ממתות

א

ביתדיןירושלים
לדימ ממונותולבירוריוחסין
מעביך שסרבלהעלותשכרלעובד
ואמרלו":אוכללמצואמישהו אחר במקומך"
תיק ממונות מס' -1732עא

(מהד'ידסיון)

נושאהדיון
א' עבד אצלב' בעבודה קבועה במשך  7שביס .א' תבע העלאת שכרוב' השיבלו " awהשכר
לא מתאיםלך ,אוכל למצוא מישהו אחר במקומך",וא' השיב "אם כךאניעוזב" .כעת תובעא'
פיצוייפיטורין משום שלטענתודיבורזה של המעביד נחשבכפיטורין ,אע"פ שלא כתב אתזה
בכתב,כיון שגם תחילת העבודה שלו אצלו היתה בהסכמה בע"פבלי כתב .ב' משיב שדיבור
זה שאמרלו כתשובה לתביעת תוספת שכראינולשוןפיטורין ,אלא הוא התפטרמרצונו,ולכן
לא מגיעים לופיצויים .טוען א' שתוספת השכר שדרש היה בגלל הכבדה בעבודה שדרשה
ממנו יותר שעות קבודה ,וסירוב זה לתשלום המגיזן לו בדין ,כמוהו כפיטורין .משיב ב'
שדרישות העבודה מהעובד לא השתנו מאז שהתחיללעבוד ,ולכן לא היתה מגיעהלו תוספת
שכר.טועןא' שגם אםדינה כהתפטרותעצמית ,מ"מהיהזהבגלל הרעתתגאיעבודה ,שאזגם
התפטרות עצמיתדינהכפ.טורין .כדוגמה להרעתתנאי עבודה אומרא' שהעבודה שלו נשנה
האחרונה נעשתהיותר קשה בגלל המעביד .המעביד מכחיש.
עוד תובעא' הבראה עבור כל שנות עבודתו ,וא' משיב שלפי החוקאינוחייב לשלם הבראה
עבור שנים קודמות אלא רק עבור השנתיים האחרונות בגין "התיישנות" .א' טוען שתבע
הבראה כל השנים ולא קיבל לכן לא הפסיד את זכותו .א' מכחיש שב' תבע אותו בעבר על
הבראה ,ועוד הוא טוען שגם אם תבעכיון שלא קיבל הפסיד ,ועוד הוא טוען ששילם לעובד
עבור חדשי החופשיולי ואוגוסט למרות שלאעבד ,וזה במקום הבראה.
עוד תובעא' חוב הצמדת שכר עבור כמהשנים ,וב' מודה בחוב ומצהיר שישלם אותו בקרוב.
לפניהדיון הפקידב' צ'ק ללא סכום להבטחת תשלום חובו אםיחוייבבדין (כדי שא'יסיר את
תביעתו מביהמ"ש).
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פסקדין שלפשרה
לאחר שב' מודה בחוב הצמדת השכר ,ויש עסק שבועה על התביעות האחרות ,עלב' לשלם
לא' סךמסויים.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-שמואליגר

( )-דודיהושעקניג

השאלותלדיון
א .תובע שכר של עובד מכמה סיבות ,והנתבע מודה באחת מהן  -והפקיד צ'ק על חובו -
וכופר באחרות ,האםדינו כמודה במקצת.
ב .לשוןפיטורין.
ג.פיטורין כעל פה.
ד .חוב מצטבר של הצמדת שכרוכו' ,האםדינו כהרעת תנאי עבודה.
ה .התיישנות בתביעה.

תשובה
א.ניוןססתניעסבנידוןדירןסיתםמורכזת מכמססעיפים ,ס6מד ע13רתוספתיוקר,וססגיסעכור
םלדון ס6סדינוכמורס
סכר6ס1פ'15ייס,וסגתכעמודםכתביעתסר6טוגסוכופרכתביעותכלמרות,י
כמקלתסתכיעס16 ,סזגיס 6תסתכיעסכקילוסיתס כמסתביעותנפרדות ,מעל 6מתממןסו6מודס
ועל ס6מרתסו6כופר ,ככופרסכל.
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וסודסכלמדוכפר כלחד6ין,סמודס כמקלע סטעגסססל61סופקדוןסחיטעג1תמן,ויטכידיר6יס
ע"ז,וס"ססטיןכ"סמקטתסוד6ס.ע"כ.וכתבסכ"'מו"מסי'פמממודםסכטסתלמידיסרסכ" 6מדעת
סר"36דמכיוןטליןדיגם טוסכמתי תכיעות חלוקות סן,וקין כ6ן סוד6ס מקלת סטעגס,ועיי"ט
ססרמכ"ןמולקכוסעלסר6כ"ד.
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(6מפכיגןודרכנןמפכיגןסייגומסוסדכדחוריית6היוכהגתכעמרוכה,דמכיוןממוטלעליוטכועססוי
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המגסיו.
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עלסטכע1UD) ,יננכםתתייכתי.וכןמטמעכרי"ףהנ"לדכתכ'6כעילמימק(מטתכעומקיל,
ו6י(ח .up9כלומרס6ס6ין הת31עראה (הטבע פקעהיונוס(סנתכעo)nh .כמספייסכועותח"5
ןמשיריןככיפתסיסתbShמרלוןטויכעלישרין
סערטכיעתסיטתכתב מסלתo')lnlpoילי
סר5הסגתכעלהפךסמכועסעלסתוכע
יכי',ימס!תמ,מריוכי'ררט5כמירעיתייסחמרלוןשנתבע.נמליב"
סעלסתיכע ל.6
וסתוכעל6ר5ה,לדעתרס"גסדכרתלויכמהדוקתר6סוניסbhנתהפכססיכיע
ע6ימר51הלסטכעי  olrn06ססכועס
לפירביידיןדידןטסגמכע מפךססכועס עלסתיכעיסתיכ
תר6סוגיס .6 .כממלוקתססכי 6רס"בכמספטי טבועותהנ"ל .כ.
לנתבע ,כרכרתלוי ככמסמתלייי
כמקלת.ג.חס
כממלוקת סרמכ"סוסר6כ"ד ehסודהנתכיעה 6מתוכפר כלהרתדניסלותו
ס~
מV
םln
יb
וייםועיי פפ"ר
כמודס כמקלתיטהיפוךככועס .ע"כיט לפטרorJילתייכ,ת שנתבעכסכ
0כרךתעמ'רג.
יריטלי
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רמלקמדליטגכתכעליוטוסמסמעות
המיוכזמן ר63מרהמתימת"61כ0ויכ6ןעדייןהמתימםעלגיי
דלדעתמעירטוסןסי'מחוסג"מטס6יגוכלוס,וכ"כהכ"מהתטויסי'ל,3חף דססמ"עטסמלקעליו
מ"מהריהט"ךבסי' סטס"קי
,מ11רועוטהסמוכיןלדבריt"ubדמטוסמיגודהוי כת3עליו מסדכעי
חיןלחיים המתום מיגול0ו5י6ממון,עיי"ט.ועוד נלע"ד רזהסויסיט גרועדי"לט0יסמתירק
דמוי
לכתוםעליודלוחייהיהשרביטו כרכרמפגיהטתגותהדיו ו0כת3ולעולס מחמרנפל 6מר סגמתסומן
מס,ועודכתבהט"ךמס 3ססהניו0ג16ן"1לר6יהלדין0,משגמידכתוכותדףכחדלמ6מטכםפינס
דל6מעליוכתבעליו מהדמעיו6יסידטיהרמיידלטלסעלמתימה מלק 1hnhרריךלכתובעליו מה
דכעיסל36ל6כת3עליוג"כיכוללתבועמסדכעי.עכ"לה""ך6.ףדג3רoth~lh)tfn6לh)trnp6וים
(דחות ד63מת 60דגו3יןבמתימהחלק ה61ג"כמה"טדגיגודכתכעליו מסדמעיוכ"כזססו6ג"כ
יehהים מותרלמתום לסיפקדמגילת6ודחיהיו הכלמודיססל06יהיכול
כוונתסט"ס.ועודדודני
לתבועכחתימס מלקכיוןטנהגו למתוס כך והגתכעהיסיכוללטעוןכןט6ניחתמתי וה 61מ65כן,
מסד"כטכסיו"תקנומכמיס"ל6ימתוסכי5ohריט6דמגי(תח מטעםדכתהעליו מסדגעי"5כיכו(
לתכעוכמתימתוממלקד6ל"כ5יךעכרומתם6תעלמוohלחסהיסמיידuslno5וה6מיגו מהשיטעון
ייכוללומר
עליו1,ד"1ק.מ"מכעיקרהנידוןג"שטלין)h'ltoמידמומזקשמתימםמלק6וכנידוןדירןכ
יכהניפוסקיס עכ"פ וכדעת סג"מ רק כמקוס  1AO)tלגבוהבועפ"יתיקונימדיגס.וכלזס
קיםל
כטהדכר ברור למוטסריגות טגסתנה 3מתימס מממתסנתיי"ן טגכת3זמן מה קודם כתיבת סמיו3
מלמעלה 36ל 6ס לפטר לתלות מממת 0טתנותהדיו עלמו  hlo1דכרסמ15יסחין כלמינידיוסוויפ
כמרקהודקי6יןלפסול6ססו6מקוייסכג6מגות.ומ"מ 06גרפסלדיין h)1nthטיטמסם ערמםכדכר
זהיכוללהטמיעסילועהממורס6תר6ו3ן6ףסלינומיידשכועסמדינךכמ3ו6ר 3UtCDסו"עמו"מסי'
סוכגיל.הק'יעקב.ע"כ.
1כק15ס"מסי'מםס"קס30י6דבריהתומיססי'סטp"Dטשחלקעלסט3ויייוסברד6סמיהמתוםעל
סטרמלקוקורס 630לבי"דהוסיףעליוהמלוסמכוס,מסניומועיל,וה3י6ר6יסממתןמטעןקינייודע
ס(וכןדעתקמרי3יג0הלוקהסי'כוnrrlcl,מהדורךכתרף
מהכתורז6מרינןדה6מין(כלזהטכתו"3
ח"3ס" עד) ,וכק15סיימ דמהסרטיה דסתס כ3ר כת 3הסטר וסמור ס3תוכו  1'nholומתסונתמיינו
כמתימתידו36 ,לכ6ןליכדמיוםכלל 3מתימ0כיון דל 6כת 3הסטרתמילה.ועי' גמליסמקסי' מס
דלהלכההויספיקהדדינה.
ב.ע"פס"דירוטליסכרךמעמ'רגדועמ'סלטסלפימגוגהמדינםפיטוריעוכרגכגסיסלתוקף רק
6ס 6מרלו כמעמיד ' onhrמפוטר"וכךעפ"ימוו'יד מספטית טנמסרסלכיס"דע"יעו"ד 0רכיעקש
ויגרוט),ועדrhמייכממעכיולטלסלעומד6תסכרו.
ג.עי'פס"דירוטליסכרךי3עמ'קע6לעניןפיטוריןכע"פ:שמרדכי"3מסי'סמו0 nrrlcs1רט6"3מ"6
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סי' תתעג 31ס"ךסי'טלג ס"קמז,סכיני
ו תטוכת מסר"ס (דפוס פר6גסי' ע)):וסיקלת על מלמד
טסתמילללמד"61לכעס"כלךמעמדיקינימפן 3ך ,וגתר5ס ממלמד 101כחזרכו כעס"כורקסלעכבו
וממלמד6מרממלתליסטיעכודסיגירוחהללמדלךיותר,גריס ד %טיעכוי
וכ6מירסכעלמך,
מ
מ,
גך
ור6יסמעכרעכריד6מרוכקדוטיןט)6דל5trh6לגפמיסכ"מירסכעלמ
יס"סכנידוןזסדמדמיפועל
לע"עכפיקדכיימיח.ע"כ(ועי'שו"תסרדכ")ח"5סי'פחnrrletמסרי"טיו"דסי'גטסמסרייספסקכן
דוקקכמלמדדס"לדהוי ד3רס6כד1,ל6ככלפועל6,כלכס"ךמסכתבדס"סככלפועל).וכ"ככמו"ת
בנימין 3hrסי' רכס .וכתב כמו"ת מסרמד"ס nrrtnסי'קיט דדוק 6כע"פקינומועיל6 ,כלככתיכם
מסני.ועי'תוס'כ"מ5ט6ד"סדל,6ויבמותעכד"ס,hnihלעניןע"עדרכטמתלעלגרעונו SUSפס
6יןגרעוגומחולכיוןדגופוקנוילולעניןזסשחריךגטסמרור61ין כ6מירסכעלמך.
י"51
6מנססרדכ"זמסחולקעלסמסר"סוס"לדחפיךכמלמדהפילולדעתסחומריסדמוידברס6כד6 ,ס
םכו
סכרולעלמו"61ל)יל,זכהכעלמווטוב"ינויכוללכופוולחלסכורעליו,וכ"טפועלדעלמחtS'Dhי
שכועס "606לוילסויכקילוגמלםסומן.וכןדעתסט"ךטס,וכגס"גסי'טלרסגכ"יסעי'טכדעתריס
מיטריסנכ"טסוףח"ד.ופסק סרמ"6כטו"עסי'טלגסעי'מדמלמדמנ"לכעסייכלךמעמדיוגתר5ס
ממלמד,יוכלכעסייכלהזורכוולעכבו,דקינויכוללמעולסענודוסלגער,מיסו כם6רפועל "606ל
ופטור.וכתכסס"ךדכפגיטניס
כפגימגיסלךמעמדיפטורכל6ממילת,וי"אהס"'ילדרךכעםסוייג
ל6hpll 16ל6ס"ס 6ס"6לכךכינולכיגוומודםבכךסויממילס ,דל6היכרימסדי6ל6לסיקרון.ועי'
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פתקידין-ירושלים

6תמוכו .וכזפסגר"מלילןb"irכפד"רכרךיעמ' 368לעניןמפרסי ס5מדסטל6נתכעוכמטך כמס
טניס.
מכלן"לסלכםל6קיים כמתג"כתייסנות"כמוכ.
וכנידוןדירןטגמלקוס5דדיס6ס '6תבע כעכר 6ת ססכר5ס6ו טrDSt %סריטלטעגת'6ל6סיתם
כ6ןסתייטגותמעולס,גסמכמינתתתוק,כיוןט("6יטן"עססתליעס6,ל5ממכמינתסמוקיםכוסעסק
טכועסכיןס5דדיס,ומכמונתססלכסל6מפסיד6'6תמוכומעולס.

אברהםדוגלוין.
ב

שאלהלדיון
פועל ובעה"ב שבאולהתדיין על שכר פעולה ,ומסיבה צדדית הפקיד הבעה"ב צ'ק פתוח על

החובהעתידי שבי"דיחייב אותו אםאכןיימצאחייב.
תוך כדי הדיון הודה בעה"ב על חוב מסויים וכפר על חוב אחר ,האם נחשב כמודה במקצת
כלפי החלק שכפר ,או דלמאמכיון שכבר הפקיד אמצעי תשלוםבבי"ד נחשב כטועןהילךעל
הסכוםשעליו הודה ,ואינוחייב להשבעעל מה שכפר רק שבועת הימת ,וכמו שכתב כשו"ע
סי'פזסעי' א.
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דודיהושעקניג.
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שאלותלדיון
א .פשרה חלף השבועה.
ב .הילך בצ'ק.
ג.אי תשלוםדמי הבראה אם נחשב להרעתתנאיעבודה.
ד .תשלום דמי הבראה למפרע.
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3ט"1ת מת"סמו"מסי'5דלפיכךמגסגסדייגיסלפסרהעגיןזס.ונר6סדמקורסדין610כתוס'סגסדרין
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ססכועס ,ותורףדבריו מס טכטגטכע על ס6ממ כסמו סל סקכ"ס סו 6קדום סמו מגדול וכמנמנע
ם,3סקדוטס'יותרוסויסידור מ15ס,
מליעס3עכיוןטירקומרדלמזכיר 6ת סססויפילועלס6ממי
61ית"33 6ק טדסידורמ15ס עדטניס,זלכןכסר51סלסמגע מסט3ועס
%ותרסליט ממססיסיס
ייחני
לוohיסכע,ט16יחססכל,וכןסו6כנסכםונפטר,סו63ודכריו53י"6מ
סי'מ פרקכ16תז.
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מח
hlt'olמדבריו ד3גסכע ומטלכטסינו נטע מוותר עלסליםוגוסססניסליט ,ו3גסכע ונפטרכט6יגו
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י כנס3עונפטרופסקדיסלססליט].ונר6הד,וסכווגהגס
גטכעמיידלטלסמליטמהתכיעסןוטס"ייר
כרכרימלכילולסג"ל.שסויית לגרות מטה מו"מסוףסי'לב כתכוז"ל :וסגהחיןחלליספרירכותינו
ס6מרוניסלידע כבירור מוסגדייגים לפטר 06יטמילוקכין מכועס דנפטר לס3ועס דגוטל ,סכל
כמדומניטנוהגין לפטרכניכויסלים 3עד סכועהכין נפטרכיןנוטל .עכ"ל .וגרטה כו1נת 1דכגטכע
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העוכרלהרקותקטרסיכתי3ין מרעתסתנ6יסלסתפטרותו,ועליולמוכיחססרעתהתנ6יסהי 6הטרם
ממכריעלמתפטרות.וכגיד"דטע,כה 6ת סע3ודסכגללהקומי כעכודסוסדריססלסעל"תסכר,ולח
כגלל6ימסלוסדמיההכרחהותוספתהיוקר6,יןהמעמידמייד3פי5וייס.
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.ומכיוןסכלממוכס
כלסלםיותרמסנתייס6מרוגות,
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היהל 6נפטרהמעבידמתסלוסזהגסכיוס,ומכיוןטסמעכידמבחיםחותה 3זהוטוען ס %תבעה ש
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כמקלת 16רקכטכועתסיסת51,לייע,orJויםלפטר3סכוסמסויים.

שמואליגר.

