ביתדיןירושלים
ל'מ ממטתולבירוריוחסין
הפרת הסכםעל השגחתכשרות
תיקממונות מס' -1494שע

נווראהדיון
הרב א' מומחה בבדיקת פנים של גסות ועופות ,עבד בעבר עם מותג כשרות של בד"ץידוע,
ונתבקש לפני כ 10-שנים לעבור למותג כשרות אחר תחת בד"ץ אחר ,במימון ב' .הרב א'
הסכים לעבורלפי חוזה שערכוביניהם .טוען הרבא' שב' לא עמד בתנאי התשלום ,והוא תובע
להשלים את השכרלפי ההסכם .עוד הוא תובעפיצוייפיטורין לאחר שהתפטר משום שהמותג
החדש לא עמד בתנאי הכשרות שהציג ,ע"' שהעמיד משגיחים שהרב א' פסל אותם ,בניגוד
לחוזה שערכו ביניהם .הוא תובע גם את שאר ההטבות הניתנים עם הפיטוריןלפי החוק כמנהג
המדינה.
הרב א' מספר שחכר הבד"ץ האחראי על מותג הכשרות שאצלו עבד ,אמנם אישר את
המשגיחים הללו שהוא פסל ,אך לפי ההסכם על החברה להשמע להוראות הרב א' ,מה גם
שלדבריו חבר בד"ץ שני הוא בדעה אחת עם הרבא' ,וחבר בד"ץ שלישיאינו בקו הבריאות,
וחבר הבד"ץ שאישר הוא מיעוט בבד"ץ .עוד מספר הרב א' שבמשך השנים הללו החליפה
החברה את שמה כמה פעמים ,אךלפי הידועלו ב' הוא המנהל גם של החברה הנוכחית ,ואם
לא ,הרי היהעליו לשלםלופיצויים עבור כל אותם שניםלפני שעזב את החברה.
מנכ"ל המותג הנתבע משיב שהמשכורות להרב א' שולמו כולן ,אם בשכר ששילמה החברה
ואם בשכר שהגיעמיבואני בשר עבור שחיטה שנעשתה בחו"ל .לפניכשליש שנים חתמו כל
עובדי החברה  -ובכללם הרב א'  -על הצהרת עובד ובה הם מקבלים את שינוי חישוב
המשכורת שלהם ,ממשכורת חדשית למשכורת יומית לפי שעות עבודה ,וכולם חתמו שאיז
להם תביעות כלפי החברה לא בעד .משכורות ולא בעד הטבות שונות (הרב א' משיב
שההחתמה על ההצהרה הנ"ל נעשתה ברמיה ,ולא היה מודע לסעיף הויתור) .לדברי המנכ"ל
אכן לאהיו להרב א' כל תביעות כספיות עד השנה האחרונה שבו התעוררו בעיות משפחתיות
(הרב א' מכחיש וטוען שתבע את השלמת השכר שלו כבר לפני כמה שנים) .על טענת
המשגיחים שלא היו בהסכמת הרבא' ,משיב המנכ"ל שכולם נכנסו לפי הוראות חברי הבד"ץ
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רם

(הרבא' משיב שהוא נכנס לחברה החדשה כ"מותג" משום שהיהידוע ומוכר בציבור כמומחה

בעניני שחיטה ,ואם לפ' דעתו אותם משגיחים לאהיוראויים לתפקידם אסור היה לקחתם) .על

תביעת הפיצויים "כמנהג המדינה" משיב מנכ"ל החכרה שא' לא פוטר אלא התפטר ,ולא
מגיעים לא פיצויים ,ועל מה שתובע הטבות שונות משיב המנכ"ל שבחברה כזו שהשכר
המשולם לעובדים נכוה במיוחדאין נוהגים לשלם לעובדים הטבות שונות הנוהגות במשק כמו
ביגוד ,הבראהרפיצויי פיטורין ,וכראיה מציג פס"ד מבד"ץ שבו תבע משניח מפוטר פיצויים,
ותביעתו נדחתה (הרב א' משיב שאותו משגיח פוטר משום שמעל בתפקידו) .המנכ"ל טוען
שאם יש כאן תביעתפיצויים היא מצד החברה כלפי הרב א' שבגלל התנהגותו ודיבוריו בגנות
החברה הפסידה החברה כספים רבים.
בתביעה מדית תובע המנכ"ל מא' להחזיר את הכסף ששולם לא' כשעזב את מותג הכשרות
הקודם שלו לטובת המותג שלהם ,משום שתשלום זה היה מותנה בקיום תנאי מצדו שלא' ,וא'
לא עמד בו.

פסקדין
תביעתהפיצויים עבור כל תקופת העבודה במפעל ,מתקבלת .שאר התביעות נדחות.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכי אייכלר

( )-דודיהושעקניג

השאלותלדיון
א .התפטרות עצמית בגלל טענות כשרות ,האם מזכים את העובדבפיצוייפיטורין.
ב .האם חובפיצוייפיטורין חלעל כל מעסיק.
ג .חתם העובדעל כתבויתורזכויות ,ואח"כ טוען שלא ידע שחתם על כך.
ד .חברה שהחליפה שמות ובעלים ,האם נחשב הדברכפיטוריןלחייבבפיצויים.
ה .מנהל חברה שפיטר עובד והתחייב בפיצויים ואח"כ התחלף המנהל ,האם הראשון חייב
לדאוג לכסף שהתחייב.

מנשובה

א( .רקסמכיוןס3חוזס סע13דסגכת3ס5יןלמגשע31דיכסרות5ל 5כמסכמת סר ,'53וססכרסמיגתס
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וסומךעליהםכתפקידיםממינו 6ותס6 ,ס מתפטרכגללכך גתם3
עובדי כסרות טהרכ '6טעןסוייג
ילפי15ייס.
הדברכקילופיטרו 16ת1וזכינ
יפיטוריןלעוכדמפוטרמקורוכחוב מענקהטלעבדעכרי,עי'התיגוךמ'
ב.חובהמעכירלמלספילוי
תפכ.וכחכוהמםל"מעכדיספ"נהט"וופגייקדומיןט,כסחוכ הענקההו6כסכרפעולה,ועי'מסל"מ
טס מפמוט סדכר מהולחוכד16ריית 6חלף העכורה .כמגס הממ"עחו"מסי'פו ס"קכ כתבם6ינו
מתורתחיוב h~hמתורתויתורומתנהכתורתחגיגה,והסיךמסס"קככתכסהדכרידועטהו6מתורת
תמיססייס5ו"תסי'ו
לדקה.ועי' r"npסי,פלגס"סג כטססויתקמרי5ט hrrnיו"דסי'5כירוי
טסכי6ועניןחוכפי15ייפיטורין להלכה.ועי' פד"ר כרך  6עמ' 330וכרךג עמ'  280טמלכדמיוכ
הענקה,יםלחייכפילוייפיטוריןגסמסוסטתוכ,ההפךלמנהגמדינם,וסכלכמנסגהמדיגה.ועי'פס"ד
ירוטליס כרך ט עמ' ר5ג כססמרןהגרי"ס6לימיכ h"w15cסדכריהמינוך ל 6נתקכם להלכה וחוכת
פי15ייס6ינסמדיןהענקה רק מממתמנהגהמדיגםסנקכעע"יהחוק.
זחלסהו6כמו מסכורתצלום עמרה ,וכפס"דירומליס
ועי' פס"דירוטל'ס כרך 6עמ' קנח
ס~
תrr
וt
נn
וh
כh
כיסודהפי15ייסהו6חסn
להעובדממשכורתסלו.
כרךזעמילמ
ההגדרההחוקית המזכה 6ת העוכדכפי15ייסגס ehהתפטרמרקונוהו 6כמקרהטל"הרעהמוחסית
כתניניהעבודה6,ו מתמתנסיכותלחרותשכיחסיעבודהלבכיקותוהעוכד"כהן6יןלדרוסשפויכי
י סעכודססל העוכד מכת651ה
ימסיך כעבודתו" (ר6ססעיף  ,(ptnS )6(11כמו לממלמינוי מספרימ
הפסיד סעוכד מקוס עכודה נוסףכסיהלו (ר6ה דכ"ע תסן 3-10,פד"ע כ6 ,)238 6ומינוי מקוס
סעכודסל6י,ורגי16גרפי 6מר (ר6ס דכ"ע לי 3-12פד"עכ  16 ,)12הלגת סכר מתמדת (ר6ה דכ"ע
נג-210.בפד"עכז  16 )514העסקתעוכרכתג6יסהגופליסמהגורמותהקצועותכחוקיהענודה (ר6ה
דמ"עלתי3-4פד"עי .)309עלהגדרתהתפטרותnhrכפיטוריןמ5דהמעכיד,עי'"לבקריה"סי'גם.
וכנידוןדידן סהתוכע חתםלפגי כמהשגיס על ס5הרתויתורזכויות ,וגס ל 6כרורמיחייב כמוכ
הפי15ייס על העכודה כחברות הקודמותסהמליפו טמות ,וכמו טיכו6ר להלן ,מ"מ נר6הלתייכ 6ת
המעכידכפי15ייסלפניםמסורתהדין11,העלפימהטגתכ6רכגמ'כ"מסוףפרקמטי(פג)6קמרוליה
עגת6נןוטרחינןכולהיומקוכפינןוליתלןמידי"6,לגילסכ6גרייסו"6 ,לדינךהכי"6 ,ל6ין61רחות
ללפנים מסורתהדין,וכן פסק
5דיקיסתסמור.וכתבהמרדכיטססי'רנוט6ףכפינןלקייםהלכה"11
מכ"חסי'יכסכן )O'AOIככלבי"דכיסר6ללעסותכרכרראויונכוןולע"פסכיןהדיןכן.עיי"ס.ועי'
טורריססי' סד ,ופת"מסי'"לג p"Dגכססמיסחייס.ועי'תסו'רמ"ן nrrthסי'טזדרכים5ריכיס
םלודיןנכסירסיס,ועי'שו"תמחזה
למתנהגכ6דסמטובומחוייכלהתנהגלפגיםמסורתהדין,ומוסדי
אכרטס חו"מסי' 6ותמוכותרמ"ן "16חסי'טז.ועי' פס"דירוסליס כרך 1עמ' קטווכרך  6עמ' ק5ד
סלפיכךכסדגיסכין עודדלמעכיר,וכין הנסלת ת"תלבין מלמד,יסלכוף 6ת המעכיד לטלס למלמד
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לפגיסמסורתהדין.ועי' מגחתי5תקח"וסי'קסז.

ג .נדויית הרסכ" 4המיוחסות (רמ"3ןסי' עז פסק דכ( סמתסידוי451עליוגוכין ממנומצנימרי,
ד"פילולכסתימ5ילזמרדכס6יגויודע לקרותhSמהמיית ,מ"מ מסתמך6גי"ומרכלטהו 6מותסודקי
מח"כ חמסומקן לןסוייג
ויודעוכו'כיוןד"פסר דידע חזקהכיון דמתסידע וקרץוכו',
"קהסכלסתתומיסיולדיעםי"ם הסלקרות,דכיוןדלויןלמסלסמוךעלקריזותכמריס6 ,ף"נ
ו נקמרס(4
רז
קמ
ד
חתמוהועדטקר4והו.ועודוכו'ט6פילוכמהמלוהמודהלוט6יגויודעלקרות"4גסי)עדים סחתסעד
סל lh~p 4מ"ממתמייכ ה 51עתה ככל מס טכתוככוכיון דל 6חס) לקרותו וסמך על הסופר)",כל
הסומך עלג6מגותסלוכמריס hSnטמר כדעתולהתתייכ ככל מה )יקמרמיטה"מיןעלעלמו"
וסייגוטעמךדסליסוכו'והריהו6חיהיו
"ככלקותוחיוג.ע"כ.וכן פסקכסו"עסי' מהסע"גלעניןסטר
כ
כחתימתידו,וסי' ס6מע"יגלעניןכתודה.ועי'"מורתהדין"כרךגעמ' רעתולילך.
וכנידוןדירןמטוען הר'63טחתםעלהמסמךכלי לקרע"1ת1ע6ידעסחותסעלויתורזכויות,דבריו
עומדיםכסתירהלדבריהכנה"גסי' קמזהגכ"י מ סהק)הסתירהכדבריהר)כ""brrn3c ,סי' תרכט
כתבט6יגונקמןלומרhStהכיןהכתוכהדמ,קהמהעידועדיסכע"פועלפיומתמובו,וכסי'6לףקנו
כתכ הר)) 4"3טענהיפה3 h'oמה לסמרהט(4הכינהבכךול
 ,טמעהוסגןמהדיס4יןכלהמרגמת
כדכריס(6וסומכתh'oככך6SPמריס.ותירןהכנה"גדט6גי3תסו' תרכט
כמהסכתכככתוכה
btocעיקרהתיוכ,ו
ו h~bהמי5ריססל הקרקע)ייחד לה ככתובתה,עיי"ס.
"51כת)ו'5לףקנו"ינ
יל
כ3
4
מפורט ככנה"ג תעלעיקרהחיור5יגוגלמן לומר"סמך עלדברי"תריס ,ודוקק עלגבולות הקרקע
גלמן.

וכסחתסעלח11העכירהחדס)גוממוהיהקרוע(כ(העוכדיס,והזג)(כלהעוכדיסלחתימה131 ,נקמר
"טלין להםתביעותכלפי החכרהל3 5עד מסכורות1ל 4כעד הטכותסוגות"( ,כקורה ניד העוכר
לטעוןמכיון)היההחוזהכנוסחקכוע(כולס ,ל6היתהכ11גת1לוויתור מוחלט ע(כ(זכויותיו מהעכר,
ונכתר רק לטופרך ד)טר ,6וכמו סכתנו הכ") וסח"מסי' 5ס"ק  %גח"ט ,וס"קכו הח"מ ,כדעת
כסוייע מססעי' ח,לענין סטר מכרחת סכתו3כו "מתנה גמורה מתנהמלנטה מתנה
הרסכ"6
"יו מהכלכותכיןכן 06 ,ל 6כתוב"וכך קמרהלנוכפירוט",נרסין הדברים סטופר6
כט
וכ
הע
עולמית",סס
,htoס6י"פסרלומר כ4סה סתדע 3גוסח הפטרותסכותכימטרותמורגליסלכתובhSh ,
דtסhט
ר"טידעה1ל4מיחתה ,לע"פטל 6קמרהכפירוס"פסרלומר סתה 6מתנתהקיימת.וכ"ככסוית
'O
1
הרסכ"6ח"6סי'תת,6הוכלככ"י6כהע"זסי'סו,נלסוןהכתוכה"כפילומגלימךדעלכתפסי",דכיון
1כדעתסכתנו
"1י
סהורגלוהכ((כתובכן מסתכר6דסופר6
ויפסיטוסערומיס.וכן
"
ר
ט
ס
ד
ק
ו
ד
כ
ה
ג
י
ד
מ
מ
"דינה ,ס4ס התנה עמה
מליטכפריסה f"DO)hסי' עהלעניןתנקי סככתוכה סל4י51י"גה
למ
לפגיכןסי51י4גהלמקומו,ל6כיווןלעקורהתנקיספירסולפגיכן,כיל6גכתכ6ל6לסופרך

י"

"ס

h.o

דסטר".
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סהתתיי13ת מקבל על עלמו כמטר ממוס
h~h
"מגסגר"ה תיטל
טטורי"
רעלכתפחיסחין כדעת מכתמבו
דך
"דוק
פרכ
ו
פמיטוס
"מר ,כמו
רל
הכ
" hנגד הס
"י
סכה
ל'
כסההתמייכותסo
"
ם
י
ל
ג
כ
ןלך6דספיתןכלנכסיווימות
ערומים16,כמומטרמברתתטכתכמתגהגמורהמתגםמלוטהוכו',ס"י
כרעם16,כמהלצוןכמטר נגדתגחימפורם,)psכן,כמו י51י"נהממדיגהלמדינהמחרסהתנו
ןלמון
כמפורםסי51י"גה למקומו,סום""ז כתכ הפרימהסל" כתככןסhל~"hלמופרתדטטר" ,ח3ל"ס"י
1תתהסכלהיסר,למוןהפטרקובע לע"פסרגיליןלכתוככן,עי' ש"תכקר
ממטרסותרתנחימפורס"
כעזר מספטסי'סוכמד"רגרךהעמ'  ,62ומ"תמהרם"סמ"גסי' קכת1לפי"1
מיספייססי'כד
"
ר
ו
ה
מ
יהגרם"מדומכh"w~5cכפס"דירוטליסכרך)עמ' ק5ס).
ב
ת
כ
מ
"י
ןקריךלתירון ידיד
תהעוכדיסנכללסעיףויתורעלהטכות
וה"ה3גידוןדידןסכחו)ססעכודססתדסטהמתימס מחכרה"
ןזהסעיףטגוגדחת הסכלסיטר  16הסכם
סכרסוגות",ע"פמסיהזהגוסם"חיד %להעו3דיס",י
מפורם מקרסלווזמהמהתחייכו o5c5סטכותמוגותהיה כטהתכרההיתה תמת מס"מר,ועכטיוזו
מכרה חרטה onbtל6הים הסכסלהיפך)%1 ,ןלטון סחוזסמכריעוקוכע,וקין לעוכרתביעותכגין
סכר6והטבותמכר ם1למ1לוכמניסם(פניכן.
מל
"יכסגדרסמלחוכ)ה,ס"
סזסחסכוןמלסעוכדכתקופתעכודתו,יתכןמגסזה
ולעניןחו3ספי15ייס,תלו
סהגדר ממכורתנוספת,י"למזמןהחיוב רקלצחרהפיטורין ,מיה
כלולכמחילהמלו",כל"
ו"יםלחייב6תהמעביד6ומןהדיןה6ו"1לפניםממורתהדין.זל"
כלולכמתילהמלו.ונרצהמהעניןס
זה
ד.שמוקפי'15יפיטורים סתמכ"ג1963-סעיף )3(1נחמר :ע31דשעכרממקוסע13דהלמקוסע13דהSih
ומעכירתתחלפוהמעכידיסכמקוס סע13דססנוכמי'h~f ,לקבלפי15ייפיטוריםמהמעביד הקודם
"ות
וכמקוססעכודססקודסכקילופוטרהעוכרכיוסחילופיהמעכידיס.ורקקה
3עדתקופתעכודתו"IS5h
6יןהמענידחייב
ןלר"ותסכפיטוריס,
ש'" 175162מעלסהעכרתהמפעלממעבידלמעכיר"י
"
ל
י
מ
מ
ו
כמקרהזסכפיסייפיטוריס6.ךחסהתחלףהמנה(כ"1ת1מקוסעדודהoh~ ,דמ"ע תם"ף3-105ס"ין
כמילופיהמעכידיסכדילפגוע 13כ6ותו"
ל הע31דלתבוע מסמעכידהסני ,חסיפטרוכעתיד,פי15יי
להמענידהראשון Ohlll
פיטוריסכגיןכלמגותעכודתוכצותומקוסענודה,כוללפרקהזמןסעכד"5
 ,כרךכעמ' .)745
"דיניעכודה",כןימר"ל
ס(נסוףמתפטרסעיבדמעלמובגללהפרתהחוזהעמו,כדיגהכפיטורין'hlftלפי15ייס,חייכ
"מנס"
המעביד האחרון 6תפי15ייפיטוריו עכורכלהמניס כסס עכר מתכרס ,כולל עטר מזמן מעבד 56ל
המנהל הרונסון ,וכנ"ל.
מכתכ סתכיעה כתיק זה כלפי המעכידהר"טון כטעות ,מהרי
סו"
"
5
מ
נ
סחייכ-כפיתוייהפיטורין ,הרונסון.
"
המעכיד הקמרוןהו"תחייג-
ול"
י מס התכרס געשהכגללפמיטת רגלסל החכרה הקודמת
ס
ח
ה
hShמשנידוןדידןל כרור סיגי
"
ל,
וה
" ~l),ccהמסגססהמסיכות"חרות1"1נכסי החכרססימנהערכיסלהתתייכות
נותרולהגכסיס16 ,
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פסקידין-ירושלים

רמד

עי'מרפטיךליעקב ח" 3עמ' .hPp

ה.עי'פס"דיר1סליסכרך 3עמ'רדמסערמטפטסי'קיזס"ק(6עלסתתיי13תמכרסכע"מ 6סיםלס
תזקףמחייככיוןטליןסעכון;כמיסכל6טעכודמטף,ומנמליסמ3רס"יג
סמתמייכיס53ופןטיסי,עי'
פד"רכרך 1עמ' 61322ילך).

אברהםדובלוין.
ב

שאלהלדיון
האם המחילהעלהפיצוייםהוי מחילה ,או שזו מחילה בטעות.

תשובה
סלו
מקוודיןמחילהכטעותס61ככ"מג:66היתמרס6ומרלחכירוע"מ1'hcלךעל'  oh)thר63מרי
"1מו6ל 6מר6יןלועליו .oh)thלימה ר 3ד6מר כר"מ 1סמ61ל ד6מר כר'יסורס,דתגי6
עליו
לh
ר)t
ס16מh
ה~מססרי 6ת מקודמתליע"מ טפןלךעל' 1haכסותועוגםסרי ) 1מקודסתותגפוכטל,דהרי
ר"מ ,ר'יסודם שמר 3דכרסכממוןתג16קייס6 .מרלך ר63נ6ד6מרי6פי4לר'יסודס ,עדכקןל6
קלמרר'יסודס סתם 6ל6דידעסוק6מחלם36 ,לסכ6מיידעדממיל.ופרס"ימיידעד6יכ,oh)1h 6
610סכורדליןכו .oh)h
עוד6ית5פסכגמ'כ :כדשכסתם6כלכמפרםמוכרס6מרללוקםחפןזסס6גימוכרלךכמ6תיסיודע
וטוס 6ל 6מגס ,ע"מסטיןלךעלי 6nh)thיןלועליו ,oh)thוכן ל1קמס"מרלמוכרחפןזס
6ג'סוייג
סרגי (וקח ממך כמגסיודע6גי olet13מ"תיס ע"מסכיןלךעלי6,ohsthיןלועליו6וג5ס .מ3ו6ר
ד6סמפרסס6ףהידועלוסיס)3ס~h)thמ"ממוחלעלזס,סרי)1מתילם,ורק"
סקינויודע6סיסכוס
16ל6סדין כ)סדמחילסכטעות סוימחילם.
ל
"סעכטיו6יגויודע ס6סתכירומייכלו 16ל6 ,6ךויפיל
ו eh
~Oh))Otthיסלעיין מססדין כמקומר סמומל
מכירומייכלו מ"מסו6מוחל ,ס6ססוימחילס16ל,6די"למכיון onth3cסעסקינוברורלוסיסמיוכ
ל16סמםממילם.
וכתה )3ס 3ממג" 5סותפותסי'  1דנחלקו 3ססר6טוגיס")1 ,ל:ורזייתי טדכרזס כמחקקתטגויסכין
סר6סוגיסג"ג,ד6יכר6סמדכריסחוסיכרייפהכותבסכימוכתףןד6יגומתילס]סכתנוג3יססי6ויפריך
תלמודךלר3ד6מרמלכסכרסכ"ג1פרכיגןוספר ר3תג16קייסוס6מר ר 3ע"מטליןלךעלי 15ג5סיס
לועליו6וג6ס ,וסקסו 3תוס'מ6יפריךסטני סתסדל6ידעדמתיל1,תיר 15דס"נל6ידע טתמות קסתו
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רמה

ממתות

קורס.ע"כ.סרי D"Phcט)0נתר6105מרohcתמותtnchקודסל6ירמנה6עפ"ככיוןדל6כרירךליה
הסיך סעת 6מתמות6י0יקודס6יןמחילתוממילה ,וכמוכןיםללמודכגידייד6 ,כלסריטכ"")6למס
כמידותיומולקעלדבריהתוס'וכתכדבלכה"גל6קרינךליהדל6ידעיממיל,מל6קמרוכן6(6כסתם
מקחסחומכס'6ןבומוס6ob)thכל)הככרידעהיהיהרמוילירם6ת1nchומיתהמכיח ,ו6פ"המחל

ותנ16קייסtbb ,דבריו.וגס הרם מהר"ר כ5ל6לז"להכיקכמידומיו ממוסריכ"ס דכ6וג6ה דוקק סו6
ד6מרינןל6ידעדמחילהיינומפנימ0ו6סכורמקיןכו nh)tbכל(דסכר b)bכדיקג6כדיקניתליןונוו
כמהדיהיכג.6עכ"ל.
כטויתמ"כסי' רעם,וז"ל:
ו0ני6ססעודכרעתכריכייתכרימתיתושרכילתפתילי,יכייכ
61פילולD)h) 6כללוסכורמקיןלוכידויותרונמ 65לו,מחילהוכטלס ,דכ(דל6ידע מ5ימחיל,
וכדליתךנמ5יע6וככתרךוכטלרדוכתי.ולע"פ מי
"כותב (1סריגי מוחללך כד%מגויודלקלגוס
מהל
כדרךסגסגוכותשיטופסימטרותלכתוב6,יןכדכריוכלוס עדסי6מרמר15ג1מלolc~6קונסיודע6גי
יכידך'ותר,וכדתגי6מוכר ם6מרללוקחחפן ז0ט6גימוכרלךכמ6תיסיודע6ניכו  1)tbcס1ה
סיםל
 6(6מגס ע"מ סמן(ךעמ' 6,06;16ין(ו ,oh)thוכן (וקם ס6מר(מיכרחפן )ה,)hcלוקח ממך
עלימי
קיןלךעמ' 6ונ6,06יןלועליו ,obithומדייקמדבריו
כמנתיודע6ניכו מסוק מוס מ6תיס ע"מ
כמחגיךסס ס6ע"פסכלכוסלזססיס6 1S'Dhcס סמ65ימ65סיםלוכידויותרמזההריהו6מחוללו,
6עפ"כ6יןמחילתוממילת.וכן0כי6מסוית מ0רי"ט מ"6סי' קג סכתכ לפסוק כוה כדעת הת81ס',
ת"ל:והק"והתוס'מ6יפריךט6ני החסדל6ידעומחיל,ותירקו דהתסנמיל6ידעמתמות6טתו ק1דס
מימות ,hloו0תסודקיל6סיסהתנקי6ל6ם6סתמותהי6כחייו %יירסנ1,0גתר15כרכר כ6ות0שעה
"כ"כמלס"ו6עפ"כיס ~ט(דבריולפיט(06יהברורלוסתמותסי6כמייו,וכלbStהיהכרורלו6ינ0
מחילה לע"פטכ6ותהטעהנתר15כלב"לס.ע"כ.
ף
י
כ
ה
ו
ף
י
כ
ה
ו
דעותהפוסקיםכז,0
ועי'כקמריכינסחו"מדינידייגיםסי'כ6ותיחלהפריךכזה
מדכרי
הרמכ"ן כהסגות על הרמכ"ס ,הוכלו ככעה"ת סער סד ,שגס הו 6ס"( כדעת 0רסכ" 6הג)' ד6יג0

ירסכ"י

מתילם.

ל,

ועודסססכיךמידוםגדו(יותרמדכרי הרמיתמפלגוסהוכ16ככנס"גוכןכמי' 0רעק"6סוףסי'יכ,
דס"לכדעת 0רטכ"6דקריךדוקקטיהיההסךמפורם61,ל"כ6ין)1ממילה61,ףכשיודעמחכירומייכלו
יותר 6סקינומפורסל6הויממילה6.כןכתבדיםכוה מחלוקתספוסקיס,עיי"ס.
0(1לכ 0כתכ ססכקמריכינסוז"ל :ומ"מלדינךסיכך דסני0ס ל'6דעודחייכלוכייתר 6ף מנתכרר
למ"כמחייכלוכיותר6,ך6ס6יגומפרםמכוסכךוכך'6ןמ51י6יןמידו,וכמכופרמדכרי0ריטכ"6וגס
0רטכ"6י"לדמודסכז61 ,0ף 6סתכירויודעסיסלוכידויותרג"כ"5עלדיגך 6ס6יגויכו(לומרקיס
לי,וכמו ממקדדסמחנ",6וגסדיילסכן דעתהריטכ"6והרמכ"ן.ע"כ.
לפי")כניד"ד כסמתסממוותרעלהזכויות,מהריכללקינוכרורמכוללגספי15ייסמהר'יתכןמכל(ל6
יהיולופ'15ייסכיוןשיתכןסל6יפטרו 16ת,1וכן מהמכרהתפסידועודכיו"כסיכות ,סכידועספי15ייס
םלדוןם6ינ0מחילהכיוןמל6ידע 6ס
6י 1:דברכרור"6,ככמעה מחתם מ610מוותרעלכלהזכויותי
יכפיסמ5דד
יהיופ'15ייס,וכפיסכתכהקמריכינה,ו6ס DDnל6מפקיגןמיניהכיוןסיכוללטעוןקיסל
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פסקידין, -רושלים

ו ד3רברור6יןזומחילה.
המחגיךד6ף 163 06תסטעההיהזהכלבסלם ,מ"מכיוןסוייג
מיהוזהדוקך6סתפסל6מפקיגןמיניהolcnדס61מומ,ק,כמגס 06עדייןל6תפס,וכניד"ד% ,קורה
6יןלס51י6מיןסמוח,ק.
6כןגר6סכזהדספועלליקרימוחזקגסכעודhicתפסממס,וזהעפ"ימסייכהרעקיי6סי'סל6סעי'6
עלדכריססו"ע:הסוכר 6תהפועלים"61ללהסכיםולהעריב מקוסבנהגוסל6להטכיסוסלףלהעריב
5ינ1יכול%ופן6פי(1הוסיףsuסכרןכיוןסל6התגהכןנסעהמסכרן.וכתבסרעקי':6ו6סי0הכחסה
כיניהס דהכעה"כ 6מר לססכיס ולהעריכ והפועל מכחיש6ין הכע"כ גלמן 6ף סהו6מותיקכיון
דטעגתונגדהמנהג,כההי6דלעילסי'טל,עי'ירוס(מיכ5ן1פ;ימסה.ע"כ.ופייט
ממהסכתם
יילתיי
h6
רS
3סו"עסי'סלסעי'ס:טעןהקריסטהתנהסיטולהחקיובעלססדסטעןסל5התנהדb
תןלוהמליס,
הולכין6חרמנהגהמדינה.ע"כ.ומוכיחמזה הרעק"6סמימטועןנגדמנהגהמדיגה(6ליקרימוחזק,
ורטייתו(זהמהירוס(מינ"מפ"1ה":6הסוכר 6תהפועליןוכו' 6מררבהו"עיס h"rהמנסגמבטל 5ת
סהלכס6 ,מררכיקימיכ(סמו5י6מחתירועליוh'3obר6יהחוןמזו.ולפעג"דהכופהעפ"י מהטכתכ
"1"3תתה"דסי'טיטדלכך5יןהו(כיןבממון5מר הר31ד(הו6'5ממיןבעינןר5יהוהייטעדים,ורוכך
(16רציההי,6עיי"ס,ולוה 6מרחוןמזו,ד(עגיןמנהגל6כעירציהורובסגי,וגס(פיממ"כהרמכ"ן
כמלחמותגבירוכךדמסכלידרורhtocכחיובוטבעמודםממוחלדהו%ין6חרהרוב"6,כממנהגסהו6
כטבע6יןגריךרציהור1כסגי.ע"כ.
ומדבריויםללמוד(גידעודככלמקוסטה61מגהג6גודניססרובכני ה6דס6יןמוותריםכוס,ו6זלינן
כוה6תרהרוב1ל6 5מרהמוחזק,וכיוןסכן,כפילוייפיטורין 0ה51מגהגיסלדוןכזהעפ"יהרוכ,וצין
6ומריסכ,ההממעיה"6,כליקרי'6מוח,ק,וכיוןטליןהפי5וייסידועיםכא' %ןהממילהעלorל6ו
סמםמחילה,וחייבכ'לפלסלוהפי15ייס.

מרדכיאייכלר.
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