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התובע.ת גב'א' ,ע"י ב"כ עו"ד ש' קיסר
הנתבל ::בי"סב' ומנהלה הרב ל' ז"ל,ע"י ב"כ עו"ד מ' בזק

(מהד'יח אדר)

כודואהדיון

גב' א' עבדה חמש שניםכסייעתבחינור מיוחד ובשנה השישית -לטענתה -מילאה את מקומה
של המורה באותה כתה .שכרה בשנה השישית שולם לה לפי דירוג שלסייעת ,וכך גם נכתב
בתלוש המשכורת שלה ,שם נכתב גם שהיא בעלת ותק של  3שנים(?) .בסוף השנה פוטרה
"עקב צמצומים במערכתי ,אך נקראה ע"י המזכירות לכנס היערכות של עובדי ההוראה
והסיי,עות לקראת השנה החדשה .ההנהלה טוענתשהפיטורין לאבוטלו ,והזמנהזו היתה בטעות
ולא דעתה.
ביהנו) הכין לה  -באיחור של חדשיים -תשלום פיצויים לפי הדירוג שלסייעת עם ותק של 6
שנים ,אך גב' א' סירבה לקבלאותו ,והיא תובעת להחזיר לה הפרשי שכר והטבות שונותשהיו
מגיעים לה בשנה האחרונה בתור מורה ולא קבלה ,וזאת משום שבשנהזו עשתה עבודה של
מורד ,בהכנת מערכי שיעורים ,חיברה ספר על נושא קידום הוראה בחינוך המיוחד (ועל רקע
הספו -היו לה חילוקי דעות עם המנהל למי שייכים זכויות ההוצאה) ,השתתפה בהכנת "תל"א"
(תכנית לימוד אישי) ,ולא עשתה את העבודות הטיפוליות של סייעת בהחלפת חיתולים
והאכ.לה .לטענתה ,לפני תחילת שנת הלימודים האחרונה בקשה מהרכזת להתקדם ולעבוד
כמורה ולאכסייעת ,ובתחילה נדחתה בקשתה אך לאחר שחזרה ובקשה נענתהע"י הרכזת -
שלדבריה ,היתה מוסמכת לכךע"י המנהלז"ל -ושעות עבודתההיו כמו של עובדי ההוראה.
על הכתוב בתלושי המשכורת שהדירוג שלה הוא"סייעתי משיבה התובעת שלא שמה לב לכך
כל ו;שנה ,כמו שלא שמה לב לטעות של שנות הותק שנכתבו בתלושים ,מה גם שהתפקיד
בפועל שונה בהרבה מקרים ממה שמוגדר בתלוש .עודהיא טוענת שהיא הוצגה בפני הפיקוח
ואורחים כמורה של הכתה ,ונראה לה שכך נרשמה גם בדיווחים למשרד החינוך .היא מוסיפה
שיש לה כתב הסמכה להוראהכזו.
המנהל ז"ל הכחיש שהרכזת אישרה לתובעת בשמו תפקיד של מורה ,וטען שרק הוא מוסמך
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לאשר עובדת כמורה ,והוא לא אישר לתובעת תקן כזה משום שלא נצרךלכך ,והיא לא נרשמה
בדיווחים למשרד החינוך כעובדת הוראה ,ומשכורתה לא הגיעה ממשרד החינוך (המנהל ז"ל
הציג רשימות דיווחים למשרד החינוך ובהם לא נכלל שמה של התובעת) ,ועבודתה היתה גם
בשנה השישית כסייעת .כך גם נכתב בתלושי המשכורת שקבלה העובדת במשך כל השנה
האוזרונה ,והעובדת לא ערערה על כך מעולם .העובדת משיבה שלא שמה לב לפרט זה
בת'לושי המשכורתולכן לא ערערה ,מה גם שהתלוש בדרך כללאינו משקף נאמנה את תפקיד
מקהל השכר ,ובמקרה שלההיו בוטעויות נוספות כמו חישוב שנות הוותק.

הרכזת של הכתות שבהן עבדה התובעת הכחישה את דברי התובעת ,וטענה שאמרה לתובעת
במפורש לפני תחילת השנה השישית שהמנהל קבל אותה לעבודהכסייעת בחינוךאידוידואלי,
ולא' כמורה (התובעת מגיבה שהרכזת חששה מהמנהל ז"ל שנכח בעדות ,שהרי היא עובדת
שלו ,ולכן העידה מה שהעידה).
עוד תובעת המורה שמביון שמכתב הפיטורין חזרעל עצמומידי שנה ,ובשנים האחרות חזרה
לעדודה כרגיל ,היתה בטוחה שכך יהיה גם בשנה זו ,מה גם שאחרי שקבלה את מכתב
הפיטורין הוזמנה לכנס הערכות לשנה הבאה ,וראתה בכךביטוילביטולהפיטורין ,כרגיל .ע"כ

היא תובעת שכר עבור השנה הנוכחית .הנתבע משיב שמכתבי הפיטורין היו תמידרציניים,
אלא שהחזרה לעבודה בשנים קודמות נבעה מרישום תלמידים מוגבר ,אך השנה לא היה כך,
ע"נ; הפיטורין בעינם .וההזמנה לכנס ההיערכות לשנה החדשה היתה טעות של המזכירה.
בית הדין בקש חוו"ד של מפקחת בחינוך המיוחד של החינוך העצמאי ,הרבנית מ' רבינוביץ,
לפי השאלות דלהלן .1 :הוראה אינדווידואלית לתשעה תלמידים שהוצאו מכיתותיהם .האםזו
עבודה של "מורה" או של"סייעת"?  .2הכנת מערכי שיעורים וחתימה על תל"א ,האםזו הוכחה
על היותה של העובדת ומורה"?  .3האם העובדה שהעובדת לא עסקה בהאכלה ובניקיון אישי
של התלמידים מהווה הוכחה על כך שהיא לא היתה"סייעתי?  .4האם העובדה שמספר שעות
עבודתה היו כמו של עובדת הוראה ,שהן פחות משעות העבודה של סייעת ,מהווה הוכחה
שחיא עבדה כזמורה"?
המפקחת השיבהלביתהדין:י"א .בהתאם לחוזר מנכ"ל(יוני  )98מתפקידיהסייעת2.2.2* :סיוע
לימודי-חינוכי פרטני לתלמידיםעלפי הנחיות המורה/הגננת והנהלת בית הספר2.2.3* .סיוע
בהקנית מיומנות לתלמיד/ים בודד/ים ובתרגולן עלפי הנחיית הצוות החינוכי ,הצוות הפרא
רפואי והנהלת בית הספר .לאור האמורלעיל ,הוראה אינדבדואליתלילדיםעלפי הנחיות הצוות
החינוכי והמקצועי היא בהחלט חלק מתפקידיה של סייעת .ב .הכנת מערכי שיעורים וחתימה
על תל"א אינה מוכיחהכי העובדת מורה אלא א"כלפני פתיחת שנת הלימודים סוכםכי העובדת
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מקבלת שעות תקן (או מ"מ) בתחום ההוראה .לעניותדעתי ,סייעת אינה צריכהלהכין מערכי
שיעירים בביתה ,היא אינה מתוגמלת על כך ואף לא נדרשת להקדיש מזמנה מעבר לשעות
עבוז-תה (בניגוד למורה) .כאמור עבודתה של הסייעת היא בתחום בית הספר בסיוע לתלמיד
בהדרכת המורה .לעיתים ,סייעות ביוזמתן האישית בלבד מכינות מערכי שיעורים על מנת
להונ:יח את מקצועיותןוע"י כך לגרום לקידומן בתחום ההוראה( .נושא החתימהעל התל"א לא
ברוו-לי ,גם המחנכת אינה חותמת) .ג .הדגשים הספיציפיים בתפקידיה של הסייעת נגזרים
מהמדיניות החינוכית טיפולית של המסגרת בה היא מועסקת .אי לכך יתכן כי לתקופה ניתן
לסיי'גת תפקיד מסויים ובהתאם לצרכים ולנסיבות התפקיד השתנה אך עבודתה נשארה בגדר
סייעת .אם בעבר עסקה בהאכלה ובנקיון האישיוכיוםעוסית יותר בתחום הלימודי-אין לכך
כל כושב~עות .זה התפקיד שיועד לה לשנהזו .ר .מספר שעות עבודתה של סייעת אינו
קבועי
בדרך כללסייעת כיתתית בכתות ח.מ - .בבי"סרגיל ,עובדתבין  24ל 30-ש"ש .חלוקת השעות
נעשיתע"י הרשות המקומית בתאום עם הנהלת בית הספר .סייעת שמתחילה לעבוד צריכה
לדעת מה היקף משרתה.אי לכך לא ברורלי ההשוואה לשעות עבודתה של מורה ,יש מקרים
שסייעת ומורה עובדות מספר שעות זהה .יתכן ובמוסד המדובר ישנם חוקים וסדרים שונים
שלא ידועים לי .חשוב לדעת האם עקב צמצום שעות עבודתה של הסייעת צומצמה גם
משנ;ורתה?"

פסק

ריי

שלפשרה

לאח -,שמיעת טו"מ הצדדים ,ולאור חוות דעת של מפקחת בחינוך המיוחד,ועפיי מה שנכתב
בתלושי המשכורת של התובעת ,נראה לדחות את התביעה ,אך מ"מ מכיון שיש עס 9שבועה
ביניתם ,נראה לפשרולחייב את הנתבע לשלם לתובעת סכום מסויים מעבר לתשלום הפיצויים
שכבר הכין לה.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

()-יהושעווייס

( )-מרדכי אהרןהייזלר

השאלותלדיון
א .מודה במקצת ואמר שהפרעון מונח בביתו ,האםדינו כהילך שפטור משבועת התורה.
ב .הודה המעביד בחוב פיצויים שהוא חייב בו עלפי חוק ,ואף טען שכבר הכין על כך צ'ק

ד
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במש-דו כדי למסור לתובע ,וכפר בתביעות נוספות ,האם נחשב מודה במקצת.
ג .אשה הנוגעת בדבר ,האם כשרה לעדותכדילסייע ולפטור משבועה.

תשובה
א.נג,מ'נ"מד66מר ר3טפתהילךפטור,מ"טכיוןד"5להילךהניזוזידק6מודיכגוייהו ~hwsדנקיט
להומלוהדמי53,ינךחמיטיסה5ל6מודי,הלכךליכ5הודקה מקלתהטענה.וכתרסר"ןטבועותריב
ך5ל6כפקדון,לפיטהפקדוןכרבותכעליוהו5ככלמקוס
פרקכלסנטכעיןטלדעתרס"יהילךל5טיי
טהס,וקותןמעותעלמןטלמפקידהן6,כלכמלוהל5טייךד6פילויסנןלקותןמעותל6מ5ילמימרהרי
הןסלךככלמקוסטהן,מסוסדמלוהלסו65הניתנס,וקיןכןדעתהבתוניסז"לטהסכסכימודהילךbn~h
ןכפקדון,וכמלוהכלטהו6כידוומזומןלתתלתוכעהו"להילךופטורככךטהןקותןמעות
כיןכנלוהכי
כעלמןטסלוהלו6ו5חריס,דכמיטנתנןלוככרדמיוכו'6 ,כלכנלוהל6מיקריסילך5ל 6כטהמעות
מזומניםכידוומזומניסלפרוע.ע"כ.
ופסק כסו"עסי'פזסעי' 6ד6פילו מורסכמקזות6 ,ס "6לסילךהמקזותטסני מודס,קינוחייב b~b
סיסת.וקינונקרץהילך"55כיה 6המקלתטסותמודסלומוכןכידוכפניבי"דציתנולומיד36 ,לob
5מרהריהו6ככיתיולתננולך ,ל.6והוך מהטור 3טסהר"ימיג6ט.וכתבהם"ך ס"קגטזהוכמלוה,
5כלכפקדוןכלסיכלדמודהליהer'Dhטסינומזומןכידוהו"להילך.עודכתכהט"ך3 O"Dד5ףכמלוס
ל6ודוקקסכתנומידולידו-כלטון הסמאםעפ"י כעכעת5-ל6ה"הobהו6מזומןליתנולפניכי"רכמי

בנתכו ככרדמי.
ב .כתכ כטו"עסי'פזסעי'ב :תכעומ6תיסוהודחלו כמנה והאכענין סל6היהיכוללכפור כקותו
מנה,כגוןטעותו מנסהו 6מעטהכי"ר ,ל6מיקרי הודקה כמקלת .וכתב כק5וה"ח ס"קה :כתכ כדק
הכיתסעי' הוז"ל:ויטכמגיס כזהלסי מה טפסקתיכרכרי ה6ומריס דל6מיקריהילך 5ל 6כטנותנו
ככי"חמיד6 ,כלobקומרלוהריהו6ככיתיולתננולך6ין Ofהילך ,מכ"טדככידוןזסל6הו"להילך.
טלקייסדיןזהדל6מיקרימודה 3מק5ת5ל6כטמורה 3ד3רסיכוללכפור5כלכדרר
5כלמטעם 5חרי
סיגינ
ויכוללכפורל6מיקרימודה,וכמוטכתכוהרי"ף פ"ק דכ"מ (דףד ע"במדפיהרי"ף) והרמכ"ס
פ"רמטועןונטעןה"ד.וכתכסק5וה"חרטיטתס"3ידהילךל6הוי5ל6כטנותנוכבי"ד,היינודפטור,
יהו5זה,
מטוס דמודה כמקלתל6סוי6ל5היכף דהו6כתחייהעפ"יהודקתו,וכדכתיכ 6טריקמרכ
וכו'6 ,כל 5סחיכו מודה 5ל6טנותןלו מתנהכבי"דחמיטיסודקי6יןזס מודה כמקלת ,ומטו"ההילך
פטור,דכיוןטנותנו3כי"ד6יכוצריךלהודקתו דה6כותנולו,וקיןזו הודקהלחייכו ט3ועס5ל6היכף
ט5ריך להוד5ססלווכו',וח"כממיללכמודה כרכרנסיכויכוללכפורנמיחייכוכו' .ע"כ.
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י טטרות 6חד צמנה ולחד3נו6תיסוכפר
והנהכרנוכ"ס עדות פכ" 3ה" :3ר6ו3ן"הו5י 6עלטבעון"ג
ממעוןכסניהטטרות,ועדימטרזהוכו',הריממעוןממלםמנהסידכעלהסטרעלהתחתונהויטכעעל
 .~htoנרבהלי ממצועהזוטיטכע על הטלרכנקיטתחפןכדין מודה 3מק5ת,מהריעליוסניעריס
כסריסמעידיס כמקלתהממון מכפרכולו,ול 6תה 5הודקתפיוגדולה מהערקתעריסכמוט3י6רנו.
וכהסגותהר"36דh"h:וכו',ועוד6ניקומרט6יןזהדומהלדרכיחייךדהתסטענה6חתועדותהעריס
כמקלת כהודקהדמיך6 ,כל הכ6סני מטרותטחי טענותהןוכו'.ועודכיהו 6עלמו כתככטוען 6ת
חצירותמיסיסכסטרוחמיטיסכל6סטרוהודהכסטרוכפרהם6רפטור.ע"כ.וביקרכחי'הגר"ח(עמ'
קמכ ,ט" רסכ) ד6סהו5י 6מטר עלהחמיפיס ל6סייךדיןסלהעדונתעדיס ,ד3טטרהדין דנחקרה
עדותן 3כי"ד מככרוהרי קדמו עדותן לתכיעת המכה ,ונקרץ דקדמה הודקה לתביעהדקינומחוייב
הכועס.,עייף.
םמסמכיסעלעכודתו56להמעבידועל
וכנידוןדירן"חוכהפי5וייסלעוכר נקכעעפ"יחוק ,ולעוכרי
גוכה המסכורתטקכלממנו,נרצהדלעניןמודהכמקנתל6גרע ממעטהכי"ר6ו סטרחוב,וכמס oht
הודה ו:מק5ת כמעטהבי"ד ל6חטיכ מודהכמקזות ,דחסי 3דכרמצינויכול לכפורכו ,וכמומכיכר
כק5וה"ח ,ה"הכזה,וכמוט6סהודהכחובטיטעליוסטרכיקרהגר"חדל6חטיכמודהכמקלתדנקר6
ז 6דרתטם"ז).
טקדמההודקהלתביעה ,ה"ה3זה.וכןהורהמרןהגרי"ט6ליטיכטליט"(6כיוסי
ג .נחלקוהר6סוניס  ohעדמסייע פוטר מם3ועה .לדעת כעה"תורבמתתיהגלוןקינו פוטר ,ולדעת
 c"h~oכ"מ פ"קסי'ג ,ודעה ר6מונסכ"ו"עסי'פזסעי'ו ,עדהמסייע פוטר6 .מנס כטהעד נוגע
יעלסדהזווכו'.
כדברקמרוכגמ'כ"כמב 3ההנוגעכעדותוקינומעידobb~hכןכתםלודו"ד6יןל
ולפי"זבנידוןדידןטיס עסקטבועה3יןה5דדיס,מלפי טענת התוכעת קמרהלה הרכזתלפכיתחילת
פנתהלימודיס-כ"ס המנהל -מהסנה תעבוד כמורה.וקילו המנהלמכחיטוטוען טמעולסל6קיטר
לתובעה:תקןמלפורה.ננו) 65עלהתקן"למורהohהיה6ול6היהיטנההכחטה,י63ופןכזה-לילי
היותלומיהמסכורתמסייעיםלו,מהרינכתכ כהסמדירוגהסכרסלההן"סייעת",וגס הסכר ת6ס 6ת
ההגדר-:,היהעל הנתבעלהמכעהימתולהפטר6,ךמכיוןמהרכזתמסייעתלטענתו,צילול6היתה
נוגעת וכרכריתכן טהיתה פוטרתצותו מטבועה6 ,ךמכיוןסהי6כן כוגעת ,טהריהי 6עובדת 56ל
המנהלo)'b,פוטרתצותומטבועה.וככרנהגוכתיהדיןלפסר 3עדהטכועה,סי'פס"דירוטליסכרךט
עמ'קד.

אברהםדובלוין.

ו

פסקידין-ירושלים

יםלדי
ןככיד"ד,סיותוהחוכות טהסס~יעולתובע מסכרוריס,סויכעין סטרדעס"יחוק ססחייניסלו,
"5כהו"לכסילך6,ו דלמ6דל6סויחילךכיוןדכל"6סיטחולקיס כמטר,וכן דל6סוי מטרברורלפני
בי"ד ,וטמ5ל5יטלסלו .ונר5סטוסמנכון.וקיןכ5ןדין דקדמס סודקםלתכיעסככסי' פחסעי'טז,
דסרי גספי~וייס6לומסכימולטלסכליחורטלחדטייס ,ועוד ,דל 5קדמםכ5ן סוד6ס h~hסיס סכל
כמסברתסתכיעסטלסכי"ד ,וכפרט b"~Aotבסי' פח ס"ק נט כתכ דסטעס דסוד5ס קדמסלתכיעס
בלסז5תעפ"יחוק.
סו5מטוסמסיב6כידס,וכקןליכדטעסדמםיכלכידת,דסריחיי
ונרבה:טיםלחייכ 6תסמעכידגס עכור סטכרלטנסזו כפועלכטל ,מטוס טסעוכדתל6סיתם~ריכס
לסכין ממכתבמפיטורין תעליס לחפט עכודס לחרת ,טפריכטניס קודמות סוחזרס לעכודס למרות
מכתפיספיטורין.

מרדכיאהרןהייזלר.

