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ביתדיןירושלים
~יםממימתלשירוריוחסין
פועלשהסכים שבעה"ביקבע אתשכרו
וטועןשבלבולאהסכים
תיק ממונות מס' - 15~ 1שע

(מהד'נב תמוז)

נושאהדיון
א' שכר אתב' לעשותלושיפוצים בביתולפי חוזהומחיר שקבעוביניהם ,ועפ"י מיפרט שהכין
מפקח עבודה שנשכרע"יא'לכך .ב' תובע  80.000ש"ח שא'חייב לו עבור עבודות שלאהיו
ו נעשה החשבון הכולל,וא' טוען שלאחייבלב' כתם .בחוזה
כלולים בתמחיר המפורט פי
~pwוח מיניהם יגשו לבוררות אצל זבל"א.
'שסעיף האומר שאםיהיהויכ
טענות ומענות הצדדים :א' טוען שחוזה העבודה והמחיר הכולל שחתםעליו לא נכנס לפירוט,
והיה מוסכםביגיהם-אחרי שב' ביקר בביתוא' הראהלו אתתכניותיובאופןכללי -שב'יבצע
את השיפוצים הנצרכים במקום במחיר כולל שקבעו .א' מוסיף שאותו לא עניין התמחיר
המפורט של הקבלן אלא רק המחירהסופיוהכולל .תוךכדי עבודה התברר שישלהוסיף דברים
נוספים שהמפקח השמיט במיפרט שלו,וע"ז דרשב' תוספת מחיר ,והיה ביניהםויכוחעלכך,
ואז הודיעלו א' על הפסקת העבודהועל נכונותו לשלםלו עבור כל העבודה שביצע עד לאותו
יום ,אלאשבי לא רצה להפסיק את העבודה ,משום שהיהמעונין להכנס לשוק העבודות באותה
עיר ,ולהוכיח אתיכולתו .ולאחר כמה שבועות הסכיםא' שב'יסיים את העבודות ,בתנאי שאת
המחיר עבור התוספות שלאהיה במיפרט שהכין המפקח ,יקבעא' .ב' הסכיםלכך .לדעתו של
א' לא מגיע לב' שכר עבודה עבור אותן תוספות רק מחיר הקרן ,ולפי חשבונו אינו חייב לו
כלום משום שחלק מהעבודות שהתחייבעליהן לא ביצע כמו סורגים לכל הדירה ,ואת היתרה
הוא מקזז בעבודות שהיו במיפרטוב' לא ביצע .עד כאן גירסתו שלא'.
כ' גורס שהחתימהעל החוזה והמחיר הכוללהתייחסולפי הרשימה המפורטת עם התמחיר לכל
פרט ופרט ,שהכין ב' לפני החתימה ,וכל מה שלא תומחר באותה רשימה לא נכלל במחיר
הכולל ,וע"כ מגיע לו שכר עבור כל אותן עבודות שלא תומחרו בתחילה .יש לו לכך כמה
דיוקים בלשון ההסכם ,וכן מהמחיר הכולל שנקב בו בתחילה שהוא חישוב כל המחירים
המפורטים ברשימה הנ"ל .עוד הוא
שבעה"ב אמר לו לפני העבודה שהכלברשיון ,אך

מספי
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התברר אח"כ שזה לאנכון ,והיתההפסק ,עבודה במשך שלושה שבועות עד שנפתרהבעיית
הרישוי .עוד הוא טוען שמה שהסכים  'kwיקבע את התשלום המגיע לו עבור התוספות ,היה
מתוך לחץ כדי לחזור ולהתפרנס ,אבל בלבו לא היה מוכן לוותר על שכר העבודה שלו,
והתנאי שכתבו בחוזה שאםיהיהויכוחיגשו לבוררות ,נשאר בתוקפו גםעל שאלת המחיר,
כמו כן חלוקים הצדדים על כמה פרטים ברשימה שהכין ב' עם התמחיר ,האם גם האביזרים

עצמםכילים בתמחיר ,או שרק העבודה כלולה בו והאביזרים צריך בעה"ב להביא .טוען א'
שאמנם כתוב "התקנת ברז" אך הכוונה ה~א גם לכרז עצמו ,שהרי מפורט בו סוג הברז ,ולשם
מה נכתב הסוג אם זהענין של בעה"ב? ב' משיב שבכוונה נכתב "התקנתברזיי משום שהמחיר
הוא רקעל ההתקנה,ייוהדמיםמודיעים".

דיןביניים

פס"

בית הדין מינה בודק  -ע"ח שני הצדדים  -לבדוק את הטענות והמענות ולהגיש תוריד לבית
הדין.

( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכיאייכלר

( )-דודיהושעקניג

השאלותלדיון
א .בעה"ב שהודיע לפועל בעל פה בתול זמן שכירותו על

הפסקת השכירות ,ואח"כ חזר

והמשיך את השכירות ,האםזו שכירות חדשה.
כ .מחילה באונס.
ג .מחלבינולבין תבירובליעדים ,האםנקמן לזמר משטההייתי ,במינו שהיה כופר במחילה.
ד .מחילה מדבר שלא באלעולם.
ה .מחילת פועלעל שכרו בטרםסיים אתלעבודה.
 .1האם מחיר כולל שקובעקבלןשיפוצים ,בנויעל התמחיר המפורט ,אושאינובנויעליו.
ז .אם כתוב בחוזה העבודה "התקנתברז" ,האם הכוונה גם לברז עצמו.
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תשובה
א .כת3הרמ"ח "103עסוףסי'סלג:מיהו 603רפוע(6ס"6לכפנימניסלךמעמדיפטורכל5מחילה.
וכתבהם"ך ס"ק מחדכפגימגיסל6ו דוקק ,וה"ה 6ס"6לכךדיגו~ינוומודהבכךהוימחילה דל5
6י3רימהדי5ל(5סיקרי.
' גרס 5ת מפסקת הע13דהלמלוטה ס13עותל5מסוס ס3עה"3פיטרו מהעמדה
ולפי")3גידוןדירןסי
6,יןלרזיותוכמפוטר h~h,ס3ם"1ת הרד 1"3ת"5סי' פמ
6(5כגל(עיכ31ברימוי,וכיוןס5יןע"1עדיי
כת tifPhc3גס3ע()כור wthעדסיףשמןוגס כת3לו )סר,יכיל(סלקורתוך1roכיצורלכי,יעיון
ד"6ל)ילהויכקילוגסלסטמן6,ל5סמהר"ס 3ר" 3פסקסל5נמחלה0ע3ודכקמירהזו,ומסיקהרד"3ז
דהויספיק5דדיג.6
6מנס גר6הדכיוןס6חריסלוסהמבועות חזרו לעכורהעפ"יהמוזההרקבון,חוןמהתנוליסל המכס
) 6"(3על גודל התבלוס,ים להתסיכ 5ת למסך העתודהכביטולהפיטוריןמהיו וכהממך לסכירות
הר5סוגה.
ב .כת 3הרמ"3סמכירהפ"יה"5,6ילך:מימ6גסוהועדממכרולקחדמי המקחוכו'ממכרוממכרוכוי
ממפני  D)thגמר ומקנהוכו'(פיכך 5ס מסר מודעה קורסמימכור 51מרלמניהעריס דעומזה'1hr
י ממשבר וכו'51,ריכיןהעדיסלידע
מוכרחפןלפלוני 15סדהפקנילפקנימפגןס5גי ,Dl)bיר
סהו6מוכרמפני ~01 D1thה61לגוסודקי,ל6מיסמכועלפיווכו'3 .ד"6כמוכר6ורעומהפסרה5 ,כל
כמתגה5וכמחילה  05מסרמודעה קודס מתגה n~Dbם6ינולגוסהרי המתגהנטילה ,סמןהולכין
נמתגה5ל56חרגלוידעתהגותן 5יגורוקהלהקנות3כללנולO)p 6המקבלמתנהוהממילהמתגה
.b'oוכן פסק נמונעסי'רהסעי'ג.
"1031תסר5ישכלל ע3סי' ה ג50ל3ר5ו3ן~טעןעלממעוןבהפקידכידו מ6הליטריןהילייסוהמים
"מעוןל6הייתיחיים(ךכי6ססנווניס(ישריןיגתתילךמטכגותעכורס"ו(יטריןהג' גתער3עצירי"ר
(יטריןופטרתגימכלתביעותמהיולךעליומחלתכממילהנמורסוכקניןגמור1,ה51י5כתבתתוס3עדיס
י 6ס
כדבריו,וטעןרכוכן Dl)bהייתיוכע"כהערכתילממזלכיירקתיפןלפסידכלהממוןכי קמרתל
ל5תרנהלממולולהרמישליה)מן1לכת31סטרעליךלתהיהפטורמכלמיניתביעותל55תןלךויפילו
b~theבוס t')DO
פרוטהכיקיניחייבלך)1 ,ה הדברגיליתי~עדים1הט'16גי npht
על
יסם~ילמיפבמלי
 03Ahבבדךוכןעטיתיוכו' ,ס6סלונםסל 1DDOממוןנח
ן npnoכע31ד6
דפרדיס 3"33 5מ "61 ,3כ ה6סנ6מניסעדי המודעה כמר 3ר ר63סי ככתובותיט 3לפי טמודעה
ניתנהליכת3כדילהלילהלגוס15 ,ld)hnמהלכה כר3נחמןס6יגסכלמניסלהרעהסטר.
ו0סי 3הר"5ס סטן ) 1מודעה ,והממילה מקילה,לפי סהעדיס hbהכירו 63נסו ,מהריי"ל שהקמת

ייל

ס"ס

ייסיר

יפויפי
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כרכרי)מעוןמל6היהתייכלרקודןhihסמוגיסליטרין ,והתדומהל)6רמחילות ס6דסתובעויחכירו
הרכה והלה כופר ומפסריסכיניהסונותןלו מקלת ומותל  %הסקר6 ,טו 6ס זה מסר מודעה תהיה
'מ).
המחילהכטלה?h~hודקיל15קונסה.51ע"כ.ועי' )ו"ת מהר)ד"סחו"ממי'חיט,ולחסרכסי
o)nbכבגרורלכל )מתל מממת16גסנומון',ס6סל6היהמוחלעל מקלתhSהיהמקבלכלנס,הממילה
כטילהויפילו %מסר מודעהבפגיעדים,עי'נייכ מכונרסכ"סונר"ימיג6ססם,ועי' פס"דירוסליס
כרך 1עמ' קלג.

וכג'דוןדירןסכ'הסכיםלדריסת5ילסייס 6ת העכורהלפימחירמיקבע,'6וטוען) '6כהסכמהזו
סכךיקבע,'5וכ'טוען לכלכו %הסכיס לתמול וההסכמההיתה
היתהמחילה על )כר סעכודה"
כלנסכדיל6להפסיד 6ת העכודה16% ,להזה  D)lhברורמהמחילהכטילהויפיל
ו ל 6מסר מודעה
כפניעדיס)h~b,מנגדטוען'6מהיהכדקי לסייס 6תהעכודהגסכהפסד)כר,כדיסיוכללהרקות
מקנסיהעיר,ורווחזהסלפרסוססווהכנגדהפסדסכר
6תהעכודהסלובעיר החדסהולקבל
וי
hהממילה.ונרגלהסיסלפסרכיגיהסכסכוםמסויים.
מנb
)ל
הט
חדפעמי"61,כ6יןזה16נסצרורהמב
ג.בסוייעסי'פ5סעי'כסכתםסדיןמחילהכדיןהודלהלעניןטענתהסטלה) ,כסס ס6ססודהכפגי
יכך,כפילו 6 %מר 6תסעדי,כךכמחי .%וחקר הסנףמקלס זחל
עדיסקינויכול 1מרמסטההיית
ו
נ
י
כ
ו
ל
ס
6
ת
ו
כ
ו
נ
ת
"
ל
לביןעלמו ,ססממילה
)די" מ"כ עמ'סל ,ממל
נמכתנלהגר"ינלזר זחל ,הוכל
מועילהגסכליקנין,ולח"כקומרמהסטהכו; ebסו6נקמןלומר מסטההייתיכמיט)היהכופרוקומר
)ל6מחלכלל)D"Pht ,כהודקהקינונקמן~5י4צמיגו,כגוןehהודהעתהמהודהכתחילהכפגיעדיס
61מר6תסעדי ,סטנונטמןלומרמסטההייתיכמיגו6,עייפס6יןלועדיסע"(1וכ"ככמרדכיסנהדרין
סי' תסה1ס"1עסי'פ"DD 5כ וטע,(erיס'לחלקכין הוד6סלמחילה,הכממילהכןיהיהנקמןלומר
מסטההייתיכמיגו,ועי' כהגהתק"גהגר"6רמתלויכטעמיםסלהתו"עשהכילוהגו"כססמדועסיגו
יכוללטעון הסטלה 6חרהודקה,סיסמכתבוכיוןמככרזכהכהסהמטוייב,ויםסכתכןכיון להסטתה
)olnhבנתבע1ל5בתובע.כיי"ש.
1ל5דסכמחילהגלמן 4מר מסטה ,ה"הכנידוןדידןנקמןכ' לומר מהסכמתומהיתהכינולכין'6כלי
עדיסהיתהמן הפהולחוןכדילקבל6תסיום סעכודה5.ךהסכךמקלס %הכריענזה.
ד .כתכ כסוגתהרייןסי'כגוסי'ג סכ)ס)6ין 6דסמקנהדס"%לכךסיגויכוללמחולדסלכ"ל061 ,ידע
רעכןססמעוןר1להלתתלו מתגהוקמרסגנימוחללסמעוןכלמסמיתן 4ולת"כנתןלוסמע~ןמתנה
כקנין5יןממילתומחילהמכיוןסעייי
ןל6גתחייכלודגרכשעת o~tnnoסתתולעליוהמחילה61 ,ח"כ
כשהתחילהתיוכ6י
ן  nStnnoהקודמתמפקיעתו .ע"כ.וכן פסק הרמ"ח כסו"עסי' רט סוףסעי' ד.
ומקסה כטתס"קכ6מדכריהרמ"ח )ססעי' תס6ע"פסחין  elbמקנהד)לכ"למ"מיכוללסלקעלמו
מדסלכ"ל ,ומקורו כסמ"קכתובות פג  6כסס הרמכ"ןוהרסכ"6והר"ןומרדכיס"ריב כסס מהריס,

יכי
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והקסם הטח מדוע "6כל6מועילהממילהכדסל3י'ל.ותירןסחין ptS'DמועילhShנמימי)  %כ3ר
)ע13ד ע(נכסיתבירוו6זיכף(הסתלק מק)ע13ד6ףמגכסיס)עדייןל6קנה6,כל 6( 06נתביישלו
טכדעתהממ"ע.
עדיין6יןהמחילםמועילה.ועי'nrr~lipסו"4י
ו"6כ3גידוןדידן )סמתי(סהיתה ע()כר
 ,ע13דס )טרם געתה,הריזו לכפורה כממילה 3ד)ל"3ל,
מליגהמועילם.
דה)וכר 6ת ,lunthoדכויןססתתילוהמלנכס
ה) h)h .סכר כתגכחידתי הרמכם "3נלוכ
סועגליי"
ו ,טכמס סם6רדכריסגקגיןכקניןכךמכירות
נל
גתחיי3מעכשיוליתן להםסכרן מטלס כמו )קב
פועליםגקגית שהתפלת מלרכה ,וכ"כנצמיק מס 3טס הרס6"3סמכיוןטהתמילו כמל6כתסגתקייס
כיגיהסמכירות וג)תע3ד להם 3עה") ,3כטס ססקרקע גקגה opinsומטלטליןכממיכהוכןמכירות
קרקע16מטלטלין,כך)כירותפועליס3תת1לתמללכה,עיי"ם.
מפורם 3רמ"3ן31רטD"~bt 6"3ס6יןשכירית ממתלמת,"1DSbb~hעי'נ"ממה"1016עסי')י1סעי'
6ורמ"חנסייעסי' עחסעי' ,6מ"מחלמעבודעל 3עה"3ליתןלמסמכרןמבלס.ועי' )ו"תמסרי1"6
ענ1ילסי'סודנהי ד6ימתע3דכעיו"כלמכירותוסלמפועל6ו הקמלן ,ממוגו הו 6ד6ימתע3ד 36לל6
גופו .לפיח כמסממועילסילוקמנכסיחצירוהמסוע3דיסלו ,ס"המועילהעלזה מתי,%וכמו סכתנ
הט"וסג"ל.
ר
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הכ~ללהיהשנויעל
המפורט,
60ת3עהיי3זה
 .1מסתגר טענתהקבלן
%עניין ,מ"מנראיתיותרטענתהקבלן,מכלהטעמיםמהזכיר.
ז.ממכנה  3"5ע1נ :מכר 6תהלמד hSמכר6תהבקר ,מכר 6ת הבקר bSמכר 6תהלמד,וכגמ'מס:
היכידמי6ילימ6דקרו
3קרפסיט56ימד316יןליסכקרל316יןליה,ו6ל6דקרוליהגמי %קר
וליזכיןליה.וכןל5ניגממד
'"טסס6כ :ר"ג 6מר ר3ה 3ר 136ההמוכרביתלמרירוככירהגדולה
u5hיrמrד6nסכמינרלומלריסהמי15גיסמלריס 6מ
י4לו,סיכידמי6ילימ6דקריליס%יתדירס3ית31יןליה
סרתי
שירהל316ין(יה6(6ד(3ירהנמיקרי(יה3,י
תכליס31יןליה.ופסק הרמ"3סמכירהפכ"ז :~rfOוכן
מקוסמאיןקוריןb~hביתלציתלצדו 16מקוריןביתנכיתוכלסביבותיוולכלמעלגריו,הולכין 6חר
למון6ג)י.of~no
ל
וכן3גמ' "3קכז6:6מרר"פהיינוכדסייגואניתלמליגפ"מלמקחוממכר,ופרועי:ספידסמוכהלתת
לוnrthמירלהו6פילו התגהעמוחכית דמ)קעגדולה;וחןלוכד)הי6קטנה .ומקשה 3גמ'"סהיכי
דמי6ילימ63 6תר6דכדךל6קרוחכיתוחכי
תל6קרו כד 6ה6ל6קרולס .מ613ר  obtהתנםסמוכר
חכית9"ub ,ססו 6המומקתיגויכולליתןלו וקמר)לזהנתכוין.
וכןכגמ'כ"מ קד :6ה16מרלהכירוכרמץ6גןמוכרלך D"9hסטין 13גפניט,הגיעו) ,ל6מכר hSh%
טמ1,6ה61מתקריכרמץ,פרדס6גימוכרלך
ס6ין13רמונים,הגיעו,מל6מכרלוbShסמblot6

יד

,לע"פ
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פסקידין-ירושלים

1

דמתקריפרדסה.
ולפיכך ohכתובכמוזם סע13דס "סתקגת 3קז" ,סלך"מרלמון3גיהדס ,מכרזקרויכר,ול 6התקנת
ס3יניסס.
3רז.וס"סלעודפרטיס3מוזססס5דדיסממול"י

אברהםדובלוין.

דגר,

ח.כנוגע(דיןהגרסוממילסיםלהייןחת ערוךסס(חןתו"מסככות)כירותפועליססי'5scסעי'
טז:ו6סדהרופפירוסלספמיתהולמוסיף,כגוןססוקרסהמלסכהוהמרוספועליסhSגעטסכליהוספם
כךוכךופייסםסכעס"3לפיסולח"מר(מסקננימוסיף(כס5h~hמר(כועטומ(4כתכסקריךלסוסיף
להם,ולהמי3עי66ססיסעדייןקורסhsnnoסמלחכסh~bתפילוסיסחתרססתמ(הכיוןמפועליכול
ויכוללת,ור3וכלימפסדכפי מססית63רבסי' ס%
למ,ור3וסויכמתהלתסמל6כס,ולכןכמקוססייג
ן3חמירתסכיס3 ohעס" 3עלמו ל6 6גימוסיףלכס כסחרפועליסח 1הוספסכךוכךoht ,
חי
י מסמקהכךוכךופייסוסו3ד3ריס1ל6
סוזלססמלחכסוחמר ס3עס"63יןר15ניסתעסולח"כתפמתו
ל
הזכירוספחתoh,כ3רהתמילוסמל"כסחיןלדבריוכלוס ,דסקחיגויכוללחזור3וohqbt,ל6מתחילו
עדיין המלטכסhihסיסלספועליס תרעומת עלחזרתוכפיהיתכפר סס,י"5ג"כדפין 3ד3ריוכלוס
דכיוןסמדיג6יםלמסתרעומתעלמזרתוחףטחמר6יןר5וגירק3פמתמ"מכטפייסוסולמדינןלדעתיס
סחור (מקמו סק1דס6oh(35 ,ין למסתרע,מת כמזרתומדיגך,חו tS'Dhכ3רהתחילו 3מ(חכס רק
טספועליסמ,רו 3ססמקורסוגטקססכירותס)rrnhtנמלכולגמורסמלחכסוקודסnhfהסתמלםחילכן
קינונותןbbhכמוט6מר חס ס6(6חמר,כפירותטמסכימיסעלספמת6.מנסהסמסכימוorל,כ
סיכלו
יככפליורלוחט,וערל,פיעמסתו4כ1דמ3ורסיפסהס5כייןוןחסילבונקיכסי5ןדדקיוסד,ס"מסרמול"כןכ.סוכעייןיבכסחימ'5רעכסךמlל))חrכsrסל3רייןויוןקלי.לחוזעויר'ו3כגי"ןיספל""
1
לססכססממודם3יניסק.
3ד.צ"מ]3ג.וגועלפלי"טזעמ
ןלדברי כסו"עסי'רכ,סעי'לו:
ויינhי,nh)tהיותוסוי דכרס6עסוסתוידועםיםלג'יי
מת
נ
סקרנןיםלוobsthכילדכגוןטקכ(עליו(חרוג3גדזסכעצרה,וזים"
ולתפורמלוקזסבטניזוזים,סרי
'סלו oh)thוכל6חדמטגיסס3יןקבלן3יןbjsהכגדמוזר(עולס.
מ"כים מקוסלטעון hbh ,oh)toדסוח דכרסקסהלסער מהמממיר סממ51עסטוקוהוי כרכרטלין
טומתוידועה ובכסספליגיהפוסקים ~1ebט 13דין"וגבס ,וסוך 3סו"עסי' רטסעי'"
 :סמקגס
ומסויים6סמיהמיגוידוע6"D"Dhיןמדתוומסקלוידועה"נקנה,ו6ס6יןמישידוע
(מסירוד3רסוייג
ן6ג'מוכרלךככדוכך ,מקסל
לחקנס.כילדערימס11ס(חטיםחגימוכרלהנכדוכך,מרתף,סטליי
ת5גיסחגימוכרלך 3כךוכך,בע"פסחין מקתסערימסידועם מגיןסקגקגיס ו( 6מסקלסתחניס
ידוע,ס"1ממכרוקייםבע"פסגמ65חסר"1יתר ע(ס6ומדסהויל
"3דעתס,ויטלסס oh)thלפי סער
ס
כרסוק.וכתרסם"ךp"Dח:וים(סס1b'DhI-oh)thסיסחותודכר6יןמערסלוידוע,וד(5ככ"י,וכ"כ

חמי

"ף
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ממונות

מכ"ח,עי' כחסוכותר"הכסןמ"כסי' סב.
וכיוןסכסיוס קמםלסערסדכריס ,ודעת השידלין 6 ,ob)tbף מדעתהסיךוכן הגתס"מדיר ,oh)tb

גר6הלפצרכיניסס.

מרדכיאייכלר.
גר6סדיםלדוןתחילהעלמסמךהכמויותמנח~קוכזההמזמיןוהקמלןככמספרטיסehזסנכללכמכוס
המתחייכות16ל.6סנהכפימטועןהמזמיןכבי"דסהו6ל6ר6הכלל6תמסמךהכמויותלתרימהקבלן
רסס(נדכלדבר 6תמחירhSh,,הקבלן 6מרלוכע"פ6תהממירהסופי,וכיוןמהמזמיןל 6חתם על
מסמךמכמויות 1ל 6ר6ה 6ת תוכנו 6"6למ1יכו עלמיוכיסהמופיעים כמסמךהכמויות מהקבלן ל6
החסידו3סכוסהכוללוהסופי,כיוןדמיהעל~קבלןלהודיעלמזמין"יפנסכמהדכריסם6יגויודעלפי
רסיעמס )6תידע 6תהממירהסופי,ומכיוןסהקכלן ר6ה
כעס 6תעלותםול6חימש 6תממירם,ולניח
6תהעבודההמוטלתעליולעסות %1היוכ6ןה1651תטל6ידעעליהןמרקם6,יןהו6יכוללתכוע כעת
מהמזמיןסיסלסלועלכך,מוןמקנייתה6כיזר,סססגיט6רייסוכיו"כסמגהגהעולסשהמזמיןסו6מקונה
6ותסול6הקכלן~,pisnועלכךהשכיססמ)מיןלסלםלו.
ה )ה
וכנוגעלתג6ימעסהסמ)מיןעסהקבלןסכלוילותסיהיהכיגיהסכמוזהיהיהhtoהמחליט,ולכינור
העכורהמכיון
סותר מהטכתכוoltnsמסגיססחתומיםעליומכלויכוחיתכרר3זכ
דלה"61,6,סמנרהלsסbקn
"היפסיקלעבוד
מסיהכיגיהסכמסוכמהויכוחיםמחליטהמזמיןלהפסיק 6ת סעכו
iן
כל
1(56וס61יבלסלוע(כ(מהמענדעדעכסיו,,ויםלדון6סהיהמותרלתזתיןלפטר 6תהעוכר,כיים
5ד(ומרכמותרהיהלולפטרומכיוןמהיוכיג1הס כמהוכמהויכומיס,ודוגמתממ"כ האיבסי'יכלגבי
סכירותם6ין 6דס דר עסנתםככפיפס6חת :וכמוכן h"hלעדוד עספועלכמיםויכוחיס עלכל5עד
ומעל61 ,ף 6ס ג6מרס6יןזה טענהמספקתןהרי סכפועלהמזמיןפיטר 6תהעובד,וסיתס מפסקת
עכודס ס(מלומה טבועות bStת3ע קותו לס"ד על מהספיטרו מסעכודס h~h ,המכיס הפועל עס
פיטוריוכמוצןכליתצרירה,ו6ףohזה( 6בהסכמתמפועלהריכתבכטויתמהרי"6זעגזילסי'סו
,ומכיוןסהמעכידל6ר5ה 16ת1
ד"ה6מגס1'heהעובדיכוללמייכ6תהמעכ1דסיעסיקקותו,יעויי"ם
ס")פיטורין,וכמכףלהתפייסולחזורלעכודסועמהסמ)מיןעמותגלי,ה"זכמועמודהתרמסמשמזמין
סעםהפועלסיכוללמתנות מהמר51ה,והחוזההרקבוןממתמוכטלכהפסקתהעתודה,וקין
עוסהתגויי
מוסתכיעססלD)lhממוןצהרימיהמקבל6תכלסתם~סעלסעכודסמעטהעדכס,ורקמטוססרקה
מ6ד6תממסך הע3ודססל6לקלקל6תממווליו"כססכיסלהגלי,וטמירהוי הסכמה,וממסך העכודס
היהעלתנקיזה,ומהלו כעתלתבועיותר מקהמסמעכידהסכיסלתתלו.
ללחזור.13
וים (3ררעלכמהפרטיסססכיססמעכידלסלםלומע")קינויכו
(ו6ס6יגיקודקכדברידלעיל,יםלדוןעלהת64ימעטההקפלןדהוהממילה3דסלכ"לוכןכרכרמציגו

היי

ק5וכ).

נפתליצבימרמורשטיין.
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