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%ים ממוטתולבירוריוחסין
תלמידיכוללשמרדו בראשהכולל
תיק מטונות מס' -1522שע

צו א' 22 :אברכים עא נ"נהיב זקס

צדב' :הרב מ'ע"ביכ הגרש"בסורוצקין

נושאהדיון

קבוצה של  25אברכים שלמדו בכולל של הרבה' ,מרדו בו בכמה פעולות מצידם כנגדו ,ואף
עשוניסיון למשוך לצידם את התורם שלהכולל ,פעולות שנמשכו מסוף זמן החורף עד אמצע
זמןהקיץ ,עד שהגדישו את הסאה כשהמילגה לחודשאייר התעכבה בכשבועימים לאחר ר"ח
סיון ,שאז הודיעו לו האברכים שלא ישתתפו בתפילת המנחה בכולל ,ואז הודיע להם ראש
הכולל שהוא לאמוכןיותרלהחזיק אותםבכולל ,ושיחפשו מקום אחר .למרות הודעהזושילם
להם את המילגה עבור כל חודשסיון ,וגם המילגה לחודש תמוז שילם להם ,אך את המילגה
לחודש אב לאשילם.
קבוצת האברכים תובעת את ראש הכולל את המילגה עבור חודש אב ,בטענה שלמרות
פעולותיהםנגדו המשיך לשלם להם אתהמילגות לחודשיםסיוןותמוז ,משמע שמחל ,ואם כך
מגיעה להםמילגהגםעבור חודש אב.ועוד,דינם שלתלמידיכוללכעובדים אצל ראשהכולל,
ואי אפשר לפטר אותם באמצעהזמן שאז לאניתן למצואכולל אחר .הםטוענים שראש הכולל
הכריזבפניהם כשפתח את הכולל שישלו כסף בבנקכדילהחזיק אתהכולל,ואביו של הרבה'
הכריז שמתחייב כערב לשלם להם אתהמילגות.
תחילה תבעו האברכים את הרב ה' בבי"ד של המועה"ד שם הוציא ביה"ד לבקשתם עיקולעל
כסף הנמצאבידי צדג' עדלדיון בתביעתם .הרבה' בקשלדוןבבי"דזה.
הרבה'טוען תחילהעלהעיקולשהוציאו התובעיםבביה"ד שלהמועה"ד ,ואומר שהכסף שהיה
בידי צדג' הואצ'קים של  6אברכים שאינםשייכים לקבוצת התובעים ,ולתובעים לא היתה כל
זכות לעקל את הצ'קים שלהם ,שבינתיים עבר תוקפם ,והאברכים הפסידו את כספם ע"י
העיקול .הוא תובעמהתובעים לשלם כסףזהלמוטבים שלהצ'קים.
לעצם התביעה ,טוען הרבה' שתלמידי כוללאינם"עובדים" של ראש הכולל ,ולראש הכולל
אין כל "תוצרתי מ"עבודתם"בכולל ,וכך דעתו שלהגראי"לשטינמןשליט"א ,מהגם שהרבה'
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אינו משתכר מהכולל כלל ,ולכן גם לדעת הגר"מ פינשטיין אין לודין של ומעביד" ,ויכול
לפטרם גם באמצע הזמן ,ואף שהתחייב לגייס תרומות למימון החזקת הכולל ,על דעת כן
שימרדו בו לא התחייב .הוא תובע בתביעה נגדית מה שהזיקולו במרדםנזקי גרמי של איבוד
התורם,וכן מה שהוציא מכספו הפרטי עבור תשלוםלמילגות שלהם.
אביו של הרבה' מכחיש שאמר לאברכים שהוא ערב שיקבלו את שכרם.

פסקדין
א .העיקולעלהצ'קים של  6האברכיםמוסר.
ב .התביעות ההדדיות נדחות.
ג .בית הדין מביע שאט נפש מהתנהגות של מרידה מצד תלמידי הכולל כלפי ראש הכולל,
התנהגות שאינה הולמתבני תורה ,וגרועמכך.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

()-יהושעווייס

( )-שמשוןגרוסמן

השאלותלדיון
א .מזיק בגרמא.
ב .דינם של אברכים בכולללענין שכרם.

תשובה
א.עייכסטלמס"3קפ"1סי'3 6טספכיו,ומפיריטסנו3 6טסגזדוליסדורות,ססמייככדיגיממיס
'ל3ס"ק.6
פסוללעדותעדסיסיך,סתורתגזילסעליועדסיסינו,וכ"גדעתnrro15pסי
ו3גידוןדידןטסתוכעיסעיקלו-כ6מ5עות3יס"דטלסמועס"ד5-יקיסטל 366רכיסומפסידו,onth
5ףטסגוקסיסכ6ןע"יגרמם,מיי3יססמעקליסלטלסלני,וקיסכדיש,וכל,מן ס%יסלמו לעססרי

לדעתכמסר6סוניסמספסוליסלעדות.
ומסהתוטעסרבס'מפסדיגרמיטס5כרכיססללומזיקו %כלסיפתתרומותוכו',וכקטלס3י 5מכתר
מסתורםלרסיס,נרפסטקססיסיםלחייטעלסמך גסDhיכתוכמתורססס6כרכיסגרמולולמפסיק
~or
6ת מתרומות,דגיגו  b~hע"DA1 ,6יתכןטיטמחלמ5ו6תירון למפסקת מהרומותסלוולתלות otho
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כ6מריס .ומס טתו3ע סר3ס'להיים 6ת ס6כרכיס סל %ההפסד כספומפרטי,וכן 3סמזר סמילטת
להדפיססלתקופת ממרדככולל ,נר6סס6חרימסילס6ין 6מרמתן מעות1ל6כלוס61,יגויכוללטעון
ננתן מממתמוסרנסיוןוכד',ויותר מסתכר %מר  'ro)p~cככסף,ס מקט מרומס מ5דס6כרכיסכדי
סיפמיקוכמרידתם.
ס
י
ק
ס
ו
פ
ס
ב .כנרדן3זסכלרוכסמספר"עיוניםממנפטיימו"מסי'מ,וכתגסיסכתידין3ימיגו
1'hc
טסתחיי13תממוגיתכלפי ס36רך למלס 6ת
ל36רךזכויותפועלים6 ,ך גס 6סנגיח מלרקם מכוללי
ממכורתו(וסכיךמסממלוקתק5וס"חוגתס"מבסי'פ6ס"קכ6ס6מרלחתנותלמדעםכנך6'shtסלס
לך06 ,נטיסלוכפועללע"פסכל6וסכי 360מ115סללמודעס3גו,ולעתק15סיימנעמסלוכפועל6,כל
לדעתסגתסיימ %נעטס %כפועל),גסfhיםלדון 06יטלקברךדיןפועללעניןתטלוסעדסוףס,מן
ahפוטר~.uinhוכתרמסטמריסכלמוריסס6ין 3%רךסרנםמזכויותמיסודמלפועלכימינוכגון
זכותפילוייפיטורין,סכרמעימום,דמיס3ר6ס,ותק,קביעותכע3ודס,תוספתיוקרוכלסס6ר.וע"כ
כמתודעתטלוס עדסוףסומן כמפוטר ,Dinhsעליולסכיךר6יססיס %זכות11כפועל.ועי' "מוקת
מבפט"עמ'פטלמלקכיןכו"%רמסומתפרנסוחימסמלץrhC,דיגוכמעביד%,יןכוללטר6טוקינו
מתפרנסממגו,ח6ז6יןדיגוכמעביד.
ק
ס
פ
ומסטמחייכ6תר6טמכולל610סתחייכותולדלוגלכספיסמילגסמלמס,וככר מרמ"אכט"1עסי'
רדמעייי6:6עייפס3דכריס כ %מעותיכוללחזורכו61י" 5לקבלעליומי כמרע ,מ"מר16י ל6דס
לעמודכדיבורו6עייפhStעטםסוסקנין רקדכריסhnSuJוכלסתוזר3וכיןnpibכיןמוכר6יןרוח
מכמיסנוחססימנווכוי,וכלס6ומרלתתלהכירומתגםמועטתול6גתגס %סייזממחוסרי6מגס.ע"כ.
וכתבממ"ח כ6ס3תמסדפרק166תי6מס"ססכטימממוןל15רךמלוס6.מגסכם16מרbnD7bnדסכי
טימרדוכול6סתחייכלמס ,כתבנאמריכינסגדריםסי'ים(דףגו  (h"Dדסק כסקדס כטעותוגם6ל

עליו6ףלכתחילס.
ועיילסורותגתן מ"3מו"מסי' ק 6ד6ססכטיחלחזורעלספתמיס 63טלמפיקוחלסמסרי"קכמורס
קלגכגודרלטרוםכטפו%ורךעגי,ד6ף Dhכגודרציתןממוןלעגי 11Dhלח,ורנו ,דלמ 6טסמצריך
לטרוםכטפוטרי,וסו63כגליוןרעק"6כסו"עיו"דסי'רגםסעי'י.3
3o)nhגידוןדירןטסתלמידיסמרדוכר6טסכוללומיררו6תחייו ,גסobר6סהכוללסיסמייכלקייס
6תסתמיי3ותולססעדסוףסזמן,מ"מכמקרסחמורכוסראוילקוגסס ו%לטלסלסס,וס'סטוריכפר
נערס.

אברהם ך1כלוין.
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כט6לסohיטלהכרכיכול(דיןסלפועלים6ומתחייכותגריד,6ל 6מסתכרלחלקנין 6סר6טהכולל
מקכלמסכורת16לח,רמסהגפ"מהי,ס0ג6ס610מקכל,ס6סטסטובוככוד16ממון60 ,מסמסמסיס
מטרםכססלו.
ןזהקטורלר15ןס(1כלל ,הט6לס ס6ס ססמסועכדיסלזמגיסומקוס סקכעלהם 16
6ךכעיקר 0דכר6י
כלטייס6,יןסס"סלו" obt1ססמסועכדיסללמוד
ים(דוןסמ5ססכפוע(יס6,ומכיון רססמ5וויס
מהטס61ר51הוכמקוסht~aר51הדיגסכפועלים
ו,
חו
נל
לט
יור6יסמה6דסי'סמוסעי'בגדמיסוסס6ו(למי
"'rtsSlhaוסותעמו"61,כיקרץגספוע(
ל
ט
מתלמיד(רב16להיפך,דמיטמסועכדלסלמוד יפוי
ער
ר
לל
כעדורוכסיג"6,כohס6כרכיס(ומדים מסטר6טהכול
י51ההסכגדרפועליס6,כלי"לדמ"מכעי
גססיסיהתלמידים16רכ,רכלכרופןט6יגססומעיסממנותורע,כטןכניד"דד0סירו6זגסמלסמוע
וכלל,ומגגוןכ,הל6מקובלכסוסטללכעולסממילך6יןלזםגדרפועלכיכטלה
תורתו6יגספוע(יס"ל
דעתם56לכלמעולסדכסייג6יןזססדרךסל"פעו "%נמסרהכוללים"6,כטפילוגימרדמ"ממיהלו
סגרהממס,ל6מקוכלכעולסהגרס11כ16פןכוסמכרוךעסכזיוגותתריפיס,וקוליכסייגל6טווהסג6ה
הכז0גדרפועלוממי%סממע".]0
11לטוס6דס %1ימי
ט5דלחייט16ת1מדין ערבדס51י16ממוןעלסיו,דיכלולקבלמעוהכמקוס 6מרוכגללהכטמתו
6ךי
ךערכעלסכתטל6יעכור,ס6סזהדומה16
סומכיםעליוומוותריס"61כיס6כערכ.גיס%זןס6ססיי
ו מפורסתככ"מעגכ
גרעמזרוקמגהליסדגמלקו,וכקן (כודעיה6חייב16ל .6ולכ16ר0הולסוגיי
ן1ל6קנסלודחייכ(סלםלו מססיכללמרויחקילוסיסקונה,ונמלקור6סוניס
כנתן %מעותלקנותלויי
ס6סהייכדוקקחסהתנהכפירוטע(היוכתטלומיןo"his16נמימתמייכמדיןערכדממךעליוסגתן
ס כערבעי"טכריטכיי6 6מגסכן 0ו 6גס כרסכ"6
(ו ממעות 61למ %ה61סיהקונסע"י 6חרסוס,
ור6כ"ד6,ךי"מ,עי'גתס"מסי'סוס"ק.1ולכ6ורסי"לדכ6ןסקכלהגלהמיסיכתסכ6ן0%56והככ6
המעותלידוודומםלזרוקמנהליס ולכורעיהיהמייכמדיןערכן6ךnrrnמסתכרדיה (הסדיןפועליס
טלווכפועלסרבהסוכריססמייכגסעלגרמךכגיזקיןוהםגרמולומרכסגוקיסכקטרטלו עסהגדיכ
ומיהג5רךלמרכססו65ותוגסעודדכריס6,מגסקס0לסו5י6סממתזס 607י"הופוטריםפועלמגרמך
ךכגיד'יד,ועי'מת"ססי'קם].
כפרטדיזלדהממייכיסדוקךכטפטעכהמפןסקכללטמירסמהטל6טיי
ועי' מת"ססי' nupטיס לפכר מטעםהריטכ"6מנ"ל6 ,ךמיימכ6ן דססגרמולו ) Otpfוקסס (סער
6ךמ"מ0ו6מומ,קכעתויכוללפטור6תעלמומלטלסכגללהמיוכנזקסיס%וןטזסגדרמ,יק
סדגסמיוכערכ16פועלזס רק6ס
סמגמולטיכמוהזיקמוניטיןסלו,עייכיכוללסמזיקהמעות,ועודסנרךי
פועליסכעדול6נגד),וכגיד"דססעכזולתקווססססיסתרקו.
ומהבככרסילסמתלד16ליגתןנתורמילגהומתגם ,ד60גתן למסכסתיקס"6כ  11מתנה גמורם 16
מחילה,הגסדגימ6דגתןכטעוהסחטכbtonחייכלטלרל0ס%1 ,הויךממילה ,מ"מזסדכריס סב%
דסמ6כוון(וותרלססלפגיםמעוה"ד.
וכעיקרסדכרקמרתילסגהפרסתןד6מסהגדרסללכרכיכולליס.הגסיטכחןכמהטעמיססלח'bo
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גמטכ כפועל.6:ד6יגו עוסה טוס דבר לסמפעל ,דס 6לומד לעלמווכטפילעלמו (וסג6ס טמקכלor
ו6ינימק סקכל סג6ס
נקופןעקיף1ל6כ15רסיטירס מסמפטה.כ.סרי 610מחוייבללמוד'61יכיפיל
יטירסמסלימודטלו 36לסריסו6סיסממוייכלעטות.nhrג.מכיוןד6סור לקמתסכר עלמלימוד רק
ךכלל sut9עללימוד,וכעיןכלמסד6מררחמנאל6תעביד6יעכידל6
טכרכטלסמטמעדל6סיי
מסניhStחלסתמייכות.
ה
ט
ע
מ
e
i
c
h
ו
נ
כ
ד
ו
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ו
ג
ת
מ
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ל
ו
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י
ם
ע
ן
ו
ע
ט
ל
ר
מ
6
ס
6
ד
6
6
פ
ם
ת
כ
ומגסכרמ"אמו"מסי' מעיי
6גי
ולגי

יין

כך,ומטמעד6סכקמתכיווןלסתחייכספירחלסחיוכמ5דפועלכדיבור,hnSusוכידn~tispכסדיק
וכ"כנתומיס6 ,מגסנם"ךוכן סגתה"מסםס"לדליכןתיוכמכיוןד6יגועומסלוכיון דעוססלעלמו
יסוכםלביןעכסלעלמךסוכס,מוכםדעיקר מס דסגתס"מכ6
אכנו,וסגתס"ממחלקכין6מרעטםל
לייטבזהראייתn~otipoמרס"ייבמותדמאןליכןגעטסחייככסכירות,וע"זקלמרדחססמלי5ס~ocl
לסt~hcnכ6ןסו6עוטהלעלמו,ו"6כעיקרמנקודההי6לDh hihotino6עטסכעבורו16ל,16וכן
למדממנחתפתיםסי'קל6ד6סעומסלעלמוע"י5י11ימסגי6יןזססכירות,ממילאehעוססעדורומגס
~orמלוהמגיעלומכר(ולפי"זמיוטכמס סתמהכפתמ"מפ"מ הערה65עיי"ם)6 ,ךכמוכןהריים
דכריסonllcכהדיץכסנילוטכ6למקוםמסוייס,מנסדיגלדכ6למסכגללמיסקכ51סטוכסטמעוגין
כה "6כסוד6ין,ס רקלתועלתעלמו ,רקהט6לסמכיוןטסו6נסגס מ"מכ15רסעקיפס ה6סאפסר
למיינומדיןגסגס,ול6מדיןפועל,וקבסלומרכןמכיוןם,סרקגרמךוגסכל6מדסו6רקחלקוססג6ס
~nhrמארתע"יגיבוססקכ51סוקסםלומרדיתחלקססנ6ס ס%כיניססוגס"6כזסנוד6ימכוספתות
מסהסמכקמיסעכ"פ"51עכוס.ומססכתכגוטגעטותלמיזיסג"כי"לדסריכמרכסמקריס6יןטמיעת
הציעור רק מסדלראםמכולל דלססיטג"כתועלתמזם"6כטוב6ין הספועליםכמכילו olnhtים
מלכיסטעוסיסטוגסלו'61יכיםלדוןדיתןסכוסמעולס"
לטמיעהמיעורוסקטכה.עכ"פסמוח,קודאי
פטורמלםלסעפ"יסגתס"מוסם"ך שתפוסיכוללומרקי"לכתומיםוק5וה"חוכהגס"מזיםכןסכירות
כסיג.

ועלסטענסהסייסמסרי 610מחוייכללמודכע"ס"6,כאפילולומדלימודמסוייססריכל"6סיסחיוב
מ5דידיעתהתורהללמודכלהתורס"6,כ גימאסר6ססכעלגסגסמלימודזהסריוסרומסלחלון
לידכ"%סיסחיובמלי5ס,ד6מנסמרפ"יי6כפמיו~תמוכמדיםכזסחיוכסכירות6ךמס6כיימסי'כ
 ,מדמע
אחרתדכתכטס%כיסיס כ%רן6חריסוסלילם דספק 06מקודטתסייגו דסספק ס6סכגללסחייכ
םע"1טסכסף16ל,6מטמעדסגסדעו"סכטכילס6כלמכיוןדמוכרתלעטותnhrסוס
לעטותספעולסי
ספקטמ66יןכזסטספוסל%1יסיםחייבסכירות"51עןועי'מל61יחוסןסי'פ6ן.ומעיקרנר6סדסיכי
דמתוייכממטלעטותפעולה11אפילום,סc1PnoiסוסPDDכנמי~ohנעטהפועל,וסיכידיםלוע5ס
אחרתunncolספירסוסזססכירותסגסטוסמ15ס6כלסיסיכוללעסות6ltthsמר"6,כככוללסרי
םעלותיתרותלפטור 6תעלמומסלימודכגוןע"ילימוד עסתלמידים,גמ65דודאיסוסספירכגדר
י

פעולס 06הו6גסנהמזהיטירותעכ"ס.
תסריטכרתלקימותרדס6טכר
ועלסטעגססמליטיתטמכיוןט6סורלקחתסכרל6סוספועל,ריצי
כטלסמניעלו מממת מהמעבד"6כעלממלקסגהגימארכןסוהפועלדה6כסךעוכדסנמלקי 6ס
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טפח

פסקידין-ירושלים

יכפועלכטלגמורהרידלדעתהרמ"חבסי'רמהספירלוקהעלטרחתו"6כ
מקבלעלטרחתולהסיכח
ה"נכ6ן .כרססגין )סנט6ר ספקמ5ד סטעס רסספועליםכטכילע5מט1ל% 6וכפרטנ16פן דמרדו
בו)rht,י
םלנוסטיך וסגתה"מ דלומד עסכנו6ין כוס מטוססכירות (מולסרמי'16ק15היימ)"61 ,כ
סמומ)קיכוללזמרקיםלי
 .וכדרךכלל הר6טכוללל 6ר5סלהכנס לס6לססלכיומו תתןסכרו (הגס
טססתדלכמססיכל) ,ע"כנכנס על דעתסחיןכחן גדרסכירות hlhתמיכהומילגסוכןמודיע להם
כפירודוכןר16י לעסותןוסגס טסהממליטעלססדריס )ססכללמען מסדרוהאלהת סקכ51ס 6דרכ6
דוסמסרתחותם,וכוסממסיגתמיכה htoמסרת,onlhומגס סמתפרגסמזם6 ,דרכ) ,6ססכרפעולם
סלוכגללטמטיגלמסוטורםעכורסןד%כגדולהמדסליטייחכתלהכזה]..
ןפועליס,מון מ6ס
העולסלגוeb,הסמסועכדיסללימודhloaר51הוגססומעיססיעוריס,ים %סדי
מתגהמרקסכהדיץמהכסף)הרקמיפלסוכלתגחיטכממוןקייםגססל6יקבלגדרפועלומיוכיפועל.
ןכוס.ולכשרההסל6גסנהכללמזה רקעמסnbrלמסמ15ה
obtמסועכדיסרקלהמקוםוהזמןיםלעיי
גרסהדגיגםפועליסכטכילוכלל דסolpno 6וסומןהיגס  %6למען הסדר הטוב 061 ,גסגס מאס
מסכורתהוהפועליס6 ,ךתלוי  06סמטכורתכגללסמת6מןלהסיג תרומות ט )6הו 6הפועל ,רק 6ס
מקבלמסכורתכגללסיסקכ51הותומכיםכיכגללהתומך הקבועטל6הו6הסיגו6 hihמרח)י"לכן,
061נהגםסעי"זמקכלתק5יכיס16תרומותי"לדוהספקכמולסרוחותכה,דסגמ'נ"מ)5מסופקנסקלה
סלומיוכס6לס6 ,מגסלסלקהנפסקדסספקלבכיכעליועמו
להרקותכה,ולתמסרחסוניסהספק 06י

מטמעדודאייסכזהמיוכ.
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56ל ,1ועכ"סנכון
י מ ויקי
6למפגטסרכמז5הד.עורכמבוכי"ןלזד
סלעס
ה
ימסגיגסכדיכורכעלמך.וכלח"הע"ידיבורכעלמך %נתמיינו רק 06י
גדרפועל",מנסמחוסר 6מגסודחיסיסוגפ"מ 6סג6גסוחין 5הכסף סמסכסיהיהלו ,דזסעדיף
מתריתרעץ(עי'סי'רד),ומאדערכיתהייכ1ל6מ5דממוסרלמגה.
וכנוגעלמעות"ככרסילםלסססגםדכחופן ססתגסלתגילוסססל6מסועכדיסלוכללכסוסדברמ"מ
ןכמתגסnrrn ,
ממלכסגתיגהדסייטנגהןלהסמתגס ,הגססכס"ךסי' ר%פוסקדכגמן סתםלחתלינ
ידל6לקריוסוגזלנך(עי'כ"מטז).
כ6ןדהםמ"מלמדוספירקייסדיכורוועכיד6יגסדעסהכןכיסיב
ומהמטועןמגיתןעלתגחיסיסהפרו(כךמסבכלב),י"לז6ומדג6דל"6סהיסנותן%גטים6לימיס~bb
עריסכמו ד6מרnrrssזד6תסלמותלו עדים,ד6חרימתפסממך %סייתמקמין 5כל6עדיס,
~ss
וע"כטוההיהמיקה.
שטשוןגרוסמן.
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