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 1בר יהיו בהסכם נקבע כי למסלול הפרישה לקצבה יהיו זכאים העובדים אשר ביום המע

 2חוק : להלן  (1970 -ל "התש] נוסח משולב) [גמלאות(זכאים לגמלה לפי חוק שירות המדינה 

 3ולמסלול מענק מיוחד יהיו זכאים עובדים , להסכם' וששמם מופיע בנספח א) הגמלאות

 4  . להסכם' שרשומים בנספח ב

  5 

 6 מעבר אישי להסכם יחול לגביהם מועד' כן נקבע בהסכם כי עובדים ששמם נכלל בנספח ג  .5

 7העובדים להם נקבע מועד מעבר אישי הינם עובדים אשר במועד . להסכם' כמופיע בנספח ג

 8על מנת . לקיומם של תנאי הזכאות לגימלה על פי חוק הגמלאות המעבר היו קרובים 

 9בודתם ביחידת הסמך עשהארכת תקופת , נקבע להם מועד מעבר אישי כך, להיטיב עמם

 10  . תביאם להיות זכאים לגמלה
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 12  צברה התובעת  , 3.4.94מאחר ומועד תחילת עבודתה של התובעת כעובדת מדינה הוא ביום          . 6

 13  ). 'נספח ב( שנים בלבד כעובדת מדינה ושויכה למסלול מענק מיוחד 6.67וותק של 
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 15  התובעת קיבלה פיצויים מוגדלים ומענקים מיוחדים על פי ההסכם וחתמה על כתבי סילוק          . 7

 16אין ולא תהיינה לה כל טענות נוספות כלפי המדינה או כלפי מי " וויתור בהם התחייבה כי 

 17  ". או סיומה/מטעמה בקשר לעבודתה במדינה ו

  18 

 19 כתקופת עבודה 2בתביעתה שבפנינו טוענת התובעת כי יש לראות תקופת עבודתה בנתיב   .8

 20  .ת בגימלהלהסכם ולזכו' במדינה ולפיכך היתה אמורה היא להיכלל בנספח ג

 21וכי חתימתה על כתב הויתור , מבקשת סעד המצהיר כי זכאית היא למסלול קצבההתובעת 

 22  .בטלה

 23  .כפורשת במסלול קצבהלשיטתה הזכויות הכספיות המגיעות לה  את  התובעתתובעתכן 

  24 

 25  עיקר טענות התובעת

  26 

 27, ועניין ל לכל דבר "בכל תקופת עבודתה בנתיב הייתה עובדת מחקר ברפא, לטענת התובעת  .9

 28  . והעסקתה דרך חברת נתיב הייתה פיקציה בלבד

 29התובעת מבקשת על כן כי בית הדין ייתן סעד הצהרתי הקובע כי החל מתחילת העסקתה 

 30  .התקיימו יחסי עובד ומעביד בינה ובין המדינה ' 91של התובעת באוקטובר 

  31 

 32כעובדת מדינה בתקופת התובעת תבעה נזקים כספיים שנגרמו לה בגין זכויות שנמנעו ממנה   .10

 33אולם מתביעה זו חזרה בה בסיכומיה לנוכח טענת ,  167,942₪העסקתה בנתיב בסך 

 34  ).  לסיכומי התובעת69סעיף ' ר(ההתיישנות שהעלתה המדינה 
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 1, עוד טוענת התובעת כי משיש לחשב את תקופת עבודתה דרך חברת נתיב כעבודה במדינה  .11

 2'  שנים וחודשיים והיה עליה להיכלל בנספח ג9כי ביום המעבר היה לה וותק של  יש לקבוע

 3  .ולהיות במסלול פרישה לקצבה

 4נגרם לה , משלא נכללה במסלול פרישה זה אלא במסלול פרישה המזכה במענק מיוחד

 5  ).מהוונים ליום הגשת כתב התביעה המתוקן(ח " ש2,116,729נתה נזק בסך של לטע

   6 

 7         התובעת מבקשת כי בית הדין יקבע כי חתימתה על כתב הויתור נעשתה מתוך הטעיה        . 12

 8  . או טעות ומתוך לחץ וכפיה ועל כן הינה בטלה מעיקרה/ו  

    9 

 10 ללא שזכויותיה היו ידועות לה וללא שהוסברו כתב הויתור נחתם על ידה, לטענת התובעת  .13

 11  . לה

 12בשנתיים וחצי  ל באמצעות נתיב "הוצג לה מצג שווא על פיו העסקתה ברפא, לטענתה

 13, ל אינה מזכה אותה בוותק של עובדת מדינה והתובעת חתמה"הראשונות לעבודתה ברפא

 14  . מיוחד על כתב ויתור וסילוק וקיבלה את המענק ה,תחת לחץ כבד שהופעל עליה

  15 

 16במעמד החתימה על כתב הויתור לא הועלתה בפניה האפשרות שהיא זכאית , לטענתה

 17מענק "למסלול פרישה לקצבה ורק בדיעבד התברר לה כי סכום המענק שקיבלה במסלול 

 18ל "אילו הייתה פורשת מרפא, נמוך הרבה יותר מהכספים אותם הייתה מקבלת" מיוחד

 19  ". מסלול לקצבה"ב

  20 

 21כי הופלתה לרעה  לעומת עובדים אחרים וכי במועד קליטתה , עוד התברר לה בדיעבד  .14

 22הוסדרה קליטתם של עובדי ,  דרך חברת נתיב בדירוג מהנדסים 1991בחודש אוקטובר 

 23זאת על אף שנאמר לה במועד קבלתה כי אין , מחקר חדשים בדירוג מחקר כעובדי מדינה 

 24וכי האופציה , אין קליטה של עובדים חדשיםל מאחר ו"אפשרות לקלוט אותה דרך רפא

 25  . היחידה להעסקתה היא דרך חברת נתיב

  26 

 27  עיקר טענות הנתבעת

  28 

 29  כי בכל הקשור לתקופת העסקתה של התובעת באמצעות ,  הנתבעת טוענת כטענה מקדמית       . 15

 30לק ועל כן יש לס, חלה התיישנות בדין, 2.4.94 ועד 10.91במשך כשנתיים וחצי מ , 2נתיב 

 31  . תביעה זו על הסף

 32היא קיומם של יחסי עובד ומעביד עילת תביעתה של התובעת בדבר שאלת , לטענת הנתבעת

 33והתובעת אינה יכולה למלט , ועל כן מחסום ההתיישנות שבדין חל עליה, שאלה עובדתית

 34  . עצמה מגזירת ההתיישנות בסוגיה זו
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 1מם של יחסי עובד ומעביד וככל שהתובעת בקשה לקבל סעד הצהרתי בדבר קי, לטענתה

 2ולברר , היה עליה לעשות כן,  כאמור לעיל2בגין תקופת העסקתה בנתיב , ינה לבין המדינהב

 3  . בתוך תקופת ההתיישנות הקבועה בדין, לכל המאוחר, סוגיה זו

    4 

 5  כי ככל שבית הדין לא יסלק את התביעה על הסף מחמת , לחילופין טוענת הנתבעת       . 16

 6הרי שהתובעת השתהתה שיהוי ניכר בהגשת תביעתה להצהרה בדבר קיומם של , התיישנות

 7  . יחסי עובד ומעביד כאמור לעיל

  8 

 9  י חברת נתיב "ע' 94 -' 91כי התובעת הועסקה בין השנים , לגופו של עניין טוענת הנתבעת       . 17

 10 פיצויי ל ועם סיום עבודתה בנתיב נעשה לה גמר חשבון ושולמו לה"והוצבה מטעמה ברפא

 11  . פיטורים

  12 

 13, ל אך לטענתה"קליטת עובדים לדירוג מחקר ברפא' 91הנתבעת הודתה כי הייתה בשנת   .18

 14היא הייתה סלקטיבית ומצומצמת ועיקרה היה הגבלת קליטת עובדים לדירוג מחקר 

 15ל או אנשים "אנשי אקדמיה שעברו לרפא: למועמדים בעלי ניסיון מחקרי מוכח בלבד כגון

 16  .  והיו בעלי ניסיון מוכח במחקר ופיתוח באותם גופיםל"שהגיעו מצה

 17 

 18מהנדסים אך היא  בדירוג ' 91ל כבר בשנת "לתובעת הוצע להיקלט ברפא, לטענת הנתבעת

 19  .התובעת מכחישה טענה זו. סירבה והתעקשה להיקלט בדירוג מחקר בלבד

  20 

 21  ת הייתה מודעת היטב כי התובע, בהקשר למסלול הפרישה שנקבע לתובעת טוענת הנתבעת        .19

 22  . לתנאי פרישתה ולשיוכה למסלול המענק המיוחד

 23לרבות אורך תקופת שירותה , ל עובר למעבר לחברה"התובעת הייתה מודעת למתרחש ברפא

 24לטענת  . במדינה לצורך שיוך למסלול פרישה כזה או אחר וכל זכויותיה הוצגו בפניה

 25שקיפות מלאה ובהסכמת העובדים להליך ב, התהליך אף לווה בייעוץ משפטי צמוד, הנתבעת

 26  . המעבר

 27כפי שנמסר לה על ידי הנתבעת , התובעת קיבלה והסכימה לאורך תקופת שירותה במדינה

 28  . ובזיקה לתקופה זו נקבע שויכה למסלול הפרישה של המענק המיוחד)  שנים6.67(

  29 

 30  . התובעת חתמה על כתבי ויתור למדינה ולחברה ולא מחתה על חתימה זו, 10.01.01ביום   .20

 31וטענותיה בדבר , התובעת לא הוכיחה עילה לביטולו של כתב הויתור עליו חתמה לנתבעת

 32בכפייה ובהעדר רצון חופשי משוללות יסוד ועומדות בסתירה לחומר , חתימה תחת לחץ

 33  . הראיות

  34 

 35  . התובעת אף לא הוכיחה טענת אפליה, נתבעתלטענת ה       . 21
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 1  ד בקיומם של יחסי עובד ומעביד בין התובעת והנתבעת "כי אפילו יכיר ביה, הנתבעת טוענת       . 22

 2בתקופת העסקתה של התובעת בנתיב גם אז לא תהא התובעת זכאית לתנאי פרישה 

 3והמינוי לשירות שכן הזכאות לקצבה צריכה להימנות ממועד הקבלה , במסלול קצבה

 4  . המדינה בדרך הקבועה לכך בדין

  5 

 6  דיון והכרעה 

 7  נות שטענת ההתיי

  8 

 9   -ח"תשי,  לחוק ההתיישנות5המסגרת הנורמטיבית לטענת ההתיישנות קבועה בסעיף        . 25

 10  : הקובע כי") חוק ההתיישנות: "להלן (1958

            11 

 12 תקופת -להלן (התקופה שבה מתיישנת תביעה שלא הוגשה עליה תובענה " 

 13  ..." ; שבע שנים- היא בשאינו מקרקעין ) ההתיישנות

             14 

 15  : י לחוק ההתיישנות קובע כ6סעיף 

             16 

 17  ". תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה"

  18 

 19   2עילת התובענה המתייחסת לתקופת העסקתה של התובעת בנתיב , לטענת הנתבעת       . 26

 20ולכל , לכל המאוחר במהלך תקופת העסקתה', 91נולדה עם תחילת העסקתה שם בשנת 

 21  . המאוחר עוד יותר בתום תקופת העסקתה שם

 22  אף בחלוף , התובעת לא הגישה את תביעתה לקבל סעד הצהרתי זה, לטענת הנתבעת

 23  . ואף לא בתקופת ההתיישנות הקבועה בדין, אחד מהמועדים האלה לא 

  24 

 25  כי את בחינת השאלה בדבר , אין לקבל את טענת התובעת בסיכומיה, לטענת הנתבעת       . 27

 26 שנים 7יש לבחון , 2בתקופת העסקתה בנתיב , עובד ומעביד עם הנתבעת קיומם של יחסי 

 27ובאופן זה לחסות , להיכלל במסלול הפרישה לקיצבהמיום שנודע לתובעת אודות זכותה 

 28  ". התיישנות שלא מדעת"חוק ההתיישנות אשר דן בל 8תחת כנפיו של סעיף 

  29 

 30לתובעת היה את כל הזמן , סוגיית קיומם של יחסי עובד ומעביד עומדת בפני עצמה, לטענתה  .28

 31 לחוק 8לסעיף ללא כל זיקה להסכם הפרישה דווקא והיא אינה יכולה להיכנס , לבררה

 32שנים  כשלוש  הרי שהיא הוגשה , 6.1.04שונה ב מאחר והתביעה הוגשה לרא. ההתיישנות

 33 שנה מאז תחילת תקופת 13 -כעבור כ, לאחר תום תקופת ההתיישנות הקבועה בדין

 34ובעת הגישה  שנה מאז הסתיימה תקופת העסקה זו ועד שהת15ומעל , 2העסקתה בנתיב 

 35  . יש לדחותה על הסף, לפיכך) 16.4.2008ום בי (את כתב התביעה המתוקן
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 1   .אשר לדעתנו  .29

 2להסכם הפרישה ולזכות ' עילת תביעתה של התובעת היא שאלת זכאותה להיכלל בנספח ג

 3לצורך בירור שאלה זו יש לבחון את שאלת קיומם של , לטענת התובעת. בקצבה מהנתבעת

 4תה של התובעת בנתבעת יחסי עובד מעביד שהיו קיימים בין הצדדים בתקופת עבוד

 5  .2באמצעות נתיב 

  6 

 7מקבלים אנו על כן  את עמדת התובעת כי מירוץ ההתיישנות בשאלת זכאות התובעת לתנאי 

 8להסכם החל רק ביום בו נחתם הסכם הפרישה שקבע את התנאים ' הפרישה על פי נספח ג

 9  . לזכאות לתנאי פרישה כאלה ואחרים בהתאם לשנות הוותק של העובד

  10 

 11שאין לה השלכות לגביו בשלב הגשת    לצפות מעובד שיגיש תביעתו בסוגיה תיאורטית אין  .30

 12  . התביעה

 13 עם המעבר לחברה או 2000התובעת לא יכלה לדעת כי סוגיית תנאי הפרישה תתעורר בשנת 

 14את שאלת , באותה העת, יוליד אשר , 8.08.00כי ייחתם על ידי הנתבעת הסכם קיבוצי ביום 

 15  . שנות העבודה במדינה' שה בהתאם למסהזכאות לתנאי פרי

 16אין לדחות את תביעתה של התובעת שעילתה שאלת הזכאות לקצבת פרישה מכח , לפיכך

 17  . מחמת התיישנות, ההסכם

  18 

 19  תוקף כתבי הויתור 

  20 

 21  צורפו ( כי התובעת חתמה על שני כתבי ויתור בעת סיום עבודתה במדינה ,אין חולק       . 31

 22  ). לכתב ההגנה של הנתבעת' ד- ו' כנספחים ג

 23  :כימפורשות התובעת בכתבי הויתור הצהירה 

  24 

 25כל טענות נוספות כלפי המדינה בקשר , למי מטעמי או, אין ולא תהיינה לי"

 26או הפרשי /שכר ו, מענקים כלשהם, הודעה מוקדמת, גמלאות, לפיצויי פיטורים

 27    .." שכר

  28 

 29  : התובעת בכתב ידהאף הוסיפה ' בנספח ד            

  30 

 31חתימתי תהיה בתוקף רק לאחר קבלת המענק המיוחד והמענק הנוסף . 1"

 32  . המגיעים לי על פי הסכם הפרישה

 33בון ובקבלת התשלומים המגיעים לי כאמור חתימתי מותנית בקבלת גמר חש. 2

 34  .".  לעיל2י סעיף "עפ

    35 
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 14 מתוך 7

 1ל "שהופעל עליה על ידי רפא" תחת לחץ כבד"כי חתמה על כתבי הויתור , התובעת טוענת  .32

 2וזאת לאחר שהוטעתה לחשוב שלא ניתן לכלול את הוותק בתקופת עבודתה הראשונה 

 3  . כוותק של עובדת מדינה

 4  .איננו מקבלים טענה זו של התובעת

 5 

 6ם לחתימה על ההסכם הקיבוצי מ שקד"כי התובעת מודעת הייתה להליך המו, הוכח בפנינו  .33

 7  .2/ואף קיבלה לידיה עותק של ההסכם נ

  8 

 9 : התובעת מודעת הייתה לזכויות אותן אמורה הייתה לקבל מכח ההסכם ואישרה בעדותה

  10 

 11לשאלתך . המסלול שאותו ייעדו לי,התהליך של הזכויות שלי היה שקוף מולי "

 12  . " ת אני משיבה שנכוןאמרו לי מה הזכויו, שאת מדברת על הזכויות שלי במעבר 

  13 

 14התובעת קיבלה לידיה מסמכים בהם מצויין הותק שלה ומועד פרישתה מהמדינה וכן נוהלו 

 15  .איתה שיחות אישיות בעניין זה

 16  :התובעת העידה

  17 

 18זה כל , ב לתצהיר של ציונה אני משיבה שאני מאשרת "את מציגה לי נספח י"

 19זה הנספח האחרון , יש בידי הנספח הסופי שהוא מתאר את הזכויות, הזמן עודכן

 20  . 9/8/00 מיום 3.10מספר , אני פנה לאסופת המסמכים. שניתן לי

 21ות לשאלתך לגבי אותו מסמך ואני משיבה שאני חושבת שזימנו אותנו לשיח

 22  .  פעמים3אישיות למיטב זכרוני 

 23אני ) לתצהירי' נספח ד(' לשאלתך המסמך הזה הוא יום אחרי חתימת נספח ד

 24  . 'משיבה שאז לא ידעתי שזה יום אחרי כי לא היה בידי נספח ד

 25לשאלתך אני מסכימה שזה הזכויות שלי במדינה וכתוב באותו נספח שאורך 

 26  . ה מה שכתוב אני משיבה שנכון שז6.67השרות במדינה 

 27  . "  אני משיבה שנכון30/11/00לשאלתך שיש כאן את מועד הפרישה מהמדינה 

  28 

 29' או ג'  כי עדיף מבחינתה להיכלל בנספח א2000כי התובעת הבינה וידעה עוד בשנת , שוכנענו  .34

 30  .להסכם

 31  :התובעת העידה כי 

  32 

 33  "להסכם' או ג' ל רוצים להיות כלולים בנספח א"ידעתי שעובדי רפא" 

 34 ) לפרוטוקול18' עמ(

 35 



  
  בית דין אזורי לעבודה בחיפה

    

  ' מ ואח"רפאל רשות פיתוח אמצעי לחימה בע' ר אוליקר יהודית נ"ד 51-04 א"תע
  

   

 14 מתוך 8

 1 שנים במדינה 10כי לנוכח תקופת העסקתה אינה עונה על התנאי של עבודה , התובעת ידעה  .35

 2להסכם וניסתה לפעול על מנת שתוכר ותצורף ' על מנת לזכות בקצבה ולהכלל  בנספח א

 3 . להסכם ולהיות זכאית לקצבה' שתוכל להיכלל בנספח ג,  כך2תקופת עבודתה דרך נתיב 

  4 

 5פנתה התובעת במכתב מיום , ועוד קודם לחתימה על ההסכם וכתבי הויתור, צורך הענייןל

 6 .ל" כעבודה ברפא2 וביקשה להכיר בתקופת עבודתה בנתיב 20.02.00

 7 :במכתבה זה כתבה 

  8 

 9 ל"בקשה להכרה בתקופת עבודתי בנתיב שני כעבודה ברפא: הנדון"

  10 

 11לאחר שהתראיינתי על ידי אנשי ...10/91ל ב "התקבלתי לעבודה ברפא

 12היות שאלו היו תנאי ,  לחתימה על חוזה תעסוקה2הופניתי לנתיב ...ל"רפא

 13 .ל"ליטה הזמניים באותה עת ברפאקה

 14 .' שונה מעמדי לעובד מחקר ב4/94ב 

 15ד  כעוב10/91-4/94אבקש להכיר בתקופה , לאור המעבר הקרוב והאפשרי לחברה

 16כך .  שנים10 -בכך תגיע העסקתי לשמונה וחצי שנים ועם שבתון אגיע ל. ל"רפא

 17  ."ל"אוכל להשאר בתנאים הוגנים ברפא

  18 

 19  :בתשובה לפניית התובעת נכתב  .36

  20 

 21והתשובה שנתקבלה מנציבות שירות המדינה קובעת ...סוגיה זו כבר נדונה בעבר"

 22לפיכך לא ניתן לצרף את שלא היו יחסי עובד מעביד בין המדינה לבין העובד ו

 23  "התקופות לצורך הכרה בשירות קודם הן לפיצויים והן לגימלה

  24 

 25 והובהרו לתובעת זכויותיה בעת 24/5/00בהמשך התקיימה לתובעת שיחה אישית ביום   .37

 26 . 22/6/00תוכן הזכויות הועלה על הכתב במכתב מיום . המעבר לחברה

  27 

 28מפורשות כי תאריך תחילת עבודתה הוא התובעת קיבלה את פירוט הזכויות בו מופיע 

 29נכון  (30/11/00 שנים ותאריך המעבר לחברה לגביה הינו 6.67וותקה במדינה , 3/4/94

 30  ). לאותה העת

 31  ).ולא לקצבה(כן הופיע כי התובעת תהיה זכאית מהמדינה למענקים עקב המעבר 

  32 

 33ד שמר והעובדים רשאים היו "כי ועד עובדי המחקר שכר את שירותיו של עו,  בפנינווכחה  .38

 34  . להיוועץ בו בשלב המעבר
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 14 מתוך 9

 1ד שמר להיוועצות רק בשנת "התובעת הודתה כי ידעה באותו שלב על קיומו אולם פנתה לעו

 2 לאחר השלמת תהליך המעבר לחברה ולאחר הסכמתה לתנאי ההסכם וחתימתה על 2003

 3  .רכתבי הויתו

  4 

 5קודם לשנת גם עוד  הועלו 91כי טענות התובעת כי יש לראות בה עובדת מדינה משנת , יצויין  .39

 6  ). המפרט פניותיה הקודמות1/8/01בעניין זה מכתב התובעת מיום ' ר( ונדחו מעת לעת 2000

  7 

 8עובדת    כי בפועל היא , כי עוד במהלך העסקתה בנתיב סברה היא, התובעת עצמה הודתה

 9ולטענתה היא אף טענה בפני נתיב , של המדינה וכי העסקתה על ידי נתיב הינה פיקציה

 10  . והנתבעת בעניין זה

  11 

 12 הפעלתי כל הזמן לחץ כזה שיביא לכך שאני 2לשאלתך שאני כשעבדתי בנתיב "

 13 פעלו 2וג מחקר והממונים שלי פעלו או אנשים מתוך נתיב אקלט במדינה בדיר

 14אני פניתי לממונים , לכך ואני דחפתי כל הזמן לכיוון הזה אני משיבה שזה נכון

 15עלי ולא היתה לי סיבה לבקש דירוג אחר משום שהיה לי תואר שלישי שודאי 

 16אני . ל וביקשתי להקלט כעובדת מחקר למדינה"מספיק לדירוג מחקר ברפא

 17  ". שתי להקלט ולא שהפעלתי לחץביק

 18  ) ' לפ13-17'  ש11' ע(

  19 

 20  : וכן

  21 

 22לשאלתך אחרי שנקלטתי למדינה גם דאגתי כאדם מאוד מודע לזכויותיו על כך "

 23 יהיה רצף זכויות לתקופת העסקתי ואת 2שזכויותיי מתקופת העסקתי בנתיב 

 24  ". לתצהיר ציונה ואני מאשרת את חתימתי שם' מפנה נספח ט

  25 

 26כנענו כלל ועיקר כי נפל פגם כלשהו בגמירות דעתה של התובעת בעת חתימתה  על לא שו  .40

 27  . כתבי הויתור

 28את משמעות אי ההכרה בתקופת עבודתה הראשונה כעובדת מדינה והבינה התובעת ידעה 

 29  . לעניין זכויותיה לגמלה

 30אולם לא מצאה , התובעת יכלה לפנות לייעוץ משפטי או לסרב לחתום על הסכם המעבר

 31  .נכון לעשות כןל

  32 

 33 כי הסכמת התובעת וחתימתה על כתבי הויתור הייתה נגועה באיזה מן ,עוד לא שוכנענו  .41

 34או טעות הפוגעות בתוקפו של , עושק, העילות בגינן אין לתת תוקף לכתבי הויתור כגון כפייה

 35ע "דב; 241, ע לג"פד,  אסתר לוסקי - מ "תנובה בע 3-29/ע נו"דב: ראו[ . כתב הויתור

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%D7%93%D7%91%D7%A2%20%D7%A0%D7%95/29-3
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%D7%93%D7%91%D7%A2%20%D7%A0%D7%91/217-3
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 14 מתוך 10

 1 - לישראל אגודה ארצית של מנהלים ומורשי חתימה של הבנק הבינלאומי הראשון  3-217/נב

 2  ). 3ע כז "פד, מ "מ והסנה חברה ישראלית לביטוח בע"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע

  3 

 4אינטיליגנטית ובעלת , מהתרשמותנו מן התובעת שבפנינו נוכחנו כי מדובר באשה משכילה

 5לא . נסיון שהיתה מודעת לזכויותיה ופעלה לדאוג לקידום ענייניה  ללא מורא או חשש

 6  פעל עליה לחץ או כפייה לחתום על כתב הויתור והיא עשתה זאת בעל כרחהשוכנענו כי הו

 7  .או שלא מתוך רצון חופשי

  8 

 9 לא מצאה לנכון התובעת להעלות כל טענה בדבר פגם 1/8/01במכתבה מיום . זאת ועוד  .42

 10ואת תביעתה שבפנינו הגישה התובעת רק , בגמירות דעתה בעת החתימה על כתב הויתור

 11  . רב לאחר הסכמתה וחתימתה על תנאי פרישתה מהמדינהזמן, 2004בשנת 

 12בכך יש כדי להחליש גרסתה כי אין ליתן תוקף לכתב הויתור מחמת חתימתו תחת לחץ 

 13  .ובנסיבות המצדיקות ביטולו

  14 

 15  כל אחד ממסלולי הפרישה ושמה כי בהסכם הקיבוצי פורטו שמות  העובדים ב, נוסיף ונציין       . 43

 16הועד נתן הסכמתו לכך שהתובעת זכאית למענק גם  ש,מכאן. 'בנספח בשל התובעת נרשם 

 17  . מיוחד ולא למסלול קצבה

   18 

 19בפסיקת בית הדין הארצי נקבע כי גם במקרה שבו עצם חובת החתימה על כתב הקבלה   .44

 20והסילוק וכן תוכנו נקבעו בהסכם קיבוצי עדיין יכול העובד לסרב לחתום ולהגיש תביעה 

 21, כשלעצמה, כי חובת חתימה כדי לקבל כסף, מכאן. "לטענתו,  לולקבלת הכסף המגיע

 22תנאי זה הוא "בית הדין הארצי אף קבע כי ". אינה מהווה אונס, ובנסיבות המקרה דנן

 23  ]  פורסם במאגר משפטי- ) 2002(מ " ים בעגדות' זכר בנקוביץ נ 001376/) ארצי(עע ". [ סביר

  24 

 25מסקנתנו הינה כי במועד חתימת התובעת על ההסכם וכתבי הויתור נוצר בין הצדדים חוזה   .45

 26  .ואין מקום בהתערבותנו  לשינויו,  של התובעתהאשר נחתם תוך גמירות דעת, בר תוקף

  27 

 28ובמיוחד נוכח טענת , עוד יש להביא בחשבון את השיהוי הרב בו הוגשה תביעת התובעת

 29כי ההסכם אושר במסגרת תקציב סגור ולאחר שברור וידוע היה ,  שלא הופרכה, המדינה

 30תקציב ממנו לא ניתן , מראש סכום התחייבויותיה של המדינה לעובדים בעת המעבר לחברה

 31  .לחרוג

 32 

 33נתבררו לה עובדות על כתבי הויתור כי לאחר חתימתה , וספת והיאבפי התובעת טענה נ  .46

 34חדשות המעידות על אפלייתה לעומת עובדים אחרים שנתקבלו לעבודה במדינה  כעובדי 

 35  . 1991בסמוך לתחילת עבודתה בשנת  2ולא כעובדי חברת נתיב מדינה 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%D7%93%D7%91%D7%A2%20%D7%A0%D7%91/217-3
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=%D7%A2%D7%A2%201376/00
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 14 מתוך 11

 1דרוג מחקר אין ממש בעמדת המדינה כי לא ניתן היה לקלוט אותה כעובדת ב, לטענתה

 2  .שנם עובדים אחרים שנקלטו באותו המועד כעובדי מדינה והראיה כי י1991בשנת 

 3 1991בעובדות אלו ובטענת האפליה יש כדי להצדיק  הכרה בה כעובדת משנת , לטענתה

 4  .להסכם ולזכות בגימלה' כי זכאית הייתה להיכלל בנספח ג, וקביעה

  5 

 6  .גם דינה של טענת האפליה להידחות  .47

 7עת לא ידעה מיהם אותם עובדים נוספים שנתקבלו במועד תחילת עבודתה ובאיזה התוב

 8  . דרוג נקלטו לעבודה

 9  .ר הועד מר מאיר חלבני" יו- התובעת לא זימנה לעדות את מי שבידיו הנתונים בעניין זה

  10 

 11', 91ל בשנת "אשר שימשה בתפקיד ממונה על הסגל בחטיבת הטילים ברפא, ציונה כהן' הגב

 12היה זה רק לבעלי נסיון ,  ככל שהייתה באותה התקופה קליטה לדרוג מחקרהצהירה כי

 13והומלץ עליה , )במסגרת עבודתה בנתיב(רק לאחר שהתובעת עסקה במחקר .  מחקרי מוכח

 14וועדת דירוג קליטה במחקר קבעה כי תהיה ) כהן'  לתצהיר הגב1-נספח א(מחקר ' לדרגה ב

 15  ). כהן' לתצהיר גב' נספח א. (ל" מדינה ברפאמחקר מיום קליטתה כעובדת' זכאית לדרוג ב

 16  .טענת האפליה כלל לא הוכחה ודינה להידחות, משכך

  17 

 18, לנוכח מסקנתנו כי אין מקום להיעתר לתביעת התובעת ולהצהיר על בטלות כתבי הויתור  .48

 19  .הרי שדין התביעה להידחות כבר עתה

  20 

 21   שאלת הזכאות לקצבה-למעלה מן הצורך

  22 

 23ואף , אף אם טעינו במסקנתנו  כי לנוכח כתבי הויתור התקפים דינה של התביעה להידחות  .49

 24של התובעת בתקופה שמיום " האמיתית"כי מעסיקתה   אם מתקבלת הייתה טענת התובעת

 25תובעת זכאית להיכלל לא נגזרת מכך  הקביעה כי ה, היא המדינה, 2.4.94ועד    10/91

 26   .נוולהלן נבאר קביעת, במסלול לקצבה

  27 

 28   ל אשר יפרשו לקצבה " להסכם הקיבוצי קבע מפורשות כי עובדי המחקר ברפא5.1סעיף        . 40

 29  ) 1970-ל"תש, ]נוסח משולב) [גימלאות(חוק שירות המדינה ( חוק הגמלאותעל פי יפרשו   

            30 

 31  :  זכאות לקצבה לבעולחוק ק) 4(15סעיף  

  32 

 33      מי שפוטר לאחר עשר שנות שירות מסיבה אחרת כשהוא בגיל הקבוע         ) 4(                          

 34           ..."או יותר, ת השניהבתוספ' בחלק א, בהתאם לחודש לידתו, לגביו                           
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 14 מתוך 12

 1      כי אין די בקביעה כי התקיימו יחסי עובד ומעביד בין , ההלכה הפסוקה קבעה זה מכבר       . 41

 2   1הקבועה בסעיף " עובד מדינה"הגדרת ,  המדינה לעניין חוק הגמלאות  שהריעובד לבין  

 3מי שנתמנה "כי עובד מדינה לעניין חוק הגמלאות הינו , לחוק הגמלאות קובעת מפורשות

 4  " . לשירות המדינה לפי חוק המינויים

  5 

 6  : טיביכן נפסק כי מינוי מכוח חוק המינויים אינו דקלרטיבי כי אם קונסטיטו       . 42

             7 

 8למטרת " עובד מדינה"ולא יהיה , יכול ואדם יהיה עובד מדינה למטרות מסוימות"

 9. ייאמר מיד כי אין בכך כדי ליצור מצב המעורר תימה כלשהיא. חוק הגמלאות

 10ממהותה של מערכת גמלאות בשירות המדינה עולה שייתכן שיהיו עובדים 

 11פי חוזים מיוחדים ועובדים בתנאים - עלעובדים, עובדים זמניים, בשירות המדינה

 12שמעצם תנאי ההתקשרות איתם עולה כי מערכת הגמלאות הכללית , מיוחדים

 13משבאים לקבוע אם פלוני הוא עובד המדינה לענין חוק ... אינה תואמת אותם

 14אפוא יותר אם בין פלוני לבין המדינה קיימים יחסי , השאלה אינה, הגמלאות

 15  "נתמנה לשירות המדינה לפי חוק המינויים"ני אלא אם פלו, מעביד-עובד

 16  ). 11ע ה "מדינת ישראל פד'  יוסף קרואני נ44-9/ע לב"דב(

  17 

 18   במובן זה שבינו לבין המדינה -בין היותו של אדם עובד המדינה הבחין בית הדין הארצי       . 43

 19לבין היותו של אדם עובד מדינה מכוח חוק שירות המדינה , מתקיימים יחסי עובד מעביד

 20כי יכול וייווצר מצב בו עובד יהיה עובד המדינה הזכאי , נקבעעניין קרווני לעיל ב. מינויים

 21משלא התקבל לעבודה במדינה על פי חוק , לזכויות וחובות העולים מקיום יחסי עובד מעביד

 22זאת לא יהיה זכאי לזכויות ולחובות להם זכאים עובדים אשר התקבלו על ועם ; המינויים

 23  . דוגמת הזכות לגמלה מכוח חוק הגמלאות, פי חוק המינויים

  24 

 25  לבין עובד , במובן זה שהמדינה היא מעבידתו, הבחנה זו בין עובד שהוא עובד של המדינה       . 44

 26' יעקב חסון ואח, 388/99ע "ק דין בעחזרה וקיבלה אישור בפס, מדינה מכוח חוק המינויים

 27  ]. מאגר משפטיפורסם ב[, מדינת ישראל' נ

 28הבחין , המועצה המקומית עומר' כך גם בפסק הדין בעניינו של הרב יוסף שמחה גינזבורג נ

 29בין עובד מדינה אשר התקבל מכוח חוק המינויים והזכאי לזכויות דוגמת , השופט צור' כב

 30  : לעניין זה נפסק שם. לבין עובד של המדינה אשר איננו זכאי לזכויות כאמור, הזכות לגמלה

    31 

 32ולכן זכויותיו לא יכולות להיגזר " רב עיר" לא התמנה מעולם כהמערער"... 

 33  . ממעמד זה

 34מינוי לתפקידים לפי חוק כרוכים בהליכים מוגדרים ובמינוי פורמאלי , לעיתים

 35, למשל, כך. ובלעדיהם אדם לא יכול לקנות זכויות המוענקות בחוק לאותו תפקיד
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 14 מתוך 13

 1לא זכאי , )מינויים(המדינה עובד מדינה אשר לא קיבל כתב מינוי לפי חוק שירות 

 2אף אם הוא ממלא בפועל תפקיד של , )גמלאות(לגמלה לפי חוק שירות המדינה 

 3  ." עובד מדינה אשר ברגיל מכהן על פי כתב מינוי

 4   )המועצה המקומית עומר ' הרב יוסף שמחה גינזבורג נ,291/03ע "ע(

            5 

 6המוסד ' נ  לימור בן חיים 766/07ע "ע חזר בית הדין הארצי לעבודה על הלכה זו בלאחרונה

 7  ). 13/2/2011ניתן ביום , טרם פורסם(לביטוח לאומי 

    8 

 9  עמד בית הדין הארצי על חשיבות הליך קבלת מינוי של עובד מדינה על פי חוק המינויים        . 46

 10  : 358ע לט " דב, משרד הבינוי והשיכון-מדינת ישראל '  יעקב חסון נ389/99ע "עב

               11 

 12ההלכה . יש חשיבות להליך המינוי של עובדי מדינה ואין מקום לוותר עליו"

 13אינו ' קבוע'המעבר מעובד ארעי או זמני לעובד "כי , הקבועה מימים ימימה היא

 14ר "ועל העובד למלא אחר התנאים שנקבעו בחוק המינויים ובתקשי"... אוטומטי

 15, עוד נפסק. ת מכרז ומבחניםלרבו, ולעבור את הליך הקבלה לעבודה שנקבע בהם

 16, נוסף על כן... כי מינוי מכוח חוק המינויים אינו דקלרטיבי אלא קונסטיטוטיבי

 17שהייתה מי , 1955בחוק הגמלאות שהיה בתוקף בשנת " עובד מדינה"הגדרתו של 

 18כעובד " נתמנה" למי ש1967שונתה בתיקון משנת , בשירות המדינה" הועסק"ש

 19  ... ". מדינה

 20ניתן ביום , טרם פורסם(מדינת ישראל '  דברת שוואב נ273/03ע "עוראה גם ב(

2/11/06 ((  21 

  22 

 23   2בחברת נתיב כי בתקופת עבודתה הראשונה של התובעת , אף אם היה נקבע, לפיכך       . 47

 24כי , הרי שאין חולק, יחסי עובד ומעביד בינה לבין המדינה לפי מבחני הפסיקה התקיימו

 25  . 1994אלא בשנת , כתב מינויהתובעת לא מונתה באמצעות 

  26 

 27  מרחק "להסכם קבע הסדר מיוחד לעובדי מחקר אשר נמצאו ' כי נספח ג, התובעת טענה       . 48

 28  .  לחוק15מזכות לקצבת פרישה על פי סעיף " פסיעה

 29על פי הסדר זה נקבע לכל אחד מאותם עובדים מועד אינדיבידואלי לסיום עבודתם בשירות 

 30כי לאור הוותק שצברה , התובעת טוענת .שיוכלו לפרוש במסלול קצבההמדינה וזאת על מנת 

 31  . להסכם' היה עליה להיכלל בנספח ג

  32 

 33  הנתבעת הסכימה כי מטרת המעבר לחברה במועד אישי היה להיטיב עם אותם עובדי        . 49
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 14 מתוך 14

 1 ולאפשר לאותה קבוצה 40 שנות עבודה במדינה וגיל 10המחקר שלא עמדו בתנאי הסף של 

 2 9סעיף (שהייתה קרובה לקיומם של תנאים אלה לקבל אף היא את תנאי הפרישה לקצבה 

 3  ). לסיכומי נתבעת

 4ובהתחשב בכך כי עבודת , לאור העובדה שהזכאות לקצבה היא על פי חוק הגמלאות

 5אינה יכולה , אפילו מכירים היינו בה כעבודה במדינה,  מינויהתובעת טרם קבלת כתב

 6" מרחק פסיעה"הרי שלא ניתן לומר כי התובעת הייתה , להיחשב לצורך חוק הגמלאות

 7כדין .  שנים בלבד6.67מזכאות לפנסיה שכן הוותק שלה במועד המעבר לצורך גמלאות היה 

 8  .להסכם' לא נכללה על כן התובעת בנספח ג

 9  .דין תביעת התובעת להידחות, וגם מטעם זה, אשר על כן

  10 

 11איננו מוצאים צורך להדרש לשאלת קיומם של יחסי עובד מעביד , לנוכח קביעותינו לעיל  .50

 12  .מועד כניסתה של התובעת לעבודה במדינה על דרך כתב מינוי, 4/94 -בתקופה שקודם ל

  13 

 14   .תביעתה של התובעת נדחית, לסיכום       . 51

 15וזאת בהתחשב בהתנהלות  ₪ 5000תבעת הוצאות משפט בסך של התובעת תשלם לנ

 16  .16/11/08הנתבעת בתיק זה כמשתקפת בהחלטתנו מיום 

 17 יום מהיום שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן 30התשלום יבוצע תוך 

 18  .פסק הדין ועד לתשלום בפועל

  19 

 20  . יום מקבלתו30 לעבודה תוך על פסק הדין לבית הדין הארצי אפשרות הצדדים לערערב  .52

  21 

  22 

 23  . בהעדר הצדדים, 2011 באוגוסט 24, א"ד באב תשע"כ, ניתן היום

   24 
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