון 16כרעם,
 למון "ין "ס ח3ל דטטר", למופרת h~h כן כתכ סל" הפרימה כתכ ם"ז למקומו, סי51י"גהכמפורם
 כקר ש"ת עי' כן, לכתוכ סרגילין לע"פ קובע הפטר למון היסר, הסכל תת "1 מפורס תנחי סותרממטר
 כד סי' פייסמיס

 מהור"
 1לפי"1 קכת סי' מ"ג מהרם"ס ומ"ת 62, עמ' ה גרך וכמד"ר ס סי' מספט כעזר

 ק5ס(. עמ' ( כרך ירוטליס כפס"ד h"w~5c דומכ הגרם"מ ידידי מכתב לתירון קריך"ין

 הטכות על ויתור סעיף נכלל העוכדיס "ת מחכרה טהמתימס סתדס סעכודס סכחו(ס דידן 3גידוןוה"ה
 הסכם 16 סיטר הסכל חת טגוגד סעיף זה "ין העו3דיס, %ל "חיד גוסם זה מסיה "ע"פ סוגות,סכר
 זו ועכטיו "מר, מס תמת היתה כטהתכרה היה מוגות סטכות o5c5 מהתחייכו וזמה לו מקרסמפורם
 כגין תביעות לעוכר וקין וקוכע, מכריע סחוזס לטון %1ן להיפך(, הסכס הים לonbt 6 חרטהמכרה
 כן. ם)פני כמניס לו ם1למ1 מל" מכר הטבות 6וסכר

 זה מגס יתכן עכודתו, כתקופת סעוכד מל חסכון זס ס"ס (ה, חוכ מל כסגדרס תלוי ספי15ייס, חו3ולענין
 מיה זל" הפיטורין, לצחר רק הו" החיוב מזמן י"ל נוספת, ממכורת סו" הגדר "ס "כל מלו, כמחילהכלול
 הדין. ממורת לפנים 16 הדין מן 6ו המעביד 6ת לחייב ים זה מהענין ונרצה מלו. כמתילהכלול
 Sih ע13דה למקוס ע13דה ממקוס שעכר ע31ד נחמר: 1)3( סעיף סתמכ"ג-1963 פיטורים פי15'י שמוקד.
 הקודם מהמעביד פיטורים פי15יי לקבל h~f' סנוכמי, סע13דס כמקוס המעכידיס תתחלפו מעכיר"ותו
 ורקקה המעכידיס. חילופי כיוס העוכר פוטר כקילו סקודס סעכודס כמקוס "ו IS5h עכודתו תקופת3עד

ש'"
 כפיטוריס, לר"ותס "ין למעכיר ממעביד המפעל העכרת מעלס 175162

 חייב המעניד 6ין וממיל"
 ס"ין תם"ף3-105 דמ"ע ~oh עדודה, מקוס כ"1ת1 המנה) התחלף חס 6ך פיטוריס. כפיסיי זסכמקרה
 פי15יי כעתיד, יפטרו חס הסני, מסמעכיד לתבוע הע31ד "ל 13כ6ותו לפגוע כדי המעכידיסכמילופי
 Ohlll הראשון המעניד "5ל סעכד הזמן פרק כולל ענודה, מקוס כצותו עכודתו מגות כל כגיןפיטוריס

 745(. עמ' כ כרך ימר"ל, כן עכודה","דיני

 חייכ , לפי15ייס hlft' כפיטורין כדיגה , עמו החוזה הפרת בגלל מעלמו סעיבד  מתפטר )נסוף "ס"מנס
 56ל מעבד מזמן עטר כולל מתכרס, עכר כסס המניס כל עכור פיטוריו פי15יי 6ת האחרוןהמעביד
 וכנ"ל. הרונסון,המנהל

 נמ5"
 מהרי כטעות, סו" הר"טון המעכיד כלפי זה כתיק סתכיעה מכתכ

 הרונסון. ול" הפיטורין, כפיתויי - חייכ "ס - תחייג הו" הקמרוןהמעכיד

hSh16 גכסיס, להנותרו ול" הקודמת החכרה סל רגל פמיטת כגלל געשה התכרס מס סיגיי החס כרור ל" דידן משנידון ~l),cc להתתייכותה, ערכיס סימנה החכרס נכסי 1"1 "חרות מסיכות גססה המס 
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 ירושלים - דיןפסקירמד

 hPp. עמ' ח"3 ליעקב מרפטיךעי'
 לס ים 6ס כע"מ מכרס סתתיי13ת )על 6 ס"ק קיז סי' מטפט מסער רד עמ' 3 כרך יר1סליס פס"ד עי'ה.

 עי' טיסי, 53ופן מתמייכיס "יגס סמ3רס ומנמלי מטף, טעכוד כל6 ;כמיס סעכון טלין כיון מחייכתזקף
 61ילך(. 322 עמ' 1 כרךפד"ר

 לוין. דובאברהם

ב

 לדיוןשאלה

 בטעות. מחילה שזו או מחילה, הוי הפיצויים על המחילההאם

תשובה

 לו יס 6מר רoh)th 3 על' לך hc'1 ע"מ לחכירו ס6ומר היתמר 6: ג6 ככ"מ ס61 כטעות מחילה דיןמקוו
עליו

~h)th 
 דתגי6 יסורס, כר' ד6מר 1סמ61ל כר"מ ד6מר ר3 לימה oh)th. עליו לו 6ין 6מר 1"מו6ל

 דהרי כטל, ותגפו מקודסת (1 סרי ועוגם כסות 1ha על' לך טפן ע"מ לי מקודמת 6ת סרי להמסס16מר
 ל6 כקן עד יסודס, לר' 6פי4 ד6מרי 6נ6 ר3 לך 6מר קייס. תג16 סכממון 3דכר שמר יסודם ר'ר"מ,
 oh)1h, ד6יכ6 ידע מי ופרס"י דממיל. ידע מי סכ6 36ל מחלם, וק6 דידעס 6ל6 סתם יסודס ר'קלמר
 oh)h. כו דלין סכור610
 יודע כמ6תיס לך מוכר ס6גי זס חפן ללוקם ס6מר מוכר כמפרם 6כל כסתם כדש כ: כגמ' פס 6ית5עוד
 זס חפן למוכר ס"מר ל1קמ וכן oh)th, עליו לו 6ין nh)th עלי לך סטין ע"מ מגס, 6ל6 טוס סוייגו6ג'
 מ3ו6ר 6וג5ס. עליו לו 6ין ohsth, עלי לך סכין ע"מ מ"תיס olet 13 6גי יודע כמגס ממך )וקחסרגי
 3(ס סיס לו הידוע ס6ף מפרסד6ס

~h)th 
 כוס יס 6ס יודע קינו "ס ורק מתילם, (1 סרי זס, על מוחל מ"מ

~h)th
 מחילם. סוי ל" כטעות דמחילס כ(ס סדין ל6 16

O)Otויפילו 6ך ל6, 16 לו מייכ תכירו ס6ס יודע 6יגו סעכטיו סמומל כמקומר סדין מס לעיין יס eh 
 מיוכ סיס לו ברור קינו סעס onth3c מכיון די"ל ל6, 16 מחילס סוי ס6ס מוחל, סו6 מ"מ לו מייכמכירו
 ממילם. סמםל16
 כין טגויס כמחקקת זס טדכר ורזייתי 1("ל: סר6טוגיס, 3ס דנחלקו 1 סי' סותפות 3ממג"5 3(סוכתה

 ויפריך ססי6 ג3י סכתנו מתילס[ ןד6יגו מוכתף סכי הכותב כרייפ סחוסי סמדכרי ד6יכר6 ג"ג,סר6סוגיס
 יס 15ג5ס עלי לך טלין ע"מ ר3 וס6מר קייס תג16 ר3 וספר 1פרכיגן כרסכ"ג מלכס ד6מר לר3תלמודך

 קסתו טתמות ידע ל6 דס"נ 1תיר15 דמתיל, ידע דל6 סתס סטני פריך מ6י 3תוס' וסקסו 6וג6ס, עליולו
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רמהממתות

 ליה כרירך דל6 כיון 6עפ"כ ירמנה ל6 קודס tnch תמות ohc 61מר נתר05 ט(D"Phc 0 סרי ע"כ.קורס.
 מס ("ל סריטכ"6 6כל כגידייד, ללמוד ים כן וכמו ממילה, מחילתו 6ין קודס 6י0י מתמות סעת6הסיך

 כסתם 6)6 כן קמרו מל6 יממיל, ידע דל6 ליה קרינך ל6 כה"ג דבל וכתכ התוס' דברי על מולקכמידותיו
 מחל ו6פ"ה מכיח, ומיתה 1nch 6ת לירם רמוי היהיה ידע ככר (ה 6כל ob)th מוס בו ס6'ן סחומכמקח
 סו6 דוקק דכ6וג6ה ריכ"ס ממוס כמידומיו הכיק ז"ל כ5ל6ל מהר"ר הרם וגס דבריו. tbb קייס,ותנ16

 ונוו תלין כדיקני כדיקגb 6(b דסכר כל) nh)tb כו מקין סכור מ0ו6 מפני היינו דמחיל ידע ל6ד6מרינן
 עכ"ל. דיהיכג6.כמה
 וז"ל: רעם, סי' מ"כ  כטוית ירסכ"י יכייכ פתילי, רכילת  יתוש  כרימת כריכיית  כרעת עוד ססו0ני6
 מחיל, מ5י ל, ידע דל6 דכ) כטלס, מחילהו לו, מי" ונמ65 יותר כידו לו מקין וסכור כלל (D)h ל616פילו
 לגוס ודלק מגוי כד% לך מוחל סריגי )1 כותב מהל ולע"פ דוכתי. וכטלר וככתרך נמ5יע6וכדליתך
 6גי יודע קונס ~olc מל6 מר15ג1 סי6מר עד כלוס כדכריו 6ין לכתוב, מטרות טופסי כותשי סגסגוכדרך
 ס1ה tbc(1 כו 6ני יודע כמ6תיס לך מוכר ט6גי ז0 חפן ללוקח ם6מר מוכר וכדתגי6 'ותר, כידך ליסים
 ממך לוקח hc(, (ה חפן )מיכר ס6מר )וקם וכן th(oh, עליי )ו 6ין 16;06, עמ' )ך סמן ע"מ מגס6)6
 מדבריו ומדייק obith, עליו לו 6ין 6ונ06, עמ' לך מקין ע"מ מ6תיס מוס מסוק כו 6ני יודעכמנת
 לו, מחול הו6 הרי מזה יותר כידו לו סים ימ65 סמ65 6ס 1S'Dhc סיס זס סל סכלכו ס6ע"פ ססכמחגיך
 הת81ס', כדעת כוה לפסוק סכתכ קג סי' מ"6 מ0רי"ט מסוית 0כי6 וכן ממילת. מחילתו 6ין6עפ"כ
 ק1דס 6טתו מתמות ידע ל6 נמי דהתס ותירקו ומחיל, ידע דל6 החס ט6ני פריך מ6י התוס' והק"ות"ל:
 שעה כ6ות0 כרכר 1גתר15 יירסנ0, % כחייו הי6 תמות ם6ס 6ל6 התנקי סיס ל6 ודקי ו0תס hlo,מימות
 6ינ0 לו כרור היה bSt וכל כמייו, סי6 סתמות לו ברור 0יה ט)6 לפי דבריו ~ט) יס ו6עפ"כ מלס""כ"כ
 ע"כ. "לס. כלב נתר15 טעה טכ6ותה לע"פמחילה
 מדכרי והכיף כז0, הפוסקים דעות והכיף כזה להפריך יח 6ות כ סי' דייגים דיני חו"מ כינס כקמריועי'

 ד6יג0 הג(' 0רסכ"6 כדעת ס") הו6 שגס סד, סער ככעה"ת הוכלו הרמכ"ס, על כהסגותהרמכ"ן
מתילם.
 יכ, סי' סוף 0רעק"6 כמי' וכן ככנס"ג סהוכ16 מפלגו הרמית מדכרי יותר גדו) מידום סכיך ססועוד
 לו מייכ מחכירו כשיודע 61ף ממילה, (1 6ין 61ל"כ מפורם, הסך טיהיה דוקק דקריך 0רטכ"6 כדעתדס"ל
 עיי"ס. ספוסקיס, מחלוקת כוה דים כתב 6כן ממילה. הוי ל6 מפורס קינו 6סיותר

 מנתכרר 6ף כייתר לו דחייכ 'דעו ל6 דסני0ס סיכך לדינך ומ"מ וז"ל: כינס כקמרי סס כתכ1)0לכ0
 וגס 0ריטכ"6 מדכרי וכמכופר מידו, מ51י6ין 6'ן וכך כך מכוס מפרם 6יגו 6ס 6ך כיותר, לו מחייכלמ"כ

 קיס לומר יכו) 6יגו 6ס לדיגך 5"ע ג"כ יותר כידו לו סיס יודע תכירו 6ס 61ף כז0, דמודס י"ל0רטכ"6
 ע"כ. והרמכ"ן. הריטכ"6 דעת סכן דייל וגס סמחנ"6, ממקדד וכמולי,

 ל6 מכל) יתכן מהר' פי15ייס גס מכולל כרור קינו כלל מהרי הזכויות, על ממוותר כסמתס כניד"דלפי"(
 ספי15ייס סכידוע סיכות, כיו"כ ועוד תפסיד מהמכרה וכן 16ת1, יפטרו סל6 שיתכן כיון פ'15ייס לויהיו
 6ס ידע מל6 כיון מחילה ם6ינ0 לדון ים הזכויות כל על מוותר מ610 מחתם כמעה 6"כ כרור, דבר6י:1
 סמ5דד כפי לי קיס לטעון סיכול כיון מיניה מפקיגן לDDn 6 ו6ס כינה, הקמרי סכתכ וכפי פ'15ייס,יהיו
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 ,רושלים - דיןפסקירמי

 מחילה. זו 6ין ברור ד3ר סוייגו כיון מ"מ סלם, כלב זה היה טעה 163תס 06 ד6ףהמחגיך
 %קורה וכניד"ד, תפס, ל6 עדיין 06 כמגס מומ,ק, דסolcn 61 מיניה מפקיגן ל6 תפס 6ס דוקך זהמיהו
 סמוח,ק. מין לס51י66ין
 6 סעי' סל6 סי' הרעקיי6 מסייכ עפ"י וזה ממס, תפס hic כעוד גס מוחזק ליקרי דספועל כזה גר6ס6כן
 להעריב וסלף להטכיס סל6 בנהגו מקוס ולהעריב להסכים 61"ל הפועלים 6ת הסוכר ססו"ע: דכריעל
 הכחסה י0 ו6ס סרעקי'6: וכתב מסכרן. נסעה כן התגה סל6 כיון סכרן su הוסיף 6פי)1 %ופן יכול5ינ1

 כיון מותיק סהו6 6ף גלמן הכע"כ 6ין מכחיש והפועל ולהעריכ לססכיס 6מר דהכעה"ככיניהס
 סכתם ממה דר6ייתי ופייט ע"כ. מסה. 1פ;י כ5ן ירוס)מי עי' טל, סי' דלעיל כההי6 המנהג, נגדדטעגתו
 המליס, לו ליתן hSb התנה סל5 טען ססדס ובעל החקי סיטול טהתנה הקריס טען ס: סעי' סל סי'3סו"ע
 מוחזק, ליקרי )6 המדיגה מנהג נגד מטוען סמי הרעק"6 מזה ומוכיח ע"כ. המדינה. מנהג 6חרהולכין
 5ת מבטל המנסג h"r הו"עיס רב 6מר וכו' הפועלין 6ת הסוכר ה"6: פ"1 נ"מ מהירוס)מי )זהורטייתו
 טכתכ מה עפ"י הכופה ולפעג"ד מזו. חון ר6יה h'3ob עליו מחתירו סמו5י6 כ) קימי רכי 6מרסהלכס,
 ורוכך עדים, והייט ר5יה בעינן ממין ד)הו5'6 הר31 5מר בממון הו)כין 5ין דלכך טיט סי' תה"ד3"1"ת
 הרמכ"ן ממ"כ )פי וגס סגי, ורוב רציה כעי ל6 מנהג ד)עגין מזו, חון 6מר ולוה עיי"ס, הי6, רציה)16

 סהו6 ממנהג 6"כ הרוב, 6חר דהו%ין ממוחל מודם וטבע כחיוב htoc דרור דמסכלי רוכך גביכמלחמות
 ע"כ. סגי. ור1כ רציה גריך 6יןכטבע
 ו6זלינן כוס, מוותרים 6ין ה6דס כני סרוב דניס 6גו מגהג טה61 מקוס דככל )גידעו ללמוד יםומדבריו
 וצין הרוכ, עפ"י כזה לדון יס מגהג 0ה51 פיטורין כפילויי סכן, וכיון המוחזק, 6מר 1ל5 הרוב 6תרכוה

 ל6ו or על הממילה %ן כא' ידועים הפי5וייס טלין וכיון מוח,ק, 6' ליקרי 6"כ הממעיה, כ,ה6ומריס
 הפי15ייס. לו לפלס כ' וחייב מחילה,סמם

 אייכלר.מרדכי
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