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 הדיוןנושא

 השכר "aw לו השיב וב' שכר העלאת תבע א'  שביס. 7 במשך קבועה בעבודה ב' אצל עבדא'
 א' תובע כעת עוזב". אני כך "אם השיב וא' במקומך", אחר מישהו למצוא אוכל לך, מתאיםלא

 זה את כתב שלא אע"פ כפיטורין, נחשב המעביד של זה דיבור שלטענתו משום פיטוריןפיצויי
 שדיבור משיב ב' כתב. בלי בע"פ בהסכמה היתה אצלו שלו העבודה תחילת שגם כיוןבכתב,

 ולכן מרצונו, התפטר הוא אלא פיטורין, לשון אינו שכר תוספת לתביעת כתשובה לו שאמרזה
 שדרשה בעבודה הכבדה בגלל היה שדרש השכר שתוספת א' טוען פיצויים. לו מגיעיםלא

 ב' משיב כפיטורין. כמוהו בדין, לו המגיזן לתשלום זה וסירוב קבודה, שעות יותרממנו
 תוספת לו מגיעה היתה לא ולכן לעבוד, שהתחיל מאז השתנו לא מהעובד העבודהשדרישות

 גם שאז עבודה, תגאי הרעת בגלל זה היה מ"מ עצמית, כהתפטרות דינה אם שגם א' טועןשכר.
 נשנה שלו שהעבודה א' אומר עבודה תנאי להרעת כדוגמה כפ.טורין. דינה עצמיתהתפטרות
 מכחיש. המעביד המעביד. בגלל קשה יותר נעשתההאחרונה

 הבראה לשלם חייב אינו החוק שלפי משיב וא' עבודתו, שנות כל עבור הבראה א' תובעעוד
 שתבע טוען א' "התיישנות". בגין האחרונות השנתיים עבור רק אלא קודמות שניםעבור

 על בעבר אותו תבע שב' מכחיש א' זכותו. את הפסיד לא לכן קיבל ולא השנים כלהבראה
 לעובד ששילם טוען הוא ועוד הפסיד, קיבל שלא כיון תבע אם שגם טוען הוא ועודהבראה,
 הבראה. במקום וזה עבד, שלא למרות ואוגוסט יולי החופש חדשיעבור
 בקרוב. אותו שישלם ומצהיר בחוב מודה וב' שנים, כמה עבור שכר הצמדת חוב א' תובעעוד

 את יסיר שא' )כדי בדין יחוייב אם חובו תשלום להבטחת סכום ללא צ'ק ב' הפקיד הדיוןלפני
 מביהמ"ש(.תביעתו
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 פשרה של דיןפסק

 לשלם ב' על האחרות, התביעות על שבועה עסק ויש השכר, הצמדת בחוב מודה שב'לאחר
 מסויים. סךלא'

 קניג יהושע דוד)-( יגר שמואל)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 - חובו על צ'ק והפקיד - מהן באחת מודה והנתבע סיבות, מכמה עובד של שכר תובעא.
 במקצת. כמודה דינו האם באחרות,וכופר

 פיטורין. לשוןב.

 פה. כעל פיטוריןג.

 עבודה. תנאי כהרעת דינו האם וכו', שכר הצמדת של מצטבר חובד.

 בתביעה. התיישנותה.

תשובה

 עכור וססגיס יוקר, תוספת ע13ר ס6מד סעיפים, מכמס מורכזת סיתם דירן בנידון ססתניעס ניוןא.
 כמורס דינו ס6ס לדון ים כלמרות, כתביעות וכופר סר6טוגס כתביעת מודם וסגתכע 1פ'15ייס,סכר6ס
 מודס סו6 ממן 6מת מעל נפרדות, תביעות כמס סיתס כקילו סתכיעס 6ת סזגיס 16 סתכיעס,כמקלת
 סכל. ככופר ודיגי כופר, סו6 ס6מרתועל
 6כל מעולס, ממך לויתי ול6 למד"ס סלו6ס, 56לך לי יט מגס סי"ד: פ"ג ונטען טוען סרמ3"ס פסקומגס

 טענו מסרי ויסולע, כמקלת מודס טוס רכותי סורו וכיו"כ, ג,ק מסוס 16 פקדון כידי לך יט דינרממיסים
 DttD 16 פקז1ן מטוס 16 כלוקס מטוס לו גתמייכ לי ומס , ממיטים לו מייד טסם וסודם מ6ס )ו חייבססו6

 סקרון ומגס מלוס מגס טענו ס6ס 631 מורס ולגי כתב: טס כסטטת וסר6כ"ד נוטס. דעתי ולשנזק,
 ר6יס כידי ויט מן, טעג1ת סחי ופקדון ססל61ס סטעגס כמקלע מודס ,ס 6ין כלחד וכפר כלמדוסודס
 מדעת סרסכ"6 תלמידי כטס ס ממודם פמ סי' מו"מ סכ"' וכתב ע"כ. סוד6ס. מקטת כ"ס סטין וס"סע"ז,

 ועיי"ט סטעגס, מקלת סוד6ס כ6ן וקין סן, חלוקות תכיעות כמתי טוס דיגם טלין מכיוןסר36"ד
 סר6כ"ד. על כוס מולקססרמכ"ן



 גממתות

 מהרי %, 16 "כזעה סיפוך כוס מייך oho כ,ס וגפ"מ סר6טוגיס. כממלוקת תלויה Of5 מססלכסגמ65
 מבועה, מיפך כינייסו 6יכח דרכגן )מכועס ד6וריית6 טכועס כין חיכ" מ6י 6 מ6 טבועות כגמ'קמרו

 פ'" טו"נ סרמכיי0 יכ"פ  מפכינן.  כדרבנן טכיעס  מפכינן ל6כ67וריית6
 וכתכ יtDD ,5' פו סי' וסילע ס"ו

 חיטתכע גבחי )ך דחית ק6מרת קוסעח 6י מידי, ולח גכ"י לך לית קנת olcn S"h7 6 פה כתוכיתהרידף
 דכד6ורייתח דטעמ6 מס מכועות סר"ן וכתב פקע. ל6 61' וטקיל מ"תכע )מימק) נעי 6י הי%ך1טקול,
 סוי טכועס עליו ממוטל דמכיון מרוכה, הגתכע היוכ דכדחוריית6 מסוס סייגו מפכיגן ודרכנן מפכיגן)6

 דרבנן כמכועס מט6"כ התושע, על 6ותס טיספוך סימנו כ) ל16 ומעתה )יטבע, 16 למלם 16 גמורמחוייכ
 תמפט סי' טכועות סוף מרדכי כמגהות חמנש ע"כ. וכוי. לנכסי גמתיגן )6 דה6 כך כ) עליו סמיוכם6ין
 וכן כידו קבלה וכן דאורייתא מכועס סגתכע כטמספך פסרס )עטות דיט מקורכיל סריי כמסכתכ

המגסיו.
 ה,רס ה6ס ~זן יט להיטבע, ר51ס קינו והתוכע סתוכע ע) המכועס סגתכע טסיפך דרכגןוכסכועה
 כעיטור מפור"יס והדכריס ממכיס. סתוכע 6ין אפיי לתובע ה"כועס להפך סיכו) 6ו לנתבעטכועס
 דיגו כעל לה"כיע סנתכע טר5ס 16 ר51יס כמניסם מפכיגן דרכגן דכטכועס "פגי כן ריש כ"ס ו5סמלוה
 6פכיגן. ל6 )'תן ולח למעביטי  סנתכע ר5ה 1ל6 וליטול )'טבע התוכע ר5ס 6כל עליו, טתוכע מס )1וחיתן

מפור"
 ר5ס ל6 06 המוכע ע) הככועס לספך לכד סגתכע ר5ס חס ס"ה bih רו5יס כסגיסס דוקק דל16

 ומקיל, מטתכע למימק) כעי 6' דכתכ הנ"ל כרי"ף מטמע וכן  תתייכתי. יננכם  (1UD לסטכע,התוכע
 ח"5 סכועות כמספיי  nh(o  סנתכע. ס) היונו פקע )הטבע ראה הת31ע 6ין ס6ס כלומר up9. )חו6י
  שרין כעלי טוי  מרלון bSh סיסת  ככיפת  משירין  ילין  o')lnlpo מסלת  ר5מרי כתב סיטת טכיעתסער
 סתוכע על סמכועס להפך סגתכע ר5ה  ב"ס נמלי שנתבע.  מרלון ייסח רטכיעת  וכי' ,מרי  ימס!תמיכי',

 ל6. יי סתיכע על  סיכיעס נתהפכס bh ר6סוניס כמהדוקת תלוי סדכר רס"ג לדעת ר5ה, ל6וסתוכע

 ססכועס  olrn  06  לסטכעי ר51ה 6ימ יסתיכע סתיכע על ססכועס  מפך טסגמכע  דידן  ביידיןלפיר
 כ. הנ"ל. טבועות כמספטי רס"ב ססכי6 כממלוקת 6.  ר6סוגיס. מתלייית ככמס תלוי  כרכרלנתבע,

 לותו דניס כלהרת וכפר 6מת נתכיעה סודה eh וסר6כ"ד סרמכ"סכממלוקת
~Vlnb 

 חס ג. כמקלת.
 פפ"ר ועיי  מסויים  כסכים  שנתבע ,ת ילתייכ orJ לפטר יט ע"כ  ככועס. היפוך יט כמקלתכמודס
 רג. עמ' ת  כרךיריטלי0
 כמסודה ס6ס לדון וים כדין, טימוייכ למקרס פתומ 5'ק  פרין בכית סנתבע ספסיר  דירן  טכנירון5ל,
 כתטלוס דינו 6ין ספק )סוכרים אפילו לפרעון, מוכן המק מהרי כסילך, מסוכ מיוקר תוספתכמוכ
 סילך לתוכע חומר סגתכע מ"מ גס, עמ' מ כרך ירומליס פס"ד )עי' תבלוס (nh~lo רק חל6כמ,ומן
 ח"6 יעקב מכות כמו"ת זעי' כ,ה, כחק לגבות סתוכע יכול  oh  לרין  טיט 6ל6 לעלמך, ונכה תטלוסהורקת
 גכתכ כ6י5 וגראס  טייכר ריעותח כ6ן מים כיון 11"ל: פ,( עמ' י כרך ירום)יס כפס"ד והוכח קמטסי'
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 מסמעות טוס עליו טגכתכ מדלי מלק גייר על המתימם עדיין כ6ן 0וי 61"כ המתימת 6מר ר3 זמןהמיוכ
 עליו מלק טס דססמ"ע חף ל3, סי' התטוי הכ"מ וכ"כ כלוס, 6יגו טס וסג"מ מח סי' טוסן מעירדלדעת
 דכעי מס עליו כת3 דהוי מיגו דמטוס t"ub לדברי סמוכין ועוטה מ11ר י, ס"ק סט בסי' הט"ך הרימ"מ
 מתירק ט0יס די"ל גרוע סיט סוי רזה נלע"ד ועוד עיי"ט. ממון, ל0ו5י6 מיגו דמוי המתום לחייםחין

 ומן סגמתס 6מר נפל מחמר ולעולס ו0כת3 הדיו הטתגות מפגי כרכר שרביטו יהיה דלוחי עליולכתום
 פינס מטכם דלמ6 כח דף דכתוכות משגמי ,0 לדין ר6יה 1"ל 0ג16ן הניו 3סס מס הט"ך כתב ועודמס,
 מה עליו לכתוב רריך 1hnh מלק מתימה על לטלס מייד טיהר סיד ו6י דמעי מה עליו וכתב מעלידל6

 וים h)trnp לh)tfn oth~l 6 דג3ר6 6ף ה""ך. עכ"ל דכעי. מס לתבוע יכול ג"כ עליו כת3 3ל6 סל6דכעי
 ג"כ סו6 זס וכ"כ דמעי מס עליו דכתכ דגיגו מה"ט ג"כ ה61 חלק במתימה דגו3ין 60 ד63מת)דחות
 יכול 0יה סל6 מודיס הכל היו ודחי דמגילת6 לסיפק למתום מותר הים eh דודניי ועוד סט"ס.כוונת
 כן, מ65 וה61 חתמתי ט6ני כן לטעון יכול היס והגתכע כך למתוס טנהגו כיון מלק כחתימסלתבוע
 יכו) 5"כ דגעי מס עליו דכתה מטעם דמגי)תח 5ריטoh 6 כי ימתוס "ל6 מכמיס "תקנו טכסיומסד"כ
 שיטעון מה וה6מיגו uslno5 מייד סהיס לח oh עלמו 6ת ומתם עכר 5יך ד6ל"כ ממלק כמתימתולתכעו
 לומר יכול כי דירן כנידון 6ו מלק שמתימם מומזק מיד (h'lto טלין ג"ש הנידון כעיקר מ"מ 1ד1"ק.עליו,
 זס וכל מדיגס. תיקוני עפ"י בו לגבוה 1AO)t כמקוס רק סג"מ וכדעת עכ"פ פוסקיס כהני ליקים

 סמיו3 כתיבת קודם מה זמן טגכת3 סנתיי"ן מממת 3מתימס טגסתנה סריגות למוט ברורכטהדכר
 סוויפ דיו מיני כל סחין סמ15י דכר hlo1 עלמו הדיו 0טתנות מממת לתלות לפטר 6ס 36למלמעלה
 כדכר ערמם מסם טיט h)1nth לדיין גרפס 06 ומ"מ כג6מגות. מקוייס סו6 6ס לפסול 6ין ודקיכמרקה

 סי' מו"מ 3סו"ע UtCD כמ3ו6ר מדינך שכועס מייד סלינו 6ף ר6ו3ן 6ת ממורס סילועה להטמיע יכולזה
 ע"כ. יעקב. הק' כגיל.סו

 על מתום מיה ד6ס וסבר סט3וייי על שחלק ט p"D סט סי' התומיס דברי 30י6 ס ס"ק מם סי'1כק15ס"מ
 יודע קיני מטען ממתן ר6יס וה3י6 ומועיל, מסני מכוס, המלוס עליו הוסיף לבי"ד 630 וקורס מלקסטר
 כתרף מהדורך nrrlcl כו, סי' הלוקה 3יג0 קמרי דעת )וכן "ס טכתו3 זה )כל דה6מין ז6מרינן כתורמה
 ונתמיינו ומתס nhol'1 ס3תוכו וסמור הסטר כת3 כ3ר דסתס סרטיה דמה וכק15סיימ עד(, ס"ח"3

 מס סי' יסמק גמל ועי' תמילה. הסטר כת3 דל6 כיון 3מתימ0 כלל מיום ליכד כ6ן 36ל ידו,כמתימת
 דדינה. ספיקה הוידלהלכה

 רק לתוקף גכגסיס עוכר פיטורי המדינם מגוג סלפי סלט ועמ' רגד עמ' מ כרך ירוטליס פס"ד ע"ב.
 יעקש 0רכ עו"ד ע"י לכיס"ד טנמסרס מספטית מוו'יד עפ"י וכך מפוטר" 'onhr כמעמיד לו 6מר6ס

 סכרו. 6ת לעומד לטלס ממעכיו מייכ rh ועדויגרוט(,

 מ"6 0רטnrrlcs1 6"3 סמו סי' 3"מ שמרדכי כע"פ: פיטורין לענין קע6 עמ' י3 כרך ירוטליס פס"ד עי'ג.



הממתות

 מלמד על וסיקלת ע((: סי' פר6ג )דפוס מסר"ס תטוכת סכיניו מז, ס"ק טלג סי' 31ס"ך תתעגסי'
 לעכבו ורקס כעס"כ כו חזר 101כ ממלמד וגתר5ס 3ך, מפן קיני מעמדי לך כעס"כ 61"ל ללמדטסתמיל
 , כעלמך כ6מירס טיעכויו גממי ד% גריס , יותר לך ללמד רוחה סיגי סטיעכוד לי ממלת 6מרוממלמד
 פועל דמדמי זס כנידון ס"ס כעלמך, כ"מירס לגפמיס 5trh דל6 6 ט( כקדוטין ד6מרו עכרי מעכרור6יס
 כן פסק טסמסרייס ג סי' יו"ד מסרי"ט nrrlet פח סי' ח"5 סרדכ"( שו"ת )ועי' ע"כ ח. י דכיימ כפיקלע"ע
 כמו"ת וכ"כ פועל(. ככל דס"ס כתב מס כס"ך 6כל פועל, ככל 1ל6 ס6כד, ד3ר דהוי דס"ל כמלמדדוקק
 ככתיכם 6כל מועיל, קינו כע"פ דדוק6 קיט סי' nrrtn מסרמד"ס כמו"ת וכתב רכס. סי' 3hrבנימין
 פס SUS גרעונו על טמתל דרכ ע"ע לענין hnih, ד"ס כ ע ויבמות דל6, ד"ס 6 5ט כ"מ תוס' ועי'מסני.
 י51" 61ין סמרור גט שחריך זס לענין לו קנוי דגופו כיון מחול גרעוגו6ין

 כעלמך. כ6מירס

 6ס ס6כד, דבר דמוי סחומריס לדעת הפילו כמלמד דחפיך וס"ל סמסר"ס על חולק מס סרדכ"ז6מנס
 כו ים tS'Dh דעלמח פועל וכ"ט עליו, לסכור ולח לכופו יכול "ינו וטוב כעלמו זכה (יל, 61"ל לעלמוסכרו
 ריס כדעת ט סעי' סגכ"י טלר סי' וכגס"ג טס, סט"ך דעת וכן סומן. גמלם כקילו סוי ויל 6"ל 06שכועס
 וגתר5ס מעמדי לך כעסייכ מנ"ל דמלמד מ סעי' טלג סי' כטו"ע סרמ"6 ופסק ח"ד. סוף נכ"טמיטריס
 6"ל 06 פועל כם6ר מיסו גער, סל סענודו למעול יכול דקינו ולעכבו, כו להזור כעסייכ יוכלממלמד,
 טניס דכפגי סס"ך וכתכ פטור. סוייגו כעם דרך "'יל הס וי"א ממילת, כל6 פטור מעמדי לך מגיסכפגי
 ועי' לסיקרון. 6ל6 מסדי היכרי דל6 ממילס, סוי בכך ומודם לכיגו כינו כך 6"ל 6ס ס"ס 6לhpll 6ל16

 מסיי. 14 ככתיכם טפילו ד3מלתר יה p"Dנתס"מ
 1"סיוס סדין, לפסק 9 סעיף 39יב ג( דכ"ע )ר6ס פיטורין מכתכ ליחן נסוג סמדינס מגסיו מלפי6ל6
 "ל לקיומס טטוען מי על רהיתית לסקטות עלול כוס מכתכ מעדר 12: עמ' 2 פרק ~כלקי ענודת"ימסי

ספיטוריס(.
 יימטנ סכרכם, דמי כמו מזק עפ"' לו ממגיע ot)cn לעונד מטלס ם6יגו מעניד 98י2599 ע"נ לפיד.

 כימר6ל" ספיטוריס "דיגי ורקס סתפטרותו. על פיטורין דין סמלת כדי עד עבודתו תגאי 6תכמרע
 86. עמ'ויסמן,

 ללוס "ומריס סקוייס, מט"מ מ51יח כססמלוס 610, כך מום גביית סדר 6: סעי' 5ח סי' כטו"ע פסקה.
,oScתפעי, 1)5 שגיס כך כל ם"סס כיון לו מחל 5ומריס 6ין תגעו ול6  טייס  כמס "סס הפילו  tS'Dbt 
 בע"ת קד: ככתובות ומקורו מורס. סחייכ Dh ידו מבתת י651 מוכו סטר 6ין tS'Dhl וכו' סגתיחםטמענו
 טס ככתושות וקמרו ככך. סססיד ל" מוכו על מיחס ול6 טניס כס טתק oh ופרנסי כסכר(ס, מל6גובס

 טסתם 1s1eh מוחלת היגס לעולס גרוטס ד: סעי' קח סי' "כסעייז שמו"ע פסק וכן כשע"מ, סריסידגרוטס
 דוקק (ס אתריו, ולפמפם לחקור לבי"ד מים ט סעי' ס6 סי' כטו"ע מרמ"א טפסק יטן וכסטר  מגיס.כמס

 מפסיד hS דירן, כגידון כמו זכויותיו, 6ת ידע סל6 ממוס תבע ל6 לדבריו 6כל כרכר, רמאותכטגר"ס



 ירושלים - דיןפתקי1

 כמס כמטך נתכעו טל6 ס5מדס מפרסי לענין 368 עמ' י כרך כפד"ר b"ir לילן סגר"מ וכזפ מוכו.6ת
טניס.
 כמוכ. "כתייסנות" כמתג קיים ל6 "לסלכםמכלן
 סיתם ל6 6' טלטעגת סרי rDSt ט% 6ו ססכר5ס 6ת כעכר תבע 6' 6ס ס5דדיס טגמלקו דירןוכנידון
 עסק כוס ים סמוק ממכמינת 6ל5 סתליעס, עס "יטן" ט)6 כיון תתוק, מכמינת גס מעולס, סתייטגותכ6ן

 מעולס. מוכו 6ת 6' מפסיד ל6 ססלכס ומכמונת ס5דדיס, כיןטכועס

 לוין. דוגאברהם

ב

 לדיוןשאלה

 על פתוח צ'ק הבעה"ב הפקיד צדדית ומסיבה פעולה, שכר על להתדיין שבאו ובעה"בפועל
 חייב. יימצא אכן אם אותו יחייב שבי"ד העתידיהחוב
 במקצת כמודה נחשב האם אחר, חוב על וכפר מסויים חוב על בעה"ב הודה הדיון כדיתוך

 על הילך כטוען נחשב בבי"ד תשלום אמצעי הפקיד שכבר מכיון דלמא או שכפר, החלקכלפי
 כשו"ע שכתב וכמו הימת, שבועת רק שכפר מה על להשבע חייב ואינו הודה, שעליוהסכום
 א. סעי' פזסי'

רנשובה

 מיד לו ליחנו כי"ר כפגי כידו מוכן לו מודם "סו6 סמק5ת יסt"hh 6 תילך גקר6 61יג1 טס: נטו"ע5'ת6
 מסיב % בו % סמודס מס על מסכון לו יתן tS'Dht 06 ל5, לך ו6תגגו ככיתי 510 סרי 6מר 6ס5כל
 מסכון כין סמי%ק וכיקור ע"כ. סילך. מסיב סטר ויפילו דס6 סילך חטיכ דמטכון ויש סם: וכרמשסילך.
 יסמוך עכטיו גס מתחילם עליו סמיכתו עיקר טניס דטטר י ס"ק ססמייע כתב ממחכר, כדעתלסטר
 בילוק ולפ' וכו'. כתמילס סמיכתו עליו סיס טל6 סטר 6ו מסכון, לו ליחן עכטיו טכ6 מסכון מסה"כעלת,
 ממכריע כשך ועי"ט סילך. קינו מממכר ולדעת כמסכון, 6ל5 כסטר דינו 6ין סנמכע טנתן כדקזס

 לכפור יכול 6יגו טעמים: כ' 6יכ6 דכטטר סכתכ סריטכ"6 מהי' טס ומכיף סילך, קינו דמסכוןכסמהכר
 יכול תכיעס סכסעת וכל כו, לכפור יכול סיס תכיעס כטעת כמסכון 5כל קרקעות, טעכוד כו ויםכו

 סו6. סילך 1% ממט ,וזי ליס יסיכ hbt%פור
 מודם טכפועל ססכוס על לכפור יכול סיס תכיעס כטעת כודויי פתומ, סו6 טס5'ק כניד"ד זו, סכרךולפי



 וממונות

 ט13עת פרק ריס סר"ן מסס3יר מס לפי וכ"ט כעסיי. נכונס גרמית 11 וסכרך סילך. 6יגו וממישבו,
 כסטר סמי%ק ולפיס ממכון, קונס סיגו סס3עיימ מטוס סילך (scn 6יגו טמטכון ססוכריס סכרתהדייגים

 למל6ותו, ככמס מוכרע bb ועוד כבי"ד מופקד רק ססטטר כגידייד 6"כ סתוכע, מקנס ככר טגחטכ610
 כהילך. טילינו ופטוט לסתוכע, כ3ר גקגס כ6'% גחם3 ם6יגוצודקי
 רק מסוייס דין 610 הילך סוי דכמטר דס6 סכ"ס מקימות פטר סקי מייס רכינו 3חי' ר6יגו מזהיתירה
 סילך, מטיב ל6 מ"מ ממטוע3דיס גס דט3ס 6ף בי"ד מעטם כל 6כל טע3וד, nhlpn 3הו דליתשטרות
 וע"כ פס על מלוס מטלר יותר כידו 6יגו סמ31 כעיקר מ"מ פרוע כו לטעון יכול ד6יגו נסי בי"דדמעטס

 לליס המופקד ספק טלין ודלי סטיות מכוס על פסק ל6 עדיין דכי"ד דירן כמקרס 6"כ סילך. הויל6
 לסילך. לסטוותו כדי D'5b סכינו מייס ר' סובר בי"ד מעכס tS'Dht בי"ד,ממעטם

 קניג. יהושעדוד

ג

 לדיוןשאלות
 השבועה. חלף פשרהא.
 בצ'ק. הילךב.
 עבודה. תנאי להרעת נחשב אם הבראה דמי תשלום איג.
 למפרע. הבראה דמי תשלוםד.

מנשובה
 וכתב סר6סוגיס. עפ"י קנו סי' 16"מ 3ט1"ע כנפסק הקמת, על 6פי% כבי"ד מט3יעין ס6ין מגסגיגו6.

 סגסדרין כתוס' 610 סדין דמקור ונר6ס זס. העגין לפסר סדייגיס מגסג דלפיכך 5 סי' מו"מ מת"ס3ט1"ת
 וכגדר כ. סעי' יכ סי' מו"מ כסייע PDD וכן מהכועס, ליפטר כדי לפטר דמותר טכת3ו נגמר, ד"ס כ1

 ועי' טליה. סי6 לדין סקרו3ס דפסרס onp סי' ח"כ יעקב סס3ות לדברי ג ס"ק טס כפת"ט לייןפסרס
 ח"ז לליעזר 5ין ועיי סטענס, מכסי מליט ערך לתת סזקגיס סדייגיס דמנסג קלג ס" ח"3 מלכילולדברי
 מ. 6ות פוסי'
 כעד סלים סיטתן הכועס על מסרס לענין ס6ר15ת תקנת 6ת ס3י6 1 סי' מו"מ יקרס 6כן כטויתומגס

 וכמנמנע מגדול סמו קדום סו6 סקכ"ס סל כסמו ס6ממ על טכטגטכע מס דבריו ותורףססכועס,
 מ15ס, סידור וסוי יותר ס' קדוט 3,ס ים ס6ממ על ויפילו ססס 6ת למזכיר ומרד טירק כיוןמליעס3ע
 סיסיס ממס סליט %ותר ממוייני מסט3ועס לסמגע כסר51ס זלכן טניס, עד מ15ס דסידור ט 33"ק61ית6

 ז. 16ת כ פרק מ סי' ח"ח 53י"6 דכריו סו63ו ונפטר, כנסכם סו6 וכן סכל, יחס ט16 יסכע, ohלו
hlt'olכט6יגו ונפטר ו3גסכע סליט, סני וגוסס סלים על מוותר נטע כטסינו ומטל ד3גסכע מדבריו 



 ' ירושלים - דיןDD~'ח

 גס סכווגה ד,ו ונר6ה סליט[. דיסלס ופסק ונפטר כנס3ע "יירי ןוטס מהתכיעס מליט לטלס מיידגטכע
 רכותינו ספרי חללי חין וסגה וז"ל: כתכ לב סי' סוף מו"מ מטה לגרות שסויית סג"ל. מלכילולכרכרי

 סכל דגוטל, לס3ועס דנפטר מכועס כין מילוק יט 06 לפטר דייגים מוסג כבירור לידעס6מרוניס
 דכגטכע כו1נת1 וגרטה עכ"ל. נוטל. כין נפטר כין סכועה 3עד סלים כניכוי לפטר טנוהגיןכמדומני
 עיי"ט. "ליס, על מוותר ונוטל וכגטכע טליה מפלסוגפטר
 לנתכע מאמין סהתוכע רסיס חס הדייגים, עיני ר16ת לפי דהכל הוסיפו מטס 61גרות מלכיאלוכרכרי
 "מר, IDthS מפטרין ליטכע, ר51ה חיגו %1ן מסקר טהנתכע סרוחים לסיפך ח1 להתפסר, כדי רקותוכעו
 מלכיאל סדכרי דגם וגרטה טליט, על דיפטרו כחגריימ כת3 לכלן, 16 לכלן "ומדגל טוס להם 6ין 36ohל
 כן.סוכר
 מפסריס ד16ריית6 כסכועה 6כל כטליט, מפטרים דרכגן דכטכועה סממלק ע6 סי' כסס תרסיסועי'

 דכן וממעתי ספסרם, טכס לבכי דרבנן לסכועס ד16ריית6 ס3ועס 3ין מילוק יט כזמגיגו גס 6"כלמ65ין,
 סח. עמ' מ"ג ירוסליס פס"ד ועיי  סדייגיס, גדולינוהגים
ntsc~lכפטרה רוחה הסטר מ51י6 ז6ס וכתב 1טט), כגטכע "יירי סג") יעקב sluts ,כן, יעטס ט)יש Dbt 
 חת זורט מי דתלוי דמטמע 51"כ  otctbt. שלי נף  שיתיי  מנתמכים כיד סכרירה זו כפסרס רולסחינו

 לעיל. טכת3נו כמו טגקטו נר6ס הגיל הפוסקיס מדכרי ומ"מספטרס,
 דומם דגיגו גראס מלק, סטר על מחס )ג3י יעקכ מהטבות סג6כ"ד סה3יח פתומ, 53'ק הילך כדיןכ.

 סם. דבריו כהמסך כסכויי להדיץ וכ"כ 16ת1, למלאות כדי פתוח 5'ק טגותגיס הו6 דסדרך כיוןלניד"ד
 סערי כמיכורגו וע" ,מגינו מפוסקי סר3ס ססו3ריס כמו כסטר, הוי ד"ק נאמר 6ס ד6ף נראה6מנס
 הפוסקים נממ)וקת תליי מ"מ המספט(, 763 ספר "כסוף כמלכה ס"ק מקונטרס ה הערה פ"6מנפט
 6מנס ססמ"ע, דעת וכן כהילך, סוי טטר PD 6" פ, סי' כסו"ע הרמ"א ולדעת כהילך, סוי סטר06

 p"D5 .1 הסגך סוכר וכן עליו, חולק סוסן כעירה)כוט
 עבודה תנקי למרעת גמסכ דיניהם לפי 6מגס לעוכר, יוקר ותוספת הכראה דמי סילם % 06ג.

 ע,י3תו סיכת חס 6כל סעכודה, 6ת עזב ססעוכד מסיכה מיתה ט,ו דוקק זה 16ל0 כפיטורין,שהתפטרות
 סע) 4969.07 ע"כ ר"ה יוקר, ותוספת הנר"ס סילם סל6 למרום פי5וייס מייכ סמעכיד חין קמרתהיתם
 הטרם הי6 התנ6יס ססרעת למוכיח ועליו לסתפטרותו,  סתנ6יס מרעת 3ין סיכתי קטר להרקותהעוכר
 ולח סכר, לסעל"ת וסדריסס כעכודס הקומי כגלל סע3ודס 6ת טע,כה וכגיד"ד למתפטרות.ממכריע
 3פי5וייס. מייד המעמיד 6ין היוקר, ותוספת ההכרחה דמי מסלוס 6יכגלל
 ממוכס סכל ומכיון  סיתרינית.  ימנתיימ על חל6 הכרקס דמי למפרע לתכוע אפטר 6י דיניסס לפיד.

 6מרוגות, מסנתייס יותר לסלם חייכ סריגו אמרו והם אמרו הס מדיגיסס, הו6 לעודד סכרכם דמי)סלם
 כך 6כן 061 הסגים כל ההכרפס דמי 6ת תכעס סי6 העוכדת טלטעגת 6לה יותר. כדין למייכ 6יןולכן
 ש תבעה ס% וטוען 3זה חותה מבחים טסמעכיד ומכיון כיוס, גס זה מתסלוס המעביד נפטר ל6היה
 מודה כסכועת מייכ כניד"ד החס לעיל סנתכרר מה כל )פי לעיין ויס כנהוג. לפסר וים טבועה עסקכחן

 מסויים. 3סכוס לפטר וים orJ, 51לייע סיסת, כטכועת רק 16כמקלת
 יגר.שמואל




