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יזחסיו
לדיגי ממזגזת זלבירזר
,

ר"מ שענר ישינה כמה ימים לפבי אל,ל,
תיק ממזגזת מש' - JS02עא

נושא הדיןן

•

הרב אי תובע את הרב בי שמכהן אצלו כרי;מ כמה שנים ,שכמה ימים לפני תחילת הזמן החדש

החליס לעבור ישיבה .הרב אי מבקש לאtנור על הרב בי  -בצו מניעה -

לעבור ישיבה ,וכן

לאtנור על ישיבה גי לקבל את הרב בי משום הנזק שנגרם לישיבה שלו.
הרב אי מוtנר בשם הרב בי שסען לו שמצד הדין יש לו זכות לעבור ישיבה כדין פועל שחוזר

בו בחצי היו .Pהרב אי סוען לעומתו שיהיה קשה לו מאד למצוא מחליף בעל שם כמו הרב בי,

ויציאתו תגרום לאנדרלמוtניה בישיבה ,וע"כ דומה המצב שלו לדבר האבד.
שני הצדדים אומרים לבית הדין שהtנכימו לדחות את יציאתו של הרב בי עד ר"ח חשוון ,ומהיום
עד אז יש יותר משלושים יום של הודעה מוקדמת ,אך הרב אי סוען שגם זה לא יפתור את
הבעיהשתהיה בישיבה ,ומבקש לדחות את היציאה לפחות עד פtנח.

פסק דין

הבקשה לצו מניעה נדחית.

()-

אברהם דוב לוין ,אב"ד

()-

דוד יהושע קניג

השאלות לדיון
א .ר"מ'שעובר ללמד במקום אחר באמצע הלימודים.

ב .חזר הפועל בחצי היום בדבר האבד והפtניד לבעה"ב.

שנשכר לישיבה ללא הגבלת זמן ,ומקבל שכר חדשי .
ג .דינו של ר"מ
,
ד .הודעה מוקדמת לפיסורים במלמד .
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שמואל יגר
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א .נגמי כ"מ י מ וכמס מקומוח ממר רנ פועכ יכוכ כח rור נו נמ Sי סיוס וגוי גי סזר ניס טעממ ממריכמ
סומ זגחינ גי כי נכי י Cרמכ ענדיס,

ענזי סס וכמ ענזיס כענזיס .וכן פסק נ Cו"ע ס'י c

כג סעיי ג,

וכחכ סרמ"מ כ Cס סגסוח מרזכי; ומ:ומי טעממ מסור כפועכ מפיכו מכמז מו סופר כס Cכיר עSמו כסיוח,

ככיח כעס"כ כקנבכ cכו Cס  Cכיס .וכסכן נ Cו"ע  Cס סעיי ס :כז"מ כדכר c

מיכו מנוד מככ כזכר סמכוז

וכוי ממז פועכ וממז קככן מיכו יכוכ כמ rור נו וכוי; וכרמ"מ :ומכמד סמו rר כו מיקרי דכר סמכו.ד ומקורו

כ Cו"ח מסר"ס סיי ע rכ Cס רכיכו יומכ ורניכו מני"ס  cפסקו  cמכמד כמ מ cיכ כפועכ דכמSי סיוס

מכמ כבכנז מcונ וכמ ככ סימכו כמrור כו .וכ"כ כמרדכי כ"מ סיי c

מו rר. ,

מו ו Cו"ח סר Cכ"מ מ"מ סיי חחעג.

c

וסק Cס סמסרי"ט יו"ד סיי כ  Cרכיכו יומכ סוחר בכ Sמו כמרזכי  Cס  Cכחכ זסמ כיר בכSמו ככמוז כעריס

c

c

כ כ:ו יכוכ כח rוי כו ככ Cבכס Cיר Sס כזיו פועכ Cיגוכ כמ rור נמ Sי סיוס ומיו דיכו כקככו מיכו יכוכ כמ rור,
וחירז סמסרי"ט דסיכמ דכיכמ פסידמ יכוכ כח rור כו ומ cגמ"כ זמ cחגמ כמכחר דדייק כווח:,וי מככ מי
מיכמ פסידמ ודמי מפיכו פועכ מיכו מו rר כו .ומיי מכ Cי  Cס עכ סמרזגי  Cס חירז די Cמיכוק כ Cמו Sמ

c

מכמז ממר מ rסונר רניכו יומכ זכמ סוי זנר סמכז ,מככ ג Cמיכו מוSמ מכמז ממר מפיכו רכיכו יומכ

c

c

c

מודס דסוסדנר סמנד .ועיי מע מנרסס מו"מ סיי כמ מ"מ מס מו Sמיס מכס מכמז כסס חכ"ן ומגזוח
ומוסר מכמ  cמיכו כמו סחגס ס rס  Cסומ נSמוח כ cוו וכקי ככס וכ Cמוחיכס ככ cוו כע rוכדומס r ,ס כמ

מיקרי זכר סמכד.
וסכס מקור סזר Cס עכדי :וס וכמ עכדיס כבככדיס כימ כחו"כ ויקרמ כסר

c

פרק r

פר Cחמ ו C :טרי קדס

c

עכיסס רמ וו ,ופיר Cנמ rרמי עס"ח  Cס כס מכ :כיוו ד Cטר קכייחי  Cקכיחיס ני נבככדיס קודס נ טר  Cנ
מוחו  Cכמכר כו,

כרי Cטר c

כ רנו נטכ נגכי  Cטרי ומיו קכייחו קכי:,וי ונפיכן יו Sמ מחמחיו ו Cכ מכ

c

מ פמחוכמיכו כמ כמכר .וכחנ נח Cונוח מיימוכי כספר קכין סיי נמ ו Cו"ח סר Cכ"מ מ"כ סיי עכ ומרדכי
כ"מ סי'  Cמו דפועכ יכפיכן מענז ענרי נק"ו ,ס Cחמ ענד ענרי דעכז מיסורמ וענר עכ כי ני ככי י Cרמכ
ענזיס ,וגופו קכוי מקיכיו נ:,וי ג" Cפועכ.

c

ממכס כ Cו"ח מסרי"ק  Cור Cקבכט בככף מ כחכ דמי·ממרח דנמ מ Sי פועכ כמיכדר כיס מ"כ כו"נ כעכזו כ

כעכ"כ,וכבכ:ו"כ כבכ: Cו כרכו.
וכרמכ )בכפ"י סמכו  Cחיכ דנככו( דכפ"מ ניו ככימוריס יסיכ כמכ  Cכחכ כ Cו"ח מכרי"ט יו"ד סיי כ כ Cס

רניכו יחימכ מפךי. Cזמכמז  cמיכו  Cוכר ע Sמו מנמ כ cכר כטככ מי,ו יכוכ כח rור נו מע"ג זכמ סוי דנר

c

סמכד ,דמידי כוי טעממ מכמ מ וס כי כי נכי י Cרמכ ענזיס ,מיו כמו עכדוח מכמ  Cגר נטכס סומ כוטכ,

'וכנר כומ  Cכיר עד כ rמו וכמ מSי מיכדר .וכ Cו"ח ככסח יח rקמכ מו"מ סיי ח ככימ דנרי כמכרי"ט וכחנ
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דדנויו כפתוו ופוח .וכעי"ז נ Cויית חות ימיו סיי קמ .ודנוי מ::ווי"ט· יותו ככוכיס סס כפי נימוו

::ומ::וריייק c

מס כמ יוככ כחזוו נח Sי סיוס כמ Sמ  Cסומ ענד כנעסיינ ,וככן נמכמד  Cכוטכ וק  Cכו נטכ::ו

מיכו ח Cונ ענד כנעס"נ ,ומיכו יכוכ כחזוו נו ,מנכ לנימוו סת Cוי וכיימוכי c
 Cיו Sח נגועון כסף ,מין סנומ כחכק זנס ניו פועכ כמכמ,ך  Cגס מכמד  cמיכוכוטכ מכמ  Cכו

פועל למ גוע מענד ענוי

נטכס.

ונחמת נ Cויית  Cנו"י חייח סיי ו ו Cויית חקקי כנ ח"נ ס'י מג כתנו דמכמד ו" Cז כפועכ  Cיכוליס כחזוו
נח Sי סיוס .ועיי ידיו  Cל מ Cס סיי ,ח נ Cס וי מ Cו ::פוי Cקח דכיוו דחיכח פכוגתח נמכמד סחוזו נו חס ::ווי

כפועכ ,יכוכ ::ומכמד כומו קיס

כי.

,

ונ Cו"ת סו Cנ" Cסיי קינ כתכ כ Sיכוו  CCכוו .מכמד תיכוקות ו" Cן כ Cכס וקככ ק Sת מס Cכו ונתוך ו C::כס
חזו כו וכמ מ Sמו :ר Sיכוו מכמד תיכוקות וכח Cיין וכ Cחוו כ Sחן ככי וועס ,ויSחו מ::וקסיכס

חכ ::ומקוס ח  tו ,

c

כוח  Cס :ר" Cן ו Cמכו  Cיחזוו כעיוס כ::ו Cכיס תכמס .וכתנ :רו Cכ" C Cומוי כ:רכויחו כ ונ כעיוו כ:ר Cכיס
תגמו ,ד::ומ דפועכ חוזו כו נח Sי ::ויוס סגי מיכי נמידי דכיכמ פסידמ מנכ כמידי דמיכמ פסידמ  Cוכו
עכיסן מו מטעו ,ומין כך פסידמ גדוכ::ו מזו  Cיכדיסס מסוככיס נכי מוו:ר.

וכ Cחוזו נו גדי כ::ו Cכיו ע 5מו כנע:ריינ מחו מחמת :ריוקו חס יכוכ כחזוו נו ,כתנ ::וטוו סיי  cכג ,וומ"ח
נ Cו"ע  Cס סע'י ד ,דחיגו יכוכ כחזוו נו ,ודלמ כ:רוייי :: Cוכימ סטוו  Cס ,וכתנ ::וסמ"ע סייק טז דכמ

c

גתייפ::ו כח ::ופועכ כדי  Cי Cחכו מעות .ו:רוסיף :רנייח דכיון ד Cכיו יוס כמ מSי חוזו מלמ מ וס דכתיכ

c

ענדי סס וכמ ענדיס כעכדיס ,מייכ דוקמ כחוזו נסתס דתכיכו מיכו חפן כעכוד יותו ,מנכ מס חוזו כו
מחמגד ::ויוקי מ"ג גכי דעחי::ו דכיחמ כי::ו כעכדוח מס י  tכס כו כע::וייכ גפי ::ויוקי ,ומין  tומעין כו ,ו:רגי
מסתנומ .ע"כ .וכייכ מ:רויייט יוייד סוף סיי ג ,ומחג"מ ::וכי  Cכיוות פועכיס סיי ז ,ו Cויית מסוימייז עגזיכ
סיי טו ,ו Cוייח מ::ווייי מכגמזי סיי סח ,ופתיי Cסייק ד כ Cס קוית חג::ו סיי .ו::כ ועיי  Cו"ת כגסח יחזקמכ

c

c

חוייח סיי ח ,ו Cויית מיס חייס חו"מ סיי כו .ועיי עוון ו C::כחן סיי כג סעיי יז חס חוזו נו מחמת יוקו
ידו עכ סתחתוג::ו ,מן יכוכ כחזוו

נו.

ועיי מכן  Cחי:ר חו"מ סיי פכ  Cגכ ז::ו כגון ככימוו :ר:רכג:ר דחוזו כו דמכ"ג ::ווי עכד כעכדיס ,מככ
כ:רכימוו דכמ גוע מעכד עכוי דיו Sמ כגועון גסף,

מין גפיימ מס חוזו כו מחמת יוקו מו מcוס c

מיכו

ווSו ::כענוד עו.ד

,ועי~ מווח מ cפט סיי  cכג סעיי ז ,ו Cו"ת ממוי מ"C

חיימ סיי  Sג ,דגיון דמיגמ פכוגחמ דיכווחמ מין

כע::וייכ יגוכ ועכנו מכחזוו כו ,דסממע":ר .ועיי חעכומות ככ חייג קוכטוס ::וכיקוטיס חויימ מוח כ עמי
·ו::ק

c

c

ב .כתנ ו C::ייך סיי כג סייק כמ דפ יטמ דמס ז:ר וו Sו ::כיחן כו  Cגו ומיגו וו Sו ::כע Cות עוד מפיכו כ Cגו

c

וסוח דנו ::וחנו,ך כגון :: Cויו מתחיו:ר פועכיס מחויס ועח:ר מין כמו פועכיס S ,וין כ כס כו ככ סיזקו
מדיגח

דגומי.
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ג .נ  tו"ח מיס חייס חו"מ סי' ו רן נרנר  tוחט  tכ  tגר ללמ קניעח~מן : tוק:ול פיטרו מוחו מחמח : tויו
מוכסיס לתח מח :ו  tחיט:ו חון לק:וילחס רמף מס למ :ויו מוכסיס זכ:ו ,לגמור:ו גיון  tלמ קנעו נגחנ
 tכחוכ ל:ו  tוחט  tוס זמן וגחוכ כוחוכ לו  tטר סחס ,חלימ נפלוגתמ : tונימ :ורמ"מ נס" ס סעי' ג,
דג:ור  tנ"מ נגיטין עו מ גג ימי חייו מו גג 5tריך מ  tמע ,וג:ורמ"  tנח  tו'גככ ו.סי' יח כפטר נ  tכ:ו מחח

וגוי ,וגיון רחכימ נפכוגחמ :וממע":ו ,מ"ג ממילמ :וק:ול פטורין .ע"ג.
ממכס נרנרי מלגימל ח"ג סיי קכמ גחנ ר"סחס" נ  tגירוח פועכיס מין פירו  tו ג"סתס"  tכחכקו ,וכ

:ור  tנ"מ ו:ורמ"  tכעכין מחחייכ כזון מח חכירו כסתס ,רכ  tגירוח פועכיס גו"ע סכוריס  tמף  tקינכו
fורס נסתס יגוכיס כסכקו כגכ עח ,ומ:ו

 tפס ?i

:ור  tנ"מ כמחחייכ כוrן חכירו כסחס  tחייכ כוrוכ כעוכס
רמז

:ו"ז מ  tוס  ttס חין כוכ  tוס ק 5כ וגוככ  tכחמר  tגירוו כזמן ז:ו ,חככ כמקוס  tנ:וסגס :ו  tגירות י t
כק 5יכת זמן ,גגון : tווסגס : tות  tכוס כ  tגיר י:וי:ו כפי  tוכע מו חור: ,t .ורי זמו :ו  tגירות :וומ  tוכע מו
חור  ,tומי מפ  tר כסכקו תוך :וזמן :וז:ו ,חמכס כרור  tיגוכ כסכקו נגכ  tוכע מו נגכ חור  tגפי : tוי:ו
מופן  tגרו .וג"פ נרכרי מכגימכ ח":ו סיי רטו .וג"ג כחזון מי  tנ"ק סיי גג מות נ מלמ  tגתכ רגכ ז:ו
כדכיגמ מכ:וג מנכ מס מיגמ מכ:וג :וולגיו מחר :ומכ:וג ,רסתממ :ווי :ופסיקמ גמכ:וג :ומדיכ:ו .ע"ג .ועיי
פר"ר ג עמי  t 93לפי :וחזו"מ מף כעכור קוכע :ומקנכ מ  tגורת חר  tית זגמי :ומעכיר לפטרו כסוף גל

חור .t
כומגרוח מ : tו חו"מ ח"מ סיי ע:ו גתכ 'ל:ויפן ,רמף :ורמ"  tלמ סכר ר:ו:ותחייוכת כסתס חיכ:ו כעולס ז:ו
רוקח כמתחייכ כזון וגרי : tווח :ותחייוכח ממון כעכמח מ Sר חיז:ו רכר  tחפ  tר fויוכ רו: Sו כ:ותחייכ
נ:ורכ:ו מכמ כמעט כער :ורכר :ו:וומ לגן גיון  tכמ מוגרח מכ  tווכ : tוומ כעוכס מ:וי"ת כיממ : tוחחייכ

לעולס ,מככ כ tגר פועל tחיוכ :ותחייוכח כעלמח  tקככ עכיו חלמ : tווח מחמת  5tריך כו ורחי י  tכוכ לומר

ttגרו לגל :ועת  tי:וי:ו לו :ומל f1ג:ו  tי5טרן לפועל .ומ"ג כפועכ  ttגרו סתס :ווי כ:וגרח :ו  tגירות
לעולס ,ורמי:ו מ:ומ ר:וו 5רן רכח ככ"מ קט כמקרי רררקי  tתכמ טכחח ומומכמ וספר מתמ כעכין כסלקס

יוקמ 'מפסירו : tוומ פסיימ רכמ :ורר חכל כלמ ז:ו מין יגוליס לסלקס .ומין כומר רמיירי רוקמ כ  tכ גכ
ככי מתמ ,ר:ומ רכוימ :וי:ו רק  tתלמ ררכיכמ כרכו :ורמ  tכויס ומ"מ כמ :וי:ו יגוכ כסלקו ככמ טעס רפסירמ
·דלמ :ורר .ע"ג .ועיי פר"ר גרך ג עמי  t 337ג"י חקרי כנ ח"נ יו"ר סיי ככ ו  tו"מ מ:ורו"ק ח"מ סיי רגמ
וחמיח  tלמ:ו מו"ח סי' יג ו  tו"ת רנ פעליס ח"ג חו"מ סיי ו "  tגן רעת גמ:ו וגמ:ו גדוליס ומין

לחו t

כסכרת :ולק"ט ייחיי :ווח כיכר :וז:ו ,כוממת סוגין יעלמח :וגי חזכח כגכ מקוס ,וכגן  tיין זכ:ו יין קיס
לי".
ועי'  tמע חכר:וס )פלחג'י( סיי גח יסתס כ  tגירות פועליס :ווי זימכי:ו גכ  tע:ו ,מף  tקכל  tגירוחו גל

ח 5י  tכ:ו ,עיי" .t
ד .גתכ :וחזו"מ נ"ק סיי גג מות כ ,ר":ו עור :מס כפי :וכ:ווג כמקוס י  5.tורך זמן למ5ומ מקוס לעוכר:ו,
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סחממ  tכרו כמוחן ::וימיס ::ומ5טרכיס כ::ו  tחדכוח ,ומיוס :: tוודיעו ~ tומ חזור  5ריך כקוכע ימיס

כחיפו t

עבוד::ו כפי רמוח עיני ::ודיין .ע"כ.

ר  tות כבע::וייב t .יחזור

וכענין פיטורי מכמ,ד כחב ::ופח"  tסיי  tכג ס"ק י ב  tס ::ועטרת Sבי ס"ק יב t ,י t
בקין ער ר"ח מייר ובחורף עד ר"ח ח  tון .ומנ::וג ::ומדינ::ו כפי ::וחוק:: ,וובמ ב"מ  tפט ::ופועכיס" נספחיס
עמי  t ,42מנ::וכ בי"ס ::ומפטר עובד ::וורמ::ו חייב כ::ווד  Iע כו עכ ::ופיטורין  tכו  tו ::חד  tיס כפני תחיכת  tנת
::וכ  Iמור  Iס .וכתב  tס ב::וער::ו  t 5מס פיטרו ולמ ::וודיע כו עכ כך ער  tכו  tו ::חר  tיס כפני חחיכח  tנח
::וכימוךיס ,י 5טרך ::ומעביד כ  tכס כו עד חוס  tנח ::וכימודיס מח  tכרו ::ומכמ ,מס כמ ימ Sמ בינחייס מקוס
עבוד::ו מחר .עוד כתב  tס  t'tמבתי ::ודין ::.ופוסקיס  tבמוסדוח חינוך חרדייס מספיק כחח ::וורע::ו
מוקדמת חוד  tמחד כ.פני חחיכח ::וחופ  ,tמ  tוס  tככ עיקרו  tכ ::ומנ::וג  tבמק 5וע ::ו::וורמ::ו חקופח ::ו::וורע::ו
::וימ  tכו  tו ::חד  tיס:: ,וומ מפני  tבמוסדות ::וחינוך י  tחופ  t tכ חד  tייס ,וזנמן ::וחופ  tק  tו ::כחפ  tעבור::ו
מפני :/מוסדות ::וחינוך ס.וור  Iס ,וככן ::וחנו::ו כ::ווריע חוד  tמחד כפני ::וחופ  ,tוכפי"ז במוסדוח ::וחינוך
::וחרדIIס :: tוחופ  tקSר יותר ,ד  Iכ::ווד Iע חוד  tמחד כפנ :: Iוחופ .t
.

וע" פס"ד ירו  tכיס כרך ז עמי ק  Iד מחחמו"ר ז 5ייכ דחס ::ומנ::וג כ::וודיע כמפוטר מ::ועבוד::ו זנמן ::וקבוע
כז::ו ,חס כמ ::ווריעו זנמן ::ומסו  IIס מ  Iן ::ופ  Iטורין חכ  Iס וח  IIב  Iס כ  tכס כ::ועובר ::ומפוטר עד  tנת ::ול  Iמוד  Iס

::ובח::ו חת ::ומ  tכורת וככ ::ו::וטנות חף  tיו  tנ נניחו ,כ :: Iונ  Iמככו  tי רמחוזמ רח  Iכמ עברי

חכ ', t

כי ז::ו

דין נמכמד  Iסדחינו כפועכ נטכ:: ,ויי::ו .נמקר::ו דנן חל  Iס עכ ::ונ::וכח ב :: Iוייס כ  Iון  tכמ פיטרו חותו ע"י
מכחנ זנמן ::וקבוע כפי מנ::וג ::ומרינ::ו:: ,ור :: Iוס חיינ  Iס כ  tכס כמכמד ככ מ  tכורתו כרנות גס ככ ::ו::וטנות

בכי  tוס ו t ::תמטות .ע"כ.
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