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פסקידין ממו"רהגאוןרביברוךיצחקלויןזצ"ל
רבור"מ נסקורחיים"
מייסד וראשביתהדין לממונותבירושלים

בנידון

יפיטוריןשלאשולםבזמן
תביעתהצמדהעלחובפיצוי

הנידון
ראובןהיהפועל של שמעון שבעשנים ,ובשנה השמינית עבד רקחלקי ,ושמעון שילםלו עד
סוף השנה .השכירות של שבע השנים הראשונות שולמה בשקלים ובהצמדה הנהוגה
במשכורות ,ובשנה השמינית דולרית .לאחר פיטוריו הוסכם שיקבל פיצויים בתשלומים
חדשיים כמו המשכורות של שבעהשנים הראשונות ,למרות שלפי החוקהיהעליו לשלם הכל
בתשלום חדפעמי .בנוגע לתשלומי המשכורות היה מוסכם ביניהם שהמעביד ישלם עדיום
העשרים לחודש בשביל החודשהעבר .בנוגעלתשלומיהפיצוייםלא דוברעדאיזהיום בחודש
ישלם .למעשההיועיכוביםשונים בתשלומים החדשיים שלהפיצויים ,ולפעמים אףעיכובצול
חודש שלם ושולם עבור חדשיים בבת אחת .טוען ראובן שהיה על המעביד לשלם את
התשלומים החדשיים שלהפיצויים עדיום החמישה לחודש ,והוא תובע הצמדה מלאה  -יותר
מההצמדה הנהתה במשכורות  -עבור הימים שעיכב את התשלום .ושמעון טוען שכשם
שבמשכורות היה נהוג לשלם עד העשרים לחודש עבור חודש העבר ה"ה במה שנונע
לפיצויים,וכיון שלא היתה שום תביעה מראובן בנוגעלפיצויים ,הריעל דעתכן הסכים ראובן
גםבנוגעלפיצויים.

המקורותלהללה
מנסיסודספי5וייססו6חסכונותטלסעוכד ממסכורתטלו.ולכ6ורסדינםסלספי5וייסכדיןסמטכורמ,
י סל 6סס5טכרותטל סמסכורת
6כלמלידךגיסך סמנסגטלכתינת סמטכורתל6חלעלספינוייס,כ

סז6תהכקרנתפי5וייסזמןמפרעון ט%חלככת 6מתכזמןגמרסעכודס ,ו6סרבוכןסעוכדססכיס
כסתחטכעםסמעכידלמלקלתטלומיסתדטייס6תמפרעון6,יןזסbShססעוכד %סלךכדרךסליקום

לט

ממונות

6כלכנוגעלס5מוס6יןלנומוסהוכחסמוויתרומחל.
סדין6ת
6כל)"obמסמנוגעלויניממונותטכדכריתכןטסעוכדקודקבתביעתו6,כלמסמנוגעלקימורוסיתר
לחלקמיו"ד,סבעיסהי6תמורה.
י המקדםכמלוסבינהמקודמת,כהנבתמלוס מקודמת ו6ס1רלעטותכן
גרסי'כקדומין1כ 6מרבכי
מפניהערמתרביתוכו'.ל56ריכ6ד6רווחלהזימנ.6ע"כ.ופי'כקונטרסכמלוסטסיתסחייכתלוומגיע
זמןמפרעון,ומסט6רווחזמןססרעוןכסנ6הזוקידטס.וכתום'סקסודככס"גסריזורכיתגמורםכיון
טסי'גריךלתתפרוטהכקידו"יןול6נתןלסכלוסהויכקילונתנסלופרוטםממט.
וכר"ימיגםכ"כקמוככמפנסמימפרעמק5מחוכווכו'הקריךמ6דוכתב:וכסףמילתךכדמעיינתכס
'כלל.עיי"טדל6כתבדההיתרסו 6מחמתטסות קנםbSh ,התריך מ6ד
ל6מימכמתבה6גרנטרגי
לססכירטל6מי"כחתכס6גרנטרכלל,ועדייןקמהסוףסוףמיחזיכלנרנטרד6ילוסי'פורעכזמנו
מק5כלוכתחילסל6סי'מטלסלוס6יתוספת,ורקמסוסטל 6פרעלוכזמנולוקחממנוס6יתומפתעל
הרווחתהזמן.
הכדיקורןטלסדכריס ,דסרוומתהזמןפירוטוסלו6סחרטה,וקימתיזה נקרץ הקוקס תדטה 06
וגריל
ק5כלוזמןמדחלפלסלו 6תחוכוומלוסלומלוסיטכסטהי'לולמלוסSDמלוסוקלןלו6גרנטר,כזלופן
זססריזסרכיתק5ו5ה6 ,כלכנידוןדירן ,ל6הרויחלוזמןדפירומו סלו6ס חרטה,ד6י%יסיכלי'
כמיטלסזמנו hnpל6סוסמקילמלוסמיני'דלוסס6י תומפת,ול6סרווימלי'כלוס,דפירוסוסלו6ס
חדמסועלהסלוו5סמלזמןהר6טוןל6הי'npbממנומוסתומפת,לכן6יןכוס6גרנטר,מגסדסוף
יל6הי'לוקח
סוףהמלוס מקבליותר6 ,כל6יןזס מחמת כמתנת המעות ,רעלההלוקסהימנהכודוי
יותר,וסלו6ס% oc~nסיתםכ6ןע"יסרוותתפזמן ,דם%ל66רוומלי'זימנ6דפירוסומלוקסמדרס,
6יןהתוססתטמקכלסמלות מחמתסמתנתמעותססלו6ס6ל 6מחמתתנקיטליןלוטוסטייכותלס6%ס,
כיוןדל6היחססלו6סחדמס.
וכרמכ"6פרק6יזהונמךכעניןסקסוודרכמקירופירםדבריסרמכ"סכפ"ומסל' מקסולוסמ"גסורו
רכותיטהמלוה6תתכירוולבחרזמןתבעחובווקמרלוהלוסדורכחקריעדט6מזירלךחוכך,ס"ז6כק
רכיתלפיםל6ק5ןכטעתסלו6ס,טנ6מרל6תתןלוכנטךע"כ.סרירמסטס6ריך %הזמן6יןזסכקילו
מלוסלועכוזיו סלוקה חדסס6 ,ל 6דמוחללוזכותהתביעת ,והגסדנותןלועכטיו סמ%סללוסזכות
חדמסמלכתסתכיעה,וכוס ככר 6מר הגר"חז"5לדוכותתכיעס6יןזו הלוקס ססתורס 6מרסכזה
רכית6,כל 06מהכהרויתסזמןסיססלו6סחדטסומלוסלולטלוסיסיום,הריזססמלוסככסףוטעת
יר6טיל6יפססורום6סהגיעזמן
מתןמעותלעניןרכית.וזססתמההר6כ"דמסעלסרמכ"ס6"6:מי
'זימנ 6מטוס הסולדירה ,כטעת מתן מעותדמיך,וקידומיןיוכיחו .עכ"ל .נמ65
הפרעוןולרווחלי
רטיטת הר6כ"דוכן רב קלפם ורטכ" 6ככ"מ ד6רווח לסזימנ6כמגיעזמן ספרעוןסרי זס ס*6ה
חדסס,וממילך מסטנתןלודירס כסכר סס6%ה סחדטססריזורכיתק5ו5ס כמעתמתןמעות.ומגס
ם6יןכ6ןנתינתממון6ל6נתינתמלוסלסלו6ססריזוק5י5ה ,דמלוסקונס כמכר,וחיובסרביתסו6
מדיןפסיקתממכר ,דמהטפסקכמטתהמכרגריךלתת %כמוכארנקיחדטה,עיי"םכר"ןפרקהזהב.
ומסדנסתייע סר6כ"ד ד6רווח לסזימנ6כסגיעזמן הפרעוןהויק5י5ס כטעתמתן מעותמקדומין,
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קנסho ,כפ"סמסל'6יטותסל'סומפרםסר6כ"דדוקךכסגיםזמןמפרעוןומעותיונידםמזומנים
לפרוע6,כלכקיןמעומיוכידםמזומניסלפרועמטמעדליןזוסלו6סתדטה.וכןמטמע %קורס ממס
ןדכע"כיכוללהגכותססויכקילוגכ6ס,ע"כ .מקמעדרקמטעם
טפי'סרטכ"66תסיטתסר6כ"דזיכיו
כקילוגכ6סומלוסלס 6תסכמףממזומן,ד6פוכי מטרתךלמ"לo"b5o,ל.6ונר6ס רמסטכתככסל'
קדופיןסו6דיןמטוסקידומיןול6כסל'רבית.וס6רכנוב"סהרכסכזה.
וכפ"ימטכיעיתמטגס6סכרטכירקינומהמטו6סעמקומלוססריזסמטמט.סרימסמסי'סכרמכיר
פעםקינוקוכע,וכזמןטעם16מלוסנספךמסכרנכירלמקס.
וכתסו'מיימוניסכיךכטסרכינו6ליעזרמטולך:ממוכר 6תתכירולעטותמשכתו 16 ,מלמדטסטכיר
עממווסו6עיכבלומעותסכירות6חרמגמרעבודתו,יוכללתונעוטיחןעכורממתנתמעותבסי'כריך
%מחין %ול6חמוכרכיתרקכסלבס6,בלכמכירותל6טיי
ךרכית.וסכיךר6י' מס6דמכו6רD"a3
מכותג6כעריסטהעידוכ6חדסחייכלחכירו6לףזוזליחןלולמחרטלוסיסיוסוהלהקומרלבחרעפר
טניס6,ומדיןכמס6דסרו5סליתןטהי'כידיועמרטניס,וקותויבלמוסעדיסכססוזמו.וקסםסרי6י%
תפסוסעדיסממונומלזהוסי'כידסעמרטניס6יןכידולתבועמסםסכרסמתנתממעות,מפוסרבית,
כ"טשיןסעויסחייכיסמסטספסידולקהטנתן סמעותתיכףhSh,ודקיד6ייריכ6ןמחבירותובעו
6לףזוזדמיסכירותהכידו61ילוסיסמעכבסמעותתחתידועטרמניססיסמחוייבלטלסלווקיןכוס
מסוסרכית,ושך6ףסעדיסמטלמיס.ועי'כימו"ייו"דסי'קםטתמס6ף6ינימהדכמכירותליכ6רכית
למסנחייב6תסכעליססמעככיסטכר כידומחמתססי'המכירמרויתכמעותסללו,מ"מקינו6ל6
מ
יר
כג
ימךכניזקין.
מנטלכימומלתכירודקיי"לדפטורו6ף
וכנידוןדיון,כיוןססרויחרקודןזימנ6סרינספךטכרסטכירלסלו6סחדמס,ו6סע"יפעולסז6תסל
סרוותתמזמןיתמייכלתתלוספמדה bS,ohSnכפימנסוגכמסכורת,הריזסרכיתמנוחרת% 16מ"פ
6כמרכיתונסור.

