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 שמרלר ועו"ד פאלי י' ר' ב"כ ע"י א', עמותת א':צד
 חובב ח' עו"ד ע"י ג', גר' ב':צד

 הדיןנושא

 תובעת ב' הגב' לידה. לאחר מעבודתה והתפטרה א', עמותת של בביה"ס כמורה עבדה ב'הגב'
 שלא שונות שכר הטבות תובעת וכן לידה, אחרי שהתפטרה העובדה בגלל פיטורין,פיצוי'
 החינוך, משרד ע"י מתוקצב שביה"ס מאחר לטענתה, עבודתה. שנות במשך להשולמו

 החינוך. משרד של החוק קובע וכך לה, מגיעים אלו הטבות שכר, הטבות גם כוללוהתקציב
 זה שהיה למרות מעצמה, שהתפטרה משום פיטורין פיצוח לה מגיעים שלא משיבההעמותה

 שהתקציב משוס השונות השכר הטבות את ואילמו לא מעולם שלהם ובביה"ס לידה,אחרי
 סברה שהעובדת גם מה ביה"ס, הוצאות כל עבור מספיק אינו החינוך ממשרד מקבלשביה"ס
 לה שידוע העמותה טוענת עוד אלו. הטבות לה שולמו שלא למרות לעבוד והמשיכהוקבלה

 חמיה. של במשרדו לעבוד התחילהשהעובדת

 אם וגם ביה"ס, ממנהל אותם  ותגעה וחזרה פעם אף ההטבות על מחלה שלא משיבה ב'הגב'
 חמיה אצל העבודה ענין על שכרו. על העובד מחילת מועילה לא החוק לפי הרי מוחלתהיתה

 העבודה תנאי חמיה של משרד זה והיה והיות עבודה, ולא לימודים אלו שהיו ב' גב'משיבה
 ולתינוק. לה נוחים היווהלימוד

 דיןפסק

 התביעות שאר כפשרה. מסויים סכום עוד להוסיף יש ועליה מתקבלת, פיצויים לכספיהתביעה
נדחות.

 קניג יהושע דוד)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(
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 ירושלים - דיןפסקיב

 לדיוןהשאלות

 כמפוטרת דינה האם אחר, במקום לעבוד והתחילה לידה, אחרי מעבודתה שהתפטרה עובדתא.

 כמתפטרת.או
 של המדינה" "מנהג אצלו נוהג האם החינוך, למשרד התקציב מלוא את מקבל שאינו בי"סב.

 לעובדים. שכר הטבותתשלום
 מחילה. מחילתו האם משכרו חלק על העובד מחלג.

תשובה

 כילד טיפול )לרך היתה ההתפטרות תכלית ט6ס 3 עמ' גן פרק לוכו5קי, עכסה" יחס' "סיום ר6הא.
 העודדת זכינית מנולד, כילד הטיפול ל15רך יותר גומיס סעכודס תנקי סין המרט סעכודס וכמקוסכנולד,
 כמפוטרת.לפי5וייס

 %56 סמתקכל מי וכל סמדיגס, חוקי לפי טל6 סלו העו5דיס זכויות כענין טגוהג מסויים סקטורב.
 Sib~. קובע סיגו מכללי סהמנסג עז סי' מ"6 חו"מ מסה כלגרות כתכ ככר כן, דעת על נכנסלעכורה
 סל מגסג כתר למיזע ריס כלוס, קינו טענה, כל6 גס מ~יהע טהס גויס Sc ספר כתי מנסג 06 ד6ףוז"ל:
 יהיכי דל6 גהיגי כבכל יוסף 6"ר סמקכל פרק ריס כ"מ מגמ' ור6יס המדינה. ממגסג יותר orמקוס
 מדמע מיניה. גמריגן bSl סו6, יפה עין דיסיכ 6ינס 6יכ6  ריי  ומסני גפ"מ. למלי ופריך bD'1hi.תיכנף
 גס ד6ס ליחן, מחוייב עלמו הו6 6כל מיגים גמריגן ל6 ושהריסדרק

~'ho 
OIO הו"ל )יתן, ממוייכ 6יגו 

 %מר וקין כסתמך. 6תר לריס כטיקח 16 זס כלריס 6ף כו למזור סיכול ממוייכ ו6יגו הו6 יפס דעין%מר
 1)" כסגתן )כן כתכן, )חלוק קריך היה סדין דמן מטוס ס6גידסתס

  ליתן סל6 העיר מנהג ע)י1 קב)
 זמן כל הדין מעיקר ממוייכ קינו כתכן למלוק סל6 טנהגו ,ו כעיר דה6 טעם, סוס לזם דלין ליתן,מחוייב
 מגסג נגד ~hto 6ף זס 6יס )גבי מסני )כד זה 6יס סל מלסג ד6ף מסמם ולכן סמגסג. סיפוך מיתגוסל6

 יט סי' סלמס כברכת וכ"כ ע"כ.ממדיגה.
"16 

 לפטר סמגהגס כמקוס מלמדים פטורי כענין ולילך יט
 מתנה ככלל זס קין קייס, ותגסס כזה כענין )התנות ס6פסר ככך, 15רך המגהליס כטיר16 מזמןכתוך
 רכג. עמ' , כרך ירוט)יס פס"ד ועי' כתורס. טכתוכע"מ
 הידס. מוקיות 6סמכת6ות הכינוס טסעמותהיזויין,
 תגלי ככ) עליהן ל11תר סיכול כגדלי ד"ת לפי זכויותיו, על לוותר יכול 6יגו עוכר eh 'DS pino גסג.

הכממון.
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