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 טשל" –ל"א ש חושן משפט סימן  -  פועליםמבחן הלכות 

 ודברי הפוסקים. מקורות הדיןמ ים לענותכל התשובות צריכב

 שם:                                   . 

  לותשא שמונהענו על 

האם צריכים לדעת ממנהג המדינה כדי שיקבע? מה הדין כאשר אחד הצדדים טוען   .1

הולכים אחר הרוב האם  שלא ידע מהמנהג? האם מועיל מנהג נגד הלכה מפורשת?

 במנהג?

מחמת ששכרם וחזר בו מפני מה חייב לשלם להשתכר ושוב אין יכולים שכר פועלים  .2

וביטל האם  לנסיעה שכר נהג מונית א? רו בכי האי גוונלהם ומה הדין בשכר רכב חב

, האם מותר להם להעביר למטפלת םקבעו עם מטפלת לטפל בבנ ו?חייב לשלם ל

  ים לשלם?וכמה חייב  ולאחריה והאם שנה, לפני תחילת האחרת

שלא יוכל לחזור בו באמצע פועל והאם חל התנאי כשקובע עם ה התנותל מותרהאם  .3

 ?כתו והלנת שכרושעת מלאאכילתו בלגבי  תנאי ומה הדין  הזמן

לפי  פועל שמקבל שכר האם ? שכיר לקבלןפועל ההלכתיים בין מה ההבדלים  .4

ן כאשר חייב  ומה הדי ?או קבלן שכירנקרא ב לעבוד בשעות מסוימות התפוקה ומחוי

 ביצוע העבודה? שיעור זמן אולם ביכולתו לקבוע את זמן לעבוד 

 מודיעים בשכירות פועלים? ם האם אומרים דמי .5

 ?האם מותר לפועלים להתאגד ולשבות ממלאכתםו קטן?בם חלים דיני פועל הא .6

חמש שנים  שךחושן משפט במללמוד  ייבלהתחאברכים ולראש כולל האם מותר ל .7

והאם מותר  נת שכר?הדין לגבי איסור הלמה ו ?חייבים לא לעזוב את הכוללומת

רב  בוצת אברכים שרצו ק ? לאברך כולל ללמוד בלילה ולהיות עייף ביום בזמני הכולל

ו שיבוא ללמד ושוב חזרו  תוקבעו א בשכר יבוא למסור להם שיעור בחושן משפטש

 .כתוב מקור לתועלת חופשה עבור התלמיד ?בים לשלם לובהם האם מחוי

בדרך אחרת ולא נזקקו לשירותיו האם הכירו שדכן שנשכר להציע שידוך ושוב  .8

ל ועשה בשער זולשלם שכר שדכנות  ם בו המנהגגר במקושדכן ש צריכים לשלם לו?

 שער יקר כיצד צריכים לשלם לו?המנהג לשלם שידוך במקום בו 

יבים האם מחו שכירות בתים?בבזמן לא משלמים אשר 'בל תלין' כהאם עוברים ב .9

 ללוות ממון כדי לשלם שכר שכיר בזמנו?

 בהצלחה!!! 


