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כשהנתבעטוען שלאקבלולעבודהאלאלתקופתנסיון
פיקממונות מס' -165סא

נושאהדיון
א,טוען שעבד כמורה בת"תב' מתחילת שנתהלימודים,וביום בבניסןהודיעלו המנהלשיותר
לא יעבודצום .טוען א' שאמנם לא נחתם אתו חוזה עבודה ,אךמכיון שעבד בפועל מחוייב
המעביד לשלם לו את כל זכויותיו המגיעות לו עפ"י החוק .הוא טוען שהת"ת מתוקצבע"י
משרד החינוך לאחר שהתחייב לתת לעובדים את כל זכויותיהם המוקנות להם עפ"י החוק.
לפיכךטועןא' שמבחינת החוקהפיטוריןאינםתקפים ,והואעדיין מורה בת"ת .לטענתו ,גם אם
יפוטרהיום באופן שדורש החוק,יחוייב הת"ת להמשיך ולהעסיקו גם בשנת הלימודים הבאה,
מכיון שאחר את המועד הקבוע בחוק שהואסוף חודשמאי.
א' מודה שנתקבלתחילה לתקופתנסיון ,אלא שלדבריוהיה מדובר"עדחנוכה" ,ואחרי חנוכה
אמרלו המנהלשהנסיוןעלהיפה.ג'וד' משיבים בשם הת"ת שנתקבל לתקופתנסיון של"חצי
שנה" ,וגם בחודש שבט נאמרלו שמפסיקלעבוד שם כמורה.
לדבריג' וד' לא נכתב לו מכתב פיטורין מכיון שגם בכניסתו לעבודה לא נכתב אתו חוזה
בכתב,ועלנסיון בעבודה שלאהצליחאין צורך לכתוב מכתבפיטורין .לטענתם ,כךנוהגים גם
תתי"ם אחרים ,במיוחד שמשכורתו לא היתה רשמית ,והם מצרפים מכתבים מכמה תתי"ם
המאשרים אתהדברים ,וכך התבררלביתהדין ממקורותנוספים .לעומתם ,טועןא' שנאמרלו
שיי כמהמנהליתתי"םכי אצלם מפטריםמורים רקע"י מכתב .אךלא נתפרש בדבריהם אם כך
נוהגיםגםלגביפיטוריןמנסיון ואם כךנוהניםלגבימישאין משכורתוריתמית.
א'טוען שמשכורתוהיתה בסך  12008לחודש נטו עבור  5שעות עבודהביום .הוא תובע תוספת
עבור חצי שעה שהוסיף לעבודה כליום כמשגיח בתפילה ,אבל לא קבעו לו על כך תוספת
שכר.
לצורך חישובהפיצוייםשלו ,תובעא'לגלם את הסכום ששולםלועם כלהמרכיבים של השכר
כפי שדורש החוק.נ'וד'מאויבים שהמנהג בתלמודי תורה דוגמת הת"ת שלהם לשלם משכורת

רכ

פסקידין-ירושלים

כמוסכם ,אך לא מרכיבים נוספים שנוהגים במערכת הכללית של מופרד החינוך .לטענתם,
אילוהיו משלמים את כלמרכיבי השכרהנוספים למשכורת לאהיויכולים להמשיךולהתקיים.
עוד הם טוענים שהם מוסיפים לעובדים "משכורת  "13המתחלקתפעמיים בשנה ,וזה במקום
תשלוםפיצויים,וכי דברזההיהידועגםלתובע .למרות כלטענותיהם ,מסכימה הנהלת הת"ת
לשלם לתובע עבור חמשה חדשים מאז שפוטר ועד סוף השנה ,את הסכום אותו קבלו שאר
האברכים בכולל.

פסקדין
א .לתלמודי תורה מסוגו של המוסד הנתבע ישנם נוהגים וכלליםבענין זכויות עובדים ,שלא
בכל מקרהעולים בקנה אחד עם "מנהג המדינה"הכללי ,ולהלכה "מנהגהמדינהיי הכלליאינו
קובעלגביהם ,אלא מנהגתלמודי התורה.
ב .עובד בתקופתנסיון כשנתנולו תשלום לא רשמיאינו זוכהבזכויותעובד.
ג .בויכוח שבין התובעלבין הת"ת האם פוטר מעבודתו אחרי עבור תקופתהנסיון ,אולפני
שעברה תקופהזו ,והאםהנסיון הצליח מבחינת העובד ,או שכשל ,חובת הראיהעלהתובע.
ד .בית הדין סומך אתידיו על הסכמת הנהלת הת"ת לשלם לתובע סך של 2500$יסכום
שתלמידי הכולל במקום קבלו בחמישה חדשים האחרונים ,אותם הפסיד התובע בגלל קבלת
המשרה בת"ת בתחילת השנה) .סכוםזהישולם בתוך 30יום .והאמתוהשלו' אהבו.
וע"זבאעהייח כח תמוז תשס"א
 )-3אברהם דובלוין ,אב"ד

)-3יהושעגוייס

( )-שמואלחיים דומב

השאלותלדיון
א .עובד בתקופת נסיון ,האם יש לו זכויות של עובד רגיל ,והאם רשאים לפטרו באמצע
עבודתו.
ב .כשיש הכחשהבין העובדלבין המעבידעלזכויותיו ,עלמי חלה חובתהראיה.
ג.מהיסיבה מוצדקתלפיטורי מורה.
ד" .מנהג מדינה" שלא התקבל על סקטור מסויים במדינה ,האם למרות זאת נחשב למנהג
מדינההמחייב אתכולם.

ממונות

רכא

ה .קצץ שכרו של עובד עבור עבודה אחת ,ואחויכהעסיקו -בהסכמתו  -בעבודה נוספתבלי
קציצת שכרנוספת ,האםחייבלהוסיףלועל שכרו.

תשובה
א.כתבכבסףסקדטיסכגליוןססו"עסי'פלגסעי'סמתחילתמללכתטלמטרחתקינוקניןלססכירות,
וסגםטתחילתמלמכססויקנין,מ"מכממרתתכיוןסטיןידועכמספרטיותמסירותבכיתססו,6ע"יזה
סימיסהר6סוניס סםכסגנוןנסיוןסעכודסלמפועל .ע"כ .מפורט טעכודסלטסנסיון-אפי' obל6
פירמוטסי6לנסיון1fabSb,הדרךכעכודסכזו-אינהקניןלטכירות,וכ"טכטפירטותזועכודסלמס

נסיון.

לפיכךנר6ספטוט 60סכעס"כפירםלעובדטתקופסמסויימתיעבודלנסיון6,יןכעס"כחייכלוסכר
עכורתקופםזו,ומהממטפסלוסויכמתנם.ועי'רמ"אכתו"עסי'טלססעי'כעפ"ימרדכיכ"כסי'
תרכך :כעס"כ טמכר מלמדואמרטילך56לקרובולנסותו ohיוכלללמוד עם מנערול6הלך ,ואחר
טלמדעמואומרמינסנועדיין ,ועדמעידטל6ידעללמודעמו,הדין עס ממלמדמאחרטיודעעכטיו
מוקמינןליס6חזקסטידעככר,ונ"כענגד העדונוטלסכרו.ע"כ.מוכחס6סגיסוסו מסתחלסונמ65
טל6ידעללמד6יןכעס"כחייכלטלסלוטכר.ועי'טורכטו"תמסרט"סח"כמי'כדקודותטו"בטי65
קולט6יןלוהרגעתממכיןוגסססלכותקינןסגורותכפיוומממיטעקמומלעמודעלהמכמן,סדכרפטוט
רכלכמ"ג 06מונעיסמוסיםמזסר6יסטסקול6מת,וגסטו"בטככריטלוקכלס 06יט6יזסמטסאריך
למזורולעמוזעלסמכתן.
ועי'סויתסרסכ"6מ"6סי'תרמגט6סטכרועלמנתטיעטסמלאכתוכראוי,מותרלמלקוכח5ימזמן.
וככר כתו כמנחתי5חק מ"רסי' עה 6ותיכדכוד6יכל מורס נכנס למסמרתו 6דעת6דסכילאיית
להמנהלכענינימינוך,ו6ף 06ל 6סחנהכפירות מתמךכפירוטו,ועי'טו"עונו"כקו"חס"גגד6ל"כ
כטלכחסטלטון,ויוכל לכ6לידי הפקרות ככל ממוסד,יכוד6ימחוייכ המורס לטנותעיטתולמיטת
סמנסל.ע"כ.
ו6ףכנידוןדירן,מלטענתהמנמלנתנקםלעמודכנסיון,ונמ65טסינוראוילקמםכמורסלתלמידים,וגס
אינומוכןלקכלדרך סור6ס מסמנסל6,ין מת"תחייכלפלסלומכרסלעוכר ,וע"כאינסחייכיסלקלס
לופילויים ,ומותר לפטרו כתוך המנה61 .ף מטעס מנהג המדינה נר6סט6יןלתייכ כמקרה כזה
כפי5וייס,עי'כג"57%59 5כרךיג 1615 2ס6סמוזמןהעוכרמתוך סתנ6סממותרלמעכירלמפסיק 6ת
תודתוככלטעםמיר5ס,רם6יהמעכירלפטרו6.ל6טכיוןמהמורסמכתיםטענסזו,יםלדוןעלמי
חוכתסר6יס,ועי'לסלן.

רכב

פסקידין-ירושלים

וכנידוןדירןממעולסל6סולמהלומסכורתיסירסורסמיתb~h,תמלומיסכלתירממייסלמלוטין,נרמה
מקיןגסלמיינו6תססנסלסבתוקיסעכודסטלסיטוריןע"ימכתכדוקק.כיעלעוכרט6ינומקמלסכר
רסמי ,ונמ 65בתקופתנסיון ,ל 6חלסכללי סעכודססללו,ופיטוריו כפס כמס מנתמנס 3פה.וממ"כ
66מו"רסגרכ"יז"5ללעילכפס"דכנידוןמנסגסמדיגסכפיטוריעובדוסקסגסמוסדטלפרט"סחייכ
כוס ,טמנסגסמדינסמתייכלסודיע ככתבלמפוטרמסעכודסכזמןסקכיע ,ו6סbSפטרוקותוע"י
מכתככזמןסקכועלפימנסגממדינהחייבסמוסדלטלסלוכלממכורתו,לרכותכלססטכותכלימוס
סטתמטות ,ו6ף 06סיס סרור למלמד סמקכליס קותו רק כתורנסיון ,ו6ף  06נרמזלו םל 6עומד
כנסיון,מצירלהניחססמנסגלסלוחמכחכפיטוריןכזמןסמקוכלחלגסעלמקרסזס,עייפם,זסדוק6
כמקכלמטכוסתרסמיתם6זוכסכחוקיסעכווס6 ,כלל6כךכנידוןזסכמעולסל6קבלמכררסמי,
וכנ"ל.

ב.קיי"לדכופרסכלפטורמתם5מיןומייככסכועתסיסת.ונחלקו6מור6יסכגמ'טבועות מכומ66
ס6סגסכמטוען לסד"ס ו%נתחייכתי 16 ,דוקקכטמודסכחיוב h~hכטועןפרעתי.י"סטל6תקנו
חכמיםסכועתסיסתbSbכמיםדרר6דממונ6טטוטןפרעתי36 ,לכטטועןלהד"סוקיןדרר6דממונ,6
ל6חייכוהיטת.וי"םטתקנומסועתסיסתאפי'כקטין דרר 6דממונ .6ופסק סרמכ"סטו"נ פ"6מ"ג
ותו"עסי'פזדמייםסיסתאפי'כטלין דרר6וממונא6 .ךעי'הנמ"י מס 6ות חכטס כמהג6וניס
ור6סוניסטלסלכסאינותייכהימת6ל6כמים דרר6דממונ.6וכתככערוךהמלחןסי'פזסעי'לגמכיון
סיםפופקיס ם6ס6ין דרר 6דממונ66יןמחייכיןהיפת,אע"גדלדינ6ל6קיי"לכן06 ,נראה%י"ר
טטעכס גרועססי6 6ףאעפ"ידין6ין נמהלפסול סטענס ,עםכלזס6יןנותניןמכועסע"ז ,רכל
מסתכיטסרעועם6יןלמיינ
ועליסקצועהרקכד6יכ6דרר6וממונק.

וכניווןדירןמסנתכעכופרכעיקרסחיוכוטועןמסתוכעטרם)Sspnלעכודסכעובד,ועכודתוהיתה
למסנסיוןכשד,וכתקופתמנסיוןנמ55שינור6וילעכודס,וממילהקינוחייםכפכרו,והתובעטוען
מפוטרלחריסנתקכלכעוכרכמכר,כיוןמגססתוכעמורסטמ%תחילסנתקבללנסיוןbSh,מלטענתו
סנסיוןססתייסכחנוכס ,ופלורסחיוכיי,ומפיטוריןהיו כמסחיטים 6חרכך ,ועלכןמגיע  %מכר

ותנקיסכרכעוכדמןממנין.נר6סכהודקתוכמק5תהטענםטלהנסיוןמגרעתככוחהמלסטענס,ובכך
מקבלתטעכתוסםטלטענסרעועםטליןבי"דמחייכיןעליסהיסת.וכודאימכלעוד %מוכיחסתוכע
6תטענותיו6ין%ו5י6ממוןמןסנתכעיס.
נ6מנסכמקרס6מרכססדכרברורטסעוכדהתקבללעבודהbSb,מיםניניססויכוחעלמפיטורין ס6ס
היומו5דקיס16ל ,6שטענתכעס"כקינוחייכמטוסמסעוכדפסעכעבודתו,ולטענתסעוכדספיטורין
םלמלמד
אינסמו5דקיסמטוסםל6פסע,עי'נסריאפרסמוןחו"מסי'כ6דכנגדחזקתממוןמלכעס"כי
חזקםכיוןמלמד עס מכער כמסזמניס bS1פמע6,מרינןדכמומלפסע עדעכוזיו  %פמעגס עתם.

ממונות

רכג

ופסקמיםלפטרכיןס5דדיס.ועי'לעילכפס"ד מ65מו"ר זחלכנידון"פיטורינו"נכיטיכס" ממורס
יפיטוריןנחטכמו5י6מחכירוועליולסכיךר5יס).
סתוכעפילוי
ג.כגמ'כ"מ קט6וכ"ככ6כ 5מררכ6מקרידרדקיכמותריןועומדיןלמי.כללקדמילת6כלפסיד6
דל 6הדר כמותריןועומדיןדמי.ופרם"י ב"מ מס כמלמהלתלמידיוכטיכוט וטכסתםכיון רעלעל.
וכתום'טסוכןכמרדכיסי'50טפירטוטמכטלתלמידיומלימוד.וסרמכ"סמכירותפ"יס"זכתב6תסני
ספירוטיס:מלמדתינוקותמפסעכתינוקותול6למד 16 ,למד כטעותוכלכיו"כס6ומניןמ6"6טיתזירו
סספסדטספמידו,מםלקיןקותןכל6סתר6ס,פסןכמותריןועומזיןעדטיטתדלוכמל6כתן.וכ"ככטו"ע
סי'סומעי'ח.וכתככסמ"קכ"ממסכטססר"ן,וכ"מכנ6וניקסמהד'נינ5כרגח"כעמ' ,119טמדוכר
טסמלמדמחולסולינוקיטוכ,6וינוקיכריקיohמרכסעליססייסור6יןפכךכלוס6,כלohמרכסעל
סקטניססכחוםיס6,כזריסו6ומתרינןכיסזימנ5ומריןותלתךobמקבלמוטכ,ו5סל6ווכו'.
וכנידוןדירןטמנסלי מת"ת וס5וות סמפקמ על מת"ת וכסס רב סקסילםוספוחןטל סת"תטוענים
ןהתלמידים ,נר6סטעןכגוןזס נקמר
טסתוכעכטלכעבודתוכמתנךוגרסלבעיותחינוכיותקטותכי
מקרי דרדקי כמותריןועומדין .ומגס טל 6סוכלו עדים לטענות  to5hמ"מ6יןכיחסדין מתערכ
כטיקוליהסמלס6חר6יסעלמת"ת,וסוףסומךעליססועלסחלטותיססככל מסטנוגעלחינוךהילדיס
כת"תועלכלסמטתמעמכך.
ד .סקטורמסוייםהנוסגבעניןזכויותסעוכדיסטלו טל6לפיחוקיסמדינס ,וכלמי טמתקכל56לו
לענודסנכנסעלדעתכן ,כנרכתםכלגרותמטסחו"מח"6סי'עוטסמנסגמכלליקינוקוכם55לס.
וז"ל:ד6ף 06מנסג3תיספרטלגויסבססמסלקיןגסכל6טענס,קינוכלס,דיטלמיזלכמרמנסגטל
מקוסזסיותר ממנסגממדינה.ורטיהמגמ'כ"מריס פרק סמקכל"6ריוסףכבכלנסיגי ד%יסיכי
תיכנףל5רים.6ופריךלמלינפ"מ.ומטניד6י6יכ66ינטויסיכעיןיפססו,6ול6גמרינןמיניס .מדמע
דרקל6חריסל6גמרינןמיניה6כלסו6עלמומחוייבליחן ,ד5סגסס6יטסוסקינומחוייכליחן,מו"ל
לומרדעיןיפהסו6וקינומחוייכסיכוללחזורבוqhכקריםזס16כטיקחקרים5חרכמתמון.וקיןלומר
דסתסט6ניממוסדמןסדיןסיסקריךלתחזקכתכן,לכןכטנתןול 6קבלעליו מנסגמעיר טל6ליתן
מחוייכליתן,ד6יןלזםמוסטכסbo~,כעירזוטנסגוטל5לחלוקכתכןקינוממוייכמעיקרסדיןכלזמן
טל6היתנוסיפוךסמנסג.ולכן מטמעד6ףמנסגסל6יטזהלכדמסני~כי6יםזה6ףפסוקנגדמנסג
סמדינס .ע"כ .וכ"כ ככרכה סלמססי'יט 6ותיט51ילךכעניןפטורימלמדיס כמקוס טמנסגס לפטר
רתוךמזמןכמירקוסמנסליסנורךככך ,ס6פטרעסתיותכעניןכזהותנג'סקיים,וקיןזסככלל מתנם
ע"מהכתובכתורס.
יעמ' 72
ומןהרמויל5טטכ6ןקטעיסמתוךפס"דה"36דסגר"י6ליעזרוh"u9Sc3ונתפרמסכתתומין
ולילך)כעניןעוכרתכרמתסגניס,נכתבודכריססר6וייסלמיכתב6ףכפס"ד":orכלמימנכנסלעכוב

רכד

פסקידין=ירושלים

כרמתגניםזוידעהכמקוסעדודהזסל6טורריסהתנ6יסהמו5י6לייססקיימיסכם6רגניס.גס hS06
ידע 6תכלפרטיזכויותיו6,יןבכךמטוספינויכמנהגסק"סומקוכלכסקטורזס"" .התובעת טענה
כקיימתפסיקהפלכתיממפטכנותךזס,מויתורומלעוכרעלזכויותיוקינומועיל,ויםלילך6חרפסיקה
זו ממסתהכללדינךדמלכות6דינך.ככרניווןדברזהע"ימרכהפוסקים%61 ,קבעוטפמיקתסופט
6ינסמסווםויגף דמ%ות6דינ6מים%ולילך5חריו"" .ממי%כנידוננו ,הדגרפטוטטגס 06קיימת
פמיקסממפטית,מהטכססענודסהקיכו5ימחייבגסכנגדססכספרטי המרע6תזכויותיומלהעוכר,
6יןכזהכדילקכועדינךדמלכות"."6ז6תועוד06 :תילולןרכתגניסזולקלסלעוכריהלפיהתקןסל
ט6רעובדיסמדינס,יכיףהוכרלקרימתוסלממוסוכן*,ו6סכן6יןזסעניןרקכין6דסתחכירו6ל6
נוגעסו6נםלעניןחינוךרוחנילתורסומ5וות06 .תודקהגננתהתובעתכנידוןדירן,סריסכלהגננות
כעכרוכסווהיכקמוסגדלותסכרמסמעותיותופילוייפרימהמוגדלים,והדכרכוודאייגרוסלקריסהמל
המערכת".
ה .כשו"ת הרדכ"ז ח"6סי' ר5ג  Sha9כרכרר6וכן טחכר 6תבמעון לעטותלוטחי מלפכותושח"כ
גסתעכדכשמעוןכחמם16סטמל6כומ ,ה6סיוכלממעוןלתבועמר6וכן 6תמסרםהמלפכותמהכביד
עליו16,דלמ6יכוללומררבוכןסרינכנפולךדורונותומתנומרב16מעט,וחטבתיטנתר5יתכמכירות
6סרנתפסחתי עמך,וסתיקסכהוד6סדמיך.ושמעוןטועןס"תי טועהכדין% ,גילתיאזנך .ועוד
סתמכתיךניי
כ ו %תקפחסכרי.ועודטיםפיזרוהפסדות עלהמלאכות ההםטעטיתי עמך.והסיב
סרדכ"ז דדכר כרור56לי טפטוררטוטןכיוןםל6עכבסמעוןכתחילס וקמרל6מכרתנימס ,מסמע
דניח*6סככךמפניהתועלתהכמטךמפסוסכרוקבלכנגדשכרו,וקיןעלרקודןלסומיףמכרעלמכר.
ומהטטועןממפניהיותו טועהל6גילס 6תאזנו6,יןזו טענסלהו5י6מר6וכן,דמאילמיסרל6מפני
טעותךאפסיד6ני60 ,סהייתמגלה6תאזני,הייתימו65כמסמיעטומלאכות5לומפניהתועלתטכמטך
ממס.וכיןכךוניןכך6יןעלרכוכןלפרועסכירותיתרכיוןhSaפירםכןכתחילה.ע"כ.
ו6ףכנידוןדידןטתוכעתומפתסכרעכורססגתתוכתסילה,עכודהמל6דוברעליהכתחילה1,ל6נכללה
כהסכסהסכר ,והנתכעטועןסככךשהתובעמתפללכיחד עםהתלמידיסהו6מסךלוזמןמלמיפות
מנין 6חר ,ומעולס ל 6תבע ע"כ תוספת סכר ,ס"ז כמו מכתב סרדכ"זדכיון ~ bSהתנגד כתמילה
כטנתכקם%מגיחכתפילהכטענה ס%נסכרלזה ,משמעדניח6ליהככךמפנימתועלתמנמסךמכך,
ומכרוקבלכנגדסכרו,וקיןעלהנתבעלהוסיףמכרעלסכר.

