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הרבי
' עבד כר"מומשגיחבישיבתת' בראשותו של הרבא' במשך כ 23-שנה ,עד
שפוטר .ב16-השנים הראשונות קבל שכרבלתירשמי ,וב7-השנים האחרונות קבל שכר
רשמי קבועובלחי משתנה בסך של  5.500ש"חנטו .כמוכן קבל תוספת של משכורת ,13
וכןחצי משכורתחדשית בשנה על עבודתרישוםתלמידים .הוא לא קבל תוספת הבראה
וביגוד .כשפוטר שולמה לו משכורת
לאעד סוף חודש אב של אותה שנה ,וכןפיצוייםלפי
 5.500ש"ח ולאלפי הברוטו ,וגם חושבו לו התוספות של משכורת  13ושל תוספת
הרישום.
הטענות והמענות

הרבי
'טועןשיש לחשבלו אתהפיצוייםלפי הברוטו ולאלפיהנטו ,וכן לחשבלו
את המשכורת ה 13-כתוספת למשכורת לחשבוןהפיצויים ,וכן את התוספתלרישום .כמו
כן תובע הבראה וביגוד שמעולם לא הסכים לוותר עליהם ,למרות שנדרש לחתום על
וויתור ,ותוספות אלומגיעים לולפי החוק מכיון שהישיבה מקבלת עבורו תקציבים
ממשרדהחינוךכמורה ,והןאף מפורטותבתלוש המשכורתשלו.
הרבא'משיבשלפיחוו"ד שקבלמהדיין הרבסילמן אם המשכורת שלהעובדהיתה
קבועהבסכוםמסוייםנטו,איןלהחשיבלפיצויים אתהברוטו ,וכךנהגההישיבהבמקרים
' עצמו טען
אחרים שלפיטורי עובדים ,והדבר היהידוע גם להרסי'.יצויין ,שהרבי
בתביעתו -כפי שנרשם בפרוטוקול "-ידעתי מפי אחרים שראשהישיבה נוהג לשלם
ימוכןלוותר".
פיצוייםלפינטוולאלפיברוטו ,אבלאני לאהיית
באשר למשכורת  13ולתוספת עבור הרישום מציג הרב א' חוו"ד מקצועית
שתוספות יחודיות אלואין להחשיב אותן בחישובהפיצויים .באשר לתביעת הביגוד
וההבראהמשיב שמעולם לאשילמההישיבה תוספותאלו ,וכלהעובדיםידעו עלכך ,ומה
שנכתבבתלושי המשכורת "הבראה"היה רקככיסוי למשכורת .13
' שהמשכורת האחרונה ששולמה לוהיתה מקוצצת.היא שולמה
עוד טוען הרבי

רק עד ר"ח אלול ולא עד ה 1-לחודשהלועזי ,וכן לא שולמה לו תוספת עבורהרישום.
טוען הרבי
'שמכיוןשבשנים האחרונות שולמו
חודשהמשכורותבישיבה בכל  5לחודשהלועזי
עבור החודשהלועזי החולף ,ולא בראש
עברי עבור
החודשוהסעפבתרי החולף ,כפי
שנהגו עמובשנים הראשונות ,הרי שלטענתו מגיעה לו משכורת נ עבורשבועיים
נוספים ,מר"ח אלול עדסוף החודשהלועזי ,וכןמגיעהלו התוספתעבורהרישום.
הרב א' משיב שאמנם המשכורות שולמו ב 5-לחודשהלועזי ,אךהן שולמו עבור
החדשיםהעבריים ,אלא שתאריך התשלום שונהלפי הלוחהלועזי משום שאז התקבלו
התקציביםהשונים .והראיה שבשנה מעוברתשילמו גם את המשכורת של חודש אדרב',
עובדהשגםהרבי
'עצמוסיפרעליהבדיון .מהגםשזמניהלימודבישיבהנקבעולפיהלוח
העברי ,דהיינו ראש חודש אלול בתחילת שנה ,וראש חודש ניסן בזמן קיץ .ומכיון
' נגמר בר"ח אלול ,לאמגיעלו שכר מעברלכך .באשר לתוספת עבור
שהחופש של הרבי
הרישוםמשיב הרבא' שלאחר שהרבי
' קבל את מכתבהפיטוריןהוא התקשה לתפקד ואת
הטיפולברשימותהשיבוץ שלהתלמידיםהטילעלמישהואחר ,לכן לאמגיעהלו התוספת
'מכחישוטועןשתיפקדכרגיל.
הזו .הרבי

'טועןשמגיעיםלוכספיםשנצטברועל שמובביטוחמנהלים ,ללאידיעתו,
הרבי
ואףבניגוד לדעתו כשנודע לו דבר הביטוח ,והם נמשכו מהביטוח ללאידיעתוע"י
הישיבה .הרבא'משיבשהיהזהחשבוןחסכון שלהישיבה שלאעלחשבוןהעובד ,ולכן לא
' לביטוח זה ,ולכןאין לעובד זכות בכספים אלה.
היה צורך בדעתו והסכמתו של הרבי

הלשכה המשפטית של חברתהביטוחהשיבהלנו שאת חברתהביטוח לאמעניןעל שםמי

נרשמההפוליסה.

השאלות להלכה

א.יהודהחיוב בהלכה לתשלוםפיצוייפיטורין.
ב .מנהגמקומיבזכויותעובדים המנוגד למנהגהמדינההכללי,דינו.
ג.מי שקנהפוליסתביטוחעל שםחביתו,למימגיעיםדמיהביטוח.
תשובה
א .חובהמעביד לשלםפיצוייפיטוריןלעובד שפוטר מקורובחוב הענקה שלעבד
עברי,עי'החינוך מ' תפב .וכתבו המשל"מ עבדים פ"ג הט"וופניי קדושין סו ב שחוב
הענקה הוא כשכר פעולה ,ועי' משל"מ שם שפשוט הדבר שהוא חוב דאורייתא חלף
חו"מסי' פו ס"ס ב כתבשאינו מתורתחיוב אלא מתורתויתור
העבודה .אשנס

הסמאי

ומתנהבתורתחנינה ,והש"ך שםס"קב כתב שהדברידועשהוא מתורת צדקה.ועי' פת"ש
סי' שלג ס"קג בשם שו"תאמרי אש ח"איו"דסי' צב ושו"תמיםחייםאו"חסי'ושהביאו
ענין חובפיצוייפיטורין להלכה.ועי' פד"ר כרך אעמ'  330וכרךג עמ'  280שמלבדחיוב
יפיטוריך גם משום שחוב זה הפך למנהג מדינה ,והכל כמנהג
הענקה,ישלחייבפיצוי

המדינה.

ועי' פס"דירושלים כרך א עמ' קנח מאאמו"ר זצ"ל שהוא כמו משכורת שלוש
עשרה ,ובפס"ד ירושלים כרך ז עמ' לח שיסוד הפיצויים הוא חסכונות של העובד
ממשכורתשלו.

ב .סקטורמסוייםשנוהגבעניךזכויותהעובדיםשלו שלאלפיחוקיהמדינה ,וכל
מי שמתקבל אצלו לעבודה נכנס על דעתכן ,כבר כתב באגרות משה חו"מ ח"אסי' עו
שהמנהגהכלליאינו קובעאצלם.וז"ל :דאף אםמנהגבתי ספר שלגוים שהםמסלקיןגם
בלא טענה,אינוכלום ,דישלמיזל בתר מנהג של מקוםזהיותר ממנהגהמדינה .וראיה
מגמ'ב"מריש פרק המקבלא"ריוסףבבבלנהיגי דלאיהיביתיבנאלאריסא.ופריךלמאי
נפ"מ.ומשנידאיאיכאאינשדיהיבעיןיפה הוא ,ולאגמרינןמיניה .משמע דרק לאחרים
לאגמרינןמיניה אבל הואעצמומחוייבליחן ,ראםגםהאישהזהאינומחוייבליתן ,הו"ל
לומדדעיןיפה הואואינומחוייבשיכול לחזור בו אףבאריס זה או כשיקח אריס אחר
בסתמא.ואין לומר דהתםשאני משוס דמןהדיןהיהצריך לחלוקבתבן ,לכן כשנתן ולא
קבלעליו מנהגהעיר שלאליתןמחוייבליתן ,ראין לזה שום טעם ,דהאבעירזו שנהגו
שלא לחלוקבתבןאינומחוייבמעיקרהדיןכלזמן שלאהיתנוהיפוךהמנהג .ולכן משמע
דאף מנהג שלאיש זה לבדמהנילגביאיש זה אף שהוא נגד מנהג המדינה .ע"כ .וכ"כ
בברכת שלמהסי'יט אותיטואילךבעניןפטורי מלמדים במקום שמנהגם לפטר בתוך
הזמךכשיראוהמנהליםצורךבכך ,שאפשר להתנותבעניךכזה ותנאםקיים,ואיךזה בכלל
מתנה ע"מ שכתובבתורה.

ומן הראוי לצטט כאן קטעים מתוך פס"ד האב"ד הגר"י אליעזרוב שליט"א
(נתפרסםבתחומיןי עמ' 72ואילך)בענין עובדת ברשת הגנים ,נכתבו דבריםהראויים
להיכתב אף בפס"דזה" :כלמי שנכנס לעבוד ברשתגניםזוידע שבמקום עבודה זה לא
שורריםהתנאיםהסוציאלייםשקיימיםבשארגנים .גם אם לאידע את כלפרטיזכויותיו,
איןבכך משוםשינויבמנהגשקיים ומקובל בסקטורזה"" .התובעת טענהשקיימתפסיקה
שלבתי משפט בנושא זה ,שויתורו של עובד עלזכויותיואינו מועיל ,ויש לילך אחר
פסיקהזו מחמת הכללדינא דמלכותאדינא .כברנידון דברזהע"י הרבהפוסקים ,ואלה
קבעו שפסיקת שופטאינה מהווהדינא דמלכותאדינאשיש לנולילךאחריו"" .ממילא
בנידוננו ,הדבר פשוט שגם אםקיימתפסיקהמשפטית ,שהסכם העבודההקיבוצימחייב
גםכנגד הסכםפרטי המרע אתזכויותיו שלהעובד,איןבזהכדילקבועדינא דמלכותא".

"זאתועוד :אסתיאלץ רשתגניםזו לשלםלעובדיהלפי התקן של שארעובדי המדינה,
יביא הדברלקריסתו של המוסדכולו ,ואםכךאיןזהענין רקבין אדםלחבירו אלאנוגע
הוא גםלעניךחינוךרוחני לתורה ומצוות .אם
שכרתצדק הגננת התובעתבנידוןדירן ,הרי
שכל הגננות בעבר ובהווה יבקשו הגדלות
משמעותיותופיצויי פרישה מוגדלים,
והדברבוודאייגרוםלקריסה של המערכת".
ג .כתב האור שמחשכירות פ"הה"ו :נשאלתימי ששכרביתמחבירווהוא דר בה
והבטיח אתהבית בחברת אחריות משריפה אםישרף ,ונשרףהבית,מייקח השאראנץ,
אחריכי החוק אשר לאיוכל אדם להבטיח
בית של אחרוליקח אח"כ השאראנץבלתי
שיהיה שלואושידור בתוכה ,וזה טועך ואומראנישלמתיהתשלומיו להחברה בכל שנה
כפי החוקולכןהדמיםשלי ,וזהטועןדמיביתיאנינוטל .מהיעשובי"דבזה.
ונראה להעיר בזהכי לכאורה משנתנו הוא זה בפרק המפקיד :השוכר פרה
מחבירו והשאילה לאחר ומתהכו' א"ריוסיכיצד הלה עושה סחורה בפרתו שלתבירו
אלא תחזור פרה לבעלים ,נמצאדכייצאת מרשותו של המשכיר הלא אם מתה ברשות
השוכריצאנקי מפרתוולאהיהלו אלא לבקשלבעלהרחמיםשימלאחסרונו ,ורק השוכר
השאילהומאי קאעביר ,שנמצא שאך זכותו מדמי השכירות ששילם להמשכיר זה נותך
לשואל,כי נתך הדמים רק כדי לעשות בה מלאכתו והוא נותנה להשואל ,וכי מתה,
שעכשיוהשיג הוא אחדשיקבלאחריותאונסין ,מ"מ השואלצריך לשלםלבעל הפרהשגוף
הפרהשלו,כן הכאאע"פ שהשוכרהשיגמי שקבלאחריותשריפתהבית והואנותןדמים
להחברה ,בכל זאתשייך התשלומיןלבעלים .אולםיש לחלק דחתםכי משאילהריאינו
משאילבשבילשיתן לו הדמים כשתמות הפרה ,רק רצונושיהיה שואל ותחזור הפרה
בעינא ודמי השכירות שנתן שוה לו מה שהוא נותן חנם להשואל לעשות מלאכתו וכו'
והאונסדאירעהואעל צדהבלחימכוון ,משא"ככאןהשמיםשנותן לחברתהאחריותהוא
רקכדישישלמו אםישרףהבית וע"זיהיב הדמים להם,איו מן הסברא לזמר שלבעה"ב
יהיהשייךהשמים ,זהיהיבדמיוזהשקיל ,אסוע"ז קאיהיבדמי הבטחון.כןנראה.

ומצאתי בשו"ת שו"מ מהד"ת ח"גסי' קכחהביא שד"ת כזההיהלפניחכמיבי"ד
דבראדי והורוששנישלישיםיהיהשייך להבעה"בושליש להשוכר~ועי' מנחתיצחק ח"ב
סי' עו ופתח"ח שכירות פ"ו הערה מד בדעת השו"מ).ועי' במחנ"א הל' שכירותסי'יט
במשכיר בהמהבי'והשכירה לאחרבט"ו אם המותרמהשכירותשייךלהשגי,יעויי"ש שלא
העיר במה שכתבנו כלל ,דגם התםעיקר מה שמשכיר לאחר הוא משום מותר השכירות
שנוטל.ע"כ מהאור שמח.

ועי' שו"ת מהריקא הלוי ח"בסי' עז וסי' קכו שגם הוא הכריע שדמי הביטוח
מגיעים לשוכרששילם אתדמיהביטוח ולאלבעה"ב ,וגם במנחתפתיםסי' שוסעי' ה שדך

בדברי המהרי"א ,הסכים עמולדינא מטעם דלאשייךאיך אדם עושה סחורה בפרתו של
תבירו רקבהשכיר פרתו שלחבירו דמסרגוף הדבר שלחבירו ,אבל בהבטחתאחריות לא
נמסרהבית לחברת האחריות ,ודברחיצוני הוא ,ואיך זה בכללאין אדם עושה סחורה
וכו',ראיןלבעלים דבר עמהםכילאובע"דדיריהנינהו,כי מעולם לאהבטיח הוא אצלם
וגוף הבית ישנו תחת ידו ,וזה ברור מאד באופן דלדינא נראה דהתשלומין הם של
המבטיח ,וכ"כ בשו"תבית שלמה חו"מסי' קכב ,זולת אםדינא דמלכותא הואששייך
לבעה"ב ,בזהודאיאזלינן בתר דד"מ .וכ"כ בחכמת שלמה חו"מסי' קעוסעי' מא.ועי'
שו"ת מהריא"ז ענזילסי' עב שאם בזה שהמבטח רשם את שמו של המבוטח הפסיד
המבוטח זכותו לעשותביטוח לעצמו ,בודאי עשה לוהיזק .ועוד כתב במנחתפתים שם
עפ"י המחנ"א הל'שכירותסי'יטדהאידינאדר'יוסי הוא דוקא בדבר שאסור לעשותו
בלי הסכמתהבעלים ,לכךגםכשהסכיםאמרינןביהאין אדםעושה סחורה ,משא"כ בדבר
שמותר לעשותובלי הסכמת הבעלים .ויש להוסיף ולהטעים דבדבר שצריך הסכמת
הבעליםאמרינך דהסכמתם היתה רק להשאיל ,משא"כ בדברשאיןצריך הסכמה כמו
בניד"ד ,דלא אשכחןכללעניןכזהשיהיה דברזהכנהנה משלחבירו שלאמדעתו,כיאין
זהנהנה משלחבירו רק גרמת הנאה .ע"כמדברי המנחתפתים.

וכ"כ בשו"ת ארץצבי חו"מסי' סו ,ושו"ת תשורתשיסי' קו ,ושו"ת מהר"ש ח"ו
סי'קג ,ושו"תאבני צדק חו"מסי'ז ,ושו"תיד אמ"ה חו"מסי'פ אותג .אך כאמורבאו"ש
הנ"ל ,הבי"ד דבראדי פסקוששנישלישים לבעה"ב ושליש להשוכר ,וכ"כ בשו"תאורייך
תליתאיסי'קנו.
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