ממונות

רנט

ביתדיןירושלים
לדיש ממונותושירוריוחסין
מוריםשרוציםלעזובביה"סהקייםומתכנניםלפתוחבי"ס חדש
ומשפיעיםעלתלמידיםבביה"סלעבור אתםלביה"ס החדש
דברשיעמיד אתביה"סהקייםבסכנתקיום
תיק ממונות מס' -183סא

צדא' :המנהל הרבא'ע"י ב"כ טו"רא .רוזנטל
צדב':המוריסב'וג'

נושאהדיון
המנהל הרבא'טוען שהמוריםב'ונ' מנהלים הרשמהביןתלמידיבית הספר שלוכדי שיעברו
לבי"ס חדש שהםעומדים לפתוח .הואטוען שאסור להם לקחתתלמידים מבית הספר שבו הם
עובדיםכדילהעבירםלבי"סאחר,כיון שיש בכך התחרותעםביה"סשלו ,והעברתהתלמידים
מבית ספר זה לבי"ס אחר תערער אתקיומו .לטענתו ,מעשה זה חותר נגדו כמנהל,ואין הם
יכולים להמשיךלעבודאצלו ,וממילאאינםזכאיםלפיצוייםכשיפוטרו בגללכך.

פסקדיןביניים
ביתהדין הודיע למורים הנתבעים שאין זהנכוןוראוי לעסוק בפתיחת בי"ס חדש עם תלמידי
ביה"ס שלהירובע ,כלעוד הםעובדים אצלובביה"ס.

השאלותלדיון
א .האםחייב עובדלהיות נאמןלמעבידו,ולצייתלהוראותיו.
ב .עובדשאינו נאמןלמעבידו ,האםזכאילפיצויי פרישה.
ג .האם נאמראיסור שליורד לאומנתו שלתבירו במלמדיתינוקות.

רס

פסקידין-ירושלים

תשונה
א.עניןתוכתנקמנותטלעוכרלמעכירמלינוכמו"לככמסמקומות6,ךעוסקיםכתומרנקמנותנמוכן
6חרמקמרכנידוןדירן.כמירטטומרטובעלתסיליסמזמורקם6 :מררכימייק,ככעסטהפועלעומס
עסכעס"ככ6מונסונותןלוסכרו6,יןקריךלסתזיקלוטוכס6.כלככעסטילינ
ועוטסעמוכבמונס,
ונותןלוסכרו,בריךלסהזיק %טוכס.וכמדרםרכסכרסמיתפר'עסי'כ"6:ריסורסב"רסימוןכנוסג
טכעולספועלעוטסמל6כס עםכעס"כטתייסחלוטטעותכלמונסוכסוףסיוםמתע5לכמלחכתו,כרס
סכ16כיעקכ*כינו]מססר6טונותמלימות6ףס6חרונותטלימות ,מהסר6סונותכ6מונס6ףס6תרונות
כ6מונס.וכגמ'כ"כחכ מכו6ר דעכודססל6כקמוטהסי6כטמתפנסלעניניעלמובתוךזמןעבודתו.
עודמ5ינוכגמ'כ"מעת6 6מרר"מכלממעכירעלדעתטלכעס"כנקרץגזלן.וכתבכחי'סריטכ"6
סמיוחמיסטס דנקר6גזלן6פי'כמידידליכןקפידתגמורםול6פטיעסגמורס.וכןמלינובתג*דכי
6ליסוסוףפט"ו:פועלטקכלמשכתוסלכעס"נ,תובסעליולעטותהכמוססי6מפןכעיו"כ,ו6סקינו
עומסרקונווחסלוטלכעס"כעליוסכתוכקומרקרורעוטסמל6כתס'רמיס(ירמיסמחי).
עכ"פ,כספרתנקמנותכמוזוטכנידוןדידן,ל6מ65נודכריסמפורסיסלקימור.
ב.חוכתסמעכידלטלספי5וייפריסס,מסכימוספומקיסממלכדחיוכומסוסדיןסענקסמלככדעכרי,
כמכו6רכחינוךמ' תפכ(ועי'פס"דירוסליסכרך6עמ'קמו) ,עודסו6חייבכזה ממוסטספךלחוק
מדינם,וסכלכמגסגסמדינס.עי'פד"רכרך6עמ' 330וכרךגעמי ,280ופס"דירוסליסכרךכעמ'
רי.6
ע"כים ~דוקכי5דמתייחםמתוקלעוכרטגילסתוסרנקמנותכלפימעבידו ,ס6סמייכסמעכידלטלס
לופי5וייפריסס .כספר נ6טט עמ' 156מכיון פס"דבנגלי . PARK SCIENT~ftCע ) LTDגי1א
 INST~UMENTS )19461נדגרעוכדיססעומקיסכביח"רטני6 %5תימי מנוהתםסטכועימלעטיית
מכטיריסדומיםכטכילמכרס מתחרםתוךידיעסטססגורמיםעי"כנזקלמפעלטלמעכידס,נקבעטס
כיבכךספרוסעוכדיס 6תהוכהסנ6מנותכלפימעכידס.וכפס"דע502.63.6.כרךי
ח  2עמ' ,345
350נקבע:חוכתוהר6טוניתוסימודיתטלעוכדסי 6למרת 6תמעכידוכ"מונס .מסותם סמל6סמל
י כל מעטםט6ינומתייטכ עם סתנ6יס סמפורסיס 16
חוכםזו6ינס ניתנת לסגורם ,קולס כרורכ
סמסתמעיסטלחוזם העכודס ,מפוגעכמעניד 16כ6ינטרסיס ם,%ייחטכ כספרתסחונססלטירות
נקמן .ורקס עוד ע 349.57 .6.כרךיג  1עמ' 60 553ס כמעטיו טל סעוכדים ממוס סתתרות עס
ממעביד,סריזומעילםכלימוןוכעטיסליכד6תזכותולקבלפי5וייס.
ג.גסכזלופןטיורדלמקר6ומנותתכירונקרץרתעוגועריםומוחיסבו,עי'טו"תסרטכ"6ח"גסי'פג,
מ"ממלמדתינוקותקינויכוללעכבעלתכירומללמד6ףסו6תינוקות,מנ:'6ס'הפןלמען5דקויגדיל
תורסויקדיר,עי'כ"ככ6כורמכ"סת"תפ"כס"זוטו"עיו"דסי' רמססעי'כב.לפיכךכגידוןדידן

ממונות

רסא

טכמלמדיתינוקותעסקינן6יןלמונעומטוסיורדל6ומגותתכירו.
ועוד ,דפנהכתככיט"טקרוטיןפ"גסי'כטמלמדטנטכר56ל3עה"כלזמןק5וכ,וסוךרוקהלסמטיכס,
וכ5מלמד6חרלהטתדל56לכסה"כטימכרנול6חרטיגמרהזמן6,יןהרקבוןיכוללעכבעליומדיןיורד
לטומנותתכירו.וכ"ככטו"ת מטקתבנימיןמי'כזכסטמורו,וסו"תטלריתיוסףמו"סיז.והוךהדין
כנידוןדירן,טהריכלטנתלימודיססי6זמןלעלמו,ותלמידוהתחילטנתלימודיסבכייםזהקינומייד
להמטיךבטנהלחרתדוקקככי"ם ~Ofע"כרט6ימורה6חרלהטתדל56לסורימתלמיוטיטכרנולכנס

לחרת.
ועוד 6חרת.כטו"תחת"מחו"מסי' 60דן 63חדטסחזיקלמכורכסרכמלוליןוכ5 6חרותפסמקולין
טלו,דכיוןטע"יטיורדלטומנתומדחהולגמרי,ס6י 6פמרלסניססטיק5כו,ונמ65מדחסומסלולגמרי,
זמויוסדלשמנותהכירוממט.וכןטסכסי'קיהטסיוסנידייני
םמוטכריסמשדוןשומןמכמן5וקרU"1b
ן5חדמהנ"ל
טלפסחופיונותניסהסכטרומזהפרנמתס,וסטתדלרב6מד56להלדוןההו~6חותדיי
ולהוטיכשותו כמקומו,ונוטרףהדייןסמני עם הרב לדבר עללכהלדון עדספיתהוודחוהו,דכיון
דפמקיהמחיותיהלגמרי % b"btמרהסכרע5מךכמקוס5חר,כיל6נמ65כזהכמקומו,,כופיןשותו.
וכ"כטססי'עט.שמנסמכיתשפריסחו"ממי'כוכתכרעלה כהסכמהמכלסר6טוני6וה6מרוניסוכן
עמ 6דכרומעולסל6טמענולממותכמיטבונהלוכיחכלזיזה מקוסכעירטהו6יותרמוכטרלפרנסת
6כסניסD"~hטסותכונס56לסעריסטיר16כטכסםטלעירטסכלעובריםדרךעליו,ושיןמוחהכידם
'פד"רכרךדעמ' .23
לומרמפסיקלחיותיו.וכ"פכמו"תכיתממוקלשחרוןסי'ו,ועי
וכנידוןדידן ,גסלוליטסיסמדוגרכמלמדיתיניקות 6ל6כסקר6ומניות,סריגס 06י5ליחוהמוריס
~טפיעעלכמסמהוריסתלמידיסלסע3יר 6תכניהםלכי"םטיפתחומוריס6לס,וגס 06כעקבותכך
יימנרו כמהכתותכעייםטלהמנמל,עדיין6יןזסכגדרטלפסקיהחיותךלגמרי,אסריהיטיכס ט%
אינסנפגעתמזה .מהגסטלפיהכיתאפריסוביתכמושלאחרוןאפי' 06פמקיסלחיותךלגמריאינו
יכוללכופוטל6לעמותכעלמו.
אברהםדובלוין.
ב

טליט"6כקותגד6ףדיורדלאומנתוטלחרירונקרארטעוגועריםכומ"מכמלמדתינוקות
מט"ב
"
"
s
b
o
טחני,דמטוסדיגדילתורהוכו'שינויכוללעככע"כ.נראהדכנד"דים מקוסלדוןכוסריכוללעכבו6ף
טהו6מלמדתינוקות,וסוףזס6ד6יןיכוללעכככמלמדתינוקותהו6מטוסקנאתסופריםחרכהחכמה
כד6ית36גמ'כ"ככ6כוכרט"יטסכתכטמתוךכךיזהרוכאומנותןטייר6וזסמזה,ע"כ.כלזהטייך
ם מלמדכעירוכ6מלמדחדטשמריי~b"bלמונעודע"יקנאתסופריסתרפסתכמס5,כלכנד"ו
6סי
טעותו מלמזלוקם 6תסתלמידיסטנמ65יסכת"תומעכירםלמקום6חרורולסלפתוחת"תפד,ומנד

רסב

פסקידין-ירושלים

סלומניותיט6רקותו דברכ6ןוכקן ,רקססמקוסעוכרוגסממנהליתחלף ,מממכרס6יןכזחמרכה
מכמס,מסריסו6קותו מלמד6 ,ל5ם6ינומעוניןלסיות תחתחסותוסל סמנסל סקודס 6ל6לסיות

עומקי.

זסדכרפמוטם5ססתלמידיסכעומסרוליסלעזוב 6תות"תוללכתלמקוס5חרפפיט5ם6"6למוגעס,
6ףמעי"זיגרמולת"תסקייסבעיותלסמכךקיומו,דלעולםילמוד 6דסכמקוסם~וחפן6 ,כלמלמד
כת"תמרולסלעזוכולקחתעמו6תסתלמידיסועי"כיתערערקיומומלמת"תסקייס,לפטרד6סורלו,
נסרימנהלמת"תסומזקכמכוסולסורלקחתממנו5תסמכוס,עי'תו"עקו"חסי'קנדסעי'יד.
טוכהרקוניטזכיתי~וין ~עתסונטסקימ"ומו"מסי'רכתכנידוןר"מכיפיכסחסוליך5תסתלמיויס
למקוס5חר,וסר5מוןלווחמסוףנם6רלכדוונמ6רועליוחוכותסרכםסקכללמעןסמלמידיס,וכתבפס
דככס"ג5bSמרי'סריברומניותל5מרויחומסריסו6קותו מר"ממלומד עמסומסליסכ5ומסלי
ם %חוכותעכור
סתס.וטייערססוסיףכסוףסתמוכסדיםכזהגסדרר5דממונ5כיוןסרקםסימיכסי
סתלמיויסועכםיונמ6רעםסהוכותסרימר"מסוסמזיק%ממונו 06כדרךגרמך16גרמיו6ף  06מ
נוכללחייכועפ"יסלכסמ"מ6יןספקכירעםגוולסערסכעמיולססמיט6ת מקרקעמתחתרגליכעל
סיריוסוכןל6יערס.עכ"ל.

יהושעווייס.

