
א ממונות

ירושלים ייז נית

יןחשיו ןלבירןר ממןנןת לדיני

משחטה רב פיטורי

ZZ87-עך מס' ממוכות תיק

הדיון נושא

משחטה כרב ששימש שאחרי כך על בי משחטה ואת בירושלים המועה"ד את תובע א' הרב

שלא מתפקידו ולהורידו פרבסתו את לקפח שאין טוען א' . העסקתו את לפתע הפסיקו מטעמם

תורה. בדין לדיון עד הבתבעים כבגד מביעה צו מבקש .הוא חבירו לאומבות יורד מדין ,וכן כדין

מניעה צו

במתן התובע של מעמדו את לשבות שלא הבתבעים על וציוה הבקשה את קבל הדין בית

לדין הצדדים את הזמין הדין בית תורה. בדין דיון בטרם התביעה בשואת במשחטה הכשרות

תורה.

מרמורשטיין צבי בפתלי (-) ווייס יהושע (-) אב"ד לוין, דוב אברהם (-)

הדין בית להחלטת הנתבעים אחד תגובת

תוכל לא שהמועה"ד הדין לבית השיב ישי מר בירושלים, המועה"ד של הממובה הועדה יו"ר

במסגרת הליכים מלקיים המבועה סטטוטורית רשות שהיא משום לדין להזמבה להיעבות

שלה, גימלאי וכיום במועה"ד בעבר עבד - לוין הרב - ביה"ד בראש העומד ובבוסף, בוררויות.

עביבים. בניגוד מצוי שהוא משום מעסיקתו שהיתה מי כבגד בתביעות לדון יכול איבו

כבגד החוקיות טעבותיו וכל תורה, בדין לדון סירוב מהווים שדבריו ישי למר הבהיר הדין בית

ההלכה. לפי קיימות איבן הדין בית וראש הדיון

אישורי שנותן כקבלן עבד אי שהרב וטען אי הרב של בתביעה לדיון הופיע המשחטה בעל



ירושלים - דין פסקי ב

אלא תלוש עם משכורת קבל שלא משום ומעביד", ייעובד יחסי ביניהם היו ולא כשרות,

החוק לפי עובד דין לו ,היה לו שיש משפסית חווייד שלפי השיב אי הרב קבלות. לפי תשלומים

ובעל שלו המשפסית הדעת חוות את יציג אי שהרב סוכס עובד. זכויות לו מגיעים ולכן

מה כל את לו ישלם הוא שלו, העוייד על מקובלת תהיה דעת החוות שאם התחייב המשחסה

. שפוסר עובד מדין לו שמגיע

לדיון השאלות

מניעה. לצוי הסמכות מקור א.

גוף היא שהמועהייד משום ד"ת לפי בבי"ד לדון לבוא המסרב מועייד של ממונה ועדה יוייר ב.

סססוסורי.

שלו. הקהילה ראשי את לדון כשר האס מהקהל, משכורת שמקבל רב ג.

. חבירו לאומנות יורד . ד

. עובד זכויות לענין קבלות, עפ"י תשלום שמקבל קבלן ה.

תשובה

רמפכיר Cיגtגכ ,tו::וכ דוגגן tדתקגתכ כתוג: זייג' ו::גכtון גCס מSכtתי וכן ו::: כיי פ"ק גייק C"tו::וכ כתג א.

ג'ו::5יכ כtרס ,Cחייג tו::וכ גמוו רין tג'כtכ רוגגן tג'תקגתכ tויכגכS tרג'כ גוכtו:: וג'י כtגירו::. ו::Cגת מCוס , גככיו::

חייג מו::וCייך גCויית ד.וכתג כיי Sז כגג' C"tו::וכ גCויית וכ"כ . ג'מיעגד רמSי טSרקי גכג' עוCקו מיר עCוק

וג'וו:: מג'וו:: גמ"מ מcייכ עפ"י , ומומחו:: מוחזק גיייד וק כtו ג'עכג וCכtי רין גית כג' כtס גCכtג'ו:: Cרן גח כיי

tו::וכ כtכtייכ גזו:: כח גיייר גכג' cכtין ו::דין, מן חון כtפיג'ו ו::כtמת ג'פי ו::רין ג'חתוך ג'ו Cי Cו::ריין ו::ייר פ"ג

ג'עכג כגי רין גית כtו ריין Cכג' tו::וכ ו::כtמת דמ"מ ו::מו::וCייך ומכיק וחכירות, גחכמו:: ומוחזק חCוג גיייר

ג'ו::Sיג' כרי ג'עכג וCכtי יחיד דיין Cגס 73 עמי ג כוך גפדייו ורייקו ומומחו::. מוחזק כייכ יו::יו:: tג'כc כtע"פ

tג'כtכ ו::רין, מעSס ו::חייג כtת ג'חייג ו::דן גיייד מעCו:: ככג' כtיגו ו::עיכוג cמעCו:: ג'פי עCקו, מיר עCוק

מגו::גגו : נתג ז כיי חייג מSכtגז חייס דגוי וגCויית . עוCקו מיר עCוק ג'ו::Sיג' מיוחרת ו::ג'נו:: עפייי מעCו::

. רו::ו נג' טעגו:: עג' כtפיי ג'עקג'

ג'ו::Sיג' נרי מיוחרת מו::ג'כו:: tג'כtכ , ו::רין מעSס ו::חייג כtת ג'חייג ו::דן גי"ד מעCו:: ככג' כtיגו מגיעו:: Scו וכיון

ג'גיווו ער גג'גר, כtחר Sר גמעמד גס ו::עCוק ג'ו::Sיג' - חייג וכtף - ו::דיין וCכtי ע"כ עוCקו, מיר עCוק

. גגי"ר ו::רין



ג ממונות

נCתוגעיס גגי"ד גגוח חייגיס Sיגוו גSיגי Cגס Sfייג חגיCיג C"ו:גוי מוך גוחcות גיו:"ד פסק נגו ב.

ג"סדו (פווסס תCג"ג גטגת טו מיוס תCג"ג\9 עועוו גתיק נתג ונן ו:Sיגוויות, פעוגותיו:ס עג חותס

כCיוות ו:נוון עגיך כנג יעסוק cגח ו:סעד Cו עג גחסוו כתכיעו: (152 עמי ח"ח ו:וכגי" ככיו:ייד ו:דיך

נג ני גפגיס, Sוין ו:דכו ייחיך גcוגו: וfו: fו:, געגיך ו:Cויס כוועדת ו:Cתתפותו גוכות גכגות, גחומי

גי"ד cג ו:fמגו: גנג גו:עגות תווו: דיך גפי חייכ , יו:ח חcו ותפקידו מעמדו יו:ח יו:ורי, ו:וח כחcו יו:ורי

גפגי גרוך חותו מfמיגיס גרוג ונו:ך מגן וחפיגו ו:ריך, כית גו יווו: חcו גנג וגSיית כפגיו גו:תדייך וגגי

תווו:, גדיך גו:יעגות חייכ מוע"ר נמו Sכווי גוף גס מנן, ויתיוו: כפגיו". גו:תדייך חייכ וו:וח ו:ריך, כית

169 עמי ו:וחcוגו: כמו:רווו: ו:ג"ג כספו (פווסס תCיין כגיסך ח מיוס תCיין\101 עועוו גתיק נ"נ

וfו גחוגוך, ו:מועו:ייר גגר כתכיעו: כחtוך ו: מיוס תCמ"ו:\12608 תיק כת"ח כיו:ייר ונ"נ ,(35 ו:עוו:

cג כחיCווו ו:Sוון עקכ כוווות נתכ עג גחתוס מוסמנת ו:מועSו: tחיך tגו: tו:וח יוtכ כחמSעות טעגו:

גותך חיגו געיו cוחC יתכוו חס וגס ו:עיו tוח tג כחיtווו Sוון tי חס Cגס כיו:"ר פסק ו:עיו, cוח

ו:וכגי כיו:ייר tסמנות מtוס וfחת כפגיגו, גו:תרייך ו:מועו:ייר tג גסיווכו: מקוס ייחיך tו:רוו ו:חיCוו חת

גוCח, כנג גרוך גריך כית מוסמן ו:ו:גנו: גפי כוווות. tטו tג כחתימו: תגויו: חיגו: תווג ריך גפי

עג יעגג וגח תווו: גדיך גSיית חייכת ו:רתייס ו:Cיוותיס עג ו:ממוגו: ו:מועו:ייר .... קגוע כי"ד כו:יותו

כו:וSחת ו:דיך כית ידוך , גריך גכוח ו:מועו:ייר תסוכ חס ני גפסק גפינן . גדיךיי כגיגור תפעג ני גרעת

fיוגטי וגגו"כ חגיCיכ C"ו:גוי מוך פסקו ונך ,(48 ו:עוו: 153 עמי ו:ג"ג ו:ריך כסרו (פווסס סיווכ נתכ

תפקידו, כתוקף ו:מcיכ גגר ו:יח גתכיעו: חס חפיגו tס): (פווסס תtנ"ט\186 כתיק Sfייג יוסף וגגו"ע

יסוכו וגמג כוווות, כפגי גו:תרייך גס גוו:ג Sיכווי מוסר נג tו:וי ריך, פי עג גגו:וג tי נfג כמקוו: גס

.7 וכגי כי"ר גפגי גו:ופיע

כגג'ג' גדיך ככית תווו: גריך גרוך ו:מסוכ יtי, מו יווtגיס, ו:מועו:ייר tג ממוגו: וערו: יו"ו Cנן, ומחחו

גדכו חת גיידע tוי תווו:, גריך נמסוג ריגו ו:ג"ג נג גפי ממגו, גמוגעות חוקיות ו:ווחות Cנגינוג

כעגיך, גגוגעיס

נתכ Cס , fט CווC כמו:ויייק ומקווו גתגמירו, רייך גו:יות ינוג רו:וכ f סעיי f סיי כCוייע ו:ומייח נתכ ג,

ונך יג ס"ק גC"ן וגוסיף , מתגו: Sר tוס נחך וחיך גו גותך ו:וח טוחו דtנו מcוס ו:טעס גמגוי"ק

יותו גו נCמtגס רו:ייג גנתכ Cס ,fS סיי ג ספו ככ כך מו:ו"י גtויית ו:tיין וSייך וCניויס, פועגיס

רומיfח כתכמודח רונתח כtוס חtנחך רגח ו:ריך, מך כו:מגע חסירות מדת מcוס כfו: וחיך , מו:גו:וג

חנס tיו:יו: כומו tיפקפק מי מעוגס tמעגו גח גדוך, וכח גו:עיד גח פסוגיס tיו:יו וו:Cונויס cו:פועכיס

, גקגכ נג נגגר cקוכ מופכג עtיו tו:וח גמי וחפיגו tגו, מו:קו:ג חחר גcוס דייך גו:יות פסוג ו:קו:ג

כגגג"י Cס tנגג"ג רחף 278ח t":ו tס פסוקו: ו:גנו: ועיי ונוי. ו:מקומות כנג קכוע מגו:ג ו:וח חרוכח

געיקו tתפס גוחג גtיין מרגוי חככ חסירות, ממירת גו:מגע כfו: גס ו:מו:וtר"ס כtס ו:כיח נכ סייק
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מו::רינ"ג'. דנרי

מcוס נזו: Cוי Cג'ו: Cכיר Cו::יו:: מCוס חותו:: ג'דון פסוג' ו::זו:: ו::דין Cנית ו::מועו::ייד Cטעכו:: זו:: ונכידון

C"כ , ג'דוכו כCר מענידו חגג' ו::יוס Cעונד מי cחפיג'ו וככ"ג' , ג'ו::ג'גו:: כגוכו:: חיכו:: זו טעכו:: עכיכיס", "כיגוד

נמחג'וקת דתג'וי , פסוג' חס כוגע נפסוג' תחיג'תו (וג'עכין חגג'ו עונד חיכו וכיוס נענר חגג'ו Cענד מי

פסוקו:" נ"ו::ג'כו:: עיי ג'Cקר, CחCוד מcוס חו נע"ד Cו::וח מדין ו::וח כוגע פסוג' חס וו::חחרוכיס ו:רחcוכיס

קפ, עמי ו:: כרך ירוCג'יס פס"ד ועיי ע. חות פג עמי ו::מcפט" "מcכת עג' ג'מcפט ונגיוכיס , ח סעיי ג'ז סיי

Cנועות פיכCטיין מיכג' רי וCיעורי , Cג עמי סכו::דרין ו::רנ וCיעורי Cטו, עמי ג'יטח יCינות רחcי וCיעורי

ו: סיי יוסף חג'קת ועיי . ו::גר"ח נCס ק עמי נ"נ cמעתח" ו"רוותח יג, סיי חו"מ יענן ומcכת cג'ד, עמי

ו::ג'כך יCקר, ג'עגמו כגיעות cמחמת חוCCיס cחכו מקרי, פסוג' חג'ח נעגס פסוג' חיכו כוגע דפסוג' נ חות

עגמי). פסוג' נו ו::יו:: ג'ח דמעוג'ס נפסוג', תחיג'תו נו Cייך ג'ח

, גניו:: וקמוקי חנריו:: מנוחו:: נר וחתח ריחיח דחוקי מנוחו:: נר ו::חי ו::וכח רנ חמר נ: כח נ"נ .נגמי ך

ו:דג מן ו::דג מגודת מרחיקיס ג'יו:: מסייע ג'ימח . ג'חיותי ג'יו:: פסקת קח דח"ג' עיג'ויו::, דמעכנ ו:וח דיכח

נתוך מזוכות וכתן חורו זו:: Cו::גיר גיון ו::יג'גך ופרC"י סייחרח. דיו::ני דגיס cחכי וכוי, ו::דג ריגת כמג'ח

ח"ו ו::רCנ"ח נCו"ת וכעי"ז מזיקו. חנירו וכמגח ג'ידיו:: דמטח גמחן דו::ו"ג' Cיג'כדכו ו::וח נטוח ריגתו מג'ח

Cו"ת ועיי סייחרח. ג'יו::ני דדמי מערופי"ח נדין פ"נ נ"נ מרדגי ועיי ח. מחוי קכו סיי נכ"י ו::ונח רכט סיי

עט. סיי חת"ס

עג' ג'ו::דניק ומריחיס מתוקיס מיס cג' עטיקעטין Cו::דפיס חחד עג' קכז סיי ח"ג מג'כיחג' דנרי ועיי

. ו::יזק גרס נזו:: CיC נתCונו:: C"ועיי חחר, עCו:: Cגנר נמתגוכת ו::ס וו::עטיקעטין cמייגר, ו::נקנוקיס

ככימין מcחת וCו"ת כח, סיי ח"ח מו::רC"ך וCו"ת ג'ו, סיי מו::רCייג' וCו"ת קגח, CורC מו::רי"ק Cו"ת ועיי

, יט סיי חו"מ מג'כו ויCועות טו, סיי חו"מ רניס מיס וCו"ת ג'ט, סיי ח"ח חו"מ מcו:: פכי וCו"ת כז, סיי

. ני"ד ע"י חותו מרחיקיס וו::עמיד ענר cחס

חיסור ג'יגח תו Cימכרכו, מו::מוגר Cג'נק נח דגCו::קוכו:: Cפו סו"ס סמ"ע עיי ממכו, ג'קכות חיסור וג'עכין

. חסור מערופי"ח ג'מ"ד ,גגון ג'חומכתו יורד מcוס חסור ו::יו:: זחת cג'וג'י נחופן חפיי ו::מוגר עג'

Cו"ת נCס ינ חות קי כג'ג' גחוכיס ודנרי כד ו::ערו:: טז חות רג'ז סו"ס ו::עוג'ס תיקון קוכי cג'וס מcפט ועיי

חת ג'ו::חג'יף ו::קוכיס עג' חיסור מגיכו cג'ח C"מוו::רי ו::רנ נCס מcפט חוקי ונCס כט סיי ג'יו::וCע כחג'ו::

ו::קוכיס. עג' גס ג'חסור גתנ י סיי ו::רמ"ח נתCוי חך חחר. מוגר חגג' וג'קכות cג'ו::ס ו::מוגר

ופיקוח מרות Cו::וח ומעניד עונד יחסי cג' ו::מcפטי נמנחן עמד ג'ח חי Cו::רנ ו::מcחטו:: נעג' טעכת ה.

ו::יו:: חמכס זו:: מנחן פיטורין, נפיגויי חיינ חיכו וג'כן זו::, נמקרו:: ו::יו:: cג'ח דנר ו::עונד, עג' ו::מעניד cג'

ג'חוקיס עגמס וו::תחימו ו::Cכיס, נמcך Cיכוייס ענרו דיכיו::ס חך קודמות, נCכיס ו::ענודו:: נדיכי קייס

Cו::ס מומחו:, מו::כדס חו מכתח רופח וג'דוגמח: חגג'ס, קונע חיכו Cונ ו::זו:: וו::כג'ג' נעוג'ס, ו::כו::וגיס



ה ממובות

חת כוכגעיס ו::ס Cכו:: ו::דרך עכ כפקח יכוכ חיכו וו::כועכיד עגכוחי, דעת Cיקוכ כעכודתס כופעיכיס

Cכ ו::עכודו:: ככוסגרת עוכדיס כCו::ס וחעפ"כ ככגעו::, כיגד כו::ס כו::ורות יכוכ ו::כועכיד וחין ו::עכודו::

Cכ ו::עכודו:: ככוקוס כוCתככת ו::עוכד Cכ Cו::עכודו:: כוCוס כועכידיס, חגכ כעוכדיס דיכס ו::כועכיד

חת כחרגן rכות ככועכיד Cרי ו::עכודו::, כוקוס Cכ ו::רגיכו:: פעיכותו כוו::כך כגורך דרוCו:: ועכודתו ו::כועכיד,

עכודו:: כוקוס עוכד כחותו חין וכוחידך כו, Cכרחו:: כפי ו::עוכדיס עכ וכו::טיכו:: כוסגרת כחותו:: ו::עכודו::

כדיכי כוקורות וייקוכן וו::כחו::, 179 עכוי ג כרך פדייע (רחו:: ו::ו::Cתככות" "כוכחן כקרח rו:: כגגי . עגכוחי

דכוכוי, עכודו::" ויידיכי וו::כחו::, 341 עכוי כ יCרחכ,כרך כן עכודו::" ויידיכי וו::כחו::, 1 עכוי חייח עכודו::"

וו::כחו::). 3 עכוי

ו::כוCפטי ו::יחס טיכ חת כקכוע כדי כו חין "עוכד", ככCון חי ו::רכ ככפי CתכוC::ו כח Cו::כועכיד ככורות

.([6]426\63 וע"ח [5],611\69 ע"ח (רחו:: כיכיו::ס

חכח Cתכו עס כוCכורת כו Cיכס Cכח כוCוס Cכו כעוכד כחCכ כח חי Cו::רכ ו::כוCחטו:: כעכ טעכת חך

חת כחCכון כקחת Cי כעוכד פיגוייס "Cכקכיעת 274 עכוי ג כרך כפדייר כתכ כן קככות, כפי תCכוכויס

עוכד Cכ יחס כקכיעת גורס כוו::ווו:: יוכוית חו חדCית כעוכד כוCכורת קכיעת ו::ייכו ו::כוCכורת, Cכ ו::עקרון

. חחריי ככווסד כוספת עכודו:: כקככת Cעות כו וכותרו חכקית ו::יח Cו::עכרדו:: חף עכ וכועכיד,

Cו::עוכד ,ככוכור ו::חיCי" ו::קCר "כוכחן וו::וח כוסף, כוכחן קייס ו::ו::Cתככות כוכחן כוככד ו::כוCפטי, כפן וגס

קייס ו::יו:: Cכח דכר ככוקוכוו, CיעCו חחריס כCכוח יכוכ וחיכו ו::כועכיד עכור ו::עכודו:: חת ככגע גריך עגכוו

כפי וחייכ ו::Cכו::, יכוות כרוכ ו::יו:: Cחכן כפי כוטעכוו עוכדיס כCכוח חי ו::רכ ו::יו:: יכוכ Cו::רי דידן, ככידון

ו::גדדיס. כין כפCר CיC כרחו:: וע"כ פיטורין. כפיגויי ו::rכחי עוכד דין כו חין rו:: כוכחן




