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 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולקירור  ממונותלוים

 שכר בהפחתת עבודה תנאיהרעת
 2ס16-שע מס' ממונותתיק

 אלול( rp)כהד'

 הדיוןנוקזנו

 כמה אותו מענין שלא )כלומר, נטו שכר של הסכם לפי שנה ט ב' של בת"ת כמלמד עבדא'
 השנים בחמש לו(. שהובטח כפי נטו המשכורת את יקבל הוא משכורתו, על ב' ישלםמסים

 מנהלים ביטוח לו סודר שנים 5 לאחר רק ופנסיה, תגמולים קרן לו היה לא שעבדהראשונות
 לעבודה והתקבל מעבודתו א' התפטר האחרונה שנמיל בסוף א'. למוכת כספים בושהצטברו

 שהפסיק ע"י בשכרו פגע שבי משום עבודה" תנאי "הרעת בגלל שהתפטר א' טוען אחר.בת"ת
 לו שילם וטרם בתשלומים להחזירה הסכים א' של ההתפטרות לקראת )ורק 13 משכורת אתלו

 לשנה עד השנים כל במשך כאשר הבריאות, מס את שכרו מתוך שילם וכן ממגה(,מחצית
 לביטוח ב' הורה כשהתפטר, הקבוע. משכרו לא' להפחית מבלי המס את ב' שילםהאחרונה
 ולטענתו, הת"ת, של לעמותה והעבירם א', לטובת שהצטבר הכסף כל את לו להחזירהמנהלים
 פיצויים, כספי לו ויגיעו ההנהלה ע"י יפוטר שהעובד למקרה רק מיועד היה שהביטוחמשום
 דינה שלו שההתפטרות טוען א' פיצויים. כספי לו יגיעו ולא מרצונו כשיתפטר לאאבל

 שהצטבר הכסף גם לו מגיע ולכן עבודה, תנאי הרעת בגלל היתה שההתפטרות בגללכפיטורין
 לא )שעליהם לעבודתו הראשונות השנים חמש עבור פיצויים תובע הוא ועוד המנהלים,בביטוח
 החופש. של אב חודש עבור משכורת ופז המנהלים(, לקרן כספיםהפרשו

 שבגלל השנה בתחילת לא' שהודיע מכיון א', של העבודה בתנאי הרעה שהיתה מכחישב'
 בשתיקה. הסכים וא' 13, משכורת את לו לשלם יוכל לא התקציבים ומיעוט התלמידיםמיעוט
 הבריאות מס והורדת בתשלומים. 13 משכורת לו לשלם הסכים דבר של שבסופו גםמה

 "הרעת לקרוא אפשר אי כזה וסכום בלבד, ש"ח עשרות בכמה מסתכמת א' שלממשכורתו
 שלו הילד בהוצאת וכן מתחרה ת"ת לטובת א' של שבהתפטרותו מוסיף ב' עבודה".תנאי

 שהצטבר הכסף את לו מגיע לא וגם פיצויים, לו מגיעים לא ולכן שלו, לת"ת נזק נגרםמהת"ת
 קבל א' שהרי העובד, מכספי חלק בו היה ולא המוסד מכספי כולו שהיה המנהלים,בביטוח
 חשבון על שהיו משכורתו עבור ההפרשות אותו עניין ולא לו, שהובטח נטו הכסף אתתמיד
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 ירושלים - דיןפסקיב

 בקופת לא אך שלו התגמולים בקופת שהצטבר הכסף את לו לתת מוכן הוא ומ"מהמוסד.

הפיצריים.

 דיןפסק

 את וכן לא', המגיעים השנתית החופשה ימי שהם אב חודש משכורת את לא' לשלם חייבב'

 נדחות. התביעות שאר התגמולים. בקופת שהצטברהכסף

 הייזלר אהרן מרדכי)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם1-(

 לדיוןהשאלות

 עבודה". תנאי "הרעת גדרא.

 ההוכחה. חובת מי על התפטרות, או פיטורים היו אם הצדדים חלוקיםב.

 זכאי כשאינו גם לקבלו העבד זכאי האם העובד, ע"ש מנהלים בביטוח שהצטבר כסףג.
 פיטורין.לפיצויי

 שמו על שנצבר מה את לרשותו לקבל זכאי האם המעביד, של באינטרסים העובד פגעד.
 מנהלים.בביטוח

הנשובה

 ככתפטרות סמדיגס מגסג מסו לבדוק ים המדיגה, כמגסג מקורה פיטורין פי15יי תעלוס סמ31ת מכיוןא.
 מומסית סרעס ממסת עובד "מתפטר 6111(: סעיף פיטורים פי15יי מזק למון עבודה: תגלי מרעתכגלל
 כי ממגו לדרוס "ין מכהן כעובד "ותו לנכי עכודה טכימסי "מרות נסיכות ממתת "1 העכודס,כתג"י
 כפיטוריסיי. זה מוק  לענין מהתפטרות "ת רו"יס כעבודתו,ימסיך
 "י מסכירתו; גתסלוס וגסגיס חו(ריס מפיטריס נסכל מי ענידה תגסי כהרעת החסתו סעכידהנדיגי
 ודכ"ע פולמית חד ספחתם "פילו סעכודה, מסכר התחמס וכן נרוכס, תקופם כמסך יוקר תוספתתסלוס

 והעיקריים סיסודייס התטיס 6חד ה51 הסכר סגוגס ק15 עמי ג כרך ירוסליס פס"ד ועי'נה.3-257(.
 ומסגעסה 6לס, תטיס סל ביותר המומסית סהרעס S1b' הי6 מסכר וספחתה ועוכר, מעכירסכימסי
 כרך פד'יר וועי' כעבודתו ימסיך כי מהעובד לדרום 6ין סמעכיד מטעם נדדית מד סורעס עפ"יהדגר
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 כזה(. הכריעו bSc 200 עמיטז
 מס הפחתת וכן 13 ממכורת כתסלוס הפמתה דהיינו הע13דה, מסכר הפחתה על מד31ר (סכנידון
 מועטה צמידה הפמוטה ם6כן ברורה 53ורה 13ה להכריע קטה כי 6ס העומד. מל הגטו ממטכורתכריקות

 כוס. כמקרה פי15ייס לסלם מנהג על ידוע עח 6', סל העמדה כתנאי מומסית הרעה גחם3תכזו
 פיטורים, 16 התפטרות זו היתה Dh ה5דדיס מחלוקים שמקרה הראיה, עליו ממכירו דהמ51י6 קיי"לב.

 העוכר. על דהיינו המ51י6, על הי6 ההוכחהמוכת
 תתם כמהתפטר ומיד מילופית, עכורה הלעת לו מהיתה קמרי התפטר טהעוכד העוכרה nhr,ומלכד
 הו6 כך )ולהגדיל, התפטרות זו מהיתה ראיה ק5ת מהווה כמלע5מה (1 "חר, ע3ודס מקוס עםחווה

 6(. עמי 3 ופרק 10 עמ' 2 פרק עבודה" יחסי 1"סיוס גת3-266, דכ"ע ר"ה:כדיגיהס,
 העוכד ס6ין "ף על מגהליס ~יטומ מעבידו מתם%מי הגוכעיס התגמולים תספי ההכד (כ6י obג.
 60ס מפסקו יט כדיגיהם, 3ו ונמלקו צמוק, ד3ר כך על "ין ממגה, פחות סעכד כגון פיטורין לפיסייזכאי

 העוכד זכאי - פי15ייס % מגיעים היו חי% - הפי15ייס לדמי מעכר סכומים ה5טכרו המנהליסככיסות
 הסכימו בו למעכירו העוכד כין מפורם המכס כהעדר nhf וכל כולו, חת ל6 חך הפרם, "ותו 6תלקכ5
 ה5דדיס כין הסכס קיים מהיה ההוכמה טגטל מפסקו וים נה.2-18(, )דכ"ע "חר הסדר עלה5דדיס
 וכהעדר המעביד, על מוטל המתלמות, לקרן הפרכותיו 6ת העומד לידי לממרר מל" רמחיססמעכיד
 העבודה ימסי חס חף העוכד, לזכות סמעכיד ע"י סהופרמו הכמפיס גס יסוחררו מפורטתהסכמה
 et'D"l טילך, 97 עמ' גמל" כקופות עו3דיס "זכויות וראה: טי3-35. )ד3ייע התפטרות עקביסתיימו
 9(. עמ' 20 פרק עבודה"יחסי

 גרילה 6', לטובת טהיה המנהליס 33יטומ מה5טכר הכסף 6ת וממרר מעמה עמה ככר 30' דידןבנידון
 המגהליס, מפיטות סתכיעה "ת לדחות 31כך הפי15ייס, מ1כ לענין עליה מדכרגו טפסרה להסתפקסים
 קבל הח' כיון כסף, כזה היה מל6 הסיד וכ' חם13נ1, על סה5ט3ר הכסף 6ת 6ל6 תבע ל6 ט6' גסמה

 תובע. hS "י גס זה 61ת מהמעביד, היה הכסף וכל ק13עה, גטוממכורת
 בכך הת"ת סל 3חיגטרסיס פגע מהמלמד המנהל טען דידן שנידון סם. עכודה" יחסי "סיום ר6הד.

 ם"ין סיכה ק5ת (1 גס ממתמרה. לת"ת והעצירו מהת"ת י~1 6ת ה51י6 וגס מתמרה כת"ת לע13דמעצר
sltnS6ת nrrno מס. 1כמ613ר המלמד, עיים סג5כרו המגהליס כיטומ ככספי 
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