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  א"ג סיו� תשע"י. ד"סב
  

  פסק די�
  

  

 –  GWU ב ד"חב שליח שטיינר' שיחי יהודה הרב לפנינו ובאו הוינא כחדא תלתא במותב
 ליובאוויטש ידידי וועד אירגו� ומנהל בוושינגטו� ד"חב שליח טוב ש�' שיחי לוי והרב,  התובע
 של להשליחות בקשר שהיו העבודה יחסי בעניי� שביניה� ד"בדו, הנתבע –) AFL (ב"בארה

 התובע ע� העבודה יחסי את לסיי� שזכותו טע� הנתבע כאשר GWU באונברסיטה ובעהת
  .שונות וסיבות מטענות לכ  התנגד התובע ואילו, שונות וסיבות מטענות

  
, השני של ופעולותיו מעשיו את ומעריכי� מכבדי� הצדדי� ששני התרש� הדי� שבית לאחר

, יחד לעבוד מצדו רצו� בעצ� יש דברי�ה ובבסיס, התובע של בהצלחתו בכנות רצה והנתבע
 לנסות לצדדי� המלי" הדי� בית, שביניה� דברי� חילוקי מספר על להתגבר יוכלו רק א�

 המלצת את קבלו הצדדי�, ואחווה אהבה מתו  יחד לעבוד להמשי  שיוכלו להסכמות להגיע
  :עיקריה� ואלו משותפת לעבודה בסיס שייהוו להסכמות והגיעו הדי� בית
  

 פעילות כל על ואחראי הבירה ושינגטו� העיר של אתר על השליח הינו והנתבע אילהו .1
 ) ובאונברסיטאות, בעיר, בממשל (בעיר ליובאווויטש ד"חב

$ ב ושליחותו, לנתבע בכפיפות ויעבוד  GWU $ ב כשליח התובע את מינה והנתבע .2
GWU  של בפעילות מחלקה היא AFL. 

 לתקציב בהתא� כמוב�.הנתבע על הינ� ובעהת פעולות של הכספית האחריות כל .3
 .  הנתבע י"ע שמאושר

 ואי�, הנתבע של בסמכותו ורק א  הינו התובע של השליחות" עצמאות "של עני� .4
 .זה בעני� ובקשות תביעות לעלות להתובע

 עיקר ובזה GWU באוניברסיטת עבודתו הינה התובע של העיקרית השליחות מטרת .5
, אחרי� בעניני� לעסוק ממנו  לדרוש אי� הסטודנטי� דילימו של ובתקופה, התרכזותו

 מאמ" יעשה התובע, שהיא לפעילות מיוחדת לעזרה יזדקק הנתבע בא� זה ע� וביחד
 .שיוכל מה בכל לסייע

 בפעיליות יעסוק התובע, באוניברסיטה פעילות אי� ולכ� בלימודי� חופש של בתקופה .6
 בי� שיתחת� בחוזה (מראש יבהיר הנתבע, AFL של במסגרת אחרות מתאימות
 ימי כמה להתובע ית� הנתבע. (ל"הנ בתקופות ממנו דורש שהוא הפעילות מה) הצדדי�

 .)סמסטרי� ובסו% בתחילה לפעילות פעילות בי� הסתגלות

 :הנתבע בפני מתחייב התובע .7

 יועבר ח"הדו, החודש כל של הפעילות על, )'א עמוד ב� לפחות (חדשי ח"דו לתת .1
 .קבלתו חוזר מייל באי יאשר עוהנתב מייל באי



 $2$

 כולל לא הדבר, )סביר זמ� תו  (לנתבע תועבר התובע י"ע שתתקבל תרומה כל .2
 .ממשפחתו מתנות או התובע של שמחות לרגל שנתקבלו מתנות

 על כשיתבקש המוסד לפעילות הקשור) DATA (מידע כל לנתבע יעביר התובע .3
 .ידו

 ללא, לכ  מיוחד בנק וחשבו�, עמותה דהיינו חדש מוסד לפתוח לו אסור התובע .4
 .הנתבע של מפורשת הסכמה

 הבעלות GWU באוניברסיטת ד"חב פעילות עבור מיוחד בני� שיירכש במקרה .5
 שירכש הבניי� בא� מקרה על, הנתבע שיחליט אחר גו% או, AFL ש"ע תרש�
 הצדדי� יסכמו, לפעילות וחלקו, התובע של הפרטית כדירה בחלקו ישמש

 .הבעלות תרש� כיצד ביניה� �שיחת בהסכ�

 מספקת עילה מהווה עצמו בפני) זה סעי% של (משנה סעי% כל של הפרה .6
 שיתברר לאחר, בהסכ� זה בסעי% האמורי� הדברי� ושאר מידית לפיטורי�

 . מתמשכת / רצינית הפרה היתה שאכ�

 .והבירור הדיו� וצורת אופ� על יחליט הדי� ובית, מ"הח ד"ב י"ע יעשה הבירור .7
 .   האפשרי בהקד� יעשה הדברו

 לפטר הנתבע יוכל לא 7 בסעי% האמורי� מההסכמי� אחד את יפר לא והתובע במידה .8
 .ד"בב דיו� קיו� ללא, התובע את

 מכובדת חיי� רמת שתאפשר משכורת יישל�, הפעילות הוצאות לכסוי מעבר, הנתבע .9
 .התובע למשפחת ונוחה

' מס שנותרו כ , הכספי בעניי� די�הצד בי� נתק היה האחרוני� ובחודשי� היות .10
 ההפרשי� את וישלימו, החשבונות ויבדקו ישבו הצדדי�, ביניה� כספיות שאלות
 .המוסכ� לבורר יפנו דעות חילוקי ישארו בא�. שבועות ששה תו  וזאת, ביניה�

, ל"הנ הסכמות על המבוסס, מפורט חוזה $ ביותר המוקד� בזמ� $ ינסחו הצדדי� .11
 .מהיו� שבועות מששה יאוחר ולא, הראשו� והחוזה

 בכתיבת בעניי� הסכמה אי ובכל , זו הסכמה בפירוש הצדדי� בי� שיתגלע ויכוח בכל .12
 פיקרסקי אפרי� הרב של להכרעתו יובא הדבר, שיחת� החוזה בפירוש וכ�, החוזה
 שאר ע� יתייע" א� או בעצמו זה בעניי� יקבע א� יחליט פיקרסקי הרב, א"שליט
 .הדי� בית חברי

 

  .די� פסק של תוק% לדברי� ונות�, ל"הנ ההסכמות את מאשר הדי� בית
  

 תורה להגדיל ויזכו, ואחווה ואהבה שלו� מתו  יחד לעבוד שיצליחו לצדדי� מאחל הדי� בית
  .  וליובאוויטש שמי� ש� ולהאהיב ולקדש, ולהאדירה

  
  
  
  

__________________  _____           __________________      _____________  
  בנימי� קופרמ�       אפרי� פיקארסקי    שמואל אשכנזי מרדכי    


