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ביתדיןירושלים
לדיש ממוטתולבירוריוחסין

פיטוריעובדבגללחוסראימון
תיק ממונות מס' -195סא

נושאהדיון
א'הגישלב' מכתבפיטוריןמעבודתו,והודיעלושהפיטוריןיכנסו לתוקפם כעבור 30יום ,וזאת
עלפיסעיף  7שלחוזה העבודהביניהםכי "כל צדיכול להביא את קשרי העבודהעפ"י חוזה זה
לסיום בהודעה מוקדמת של 30יום לצד שכנגד" .א' מבקש למנוע מבי לעבוד במקום אחר
בעבודה דומה במשך שנה מהפיטורין ,וזאתעלפיסעיף  8בחוזה העבודה שלו ,שבו נאמר:
"העובדמתחייב בזאתכי במשך תקופתה של שנהמיוםסיום קשרי העבודהבינולבין החברה
מכלסיבהשהיאביןביוזמת החברהוביןביוזמתו הואלאיהיהרשאילעסוקבמישריןובעקיפין
כשכיר ,כעצמאי ,כשותף,כיועץ ובכל דרך אחרת בכלעיסוק שיש בו משום תחרות בתחומי
העיסוק של החברה או לעשות שימוש בקשרים עם לקוחות של החברה שנוצרו במסגרת
עבודתו שיש בהם משום תחרות עם החברה" .ב' משיב שרבו הורה לו שהחוזה האוסרעליו
לעסוק בעסק דומה אחריפיטוריואינומחייבלפי ההלכה.
א' טוען שהנימוקלפיטורין הוא "איבודאימון"בין ב' לבינו מפני כמה דברים שהיו בתקופה
האחרונה,וציין מקרים שלדעתוהינםעילהלאיבודאימון.ב' משיב שלא עשה שום דבר שיש
בוכדי לאבד אתהאימון שלהמנהל ,ומבקש לבטל אתהפיטורין ולאפשרלולעבוד במקום.
ב' תובע מא' דמי תיווך על אולם מנירות של החברה שתיווך עבור החברה .א' משיב שכ'
נשלחעלידו למצוא אולם מכירות עבורהעסק ,והחיפושהיהעל חשבון שעות העבודה שלב'
בעסק ,ומכיון שמקבל שכר עבודה לאמגיעלו בנוסף דמיתיווך ,שכך נאמר בסעיף  2.4של
החוזהביניהם" :העובד מתחייב להקדיש את כלכישוריו,ידיעותיו,נסיונווזמנו לעבודתו עבור
החברה ולפעול כמיטב יכולתו לקידום עסקי החברה" .לטענתו ,סעיף זה כולל כל עבודה שיש
בה כדי לקדם את עסקי החברה ,ולאו דוקא עבודה של איש מכירות .ולחילופין ,כיון שב'
התחייבבסעיף 2כי "בתקופת עבודתו בחברה לאיהא העובד רשאי לעבוד עבורמעסיק אחר
כלשהואאולהיות קשורבמישריםאובעקיפיןבעיסוק אחראועסקכל שהוא אלא אםיינתןלו
אישור מפורש ומראש בכתב מאת החברה לעשות כן" ,אם אכן לא קבל ב' את הסכמתו

ממונות

רט

לעבודה נוספת של תיווך ,אסור היה לו לעשות זאת גם לא בשעות הפנאי שלו .ב' משיב
שהעבודה המוגדרת שלשמה נשכר לעבודה היתה איש מכירות ,כמפורשבסעיף  2.1והעובד
יעבוד בחברה כאיש מכירות ויהא אחראי לטיפול בלקוחות הבאים לבקר באולם התצוגה של
החברה" ,ולא כללה מציאת אולם מכירות ,ואת החיפוש לאולם מכירות עשה בזמנו הפרטי,
לפי בקשתהמעביד ,ולכןמגיעלודמיתיווך.
עלחוזה העבודה שנחתםע"יהצדדים,טועןב' שא' מסרלו אותו לחתימה כתנאי לקבלת שכר
עבודה ,והוא חתםעליומבלי שיבדוק אתפרטיו רק בגלל החשש שלא יקבל את השכר.
עודטועןב' שא' החליט לפטרושבועייםלפני תום שנת העבודה שלוכדי לחסוך הטבות שונות
המגיעותלעובד בתוםהשנה.א' משיב שכברחדשייםלפניכן אמר זאת לרבו שלב' ,ומסיבת
אי האימון .וגם אם חייב לשלם לב' פיצוי על פיטוריו בעד שנת עבודתו ,הריאין זה יותר
מתשלום משכורת חדשית אחת ,והוא מבקש לראות בהסכמתו לתשלום החודש עד חלות
הפיטורין ללא עבודה כתשלום פיצוי ,שהרי החוק אינו מחייבו להודיע  30יום מראש על
הפיטורין ,ורק הואהתחייבעלכך ,וע"כיש לראות זאת במקום תשלוםפיצוי.
בענין הבקשה של א' לאסור על ב' להכנס לעבודה בתוך השלושיםיום עד חלות הפיטורין,
טוען ב' שהשכר שלו מורכב משכר יסוד קבוע ועוד פרמיות עבור עסקות שהצליח לעשות
בחנות ,ופרמיות אלה גדלות ככל שמחזור העסקותגדל .ומכיון שלטענתו בחודש הקרובצפוי
גידול בעסקות ,הוא תובע שכר עבור תקופה זו בהתאם ,שאם לא כן אינו מוכן להעדר
מהעבודהעד חלותהפיטוריןכדי שלאלהפסיד את השכר המוגדל .א' מתחייב לשלםלו שכר
כפי הממוצע שהיה עדהיום ,ואםיוכיח שחלגידול בעסקות שהיה מגדיל את שכרו ,הוא ישלם
לו גם אתהגידול.
ביתהדין צוה בצובינייםעלב' שלאיכנס עוד לעסק ושלאיעבוד בעבודה דומה במקום אחר
עד להחלטהסופית שלביתהדין.
התעורר ויכוחבין הצדדים האם בכל עבודה נוספת שהעובד התבקש לעשות אותה שאינה
בכלל איש מכירות ,ולא קבלעליה שכר מיוחד ,האםדינו באותה עבודה כשכיר שחייב על
גרא ,או שדינו כעובד חינם שפטור מגו"א .העובד טוען שלא נשכר אלא לעבוד כאיש
מכירות ,והמעבידטוען שנשכר לכל תפקיד שיוטלעליו כדי לקדם אתעניני החברה.

פסקדין
א .זכותו שלהמעביד לפטר את העובד אם התנהגותו בעסקכלפי המעבידויתרהעובדים היתה

שלילית.
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ב .לאחר הודעת הפיטורין 30יום מראש כפי שהוסכםבין הצדדים ,רשאי המעביד לדרוש
מהעובד שלאלעבודבעסק ,אךעליו לשלםלו שכרעבור חודש זה כפועל בטלשהיא מחצית
משכורתוהרגילה.
ג .כיון שהעובד לא השלים שנת עבודה מלאהלפני הפיטורין לא מגיעים לופיצויי פיטורין
הנהוגיםלפי החוק ,אךלפנים משה"ד קל המעביד לפצות את העובד עלפיטוריו .במקרה זה
שהמעביד מוכן לשלם לעובד משכורת מלאה עבור החודש שעד חלות הפיטורין ,ולא רק
מחציתהכפועלבטל ,יש לראות בזה כתשלוםפיצוילפנים משה"ד.
ד .התחייבות העובד שלאלעבוד בעבודה דומה במקום אחר שנה לאחרפיטוריו ,למרות שזו
התחייבותשלילית ,מחייבת אותומכיון שתמורתהתחייבותזו נתקבללעבודה.
ה .נחלקו הדעות בבית הדין האםלפי חוזה העבודה שנחתםבין הצדדים ,נשכר העובד לכל
עבודה שיש בה קידוםעניני העסק מלבד להיות "איש מכירות"  -כמו לחפש אולם מכירות
כאוהיוחייבים להתפנות מהאולם הקודם -או שנשכר לשמש איש מכירות בלבד ,מתוך מטרה
לקדםעניניהעסק ,וחיפושאולםמכירותאינוכלול במסגרת העבודהשלו .ולכלהדעות :עבודה
שעשה העובד ברצון במסגרת שעות העבודה שלו בעסק ,אפילו אינה בתפקיד של איש
מכירות,אינוזכאי לדרוש עבורה שכרנפרד.
ו .בענין תביעת דמי התיווך על מציאת האולם החדש ,מתקבלת טענת המעביד שהחיפוש
נעשהעפ"י בקשת המעביד .למעשה,עפ"י האמורבסעיף זהובסעיף הקודם,אין הקובריכול
להוציא מהמוחזקיםדמיתיווךעל מציאת אולם המכירות.
ז .כל עבודה אחרת שאינה כלולה בשתי הקטגוריות הנ"ל ,כגון סבלות ,נקיון וכלכיו"ב ,אם
נעשתה ברצוןע"י העובד ,וקבל עליה שכר עבודה רגיל ,דינו כשכיר וכש"ש על הסחורה
שמטפל בה בשעת העבודה .ואםלא קבלעליה שכרדינו כש"ח.
ח .מעתה,עלהצדדיםלנהוג בכבוד האחדברעהו ,והאמתוהשלו'אהבו.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

()-יהושעווייס

ג )-שמואלחיים דומב

עיכובהתזרהחלקמהחובע"עהבעה"ב
בגללטענהשהעובדלוהכסףולאהחזיר

.

עיכב בעה"ב סכוםמסויים מתוך החוב שהיהחייב י
לשלםליעובד ,בטענה
לאחר מתן פסקהדין
שהעובדלוהממנוכסף בהלואהבע"פוטרםהחזיר .העובדטועןשאיןלערבחובזה שלהלואה
בחוב השכירות שבעה"בחוייב לשלםלו.
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השאלותלדיון
א.התחייב בשעה שהתקבללעבודה שלאלעבוד במקום אחר בעבודה דומהגם לאחרשיפסיק
לעבוד אצלמעבידו ,במשך תקופתצינוןמסויימת ,האם ההתחייבות תקפה.
ב .מהו מקורהדין של הודעתפיטורין מוקדמת ,ומהשיעורה.
ג .האם רשאי המעביד להפסיק את עבודת העובד מיד עם מתן הודעה מוקדמת שלהפיטורין
ולשלםלו את שכרו בעד תקופת הזמן של ההודעה המוקדמת ,וכמהעליו לשלםלו בעדזה.
ד .האם איבוד נאמנותהיאסיבה מוצדקתלפיטורין.
ה .נשכר לעבודהמסויימת ,האם רשאי בעה"בלהעבידו בעבודה אחרת.
ו .עשה עבודה אחרת במקום העבודה שנשכר לה ,האם רווחי העבודה האחרת שייכים
לבעה"ב.
ז .התחייב העובד בשעת קבלתו לעבודהעלהתחייבות בקשר לעבודה ,מתוך חשש שאם לא
יתחייב לאיקבל שכרעבודה ,האם נחשבלאונס המבטל אתהתחייבותו.
ח .עיכב חובשחייבלעובדבגללטענה של הלואה ישנה שלוה העובד ללא שטר ,האםהעיכוב
מותרעפ"ידין.

תשובה
א.נפד"רכרךגעמ' 336נזקקכיס"דכחיפסכרקטותסגרי"נרוזנטלטליט"5לם5לםדומם:מיטסים
טותףכמנותעופותודגיסכמכר5תחלקוושותפו,וסתחייכסל5לפתוממנותדומסכ5ותסמכיכםob~.
מתחייכותbSלפתותמנותכנדחנותוטלמגירומחייכת 6תסמתחייכ15 ,ט5ינסממייכתכדיןקנין
דכריסכעלמך.וכיקורמספק:לפיסדיןל5מיעי
לקניןbSbכמתחייכותממונית,וכלקניןמסוג5חר
סויקניןדכריסדלינומועיל,וכד5מרינןככ"כג 5ו5סטותפין קכ%עלעלמןלמלקטותפותססויזס
כקניןוכריס,וכממכרטכתכרט"יטס:וקיןחליפיןקונין6ל5דברמנקנס16מכר15מתנם16טעכוד
קרקעותטסקניןחלעליו16מטלטלין.וכרטכ"5טסכתב:קניןדכריסכעלמך  610טסח%קסקינודכר
טיט %גוף.ועי'ממ"עחו"מסי'קנזO~Dסטכתכ:סוסקניןדכרימ ,510פירוםכלקניןמיינועסקונה
נותןסודרולמקנםומקנסולו,וסמקנסמקנס %כנגדסטודרסחפןמרולסלקנותו,וסכךכטקנומידועל
סחלוקס5יןכ5ןטוס וכרסיתולעליומקנין ,דסחלוקס5ין כס ממםוקיןסקנין מלעליס b"b1 .ס"ס
כמקכלעליוטל5לפתותחנומסויזסקניןדכריס,דליןלקניןעל מסלחול.ו5ףלסוכריסדקנין5תן
מסני,עי'תו"עסי' רמססעי'5וכ',לעניןקניןטל5לפתומחנותנר5ס דקלסדעות %יועיל,דמוי
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קניןנמלילס ם%לעטות,וזססויקניןדכריס,ול6דמילקנין6תןדים וטסדמויקניןטוס,מסוסדיט
כוסתיוכממוןליחן ,מם"6ככקניןסל6לעמות.וכ"ככמסרטד"סחו"מסי' רעדוכמכי"טמ"כמי'bS
וטו"תמסר"סמלכליןמי'קם,ועי'כספרדכריג6וניסכללפ66ותנטופז.קולסכפרחמטסלסרןמי'
יגוידכתב ד6סמיההתנקי כמעתקניס16כמעתחלוקתכותפותסתנ6יקייסכדכריסכעלמךכלי
קנין,רעלדעתכןקנווחלקו,וכל6חדוכסכחלקוbns~bדתנ6יסנ"צ,וטוכקינויכוללחזורבו.ו6ף
כנידוןטניסלפניכיס"ד,מכיוןמס5דדיססיו קורסטותפיס-כחנות תעופותוהדגיס ,וכמעתפירוק
ססותפות אתנומסידטי 65ממעמק קמורלו לפתוח מנות דומם ,ג"כ נקמרדממני f"Dויפיל
וקנין
דכריס,דליןצריךפוסקניןכלל ,ומטעםטכתכ פרח מטסלסרןסנז' ד6דעת6דסכיחלקו ,ו6דעת6
דסכיםל6יפתהתנותקפלסטני6תסכסףסקכל"61 ,כל6צריךע"זקנין.קולסלפי דעתסמסרסד"ס
רס"לד6ףכמותפיןמחלקווהתנותנקיכטלילסטל6לעמות6יןסתנ6ימועילדסויקניןדכריס"6 ,כ
כנידוןמלנוסויזסקניןדכריס,ויללתנותלוית כמחלוקתטלסמסרטי"סוספמ"6סנז'6 .מנסמצחר
דכגוף סס0כס נקמרתנקיזסכסמניל6יפתחחנותרומסכסכיכססקרוכס"6,כסכסףמסתוכענתן
לנתבעכללל 6רקעכורערךמחנות6ל6גסעכורOrמימגעמלפתוחחנות,וגסעלמניעתומלפתומ
מנותדומה.לפיכך 06סטותףטעזכ6ת מעסקhSמקייססתחייכומועליולהמזירחלקמסכמפיססקכל
מחכירו,דכמעסיו6לומוריד למפרעערך סחנות מקודמת ,וספרסתחייכותומקיכלכמפיסע"ז61 .ף

סמסרטד"סמורסכמקרסכזס.
ו6ף 06ל6סיס מתסס ,כתכ כפד"ר טס ד6סורלמותף סקודסלפתוחחנות דומסכשכיכהמס,וכמו

מכתבכספרמוצלמ6םח"כסי'י6טנס6לכצמדממכרלתכירומ6ס6וקיוסירקכרתיוסיסכערביו"ט,
ומקונסקנ6סעל דעתלמכרסעלידלצורךיו"ט,ולח"כרולסממוכרלמכורג"כמקותוהמין,וסכיך
ר6יס מסתומפת6דתני 6מכר 6מה6ין סמוכריכוללמחוט 6ת כחסכקותוסיום  hnSbרכלטיודע
מלקבסלמחיטסנ6סרהמוכרלמחוט6ףמל6סתנס ,וסטדכוותיס.טכת"ד ספררמס.
ו6ףכנידוןדיוןמכטעסססתקכללעכורהסותנסעמומל6יעמוד כעשקדומסגס 06יפרוםמסעכודס
יזסbSסיסמתקכללעכודסול6סיסמקבל6תמסכר
עדלצחרתקופתלינון,וקלימסיסממכיסלתנינ
טמולס06 ,%ל6יקייס 6תסתנ6יעליולמחזירמלקמממכרטקכלוקולי6תכולו.ויתכןמגסכליתנקי
םלסתחיינותזו
עליולעכורתקופתלינון,וכמומסכיךספד"רממוללכ6םסנ"ל6.ךעי'לסלן6ותז 06י
סניתנסמתוךקונםט6סhSימתוסעליסל6יקבל6תסכרו,דיןקונםסמכטל6תססתחייכות.
ב.כמפנס"3מbOכסמטכירביתלחנירוכימותסגטמיסקינויכוללסו5י6ומןמתגועדספסמ,כימות
סחמססלוטיסיוס .ופסק סרמכ"סחכירותפיוס"זסמסכירכיתלחכירו סתםקינויכוללהו5י6ו עד
מיודיעומלטיסיוס מקורסכדי לכקם מקוסול6יסיםמוהלךכדרך.וכרכרימלכילולח"גסי' קנ6דן
כרכר 6חדמעוסק56לתכירו כעמקכסכרלכלמבועוכעלמעמקחפןלסוליתו ,ונסתפקדכיוןכקטלו
מחס לעמקזס 6פסרטסכוונסהיכיס56לועדמנגמר מעמק.הנהלסלקונר6ססיכול,כיוןטל6דכר

ממונות

ריג

עמוממוכרועדמייגמרהעסק,וה"זדומהלסוכרכיהסתםדסגיהיודיעומלואיסיוםקורס,ומיעורל'
יוסהו6תקנתמו"לכיbSי65לדורעלפניחון.יכנידוןדירןל6מ5ינותקנהלטלוטיםיוסויכוללסו5י6ו
תיכףוכו',עכ"פברורטיכוללמלקוככלטבוע16ככלתדםכפיטהיהאופןסכרו,לפימכיוןטנכנםיוס
6חדכמכוס16כחדםי"להנתראהלהמזיקועודמכוע16תדם6.מנסכחזו"6ב"קסי'כגכתבדכמכירות
פועלים 06לפיהנהוג כמקוסים5ורךזמןלמ5ו 6מקוסלעבודה ,מתמךככרולאותןימיסהמ5טרכיס
להטתדלות,ימיו
סמהודיעומהוךחוזר5ריךלקבועימיסלחיפוםעבודהלפירקותעיניהדיין.ועי'פצ"ר
כרךגעמ' 283מעלהמעפיילתתהודעהמוקדמתעלהפיטורים ,והדעתנוטהם6יןסכדליסודיכין
סכירותכתיםלמכירותפועלים,ודיןזהכדיןזה60 ,ס נגרס המסד לפועלכעטיו מלמעכירו םל6
הודיעומקורסעלפיטוריו,עלהמעכירלטאתכנזק,כיכמניהםקנההמידההו6מניעתגרימתהפסד,
מגסבסכירותפועליס 06הנסיכותדורסות לתת הודעה מוקדמתלפניהפיטורים,כיbSכקאתיסיג
הפועלעדודה אתרתמיד 6חרהפיטוריס ,מעלהמעכידלהודיע קודס לעונד מעומדלפניפיטורים,
וכרורם6יןלתתהודעהמהיוסלמחר.וכפד"רכרךדעמ' 130כתפומעניןמתוקמלחיובמודעהעל
פיטוריןמודםקודסיםלומקורכהלכהכדמוינוכסכירותכתיס,וה"סומכ"םכניטולמפרנסהם5ריך
להודיעמלואיסיוסקודסכדיטיהיהסיפקכידולמפםלומסרהאחית(וכןנהוגלפיחוקיהעכורה ,ר6ה
2עמ' .)1355
ת,3243.57.6.פסקיסממוזייס,כרךכעמ' נ.263 ,26וראהעוד 19.57th.D
וכנידוןדירןהכחוזההעבודהמפורםבעלהפיטוריןיםלהודיע 30יוסמראם ,נהגכזהכעה"ככדין
וכמנהג.וע"כ6יןהמעכידיכוללטעוןסתמלוסעכורחודםזהיסמםכמקוסתבלוספי5וייס6ט6כןמגיע
כזהלעוכר.
ג.ק""לדכעה"כחוזרבואפי'uSnbsסיום6 ,ל6מנותןלומכרוממלם,ועי'רפ"יכ"מעו 3ד"הנותן
דנותןלמססכרןטלכלסיוסמהלס.וכתבותוס'מסעטכד"הכוליד6סהתבטלמפועלממלאכתולאחר
טחזרכו כעה"כ6ין כעס"כנותן לפועל כעד הזמן טל 6עטה 6ל 6מכר כפועל כטל .ופסקכסוית
הרסכ"6ח"6סי'תרמגומי'תתקפווכת"וכותהמיוחמותלרמכ"ןסי'עד6ומויסכמה6דסר51הלפחות
ממכרוולהיותיומככטלממלאכהזווהכללפי סכר העבודהולפי thn~uוכ"ככטורסי'טלג .וכתכ
סט"ז דמכר פועל כטלהיינומ5יהמכירות6 .מנס כחכס מפוטרסלינו רואה להתכטל ,כתכ כטו"ת
הרסכ"6ח"6מי'6לףמכוח"דסי'רםוח"זמי'תקטזוכמיוחסותסי'63101 ,6ככ"יטס,סמייכיסלטלס
לומכרומבלס.וכתככח"אסי'תרמגוסי'6לףקנזדתלויכראייתמכיתדין06 ,מלמדזהנהנהכלימודו
יותרמהיותו כטלנותןלומכרוממלם ,ו6סל6נותןלוכפועלכטל.
וכתכופד"רכרךג'מסמעכור6ותססימיססלההודעה המוקדמתכהס hSשכדהעוכר56להמעכיד,
םאטלסלו"דמי"o5ushכפועלכטללאחרמיוכיחטל6עכדכלאותוהחודם.
י
וכנידוןדידןמהעובד מתעקםלעבודכתקופתההודעההמוקדמתוקינומעונייןלהתכטל,וזקתכדיל6
להפסיד6תהפרמיהמהלמומותהחדמיסטייכנמוכסכועותהללו,נראהמלמרותרקונולעכוד,קינודומם

ריר

פסקידין-ירושלים

%כסכסיטי %קבס עלומעתודתוhSh ,סרטוןלמכרנסוסמדריךקותו3Ssh ,וד6יסכיטו%נח %
מעמודתוbD3 ,כןנרפסטמןסדין6ין S"~DSחייהלטלסלועכור תקופסזוסלביטולממל6כסיותר
מחלימטכורתוטסו6סכראטלס6 ,ךכיון פ3עס"3סתחייכלתלם 6 %ת ססכר סממתעטסים מקהל
ותדחיססקודמיס ,ו6ףלסומיף  06 %י45ח ל6וכימ טנתר3וסל"ומותיותר ,נרמסנעליולקיים

סתחייכותו.

ד .אספרדיניעכודסכמהפטסעורית"3עמ' 1042ס3י66תמקורות סמקטעפ"יהוזססענודסעל
סעורו5u55Sתעבודתוממוטלתעליול6רקכר6וי6ל6גסכנקמנות ).(FIBELfrYפירוטסדורהטמור
%לגלת%הריס6תסוכותסעסק SECRET51
מלמעבידו,וטמורלולמסתמםכידיעותסרכם
תוךכדיעבודתולסנ6תוסו166לסנ6תכמריס,ולסור
 ~RABEלהתחרותעםמעמידו,וכלכיו"ב.
ולפיכךכנידוןדירןמכעס"כ6י3דלזימון 3עו3דכעקכותסתנסגותוסע5מ6יתיעמק,זכותועפ"יהוזס
סע3ודסלפטיו.
ה.סנינו3תומפת"36מפ"זס":1סטוכר 6תמפועללחרוםhSיקמר hs%ונכס.לככםל6יטמרלוכ6
והרום.לחרוםכהדסזול6יקמר כ6וחרוםפטדהלחרתוכו'.וכןסו36מכילת6ממותממפטיסכ6כ
עלספטוקסטטניסיעכור:כמכירכתוסס,מסטכיר6י6תסרסקילטכותומ6ומנתו6,ףD"Dוכו'.כמנס
ע"יתוספתסכרפסקסרמ"6מתו"עסי'מלסמעי'36מסמסר"ס,טסכי6סמרוכיכ"מסי'טסו,ם5ריך
לעמות6פי'מלמכסככיוסמןסר6מונס.ו3י6ר3גתס"מסי'סלנp"Dדואומדנהסי6ט6י%ל6טכרס
זסוסיסמזדמן למסמלטכס 3תומפתמכרסיומטכיריןעלמן6,יןזס נחפכמזיקכלל.וכ"כ כערוך
ס"למןסי'טלסמעי'גדפנןמסדירכלפועלניחהליסכתוספתסכרהע"פמסמל6כסיותרככידסק5ת
וכנידוןדידןטכמעיף 32.1חוזסנאמרססעו3דיעבודכקיטמכירות6,ךכסיפאעלקותוסעיף נקמר
פעליולפעולכמיטכיכולתולקידוםעסקיסחכרס,וחשקיהס5דדיסס6ססמיפ%oh36כותכלעכודס
טיט 05כדי לקדם 6ת מעמק,ולאו ~6hplיטמכירות16 ,מססיפ 6כ6ס לומר מעל סעוכד לדבוק
3עכודתוולראותלמולעיניו6תקידוםסעסק6,ך6יןסכוונס%כותעכורותאחרותמחוןלע3ודססל
6יסמכירות.נרמסמס5דקעססטוכו.דכיוןסיםלייטב bhססתירס3יןסריט6לסיפאכאופןטפירם
סעו3ד6,יןלנו לפרטםכמתירסולתפוסלמוןאחרון,וכמו סכתנסלח"מסכירותפ"זמ"כדכלטלפון
רענוןניכומותרכלכךללסוןאחרון,סולכיס6חרלטוןר6סון.
וע"כ 06אינומקכלסכרעלענודסנוספתזו,דינוכעומדכחינס,ו6סנגנכ16נלכדממנופטור"66,כ
פסע,ס6זגסח"החייב6.ך  06עבדעכודסזו כמסגרתטעותסעכודסמלוכעמקוסטתכרעליסכסכר
ונרגיל,דינוכס"ס.וכיוןסעטסז6תכסמכמס,ס"זכויתורעלדרימסלמכרנוסףעדורזס.
ו.כתבהמויתסרפ6"3ח"6סי'6לףמב:ומיסומסתנר6ס6סלימד6חריסמדעתעקמוטסו6מנכסלו
כמסססרוויח06 ,ל6סיססתנ6יכיניססטיוכלסר 3שמל%מריס36 ,לohסיססטנליהיוכלללמד
להפריסאינומנכסלוכלוס.וכןפסקסרמ"6כתו"עסי' ס%סעי'סוהסורלעטותמלחכתועסס*מוד,

*

*

ממונות

רטו
-

-

וכלסממנהידועלמתחתונהומעכיריןליס.ועי'טו"ת מטהיוסףת"6חו"מסי' טכרכרמסולחטסתנו
עמומל6יוכללעטותטוסמתורסכללועיקר,והוךמוליךעמוטפריםמסיולו ומכרסכדמיסיקריס,
ועתםטועניסהמטלמיסטיתמלק עמםכריוחמןהמפריס.והטיצ טסמטולחהיי
םליחןלמטלחיס 6ת
סריוחמסמפריס,כיוןטכ6ותוזמןהנתעמקלמכורהמפריסנתעככמסליחותווביטלמכומנתו,וכיון
מסממלחיסטבחוקותוכטליתותסלדפוקעלדלתינדיניס,ודקיטליןר5ונסהיתעמקכענין 6חרכדי
מימהריחיטסמע"הו.ע"כ.ועי'כמע6כרהססי'יטכרכריעיכםטלקתוכורך6מדכדילתקןסספריס
ונודעלסםטסו6סיסעוטהמלטכסזוככיתוכלילת ,ט6סbSיפסיקממל6כתוכלילות6פמרלהעכירו
t"bbהתנוכיניסס,דכסכירותפועליסמ5ינודמועילתנקי.עיי"ט.

ו6ףכנידוןדירןההמעכירהתנם עססעוכדטל6יעכורעכודס קמרתגסל6כמעותספנ6יסלו,הכל
לפיסתנ6י.וכעניןסכרתיווךטתוכעסעוכד606 ,כן עטם ז6תכלי הורקת וממכמתהמעכיר,סרי
סרווחיסמייכי0למעכיר6,ךלפיטענתסמעכידעלמוסו6כקםז6תמסעוכדיסלמ615מקוסלעסק,ועל
חסכוןטעותסעכודסטלססכעמק,ע"כלטענתוממ"גhbמגיעתלוכדטכרתיווךמסמעכיד,כיוןטטילס
%סכרעכודסרגיל.ו6ףטנתכ6רלעיל6ותסטעכודהט6ינס ככ6%יםמכירות6יננסכקלסכמסגרת
עמודתו,וממילךעכורתמתיווךל6סיתםכלולסכה ,מ"מכיוןססעוכדססכיסלעטותעכורהזוכמקוס
עכודתוסרגילס,יםככך המכמסמכללךטחינודורםעכורזססכרמיוחד.וס"סכתביעתדמיסתיווך
SD3nהמקוס6.ךobעמסז6תכבעותיוספנויותכזלופןסל6גרעמעבודתוכעסק,זכותולדרוםעלכך
טכרתיווך06 ,כיחוכתססוכחסעליותעטסז6תכמעותיוהפנויות.
ז.כגמ'כ"כמחכתלוהווזכיןזכיניהזכינך,ד6גצקונסיהוזוזיגמרומקנס.וכשו"תחמדתמלמסתו"מ
סי'יגנסתפקכמיטכפוסוציתןסטרתיוו,וכעניןדהויתלוהווזכיןטקיצלסו6סוכהכמכילזס6,ינימך
דממניכמותלומווזכיןS"Db16,דע"כל66מרינןתלוהווזכיןזכיניסזכינךרקסיכךדהוכי6תיכףדבר
מרטותו,כגון מכר16קשוטי6טס6וגירוטין ,דסמעמסנגמרתיכף6 ,כלסיכךדכפוהו%תחייבעלמו
נדכרמס,כיוןטל6סו5י6טוס דורמרטותולנטותמלס,י"לכיוןדהויקונסל6מסני.ולכסוףסכיך
הממדתסלמהממ(65כמגסותמיימוניות)כתסו'מיימוניותסוףסל'מכועות3םי'ו]וכתכלהדיךדתלוסו
וזכיןל6מסנירקסיכךדסו5י6דכרמלטותו6,כלסיכךמנתחייכע"יכפיסל6מסני.ע"כ.
וכנידוןדירן,לכאורה,כיוןטחתימתסעוכדעלהחוזה-הממייכאותומל6לעבודעכודסדומהכמקוס
6חרשנסלאחרפיטוריו,וטלאלעכודעכודסאחרתכזמןעכודתו56לסמעכיד ,גסל6כמעותהפנאי
טלו-היהמתוךכיוסמ6ס %יתתוסל6יקבלטכר,סויכמותלוהוויסיכטס6ונםמכטל6תסחתימס,
מסריזוהתחייכותכלכדלל6מהו5י6מעקמוכלוס,דהויקונםסמכטל6תססתתייכות(ועי'לסלןכרכרי
ידי"עסדייןסגר"יווייםטליט" 5מחלקעליכוסכדברי טעם)6 .מנס ככר נתכ5רמכטכירותפועליס
מכינודמועילתנקי,וסכללפימסטסתנו.
ז

פסקידין-ירושלים

רטז

ח.ק""ל נחמןp"ssכח6דעכידקינםיינ
קלנפמיס.וכתבt"b~oטסדוקק 06כ%6זולממנו6ו
כ
י%כידוSsb,למסכנוכמכילחובטתייכ %ליתליסרמותך.וכ"פסרמ"3ס מקסולספ"ג
רם
מרקסחפן
וטו"עסי'5זסעי'.1וכתוכמו"תמסרי"קמורםקם6סוכךכרמסןסי'דדל6מיקריעכיודינךלנפסיס
bSbכמזיקלחכירו6 ,כלכתפימסכעלמךמתפוסלמסכוןיוכללעמותככלענין ו%דתעמו%ין(ועי'
ניקורוכידועותדודלמו"רז"5למו"מסי'ס).ופסקכסערסמספטסי'דט6סמלוסכופרלוכחוכורטות
כידולממכנוטל6כעריסכדיטיסיםנקמןעלתוכוכמיטטל6תפם.כמנסכק5וס"חסי'5זמ"קככתב
יל6מפירעכריקותןסמערימיןעלדבריתורסוקורסכולסלדיןתופסיןמידסכע"ד6יזסחפןכדי
טיסיס %לסיומינווכו',ומטוסמפסדממוןל6מרילעכורעלדכריתורס,וסמקוסימלץחסרוןכיס
כמקוסמלוסוידל6יםלמלעכורעלדכריתורס.וכסי' מ"ק6כתככק5וס"חכססמסרט"לכים"םב"ק
פ"גסי'ססכלטיטכידומסכון16פקדוןיכוללעכבוויפיל
ו%תחילהכנגדחוכוטלמכירו16גזילתו,
מוסל6נקרץעכידקינםדינךלנפמיס,טמריל6תפםמחכירו6ל6עיכב6תפלוכמבו6לתעמסhSb.
ממדבריסזוסרפ'כמדברמבוקרמסוקקימורנמור,ויםלוספניסגסעפ"ינגלסוסי6סיטתסריטכ"6
פ'סכותכטכלמכ6ליד נפקד5ריךלמיעכדססכסמעלייתך,ועי'ם"ךסי'נח p"Dט% ,ןנעלנפם
ירחקמזס.עכ"ל.ועי'מכמתסלמסלתו"עמססכנמ'סכתקמחכמפורםטסו6סיתרגמור,ומיסוטפסר
ס6סכ6לידוכתורתפקדוןממםגרעטפי,וס6ניסתםסמתחילסל6נתכויןלמספקדוןכלל.ועי'קמרי

מיי

י

כינסחו"מסי'י.
וכנייוןדירןמעיכם חלק מסמוכסנתחייכלמלםלעוכר עכורסלו6ס כע"פטלוס ממנו סעוכד,יכול
לטעוןמעסםדיןלע5מוכדימתסיס %טענםנגדסעוכד,מככס"גשכילקינםדינךלנפמיס,וכמומכתכ
כס"קסדמימיודע% a~aמלוסיכנסעלתכירו רקם6יןלוכירורותכירותובעקותו
סתומיססי'י
ויודעכשיטעוןכבי"ד  % Paמקסימנם%56דל6יסיםנקמן,יכוללעמות ט5דק6ותותחכו%תלייגע
חכירועדשיתפטרעמוולסבילט%כמק5ת,וקיןכ6ןעוול,וקמיטמי6גליךודכריסממוריסללכוכו'.

אברהםדובלוין.

ב
כנידון 6חדססתקכללעכודסשתנשימיתחייכל6לעכורכמקוס 6מרכעכודסדומםגסלממרמיפסיק
לעכוד56למעכירוכממךתקופםמסויימת,ס6סססתמייכותתקפס6ול.6
מנס כטו"ת חת"מיו"כמי' טדן כרומסלזס כשחדטסתן "כתכ קכלס"למתיטסוכמנקי טל6יסמוט
כעירו ,ס6סחייבלקייםסתנ6י.וכמכטססתת"םוז"ל :מ"ממייכתנשימע"מכןנתן "%כתכקילס"
וסריסו6עוכרכלשודל6תעסוקטכסעניושכיון,פוסמכללפעולתופלר'חיים ם%יפסיקחיותו"61,כ
ונרפסדסתנ6יטסתנססל6יסחוטכעירוסוסתם%ס
כי"רממוייכין%ופולקייססתנ6י.וכיקורדיורי
תמורתנתינת ס"כתכ קכל ,"5ואן 06יפחוטכעירוסרי סונר כל 6תערוקוכו'.ועי'כשו"ת חסד

ממונות

ריי

ילסור"גטכמכדכל"6ס6מוך%י
%כרססיו"דסי' מטמט"כת'10לחת"מודןכדבריווז"ל:עודרזיית
דודלמחוט כמקומומלר'חייס,דהוםככללמכרטכירדכם3ילפעולתוהלימדוונתןלו כת 3תעורס
סתחייs"b3דל5למיפסקחיותיסוכו'רזהסויטכרסר5וי ,כטופטניעמקינןמילמדהולמיפסק
ד6טי
מיותיס .רוקה6ניכי סד"גדימםכי3תחילס טרםסלימדוסכטיחוטל6למיפסקהיותיה36 .ל %כן
סו,6מ3תחילסל6דברמוס ,רק6חרטלימדו %ר5סליחןכתבתעודסעוטיחן %כתובדל6למיפסק
מיותיה,וכוס6ין מקוסלדוןמטוססכירותד6סורליטולסכרע"ז,וככר ערערסרט"לעל מסמסרב
נוטלטכרמזסמנותןלוקבלה,וכ'רסוסכנוטלסכרלסעידדעדותוכטלסוכו'.ועכ"פדבריהר"גכזס
מתקיימיםטהלילסלולקפהפרנסתתכירומדיןטכירות.עכ"ל.
ומ3ו6רמדבריוד6ססחנהמתחילסטרסמלמדוודקידחייכלקייםתנקומדיןסכירות,וכממ"כסחת"ס,
רקסיכלדל6סתנהקורסמלמדו רקלפנינתינתכתבסקכלה3זסר5הלדון3דכרי סחת"םדל6סוס
מכירות מטוס ד6מורליטול מכר עדות ,דנתינת כת 3סק3לסלפי ממ"כ סרט"לחםיכ כעדות,וכיון
ד6סורוייטולע"זטכרגסמסטהתנהל6סוהכבכימות6,כלסיכ6טמותרלקחתמכר,סתנ6יסוהמדין
טכירות,וכעוכרעלמתנקיעוכרכל6תעסוקוכו',וכמב"כסמת"ם.
לפי"זכניד"דטסמעכידסתנהעםסעוכדכתהילסטרסקבלתולע3ודסמל6יעמודומקוס6מרכעכודס
תומס גס לקמרפיטוריו כמסךטנס,סרי סעוכדחייב עלמו סל6למיפסקחיותיסמלהמעכיר,וסוף
כתטלוס תמורת קבלתו לעכודס"61 ,כתייכלקייס תתנקימדין טכרבכיר ,וכמם"כ סחת"ם
ס.י
ח
מ
ו
ל6כרהס.ו6סקינומקיימוועוכרעלסתנ6יעורר3ל6ודל6תעתוק,ובי"דמחוייכין%ופולקייסתנקו
ולפיתממ"כס"36דh"w~Stד3נידוןדירןכחתימתהעוכרעלסחוזסטממיי3וbSלעדודעכודסכמקוס
6מרל6תרפיטוריוסיסמתוך6יוסוהוהכמותלוהוויהיכס6יןמתנתומהנס,והלונםמכטלהמתימה,
כיוןסהיתסכ6ןמתחייכותמלכדכל6מהו5י6מע5מוכלוס,והוךעפ"יממ"ככתמוכותמיימוניטס3י6
מחמדתסלמס,הנסלפימסטכתכהמתיםל6סוהתלוהוויסיר5ל6תלוסווזכין,טמריססתחייכותסי5
תטלוסתמורתקמלתולעכודס,ותשסווזכיןהוםזכיני"61,כ6יןסלונםמנטלסמתימס.
ועודנרססדכנד"דל6וקונםמיקריכיוןדסו6קונםמדנפטיסדל6מיהמיטסכריחולתתוס SDמחוזה
ולסתקכל לע3ודס  hShסו6 6נם עלמו מרקס להתקנן לענודהולכן חתס על החוזםוססתחייכויות,
ו3כס"גל6וקונםסו.6דסנססטורסי'רם6ות1כתכוז"ל:ודוקקכקונםדקתיליסמ6חריניקותומסטל
ממקח6 ,כללונםדקתיליסמנפםיסוכו'ל.6וככ"ימס:כ"כ 3עלמעיטורומקורו ממעמסדפרדימ.6
ולסרסמפרטיסהוסמילתם ד30ר6ולרודפמיטותס6ינסכתוכסכתלמודעיי"ם"51.עדכסי' רמ63ותט
י כל
סכיך דעתסר"יהלוי כמעמס כלחד מר5ס לקדם 6טס ולמרסלוקיני נם6תלך עד טתכתוכל
נכסיך,דס6ססל6קנתס,ולקומטוסדסוהקונס,דסוסקונםמדנפטיסולקוקונםסו6דסוסמ5ילמיכף
לי5ריסול6ליט6קותהhSb,מטוסהגלוידעתמגילסקורסמנתןלכן.ודעתסר'חננ6לדהוהקונם6ף
דמנפסיססו.6ונ"עדכסי'רה סתסול6סכיךפלוגתך3זס.

ריח

פסקידין-ירושלים

1מ65תיכסעס"מפ"ימהל'מכירםh~oמעמד Of3ורקסלימ
ךדכמכרלכו"עקוכםמדכמטיסל1616נמ
מ,61ורקכמתנהפליגיסר"יסל1י1סר"ח,טיי"ם.ועי'כטו"מסי' רמנ1כרמ"6מסדפסקוכסר"ימלוי
םכממ"עP~Dסווכערומיםסעי'.1
דלקוקונםסו6רקמוגםע"י6חריני.ועיי"

ולפיממ"כדלדכריסתת"םססתתייכותסי6תם%סעכורקכלתו%כובס"6,כסוסתשסווזכין6,כלהוס
קונםמדנפסיס,דסו66נםט5מודל6סיו6חריסממכריתוקותולחתוםעלהחוזס %6סו6מר5ונוחתס
סר5סלסמקכללעכובה ,וקעתהסעס"מ%ו"ע%וקונםהו.6ודו"ק.
וממ"כטכיוןמח5קיסס5דדיס 06ססיפ6כ6סלרכותכלעכודסמיםנסלקרססעםק1,ל16דוקך"6ים
מכירות"6וכטענתסעוכדם6ךורקכקיםמכירותסו6חייכלקדס מעמקול6כט6רעכורות,ומכיון
כסמתירסכשופןמפירםסעוכדנר6סטס5דקעםהעונד,ע"כחו"ד.
מיםליימ
לכינורהיטלדוןכזה,מסריכסעי' 2.4כתוכ":סעוכדמתמייכלסקרים 6תכלכיסוריוידיעותיונסיונו
וזמנולעכודתועכורסחנרסולפעולכמיטביכולתולקידוםעסקיסחכרס".ויםמקוסלססתפקכפירום
פיסקסזו"ולפעולכמיטכיכולתווכוי" .ס6סזססממך%י60ומיינו"לעבודתו",דמיינו6יםמכירות,
וס"וי"ו"מלולפעוליתפרםכוי"וסחיכור%ים16,6מזופימקסנפרכתוכוונתםככלעכודסלחרת,וזו
 ,ט%6הןטחיסתחייכויותנפרכות,גממם6יםמכירות
התחייכותטניס,וקיןסתירהכיןסריסךלמיפוי
וגס מקרסעסקיסחכרס.וכוונתסמעכידסיתםכפימסם6מרככיס"דטגס 06יתכקםסעוכדלחטוף
6תסרי5פסוכד' 06עי"זיקרס 6ת מעסק,מייכסעודולעסותו.שמנסקילוסיתס עומדתעל מסרק
דריססכזו 6פסרbSaמיינומקכליס 6תפירוטופלהמעביד6 ,כל כמסמנוגע %קטת סמנסל מכל
סעוכדים למ615קולסמכירותפ6ל"כ סעםקייסגר,והסכימוסעוכדיסשחפם מקוס עלממכון טעות
סעכודסכמפעל5,פמרמוסכלולכפיסקה"ולפעולכמיטכיכולתולקידוסעמקיסחכרס",דללםקולס
מכירותל6יוכלהעסקלפעול,וכפירוטומלהמעניד.ולכןממפק6עויכוללדרוםדמיתיווךעכורמס
כתיווך6תס6ולסלמכירה6פי06 %עטםז6תמל6כמעותסעכודס.

יהושעווייס.

