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 סופי -בקשה לסעדים זמניים 
 

 2695-02-19פ"ה       זורי לעבודה בבית הדין הא
 22.9.2019קבוע ליום         יפו-בתל אביב

 בפני כבוד השופט 
 אלעד שביון

 
                        1 תובעות נוספות 513-ו 059839571ת חזן ת.ז. דורי בעניין שבין:  

 שושן ברקע"י באות כוחן עוה"ד ורד גרטל ו/או ליאת   
 64731ת"א  3דניאל פריש   
 03-6091002; פקס: 03-6091001טל':   

       
 המבקשות     

 (התובעות)
  -נגד   -

 שרד החינוךמ –מדינת ישראל  .1
 פרקליטות מחוז ת"א אזרחיבאמצעות 

  6492107, בית קרדן, ת"א 154מרח' דרך מנחם בגין 
 02-6468005; פקס: 073-3736202טל': 

 
 המשיבה       
 ( 1)הנתבעת        

 
 הסתדרות המורים. 2

 באמצעות ב"כ עורכות הדין ארנה לין ושות'
  6801296, בית שרבט, תל אביב 4קויפמן מרח' 
     03-5165999פקס:  03-5165757טל': 

 משיבה פורמלית                                                  
 ( 2הנתבעת )       

 
                  

 
 

 מטעם התובעות בהולה בקשה 
 יםזמניים וארעיצווים הצהרתיים למתן 

 
למתן צווים  "(התובעותהמבקשות )להלן גם: "מוגשת בזאת לביה"ד הנכבד בקשה בהולה מטעם 

 כדלקמן: - 1המשיבה  –כנגד מדינת ישראל הצהרתיים דחופים 
 

המדינה , אשר יעמוד בתוקפו עד להחלטה אחרת, אשר יקבע כי במעמד צד אחד צו הצהרתי ארעי
וכל התנאים אינה רשאית לחייב את התובעות להשתתף במהלך חופשת הקיץ וללא תשלום שכר 

)לרבות כיסוי "נפגעי עבודה" של ביטוח לאומי( הנובעים מכך שמדובר בעבודה לכל  הנלווים לשכר
ריענון  יוקורס  1/7/19-להתחיל ב יםשאמור י בסיסקורס - בקורסי עזרה ראשונהדבר ועניין, 

לפעול כלפי התובעות כפי שהיא פועלת  כי על המדינהו 8/7/19-או ב 3/7/19-התחיל בל יםשאמור
ולאפשר להן   ידי המשיבה הפורמלית )להלן: "הסתדרות המורים"(-המורים המיוצגים על לגבי

                                                      
 תובעות נוספות, אשר טרם הוכרעה 135התובעות הגישו לביה"ד הנכבד בקשה לצירופן של  1
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להשתתף בקורסי עזרה ראשונה בתחילת שנת הלימודיים ולקבל בגינם שכר מלא  -כמו למורים  –
 וכןותנאים נלווים; 

 
אשר יעמוד בתוקפו עד להחלטה אחרת, אשר יקבע כי המדינה  ,במעמד צד אחד צו הצהרתי ארעי

או להפעיל לחצים מכל סוג על התובעות במטרה לגרום להן  ,אינה רשאית לנקוט הליכי משמעת
בקורסי  במהלך חופשת הקיץ וללא תשלום שכר וכל התנאים הנלווים לשכר"להסכים" להשתתף 

  – ;  וכןראשונהעזרה 
 

 :במעמד הצדדיםשיתקיים לאחר דיון 
 

המדינה אינה , אשר יעמוד בתוקפו עד למתן פסק הדין בתביעה, אשר יקבע כי צו הצהרתי זמני

במהלך חופשת הקיץ וללא תשלום שכר וכל התנאים רשאית לחייב את התובעות להשתתף 
ה" של ביטוח לאומי( הנובעים מכך שמדובר בעבודה לכל הנלווים לשכר )לרבות כיסוי "נפגעי עבוד

וקורס ריענון שאמור   1/7/19-קורס בסיסי שאמור להתחיל ב - בקורסי עזרה ראשונהדבר ועניין, 
המורים  וכי עליה לפעול כלפי התובעות כפי שהיא פועלת לגבי 8/7/19-או ב 3/7/19-להתחיל ב

להשתתף בקורסי עזרה  -כמו למורים  –להן ולאפשר  ידי הסתדרות המורים-המיוצגים על
 ;  וכןראשונה בתחילת שנת הלימודיים ולקבל בגינם שכר מלא ותנאים נלווים

 
אשר יעמוד בתוקפו עד למתן פסק הדין בתביעה, אשר יקבע כי המדינה אינה  ,צו הצהרתי זמני

רשאית לנקוט הליכי משמעת, או להפעיל לחצים מכל סוג על התובעות, במטרה לגרום להן 
בקורסי  במהלך חופשת הקיץ וללא תשלום שכר וכל התנאים הנלווים לשכר"להסכים" להשתתף 

 ; וכןעזרה ראשונה

 
 בנסיבות העניין. אחר שביה"ד הנכבד ימצא לנכון לתת למבקשותזמני  ארעי ו/אוכל סעד 

 
 בבקשה זו.  דיון דחוףבד לקבוע כמו כן יתבקש ביה"ד הנכ

 
 

 ואלה נימוקי הבקשה ופרטיה
 

 הרלוונטיותהעובדות תמצית 
 

 . 3/2/19המבקשות הגישו לביה"ד הנכבד את תביעתן שבכותרת ביום  .1
 

לתביעתן, טענו התובעות כי הסכם אופק חדש מפלה את הגננות לרעה  3במסגרת פרק ג. .2
שעות שהיה שבועיות  3שעות שהייה בשבוע, ביטל לגננות   5בכך שבעוד שהעניק למורים 

עות עבודה שנתיות ללא שכר, על ש 156-ויצר מצב שבו הגננות נדרשות לבצע למעלה מ
 .חשבון זמנן הפרטי ואף במהלך חופשות

 
ת במהלך חופשולא שכר, על חשבון זמנן הפרטי לאחת הפעילויות שהתובעות נדרשות לבצע  .3

נדרשת לעבור קורס בסיסי עובדת מדינה הן השתלמויות בעזרה ראשונה. כל גננת  הקיץ
שעות פעם בשנה  6שעות( ובנוסף לכך הן נדרשות לעבור קורס ריענון של  30בעזרה ראשונה )

שעות פעם בשנתיים. גננת שלא מבצעת קורסי ריענון במשך שנתיים,  12ריענון של קורס או 
 2נדרשת לבצע פעם נוספת את הקורס הבסיסי.

 

                                                      
 ריענון לא מזכים בגמוליםרק קורס בסיסי אחד מזכה את הגננת בגמול השתלמות. קורס בסיסי חוזר וקורסי  2
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 :3, בין היתרבתביעתן התובעות טענו .4
 

למרות זאת, מופלות הגננות לרעה אל מול המורים, שכן הסכם אופק חדש "
שנתיות בבית שעות שהייה  260שעות נוספות +  36מורים מקבלים קבע ש
, אשר נכללות במסגרת (, כולל בחופשיםבשבוע לכל שבוע בשנה 5)הספר 

התנאים היקף המשרה והשכר בגינן הוא חלק מבסיס השכר לפנסיה וליתר 
 . הסוציאליים

 
למותר לציין, שכפי שכתב מזכ"ל הסתדרות המורים מר וסרמן במכתבו 

שעות בכל מחצית שנה,   18-שעות שנתיות, המחולקות ל 36למשרד האוצר, 
 3-, שכן הן הוגבלו להעבודה הנוספת של הגננותרק חלק מזערי של  ותמכס

וות אחת לחודש ואילו מסיבות בשנה, אסיפת הורים פרטני וכללי וישיבות צ
בפועל  סך כל השעות הנוספות שמבצעות הגננות גבוה הרבה יותר ואת רובן 

 "בהתנדבות" .  –הן נאלצות לבצע ללא כל תשלום, דהיינו 
 
 :4ועתרו לפסק דין הצהרתי כדלקמן 

 
"ביה"ד הנכבד יתבקש להצהיר כי כל הפעילויות שהגננות נדרשות לבצע 

הפרונטליות הן בגדר שעות עבודה לכל דבר ועניין וכי המדינה מעבר להוראה 
חייבת לשלם לתובעות את מלוא השכר והתנאים הנלווים )לרבות הפרשות 
 פנסיוניות, הוצאות נסיעה וחניה( בגין שעות עבודה אלה, ללא יוצא מן הכלל."

 
 התביעה.לכתב  7לכתב התביעה ולנספח ת/ 40 – 30ביה"ד הנכבד מופנה לסעיפים  .5

 
בפרט ובמיוחד מופנה ביה"ד הנכבד למכתב ארגון גננות מחנכות אל שר החינוך ואח', מיום 

 לכתב התביעה.  7, אשר צורף כחלק מנספח ת/5/7/2018
 

  .1מסומן מב/, לנוחות ביה"ד הנכבד העתק המכתב רצ"ב בשנית
 

נדרשו לעבור קורס  במסגרת מכתב זה הלין ארגון גננות מחנכות על כך שגננות בעיר שדרות
עזרה ראשונה בחופשת הקיץ וללא שכר וכי המפקחת איימה עליהן שמי שלא תעבור את 

 תוכל לפתוח את שנת הלימודים:הקורס לא 
 

 
 

ארגון גננות מחנכות דרש כי משרד החינוך יעביר את הקורס לחודש ספטמבר )לאחר 
 ונלווים:פתיחת שנת הלימודים( ויתחייב לשלם לגננות שכר 

 

                                                      
 לכתב התביעה 36 – 35סע'  3
 לכתב התביעה 40סע'  4
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 לא נענה. ,החינוך מכתב זה, כמו מרבית פניות ארגון גננות מחנכות למשרד
 

ביני לביני הגישו התובעות את כתב התביעה והמשיבה הפורמלית הגישה כתב הגנה.  .6
 .והוא טרם הוגש המדינה הגישה מספר בקשות להארכת מועד להגשת כתב הגנתה

 
כי גם לשיטתה אסור למדינה לחייב  הסתדרות המוריםהודתה  ,לכתב ההגנה 140בסעיף  .7

 את הגננות להשתתף בפעילויות מחוץ לשעות העבודה ללא תשלום:
 

 
א התייחסה אליו במסגרת לכתב התביעה ול 40הסתדרות המורים לא הכחישה את סעיף  .8

 כתב ההגנה. בסעיף זה נכתב:

 
 

מטענות המשיבה אף ו –תוך התעלמות גורפת של המדינה מתביעתן של התובעות והנה,  .9
בימים אלה מופעל על   - , אשר תומכות בטענותיהן של התובעותהפורמלית בכתב הגנתה

  -בעיקר באמצעות המפקחות  –בכל רחבי הארץ לחץ כבד מצד משרד החינוך  תובעות
(, על 3/7/19-( ובקורסי ריענון )החל מה1/7/19להשתתף בקורסי עזרה ראשונה )החל מה 

 "בהתנדבות".  –חשבון זמן חופשתן וללא שכר ותנאים נלווים. כלומר 
 

 . 2מסומנים מב/מדגמיים על הקורסים של רשויות מקומיות, רצ"ב פרסומים 
 

 שעות. 30ולהימשך  1/7/19 אמור להיפתח ביוםנה בעזרה ראשוהקורס הבסיסי  .10
 

או  6או מאוחר יותר ולהימשך  3/7/19אמור להיפתח ביום בעזרה ראשונה קורס הריענון 
 שעות.   12
 

  .3מסומנת מב/טבלה של קורסים המתוכננים לקיץ זה במרכזי פסג"ה, לדוגמא רצ"ב 

 
 הן הבסיסי והן – עזרה ראשונה בקורסיאת ההשתתפות  תובעותלמשרד החינוך מציג  .11

שעל הגננות למלא, פן  כחובה נלווים וללא שכר ותנאים ת הקיץחופשמהלך ב -הריענון 
ומפעיל עליהן לחצים ומניפולציות על מנת לגרום להן "להסכים" לפגיעה בזכותן  יבולע להן

 לחופש ובזכותן לקבל שכר תמורת עבודתן. 
 

, חוששות מצד משרד החינוך כאמורפסול על עליהן לחץ אשר מופ ,התובעותיצוין כי 
 מחשש לנקמת המפקחות ומשרד החינוך. בשמן במסגרת הליך זה להזדהות 
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לידיעתה ידן -עלהובא כלפי תובעות המידע בנוגע למקרים פרטניים של הפעלת לחץ פסול 
 , גב' דורית חזן, אשר תצהיר על העובדות העומדות ביסוד הבקשה. 1של התובעת מס' 

 

בדרישתו הפסולה מהתובעות להשתתף במהלך חודשי הקיץ בקורסי עזרה ראשונה ללא  .12
שכר ותנאים נלווים מפר משרד החינוך בנוגע לתובעות את "תקנון עובדי הוראה" הקובע, 

 ת הקיץ" כדלקמן:"חופש 1.25.2במסגרת פרק 

  
  .4מסומן מב/רצ"ב תדפיס מתוך "תקנון עובדי הוראה", המתפרסם באתר משרד החינוך, 

 

נעשית בהפליה ברורה ובוטה אל אף שתו הבלתי חוקית של משרד החינוך מהתובעות, דרי .13
טענתה בכתב מול המורים המיוצגים על ידי הסתדרות המורים )ובאותה "יחידת מיקוח" כ

שכן המורים, בניגוד לתובעות, עוברים את השתלמויות העזרה הראשונה (, ההגנה שהגישה
עבודה שעות במהלך שנת הלימוד ותוך קבלת שכר ותנאים נלווים, כמתחייב מכך שמדובר ב

 לכל דבר ועניין.

 

רצ"ב פרסומים על קורסי עזרה ראשונה שמיועדים למורים ואמורים להתקיים בחודש 
 . 5מסומנים מב/, 2019ספטמבר 

 
ועד  –שהיא כיום  הסתדרות המורים,תה לכתב ההגנה הוד 140במסגרת סע' כאמור,  .14

הארגון היציג של הגננות עובדות המדינה, בכך שאכן מדובר בדרישה בלתי  -שיוחלט אחרת 
 ושלא ניתן לאלץ אותן "להתנדב". מן התובעותחוקית מצד משרד החינוך 

 
של הסתדרות המורים בכתב ההגנה,  פנו התובעות באמצעות  אמירה החלטית זולאור  .15

מסומן )בערב( במכתב שהעתקו רצ"ב,   26/6/19ביום באות כוחן אל הסתדרות המורים 
 . 6מב/

 

אילו פעולות  לאלתרלתובעות  להודיעהמכתב התבקשה הסתדרות המורים במסגרת 
ארגוניות ו/או משפטיות נוקטת כעת הסתדרות המורים על מנת למנוע ממשרד החינוך 

ן וללא כל שכר באופן בלתי חוקי להשתתף בקורסים על חשבון חופשת את התובעות לאלץ
ועל מנת להעביר את הקורסים לתחילת שנת הלימודים ולדאוג לכך שמשרד החינוך ישלם 

שכר ואת כל התנאים הנלווים בגין השתתפותן בקורסים, כדומה למורים  תובעותל
 ידי הסתדרות המורים.-המיוצגים על

 

תעניק הסתדרות  לאלתר איזו הגנה משפטית להודיע  התבקשה הסתדרות המוריםכמו כן, 
אשר תסרב )בהתאם לזכויותיה החוקיות( "להתנדב" על חשבון  מי מהתובעותהמורים ל

 זמן חופשתה כדרישת משרד החינוך וכתוצאה מכך יינקטו כנגדה הליכי משמעת. 

 

 בנושא עזרה אינן כופרות חלילה בחשיבותם של קורסים הןכי במכתבן התובעות הבהירו  .16
במהלך רק מתנגדות לדרישת משרד החינוך להשתתף בקורסים אלה וכי הן   ראשונה

, בניגוד לכל דין ובאפליה בוטה ובלתי מוצדקת חופשת הקיץ וללא כל שכר ותנאים נלווים
 לעומת המורים. 

 
למרות שזוהי דרישה בלתי חוקית בעליל, הסתדרות המורים התובעות אף ציינו במכתבן כי  .17

היום דבר וחצי דבר על מנת למנוע ממשרד החינוך לפעול באופן פסול זה לא עשתה עד 
 .זכויותיהןולפגוע ב
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מכתבן של התובעות ועל ניין, טרם הגיעה תגובת הסתדרות המורים לעל אף הדחיפות שבע .18
 כן הן נאלצות להגיש לביה"ד הנכבד בקשה בהולה זו.

 
 

 הטיעון המשפטי
 

רשת מהתובעות דרישה בלתי חוקית ומפלה בעליל, אין ולא יכול להיות ספק שהמדינה דו .19
במהלך חופשת הקיץ דווקא כאשר היא מחייבת אותן להשתתף בקורסי עזרה ראשונה 

 .נלווים, בהפרה של תקנון עובדי הוראה ובאפליה פסולה וזאת ללא שכר ותנאים
 

לחלוק על , שאין בדי הוראה בקורסי עזרה ראשונהושל ע השתתפות חובהאין כל ספק ש .20
 עבודה לכל דבר ועניין וכך יש להתייחס אליה, כפי שאכן נוהגתגדר ב הינה חשיבותם,

 אך לא כלפי הגננות. -המדינה כלפי המורים 
 

למותר לומר שאין שום הגיון או הצדקה עניינית בחיוב הגננות להשתתף בקורסי עזרה  .21
ים ארוכה, במקום ראשונה דווקא עם צאתן מותשות לחופשת הקיץ, לאחר שנת לימוד

לקיים את הקורסים החשובים הללו לאחר חופשת הקיץ, כאשר הגננות חוזרות רעננות לגני 
 הילדים, כפי שנוהגת המדינה במורים. 

 
שיכול להצדיק יחס מפלה ופוגעני כלפי או משפטי אין כל ספק כי אין שום נימוק ענייני  .22

-בשוויון, בפרט כאשר הגננות נמנות, כנטען עלהתובעות בנושא זה וכי על המדינה לפעול 
 ידי הסתדרות המורים.-ידי הנתבעות, על אותה יחידת מיקוח של מורים המיוצגים על

 
כאשר מפרה כלפי התובעות את תקנון עובדי הוראה גם אין ולא יכול להיות ספק שהמדינה  .23

ת ברירה אלא וכי אין לתובעוהיא מחייבת אותן לעבוד ללא שכר במהלך חופשת הקיץ 
לעתור לביה"ד הנכבד לאור זאת שהסתדרות המורים מפרה את חובת הייצוג ההוגן כאשר 

למנוע מהמדינה להתעמר בתובעות ולקפח את מנת היא אינה עושה דבר וחצי דבר על 
 זכויותיהן בריש גלי.

 
 לזכות בראש תביעה זה. ,וודאילתובעות סיכוי גבוה,  .24

 
 תיהן של התובעות צודקות ומוצדקות.בכתב ההגנה כי טענוגם הסתדרות המורים מודה  .25

 
  – מאזן הנוחות נוטה באופן חד משמעי לטובת התובעות .26

 
לעבוד בחינם שלא כדין אלץ אותן ייגרם נזק בלתי הפיך אם המדינה תלתובעות מחד, 

את השכר והתנאים המגיעים להן שכן גם אם יקבלו בסופו של דבר הקיץ,  במהלך חופשת
יילקחו מהן שלא כדין , לא ניתן יהיה להחזיר להן בפועל את ימי החופשה שבגין שעות אלה

 ושלא לצורך והנזק שייגרם להן יהיה בלתי הפיך. 
 

 –כמו עמיתיהן המורים  –שום נזק אם התובעות )או לילדי הגן( מנגד, לא ייגרם למדינה 
ודווקא בשל היותם  חיוניותםחולק על כאמור שאין , הנדרשים יעברו את הקורסים

 , לאחר שיחזרותחילת שנת הלימודים, במהלך חודש ספטמבראחר , בסמוך לחיוניים
תנאים הנלווים המגיעים את השכר והבגין שעות הקורסים יקבלו אף ו רעננות מן החופש

 כדת וכדין.להן 
 

 ראה והשווה:
... 
 

 וד הבקשה.רצ"ב תצהירה של התובעת דורית חזן התומך בעובדות שביס .27
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המשיבות ולחייב את כאמור ברישא אשר על כן, מתבקש ביה"ד הנכבד להיעתר לבקשה 
 , לרבות בשכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כחוק.המבקשותבהוצאות 

 
 

 

     _____________________________ 
 ורד גרטל, עו"ד     ליאת שושן ברק, עו"ד     
 ב"כ המבקשות          

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


