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 פסק די�
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 7 פתיח

1.  :
 8), נגד מעסיקתה בתקופה התובעתלפנינו תביעתה של גב' סבטלנה מינלי (להל

 9או  הנתבעתבע"מ (להל
:  1967סטארפלסט תעשיות  �הרלוונטית לתביעה 

 10אפליה מחמת גיל. התובעת שעיקרה תביעה לפיצוי בגי
 פיטורי# תו� ), החברה

 11חוק בגי
 הפרת לפיצוי ממוני ולא ממוני בגי
 פיטורי# שלא כדי
,  עותרת לפיצוי

1988�, תשמ"ח שוויו
 הזדמנויות בעבודה  
 12חוק שוויו
 הזדמנויות  –(להל

 13 בגי
 מסירת תלושי שכר לקויי#. ולפיצוי עקב אפליה מחמת גיל,  )בעבודה

 14 

 15תביעה לפיצוי בגי
 אי ביצוע הפרשות לקר
 תחילה הוגשה ג# מלכנציי
 כי  .2

 16השתלמות, כמתחייב על פי ההסכ# הקיבוצי המיוחד שהתובעת טענה כי חל על 

 17 הצדדי#. אול# בהמש� בירור התובענה, ולאחר קבלת עמדת ההסתדרות

 18 התובעת ויתרה על רכיב תביעה זהכי אי
 תחולה בענייננו לאותו הסכ#,  הכללית

 19לפיצויי הלנה, נזנחו ולגמול שעות נוספות התביעה מו כ
, ]. כ13�14, ש' 13[עמ' 

 20 לפיכ� לא נדרש לרכיבי# אלו. על ידי התובעת ולא נזכרו בתצהירה ובסיכומיה, ו
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 1שהוגשה על ידי עוד נציי
, כי להגשת התביעה דנ
, קדמה הגשת תביעה אחרת  .3

06�32620תבעת [סע"ש התובעת כנגד הנ� 2על ]. באותה תביעה יוצגה התובעת 13

 3ידי ב"כ אחר, שייצג ג# את חברתה לעבודה, שפוטרה א/ היא מהעבודה בנתבעת 

 4בסמיכות זמני# לפיטורי התובעת. עיקר רכיבי התביעה הראשונה היו שוני# 

 5. 12.12.13מרכיבי התביעה הנוכחית, והיא נמחקה בהסכמת הצדדי# ביו# 

 6שה נפרדת בסיכומיה, טענה הנתבעת לראשונה, כי היה על התובעת להגיש בק

 7לכתב התביעה. זאת, לאחר שלא  47לפיצול סעדי#, מעבר לזו שנזכרה בסעי/ 

 8היתה לכ� כל התייחסות בכתב ההגנה כמו ג# בתצהירי ההגנה או בבקשות 

 9 תקנות ביתל 26תקנה מכל מקו#, השונות שהוגשו במסגרת ההלי� שלפנינו. 

1991�(סדרי די
), התשנ"ב  הדי
 לעבודה  
 10העוסקת בפיצול ) התקנות –(להל

 11בסעדי# הנובעי# מאותה /או אינה חלה כאשר אי
 מדובר באותה עילה וסעדי# 

 12לתקנות לא חלה, וממילא לא נדרש היתר לפיצול  26עילה. כפי שנפסק, תקנה 

 13סעדי#, בנסיבות בה
 עילת תביעה אחת היא תביעת שכר במובנה הרחב אשר 

 14 עת מסיו# יחסי העבודהנובועילת התביעה השניה קמה מיחסי עבודה עילתה 

05�18בר"ע (ארצי) [ראו למשל: � 15(נית
 ביו#  תי" בע"מ נ' פרידה דוד�מל" 48331

 16בענייננו, ולאחר שהתובעת ויתרה על התביעה   ) והאסמכתאות ש#].29.6.2018

 17עילת התביעה הראשונה עוסקת  לפיצוי בגי
 חל/ הפרשות לקר
 השתלמות,

 18ל/ הפרשות לקר
 השתלמות; החזר בתביעת שכר (חל/ הפרשות לפנסיה; ח

 19תשלו# עבור ארוחות), בעוד שהתביעה דנ
 עוסקת בעילת תביעה הנובעת מסיו# 

 20יחסי העבודה (פיטורי# שלא כדי
; פיצוי ממוני ופיצוי לא ממוני בגי
 אפליה 

 21; פיצוי לא ממוני בגי
 מסירת תלושי# לא תקיני#). מכא
, שמדובר בפיטורי#

 22 כ
 התובעת לא נדרשת להיתר לפיצול סעדי#.בשתי עילות שונות ועל 

 23בענייננו, אי
 מדובר בתביעה שניה בעוד הראשונה תלויה ועומדת, או זאת ועוד. 

 24כזו שכבר נדונה לגופה, אלא הגשת תביעה לאחר שהתביעה הראשונה נמחקה 

 25וללא שנקבעו תנאי# כלשה# ולא נקבע כל ממצא לגבי איזה מרכיביה  בהסכמה

12�12בר"ע (ארצי) ב. כפי שנקבע בשניתלהגשת התביעה �15617 HIRCA 26 

ELENA ביו#  נ' רימס אינטרנשיונל בע"מ 
 27לעניי
 זה, ") 14.1.2013(נית

 28מושכלות ראשוני# ה# כי מחיקת תביעה, להבדיל מדחייתה, אינה מהווה (אלא 

 29). 329, בפסקה זוסמ�במקרי# חריגי#) מחסו# בפני הגשת אותה התביעה בשנית (

 30לא הייתה כל מניעה כי המבקשת תחזור ותחדש את תביעתה הראשונה לפיכ�, 

 31(בכפו/ לטענות הגנה כגו
 התיישנות וכד'). בנסיבות אלה לא נית
  בכל שלב
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 1לראות את התביעה הראשונה כתביעה שמוצתה, וממילא נית
 היה לכלול את 

 2" רכיביה במסגרת התביעה הנוכחית, מבלי לבקש היתר לפיצול סעדי#.

 3 א.ר.). –ות במקור (ההדגש

 4  זקקה להיתר לפיצול סעדי#.על כ
, בענייננו, התובעת כלל לא נ

  5 

 6להל
 נפנה להצגת העובדות הרלוונטיות, כפי שהוכחו בפנינו, ותמצית טענות  .4

 7  כסדר#. הצדדי#. לאחר מכ
 נכריע ברכיבי התביעה השוני#,

 8 

 9  העובדות ותמצית טענות הצדדי"

 10 

 11ומעסיקה  בייצור מוצרי פלסטיקה בהזרקההנתבעת היא חברה פרטית העוסקת  .5

 12. הנתבעת מייצאת את מוצריה למדינות שונות עובדי# במפעל ובמשרדי# 500 –כ 

 13 ברחבי העול#.

 14 

 15יצוא החל מיו#  תהתובעת הועסקה במשרדי הנתבעת בחיפה כעוזרת למנהל .6

 16  .12.6.2012ועד לפיטוריה ביו#  17.8.2000

 17 

 18גב' נטשה קופילובי3', שהיתה  �היצוא כעוזרת לאחת ממנהלות שמשה התובעת  .7

 19יפ
, אוסטרליה, קנדה, ובכלל זה ל אחראית על דסק הייצוא למדינות שונות

 #20, יוו
, קפריסי
, יבלגיה, הולנד, בריטניה, דנמרק, שבדיה, פינלנד, מצרי

 21בדסק של הגב' קופילובי3 הועסקה עובדת נוספת הונגריה, בולגריה פולי
 ועוד. 

 22ג'ני ברבו, אשר טיפלה באנגליה [עמ' למנהלת הייצוא, הגב' בתפקיד של עוזרת 

23 ]. 6�7, ש' 16 

 24 

 25קופילובי3', היו עוד שתי מחלקות בראשותה של הגב' מלבד מחלקת הייצוא  .8

 26המחלקה של גב' אוסנת רבינובי3, המנהלת את דסק הייצוא  �בחברה  ייצוא

 27לאמריקה, בה עבדו כעוזרות גב' אינה קרטשבסקי וגב' יפית חסו
, והמחלקה של 

 28מוצרי החברה, בה עבדה מכירת גב' איבו
, שעסקה בעיקר במכירת ציוד ולא ב

 29מנהל  � [תצהיר מר יוס/ שוור3כעוזרת למנהלת המחלקה גב' לריסה רוזנברג 

 30 ואיל�]. 30, ש' 17עמ'  �; התובעת בחקירתה 26, 12בנתבעת ובנו של הבעלי#, ס' 
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 1מהעבודה נעדרה קופילובי3' גב' חודשי#  6 �ובמש� כ 2011 מחודש אוקטובר .9

 2התובעת והגב'  מסיבות רפואיות, ובעת היעדרותה התובעת החליפה אותה.

 3שקדמה לעבודת התובעת  , עוד מתקופה1975קופילובי3 ה
 חברות טובות משנת 

4  ].13�10ש'  17בחברה [עמ'  

  5 

 6לחודש, ובנוס/ לכ� גמול עבור עבודה  4 5,613התובעת השתכרה שכר יסוד בס�  .10

 7תצהיר  � 6/2012עד  1/2009בשעות נוספות [תלושי השכר של התובעת לחודשי# 

 8 התובעת, נספח ב'].

 9 

 10עבודה בשבוע. בימי# ימי  6במרבית תקופת עבודתה התובעת עבדה במתכונת של  .11

 11. בשנת 8:00�13:00ובימי ו' בי
 השעות   8:00�16:00ה' היא עבדה בי
 השעות �א'

 12ימי# בשבוע, יחד ע# כלל עובדי  5הועברה התובעת למתכונת עבודה של  2011

 13התובעת הועסקה בשעות נוספות ושול# לה גמול  המנהלה במשרדי# בחיפה. 

 14  ר.שעות נוספות כפי שמופיע בתלושי השכ

 15 

16�על פי גרסת התובעת, שלא נסתרה והיא אמינה ומקובלת עלינו, במוצאי שבת ה .12 

 17והודיעה לה  קופילובי3', הממונה עליה,גב' התקשרה אליה  26.5.2012

 18 27.5.2012ושלמחרת תזומ
 לשיחה. ביו#  אותה שהתקבלה החלטה לפטר

 19קרטשבסקי, חברתה גב' אינה כשהתובעת הגיעה לעבודה, היא פגשה את 

 20קרטשבסקי על ידי גב' ג# ל נמסרלעבודה, ושוחחה עמה על כ�. בהמש� הבוקר 

 21. הגב' רבינובי3, שהיא עומדת בפני פיטורי# ותוזמ
 לשיחההגב'  –הממונה שלה 

 22שעות בקרטשבסקי סיפרה לתובעת על תוכ
 השיחה בינה לבי
 הגב' רבינובי3. 

 23הגב' וור3, לשיחה בה השתתפה ג# שמר צהרי#, התובעת זומנה למשרדו של ה

 :
 24שוור3 מר ). מיד בתחילת השיחה 27.5.2012השיחה מיו" קופילובי3' (להל

 25והצור� לקצ3 עלויות  הודיע לתובעת על ההחלטה לפטרה עקב צמצומי#

 26היא מוכנה להמשי� לעבוד התובעת, בתגובה, השיבה ש. והוצאות של הנתבעת

 27לחזור לעבוד בעתיד כאשר זה יתאפשר תהיה מעוניינת במשרה חלקית וכ
 היא 

 28  מבחינת הנתבעת, ולו במשרה חלקית.

 29 

 30"סיכו� שימוע לעובדת הנתבעת מסמ� שעניינו  הוציאה, שיחהאחר הל בסמו� .13

 31 , ותוכנו כדלקמ
 [תצהיר התובעת, נספח ג']: סבטלנה מינלי"
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 1"במפעל נערכי# צמצומי הוצאות ועלויות עקב ירידה גדולה 

 2 רת חלק מפעילות מער� הייצור.בהיק/ ההזמנות והעב

 ,
 3הוחלט לערו� צמצו# הוצאות בכל תחו# במפעל והארגו

 4  כולל צמצו# בכוח אד# בכל הרמות.

 5ההחלטה על פיטורי� אינה קלה ובאה לאחר שיקול דעת 

 6והתחשבות בצרכי המפעל. מצויה בידי� האפשרות לערער על 

 7  פיטורי� ולפנות לגורמי# רלוונטיי#.

 8בטלנה מעוניינת לחזור לעבוד במפעל תגובת העובד/ת: ס

 9  בעתיד, ג# במשרה חלקית.

 10  תודה על כל השני# בה
 תרמת את חלק� במפעלינו.

 11  אנו מאחלי# ל� הצלחה בהמש� דרכ�."

  12 

 13לטענת התובעת, למעשה לא היתה זו שיחת שימוע, כי א# פגישה לצור� הודעה 

 14  על פיטורי#.

 15 

 16על פי גרסת התובעת, בימי# שלאחר מכ
 היא פנתה מיוזמתה אל מנהלת  .14

 17גב' יונת, והציעה את האפשרות שתעבוד  �הלוגיסטיקה וההובלות בנתבעת 

 18מהבית בהכנת מסמכי# להובלות חו"ל, באמצעות תוכנת מחשב שמאפשרת 

 19חיבור אל מחשבי הנתבעת, דבר שהיה נהוג ע# עובדי# אחרי#. יונת השיבה 

 20רוצה מעבודתה של התובעת, תבדוק זאת ותעדכ
 את התובעת, א� בפועל שהיא מ

 21לא חזרה אליה. בנוס/, לטענת התובעת, היא דיברה ג# ע# מנהלת משאבי אנוש 

� 22הבטיחה לחשוב  זוגב' רחל לוי, לגבי האפשרויות להמשי� לעבוד בחברה, וג#  

 23רצונה על כ� א� לא חזרה אליה. התובעת חזרה בחקירתה על גרסתה לגבי 

 24גב' לוי וגב' להמשי� לעבוד בנתבעת ג# בתנאי# פחות טובי#, ועל שיחותיה ע# 

 25יונת בעני
, ואנו מעדיפי# את עמדתה על פני טענת הנתבעת שהתובעת לא השיגה 

26 ].17�25, ש' 14על פיטוריה [עמ'  

 27 

 28שנות  12�התובעת סיימה את עבודתה בנתבעת, לאחר קרוב ל 12.6.2012ביו#  .15

 29תצהיר התובעת,  �[המכתב  30.5.12למכתב פיטורי# מיו#  העסקה, בהתא#

 30 נספח ג'].

 31 

 32ושבעה  60היא הייתה בת במועד פיטוריה ו 28.10.1951התובעת היא ילידת  .16

 33קרטשבסקי, שהיתה הגב' אינה פוטרה ג# לפיטורי התובעת . בסמו� חודשי#

 34ת עוזרות מנהלותפקיד של שני# בחברה. כ 16ובעלת וותק של  שני# 61.5כבת 
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 1ובעלת וותק של שנתיי# וחצי,  35ברבו, שהיתה בת הגב' הייצוא נותרו לעבוד 

 2 59רוזנברג, שהיתה בת גב' ובעלת וותק של שנה, ו 36חסו
, שהיתה בת הגב' 

 3תצהיר  �רוזנברג גב' חסו
 וגב' ברבו, גב' שנה [תלושי שכר של  17ובעלת וותק של 

 4 ז', בהתאמה].�התובעת, נספחי# ו', ה' ו

 5 

 6לטענת התובעת, הנתבעת פיטרה את שתי העובדות המבוגרות ביותר מתו�  .17

 7ה
 השתכרו את המשכורות וזאת למרות שהחמש שעבדו כעוזרות למנהלי ייצוא, 

 8אות
 עובדות. לטענתה, הדבר מוכיח כי הופלתה מקרב הנמוכות ביותר 

 9ש� בפיטוריה על רקע גילה, וכי מסיבה זו, כמו ג# סיבות אחרות שיפורטו בהמ

 
 10שלא כדי
 ובניגוד לחוק שוויו
 הזדמנויות נעשו הפיטורי#, פיטוריה  הלי�ועניינ

 11כי פיטורי בכלליות מכחישה את הדברי#, וטוענת מצידה, בעבודה. הנתבעת, 

 12  בצמצומי#. התובעת נבעו מצורכי החברה 

 13 

 14גב' ברבו מעבודתה בחברה, והגב' או בסמו� לכ�, התפטרה  7/2012בחודש  .18

 15 27.5.2012נותרה לבדה בדסק עליו היא אחראית. בעת השיחה מיו# קופילובי3' 

 16ברבו מעוניינת לעזוב את עבודתה בחברה, א� מקובלי# הגב' התובעת ידעה כי 

 17ברבו סיפרה לה זאת לאוזניה בלבד, וכי הדבר כלל לא הגב' עלינו הסבריה, כי 

 18מצאה ברבו הגב' לא ידעה א# באותה עת היא עובדה מוגמרת שכ
 בגדר היה 

11, 1�5, ש' 16; עמ' 1�3, ש' 12עמ'  �לאו [חקירת התובעת # עבודה אחרת א�10 .[19 

 20ברבו, ולא הגב' כ
 מהימנה בעיננו עדותה, לפיה בזמ
 אמת לא היתה בקשר ע# 

 21, ש' 17; עמ' 27, ש' 16עמ'  �סיימה עבודתה בחברה [חקירת התובעת היא ידעה ש

5�4.[  22 

 23 

 24חודשי# לאחר פיטורי התובעת, הנתבעת קיבלה לצוות של  8�, כ2/2013בחודש  .19

 25שפירה השתכרה שכר הגב' גב' אלנה שפירה.  �קופילובי3' עובדת חדשה הגב' 

�דומה לזה שהשתכרה התובעת בעת שעבדה בחברה [תלושי שכר של שפירא  26 

 27 תצהיר התובעת, נספח ד'].

 28 

 29היא לא הצליחה למצוא התובעת טוענת כי לאחר פיטוריה מהעבודה בנתבעת,  .20

 30עבודה בתחו# עיסוקה בחברה, בהתא# להשכלתה וניסיונה המקצועי בשיווק 

 31, ולאחר מכ
 עבדה חודשי# 6במש�  בינלאומי. התובעת קיבלה דמי אבטלה
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 1עבודה פיסית שהיתה קשה לה, תמורת שכר נמו�  �ישי# שטיפול בקבקרי# בב

 2עמותה ה לאנגלית במזה שהשתכרה בנתבעת, והשלימה הכנסה כמורבהרבה 

 3[אישור תשלו# דמי אבטלה מהמל"ל; תלושי שכר לקליטת עליה בשעות הערב 

 4, ותלושי 10/13�2של התובעת מ"בבית שרותי עזרה לקשיש בביתו" לחודשי# 

10/13�ו 6/13�2שכר של התובעת מ"העמותה לקליטת עליה בחיפה" לחודשי#  � 5 

 6 י']. �תצהיר התובעת, נספחי# ח'

 7 

 8 , והחלה לקבל קצבת זקנה62 �התובעת הגיעה לגיל פרישה  28.10.13ביו#  .21

 9 . מהמוסד לביטוח לאומי

 10 

 11 מטע# התובעת הוגש תצהיר עדות ראשית מטעמה.  .22

 12מטע# הנתבעת הוגשו תצהירי עדות ראשית של הגב' קופילובי3 ושל מר שוור3. 

 13התובעת נחקרה בפנינו בחקירה נגדית ואילו ב"כ התובעת ויתר על חקירה נגדית 

 14 של עדי הנתבעת. 

 15 

 16 דיו� והכרעה

 17נקדי# ונאמר כבר עתה, כי ככלל, גרסת התובעת מהימנה בעיננו, ועדיפה על פני  .23

 18זו של הנתבעת. על כ
, קיבלנו את תביעות התובעת, א/ א# לא במלוא ההיק/ 

 19  שנתבע. להל
 נימוקינו.

 20 

 21  פיצויי" בגי� פיטורי" שלא כדי�, אפליה מחמת גיל והפסד השתכרות

 22טוענת כי הלי� פיטוריה היה לקוי, התקיי# באופ
 לא ראוי ונעשה שלא  התובעת .24

 23זכות הטיעו
. לטענתה, היא לא ל# לב ותו� קיפוח זכויותיה להלי� הוג
 וובת

 24הוזמנה לשימוע כנדרש, לא נמסרה לה הזמנה בכתב הכוללת את פירוט הטענות 

 25זכותה להתייע3 על זכויותיה לגבי ההלי� זה לרבות מידע כלפיה, ולא נמסר לה 

 26על ידי עו"ד. כמו כ
, לטענתה, הנתבעת לא שקלה את המש� עבודתה בחברה 

 27  בהיק/ משרה נמו� יותר. 

 28 

 29בפני עצמ
 על כ� שפיטוריה  נסיבות פיטוריה מעידותלטענת הנתבעת, בנוס/,  .25

 30המבוגרות ביותר,  עובדותכיוו
 שפוטרו שתי מחמת גיל וזאת אפליה נעשו תו� 

 31צעירות ופחות מנוסות, שהשתכרו שכר גבוה, נשארו בעבודה.  ואילו שתי עובדות
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 1ג# העובדה שהנתבעת קיבלה לעבודה עובדת אחרת באות# תנאי# בה# עבודה 

 2עקב ובתמי# התובעת, מעידה לטענת התובעת שפיטוריה לא נעשו באמת 

 3צמצומי#. לטענתה, למרות שהיא הצהירה במפורש על רצונה לשוב לעבודה א# 

 4הנתבעת גייסה עובדת חדשה , , חודשי# ספורי# לאחר פיטוריהיתאפשר בעתיד

 5 ולא פנתה אליה בהצעה שתשוב לעבודה. 

 6 

 7עוד טוענת התובעת, כי לאחר פיטוריה היא נאלצה לקבל דמי אבטלה במש�  .26

 8כחצי שנה, ובהמש� להתפרנס מעבודות ברמת שכר נמוכה יותר, שאינ
 תואמות 

 9פרישה. בכ� נגרמו לה קשיי# פיסיי# את הכשרתה וניסיונה, עד שהגיעה לגיל 

 10 וכ
 הפסדי השתכרות משמעותיי#.

 11 

27.  ,
 12בשל כל אלה, לטענתה של התובעת, היא זכאית לפיצוי בגי
 פיטורי# שלא כדי

 13עקב אפליה מחמת גיל, ופיצוי  חוק שוויו
 הזדמנויות בעבודהפיצוי בגי
 הפרת 

 14  בגי
 הפסדי ההשתכרות שנגרמו לה. 

 15 

 16מעדיפי# את עמדת התובעת. אמנ#, אנו מקבלי# כי נוצר כאמור, ככלל, אנו  .28

 17בחברה הצור� בצמצומי#. על פי גרסת הנתבעת, פעילות החברה היא עונתית 

 18ומשתנה בהתא# להיקפי ההזמנות של לקוחות מרחבי העול#. טענה זו נתמכת 

 19בעדות התובעת, לפיה חודשי הקי3 היו בדר� כלל חלשי# יותר מבחינת היק/ 

 20ה ועל כ
 היה נהוג להוציא עובדי# לחופש, והיא בכלל#. כמו כ
, העסקי# בחבר

 21לפי גרסת הנתבעת שלא נסתרה, התקבלה החלטה לצמצ# את כוח האד# בכל 

 22חקירת התובעת [ 2012�ו 2011�המחלקות בעקבות הפסדי# גדולי# של החברה ב

 23ל ע# זאת, ג# כאשר מדובר בפיטורי צמצו# עדיי
 מוטלות ע]. 20�16ש'  16בעמ' 

 
 24המעסיק חובות שונות באשר לאופ
 קבלת ההחלטה על הפיטורי# ואופ

 25עריכת#, כגו
 מת
 שימוע לעובד, שקילת השיקולי# הרלוונטיי# ואי עירוב 

 26 פאטמה מלח" נ' מועצה 133/09ע"ע  :[ראו למשל שיקולי# זרי# או אסורי#

 27 .)]22.1.2012(נית
 ביו#  ואח' מכר �מקומית ג'דידה

 28 

 29ענו כי הנתבעת לא עמדה בחובותיה אלה, וכי אכ
 נפלו פגמי# רבי# בענייננו, שוכנ .29

 30באופ
 פיטורי התובעת מהנתבעת. התובעת תיארה בפירוט ובעקביות את 

 31השתלשלות הענייני# עובר לסיו# העסקתה בחברה, ואילו הנתבעת הסתפקה 
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 1בהכחשה כללית וסתמית של הדברי#. מתיאורה של התובעת, שהוא מהימ

 2/ נכונה את הדברי# כפי שהתרחשו במציאות, עולה בבירור כי לדעתנו ומשק

 3הנתבעת לא מילאה חובתה לקיי# לתובעת שימוע כדי
 טר# קבלת החלטה על 

 4הגזירה. התובעת לא רוע פיטוריה, ולא נתנה לה הזדמנות אמיתית לבטל את 

 5קיבלה התראה מספקת על אודות הכוונה לפטרה, ולא נמסרו לה מבעוד מועד 

 6כי ג# א# מדובר בפיטורי צמצו# זכותו של העובד לדעת  יודגשהטעמי# לכ�. 

 7אחרי# וזאת על מנת אותו ולא עובדי# דווקא מדוע בכוונת הנתבעת לפטר 

 8כלפיו. הנתבעת לא הסבירה לאפשר לו לשכנע את הנתבעת לחזור בה מכוונתה 

 9לתובעת לא מראש באמצעות זימו
 לשימוע, לא במהל� השימוע עצמו וא/ לא 

 10בדיעבד מדוע הוחלט לסיי# את עבודתה על פני עובדות אחרות ששמשו באותו 

 11תפקיד. למותר לציי
 כי לו הייתה הנתבעת טורחת להסביר לתובעת מדוע 

 12דתה, ייתכ
 וההלי� יי# את עבוהחליטה כי במסגרת פיטורי הצמצו# עליה לס

 13למעשה,  דכא
 לא היה בא לאוויר העול#. לנוכח האמור לעיל, שוכנענו כי הלכה

 14האפשרות להתייע3 קוד# לעריכת השימוע בעניינה, להתכונ
  מהתובעתנשללה 

 15אליו כראוי, ולשטוח עמדתה וטיעוניה כנגד הכוונה לסיי# את עבודתה. לא זו 

 16כדי להוות שיחת שימוע.  27.5.12שיחה מיו# אי
 ב צודקת התובעת כי �א/ זו 

 17שוור3 הגיע אל השיחה לאחר מר זאת, מ
 הטעמי# שמנינו, כמו ג# מהטע# ש

 18י הנתבעת ומסיכו# כפי שעולה מתצהיר �שכבר גמר אומר לפטר את התובעת 

 19כ
, למעשה, לא נית
 לתובעת יומה, ולא ניתנה לה ההזדמנות על שיחת השימוע. 

 20, א/ כשהציעה להפחית מהיק/ משרתה ובלבד שלא תיפלט לשכנעו אחרת

 21פיטורי#  בגי
התובעת זכאית לפיצוי אנו קובעי# כי מהעבודה בחברה. לפיכ�, 


 22 . , 25,000בשל פגמי# בהלי� השימוע בס� של  שלא כדי

 23 

  24 

 25 הוראות חוק שוויו
כמו כ
, שוכנענו כי הנתבעת לא עמדה בחובותיה על פי  .30

 26. מהראיות שלפנינו עולה כי לא היו בהתנהגותה של התובעת הזדמנויות בעבודה

 27עולה כי היתה דווקא שביעות רצו
 מעבודתה של  �ומעשיה סיבה לפטרה. להיפ� 

 28על כ
, התובעת, שא/ החליפה את מנהלתה בעת היעדרותה של זו מהעבודה. 

 29הנטל הוא על הנתבעת  חוק שוויו
 הזדמנויות בעבודה,(א) ל9בהתא# לסעי/ 

 30ות כי לא היה בפיטורי# משו# אפליה על רקע גיל התובעת. הנתבעת לא להרא

 31עמדה בנטל המוטל עליה משעה שהיא לא נתנה כל הסבר מדוע החליטה לפטר 

 32העובדת השניה במחלקה, או עובדות אחרות באותו תפקיד  את התובעת ולא את
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 1כי שוותק
 בעבודה היה נמו� לאי
 ערו� מזה של התובעת. לא נעל# מעינינו 

 2במסגרת דיו
 קד# ההוכחות לאחר הגשת תצהירי הנתבעת ולאחר הערות בית 

 3הדי
 טע
 ב"כ הנתבעת כי מנהלי הנתבעת היו מרוצי# יותר מעבודתה של הגב' 

 4]. ברי 9�10, ש' 12; עמ' 19�21, ש' 11[עמ' ברבו ולכ
 החליטו לפטר את התובעת 

 
 5בכדי להוות ראיה כלשהי. כי באמירה זו, אשר נעדרה לחלוטי
 מכתב ההגנה, אי

 6משעה שטענות אלו לגבי טיב העבודה של התובעת לעומת כ� ככלל, ובמיוחד 

 7מטע# שהוגשו קפילובסקי גב' שוור3 ומר בתצהירי# של לא נזכרו  הגב' ברבו 

 8הנתבעת. ויובהר, בהקשר זה, כי עריכת חקירה נגדית היא עני
 של זכות, ולא 

 9"כ התובעת עליה, בכדי ליצור ראיות יש מאי
 חובה, וברי כי אי
 בוויתורו של ב

 10 . עצמה לא הביאה את ראיותיה במסגרת העדות הראשיתמקו# שהנתבעת 

 11 

31.  ,
 12מהתמונה המצטיירת עולה חשש כי גילה של התובעת עמד לה לרוע3, יתר על כ

 13תחת שיהווה שיקול חיובי בדבר המש� העסקתה בחברה. זאת, בהתחשב בכ� 

 14הייצוא בה
 הועסקו שתי עוזרות למנהלות היצוא, שבכל אחת משתי מחלקות 

 15פוטרה העובדת המבוגרת, שקרובה לגיל פרישה, ובעלת וותק רב ומשמעותי 

 16בחברה, ואילו העובדת שנשארה היא יחסית צעירה בגילה ובעלת וותק נמו� 

 17היו העובדות שהמשיכו לעבוד בנתבעת משכורות של המאד. ולא זו בלבד, אלא ש

 18, א/ א# לא בהפרש גבוה. בהקשר זה נציי
, העובדות שפוטרוגבוהות מאלו של 

 19קרטשבסקי א� מהימנה בעיננו עדות הגב' כי לא צורפו לתיק תלושי משכורת של 

 20קרטשבסקי הגב' התובעת, שלא נסתרה על ידי הנתבעת, לפיה משכורתה של 

 21היתה נמוכה משלה. צירופ
 של העובדות האמורות מעלה ספק אמיתי בדבר 

 22 השיקולי# שעמדו בפיטורי התובעת דווקא.טוהר 

 23 

 24זאת ועוד, התובעת הביעה במפורש את רצונה לחזור לעבוד בנתבעת ככל שיהא  .32

 25בכ� צור� במועד כלשהו לאחר פיטוריה, ג# א# במתכונת שונה, והדברי# קיבלו 

 26. התובעת ג# פנתה לאחר פיטוריה 27.5.12ביטוי א/ בסיכו# השיחה מיו# 

 27ה כדי לבחו
 את אפשרות המש� העסקתה בחברה בצורה לגורמי# שוני# בחבר

 28, בסמו� לפיטורי ברבו התפטרהגב' כלשהי, ולא נענתה. א/ על פי כ
, לאחר ש

 29נזכיר, בעני
 זה, על מנת שתחזור לעבודה. פניה אל התובעת נערכה לא התובעת, 

 30והגב' שוור3 מר כי מקובל עלינו הסברה של התובעת מדוע לא ציינה בפני 

 31ברבו תעזוב, וכי בזמ
 אמת לא היתה בקשר עמה גב' בי3' את האפשרות שקופילו
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 1לנתבעת , כי לא פנתה ר התובעתולא ידעה שאכ
 עזבה. כ
 מקובל עלינו הסב

 2ברבו עזבה, מכיוו
 שהבינה שיש ירידה בהזמנות, גב' בעצמה אחרי ששמעה ש

 3גב' ה שכמו בכל קי3, וחיכתה שיזמינו אותה ע# התגברות ההזמנות, וכי גילת

 4, ש' 16כבר עבדה ש# זמ
 מה [עמ' היא שפירה החלה לעבוד בנתבעת רק אחרי ש

19� 5ברבו עזבה גב' ]. בנסיבות המקרה שלפנינו, ג# א# בעת ש6�9, ש' 17; עמ' 15

 6 חובת תו# הלבמקופילובי3', הגב' לא היה צור� בעובדת נוספת במחלקה מלבד 

 7היה על , 2/2013כזה בחודש  שכאשר התעורר צור�וההגינות החלה על הנתבעת 

 8לתובעת, טר# תחליט על העסקת עובדת חדשה. זאת, לפנות בתחילה הנתבעת 

 9א/ א# לא היתה מוטלת על הנתבעת חובה כזו מכח ההסכ# הקיבוצי המיוחד, 

 10. היעדר הפניה לתובעת תומכת א/ היא בחשש כי שאינו חל על יחסי הצדדי#

 11בהתחשב בעובדה ששיקול הגיל  .גיל שיקוליג#  י#היו מעורבהתובעת  בפיטורי

 12לא היה השיקול העיקרי בפיטורי התובעת ופיטורי# אלו היו תוצאה של הצור� 

 13ואת  , 15,000ל ס� של בפיטורי צמצו#, אנו מעמידי# את הפיצוי הלא ממוני ע

 14[לפי תחשיב התובעת  , 36,343של הפיצוי הממוני עקב הפסד השתכרות על ס� 

 15שלא נסתר על ידי הנתבעת, בדבר ההפרש בי
 גובה ההכנסה שהיתה משתכרת 

 16  עד גיל הפרישה אילו המשיכה לעבוד בנתבעת, לבי
 הכנסתה בפועל]. 

 17 

 18  פיצויי" בגי� מסירת תלושי שכר לקויי"

 19 

 20לטענת התובעת, במהל� עבודתה בנתבעת נמסרו לה תלושי שכר לקויי#, ללא  .33

 21ת העבודה שעבדה בכל חודש, ופירוט ראוי לגבי גמול השעות הנוספות, פירוט שעו

1958�, התשי"חחוק הגנת השכרל(ב) 24בניגוד לסעי/   
 22. )חוק הגנת השכר –(להל

 23למו לה, מה ג# ולטענתה, עקב כ� נבצר ממנה לבדוק את נכונות הסכומי# שש

 24עבודתה. על שהנתבעת לא שמרה את רישומי הנוכחות בחלק משמעותי מתקופת 

 25) 3א(א)(26מכוח סעי/  4 15,000כ
, טוענת התובעת, היא זכאית לפיצוי בס� 

 26לחוק הגנת השכר. הנתבעת, מאיד� טוענת כי תלושי השכר תקיני#, וכי לתובעת 

 27שול# מדי חודש עבור שעות נוספות והיא מעול# לא הלינה על כ� ולא ביקשה 

 28  את גיליונות הנוכחות שלה.

 29 

 30ג# בעני
 זה אנו מעדיפי# את עמדת התובעת. טענתה של הנתבעת כי תלושי  .34

 31השכר שהנפיקה תואמי# את הוראות החוק, אינה עולה בקנה אחד ע# התלושי# 
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 1עצמ#, שאכ
, כפי שטענה התובעת, נעדרי# פירוט כגו
 מספר שעות העבודה 

 2ת לעקוב הנוספות שבוצעו בכל חודש. ברי כי היה בכ� כדי ליצור קושי לתובע

 3באופ
 שוט/ הא# שול# כל המגיע לה. ע# זאת, שוכנענו כי לא נעשתה פניה של 

 4התובעת אל הנתבעת לקבלת מידע זה. אמנ#, אי
 בכ� כדי לפטור את הנתבעת 

 5מחובתה על פי חוק, או להפחית מהחשיבות שיש בהכללת כל הפרטי# הנדרשי# 

 6הפיצוי הראוי בכל בתלושי השכר, אבל יש להביא זאת בחשבו
 בעת שקילת 

 7הוא  , 5,000בס.  אנו סבורי# כי פיצוימקרה על פי נסיבותיו. בהתא# לכ�, 

 8 הראוי והנכו
 במקרה שלפנינו, בגי
 מסירת תלושי שכר לקויי# לתובעת.

 9 

 10   סו& דבר

  11 

 12ימי# את  30ל הנתבעת לשל# לתובעת בתו� התביעה מתקבלת בחלקה, כ� שע  .35

 13 הסכומי# הבאי#:

 14 .4 25,000      בס� פיטורי# שלא כדי
 פיצוי בגי
  .א

 15 .4 15,000    פיצוי לא ממוני בגי
 אפליה מחמת גיל בס�  .ב

 16 .4 36,343    אפליה מחמת גיל בס� בגי
 פיצוי ממוני   .ג

 17 .4 5,000   לא תקיני# בס�בגי
 מסירת תלושי שכר פיצוי   .ד

 18 

 19הפסקת ממועד כחוק,  הסכומי# הנ"ל, ישולמו בצירו/ הפרשי הצמדה וריבית  

�העבודה יחסי  12.6.12 � 20  ועד ליו# התשלו# המלא בפועל. 

  21 

 22שישולמו   4 8,000ס� של גי
 שכ"ט עו"ד בתישא בהוצאות התובעת ב הנתבעת  .36

 23הפרשי הצמדה סכו# זה יישא ימי# ממועד קבלת פסק הדי
 שאחרת,  30בתו� 

 24  ועד ליו# התשלו# המלא בפועל.ממועד קבלת פסק הדי
 וריבית, כחוק, 

 25ה ההוצאות התחשבנו בקיומו של ההלי� הקוד# שנמחק ללא חיוב בפסיקת גוב  

 26  בהוצאות.

  27 

 28קבלת  ממועד ימי# 30תו� בהדי
 הארצי לעבודה בירושלי#  זכות ערעור לבית  .37

 29 די
 זה.  פסק

 30 

  31 
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  1 

 2  .ויישלח אליה" , בהעדר הצדדי")2018דצמבר  11(, ג' טבת תשע"טנית� היו", 

  3 

 4 

  5 

              6 

              7 

 

 

 

 

 

  מר יוס& מרקו
 נציג מעסיקי"

  מר יעקב גרינשטיי�   איריס רש, שופטת 
 נציג עובדי"

        8 

  9 

  10 

  11 

 12 

  13 

  14 




