
 שלווה פוטנשניק -מיכל ויזמן   31825-12-15סעש )ת"א( 

1 

 

 יפו -בית דין אזורי לעבודה בתל אביב 

 31825-12-15סע"ש  

  
 
  :פניל

 דגית ויסמן  שופטתכב' ה
 אורית הרצוג גב' ,ציבור )עובדים( תנציג

 אבי ענתבי מר ,(מעסיקיםנציג ציבור )

 

 

 מיכל ויזמן תתובעה
 ע"י ב"כ עו"ד לירון מזרחי פיליפסון

 1972 -, תשל"ב חוק הסיוע המשפטימינוי לפי 

- 

 שלווה פוטנשניק תנתבעה
 

 
 חקיקה שאוזכרה: 

 1972-חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב

 (1א')ב()13, א')א(13, )א(9, 9 : סע' 1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד

 9: סע'  1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח

 1965-חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה

 

 
 

 פסק דין
 

 

 ד"עו, הנתבעת של במשרדה( ומנקה מזכירה) יתכלל כעובדת עבדה התובעת .1

 . בהריון בהיותה שפוטרה עד, שנה מחצי למעלה במשך, במקצועה

  ביקשה לא וכי בהיריון שהתובעת ידעה הנתבעת הפיטורים במועד כי חולק אין

 – להלן) 1954 – ד"תשי, חוק עבודת נשיםל )א(9סעיף  לפי כנדרש, לפיטוריה היתר

 (.נשים עבודת חוק

 הפסד, כדין ללא פיטורים בגין לפיצויים שבפנינו התובענה הוגשה זה רקע על

 – להלן) 1988 – ח"תשמ, ויות בעבודהחוק שוויון ההזדמנ לפי ופיצויים השתכרות

 (.השוויון חוק
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 – להלן) 1965 – ה"תשכ חוק איסור לשון הרע מכוח, שכנגד תביעה הגישה הנתבעת

 צדדים בפני כלפיה התובעת של שליליות התבטאויות בגין(, הרע לשון איסור חוק

 .שלישיים

 את לציין יש, הצדדים טענות ולבחינת העובדתי הרקע לתיאור שנפנה טרם .2

 ביקשה לא, ראשית עדות תצהירי הגישה לא אשר, הנתבעת של החריגה התנהלותה

 .מטעמה בכתב סיכומים הגישה לא ואף מטעמה מי להעיד או בהליך להעיד

 מטעם ראשית עדות תצהיר הוא הדין בית בפני שעומד כל זה בשלב, למעשה 

 המתואר את לסתור דבר בה היה שלא) הנגדית חקירתה במסגרת עדותה, התובעת

 .התובעת סיכומי וכן( בתצהירה

 עובדתי רקע .3

 במשרה, 24.10.15 יום ועד 1.4.15 מיום החל, הנתבעת אצל עבדה התובעת .א

 . חלקית

 נוסף עבודה במקום בניקיון עבדה התובעת, הנתבעת אצל לעבודתה במקביל

 בידיעת(, הנוסף המעסיק - להלן", מ"בע החזקה שירותי רינפלדג יוסי)"

 (.2/16 ועד 7/15 מחודש החל, הנוסף מהמעסיק שכר תלושי הוצגו) הנתבעת

 צורפו השכר תלושי) ₪ 3,450 על עמד הנתבעת אצל התובעת של שכרה .ב

 (. התובעת לתצהיר' ב כנספח

 אם, בהיריון שהיא לנתבעת הודיעה התובעת מתי בשאלה חלוקים הצדדים .ג

 .בהיריון שהתובעת ידעה הנתבעת, הפיטורים שבמועד חולק אין כי

 .אוגוסט חודש בסוף לנתבעת הודיעה היא, התובעת לטענת

 ההריון על ידעה היא אך, הריונה על הודיעה לא התובעת, הנתבעת לטענת

 זו כי שבמשרדה התובעת במחשב שראתה מאחר, התובעת הודעת לפי רב זמן

- 1 שורות 22.11.16 מיום לפרוטוקול 2 עמוד) זכויותה על מידע ברשת שהחיפ

 (.ההגנה לכתב 19 סעיף, 3

 ביום להתקיים היה אמור אשר לשימוע הזמנה קיבלה התובעת 8.10.15 ביום .ד

12.10.15 . 

 :כדלקמן הסיבות נרשמו(, התובעת לתצהיר' ד נספח) לשימוע בהזמנה 

 .במשרד מעבודתך ךמתמש רצון שביעות חוסר .א"  

 לתפקיד מקצועי התאמה חוסר .ב  
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 לאחר גם, עבודתך את לשפר יכולת או/ו מוטיבציה העדר .ג
 ."איתך שנעשו התראה שיחות מספר

(, התובעת לסיכומי' ה', ד נספחים)  מחלה בחופשת שהתה שהתובעת מאחר .ה

 צהירלת' י כנספח צורף השימוע פרוטוקול) 21.10.15 ביום התקיים השימוע

 (.התובעת

 של העסקתה סיום נשקל שבגינן הבאות הסיבות צוינו השימוע בפרוטוקול 

 :התובעת

 .במשרד מעבודתך מתמשך שביעות חוסר .1"  

 .מקצועית התאמה חוסר .2  

 .לעבודה איחורים .3  

 ולא בריונית התנהגות לשימוע לזמן הכוונה על שנודע לאחר .4
 .ראויה

 מספר לאחר גם עבודתך את לשפר תויכול מוטיבציה העדר .5
 .שיחות

 בעניינים התעסקות, פייסבוק – לעבודה מחוייבת לא .6
 .מעמדתה רבות פעמים יוצאת, אישיים

 וניסו בבקשותיך התחשבו העסקתך תקופת אורך לכל - 
 .שאפשר כמה עימך להיטיב

 ."המשרד בניקיון חלקה את ביצעה לא .7

 

 במהלך הנתבעת ובין בינה דברים ילופיח וכן לדברים התובעת של תגובתה 

 שצורפו עמודים מארבעה למעלה פני על יד בכתב נרשמו השימוע שיחת

 .ממנו חלק והם השימוע לפרוטוקול

 שתפקדה חושבת היא וכי בהעסקתה להמשיך מעוניינת שהיא ציינה התובעת

 בגלל עצמי על לוקחת – שאיחרתי מודה)" שאיחרה הודתה התובעת. מצוין

 ."(.בזמן להגיע התחלתי לאחרונה. בוסיםאוטו

 משימות לגבי הנתבעת ובין התובעת בין דברים חילופי גם כולל הרישום

 ניקיון, תיוק, לקוחות אלפון עדכון) ביצעה ולא לבצע התבקשה שהתובעת

 (.עבודה בנושא להערות חצופות תגובות, המשרד

. מנוחות מי על והלתנה לא השתיים בין היחסים כי להבין ניתן השיטין מבין

 ולא בחוצפה דיברתי לא מעולם: "לפיהם התובעת מדברי נלמד הדבר

 ".הטון את הרמתי אם גם קיללתי
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 לתצהיר' ו נספח) מסרון לתובעת שלחה הנתבעת, 24.10.15, שבת ביום .ו

 :עבודתה סיום על לה הודיעה בו(, התובעת

 שלום מיכל"

 ארוכות ששקלתי אחרול האחרון ברביעי לך שנערך לשימוע בהמשך
 .העסקתך את לסיים מבקשת אני כי להודיעך הריני, דברייך את

 .כחוק זכאית את להם התשלומים כל לך ישולמו כי לציין למותר

 לעבודת הממונה מן להיתר בכפוף לתוקף ייכנסו פיטורייך כי, יודגש
 "(.הממונה: "להלן) נשים

 במספר כלפיי להתבטא בחרת בו והאופן שנוצר האמון חוסר לאור
 ובמהלך לך שנערך לשימוע עובר למשרד שנגרמו והנזקים הזדמנויות

 להחלטת עד, למשרד תגיעי לא כי מורה אני עבודתך תקופת כל
 העבודה יחסי סיום מועד את תקבע גם אשר) בעניינך הממונה

 (.האחרון שכרך ישולם בהתאם ואשר המדוייק

 ."בעניינך הממונה להחלטת בהתאם יצא רשמי העסקה סיום מכתב

 התובעת. חוק עבודת נשיםל 9סעיף  לפי, התובעת לפיטורי היתר ניתן לא .ז

 הסדרה במנהל, והמרכז א"ת אזור ממונה, עבודה מפקח החלטת הציגה

חוק  בנושא החקירה בתיק לפיה, 30.11.2016 מיום, הכלכלה במשרד ואכיפה

 בלא עובדת פיטורי בגין כספי עיצום הנתבעת על הוטל, 9סעיף , עבודת נשים

 (. התובעת לתצהיר' ז נספח) היתר

 (.התובעת לסיכומי כנספח צורף לידה אישור) 24.3.2016 ביום ילדה ובעתהת .ח

, הנוסף המעסיק אצל לעבוד המשיכה התובעת, מהנתבעת פיטוריה לאחר .ט

 שהוצגו השכר תלושי לפי. לכן קודם שעבדה מזה יותר גבוה משרה בהיקף

 פברואר לחודש ועד 2015 דצמבר מחודש  החל(, התובעת לתצהיר' ח נספח)

 . ₪ 5,804 בסך חודשי שכר השתכרה היא 2016

 18 עמוד) הלידה לאחר הנוסף המעסיק אצל לעבוד שבה לא התובעת

 (.16- 6 שורות 5.8.18 מיום לפרוטוקול

 השתכרותה יסוד על, לאומי לביטוח מהמוסד לידה דמי קיבלה התובעת .י

 (.15 שורה, 15 עמוד) ללידה עובר בפועל

  ההליך .3

 בבית הדיונים במהלך שנטענו הנתבעת וטענות הגנה כתב למעט, לעיל שתואר כפי

 יש, זה רקע על. בכתב סיכומים לא וגם הנתבעת מטעם ראיות בפנינו אין, הדין

 ובעיקר, התובעת מצד הטענות בכתבי לשינויים שהסכימה כמי הנתבעת את לראות
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 ובין עההתבי בכתב המפורטים התביעה ועילות התביעה סכום שבין לפער הכוונה

 .ובסיכומיה התובעת מטעם ראשית עדות שבתצהיר הפירוט

, ₪ 116,650 על הועמד התביעה סכום, התביעה שבכתב שבעוד, להבהיר יש זה בעניין

 180,599 על הועמד התביעה סכום, התובעת ובסיכומי שלה ראשית עדות בתצהיר

 דמי) ביעההת בכתב נזכר שלא תביעה רכיב צוין התובעת בתצהיר, בנוסף. ח"ש

 בכתב כי לציין יש לכך מעבר(. הנתבעת התנהגות בשל קיבלה לא שהתובעת אבטלה

 בטענה הסתפקה אלא, כדבעי התביעה רכיבי כל את פירטה לא התובעת התביעה

( ג)26 סעיף) ההליך בהמשך יוגש הסוציאליות הזכויות של כספי חישוב לפיה כללית

 (.הלתצהיר' ט בנספח הובא זה(. התביעה לכתב

 והכרעה דיון

 מעל הנתבעת אצל עבדה התובעת, במחלוקת שנויות שאינן העובדות פי שעל מאחר .4

 9סעיף  לפי היתר לפיטורים שניתן מבלי, בהיריון בהיותה ופוטרה חודשים ששה

 . לדין מנוגדים התובעת של שפיטוריה הרי, חוק עבודת נשיםל

 :נקבע, חוק עבודת נשיםל )א(9בסעיף 
 
 יתרבה אלא לידה לחופשת יצאה בטרם בהיריון שהיא עובדת מעביד יפטר לא"

, הם הפיטורים אם כאמור פיטורים השר יתיר ולא והרווחה העבודה שר מאת
 על והן קבועה עובדת על הן יחולו זה קטן סעיף הוראות; להיריון בקשר, לדעתו
 באותו או מעביד אותו אצל עבדה שהעובדת ובלבד זמנית או ארעית עובדת
 ".לפחות חודשים ששה עבודה מקום

 בטלים מגן לחוק בניגוד פיטורים"ש נפסק כבר. מגן חוק הוא חוק עבודת נשים

 ע"פד, ארלוביץ וייס - לביטוח סוכנות קופל אבנר  3- 8/מח( ארצי) ע"דב) "מעיקרם

 אם לשאלה רלוונטיות אין, ניתן לא וממילא היתר התבקש משלא((. 1988) 59, 57 כ

 פוטרה אם. ההריון עצם על ידע המעביד אם או בהריון קשורים היו הפיטורים

ע"ע )ארצי( ) בטלים שהפיטורים היא פסוקה הלכה – היתר ללא בהריון העובדת

 אופיר  307/99ע"ע )ארצי( ; 7.9.10, עיסא – מ"בע השרון נאות סיעודי מרכז 593/08

, רוזנבלום– אלול  3- 80/נו ע"דב(; 2002) 170 לח ע"פד, חייט-גולדנברג - מ"בע טורס

 ((. 1996) 95, 86 ל ע"פד

 מחתימה התחמקה שהתובעת מאחר לפיטורים היתר ניתן לא כאילו הנתבעת טענת .8

 . קבלהל ואין היא טענה לאו, לפיטורים הבקשה על

 יצרה שהיא עולה מהם 5.11.2015 מיום מסרונים הציגה התובעת, עובדתית מבחינה

 לתצהיר 2א נספח) המסמכים קבלת בנושא לפעול וביקשה הנתבעת עם קשר

 (. התובעת

 היה ניתן כן על. בשימוע נכחה שאף כ"ב ידי על מיוצגת הייתה התובעת, בנוסף

 .באמצעותה הבקשה את להעביר
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 מותנית אינה והיא המעסיק על מוטלת היתר לבקש החובה, הדין לפי - ועוד זאת

, כלשהם מסמכים על בחתימתה או להיתר הבקשה להגשת העובדת של באישור

 היתר לקבלת בקשות הגשת לנוהל 4.6 בסעיף גם זה לעניין' ר. בבקשה לדיון כתנאי

 או לקבל מהעובדת בסירוב נתקל מעסיק בו למצב גם התייחסות בו, לפיטורים

 .(:ו.ד - הוספה תחתון בקו ההדגשה) בקשתו על לחתום

  

 הגשת טרם, נספחיה על היתר לקבלת מבקשתו העתק ת/לעובד ימסור המעסיק"
 ת/העובד בידי חתום אישור המעסיק ימציא, הבקשה הגשת עם. להיתר הבקשה

 את לקבל ת/העובד ה/סירב. נספחיה על המעסיק בקשת את ה/קיבל כי המעיד
 המעסיק יצרף, הבקשה מסמכי את ה/קיבל כי להצהיר או מהמעסיק מכיםהמס

 ."רשום בדואר ת/העובד אל המסמכים שלח כי המעיד אישור
 

 בקשות הגשת נוהל" החברתיים והשירותים הרווחה העבודה משרד מאתר הציטוט)

חוק עבודת  מכח בהכנסה לפגיעה/משרה בהיקף לפגיעה/לפיטורים היתר לקבלת

  נשים

employment.molsa.gov.il/legislation/procedures/procedures/womendismi

ssal.pdf .) 

 בניגוד התובעת את פיטרה עת כדין שלא פעלה הנתבעת כי, עולה לעיל האמור מכל

 חוק על הממונה של היתר( ניתן לא וממילא) שהתבקש מבלי, נשים חוק עבודתל

 . נשים עבודת

 :תבעה היא אותם הבאים הסעדים את בסיכומיה מנתה התובעת .9

 המפורט לחישוב בהתאם, המוגנת התקופה לתום עד סוציאליות זכויות .א

 (1א')ב()13סעיף  לפי מוגדלים פיצויים וללא( ₪ 63,391) לתצהירה' ט בנספח

 ;חוק עבודת נשיםל

 ;חוק עבודת נשים לפי ממוני בלתי נזק בגין פיצויים ₪ 50,000 .ב 

 ;השוויון חוק מכח פיצויים ₪ 50,000 .ג

 .חודשים 6 במשך אבטלה דמי קבלת אי בגין ₪ 17,208 .ד

 הסעדים רלוונטיים, חוק עבודת נשים לפי התובעת בזכויות הדיון במסגרת

 '.ב –' א ק"בס המפורטים

 ולמעט התובעת בחישובי עיינו, המוגנת התקופה תום עד הסוציאליות הזכויות לעניין .10

 בחישובי שצוין כפי ולא בתלושים למפורט בהתאם - השכר גובה) הערות שתי

  ולא עבודה חודשי 18 לאחר הוא המוגנת התקופה תום לפיה שניה והערה, התובעת

 .שנתבע בסכום להתערב סיבה מצאנו לא(, חודשים 19

 :הבאים הסכומים התובעת לזכות נפסקים, בהתאם

http://www.nevo.co.il/law/74249
http://www.nevo.co.il/law/74249
http://www.nevo.co.il/law/74249
http://www.nevo.co.il/law/74249/13a.b.1
http://www.nevo.co.il/law/74249
http://www.nevo.co.il/law/74249
http://www.nevo.co.il/law/74249
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 הפרשי בצירוף(, שנים 1.5 כפול ₪ 3,450) ₪ 5,175 בסך פיטורים יצוייפ .א

 ;בפועל התשלום ועד 1.10.16 מיום כחוק וריבית הצמדה

 12 היינו, עבודה חודשי ששה לאחר זכאות) ₪ 2,484 בסך לגמל הפרשות .ב

 מאמצע כחוק וריבית הצמדה הפרשי בצירוף( מהשכר 6% בשיעור, חודשים

 ;בפועל התשלום ועד( 1.4.16) התקופה

 וריבית הצמדה הפרשי בצירוף( חודשים 12 בגין) ₪ 41,400 בסך עבודה שכר .ג

 ;בפועל התשלום ועד( 1.4.16) התקופה מאמצע כחוק

 מיום כחוק וריבית הצמדה הפרשי בצירוף ₪ 2,457 בסך הבראה פדיון .ד

 ;בפועל התשלום ועד 1.10.16

 1.10.16 מיום כחוק וריבית הצמדה שיהפר בצירוף ₪ 820 בסך חופשה פדיון .ה

 .בפועל התשלום ועד

 אמנם. חוק עבודת נשיםל (1א')ב()13סעיף  לפי פיצויים גם בנוסף תבעה התובעת .11

 עבודה לשכר זכאית התובעת לפיה  לעיל הקביעה לאור אך, כומת לא זה תביעה רכיב

 150%-מ יפחת לא שסכומם פיצויים)" החוק הוראות שלפי הרי, ₪ 41,400 בסך

 בנקל הסכום את לקבוע ניתן"(, המזכה התקופה במהלך להם מגיע שהיה מהשכר

 1.10.16 מיום כחוק וריבית הצמדה הפרשי ישא זה סכום. ₪ 62,100 על עומד והוא

 .בפועל התשלום ועד

 או שנתבעו הסכומים גובה בנושא דבר טענה לא שהנתבעת מאחר כי להדגיש יש 

 בשיקולים לדון המקרה זהו כי מצאנו לא, ובתצהירה התובעת בסיכומי שפורטו

 הארצי הדין בית בפסיקת כמפורט) התובעת לזכות הנפסק הפיצוי להפחתת שונים

 - מ"בע והשקעות שינים רפואת שירותי עמר בן אריאל' פרופ 25/09ע"ע )ארצי( ב

 (.28.12.10, פלדמן

. ₪ 50,000 בסך, ממוני בלתי נזק בגין פיצויים נתבעו, לעיל שנפסקו לסעדים בנוסף .12

 נזק נגרם לא אם אף פיצויים לפסוק" מוסמך הדין בית כי נקבע לחוק א')א(13בסעיף 

 ".העניין בנסיבות לו שייראה בשיעור, ממון של

 לעבוד המשיכה היא, התובעת פיטורי לאחר, בנוסף. כספי עיצום הוטל הנתבעת כנגד 

 בסעיפים בחשבון נלקח לא זה ונתון) נזקה להפחתת שפעלה כך, הנוסף המעסיק אצל

 חריגות אישיות נסיבות על הצביעה לא התובעת וכאשר אלה בנסיבות(. יםהקודמ

 בעניין לנפסק שבהתאם הרי, שנתבע בסכום ממוני בלתי פיצוי פסיקת המצדיקות

 בסך זה ברכיב פיצויים לתובעת לשלם הנתבעת שעל נקבע, לעיל שהוזכר פלדמן

5,000 ₪ . 

 .השוויון חוק לפי לפיצויים בתביעה לדון נעבור הבאים בסעיפים .13

http://www.nevo.co.il/law/74249/13a.b.1
http://www.nevo.co.il/law/74249
http://www.nevo.co.il/case/25379733
http://www.nevo.co.il/law/74249/13a.a
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 חומרת לאור" לפיהם, כלליים בטיעונים בסיכומיה הסתפקה התובעת זה בנושא 

" השוויון חוק לפי פיצויים גם התובעת לזכות לפסוק יש, הנתבעת של התנהלותה

 (.התובעת לסיכומי 50 עד 44 בסעיפים בכללותו הטיעון' ור לסיכומים 49 סעיף)

 בין קשר להוכיח נדרש לא שם, חוק עבודת נשים לפי בפיצויים מהדיון בשונה .14

 שפיטורי להראות נדרש, השוויון עקרון בהפרת שבדיון הרי, ההיריון ובין הפיטורים

 .להיריון קשורים היו התובעת

  - נקבע, ההוכחה נטל שעניינו, השוויון לחוק 9בסעיף 

, 2 סעיף הוראות הפרת בשל עובד של או עבודה דורש של בתובענה (א")
 2 סעיף להוראות בניגוד שלא פעל כי המעביד על ההוכחה חובת תהא

- 

... 

 בהתנהגותו היתה שלא העובד הוכיח אם - מהעבודה פיטורים לענין
 ."לפיטוריו סיבה במעשיו או

 אין ולכן, ההפליה טענת בהוכחת לקושי דעתו את נתן המחוקק" כי נקבע זה בהקשר

 על כי נקבע אלא, ההפליה טענת את פוזיטיבית להוכיח העובד על חובה מטיל הוא

, מעשיו או התנהגותו פי על לפיטוריו ברורה עילה קיימת היתה לא כי להוכיח העובד

 ראשית להביא העובד על, ניהראשו בשלב. המעביד כתפי על הנטל עובר מכן ולאחר

. פ.ד.מ - מורי 627/06ע"ע )ארצי( (." )495' בעמ - פלוטקין דין פסק ראו) בלבד ראיה

 ((. 16.3.08, )מ"בע ילו

 ראשית הביאה התובעת אם לבחון שיש היא הדבר משמעות, התובעת של בעניינה  

 . לפיטוריה סיבה בהתנהגותה או במעשיה היה אשל לכך ראיה

 איכות לגבי הנתבעת טענות את הכחישה התובעת, הנגדית חקירתה במסגרת אמנם .15

 לכל. אמת בזמן הדברים היו כך לא כי עולה השימוע פרוטוקול מקריאת אך, עבודתה

 עבדה התובעת בהם החודשים ששת במשך לפיה למסקנה להגיע ניתן הפחות

 כך. התובעת של עבודתה אופי לגבי מחלוקות ביניהן היו, הנתבעת של במשרדה

 בתחבורה האשם את ותלתה) לעבודה איחרה שהיא בשימוע הודתה התובעת, למשל

 שלא הנתבעת את האשימה) המשרד את ניקתה שלא במובלע אישרה כן(. הציבורית

, הנתבעת על קולה את שהרימה במובלע אישרה גם התובעת(. ניקיון מוצרי רכשה

 .עבודה במקום מקובל בשיח מדובר שאין וברי

 : השימוע לפרוטוקול 2 בעמוד' ר

 לאחרונה. אוטובוסים בגלל עצמי על לוקחת שאיחרתי מודה – איחורים בעניין"
 ."בזמן להגיע התחלתי

 :השימוע לפרוטוקול 4 בעמוד

http://www.nevo.co.il/law/74249
http://www.nevo.co.il/law/5016/9
http://www.nevo.co.il/case/26337
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 "הטון את הרמתי אם גם קיללתי ולא בחוצפה דיברתי לא מעולם: מיכל" 

 כל את מילאה שלא, בשימוע הנתבעת לטענות התובעת מתשובות להסיק ניתן, בנוסף

 (: השימוע לפרוטוקול 2 מעמוד החל' ר) עליה שהוטלו המשימות

 ...עשתה לא ומיכל לקוחות טלפון שתעדכן רוצה שהיא פירטה שלווה"

  ראלית לא שהמשימה ביקשה ששלווה כפי שהמשימה טוענת מיכל

 ".יאליתר הבקשה: שלווה

 לאחר, 2015 אוגוסט חודש מתום החל(, לתצהירה 8 סעיף) התובעת גרסת פי על .16

 גם טענה התובעת כך. כלפיה היחס השתנה, בהיריון שהיא לנתבעת שהודיעה

 .בשימוע

 סעיף' ר) עקבית היתה לא ההיריון על לה נודע שבו המועד לגבי הנתבעת של גרסתה 

 וברי מאי או אפריל בחודש עוד ההיריון על עהיד הנתבעת לפיו, ההגנה לכתב 19

 יכלה שלא כך, 2016 מרץ בסוף ילדה שהתובעת מאחר נכונים אינם שהמועדים

 מיום בדיון דבריה את זאת לעומת' ר. לכן קודם שנה מאי או באפריל בהיריון להיות

 על הודיעה לא שהתובעת טענתי גם אני" – 1 שורה לפרוטוקול 2 עמוד) 5.3.18

 לפטר ושבאנו הודיעה לא היא, מתקדם מאוד בשלב ידעתי אני מתקנת אני...  וןההרי

 או השימוע לפני היה זה אם. בהריון היא כי לפטרה נוכל שלא אמרה היא אותה

  ."((.זוכרת לא אני אחרי

 שהיא בכך בהתחשב הרי, לאירועים התובעת גרסת את נקבל אם גם, מקום מכל 

 ובין ההיריון על ההודעה בין כחודשיים חלוף, השנ כחצי רק הנתבעת אצל עבדה

 . השניים בין הקשר לגבי ספק מעוררים, הפיטורים על ההחלטה

. ש.א.ר - זהב-הר 14-09-26535ע"ע )ארצי( ב הנפסק' ר זה בנושא

 :(06.06.2016, מ"בע( אלקטרואופטיקה)

 היא הפיטורים הודעת לבין הריונה על העובדת הודעת בין ניםזמ סמיכות" 
 המעסיק אל הנטל את להעביר כדי לבדה בה אין אך, משמעותית נסיבתית ראייה
 ראיה להקים כדי בו יהיה מסויימות ובנסיבות יכול כי אם, האמור 9 סעיף במובן

 ." סיבתי קשר של לקיומו לכאורה

 

 בין חודשיים של ולפער( חודשים 6) כולה העבודה לתקופת לב בשים, שבפנינו בעניין

, השניים בין נתק יוצר הזמנים פער, הפיטורים הודעת ובין ההיריון על הידיעה

 . ל"הנ הקשר הוכחת לשם נוספת ראיה ונדרשת

 הנתבעת לפיה, התובעת לטענת בתגובה, השימוע בפרוטוקול כי מעינינו נעלם לא .17

 ביום שלווה": השיבה שהנתבעת נרשם, היריוןה על שידעה מרגע לפטרה רצתה

http://www.nevo.co.il/case/18022845
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 זה ברישום שיש סבורים איננו". אותה לפטר רציתי שבהריון לי הודיעה שמיכל

, לעיל שפורטו הסיבות משום הן זאת. ההיריון בשל היו שהפיטורים כך על להצביע

 לא עצמה שהתובעת משום והן התובעת של עבודתה איכות בנושא המחלוקת לגבי

 . בגרסתה התומכת ראיה כאל אליו התייחסה ולא זה ישוםלר הפנתה

. ההיריון בשל פוטרה שהתובעת הוכח לא, השוויון חוק בנושא, לעיל האמור לסיכום .18

 .נדחית השוויון חוק לפי לפיצויים התביעה כן על

 אם ברור לא שכלל מאחר, נדחית אבטלה דמי קבלת אי בגין לפיצויים התביעה .19

 פי על, ממילא(. הוגשה אם) התביעה בגורל עלה ומה לקבלתם תביעה הגישה התובעת

 עליו, אבטלה לדמי זכאותו בעניין תביעה העובד בידי יש אם, הפסוקה ההלכה

 חניונים חן רם – סווירי 300321/98ע"ע )ארצי( ) לאומי ביטוחל למוסד להפנותה

 (.23.6.2002,  מ"בע

 תיארה הנתבעת, מלכתחילה. ועיקר כלל הוכחה שלא מאחר, נדחית שכנגד התביעה .20

ע"ע ב לנפסק השוו) לתובעת המיוחסות האמירות את מספק ובלתי עמום באופן

 הנתבעת על(. 6.9.131, אסולין – מ"בע גרופ. י'ג.פי.אס.די 13-02-7192)ארצי( 

 הנתבעת, כאמור". הרע לשון" המהווה פרסום כדין עולים התובעת דברי כי להוכיח

 בתמיכה מצידה ראיה כל אין ולמעשה מטעמה ראשית עדות תצהירי הגישה לא

 של טענותיה וגם שכנגד התביעה בכתב המפורט הטיעון, לכך מעבר. שכנגד לתביעה

 ולו הובאה ולא בעלמא נטענו, כלליים היו מ"הקד ובדיוני ההוכחות בישיבת הנתבעת

 . בהן לתמיכה ראיה ראשית

 
 . נדחית זה ברכיב התביעה הנתבעת של הדיונית להתנהלותה ובהתאם, אלה בנסיבות 

 הסכומים את לתובעת לשלם הנתבעת ועל בעיקרה מתקבלת התביעה – דבר סוף .21

 :הבאים

 מיום כחוק וריבית הצמדה הפרשי וףבציר, ח"ש 5,175 בסך פיטורים פיצויי .א

 ;בפועל התשלום ועד 1.10.16

 מאמצע כחוק וריבית הצמדה הפרשי בצירוף ₪ 2,484 בסך לגמל הפרשות .ב

 ;בפועל התשלום ועד( 1.4.16) התקופה

 מאמצע כחוק וריבית הצמדה הפרשי בצירוף ₪ 41,400 בסך עבודה שכר .ג

 ;בפועל התשלום ועד( 1.4.16) התקופה

 מיום כחוק וריבית הצמדה הפרשי בצירוף ₪ 2,457 בסך הבראה פדיון .ד

 ;בפועל התשלום ועד 1.10.16

http://www.nevo.co.il/case/32853
http://www.nevo.co.il/case/5665448
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 1.10.16 מיום כחוק וריבית הצמדה הפרשי בצירוף ₪ 820 בסך חופשה פדיון .ה

 .בפועל התשלום ועד

 בצירוף, ₪ 62,100 בסך, חוק עבודת נשיםל (1)א')ב(13סעיף  לפי פיצויים .ו

 .בפועל התשלום ועד 1.10.16 מיום כחוק וריבית הצמדה הפרשי

 הפרשי בצירוף, ₪ 5,000 בסך חוק עבודת נשיםל א')א(13סעיף  לפי פיצויים .ז

 .בפועל התשלום ועד 1.10.16 מיום כחוק וריבית הצמדה

, חוק הסיוע המשפטי לפי מינוי פי על מיוצגת שהתובעת בכך בהתחשב .ח

 לא שאם ₪ 3,000 בסך התובעת ותבהוצא תשא הנתבעת, 1972 - ב"תשל

 התשלום עד כחוק וריבית הצמדה הפרשי ישאו, ימים 30 בתוך ישולמו

 . בפועל

 

 

 (, בהעדר הצדדים ויישלח אליהם. 2019מאי  05ניתן היום, ל' ניסן תשע"ט, )

 

 
 

 

       
 

  
 

 

 אורית הרצוג,
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 דגית ויסמן, שופטת 
 

 אבי ענתבי,  
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51293715129371 
5467831354678313 

סוח ועריכה סח מסמך זה כפוף לשינויי ני  נו
 

 הקש כאן –בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 
 

 /-54678313דגית ויסמן 
 סמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכהנוסח מ
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