
אממונות

 ירושלים דיןבית
 י~חשין ולבידור משעת~ים
 ליולדת עבודה ומקום עבודההחלפת

 3זזנ-עא מס' ממונותתיק
 תמוז( כנ,מהו'

 הדיוןנושא

 החנות את ב' סגר לידה לחופשת א' כשיצאה ב'. של בחנות מכירות כמנהלת עבדה א'גב'
 אחרת עבודה לה הציע ב' שלה. הלידה חופשת תום לפני לא' נודע והדבר תקציב, בעיותבגלל
 טוען ב' לה, הציע עבודה איזו ביניהם חלוקים הצדדים הסכימה. לא וא' אחר, במקוםאצלו
 לו שיש הסד במפעל מזכירה עבודת גם - זכרונו לפי כך - וביניהן עבודות כמה להשהציע
 מקבלת היתה כן שאילו - מזכירות עבודת לה הציע שלא ברי בטענת מכחישה וא' אחר,במקום
 כמשכנעת לעבוד או המרכזית, בתחנה פתוח בדוכן עלונים מוכרת אם כי - ברצוןזאת

 פחיתות משום והשגיה צניעות, חוסר משום הראשונה דחתה, היא אלו עבודות ישתיבטלפוןי
 עבודה, תנאי להרעת הדבר נחשב רגיל עובד אצל גם כזה ומקרה לה, מתאימה שאינהועבודה

 יותר. במצבה שמתחשבים ביולדת ק"ו פיטורים, של דין לזה היה מעצמה התפטרה אילווגם
 ב' כפיטורים. וזה נסגר, שלה העבודה שמקום אלא פיטורים, על הודיעה לא היא ועוד,זאת
 אלו. לעבודות א' של סירובה את מביןאינו

 א' בתשלומים. פיטורין פיצויי ב' לה שילם החילופיות העבודה להצעות להיענות א'משסירבה
 כמתחייב הלידה, חופשת תום שלאחר יום 60 עבור משכורת תשלום ובז פיטורין מכתבתובעת

 במשך לטענתה לה שולמו שלא שכר תביעות עוד וכן נשים, עבודת חוק עפ"י - לטענתה-
השנים.

 בעבודות לעבוד הסכימה שלא בכך מעצמה התפטרה היא אלא אותה פיטר שלא טועןב'
 התפטרה שהעובדת לכתוב מוכן אך פיטורין, מכתב לה יכתוב לא ולכן לה, שהציעאחרות
 הנוספות השכר תביעות על נוספים. יום 60 עבור לה ישלם לא כן כמו פיטורים. פיצוייוקבלה
 מנה"ח. ע"י כחוק נעשה השכר שחישוב ב'משיב



 ירושלים - דיןפסקיב

 דיןפסק

 שלה הלידה חופשת מתום יום 45 עבור הוכר להלהולם ב' ועל ב', ע"י כמפוטרת א' שלדינה
 פיטורין. מכתב לה ולכתובכחוק,

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

 לדיוןהשאלות

 אחר. עבודה למקום או אחרת לעבודה עובדהעברת

תשובה

 ליס 6ית 5י דיומ5, כפלש עכידת6 וטליס לעכידת5 לגורי ד5גר מ5ן ס5י רכ6 "מר 5: עז 3"מכגמ'
 סכרן למס ונותן לסו מפקד ל5 מיגס דקסס לסו, תפיר  ריויתמ 6"ג לסו, יסיכ מיגים דגיה6עכידת6
 מ"כ. סוף פ"ז 3"מ כתוספתך 610 וכן 6. מעיי כלס סי' urrtnl ס"( פיט סכירות סרמכ"ס פסק וכןוכו'.
 למרוט וחרוט, 3ח לו יקמר ל6 לנכס עכס, hs לו '5מר ל5 למרוט מפועל 6ת מסוכר סם: S"Oוכריס
 וכו'. קמרת כסיס וגכס כ5 לו יקמר ל5 זו כלידס ~כס קמרת, 3סדס ומרוס 53 לו יקמר ל5 11כטדס
 סלים 5י hpt1 סייגו קלס, למל5כס למנותו כעסיה ר50י לקמן  דתגי דס6 מס יחזקאל כשוןוכיקר
 כמל5כס ליס דגימ6 ד5יכ6 אמרת, למל6כס לטנותו יכול חיגו סיוס כתמילת 5כל דיומח, hASD3ע3ידת5

1)D"Dh ht~c מפגי ככדה hlon אמרת סירס מפגי 15  ממגס מקלס כמל5כס רגיל מטסו5 יותר 3ס רגיל 
 5ס סרי"ף( מדפי 5 לו )דף כ עד גיטין סרי"ף על מזכות כספר וסרמכ"ן כהסטת סר5כייד ממלוקת)ועי'
 עייייט(. לסאגות, ~ריך סיס ס3עס"כ מטוס 15 כסכרו, וזכס כמחכם טסתמיל מטוססטעס
 ס3ן, ומת לשו מלמד טטכר כגון לחרת, מלטכס לו לתת יכול 05 סר5סונס 3עכודס כסוכר ג6גס051
 ותסוי סמו, סי' כ"מ ומרדכי תקט(, סי' lrrn סרטכ"5 וטוית תקמט, סי' 3ר"כ מסריס כסויתפסק
 יותר כלימודו קטם 1ט6'ג1 סר6טון כמו סטוכ 6מר תלמיד לו למעמיד טרט6' ל, סי' קנין למסרמיימוגי
 5יגו 6כל דוקק, (ס כתלמיד 5ל6 רולס 6גי 6ין %מר יכול ממלמד וקין ממגו, טוב יומר 5ו סר6סוןמן
 מן ככידס o~hin 35ל כוותיס לכתוב משכס לו נותן וכסופר סר5טון, מן גרוע ססו6 6מר % ליתןיכול

 י61ל טרכיט פנו סי' טס מרדכי ועי' סכרו. כל לו יסלס 6מר לו מעמיד ל6 ו6ס יעלוס, ל6סר6טוגס
 מ"ג ככ"ט ורי"ו עיי"ס. סכרו, מפסיד 6ס סר5טון כמו טוכ ססו6 חמר תלמיד ללמד כסמסר3מסתפק
 גום סר5סון %מר ויכול טווים, סתלמידיס כל ל5 כי ננו נמקוס 5חר טילמוד למלמד לכוף יכול דגיגופסק
 ~משן סמיומסות סרסnrrtt~ 5"3 510 וכן מזם, יותר ל5חד למלמד גסגס מסייתי ממגו, קסם גססנילי



 1ממתות

 סי' כט1"ע ומרמ"ח כמסריס. 3 ענף קי3 סי' מסרי"ק 3"1"ת כמגס רפס, סי' hrrn סרד3"1 וטוית 6,מיי
 סממלוקת. ככי"ור ס p"D כסמייע ועיי"ט כמסריס, ומכריע הדעות טתי סכיך 6 סעי'טלס
 לו לתת סיכול סרמ"6 טפסק כנו מת כמו ,ס והרי תק5י3, רעיות נגלל 3' טל ממגות גסגרס דירןכנידון
 ותיגס סר6טונס לעדודה טטווס חמרת ענודס %' לתת 3י הים יכול כ6ן וס"ה לו, סטיות 6מר י%ללמד
 וקטות פמותות היו 3' לס טסגיע סעכודס דלעות 6' טלטעגת וכיון ממנם, פמותה "ו ממגם,קטם

 סרחטון סע3ודס ממקום ע3ורס גרוע סס1ח ע3ודס כמקוס סיתם מסלעות 61מת סר6טוגס,מסע3ודס
 סירס לפיכך פנימס"(, מלך 3ת כ3ודס הכל חנות, כתוך עדודה לעומת ממרכזית, 3המגס פתומ)כדוכן
 עכודתס, תקופת תום עד טכרס כל הת לס לבלס מייד סיס ו3' הע3ודס, "ת לסמליף לסרב ,כותלס
 המברייס. טפסקוכפי
 ל6 סיס כך 6כן 061 טלה, סר6טוגס לע3ודס טסווס מזכירות עבודת ל6י סס)יע לו זכור כ' טלטעגת6לה
 לסכמיטס, כדי כמוס 3רי סיס לח ו3' כרי, מטענת חותו מכמיטס 6י 11 כנקודם 6ך לסרכ. זכות להמיה
 סעכודס. חת לסמליף סירובם ו6ת טעגתס 6ת לקבל נר6סע"כ
 למרעת סדכר גמס3 נפגע, ל6 סכרו טפילו 6מר6י, תפקיד מסעו3ד ניטל טכחטר נה3-127 דמ"עורקס
 כסע3רת טס"ס 92-560.97 )ת"6( תכ"ע ורקס מפוטר. כדין מתפטרות לעודד סמחפטרמ עכודסתנחי
'hlnhסכנק. ט3מרתף 3מסלקס ומרכ,ן כפקיד לטמט 33נק ממלקה 
 דכ"ע ר6ס סעוכד, מ5ד מפורטת סתפטרות ל6 ונס סמע3יד מגד מפורטים פיטורים ה'1וכטלק

 פוטר. 16 התפטר סו6 כי ממנה ללמוד מניהייד %1קט ע1כדות מערכת לטעון רט6י טעוכדמע3-108
 מגד מפורטיס פיטוריס סיו כחילו סדכר נמטכ כי סגדדיס מטענות סדין ניח למד דידן כגידוןו6ף

 ז(. חות כג סי' טייק מ11"6 )עיי 3עס"3'י 13 כ"מ,ר דינו לסלכם טמריסמעכיד,

 יום 45 3מ"ך לידס ממופטת טמזרס ע31דת לפטר גיתן ל6 נטיס, ענודת למוק 9)ה)1()2( סעיףולפי
 לת31עת לספק גריך סיס ממעניד זס סעיף טלפי 1195.99 ע"3 ורקס לע13דס, מזרתם ל6חרגוספיס
 סכר ל"י לסלם 3י מייד ,ס כגידון לפיכך טלס. מלידס מזפטת תוס ממועד יוס 45 כמטך כתטלוסעכודה
 טלס. סלידס חופפת מתום יוס 45 עשרע3ודס




