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   יעל אנגלברג שה� שופטתהכב'  לפני
 (�  מר אפרי� ויגדר 
נציג ציבור (עובדי

 (�  גב' ציפי בר נוי 
נציגת ציבור (מעסיקי
  

  11907102 ת.ז. ,סנאית בלאי   : תתובעה
  ער+ כה+ ו/או אס( מסדה עו"ד ע"י ב"כ 

  

                                                        
 

  580028116 .ר.ע ,האגודה לקידו� החינו,, ירושלי�   : תנתבעה
לואיז ספורטס ועו"ד נעמה גליקמ+  עו"ד ע"י ב"כ    

  

  פסק די+

  

  תשלו� פיצויי� בגי הפרת חוק שיוויו הזדמנויות בעבודה ופיטורי� שלא כדי. תביעה זו עניינה

  

  רקע עובדתי

  

ולאחר לימודי השלמה לתעודת הוראה ולימודי  1988לאר� בשנת  , עלתה1952 ילידתהתובעת   .1

  שנה.  20 הועסקה כמגשרת חינוכית חברתית במש� כתעודה, 

  

2.   :), היא עמותה רשומה הפועלת האגודהאו ו/הנתבעת הנתבעת, האגודה לקידו� החינו� (להל

מרכז אשר בי היתר מפעילה את מרכז ההיגוי ליוצאי אתיופיה (להל:  בתחו� החינו�

התובעת הועסקה על ידי ). מר מהרטבראש מרכז ההיגוי עומד מר דוד מהרט (להל:  ).ההיגוי

  , עת פוטרה מעבודתה.31.8.15עד ליו� ו 1.3.01 יו�הנתבעת מ

  

, קבלת דיווחי� על תפקידה של התובעת במרכז ההיגוי, כלל קיו� פגישות ע� מורי�  .3

ע ביקורי בית, שיחות והנחיות ע� הורי התלמידי�, קיו� אסיפות הורי� תלמידי�, ביצו

הועסקה במספר התובעת  והעצמה של ההורי� תו� מת הסברי� על זכויותיה� וחובותיה�.

 רמב"�הועסקה התובעת בבית הספר  2015
2014, כאשר בשנת הלימודי� בתי ספר במקביל

  בקרית גת.   אורט רוגוזי+ובבית הספר 

  

, הוזמנה התובעת לפגישה במשרדי האגודה לירושלי�. לטענת 2014יוני במהל� חודש   4

לדו בבקשותיה להגדלת  וסברה כי זו נקבעה על מנת גישההתובעת, לא ידעה מהי מהות הפ

  משרתה או על מנת לקבל מתנת סו) שנה.
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דה בירושלי�. בפגישה זו נשאלה התובעת בליווי בעלה למשרדי האגו , הגיעה26.6.14ביו�   .5

  בקרית גת. רמב"�התובעת על אירוע שהתרחש בבית הספר 

  

  ו צויי כי:וב 7.7.15, קיבלה התובעת מכתב סיו� העסקה הנושא תארי� 5.8.15ביו�   .6

  

, הוחלט, לאחר קיומו 3.9.2014
"בהמש, למכתב שהוצא אליי, עוד ב
� עבודת, באגודה לקידו� ת,, כי סיושל השימוע בו נשקל סיו� העסק

. (מצ"ב מכתב סיו� העסקה). גמר 31.8.15החינו, יהיה בתארי, 
  חשבו+ ייער, במשכורת, האחרונה".

  

  ובו צויי בזו הלשו: 3.9.2014 למכתב צור) עותק של מכתב הנושא תארי�  

  

  סיו� העסקההנידו+:  "
  

מנהל מרכז  
בהמש, לשימוע שנער, עמ, בנוכחות מר דוד מהרט   
אחראית תפעול מנחי� ומגשרי�, מר איל+  
ההיגוי, הגב' דיינה פטגו 

, נשקלו הדברי� 26.6.2014מנחה אזורי והח"מ בתארי,  
ליג'ישל 
  שנאמרו במהלכו כדלקמ+:

    
   �תפקוד, כמגשרת התדרדר מזה תקופה ארוכה ובמיוחד לאחר צמצו

בו עבדת. תפקיד, בוצע  משרת, זה מכבר, דבר שנבע מסגירת ביה"ס
:�  באופ+ לא מספק במספר היבטי

את החרמת את ימי העיו+ וההשתלמויות  
היבט ארגוני   א.
שכלל עובדי מרכז ההיגוי מחויבי� להשתת( בה� ומיעטת 

האשכולות וג� זאת רק לאחר מאמצי� של להגיע לישיבות 
  איל+ להבהיר ל, את חשיבות הימצאות, במפגשי� אלה.

מנהלת ביה"ס רמב"� מילאה משוב על  
היבט מקצועי   ב.
עבודת, והבהירה כי היא אינה שבעת רצו+ מעבודת, ועל כ+ 
מבקשת את החלפת,. למרות נוכחות, בביה"ס מילאת את 

היה משמעותי כמצופה  התפקיד באופ+ שלא הועיל ולא
  ממגשר במרכז ההיגוי.

   �למרות כל האמור, התבקשנו על ידי בעל,, להתחשב בגיל, המתקד
  ולאפשר ל, שנת עבודה נוספת וזאת בתיאו� אית,.

   �נוכח בקשתכ� ומתו, הוקרה לפועל,, וחר( הקשיי� המתוארי
 �לעיל, החלטנו להמשי, בהעסקת, וזאת עד לסיו� שנת הלימודי

  ".תשע"ה
  

בדרישה לביטול הלי� פיטוריה אשר לטענתה נעשה שלא לנתבעת פנתה התובעת  31.8.15ביו�   .7

  נדחתה פניית התובעת. 3.9.15כדי. במכתב מיו� 

  

תה תו� הפרה הזכות נענעשו לט התובעת עתרה לפנינו לתשלו� פיצוי בגי פיטורי� אשר  .8

לשיוויו מכוח הוראות חוק שיוויו הזדמנויות בעבודה, בטענה כי פטוריה נעשו מחמת גילה 

עוד עתרה התובעת . 0 100,000שני�. התובעת העמידה את תביעה ברכיב זה על  62העומד על 
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שלילת  לפיצוי בגימשכורות),  60( - 270,800לתשלו� פיצוי בגי פיטורי� שלא כדי בס� של 

וכ לפיצוי  משכורות) 24( - 108,720עתרה התובעת לתשלו� בס�  עבורוזכות השימוע שב

  .0 30,000בגי עוגמת נפש בס� של 

  

ואילו מטע� הנתבעת  )מר בלאיהיא עצמה ובעלה, מר נדב בלאי (להל:  מטע� התובעת, העידו  .9

, נהלת משאבי אנוש בנתבעתמ, )מר מהרטלהל: ( מר דוד מהרטמנהל מרכז ההיגוי, העידו 

 :), הממונה על מנחי� ומגשרי� במרכז ההיגוי, הגב' דינה גב' בראו+הגב' תמר בראו (להל

 :גב' ) ומזכירת מנהל מרכז ההיגוי, הגב' יעל פרידמ כה (להל: גב' ארמיאסארמיאס (להל

  ).פרידמ+ כה+

  

  ה ע ר כ ה

  

  סיו� יחסי העבודה

  

10.   הצדדי� נגע להלי� הפיטורי� והשיקולי� שעמדו בבסיס ההחלטה. עיקר המחלוקת בי

לשימוע, הלי� השימוע עצמו והשיקולי�  נקודות המחלוקת נוגעות לקיומו של הזימו

  טת הפיטורי�. נדו בה כסדר.לבהח

  

  ההזמנה לשימוע  א.

  

ימוע שמדובר בשלכ�  טוענת כי זומנה לפגישה כאשר כלל לא היתה מודעתת בעוד התובע  .11

כי התובעת זומנה  לקראת פיטורי� וכי לא היתה מודעת לתלונות כנגדה, טענה הנתבעת

במכתב שנשלח בדואר אלקטרוני לכתובת המייל שמסרה התובעת למזכירת הנתבעת. 

 הנתבעת מוסיפה וטוענת כי במכתב פורטו נימוקי הזימו לשימוע וכי מספר ימי� לפני המועד

  בעת על מנת לתזכר אותה בעניי הפגישה.התקשרה המזכירה לתו שנקבע,

  

התובעת טענה כי רק ע� קבלת השיחה הטלפונית ידעה לראשונה על זימו לפגישה א� לדבריה   .12

שמטרת הפגישה היא לדו העריכה כי  ,תצהיר עדותה הראשית טענהב לא ידעה על מטרתה.

לתצהיר) אלא שבעדותה  18בבקשתה להגדלת היק) המשרה או קבלת מתנת סו) שנה (סעי) 

  טענה כי נאמר לה לבוא לקבל מתנה, וכדבריה:

  

ש. אמרת בתצהיר, וג� כא+ כי יעל התקשרה לזמ+ אות, לפגישה ולא "
 ידעת על מה והגעת.

ת. כל שנה בחגי� אנו מקבלי� מתנות. היא התקשרה ואמרה שאבוא 
  לדבר ע� דוד.

  ש. למה הזמינו אות, לשיחה, מה יעל אמרה ל,.
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  .מרה לי לבוא לקחת מתנה ולדבר ע� דודאת. 
  ש. היא אמרה לקחת את המתנה.

  ת. ולדבר ע� דוד.
שמטרת הפגישה לדו+  שהערכתלתצהיר,, את כותבת  18ש. סעי( 

בבקשות של, להגדיל את המשרה ולקבל מתנת סו( שנה, הערכת או 
  זה מה שהיא אמרה ל,.

וד וקחי את ת. לדבר. יעל התקשרה אלי תבואי לשיחה ע� דינה וד
�הדגשות שלי לפרוטוקול;  11 3 ותשור 9(עמ'  "המתנה של,. כמו כול

  .י.א.ש.)  
  

, שינתה התובעת את להעניק מתנות סו) שנההנתבעת אינה נוהגת משנטע בפני התובעת כי 

לפרוטוקול). משעומתה  15שורה  9 (עמ'טעמה וטענה כי מדובר במתנת חג שטר� נטלה 

  כלל לא ביקשה לברר מה מטרת השיחה, השיבה:בשיחה הטלפונית התובעת ע� העובדה כי 

  

ש. יעל אומרת שלא שאלת בכלל על מה השיחה ולא אמרה וידעת "
  שיש שיחה ורק רצתה לוודא שאת מתייצבת.

.�  ת. לא אמרה לי כלו
  ש. לא שאלת על מה השיחה.

  ת. אמרה לי לדבר ע� מנהל, מה אשאל אותה. בכבוד, באתי לדבר.
אומרת ל, שבעל, בא לשיחה כי ידעת על מה השיחה כי קיבלת ש. אני 

  את המכתב במייל.
ת. ביקשתי מבעלי כי יש לי סוכר. אני לא יכולה להגיע והוא בא איתי, 

 .�  היה בחופש לקחת אותי וילווה אותי. פחדתי ללכת בירושלי
  ש. לא בגלל שזומנת לשימוע.

 32 23ורות ש 9(עמ' ת. לא. איזה שימוע? נתתי את הנשמה" 
  לפרוטוקול).

  

שמטרת  העריכהבתצהירה טענה התובע כי עדות זו של התובעת לא היתה מהימנה עלינו. 

ה ציינה סיבה זו כדבר שנאמר לה לכאורה על ידי תודבעשהפגישה היא קבלת מתנה אלא 

תרשמנו כי התובעת קיבלה את ההזמנה באמצעות הדואר האלקטרוני או הדואר ההמזכירה. 

עוד התרשמנו כי לו נכונה היתה טענת התובעת  מהי מטרת השיחה.בוודאות הרגיל וכי ידעה 

   זאת במועד קבלת ההזמנה הטלפונית.טורחת לברר יתה ישה, הלא ידעה את מהות הפגשלפיה 

  

את הכתובת  אלקטרוניהדואר התובת כתובעת מסרה כפרידמ כה העידה כי ההגב'   .13

senait22@walla,co.il לכתובתהודיעה על שינוי  2012בשנת כי וsenait b@walla,co.il .  

אמצעותו שלחה באישרה כי בעת קבלתה לעבודה מסרה כתובת דואר אלקטרוני ש תהתובע

. של הנתבעת א בגדר המצאהיא� טענה כי הכתובת השנייה ה ,את קורות החיי� שלה

. משנטע בפני התובעת כי בשנת אינה משתמשת בתיבת הדואר האלקטרוניכלל היא  ,התלטענ

הכחישה את  ,שלחה באמצעות הדואר האלקטרוני (בכתובת השנייה) את דו"ח הנוכחות 2014

  לפרוטוקול). 11שורה  20(עמ' הטענה ועמדה בתוק) על כ� שהדוח נשלח באמצעות הפקס 
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התקבלה הודעת דואר  20.7.14פרידמ כה מעלה כי ביו� לתצהירה של הגב'  4עיו בנספח 

אלקטרוני שאליה צור) דו"ח נוכחות מגשרי� כאשר בש� השולח צוי "סנאית בלאי". 

בהצטר) מסמ� זה להתרשמותנו כי התובעת ידעה היטב מה מהות הפגישה שאליה זומנה, 

  י לישיבת השימוע. אנו קובעי� כי התובעת הוזמנה כד

  

  הלי, השימוע  ב.

  

במכתב ההזמנה לשימוע הועלו כלפי התובעת שלוש טענות: חוסר שביעות רצו מתפקודה   .14

הנדרשות ממגשרת במרכז ההיגוי; ניתוק קשר ע� אי ביצוע מטלות ופעילויות  בבית הספר;

  הממוני� והעדרות מישיבות חובה במרכז ההיגוי.

  

בתחילת הפגישה שטחו נציגי הנתבעת בפני התובעת את הנימוקי� לזימונה טענת הנתבעת, ל  .15

. התובעת לשימוע, כמפורט במכתב הזימו וכ את חוסר שביעות הרצו מעבודתה ותפקודה

   .גב' ארמיאס) לתצהיר 5(נספח  הכחישה את הטענות כלפיה

  

רמב"� בנוגע לכשל טענותיה של הנתבעת התבססו בעיקר על תלונת מנהלת בית הספר   .16

  בתפקוד התובעת וכ על היעדרות התובעת מהשתלמויות.

  

שורות  17כלל לא עלה בהלי� השימוע (עמ'  כי עני זה ,באשר להשתלמויות טענה התובעת  

   :בישיבת השימוע העיד כיג� הוא לפרוטוקול) אלא שבעלה אשר נכח  24 23

  
 ת.ש. דיברו איתה על כ, שהיא לא מגיעה להשתלמויו"

  ת. היא הגיעה כל הזמ+ להשתלמויות.
  ש. השאלה א� דיברו איתה על השתלמויות.

  ת. כ+.
...  

ש. התובעת אמרה שהיא מגיעה להשתלמויות חו� משהבת שלה 
  חולה.

  23(עמ' ת. נכו+. היא מגיעה. אבל שהבת חולה יו� אחד היא לא הלכה"
  .לפרוטוקול). 17 8ות שור

  

  שסוגיית ההשתלמויות לא הועלתה, אינה נכונה.מכא, כי טענת התובעת   

  

טענה הנתבעת כי התובעת לא באשר לטענה גופא בדבר העדרות התובעת מהשתלמויות,   .17

כי הגיעה להשתלמות באשקלו וכ לא השתתפה בהשתלמות בחופשת הפסח. התובעת טענה 

  :ציינה כדלקמ בפנינולא נעדרה מהשתלמויות ואול�, בעדותה 

  
הא� ביו�  י.א.ש.] –[בקי�  באשקלו+ היו השתלמות של יומיי�ש. "

.� הזה חתמת על הצטרפות לכוח לעובדי
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הבת שלי הייתה חולה ויצאתי מוקד� ת. לא חתמתי באשקלו+. 
  . לא הייתי בסיו�.מההשתלמות

הייתה השתלמות של יומיי� בפסח, ג� בהשתלמות זו  2015ש. במר� 
  לא היית, נכו+.

  שברתי את היד ולא הרגשתי טוב. הודעתי לפני כ+. לא הייתית. 
  לא הגעת כי נשברה ל, היד. 2015ש. זה אומר שבמר� 

  ; הדגשה שלי לפרוטוקול 1שורה  7עמ'    28שורה  6(עמ'  "ת. כ+
  י.א.ש.).

  

הבת שבשלה נעדרה מההשתלמות באשקלו (או על פי מהמש� עדותה של התובעת עולה כי 

לחייה ולא  20 , היינו מדובר בבחורה בשנות ה1993קד�), היא ילידת יצאה מו תטענת התובע

  ברור מדוע נאלצה התובעת להעדר בגינה.

  

לבוא להשתלמויות היות  מעת שצומצמה משרת התובעת, הפסיקה התובעתהנתבעת טענה כי 

היק) פעילותה. התובעת בצמצו� השלא רצתה לנסוע אליה ע� מר מהרט משכעסה עליו בשל 

הכחישה טענה זו א� הודתה בחקירתה הנגדית כי אכ הפסיקה לנסוע ע� מר מהרט 

 7שורה  18" (עמ' רק לא בא לי. יש לי הנחה בכרטיס נסיעה. לא בא לילהשתלמויות כי "

רה להמנע טענה זו של התובעת לא היתה משכנעת והתרשמנו כי אכ התובעת בח לפרוטוקול).

  תה לנסוע ע� מר מהרט כפי שנהגה לאור� השני�.שלא רצמלהגיע להשתלמויות היות 

  

לטענת התובעת לא נפל כל פג� בתפקודה והיא כלל   י+ תפקוד התובעת יטענות בענבאשר ל  .18

הנושא היחיד ה, ולמכתב שכתבה המנהלת. לטענת הדלא היתה מודעת לטענות המנהלת כנג

  הפניית תלמידי� לאבחו.שנטע כלפיה הוא אירוע שבו נתבקשה לתרג� מאמהרית בישיבה ל

  

לדברי התובעת, בישיבת השימוע נשאלה לעניי עבודתה בבית הספר וסיפרה על פעילותה וכי 

  וכדבריה: בסו) הישיבה התנצל מר מהרט בפניה ואמר כי טעה בה.

  

ודוד שאל אות, על לתצהיר,, אמרת שהגעת למשרדי�  19ש. בסעי( "
 �מאמהרית להפנות מקרה בבית הספר שהיועצת ביקשה לתרג

 .תלמידי� לאבחו+, נכו+

   כ+.ת. 
  ש. בפגישה דיברו אית, על מכתב של מנהלת בית הספר רמב"�, נכו+?

ת. דוד אחז בנייר, שאל שאלות, לא יודעת. הוא שאל אותי על בית ספר 
רמב"� אמרתי לו הכל, הילדי�, צוות המורי� הכל. כל העבודה שלי 

י� לעזור לה� הכל, הכל במפורט שהייתה תקינה ש� פגישה ע� ההור
אמרתי לו וספרתי לו. הוא שאל אותי שאלה ואמרתי לו הכל. ג� אמר 

 "לי אי+ אד� שלא טועה אולי ג� אני טעיתי בסו( ביקש סליחה והל,
  ).י.א.ש.  ; הדגשה שלי לפרוטוקול 22 15שורות  17(עמ' 
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ה ואז חזרה בה מגרסתה שלפיה נשאלה התובעת לעני הטענות שהופנו כלפיבהמש� חקירתה   .19

 . וכ� אמרהוטענה כי כל פעולותיה נעשו כראוי נטע כלפיה כי לא שיתפה פעולה באבחוני�

  :התובעת

  

" �  לתצהיר,,  20
19ש. סעיפי
  ת. (התובעת מעיינת)

ש. את אומרת שכל מה שדיברת� זה הפנייה לאבחוני� שלא רצית 
  לשי� סטיגמות לתלמידי�, זה כל השיחה.

  ת. חשבתי שמשלימי� לי את המשכורת שהורידו לי ואת השעות. 
  ולא מה שחשבת. על מה דיברת� בפגישהש. השאלה 

 �ת. על התפקידי� מה אני עושה, מקבלת עולי� חדשי�, עוזרת לה
ע� ההורי�, ביו� הורי�, ביקור בית, עולי� חדשי� שבאו ע� הכפר 

  מסבא וסבתא, אי, להסביר לה�, הכל. 
  .אית, על אבחוני� דיברוש. 
  לא דיבר איתי בכללת. 
  .בכלל על האבחוני� לא דיבר אית,ש. 
  אני אמרתי מה עשיתי, מה התפקיד שלי בבית הספר. נכו+.ת. 

ש. א� דיברת� רק על מה שאת עושה, על מה דוד מהרט התנצל בסו( 
בית ספר רמב"� הרי אמר ל, שאת לא עושה את עבודת, כמו שצרי,, 

  .לא מרוצי� ממ,
  .מרוצי�ת. 

  ש. אז על מה התנצל.
  ת. זה טעות שלו.

  ש. מה הטעות, מה אמר שהיה טעות שהיה צרי, להתנצל.
ת. בית ספר רמב"� המנהלת כתבה מכתב לא נכו+, מה קרה בבית 

  הספר.
  .הוא דיבר אית, על מה שהמנהלת כתבהש. 
, הייתי שאל אותי על המכתב מנהלת בית הספר ואמר לי מה קרהת. 

  ."ה. הייתי עובדת שנההמומ
  לתצהירו של מהרט, על המכתב הזה הוא דיבר. 11ש. מציגה את נספח 

  ת. (מעיינת במכתב) הוא שאל אותי, לא ראיתי את המכתב הזה.
.�  ש. במכתב הזה כתוב על האבחוני

ילדי� עשו אבחוני� ביו� אחד והיא אמרה לי להזמי+ את  10ת. 
וסיה, היה לה קשה בעברית. ההורי� לשיחה ע� הפסיכולוגית היא ר

הזמנתי את כל ההורי� אמרתי לה שקבענו וישבתי בחדר שלי, 
הפסיכולוגית באה וג� ההורי�, הפסיכולוגית ביקשה לרשו� מה 
ההורי� אמרו ומה שהיא אומרת, אמרתי שתפקידי מגשרת, מה שאת 
אומרת אני מתרגמת ומה שההורי� אומרי� אני מתרגמת, אני לא 

ילדי�  10בשפה של,, זה של, לא שלי. סיימנו את הכל  כותבת, כתבתי
  בתור ביו� אחד.

?�  ש. אז דיברת� על האבחוני
  ת. כ+. בסו( שאלתי אותה

אז דיברת על האבחוני� ע� דוד הוא אמר שהיו תלונות על ש. 
�  .אבחוני

, שאל מה קרה בבית הספר. אמר שהמנהלת על אבחוני� לא אמרת. 
כתבה משהו, לא ידעתי. הוא לא אמר רק שאל מה היה בבית ספר 

12:00
08:00שעות משעה  4רמב"� והסברתי לו. עבדתי קשה   �פע
שעות אחר הצהריי� ע� ההורי�, ע�  8בשבוע הייתי ש�. עבדתי 

 17שורה  19עמ'   15שורה  18עמ' ( "התלמידי�. לימדתי אמהרית
  ).י.א.ש.  ; הדגשה שלי לפרוטוקול
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. כעולה מהדברי�, עדות התובעת לא היתה עדותה של התובעת לא היתה מהימנה עלינו

עקבית. בתחילה הודתה שעניי האבחוני� הועלה בשימוע א� בהמש� חזרה בה. כ� ג� 

ה בתחילה טענה שלא הועלו כלפיה טענות של מנהלת בית הספר רמב"� א� לאחר מכ הודת

כי נשאלה בעניי מכתב המנהלת. מעדות התובעת עולה כי היא מנסה להרחיק עצמה מכל 

  טענה או ביקורת שהושמעה כלפיה.

  

במכתב מנהלת בית הספר הגב' דורית דגורקר, אשר היווה את העילה העיקרית להזמנה   .20

  לשימוע, נכתב כהאי לישנא:

  

  השנייה. סנאית עובדת בביה"ס כמגשרת יו� בשבוע זו השנה"
 �סנאית מגיעה לעבודה בזמ+ ומביעה רצו+ לעזור בקליטת התלמידי

תפקיד המגשרת  תבנתה אאול� קיי� פער גדול בצרכי ביה"ס ובה
בביה"ס. סנאית התבקשה לתרג� לפסיכולוגית ביה"ס במהל, 

לתרג� כמתבקש, לפעמי� ענתה אבחוני� וועדות שונות ולא הצליחה 
במקו� ההורה ולא הבינה את משמעות התרגו� והיה קושי לתוו, בי+ 

  הפסיכולוגית להורה. 
סנאית התבקשה לערו, ביקורי בית בעיקר לתלמידי� ששמענו 
שמצב� קשה מאוד, הדבר לא נעשה. אי+ לנו מידע מסודר על משפחות 

מי הרווחה בעיר לא הילדי� שנקלטו בביה"ס. כמו כ+ הקשר ע� גור
 �קיי� וקשה להסביר לה את תפיסת ביה"ס לשילוב התלמידי

במקרי� מסויימי� נאלצנו לפנות לגורמי חו�  בכיתות ובלמידה.
  . שרתשיעזרו לנו במקו� לפנות למג

אבקש בשנת הלימודי� הבאה לשלב בביה"ס מגשר/ת אחרת 
  ."בביה"ס

  

משוב בגי עבודתה של התובעת ש� נכתב כי  16.5.14בנוס), מילאה מנהלת בית הספר ביו� 

היא נוזפת בה� ולא מנהלת שיחה  ,הקשרי� ע� התלמידי� לא מביאי� אות� לידי הנעה"

 �אמיתית אית�; סנאית מתרגמת להורי� אול� לא יוזמת ומשנה דברי�; סדנת הורי

ללא ביקורי בית היו מעטי� ו ;הבאתי גור� חיצוני. סנאית נתנה את המורשת ולא מעבר

יוזמה שלה; יש פער גדול בי+ דרישות בית הספר להבנה של סנאית לעבודתה; פער רב בי+ 

. עוד ציינה מנהלת בית הספר במסגרת המשוב כי התובעת אוהבת תפיסת עבודתה למערכת"

פר נעזר בגורמי חו� ולא בתובעת ועל כ ביקשה להחלי) את סאת בנות העדה ואול� בית ה

הרבה. המנהלת העניקה לתובעת הערכות נמוכות מאוד בתחומי�  המגשרת על א) הרגישות

של יצירת קשר, זיהוי צרכי�, השתתפות בפעילות אחר הצהריי�, הערכה כללית אפקטיביות 

אכפתיות ויוזמה ויעילות ותרומה לבית הספר, ציוני� בינוניי� ניתנו בתחו� האחריות, ה

  לתצהיר הגב' בראו).  3פקיד (נספח וציוני� גבוהי� ניתנו בתחו� המשמעת וחשיבות הת
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שכ לא קיבלה  לטענת התובעת לא היתה מודעת לטענות כלפיה עד שהגיעה לישיבת השימוע  .21

עוד טר� הגיעה התרשמנו כי , כאמור לעילאלא ש. את מכתב המנהלת ו/או את המשוב שערכה

ג�  .זומנה לשימוע התובעת לישיבה, ידעה על תלונות המנהלת וכי ה חלק מהטענות שבגינ

כ� ג� לגבי  .עדותה לעיל)ראו ( הא� המכתב גופו לא נמסר לידיה, הרי שתוכנו הוצג בפני

מהעדויות בפנינו עולה שהוצג בפני  ) אשרמהרט לתצהיר מר 10(נספח  16.5.14המשוב מיו� 

 23ג� מר בלאי אישר בעדותו כי התובעת נשאלה על המכתב (עמ' התובעת במסגרת השימוע. 

לפרוטוקול) והוא א) אישר כי בתו� הפגישה פנה אל מר מהרט וביקש עותק  14 13שורות 

  מהמכתב א� זה סירב למסור לידיו.

  

אני לרשו� אלא רק לתרג� וכדבריה, " קידהאי זה מתפבמסגרת השימוע טענה התובעת כי 

  נות בעניי האבחוני�. טעהג� ומכא כי הובאו בפניה  "לא המזכירה של הפסיכולוגית

  

מכא, כי טענות התובעת שלפיה כלל לא ידעה מדוע זומנה לשימוע וכי לא הוצגו כל טענות   .22

התובעת טענה כי אי לקבל את גרסת הנתבעת  .ות עלינונות לתפקודה, אינ מהימגעבפניה הנו

אלא  ת הממונה הישיר על התובעשהיה משנמנעה מלהעיד מטעמה את מר איל ליגאיישל 

על עדות התובעת ומהימנותה, לא מצאנו לית משקל בעיקר נו מבוססות יתושמשמסקנ

  לעובדת אי העדתו של למר ליגאיישל.

  

  תוצאות השימוע  ג.

  

, בתו� ישיבת השימוע פנה בעלה של התובעת אל מר מהרט וביקש כי לטענת הנתבעת  .23

תוכל לצאת לגמלאות ולקבל קצבה שאז  62התובעת תעבוד שנה אחת נוספת, עד הגיעה לגיל 

לשקול את הדברי� ע� מנהלת משאבי אנוש של  מהמוסד לביטוח לאומי. מר מהרט ביקש

כי  על הסכמת הנתבעת, שוחח טלפונית ע� מר בלאי והודיע לו הנתבעת ולאחר הסכמתה

כי לא היו דברי�  התובעת טענה. התובעת תמשי� לעבוד שנה נוספת ללא פגיעה בשכרה

עוד טענה התובעת כי לא הצעה ולא הסכמה וא) הכחישה את תוכ שיחת הטלפו.  מעול�,

  לא הסמיכה את בעלה להגיע להסכמות בשמה.

  

בתו� השימוע פנה למר מהרט וביקש עותק ממכתב מר בלאי העיד בחקירתו הנגדית כי   .24

יימה השיחה הטלפונית שהתק המנהלת, א� נענה בסירוב. משנשאל מר בלאי מה פישרה של

לא פנה אליו לאישור ההצעה אלא מר מהרט השיב כי , 17.7.14ביו� בינו לבי מר מהרט 

ה של מכתבלקבלת בבקשה הוא פנה שוב ושוב  שלו כאשרהיוזמה להתקשרות טלפונית היתה 

הופתע כי  ,שבתצהירו טע מר בלאי. אלא חזר אליו, א� ומר מהרט מנהלת ביה"ס רמב"�

 י מטרת השיחה של מר מהרט היתה ליישר את ההדורי� ביניה�.פנייה הטלפונית וחש כהמ
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גרסה זו לא נמצאה מהימנה עלינו שכ א� ציפה לתשובת מר מהרט מדוע "הופתע" משיחת 

.  הטלפו

  

י ציפה לתשובה לפנייה קודמת שלו, כפי שטע בפנינו, א� אותה מר בלאאכ, להתרשמותנו,   .25

פנייה היתה להמש� עבודתה של התובעת ולא לקבלת מכתב המנהלת. תמיכה לכ� אנו 

אי גיל, לאחר השימוע המשיכה לעבוד כרמוצאי� בעובדה שלמרות שהתובעת טענה כי 

�, בביה"ס רמב"עבוד ל הפסיקה התובעת הבאהמחלוקת כי לאחר השימוע, בשנת הלימודי� 

 המשיכה לעבוד ברוגוזי ושכרה כלל לא נפגע וזאת על פי ההסכמה שאותה אישר מר מהרט

  . לפרוטוקול) 31שורה  39(ראו ג� עדותה של הגב' בראו עמ' 

  

, יו� לאחר כתיבת 4.9.14ביו� הנתבעת הציגה תיעוד המצביע על משלוח הודעת מייל לתובעת   .26

. ע� זאת, senait22@walla,co.il כתובתת הנתבעת בשימוע וזאת לההודעה בדבר החלט

) עולה כי זו לא היתה כתובת המייל העדכנית של התובעת ועל כ, 13מהאמור לעיל (בסעי) 

ספק א� החלטת הנתבעת הומצאה לידיה בדר� זו. ע� זאת והג� שאי חולק כי לא נעשה כל 

תבעת לא נחקרו על עצ� ההסכמה ומשמר סיכו� ישירות בי התובעת לנתבעת, משעדי הנ

מהרט נשאל על העובדה שההסכמה נעשתה ע� בעלה של התובעת והשיב כי כ� נעשה בשל 

ואילו גב' בראו העידה כי הפניה היתה של בעלה של התובעת ועל כ ג� השיח מנטליות העדה, 

ל פי ההסכמה, העובדה שהתובעת פעלה ע. יתרה מכ�, לא נית לדחות גרסה זוהתנהל מולו, 

  בפנינו.מעידה כי ידעה עליה והסכימה לה וכ� ג� התרשמנו מעדותה של התובעת 

  

שנה אשר על כ, הגענו לכלל מסקנה שהתובעת ידעה כי תוצאת השימוע היא המש� עבודתה ל

ובמכתב הפיטורי� שנשלח אליה שנה לאחר מכ לא היה כדי  62עד הגיעה לגיל  אחת נוספת

  להפתיעה.

  

  פיטורי� מחמת גיל  ד.

  

 � עבודתהסיו) מבלי שהיתה עילה ל62, נעשו פיטוריה על רקע גילה המתקד� (לטענת התובעת  .27

משרה להיק)  75%, צמצמה הנתבעת את היק) משרתה מ2012עוד קוד� לכ, בשנת  כאשר

הפרה הנתבעת את הוראות חוק שיוויו  י� אלההתובעת טענה כי במעשמשרה.  50% של

בנוקטה אפלייה מחמת גיל. התובעת העמידה את  1988 , התשמ"חות בעבודהההזדמנוי

  .- 100,000תביעה לפיצוי בגי התנהלות זו על הס� של 

  

פיטורי התובעת נבעו בשל חוסר שביעות רצו מעבודתה ועבודתה הסתיימה  ,לטענת הנתבעת

ונה לשימוע התובעת לא היווה בסיס לזימ בהתא� להסכמות בי הצדדי� כאשר גילה של

  והועלה א� על ידי בעלה של התובעת כבסיס לבקשה להמשי� ולעבוד שנה אחת נוספת. 
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28.   לאחר ששמענו את עדויות הצדדי� וטענותיה�, לא מצאנו לקבל את טענות התובעת בעני

  זה. 

  

גב' ארמיאס אשר שימשה כממונה על מנחי� ומגשרי� בנתבעת כולל עדותה של הכעולה מ

התובעת, במהל� השני� עבדה התובעת בשני בית ספר כאשר היק) עבודתה השתנה מעת לעת 

משרה אשר בהמש�  75%ל החלה התובעת לעבוד בהיק) ש 2001על פי הצור�. כ� למשל בשנת 

עבדה בשני בתי ספר.  שרה כאשרמ 75% הועלה ל לאחר מכמשרה ו 40%פחת לשיעור של 

התובעת  שובצהנסגר אחד מבתי הספר שבה�  10/12לדברי הגב' ארמיאס, בחודש 

והתלמידי� חולקו בי שני בתי ספר כאשר התובעת שובצה באחד מה� א� בהיק) מצומצ� 

 ,בשל מספר מופחת של תלימידי� הנזקקי� לשירותיה. עוד עלה מעדותה של הגב' ארמיאס

אכ פנתה באמצעות ארגו המורי� לנתבעת ולמשרד החינו� בעני הפחתת  כי התובעת

המשרה א� משקיבלה מענה, זנחה את טענותיה בעני זה כאשר לא היה כל קשר לשינוי 

  בהיק) המשרה לשקילת סיו� העסקה ו/או לגילה והתובעת א) לא טענה כ�.

  

כי התובעת הוכיחה כי השינוי בהיק)  נומשלא נסתרה גרסתה של הגב' ארמיאס, לא מצא

  משרתה מקורו באפליה מחמת גילה.

  

29.   �בעלמא במסגרת כתב התביעה לא טענה התובעת כל טענה למעט טענה    הפיטורי� לעצ

ממשית המחזקת את טענתה זו. זאת ועוד, ההיפ� הוא נכו, ככל שהיה לגילה של התובעת 

עבודה נוספת וזאת השפעה כלשהי על תוצאות החלטת הפיטורי�, הרי שזו העניקה לה שנת 

בו תהא שיל פרישה, מועד התובעת על מנת לאפשר לה לסיי� את עבודתה בג בעלה של לבקשת

  זכאית לקצבה. 

  

גי פיטורי� מחמת גיל ובניגוד לחוק שוויו באשר על כ, די תביעת התובעת לפיצוי 

  להידחות.  הזדמנויות 

  

  פיטורי� שלא כדי+  .ה

  

 בנסיבות שבה ענת התובעת,טל  .30 ,פוטרה, משלא נער� לה שימוע כדי, משנפגעה זכות הטיעו

הודעה כדי על סיו� עבודתה אלא רק שנה לאחר מכ במסגרת המכתבי�  ומשלא נמסרה לה

פעלה הנתבעת בניגוד לכל הלי� תקי והתובעת זכאית לפיצוי בגי  5.8.15שנשלחו אליה ביו� 

משכורות בס�  24בשיעור בגי העדר שימוע כדי עמידה את תביעתה על פיצוי הכ�. התובעת 

 270.800 לבס� ש חודשי שכר 60פיטורי� שלא כדי בשיעור בגי וכ על פיצוי  0 108,720של 
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עוד עותרת התובעת לפיצוי בגי עוגמת נפש, בגי פיטורי� שלא כדי אשר עומדי� על ס�  0

  .0 30,000של 

  

, מכחישה את טענות התובעת ואת תביעותיה לפיצויי�. לטענת הנתבעת, פעלה הנתבעת מנגד

כדי, הזמינה את התובעת לשימוע וא) ערכה שימוע כדי כאשר בסופו הגיעו הצדדי� 

סיו� עבודתה של התובעת. עוד טענה הנתבעת, כי התובעת עושה בדבר דחיית מועד להסכמה 

  כומי תביעתה.שימוש לרעה בהליכי בית משפט ומפריזה בס

  

שבו נקטה הנתבעת לפיטורי התובעת. כעולה מהנסיבות שהובאו בפנינו, לא נפל פג� בהלי�   .31

בפני התובעת הוצגו הטענות כלפיה והג� שהנתבעת צמצמה את עבודתה של התובעת בבית 

הספר רמב"�, הרי שהקפידה שלא לפגוע בשכרה על מנת שלא יפגעו זכויותיה הפנסיוניות. 

ענו כי לתובעת ניתנה הודעה של שנה מראש במסגרת ההסכמה שאליה הגיעו מר נמששוכ

מהרט ובעלה של התובעת, לא מצאנו כי התובעת הרימה את הנטל להוכיח כי פיטוריה נעשו 

 .  שלא כדי

  

 , פג� בהלי� השימוע על יסוד האמור, די תביעת התובעת לפיצוי בגי פיטורי� שלא כדי

  הידחות.ל  ובגי עוגמת נפש 

  

  אחרית דבר

  

  על יסוד כל האמור, מצאנו כי די תביעת התובעת להידחות.  .32

  

יו� שא� לא כ  30אשר ישולמו תו�  - 12,000התובעת תשא בהוצאות הנתבעת בס� של 

  יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיו� ועד לתשלו� המלא בפועל.

  

   �  יו�. 30תו, זכות ערעור לבית הדי+ הארצי לעבודה בירושלי

  

 אליה�. ויישלחבהעדר הצדדי� , )2018מר�  18(, ב' ניס+ תשע"חהיו�,  נית+
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