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 1623-שע מס'ת'"ממועת

 הדיוןנוודא

 העורך, הכוונת לפי יחודי, מדור כבעל חדשי בשכר וחצי שנה אצלו עבד שכ' טוען א'עתון
 מתחרה, כעתון לעבוד עובר שב' ששמע טוען א' עתון עבודתו. את שעוזב לפתע הודיעוכיום
 עבודתו כדי תוך שהשיג בחומרים שימוש לעשות שלא מניעה בצו עליו לאסור מבקשוע"כ
 עד א' בעתון שעבד עבודה באותה מתחרה בעתון לעבוד ולא א', עתון רשות בלי א'בעתון
 בזמנו. לכך הסכים ב' שגם משום חדשים, 6 של צינון תקופתלאחר

 מניעה לצוהחלטה

 א', בעתון עבודה כדי תוך שהשיג בחומרים שימוש לעשות ב' על ואסר גענה'לבקשה הדיןבית
 תורה. בדין לבירור עד מתחרה בעתון לעבוד להתחילולא

 הייזלר אהרן מרדכי)-1 אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 בעה"ב. של הן האם העובד של יצירותא.

 העובד. בהסכמת צינון" ותקופתב.



 ירושלים - דיןפסקיב

תשובה

 מל5כס עמי עטם כעס"נ S~bt פועל לפיכך 610 נעה"3 כיד דידו פועל ט6גי ר"ג 6מר 6 י נ"מ נגמ'א.
 והוי ס'(כה, הזכותיס 3כל ידו 6ת דמסכיר h'"o פייט סכירות 53וייט ו3י6ר בעה"נ. טל מ5י5תוסיום,
 בטס ד סי' גיטין סגרס"ס 3מידוטי וכתב לפירותיו. כדקל ולמניחותיו, ידיו למעטה ידו הקנהכחילו
 סיס ס6ס כמו ל3עה"כ הפועל סל ומליחתו ידיו, מעסי לענין מפועל כגוף זכות O)p דכעה"כהגר"מ
 סידים טורם ע"י סכ5 ס3מ כין לחלק דיט הגרט"ט והקטם לכעסיה. טייך טסכלי כלי 6יזסממ5י6
 oh~ln 36ל סידיס, מטף ממט  יוt)'hC  55 לע"פ דקל לפירות ק5ת דדמי6 לבעה"נ, דמייךותנועתן
 סחדס מכמת ע"י ~bs דבר על דגס נחמר Dh ד6ף כמונן, זה טייך ל6 סקנס וכוונת דעת ע"ימנקנית
 בכלי גס סוכה מטוס ממט3ומיו, ע"י ט63 ד3ר לגרי 3ו נזוכה הפועל, סל בגופו 3עה"3 (כותסייך

 כלי הפועל סמלים oh דרק 3מ5יחס, סייך ל6 זה כל ידיהן, על סימניך 3מה לזכות ספועל טלהממטרה
 % טמכר כיון ומסו"ה סדרר, לממ5י5 סייך מליחותו ח( מרט ד3ר סו6 טסו6 כמו דהכלי מכמתו, ע"יומפן
 r~11Po טל הו6 לעולס OtO הדבר כס63 מיד rh כעולס הזה הדבר המליחו 6טר 61כריו טפו סייגומכמתו
 נעס"נ, נו סיזכס מס מדם דגר סוס נעולם גט6ר % 16 לעלמו לזכות הפועל כיוון oh כמליטה6נל
 qb ל3עהיי3 טייכת הקנין דסי3ת מטוס ה51 ל3עס"3 ספועל nbtinc דהטעס פיז ט"( יטר כסעריותירן
eh3קפג סי' למו"מ 33י16ר הגריך סכין וסכן לעלמו, הפועל מס p"D ר' 3טיעורי ו3י6ר בליקוט. ה 

 וממי% זו, זכיס 3סי3ת (וכה ו3עה"3 כמ5י6ה, לזכות טר6וי לפועל זכים סיכת  י51ריס כפליקסמכית וכוונתי ספועל סל  מסנין דמעסס כמליקות, ספישל טל  זכיתי  נסיכת ,וכה ס3עה"נ ק; 15ת לנ"מסמ61)
 S"OPJS ים 3ו, חזר טל" (מן רכל 6 י %ף כ סי' ליקוטיס חו"מ hrriln ועיי עיי"ט. קליו. הזכיסמיילל
 ט%. עמ' מ כרך ירוטליס DD"1 ועיי כפועל.קנין
 סי5ירות כסכ16 מיד 5', כעתון מכירותו כתקופת העודד טי5ר ספרותיות כיקירות סה"ס לפ'"(וכרלה
 סגרט"ט. ססס3יר וכמו מכמתו, 5ה לעתון מכר סהעו3ד כיון מעתון, 3סס זכה)עולס
 לעסוק ספועל יוכל טל6 הסכירות שמן 3עה"3 התגס Dh1 טס מ כרך ירוטליס פס"ד עי'ב.

~nlhs התנקי קותו, טיע(וכ "חרי מסויימת תקופהע13דה ,Dttp כעס"כ ח5ל 3ע3ודס מיוחדת חכמה היחס ו6ס 
 3עס"3, מ5ד תגלי 3לי גס סר5טון 6ת טיע(וכ קמרי חכמם כחותה לעסוק לפועל ט5סור יתכןהרקבון

 767(. עמ' 3 כרך יטרלל, 3ן ע3ודס" "דיגי רקס )ולהבדיל,עייפי

 מייד הים, כך 6כן ו6ס מלכתמילה, ס5יגון תקופת סל לתנכי סעו3ד המכיס סת31ע לטענת דירןשנידון
 טססכיס. מסלקיים




