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האם נפל פגם בהליך השימוע שנערך לתובעת טרם פיטוריה, והאם פוטרה  .1

? אלו השאלות העומדות במרכזו של חוק עבודת נשיםהתובעת בניגוד להוראות 

 תיק זה.

 רקע עובדתי

ועד למועד סיום  2002התובעת הועסקה על ידי הנתבעת החל מחודש ספטמבר  .2

 , כברמנית במחלקת מזון ומשקאות.29.12.2016העסקתה ביום 

לשימוע, בשל בעיות משמעת. מסרה הנתבעת לתובעת זימון  26.11.2016ביום  .3

, ובו נכחו מנהלת המלון, גב' רז מזרחי, יו"ר 28.11.2016השימוע התקיים ביום 

ועד העובדים במלון, מר מאיר מזוז, ומנהל מחלקת מזון ומשקאות, מר מוחמד 

 עבדאללה. 

, נמסר לתובעת מכתב הפיטורים, לפיו נקבע 29.11.2016למחרת השימוע, ביום  .4

. לאחר קבלתו, ניגשה התובעת לגב' 29.12.2016העסקה ליום מועד סיום 
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מזרחי והודיעה לה כי היא נמצאת בחודש השני להריונה. אין חולק כי בשלב 

 זה ביקשה גב' מזרחי מהתובעת לקבל אישור בדבר ההיריון.

 1.12.2016התובעת שהתה בחופשה שתוכננה עוד בטרם הפיטורים החל מיום  .5

שלחה גב' מזרחי לתובעת מכתב בו  11.12.2016. ביום 17.12.2016ועד ליום 

הזכירה כי טרם התקבל האישור הרפואי וניתנה לתובעת שהות נוספת של 

שלושה ימים להמצאת האישור על ההיריון. עוד צוין במכתב כי ככל שלא 

יומצא האישור בתוך שלושה ימים, הפיטורים יכנסו לתוקף כמתוכנן ביום 

29.12.2016. 

נשלחו מסרונים בין התובעת לבין גב' מזרחי, אשר יפורטו  14.12.2016ום בי .6

בהרחבה בהמשך. במסגרת מסרונים אלו, כתבה התובעת כי תעביר מסמך 

עדכני מהרופא. בפועל, התובעת לא העבירה לנתבעת אישור בדבר ההיריון, 

 .29.12.2016ופיטוריה נכנסו לתוקף ביום 

תובעת את תביעתה, אליה לראשונה צירפה הגישה ה 2017בחודש אפריל  .7

אישור בדבר ההיריון. במסגרת כתב התביעה, טענה התובעת כי פוטרה בניגוד 

(, שכן היתה בהיריון במועד החוק)להלן:  1954-, תשי"דחוק עבודת נשיםל

, 2017כתב ההגנה הוגש בחודש יולי הפיטורים, וכן כי השימוע נערך שלא כדין. 

ובמסגרתו טענה הנתבעת כי למרות בקשותיה החוזרות, התובעת לא הציגה 

אישור בדבר ההיריון ולכן לא היה עליה לפנות ולבקש היתר לפיטורים. עוד 

טענה הנתבעת כי פיטוריה של התובעת נבעו מעבירות משמעת מתמשכות וכי 

 הליך הפיטורים נערך כדין.

התקיים דיון מוקדם בתיק, בסיומו ניתנה החלטה על הגשת  25.3.2018ום בי .8

, במהלכה 13.1.2018תצהירי עדות ראשית. ישיבת ההוכחות התקיימה ביום 

העידה התובעת ומטעם הנתבעת העידו גב' מזרחי ומר עבדאללה. בסיומה של 

פה, והתיק עבר למתן -ישיבת ההוכחות סיכמו הצדדים את טענותיהם בעל

 סק דין.פ

 תמצית טענות הצדדים

לטענת התובעת, הליך השימוע נוהל בחוסר תום לב ובאופן לא תקין, שכן דברי  .9

הנוכחים בשימוע לא תועדו בזמן אמת, דברים מסוימים הושמטו מהפרוטוקול 

ודברים אחרים סולפו, ובנוסף פרוטוקול השימוע לא הוצג לתובעת. עוד טוענת 

ם שנשקלו בשימוע אינם רלוונטיים לעבודתה. כמו התובעת כי חלק מהשיקולי
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כן, טוענת התובעת כי הנתבעת פעלה בניגוד לחוק עת פיטרה אותה במהלך 

ההיריון ולא נתנה לה הזדמנות אמיתית להציג אישור בדבר ההיריון, וגם לא 

 אפשרה לה להשלים את תקופת ההודעה המוקדמת.

מלמסור אישור בדבר ההיריון וזאת מנגד, טוענת הנתבעת כי התובעת נמנעה  .10

למרות שהיו בידיה האישורים הנדרשים במהלך תקופת ההודעה המוקדמת 

ואף לפני כן. עוד טוענת הנתבעת כי נתנה לתובעת מספר הזדמנויות להציג 

אישור על ההיריון אולם התובעת בחרה שלא לעשות כן. בנוסף, טוענת 

שימוע שכן פרוטוקול השימוע הנתבעת כי טענות לא נפלו פגמים בהליך ה

משקף נאמנה את הדברים שנאמרו על ידי הנוכחים וכן לא נפל פגם בסיבת 

הפיטורים שכן התובעת פוטרה בשל בעיות משמעת אשר לא הוכחשו ולא 

 הופרכו על ידי התובעת.

 דיון והכרעה

 ?האם נפלו פגמים בהליך השימוע

, 28.11.2016מוע אשר נקבע ליום זומנה התובעת לשי 26.11.2016כאמור, ביום  .11

כאשר בזימון לשימוע נרשם כי הנתבעת שוקלת את המשך העסקתה עקב 

לתצהיר גב' מזרחי(. התובעת אינה טוענת כי לא  2עבירות משמעת )נספח 

קיבלה את הזימון במועד, או כי לא ניתן לה פרק זמן סביר להתכונן לשימוע. 

 וע ביקשה הנתבעת לפטרה. התובעת גם אינה טוענת כי לא ידעה מד

התובעת טוענת כאמור כי השימוע נערך למראית עין, שכן הנתבעת אספה  .12

ראיות לכאורה בדבר בעיות משמעת והחלטת הפיטורים לא היתה נעוצה 

בשיקולים עניינים, כאשר הנתבעת לא שבה ושקלה את פיטוריה לאחר שנוגע 

לך השימוע לא נרשמו דברי לה כי היא בהריון. עוד טוענת התובעת כי במה

הנוכחים ותשובותיה של התובעת, והפרוטוקול שצורף לכתב ההגנה נרשם רק 

 בדיעבד ולא בזמן אמת, ואף לא נמסר לה לאחר השימוע.

אין לקבל את טענות התובעת בנוגע לאופן רישום דברי הנוכחים בפרוטוקול.  .13

ום כלשהו, בכתב יד או התובעת טענה כי לא שמה לב כי מי מהנוכחים ערך ריש

 במחשב, אולם מעיון בפרוטוקול עולה כי טענות הצדדים נרשמו בהרחבה

ובניסוח המצביע על כך שנרשמו בזמן אמת ולא נערכו בדיעבד. מעבר לכך, לא 

מדובר היה בשיחה תמציתית וקצרה. גב' מזרחי נשאלה בחקירתה לעניין אופן 

 (:1-12שורות  19מ' , ע21-28שורות  18כתיבת הפרוטוקול )עמ' 



 האם בזמן השימוע, נערך פרוטוקול בזמן הזה, במעמד השימוע? ש."

 כן. ת.

 מי הקליד אותה? מי ערך אותה? ש.

אני הכנתי למעשה את השימוע, ומיד בסיום השימוע סיימתי את  ת.

ההכנה שלו. תוך כדי שימוע שמוחמד או יו"ר העובדים דיבר, אני 

בר, אז בסיום השימוע הכנתי את הקלדתי וכשהייתי צריכה לד

 הנקודות שלי וכתבתי.

את אומרת שלמעשה את מנהלת את השיחה בשימוע, תוך כדי  ש.

 מקלידה ואחרי השימוע הכנסת נקודות רלוונטיות?

 כן. ת.

 מתוך זיכרון? ש.

רשמתי את הנקודות, רשמתי את הדברים שאמרתי ולאחר מכן  ת.

 הדפסתי.

ן לתוך המסמך הזה, לא בהכרח נאמרו הנקודות שהכנסת לאחר מכ ש.

 בזמן השימוע, בזמן אמת?

 הם בהכרח. ת.

 מי ניהל את שיחת השימוע? ש.

 אני ניהלתי את שיחת השימוע, ביחד עם הנציגים שלנו. ת.

תוך כדי שאת גם מנהלת, את גם מקלידה, אחר כך מכניסה נקודות,  ש.

 לאחר סיום השימוע?

תיעדתי וזה היה למעשה גם תוך כדי את כל מה שנאמר בשימוע אני  ת.

 "שימוע, במהלך השימוע ובסיום השימוע. מיד אחרי.

מעדותה של גב' מזרחי אנו למדים כי פרוטוקול השימוע נרשם על ידה, כאשר  .14

תוך כדי הישיבה היא הקלידה את דברי הנוכחים ומייד בתום השימוע הוסיפה 

גב' מזרחי בהקשר זה היתה למסמך את הדברים שנאמרו על ידה. עדותה של 

ומהימנה, כאשר גם בהמשך עדותה חזרה ואמרה כי את הדברים  טיתקוהרנ

במהלך השימוע, תוך כדי השימוע ומיד "שנאמרו על ידה בזמן אמת רשמה 

 (.20שורה  19" )עמ' אחרי שהשימוע הסתיים

ות דרכי השימוע רבות ומגוונות ומשתנות בהתאם למכלול הנסיבכבר נפסק כי  .15

ובלבד שלעובד שעשוי להיפגע מההחלטה תינתן הזדמנות ראויה להשמיע את 

אורפז ואח' נ'  1381/01"ע עטענותיו בטרם תתקבל ההחלטה סופית בעניינו )

ידה אין בהכרח דרך אחת ויח(. 26.12.04מיום ]פורסם בנבו[ , יריית בת ים ואח'ע

לתעד את מהלך השימוע שנערך לעובד. ניתן להקליט את ישיבת השימוע 
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ולאחר מכן לתמללו, ישנם מעסיקים שירשמו בעצמם את שנאמר על ידם ועל 

ידי העובד, אחרים יבקשו נוכחות של אדם נוסף אשר יערוך את הפרוטוקול 

עונים וניתן גם לרשום דו"ח לאחר תום הישיבה ובלבד שדו"ח זה ירכז את הטי

שהעלו הצדדים במהלך השימוע כך שניתן יהיה להתרשם מה נטען כלפי העובד 

ומה היו תשובותיו, וזאת כדי שמלוא הנימוקים ירוכזו במסמך אחד שיעמוד 

 לנגד עיניו של המעסיק בבואו לשקול את ניתוק יחסי העבודה.

וקול במקרה דנן, אין כל ראיה המצביעה על כך כי הדברים שנרשמו בפרוט .16

אינם משקפים את דברי הנוכחים. התובעת עצמה לא פירטה בתצהיר או 

במהלך עדותה אילו טיעונים נאמרו על ידה או על ידי שאר הנוכחים ולא 

 63נרשמו בפרוטוקול. התובעת טענה אומנם באופן כללי ולקוני בסעיף 

", אולם טיעוני הצדדים לא תועדו בפרוטוקול במהלך השימועלתצהירה כי "

מבלי לפרט ולו דוגמא אחת להשמטה כלשהי מדבריה או מדברי האחרים. 

התובעת גם לא פירטה האם נאמרו דברים כלשהם אשר כלל לא מצאו ביטויים 

דיוקים בדברי הנוכחים. מדובר בפרוטוקול אשר -בפרוטוקול, ולא הפנתה לאי

הלכה למעשה מפרט את טענות הנתבעת כלפי התובעת וכן את תשובותיה של 

 התובעת ואת הערות שאר הנוכחים בשימוע.

 אשר על כן, לא שוכנענו כי נפל פגם באופן עריכת הפרוטוקול. .17

בכל הנוגע למסירת פרוטוקול השימוע, גב' מזרחי אכן אישרה בחקירתה כי לא  .18

גם בשימוע אינו נתנה לתובעת העתק מן הפרוטוקול. אולם, על פי הפסיקה, פ

נקת פיצוי כספי לעובד, וסוג הסעד ושיעורו תלוי חייב בהכרח להביא להע

אברבוך בע"מ  ההפורמייקמרכז  13-10-11260ע"ע )ארצי( ) בנסיבות כל עניין

(. בהקשר זה נפסק כי יש לבחון האם 14.11.16מיום ]פורסם בנבו[ , נ' פרבר גאלי

עובד ההזדמנות להתגונן מפני הליך הפיטורים ולהבין ניתנה הלכה למעשה ל

מהם הטיעונים שמעלה כנגדו המעסיק, באופן שמאפשר לו להציג את 

יצוי בגין נזק פתשובותיו בטרם תתקבל החלטה בעניינו. כך למשל נקבע כי "

שאינו ממוני נועד לפצות את העובד על עוגמת הנפש שנגרמה לו עקב כך 

תום הלב כיוון שלא ניתנה לעובד הזדמנות הוגנת שהמעסיק הפר את חובת 

מדינת ישראל נ'   11-12-25805ע"ע )ארצי( ) להשמיע טענותיו טרם פיטוריו

אוריאל  15-09-23402ע"ע )ארצי(  , 29.11.16מיום ]פורסם בנבו[  ,מירון חומש

צבר ברזל   554/09ע"ע )ארצי( , 28.2.17 ,]פורסם בנבו[, ברד נ' קנסטו בע"מ

 (.13.1.11, מיום ]פורסם בנבו[, הספקה ושיווק מתכת בע"מ נ' משה שמיר
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אותה וממצה להשמיע את דבריה. אף במקרה דנן, ניתנה לתובעת אפשרות נ .19

לבחון אם הפרוטוקול אכן משקף הדברים כפי אם נמנעה מהתובעת האפשרות 

ע"ע )ארצי( ) שנאמרו בהליך השימוע, ולבקש לתקן את הטעון תיקון בזמן אמת

]פורסם בנבו[ , אריאל בשומרון אהרונוב נ' המרכז האוניברסיטאי 11-10-27600

(, הרי שגם לאחר שקיבלה התובעת את הפרוטוקול לידיה וגם 22.12.15מיום 

בתצהירה, לא העלתה התובעת כל גרסה חלופית ביחס לרישום בפרוטוקול. 

כפי שנקבע לעיל, אין לקבל את טענותיה של התובעת כי הדברים שנאמרו 

כן התובעת כלל לא הציגה גרסה בישיבה סולפו או נרשמו באופן חלקי, ש

בנסיבות אלו, אנו סבורים כי אחרת לדברים שנרשמו בפרוטוקול השימוע. 

התקיימה תכלית השימוע וניתנה לתובעת האפשרות להעלות את כל טענותיה 

טרם קבלת החלטה סופית בעניינה. זאת, גם אם הליך השימוע לא נערך "על פי 

 הספר". 

התובעת לגבי עילת הפיטורים. כאמור בזימון לשימוע,  אין גם לקבל את טענות .20

בפרוטוקול השימוע ובמכתב הפיטורים, נימקה הנתבעת את רצונה בסיום 

יחסי העבודה בשל בעיות משמעת. על אף שהתובעת טענה בתצהירה כי 

פיטוריה נעשו לאלתר וכי יש לראות את הנתבעת כמי שאספה ראיות לצורך 

בר על ידי התובעת בשום שלב מדוע השיקולים ביסוס הפיטורים, לא הוס

ששקלה הנתבעת לא היו ענייניים. זאת ועוד, התובעת בחרה בתצהירה שלא 

להגיב לטענות הנתבעת ביחס לבעיות המשמעת שהובילו אותה להחלטת 

הפיטורים, אשר פורטו בהרחבה בתיקה האישי וכן בתצהירים של גב' מזרחי 

ירה הנגדית מה התייחסותה לאירועי ומר עבדאללה, וכאשר נשאלה בחק

-2שורות  8המשמעת, השיבה כי נושא בעיות המשמעת כלל אינו רלוונטי )עמ' 

9 :) 

היו שם כל מיני מכתבים שכללו הרבה מאוד אירועי משמעת, שהיית  ש."

מעורבת בהם בזמן עבודתך. את יכולה להראות או להפנות את בית 

 הדין היכן בתצהירך את מגיבה לטענות האלה?

יש לי תשובות. אני לא חושבת שזה רלוונטי לתביעה הזאת, ממש לא.  ת.

 "וזה היה עובדה מוכחת. כי התיק מתחיל בהריון ומסתיים בהריון

גם בהמשך החקירה, כאשר נשאלה שוב התובעת לגבי התיעוד בתיקה האישי  .21

בנוגע להערות משמעת, במקום להשיב עניינית בחרה לטעון שוב ושוב כי אם 

אכן היו בעיות משמעת, מדוע בחרה הנתבעת שלא לפטר אותה כבר בשנים 

(, ואף אישרה בחקירה הנגדית 5-6ת שורו 9, עמ' 22-28שורות  8הקודמות )עמ' 
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שלאחריו החליטה הנתבעת לתת לה  2015כי היה אירוע משמעתי כבר בשנת 

(. התובעת טענה אומנם בתצהירה כי 1-5שורות  9הזדמנות נוספת )עמ' 

ההחלטה לפטרה התקבלה עוד טרם השימוע, אולם לא הציגה ראיה כלשהי 

זמינה לעדות את מנהל חדר האוכל המלמדת על נכונות טענה זו, והיא אף לא ה

 לגביו נטען כי אמר לה טרם השימוע כי ידאג שתפוטר מהעבודה.

התובעת טענה בסיכומיה כי דיווחי המשמעת שהוצגו מתוך תיקה האישי לא  .22

היו אותנטיים ולא נרשם על חלקם תאריך וחתימה. לא נעלמה מעינינו העובדה 

הנגדית מדוע אין חתימה על חלק כי מר עבדאללה לא ידע להשיב בחקירה 

 4מדיווחי המשמעת, אולם תוכנם של הדיווחים לא נסתר. כך למשל, נספח 

. אומנם על המסמך אין חתימה, 22.2.15לתצהירו עניינו בישיבת בירור מיום 

אולם מעיון במסמך עולה כי מדובר בתרשומת מפורטת של שיחה בנוכחות 

שא הבירור היה היעדרויות ועזיבת התובעת, מר מזוז, ומר עבדאללה, ונו

העמדה במהלך המשמרת. הפרוטוקול עושה רושם מהימן נוכח רמת הפירוט 

של דברי הנוכחים, ובכל מקרה התובעת לא הציגה גרסה אחרת לדברים 

לתצהיר מר עבדאללה עניינו  2שנאמרו באותה ישיבה. באופן דומה, נספח 

חתימה, אבל הוא מתעד שיחה בין . המסמך אכן אינו כולל 5.2.15בירור מיום 

התובעת, מר מזוז וגב' ענת אמסלם, מנהלת כ"א ושכר, ומציין במפורט את 

דברי הנוכחים. ניסוח דברי המשתתפים בשיחה )באופן דומה לשיחה מיום 

( מלמד על אותנטיות המסמך, וגם ביחס למסמך זה התובעת לא 22.2.15

שנרשמו אינם נכונים. יצוין, כי הציגה גרסה אחרת וגם לא טענה כי הדברים 

התובעת בחרה שלא להזמין לעדות את מר מזוז או עובדים אחרים של 

הנתבעת שהיו נוכחים באותן ישיבות כדי להפריך את בעיות המשמעת העולות 

מן המסמכים. התובעת טענה בסיכומיה כי הנתבעת שקלה שיקולים לא 

קבל טענה זו. אומנם נציג הוועד ענייניים הנוגעים לחייה הפרטיים, אולם אין ל

שאל את התובעת במהלך השימוע האם בעיות אישיות מפריעות לה בעבודתה, 

אולם נושא זה כלל לא נטען על ידי נציגי הנתבעת עצמם. בהקשר זה יצוין כי 

עולה מפרוטוקול השימוע כי התובעת למעשה מודה כי ביצעה עבירות משמעת, 

" וגם כאשר נטען על יו מעידות, אני יודעתבחודשים האחרונים הולדבריה "

ידי גב' מזרחי כי התובעת משוחחת בטלפון בזמן המשמרת, השיבה התובעת 

", ומדברים אלו אנו טלפון נגמר העניין, אני בשבועיים האחרונים לא מדברת"

למדים כי בפועל אכן נהגה התובעת לבצע בתקופה שקדמה לשימוע שיחות 

 דה.אישיות במהלך שעות העבו



אשר על כן, שוכנענו כי התובעת פוטרה משיקולים עניינים הנוגעים לבעיות  .23

המשמעת ולא מצאנו כי התובעת פוטרה מעבודתה בשל התנכלות כלשהי מצד 

 גורם כלשהו בנתבעת.

 ?חוק עבודת נשיםהאם התובעת פוטרה בניגוד ל

יש לדחות,  –טענתה של התובעת כי פוטרה בניגוד לחוק עבודה נשים  גם את .24

 שכן התובעת נמנעה שוב ושוב מלהציג לנתבעת אישור בדבר ההיריון. 

 נ'ניו ליין קוסמטיקס בע"מ  12-02-18424ע"ע )ארצי( בית הדין הארצי קבע ב

 , את הדברים הבאים:29.11.15מיום ]פורסם בנבו[ , השרון מור עלימ

חוק אין די באמירה של עובדת כי היא בהיריון כדי להקים חובה על פי "

לקבלת היתר לפיטורים. הנכון הוא כי ככל שעובדת מתבקשת  עבודת נשים

יג אישור כזה, ואך אם הוצג, קמה חובה להציג אישור על היריונה, עליה להצ

על המעסיק לפנות אל הממונה לפי החוק לקבלת היתר לפיטורים. לטעמנו, 

לחוק הקובעת כי מחובת העובדת להודיע למעסיקה על  10מהוראת סעיף 

היריונה אך החל מן החודש החמישי להיריון, אין כדי ללמד על פטור מהצגת 

מקרה שבו מעסיק מבקש לפטר עובדת אישור רפואי אודות ההיריון, ב

הטוענת שהיא בהיריון. מדובר בשני הסדרים נורמטיביים שתכליתם שונה. 

האחד עניינו חובת יידוע של המעסיק אודות הריונה של עובדת במהלך חיי 

העבודה הרגילים, שככלל, מטעמים שונים, אין הכרח ביידוע המעסיק במועד 

, וזאת, אלא אם תנאי העבודה מחייבים שהוא לפני החודש החמישי להיריון

]פורסם בנבו[ פואמיקס בע"מ  -שרונה ארביב  363/07ע"ע )ארצי( זאת )ראו 

((. השני עניינו בהגנה על עובדת בהיריון מפני פיטורים, שקמה 26.5.2010)

ן. לפיכך, מעסיק זכאי לדרוש עוד משלבים מוקדמים ביותר של ההיריו

אסמכתא לקיומו של היריון, כאשר מבקשים להגביל אותו באופן שלא 

 15-05-53220סע"ש )ב"ש( )ראו גם " יתאפשר לו לפטר עובדת נוכח הריונה

HAILE  27.11.17מיום נבו[ ]פורסם ב, בע"מקטים נ' א.ב.מ.א שירותים ופרוי.) 

למסור  29.11.2016במקרה דנן, התובעת התבקשה על ידי גב' מזרחי כבר ביום  .25

לה אישור בדבר ההיריון. לגרסתה של גב' מזרחי, התובעת השיבה באותו מועד 

כי בעוד יומיים תהיה אצל רופא נשים ותוכל להמציא את האישור, וגרסה זו 

מחלוקת כי התובעת לא העבירה לאחר יומיים לא נסתרה על ידי התובעת. אין 

, ומשלא 11.12.2016אישור בדבר ההיריון, וגם לא בימים שלאחר מכן. ביום 

הוצג האישור הרפואי, פנתה גב' מזרחי במכתב לתובעת וציינה כי עד לאותו 
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מועד לא קיבלה לידיה אישור מהרופא המאשר כי הינה בהיריון, וביקשה 

ך שלושה ימים. מכתב זה התקבל אצל התובעת באותו לקבל אישור כאמור בתו

 היום, כאשר שהתה בחופשה.

 החליפו התובעת וגב' מזרחי את המסרונים הבאים: 14.12.2016ביום  .26

קיבלתי את מכתבך, בו את מציינת שקיבלת את ההודעה במפתיע, התובעת: "

 זה לא כך היה כי אני ביקשתי להפגש איתך באופן אישי לאחר השיחה

שהתקיימה, אי לזאת אבקש לנסח את המכתב בהתאם... תודה ביום ראשון 

 ".כפי שידוע אני חוזרת לעובדה מבקשת לקבל סידור בהתאם

 וזאת לאחר שהתקשרתי ושלחתי הודעה למוחמד והוא גם לא ענה והתייחס"

 ".לתשומת ליבך

. ם, המכתב מנוסח בדיוק לפי סדר האירועים הנכוןולירון שלגב' מזרחי: "

טרם שלחת אליי את האישור הרפואי על היותך בהריון ועל כן סיום עבודתך 

 29 2016בדצמבר  11יהיה בתוקף כאמור במכתבים שנמסרו לך בתאריכים 

 ".2016בנובמבר 

מחר יש לי בדיקה אני יביא לך מסמך עדכני יותר דברי עם מוחמד התובעת: "

 ".שאני חוזרת לעבודה יום ראשון

 "י להודעות והטלפון משום מה אין לי מושג?הוא לא עונה ל"

מוחמד יעביר אלייך סידור עבודה לשבוע הבא, כאמור במכתביי גב' מזרחי: "

 ".2016בדצמבר  29תאריך סיום עבודתך יהיה ב 

 ?"אז לא צריך אישור על ההריון ככה או ככה אני מפוטרת נכוןהתובעת: "

החזיקה התובעת  14.12.2016ם מהודעות אלו אנו למדים כי למעשה כבר ביו .27

בידה אישור רפואי ראשוני בדבר ההיריון, שכן לדבריה היא עתידה לקבל 

". התובעת לא הציגה כל הסבר משכנע מדוע מסמך עדכני יותרמהרופא "

בחרה שלא להציג בפני הנתבעת, בסמוך למועד קבלת מכתב הפיטורים, אישור 

א היה לה די זמן להשיג את רפואי כנדרש, וכל שטענה שוב ושוב הוא של

 (:13-18שורות  11האישור המתאים )עמ' 

 ?1/12רז אומרת בתצהירה שהיא אמרה לך להביא אישור רפואי עד  ש.

 נו, וזה נראה לך מספיק זמן? ת.

עם השליח הביתה,  11/12-יום לאחר מכן, קיבלת את המכתב מ 12 ש.

 כשהיית בחופש, זה נכון?

נקבה בשלושה ימים. רק לקבוע תור בכוכבית  כן, זה נכון, אבל היא ת.

 זה שבועיים שלוש, אז איך אביא אישור בשלושה ימים? 2700



למעשה, כבר טרם מועד השימוע היה בתיק הרפואי של התובעת מסמך  .28

המלמד על היותה בהיריון, ועוד עולה מהתיק הרפואי כי התובעת ביצעה מספר 

מהמסמכים הרפואיים מתאריכים  בדיקות שגרתיות להיריון, כפי שעולה

)נספח ה' לתצהיר התובעת(, ולא ניתן כל  16.12.2016 -ו 21.11.2016, 3.11.2016

הסבר משכנע מדוע לא הציגה את המסמך הנדרש בפני הנתבעת. טענתה של 

התובעת בחקירה הנגדית כאמור לעיל כי לא יכלה להספיק לקבוע תור לרופא 

יישבת עם התיק הרפואי המלמד על בדיקות כדי לקבל את האישור, אינה מת

 שגרתיות בשלבים המוקדמים של ההיריון. 

כי היא מבקשת לקבל  11.12.2016העובדה כי גב' מזרחי ציינה במכתבה מיום  .29

את האישור הרפואי בתוך שלושה ימים אינה פוגמת בהתנהלותה של הנתבעת. 

התובעת נמנעה  בהתחשב בעובדה כי מועד הפיטורים הלך והתקרב, וכי

מלהציג אישור בדבר ההיריון, ומאחר ופנייה לקבלת היתר לפיטורים היתה 

אורכת זמן, בקשתה של גב' מזרחי להגיש את האישור בתוך שלושה ימים לא 

היתה בלתי סבירה ובוודאי שאין בה כדי ללמד כי הנתבעת פעלה בניגוד 

 (: 27-5שורות  21)עמ'  חוק עבודת נשיםלהוראות 

 ?11/12למה הוצאת לה מכתב ביום  ש."

 ימים מאז שהיא אמרה שהיא תוציא לי את המכתב. 10כבר עברו מעל  ת.

 ?11/12מדוע מצאת לנכון להוציא מכתב ביום  ש.

אני כמעסיקה על מנת לדעת איך להתנהל עם העובדת הזו, אם היא  ת.

צריכה להציג לי אישור רפואי, כדי שאדע אם לפנות בהריון והיא 

לממונה על עבודה לנשים ולהציג בפניו את האישור, ואז בכפוף לכך 

 אוכל להמשיך ולשקול את המשך הצעדים.

 מדוע נתת רק שלושה ימים לתובעת להנפיק אישור רפואי? ש.

כשהיא  29/11ימים, נתתי לה תקופה מיום  3למעשה לא נתתי לה רק  ת.

 10אמרה לי שהיא תביא את האישור על היותה בהריון, אחרי זה עברו 

ימים, אם העובדת  3ימים, ולמעשה בעצם אחרי זה ביקשתי עוד 

הזאת יש בעיות של אמינות ויושר קשות, כשהיא אמרה לי שהיא 

בהריון הייתי חייבת לקבל מסמך המעיד על זה שהיא בהריון, כדי 

 שאוכל להתנהל חוקית איתה.

 ימים? 3את אמרת שרצית להתנהל חוקית לכן נתת לה רק  ש.

 נתתי לה שהות נוספת וזה לא שלושה ימים.  ת.
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למה פרק זמן של שלושה ימים? הפיטורים נכנסים לתוקף רק בסוף  ש.

דצמבר, למה ביום שהתובעת יצאה לחופש את מוציאה מכתב ודואגת 

 ימים? 3להעביר אותו הביתה ונותנת לה רק 

כי היא  29/11זה שבועיים זה מיום  11/12ר שבועיים. מיום זה כב ת.

אמרה שהיא תמציא את האישור הרפואי, זה לא שלושה ימים. רציתי 

למעשה לקצוב תקופת זמן כדי שהעובדת תוכל להביא את האישור 

ימים והיא אמרה  3הרפואי, היא החליטה כבר אז, אני נתתי לה עוד 

ימים  10, עברו כבר 29/11ר ביום שהיא תביא את האישור הרפואי כב

 "לאחר מכן.

עדותה של גב' מזרחי היתה עקבית, שקולה ומהימנה. האמנו לה כאשר חזרה  .30

והסבירה כי כוונתה היתה לקצוב לוח זמנים מסוים כדי לדעת באופן וודאי 

האם התובעת אכן בהריון, וזאת כדי להיערך בהתאם ולפנות במידת הצורך 

 ממונה על עבודת נשים.לקבלת היתר מן ה

התובעת לא נתנה כל הסבר משכנע מדוע נמנעה מלמסור לנתבעת את התיעוד  .31

הרפואי המלמד על ההיריון, וכל שטענה היה כי באותו שלב דובר בהיריון צעיר 

אשר עלול היה שלא להימשך. טענה זו אינה יכולה להצדיק את בחירתה של 

ון, במיוחד לאור העובדה כי כבר התובעת שלא למסור אישור בדבר ההירי

כשבוע לפני שנכנסו הפיטורים לתוקף, פנתה לייעוץ משפטי. התובעת גם אינה 

מציגה כל הסבר מניח את הדעת מדוע גם לאחר שהסתיימו יחסי העבודה 

באופן פורמלי ובטרם הוגשה התביעה, לא טרחה להציג לנתבעת אישור רפואי 

 כפי שהתבקשה.

כאשר התובעת נמנעת פעם אחר פעם מלמסור למעסיקתה  במצב דברים זה, .32

אישור אשר כאמור כבר היה בידה במועד קבלת  –את האישור בדבר ההיריון 

הרי  –מכתב הפיטורים ובוודאי במועד בו התבקשה למסור אותו לגב' מזרחי 

שלא קמה חובתה של הנתבעת לפנות ולבקש היתר לפיטוריה. מעבר לכך, לאור 

חוק התובעת בהקשר זה, הרי שהעלאת טענותיה להפרה של התנהלותה של 

, מהווה חוסר תום לב מובהק ושימוש בלתי ראוי בהוראות החוק. עבודת נשים

" לשוב ולבדוקבמיוחד מצאנו את טענתה של התובעת כי היה על הנתבעת "

 22ן מול הממונה במשרד הכלכלה )סעיף האם זה חוקי לפטר עובדת בהריו

לתצהירה(, כחסרת תום לב נוכח כך שהיא זו אשר התבקשה שוב ושוב למסור 

את האישור בדבר ההיריון. גם טענתה של התובעת כי שלושה ימים אינם 
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לתצהירה(  23מספיקים להמציא אישורים רפואיים ממוסד רפואי )סעיף 

 את האישורים הנדרשים.תמוהה ביותר נוכח כך שהחזיקה בידה 

אין לקבל את טענת התובעת בדבר הימנעות הנתבעת מהעסקתה עד תום  .33

תקופת ההודעה המוקדמת. ראשית, שכרה של התובעת שולם במלואו בתקופת 

(. שנית, התובעת טענה כי שלחה 25-26שורות  32ההודעה המוקדמת )עמ' 

 16עבודה )סעיף הודעות למר עבדאללה ובמסגרתן ביקשה לקבל שיבוץ ל

לתצהירה(, אולם לא צירפה העתק מהודעות אלו, וגם לא פירטה באילו 

מועדים התקשרה אליו. שלישית, עדותו של מר עבדאללה אומנם לא היתה 

 29עקבית, שכן טען כי העביר לתובעת את סידור העבודה באמצעות הנייד )עמ' 

ביר לתובעת את סידור ( אולם בו זמנית אמר כי אינו זוכר אם הע10-11שורות 

(, וגם לא זכר לומר האם בדק עם התובעת או עם 4-5שורות  29העבודה )עמ' 

 29גב' מזרחי מדוע התובעת אינה מתייצבת לעבודתה לאחר תום החופשה )עמ' 

(. יחד עם זאת, עולה מעדותו של מר עבדאללה כי מנהל חדר 20-22שורות 

 29בודה בין העובדים )עמ' האוכל הוא שהיה אחראי להפיץ את סידור הע

(, כאשר התובעת לא ביקשה כאמור לזמנו לעדות. מעבר לכך, גם 14-17שורות 

אם שיבוץ העבודה לא הגיע לידיה של התובעת, הרי שיכלה להגיע למקום 

העבודה עם תום החופשה ולבקש באופן אישי מגב' מזרחי או מהממונים 

י להפחית מאחריות הנתבעת האחרים לקבל את שיבוץ המשמרות. אין בכך כד

ליצור קשר עם התובעת כדי לוודא מדוע אינה מתייצבת לעבודה, אולם אף אם 

הנתבעת לא שיבצה את התובעת לעבודה לאחר תום החופשה ועד לתום 

תקופת ההודעה המוקדמת, הרי שאין בכך כדי ללמד כי הנתבעת ביקשה 

או כי השיקולים להכשיל את התובעת מלמסור את האישור בדבר ההיריון 

 בפיטורים היו בלתי ענייניים. 

נציין כי עלו מספר סתירות בגרסתה של התובעת אשר העיבו על מהימנותה. כך  .34

למשל, בתצהירה טענה התובעת כי במעמד בו נמסר לה מכתב הפיטורים, 

הודיעה לגב' מזרחי אודות ההיריון, ואילו בחקירה הנגדית העידה התובעת כי 

 11רים לא נמסר לה על ידי גב' מזרחי אלא על ידי נציג הוועד )עמ' מכתב הפיטו

 (. 9-10שורות 

לתצהיר,  18סתירה אחרת בדברי התובעת נוגעת לתקופת החופשה. בסעיף 

לאחר , וכי 6.12.16ועד ליום  30.11.16טוענת התובעת כי היתה במחלה מיום 

, מעיון בטופס . ואולם14.12.16ביקשה חופש של כמה ימים עד ליום  מכן

ביקשה  3.11.16לתצהיר גב' מזרחי( עולה כי כבר ביום  7בקשה לחופשה )נספח 



. למעשה, בעדותה 17.12.16ועד ליום  1.12.16התובעת לצאת לחופשה מיום 

סתרה התובעת את תצהירה שכן הסבירה כי בזמן היעדרותה היתה בחופשה 

 . (4-5שורות  10לצורך מעבר הדירה, ולא במחלה )עמ' 

לתצהירה כי קיבלה את מכתב התזכורת של  24בנוסף, התובעת טענה בסעיף 

ובאותו היום שלחה לה את הודעת המסרון,  14.12.16גב' מזרחי רק ביום 

אולם בעדותה הודתה התובעת כי קיבלה את המכתב באותו היום בו הוא 

 (.13-14שורות  10, באמצעות שליח שהגיע לביתה )עמ' 11.12.16נכתב, 

 

 סיכום

 על יסוד כל האמור לעיל, התביעה נדחית. .35

נוכח תוצאות ההליך ובהתחשב בנסיבות העניין, תשלם התובעת לנתבעת  .36

 ימים מקבלת פסק הדין. 30, תוך ₪ 7,000הוצאות שכ"ט עו"ד בסך 
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