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 הדיוןכודוא

 מקומה את מילאה - לטענתה - השישית ובשנה מיוחד בחינור כסייעת שנים חמש עבדה א'גב'

 נכתב גם וכך סייעת, של דירוג לפי לה שולם השישית בשנה שכרה כתה. באותה המורהשל

 פוטרה השנה בסוף שנים)?(. 3 של ותק בעלת שהיא גם נכתב שם שלה, המשכורתבתלוש

 ההוראה עובדי של היערכות לכנס המזכירות ע"י נקראה אך במערכתי, צמצומים"עקב

 בטעות היתה זו והזמנה בוטלו, לא שהפיטורין טוענת ההנהלה החדשה. השנה לקראתוהסיי,עות
 דעתה. גילולא

 6 של ותק עם סייעת של הדירוג לפי פיצויים תשלום - חדשיים של באיחור - לה הכיןביהנו(

 שהיו שונות והטבות שכר הפרשי לה להחזיר תובעת והיא אותו, לקבל סירבה א' גב' אךשנים,
 של עבודה עשתה זו שבשנה משום וזאת קבלה, ולא מורה בתור האחרונה בשנה להמגיעים
 רקע )ועל המיוחד בחינוך הוראה קידום נושא על ספר חיברה שיעורים, מערכי בהכנתמורד,
 "תל"א" בהכנת השתתפה ההוצאה(, זכויות שייכים למי המנהל עם דעות חילוקי לה היוהספו-
 חיתולים בהחלפת סייעת של הטיפוליות העבודות את עשתה ולא אישי(, לימוד)תכנית
 ולעבוד להתקדם מהרכזת בקשה האחרונה הלימודים שנת תחילת לפני לטענתה,והאכ.לה.
 - הרכזת ע"י נענתה ובקשה שחזרה לאחר אך בקשתה נדחתה ובתחילה כסייעת, ולאכמורה

 ההוראה. עובדי של כמו היו עבודתה ושעות - ז"ל המנהל ע"י לכך מוסמכת היתהשלדבריה,

 לכך לב שמה שלא התובעת משיבה "סייעתי הוא שלה שהדירוג המשכורת בתלושי הכתובעל
 שהתפקיד גם מה בתלושים, שנכתבו הותק שנות של לטעות לב שמה שלא כמו ו;שנה,כל

 הפיקוח בפני הוצגה שהיא טוענת היא עוד בתלוש. שמוגדר ממה מקרים בהרבה שונהבפועל
 מוסיפה היא החינוך. למשרד בדיווחים גם נרשמה שכך לה ונראה הכתה, של כמורהואורחים

 כזו. להוראה הסמכה כתב להשיש
 מוסמך הוא שרק וטען מורה, של תפקיד בשמו לתובעת אישרה שהרכזת הכחיש ז"להמנהל



 ירושלים - דיןפסקיב

 נרשמה לא והיא לכך, נצרך שלא משום כזה תקן לתובעת אישר לא והוא כמורה, עובדתלאשר
 ז"ל )המנהל החינוך ממשרד הגיעה לא ומשכורתה הוראה, כעובדת החינוך למשרדבדיווחים

 גם היתה ועבודתה התובעת(, של שמה נכלל לא ובהם החינוך למשרד דיווחים רשימותהציג
 השנה כל במשך העובדת שקבלה המשכורת בתלושי נכתב גם כך כסייעת. השישיתבשנה

 זה לפרט לב שמה שלא משיבה העובדת מעולם. כך על ערערה לא והעובדתהאוזרונה,

 תפקיד את נאמנה משקף אינו כלל בדרך שהתלוש גם מה ערערה, לא ולכן  המשכורתבת'לושי
 הוותק. שנות חישוב כמו נוספות טעויות בו היו שלה ובמקרה השכר,מקהל

 לתובעת שאמרה וטענה התובעת, דברי את הכחישה התובעת עבדה שבהן הכתות שלהרכזת
 אידוידואלי, בחינוך כסייעת לעבודה אותה קבל שהמנהל השישית השנה תחילת לפניבמפורש

 עובדת היא שהרי בעדות, שנכח ז"ל מהמנהל חששה שהרכזת מגיבה )התובעת כמורהולא'
 שהעידה(. מה העידה ולכןשלו,

 חזרה האחרות ובשנים  שנה, מידי עצמו על חזר הפיטורין שמכתב שמביון המורה תובעתעוד
 מכתב את שקבלה שאחרי גם מה זו, בשנה גם יהיה שכך בטוחה היתה כרגיל,לעדודה
 ע"כ כרגיל. הפיטורין, לביטול ביטוי בכך וראתה הבאה, לשנה הערכות לכנס הוזמנההפיטורין
 רציניים, תמיד היו הפיטורין שמכתבי משיב הנתבע הנוכחית. השנה עבור שכר תובעתהיא
 כך, היה לא השנה אך מוגבר, תלמידים מרישום נבעה קודמות בשנים לעבודה שהחזרהאלא
 המזכירה. של טעות היתה החדשה לשנה ההיערכות לכנס וההזמנה בעינם. הפיטוריןע"נ;

 רבינוביץ, מ' הרבנית העצמאי, החינוך של המיוחד בחינוך מפקחת של חוו"ד בקש הדיןבית
 זו האם מכיתותיהם. שהוצאו תלמידים לתשעה אינדווידואלית הוראה . 1 דלהלן: השאלותלפי

 הוכחה זו האם תל"א, על וחתימה שיעורים מערכי הכנת 2. "סייעת"? של או "מורה" שלעבודה
 אישי ובניקיון בהאכלה עסקה לא שהעובדת העובדה האם 3. ומורה"? העובדת של היותהעל
 שעות שמספר העובדה האם 4. "סייעתי? היתה לא שהיא כך על הוכחה מהווה התלמידיםשל

 הוכחה מהווה סייעת, של העבודה משעות פחות שהן הוראה, עובדת של כמו היועבודתה
 כזמורה"? עבדהשחיא

 סיוע *2.2.2 הסייעת: מתפקידי 98( )יוני מנכ"ל לחוזר בהתאם י"א. הדין: לבית השיבההמפקחת
 סיוע *2.2.3 הספר. בית והנהלת המורה/הגננת הנחיות פי על לתלמידים פרטני חינוכי -לימודי
 הפרא הצוות החינוכי, הצוות הנחיית פי על ובתרגולן בודד/ים לתלמיד/ים מיומנותבהקנית
 הצוות הנחיות פי על לילדים אינדבדואלית הוראה לעיל, האמור לאור הספר. בית והנהלתרפואי

 וחתימה שיעורים מערכי הכנת ב. סייעת. של מתפקידיה חלק בהחלט היא והמקצועיהחינוכי
 העובדת כי סוכם הלימודים שנת פתיחת לפני א"כ אלא מורה העובדת כי מוכיחה אינה תל"אעל



גממונות

 מערכי להכין צריכה אינה סייעת דעתי, לעניות ההוראה. בתחום מ"מ( )או תקן שעותמקבלת
 לשעות מעבר מזמנה להקדיש נדרשת לא ואף כך על מתוגמלת אינה היא בביתה,שיעירים
 לתלמיד בסיוע הספר בית בתחום היא הסייעת של עבודתה כאמור למורה(. )בניגודעבוז-תה
 מנת על שיעורים מערכי מכינות בלבד האישית ביוזמתן סייעות לעיתים, המורה.בהדרכת
 לא התל"א על החתימה )נושא ההוראה. בתחום לקידומן לגרום כך וע"י מקצועיותן אתלהונ:יח
 נגזרים הסייעת של בתפקידיה הספיציפיים הדגשים ג. חותמת(. אינה המחנכת גם לי,ברוו-

 ניתן לתקופה כי יתכן לכך אי  מועסקת. היא בה המסגרת  של  טיפולית  החינוכיתמהמדיניות
 בגדר נשארה עבודתה אך השתנה התפקיד ולנסיבות לצרכים ובהתאם מסויים תפקידלסיי'גת
 לכך  אין -  הלימודי  בתחום  יותר עוסית  וכיום האישי  ובנקיון בהאכלה עסקה בעבר אםסייעת.
  קבועי אינו סייעת של עבודתה שעות  מספר ר.  זו. לשנה לה שיועד התפקיד זה  כושב~עות.כל

 השעות חלוקת ש"ש. ל-30 24 בין עובדת רגיל, בבי"ס - ח.מ. בכתות כיתתית סייעת כללבדרך
 צריכה לעבוד שמתחילה סייעת הספר. בית הנהלת עם בתאום המקומית הרשות ע"ינעשית
 מקרים יש מורה,  של עבודתה לשעות ההשוואה לי ברור לא לכך אי משרתה. היקף מהלדעת
 שונים וסדרים חוקים ישנם המדובר ובמוסד יתכן זהה. שעות מספר עובדות ומורהשסייעת
 גם צומצמה הסייעת של עבודתה שעות צמצום עקב האם לדעת חשוב לי. ידועיםשלא

 " ?משנ;ורתה

 פשרה של רייפסק

 שנכתב מה ועפיי המיוחד, בחינוך מפקחת של דעת חוות ולאור הצדדים, טו"מ שמיעתלאח,-
  שבועה עס9 שיש  מכיון מ"מ אך התביעה, את לדחות נראה התובעת, של המשכורתבתלושי
 הפיצויים לתשלום מעבר מסויים סכום לתובעת לשלם הנתבע את ולחייב  לפשר נראהביניתם,
 לה. הכיןשכבר

 הייזלר אהרן מרדכי)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 התורה. משבועת שפטור כהילך דינו האם בביתו, מונח שהפרעון ואמר במקצת מודהא.

 צ'ק כך על הכין שכבר טען ואף חוק, פי על בו חייב שהוא פיצויים בחוב המעביד הודהב.



 ירושלים - דיןפסקיד

 במקצת. מודה נחשב האם נוספות, בתביעות וכפר לתובע, למסור כדיבמש-דו

 משבועה. ולפטור לסייע כדי לעדות כשרה האם בדבר, הנוגעת אשהג.

תשובה

 דנקיט hws~ כגוייהו מודי דק6 זוזי הני הילך ד5"ל כיון מ"ט פטור, הילך טפת ר3 6מר 6 ד נ"מ נג,מ'א.
 ריב טבועות סר"ן וכתר הטענה. מקלת הודקה ליכ5 הלכך מודי, ל6 ה5 חמיטיס 53ינך דמי, מלוהלהו
 מקוס ככל הו5 כעליו כרבות טהפקדון לפי כפקדון, 5ל6 טייך ל5 הילך רס"י טלדעת סנטכעין כלפרק
 הרי למימר מ5י ל6 מעות לקותן יסנן ד6פילו טייך ל5 כמלוה 6כל הן, מפקיד טל עלמן מעות וקותןטהס,
 bn~h דהילך כסכימו טהס ז"ל הבתוניס דעת כן וקין ניתנס, לסו65ה דמלוה מסוס טהן, מקוס ככל סלךהן
 מעות קותן טהן ככך ופטור הילך הו"ל לתוכע לתת ומזומן כידו טהו6 כל וכמלוה כפקדון, כין כנלוהכין

 כטהמעות 5ל6 סילך מיקרי ל6 כנלוה 6כל וכו', דמי ככר לו טנתנן דכמי 5חריס, 6ו לו טסלוהכעלמן
 ע"כ. לפרוע. ומזומניס כידומזומנים
 b~b חייב קינו מודס, טסני המקזות סילך 6"ל 6ס כמקזות, מורס ד6פילו 6 סעי' פז סי' כסו"עופסק
 ob 36ל מיד, לו ציתנו בי"ד כפני כידו מוכן לו מודס טסות המקלת יה6 55"כ הילך נקרץ וקינוסיסת.
 כמלוה, טזהו ג ס"ק הם"ך וכתב מיג6ט. הר"י 3טס מהטור והוך ל6. לך, ולתננו ככיתי הו6 הרי5מר
 כמלוס ד5ף O"D 3 הט"ך כתכ עוד הילך. הו"ל כידו מזומן טסינו er'Dh ליה דמודה סיכל כל כפקדון5כל
 כמי כי"ר לפני ליתנו מזומן הוob 6 ה"ה 5ל6 - כעכעת עפ"י הסמאם כלטון - לידו מידו סכתנו דוקקל6ו

 דמי. ככרבנתכו
 כקותו לכפור יכול היה סל6 כענין והא כמנה לו והודח מ6תיס תכעו ב: סעי' פז סי' כטו"ע כתכב.

 כדק כתכ ה: ס"ק כק5וה"ח וכתב כמקלת. הודקה מיקרי ל6 כי"ר, מעטה הו6 מנס טעותו כגוןמנה,
 כטנותנו 5ל6 הילך מיקרי דל6 ה6ומריס כרכרי טפסקתי מה לסי כזה כמגיס ויט וז"ל: ה סעי'הכית
 הילך. הו"ל ל6 זס דככידון מכ"ט הילך, Of 6ין לך ולתננו ככיתי הו6 הרי לו קומר ob 6כל מיד,ככי"ח
 כדרר 5כל לכפור סיכול 3ד3ר כטמורה 5ל6 3מק5ת מודה מיקרי דל6 זה דין לקייס יט 5חר מטעם5כל
 והרמכ"ס הרי"ף( מדפי ע"ב ד )דף דכ"מ פ"ק הרי"ף טכתכו וכמו מודה, מיקרי ל6 לכפור יכולסיגינו
 דפטור, היינו כבי"ד, כטנותנו 5ל6 הוי ל6 דהילך ס3"י רטיטת סק5וה"ח וכתכ ה"ד. ונטען מטועןפ"ר
 זה, הו5 כי יקמר 6טר וכדכתיכ הודקתו, עפ"י כתחייה דהו6 היכף 6ל5 סוי ל6 כמקלת דמודהמטוס
 הילך ומטו"ה כמקלת, מודה זס 6ין ודקי חמיטיס כבי"ד מתנה לו טנותן 5ל6 מודה חיכו 5ס 6כלוכו',
 היכף 5ל6 ט3ועס לחייכו הודקה זו וקין לו, כותנו דה6 להודקתו צריך 6יכו 3כי"ד טנותנו דכיוןפטור,
 ע"כ. וכו'. חייכ נמי לכפור יכול נסיכו כרכר כמודה ממילל וח"כ וכו', סלו להוד5סט5ריך



הממונות

 וכפר 3נו6תיס ולחד צמנה 6חד טטרות "גי טבעון על "הו5י6 ר6ו3ן ה"3: פכ"3 עדות כרנוכ"סוהנה
 על ויטכע התחתונה על הסטר כעל סיד מנה ממלם ממעון הרי וכו', זה מטר ועדי הטטרות, כסניממעון
.~htoעריס סני עליו מהרי 3מק5ת, מודה כדין חפן כנקיטת הטלר על טיטכע זו ממצועה לי נרבה 
 ט3י6רנו. כמו עריס מהערקת גדולה פיו הודקת תה5 ול6 כולו, מכפר הממון כמקלת מעידיסכסריס
 העריס ועדות 6חת טענה דהתס חייך לדרכי דומה זה ט6ין קומר 6ני ועוד וכו', h"h הר36"ד:וכהסגות
 6ת כטוען כתכ עלמו הו6 כי ועוד וכו'. הן טענות טחי מטרות סני הכ6 6כל דמיך, כהודקהכמקלת
 )עמ' הגר"ח כחי' וביקר ע"כ. פטור. הם6ר וכפר כסטר והודה סטר כל6 וחמיטיס כסטר תמיסיסחצירו
 דנחקרה הדין ד3טטר עדיס, העדונת סל דין סייך ל6 החמיפיס על מטר הו5י6 ד6ס רסכ( ט"קמכ,
 מחוייב דקינו לתביעה הודקה דקדמה ונקרץ המכה, לתכיעת עדותן קדמו והרי מככר 3כי"דעדותן
 עייף.הכועס,.

 ועל המעביד 56ל עכודתו על מסמכיס ים ולעוכר חוק, עפ"י נקכע לעוכר הפי5וייס "חוכ דירןוכנידון
 oht וכמס חוב, סטר 6ו כי"ר ממעטה גרע ל6 כמקנת מודה דלענין נרצה ממנו, טקכל המסכורתגוכה
 מכיכר וכמו כו, לכפור יכול מצינו דכר דחסי3 כמקזות, מודה חטיכ ל6 בי"ד כמעטה ו:מק5תהודה

 דנקר6 כמקלת מודה חטיכ דל6 הגר"ח כיקר סטר עליו טיט כחוב הודה ט6ס וכמו כזה, ה"הכק5וה"ח,
 תטם"ז(. 6דר יז )כיוס טליט"6 6ליטיכ הגרי"ט מרן הורה וכן 3זה. ה"ה לתביעה, הודקהטקדמה

 ולדעת פוטר, קינו גלון מתתיה ורב כעה"ת לדעת מם3ועה. פוטר מסייע עד oh הר6סוניס נחלקוג.
c"h~oנוגע כטהעד 6מנס פוטר. המסייע עד ו, סעי' פז סי' כ"ו"ע ר6מונס ודעה ג, סי' פ"ק כ"מ 
 וכו'. זו סדה על לי 6ין דו"ד לו כתם כן b~h ob מעיד קינו כעדותו ההנוגע 3 מב כ"כ כגמ' קמרוכדבר
 תחילת לפכי הרכזת לה קמרה התוכעת טענת מלפי ה5דדיס, 3ין טבועה עסק טיס דידן בנידוןולפי"ז
 קיטר ל6 טמעולס וטוען מכחיט המנהל וקילו כמורה. תעבוד מהסנה - המנהל כ"ס - הלימודיספנת

 לילי - כזה י63ופן הכחטה, יטנה היה ל6 6ו היה oh מורה "ל התקן (על ננו65 פורה. מל תקןלתובעה:
 6ת ת6ס הסכר וגס "סייעת", הן סלה הסכר מדירוג כהס נכתכ מהרי לו, מסייעים המסכורת תלומיהיו

 היתה ל6 צילו לטענתו, מסייעת מהרכזת מכיון 6ך ולהפטר, הימת להמכע הנתבע על היה -ההגדר,:
 56ל עובדת הי6 טהרי כוגעת, כן סהי6 מכיון 6ך מטבועה, צותו פוטרת טהיתה יתכן וכרכרנוגעת
 ט כרך ירוטליס פס"ד סי' הטכועה, 3עד לפסר הדין כתי נהגו וככר מטבועה. צותו פוטרת o)'bהמנהל,
 קד.עמ'

 לוין. דובאברהם



 ירושלים - דיןפסקיו

 לו, חייניס סס חוק דעס"י סטר כעין סוי כרוריס, מס לתובע ס~יעו טהס והחוכות סיות ככיד"ד, לדיןים
 לפני ברור מטר סוי דל6 וכן כמטר, חולקיס יט דכל6"ס כיון חילך סוי דל6 דלמ6 6ו כסילך, הו"ל5"כ
 טז, סעי' פח ככסי' לתכיעס סודקם דקדמס דין כ5ן וקין מנכון. טוס ונר5ס לו. יטלס ל5 וטמ5בי"ד,
 סכל סיס h~h סוד6ס כ5ן קדמם דל5 ועוד, חדטייס, טל כליחור לטלס מסכימו 6לו פי~וייס גסדסרי

 לתכיעס קדמס דסוד5ס דסטעס כתכ נט ס"ק פח בסי' b"~Aot וכפרט סכי"ד, טל סתכיעסכמסברת
 חוק. עפ"י ז5ת לס חייב דסרי לכידת, דמםיכ טעס ליכד וכקן 6כידס, מסיב מטוססו5

 ~ריכס סיתם ל6 טסעוכדת מטוס כטל, כפועל זו לטנס סטכר עכור גס סמעכיד 6ת לחייכ טיםונרבה:
 למרות לעכודס סוחזרס קודמות כטניס טפרי לחרת, עכודס לחפט תעליס מפיטורין ממכתבלסכין
 ספיטורין.מכתפי

 הייזלר. אהרןמרדכי


