ממונות

א

ביתדיןירושלים

~ים משעתולבידורי~חשין
החלפתעבודהומקוםעבודהליולדת
תיק ממונות מס' 3זזנ-עא

,מהו'כנ תמוז)

נושאהדיון
גב'א' עבדה כמנהלת מכירות בחנות שלב' .כשיצאה א' לחופשת לידה סגר ב' את החנות
בגללבעיותתקציב ,והדברנודעלא'לפני תום חופשתהלידהשלה.ב'הציעלה עבודה אחרת
אצלו במקום אחר ,וא' לא הסכימה .הצדדים חלוקים ביניהם איזו עבודה הציעלה ,ב' טוען
שהציע לה כמה עבודותוביניהן -כךלפי זכרונו  -גם עבודת מזכירה במפעל הסד שיש לו
במקוםאחר,וא' מכחישה בטענתברי שלאהציעלה עבודתמזכירות-שאילוכןהיתה מקבלת
זאת ברצון  -כי אם מוכרת עלונים בדוכן פתוח בתחנה המרכזית ,או לעבוד כמשכנעת
ישתיעבודות אלוהיא דחתה ,הראשונה משום חוסרצניעות ,והשגיה משום פחיתות
בטלפוןי
ועבודהשאינה מתאימהלה ,ומקרה כזהגם אצל עובדרגיל נחשב הדבר להרעתתנאיעבודה,
וגםאילו התפטרה מעצמה היה לזהדין שלפיטורים ,ק"ו ביולדת שמתחשבים במצבה יותר.
זאתועוד ,היא לא הודיעה על פיטורים ,אלא שמקום העבודה שלה נסגר ,וזה כפיטורים .ב'
אינומבין אתסירובה שלא' לעבודותאלו.
משסירבהא'להיענות להצעות העבודההחילופיותשילם להב'פיצוייפיטורין בתשלומים.א'
תובעת מכתבפיטוריןובז תשלום משכורתעבור 60יום שלאחרתום חופשתהלידה ,כמתחייב
 לטענתה -עפ"י חוק עבודת נשים ,וכן עוד תביעות שכר שלא שולמו לה לטענתה במשךהשנים.
ב' טוען שלא פיטר אותה אלא היא התפטרה מעצמה בכך שלא הסכימה לעבוד בעבודות
אחרות שהציע לה ,ולכן לא יכתוב לה מכתבפיטורין ,אך מוכן לכתוב שהעובדת התפטרה
וקבלהפיצוייפיטורים .כמוכן לא ישלם לה עבור 60יוםנוספים .על תביעות השכר הנוספות
משיבב' שחישוב השכר נעשה כחוקע"י מנה"ח.
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פסקידין-ירושלים

פסקדין
דינה שלא' כמפוטרתע"יב',ועלב' להולם לה הוכר עבור 45יום מתום חופשת הלידה שלה
כחוק ,ולכתוב לה מכתבפיטורין.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדפיאייכלר

( )-מרדכי אהרןהייזלר

השאלותלדיון
העברת עובד לעבודה אחרתאו למקום עבודה אחר.

תשובה
כגמ' "3מעז":5מררכ6ס5ימ5ןד5גרלגורילעכידת5וטליסעכידת 6כפלשדיומ5,5י6יתליס
מתפירלסו ,דקססמיגסל 5מפקדלסוונותןלמססכרן
עכידת6דגיה6מיגיםיסיכלסו"6,גריוית
וכו'.וכן פסקסרמכ"ססכירותפיטס")urrtnlסי'כלסמעיי.6וכן 610כתוספתך "3מפ"זסוףמ"כ.
וכריס S"Oסם:מסוכר 6תמפועללמרוטל5'5מרלו hsעכס,לנכסל6יקמרלו3חוחרוט,למרוט
סקמרתוכו'.
כטדס11ל5יקמרלו 53ומרוס3סדסקמרת~,כסכלידסזול5יקמרלוכ5וגכסכסי
וכיקר כשוןיחזקאל מס דס6דתגי לקמןר50י כעסיה למנותו למל5כס קלס,סייגו 5hpt1יסלים
ע3ידתhASD3 5דיומח5,כלכתמילתסיוסחיגויכוללטנותולמל6כסאמרת,ד5יכ6דגימ6ליסכמל5כס
)ht~c D"Dh 1ככדהמפגיhlonרגיל 3סיותרמטסו5רגילכמל5כסמקלסממגס15מפגיסירסאמרת
(ועי'ממלוקתסר5כיידכהסטתוסרמכ"ןכספרמזכותעלסרי"ףגיטיןעדכ(דףלו5מדפיסרי"ף) 5ס
סטעסמטוסטסתמילכמחכםוזכסכסכרו15,מטוסס3עס"כסיס~ריךלסאגות,עייייט).
051ג6גסכסוכר3עכודססר5סונס 05יכוללתתלומלטכס לחרת,כגוןטטכרמלמד לשוומתס3ן,
פסקכסוית מסריס 3ר"כסי' תקמט,וטוית סרטכ"lrrn 5סי' תקט) ,ומרדכי כ"מסי'סמו,ותסוי
מיימוגילמסרקניןסי'ל,טרט'6למעמידלותלמיד 6מרסטוככמוסר6טון1ט'6ג1קטםכלימודויותר
מןסר6סון5ויומרטובממגו,וקין ממלמדיכול %מר6ין6גירולס5ל6כתלמיד )סדוקק6 ,כל5יגו
יכולליתן 6%מרססו6גרועמןסר5טון,וכסופרנותןלומשכסלכתובכוותיס 35לo~hinככידסמן
סר6טוגס ל6יעלוס ,ו6סל6מעמידלו 6מריסלסלוכלסכרו.ועי'מרדכי טססי'פנוטרכיטי61ל
מסתפק כסמסר3ללמדתלמידחמר ססו6טוככמוסר5טון 6סמפסידסכרו,עיי"ס.ורי"ו ככ"טמ"ג
יל5כלסתלמידיסטווים,ויכול%מרסר5סוןגום
פסקדגיגויכוללכוףלמלמדטילמוד5חרנמקוסננוכ
יגססני קסםממגו,מסייתיגסגסלמלמדל5חדיותרמזם,וכן nrrtt~ 510סרס5"3סמיומסות ~משן
ל

ממתות

1

מיי,6וטויתסרדhrrn1"3סי'רפס,כמגס"1"3תמסרי"קסי'קי3ענף 3כמסריס.ומרמ"חכט"1עסי'
טלססעי'6סכיךטתיהדעותומכריעכמסריס,ועיי"טכסמייעp"Dסככי"ורסממלוקת.
כנידוןדירןגסגרסממגותטל'3נגללרעיותתק5י,3והרי,סכמו מתכנו טפסקסרמ"6סיכוללתתלו
ללמדי6%מרסטיותלו,וס"הכ6ןיכולהים3ילתת '%ענודסחמרתטטווסלעדודהסר6טונסותיגס
ו פמותה ממנם,וכיון טלטעגת  '6דלעות סעכודסטסגיע לס '3היו פמותות וקטות
קטם ממגם",
מסע3ודססר6טוגס61 ,מתמסלעותסיתם כמקוס ע3ודססס1חגרוע ע3ורס ממקום סע3ודססרחטון
(כדוכןפתומ3המגסממרכזית,לעומתעדודהכתוךחנות,הכלכ3ודס 3תמלךפנימס"),לפיכךסירס
ת הע3ודס,ו'3סיסמיידלבלסלסהתכל טכרס עדתום תקופתעכודתס,
לס,כותלסרבלסמליף"
וכפיטפסקהמברייס.
6להטלטעגתכ'זכורלוסס(יעל6יעבודתמזכירותטסווסלע3ודססר6טוגסטלה6061 ,כןכךסיסל6
מיהלהזכותלסרכ6.ךכנקודם611ימכמיטסחותומטענתכרי,ו'3לחסיס3ריכמוסכדילסכמיטס,
ע"כנר6סלקבל6תטעגתסו6תסירובםלסמליףחתסעכודס.
ורקסדמ"ע נה3-127טכחטרניטלמסעו3דתפקיד6מר6י,טפילוסכרול6נפגע ,גמס3סדכרלמרעת
תנחיעכודססמחפטרמלעודדמתפטרותכדיןמפוטר.ורקסתכ"ע(ת"92-560.97)6טס"ס כסע3רת
'hlnhממלקה 33נקלטמטכפקידומרכ,ן 3מסלקסט3מרתףסכנק.
וכטלק ה' 1פיטורים מפורטים מגד סמע3יד ונס ל 6סתפטרות מפורטת מ5ד סעוכד ,ר6ס דכ"ע
מע3-108טעוכדרט6ילטעון מערכתע1כדות %1קטמניהיידללמודממנהכיסו 6התפטר16פוטר.
ו6ףכגידוןדידן למדניחסדין מטענותסגדדיסכי נמטכ סדכרכחילוסיופיטוריסמפורטיסמגד
'כגחותז).
סמעכיד,טמרילסלכםדינוכ"מ,ר 313עס"'3י(עיימ6"11טייקסי
ולפיסעיף (9ה( )2()1למוק ענודתנטיס ,ל6גיתן לפטר ע31דתטמזרס ממופטתלידס3מ"ך 45יום
גוספיס ל6חר מזרתם לע13דס ,ורקס ע"1195.993טלפיסעיףזסממענידסיסגריך לספק לת31עת
יסכר
עכודהכתטלוסכמטך 45יוסממועדתוסמזפטתמלידסטלס.לפיכךכגידון,סמייד3ילסלםל"
ע3ודס עשר 45יוסמתוםחופפתסלידסטלס.

