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p'fiממונות מס' -1586שע

נושאהדיון
גב' א' עבדה בעתון ב' כפקידה לקבלת מודעות פרסום ,ושכרה נקבע לפי שעות העבודה,
כאשר שעות העבודההן משעד  8.15בבוקר עד  15.45אחה"צ .כעבורחצי שנה קבלה הודעת
פיטורין .מנהל העתון טוען שהפיטוריןהיו בגללאיחוריההתמידיים לעבודה ,ולאחר שנקראה
לשיחה אצל המנהלוהוזהרהעלכך .המנהלמציגדפי מחשב של שעות העבודה ,ובמעט בכל
הימיםהגיעהא' באיחורלעבודה.סיבהנוספתלפיטורין:יציאה מהעבודה בתוךשעות העכורה
שלא ברשות מנהלהעתון ,וללא החתמת כרטיס ביציאהובכניסה חזרה.
גב' א' תובעת לבטל את הפיטורין מפני שהיו בתקופת הריונה ,ולפי החוקפיטורין כאלואין
להם תוקף בלי אישור שר התמנת ,אישור שמשרד התמנת סרב לתת לעתון למרות מכתב
בקשה שהגיש בענין .ומכיון שכך ,יש להוסיף לחדשי עבודתה את החדשים הנוספים שאי
אפשרהיה לפטרה מהעבודה ,ובתוספת חודש הודעה מראשופדיוןימי חופשה מצטברים לה
 12חדשיעבודה ,שעליהםזכאית לקבלפיצוייפיטורין ,וכןהיא תובעת אתהפיצוי הקבוע בחוק
עלפיטורין כאלו (מנהלהעתוןמגיב שבכתב התביעה שהגישהלביתהדין נכתב שהתביעההיא
20.000שייח בערך ,ולפי חשבונה כעתהיא תובעת עשרתמונים .גב'א' משיבה שהיא כתבה
רק "בערך").
משיבה
על טענתהאיחוריםוהיציאה מהעבודה
א' שעובדתבהריוןזכאית ל 40-שעות העדרות
מהעבודה לצורך פיקוח רפואי ,וחוץ מזה עברהלפני כן תאונת דרכים שבגלל זה סבלה ולא
יכלה להקדים לעבודה ,והכל נעשהבידיעת המנהל במשרד שהיה אחראיעל העבודה שלה.
מנהלהעתון משיב שהנהלת העתון לאידעה מההריון של העובדת בזמן קבלתה לעבודה (גב'
א' משיבה שגם היא עצמה לא ידעה על כך) ,וגם לא על התאונה שעברה ,והרשות להעדרות
היתה צריכהלהינתן מההנהלה ולא מהעובד שהיה אחראיעליה ,וחוץ מזה טענהזו לא נטענה
בשיחת האזהרה שלה שקדמהלפיטורין .הואטוען שאמנםלפי החוקאין לפטר עובדת בהריון

ב
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;

אלא א"כ סיבת הפיטוריןהיא מסיבה מוצדקת אחרת ,שאזיש להגיש בקשה לשר התמיתכדי
שיאשר אתהפיטורין ,אלא שרוב הבקשות המוגשות לתמ"תלאישור נדחות בשלבראשון,ויש
להגישעליהן ערעור משפטי ,ולכסוף הן מאושרות .כמקרהזה ,במקום לערער משפטית על
הדחיה הראשונית ,העדיףהעתון לערער בביתהדין(כסיכומיםטוען ב"כהעתון שההנהלה לא
ידעה באותוזמן מהחוקשאי אפשר לקבלאישורלמפרע,וטועןעוד שחוקזהאינומחייב מד"ת
מכמה טעמים שפירס).
על הטענה של חובת ההודעה מראש על הפיטורין חודשימיםלפני כניסת הפיטורין לתוקף,
משיב מנהל העתון שהגישלא' את מכתבהפיטורין חודשלפניהלידה ,ולמרות זאת שילם לה
שכרעדהלידהלפי בקשה של העובדת ובעלהכדי שלא להפסיד את קיצבת הלידה שלהב"ל,
ובזה היתה מחילה מצידם עלענין הפיטורין (בסיכומים טוען ב"כ העתון שהעתון הציע לה
להחזיר אותה לעבודה אךהיא סרבה) ,וחוץ מזה קדם למכתב הפיטורין שיחת אזהרה כחודש
וחצילפני המכתב ,וזה נחשב להודעה מוקדמת.
עבודתה
מנהל העתון תובע בתביעה נגדית את גב' א' על גרימת הפסדים בגלל צורת
בסך
עשרותאלפי ש"ח.

פסקדין
התביעות ההדדיות נדחרת.

( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-דודיהושעקניג

( 1-שמואליגר

השאלותלדיון
א .זמןנסיון בתחילת עבודה.
ב.פיטורי עובד המאחר לעבודה כמעט בקביעות.
ג.פיטורי עובדתבהריון.
ד .אזהרהלפיטורין האם הם כהודעתפיטורין.
ה .כתב התובע בכתבהתביעה שהגישלנתבע שתובע כ20.000-ש"ח,ובדיוןעצמו תבע עשרת
מונים ,ואמר שלא חישב הכלבזמן שכתב את כתב התביעה.
 .1תביעה נגדית של המעביד על הפסדים שנגרמו לו כתוצאה מאיחורי העובדת וצורת
עבודתה.
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א.כ"3נכסףסקדטיסכגליוןססו"עסי'טלגמעייסטתמילתמל6כסטלמחרתת"יג
וקניןלסמכירות,
ומגס"תחילתמללכההויקגין,מ"מ3מטרתמכיון1'hcידועכמהפרטיותסטירותכפיתססו,6ע"יזה
סימיססר6טוגיס מסכמגגוןנסיוןסעכודסלהפועל.ע"כ .מפורם טע3ודהלטסגסיון6 "Dh -סל6
פירסוטסים 6 ,It'D)Sל6טז1הדרך 3ע13דהכ)- 1ליגהקגיןלסכירותIC~tDC) ,טז1ענודסלטס
וכ""

נסיון.ן

ועי' hrrniכתו"עסי' טלססעי' 3עפ"ימרדכי "3כסי'תרכ"3 :עס"3טטכר מלמד וקמרסילד 56ל
קר'131לגסותו 6סיוכלללמוד עםמגער סלך61 ,מרטלמדעמו"ומרטינסגועדיין,ועדמעיד"ל6
סטידעככר,ונטבענגדסעד
ל"יודעעכבריומוקמיגן(יה"מיק
יןעללמודעמו,סןיןעסהמלמדמקמר1ט
ונוטליכרו
.ע"כ.מוכחט6סניסוהומהתמלסוגמ65סל6ידעללמד'6ןכעס"כחייםלטלס %סכר.ועי'
עודנטוייתמסרם"סח"3סי'כדקודותטו"מטי65קולטליןלוסרגסתמסכיןוגסססלכותקינןסגורות
דפיו,מטמיטעלמו מלעמודעלממכמן ,הדהרפטוטרכל כסא Ohמונעיםמוסיםמזסרסיסמהקול
ט חטםקריךלהזורולעמודעלסמכחן.
6מת,וגססו"כמכנריטלוקבלה Dbי
ועי' טחתסרטכ"6מ"6סי' תרמגט6ססכbרtו~rעלמגתטיעטסמללכתוכר6וי ,מותרלסלקו3ח5יסומן.
וככר'כתב כמגחתי5חק מ"דסי' עס 6ותי3ד3וד6יכל מורס נכנס למטמרתו hn~lbדסכי%יית
לסמגהל3עגיגיחינוך61 ,ף6ס  %מתנהפפירוס סתמךכפירוטו,ועייטו"עוט"כ"16מסי'גגד6לייכ
3טל כח סטלטון,ויוכל 6%לידי מפקרות 3כל ממוסד ,ו3וד6ימחויים המורסלסגותטיסתולפיטת
המגמל.ע"כ.
3גידוןדירן סתחילס סע1כדת לעבוד בעתוןכיוס  12.1.09כמסעתון עלמו סיס 3ט%יו סר6טוגיס
ו3תקוקתסרקה,מסתכרטהמדטיסהר6מוניססלהע3ודסגמט3יסלמקופחגסיון,וכיוןטכעכור6ר3עס
תדפיס)ימן 16תס מנהלהעתוןוהזמיר 6ותס סל6תמטיך לסחר 3ע3ודס,וסיכם "onhלסמטיך 6ת
מעסקתהלתקופתגסיוןנוספתכדילבדוק6תעמידתםכלחותס)מגיס"(מתוךפרוטוקולטסוגט,(ptnS
%מענידטס
מסתברכתקופתמנסיןיקלסמתירךעורמרטיימנוספים סוס%ססנסין
י
יסמת3ססותעל
סן
יו
לת
טע
כס
יותר.ומכיוןסלפיההלעסכתקופתנסיון6יןלעוכרזכויותע3ודס,תביעותיהנמ
מנסגסמדינסכזכויותעו3דיס,נדחות.
ב.עי'טו"תחותיקירסי'קוטפעמיסרכות 163לפניולדין כמס"סומטרת,וכעסיי 3תסע 6ת הממרת
מטוס ס'6מרלכוץתוך1nfeיום6ויומיים,ולפעמיםהיםמוגג  ,Dlth 16כת 3סתותיקיר":מימיל6
פסקתיוין3יניסס ,רקטרמתי מ6דעדטמ"5תיפטרד3ר.

טיז

פסקידין-ירושלים

ד

ג.דין )ס גת3חר כפס"דירוטליסכרךיח עמ' קערהילך:מכיוןט)כויותסע31דיסוהעכודסעלפי
ססלכס מס כמגסגהמדינם,ומכיוןסמגהגהמדינה

טל 6לפטר  othעוכרת כתקופתסריוגס 061

",כפיh5~rלסלן,ס"הלס"ס.
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מחוקעבודתנטיס ,הגמלתפיטורים(תיקוןסתס"ן ,התסג"מ ,סתט"ס(hrrecn~ ,סעיף,)"(9נחמר:לח
יפטרמעכירע31דתטסיך3סריוןוטרסי5חסלמופטתלידסhih,כהיתרמ6תסרסע13דסוהרומס,ולח
יתיר מסרפיטוריס כקמורohספיטוריססס ,לדעתו ,כקטרלמריון .ורקסמטפסיהפועליםגספמיס
עמ' Dht59פיטרהמעביד"
תסע31דת3תקופס,11ספיטוריןתיגסכריתוקף,וסוףמייכלטלסלה6ת
.
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"דינ
עמ'  1085מערס  ,53מ3י6פס"ד201.62h"wכיפיטורי עוכדת 3nhin)oסריון6יגסתופסיסכין
טסמעכידידעעלסריונהוציןלחידע,ומליין%ג".75.595
,lrrntno
העובר על סמוק ומפטר ע31דת כססי6כמריון ,קובעסעיף  14למוק,עונייןומינייניי
סתטס"ס)(ח) ,נקמר:מעכיד סעסס 6מתמ"לכ)3( ...ענר על הור16תסעיף ,9דינו -הקנס סק13ע
נסעיף )3()6(61למוקסעונטין,התטל")6,ומחסרמודר6מד6,וסגיסעוגטיסכלחד(דיגיעכודה,טס
עמי .)348
שפיטוריןסגעסו3גיטדלמוק,ס,י
טלעומדתבתיספסרויותלתבוע.6.לכיפתof~nסעכודס ,כקמר
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ממטךימסי ע31דמעבידכחיקלח פיטורין
פי15ייסעל~)Orטנגרסלס31 ,דרךכללחין
16כפיס"
תחו)ס סע13דה(רקס":דיגיע13דס"3,ןיטרללעמ' 678ולילך).
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הפיטורין למפרע-חילוסיו6לו
ק
ו
מ
כ
ק
ר
פיטוריןללררי  b~h-מיוםמתןססיתר,וכרר ע3רמועדספיטוריןהמוקדמים.ר6סעלכך
בסעיף 9כלמוקעבודתנטיס(תיקון סתסס"ד(:)3המליטסרסתעסיסוממסחרוסתעסוקס לתתהיתר
לפיסעיף (hlsסעיף,59ל
,ינתןססימרלגדיסתסופסטסדמסליסמתןססחלטס33סססלסיגר,
161לסרטבי הו 6לתת חת ססיתר למועד סקודסליוס מתן ססמלטה  ehהתקיים מחמור כבתת
מספסקחות()1עד(,)5וכקמורכסן,לפימענין)1( :סמע3ידמוכיחכיל6ידעול6סיסעליולדעתכיוס
הפיטוריסוכו' ססע31דת3סריוןוכוי)2( .סמעכידסוכימכיסתקיימונסיכותממורותוכוי.
וכנידוןדידןמסיכתהפיטוריןהיחסחימוריססתמידייס טל העכוזת לעכוזהוב"רכגללוסגירמו
ספסדיסלעתון,יט%וןס"
סוסנכלל'יגסי3ותמממירות"סכרסתמיתיכוללחסראפילולמפרע 6ת
ספיטורין,נר6ססחימסוססח 6ירי,6וכמוטכת3ממותיקירמנ"ל16ת6,3ךכ3רגת63רלעיל6ות
לכ
'6סככןים 6%ות 6תסמדטיס
ןלס)כויותעוכדיס.
"קדמולפיטוריןכמדצינסיון,וע"כהי
ק
ו
מ
ס
ת
6
וידידימדיין סגר"טיגרטליט""סר6גי לצון מעגיןפיטורי עומדתכסריגןססו 6דוקהלמי
סע3דהח5ל16ת1מעכידמעלטסהמדפיס.
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'ממווכמו"תסרסhrrn6"3
ד.עי'פס"דירומליסכרךי3עמיקע6לעניןפיטוריןמע"פ:ממרדכי"3מסי
סי' תתעב "031ךסי'מצג ס"ק  rrnס3י 16תס31ת מסר"ס ורפוס פר6גסי' עז) :וסטחלת על מלמד
ימפןכך,וגתר5ס ממלמדוסורהזר3ו 3עס"כורקסלעכרו
טסתמיל((מי"61לכעס"כלךמעמדיחיג
ירולסללמד(ךיותר,גראס נממלשיעבודוכשמירס3עלמ,6
וממלמדהמרמהלתליסמיע3ודוחיג
"למ,5ס"סכנידוןזסדמדמיפועל
לע
ד3
ורסיסמעכדעברידהמרו3קדוטיןטז6דלח5'rhלגפטיסכהמירם
לע"ע p"P1דצ"מי.6ע"כ1ועי'סו"תסרד"3זת"חסי'פת"101תמסרי"טיו"דסי'נטסמסר"ספסקכן
דוקהבמלמדדס"לדמוי ד3רסחכד,ולח3כלפועל"03Ssb,ךמס כת 3דס"ס 3כל.(SDIDוכ"כ3טו'ית
3גימין 3hrסי' רכס .וכתבכטו"ת מסרטד"ס מו"מסי'קיטדדוקח D"USחיגומועיל ,אכל 3כתי3ס
מסני.ועי'תוס'כ"מ5ט6ד"סדלה,ויבמותע 3ד"סחלמה,לעניןע"ע דר3טמתלעלגרעונו3עלפס
6יןגרעונומתילכיוןדגופוקנוילולעניןזסטהריךגטטתרור61יןי651כשמירס3עלמ.6
 D)nhסרד)"3מסמולקעלסמסר"סוס"לדחפי%כמלמדוהפילולדעתסחומריסדסוי ד3רסח3דah ,
ם3ו
שכרולעלמו)S"htיל) ,כס3ע5מווטוב ימיללכופוול6לסכורעליו,וכיםפועלדעלמחtS'Dhי
ט3ועסebש"ל)ילסויכחילוגסוסמזמן.וכןדעתסם"ךמס,וכנסיגסי'מלרסגרייסעי'ט כדעתרי"ו
מימריסגכ"טסוףמ"ד.ופסק סרמ"Prtin~ 6סי'"לג  "DDח דמלמד~S"h
לךמעמדיוגתר5ס
סr
יn
מp
טע3ודום(נערs ,
ו3~rט6ר פגע("6ohל
סמלמד,יוכל 3עס"3להזור3וולעכרו,ד6יגויכולשממול
בפגיטניס(ךמעמדיפטור3לחממילם,וי"א "6Dhלדרךכעסטחינופטור.וכתכסטיךדכפגי"ניס
ל6ו hShhpt1ס"ס ""Dhלכךמינו(סיגוומודםבכךסויממילס,י(6איכרימסדי6ל6לטיקר,6ועיי
גתס"מס"ק'מד3מלמדאפילו3כתי3ס %מסגי.
ועי' פס"דירומליסמסטח)סרסלפיטוריןנעמידטג6מרולעונדכמימתהסרס,שינסהמוכסכפיטורין
כפועל,וח"כnth)rהעודדתלסכרעצורמודרסודעסמרקס.
ה.נגמ'כ"כל1:66סיכ6ד5יסתעימילי5יכר5יול1DW5למס"סו6טועןעכסיוככי"י.רטשיסן,ו6ת6
ל3י וטען ,דחוזרוטוען מ"טעמיד6יגיט דל6מגליטעגתיס6לחלכידיג ןטל6ילמדממןמי
מכגגדדי
"םסי'יגp"Dח:כתב
"יתןל3ומתמילסקורסטיכ1ח1לכי"דלסטיבעליסס.ר""3ס].וכתרסתומי
ו
גו
להתושעלומר
ס3חרמ3עכמו"תסי'נדehהנתשעטועןל66לךעמךלדיןעדטתודיעגיתכיעתךףיכי
לול66גלסטענותי6להכבי"ד,וממכיססר33עלט3ויייhrrnסי',Anpה3לסרבסטיךלעילסי'יp"D6
החולק ,וגראסדעכ"פהריך %מר  %מס טתו3עממנו מנסהו ,otnhnדיטעון16ליאפלסלוומסלי
)ילותחדכיזינק,אכלohחומרלו כמסוכמסתוצעוסגת3עמטישסודיעגיחיךומסחניחייבלך,מחין
מסתעף סהו3וכד' ,כוסגרטהדקדקודגרי ס63ר מ3עדחינואריך לכרהלבע"דקודס %1613י"ר דל6
ילמודלסטיב n)puסקרורמיהוכו',ע"כ.
לפי") ohכת3סתו3ע3כתכסת3יעס 20.000ס"הbsr"Dנקמר מגלי6יגיטטעגתיס6ל%6ידיגך,

יינו

ל"

1

פסקידין-ירושלים

61יגו מדרותובעעטרתמגיס ממסטכת.3

וסנה פסק3טו"עסי' פ:6'tDD 6חמרלמרירומגסליכידך"6,לכפניעריסהן ,לממר"6לתנהולי
והשיבמשטססייחי3ךגולמן.וגתכסס"ך ;6p"Dר6סדס"סריכוללטעוןטעיתיכסודקתי,וכן מדמע

מדברי ס3על מתרומות סער מ 3ה")סי'  ,3והטור וסממ3ר לקמןמעי' כמ DAt ,גר6ס דכ"ט סו6
דטעיתיעדיף ממטטס a~Dht ,דלקמןסעי' בג  p"Dס כתבתידגיגונחמן (ומרטעיתי hShשמיגו
דפרעתי,היינו כסודם onh3עדיכעינן דגם מטטסחיגויכו( לטעון ,מסה"כ סכ 6דג6מן 3מימ
דמטטס,ועודדטעגתטעיתיעדיףממטטה.ע"כ.ותוסיף3נתהיימ6p"Dד3מקוסד6יגססודקהגמורה
סיכוללטעון משטס ,לכך טענת ל 6דקדקתי3מ"13גיעדיף מטענת ססט6ה36 ,ל כסמודס כסוד6ס
גמורםסטינויכוללומרעליה מסטםמדקדק3תס13נ.1ועי'תומיסטטעיתיסיחטעגסגרועסוחינונחמן

כסhihצמיגו.
כנידוןדירןנרססטחיגסיכולהלטעוןעלמכוססתכיעסשכרכס 3כת3הת3יעס,מטטססייתי,כיוןטזס
מסמך כת 31סמגיסס"ת3ע Dh ,כך גרפס ~OUOהיגסיכעס (טעון ( 6זקדקתי 3מט3וגי וכעת
שדקדקתימ65תיסהת3יעסגזולסעטרתמוגיס.
.1עי'פס"דירוטליסכרךכעמ'ריחסמכיוןpr)~eלמקום סע13דס מממתשימוריסעוכדמיגוברור,
סמיזסיודע113דחותטסקוניסמסיולמוריסלסכנםלעסקכחותןמעותסיו6כןקונים~סוף16י"51יס
כלעומתסכלו,ע"כ6יןלמיילחתסעו3דעלכךבחיגוhShכגרמך.

אברהםדובלוין.

ב

מט"כ1"Shoט(יט"nths6סטלדעתסטיךבסי'יחס"ק6יימטרגילויטענםסחיןלמורממנם",גי

כעניותיל6סרגתיכן כדעתסטיך,ויוהרמפורטמטויתמכס5כיסי' קמטסכלכוונתמסייךh'oטלין
הנתבעמייכלהיענותלהביעהסלהפורטה31,לסוןסס"ך"הגדלימתהילה מהתרססלדוןעמי,כיקולי
להרי ט6דע תקיעתך 6עסס כר15גך ול6136 6למתדיין עמך כלל")1 ,סחינו דומם (ניד"ד ספירט
כתקיעתו 20.000ס"מ,וסגת3עלחרקסלחהמכיסלעטותרקוןהתובע %6חדר363 63טעגותנגדיות.
31כללגרוןסטייך 1ס63ר"3עסו6רקלעניןהיותהגת3עלעגותלס)מגסס3סל6פורטמסותסתכיעה,
36ל6ין כדעת סט"ך הכרחלומרטתכיעס ככס פורט ססכוסתימטככעין סוד6סטליןעודמיוכיס
מיותרים,וכפרטטסו 6רקמסמךמקדמי,וגסמהוסיףעליו"צערך".
וממ"כסחכ"דסליט"6מססוייע "DSכחסעי' טיטלתתלמסמךסתכיעסעלסך 20.000ס"מדיןס(
ן 5מר 3זס מטטס ,נרפס דגסזסחיגו ,דבלעניןסי' כ hto 6רק
סוד6ס סטןכ6ן עודתביעותוטי
לכ6ן הדרכך,
3הוד6ה  ohscכמענהליכודיילויטלדוןחסיטעלים לפטרות מורס6ול"",כ
םלו
סעו3דתהי 6סת31עתול 6סנת3עת,וסתילוק מ13רר61.פי(ו 06נחמר שמסמךסתכיעסלבי"די
ו  hShעל מס טסה חמורלסעיד,והיינו עלכיווןוחופי 6 ,o~tsnoך ל6על
תוקףטלסטר מ"מ"ינ

"

ממונות

ז

ססכומיס",13וככר כמספעמיםסנמס5ךמדיוןגופוסתגלועוכדותמדעות"ס1ליד1תביעותמדמות
וקכלגותומןכמו"מן.

דודיהושעקניג.

