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 במשך ידה על הועסקה הנתבעת. אינטרנט אתרי המפעילה חברה הינה הנתבעת .1

 המרכזיות שעילותיה, שבפנינו התביעה את הגישה, עבודתה סיום לאחר. שנים כשמונה

 .כדין שלא ופיטורים נוספות שעות גמול תשלום אי הינן

 

 ההתדיינות ומהלך תיתהעובד התשתית

 

", לימודים יורם" האתר את ובהם, אינטרנט אתרי המפעילה חברה הינה הנתבעת .2

 אתר וכן, ל"ובחו בארץ גבוהים ללימודים מועמדים מידע המספק אינטרנט אתר שהינו

 .שמחות אירועי לארגן שמבקשים למי מידע המספק" טוב מזל! וואלה" בשם

 



 עבודה הסכם פי על וזאת, 10.10.07 מיום החל נתבעתה ידי על הועסקה התובעת .3

 נקבע העבודה בהסכם. 7.10.07 ביום הצדדים בן שנחתם( התביעה לכתב' א נספח)

 אין. ופרסום שיווק כמנהלת הוגדר תפקידה. לחודש ברוטו ₪ 8,000 יהיה ששכרה

 שהוגדר מזה משמעותי באופן גבוה היה בפועל ששכרה כך על הצדדים בין מחלוקת

 בכתב כבר ציינה עצמה התובעת ואף, משמעותיים בונוסים תשלומי לרבות, בחוזה

 28 סעיף) לחודש ₪ 20,057 סך על עמדה עבודתה בסיום הכוללת משכורת כי תביעתה

 (. התביעה לכתב

 

", טוב מזל! וואלה" בשם חדשה חטיבה הנתבעת הקימה 2010 יולי בחודש

 שמחות בתחום לגולשים מענה שנותן זה םבש אינטרנט אתר את לתפעל היתה שמטרתה

 . החטיבה ומנהלת לית"סמנכ לתפקיד התובעת מונתה 2012 אוגוסט בסוף. ואירועים

 

 לטענתה, שפוטרה לאחר, 15.11.15 ביום הסתיימה בנתבעת התובעת של העסקתה

  .(התביעה לכתב' ד נספח 15.10.15 מיום הפיטורים מכתב) כדין שלא

 

 במכתב(, התביעה לכתב' ו נספח) הנתבעת אל התובעת כ"ב הפנת 7.3.16 ביום .4

, לפנסיה גמל ותשלומי פיטורים פיצויי השלמת מרשתהל לשלם הנתבעת שעל טענה שבו

 של כולל בסך, כדין שלא ופיטורים נפש עוגמת על פיצוי וכן נוספות שעות גמול

 ביום התובעת הגישה, טענותה כל נדחו שבו תשובה מכתב התקבלש לאחר. ₪ 208,990

 .₪ 239,606 לסך כימתה שאותה, שבפנינו התביעה את 21.12.16

 

. ראשית עדות תצהירי הצדדים הגישו לאחריו. 6.6.17 ביום התקיים משפט קדם .5

 עדי שני וכן, התובעת: שלושה נחקרו, במהלכו. 19.11.18 ביום התקיים הוכחות דיון

, פרחי סימה' וגב(, ל"המנכ: הלןל) הנתבעת ל"מנכ שהינו כהן שמעון מר, הנתבעת

, עתה. בכתב טענותיהם את הצדדים סיכמו הדיון בתום. חשבונות מנהלת שהינה

 .בתובענה ולהכריע לדון העת הגיעה, הדין-בית לתיק הסיכומים כתבי משנאספו

 

 

 והכרעה דיון

 

 נוספות שעות גמול

 

 לאוקטובר ועד 2010 מינואר החל רבות נוספות שעות ביצעה כי טוענת התובעת .6

 נוספות שעות גמול תובעת היא שעבורן – הדיוק למען התקופה לכל שעות 551 – 2012



 נבהיר, שלמה התמונה תהא למען. 1951-א"תשי, חוק שעות עבודה ומנוחה לפי

 התיישנות בשל אך, 2010 לינואר קודם עוד אף נוספות שעות שעבדה טוענת שהתובעת

 . אותן תבעה לא היא

 

 ועל, אמון ובמשרת בכיר בתפקיד הועסקה הנתבעת כי להגנתה טוענת הנתבעת

 שלא שאף הנתבעת מדגישה עוד. בחוק הקבוע האישי האמון חריג העסקתה על חל כן

 טענתה ומכאן, לשכרה שונים ותוספות בונוסים לתובעת שילמה היא, לכך מחוייבת היתה

 .זכויותיה את קיפחה לא כי

 

' נ לרכב תיפעול מרכזי. ש.כ 61148-08-16 א"ע) לרכב תפעול מרכזי בפרשת .7

 האופן על סופר אילן השופט' כב עמד (שם הרבות האסמכתאות וראו(, 5.6.18) עטיאס

, חוק שעות עבודה ומנוחהל (5)א()30יף סע הוראת את הארצי הדין-בית פירש שבו

 בתפקידי עובדים" של העסקתם על תחול לא החוק הוראות כי הקובעת, 1951-א"תשי

 את כי הינה בפסיקה המוצא נקודת. אישי אמון של מידה הדורשים בתפקידים או הנהלה

 יוצאו עובדים שפחות כך, בצמצום לפרש יש, לחוק יםאחר חריגים כמו, הזה החריג

 מדינת 16/08 פ"ע) ביי בסט להלכת בהתאם. מעניק החוק ומההגנות החוק מתחולת

 :אלה הם" הנהלה תפקיד" של העיקריים המאפיינים ((4.1.09) ביי בסט 'נ ישראל

 

 צריך" הנהלה תפקיד" המושג :הארגונית בהירארכיה מיקום"
 אשר בארגון הבכירה ההנהלה לשכבת כמתייחס להתפרש

 אינו המושג". המעסיק" מעמד עם מזוהה טבעי באופן
 עם שנמנה מי או הישיר הממונה, הזוטר בדרג למנהל מתייחס
, בכיר למנהל אלא, המפעל של הביניים בדרג ההנהלה

 .רבות שעות הדורשת בעבודה כרוך שתפקידו
 

 תפקיד"כ בהגדרת מהותי סממן :מדיניות לקבוע סמכות
 בעובדה די אין. מדיניות לקבוע הסמכות הוא" הנהלה

 סמכויות בידיו שניתנות או רבה אחריות מנהל על שמוטלת
". הנהלה תפקיד" הוא שתפקידו כך על להצביע כדי נרחבות
 מעורב הוא אם רק" הנהלה תפקיד" הוא עובד של תפקידו

 דעת שיקול הפעלת תוך החברה הנהלת מדיניות בהתוויית
 .זו מדיניות ידי על מוכתב שאינו איעצמ

 
 משכר כלל בדרך נהנה הנהלה תפקיד :עבודה ותנאי שכר
 ביחס והן בכלל הן, וגבוהים מיוחדים נלווים ומתנאים גבוה

 .העבודה במקום האחרים לעובדים
 

 התפקיד של טיבו' הוא נוסף מאפיין :התפקיד של טיבו
 בארגון ידיםתפק אותם'ל היא הכוונה כאשר' בארגון ומעמדו

 אם ובין המעסיק דרישות פי על אם בין – העובד נדרש בהם
 המעסיק לרשות לעמוד - התפקיד של ומהותו טיבו בשל
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 שעות של קבועה מסגרת בלא לעבוד או שגרתיות לא בשעות
 ".עבודה

 
 אמון של מיוחדת מידה' הדורש תפקיד של למאפייניו באשר
, בכיר עובד"-ב ברמדו ככלל כי אגרון בעניין נפסק 'אישי
 האמון את התואם גבוה שכר שמקבל, מיוחדת אחריות בעל

' מיוחדת מידה' של ההיבט"-ו", זוכה הוא לו המיוחד האישי
". בשכרו והן העובד של עבודתו בשעות הן להתבטא צריך

 אמון של מיוחדת מידה" הדורש בתפקיד עובד של המאפיינים
; המפעל של רגיש למידע חשיפה; גבוה שכר: הם" אישי

 .עצמאי באופן להחליט ואפשרות מיוחדת אחריות
 

 לא חוק שעות עבודה ומנוחהש כדי כי נקבע ביי בסט בעניין
 צריכה" "אישי אמון של מיוחדת מידה" בשל עובד על יחול

 מדובר בו התפקיד בעל של ומיוחדת קרובה זיקה להתקיים
 של לשכה מנהל – כגון, החוק חל לא עליו" הנהלה תפקיד"ל

 אפשר' כי נקבע כן כמו". ל"המנכ נהג או גדולה חברה מנהל
 שהוא או המפעל לסודות השותף עובד על יחול לא שהחוק גם

 ".ההנהלה של סודה איש
 

 לכלל הגענו, והעדויות הראיות מסכת את שבחנו ולאחר, שלעיל ההלכות רקע על .8

 לכאן שיקולים שלפנינו במקרה שקיימים לכך לב בשים התלבטות בלי לא – מסקנה

 דין כי ומכאן, החוק להוראות החריג תחולת בדבר בטענתה הנתבעת צודקת כי – ולכאן

 למסקנה בדרך הילוכינו דרך את נפרט להלן. להידחות נוספות שעות לגמול התביעה רכיב

 :זו

 

 החל ההעסקה לתקופה ורק אך יחסתמתי נוספות לשעות התביעה רכיב ראשית

-ו 6 סעיפים) בתצהירה מאשרת עצמה שהתובעת כפי. 2010 אוקטובר ועד 2010 מינואר

 הפיתוח כמנהלת והן השיווק כמנהלת הן התובעת שימשה זו תקופה של בראשיתה( 7

 שאף תוך, הנתבעת לית"כסמנכ תפקידה הוגדר 2012 מינואר והחל, הנתבעת של העסקי

, הראיות מכלול ונוכח, אלה בנסיבות. שינוי ללאנותרו  וסמכויותיה ודתהעב לטענתה

 רק למעשה היווה 2012 ינואר בתחילת לתובעת שניתן לית"סמנכ שהתואר השתכנענו

 עצמה התובעת, כך. לכך שקדמה בתקופה אף, בארגון הבכיר למעמדה רשמית גושפנקא

 עובדים בהכשרת, הנתבעת של העסקיות התוכניות בכתיבת מעורבת היתה כי מאשרת

 דומה, כן כי הנה. הנתבעת ל"למנכ ישירות כפופה היתה עבודתה תקופת כשבכל, ועוד

 בתפקיד נשאה שהיא למסקנה להוביל מנת על לתפקידה עצמה התובעת של בתיאורה שדי

 מידת וכי, רגיש למידע חשופה שהיתה, מדיניות בהתווית חלק נטלה שהיא, בארגון בכיר

 ;גבוהה היתה בה נשאהש האחריות
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 עבודתה לתחילת קודם עוד ולמעשה, התובעת של עבודתה תחילת עם כבר שנית

( התביעה לכתב' א נספח ראו) תפקידה הוגדר, לתפקידה הדרושים מודעת פרסום עם

חוק שעות ל החריג תחולת לצורך הנדרשים מהמאפיינים גדול חלק עם, בכיר כתפקיד

 השתלבות" כולל התפקיד כי התפקיד הגדרת במסמך כבר נקבע, כך. עבודה ומנוחה

 מספר של ניהול יכולת", "שנתי פרסום תקציב תכנון", "החברה של הבכיר הניהול בצוות

 האסטרטגיה בסיס על שיווקיים פרויקטים של לפועל הוצאה", "זמנית בו פרויקטים

 10 סעיף) התובעת טענת את לקבל בידינו אין, משכך. ועוד" החברה של העסקית

 עצם, כן כמו. זוטר בתפקיד שמדובר כך על מלמדת עצמה התפקיד שהגדרת( לסיכומיה

' ש 7' עמ) הקודם ל"המנכ ידי על לעבודתה גויסה שהיא, התובעת הודתה שבה, העובדה

 ;בחברה התובעת של מעמדה בעניין הנתבעת טענות את מחזקת, אישי באופן(, 14

 

 כי מפורשות נקבע( לתצהירה' א נספח) ההעסקה בהסכם, בהתאם שלישית

 נוכח כי, הנתבעת ל"למנכ ישירות כפופה התובעת תהא הניהולי תפקידה במסגרת

חוק  הוראות ההסכם על יחולו לא אישי אמון של רבה מידה דורש שהתפקיד העובדה

, הנתבעת חשבון על נייד ולטלפון צמוד לרכב תזכה התובעת כי, שעות עבודה ומנוחה

 ";נוספות בשעות עבודה" כולל ששכרה מפורשות והותנה כשהוסכם

 

 זה ובכלל, רגיש למידע עבודתה במהלך נחשפה שהתובעת בפנינו הוכח רביעית

 מנהלת כשהיתה עוד רגישים פיננסיים לנתונים ונחשפה הנתבעת תקציב בבניית עסקה

 תפקידה את ביצעה שהתובעת הוכח כן כמו. לית"כסמנכ כששימשה בהמשך וכן, השיווק

 הנגדית בחקירתה. עצמאי באופן –" טוב מזל! וואלה"ב לעסוק כשהחלה בוודאי –

' ש 10' עמ" )ספק אין כך ועל" ל"המנכ של" ימינו יד"כ שימשה שהיא התובעת הודתה

 את הוכיחה לא התובעת, זאת לעומת. בחברה 2 כמספר עצמה את הגדירה ואף(, 1

 ובכלל", בחברה 2 מספר הרבה עוד"ו" ימינו ידי הרבה" בחברה ל"למנכ שהיו טענותיה

 העסקה תנאי, תפקיד תיאור, שם: למשל) מפורטת התייחסות בתצהירה מצאנו לא זאת

 מספר"כ הוא אף, הלטענת כך, לצידה ששימש נוסף אחד לעובד אפילו( בחברה ומעמד

 לעדות הביאה לא שהתובעת, לכך בקשר נציין. ל"המנכ של נוספת" ימין יד"וכ נוסף" 2

" בכיר הלא" מעמדה בדבר בטענותיה לתמוך יכלו שלכאורה, החברה של נוספים עובדים

 שאף, לכך בקשר נוסיף. זו בנקודה בעדותה אמון ליתן עלינו שהיקשה נתון, בנתבעת

 מי כנגד אחרים עובדים לעדות לזמן שפוטרה לעובדת מובנה קושי שקיים לנו שברור

 הפחות לכל, שלפנינו שבמקרה הרי, לשעבר בעובדים מדובר אם אפילו, אותם שמעסיק

 12 סעיף) בנתבעת לצידה הוא אף שעבד, בעלה את לעדות לזמן התובעת היתה יכולה
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-אי דבר את להביא,  ללהכו הראייתי במאזן, לנכון מצאנו, אלה בנסיבות(. לתצהירה

 ;התובעת של לחובתה זימונו

 

 בתקופה לרבות, בנתבעת העסקתה תקופת כל לאורך זכתה התובעת חמישית

 סכומים שהוסיפה, משמעותי בהיקף לבונוסים, נוספות שעות גמול תובעת היא שבגינה

 כי יצוין) נסתר שלא, לסיכומיה 42 בסעיף הנתבעת תחשיב לפי, כך. לשכרה משמעותיים

 כולל) שכר הרלוונטית בתקופה התובעת קיבלה( תשובה סיכומי הגישה לא התובעת

 שעות מקבלת היתה לו לה מגיע שהיה השכר לעומת ₪ 116,295 בסך ביתר( בונוסים

 בחשבון הלוקח תחשיב פי על, למעשה. דין פי ועל המוסכם החוזי השכר פי על נוספות

 עמד ביתר שקיבלה שהשכר הרי, יום מדי התובעת יצאה אליה הצהריים הפסקת זמן את

 כי, בסיכומיה התובעת טענת מאיתנו נעלמה שלא, לכך בקשר נציין. ₪ 140,889 סך על

 42 סעיף" )ביעדים עמידה" ובגין" מכירות עמלות"כ לה ניתנו שקיבלה הבונוסים

 מעל התובעת שקיבלה משמעותיים בתשלומים שמדובר מחלוקת אין, ברם(. לסיכומיה

' ש 34' עמ, ל"המנכ עדות גם זה לעניין וראו) המוסכמים בחוזה העבודה לתנאים ברומע

 (;ואילך 10

 

 סיום ובהליך עובדים בגיוס משמעותי תפקיד היה שלתובעת שוכנענו שישית

 שמהראיות הרי, ל"למנכ מסורה היתה אלה בעניינים הסופית שההחלטה אף. עבודתם

 מתחילתם פיטוריהם או עובדים קבלת כיהלי מבצעת היתה שהתובעת בבירור עולה

 ביצוע, לשימוע עובדים זימוני, חדשים לעובדים ראיונות זה ובכלל, סופם עד וכמעט

 נציין) ל"המנכ דבר של בסופו חותם היה שעליהם, פיטורים מכתבי כתיבת וכן, שימועים

 היתה אף עתהתוב, בנוסף(. ואילך 11' ש 28' עמ, זה בעניין ל"המנכ בעדות אמון נתנו כי

, ל"למנכ והמליצה, העובדים בשכר ובשינויים בארגון העובדים שכר בקביעת מעורבת

(: ל"המנכ לתצהיר' ז נספח) 29.10.12 ביום ל"למנכ ששלחה המייל למשל זה לעניין וראו

 כזו מקבל לוי ניר מדוע" וכן?" ובן לעמית רק שכר שהעלות סגרנו לי שזכור כמה עד"

 ?";מזה מושג לי ואין בשכר העלאה

 

 בישיבות השתתפה לא שהיא שהעובדה בטענתה התובעת שצודקת אף ולבסוף

 כך על מלמדת( 5' ש 31' עמ) הנגדית בחקירתו עצמו ל"המנכ שאישר כפי, הדירקטוריון

 זו בעובדה שיש מצאנו שלא הרי, מכריע היה לא הנתבעת מדיניות בעיצוב שתפקידה

 שהשתכנעו לכך לב בשים, לזכותה הראייתית המאזניים כף את להטות כדי כשלעצמה

 לא, דומה באופן". הדירקטוריון בישיבות השתתף ל"המנכ רק, החברה עובדי שמבין

 כדי, חתימה מורשית היתה לא התובעת כי, מחלוקת לגביה היה שלא, בעובדה מצאנו

 .החוק הוראות לתחולת החריג בגדר בא אינו שתפקידה מסקנה להצדיק



 

 .להידחות נוספות שעות לגמול התביעה רכיב דין, אמורה כל לאור .9

 

 כדין שלא פיטורים

 

 עוד העובדים לכלל עליהם שנמסר תוך, כדין שלא היו פיטוריה, התובעת לטענת .10

 לאחר, מתוכן ריק" שימוע" לה בוצע כי טענה עוד. הפיטורים על עצמה לה נמסר בטרם

 .נלקחה כבר פיטוריה על שההחלטה

 

 שהביאה, בביצועיה ירידה בשל הסתיימה התובעת העסקת, בעתהנת לטענת

 לרבות, וכדין מסודר הליך לאחר נעשו ופיטוריה, שבניהולה החטיבה בהכנסות לירידה

 .אישית שימוע שיחת

 

 לא פיטוריה הליך שאכן מסקנה לכלל הגענו, הצדדים טענות את ששקלנו לאחר .11

 :וננמק, כדין שימוע הליך כלל לא ובפרט, כדין היה

 

, וכמקובל כנהוג, בכתב לשימוע זימון קיבלה לא שהתובעת מחלוקת אין ראשית

 ולהשיב להתכונן זמן בידה מותיר שהיה באופן, לפיטוריה הסיבות פירוט את שכלל

, ל"המנכ מול פנים מול פנים בשיחה לשימוע הנתבעת זומנה, זאת במקום. כנגדה לטענות

 אף(. לתצהירו ז"ט נספח התמלול) ידו על שהוקלטה שיחה, 13.10.15 ביום שהתקיימה

 עורכי משרד כהן' נ כהן 17-03-4241ע"ע ) פורמליים" טקס כללי" אין לשימוע שכידוע

 חד חובה אין גם ולכן((, 28.2.17) קנסטו' נ ברד 15-09-23402ע"ע (; 28.4.19) דין

 במקרים ולמעט כלל בדרך, שלדעתנו הרי, בכתב לשימוע לזמן בדין הקבועה משמעית

 את הזימון במכתב מפרט שהוא תוך, בכתב לשימוע עובדו את לזמן מעסיק על, חריגים

 בכיר ידבתפק עובדת בפיטורי כשמדובר במיוחד וכך, בכלל כך. לפיטורים הסיבות

 כבר הפיטורים בהליך פגם נפל לדעתנו, משכך. התובעת של במקרה כמו, בארגון

 ;הזימון באופן, בראשיתו

 

 יכולה שהתובעת, בבירור כמעט, עולה לשימוע הזימון שיחת בתמליל מעיון שנית

 אמר, למשל כך. לשנותה תוכל לא והיא, נפלה כבר פיטוריה על שההחלטה להבין היתה

... עלייך להקל אשתדל אני האחרון הרגע עד, הסוף עד פייר איתך אהיה אני" ל"המנכ לה

 לפטר השוקל אדם מתבטא לא כך(. 19' ש 6' עמ" )בבית להיות זמן שיותר כמה לך לתת

 ;פיטורים על החליט שכבר אדם מתבטא כך. עובד
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 בנסיבות היווה למחר מהיום היה לשימוע שהזימון העובדה גם, לדעתנו שלישית

 זימונו שבהן נסיבות ייתכנו ובהחלט", טקס כללי" אין לכך בקשר שגם אף. פגם נייןהע

 כי התרשמנו שלא הרי, תקין לזימון ייחשב למחר מהיום פיטורים לפני לשימוע אדם של

 ימים מספר לתובעת ליתן היה ניתן ולא, רבה כה לבהילות מקום היה העניין בנסיבות

 בצורה ולהתכונן, עבודתה מקום את לאבד עשויה שהיא העובדה ואת מצבה את להפנים

 רוע את ולשנות לנסות לה שתהיה והיחידה האחת ההזדמנות שהוא, לשימוע מוסדרת

 11-10-27600ע"ע : ראו, לשימוע להיערך סביר זמן לעובד ליתן לחובה) הגזירה

 11-07-14039ע"ע (; 22.12.15) שבשומרון אריאל ניברסיטאיהאו המרכז' נ אהרונוב

 ((;19.12.13) ישראל מדינת' נ סולטני

 

 בו שגם עולה( התובעת לתצהיר' ז נספח) עצמו השימוע תמלול מקריאת רביעית

 בראשית כבר, להיפך. ריהלפיטו כנגד לטעון ממש של הזדמנות לתובעת ניתנה לא

 חד לה הסביר הוא ובמענה, מפוטרת היא מדוע ל"המנכ את התובעת שאלה השימוע

 עלי אותו אקח אני אעשה אני שלך התפקיד שאת החלטתי... קיצוצים עושה אני כי" וחלק

 מרוצה פחות שאני בגלל גם אותו עושה אני.. הכסף את לחברה אחסוך אני וככה

 לתובעת כי ל"המנכ מבהיר, השימוע בהמשך גם(. לתמלול 5' ש 2' עמ" )שלך מהתפקוד

, ושוב(. 1' ש 6' עמ) איכותית סופר בחורה את תצליחי את לשוק אותך שולח[ אני"] כי

 ; החליט שכבר אדם מתבטא כך. עובד לפטר השוקל אדם מתבטא לא כך

 

 בלבד ויומיים, השימוע למחרת מיד לתובעת הפיטורים מכתב מסירת גם חמישית

 על היא אף מצביעה ולדעתנו, בנסיבות לטעמנומדי  מהירה היתה, לשימוע זימונה לאחר

 ;ההליך פתיחת קודם עוד נפל התובעת של בעניינה שהפור כך

 

 מי או ל"המנכ כי, התובעת טענת הוכחה לא לדעתנו, זאת כל לעומת שישית

 אמינה היתה, זו ןלעניי. הפיטורים הליך דבר את הנתבעת עובדי בקרב הפיץ מטעמו

 משיחת ובוכיה סוערת יצאה התובעת לפיה, פרחי החשבונות מנהלת של עדותה עלינו

 מפוטרת שהיא כך על( אחרים לעובדים הנראה וכפי) לה שסיפרה והיא, לשימוע הזימון

 (.לפרוטוקול 23' ש 23' עמ וכן, פרחי לתצהיר 4 סעיף ראו)

 

 של האחרון משכורתה לגובה גם לב ובשים, והראיות הנסיבות מכלול לאור .12

 לפי זה ובכלל, בפסיקה שנקבעו המידה לאמות בהתאם המקרה את שבחנו ולאחר, התובע

 שתבעה כפי משכורות של כמכפלה ולא גלובלי בסכום כך בגין פיצוי לפסוק שיש הכלל

(; 10.4.19) אוי'ביג' נ אשקלון האקדמית המכללה 16-07-44784ע"ע : ראו) התובעת

 לשלם הנתבעת על כי פוסקים אנו(( 6.9.18) מבטחים מנורה' נ רון 10940-10-15 א"ע
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 וריבית הצמדה הפרשי בצירוף, ₪ 40,000 בסך כדין שלא פיטורים על פיצוי לתובעת

 .(15.11.15) עבודתה סיום מיום

 

 הורותהלידה וה בתקופת יהלפנס הפרשות ביצוע אי על פיצוי

 

 וזאת, שלה הפנסיוני להסדר הפקדות לתובעת הפקידה לא שהנתבעת מחלוקת אין .13

, הנתבעת לטענת. עבודתה בתקופת יצאה שאליהן ההורותהלידה ו תקופות שתי במהלך

 לא הנתבעת, ברם. חלקה את להפקיד סירבה שהתובעת מכיוון זאת עשתה לא היא

 מסרה כי בכלל הוכיחה לא זה ובכלל, חלקה את להפקיד סירבה תהתובע אכן כי הוכיחה

תקנות עבודת נשים ל 5תקנה  לפי מחויבת שהיתה כפי, זה לעניין בכתב הודעה לתובעת

 אמון נתנו כי נציין, לכך בקשר. 2008-ח"תשס(, גמל )מועדים וכללי לתשלומים לקופת

 או מסמכים הגישה לא הנתבעת וכי(, 5' ש 21' עמ) זה בעניין התובעת של בעדותה

 להוראות בהתאם, זה בעניין אליה פנתה שהיא כך על המעידים אמת מזמן התכתבויות

 כנספח צורף) הביטוח סוכן כללי אישור הוגש אמנם. בסירוב ונתקלה, ללבכ או 5תקנה 

 הוא, ניתן הוא שבו התאריך מהו כלל ברור שלא עולה בו מעיון אך(, פרחי לתצהיר

לידה  תקופות לשתי מתייחסת שהתביעה בעוד אחת הורותלידה ו לתקופת רק מתייחס

 לא עצמו שהסוכן מאחר לשהוכ ראייתי משקל לו ליתן מצאנו לא מקרה ובכל, הורותו

 במסמך נתמכה לא משזו, זה בעניין פרחי של עדותה את לקבל מצאנו לא, בדומה. העיד

  .בכלל או, אמת מזמן כלשהו

 

 בפועל ההפקדות על המבוסס, התובעת תחשיב פי על – המגיע לסכום אשר .14

הלידה  ותלתקופ עובר בחודשים התובעת בבעלות שהיו הקופות לשתי הנתבעת שביצעה

 מעט הנמוך, הנתבעת בתחשיב עיון לאחר. ₪ 6,096 בסך לפצותה הנתבעת על, ההורותו

 שהנתבעת אף על, שכרה רכיבי כל את כולל אינו הוא שכן, לקבלו לנכון מצאנו לא, יותר

 לתובעת ששולמו והבונוסים התוספות מלוא כי ההגנה לכתב 24 בסעיף הודתה עצמה

 .המבוטח שכרה חישוב בחשבון הובאו

 

 פיטורים פיצויי הפרשי

 

סעיף  תחולת על חתמה התובעת כי מששוכנעו, להידחות הזה התביעה רכיב דין .15

 לא, והעדויות הראיות ומרח בסיס על כי, נדגיש. 1963-ד"תשכ, חוק פיצויי פיטוריםל 14

 חתימתה אינה, ההגנה לכתב 4 נספח הטופס גבי על, זאת המאשרת שהחתימה השתכנענו

 הראיות לחומר וההפניות הנתבעת טענות את גם בפירוט זה לעניין וראו, התובעת של

 .לסיכומיה 91 עד 83 בסעיפים
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 הקיזוז טענת

 

 לידי השיבה התובעת, גנתהה בכתב קיזוז כטענת שהועלתה, הנתבעת לטענת .16

 ניזוק שהוא תוך, העסקתה לאורך לרשותה שהועמד החברה רכב את הליסינג חברת

 לא הנתבעת, ברם. תיקונו הוצאות בגין שקלים אלפי לשלם מהנתבעת שדרש באופן

 היא התובעת שאכן הוכיחה לא היא, התובעת עם שנחתם הליסינג הסכם את הציגה

 הללו הנזקים מדוע הדעת את מניח הסבר ניתן ולא(, הוכחשווש) הנטענים לנזקים שגרמה

 זה בעניין לתובעת פנתה לא מדוע הסבירה לא הנתבעת, ולבסוף. הביטוח ידי על כוסו לא

 כל נוכח. ההתדיינות במסגרת, קיזוז כטענת רק לראשונה זו טענה והעלתה, אמת בזמן

  . להידחות הקיזוז טענת דין, האמור

 

 לסיכום

 

 :הבאים הסכומים את לתובעת תשלם הנתבעת. בחלקה מתקבלת יעההתב .17

 

 .₪ 40,000 של בסך כדין שלא פיטורים על פיצוי  א.

 

 של  בסך, ההורות בתקופות פנסיוני להסדר הפרשות ביצוע אי על פיצוי ב.

6,096 ₪. 

 

 התובעת עבודת סיום מיום וריבית הצמדה הפרשי יישאו הסכומים שני

(15.11.15.) 

 

 הפרשי בצירוף, ₪ 10,000 בסך משפט הוצאות לתובעת הנתבעת תשלם, כן כמו

 .בפועל התשלום ליום ועד מהיום וריבית הצמדה

 

 יום 30 בתוך וזאת, לירושלים הארצי הדין-לבית זה דין פסק על ערעור להגיש ניתן

 .הדין פסק קבלת ממועד

 

 

 ם. (, בהעדר הצדדי2019מאי  26ניתן היום, כ"א אייר תשע"ט, )
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