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אממונות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממונותלדיש

 בהריון עובדתפיטורי
 999-סז מס' ממונותתיק

 אב( כח)מהד'

 לדיוןהשאלות

 כזה. במקרה בארץ הנהוג העבודה חוק מהוא.

 לעבודה. השכירות תקופת משך על הצדדים כשחלוקים תורה דיןב.

 האם חודש, מידי שכר לו לשלם וקבע קבוע, של בתקן לא אך זמן, הגבלת ללא עובד שכרג.
 לעולם. כשכיר או חודש כשכירדינו

תשובה

 טל6 סו6 סמדינס טמנסג ומכיון המדינה, כמנסג מס ססלכס פי על וסעכודס סעוכדיס טזכויות מכיוןא.
 לפטרם 6ין זמנית עוכרת וגס תופמיס, היגס הפיטורין פוטרה ו6ס הריונה כתקופת עוכרת 6ססלסטר
h~hלכי"ם ורסמי מוכר בי"ס כין כזה נפ"מ וקין לפלכה. ס"ה לסלן, טיוטה כפי סעכודס, סר כליסור 
 המדינם וחוקי ממדינה, ע"י 6חרת 16 כזו כמידס מתוק5כיס ,ס וגס זה מגס כיון רסמי, טסינומוכר
 לגכיסס.קוכעיס
 ל6 נקמר: 9)6(, סעיף h"Dtno) סתס"ס, סתטנ"ח, סתט"ן, )תיקון פיטוריס הגכלת נפיס, עכורתכחוק
 ול6 וסרוחת, העכורה סר מ"ת כהיתר bSh לידס, לחופסת י65ס וטרס כמריון ססי6 עוכדת מעבידיפטר
 מן יחולו זס קטן סעיף סורקות למריון. כקטר לדעתו, סס, ספיטוריס ob כקמור פיטוריס מסריתיר
 מקוס כקותו 6ו מעכיד קותו 56ל עכדס טסעוכדת וכלכד זמנית 16 לרעית עוכדת על ומן קבועהעוכדת
 כפיטורים. ק5וכס, לתקופס עבודה חוזם סיום רו6יס זס קטן סעיף לענין לפחות. הרסיס טיטסעמודה
 מספר מחכר 59. עמ' נמפחיס רוזנר( יוסף )לר' ספועליס" "מטפטי 342; עמ' נרקים, עכודס,)דיני

 כתוך טנסתיימה ק5וכה לתקופה כמפורת נתכרס העוכרת "6ס כהערה טס מוסיף ספועליס""מטפט
 המעכיר יקכל bb"( לפטרס יכול סו6 6ין זס כלושן סגס נקמר מחוק וכסורקות 6ף סריונה,תקומת
 ממוסכמת, סתקופס תוס לתחר ממטיכם סיתם ל6 טסעכווס סכרור טכ6ופן נר6ס סעכויס, מטרקיטור
 טכמועד מסכימה סרי כסנטכרס סמלכתחילס מכיון לפטרה סו6 רט6י לסריון, קטוריס מפיטוריןוקין



י--
 ירושלים - דיןפסקיב-

 הכממון תנטי וכל הטכירות[, המכס 6ת לחרט מל6 בדהיינו לפטרה המעכיר יוכל הטכירות תקופתפיוס
 על למעכיר העוכרת הודיעה oh hb 6ף לפטרה ס6סור רגיל כטוסן לולס ה5דדיס. 5ת מחייב הו6הרי

 t"hb ההריון מחמת הפיטורין טלין הוכחה כלכד זו כסיכה "ין כחוק( כמתחייב החימיטי )כחודםהריונה
 ממשטי ורקה ע"כ(. זו. מיכה כחסכון nOb ל6 ו6ף מכך ידע ל6 6כן טפיטרה טכזמן לביה"דיוכח

 לפלס חייכ והוך תוקף, כרי "יגס הפיטורין זו, כתקופה העוכדת 6ת המעכיר פיטר ט6ס טסהפועלים
 ורהפטיג( ט' )לד"ר העכרי" כמטפט עדודה "דיני וכספר ההריון. תקופת כל עכור הרגיל טכרה 6תלה
 תופסים 6ינס כהריון הנמ65ת עוכרת פיטורי כי h"u 201.62 פס"ד מכיף 53, הערה 1085 עמ' ככרך
 75.59. לכג"5 ומליין ידע, ל5 וכין הריונס על ידע מהמעכירכין

 סתטמ"ו, )תיקונים עונמין לחוק, 14 מעיף קובע כהריון, כמהיך עוכדת ומסטר החוק עלהעוכר
 הקבוע הקנם - דינו 9, מעיף הור6ות על )3(עכר מקלה... 6חת טעמה מעכיר נקמר:התטם"ה()6(,

 טס עכודה, )דיני כלחד העונמיס סכי 6ו 6חד, חודם מ6סר 6ו התטל"ז, העונשין, לחוק 61)6()3(כסעיף
 348(.עמ'

 עליו חלים הלוות, לכל מנמלח כפי 6חיד כנוסח היה למורה לנטפח הפיטורין ממכתכ מכיון ועוד. ז6תכל
 6רן" ו"מספטי 236, עמ' תטל"ד כמנה" ""גה ר6ה ה6חידיס, החוזים מל תוקפס 6ת המפטל החוקכללי
 163. עמ' ח כרך ו"תחומין" 309, עמ' ככרך

 לעכודה רק ממתקכלת כמפורט לה נקמר לעכורה טכקכלתה המנהל דגרי נכוניס 6כן ט6ס hihב.
 מכך, ידע ל6 והמנהל כהריון היותה על למנהל הודיעה ל5 מהמורה ומכיון כלכד, הסנה סוף עדזמנית
 oh 36ל הפיטורין. לכיטול מיכה להוות יכול ההריון 6ין כן ועל פיטוריה, מיכת היה ההריון טל6ברור
 טנסלח הפיטורין ומכתש כלכד, תקן כסגכלת רק זמן סגכלת כלי לעכודס מנתקכלה ממורס יצרינכוניס
 סל דרכה סכן קבוע, תקן לל6 לעוכרות רק ול5 ההורקה, לוות לכל גס נמלח hh~ehth סוף לקרונתלה

 החדסה, לסנה כולס 6ת - כמעט - ולקכל ולחזור הסנה סוף לקרמת לפטר מסלה טעמים כגללההנהלה
 לפטרה. טלמור לימינה עומד החוק כזהכסופן

 6ת ולסקול לצחון ים לה, נקמר ל6 ומה לענווה כקבלתה לה נקמר מה ה5דדיס כין הכחטה סיםומכיון
 כמפורם למורה קמרה טהמנהלת משוכנע" "טהו6 המנהל טענת ה5דדיס. סני ע"י טנטענו הטענותמסקל

 הכהורקת הבעייתיות כגלל הסנה, סוף עד זמנית לעכודה רק מתקפלת טהי6 לעכודהכסהתקכלה
 טענו ט6ס ה"ז פ"6 ונטען טוען הרמכ"ס פסק וככר הסתברות, על המסתמכת טענה הי6 שלס,המקלוע
 התרומות כעל וכתב , פטור ה"ז גנבתו טפתה כעיני וקרוב 6תה 6ל6 "ס היה ול6 מכיתי נגנב פלונידבר
 קינה עליה להטבע יכול 6דס טלין טענה כל כדכא: גדול טכלל מדקדקיס יט כטס ד 5ות ח"ג לוסער

 המתכססת וטענה רכ6. סי' ולפסיק( הרמכ"ס וטו"ת לז סי' הרי"ף כטו"ת גס וכעי"ז כרי, טענתגקר6ת
 טענת קינה ולכן , כלדקתו מ"וכנע טהטוען למרות , עליה להטכע ט6פטר טענה קינה כלכד המחכרותעל



גממונות

 גמורם. כרי טענת סי5 5לו דכריס סמכחיסס ממורס טענת יעילינרי.
 זמנית לעכודס סמורס סתקכלס 5כן ~oh המורס, לטענת מסייע מפיטורין מכתם סרי בכך, די ל5ו5ס
 סתקכלס hb מעולס סרי פיטורין, מכתכ לס לסלוח 5ורך סיס מס לטס סמנסל, כטענת ססנס, סוףעד

 כתודט לטולהו קריך סיס מדוע פיטורין" "מכתכ זס סיס ל5 ו5ס חדטיס? נסס ל5ותס מעכרלעכודס
 לקכועות. גס סמורות, לט5ר גס נסלח רומס מכתכ טנוסח גס מס למנינס?סחמיסי

 וטמא ככרי טגס סריונס, תקופת כל מכר לס לסלס מסנתכע כסף לסו5י6 כדי עריס דין זס ככל סטין5ל5
 זמנית עוכדת סיתם אפילו סריונס כתקופת עובדת לפטר אוסר טסחוק מכיון 5מנס ממון. מו5י6ין6ין
hibפיטורים 6ין ס6יסור לקכלת ועד סעכודס, סר איסור 6ת לקכל סמנסל על סעכודס, סר כקיטור 

תופסים.
 מלמד כדבר ט5לס קו, סי' יו"ד סערענטט, 6כ"ד פ5לל6ק סג"ל מנחס לר' לוי חלק כספר כוס מטינוג.

 כנו 5ת סכן 6כי לקח מזמן וכ6מ5ע חודם, על כסף 10 לו ויסלם לזמן כסף 50 על סכן 5כי עםטנתפטר
 כ6מ5ע גס ממנו כנו 5ת לקחת כידו ורטות לחורט bSb ממלמד 6ת סטכיר ל6 טסות כטענם ממלמדמן

 כדי סו5 לחודט כסף 10 לו סימלס אח"כ לו ט6מר ומס סזמן, כל על עמו נתפטר כי טוען וממלמדסזמן,
 חוד", ככל טויס כסכומים hib פחות טסית ופעס יותר 5חת פעס יטלס סל5 לטלס, אופן כ6יזסטידע
 50 כעס"כ ט6"ל דירן כנידון תטוכס: הזמן. כל על למלמד סמטלמיס כקסילתס כן סו5 סמנסג מזאתולכד

 כל כמטלטלין כן, ס"ק טו סעי' טיכ סי' כחו"מ ססמ"ע למט"כ דומס סו5 לחודט כסף ו-10 לזמןכסף
 סכנידון נר6ס לפי"ז מינים, מפקינן ל5 מתפס מי ס5חרון 15 רקבון למון תפוס 5י לן דמספק6סיכך
 קולס חורט. על דוקק טטכר אחרון לטון 5חר מולך סהו6 לטעון כמעותיו מוחזק h~-sr הכן 6כי יוכלדידן
 דמוכח 5ומדנ6 סו6 זה סזמן, כל על כעס"כ עס נתפטריס מסמלמדיס עירנו פה טסמנסג כיוןי"ל

 ע"כ. סר5מון. מלנונו עיקר לעטות נתכוון"סמלמד
 זמן מטך על כמפורם סוגכלס טל6 סמורס טענת נקכל 5ס טגס דירן, כנידון לכ5ורס סדיןוסוף

 תטלוס עמס מנקבע כיון קכועס", מורס טל תקן על "ל5 לעכודס טמתקכלת לס מנאמר רקעכודתס,
 לטון תפוס מוחזק, וסמנסל מלידס, אתרי עד ככרס 5ת מסמנסל לסו5יOb3 6 מסיף כיון חרסי,סכר
 חודט. סכירת h~h ט6ינסאחרון
b~hסנתקכלס ללמוד יט ממנו פיטורין, מכתכ לה לסלוח קריך סמנסל סיס ל5 כוונתו סיתס כך ט5ס 

 סכ5ס. לטכס גס תקפס וסכירותס לומן, מוגכלת כלתי מתמסכתלעכודס

 דיןפסק
 תופסים. אינם העובדתפיטורי

 דומב חיים שמואל)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לויל, דוב אברהםג-(




