
 

 פיטורין בניסיון לעקוף את חוק עבודת נשים ופגיעה בזכויותיה

 של עובדת בהריון.                                                

 ת"א(.-, בית הדין האזורי לעבודה27.1.18  63409-11-15 ש"סע)

  

 , בגין פגיעה בזכויותיה.מאריתריאה זרהרשת מלונות וחברת כ"א תפצה נתינה            

 וזמן קצר  באמצעות חברת כ"א,אשר הועסקה בבית מלון מרכזי בת"א מדובר בחדרנית           

 .מעבודתהשביעי( פוטרה החדש בלפני תום ששת חדשי העסקה ובעודה בהריון ))ימים ספורים(         

 קבע: 27.1.18בית הדין האזורי לעבודה בפס"ד מיום 

 

 זהות המעסיק: .א

 של התובעת, והמעסיק הוא: חברת כ"א. איננו המעסיק במשותףן המלו .1

 :המלון בית חבות .ב

 לפטר אין כי הקובעת החוק להגנת זוכה שהייתה הרי, חודשים 6 של זמן פרק התובעת עובדת הייתה לו .2

 .מהממונה בהיתר אלא, לפחות חודשים שישה מעסיק אותו אצל שעבדה עובדת

 .המלון ידי על גם מוגשת להיות הייתה צריכה( דנן במקרה) להיתר הבקשה .3

 שאר לעומת עבודתה להפסקת שגרם מה דבר התובעת של במעשיה או בהתנהגותה היה כי טען לא המלון .4

 ( . ולפניהם) העובדים

 . פסולה הפליה מתוך פעל לא כי ולהוכיח טענתה את לסתור המלון אל הנטל עבר, משכך .5

 הפרה משום בכך ויש רבב דבק העובדים שאר לפני שבועות 3 -כ העובדת של העסקתה לסיים המלון בשיקול .6

 . החוק הוראות של

 של הריונה בשל והוכתם פסול היה העובדים לשאר ביחס, התובעת של הצבתה הפסקת להקדמת השיקול .7

 . התובעת

 .העובדת  בפיצוי חויב( א"כ' חב) המעסיק רק ולא( בהמשך' ר) המלון בית גם, לכן .8

 צווי הרחבה: .ג

 חברתמשום ש: – התובעת העובדת עלבמקרה זה  חלים אינם הניקיון בענף או\ו המלונאות בענף הרחבה צווי .9

 .הניקיון שירותי בתחום ולא המלונאות בתחום עוסקת אינה -העובדת של מעסיקתה, א"כ

 ת אלא ע"פ זהות המעסיק.\אינה נקבעת ע"פ עיסוקו בפועל של העובד זהות צו ההרחבה .10

 בסעיף כאמור" הצו חל שעליהם והמעבידים העובדים סוג"ל התייחסות תוך, הרחבה צו של תחולתו שאלת .11

 סיווג לגבי משפטית קביעה המשלבת שבעובדה שאלה היא 1957-ז"תשי, קיבוציים הסכמים לחוק( א)28

 . (1993) 158 כז ע"פד, מ"בע דימור רהיטי' נ שרר אלכס 3-125/נג ע"דב) המעסיק של עסקו

 

 



 

של המעסיק בבחינת  החברה של עיסוקה עיקר בחינת היא הרחבה צו של תחולתו לצורת המכריע המבחן .12

 ענפי של האחיד הסיווג על בהסתמך היתר בין ייעשההמעסיק  של הענפי סיווגוכאשר  שלו  העיקרית הפעילות

( 1991) תעשיות טנא עוף 3-272/נו ע"דב,   עבד לילה' נ אפרימי 18/99( ארצי) ע"עהלמ"ס ) של הכלכלה

 (. 4.12.96 מיום, אלעזיז עבד מוחמד מואסי' נ מ"בע

כך, על העובדת התובעת  הטוען על מוטל, ההרחבה צו של או הקיבוצי ההסכם של תחולתו את להוכיח הנטל .13

 (.(1991) 45 ג"כ ע"פד, מ"בע( 1984) צילום תעשיות קולור אוריינט' נ הדי אליקים 1-7/שן ע"דבבמקרה זה )

 פיטורי עובדת בהריון: .ד

 נשים עבודת חוק הוראות את לעקוף במטרה התבצעו -שנעשו ובנסיבות ובמועד באופן, התובעת של פיטוריה .14

 (.ג"תשל(, כללי חלק) החוזים חוק- 39 סעיף) לב תום בחוסר העבודה חוזה של קיום: בגדר והינם

 הנסיבות הרלוונטיות:  .15

 ,.חודשי העסקה בזמן הריונה המתקדם 6מס' ימים לפני תום  פוטרה  העובדת

 .לפטרההזדרז עד מאוד המעסיק )חב' כ"א(  

 .ללא כל הודעה מוקדמתהעובדת פוטרה ללא כל  

שבועות  3-כהעובדת פוטרה  .חודשי העסקה 6מתוך כוונה להשלים את פיטוריה טרם ימלאו  העובדת פוטרה 

 המלון לכ"א(.עקב צמצום דרישת בית )אחרים טרם פיטורי עובדים 

 שארוטרם  לעומת עבודתה להפסקת שגרם מה דבר התובעת של במעשיה או בהתנהגותה היה כישלא נטען 

 .העובדים

 וחוק נשים עבודת חוק הפרת בגין לפיצוי התובעת זכאית הפסוקה להלכה ובהתאם  -בנסיבות אלו -משכך .16

 מרגלית 1353/02( ארצי) ע"ע) כך בעקבות לה שנגרם הממשי הנזק בגובה צויפיבעבודה  הזדמנויות שוויון

 ((.2003) 495 לט ע"פד, הולצמן ניצה' נ אפלבוים

 :פיטורים לפיצויי התובעת זכאות .ה

)שיבוץ חלופי( ע"י חב' כ"א  קונקרטית עבודה הצעת לתובעת הוצעהלא  במלון הצבתה ביטול שעם מכיוון .17

 .שפוטרה כמי בפועל לראותה יש )המעסיק( 

 פיצויים לה לשלם חב' כ"א )המעסיק(  את המחייב חוקי מקור עללבית הדין  הצביעה לאאבל משום שהעובדת  .18

 תביעתהנדחית –( עבודה שנת תום עם ולא) בלבד שנה כחצי לאחר נעשתה העסקתה הפסקת בהן בנסיבות

 ביום ניתן, מ"בע תיירות סיטונאי דיזנהויז' נ יורוקובסקי יאנה 6066/05( א"ת) עב )לפיצויי פיטורין, 

26.4.2007.) 

 :פנסיההבראה, חגים,  ,, פדיון ימי חופשמוקדמת הודעה דמי .ו

 לעובדת ניתנה ומשלא כפיטוריםוסיום עבודתה הוגדרו ע"י בית הדין  במלון הצבתה סיוםמכיוון שנסיבות  .19

, דמי חגים ולפדיון ימי חופשה אך לא מוקדמת הודעה מתן אי בגין לפיצויהעובדת  זכאית, כדין מוקדמת הודעה

 לדמי הבראה.

 קופת פנסיה לה הייתה כי הוכיחה לא והיא שנה מחצי פחות לאחר העובדת הסתיימה של מכיוון שעבודתה .20

 הרצון בשל פיצוי פסק אלא נשים עבודת חוק אתלא החיל  העניין נסיבותומשום שבית הדין ב, פעילה

 התקופה לתום עד שהועסקהראה בית הדין בעובדת כמי  לא-ולא החיל את צו ההרחבה על העובדת, לעקיפתו

 . ולפיצויים לגמל להפרשות (אלה בנסיבות) זכאיתת הדין שאין היא יולכן, קבע ב -המוגנת



 

 :שימוע ללא פיטורים .ז

 את להשמיע הזדמנות לה שניתנה ומבלי לפיטוריה הסברללא קבלת  לאלתר מעבודתה פוטרה התובעת .21

 . טענותיה

  ערך במלון  הניקיון עובדי של הצבתם את להפסיק ההחלטה בדבר עודכנהעובדת שה לאחר כי טענהחב' כ"א  .22

 יציאה בדמות פתרון לה הציע ואף, טענותיה את שמעעם העובדת,  אישית שיחהנציג מוסמך של החברה, 

 העובדת לא פוטרה. -ולטענת חב' כ"א מקרה כלו מוקדמת לידה לחופשת

זכאותה לפיצוי נוסף בגין  לענייןבסיכומי התובעת מעבר להפניה לתחשיב בכ. התביעה לא טרחה התובעת  .23

 היעדר שימוע.

 ע"ע)  לעיל שפסקנו ממוני הלא הנזק בגין פסקנו שכבר לפיצוי מעבר נוסף פיצוי להעניק מצאנו לאמשכך,  .24

 (. 9.12.14 ביום ניתן, אלמונית' נ פלוני 43380-06-11

 

 לסיכום: .ח

 בגין:והוצ' משפט  פיצויים ( פסק לתובעת 2018בית הדין לעבודה )ינואר 

 )בגין עיניין זה חויב גם בית המלון בפיצוי(.  הזדמנויות שוויון חוק הפרת .א

 .נשים עבודת חוק את לעקוף ניסיון בשל ממשי זקנ .ב

 . מוקדמת הודעה מתן אי .ג

 .חופשה פדיון .ד

 .חגים דמי .ה

 )בגין עניין זה חויב גם בית המלון בפיצוי(. משפט הוצאות .ו

 

 

                           ***************************************  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   מ"בע אנוש משאבי פסגות וחברת  מלאכי. ק עיריית                     

 .בעיר ניקיון עובדי של זכויותיהם את ישלמו

 (53002-02-16,  33155-03-14, 33131-03-14: ש"סע)             

 

הסוציאליות של עיריית ק. מלאכי וחברת פסגות משאבי אנוש בע"מ )ק. גת( יישאו במשותף בתשלום זכויותיהם 

 .2009-2011שלושה עובדי ניקיון בעיר בגין עבודתם בשנים 

 (.4.1.17כך לאחר פשרה בין הצדדים, נקבע בפסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע )כב' הש' יוחנן כהן 

הועסקו בעבודות ניקיון בעיר  -קצבת זקנה ומעלה, זכאי  80,  תושבי ק. מלאכי בגילאי .מ.וס .ט., צ.ב.טהעובדים: 

 .2009-2011בשנים 

העובדים, הועסקו ע"י חברת פסגות משאבי אנוש בע"מ, חברה אשר סיפקה לעיריית ק. מלאכי )מזמינת השירות( 

 שירותי ניקיון בין היתר בתקופת העסקת העובדים.

ודעה לעובד על תנאי עבודתו ולא למלא דוחות או לקבל ה\במהלך עבודתם לא זכו העובדים לחתום על חוזה עבודה ו

 נוכחות.

 לא בתקופת עבודתם ולא עם פיטוריהם.–כמו כן, ימי חופש ותשלום ימי הבראה  לא שולמו להם 

הרגע" וזאת מבלי שנערך להם שימוע ומבלי -לאחר כשנתיים פוטרו העובדים מעבודתם בהודעה: "מהרגע ל

 שזכויותיהם שולמו.

 זאת ועוד,

שעות כל יום( וכמי שמקבלים  8-9 \ימים 5כל תקופת עבודתם דווחו העובדים כמי שעבדו משרה מלאה )לאורך 

 שח לחודש. 4,500 -)לכאורה( שכר של כ

 4משרה ) 1/2דיווחים אלו לרשויות המדינה  עמדו בסתירה למצב העובדתי לפיו  עבודת העובדים הייתה בהיקף של 

 שח לחודש. 2,000-2,250 -ש' ביום( ובשכר של כ

דיווחים אלו בין היתר למוסד לביטוח לאומי גרמו למל"ל לשלול מהם )בהתאמה( את זכאותם המלאה לקצבת זקנה 

וזאת בגין עבודתם )לכאורה( במשרה מלאה עת קיבלו  -שח  20,000 -ולהשית על כל אחד מהעובדים חוב של  של כ

 קצבת זקנה.

במלואו ע"י שנים מהעובדים והמשך תשלום חובו של העובד השלישי  יודגש כי נכון למועד זה, החוב האמור שולם

 הוקפא זמנית ע"י הביטוח הלאומי וזאת ע"פ פניית עורך דינם של העובדים, עוה"ד דניאל פלג.

 פרשת הדיווח השקרי לרשויות המדינה ולמוסד לביטוח הלאומי התגלגלה גם לשדה הפלילי.

)בשעתו( אשר היה מופקד על הפעלת העובדים בקרית מלאכי ועל כל התיאומים בין מר י.כ. , עובד עיריית ק. מלאכי 

הועמד לדין פלילי בבית משפט השלום באשקלון וככל הידוע  -העירייה לחברת פסגות משאבי אנוש לרבות דיווחים

 הורשע בעבירות פליליות וזאת על סמך  מעשיו והמצב העובדתי כפי שמתואר כאן.

 ים לביטוח הלאומי בניסיון לבטל את השתת החוב.בתחילה פנו העובד

 בביטוח הלאומי גילו הבנה מסוימת למצבם אך את החוב לא יכלו לבטל וזאת משום הסתמכותם על דיווחי המעסיק.

כתב התביעה אשר הוגש בשם התובעים )העובדים( לבית הדין לעבודה בבאר שבע דרש בין היתר לראות במעסיק 

אבי אנוש בע"מ( ובמזמין השירות )עיריית קירית מלאכי( כמי שאחראים לעוול שנוצר עקב הישיר )חברת פסגות מש

 התנהלות מול העובדים. 

 



 

 

, 4.1.17 -שנים  והסתיימה ביום ה 3 -התביעה אשר הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע התנהלה לאורך כ

 מועד אשר נקבע לדיון הוכחות בתיקים אלו.

 כאמור,

סגות משאבי אנוש בע"מ ועיריית ק. מלאכי הסכימו לשאת במשותף בתשלום זכויותיהם של העובדים הנתבעות, פ

 מסכום זה משולם ע"י העירייה כנתבעת בתיק. 1/3 -שח כאשר כ 35,000בשיעור של 

 זאת ועוד,

 פרשת זכויותיהם של העובדים עדיין לא באה לידי סיום.

את חלקם בפסק הדין, ממשיך ופועל עוה"ד דניאל פלג מול הביטוח בימים אלו, לאחר שהצדדים הנתבעים מילאו 

 להסדרה, לביטול ולהשבת תשלומי היתר אשר שילמו העובדים לביטוח הלאומי. –הלאומי 

 (. דו של עוה"ד ליאור קצב בק. מלאכיראת התובעים, עובדי הניקיון, ייצג עוה"ד דניאל פלג  המפעיל שלוחה במש)

 

 

*************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 פרסומי הנתבעים חוסים תחת חופש הביטוי והבעת דעה מותרת

 דחתה במלואה תביעת לשון הרע נ

                                                      

 בית משפט השלום ק. גת(.  53459-12-13) תא 

 29.12.2016מקומון ק. מלאכי  -מתוך: המקור 

 מאת: אליאור עמר.

בית המשפט דחה תביעת דיבה שהגיש חבר המועצה גדעון מהרי )ואח'(  נגד חבר המועצה שי סיום ופעילים פוליטיים 

נוספים. השופט אבישי זבולון קבע כי דברים בגנותו של מהרי וכמה ממקורביו אשר נכתבו בפייסבוק ונאמרו בכנסים 

 ת.היו הבעת דעה מותר 2013פומביים במהלך מערכת הבחירות של 

השופט אבישי זבולון מבית משפט השלום בקריית גת דחה השבוע את תביעת לשון הרע שהוגשה נגד חבר המועצה 

המכהן, שי סיום, וכן כמה מחבריו לתנועת "עידן חדש" שהתמודדה בבחירות האחרונות לראשות ולמועצת העיר. 

בהם חבר  –חלטת של כל טענות התובעים התביעה נדונה במשך כשלוש שנים ובפסק הדין הורה השופט על דחייה מו

 בלא יוצא מן הכלל. –המועצה המכהן ויריבו הפוליטי של סיום, גדעון מהרי 

. אז, פורסמו על ידי פעילים מטעם סיעת "עידן 2013ראשית הפרשה במהלך קמפיין הבחירות בספטמבר ובאוקטובר 

ות, קטעים שונים נגד מנהלי עמותת "טבב", חדש", עבורה זו הייתה הפעם הראשונה שבה היא מתמודדת בבחיר

שיוסדה ומנוהלת על ידי חבר המועצה הוותיק גדעון מהרי. לטענת מהרי ושניים מחבריו להנהלת העמותה, משה אייסו 

היוו לשון הרע  –גדי יעקב, ינגך רדאיי ויאיר בלאי  –ושחר ברי, פרסומים שונים שביצעו סיום עצמו ועוד שלושה מפעיליו 

 אלף שקלים. 400ם שקריים, מבזים ופוגעים. בגין זאת הם תבעו פיצויים של בהיות

מדובר היה בפוסטים בפייסבוק בהם כונו חברי הנהלת העמותה בכינויים כגון "דיקטטור", וכן נכתב כי "הם לא קדאפי 

קהילה האתיופית בעיר, ולא סדאם חוסיין". בנוסף, נטען כי שיר חרוזים שחובר על ידי אחד הנתבעים הופץ בקרב בני ה

ובו הואשמו התובעים, בהם מהרי, במעשי שחיתות שונים וכן בעושק לכאורה של בני הקהילה תוך התנהלות המפלה 

בין חברי הקהילה השונים, בהתאם לקרבתם למי מחברי הנהלת עמותת "טבב". עוד נטען בכתב התביעה כי אחד 

 ת התנהלות התובעים כ"שוד לאור יום". להגנתם, טענו הנתבעים כי הנתבעים שיתף פוסט מכפיש בפייסבוק וכן כינה א

 

דבריהם היו הבעת דעה וכי הם נעשו כחלק ממאבק פוליטי בין שתי תנועות יריבות בבחירות שהתקיימו באותה 

ר התקופה. השופט זבולון קיבל את טענות הנתבעים וקבע כי הדברים שפורסמו ובגינם נתבעו סיום וחבריו היו בין הית

 הבעת דעה לגיטימית החוסה תחת עיקרון חופש הביטוי.

השופט התייחס לטענות הנתבעים, וכתב בפסק דינו כי שיר החרוזים שנכתב על ידי אחד הנתבעים היה אקט מחאתי 

אומנותי, וכי "סגנון הכתיבה, אופיו ותוכנו מצביעים על כך כי אין מדובר בקביעת עובדות מפורשות אודות תובע זה או 

חר", והוסיף כי הדברים נכתבו במרומז ובמטרה להגיע לאוזניהם של אנשי הקהילה. "מדובר בכתיבה השולחת חיצי א

ביקורת פוליטית מובהקת, המובאת בסגנון ספרותי לעיתים בוטה, מתריס ומתגרה שנועד להדגיש עובדות, להקצין 

צגת עובדות אגב כתיבה בסגנון ספרותי זה ה)…(. עמדות ולהמחיש בצורה ציורית, חדה ונחרצת את עמדת המחבר 

אינה מתיימרת, לטעמי, להיות כתיבה המתארת עובדות נכונות או מדוייקות, אלא להבליט נושאים מסויימים כדי לשרת 

 את עמדת הכותב המבקש להביע דעתו".

באשר לחשיבותה "הזכות לחופש הביטוי הוכרה בפסיקה כזכות יסוד שהיא חלק מכבודו של האדם, אין עוד חולק 

 ומעמדה", הוסיף וכתב השופט זבולון בפסק דינו. בהמשך דחה השופט טענות נוספות של התביעה, בהן כי שיתוף של 

 

פוסט בפייסבוק שבו נכללו לטענתם דברי לשון הרע מהווה לשון הרע לכשעצמו. למרות דחיית התביעה, קבע השופט 

 כל צד מהצדדים יישא בהוצאותיו. כי לא ייפסקו הוצאות משפט לטובת הנתבעים, וכי



 

"מלכתחילה חשבתי כי יסודותיה של התביעה אינם מוצדקים, והערכתי כי יש בה גם ניסיונות שיכולים להרים ענן של 

חשש על חופש הביטוי במערכות בחירות", אמר עו"ד דניאל פלג, פרקליטם של סיום וחבריו. "פסק הדין קיבל את כל 

 זו התוצאה הן בעבור הלקוחות שלי והן לעצם העניין העקרוני של חופש הביטוי".טענות ההגנה, אני שמח ש

"זה לא סוף פסוק, אנחנו לומדים את פסק הדין ונשקול האם להגיש ערעור", אמר השבוע חבר המועצה מהרי 

שפט הייתה בהתייחסות לדברים. "הדברים שנאמרו ונכתבו נגדנו היו בוטים וחמורים, ואנו מאמינים שפסיקת בית המ

 צריכה להיות אחרת. יש לנו חודש וחצי להחליט כיצד לנהוג ועד אז נחליט אם ללכת למחוזי".

אביב באמצעות שלוחת משרדו -)את התובעים ייצג עוה"ד יגאל דנינו מחיפה ואת הנתבעים ייצג עוה"ד דניאל פלג מתל

 מלאכי(. במשרד עוה"ד ליאור קצב ושות בק.
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 פיטוריה של העובדת בוטלו

 13296-08-13, סע"ש 8419-08-13סע"ש 

 בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע

 כי  פיטוריה של עובדת בטלים ומבוטלים.בית הדין האזורי לעבודה קבע 

 

 לפסה"ד(:  29)ס'  נימוקי בית הדיןמלהלן, 

" לאור האמור לעיל אנו קובעים שפיטורי התובעת בטלים. לא הוכח בפנינו שמי שפיטר אכן מוסמך לפטר, התובעת לא 

קיבלה בזימונה לשימוע את המידע אודות דרישת קרן ויזל לפטרה ואף לא הוצגו לה ההסכמים, ככל שישנם בין קרן 

פני הדברים ולאור דברי מנכל הנתבעת עצמו, וכפי ויזל לנתבעת, על מנת שתוכל לטעון טענותיה בעניין זה, על 

שתיארנו לעיל, מדובר בשיקול זר, שדי בו בכדי לבטל את ההוראה....................... קבענו כי נפלו פגמים מהותיים 

 .הפיטורים....." בענייןוחמורים שיש בהם כדי לבטל את ההחלטה 

לשביעות , עובדת מוערכת אשר כיהנה בתפקידיה גיד עירוניתא ,הועסקה בנתבעת 2002משנת מדובר בעובדת אשר 

 רצון הנתבעת ומנהליה הישירים.

היו בניגוד לדין ם עבודתה בתאגיד האמור ולמעשה בשירות הציבורי הובילה את בית הדין לאחר שהשתכנע שהפיטורי

מלך והכל בנסיבות תיק זה זו דרך ה-לפסוק בדבר ביטול הפיטורין שכן וכפי שבית הדין ציטט את הערכאה הארצית

 לפסה"ד(. 28)סעיף 

מילאה העובדת בתקופה זו את חלו חילופין בקרב הממונים הישירים של העובדת ובנוסף  2010-2012במהלך השנים 

לנסיבות אלו  -קומית בהכנת דוח ביקרת על הנתבעתחובתה האזרחית והחוקית וסייעה לעבודתו של מבקר הרשות המ

 היוו מניע מוביל בהתגבשות ההחלטה אצל המעסיק לפטר את התובעת.כנטען בכתב התביעה 

זאת אף שכבר במהלכה של שנה -שימוע וכהמשך לו  פוטרה מעבודתה התקיים לתובעת  2013במהלך חודש יולי 

 ניסיונותטרם השימוע התקבלה )ללא שימוע( החלטה אצל המעסיק  בדבר סיום עבודתה של העובדת, נעשו 

 ברוטאליים לפטרה והכל כפי שעלה ממסמכים ועדויות אשר נחשפו בבית המשפט.

 פסה"ד דן באופן מפורט בזכות השימוע לחוקיות הפיטורין תוך שהוא מתבסס על :

בית החולים משפחה  1163/00ע"ע בונה, –מדינת ישראל  3-31\דב"ע נוע דר גוטרמן נ' מכללת עמק יזראל, בע"

אפריים גרינברג,  -שק"מבע"מ -3-148 \דב"ע מחנכי תאונות עבודה, ארגון –לינדר  355/99ע ע"עבוד, דר  –הקדושה 

 (.5)פרק  2013-דר יצחק לובצקי, "סיום יחסי עבודה", הוצ' לשכת עורכי הדין, מהדורה רביעית

 הוחזרה העובדת לעבודתה מאז כאמור ועד בכלל. 2013בהתאם לפסה"ד אשר ניתן בחודש נובמבר 

 (.אביב באמצעות שלוחת משרדו במשרד עוה"ד ליאור קצב ושות בק. מלאכי-התובעת ייצג עוה"ד דניאל פלג מתלאת )

                                         

                                              ****************************************** 



 

 קיזוז תשלומים ביתר לעובד חייבים להתבצע בהתאם לחוק הגנת השכר

 (.7.4.16ירושלים )בית הדין האזורי לעבודה ב  15195-06-13סע"ש 

קיזוז תשלומים ביתר ע"י המעסיק חייב להתבצע ע"פ ההוראות הקוגנטיות של חוק הגנת השכר ומשלא נעשה כך 

לפחות לגבי חלק משמעותי מתקופת הקיזוז ומשום שלעצם הקיזוז ולשיעורו החודשי לא ניתנה הסכמת העובדת 

תפצה את י הנתבעת, רשות מקומית, הוגדרה  כצפוי התנהלות המעסיק כבלתי חוקית ובנסיבות תיק זה נקבע כ

 כך עולה בין היתר מפסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים. -העובדת בפיצויי הלנת שכר

 פסק הדין האמור ניתן  בהליך משפטי בו נדונה תביעת העובדת כנגד המעסיק.

)כך כהגדרת המעסיק( וזאת  עיקר תביעת העובדת באה לאחר שהמעסיק קיזז תשלומים אותם שולמו על ידו ביתר

 שנים. 5 -במהלך כ

מהשכר אותו הייתה אמורה  שח )ברוטו( לחודש, 1,000 -שכר הגבוה בכשנים  5העובדת, קיבלה מהמעסיק ובמשך  

 (.80%לקבל בגין היקף משרתה הנקוב בתקופה זו )

החל מיד, ללא כל  -  תשלומים אותם הוא הגדיר בכתב ההגנה כטעות שלומשגילה המעסיק את תשלומי היתר, 

לקזז את מלוא שכרה של העובדת  ושכרה למשך  התראה, ללא כל הסכמה מצד העובדת ובניגוד לחוק הגנת השכר

 ובנוסף שולמה מפרעה בשיעור נמוך לעובדת.)אפס שח( שח   0תקופה לא קצרה עמד על 

ניגוד לדין והעובדת פוצתה על כך פסק הדין, קבע בין היתר כי המעסיק  בפעולותיו להשבת תשלומי היתר פעל ב

 בפיצויי הלנת שכר.

 

****************************************** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 פיטורי סייעת בגן ילדים בשל הריון 

 עוסק מורשה( \ ל.ב. נ' ש.ג. )גן ילדים

 יפו(.-)בית הדין האזורי לעבודה בת"א

 

 תיאור המקרה: 

ע"י  -באחת, בשיחת טלפוןפוטרה ו )גן ילדים פרטי( הנתבעת כסייעת חינוכית אצלמס' חודשים, התובעת, עבדה 

 הנתבעת.

לא קדם להם הליך שימוע ולא -לכךבשל היותה בהריון אלא שבנוסף נבעו פיטוריה לא רק  וכפי שהוכח בכתב התביעה 

 ניתנה כל הודעה מוקדמת כנדרש ע"פ משפט העבודה במדינת ישראל.

 ונפגעו זכויותיה של התובעת על פי דין כעובדת, פגיעה בהווה ולעתיד.  במהלך תקופת עבודתה אצל הנתבעת הופרו

( לבית הדין האזורי לעבודה בת"א וזאת לאחר שפנייתה של 2012-13הוגשה ונדונה ) , תביעה כספית,התביעה

מוחלט התובעת לחזור לעבודה ועי"כ במובלע לוותר על חלק מזכויותיה שכבר הופרט עד מועד פיטוריה נענתה בסירוב 

 וחד משמעי.

 להפרות נוספות ע"י המעסיק, זכויות  התובעת ע"פ דין.עילות התביעה התייחסו גם 

 .בשל הריונהשל התובעת פיטוריה ד בעניין במסגרת "מבזקון" זה נתמק

וכמעט מיד עם היוודע לנתבעת  , תקופה בה עבדה התובעת לשביעות רצון המעסיק, חודשי עבודה בנתבעת 3-לאחר כ

 .הודיעה הנתבעת לתובעת על פיטוריה לאלתרהתובעת(  על היות התובעת בהריון  )ע"י

סיבת הפיטורים איננה הודעת הפיטורין  כללה אמירה מפורשת של הנתבעת )אמירה מוקלטת ע"י התובעת( לפיה 

ההיריון על היותה בהריון ומההשפעות של  -קרימטעמים מקצועיים אלא שזו נובעת ממצבה הבריאותי של התובעת 

כבר במהלך הודעת הפיטורין ביקשה הנתבעת . זאת ועוד, עבודתה ותוכנו של מכתב הפיטורין יהיה בהתאם לכך

 מהתובעת שכאשר מצבה הבריאותי ישתנה, ליצור קשר על מנת לחזור לעבודה. 

פיטורין היא: שסיבת האשר התקבל לאחר השתדלות ארוכה אצל הנתבעת ציין נושא תאריך עבר וה מכתב הפיטורין

 . ""חוסר התאמה לתפקיד

 

 

 

 



 

 -הריוןפיטורי  עובדת ב

העסקת נשים ע"פ דיני מדינת ישראל, בחיקוק ובפסיקה ובכלל זה נשים בהריון זוכה להגנה מקיפה, נרחבת ומהותית 

 לרבות בהתייחס לנטל ההוכחה הנדרש.

לחוק לא תפוטר עובדת  9בהריון. על פי ס' מטיל מגבלות על פיטורי עובדת  1954-לחוק עבודת נשים, התשי"ד 9סעיף 

בהריון אלא בהיתר של השר הממונה )שר התמ"ת(. עוד קובע החוק שהשר לא יתיר פיטורין במצב זה אם לדעתו של 

 השר הם "בקשר להריון". החוק חל על כל עובדת ובלבד שעבדה באותו מקום עבודה: "ששה חודשים לפחות".

אוסר על אפליה בין עובדים לרבות דורשי עבודה מחמת )בין  1988-ת בעבודה, התשמ"חבחוק שיווין הזדמנויו 2סעיף 

או לכל הפחות \או מחמת הריון. פיטורי אישה בהריון כשלעצמם ובשל ההיריון, מהווים אפליית העובד ו\היתר( מינם ו

ון". הוראות חוק זה מחריגות פגיעה בו מחמת מינו שהרי רק אישה יכולה להיות במצב של "הריון" ומחמת היותה "בהרי

 מקרים בהם מספר המועסקים במקום העבודה קטן מששה.שלו  21בסעיף 

התובעת עבדה אצל הנתבעת תקופה הקצרה מששה חודשים ומספר -שבמקרה דנן עובדות המקרה מלמדות אותנו 

 העובדים במקום עבודה זה קטן משישה.

יכולה לא הזדמנויות בעבודה  שוויוןשל חוק עבודת נשים וחוק התכלית או \ועל פניו נראה שלמרות ההגנה המהותית  

 , להידרש לסעד על בסיס חיקוקים אלו.בלשון החוקהתובעת, מטעמים שעיקרם ההגדרות 

, בנתוני המקרה ובשל היותה בהריון פיטורי העובדת,בכתב התביעה בחרנו להציג קושי זה כבר מלכתחילה ולטעון ש

 וסר תום לב ובחוסר הגינות בכלל ובפרט ביחסי עבודה.בחבנוסף גם נגועים 

דב"ע על חובת תום הלב ביחסי עבודה במ"י ועל היפוך נטל ההוכחה ניתן ללמוד ממגוון מקורות נורמטיביים ואחרים: 

גנאל נ רשות הנמלים בישראל, פד"ע  3-103, דב"ע מח/189ברקן נ טלדיין אינטרקונינטל בע"מ, פד"ע כז'  3-234נג/ 

, אלישבע ברק,עקרון תום הלב במשפט 139, מנחם גולדברג, תום לב במשפט העבודה,ספר בר ניב,עמ' 443' כ

, 3-7' עמ 21, פרק 08/01, י. לובוצקי, חוזה עבודה וזכויות העובד, מהדורה 449העבודה, ספר ברנזון,חלק שני,עמ' 

ע"מ וחברת יורוקום נוקיה בע"מ )ניתן ביום: , אורית בוסי נ יישום פתרונות אנושיים ב10-2203בפס"ד תעא)ת"א( 

  .223(,3)2002 עב-, אפלבויים מרגלית נ הולצמן, תיק301422/97יפו( -אביב-ע"ב)תל(,  17.7.12

במהלך  דיון קדם המשפט התנהל דיון ראשוני בתיק ובמסגרתו הביע המוטב  בין היתר את מורת רוחו מהתנהלות 

 דדים לנסות ולהתפשר.חסרת תום הלב של הנתבעת  והציע לצ

 בסופו של יום אכן הצדדים  ביכרו  פשרה כספית וזו קיבלה תוקף של פסק דין.

 )את התובעת ייצג עוה"ד דניאל פלג(.

 

 

********************************* 



 

 נדחתה תביעתו של בנק כנגד ערבה בלתי מוגנת

 רחובות(.\בית משפט השלום 23747-12-16)תא 

כך קבע לאחרונה בית משפט השלום ברחובות עת נדרש לדיון  -דחיית התביעה, ללא צו להוצאות""אני מורה על 

 בתביעת בנק  כנגד  ערבה בלתי מוגנת, תושבת דרום הארץ.

 יסופר כי:

 חתמה הנתבעת על ערבות בלתי מוגנת לחשבון הבנק של חברה בע"מ. 2004בשנת 

ובדיעבד( כי חשבון הבנק של הנערבת נהיה דביטורי כבר בשנת לימים הסתבר ומבחינת הנתבעת שנים רבות אחרי )

2005. 

הגיש הבנק תביעה כנגד החברה וכנגד ערב  נוסף ובהמשך ובכפוף לפס"ד  נפתחו הליכי הוצל"פ לצורך   2006בשנת 

 מימוש פסק הדין.

בפעם הראשונה הליך שנים לאחר היווצרות העילה, נשוא תביעה זו הגיש הבנק ו 7-, קצת יותר מ2012בסוף שנת 

 מיצוי הליכים(.\משפטי בהוצל"פ  כנגד הערבה ) ההליך: בקשה לאישור הגשת תביעה כנגד ערבה

 הליך זה  נועד לשיטתו של הבנק לקבל אישור ולהגיש בהמשך תביעה כנגד הערבה.

מיותר והוא למעשה ( התברר לבנק ולב"כ שההליך המשפטי בהוצל"פ לעינינו 2013בדיון אשר התקיים בהליך זה )סוף 

 והייתה כלא הייתה.-משכך מחק הבנק את תביעתו -הטריח לשווא את המערכת השיפוטית ואת הערבה

,  פתח הבנק בהליך משפטי  נוסף והגיש תביעה בסדר דין מקוצר כנגד 2016שנים נוספות, בחודש נובמבר  3בחלוף  

 הערבה.

, כללה התמודדות עובדתית ומשפטית  עם עצם התביעה בקשת הרשות להתגונן בהליך זה אותה הגיש ב"כ הערבה

 ומסכת של טענות מקדמיות, טענות שהיוו את הבסיס לדרישת הנערבת בדבר מחיקה על הסף של תביעת הבנק.

שנים ממועד היווצרות העילה ועד למועד הגשת  7אחת הטענות המקדמיות התייחסה להתיישנות  שכן  חלפו יותר מ 

 תביעה זו.

ב"כ הבנק, טען  שבפני הנתבעת עומד מחסום דיוני מלהעלות את טענת ההתיישנות שכן מרוץ ההתיישנות נעצר מנגד, 

 , עת הוגש הליך משפטי.2012בסוף שנת 

לחוק ההתיישנות  3לאחר דיון, קבע בית המשפט שהנתבעת העלתה את טענת ההתיישנות   כנדרש ע"פ סעיף 

 לא עצר את מרוץ ההתיישנות.  2012תביעה בסוף )בהזדמנות הראשונה( וכן שמועד הגשת ה

בסופו של יום, הורה בית המשפט על דחיית התביעה של הבנק כנגד הערב וזאת על בסיס התשתית המשפטית 

 בטענות המקדמיות )התיישנות( ובהסתמך על הסכמת הצדדים שדחיית התביעה תהיה ללא הוצאות.

 (את הערבה ייצג עוה"ד דניאל פלג.)


