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 ירושלים דיןבית
 יוחסין ושיירוו  ממופתלדיש

 פיטורין פיצוייתביעת
 נסיון לתקופת אלא לעבודה קבלו שלא טועןכשהנתבע

 -סא 165 מס' ממונותפיק

 הדיוןנושא

 שיותר המנהל לו הודיע בניסן ב וביום הלימודים, שנת מתחילת ב' בת"ת כמורה שעבד טועןא,
 מחוייב בפועל שעבד מכיון אך עבודה, חוזה אתו נחתם לא שאמנם א' טוען צום. יעבודלא

 ע"י מתוקצב שהת"ת טוען הוא החוק. עפ"י לו המגיעות זכויותיו כל את לו לשלםהמעביד
 החוק. עפ"י להם המוקנות זכויותיהם כל את לעובדים לתת שהתחייב לאחר החינוךמשרד
 אם גם לטענתו, בת"ת. מורה עדיין והוא תקפים, אינם הפיטורין החוק שמבחינת א' טועןלפיכך
 הבאה, הלימודים בשנת גם ולהעסיקו להמשיך הת"ת יחוייב החוק, שדורש באופן היוםיפוטר
 מאי. חודש סוף שהוא בחוק הקבוע המועד את שאחרמכיון
 חנוכה ואחרי חנוכה", "עד מדובר היה שלדבריו אלא נסיון, לתקופת תחילה שנתקבל מודהא'

 "חצי של נסיון לתקופת שנתקבל הת"ת בשם משיבים וד' ג' יפה. עלה שהנסיון המנהל לואמר
 כמורה. שם לעבוד שמפסיק לו נאמר שבט בחודש וגםשנה",

 חוזה אתו נכתב לא לעבודה בכניסתו  שגם מכיון פיטורין מכתב לו נכתב לא וד' ג'לדברי
 גם נוהגים כך לטענתם, פיטורין. מכתב לכתוב צורך אין הצליח שלא בעבודה נסיון ועלבכתב,
 תתי"ם מכמה מכתבים מצרפים והם רשמית, היתה לא שמשכורתו במיוחד אחרים,תתי"ם

 לו שנאמר א' טוען לעומתם, נוספים. ממקורות הדין לבית התברר וכך הדברים, אתהמאשרים
 כך אם בדבריהם נתפרש לא אך מכתב. ע"י רק מורים מפטרים אצלם כי תתי"ם מנהלי כמהשיי

 ריתמית. משכורתו שאין מי לגבי נוהנים כך ואם מנסיון פיטורין לגבי גםנוהגים
 תוספת תובע הוא ביום. עבודה שעות 5 עבור נטו לחודש 12008 בסך היתה שמשכורתו טועןא'

 תוספת כך על לו קבעו לא אבל בתפילה, כמשגיח יום כל לעבודה שהוסיף שעה חציעבור
שכר.
 השכר של המרכיבים כל עם לו ששולם הסכום את לגלם א' תובע שלו, הפיצויים חישובלצורך
 משכורת לשלם שלהם הת"ת דוגמת תורה בתלמודי שהמנהג מאויבים וד' נ' החוק. שדורשכפי
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 לטענתם, החינוך. מופרד של הכללית במערכת שנוהגים נוספים מרכיבים לא אךכמוסכם,
 ולהתקיים. להמשיך יכולים היו לא למשכורת הנוספים השכר מרכיבי כל את משלמים היואילו
 במקום וזה בשנה, פעמיים המתחלקת 13" "משכורת לעובדים מוסיפים שהם טוענים הםעוד

 הת"ת הנהלת מסכימה טענותיהם, כל למרות לתובע. גם ידוע היה זה דבר וכי פיצויים,תשלום
 שאר קבלו אותו הסכום את השנה, סוף ועד שפוטר מאז חדשים חמשה עבור לתובעלשלם

 בכולל.האברכים

 דיןפסק

 שלא עובדים, זכויות בענין וכללים נוהגים ישנם הנתבע המוסד של מסוגו תורה לתלמודיא.
 אינו הכללי המדינהיי "מנהג ולהלכה הכללי, המדינה" "מנהג עם אחד בקנה עולים מקרהבכל

 התורה. תלמודי מנהג אלא לגביהם,קובע
 עובד. בזכויות זוכה אינו רשמי לא תשלום לו כשנתנו נסיון בתקופת עובדב.
 לפני או הנסיון, תקופת עבור אחרי מעבודתו פוטר האם הת"ת לבין התובע שבין בויכוחג.

 התובע. על הראיה חובת שכשל, או העובד, מבחינת הצליח הנסיון והאם זו, תקופהשעברה
 יסכום 2500$ של סך לתובע לשלם הת"ת הנהלת הסכמת על ידיו את סומך הדין ביתד.

 קבלת בגלל התובע הפסיד אותם האחרונים, חדשים בחמישה קבלו במקום הכוללשתלמידי
 אהבו. והשלו' והאמת יום. 30 בתוך ישולם זה סכום השנה(. בתחילת בת"תהמשרה

 תשס"א תמוז כח באעהייחוע"ז
 דומב חיים שמואל)-( גוייס יהושע3-( אב"ד לוין, דוב אברהם3-(

 לדיוןהשאלות

 באמצע לפטרו רשאים והאם רגיל, עובד של זכויות לו יש האם נסיון, בתקופת עובדא.
 .עבודתו

 הראיה. חובת חלה מי על זכויותיו, על המעביד לבין העובד בין הכחשה כשישב.

 מורה. לפיטורי מוצדקת סיבה מהיג.

 למנהג נחשב זאת למרות האם במדינה, מסויים סקטור על התקבל שלא מדינה" "מנהגד.
 כולם. את המחייבמדינה



רכאממונות

 בלי נוספת בעבודה - בהסכמתו - העסיקו ואחויכ אחת, עבודה עבור עובד של שכרו קצץה.
 שכרו. על לו להוסיף חייב האם נוספת, שכרקציצת

תשובה

 לססכירות, קנין קינו מטרחת טל מללכת מתחילת ס סעי' פלג סי' ססו"ע כגליון סקדטיס כבסף כתבא.
 זה ע"י ססו6, בכית מסירות פרטיות כמס ידוע סטין כיון כממרתת מ"מ קנין, סוי מלמכס טתחילתוסגם
 לob 6 אפי' - נסיון לטס טעכודס מפורט ע"כ. למפועל. סעכודס נסיון כסגנון סם הר6סוניססימיס
 למס עכודס תזו כטפירטו וכ"ט לטכירות, קנין אינה - כזו כעכודס הדרך bSb 1fa לנסיון, טסי6פירמו
נסיון.
 סכר לו חייכ כעס"כ 6ין לנסיון, יעבוד מסויימת טתקופס לעובד פירם כעס"כ 60ס פטוט נר6סלפיכך
 סי' כ"כ מרדכי עפ"י כ סעי' טלס סי' כתו"ע רמ"א ועי' כמתנם. סוי לו ממטפס ומה זו, תקופםעכור
 ואחר הלך, ול6 מנער עם ללמוד יוכל oh לנסותו קרובו 56ל טילך ואמר מלמד טמכר כעס"כתרכך:
 עכטיו טיודע מאחר ממלמד עס הדין עמו, ללמוד ידע טל6 מעיד ועד עדיין, מינסנו אומר עמוטלמד
 ונמ65 מסתחלס גיסוסו ס6ס מוכח ע"כ. סכרו. ונוטל העד נגד ונ"כע ככר, טידע 6חזקס ליסמוקמינן
 טי65 טו"ב קודות כד מי' ח"כ מסרט"ס כטו"ת טור ועי' טכר. לו לטלס חייכ כעס"כ 6ין ללמד ידעטל6
 פטוט סדכר המכמן, על מלעמוד עקמו ומממיט כפיו סגורות קינן ססלכות וגס ממכין הרגעת לו ט6יןקול
 אריך מטס 6יזס יט 06 קכלס לו יט טככר טו"ב וגס 6מת, טסקול ר6יס מזס ים מוס מונעיס 06 כמ"גרכל
 סמכתן. על ולעמוזלמזור
 מזמן. כח5י למלקו מותר כראוי, מלאכתו טיעטס מנת על טכרו ט6ס תרמג סי' מ"6 סרסכ"6 סויתועי'

 לאיית דסכי 6דעת6 למסמרתו נכנס מורס כל דכוד6י יכ 6ות עה סי' מ"ר י5חק כמנחת כתווככר
 ד6ל"כ גג ס" קו"ח ונו"כ טו"ע ועי' כפירוטו, מתמך כפירות סחנה ל6 06 ו6ף מינוך, כענינילהמנהל
 למיטת עיטתו לטנות המורס מחוייכ יכוד6י ממוסד, ככל הפקרות לידי לכ6 ויוכל סטלטון, כחכטל

 ע"כ.סמנסל.
 וגס לתלמידים, כמורס לקמם ראוי טסינו ונמ65 כנסיון, לעמוד נתנקם המנמל מלטענת דירן, כנידוןו6ף
 לקלס חייכיס אינס וע"כ עוכר, סל מכר לו לפלס חייכ מת"ת 6ין מסמנסל, סור6ס דרך לקכל מוכןאינו

 כזה כמקרה לתייכ ט6ין נר6ס המדינה מנהג מטעס 61ף המנה. כתוך לפטרו ומותר פילויים,לו
 6ת למפסיק למעכיר ממותר סתנ6ס מתוך העוכר מוזמן ס6ס 1615 2 יג כרך 57%59 כג"5 עי'כפי5וייס,

 מי על לדון ים זו, טענס מכתים מהמורס טכיון 6ל6 לפטרו. המעכיר רם6י מיר5ס, טעם ככלתודתו
 לסלן. ועי' סר6יס,חוכת
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 נרמה למלוטין, רממייס כלתי תמלומיס b~h ורסמית, יסירס מסכורת לו סולמה ל6 ממעולס דירןוכנידון
 סכר מקמל ט6ינו עוכר על כי דוקק. מכתכ ע"י סיטורין טל סעכודס בתוקי ססנסלס 6ת למיינו גסמקין
 וממ"כ 3פה. מנתמנס כמס כפס ופיטוריו סללו, סעכודס כללי חלס ל6 נסיון, בתקופת ונמ65רסמי,
 חייכ פרט"ס טל מוסד גס וסקס עובד כפיטורי סמדיגס מנסג כנידון כפס"ד לעיל ז5"ל סגרכ"י66מו"ר
 ע"י קותו פטרו bS ו6ס סקכיע, כזמן מסעכודס למפוטר ככתב לסודיע מתייכ סמדינס טמנסגכוס,
 מוס כלי ססטכות כל לרכות ממכורתו, כל לו לטלס סמוסד חייב ממדינה מנסג לפי סקכוע כזמןמכתכ

 עומד םל6 לו נרמז 06 ו6ף נסיון, כתור רק קותו סמקכליס למלמד סרור סיס 06 ו6ףסטתמטות,
 דוק6 זס עייפם, זס, מקרס על גס חל סמקוכל כזמן פיטורין מכחכ לסלוח ססמנסג להניח מצירכנסיון,
 רסמי, מכר קבל ל6 כמעולס זס כנידון כך ל6 6כל סעכווס, כחוקי וכס ם6ז רסמית מטכוסתכמקכל
וכנ"ל.

 6 ומ6 כ מ טבועות כגמ' 6מור6יס ונחלקו סיסת. כסכועת ומייכ מתם5מין פטור סכל דכופר קיי"לב.
 תקנו טל6 י"ס פרעתי. כטוען h~h כחיוב כטמודס דוקק 16 נתחייכתי, ו% לסד"ס כמטוען גסס6ס
 דממונ6, דרר6 וקין להד"ס כטטוען 36ל פרעתי, טטוטן דממונ6 דרר6 כמים bSb סיסת סכועתחכמים
 מ"ג פ"6 טו"נ סרמכ"ס ופסק דממונ6. דרר6 כקטין אפי' סיסת מסועת טתקנו וי"ם היטת. חייכול6

 ג6וניס כמה כטס ח 6ות מס הנמ"י עי' 6ך וממונא. דרר6 כטלין אפי' סיסת דמיים פז סי'ותו"ע
 מכיון לג סעי' פז סי' המלחן כערוך וכתכ דממונ6. דרר6 כמים 6ל6 הימת תייכ אינו טלסלכסור6סוניס
 %י"ר נראה 06 כן, קיי"ל ל6 דלדינ6 אע"ג היפת, מחייכין 6ין דממונ6 דרר6 6ין ם6ס פופקיססים

 רכל ע"ז, מכועס נותנין 6ין זס כל עם סטענס, לפסול נמה 6ין דין אעפ"י 6ף סי6 גרועסטטעכס
 וממונק. דרר6 כד6יכ6 רק קצועה עליס למיינו 6ין רעועםמסתכיטס

 היתה ועכודתו כעובד, לעכודס (Sspn טרם מסתוכע וטוען סחיוכ כעיקר כופר מסנתכע דירןוכניוון
 טוען והתובע כפכרו, חיים קינו וממילה לעכודס, ר6וי שינו נמ55 מנסיון וכתקופת כשד, נסיוןלמס

 מלטענתו bSh לנסיון, נתקבל טמ%תחילס מורס סתוכע מגס כיון כמכר, כעוכר סנתקכל לחרימפוטר
 מכר % מגיע כן ועל כך, 6חר חיטים כמס היו ומפיטורין חיוכיי, ופלורס כחנוכס, ססתייססנסיון
 ובכך סטענס, מל ככוחה מגרעת הנסיון טל הטענם כמק5ת כהודקתו נר6ס ממנין. מן כעוכד סכרותנקי
 סתוכע מוכיח % עוד מכל וכודאי היסת. עליס מחייכין בי"ד טלין רעועם טענס טל סם טעכתומקבלת
 סנתכעיס. מן ממון %ו5י6 6ין טענותיו6ת

 ס6ס מפיטורין על ויכוח ניניסס מים bSb לעבודה, התקבל טסעוכד ברור כססדכר 6מר כמקרסנ6מנס
 ספיטורין סעוכד ולטענת כעבודתו, פסע מסעוכד מטוס חייכ קינו כעס"כ שטענת ל6, 16 מו5דקיסהיו
 למלמד ים כעס"כ מל ממון חזקת דכנגד כ6 סי' חו"מ אפרסמון נסרי עי' פסע, םל6 מטוס מו5דקיסאינס
 עתם. גס פמע % עכוזיו עד פסע מל דכמו 6מרינן פמע, bS1 זמניס כמס מכער עס מלמד כיוןחזקם



רכגממונות

 ממורס כיטיכס" נו"נ "פיטורי כנידון זחל מ65מו"ר כפס"ד לעיל ועי' ס5דדיס. כין לפטר מיםופסק
 ר5יס(. לסכיך ועליו מחכירו מו5י6 נחטכ פיטורין פילוייסתוכע

 פסיד6 כל דמילת6 כללק למי. ועומדין כמותרין דרדקי מקרי רכ6 5מר כ כ6 וכ"כ 6 קט כ"מ כגמ'ג.
 על. רעל כיון וטכסתם כטיכוט לתלמידיו כמלמה מס ב"מ ופרם"י דמי. ועומדין כמותרין הדרדל6

 סני 6ת כתב ס"ז פ"י מכירות וסרמכ"ס מלימוד. תלמידיו טמכטל פירטו 50ט סי' כמרדכי וכן טסוכתום'
 טיתזירו מ6"6 ס6ומנין כיו"כ וכל כטעות למד 16 למד, ול6 כתינוקות מפסע תינוקות מלמדספירוטיס:
 כטו"ע וכ"כ כמל6כתן. טיטתדלו עד ועומזין כמותרין פסן סתר6ס, כל6 קותן מםלקין טספמידו,סספסד
 טמדוכר 119, עמ' ח"כ נינ5כרג מהד' כנ6וניקס וכ"מ סר"ן, כטס מס כ"מ כסמ"ק וכתכ ח. מעי' סוסי'

 על מרכס oh 6כל כלוס, פכך 6ין ייסור עליסס מרכס oh כריקי וינוקי טוכ6, לינוקי לסו מחוטסמלמד
 וכו'. ל6ו ו5ס מוטכ, מקבל ob ותלתך ומרין זימנ5 כיס ומתרינן סו6 6כזרי סכחוםיס,סקטניס

 טוענים סת"ת טל וספוחן סקסילם רב וכסס מת"ת על סמפקמ וס5וות מת"ת טמנסלי דירןוכנידון
 נקמר זס כגון טען נר6ס התלמידים, כין קטות חינוכיות לבעיות וגרס כמתנך כעבודתו כטלטסתוכע
 מתערכ סדין כיח 6ין מ"מ to5h לטענות עדים סוכלו טל6 ומגס ועומדין. כמותרין דרדקימקרי

 הילדיס לחינוך טנוגע מס ככל סחלטותיסס ועל עליסס סומך וסוף מת"ת, על ס6חר6יס מלכטיקוליהס
 . מכך סמטתמע כל ועלכת"ת

 56לו טמתקכל מי וכל סמדינס, חוקי לפי טל6 טלו סעוכדיס זכויות בענין הנוסג מסויים סקטורד.
 55לס. קוכם קינו מכללי טסמנסג עו סי' ח"6 חו"מ מטס כלגרות כתם כנר כן, דעת על נכנסלענודס
 טל מנסג כמר למיזל דיט כלס, קינו טענס, כל6 גס מסלקין בסס גויס טל ספר 3תי מנסג 06 ד6ףוז"ל:
 יסיכי ד% נסיגי כבכל יוסף 6"ר סמקכל פרק ריס כ"מ מגמ' ורטיה ממדינה. ממנסג יותר זסמקוס
 מדמע מיניס. גמרינן ול6 סו6, יפס עין ויסיכ 6ינט 6יכ6 ד6י ומטני נפ"מ. למלי ופריך ל5רים6.תיכנף
 מו"ל ליחן, מחוייכ קינו סוס ס6יט גס ד5ס ליחן, מחוייב עלמו סו6 6כל מיניה גמרינן ל6 ל6חריסדרק
 לומר וקין כמתמון. 5חר קרים כטיקח 16 זס כקרים qh בו לחזור סיכול מחוייכ וקינו סו6 יפה דעיןלומר
 ליתן טל6 מעיר מנסג עליו קבל ול6 כטנתן לכן כתכן, לתחזק קריך סיס סדין דמן ממוס ט6נידסתס
 זמן כל סדין מעיקר ממוייכ קינו כתכן לחלוק טל5 טנסגו זו כעיר ~bo טכס, מוס לזם ד6ין ליתן,מחוייכ
 מנסג נגד פסוק 6ף זה 6ים ~כי מסני לכד זה 6יט סל מנסג ד6ף מטמע ולכן סמנסג. סיפוך היתנוטל6

 לפטר טמנסגס כמקוס מלמדיס פטורי כענין 51ילך יט 6ות יט סי' סלמס ככרכה וכ"כ ע"כ.סמדינס.
 מתנם ככלל זס וקין קיים, ותנג'ס כזה כענין עסתיות ס6פטר ככך, נורך סמנסליס כמירקו מזמןרתוך
 כתורס. הכתובע"מ

 72 עמ' י כתתומין ונתפרמס h"u9Sc 6ליעזרו3 סגר"י ה36"ד פס"ד מתוך קטעיס כ6ן ל5טט הרמויומן

 לעכוב מנכנס מי "כל or: כפס"ד 6ף למיכתב סר6וייס דכריס נכתבו סגניס, כרמת עוכרת כעניןולילך(



 ירושלים = דיןפסקירכד

 hS 06 גס גניס. כם6ר סקיימיס המו5י6לייס התנ6יס טורריס ל6 זס עדודה הכמקוס ידע זו גניםכרמת
 טענה "התובעת זס". כסקטור ומקוכל סק"ס כמנהג פינוי מטוס בכך 6ין זכויותיו, פרטי כל 6תידע

 פסיקה 6חר לילך וים מועיל, קינו זכויותיו על עוכר מל מויתורו זס, כנותך ממפט כתי פל פסיקהכקיימת
 סופט טפמיקת קבעו %61 פוסקים, מרכה ע"י זה דבר ניוון ככר דינך. דמלכות6 דינך הכלל ממסתזו

 קיימת 06 טגס פטוט הדגר כנידוננו, "ממי% 5חריו". לילך %ו מים דינ6 דמ%ות6 ויגף מסוום6ינס
 העוכר, מל זכויותיו 6ת המרע פרטי ססכס כנגד גס מחייב הקיכו5י סענודס מהטכס ממפטית,פמיקס
 סל התקן לפי לעוכריה לקלס זו גניס רכת תילולן 06 ועוד: "ז6ת דמלכות6". דינך לקכוע כדי כזה6ין
 6ל6 תחכירו 6דס כין רק ענין זס 6ין כן ו6ס כן*, ממוסו סל לקרימתו הוכר יכיף סמדינס, עובדיט6ר
 הגננות סכל סרי דירן, כנידון התובעת הגננת תודק 06 ומ5וות. לתורס רוחני חינוך לענין נם סו6נוגע
 מל לקריסה יגרוס כוודאי והדכר , מוגדלים פרימה ופילויי מסמעותיות סכר סגדלות יכקמו וכסווהכעכר

 .המערכת"
 ושח"כ מלפכות טחי לו לעטות במעון 6ת טחכר ר6וכן כרכר Sha9 ר5ג סי' ח"6 הרדכ"ז כשו"תה.

 מהכביד המלפכות מסרם 6ת מר6וכן לתבוע ממעון יוכל ה6ס מל6כומ, סט 16 כחמם כשמעוןגסתעכד
 כמכירות טנתר5ית וחטבתי מעט, 16 רב ומתנומ דורונות לך נכנפו סרי רבוכן לומר יכול דלמ6 16עליו,
 ועוד אזנך. גילתי % כדין, טועה ס"תי טוען ושמעון דמיך. כהוד6ס וסתיקס עמך, נתפסחתי6סר

 והסיב עמך. טעטיתי ההם המלאכות על והפסדות פיזר טים ועוד סכרי. תקפח ו% נייכסתמכתיך
 מסמע מס, מכרתני ל6 וקמר כתחילס סמעון עכב םל6 כיון רטוטן טפטור 56לי כרור דדכרסרדכ"ז
 מכר. על מכר לסומיף רקודן על וקין שכרו, כנגד וקבל וסכר מפס הכמטך התועלת מפני ככך *סדניח6
 מפני ל6 למיסר דמאי מר6וכן, להו5י6 טענס זו 6ין אזנו, 6ת גילס ל6 טועה היותו ממפני טטועןומה

 טכמטך התועלת מפני 5לו מלאכות מיעטו כמס מו65 הייתי אזני, 6ת מגלה היית 60ס 6ני, אפסידטעותך
 ע"כ. כתחילה. כן פירם hSa כיון יתר סכירות לפרוע רכוכן על 6ין כך ונין כך וכיןממס.
 נכללה 1ל6 כתחילה, עליה דובר מל6 עכודה כתסילה, ססגתתו עכור סכר תומפת טתוכע דידן כנידוןו6ף

 מיפות מל זמן לו מסך הו6 התלמידיס עם כיחד מתפלל שהתובע סככך טוען והנתכע הסכר,כהסכס
 כתמילה התנגד ~bS דכיון סרדכ"ז מכתב כמו ס"ז סכר, תוספת ע"כ תבע ל6 ומעולס 6חר,מנין

 מכך, מנמסך מתועלת מפני ככך ליה דניח6 משמע לזה, נסכר ס% כטענה כתפילה %מגיחכטנתכקם
 סכר. על מכר להוסיף הנתבע על וקין , סכרו כנגד וקבלומכר




