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נוקזנוהדיון
א' עבד כמלמד בת"ת שלב' ט שנהלפי הסכם של שכר נטו (כלומר ,שלאמענין אותו כמה
מסים ישלם ב' על משכורתו ,הוא יקבל את המשכורת נטו כפי שהובטח לו) .בחמש השנים
הראשונות שעבד לא היהלו קרן תגמולים ופנסיה ,רק לאחר  5שנים סודר לו ביטוח מנהלים
שהצטברו בו כספים למוכתא' .בסוף שנמיל האחרונה התפטרא' מעבודתו והתקבל לעבודה
בת"ת אחר.טועןא' שהתפטר בגלל "הרעתתנאי עבודה" משוםשביפגע בשכרוע"י שהפסיק
לו את משכורת ( 13ורק לקראת ההתפטרות שלא' הסכים להחזירה בתשלומים וטרם שילםלו
מחצית ממגה) ,וכן שילם מתוך שכרו את מס הבריאות ,כאשר במשך כל השנים עד לשנה
האחרונה שילם ב' את המס מבלי להפחית לא' משכרו הקבוע .כשהתפטר ,הורה ב' לביטוח
המנהלים להחזירלו את כל הכסף שהצטבר לטובתא' ,והעבירם לעמותה של הת"ת ,ולטענתו,
משום שהביטוח היה מיועד רק למקרה שהעובד יפוטרע"י ההנהלהויגיעו לו כספיפיצויים,
אבל לא כשיתפטר מרצונו ולא יגיעו לו כספי פיצויים .א' טוען שההתפטרות שלו דינה
כפיטורין בגלל שההתפטרות היתה בגלל הרעתתנאי עבודה ,ולכןמגיעלו גם הכסף שהצטבר
בביטוחהמנהלים,ועוד הוא תובעפיצוייםעבור חמש השנים הראשונות לעבודתו (שעליהם לא
הפרשו כספים לקרן המנהלים),ופז משכורת עבור חודש אב של החופש.
ב' מכחיש שהיתה הרעה בתנאי העבודה שלא' ,מכיון שהודיע לא' בתחילת השנה שבגלל
מיעוט התלמידים ומיעוט התקציבים לאיוכל לשלם לו את משכורת  ,13וא' הסכים בשתיקה.
מה גם שבסופו של דבר הסכים לשלם לו משכורת  13בתשלומים .והורדת מס הבריאות
ממשכורתו שלא' מסתכמת בכמה עשרות ש"ח בלבד ,וסכום כזה אי אפשר לקרוא "הרעת
תנאי עבודה" .ב' מוסיף שבהתפטרותו של א' לטובת ת"ת מתחרה וכן בהוצאת הילד שלו
מהת"ת נגרם נזק לת"ת שלו ,ולכן לאמגיעיםלופיצויים ,וגם לאמגיעלו את הכסף שהצטבר
בביטוח המנהלים ,שהיה כולו מכספי המוסד ולא היה בו חלק מכספי העובד ,שהרי א' קבל
תמיד את הכסף נטו שהובטחלו ,ולאעניין אותו ההפרשות עבור משכורתו שהיו על חשבון
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פסקידין-ירושלים

ב

המוסד .ומ"מ הוא מוכן לתת לו את הכסף שהצטבר בקופת התגמולים שלו אך לא בקופת
הפיצריים.

פסקדין
ב' חייב לשלם לא' את משכורת חודש אב שהםימי החופשה השנתית המגיעים לא' ,וכן את
הכסף שהצטבר בקופת התגמולים .שאר התביעות נדחות.
 )-1אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכיאייכלר

( )-מרדכי אהרןהייזלר

השאלותלדיון
א .גדר "הרעתתנאי עבודה".
ב .חלוקים הצדדים אםהיופיטורים או התפטרות ,עלמי חובת ההוכחה.
ג .כסף שהצטבר בביטוח מנהלים ע"ש העובד ,האם זכאי העבד לקבלו גם כשאינו זכאי

לפיצוייפיטורין.

ד .פגע העובד באינטרסים של המעביד ,האם זכאי לקבל לרשותו את מה שנצבר על שמו

בביטוח מנהלים.

הנשובה
םלבדוקמסומגסגסמדיגסככתפטרות
א.מכיוןסמ31תתעלוספי15ייפיטוריןמקורהכמגסגהמדיגה,י
כגלל מרעתתגליעבודה:למוןמזקפי15ייפיטוריםסעיף" :)6111מתפטרעובד ממסת סרעסמומסית
כתג"יהעכודס 1",ממתתנסיכות"מרותטכימסיעכודהלנכי"ותוכעובדמכהן"י
ןלדרוסממגוכי
תמהתפטרותלעניןמוקזהכפיטוריסיי.
ימסיךכעבודתו,רו"יס"
נדיגיסעכידה החסתו כהרעתתגסיענידהמי נסכלמפיטריסחו)ריסוגסגיסגתסלוסמסכירתו;
תסלוסתוספתיוקרכמסךתקופםנרוכס,וכןהתחמסמסכרסעכודה",פיל
ו ספחתםחדפולמיתודכ"ע
נה.)3-257.ועי' פס"דירוסליסכרךגעמי ק15סגוגס הסכר ה6 51חד התטיססיסודייסוהעיקריים
סכימסימעכירועוכר ,וספחתה מסכרהי 'S1b6סהרעסהמומסיתביותרסלתטיס 6לס ,ומסגעסה
הדגרעפ"יסורעסמדנדדיתמטעםסמעכיד6יןלדרום מהעובדכיימסיךכעבודתווועי'פד'ירכרך

"י

דעת  -מכללת הרצוג * www.daat.ac.il

טזעמי bSc200הכריעוכזה).
כנידון )ס מד31ר על הפחתה מסכר הע13דה,דהיינו הפמתה כתסלוס ממכורת 13וכן הפחתת מס
כריקותממטכורתהגטומלהעומד6.סכיקטהלהכריע13ה53ורהברורהם6כןהפמוטהצמידהמועטה
כזו גחם3ת הרעהמומסיתכתנאי העמדהסל,'6עחידועעלמנהגלסלםפי15ייס כמקרהכוס.
ב.קיי"לדהמ51י6ממכירועליוהראיה ,שמקרהמחלוקיםה5דדיס Dhהיתהזו התפטרות 16פיטורים,
מוכת ההוכחההי6עלהמ51י,6דהיינועלהעוכר.
ומלכד ,nhrהעוכרה טהעוכד התפטרקמרימהיתהלו הלעת עכורהמילופית,ומיד כמהתפטר תתם
חווה עם מקוס ע3ודס"חר 1) ,כמלע5מה מהווה ק5תראיהמהיתהזו התפטרות(ולהגדיל ,כך הו6
יעבודה" פרק 2עמ' 10ופרק 3עמי.)6
כדיגיהס,ר"ה:דכ"ע גת"1,3-266סיוסיחס

"ף

ג)ob .כ6י ההכדתספיהתגמוליםהגוכעיסמתם%מימעבידו~יטוממגהליס על ס6ין העוכד
טמפסקו 60ס
זכאילפיסייפיטוריןכגוןסעכדפחותממגה ,עלכךד3רצמוק,ונמלקו3וכדיגיהם,י
ככיסותהמנהליסה5טכרוסכומים מעכרלדמיהפי15ייס-חי%היומגיעים %פי15ייס-זכאי העוכד
לקכ6 5ת"ותוהפרם,חךל6חתכולו,וכל nhfכהעדר המכסמפורםכיןהעוכדלמעכירובוהסכימו
ה5דדיס על הסדר"חר (דכ"ענה,)2-18.וים מפסקו טגטל ההוכמהמהיהקיים הסכסכין ה5דדיס
ססמעכידרמחי לממררלידי העומד 6תהפרכותיולקרן המתלמות ,מוטלעלהמעביד ,וכהעדר
לס
הסכמה מפורטתמי
"וחררו גסהכמפיס סהופרמוע"י סמעכידלזכות העוכד ,חף חסימסי העבודה
יסתיימו עקב התפטרות(ד3ייעטי.3-35וראה":זכויותעו3דיס כקופותגמל" עמ' 97טילךet'D"l ,
יעבודה" פרק 20עמ' .)9
יחס
בנידוןדידן '30ככרעמהמעמהוממרר 6תהכסףמה5טכר33יטומהמנהליסטהיהלטובת,'6גרילה
סים להסתפק טפסרהמדכרגועליהלעניןמ1כהפי15ייס31 ,כךלדחות סתכיעהמפיטותהמגהליס,
מהגסט'6ל 6תבע 6ל6 6ת הכסף סה5ט3ר עלחם13נ,1וכ'הסידמל6היהכזהכסף,כיוןהח' קבל
ממכורתגטו ק13עה,וכלהכסףהיהמהמעביד61 ,תזהגס hSתובע.
ד .ר6ה"סיוםיחסיעכודה" סם.שנידוןדידןטען המנהל מהמלמד
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6 sltnSתnrrnoככספיכיטומהמגהליססג5כרועייםהמלמד1 ,כמ613רמס.
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