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ביתדיןירושלים
ודש ממונותולבירוריוחסין
פיטורי ר"מבגללשיחותעםתלמידיםלעזוב
תיק ממונות מס' -1535שע

נושאהדיון
הרבא' הועסקבישיבה של הרבב' כמשיבלתלמידים מאז תחילת השנהועד חנוכה של אותה
שנה ,שאזנסגרההישיבהבגללמריבות בתוךהצוות .לאחר החנוכההישיבה נפתחה מחדשעם
חלק מהתלמידים הותיקים (כאשר חלק אחר של התלמידים עזב עם אחד מהצוות לישיבה
אחרת) ,והרבא' חזר לתפקידו ,ובסוף חודש טבת הודיעלו הרבב' שבכךמסיים את תפקידו
בישיבה משום ששמע מראש הישיבה שהרב א' שוחח עם כמה תלמידים שחזרו לישיבה
שמתפלאעליהם מדוע לא עברו לישיבה החדשהעם חבריהם האחרים,וכי גם הוא עצמואינו
מרגיש שמקומו כאן .הרב ב' ראה בכך פגיעה בישיבה ,ומשום כך הורה לו להפסיק את
תפקידובישיבה.
בתחילת העסקתו בישיבה לא נכתב עם הרבא' חוזהעבודה ,אך סוכם אתועל שכר של 800$
לחודש ,וכך שולםלו עדסוף חודש טבת.
טוען הרב א' שמביון שהיה עובד שכיר כישיבה מגיע לו שכר עד סוף שגת הלימודים ,או
לפחותעדסוףהזמן,מכיוןשאי אפשר למצואעבודה אחרת באמצעהזמן.
הרבב'משיבשלפיהחזו"אמי שמקבל שכר חדשי עבודתוהיאחדשית ,וע"כאינוחייב לשלם
לו מעכר לכך .עודטוען הרבכ' שהפיטוריןהיו מוצדקים בגלל העובדה שהרבא'  nwPדבר
המזיקלישיבה בכך ששוחח עםתלמידיםלעזוב את הישיבה (הרבא' מכחיש שהשפיעעליהם
לעזוב ,רק שאל אותם מדוע החליטו להשאר ,תוך שהוא מוסיף "גםאני רואה עצמי כאן רק
באופןארעי") .עודטוען הרב ב' שמלכתחילה כשהרבא' התקבל לעבודה בישיבה ,הודיקלו
הרבב'  -כמו שהודיעלעובדים החדשים האחרים שלא הכיר -שתחילה הואנכנסבנסיון (הרב
א' מכחיש שנאמר לו משפט זה ,אך הרב ב' מבקש להביא לעדות רב אחר שהיה באותו
מעמד) ,וכגר בחדשים הראשונים התעוררה בעיה שליחסיו של הרב א' עם אחד מהצוות,
ומשום כך סברשהנסיוןלא צלח וחשבלפטרו ,אךכשהישיבה נפתחה שובואותו אחד מהצוות
עזב ,קרא להרבא' שוב ,אך בגללשיחותיו עם התלמידיםלעזוב החליט לפטרו ,אך הציעלו
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עבודה אחרת במכון להוצאת ספרים שלו ,והואסירב .הרב ב' מוסיף מפי ר"מ אחד בשם מרן
הגרא"מ שך זצ"ל שתקופתנסיון של ר"מ בישיבההיא  3חדשים.

פסקדין שלפשרה
יש לפשר בין הצדדים כסכוםמסויים.

( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

()-יהושעווייס

( )-שמשון גרוסמן

השאלותלדיון
א .עובד ללא הגבלתזמן המקבל שכרחדשי ,האםדינו כשכירחודשי.
ב .עובד שאינו מגלה נאמנות למקום העבודה.
ג .עובד בתקופתנסיון.
ד .חובת ההודעה מראשעלהפיטורין.
ה.פיטורין באמירהבלי כתב.
 .1הציעהמעביד עבודה אחרתלעובד.

תשובה
א.נסויהמיסמייסחו"מסי'1דןכרכרסוחטטנסכרלל6קביעתזמןססקסלפיטרוקותו מממתמסיו
 D'Dl)hלחת 6תססמיטסחוןלקסילתסד6ף % 06סיו6גומיסכ,ס16% ,רסכיוןטל 6קבעו ככתב
סגתנו לסטומטסוסזמןוכחכווגתנולו סטר סתם,תליץכפלוגתךטסכי 6סרמ"6בסי' סמעייג,
דלהרסכיי6כגיטיןעז6כלימימיי
ו16כלט5ריךמטמע,ולסר"6טכתסו'כלל1סי'יםנפטרכטגס6מת
וכו',וכיוןדתלי6כפלוגתךהממע"מ"6,כממי%סקסלפטורין.ע"כ.
o)nbכדכרימ"%לחייגסי' קג 6כתב ד'ימתס" כסכירותפועלים6יןפירוסוכייסתם" סגמלקובו
סרטכ" 6וסר"6סכעניןמתמייכ6 1trSתחכירו כסתם ,דכסכירותפועליסכו"עסוכריס ס6ף
כמתמייכ1trSתכירו כסתסתתייגל,וגוס5קuיtכ~b
6דס
יכוליםלסלקוככלעת,ומסטפסק
D

יכ
ס
r~oמSסDוס~nססס6יןלטסוסק5כ1גנ1לשנימרטס
"זמןזסSsb,כמקוססנססכסססכיר1תיםרם,
ו'ל
כירו
יסכוע16מורס,סריזמןססכירומסו6טכוע 16
לקליפתזמן,כגוןססוסכסטסתסלוסלבכיריסיםלפ
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חודם61,י 6פמרלסלקותוךהזמןסזס ,כמנסכרורסיכוללסלקו ככלמבוע 16ככלמודםכפיטהיס

ID1hסכרו.יכ"פכרכרימלכילולמ"מסי'רטו.וכ"ככמזון6יםp"sסי'כג6ותכ hShסכהכרכל,ס

כדליכםמנסג6כלh1'hohמנסגסו%ין6מרממנהג ,דסתמ6סויספסיק6כמגסגסמדינס.ע"כ.ועיי
פד"רגעמ' 93טלפי~6hrrirnףכעוכר קטעסמקכלמסכורתהדמיתזכ6יסמעכידלפטרועטוףכל
חודם,ועי'מו"תנ5מיטרללסי'מ.
ונבגרות ממתהו"ממ"6סי' עםכהדלסיפך ,ד6ףסרבים  %סכרדההת"ייכות כסתם6יגסלעולס,ס
דוקקכמתמייכלזוןוכדי htotסתמייכותממון כעלמך מ5ד  trthדכר מלפתרחיגו ר51סלהממייכ
כהרכה h~hכמעט נערהדברססו% 6ןכיוןסל6מוכרםמלם1נ1מסוףלעולסמהייתגימלטהתמייכ
םלגולומר
לעולס6,כלכמכרפועלסוייגוסתמייכותכעלמךסקכלעליוhShטה61מחמתשריךלוודחיי
טמכרולכל מעתסיסיםלו סמל6כסטי5טרךלמועל.וח"ככפועלממכרו סתססוי כמכרחממכירות
לעולס,ור6יסמס6דס51רךרכ6ככ"מקטכמקרידרדקי טת%טכמ1616מנ6וספרמת6לעניןלסלקם
דוקקכהפסידומס61פסידה ד%סדר6כלכל6זס6יןיכוליםלסלקס.וקיןלומרד6יירידוקקכסלכל
כגימת,6דה6רוגי6סיסרקסתל6דרכיג%6וכסר6טוגיסומיימל6היםיטללמלקוכל6טעםדפמיד6
דל6סדר.ע"כ.ועייפד"רכרךכעמי 337שכ"דמקרילבמ"כיו"דסי'נבוטו"ממהדו"קמ"6סי'רכ6
ג "101ה רכפעליס מ"ג מו"מסי'"1מכן דעת כמסוכמסגדוליס61יןלחום
וחמדתסלמס nrribסי'י
לסנרםסלק"טדיתיד610כדגרסזס,וכקמתסוגיןדעלמ6סכי %16נכלמקוס,ו%ןטייךכ,סדיןקיס

לי".
ועיישמע 6כרסס("AhSDIמייכמ דסתסכסכירותפועליםסויוימגיסכלכעס6,ףמקבלמכירותוכל
.ועי'פס"דירומליסכרךטעמ'רמו.
מ5יסגה,עייייס
ק
י
כ
ה
6תמקורותp~noמעפ"ימוזםהעכודסעל
יעכודסכמשפטמעכריח"כעמ' 042נ
ב.כספרדיג
סעוכד 5%ע 6העבודתוממוטלתעליול 6רקכרמויbihגסכנקמנות ).(F~ELITYולפיכךכטכעסייכ
ליכדלימוןכעוכדכעקבותהתגסטתו,וכותועפ"ימוזססעכודסלפטרו.
ג.כתבככסףסקדמיסכגליוןסמו'יעסי'טלגמעייסטתמילתמלנוכסמלממרתתקינוקניןלסמכירות,
ומגסטתמילתמלטכססויקגין,מיימכממרתתכיוןסטיןידועכמספרטיותסכירותבכית ,hmoע"י,ס
הימיםסר6טוגיס מסכמגטןנסיוןהעכודסלמפועל.עי"כ.מפורם סעכודסלטסגסיון6 "Dh -סל6
פירטוססי6לנסיוןbSb,טווסדרךכעכודסכזו-תיגסקגיןלסכירות,וכייסכמפירתומזועכורהלמס
גסיון.
ישלסמעייכעפ"ימרדכיכ"כסי' תרכך:כעהייכממכר מלמד 61מרסיעך56ל
ועיירמ"אכטו"עמי
קרוצולגסותו 06יוכלללמודעסמגערול6סלך61 ,חרשלמדעמו 16מרמיגסגועדיין,ועדמעידhSn
טידעככר,ונמכענגדסעד
ידעללמידעמו,סדיןעסהמלמדמאמרמיודעעכסיומוקמינןליה
~
p
i
n
h
ונוטלסכרו.ע"כ.מוכםט6סגיסוסומסתמלסוגמ 65ם%ידעללמד6יןכעסיסמייכלמלם4סכר.ועי'
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עוד "103תמהרסיס1rrnסי'כד16דותסו"כטיstp65ס6יןלוהרגבתמסכיןוגסמהלכותקינןסגורות
11'DSמטמיטעלמומלעמודעלהמכמן ,סדכרפסוסדכלכסייג 06מוגעיםמזםיםמזהרביה ססקע
6מתOal ,סוייכמככריםלוקכלס 06ים6יזסתמםבריךלמתרולעמודעלהמכמן.
ועי'ש"תהרס6"3מ"6סי'תרמגם6ססכרועלמנתטיעמהמלשכתוכרבוי,מותרלסלקוכחביהזמן.
וככר כתכ כמגתתי5חק ת"ד0יי עה 6ותיכדכוד6י כל מורה גכגס למסמרתו hn~lhדרכי%יית
להמגה(כעגיגיחיגנך61 ,ף  6( 06התגסכפירות 0תמ6כפירוסו,וע"סו"ע ת"גע"חסי'גגד6ל"כ
כטלכתהמלטון,ויוכל 6%לידי מפקרות נכלהמוסד,ונודעיממויינ המורס למגותמיטתולמיטת
סמגהל.ע"כ.

ו6ףכנידוןדירן ,ם%עגתסרבנ'מודיעלהרכ6ינתחילתעבודתומגכגסלנסיון6,ין %מכרמלעובד,
וע"כמותרלפטרוכתוךממגה61.ף מטעםמנהגהמדיגהגראסס6יןלמייככמקרהכזהכפי15ייס,עיי
ג 60 1615 2סהו,מןסעוכדמתוך סתנ6סכמותרלמעכירלהפסיק 6תעבודתוככל
כגק57.59כרךי
ם%וןעלמיחוכתסר6יס.
טעהטיר5ס,רם6יסמעכידלפטרו6.ל6טכיוןשהמורהמכמיםטעגס)ו,י
ד.כמהגסכ"מק6כסממכירביתלמכירוכימותסגטמיססיגויכוללה51י16מןשחגועדמפסח,נימות
החמהט%טיס .evופסקהרמכ"ססכירותפ"וס"זסמטכירכיתלחכירו סתם6יגויכוללס51י 16עד
היודיעוטלוטיסיוסמקודםכדי %קם מקוס1ל6יהיהמוטלךכדרך.וכניכרימלכיאלמ"גסי' קג6דן
כדכר 6תדשעוסק56לחכירו כעסקכסכרלכלסכועוכעלמעסקחפן51%י ,16תסתפקדכיוןסקכלו
ה 1~Dhשהכוונהמיהיה1(56עדסגגמר העסק .הנסלסלקוגראססיכול,כיוןמל6דכר
סתסלעסק,
עמוטטוכרו עדטיוגמרמעסק,וה"זרומסלמוכרכיתסהסדסגימיודיעואדחיסיוסקודם,ומיעורל'
יוסה61תקנתחז"לכיhSי65לדורעלפגיחון.וכנידוןדידןל6מזויגותקנסלסלומיסיוסויכוללה51י6ו
תיכףוכו',עכ"פברורסיכוללסלקוככלסכוע16נכלחדשכפימסיהטפן"כרו,לפיטכיוןסנכגמיוס
6חדכמצועc~ns16י"לצנתרנהלמחזיקועוד6DISnומדם.
םנורךומן למolpn 615
6מגסכחזויך ב"קסי' כגכתכדכסכיר1תפועלים Dhלפיסגסוגכמקוסי
לעטדס,סתמםטכרו%ותןימיסהמ5טרכיסלססתדלות,ומיוסמהודיעו 6100מוזרצריךלקטועימיס
למיפוםעכודסלפירקותעינימדיין.ועי'פד"רכרךגעמי 283שעלסמעכידלתתסודעסמוקדמתעל
ספיטוריס ,ומדעתג1טסמקיןסכדליסודיכיןסכירותכתיסלסכירותפועלים,ודיןזסכדין,סDbn ,
נגרס ספסרלפועלבעטיומלמענידומל6מודיעו מקודס עלפיטוריו ,עלהמעניד לם6תכג,ק,כי
כסגיססקנההמירסה61מגיעתגרימתספסד,סגםכמכירותפועליס 06מנסיכותדורסותלתתהודעס
מוקדמתלפגיהפיטוריס,כי  %כקלתיסיגמפועלעכודס קמרתמיד 6חרהפיטורים ,טעלסמעכיד
למודיעקודסלעובדמעומדלפגיפיטורים,וברורס6יןלתתהודעסמסיוםלמחר.וכפד"רכרךדטמ'
130כחכוטענין החוקסלמיוכ הודעסעלפיטוריןחודם קודסיס  %מקורכהלכהכדמ5יטכסכירות
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נתיס,וה"סומכ"םכגיסולמפרגמסם5ריך%ודיעסלוטיסיום קודםכדימיסיםסיפקנידו להפרלו
,כרךכעמ' .263 ,261
מסרסלחרת(וכןנסוגלפיצוקיסעכודס ,ר6סת,3243.57.6.פסקיסמתו,ייס
ורקסעודע219157 .6.עמ' .)1355
ה.כמרדכ'נ"מסי'סמוונטי"תסלם6"3ח"6ס"תתעגוכנ"ךס"םלגס"קמז,סניפוחסונתמסר"ס
(דפוס פר6גסי'עז):ומם6לתעלמלמדטסתמילללמד"61לכעס"כלךמעמדי6יגיתפןכך ,וגתר5ס
ממלמד 101כס,רבו נעס"נורמס %כנו וממלמד 6מר ממלתליססיעכוך61יגי ר51ס ללמדלךיותר,
גרפסדל6גממלמיעכודוכ6מירסכעלמך,ור6יסמעכרעכריד6מרוכקדוטיןטז6דל66זיללגפמיה
כ6מירסכעלמך,ס"סכנידון,סדמדמי  SD1Pכפיקדכ"מי.6ע"כ(ועי'מו"תסרדכ"1מ"6סי'
 hpt~7"Dכמלמדדסיילדהוידברהלנד,ול6נכלפועל,
Sן
פמוסויתמסרי"טיו"דסי'גססמסר"ס פסקכ
6כלכנ"ך מסכתב דס"סככלפועל).וכ"ככשו"תכגימיןז6כסי' רכס.וכתם ~ nrrirמסרמד"סחו"מ
סי'קיטדדוק6כע"פ6יגומועיל6,כלככתיכםמהגי.ועייתוס'כ"מ5ט6ד"סדל,6ויבמותעכד"ה
,bnihלעניןע"עדרכטמתלעלגרעונוכעלפס6יןכשעוטממולכיוןדגופוקנוילולעגין ט5ריךגט
"מרור61יןי651נ6מירסכעלמך.
o)nhסרדכ"זמסחולקעלסמסר"סוס"לד6פילוכמלמדtS'Dbtלדעתס16מריסדמוידכרס6כדoh,
םבו
מכרולעלמוS"htויל,וכסכעלמו"1וכקינויכול1%פ%1 1למטרעליו,וכ"מפועלדעלמ6יקפילוי
שכועס S~h06זיןסויכקילוגסלסס,מן.וכןדעתסם"ךמס,וכגס"גסי' ט%סגנייסעי'טכדעתריס
מיטריסגכ"טסוףמ"ר.ופסקסרמ" 6כמ"עסי'םלגמעי'מדמלמדם"6לכעסייכלךמעמדיוגתר5ס
סמלמד,יוכלכעס"כלחזורכוולעכבו,ד6יגויכוללמחולמעבודוטלגער,מיסו כם6רפועלohקיל
ופטור.וכתכסם"ךדכפגימגיס
כפגימגיסלךמעמדיפטורכל6ממי"6Db ,%לדרךכעססוייג
1%דוקק'606 or~Oh~bילכךכינולכיגוויוי
מ
"ודהבכךהויממילם ,ד6%ינרימסדי6ל6למיקרך.ועיי
וככתיבהל6מסגי.
גתס"מס"קיםדנמלמדויפיל
ומ65דפיטורימלמדתלמידיםכע"פתלוי כממלקתספוסקיס,וסממע"ס.
י
.סגיטכתוספתךכ"מפ"ז :vreמסוכר6תמפועללמרוס %יקמר 6נ6וגכט~.כסל6יקמרלוכ6
ומרום.למרוםכמרסזול6יקמרלונ6ומרוםנמדסקמרתוכו'.וכןסו6כמכילתךטמוממטפטיםכ6כ
עלמפסוקמםטניסיעכור:כמכירכתוטכ,מסמכיר6י6תסרם6ילסטהומ6ומגתו6,ףע"עוכו'.כמגס
ע"יתוספתסכרפסקסרמ'"כשו"עמיימלססעי'6כססמסריס,ססכי6ממרדכיכ"ממייממו,סיוריך
"DhntCDSמל6כסככידסמןסר6טוגס.וכיקרכגתה"מסי'םלגp"Dדד16מדג6סיtS'h~6ל6שכרס
זסוסיסמזדמן למס מלעכס נתוספת חכרסיומסכיריןעלמן6,יןזסגמטכמזיקכלל.וכ"כ כערוך
סטלמןסי'מלסמעייגד6נןססדידכלפועלגימלליסכתוספתטכרלע"פמסמ%כסיותרכנידםק5ת.
אברהםדובלוין.

וי
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רטו

פסקידין-ירושלים

נעגיןפיטוריןכע"פ ,כתבע"זידידיס5כ'ידh"wt5cדתלי 5כממלוקתספוסקיס,דלסמרדכיוסיעתו
ה631כס"ךסי'טלגס"קמזל5מהגי31עיגן3כתיכס,ולסרדכ"ווכןדעתסס"ךסםדמסגיקמירהכע"פ
ול5כעיכחיכהדוקק.
ונרוכסדממלוקתספוסקיססג"ל,ס bpl1כמוגףטנטכרלומןמסוייםוכהוךסומןסמע3יד 6מרלולך
מעמדי דככס"גפליגי5י5מירס כע"פמסני 16דכעי דוקקנכתיכס,דסריממרדכיוסיעתודמנרכי
hpt1כתיכםר5ייתס מערדעכריכקרוסיןט5,דלS'rh5לגסטיהכ5מירסכעלמך,וכע"עוגייריתוך
ס,מןסלסעכדותולכןכעי דוקקכפיכס ,דכ6מירסל 5נמחלכעדודו bSh .ד63גו לממלוקת לתרת
ohslocכפס"דירוטליסכרךי5עמי קפ5וטילךכפועלמנסכרלל5הגכלתזמן ~ebסטכירותלכולם,
ימייוולסר"5ט
דכסו"תמיסמייסמו"מסי'1כתםדפליגיכ,ססרטכ"5וסר"5ט,דלסרטכ"5סוסכלימ
ימייוכפועלים
סוסחכירותלטגס,וכרכרימלכיאלמ"גסי'קג6כתכד5ףלסרטכ" 5דסתססוסכלימ
יכוללסלקוככלעת,וכאגרותמטסמו"ממ"6סי'עה.כתכלהיפךד5ףלסר"6סכסועליססוססכירות
לעולס1,כמ11יי 6כגקסי'כג6ותכד"הויםודיהועוד,דכסכרפועליםוקנכלהםכךוכךליוס %1פירס
כמסימיםכליוססוסטכירותכפגיעומס,וכפד"רכרךעמ' 93פירסדלסמ5"11כעוכרסמקכלמסכורת
מודסיתוכאיסמעכידלפטרוכלחורט,ועלסמעכידלתתסודעסמוקדמת.לפי"זכגיד'ידססרכ'5קבל
מסכורתכלחודטוכאיסרבכ'לפטרוכלrcllnומסגיפיטוריןכאמירהכעלמך1,ל5כעיכתיכס5,כל
לס5חרוניס דס"ל רסוססכירות לעולס סוכתוך סזמןוכאגו לממלוקת ספוסקיס 05מסגיפיטורין
63מירסכעלמך.

יהושעס"ס.
הערה
ו ווייקקליע"7,6חקיכתכירחנקי,והזקיף:
יי
נדגגל(לו,הקלגלק(בייגל6הממנקהכגן6מכה(כורDח6מייגק6יתמג,רזגןחכהוהקחי,,ו",6קהר)כהיגר,5גי7י7יהי
7קחמ6הגהיגלר",יפקיק(6מגהגר)ה7יגה.ע"נ .ו~ל"גניקיכה,
h
חחילגלהומן 9~Ph ,קמקכל קגלחרקי5,ל6קכני7117י7ןי
קלהרגכ'
6ו
מנהגהמדינה קנחקנקגירלגלהקנה16לכלהאח
טענהק
,ערעורהיקיכהנגללהקימוחהניהלעטחלמידיס,ומגישנחקכיסהפיטוריןהללוכגללקיכה6וכייקעיכיתוחוס

לכ.

םלןוןDho
לטענתסגתכעטקכלותמילסלתקופתנסיון,וטועןס6מרnhrכמפורט,וע"זיטסכתסס,י

גסאמריסגפתמססיטיכסמהדסלמרימנוכסeb~,גס16לקמו~סיוןכסיכלקמוכפעםסר5סוגס16,
טנ6מרסכטכילסגסיוןככרמספיקסתקופססר5טוגס051 .ג5מרס,ססיסלנסיון,יל"ע ס5סאריך

לטלסלועלמורטגיסןסלכי
ןסזמגיסלפימיחס סע3ד .מנסככסףסקדסיססי'טלג  "DDס'3AS
ממרתת כת3דימיססר5טוגיס5יגס כסתמלת משכס151,ליגסכגיד"דכן5 ,ך  05סמגסגכןלסלם,
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ממונות

ר1,

קריךלפלס %טפילו 06נימםרעלחודם ס3ט61דרקינוחייט,ועיילהלן.
ת
נ
וכניד"דדים חסד ס0מסיכ מסית  16גרסלכחוריסלטיולסיטי3ס לטו סיסיכםסטגיס11ע"6 1מגס
סמטיכמורסס6מר %חורbtocעקמונמ 65פסזמנית6,ךמכחידטכסיתקותולענורז,ו"6כסויגדר
טלמקלקללהימינה,דכ,מןרופףכ,סגסדבורכזהמכניססורסורפיון61יוודקותכהמסךהיסיכה,
וככה"גסו 6גרס לעקמוטיפטרוהו%1 ,מגיעלו סכר טסף6 ,ךכיון ססדכר6יט ברור ומוחלטי"ל
דמספק הממע"ה,וסגהכרמיךvrt~sסי'תכ6סעי'1כתבד6סי
ם עלומפסגגיכהיכוללפטרו6,ך
ימסונדבריג6וגיסכללפכ.
6יגופטוטמסהגדרסלמסדס,וסיכםלפטרעובד,עי'ערךמ
ןמכירכמסיבלביןטכירככולל ,דס 6חזרלכולל ,ונרוקה
ועכ"פ למעמסכ6ןסגידוןסו 6סספרטכי
דסמ6לססי6רקעלסחדמיסבנותרוכזמןמחורף,סייגוטסט6,דרוגיסן6,ךמהטתנעעדסוףהנגס
,סריסמגסגניטיכותסכל6הדמ"סומגיס",סייגוומןתורףוזמןקין,גחמכלחסיכהכפגיע5מס"6,כ
6יןלותכיעס כ%עלזמןכקין.
ו
ל
ווכן לזוןכזהסהגתכעהניע
,
ן
ו
כ
מ
כ
6
ר
ק
ג
ס
ו
ס
ד
ו
כ
ע
ו
ל
ס
6
ה
,
ת
ר
ח
ב
ם
ז
ו
כ
ע
דים ,כותלסרב,כסיס
%מגסעכורתסמפיכסיתםמרסס  %ר%גתגססנוסו
עסנספררנכיןלכרךכולללממיכמגיע %רקכפועלכטל,עי'ממ"עסי'טלגמ"קי
,ועי'ק5וס"תמס
ס"קר.ויל"ע 05כלפי לכרךכוללטגעססממיכסוסכ6י %עוכדפחותמגמטינו
,
ל
ט
כ
ל
ע
ו
פ
טמרי
םמכובסמס61יךמחמכיספועלכטל.
סכחינותככו%צרימככיבעליססיותר.וכמוכןי
וכןגמייםלברר ס6סמטיבסויגדרסלמלמדרדומהל6וכלסיhrtnn1דל6מנכהכמועלכטל,עי'
רמיםכסוייעסי'סלם  16 ,6"DDדלמ6דככה"גטסיסמסיכחרם,י"לדלפיממ"כנר6מתיס סטעס
כ6וכלמירמחו,סמסוסר6י %עכריחלטימסכטלס קמם,%כגיד"ד6יןזסקטם %למזורלכוללכפי
מהיהמקודם.גמ65ריסכ6ןכמהספיקותohיםלחייכווכמהיטלמייכו.
זלגני סטעגסטססיתתלמיריסלעכורמסיטיכס,כיוןמיםלו עד,זס הנתורעקמו,יכיףטותו תפטר
מבכועס"61,כhSיפלס.
ולמעמסגרפסדכיוןמסגתכעטסו6ת"חעטירעליולנסוגכזסלפגיםמטוס"ד,תכוןלפכרכזס.ולפיכך
גר6סדעלחורםגיסןיבלס טלסספרטכיןמסכורתמלמטיכלכיןמכרככו,%ועלחדטיסמכט
וקדריסלסמ5י16טליהמהספרם.
ועדייןי
ם %ררסמנסג'5ASעטדסשמיון1ל6מיתה %עכורסקמרתומתפטרנפטיעתוכ6מ5עסומן,
ס6סנכס"ג מקשעלחודםגיסן,וסכלמולך6חרסמנסגכזס.
ועלסט6לסטלפיטוריןכע"פ,גרפסדכיוןמקכלו כע"פ מסתלק ע"פ61,יןקריךכזס כתכ ,מס גס
טסעוכדל6סופיםלעכודתומ16מפיטוריןכע"פ.

י"

4.5

שמשוןגרוסמן.
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