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נושאהדיון
אשה שעבדה ששה חדשים כמורה מקצועית בבי"ס ומוכר  -לא רשמי" ,ללא הסכם
עבודה כתובעםהמעביד ,אך בע"פ נאמר לה שאיננה מקבלתקביעות,והיא בתקן של ממלאת
מקום ,ולקראת סוף שנת הלימודים נשלח לה מכתב הודעה על הפסקת עבודתה ,באותו נוסח
שנשלח לכלצוות ההוראה (כך הודה המנהלבדיון בביתהדין) .מכתבהפיטוריןיצא למישלוח
ביום האחרון לחודש החמישילמנינם ,כהוראת החוקבעניןפיטורין שלעובדי הוראה .טוענת
המורהשהפיטוריןהיובניגוד לחוק משום שהיאבהריוןואין לפטר עובדת בתקופהזו.
המעביד משיב שמלכתחילה לא התקבלה לעבודה קבועה ,ונאמר לה במפורש -
לטענתו -שהיא מתקבלת לעבודהזמניתעדסוף שנתהלימודים בלבדגתחילת העבודה היתה
באמצע שנת הלימודים) ,וע"כ לא היתה מניעה לפטרה לקראת סוף שנת הלימודים בביה"ס.
אמנם לא היה זה המנהל עצמו שדבר אתה אלא מנהלת ,אך הוא משוכנע שכך אמרה לה
המנהלת ,וזאת בגללהבעייתיות שיש בהוראת המקצוע שהתובעת עסקה בו גהמורה מכחישה
שנאמר לה שמתקבלת לעבודהזמנית עדסוף השנה בלבד ,רק זאת נאמר לה שאינה מקבלת
תקן של מורה קבועה רק של "ממלאת מקומי).ועוד ,המעביד כלללאידע שהיאבהריון.ועוד,
בי"ס זהאינו רשמיוע"כ לאחליםעליוכללי החוקהנהוגים בבתי הספר הרשמיים .ועוד ,מדוע
לאחר שקבלה את מכתבהפיטוריןלאהודיעהלו המורהעלהיותהבהריון ,דבר שגילתהלו רק
לאחרונה (המורה משיבה שלא ראתה צורך להעלותעניןזה משום שהבינה מהמנהלת כשבאה
לשוחח אתה לאחר קבלת מכתב הפיטורין שהיא תחזור לעבודה כמו רוב הצוות שפוטר ,וכי
הפיטורין נועדו למטרות אחרות) .בינתיים מינה המעביד מורה אחרת במקום התובעת ,ואי
תוחזר התובעת לעבודהיאלצו לפטר את המורה החדשה ,ויש לשקולגם את זה.
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השאלותלדיון
א .מהו חוק העבודה הנהוג בארץ במקרה כזה.
ב.דין תורה כשחלוקים הצדדיםעל משך תקופת השכירות לעבודה.
ג .שכר עובד ללא הגבלת זמן ,אך לא בתקן של קבוע ,וקבע לשלם לו שכר מידי
חודש ,האםדינו כשכיר חודש או כשכיר לעולם.

תשובה
א .מכיון שזכויות העובדים והעבודה עלפי ההלכה הם כמנהג המדינה ,ומכיון שמנהג
המדינה הוא שלא לפטר אשה עובדת בתקופתהריונה ואם פוטרההפיטוריןאינםתופסים ,וגם
עובדתזמניתאין לפטרה אלא באישור שר העבורה ,כפי שיובאלהלן,הייה להלכה.ואין נפ"מ
בזהביןבי"ס מוכר ורשמילבי"ס מוכר שאינורשמי,כיון שגםזהוגםזה מתוקצבים במידהכזו
או אחרתע"י המדינה ,וחוקי המדינהקובעיםלגביהם.

חוק המדינהבעניןזה הובא בספר ומשפטיהפועלים"(לר'יוסף רוזנר) נספחיםעמ'
 .59נאמר שם עפ"יסעיף  9לחוק :לא יפטר מעביד עובדת שהיאבהריון ,וטרם יצאה לחופשת
לידה ,אם הפיטורין הם בקשר להריון ,אם היא עובדת אצל המעביד במשך ששה חדשים
לפחות .פיטר המעביד את העובדת בתקופהזו ,הפיטוריןאינםברי תוקף ,והואחייב לשלם לה
את שכרההרגילעבור כל תקופתההריון .ושם בהערה  12מביא הספרעפ"י הוראותהחוק ,שגם
אם העובדת נשכרה במפורש לתקופה קצובה שנסתיימה בתוך תקופת הריונה ,גם באופן זה
אין הואיכול לפטרה אא"כיקבלהמעבידאישור משרהעבודה .מחבר הספר "משפטהפועלים"
מוסיף שם בהערה שאם העובדת נשכרה במפורש לתקופה קצובה שנסתיימה בתוך תקופת
הריונה ,אף שבהוראות החוק נאמר שגם באופן זהאין הואיכול לפטרה אא"כ יקבל המעביד
אישור משר העבודה ,נראה שבאופן שברור שהעבודה לא היתה ממשיכה לאחר תום התקופה
המוסכמת ,ואין הפיטורין קשורים להריון ,רשאי הוא לפטרה מכיון שמלכתחילה כשנשכרה
הרי הסכימה שבמועד סיום תקופת השכירות יוכל המעביד לפטרה [דהיינו שלא לחדש את

הסכם השכירות] ,וכל תנאי שבממון הרי הוא מחייב את הצדדים .אולם באופן רגיל שאסור
לפטרה אף אם לאהודיעה העובדת למעבידעלהריונה (בחודשהחימישי כמתחייב בחוק)אין
בסיבהזו בלבד הוכחהשאיןהפיטורין מחמתההריון אא"כיוכחלביה"ד שבזמן שפיטרה אכן
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לאידע מכך ואף לא לקח בחשבוןסיבהזו.ע"כ.
ובספר"דיני עבודה במשפט העברי"(לדייר ש' ורהפטיג) כרך ב עמ'  1085הערה
 ,53מביאפסיידעייא 201/62כיפיטורי עובדת הנמצאתבהריוןאינםתופסיםבין שהמעבידידע
על הריונהובין לאידע,ומציין לבג"צ .75/59

כל זאתועוד .מכיון שמכתב הפיטורין שנשלח למורה היה בנוסח אחידכפי שנשלח
לכלהצוות ,חליםעליוכללי החוק המבטל את תוקפם שלהחוזיםהאחידים ,ראה "שנה בשנה"
תשל"ד עמ'  ,236ויימשפטי ארץ" כרך בעמ' ,309וייתחומין" כרך חעמ' .163
ב .אלא שאם אכן נכונים דברי המנהל שבקבלתה לעבודה נאמר לה במפורש
שמתקבלת רק לעבודה זמנית עד סוף השנה בלבד ,ומכיון שהמורה לא הודיעה למנהל על
היותה בהריון והמנהל לאידע מכך ,ברור שלאההריון היה סיבתפיטוריה ,ועלכןאין ההריון
יכוללהוותסיבהלביטולהפיטורין .אבל אםנכוניםדברי המורה שנתקבלהלעבודהבלי הגבלת
זמן רק בהגבלת תקןבלבד ,ומכתבהפיטורין שנשלח לה לקראתסוף השנה נשלחגם לכלצוות
ההוראה ,ולא רק לעובדות ללא תקןקבוע ,שכן דרכה של ההנהלה בגללטעמים משלה לפטר
לקראת סוף השנה ולחזור ולקבל -כמעט  -את כולם לשנה החדשה ,באופן כזה החוק עומד
לימינה שאסור לפטרה.

ומכיון שיש הכחשהבין הצדדים מה נאמר לה בקבלתה לעבודה ומה לא נאמרלה,
יש לבחון ולשקול את משקל הטענות שנטתנוע"ישני הצדדים .טענת המנהל "שהוא משוכנע"
שהמנהלת אמרה למורה במפורש כשהתקבלה לעבודה שהיא מתקבלת רק לעבודה זמנית עד
סוף השנה ,בגלל הבעייתיות שבהוראת המקצוע שלה ,היא טענה המסתמכת על הסתברות,
וכבר פסק הרמביים טוען ונטעןפייא הזז שאם טענו דברפלוני נגנב מביתי ולא היה שם אלא
אתה וקרובבעיני שאתה גנבתוהייו פטור ,וכתב בעל התרומות שערלוחייג אות ד בשםיש
מדקדקים שכללגדול בדבר :כל טענהשאין אדםיכול להשבעעליהאינה נקראת טענתברי,
וכעי"ז גם בשגית הרי"ף סי' לז ושו"ת הרמב"ם (לפסיא) סי' רכא .וטענה המתבססת על
הסתברות בלבד אינה טענה שאפשר להשבעעליה ,למרות שהטוען משוכנע בצדקתו ,ולכן
אינה טענתברי .ואילו טענת המורה המכחישה דברים אלוהיא טענת ברי גמורה.
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ואם לאדי בכך ,הרי מכתב הפיטוריןמסייע לטענת המורה ,שאם אכן התקבלה המורה
לעבודה זמנית עד סוף השנה ,כטענת המנהל ,לשם מההיה צורך לשלוח לה מכתבפיטורין,
הרי מעולם לא התקבלה לעבודה מעבר לאותם ששה חדשים? ואם לאהיהזה "מכתבפיטורין"
מדועהיהצריך לשולחו בחודש החמישי למנינם? מה גם שנוסח מכתב דומה נשלח גם לשאר

המורות ,נם לקבועות.

אלא שאין בכל זהדין עדים כדי להוציא כסף מהנתבע לשלם לה שכר כל תקופת
הריונה ,שגם בברי ושמאאיןמוציאין ממון .אמנםמכיון שהחוק אוסר לפטר עובדת בתקופת
הריונהאפילו היתה עובדת זמנית אלא באישור שר העבודה ,על המנהל לקבל את אישור שר

העבודה ,ועד לקבלת האישוראיןפיטוריהתופסים.

ג .מצינו בזה בספר חלקלוי לר' מנחם סג"ל פאללאק אב"ד סערענטש ,יו"דסי' קו,
שאלה בדבר מלמד שנתפשר עם אבי הבן על  50כסף לזמן וישלם לו  10כסף על חודש,
ובאמצע הזמן לקח אבי הבן את בנו מן המלמד בטענה שהוא לא השכיר את המלמד אלא
לחודש ורשותבידו לקחת את בנו ממנוגם באמצעהזמן ,והמלמדטועןכי נתפשר עמועלכל
הזמן ,ומה שאמרלו אח"כ שישלםלו  10כסף לחודש הואכדי שידעבאיזה אופן לשלם ,שלא
ישלםפעם אחתיותרופעםשנית פחות אלאבסכומיםשוים בכלחודש ,ולבד מזאת המנהג הוא
כן בקהילתם שמשלמים למלמדעל כל הזמן .תשובה :בנידוןדירןשאייל בעה"ב  50כסף לזמן
ו 10-כסף לחודש הוא דומה למש"כ הסמ"ע בחו"מסי' שיבסעי' סו ס"קכו ,במטלטלין כלהיבא
דמספקאלןאי תפוס לשון ראשוןאו האחרוןמי שתפס לא מפקינןמיניה,לפי"ז נראה שבנידון
דידןיוכלאבי הבן שהוא מוחזק במעותיולטעון שהוא הולך אחרלשון אחרון ששכר דוקאעל
חודש .אולםי"לכיון שהמנהג פהעירנו שהמלמדים נתפשריםעם בעה"בעל כלהזמן ,זה הוא
אומדנא דמוכח שהמלמדנתכוון לעשותעיקר מלשונו הראשון .ע"כ.
והואהדין לכאורהבנידוןדידן ,שגם אם נקבל טענת המורה שלא הוגבלה במפורש
על משךזמן עבודתה ,רק שנאמר לה שמתקבלת לעבודה נלאעל תקן של מורהקבועהי',כיון
שנקבע עמה תשלום שכרחדשי,כיון שהיא באה להוציא מהמנהל את שכרה עד אחריהלידה,
והמנהל מוחזק ,תפוס לשון אחרון שאינה אלא שכירת חודש.

אלא שאם כך היתה כוונתו לאהיה המנהלצריך לשלוח לה מכתבפיטורין ,ממנויש
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ללמוד שנתקבלה לעבודה מתמשכת בלתי מוגבלתלזמן ,ושכירותה תקפהגם לשנה הבאה.
הרב אברהםדובלוין ,אב"ד
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