ממתות

א

ביתדיןירושלים
~ים משמתולבירור

יוחסיי

הפחתת שכרלר"מבישיבה
תיק ממתות מס' ס69ן-עא

נושעוהדיון
הרבא' שימש כראש ישיבתב' כמשר ארבעשנים ,בתום השנה הרביעית הודיעהלו הנהלת
הישיבה שהיא נאלצת להפחית בשנה הבאה חלק משכרו (אחרי שבשנה הקודמת הפחיתו לו
חלק משכרוהקודם ,אלא שאז סברוקבל) .הרבא' ראה בכך הרעתתנאי עבודהשהיא כהודעת
פיטורין,והודיעעל פרישתומהישיבה ,ותובעפיצויים עבור ארבע שנות עבודה(לפי תחשיב
ממוצע של משכורת חדשית בשלוש שנים האחרונות ,ומכיון ששכרו היה מורכב גם משכר
בלתירשמי ,הוא מבקש להתחשבגם כשכרהבלחירשמי),וכן שכר עבודהעבור שנה שלימה
מכיון שהודעת הפיטורין נמסרה לו בסוף שנת הלימודים כשכבר לא היה באפשרותו למצוא
מקום עבודהחילופי לשנה הקרובה.
הנהלתישיבתב' משיכה שהפחתת השכר היתה כגובה שכר npwיומית בגלל שהרבא'יצא
כליוםמהישיבה npwלפניהזמן שסוכםאתו .הרבא'מכחיש.
הרבא' תובעעודתנאי שכרחוקיים שלא שולמולו ,כמו הבראהוביגוד ,אך הנהלת הישיבה
משיבה שלאנהוג אצלם לשלם הטבות אלו ובמקום זה קבל חופשהיותר גדולה בחדשיםניסן,
אב ותשרי .הרבא' הודה שגם הוא עצמושניהלישיבה בעבר לא שילם הטבות אלולרמי"ם.
עוד תובע הרב א' על נזק שגרמהלו הנהלת הישיבה ששילמה לו חלק מהשכר ללא תלוש,
ועכשיו שמקבל קיצבת אבטלה מקבל רקלפי השכר הרשמי.

פסקדיןשלפשרה
כפשרה ,על הנהלת הישיבה לשלם להרבא'פיצויים בגובה שכר שלשני חדשים ,לפי חישוב
ממוצע של השלוש השגים האחרונות ,כולל השכר הבלתי רשמי .שאר התביעות נדחות.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד
( )-שמואליגר
( )-מרדכי אהרןהייזלר

פסקידין-ירושלים

ב

השאלותלדיון
א.פיטורי העובד בגלל הפחתת שכר.
ב .זמן הודעת פיטורין בעבודת ר"מ.
ג .תנאי שכר שאינםנהוגים בישיבות.
ד .שכר בלתי רשמילעניןפיצויים.

תשובה
אeh.ספר3עסיי63תתגלימסכרסלמפועלעפ"יסמוסכס3יגיסס,גר6הפרוטטגמט3הדהרכהפרת
המכסוכפיטורין,וכן כת3(" 3לריס"סי' (מ.וכמו סכתהממותיקירסי' קם (36 :מס" 157סקס(
למעטסיפוקו,נ"לטליןככומסטמריגט3עולוסל6ידמוסו,וטפילול6גט3עורקק3לוסוסתסוכררסיס
%סכרק5ו 3מקודםוכו'לפיפס,עיי"ט1631 .פןזסחזרת 3עה"3ידועלסתהתוגס,וכמוסטגיגוn"ss
ועלסתהתוגס.וטסעז:3
עם 3מסוכר6תס6ומגיןומזרו3סןידםעלסתתתונה306 ,עס"3מ11ר13יד
מלכוממריס1ל6מohlJn 165וכו'עותןלמןפכרןמפלס6b3h ,יגודומם 630טעוןלכ6ריקן,עורס

מלנוכסליוסד3טל.
ב3 .פס"ןירוטליס כרך 1עמ'1rrtnhbn 'wpסגרכי"ל51ייל7633 :סגולםלטו"עסי'פלג p"Dס3י6
משי 3ססהטוסותסר"6טמיט"כרמלמדלכנולסנס31תוךסטנה מ 65ט31ממנו6,יגויכוללס51י16
מתמתידותוך ומטכיוןטהתמילהמללכתו 606יגופוסע 3ס061 ,מזר3ו3עסיי3קריךלסלם %כל
סכרו.והיו"דסי' רמהסעי'ים06 :יםכ6ןמלמדלתיגוקומוכ66מרטו3ממנומסלקיןסר6טוןמפני
י דגר6ס לדקדקמכלן ס6ף סכ3רמיה מלמד כט6 63חר ס%מד טו3
מסני ,ו3פה"טס3י3 6טס3גימי
ממנומסלקיןסר6סון .ולכ6ורס מסמע6פי%כתוךמזמןמסלקין 6תסר6סון,ד6י( 1כגמרס,מןיכול
3עס"כלסלק6ף3ליטעםטסטניטובממגו,וזססל6כדבריסר"6ט.וגרילהד(עולסהטו"עדפסקריכול
י5ריכיסלקבלמלמדסמת6יס
3עס"3לסלק 6תסר6סון 6סהסגי טו3ממגוסו6דיןפסלית"ת,דודני
יותר(תלמידים(36,הרק"םמייריגס('סכירות1'hvיכו((סלקנתוךהזמןטלהסכירות"6(ohמטקס
סכרומסלס.
וכתר כפת"חסי'סלגס"ק3 1טס עטרת35י ס"קי3דגוסגיןעכטיו ס3כלתהילתמזמןרפות 3עס"3
וממדינה 06
(הזורעדר"ת,בימיהמורףעדר"מחסוןוכימיהקיןעדר"מפיירותול6,6מגסלפימגסי
מ עמ' 95
פיטר מלמד כ6מ5ע ססנסחייב לסלסלוממכורתו עדסוף הסגה .ע"כ.ועי' פד"ר כרךי

61ילך.

ממתות

1

יכ;ירי
ןדירן טססורעןומטרילוכמסלךתודת תמת,כיוןט3יסיכסעסקינןכל טגמסרלולפני3ין
סזמניסנהטכלסודעסכ,מן.
ג .מקטורמסויים ס;1סגכעניןוכויותסעונויססלו סל6לפימוקיסמזיגס,וכלמי טממקנל"5ל1
'עזטסמגהגמכללי6יגוקובע 56ל.0
לע13דסנכנסעלדעתכן ,כ3ר כתב nilahsמטסמו"מח"6סי
"11ל:ד6ף Dhמנסג3תיספרסלגויססססממלקיןגסכל6טעגס6,יגוכלוס,דיםלדיזל3תרמגסגטל
מקוסזסיזהר ממגסגסמדיגס.ור6יסמגמיכ"מריס פרק סמקכל'6יריוסףהככלכסיגי דל6יסי3י
תי3ג6ל6רים.6ופריךלמטיגסיימ.ומטניד6י6יכ66י;סדיסי3עיןיפססו,6ול6גמרינןמינים.מטמע
דרקושמריסל6גמרינןמינים 36לסו6עלמומחוייבליחן ,ד6סגסס6יט 6י;ומתויירליתן,מו"ל
לזמרדעיןימססו616יג1מהויי3מיכוללמ,ורכו6ף63ריסזס16כסיקמ6~Dr'o~hהרכסתמך61.יןלומר
דסתסט6גימטוסדמןסדיןסיסקריךלמלוקכתכן,לכןכרנתן1ל 6ק3לעליו מגסגמעיר ט%ליתן
ממגיירליתן,דליןלוססוסטעם ,דס6כעירזוסנסגוחל6לה"ק3ת3ן6יגוממוייכמעיקרסדיןכלומן
טל6מיתנוסיפוךסמגסג.לכןמטמעד6ףמנסגטל6יטזסלכדמסגימכי6יםוס6ףטס61יגדמיסג
סמדינס.ע"כ.וכ"ככברכתסלמססי'יט 16תיט61ילךכעניןפטורימלמדים כמקוסטמגסגסלפטר
3ת1ךמזמןכטיר16סמנס(יס15רךפכך ,ס6פטרלסתנ1תכעניןכוס1תג6סקייס61,יןזסתכלל מתנה
ע"ממכתובכתורס.ועי'פס"דירומליסכרךזעמ'רכג.
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כליתלוט,וגסטכרל6רטמיגמטכלסכרלעגיגיס6ל.1
אברהםדובלוין.
ב

התביעות
א.פיצוייפיטורים עבור  4שנותעבודה,מביון שלטענתודינוכמי שפוטר מהעבודה.
ב .שכר העבודה המחושבלעניןפיצוייםכולל גם את החלק הלאר17מי.
ג .שכר עבודה של שנה נוספת מכיון שהודעת הפיטורין (הודעת הפחתת השכר) נמסרה
באיחור.
ד .דמי הבראהוביגוד שלא שולמולו בשנות עבודתו.
ה .הצהרה למפרעעל השכר הבלחי רשמי שקבלכדילהינותעלזה בדמי אבטלה.
 .1להחזירלו את השכר שהופחת ממנו בתחילת השגההרביעית ללא הסכמתו.

ד

פסקידין-ירושלים

ז .לשלםלו את מלוא משכורת אוגוסט האחרון אע"פ שהפסיק לעבוד בר"חאלול.

תשובה
א.ת3יעתו מק31לת,ומסטטוען סגמכעס(6פיטר 6תהמורעהרימקורל3מנסגסכלסרעסכתג6י
סע3ודססויכפיטוריםלעניןמו3הפי15ייס,והריכניד"דסורעותגליעמודתוולכןמייד הגת3עכפעויי
פיטורים (כ( 6ר3ע טנ1ת ע13דת 1כמקוס6 .ךמכיון ססנת3עמכחיס"סורעוסתג"יס ומה סהופמת
תיותר ,וסתו3ע
הסכרהיס)ס3גל(כינויביעותסיבורםטליתוכע,יעור שעבוריביעישיירש
מכחיטו ,וש מטוס טמדוכר 3יסיכס קטגס 1ל33 6י"ס ,וססרעה סיתם כמהלך מודם
ס OSUSמדסייס3ל3ד.
תמוז,מ5יע3יתסדיןסטרם"יטלספי5ויי
כ.גר6ספטוט"6תהפי5וייסיטלמטםoaע(הסכרהל6רסמי.
וממיטוסגססספי15ייסיט3כךמגסגספועליסוכפיסכתםכספרמספטהפועלים3גספמיסמס' 8סעי'
טז  ohtחלס ספמתס קכועסכסכרוסלהעודד 6טרכתו65ס ממנההוקטןסכרוס6מרוןיתוטכסכרו
ס6מרוןלכל6מממתקופותע3ודמוכזיופןימסי061 ,יטטינוייסודיומהותיכתפקידווכמ651סח(סיגוי
כ16פןמדמעותי,ייחסתסכרוהלחרוןלכל6מתמתקופותעתודתו63ופןימסי.
ולכןגס3גיד"דיפלסהגת3עפי15ייסלפיממוקעט(6ר3עסגותעמודתו,כוללמסכר~nisoרסמי.
ג .כ3ר כת3ס"36ד5h~wt5aדדיס(כ6ןולכרן,ולכןגר6סכפטרהטעלהגת3עלטלססכרעכורסטה
מדטיססלספגהסמדסה.
ד.הנסוגכיוס63ר"יטכלעומד ק13עמקרל6מת(פנהדמי ה3ר6סו3יטד,ומגסגממייכ,610כ(זה
ג6מרכמפורס6ו כסתמך6 ,כל ohסע31דיודעמסמנסגכמקוסזסטליןתנ6יס6לו6,יגו'כוללתבוע
 ,nhrס13ד6י על דעת סמגסג ofoסו 6נסכר,וכיוס סרבה מוסדותחיגוכייסמסמיגזרסמררי6יגס
גותגיסתנ6יס6לו31 ,פרט טסתוכעסעיד עלעלמוטניסלמוסדכמטך 2גטנס %1טילםתנ6יס %6
יכטירדלעבודהכמוסדזהסלסנת3עירדעלדעמכן,ות3יעמונדמים.
לעו3דיס,וכודוי
ה'% .תכןטעו3דנכנסלעבוד3תג6יטמלקמסתכריסיםדלתירסמיולמ"ככספורטמסע3ודסיתבע
הלהרה למפרע ע(כ(סטכר",פילו 06כגיסדבריוממפסיד,מסרי  ohסנת3עי5סירכ",תיסמינך
3סליליסעלמסטל6ס5הירעדהיום,ומן ססתס"5לסהסכיס(כך(,פיכךהכיעס)ונדמית.
 .1כמ 3המחצרהתו"עסי' טל3סע"ה :טכר 3עה"כ 3ע5מו כסלע וגתדלדלס סמל6כה וסר6ס (מס
כעסיהתניסזועפיםופייסוהוכדכריסקינויכוללומרhSנתפייסתיhihעלדעתסמפמתומסכרכסכפי
סגו( ,טסםיקמרו(6פייסנוךbShעל דעתכנעמססמל6כסטוכסוכןעטינו .סרס:ויטממלקין ד6ס
כעה"כ 6מרכפירוט6יגינותןלכסhShכךומיהיכו(למזור  6(3תרעומת A"~hדחזרוופייסוסו6יגו

ית

ממתות

ה

מתן %6כמויקמר.ומקורוכג"יפרקס16מגין.
ונגיד"ד (כ16רסמגיעלוסכר כמו כטגס מקודמת ,מטוס טכעס"כתורבו לקמרתמילת ססגסוככר
י דוקק
סיתםתתילד מ%כס,וודויי 4עליו תרעומת61,ייכ'sspסכרומטקס61 ,ףססט"1עסייר
טנתפייסו כסתם 6כל Dhסיכמו כמפורט עלק5י5ס כסכרקינומייכ"51 ,כ לפטרדכגיד"דכססיכמו
מפורסלספמיתמלססק5י5סס5מרוגס5 ,כ(סם"ךכםי'סלגס"קלכתבדוריס,וכלמקוססיטתרעומת
מלסספסיקססר6טונס,וסריכגיד"דכככרסיתסתמ
טלו תרעומת,
ייכתמלטכסנסתמלתo)noי עליי
"61כחלסספסיקססר5טוגס5 .כ(קנוס"מטסס"ק
כוגתס"מס"קי5מו(קיסעלסט"ךוס"(דכק155
מפורסמלסספסיקסס5מרונס,וכיסכמי' סרעק"5טסטכתכ :סתססיס רקפיוסכדכריס6כלסכ5
תייריכפסקליסמפורט(יתןיותר,,סרירס"לדכפסיקסמפורטתמלסספסיקסס6מרונס.ועי'h~trn
כיקסי'כג5ות(כדדמסיכריסטיךעפ"יסגיי51,יןטסויפיל
וטענםדכ5מ5עסעכודסטסטעוסוכמס
סססכימו,עיי"ט .וכ"כ כערוך מסלחןסי'טרדסעי'ט6 :,מגסrhמסכימו"(,זכפירום על פמת5ו
סוספס5יןחיקקכין קודסהמלטכסכין כ5מ5ע סמל5כסכיןסיכלולה,ורונין~hSיכ(4מ,וריעסו
יס5דדיסקמרוכן.ע"כ.
כדכריססכיון"סנ
וסריכגיד"ד5מרסתוכעכפגיבי"דדססכימוכמפורטעלסספמתסומ"כh'itoi5"6מןסגתכע.ויותר
ןטיםלפוע(תרעומתעלכעס"כh~h
מכךכתכ סטהכמיירכ6טל6קמרוטמו,רלק5י5ססר6טוגסכיופ
05סיספיוסמ5דספוע(וגיבסדעתוט6יגוממכיס"יפמיתולומסכרו6,כל  05נתקסעוכדוממטיך
לעכור6ין bSh%כמוסימר כעסתכ,תרוגס,ד6מריגןדכי1ןריתקוממטיךכככודתומסתמלססכיס
לתמותלומטכרו"61.ככגיד"דטתקוססכיסכפיט5מרסתוכעלכיחסדיןו"5כמגיע(וכפיספסיקס

יי

ס5מרוגס.
ז .היות ובמוסד זה היה נהוגוניניהם לשלםלפי החודשיםהלועזיים א"כ לכאורה צודק התובע
שעל הנתבע לשלםעל כל חודש אוגוסטעל אף שבשנההנידונהנסתיים חודש זה בתוך חודש
אלול ,ואף שבפועללא עבד בשנהזו רקלערך אחד עשרוחציחדשים ,ולאמגיעלו שכר מר"ח
אלול ,מ"מי"לדכיון שהרעת תנאי השכר דינה כפיטורים נמצא שהיו כאן פיטורים באמצע
השנה ,שהרילולי ההרעה רצה העובד להמשיך ולגמור את החודש השנים עשר ,אך הדעת
נוטה שלאמגיעלו שכר אלא עד ר"ח אלול שאז מתחילה שנתלימודים חדשה.
ומה שטען הנתבעבדיון שהתובע קבל חופשה גדולה בחדשים אב ,ניסן ותשרי ,אינה טענה
רעל דעת כן נכנס לעבודהעפ"י המקובל במוסדותמעין אלו .וא"כ צריך להשלים לתובע את
כל חודש אוגוסט.

ואחרי גל הנ"ל צריך התובע לשים אל לבו שמועד תשלום הפיצויים הוא כפי זמן המנהג,
והמנהגהואביוםניתוקיחסיעובד-מעביד ,וכמו שהביא בספר משפטהפועלים נספח 8סעי' כה

פסקי -ירושלים

ריי

1

ונספח 10סעי'ג ,אך מאחרשבין הצדדים התנהלויכוחעלזכותו וחובתו באולביתדין לד"ת,
ש"כ מועד התשלום הואביום קבלת הפס"ד אוביום התשלום החדשי הקרוב הנהוג במוסד הזה.
מרדכיאהרןהייזלר.

ג

שאלותלדיון
א .תנאי שכר שאינםנהיגים בישיבות.
ב .שיעורפיצרי הפיטררים.
ג .האם פרטר התובע.
ד .שאר התביעות.
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כייתם

מסיי

ממונות

ן

לע13דסמלחסימט3סכרומקמרוןלגביכל6חתמתקופות סע13דסלפיטכרו ער3פיטוריו3ח1פןימסי

למידתסמ(קיותטלע13דתו",ומבירורמעטיתינודעל'סכךנוסגיסלעניןמיט31דמיספי5וייס.
סכטכהטכרוטלהתוצעג3עמטינויכחמו)כמטרה,דסייגוטכטגסהרח"וגה ע3ד
ע"ככגיך"ן"ס"יגויי
מ5ייום61מ"כעמדיוסטלסוממכורתוגדלםכסתחם,יםלמטר6תסיעורססי15ייסלפי"כרוס"מרון

3כלטנסלפימחקיותמטרתו.
ולקורסכחטתסמע3ידhStתרע6תתנקיסעכודסטלסתו3עhSh,מיטבחתטעותסעכודסכפיטע3ד
יטגסגלעזוז6תסיסי3סטעהלפגיסומן,והתודעחינומכמיטעוכדס)1רקטועןטעהטעם
כפועל"מר
קורסכרמות ,וסגהלתסיטיכסמכמיטסטנתנסלוהרצות61 ,ף ehקיטרולוסרי ט)סכרוך 3ספמתת
הסכרמסתקס,סריטיט להסתפקebמרעוחתתנחיסתו3ע,לכןיטלפטרולתתכממליתמהפי15ייס,
דפיינועכורטנתייסכלכד.
ג.לדבריסתוכעסגתכעיסמרעו 6תתגחיטכרו ,ושרעבתנ6יס6לומטורהכפיטוריס,ומכחןגוכעיס
יתביעותיו:נ.פי15ייפיט1ריס.2 .תביעתסכר עק3סודעסמחומרת.
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bShטיטלדון 3זס מטוסטלד3רי סגתכעיס מס ל6פיטרוחותו וספמתת הטכר ג3עס מכךטספסיק
למגיעלע3ודסirr~nhולכןספמיתו  %מסכר 3סת6סלטעותעבודתו,למרותטענתוסס6לסט6מרו
לוטחינוקריךל3ו6למה"צ.
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ע"כehיוכימטססודעסהגיעםקליומחומריטלעיין6ehכןסיחהכ6ן הרעתתגחיבכר61,ולייט
לפטר )3ס.
ד.לעניךגרטה לדמות 6ת ט6רתביעותיומטוסטלג3יגובסטכרוהו6ססכיסוממטיךלערודלמרות
סכל,ולנכימזכויותהסו5י6ליותהריסכךנהוג3יטיכומוה61ידעוממכיסככלסעוכדיסכיטי3ות(.גבי
ןקריך5טלסלויותרטמרי5ח ע3ד מר"ח
טכרחודטאוגוסטס6חרוןטטילמולו רק עדר"מ156ל,חי
חלול.
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