
אממתות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממומתט"מ

 בהריון עובדתפיטורי
 לעבודה שאיחרהבגלל
p'fiשע 1586 מס' ממונות- 

 הדיוןנושא

 העבודה, שעות לפי נקבע ושכרה פרסום, מודעות לקבלת כפקידה ב' בעתון עבדה א'גב'
 הודעת קבלה שנה חצי כעבור אחה"צ. 15.45 עד בבוקר 8.15 משעד הן העבודה שעותכאשר
 שנקראה ולאחר לעבודה, התמידיים איחוריה בגלל היו שהפיטורין טוען העתון מנהלפיטורין.
 בכל ובמעט העבודה, שעות של מחשב דפי מציג המנהל כך. על והוזהרה המנהל אצללשיחה
 העכורה שעות בתוך מהעבודה יציאה לפיטורין: נוספת סיבה לעבודה. באיחור א' הגיעההימים
 חזרה. ובכניסה ביציאה כרטיס החתמת וללא העתון, מנהל ברשותשלא

 אין כאלו פיטורין החוק ולפי הריונה, בתקופת שהיו מפני הפיטורין את לבטל תובעת א'גב'
 מכתב למרות לעתון לתת סרב התמנת שמשרד אישור התמנת, שר אישור בלי תוקףלהם

 שאי הנוספים החדשים את עבודתה לחדשי להוסיף יש שכך, ומכיון בענין. שהגישבקשה
 לה מצטברים חופשה ימי ופדיון מראש הודעה חודש ובתוספת מהעבודה, לפטרה היהאפשר

 בחוק הקבוע הפיצוי את תובעת היא וכן פיטורין, פיצויי לקבל זכאית שעליהם עבודה, חדשי12
 היא שהתביעה נכתב הדין לבית שהגישה התביעה שבכתב מגיב העתון )מנהל כאלו פיטוריןעל

 כתבה שהיא משיבה א' גב' מונים. עשרת תובעת היא כעת חשבונה ולפי בערך, שייח20.000
 "בערך"(.רק
 העדרות שעות ל-40 זכאית בהריון שעובדת א' משיבה מהעבודה והיציאה האיחורים טענתעל

 ולא סבלה זה שבגלל דרכים תאונת כן לפני עברה מזה וחוץ רפואי, פיקוח לצורךמהעבודה
 שלה. העבודה על אחראי שהיה במשרד המנהל בידיעת נעשה והכל לעבודה, להקדיםיכלה
 )גב' לעבודה קבלתה בזמן העובדת של מההריון ידעה לא העתון שהנהלת משיב העתוןמנהל
 להעדרות והרשות שעברה, התאונה על לא וגם כך(, על ידעה לא עצמה היא שגם משיבהא'

 נטענה לא זו טענה מזה וחוץ עליה, אחראי שהיה מהעובד ולא מההנהלה להינתן צריכההיתה
 בהריון עובדת לפטר אין החוק לפי שאמנם טוען הוא לפיטורין. שקדמה שלה האזהרהבשיחת
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 כדי התמית לשר בקשה להגיש יש שאז אחרת, מוצדקת מסיבה היא הפיטורין סיבת א"כאלא
 ויש ראשון, בשלב נדחות לאישור לתמ"ת המוגשות הבקשות שרוב אלא הפיטורין, אתשיאשר
 על משפטית לערער במקום זה, כמקרה מאושרות. הן ולכסוף משפטי, ערעור עליהןלהגיש
 לא שההנהלה העתון ב"כ טוען )כסיכומים הדין בבית לערער העתון העדיף הראשונית,הדחיה
 מד"ת מחייב אינו זה שחוק עוד וטוען למפרע, אישור לקבל אפשר שאי מהחוק זמן באותוידעה
 שפירס(. טעמיםמכמה
 לתוקף, הפיטורין כניסת לפני ימים חודש הפיטורין על מראש ההודעה חובת של הטענהעל

 לה שילם זאת ולמרות הלידה, לפני חודש הפיטורין מכתב את לא' שהגיש העתון מנהלמשיב
 הב"ל, של הלידה קיצבת את להפסיד שלא כדי ובעלה העובדת של בקשה לפי הלידה עדשכר
 לה הציע שהעתון העתון ב"כ טוען )בסיכומים הפיטורין ענין על מצידם מחילה היתהובזה

 כחודש אזהרה שיחת הפיטורין למכתב קדם מזה וחוץ סרבה(, היא אך לעבודה אותהלהחזיר
 מוקדמת. להודעה נחשב וזה המכתב, לפניוחצי
 בסך עבודתה צורת בגלל הפסדים גרימת על א' גב' את נגדית בתביעה תובע העתוןמנהל
 ש"ח. אלפיעשרות

 דיןפסק

 נדחרת. ההדדיותהתביעות

 יגר שמואל)-1 קניג יהושע דוד)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות
 עבודה. בתחילת נסיון זמןא.
 בקביעות. כמעט לעבודה המאחר עובד פיטוריב.
 בהריון. עובדת פיטוריג.
 פיטורין. כהודעת הם האם לפיטורין אזהרהד.
 עשרת תבע עצמו ובדיון ש"ח, כ-20.000 שתובע לנתבע שהגיש התביעה בכתב התובע כתבה.

 התביעה. כתב את שכתב בזמן הכל חישב שלא ואמרמונים,
 וצורת העובדת מאיחורי כתוצאה לו שנגרמו הפסדים על המעביד של נגדית תביעה1.

עבודתה.



 גממונות

ן
ן

תשובה

 לסמכירות, קנין "יגו מחרתת טל מל6כס טתמילת ס מעיי טלג סי' ססו"ע כגליון סקדטיס נכסף כ"3א.
 זה ע"י ססו6, כפית סטירות פרטיות כמה ידוע hc'1 כיון 3מטרתמ מ"מ קגין, הוי מללכה "תחילתומגס
 ל6 6ס Dh" - גסיון לטס טע3ודה מפורם ע"כ. להפועל. סעכודס נסיון כמגגון מס סר6טוגיססימיס
 לטס ענודס טזIC~tDC) 1 וכ"" לסכירות, קגין ליגה - כ(1 3ע13דה הדרך טז1 6לIt'D)S 6, טסיםפירסו
נסיון.ן
 56ל סילד וקמר מלמד טטכר 3עס"3 תרכ": סי' 3"כ מרדכי עפ"י 3 סעי' טלס סי' כתו"ע hrrniועי'

 מגער עם ללמוד יוכל 6ס לגסותוקר131'
 1ל"

 "ל6 מעיד ועד עדיין, טינסגו "ומר עמו טלמד 61מר סלך,
 סעד נגד ונטבע ככר, טידע "מיקס )יה מוקמיגן עכבריו טיודע מקמר המלמד עס סןין עמו, ללמודיןע
 ועי' סכר. % לטלס חיים כעס"כ 6'ן ללמד ידע סל6 וגמ65 מהתמלס ניסוהו ט6ס מוכח ע"כ. יכרו.ונוטל
 סגורות קינן ססלכות וגס מסכין סרגסת לו טלין קול טי65 טו"מ קודות כד סי' ח"3 מסרם"ס נטוייתעוד
 מהקול רסיס מזס ים מוס מונעים Oh כסא רכל פטוט הדהר ממכמן, על מלעמוד עלמו ,מטמיטדפיו
 יט Db קבלה לו יט מכנר סו"כ וגס6מת,

~rtb 
 סמכחן. על ולעמוד להזור קריך חטם

 סומן. 3ח5י לסלקו מותר כר6וי, מללכתו טיעטס מגת על סכרו ט6ס תרמג סי' מ"6 סרטכ"6 טחתועי'
 %יית דסכי hn~lb למטמרתו נכנס מורס כל ד3וד6י י3 6ות עס סי' מ"ד י5חק כמגחת 'כתבוככר

 ד6לייכ גג סי' 16"מ וט"כ טו"ע ועיי כפירוטו, סתמך פפירוס מתנה % 6ס 61ף חינוך, 3עגיגילסמגהל
 לפיטת טיסתו לסגות המורס מחויים ו3וד6י ממוסד, 3כל מפקרות לידי 6% ויוכל סטלטון, כח3טל

 ע"כ.המגמל.

 סר6טוגיס 3ט%יו סיס עלמו כמסעתון 12.1.09 כיוס בעתון לעבוד סע1כדת סתחילס דירן3גידון
 6ר3עס טכעכור וכיון גסיון, למקופח גמט3יס הע3ודס סל הר6מוניס טהמדטיס מסתכר סרקה,ו3תקוקת
 6ת "לסמטיך onh וסיכם 3ע3ודס, לסחר תמטיך סל6 6ותס והזמיר העתון מנהל 16תס (ימןתדפיס

 ptnS), טסוגט פרוטוקול )מתוך ס(מגיס" כלחות עמידתם 6ת לבדוק כדי נוספת גסיון לתקופתמעסקתה
  טס מעניד % נכטליסיי  ססנסין  סוס% טיז  נוספים  מרטיימ עור  מתירך יקלס  מנסין כתקופתמסתבר
 על סמת3ססות מסעתון תביעותיה ע3ודס, זכויות לעוכר 6ין נסיון כתקופת ההלעס סלפי ומכיוןיותר.
 נדחות. עו3דיס, כזכויות סמדינסמנסג
 הממרת 6ת תסע וכעסיי3 ומטרת, כמס"ס לדין לפניו 163 רכות טפעמיס קו סי' יקיר חות טו"ת עי'ב.

 ל6 "מימי יקיר: סתות כתDlth 3, 16 מוגג הים ולפעמים יומיים, 6ו יום 1nfe תוך לכוץ ס6'מרמטוס
 ד3ר. פטר טמ5"תי עד מ6ד טרמתי רק 3יניסס, ויןפסקתי
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 פי על והעכודס סע31דיס ט(כויות מכיון הילך: קער עמ' יח כרך ירוטליס כפס"ד גת3חר (ס דיןג.
 061 סריוגס כתקופת עוכרת oth לפטר טל6 הו" המדינה סמגהג ומכיון המדינם, כמגסג מסססלכס

 לס"ס. ס"ה לסלן, h5~r כפי סעכודס, סר נ"יטור bSh תופסים 6ינס מפיטוריןעוטרם
 לח נחמר: 9)"(, סעיף ~hrrecn) סתט"ס, התסג"מ, סתס"ן, )תיקון פיטורים הגמלת נטיס, עבודתמחוק
 ולח והרומס, סע13דס סר מ6ת כהיתר hih לידס, למופטת י5חס וטרס 3סריון טסיך ע31דת מעכיריפטר
 גספמיס הפועלים מטפסי ורקס למריון. כקטר לדעתו, סס, ספיטוריס oh כקמור פיטוריס מסריתיר
 6ת לה לטלס מייכ וסוף תוקף, כרי תיגס ספיטורין 11, 3תקופס סע31דת "ת המעביד פיטר Dht 59עמ'
 3 כרך ורספטים ט' )לד"ר העצרי" כמטפט עבודה "דיני 31ספר ססריון. תקופת כל ע13ר מרגילככרס
 כין תופסיס 6יגס 3סריון nhin)o עוכדת פיטורי כי h"w 201.62 פס"ד מ3י6 53, מערס 1085עמ'

 75.59. %ג"5 ומליין ידע, לח וצין סריונה על ידעטסמעכיד
  lrrntno,  ומינייניי  עוניין למוק, 14 סעיף קובע כמריון, כססי6 ע31דת ומפטר סמוק עלהעובר

 סק13ע הקנס - דינו 9, סעיף הור16ת על )3(ענר מ"לכ... 6מת סעסס מעכיד נקמר:סתטס"ס()ח(,
 טס עכודה, )דיגי כלחד סעוגטיס סגי 6ו 6מד, מודר מחסר 6ו התטל"(, סעונטין, למוק 61)6()3(נסעיף
 348(.עמי

 כקמר סעכודס, of~n לכיפת 6. לתבוע. ספסרויות בתי לעומדת יט ,ס, למוק  3גיטד סגעסושפיטורין
 חין כלל 31דרך לס, טנגרס ~(Or על פי15ייס כ. מעולס. פיטורין סיו לח כחיק מעביד ע31ד ימסיממטך
 ולילך(. 678 עמ' יטרלל 3ן ע13דס", "דיגי )רקס: סע13דה חו(ס "ת16כפיס
 6לו סיו חילו - למפרע הפיטורין יוכטרו hS סתמית, מטר מחמור ססיתר חת סמע3יד יקבל 61ehף

  ללרריפיטורין
 כך על ר6ס המוקדמים. ספיטורין מועד ע3ר וכרר ססיתר, מתן מיום רק b~h -  כמוק

 היתר לתת וסתעסוקס וממסחר סתעסיס סר המליט סתסס"ד)3(: )תיקון נטיס עבודת למוק 9כבסעיף
 לסיגר, 33ססס  ססחלטס  מתן  ליס טסדמס סתסופס לגדי ססימר  ינתן ל, 59,  סעיף יי  hls) סעיףלפי

 כבתת מחמור התקיים eh ססמלטה מתן ליוס סקודס למועד ססיתר חת לתת הו6 רטבי161לס
 כיוס לדעת עליו סיס ול6 ידע ל6 כי מוכיח סמע3יד )1( מענין: לפי כסן, וכקמור )5(, עד )1(מספסקחות
 וכוי. ממורות נסיכות סתקיימו כי סוכימ סמעכיד )2( וכוי. 3סריון ססע31דת וכו'הפיטוריס
 גירמו וס כגלל וב"ר לעכוזה העכוזת טל סתמידייס חימוריס היחס הפיטורין מסיכת דידןוכנידון
 6ת למפרע אפילו לחסר יכול סתמית סכר מממירות" 'יגסי3ות נכלל וס ס"ס %ון יט לעתון,ספסדיס
 6ות לעיל גת63ר כ3ר 6ך 3, 16ת מנ"ל יקיר ממות טכת3 וכמו 6ירי6, ל" סח מסוס סחי נר6סספיטורין,

 עוכדיס. (כויות לס הין וע"כ נסיון, כמדצי לפיטורין כקדמו סמדטיס 6ת 6%ות ים סככן6'

 יגר סגר"ט מדייןוידידי
 למי דוקה ססו6 כסריגן עומדת פיטורי מעגין סמוק לצון 6ת סר6גי טליט""

 מדפיס. טסה מעל מעכיד 16ת1 ח5לסע3דה



הממונות

 hrrn סרס3"6 וכמו"ת ממו סי' 3"מ ממרדכי מע"פ: פיטורין לענין קע6 עמי י3 כרך ירומליס פס"ד עי'ד.

 מלמד על וסטחלת עז(: סי' פר6ג ורפוס מסר"ס תס31ת ס3יrrn 16 ס"ק מצג סי' 031"ך תתעבסי'
 לעכרו ורקס 3עס"כ 3ו הזר וסור ממלמד וגתר5ס כך, מפן חיגי מעמדי לך כעס"כ 61"ל ))מיטסתמיל
 3עלמ6, כשמירס שיעבודו נממל דל" גראס יותר, )ך ללמד רולס וחיגי סמיע3וד לי מהלת המרוממלמד
 פועל דמדמי זס כנידון ס"ס 3עלמ5, כהמירם לגפטיס rh'5 דלח 6 טז 3קדוטין דהמרו עברי מעכדורסיס
 כן פסק טסמסר"ס נ סי' יו"ד מסרי"ט 101"ת פת סי' ת"ח סרד3"ז סו"ת 1ועי' ע"כ 6. י דצ"מ p"P1לע"ע
 3טו'ית וכ"כ SDID). 3כל דס"ס כת3 מס 03"ך Ssb פועל, 3כל ולח סחכד, ד3ר דמוי דס"ל במלמדדוקה
 3כתי3ס אכל מועיל, חיגו D"US דדוקח קיט סי' מו"מ מסרטד"ס כטו"ת וכתב רכס. סי' 33hrגימין
 פס 3על גרעונו על טמתל דר3 ע"ע לענין חלמה, ד"ס 3 ע ויבמות דלה, ד"ס 6 5ט כ"מ תוס' ועי'מסני.
 3עלמ6. כשמירס י651 61ין טתרור גט טהריך זס לענין לו קנוי דגופו כיון מתיל גרעונו6ין

D)nh)"3סח3ד, ד3ר דסוי סחומריס לדעת והפילו כמלמד דחפי% וס"ל סמסר"ס על מולק מס סרד ah 
 3ו ים tS'Dh דעלמח פועל וכים עליו, לסכור ול6 לכופו  ימיל  יינו וטוב 3ע5מו (כס (יל, S"ht לעלמושכרו
 רי"ו כדעת ט סעי' סגריי מלר סי' וכנסיג מס, סם"ך דעת וכן מזמן. גסוס כחילו סוי (יל ש"ל ebט3ועס
 ~S"h דמלמד ח DD" "לג סי' ~Prtin סרמ"6 ופסק מ"ד. סוף גכ"טמימריס

~rrnps 
 וגתר5ס מעמדי לך

 6"ל oh פגע) 3ט6ר  מיסו  נער, ם) טע3ודו שממול יכול ד6יגו ולעכרו, 3ו להזור 3עס"3 יוכלסמלמד,

  "ניס דכפגי סטיך וכתכ פטור. טחינו כעס דרך 6"ל Dh וי"א ממילם, 3לח פטור מעמדי )ך טניסבפגי
 ועיי לטיקר6, 6ל6 מסדי איכרי י)6 ממילס, סוי בכך ומודם )סיגו מינו כך ""ל Dh ס"ס hpt1 hShל6ו

 מסגי. % 3כתי3ס אפילו ד3מלמד 'מ ס"קגתס"מ

 כפיטורין המוכס שינס הסרס, כמימת לעונד טג6מרו נעמיד לפיטורין טח(סרס מס ירומליס פס"דועי'
 מרקס. סודעס מודר עצור לסכר העודדת nth)r וח"ככפועל,

 ו6ת6 רטשיסן, ככי"י. עכסיו טוען "סו6 למס 1DW ול5 5יכר5י מילי  ד5יסתעי 1סיכ6 6: ל6 כ"כ נגמ'ה.

 מי ממן ילמד ןטל6 דיג" לכי 6לח טעגתיס מגלי דל6 6יגיט עמיד מ"ט וטוען דחוזר וטען, דיג"ל3י
 כתב ח: p"D יג סי' סתומים וכתר ר"3"ס[. עליסס. לסטיב לכי"ד טיכ1ח1 קורס מתמילס ל3ו ויתןמכגגדו
 לומר  התושע  יכיל  תכיעתךף  טתודיעגי עד לדין עמך 6לך ל6 טוען הנתשע eh נד סי' כמו"ת מ3עס3חר
 p"D י6 סי' לעיל סטיך סרב ה3ל Anp, סי' hrrn ט3וייי 3על סר3 וממכיס כבי"ד, 6לה טענותי 6גלס ל6לו
 לי ומס לו אפלס 16לי דיטעון otnhn, הו מנס ממנו טתו3ע מס % %מר הריך דעכ"פ וגראס חולק,ה

 מחין לך, חייב חני ומס חיך סודיעגי מטיש וסגת3ע תוצע וכמס כמס לו חומר oh אכל זינק, דכי(ילותח
 דל6 %י"ר 1613 קודס לבע"ד לכרה אריך דחינו מ3ע ס63ר דגרי דקדקו גרטה כוס וכד', סהו3מסתעף
 ע"כ. וכו', ורמיה סקר n)pu לסטיבילמוד

 דיגך, %י 6ל6 טעגתיס 6יגיט מגלי ל" נקמר r"D bs ס"ה 20.000 סת3יעס 3כתכ סתו3ע כתoh 3לפי"(



 ירושלים - דיןפסקי1

 טכת3. ממס מגיס עטרת ותובע מדר61יגו
 לי תנהו 6"ל לממר הן, עריס כפני 6"ל כידך, לי מגס למרירו חמר tDD :6' פ6 סי' 3טו"ע פסקוסנה
 מדמע וכן כסודקתי, טעיתי לטעון ריכול דס"ס ;ר6ס p"D 6 סס"ך וגתכ גולמן. 3ך  סייחי משטסוהשיב

 סו6 דכ"ט גר6ס DAt כמ, מעי' לקמן וסממ3ר והטור 3, סי' ה"( מ3 סער מתרומות ס3עלמדברי

 שמיגו hSh טעיתי )ומר נחמן דגיגו כתבתי ס p"D בג סעי' דלקמן a~Dht ממטטס, עדיףדטעיתי
 3מימ דג6מן סכ6 מסה"כ לטעון, יכו) חיגו מטטס דגם כעינן עדי onh3 כסודם היינודפרעתי,
 גמורה סודקה ד6יגס ד3מקוס p"D 6 3נתהיימ ותוסיף ע"כ. ממטטה. עדיף טעיתי דטעגת ועודדמטטס,
 כסוד6ס כסמודס 36ל ססט6ה, מטענת עדיף 3מ"13גי דקדקתי ל6 טענת לכך משטס, לטעוןסיכול
 נחמן וחינו גרועס טעגס סיח טטעיתי תומיס ועי' 3תס13נ1. מדקדק מסטם עליה לומר יכול סטינוגמורם
 צמיגו. hihכס

 טזס כיון סייתי, מטטס הת3יעס, 3כת3 שכרכס סתכיעס מכוס על לטעון יכולה טחיגס נרסס דירןכנידון
 וכעת 3מט3וגי זקדקתי )6 )טעון יכעס היגס ~OUO גרפס כך Dh "ת3ע, סמגיסס כת31מסמך

 מוגיס. עטרת גזולס סהת3יעס מ65תישדקדקתי
 ברור, מיגו סעוכד שימורי מממת סע13דס למקום pr)~e סמכיון ריח עמ' כ כרך ירוטליס פס"ד עי'1.

 י51"יס 16 ~סוף קונים 6כן סיו מעות כחותן לעסק לסכנם למוריס מסיו טסקוניס 113דחות יודע זססמי
 כגרמך. hSh בחיגו כך על סעו3ד חת למייל 6ין ע"כ סכלו,כלעומת

 לוין. דובאברהם

ב
 "גי ממנם, למור סחין טענם גילוי יימטר 6 ס"ק יח בסי' סטיך טלדעת ס nths ט)יט"Sho 6"1מט"כ
 טלין h'o מסייך כוונת סכל קמט סי' 5כי מכס מטוית מפורט ויוהר סטיך, כדעת כן סרגתי ל6כעניותי
 קולי כי עמי, לדון תרסס מה מתהילה לי "הגד סס"ך 31לסון פורטה, סלה להביעה להיענות מייכהנתבע
 ספירט )ניד"ד דומם חינו 1(ס כלל", עמך למתדיין 6136 ול6 כר15גך 6עסס תקיעתך ט6דעלהרי

 נגדיות. 3טעגות 63 חדר63 %6 התובע רקון לעטות המכיס סלח רק לח וסגת3ע ס"מ, 20.000כתקיעתו
 סתכיעה, מסות פורט ל6 ס3ס לס(מגס לעגות הגת3ע היות לענין רק סו6 "3ע 1ס63ר סטייך גרון31כלל
 מיוכיס עוד טלין סוד6ס כעין תימטכ ססכוס פורט ככס טתכיעס לומר הכרח סט"ך כדעת 6ין36ל

 "צערך". עליו מהוסיף וגס מקדמי, מסמך רק טסו6 וכפרטמיותרים,
 ס) דין ס"מ 20.000 סך על סתכיעס למסמך לתת טיט " סעי' כח DS" מססוייע סליט"6 סחכ"דוממ"כ
 רק hto כ6 סי' ענין דבל חיגו, זס דגס נרפס מטטס, 3זס 5מר וטין תביעות עוד כ6ן סטןסוד6ס
 הדרכך, כ6ן "כל ל", 6ו מורס לפטרות עלים יט חס לדון יט ילו  ליכודי כמענה 3ohscהוד6ה
 לו ים לבי"ד סתכיעס שמסמך נחמר 06 61פי)ו מ13רר. וסתילוק סנת3עת, ול6 סת31עת הי6סעו3דת
 על ל6 6ך o~tsno, וחופי כיוון על והיינו לסעיד, חמור טסה מס על hSh "ינו מ"מ סטר טלתוקף
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