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  יובל בר  מערערה
 עדנה מרי ע"י ב"כ עו"ד

� 

  שוש מלכה. 1 תומשיבה
  מור חיו ע"י ב"כ עו"ד

  
  הממונה על חוק עבודת נשי% –מדינת ישראל . 2

   בפמת"א מתמחה –ע"י גב' מור רובי
 1 

  2 

  3 

  4 

 5 

 פסק די

  6 

 7 חוק פי על הממונה בהחלטת להתערב יש הא� היא זה בהלי� המתעוררת השאלה  .1

 8 לפיטורי שנית! שהאישור קבעה אשר, 3.2.16 מיו� 1954 � ד"תשי, נשי� עבודת

 9 הפיטורי� הודעת מת! לאחר חודשי� 7.5 �כ היינו, 30.11.15 מיו� יחול 1' מס המשיבה

 10  ). ההחלטה � להל!; העבודה יחסי וניתוק

  11 

 12  והליכי� עובדתי רקע  .2

 13), העסק – להל!( ניידי� טלפוני� ותיקו! לממכר עסק של בעלי�, המערער  .א

 14 כעובדת, 2011 יולי מחודש החל), העובדת – להל!( 1' מס המשיבה את העסיק

 15  .בעסק יחידה

 16 יואב למר בעסק הבעלות למכירת הסכ� על חת� המערער 14.4.15 ביו�  .ב

 17 תועבר העסק על שהבעלות נקבע ההסכ� במסגרת). הרוכש – להל!( בלהס!

 18 � צור, המכר הסכ�( 15.4.15 ביו� היינו, החתימה למחרת כבר הרוכש לידי

 19  ).הערעור להודעת' ב נספח

 20 יחסי סיו� ועל העסק מכירת על לעובדת המערער הודיע ההסכ� חתימת ביו�  .ג

 21 שלח, 15.4.15 ביו�, ההודעה למחרת. מכ� יוצא כפועל, ביניה� העבודה

 22 להתייצב שעליה ציי! במסגרתה, בכתב פיטורי� הודעת לעובדת המערער
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 1 הודעת( 14.5.15 יו� ועד, המוקדמת ההודעה תקופת כל במהל� לעבודה

 2 � להל!, 2' מס המשיבה של התשובה לכתב 4 כנספח צורפה הפיטורי�

 3  ). המדינה

 4 למערער הציגה העובדת, 19.4.15 ביו�, הפיטורי� הודעת לאחר ימי� חמישה  .ד

 5 למרות, חולק אי! זו עובדה לגבי( פוריות טיפולי עוברת היא לפיו, רפואי אישור

 6  ). זה הלי� במסגרת הוצג לא הרפואי שהאישור

 7 בי!), 29172�10�15 ש"סע( המערער כנגד תביעה העובדת הגישה 15.10.15 ביו�  . ה

 8 או החוק – להל!( 1954 – ד"תשי, נשי� עבודת חוק הוראות הפרת בגי!, היתר

 9  .פוריות טיפולי במהל� פיטורי� מפני בהגנה העוסקות) נשי� עבודת חוק

 10 לממונה בקשה המערער הגיש, 6.1.16 ביו�, כנגדו התובענה הגשת לאחר רק  .ו

 11 לפיטורי רטרואקטיבי היתר לקבלת) הממונה – להל!( נשי� עבודת חוק על

 12  . העובדת

 13 השלמת וכ! מידע השלמת ביקשה היא, הממונה בפני ההליכי� במסגרת  .ז

 14  ). 11.1.16 ביו�( מהרוכש וה!)  7.1.16 ביו�( מהמערער ה!, מסמכי�

 15 היתר לקבלת המערער לבקשת העובדת תגובת התקבלה 13.1.16 ביו�  .ח

 16 עדות נגבתה, ההחלטה קבלת ובטר�, מכ! לאחר. לפיטוריה רטרואקטיבי

 17  .ומהרוכש מהעובדת טלפונית עדות נגבתה כ!. הממונה בפני שהופיע המערער

 18 שוכנעה הממונה לפיה, זה הלי� נשוא הממונה החלטת התקבלה 3.2.16 ביו�  .ט

 19 באמצעות העובדת העסקת המש� לאי גור� היו לא הפוריות טיפולי"ש

 20 הלי� במסגרת לערעור העומד החלק הוא, ההחלטה המש� לשו! להל!". הרוכש

 21  .): ו.ד – במקור ההדגשות( זה

  22 

 23 בטיפולי הינה כי) המוכר( למעסיק הודיעה העובדת כי חולק אי!  .8"

 24  .2012 בשנת פוריות

 25 בטיפולי העובדת כי נמצא, 12/1/16 מיו� רפואי לאישור בהתייחס  .9

 26  .2012 ינואר מחודש האחרו! הטיפול וכי 2012 משנת פוריות

 27  .הפוריות טיפולי לצור� מהעבודה נעדרה לא העובדת כי לציי!  .10

 28 עברה שהעובדת לאחר, 2013 אוקטובר בחודש, המעסיק לגרסת  .11

 29 לא ולכ! הפוריות טיפולי את הפסיקה כי בפניו ציינה, היריו! הפסקת

 30  .החנות פעילות מכירת במעוד לפיטוריה היתר לקבלת פנה

 31 וכי, הטיפולי� את הפסיקה כי למעסיק אמרה כי מכחישה העובדת  .12

 32  .הפוריות בטיפולי ממשיכה כי בפניו ציינה – הנכו! הוא ההיפ�

 33) החנות פעילות העברת לפני( למעסיק ששלחה מסרו! צירפה העובדת  .13

 34 – העסקתה לסיו� היתר לקבלת בקשה להגיש עליו כי ציינה בו

 35 רוצה לא... הכלכלה ללשכת האישור את לשלוח צרי� אתה יובל"...

 36  ).1/4/15 מיו� מסרוני� ראה" (להיפגע רוצה ולא לפגוע
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 1 העברת לאחר ימי� ארבעה – 19/4/15 ביו� כי חולק אי!, מכ� יתרה  .14

 2 העבירה העובדת, לתוקפ� נכנסו הפיטורי� ובטר� החנות פעילות

 3  .פוריות בטיפולי הינה כי רפואי אישור למעסיק

 4 העובדת כי 19/4/15 ביו� המאוחר לכל ידע המעסיק כי, נמצא עת  .15

 5 לפנות היה המעסיק על – נשי� עבודת לחוק בהתא�, פוריות בטיפולי

 6  .לפיטוריה היתר לקבלת

 7 עליו כי לו נאמר, די! עורכת ע� המעסיק שער� שיחה בתמלול כי הג�  .16

 8 לקבל פנה לא כי בגרסתו המעסיק ציי!, לפיטוריה היתר לקבל לפנות

 9 שצרי� ידעתי לא מבחינתי אני כי" – העובדת של לפיטוריה היתר

 10  ).המעסיק פרוטוקול ראה" (בקשה להגיש

 11 כתשעה  � רב בשיהוי העובדת של לפיטוריה היתר לקבלת פנה המעסיק  .17

 12 ולאחר, פוריות בטיפולי היותה על הודיעה שהעובדת לאחר חודשי�

 13 לחוק בניגוד פיטורי� בגי! אזרחית תביעה נגדו הגישה שהעובדת

 14  .בהיריו! ומוצלחת טובה בשעה העובדת בו במועד, נשי� עבודת

 15, לדבריה, 1/12/15 מיו� החל חדש עבודה במקו� מועסקת העובדת  .18

 16  ).רפואי אישור ראה( 1/2/16 מיו� היריו! בשמירת שוהה

 17 בה!, נשי� עבודת חוק להוראות ובהתא� לעיל שהובאו כפי בנסיבות  .19

 18, ולהיריו! הפוריות לטיפולי קשורי� אינ� הפיטורי� כי שוכנעתי

 19 בה החנות פעילות מכירת הינ� לפיטוריה והעילה הבסיס כי ונמצא

 20 מיו� הפיטורי� את מתירה אני, לשיבוצה אפשרות והיעדר הועסקה

 21  .חדש עבודה במקו� העובדת העסקת תחילת מועד – 30/11/15

 22 בטר� העובדת של לפיטוריה היתר לקבלת לפנות היה המעסיק על כי ויודגש

 23  ."פוריות בטיפולי הינה כי הודעתה ועד העסקתה סיו�

  24 

 25  .זה בהלי� לדיו! העומדת היא זו החלטה

  26 

 27  :המערער טענות תמצית להל!  . 3

 28 הערעור נשוא וההחלטה לפיטורי� היתר לקבלת לפנות חייב היה לא המערער  .א

 29 הפוריות טיפולי את שהחלה אישרה שהעובדת כיוו!, הצור� מ! למעלה ניתנה

 30 החוק הגנת לפיה!, לחוק) 2)(ה(9 סעי, הוראות חלות, זו במקרה. 2012 בשנת

 31 טיפולי  בשל להיעדר� הראשו! מיו� שנתיי� שחלפו ת/עובד על רק חלה

 32  .פוריות

  33 

 34 בהיעדר ניתנה לתוק, הפיטורי� כניסת מועד את לדחות הממונה החלטת  .ב

 35 לסמכות ובניגוד( פוריות בטיפולי המצויה עובדת של במקרה שכ!, סמכות

 36 הממונה את מסמי� אינו החוק), בהיריו! עובדת פיטורי של במצב לה הנתונה

 37  . לתוק, ההיתר כניסת מועד את לדחות

  38 

 39 ההיתר כניסת מועד את לדחות סמכות לממונה קיימת א� ג�, לחילופי!  .ג

 40 אישור מת! המצדיקי� בחוק החריגי� לגדר נכנס דנ! שהמקרה הרי, לתוק,

 41  .העסק מכירת מיו� החל, רטרואקטיבי
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  1 

 2) 1'(ב9 בסעי, המפורטות הנסיבות שמתקיימות טע! המערער זה בהקשר

 3 טיפולי של נוס, סבב עוברת שהעובדת הפיטורי� במועד ידע שלא כיוו!, לחוק

 4, 10/2013 בחודש, לטיפולי� בקשר אושפזה שהעובדת לאחר, לטענתו( פוריות

 5 השימוע במעמד ג�, בנוס,). בטיפולי� להמשי� בכוונתה שאי! לו הודיעה היא

 6 רפואי אישור והמציאה, פוריות טיפולי עוברת שהיא ציינה לא היא, לעובדת

 7 נטע! עוד. מידיו יצא כבר העסק כאשר, ימי� חמישה לאחר רק מתאי�

 8 כיוו! מלפעול חדל העסק בו כמצב לראות יש העסק מכירת שאת, זה בהקשר

 9 כלכליי� קושיי� לאור, דיחוי וללא מיידית העסק את למכור המערער שנאל1

 10 דבר את לסכל היה עלול ההיתר קבלת לצור� עיכוב כל כאשר, נקלע אליה�

 11 ג�( העסק את לרכוש המוכ! קונה נמצא שאילולא הדגיש המערער. המכירה

 12 בלאו העובדת את ולפטר העסק את לסגור נאל1 היה הוא), סמלי במחיר א�

 13 .לחוק) 5'(ב9 שבסעי, הנסיבות חלות, כלומר. הגירעוני מצבו נוכח, הכי

  14 

 15 החלטה של סבירותה בחינת דר� על שלא לבחו! יש הממונה החלטת את  .ד

 16 לשי� וא,, יותר רחבה שיפוטית ביקורת להפעיל רשאי הדי! בית אלא, מנהלית

 17  .הממונה של זה תחת דעתו שיקול את

  18 

 19 את לדחות החלטתה את כדבעי נימקה לא שהממונה נטע!, דברי� של לגופ�  .ה

 20 בהחלטה מדובר וכי חודשי� �7.5ב לתוק, לפיטורי� ההיתר כניסת מועד

 21 במקו� העובדת הועסקה, זה שבמועד הוא להחלטה היחיד הנימוק. שרירותית

 22 הממונה על היה, המערער לטענת. מידתי ואינו סביר אינו וזה אחר עבודה

 23 שמא, יותר מוקד� במועד חלופית עבודה מצאה לא העובדת מדוע לבחו!

 24 מכ� התעלמה הממונה, בנוס,. עבודה חיפוש פני על אבטלה דמי לקבל העדיפה

 25 סיכלה עצמה שהיא אלא, הרוכש אצל לעבוד להמשי� יכולה הייתה שהעובדת

 26  . בשכר להעלאה דרישות העלאת ידי על העסקתה המש� את

  27 

 28  :המשיבות טענות תמצית להל!  .4

 29 קמה כ! על, פוריות טיפולי של בעיצומ� היתה העובדת, העסקתה סיו� במועד  .א

 30 להגנה הזמ! מגבלת את כולל אינו וזה לחוק) 3)(ה(9 סעי, מכוח הגנה לה

 31 אישור לקבל המערער על היה כ! על. לחוק) 2)(ה(9 בסעי, הקבועה), שנתיי�(

 32  . כ! עשה בטר� העובדת לפיטורי



  
  יפו �בית די אזורי לעבודה בתל אביב 

  41781�03�16 על"ח  

   

 15מתו�  5

 1 מפי וזאת, הפיטורי� במועד פוריות טיפולי עוברת שהעובדת ידע המערער  .ב

 2 לו נאמר במסגרתו משפטי ייעו1 קיבל א, המערער, מכ� יתרה. עצמה העובדת

 3, כ! לעשות נמנע המערער, זאת חר,. לפיטוריה היתר לקבלת לפנות עליו כי

 4  . חודשי� �9כ של ניכר בשיהוי קרי, 6.1.16 ביו� רק היתר לקבלת בקשה והגיש

 5 בעניי! ג�, לתוק, הפיטורי� כניסת של המועד בקביעת רחבה סמכות לממונה  .ג

 6  . בנושא מגבלה כל קובע אינו החוק. פוריות טיפולי העוברי� עובדי�

 7 בתחולה העוסקי�, לחוק) 5(–)1'(ב9 בסעיפי� הקבועי� החריגי�  .ד

 8, רלוונטיי� אינ�, בהיריו! עובדת לפיטורי הממונה אישור של רטרואקטיבית

 9 לה� אי!, עניי! של לגופו ג�. בהיריו! עובדת של במקרה רק חלי� שה� כיוו!

 10 והפסקת פוריות טיפולי של בעיצומ� שהעובדת כ� על ידע המערער. תחולה

 11 הודה עצמו המערער שכ!, צפויות בלתי מנסיבות נבעה לא העסק של הפעילות

 12  .  שני� מזה בקשיי� מצוי שהעסק

 13 ניכר בשיהוי רטרואקטיבי אישור לקבלת הבקשה את הגיש המערער בו מקו�  .ה

 14 החלטת, פוריות טיפולי עוברת שהעובדת שידע למרות וזאת, חודשי� 9 ב!

 15 החלה בו מיו�, היינו, העסק למכירת מאוחר ממועד אישור לית! הממונה

 16 של האינטרסי� את המאזנת מידתית החלטה היא, חדשה עבודה העובדת

 17  .החוק תכלית מילוי תו� הצדדי�

 18 המשפט מכוח מהעילות מצומצמות הממונה בהחלטת להתערבות העילות  .ו

 19, הממונה של זה תחת דעתו שיקול את ישי� לא לעבודה הדי! בית. המנהלי

 20  .סבירותה את יבח! אלא

  21 

 22   והכרעה דיו

 23 טיפולי העוברי� ועובדי� עובדות על בהגנה העוסק, נשי� עבודת לחוק) ה(9 בסעי,  .5

 24 לנסיבות הנוגעות ההוראות( הבאות ההוראות נקבעו, פוריות וטיפולי גופית חו1 הפריה

 25  .):ו.ד � הודגשו, זה הלי�

 26לא יפטר מעסיק עובדת העוברת טיפולי הפריה חו1 גופית או עובד   )1"(    

 27בימי העדר� מעבודה לפי סעי,  או עובדת העוברי� טיפולי פוריות

 28ימי� לאחר  150), לפי העני!, או במש� תקופה של 1) או (ג4(ג)(7

 29אלא בהיתר מאת שר התעשייה תו� ימי ההיעדרות כאמור, 

 30, ולא יתיר השר פיטורי� כאמור א� המסחר והתעסוקה

 31הפיטורי� ה�, לדעתו, בקשר ע� היעדרות כאמור או ע� טיפולי� 

 32קט! זה תחול לגבי עובד או עובדת העוברי� כאמור; הוראת סעי, 

 33טיפולי� כאמור בפסקה זו לקראת שתי לידות לכל היותר, 

 34בתקופת העסקת� אצל אותו מעסיק או באותו מקו� עבודה, 

 35וא� עברו טיפולי� כאמור לקראת הולדת ילדי� מבני זוג 
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 1  ג� לקראת שתי לידות ע� ב! הזוג הנוכחי; –קודמי� 

 2לא תחול על מעסיק, לגבי עובד או עובדת  )1הוראת פסקה (  )2(    

 3כאמור, שחלפו שנתיי� מהיו� הראשו! להיעדרות� מעבודה 

 4  אצלו או באותו מקו� עבודה, לפי הפסקה האמורה;

 5) יחולו ג� על עובדת או עובד שלא נעדרו 1הוראות פסקה (  )3(

 6מעבודה, בתקופת הטיפולי� כאמור באותה פסקה, או במש� 

 7לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות או ימי�  150תקופה של 

 8גופית, לפי המאוחר, כפי שאישר הרופא �טיפולי ההפריה החו1

 9המטפל בכתב, ובלבד שהעובדת או העובד, לפי העניי!, הודיעו 

 10לא יאוחר משלושה ימי עבודה ממועד מת!  למעסיק על הטיפולי�

 11וא� לא ניתנה הודעה מוקדמת ההודעה המוקדמת לפיטורי�, 

 12ממועד הפיטורי�, ומסרו למעסיק אישור רופא  –� לפיטורי

 13; הוראות פסקה זו ימי� מאותו מועד, לפי העניי! 14כאמור בתו� 

 14יחולו ה! על עובדת או עובד קבועי� וה! על עובדת או עובד 

 15ארעיי� או זמניי�, ובלבד שעבדו אצל אותו מעסיק או באותו 

 16 מקו� עבודה שישה חודשי� לפחות; שר התעשייה המסחר

 17והתעסוקה רשאי, בהתייעצות ע� שר הבריאות ובאישור ועדת 

 18העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע סוגי� של טיפולי 

 19  פוריות שהוראות פסקה זו לא יחולו עליה�."

    20 

 21 פיטורי� מפני פרוצדוראלית הגנה נשי� עבודת לחוק) ה(9 בסעי, קבע המחוקק  .6

 22 הקבועה המוגנת בתקופה שפיטורי� כ�, ותפורי בטיפולי המצויי� עובד או לעובדת

 23). נשי� עבודת חוק על ממונה שהואצלו סמכויות( הממונה מהשר היתר טעוני�, בחוק

 24 ועובדי� עובדות של הפליה מאיסור הנובעת המהותית ההגנה של פ! היא זו הגנה

 25 שוויו! לחוק 2 בסעי, הקבועה, גופית חו1 הפריה וטיפולי פוריות טיפולי מחמת

 26. ק.א 7754�07�16) ארצי( ע"בבר הנפסק' ר( 1988  – ח"תשמ, בעבודה הזדמנויות

 27, לחוק) 1)(ה(9 סעי, מכח להגנה בהתייחס, 27.10.16, כה אורעד – מ"בע יו פור רייטס

 28  ).הטיפולי� עקב מהעבודה שנעדרו לעובדי�

  29 

 30 לעובדות כאמור הגנה תינת! בה� מצבי� מספר נמנו נשי� עבודת לחוק) ה(9 בסעי,  .7

 31 )1)(ה( 9 סעי,( אלה טיפולי� לצור� מעבודת� נעדרו א� בי!, פוריות בטיפולי ולעובדי�

 32 את יאשר לא השר כי הוא המקרי� לכלל המשות,)). 3)(ה(9 סעי,( לאו א� ובי! )לחוק

 33 ת/העובד להיעדרות או הפוריות לטיפולי קשורי� שה� שוכנע א� הפיטורי�

 34לא יתיר השר פיטורי� כאמור א� הפיטורי� ה�, לדעתו, בקשר ע� ": בעקבותיה�

 35  היעדרות כאמור או ע� טיפולי� כאמור". 

  36 

 37להתיר את הפיטורי� א� שוכנע כי יש קשר בי! הפיטורי�  אינו רשאיכלומר, השר   

 38את  להתיר או לאסור רשאיטיפולי הפוריות או היעדרות העובד בגינ�, והוא  ובי!

http://www.nevo.co.il/law/74249/9.e.1
http://www.nevo.co.il/law/74249
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 1הסדר זה דומה להסדר שנקבע הפיטורי�, בהתחשב במכלול יחסי העבודה במקו�. 

 2כה נ'  201/62בע"א  �(א) לחוק ור' ג� בפסיקה 9ביחס לפיטורי עובדת בהיריו! (סעי, 

 3אופיר טורס בע"מ  307/99עניי! זרזבסקי; ע"ע  –), להל! 1962( 2753, פ"ד טז זרזבסקי

 4עניי! אופיר טורס ור' ג� ע"ע  –), להל! 2003( 177, 170, פד"ע לח חייט�גולדנברג –

 5  ).22.1.12, מועצת מקומית ג'דידה מכר –מלח%  133/09(ארצי) 

  6 

 7החוק בהקשר של עובדת  ביחס למתח� שיקול הדעת המסור לממונה ביישו� הוראות  .8

 8  בהיריו! (היפה ג� לעניי! עובדת העוברת טיפולי פוריות), נקבע בעני! אופיר טורס כ�:

  9 

 10"מקו� בו מפוטרת עובדת בהיריו!, לאו דווקא משיקולי� הנובעי� מהיותה 

 11בהיריו!, אי! המפקח חייב בחובה מוחלטת להתיר את הפיטורי�, כי א� 

 12במקרה כזה יהיו שיקוליו כאלה הקשורי� 'רשאי' הוא א, שלא להתיר�. 

 13 3�131דב"ע מט/במכלול יחסי העבודה במקו� ובהליכי� שהובילו לפיטורי� (

 14, 270�269]), בעמ' 4עניי! שלו� [ –ברית התנועה הקיבוצית (להל!  –שלו� 

 15  ])."3מאסטרו [ הדי! בעניי!�ופסק

  16 

 17 טיפולי העוברי� עובדי� ועל עובדות על ה! פרושה החוק הגנת, לעיל שתואר כפי  .9

 18 שה� מבלי אלה טיפולי� העוברי� עובדי� על וה�, בעקבותיה� הנעדרי� פוריות

 19, העובדי� על ההגנה לתחולת שוני� תנאי� בחוק נקבעו, בהתא�. מהעבודה נעדרי�

 20 נעדרו העובד או העובדת א� העובדתית מהשאלה נובעת העיקרית האבחנה כאשר

 21  . הטיפולי� לצור� מהעבודה

  22 

 23בערעור זה, אי! חולק שהעובדת לא נעדרה מהעבודה עקב הטיפולי�. כ� קבעה   .10

 24הממונה וא, המערער לא טע! אחרת (נטע! שהעובדת הציגה אישור רק לאחר הודעת 

 25חה ע� המערער, הוגש כנספח הפיטורי� וכי המערער לא ידע על כ� ור' ג� תמלול שי

 26) לחוק ולפיו ההגנה 3(ה)(9לתגובת המדינה). על כ! חלות הוראות סעי,  11

 27 לפי( הטיפול תו� לאחר ימי� 150 למש� או הטיפולי� לתקופתהפרוצדוראלית חלה 

 28 דבר על למעסיק הודיעה, שנה לחצי מעל מועסקת שהעובדת ובלבד), המאוחר

 29, הפיטורי� מיו� אזי ניתנה לא וא� המוקדמת ההודעה ממועד ימי� 3 בתו� הטיפולי�

 30 בטיפולי� מדובר כי וכ! המוקדמת ההודעה ממועד ימי� 14 תו� רפואי אישור מסרה

 31  .  הראשונות הלידות שתי לקראת

 32 

 33 פסיקת בעקבות, 10.2.10 ביו� הוס, לחוק )3)(ה(9 סעי,ש יצויי! התמונה להשלמת  .11

 34) 2005( 299) 2( ס ד"פ, המשטרה ל"מפכ' נ אשכנזי 554/05 צ"בגב העליו! המשפט בית

 35, החוק להצעת ההסבר דברי פי על). 46 עמוד, ע"התש 290 ח"בה ההסבר דברי' ר(

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=���%20��/3-131
http://www.nevo.co.il/law/74249/9.e.3
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=���%20554/05&Pvol=�
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 1 טיפולי העוברי� לעובדי� פיטורי� מפני ההגנה את להרחיב נועד לחוק התיקו!

 2  . העבודה ממקו� נעדרי� אינ� ה� א� ג� וזאת, פוריות

  3 

 4על רקע כל האמור לעיל, יש לבחו! את החלטה הממונה, כאשר הטענות הדורשות   .12

 5  הכרעה מתחלקות לשתיי�: טענות לעניי! סמכות הממונה וטענות לגופה של ההחלטה. 

  6 

 7מהמתואר לעיל עולה כי יש לדחות את הטענה לפיה כיוו! שחלפו למעלה משנתיי�   .13

 8מאז שהעובדת החלטה בטיפולי�, לא נדרש היתר לפיטוריה וכי ההחלטה ניתנה 

 9בחוסר סמכות. משאי! חולק שהעובדת לא נעדרה מהעבודה עקב הטיפולי�, לא חלות 

 10) 3(ה)(9על פי הקבוע בסעי, ), ויש לבחו! את נסיבות המקרה 2(ה)(9הוראות סעי, 

 11  לחוק. 

  12 

 13לאמור לעיל יש להוסי, כי עמדת המערער בבית הדי! אינה מתיישבת ע� צעדיו בזמ! 

 14אמת. הוא זה אשר פנה אל הממונה לצור� קבלת ההיתר וא� סבר בשלב כלשהו שאי! 

 15לממונה סמכות בנושא, הדעת נותנת שהיה מציי! עניי! זה בפנייתו או בשלב אחר עד 

 16  ת הערעור לבית הדי!. להגש

  17 

 18במאמר מוסגר ובהתייחס לשאלה העובדתית א� העובדת נעדרה מהעבודה עקב   .14

 19הטיפולי�, ראוי להדגיש שקביעת הממונה בעניי! זה מעוגנת בחומר שהוצג לה. 

 20ראשית, בבקשה שהוגשה על ידי המערער, לאישור הפיטורי�, לא צוי! דבר לגבי 

 21שהוזכר  11מתמלול שיחה שעמד בפני הממונה (נספח היעדרות של העובדת. שנית, 

 22לעיל), עולה שהמערער עצמו טע! שלא ידע על הטיפולי�, בי! השאר, כיוו! שהעובדת 

 23  לא נעדרה מהעבודה:

   24 

 25  ?בטיפולי� שהיא ידעת אתה, �רוצ אני, אני, אני  :דוברת"

 26 בפוריות פעמי� כמה הייתה היא בעבר. תשמעי ידעתי אני. לא  :בר יובל

 27 את בפוריות הייתה שהיא פע� וכל. לה הל� שלא יודע ואני

 28 צריכה הייתה. לטיפולי� ללכת צריכה הייתה היא. יודעת

 29 דבר שו� לי אמרה לא היא עכשיו. ידעתי זה – לזריקות ללכת

 30 ימי וש� פה מחסירה היתה היא. ובטיפולי� בפוריות שהיא

 31 שהיא מהרופא אישור הביאה. חולה שהיא לי אמרה. עבודה

 32  .בפוריות פע� א, אמרה לא – חולה

 33  ?כתוב היה מה. חולה שהיא באישור כתוב היה מה  :דוברת

 34 לא. אחת פע� שלשולי� לה היה. לה היה גרו! כאב. מחלה  :בר יובל

 35  .לפוריות בכלל קשור

 36  ?משהו או נשי� מרופא היה לא זה  :דוברת

 37  .משפחה מרופא, לא, לא, לא  :בר יובל

 38  אוקי  : דוברת

 39  ," חמישה חולה הייתה היא וחצי שבוע לפני, עכשיו  :בר יובל
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  1 

 2, א� מסמ� זה לא הוצג 2013�2015אמנ� הוצג ריכוז תלושי� של העובדת, לשני�   

 3לממונה ורק מסיבה זו, אי! בתוכנו להוות נימוק להתערבות בהחלטת הממונה. מעבר 

 4עובדת , לטיפולי� שה2013לכ�, אפילו א� נית! לייחס היעדרות החל מחודש יוני 

 5עברה, עניי! זה רק מחזק את ההגנה הפרוצדוראלית החלה עליה, כיוו! שממנו עולה 

 6שהעובדת אכ! נעדרה בשנתיי� שקדמו לפיטורי� ולכ! ההגנה החלה עליה היא הוראת 

 7  ) לחוק. 1(ה)(9סעי, 

  8 

 9) 3(ה)(9לסיכו� האמור לעיל, יש לבחו! את החלטת הממונה בהתא� להוראות סעי,   .15

 10ת נשי�. היינו, נדרש היתר לפיטורי העובדת בתקופת הטיפולי� או במש� לחוק עבוד

 11ימי� לאחר מועד תחילת� (על פי אישור בכתב של הרופא המטפל) וזאת א�  150

 12העובדת הודיעה למעסיק על הפיטורי� לא יאוחר משלושה ימי� לאחר הודעת 

 13  ימי� א� הפיטורי� היו לאלתר.  14הפיטורי� או תו� 

  14 

 15לתגובת המדינה), העובדת  2(נספח  12.1.16על פי אישורו של פרופ' יהושע דור מיו�   .16

 16. מכא! נובע שבמועד 2015עברה טיפולי פוריות, כשהאחרו! בה� התחיל בינואר 

 17  הימי� שנקבעו בחוק.  150הפיטורי� טר� חלפו 

  18 

 19  עוד יש להזכיר, שהפיטורי� נעשו לאלתר וא, עובדה זו אינה שנויה במחלוקת. 

  20 

 21בנסיבות אלה, מקו� בו אי! חולק שהעובדת הועסקה מעל לששה חודשי�, פוטרה 

 22לאלתר והודיעה סמו� להודעת הפיטורי� שהיא עוברת טיפולי פוריות (ר' למשל, 

 23 5היתר לפיטורי�, נספח , שצור, לבקשה לקבלת 6.1.16מכתבו של המערער מיו� 

 24לנימוקי הערעור), היה על המערער לקבל היתר  84לתגובת המדינה וכ! הנטע! בסעי, 

 25  לפיטוריה.

  26 

 27הטענה האחרונה שיש לדו! בה, היא טענת המערער לפיה אי! לממונה סמכות להורות   .17 

 28על שינוי מועד הפיטורי� במקרה של טיפולי פוריות. לאחר ששקלתי את טיעוני 

 29  די�, אני סבורה שדי! טענות המערער להידחות, כפי שיפורט בסעיפי� הבאי�. הצד

  30 

 31ראשית יש להבהיר כי החלטת הממונה אינה מאשרת את הפיטורי� ואינה דוחה את   .18

 32מועד כניסת� לתוק, ומשכ� אי! מדובר בשינוי מועד הפיטורי� (ביטוי בו נקט 

 void .(5 33( בטלי�ה� פיטורי�  המערער בטיעו! מטעמו). הפיטורי� ללא היתר כדי!

 34משכ�, החלטת הממונה לית! היתר לפיטורי�, איננה משנה את מועד הפיטורי�. 

 35החלטת הממונה היא ההחלטה שיש בכוחה לאשר את מעשה הפיטורי� או לאסרו. 
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 1מקו� בו לא נית! היתר לפיטורי�, הודעת המעסיק לעובדת על הפיטורי� כאילו לא 

 2מקו� בו הממונה מגיעה למסקנה לפיה יש לאשר את  ניתנה מעול�. לעומת זאת,

 3הפיטורי�, היא ג� רשאית לקבוע את מועד התחולה של הפיטורי�. סוגיה זו תידו! 

 4  בהרחבה בסעיפי� הבאי�. 

  5 

 6לשיטתו של המערער, יש להבחי! בי! סמכות הממונה במקרה של פיטורי עובדת   .19

 7עוברי� טיפולי פוריות או הפריה בהיריו! ובי! סמכותה במקרה של עובדת או עובד ה

 8חו1 גופית. בעוד שבמקרה של מת! היתר לפיטורי עובדת בהיריו!, חלות הוראות סעי, 

 9ב' לחוק עבודת נשי�, אי! הוראה דומה העוסקת בפיטורי עובדי� העוברי� טיפולי 9

 10פוריות או הפריה חו1 גופית. מכא! המערער למד ששתיקת החוק מעידה על כ� 

 11  סמכות להתיר את הפיטורי� במועד מאוחר ממועד הפיטורי�. שלממונה אי!

    12 

 13ב' לחוק עבודת נשי�, 9טיעו! זה אינו מתיישב ע� הדי!. ראשית, עוד לפני שנוס, סעי,   .20

 14ששר העבודה רשאי קבע מפורשות בית המשפט העליו! בעניי! זרזבסקי שהוזכר לעיל, "

 15, מול האות 2760" (ש�, בעמוד להתיר את הפיטורי� ג� לאחר מעשה, ע� תוק, למפרע

 16  ב').

  17 

 18ב' לחוק, המגבילה את שיקול דעת 9על רקע מצב משפטי זה, באה לעול� הוראת סעי, 

 19הממונה ובה נקבע שההיתר לפיטורי� ינת! רק ממועד החלטת הממונה, ולא באופ! 

 20רטרואקטיבי, אלא א� התקיימה אחת משלוש החלופות הקבועות ברשימה סגורה 

 21, מיו� 76, ע' 41ה הובא ג� בדברי ההסבר לתיקו! לחוק (ה"ח התשס"ד בחוק. עניי! ז

23.3.2004 :(  22 

  23 

 24(להל!  �1954א לחוק עובדת נשי�, התשי"ד�9ו 9"בהתא� להוראות סעיפי� 

 25החוק) אי! לפטר אישה בהיריו! או לפגוע בהיק, משרתה באופ! העלול  –

 26 –(להל!  להקטי! את הכנסתה. יחד ע� זאת שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 27השר) רשאי לתת היתר לפיטורי� או לפגיעה בהיק, המשרה כאמור לפי 

 28  התנאי� הקבועי� באות� סעיפי�. 

 29מטרת הצעת חוק זו, לצמצ� את שיקול הדעת של השר לעני! מועד תחילת 

 30  תוקפו של ההיתר וזאת מבלי להתערב בשיקול דעתו באשר לעצ� מת! ההיתר. 

 31לשר לתת היתר למפרע, דהיינו למועד  בה בעת, מוצע להותיר שיקול דעת

 32הקוד� ליו� ההחלטה האמורה, בהתקיי� אחד משלושה מצבי�, כמפורט 

 33  ב המוצע.9) של סעי, 3) עד (1בפסקאות (

...  34 

 35יובהר, כי בעל שלושת המצבי� האמורי�, נטל הוכחה בדבר התקיימות� 

 36ידו מוטל על המעביד וכי ג� א� הרי� את הנטל האמור אי! בכל כדי לתת ב

 37זכות מוקנית לכ� שההיתר ינת! למפרע. דהיינו שיקול הדעת במצבי� אלה 

 38  מצוי בידי השר א� להקדי� את מועד תוק, ההיתר א� לאו"  
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  1 

 2משהמחוקק בחר להגביל את שיקול דעת הממונה, בכל הנוגע לתחולה בזמ! של 

 3עות החלטתו, וזאת רק לגבי מקרי� בה� התבקש היתר לפיטורי עובדת בהיריו!, משמ

 4הדבר היא שבכל הנוגע לשאר המקרי� בה� נתונה לממונה הסמכות על פי החוק, 

 5ממשי� לחול הכלל שנקבע בעניי! זרזבסקי, ולפיו הסמכות שנקבעה בחוק כוללת ג� 

 6  את הסמכות להחליט על מועד מת! ההיתר.

  7 

 8תנא מסייע לקביעה זו נית! למצוא בעובדה שהמגבלה על שיקול דעת הממונה הוספה 

 9) כבר היה קיי� בספר החוקי�. 1(ה)(9לחוק, ובמועד זה סעי,  26גרת תיקו! מס' במס

 10א� המחוקק היה מבקש להגביל את שיקול דעת הממונה ג� למקרי� אחרי�, חזקה 

 11  שהיה עושה כ! ואי! מדובר בהשמטה. 

  12 

 13ב' אינה מסייעת למערער. על פי האמור בסעי, זה, ההיתר 9זאת ועוד, ההשוואה לסעי,   .21

 14יינת! "לגבי התקופה שקדמה ליו� מת! ההחלטה בבקשה להיתר". כלומר, א�  לא

 15ועל פי אותו רציונל, הממונה כלל לא היתה  2016המערער הגיש את הבקשה בינואר 

 16  ).2016אמורה להתיר את הפיטורי� לפני מועד זה (ינואר 

  17 

 18נכנסות לגדר  נוכח האמור לעיל, נראה שמתייתר הדיו! בטענה לפיה נסיבות הפיטורי�  .22

 19ב'. למעלה מהצור� יש לציי! שעל פי דברי ההסבר 9אחד החריגי� שנקבע בסעי, 

 20לתיקו! לחוק, ג� מקו� בו חל אחד החריגי�, עדיי! מוקנה לממונה שיקול דעת שלא 

 21  לאשר את כניסת ההיתר מיו� הפיטורי�, ולדחות את כניסת ההיתר לתוק,. 

  22 

 23  .מסקנת הממונהתערבות בית הדי! בי! יסוד להג� לגופה של ההחלטה, א  .23

  24 

 25ביקורתו של בית הדי! במסגרת ערעור על החלטת הממונה היא ביקורת שיפוטית 

 26. ר' לעניי! זה את הנפסק המגבלת להתערבות בהחלטה מכח עילות המשפט המנהלי

 27  ):28.12.2015( גול �אילוז  9953�11�13ע"ע (ארצי) ב

  28 

 29"נמצאנו למדי�, כי הסמכות שבחוק לקבוע א� להתיר פיטורי עובדת בהיריו! 

 30הואצלה לממונה, והממונה היא זו שאמורה להפעיל את שיקול דעתה, כאשר 

 31בית הדי! איננו ממיר את שיקול דעת הממונה בשיקול דעתו. סמכות בית הדי! 

 32התא� לעבודה, הייתה ונותרה בהקשר זה לבחו! את שיקול דעת הממונה ב

 33ד' לחוק לתקו,  13לכללי המשפט המנהלי. האפשרות שניתנה בתיקו! סעי, 

 34ב"תקיפה ישירה" את החלטת הממונה לא באה לאפשר לבית הדי! להתערב 

 35בהחלטת הממונה בעילות 'ערעוריות' רגילות. כידוע, ג� בטר� הוספת סעי, 

 36ד'  13י, ד לחוק, דנו בתי הדי! לעבודה בעתירות כנגד החלטת הממונה, וסע13

 37שינה א� ורק בכ� שישנה אפשרות ערעור על החלטת הממונה בתקיפה ישירה, 
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 1ואי! עוד צור� לדו! בדר� תקיפה עקיפה אגבית בהלי� שבי! העובדת לבי! 

 2המעסיק. בניגוד לנפסק במקרי� שוני� על ידי בתי הדי! האזוריי�, אי! 

 3ג� להפעיל משמעתו של תיקו! החוק שהוענקה הסמכות לבתי הדי! לעבודה 

 4את שיקול דעת בעניי! עצ� ההיתר לפטר. שיקול הדעת בעניי! זה היה ונותר 

 5של הממונה, ובית הדי! במסגרת הערעור בוח! את הדברי� בהיבט של המשפט 

 6המנהלי, ובכלל זאת הא� נפלו פגמי� בהחלטת הממונה המצדיקי� את 

 7טה, הא� ביטולה, בשל חוסר סבירות קיצוני או פגמי� באופ! קבלת ההחל

 8התקבלה ההחלטה בשל שיקולי� זרי� או תו� פגיעה בכלל הצדק הטבעי 

 9  וכיוצא באלו. 

...  10 

 11לאור כל האמור לעיל, סבורי� אנו כי יש לבחו! את החלטות הממונה בהתא� 

 12 לכללי המשפט המנהלי, וכ� נעשה א, במקרה הנוכחי"

  13 
71  14 

 15שור לתוק, אינה לטענת המערער, החלטת הממונה לדחות את מועד כניסת האי  .24

 16  מנומקת כנדרש, אינה נתמכת בראיות והיא שרירותית ובלתי סבירה. 

  17 

 18לאחר שעיינתי בהחלטה, בעדויות הצדדי� בפני הממונה ובראיות שעמדו בפני   .25

 19הממונה (תמליל ההתכתבות בי! העובדת למערער, תמלול שיחה בי! המערער לעו"ד 

 20עובדת), הגעתי לכלל מסקנה כי דברת והאישורי� הרפואיי� שהוגשו על ידי ה

 21ההחלטה לפיה ההיתר לפיטורי� נית! מהמועד שבו העובדת מצאה עבודה חדשה היא 

 22  החלטה מידתית העולה בקנה אחד ע� מטרות החוק. 

  23 

 24מהחלטת הממונה עולה כי הסיבה בגינה נקבע המועד להיתר הפיטורי� על היו� שבו   .26

 25החודשי� בהגשת הבקשה, מבלי שהייתה העובדת מצאה עבודה היא השיהוי ב! תשעת 

 26  לכ� הצדקה מוצדקת ותו� הפרה של הוראות החוק. 

  27 

 28לא למותר לחזור ולהזכיר שהמערער הגיש את הבקשה לממונה רק לאחר שהוגשה 

 29נגדו תובענה בגי! פיטורי� בניגוד לחוק עבודת נשי�, וזאת חר, העובדה שידע כבר 

 30  פוריות.במועד הפיטורי� שהעובדת עוברת טיפולי 

  31 

 32המערער טע! שהסיבה לעיכוב בהגשת הבקשה להיתר נובעת מכ� שכלל לא ידע שעליו   .27

 33  לקבל היתר לפיטורי�, אול� ממכלול הראיות עולה תמונה שונה. 

  34 

 35 2לתגובת המדינה, החל מעמוד  11על פי תמלול שיחה בי! המערער ובי! עו"ד (נספח 

 36  ליו לקבל היתר לפיטורי�:), נאמר למערער מפורשות שע15לתמלול, שורה 

  37 

 38 באה) ברורה לא מילה( פתאו� ראשונה שאלה, שאלות שתי לי יש...  :בר יובל"

 39 לפטר יכול לא שאני? כ!, פוריות בהליכי שהיא מרופא מכתב ע� אלי
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 1 – אותה לפטר רוצה אני כי אותה פיטרתי לא פע� עוד עכשיו. אותה

 2  �ש ודבר. ראשו! דבר זה, העסק את מכרתי

 3  ?פוריות בהליכי היא ממתי? חודש באיזה  :דוברת

 4. פוריות בהליכי שהיא בכלל ידעתי לא אני פע� עוד עכשיו, �טוע היא  :בר יובל

 5 שהיא, ימי� שלושה מלפני שזה 16/4 �מה מכתב לי הביאה היא

 6 עוד עכשיו. אותה לפטר לי אסור כביכול, לא אני אז, פוריות בהליכי

 7 כי אותה פיטרתי. אותה רוצה לא אני כי, אותה פיטרתי לא אני, פע�

 whatever...  8 או רגל פשיטת כמו. נמכר העסק

....  9 

 10 הביאה שהיא הפוריות של והנושא. נכו! ג� זה. עובדת לא היא אז, אה  :בר יובל

 11  ?משמעות לו יש, פתאו� זה את

 12  )קצרה שתיקה(  :דוברת

 13  .שותקת את א�. או  :בר יובל

 14  אממ  :דוברת

 15  .בסדר לא זה שותקת את א�  :בר יובל

 16  .לחשוב מנסה אני לא, לא    :דוברת

 17  .אוקיי. אה  :בר יובל

 18  .שלו העסק את שסגר. שזהו ממעביד לדרוש אפשר מה    :דוברת

 19  .סגרתי או מכרתי א� משנה לא  :בר יובל

 20  .�ה את לו מביאה    :דוברת

 21 לא אני כאילו. אותה שפיטרתי לאחר האישור את לי מביאה והיא  :בר יובל

 22  .שהיא בכלל ידעתי

 23  .אתה  :דוברת

 24  .הכיווני� מכל מוג! אני  :בר יובל

 25  ,�ל מכתב לשלוח צרי� אתה, לא, אה, אתה    :דוברת

 26  .משהו הכלכלה משרד לי אמרה היא. כ!  :בר יובל

 27. וכזה כזה קרה: תשמעי לה ולהגיד מכתב לה לשלוח צרי� אתה. כ!  :דוברת

 28  .�אה אחרי לי הודיעה היא

 29 לסגור לא. לעשות יכול אני מה. כ! לפני לי הודיעה היא א� אפילו. רגע  :בר יובל

 30  ?הקשר מה? הקשר מה? זה בגלל העסק את

 31  .אותה לפטר ל� אסור. בעיה יש כ! לפני אמרה היא א�  :דוברת

 32  .אאה  :בר יובל

 33  .אותה לפטר ל� אסור כ! לפני ל� הודיעה היא א�  :דוברת

 34 אני, לחודש �16ב מכתב לי הביאה היא א�, לי הודיעה היא א� אבל  :בר יובל

 35  .�אה אז לחודש �15ב פיטורי� מכתב לה הבאתי

....  36 

 37 לעבודת לממונה לשלוח צרי� on the safe side, on the safe side אז  :דוברת

 38  .נשי�

 39  ." כ!  :בר יובל

  40 

 41לאמור לעיל יש להוסי, שהעובדת עצמה הודיעה למערער ביו� הפיטורי� שעליו לגשת   .28

 42ולקבל היתר לפיטוריה, וזאת כפי שעולה מחילופי מסרוני� בי! המערער ובי! העובדת, 

 43  לתגובת המדינה):  8(נספח ה' לנספח  19.4.15מיו� 

  44 

"shosha:  45 הכלכלה ללשכת האישור את לשלוח צרי� אתה יובל 

 46  .לזה הקשורה התעסוקה
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shosha :  1  .להיפגע ולא לפגוע רוצה לא 

 2   הוגדר

 3  .".סבבה   :כספא�

  4 

 5כאשר המערער התבקש על ידי הממונה ליישב בי! הטענה לפיה לא ידע שעליו לקבל   .29

 6 12אישור הממונה לבי! הראיות שהעובדת הציגה, לא הייתה בפיו תשובה (נספח 

 7  ):18, שורה 2לתגובת המדינה, החל מעמוד 

  8 

 9  ?המכירה לאחר חודשי� כתשעה רב בשיהוי הוגשה הבקשה מדוע    : ש"

 10 את העבירה היא. בקשה להגיש שצרי� ידעתי לא מבחינתי אני כי  : ת

 11  המכתב

 12 העובדת בה 1.4.15 מתארי� הווטסאפ לתכתובת התייחסות� מהי  :  ש

 13  ?לפיטוריה היתר לקבלת בקשה להגיש צרי� כי כותבת

 14 היא כי חשיבות לזה נתתי ולא. ושאלתי ת"לתמ התקשרתי כ! אני  : ת

 15 לזה אסמכתא שו� אי!. הטיפולי� על רפואי אישור העבירה לא מעול�

 16 לא היא המכירה על לה שהודעתי ביו� וג� בטיפולי� שהיא ידעתי לא

 17  זה את הזכירה

...  18 

 19 הטיפולי� על ידעת כי נמצא הדי! עורכת לבי! בינ� ההקלטה בתמלול  :ש

 20 מהי. ממשרדנו פיטורי� היתר לקבלת בקשה להגיש שיש כ� על וידעת

 21  ?התייחסות�

 22 אותה קיבלתי לעבודה נכנסה כשהיא. שוש את מכיר אני שני� שמונה  :ת

 23 עזרתי, לטיפולי� אותה לקחתי אפילו. בטיפולי� שהיא בידיעה

 24 שהיא מה זה, הטיפולי� את הפסיקה היא 2013 ומאוקטובר. ותמכתי

 25 האחרונה השנה בכל. טיפולי� על דבר שו� שמעתי לא מאז. לה סיפרה

 26 את העבירה החנות את שסגרתי לאחר רק, אסמכתא שו� אי!

 27  ".האישור

...  28 

 29  ? השיחות לתמלולי נוספת התייחסות ל� יש הא�  :ש

 30  ." לא  :ת

  31 

 32בנסיבות אלה, כאשר טענתו המרכזית של המערער לפיה לא ידע על החובה לבקש   .30

 33צגו בפני וו! זהירה), כאשר מהראיות שהשהיתר לפיטורי�, התבררה כלא מדויקת (בל

 34הממונה, המערער הועמד על החובה לקבלת היתר עוד סמו� להודעת הפיטורי� 

 35לעובדת, השאלה העיקרית המתעוררת ולה נדרשה הממונה בהחלטתה, היא מדוע 

 36  המערער לא הגיש את בקשתו במועד. לשאלה זו לא היתה בפי המערער תשובה.

  37 

 38ות את הטענה לפיה החלטת הממונה אינה סבירה ולא היה במצב דברי� זה, יש לדח

 39על הממונה להוסי, ולחקור מה מנע מהעובדת למצוא עבודה חלופית במועד מוקד� 

 40  יותר, עניי! שהוא משני לעומת המחדל של המערער, באי הקפדה על הוראות החוק. 

  41 



  
  יפו �בית די אזורי לעבודה בתל אביב 
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 15מתו�  15

 1והנימוקי� לסיכו�, לאור הסמכות הנתונה בידי הממונה, הראיות שהוצגו לה   .31

 2ת שבפניה, לא מצאתי שנפל בהחלטת הממונה ולהחלטתה, המבוססת על מכלול הראי

 3  ולא מקיימת הצדקה להתערבותו של בית הדי! לעבודה בהחלטה. 

  4 

 5   הערעור נדחה. –סו, דבר   .32

  6 

 7 30 תו� ישולמו לא שא� 6 5,000 בס� מהמשיבות אחת כל בהוצאות יישא המערער

 8  .בפועל התשלו� עד כחוק וריבית הצמדה הפרשי יישאו, ימי�

  9 

  10 

  11 

 12  ., בהעדר הצדדי%)2017אפריל  01(, ה' ניס תשע"זנית היו%, 
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