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 פסק די

  4 

 5, כדי� שלא פוטרה התובעת הא� והיא אחת מרכזית שאלה מתעוררת זו בתובענה  .1

 6 להל�( 1954 � ד"תשי, נשי� עבודת חוק להוראות בניגוד וזאת, פוריות טיפולי במהל�

 7 חוק – להל�( 1988 � ח"תשמ, בעבודה ההזדמנויות שוויו� ולחוק) נשי� עבודת חוק –

 8 ). השוויו�

 9  עובדתי רקע  .2

 10 וביבוא יאכטות ומכירת אחזקה, בניהול העוסקת חברה היא 1' מס הנתבעת  .א

 11 בעלי ה� 4�2' מס הנתבעי�). הנתבעת או החברה – להל�( ימי ציוד של ושיווק

 12  . ומנהליה הנתבעת

 13 ועד 10.7.05 מיו� ,אדמיניסטרטיבית כמנהלת התובעת את העסיקה הנתבעת  .ב

 14  ).התובעת לתצהיר' א כנספח צורפו עבודה חוזי( 8.8.13 ליו�

 15 ח, ד"עו. עבודה דיני בתחו� העוסקת, ח, טלי ד"עו של אחותה היא הנתבעת  .ג

 16 היא, התובעת עדות פי על. לנתבעת משפטי ייעו, שירותי לעת מעת סיפקה

 17, שוט- באופ� בה ונועצה, עבודתה ביצוע לצור� רשמי בלתי באופ� בה נעזרה

 18  .באחריותה שהיו, ושכר אד� כח מיבתחו הקשורות בסוגיות
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 1 להל�( זינגר איתי  מר, 3' מס לנתבע ל"דוא הודעת התובעת שלחה 7.7.13 ביו�  .ד

 2 – להל�( קליימ� רועי מר, 2 מס לנתבע ג� נשלח זו מהודעה ועותק), זינגר –

 3 10.7.13 ביו� חופשה יו� לנצל כוונתה על הודיעה התובעת זו בהודעה). קליימ�

 4 לתצהיר' ג נספח" (רפואיות בדיקות של טובות שעות כמה לי יש"ש הטע� מ�

 5  ). התובעת

 6 �וכותרתה למחרת שנקבעה לפגישה זימו� קיבלה התובעת, יו� אותו בהמש�  .ה

 7 מהות את לברר וביקשה לזינגר פנתה התובעת". השותפי� ע� פגישה"

 8 להיער� צור� יש א� כששאלה". עבודה ענייני"ב מדובר כי ונענתה, הפגישה

 9  .בשלילה זינגר לה השיב, הפגישה לאותה

 10, בפועל. החברה מנהלי שלושתובי�  התובעת בי� פגישה התקיימה 8.7.13 ביו�  .ו

 11 בשל מעבודתה תפוטר שהיא לתובעת נמסר בה שימוע ישיבת היתה הפגישה

 12 שירותי�( חשבונות בהנהלת עוסקת שאינה שמאחר תבעולת נמסר. צמצומי�

 13 תשכור החברה, התייעלות שלצור� הוחלט), חיצוני ממשרד קיבלה שהחברה

 14  . חשבונות בהנהלת ג� תעסוק אשר, התובעת במקו� עובדת

 15 יצאו החברה ומנהלי החברה ממשרדי בוכיה יצאה התובעת הפגישה לאחר  

 16 שבכוונתה בפניה� וציינה בכתה, למשרד מחו, ישבה התובעת. אחריה

 17 תפגע א- והיא ישתבשו תוכניותיה הפיטורי� עקב וכי פוריות טיפולי להתחיל

 18. בחברה לה המשול� לזה זהה ובשכר בהיריו� עבודה למצוא תתקשה � כלכלית

 19 פיצויי תקבל כי, כלכלית תפגע לא שהיא לתובעת הבהירו החברה בעלי

 20  .אבטלה לדמי זכאית תהא וכ� פיטורי�

 21 לתצהיר 1'ו נספח( 10.7.13 מיו� השימוע ישיבת של כתוב סיכו� ער� זינגר  .ז

 22 חשבונות הנהלת בתחו� הכשרה נעדרת שהתובעת נרש� זה במסמ�). התובעת

 23 טעויות התגלו וכ�, איטית עבודה( זה בתחו� בחסר לקתה עבודתה וכי

 24  .   לפטרה נאלצת החברה כ� על). בעבודתה

 25 בהודעת), התובעת לתצהיר 2'ו נספח( 14.7.13 ביו� זה למסמ� הגיבה התובעת  .ח

 26  . ארוכה ל"דוא

 27 מתפקודה רצו� שביעות חוסר שהיה הכחישה היא, התובעת תגובת במסגרת

 28 טענה התובעת. אחריותה במסגרת היה לא חשבונות הנהלת שתחו� והבהירה

 29, תפקודה בשל אינה לפיטוריה האמיתית שהסיבה וטענה במסירות שעבדה

 30 האישיי� חיי להמש� הקשורי�, אישיי� משיקולי� הנובעת סיבה" אלא
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 1 במפורש זאת העליתי וא- הזה הספציפי בעיתוי בכדי ולא) משפחתיי�(

 2 סיכו� במסגרת זאת לציי� שלא מכוו� באופ� בחרת� א�, הפגישה במסגרת

 3  ."לי ששלחת� הפגישה

 4 א�, אחר בתפקיד לשלבה אפשרות לבחו� לנתבעי� שהציעה הוסיפה התובעת

 5 בעלת, חדשה לעובדת זקוקי� ה� כשלטענת�, יד� על נדחתה זו הצעה

 6, הפגישה מתוכ� הופתעה שלא, התובעת הוסיפה עוד. חשבונאית הכשרה

 7 לכ� לב ובשי� פוריות טיפולי לעבור בכוונותיה קליימ� את ששיתפה מאחר

 8 לצור�, לחופשה יציאה בדבר הודעתה לאחר מיד היה לפגישה שהזימו�

 9  .רפואיות בדיקות

 10 כי ציינת�, "פוריות טיפולי לעבור צפויה שהיא שציינה לאחר, התובעת לטענת

 11 שתמצאו עד זמ� לקחת ויכול היות להרגע מהרגע להיות צריכה לא עזיבתי

 12 כפי המדוייקי� הזמני� ומסגרות המוקדמת ההודעה תקופת הגדרת. מחליפה

 13  ". הפגישה בזמ� לי נאמרו לא במייל שציינת�

 14  .כלכלי נזק לה מסבי� פיטוריה כי ציינה התובעת

 15 זכאית שהיא ציינה התובעת, חוק פי על לתובעת המגיעי� לסכומי� אשר

 16  . הפנסיה בקר� לזכותה שנצברו לסכומי� רק ולא, מלאי� פיטורי� לפיצויי

 17, חמישי יו� שהיה, 11.7.13 ביו�, השימוע ישיבת סיכו� משלוח למחרת יו�  .ט

 18 שהיה אישור צור- אליה, ל"דוא הודעת לנתבעי� שלחה התובעת, 21:50 בשעה

 19: היה ההודעה נושא). 1/ת( איכילוב � אביב תל הרפואי במרכז חו, במרפאת

 20  : הבאי� הדברי� את התובעת כתבה ובהודעה" מאור � פוריות טיפולי אישור"

  21 

 22 איכילוב החולי� בבית פוריות בטיפול הייתי, לכ� ידוע שכבר כפי. הי"

 23  .10/7/13 ה רביעי ביו�

 24  אישור מצור-

 25  "נעי� סופש

  26 

 27 16.7.13 וביו� השימוע ישיבת לסיכו� התובעת הגיבה 14.7.13 ביו�, כאמור  .י

 28  :.)ו.ד – במקור ההדגשה; זינגר לתצהיר 2 נספח( כ� לתובעת זינגר השיב

 29  ,מאורי היי"  

 30  . בחופשה הייתי ל� כידוע אבל בתשובה העיכוב על מצטער  
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 1 שאת ומהתוכ� הכתיבה מסגנו�, מטה שרשמת הדברי� מרוח רואה אני  

 2, לנו ג� כמו ל� עצוב אירוע שזהו לנו וברור מופתעת לא אבל מאוכזבת

 3 מחו, המדרכה על רשמי הלא ובהמש� בשימוע ל� שאמרנו כמו בדיוק

 4  . אות� לעודד שניסינו למשרד

 5 למצוא חייבי� אנחנו, ורהרב מאוד ורהצב בפגישה שאמרנו כפי  

 6 ניהול, חשבונות להנהלת מקצועי ותרי מענה ית�/ שתית� וא/משהיא

 7 שאת השכר ברמת לצערנו. וספקי� הבנקי� מול ועבודה תזרי�

 8 רשא בחברה אחר תפקיד ל� למצוא באפשרותנו אי� כיו� מרוויחה

 9 שו$ אי שלנו בהחלטה. כיו� בה נמצאת שאת כפי שכר דרגת מצדיק

 10 עובדה וזאת להיריו להיכנס לנסות של' המבורכת להחלטה קשר

 11 כלל ידענו לא לכ� ואי לנו אמרת לא מטה לאמור בניגוד. מוחלטת

 12 קבוע בנזוג ל� שאי� ובפרט, להיריו� להיכנס מנסה או מתכוונת שאת

 13 לי ברור לא. הזה עיתוי/ בעת לא ובטח כלל הזו האופציה על חשבנו לא

 14 �מיע ששיקוליי� מניח אני אבל כ� על לי סיפרת לא מדוע אישי באופ�

 15  .אות� ומכבד

 16  – להתקדמות אופציות שתי לנו יש כרגע

 17 תו� ביחד הזה המהל� את לעשות אפשר, בפגישה ל� שנמסר כפי .1

 18 מחליפה/ המחלי- את למצוא, ואחראי בוגר פעולה שיתו- כדי

 19 ממילא הזה התהלי�. מסודרת חפיפה לה ולעשות ביותר הראויה

 20 כדי תו� ולעבוד להמשי� ל� ויאפשר חודשי� מספר ייקח

 21 ובלבד, ההיריו� לתו� לופיא ואולי להיריו� להיכנס ניסיונותיי�

 22 להכניס זמ� ייקח יודעת שאת כמו. מראש כ� על מסכימי� שאנחנו

 23 .עליו לסמו� וג� לתפקיד מישהו

 24 עבודת� את ותסיימי העיקר על ולא התפל על במיילי� נתכתב .2

 25 ולא בחברות ולא טובה ברוח לא במאוחר או במוקד� אתנו

 26 .כא� עבודת� שנות כול את שאפיינה הדדית בהתחשבות

  27 

 28 עמ� תיטיב ג� שהיא וחושבי�' א אופצייה את מעדיפי� כמוב� אנחנו

 29  .פרמטר בכל

 30  . כנות וכוונות טוב רצו� המו� ע�, כמוב� ובהמש� ולדו� להיפגש נשמח

 31  .תמיד לדבר זמי� אני

 32  ." תודה

  33 

 34) זינגר לתצהיר 3 נספח( לנתבעי� ל"דוא הודעת התובעת שלחה 21.7.18 ביו�  .יא

 35  :לשונה וזו

 36 ששלחתי הקוד� לאישור ובנוס-, חוק לפי ממני שמתחייב כפי הי"

 37 טיפולי תחילת על פריו� מומחה מרופא אישור מצור-, 10/7/13 אליכ�

 38  .10/7/13 ב פיריו�

 39  " תודה

  40 
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 1  :כ� זינגר לה השיב ביו� בו

 2  ,מאורי היי"

 3  !!!בחיי� בהוחש והכי החדשה בדרכ� בהצלחה

 4  .אותו לסרוק למשרד מחר תביאי אז ברור לא ממש האישור

 5 כמו אבל חמישי ביו� שהיתה האחרונה הפגישה את לסכ� לי יצא לא

 6 התהלי� מקרה ובכול טובות כוונות רק לנו יש, ואני אורי ל� שאמרנו

 7 בסו- ולא עכשיו הדברי� את לסכ� צרי� רק � זמ� ייקח החלפת� של

 8  .התקופה

 9 ובעיקר  בינינו הישירה התקשורת את נפסיק ולא נריב שלא חשוב הכי

 10 שהיו בוגרי� כאנשי� לפעול.) ו.ד, נשכיל �ל"צ( שנסכיל... פ"בע זאת

 11 ביניה� הפרידה את מסכמי� וכרגע שני� 8 במש� מצוייני� ביחסי�

 12...  ביוזמת� ולא ביוזמתנו זה א� ג� פעולה ובשיתו- טובה ברוח �

 13 לא אחר דבר כול כי...  ואחריות בגרות לגלות זה במקרה ג� חייבי�

 14  .בו יפגע רק אלא שלנו האינטרסי� את ישרת ולא אותנו יקד�

 15 אחרי איתנו שתדברי אמרת שכ� הזה בעניי� ממ� לשמוע מחכה אני

 16  ש"הסופ

 17  "תודה

  18 

 19 וזו, לפיטוריה בנוגע לתובעת נוספת ל"דוא הודעת זינגר שלח 26.7.13 ביו�  .יב

 20  .):ו.ד – הוספה ההדגשה; 4/ת( לשונה

 21  ,מאורי היי"

 22 חשובה הדר� ג�, תחתונה שורה אותה היא התחתונה שהשורה למרות

 23 כול הראשו� מהרגע ל� שאמרתי וכמו לנו ויקרה לנו חשובה את... לנו

 24  .ויישמרו נשמרות חוק פי על זכויותיי�

 25 לא והדיו� דעת� זו אות� לפטר יכולי� לא שאנחנו חושבת שאת זה

 26 חשבונות מנהל צריכי� ואנחנו מאחר אות� לפטר נאלצנו. זה על נסוב

 27, לצערי .וניסיונ� הכשרת� לא זו ל� וכידוע חשב/ כספי� מנהל/  3 סוג

 28 לתת אפשרות לנו אי�, שלנו כמו משאבי� ע� שלנו כמו קטנה בחברה

 29 של ארוכי� חודשי� לאחר אותנו שהוביל מה, אחר תפקיד ל�

 30 טיפולי על ידענו ולא מאחר. עבודת� את לסיי� להחלטה התלבטויות

 31 הפיטורי� לאחר אות� התחלת למעשה הלכה, ובנוס- של� הפוריות

 32  .הדברי� בי� קשר כול ראינו לא

 33 טובה הדדית ובהרגשה טובה ברוח, יפה לגמור היה חשוב הכי לנו

 34 הרגע עד זה את ונוכיח, הראשו� מהרגע זה את והבהרנו, הקושי למרות

 35  .האחרו�

 36 ולהמשי� כרגיל עסקי� לשדר כרגע של� המאמ, את מעריכי� אנחנו

 37  .החפיפה תו� ואל האחרו� הרגע עד תרומת� את לתרו�
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 1 מה כול כמוב�, פיטורי� מכתב ג� המלצה מכתב ג� שתקבלי כמוב�

 2 שירצה מי לכול בטלפו� זמי� אני ג� ואני וזכויות בכס- ל� שמגיע

 3 רגועה להיות תדאגי רק, בבקשה כלו� תדאגי אל � פ"בע המלצה

 4 לעש� ותפסיקי. (ובקצרה בהצלחה לעבור הפוריות לטיפולי ולאפשר

 5  !!!)מיידית

 6  " נשיקות

 7 מיו� פיטורי� במכתב. 8.8.13 ביו� לסיומה הגיעה התובעת של עבודתה  .יג

 8  ):התובעת לתצהיר' ד נספח( כ� נכתב 6.8.13

 9 את להפסיק נאלצי� אנו, 8/7/13 ביו� לשיחתנו בהמש� לצערנו"

 10 ומוסמכת מנוסה חשבונות ת/במנהל החברה של הצור� עקב עבודת�

 11 ח, מאור בהעסקת לעמוד הכלכלית היכולת וחוסר) לפחות( 3 סוג

 12  .החשבונות למנהלת בנוס-

 13 עבודת� יו�, 10/7/2005 �ה מיו� החל בחברתנו עבודת� תקופת

 14  .8/8/13 בפועל יהיה המוקדמת ההודעה לחוק בהתא� האחרו�

 15  ,דרכ� בהמש� בהצלחה מאחלי�

 16  ,בברכה

 17  " זינגר איתי

 18 שירתה התובעת כי עולה ממנו, ח� המלצה מכתב ג� לתובעת נמסר יו� באותו

 19 טלפו� נמסר וכ� עבודתה תקופת אור� לכל וחריצות במסירות הנתבעת את

 20  ).התובעת לתצהיר' ה נספח( פה בעל המלצה קבלת לצור�, זינגר של נייד

 21 אישור( 10.7.13 בימי� איכילוב החולי� בבית פוריות טיפולי עברה התובעת  .יד

 22 6.8.13,  4.8.13, 29.7.13), התובעת לתצהיר' ז נספח � החו, במרפאת שהיה על

 23  ).התובעת לתצהיר' ח נספח � החו, במרפאת שהיה על אישורי�( 8.8.13 �

 24 א�, הרתה היא, המוקדמת ההודעה בתקופת, התובעת בתצהיר הנטע� פי על

 25  .בהפלה הסתיי� ההיריו�, הצער למרבה

 26 6,14,15,17( 2013 נובמבר בחודש, נוספי� טיפול מחזורי שני עברה התובעת

 27  ). 2014 לינואר 8 � 6, 1( 2014 ינואר ובחודש) 2013 לנובמבר

 28  ).להיריו� 28 בשבוע( 11.7.14 ביו�, טובה בשעה וילדה הרתה התובעת

 29 במקו� לעבוד והחלה אבטלה דמי קיבלה התובעת, מהחברה פיטוריה לאחר  .טו

 30 שכר תלוש( 3 8,000 של חודשי שכר תמורת, 2014 פברואר בחודש חדש עבודה

 31  ).התובעת לתצהיר' ט נספח �
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 1  התובעת טענות תמצית להל�  .3

 2 בכוונתה קליימ� את שיתפה התובעת. הפוריות טיפולי עקב פוטרה התובעת  .א

 3 עבודה במקו� שמדובר מאחר. בחברה עובדי� מספר וג� בטיפולי� להתחיל

 4 ג�. הפוריות בטיפולי מתחילה שהיא כ� על ידעו החברה שמנהלי סביר, קט�

 5 ובי� רפואיות בדיקת לש� היעדרות על הודיעה בו המועד בי� הזמני� סמיכות

 6 שהתובעת לקבוע יש כ� על. השניי� בי� הקשר ע� מעיד לשימוע הזמנתה

 7 עבודת חוק לפי לפיצויי� זכאית והיא פוריות טיפולי במהל� כדי� שלא פוטרה

 8  .השוויו� וחוק נשי�

 9 טיפולי שעברה בעת פוטרה התובעת, ראשית. פגו� היה הפיטורי� הלי�  .ב

 10 היא זומנה התובעת אליו השימוע לאחר. כדי� היתר שנית� ומבלי פוריות

 11, זאת ולמרות פוריות בטיפולי להתחיל עומדת שהיא במפורש לנתבעי� הודיעה

 12  . לפטרה החלטת� את שינו לא הנתבעי�

 13 שהוגדרה מבלי לפגישה זומנה התובעת. השימוע בהלי� פגמי� נפלו, בנוס-  .ג

 14 לפני בשימוע שמדובר לה שנאמר מבלי", החברה של הבעלי� ע� פגישה"כ

 15 צור� יש וא� הפגישה מטרת את לברר ביקשה שהתובעת לאחר ג�. פיטורי�

 16  .בשלילה נענתה היא, לה להיער� מיוחד

 17 בהתחייבויות, 4�2' מס הנתבעי�, החברה מנהלי את לחייב עתרה התובעת  .ד

 18 חובה הפרת המהווה התנהגות� ובשל השוויו� לחוק 16 סעי- מכח הנתבעת

 19  .ורשלנות חקוקה

 20  הנתבעי� טענות תמצית להל�  .4

 21 לשירותי נזקקה שהחברה ומאחר צמצומי� עקב מעבודתה פוטרה התובעת  .א

 22 קבלת עבור לתשלו� בנוס- התובעת בהעסקת עמדה ולא, חשבונות הנהלת

 23 חשבונות הנהלת עבודת שביצע עובד נשכר משכ�. חשבונות הנהלת שירותי

 24  .החברה נוהגת כ� היו� עד ולמעשה התובעת עבודת לרבות

 25 ואילו פוריות בטיפולי להתחיל התובעת של כוונתה על ידעו לא הנתבעי�  .ב

 26 הכספי מצבה ולאור ענייניות מסיבות התקבלה התובעת פיטורי על ההחלטה

 27  .להפסדי� שנקלעה, החברה של

 28 הפוריות טיפולי את הזכירה לא התובעת. לב תו� בחוסר נהגה התובעת  .ג

 29 רק. הפיטורי� עיתוי לגבי עמומות בטענות הסתפקה אלא, השימוע במהל�
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 1, פיטורי� הודעת לה ונמסרה התקבלה התובעת פיטורי על שההחלטה לאחר

 2  .פוריות טיפולי לעבור מתעתדת שהיא הודיעה התובעת

 3 מאחר, החלטת� את לשנות אמורה התובעת שהודעת סברו לא הנתבעי�

 4 לא הנתבעי�, בנוס-. הפוריות טיפולי על לה� נודע בטר� נמסרה שההודעה

 5 להבדיל( פוריות טיפולי שעוברת עובדת בפיטורי החוקי לאיסור מודעי� היו

 6 שנתנה, ח, טלי ד"עו, אחותה ג� כמו והתובעת) בהריו� עובדת מפיטורי

 7 המצב על הנתבעי� את העמידה לא, בעבר לנתבעת משפטיי� שירותי�

 8  . לאשורו המשפטי

 9 טיפול על אמונה היתה שהתובעת משו� ג� לב תו� בחוסר נגועה התביעה  .ד

 10, אחותה ובי� החברה שבי� הקשר את יזמה א- והיא בחברה אד� כח בענייני

 11 ע� נהגו הנתבעי�, זאת לעומת. עבודה דיני בנושא החברה את שייצגה

 12, המוקדמת ההודעה תקופת את להארי� לתובעת הציעו וא-, בהגינות התובעת

 13 עקב נזקיה הקטנת את מנעה ובכ� ההצעה את שדחתה היא התובעת א�

 14  . הפיטורי�

 15 השיקולי� לה ונמסרו השימוע פגישת במסגרת הטיעו� זכות ניתנה לתובעת  .ה

 16 ג�, צמצו� בפיטורי שמדובר מאחר. פיטוריה על להחלטה שהביאו הענייניי�

 17 את לשלול להביא כדי התובעת מטענות בטענה היה לא, בשימוע פג� נפל א�

 18  .החברה של הרעוע הכלכלי מצבה

 19 וכ� מטעמה יחידה כעדה שהעידה, התובעת – עדויות שלוש נשמעו ההוכחות בישיבת  .5

 20  . וקליימ� זינגר הנתבעת מנהלי

 21  והכרעה דיו

 22 מכח פיצויי� נתבעו כ� ועל פוריות בטיפולי היותה עקב פוטרה היא התובעת לטענת  .6

 23 חופשת, הרתה התובעת בה התקופה ולרבות המוגנת התקופה בגי�, נשי� עבודת חוק

 24 חוק מכח פיצויי� נתבעו כ� על נוס-. שלאחריה המוגנת והתקופה שהתה בה הלידה

 25  .נפש ועוגמת) בשימוע פגמי�( כדי� שלא פיטורי� בגי� פיצוי נתבעו וכ� השוויו�

 26, בהלי� שהוכחה העובדתית התשתית פי על כי להבהיר יש הדברי� בפתח כבר  

 27 היו הפיטורי� א�, התובעת בפיטורי פגמי� נפלו שאמנ� היא העולה המסקנה

 28 על ההחלטה ובי� עברה שהתובעת הפוריות טיפולי בי� קשר ואי� ענייניי� משיקולי�

 29  . פיטוריה



  
  יפו �בית די אזורי לעבודה בתל אביב 

  30266�04�15 סע"ש  

   

 25מתו�  9

 1  .הרלוונטיות החוק הוראות להל� יובאו, שהוכחו לעובדות ההתייחסות לפני

 2, פוריות טיפולי העוברי� לעובדי� או הרה לעובדת פיטורי� מפני הגנה קבע המחוקק  .7

 3 ובי�) נשי� עבודת חוקל )1)(ה( 9 סעי-( אלה טיפולי� לצור� מעבודת� נעדרו א� בי�

 4  ). לחוק )3)(ה(9 סעי-( לאו א�

  5 

 6 נקבע: חוק עבודת נשי�(ה) ל9בסעי-   

  7 

 8מעסיק עובדת העוברת טיפולי הפריה חו, גופית או  לא יפטר    )1("  

 9עובד או עובדת העוברי� טיפולי פוריות בימי העדר� מעבודה 

 10 150), לפי העני�, או במש� תקופה של 1) או (ג4(ג)(7לפי סעי- 

 11ימי� לאחר תו� ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת שר 

 12מור התעשייה המסחר והתעסוקה, ולא יתיר השר פיטורי� כא

 13א� הפיטורי� ה�, לדעתו, בקשר ע� היעדרות כאמור או ע� 

 14טיפולי� כאמור; הוראת סעי- קט� זה תחול לגבי עובד או 

 15עובדת העוברי� טיפולי� כאמור בפסקה זו לקראת שתי לידות 

 16לכל היותר, בתקופת העסקת� אצל אותו מעסיק או באותו 

 17לדי� מקו� עבודה, וא� עברו טיפולי� כאמור לקראת הולדת י

 18  ג� לקראת שתי לידות ע� ב� הזוג הנוכחי; –מבני זוג קודמי� 

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

 20כאמור, שחלפו שנתיי� מהיו� הראשו� להיעדרות� מעבודה 

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

 22שלא נעדרו  ) יחולו ג� על עובדת או עובד1הוראות פסקה (  )3(

 23מעבודה, בתקופת הטיפולי� כאמור באותה פסקה, או במש� 

 24ימי� לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות או  150תקופה של 

 25גופית, לפי המאוחר, כפי שאישר הרופא �טיפולי ההפריה החו,

 26המטפל בכתב, ובלבד שהעובדת או העובד, לפי העניי�, הודיעו 

 27ימי עבודה ממועד מת�  למעסיק על הטיפולי� לא יאוחר משלושה

 28ההודעה המוקדמת לפיטורי�, וא� לא ניתנה הודעה מוקדמת 

 29ממועד הפיטורי�, ומסרו למעסיק אישור רופא  –לפיטורי� 

 30ימי� מאותו מועד, לפי העניי�; הוראות פסקה זו  14כאמור בתו� 

 31יחולו ה� על עובדת או עובד קבועי� וה� על עובדת או עובד 

 32בד שעבדו אצל אותו מעסיק או באותו ארעיי� או זמניי�, ובל

 33מקו� עבודה שישה חודשי� לפחות; שר התעשייה המסחר 

 34והתעסוקה רשאי, בהתייעצות ע� שר הבריאות ובאישור ועדת 

 35העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע סוגי� של טיפולי 

 36  פוריות שהוראות פסקה זו לא יחולו עליה�."

  37 

 38  נקבע:  חוק עבודת נשי�ל )4(ג)(7בסעי- 

  39 

 40  עובדת רשאית להיעדר מעבודתה:  "(ג)

 41בתקופה, כאמור בתקנות, שבה היא עוברת טיפולי   )4(

 42גופית, א� אישר �פוריות לרבות טיפולי הפריה חו,

 43הטיפול מחייב זאת ובמידה  הרופא המטפל בכתב כי

 44שאישר, ובלבד שהודיעה על כ� למעסיקה מראש; די� 

http://www.nevo.co.il/law/74249/9.e.1
http://www.nevo.co.il/law/74249
http://www.nevo.co.il/law/74249/9.e.3
http://www.nevo.co.il/law/74249
http://www.nevo.co.il/law/74249/7.c.4
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 1  היעדרות לפי פסקה זו כדי� היעדרות מפאת מחלה;"  

  2 

 3 בסעי- מעוג�, פוריות טיפולי עוברת היא בה בתקופה עובדת פיטורי על האיסור, כאמור  .8

 4 עוסקות שכול� שונות הוראות כולל והוא" פיטורי� הגבלת" שכותרתו, לחוק 9

 5, הריו�, פוריות טיפולי: וללידה להיריו� הקשורי� שוני� במועדי� פיטורי� בהגבלת

 6 אחד חוק בסעי- משמדובר. הלידה חופשת תו� שלאחר והתקופה לידה חופשת

 7 הוראת בבסיס הרציונל, אחריו או לפניו – ההיריו� בתקופת הפיטורי� הגבלת שעניינו

 8 לשינויי� בהתאמה( ל"הנ 9 בסעי- המנויי� המצבי� לכל ביחס, זהה הוא זו חוק

 9  ). העניי� פי על המחוייבי�

 10   – וקבע העובדת האישה על זו להגנה הרציונל בשאלת ד� הארצי הדי� בית

 11 עובדת פיטורי על איסור נקבע בו, נשי� עבודת חוקל 9 סעי- בהוראת"... 

 12 מאת לכ� שהתקבל בהיתר אלא, לידה מחופשת חזרתה לאחר וא-, בהיריו�

 13. העובדת לאישה מיוחדת הגנה טמונה, העבודה למקו� שמחו, שלטוני גור�

 14 הפליית של פסולות חברתיות תופעות לשרש במגמה נדרשת זו מיוחדת הגנה

 15  ." בפרט בהיריו� ונשי�, בכלל נשי�

 16 ).22.1.12, מכר�דידה'ג מקומית מועצה � מלח$ 133/09) ארצי( ע"ע(

  17 

 18 פוריות טיפולי רקע על ,היתר בי� ,עובד להפלות איסור נקבע השוויו� בחוק, כ� על נוס-  .9

 19  : כ� ההוכחה הנטל בנושא נקבע השוויו� לחוק 9 בסעי-). לחוק) א(2 סעי-(

  20 

 21, 2 סעי- הוראות הפרת בשל עובד של או עבודה דורש של בתובענה  )א"(

 22 2 סעי- להוראות בניגוד שלא פעל כי המעביד על ההוכחה חובת תהא

–  23 

...  24 

 25 היתה שלא העובד הוכיח א� � מהעבודה פיטורי� לעני�  )2(

 26  ." לפיטוריו סיבה במעשיו או בהתנהגותו

  27 

 28  . זה בהלי� המחלוקות את לבחו� יש, לעיל האמור רקע על

 29 על נסמ� זה טיעו�. פוריות בטיפולי היותה בשל פוטרה היא, התובעת לטענת, כאמור  .10

 30 סעי-, (החברה מנהל, לקליימ� הצפויי� הטיפולי� על סיפרה היא לפיה התובעת עדות

 31 במקו� שמדובר חולק אי�. בחברה נוספי� עובדי� שיתפה וכ�) התובעת לתצהיר 8

 32 בטיפולי להתחיל כוונתה על ידעו שהנתבעי� מסיקה התובעת ומכא� קט� עבודה

 33  ).התובעת לתצהיר 10�9 סעיפי�( פוריות

http://www.nevo.co.il/law/74249/9
http://www.nevo.co.il/law/74249/9
http://www.nevo.co.il/law/74249/9
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 1 הרעוע הכלכלי מצבה רקע על התקבלה התובעת פיטורי על ההחלטה, הנתבעי� לטענת  .11

 2 כוונתה על שידעו הכחישו הנתבעי�. נקלעה היא אליה� הפסדי� רקע ועל החברה של

 3 הבי� השימוע לאחר שרק בעדותו הבהיר קליימ�. פוריות בטיפולי להתחיל התובעת של

 4 טיפולי להתחיל התוכניות את לה ישבשו" שפיטוריה מסרה שהתובעת לאחר, זאת

 5 באופ� העיד קליימ�, הדי� בבית בחקירתו ג�). קליימ� לתצהיר 5�4 סעיפי�" (פוריות

 6 למרות וזאת, פוריות טיפולי לעבור מתעתדת היא כי בפניו ציינה לא שהתובעת עיקבי

 7 שאינ�, שוני� נושאי� על שוחחו זו ובמסגרת התובעת ע� קרובי� ביחסי� שהיה

 8 בצורה ילד שגידל אחר עובד" ועל התובעת של אחותה על, כגו�. לעבודה קשורי�

 9 תמצא לא שא� המחשבה את עמו שיתפה שהתובעת הסתיר לא ג� קליימ�". אחרת

 10). 23�19 שורות, לפרוטוקול 33 עמוד( אחרת במסגרת ילד להבאת שתפעל יתכ�, זוג ב�

 11 והוא) 26�15 שורות 32 עמוד( זה בתהלי� מתחילה התובעת כי לו נמסר לא, זאת ע�

 12  ). 7�5 שורות 34 עמוד( פוריות טיפולי לעבור התעתדה שהתובעת כ� על ידע לא מצדו

 13 על שוחחו השניי� וכי קרובי� היו קליימ� ע� יחסיה כי בעדותה אישרה התובעת  .12

 14). 33�25 שורות 12 עמוד( העיד קליימ� שג� כפי, אישיי� נושאי� לרבות, רבי� נושאי�

 15 על שוחחו השניי� לפיה קליימ� של עדותו ע� אחד בקנה עולה התובעת של עדותה

 16 בטר�, כלליות בשיחות היה מדובר אול�, זוגית במסגרת שלא ילדי� הבאת נושא

 17 דברי� ע� ג� מתיישבת זו מסקנה). 18�17 שורות 12 עמוד( למימוש� התובעת פעלה

 18 באופ� לי ברור לא" – לתצהירו 2 נספח( השימוע שיחת לאחר לתובעת כתב שזינגר

 19  ").אות� ומכבד עמד ששיקוליי� מניח אני אבל כ� על לי סיפרת לא מדוע אישי

 20 על הודיעה בה, 7.7.13 ביו� לנתבעי� ששלחה ל"דוא להודעת הפנתה התובעת  .13

 21) התובעת לתצהיר' ג נספח( רפואיות בדיקות לצור� 10.7.13 ביו� צפויה היעדרות

 22 ישיבת( פיטוריה על לה נמסר בה לפגישה זימו� לכ� סמו� שקיבלה שמאחר וטענה

 23 לבדיקות יציאתה רקע על אליה נשלח לשימוע שהזימו� היא המסקנה אזי), השימוע

 24  .הפוריות טיפול � רפואיות

 25 אילו ידע ולא לשימוע זימונה בעת התובעת הודעת את ראה שלא העיד זינגר זה בעניי�

 26�6 שורות 20 עמודב עדותו, זינגר לתצהיר 6 סעי-( לעבור התעתדה התובעת בדיקות

24( .  27 

 28 בודדי� ימי� מעבודתה נעדרה היא בחודשו חודש מידי כי בעדותה אישרה התובעת

 29), 2 שורה 5 עמוד עד 32 שורה 4 עמוד; הנתבעי� כ"ב כהגדרת" (נשי� ענייני" רקע על

 30  . חריגה היתה לא, רפואיות מסיבות התובעת היעדרות שעצ� כ�
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 1 דווקא פירושה אי�, ארו� בדיקות ליו� יוצאת שהיא מסרה שהתובעת העבודה, כ� כמו

 2 מהות לגבי" ידיעה" לנתבעי� לייחס אי� ג�. פוריות לטיפולי לעבור מתעתדת היא כי

 3 היה שמדובר כ� על ידע לא לפיה זינגר של עדותו עלי מקובלת זה ובהקשר, הבדיקות

 4  .פוריות לטיפולי הקשורות בבדיקות

  5 

 6 כשימוע בדיעבד שהסתברה, לישיבה זומנה התובעת שבו במועד – לעיל האמור לסיכו�  .14

 7 או פוריות טיפולי לעבור התעתדה שהתובעת כ�   על ידעו לא הנתבעי�, פיטורי� לפני

 8 ע� ניהלה שהתובעת כלליות משיחות להבדיל, זאת. זה לצור� מהעבודה להיעדר

 9 זוג ב� ללא להרות תפעל שהתובעת, ידוע לא במועד, עתידית לאפשרות בנוגע קליימ�

 10  .זוגית מסגרת ללא או

  11 

 12 רקע ועל צמצומי� בשל פוטרה התובעת, הנתבעי� לטענת � הפיטורי� לסיבת אשר  .15

 13 ביצעה שהתובעת שלמרות כ� על הצביעו הנתבעי�. נקלעה היא אליה� הפסדי�

 14 והנתבעת החשבונות הנהלת בתחו� שלטה לא היא, ביותר הטוב הצד על עבודתה

 15 14,650 על עמדה התובעת העסקת עלות. חיצוניי� חשבונות הנהלת לשירותי נזקקה

 16 17,800 על עמדה החיצונית החשבונות הנהלת שירותי ועלות) מעסיק עלות( לחודש 3

 17 חשבונות הנהלת עבודת שיבצעו ת/עובד להעסיק ביקשה החברה, אלה בנסיבות. 3

 18 לתמיכה). זינגר לתצהיר 5�2 סעיפי�( התובעת שביצעה אדמיניסטרטיבית עבודה וכ�

 19 חברת, החברה של החשבו� רואה ידי על שאושר ח"דו הציגו הנתבעי�, אלה בטענות

 20 הנהלת ושירותי התובעת העסקת עלות בי� השוואה בוצעה במסגרתו, האפט זיו

 21 החברה ידי על המועסק", פנימי" חשבונות מנהל העסקת לעומת, חיצוניי� חשבונות

 22, זינגר לתצהיר 5�4 סעיפי�( ג�' ור זינגר לתצהיר 1 נספח", עלויות השוואת סקירת("

 23  ).32�14 שורות 25 עמוד, 26�14 שורות 24 בעמוד עדותו

 24 זינגר עדות' ר( כלל נסתרו ולא בהלי� עקבי באופ� נטענו זה בעניי� הנתבעת טענות  .16

 25 שהחברה אישרה היא, התובעת של הנגדית חקירתה במסגרת. )31�14 שורות 24 בעמוד

 26 את חלקית אישרה ובכ�) 14�9 שורות 5 עמוד( ולהפסדי� כספיי� לקשיי� נקלעה

 27 לתובעת שנשלחו ל"דוא הודעות ע� ג� מתיישבי� הדברי�, בנוס-. הנתבעי� גרסת

 28 לתובעת נמסרו ג� אלה דברי�). 26.7.13, 16.7.13 מיו� הודעות( לפיטוריה עובר

 29 מאפשר אינו החברה של הכספי מצבה כי הובהר בה, פיטוריה על לה נמסר בה בישיבה
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 1 ת/בעל, ת/אחד ת/עובד לשכור הנתבעת בכוונת וכי התובעת את ולהעסיק להמשי�

 2  ).התובעת לתצהיר 16 סעי-( מתאימה חשבונאית הכשרה

 3 רבב נפל לא וכי ומסורה טובה עובדת היתה שהתובעת טענו הנתבעי�, ויודגש  

 4 החשבונות בתחו� שלטה לא שהתובעת אלא), זינגר לתצהיר 4�2 סעיפי�( בעבודתה

 5, התובעת  להעסקת בנוס-, שנדרשו, חשבונות הנהלת שירותי לעלות לב ובשי�

 6  . מעבודתה פוטרה התובעת

 7 התובעת פיטורי על שההחלטה לקבוע יש, שהוצגו והראיות אלה עדויות זאת לאור  

 8 הצור� ולאור נקלעה החברה אליה� הפסדי� רקע על, ענייניי� ממניעי� התקבלה

 9 של כוונותיה ובי� הפיטורי� על ההחלטה בי� קשר אי�, כלומר. עלויות בצמצו�

 10  .פוריות בטיפולי להתחיל התובעת

 11  שימוע � הפיטורי� הלי�

 12. לה הובהרה לא מטרתה א�", השותפי� ע� פגישה"ל 7.7.13 ביו� זומנה התובעת  .17

 13 ונענתה, זו לפגישה להיער� צור� יש וא� הפגישה מהות מה לברר ביקשה התובעת

 14 או התובעת את להלחי, רצה שלא טע� זינגר). התובעת לתצהיר 14�12 סעיפי�( בשלילה

 15 21 עמוד( הפגישה מטרת מה מראש בפניה מלציי� נמנע ולכ�, לחרדות אותה להכניס

 16  ).3�1 שורות

  17 

 18 שנות שמונה שלאחר כ�. מטרתה לה שהובהרה מבלי לישיבה זומנה התובעת, למעשה  

 19 הפגישה למעשה היא זומנה היא אליה שהפגישה לגלות הופתעה התובעת, בחברה עבודה

 20  . פיטוריה על לה נמסר בה

  21 

 22, זה ובהיבט החברה של הכלכלי למצבה קשורה היתה הפיטורי� שסיבת העובדה  .18

 23) ארצי( ע"ע( כדי� שימוע מעריכת החברה את פוטרת אינה, צמצומי� בפיטורי מדובר

 24 ע"פד,  כה � מ"בע ולמטבעות למדליות הממשלתית החברה 1323/01 ע"ע �ו 1268/01

 25 אלקטריקל נוירומסקולר ס.ס.א.נ � ארבל 93/07) ארצי( ע"ע); 2003( 71 לט

 26 מתאימה צמצו� בפיטורי השימוע תכלית. )19.11.08 ,מ"בע סיסטמס סטימיולשי

 27 של האישיות נסיבותיה בו מקו�, התובעת פיטורי נסיבות כגו� למקרי� במיוחד

 28 על ההחלטה לביטול להביא בה� ומשהיה מיוחדת התייחסות חייבו התובעת

 29  .הפיטורי�
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 1 את מאיינת היתה לא כדי� שימוע עריכת לפיה הנתבעי� טענת את לקבל אי� לפיכ�

 2 מעשה בה� נסיבות מתקיימות א�"...ש נפסק אמנ�. התובעת פיטורי בדבר ההחלטה

 3 נית� אז כי, מראש וקצובה קבועה ההעסקה שתקופת או נמנע בלתי הינו הפיטורי�

 4) ארצי( ע"ע" (העניי� לנסיבות להתאימה הצור� ובמידת השימוע חובת את לצמצ�

 5 בעניינה דווקא �  כאמור א�), 3.3.09, מ'תורג � מ"בע לישראל החשמל חברת 701/07

 6 המצב ואת עמדתה את שוב לבחו� לחברה לגרו� יכלה כדי� שימוע עריכת, התובעת של

 7  . בהחלטתה לשינוי ולהביא המשפטי

  8 

 9 זה ועניי� מהותי באופ� נפגעה התובעת) שימוע עריכת אי( הדיוני הכשל בשל,  ויודגש

 10, התובעת לפיטורי הביאה התובעת של הטיעו� זכות שלילת, דבר של שבסופו לכ� הביא

 11  . נשי� עבודת לחוק בניגוד, כדי� שלא

  12 

 13 הפגישה מטרת את לברר ביקשה שהתובעת לכ� לב בשי� תוק- משנה מקבל זה עניי�

 14 את משקפת שאינה תשובה לה השיב זינגר א�, מקדימה בהיערכות הצור� את ולבחו�

 15 להיער� צור� אי� אשר, שגרתית בפגישה שמדובר השיב, כלומר. בפועל הדברי� מצב

 16  . לה

  17 

 18 שלושת ע� לשיחה זומנה שהתובעת למרות. התובעת פיטורי בהלי� פג� נפל, לסיכו�  .19

 19 להיער� הזדמנות ניתנה לא לתובעת. קוימה לא שימוע ה מטרת, בפועל, החברה מנהלי

 20 מבלי נפלה פיטוריה על ההחלטה, ובפועל ממנה הוסתרה מטרתה, השימוע לשיחת

 21, בהמש� יידו� זה עניי� � המתאי� לפיצוי אשר. לשנותה האפשרות לתובעת שניתנה

 22  . הצדדי� בי� העבודה יחסי לניתוק עד הענייני� בהשתלשלות בהתחשב

  23 

 24  השימוע ישיבת לאחר האירועי� השתלשלות

 25 נעשו שפיטוריה או פוריות טיפולי לעבור צפויה שהיא טענה לא התובעת השימוע במהל�  .19

 26 ישיבת של העיתוי לפיה, ועמומה כללית בטענה הסתפקה התובעת. הפוריות טיפולי עקב

 27 על ידעו לא הנתבעי�, זה שבשלב יוזכר. האישי מצבה לאור וזאת סתמי אינו השימוע

 28  . פוריות בטיפולי להתחיל התובעת של הקונקרטיות כוונותיה

  29 

 30 אכ�, השימוע לאחר האירועי� השתלשלות להמש� לב בשי�, להל� שיפורט כפי, זאת ע�  

 31 לאור וזאת לפיטוריה מתאי� אישור נתקבל משלא, התובעת פיטורי על בהחלטה פג� נפל

 32  . פוריות בטיפולי החלה מכ� לאחר מאוד שסמו� העובדה
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  1 

 2 לה מסרו במסגרתה" שימוע ישיבת" וערכו התובעת את לפטר החליטו הנתבעי�, כאמור  .20

 3 מיד. הפוריות טיפולי לגבי דבר הזדמנות באותה טענה לא והתובעת, לפטרה כוונת� על

 4 יצאו החברה ומנהלי בוכיה החברה ממשרדי יצאה התובעת, השימוע ישיבת לאחר

 5 להתחיל צפויה שהיא בפניה� ציינה התובעת, זו שיחה במהל�. עמה ושוחחו אחריה

 6  . תוכניותיה את משבשי� הפיטורי� וכי פוריות בטיפולי

     7 

 8 אלא, הפורמאלית השימוע ישיבת כדי תו� לא א� ג�, השימוע עריכת ביו�, כ� כי הנה

 9 טיפולי מאוד בקרוב להתחיל עומדת שהתובעת לנתבעי� נודע, לאחריה ספורות דקות

 10  .פוריות

  11 

 12 מטעמי� פוטרה שהתובעת שמאחר לחשוב טעו ה�, וקליימ� זינגר של עדות� פי על  .21

 13 הודעת מסירת לאחר לה� שהתגלתה העובדה, הפוריות לטיפולי קשר וללא ענייניי�

 14 משמעות וחסרת רלוונטית אינה, תעבור שהתובעת הפוריות טיפולי בדבר, הפיטורי�

 15  .):ו.ד – הוספה ההדגשה, 16�9 שורות, לפרוטוקול 22 עמוד(

  16 

 17 לא היא, הזו בפגישה ג�, המצב את לה והסברנו מאור ע� ישבנו כשאנחנו"

 18 שהיא אמרה היא יותר מאוחר, פוריות בטיפולי שהיא לנו לספר טרחה

 19 כל, השימוע את שקיימנו אחרי. הוכיחה ולא הראתה ולא אמרה, בטיפולי�

 20 אחרי כשנפגשנו ולכ� רלוונטי פחות זה יותר מאוחר לנו אומרת שהיא מה

 21 להשאר יכולה שהיא לה ואמרנו איתה ישבנו, אותה חיבקנו, בחו, השימוע

 22, הזה העבודה מקו� את לה יש, בסדר הכל, ללח, תכנס שלא, בעבודה

 23 כשהיא בחו, בפגישה היה זה. בסדר ויהיה יסתדר הכל לאט ולאט שתסתדר

 24 מרגיש שעובד מה כל... כלכלית אפגע אני? אעשה אני מה, אמרה היא. בכתה

 25 בעבודה פה ושהיא כלו� קרה שלא לה אמרנו זה ובגלל ללבה והבנו אמרה היא

 26  . " איתנו

  27 

 28  .)13�6 שורות 29 בעמוד, העדות בהמש� ג�' ר(

  29 

 30 בעבר קיבל וא-, בהריו� עובדת פיטוריעל  החוקי האיסור על שידע זינגר העיד זה בהקשר

 31 עובדת פיטורי ע� בקשר, ח, טלי ד"עו, התובעת של מאחותה משפטיי� שירותי�

 32 או עובד פיטורי בדבר, נוס- איסור של לקיומו מודע היה לא הוא, זאת ע�. בהיריו�

 33 שהיא בכ� אותו שיתפה שהתובעת הבי� הוא, לטענתו. פוריות טיפולי במהל� עובדת

 34 ולעבוד להמשי� לה הציע זו ומסיבה בה שיתחשבו מנת על, פוריות טיפולי עוברת

 35 את מחייבת שהודעתה סבר לא הוא זאת ע�. העסקתה סיו� מועד את ולדחות בנתבעת
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 1, זינגר לתצהיר 10�9 סעיפי�( הפיטורי� החלטת את לשנות או אחרת לנהוג החברה

 2  ).32�17 שורות 28 בעמוד עדותו

  3 

 4 נדחית, אלה בנסיבות. ענייניי� ממניעי� פוטרה התובעת כי היא כה עד העולה התמונה  .22

 5 במהל� פוטרה שהתובעת חולק אי�, זאת ע�. השוויו� חוק מכח לפיצויי� התביעה

 6 נעשה הדבר א� ג�( פיטוריה על הודעה לתובעת שנמסרה לאחר שהרי, פוריות טיפולי

 7 עניי�. פוריות בטיפולי מצויה שהיא הבהירה היא), הרשמית" השימוע ישיבת" לאחר

 8 בה, 11.7.13 ביו� שלחה שהתובעת ל"דוא הודעת � שהוצגו מהראיות ג� עולה זה

 9 החולי� בבית החו, במרפאת שהיה בדבר רפואי אישור לנתבעי� העבירה התובעת

 10 מדובר, התובעת של הודעתה לאור כי ברי, הטיפול מהו פורט שלא א-. איכילוב

 11 21.7.13 ביו� לנתבעי� שלחה התובעת � נוספת מתכתובת עולה ג� כ�. פוריות בטיפולי

 12 האישור). 2/ת( 10.7.13 ביו� פוריות בטיפולי החלה היא לפיו נשי� מרופא אישור

 13  .נוס- עותק שלחה התובעת 22.7.13 ביו� כי חולק ואי� קריא בלתי היה שנשלח הרפואי

 14 שנראה בי� זאת. נשי� עבודת לחוק) ה(9 בסעי- הקבועה ההגנה חלה אלה בנסיבות  

 15 והציגה הטיפולי� עקב להיעדר החלטה שטר� כעובדת, פיטוריה במועד, בתובעת

 16 ובי�) השימוע סיכו� את שקיבלה לאחר ויו�( מכ� לאחר ספורי� ימי� מתאי� אישור

 17 ההודעה בתקופת הטיפולי� עקב מהעבודה להיעדר שהחלה כמי בה שנראה

 18  . המוקדמת

 19 פי על מהממונה היתר קבלת ללא התובעת את מלפטר מנועה היתה החברה, כלומר  

 20  .נשי� עבודת חוק

 21 ההודעה תקופת לאחר ג� ולעבוד להמשי� לתובעת הציעה שהנתבעת עולה מהראיות  .23

 22 מיו� התובעת של למכתבה 8 סעי-, התובעת לתצהיר 20 סעי-( החוקית המוקדמת

 23 לאפשרות התייחס א- זו במסגרת כי העיד זינגר). התובעת לתצהיר 2' ו נספח � 14.7.13

 24 שבכל לדחייה מעבר, יידחה העסקתה סיו� מועד אז ואו להיריו� תכנס שהתובעת

 25 תכנס שלא, בעבודה להשאר יכולה שהיא לה ואמרנו" :ובלשונו. לתובעת הוצעה מקרה

 26 יסתדר הכל לאט ולאט שתסתדר, הזה העבודה מקו� את לה יש, בסדר הכל, ללח,

 27 בשורות, 22�12 שורות 22 בעמוד עדותו, זינגר לתצהיר 13�10 סעיפי�" (.בסדר ויהיה

12�14  .(  28 

  29 

 30  . עבודתה לסיו� עובר לה שנשלחו ל"דוא בהודעות ג� לתובעת הובהר הדבר

  31 



  
  יפו �בית די אזורי לעבודה בתל אביב 

  30266�04�15 סע"ש  

   

 25מתו�  17

 1  : נכתב 16.7.13 מיו� בהודעה

  2 

 3 תו� ולעבוד להמשי� ל� ויאפשר חודשי� מספר ייקח ממילא הזה התהלי�"  

 4 שאנחנו ובלבד, ההיריו� לתו� אפילו ואולי להיריו� להיכנס ניסיונותיי� כדי

 5  ."מראש כ� על מסכימי�

  6 

 7  : נכתב 21.7.13 מיו� בהודעה

  8 

 9 את לסכ� צרי� רק – זמ� ייקח החלפת� של התהלי� מקרה ובכול"...   

 10  ."התקופה בסו- ולא עכשיו הדברי�

  11 

 12 ואז להיריו� להיכנס חששה היא וכי" רלוונטית לא" בהצעה שמדובר העידה התובעת  .24

 13  :  )11�4 שורות, לפרוטוקול 13 עמוד( העבודה ממקו� מפוטרת עצמה למצוא

  14 

 15 חייבת לא העבודה שהפסקת ל� אמרו שה� חולק בינינו שאי� לי נדמה  .ש"

 16  .נכו� מיידית להיות

 17  .רלוונטי לא אבל נאמר  .ת

 18  ?ל� רלוונטי לא  .ש

 19 לחפש לי רלוונטי היה ולא להריו� כניסה של בתהלי� הייתי כי נכו�  .ת

 20  .מתקד� הריו� של בתהלי� עבודה

 21  ?יו� 30 של המעבר לקרות יכול זמ� כמה ביררת לא אבל  .ש

 22 כמה נאמר, איתי של הספציפי במייל וג� חודשי� על דיברו ה�  .ת

 23  ." לא או ההיריו� לתו� א�, הפרידה על שנסכי� ובתנאי, חודשי�

  24 

 25 תפוטר ואז להיריו� תכנס שהיא האפשרות את העלתה שהחברה טענה התובעת

 26 זינגר ששלח מההודעות עולה אינו הדבר א�), התובעת לסיכומי 31 סעי-( מעבודתה

 27 היה לא לפיה, זינגר של עדותו ע� מתיישבת אינה ג� הטענה. הדברי� של ומהקשר�

 28 עדות. להיריו� נכנסה היתה והתובעת מצליחי� היו הטיפולי� א� התובעת את מפטר

 29  :לעיל שנזכרה, אמת מזמ� הודעתו ע� משתלבת זו

  30 

 31  ?בהריו� פיטורי� בעניי� נשי� עבודת חוק עליה חל  .ש"

 32 כ"אח תרצה היא א�. פוטרה שהיא אחרי זה המייל אבל. בטח כ�  .ת

 33 שהיא רוצי� לא אנחנו כי האפשרויות מה נראה אז, לעבוד להמשי�

 34  .לרחוב תצא

 35  .חדש הסכ� כאילו זה שמבחינת� אמרת קוד�  .ש

 36, לעשות תרצה שהיא שינוי כל או להריו� תיכנס היא שא� הזה במוב�  .ת

 37  .בדיוק שכתבתי מה. הזה במוב� אז

 38 להמשי� ל� יאפשר"ש כאילו זה אומר שאתה שמה מבינה אני  .ש

 39  .מחדש העסקה אומר אתה עכשיו. מקריאה..." ולעבוד

 40  .הכל את תקריאי אז שכתבתי מה ציטטת א�  .ת

 41 טיפולי שזה ידעת� ולא אותה שפיטרת� למאור אומר בעצ� אתה  .ש

 42 תדע היא, להריו� תיכנס היא א� אבל לעבוד תמשי� והיא פוריות

 43  ?נגמר שהסיפור
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 1 ברור מניע היה לנו. שוב להבהיר יכול ואני ברורה היתה שלנו הכוונה  .ת

 2 עשינו אנחנו ובדיעבד, מאחוריו מסתתרי� לא אנחנו, שעשינו למה

 3 אחרת תמונה לצייר אבל, מסתתרי� לא אנחנו זה מאחורי וג� טעות

 4 לפטר אפשר שאי לנו התברר בדיעבד, לשאלת�. עוול לנו לעשות זה

 5  ." בטיפולי� אותה

  6 

 7  .)25 שורה 30 בעמוד עדותו ג�' ר, 9 שורה 29 עמוד עד 27 שורה 28 עמוד(

  8 

 9, ובהמש� התובעת את להעסיק תמשי� החברה לפיה אפשרות העלה זינגר כי נציי�

 10 התובעת ידי על נדחתה ההצעה א�, ההעסקה את לסיי� יהיה נית�, ימי� 7 של בהודעה

 11 התובעת את לפטר התכוו� כי הכחיש זינגר, כאמור, זאת ע�). 12�4 שורות 28 עמוד(

 12  .להיריו� נכנסת היתה א�

   13 

 14 שנמסרה הפיטורי� מהודעת בה� חוזרי� שאינ� לתובעת הבהירו הנתבעי�, למעשה  .25

 15 הוראות את הפרו בכ�. פוריות טיפולי עוברת היא כי לה� מסרה שזו לאחר ג�, לה

 16 ולהמשי� נזקה את להקטי� לתובעת הציעו הנתבעי�, זאת ע�. נשי� עבודת חוק

 17, בזמ� מראש נקצבה שלא לתקופה, המוקדמת ההודעה לתקופת מעבר בחברה ולעבוד

 18  . זו להצעה סירבה התובעת א�

  19 

 20, כאמור שכ� התובעת בפיטורי החוקיות חוסר את מאיינת אינה החברה של זו הצעה

 21 לזכות לשקלה יש, זאת ע�. עומדת בעינה הפיטורי� הודעת כי הבהירו הנתבעי�

 22  .לתובעת המגיע הפיצוי בפסיקת הנתבעי�

  23 

 24   לב תו�

 25 היתה אשר, שהתובעת מאחר, לב תו� בחוסר נגועה התביעה, הנתבעי� לטענת  .26

 26 החברה בי� המקצועי הקשר ליצירת תרמה ג� זו ובמסגרת אד� כח נושא על אחראית

 27 חוקי איסור שקיי� מהנתבעי� למי הבהירה לא, ח, ד"עו, התובעת של אחותה ובי�

 28, 9.7.13 ביו�, התובעת לפיטורי שסמו� למרות זאת. הפוריות טיפולי בתקופת לפטרה

 29 את שחיזק עניי� – החברה עבור שירותיה את לשכור וביקש ח, ד"עו ע� התכתב זינגר

 30 18�17 סעיפי�, 1/נ( התובעת את לפטר משפטית מניעה אי� לפיה זינגר של תחושתו

 31  ).זינגר לתצהיר

 32 מאחר כי סברו כאשר טעו הנתבעי� אמת בזמ�כי  בעדותו אישר זינגר, לעיל שתואר כפי  .27

 33 ידעו בטר� לתובעת נמסרה הפיטורי� והודעת עניינית מסיבה נעשו התובעת שפיטורי

 34 התובעת כי סבר הוא, לדבריו. לפטרה מניעה אי�, פוריות טיפולי עוברת שהיא כ� על
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 1 זה בעניי� חוקית מניעה בשל לא א�, בה שיתחשבו מנת על הטיפולי� נושא את העלתה

 2  ).זינגר לתצהיר 10 סעי-(

  3 

 4 לאחותה התקשר ולא" נכונה לא עיסקית החלטה" קיבל הוא, בדיעבד כי הוסי- זינגר

 5 הבהירה 5ל ,לטענתו. )28�25 שורות 31 עמוד( הפיטורי� בעניי�, ח, ד"עו, התובעת של

 6 ג�). זינגר לתצהיר 18 סעי-( מלפטרה נמנע היה הוא, החוקי המצב את התובעת 6ל

 7  ):33�29 שורות, 32 עמוד( דומי� דברי� העיד קליימ�

  8 

 9 לא וזה זה את לפתור אפשר היה, בחברה להישאר זה לה חשוב שהיה מה א�"

 10 זימנו זה בגלל ולא פוריות טיפולי להתחיל הולכת שהיא ידענו לא אנחנו. נעשה

 11 מנהלת של התפקיד. היו� עד שתקפה החלטה עשינו זה בגלל ולא הפגישה את

 12 ניסיו� זה השאר כל. היו� עד, יותר קיי� לא חשבונות מנהלת+  משרד

 13  ." לעובד רק ולא רגשות להיות יכולי� מעסיק בתור לי ג�. נטו סחטנות

  14 

 15 יעו, לקבלת אמת בזמ� פנו לא, הפיטורי� בהחלטת פג� כל אי� כי שסברו, הנתבעי�

 16  ): 3�2 שורות, 34 עמוד( העיד קליימ� זה בעניי�. משפטי

 17, מישהו ע� להתייע, כספי חיסכו� לא אפילו, סיבה שו� לי היתה לא. לא"

 18  ." בסדר לא שזה דעתי על העליתי לא אבל. בסדר לא שזה חושב הייתי אילו

  19 

 20 פתוח באופ� איתה דיברנו אנחנו: "13�12 שורות, 29 בעמוד זינגר של בעדותו ג�' ר

 21 ואנחנו השימוע אחרי היה זה, פוריות טיפולי להתחיל עומדת שיא אמרה היא, וגלוי

 22 התייעצנו ולא משפטית טעות שעשינו הבנו אנחנו ובדיעבד, בעיה שו� בזה ראינו לא

 23  . "הזה בעניי�

  24 

 25 כמו. אד� וכח שכר, חשבונות בענייני טיפלה התובעת, הנתבעת אצל עבודתה במסגרת  .28

 26 לייעו, הנתבעת את והפנתה משפטי טיפול שדרשו הענייני� בכל טיפלה התובעת כ�

 27 בדיני העוסקת ד"עו היא, ח, טלי ד"עו, התובעת של אחותה. הצור� במידת, משפטי

 28 שהיו שוני� בנושאי� באחותה אישי באופ� נעזרה שהיא העידה התובעת. עבודה

 29 שכר בנושא שהתעוררו בסוגיות לדוגמה, הנתבעת אצל העבודה במסגרת בטיפולה

 30 כמו). 19�8 שורות 8 עמוד, 7 שורה 7 עמוד עד 20 שורה 6 עמוד( אחריותה בתחו� שהיו

 31 עובדת פיטורי היא מה� שאחת, הזדמנויות בשתי הנתבעת את ייצגה ח, ד"עו, כ�

 32  ).30�20 שורות 8 עמוד( בהריו�

  33 
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 1 עובר, פוריות בטיפולי עובדת פיטורי על החוקי האיסור על ידעה שהיא העידה התובעת

 2 במהל� דבר טענה לא היא, זאת למרות). 8�6 שורות 9 עמוד( לה שנער� לשימוע

 3, השימוע ישיבת לסיכו� כתגובה שנכתב, 14.7.13 מיו� במכתב, בהמש� ג�. השימוע

 4 כ� ועל הפיטורי� עצ� על קבלה אלא, לפטרה החוקי לאיסור התייחסה לא התובעת

 5, זה במכתב. לה הצפויה הכלכלית הפגיעה ועל" האישיי� בחיי� לי" פוגעי�  שהללו

 6 לזכויות התייחסה לא א�, הפיטורי� פיצויי לתשלו� בדרישה הסתפקה התובעת

 7 וא- בעבודה ההזדמנויות שוויו� חוק או נשי� עבודת חוק מכח לה המגיעות נוספות

 8 שלאחר עולה שנשמעו שמהעדויות למרות זאת. הפיטורי� לבטלות התייחסה לא

 9 של מכתבה, בנוס-. עמה ונועצה אחותה ע� שוחחה התובעת, הפיטורי� שיחת

 10 בשפתה נכתב א�, ח, ד"עו, אחותה של לעיונה הועבר) 14.7.13 מיו�( לחברה התובעת

 11  ).33�13 שורות 9 עמוד( התובעת של

  12 

 13 את המונע חוקי איסור שקיי� נטע� לא בו 14.7.13 מיו� המכתב שליחת לאחר רק  .29

 14 של רצונה שביעות ומחוסר כלכלית פגיעה לגבי מטענות להבדיל( התובעת פיטורי

 15 א- זינגר". אותה לפטר אסור" כי זינגר בפני טענה התובעת), מפיטוריה התובעת

 16  :26.7.13 ביו� לתובעת ששלח ל"דוא בהודעת לכ� התייחס

  17 

 18 על נסוב לא והדיו� דעת� זו אות� לפטר יכולי� לא שאנחנו חושבת שאת זה

 19 מנהל/  3 סוג חשבונות מנהל צריכי� ואנחנו מאחר אות� לפטר נאלצנו. זה

 20   ."וניסיונ� הכשרת� לא זו ל� וכידוע חשב/ כספי�

  21 

 22 וכי") מחשבות(" התובעת של בסברה מדוברש סברו הנתבעי� כי משתמע זו מהודעה

 23  .הדי� בהוראות המעוגנות מבוססות בטענות מדובר אי�

  24 

 25 רפואי אישור העבירה התובעת 21.7.13 ביו� עוד כי לציי� למותר לא זה בהקשר

 26 התובעת אמנ�. "חוק לפי ממני שמתחייב כפי" אותו מעבירה היא כי והוסיפה ל"בדוא

 27 בפנייה מדובר כי ברי א�, הרפואי האישור את מעבירה היא חוק איזה מכח הבהירה לא

 28  .כלשהיא משפטית התייחסות המחייבת

  29 

 30 היתה היא א� וג�, מאחותה מכתב מקבלי� היו הנתבעי� א� ג�, התובעת לטענת  .30

 31 במהל� פיטורי� על איסור חל, מאחותה שקיבלה לייעו, בהתא� כי לה� מבהירה

 32 חוזרי� היו לא, כלומר( שנהגו מכפי אחרת נוהגי� היו לא הנתבעי�, פוריות טיפולי

 33  ).3 שורה, 12 עמוד עד 20  שורה 11 עמוד; הפיטורי� מהודעת בה�

   34 
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 1, הרלוונטי החוק להוראות הנתבעי� את להפנות חובה עליה חלה לא, התובעת לגישת

 2 6 עמוד( משפטיי� בנושאי� טיפול על בחברה אמונה היתה תפקידה שמתוק- א-

 3 עמוד( מתאי� משפטי יעו, לקבל הנתבעי� באחריות זה שהיה טענה ועוד) 27�26 שורות

 4  ). 13�8 שורות 16 עמוד, 19�12 שורות 13

    5 

 6 משפטי ייעו, לקבלת פנו שלא בכ� התרשלו הנתבעי� כי עולה לעיל המתואר מ�  .31

 7 כלפי שבוצעה להפרה האחריות את לגלגל כדי בכ� אי� העניי� בנסיבות. רלוונטי

 8 על אמונה היתה התובעת א� ג�. כדי� שלא שפוטרה, התובעת של לפתחה, התובעת

 9, למעסיקה משפטי ייעו, לתת לחייבה בכ� אי�, בחברה משפטי טיפול שדרשו הנושאי�

 10 פי על החברה של חובותיה את לאיי� בכ� אי� ג�. כלפיה בוצעה הנטענת שההפרה שעה

 11 שיובהר כפי, לתובעת המגיע הפיצוי סכו� במסגרת זה עניי� לקחת יש, זאת ע�. די�

 12  . להל�

 13 במקרה, זאת ע�. למעסיקו משפטי יעו, לתת חובה העובד על להטיל אי�, עקרונית  .32

 14 להעסקת הנוגע בכל( החברה של המשפטיי� בענייניה טיפלה שהתובעת מאחר, שלפנינו

 15 אשר, עבודה בדיני העוסקת ד"עו היא התובעת של אחותה בה� בנסיבות וג�), עובדי�

 16ובי� הצדדי� ג� היה ניסיו� לקשר מקצועי  ,זה בתחו� לנתבעת משפטי ייעו, בעבר נתנה

 17 הרלוונטי החוקי למצב תתייחס התובעת כי היה מצופה נוס- באותה תקופה ממש,

 18  . בנושא הנתבעי� של עיניה� את ותאיר

 19 מניעה היתה שלא כ�, 9.7.13 ביו� זינגר ע� התכתבה הנתבעת של אחותה, ויודגש

 20, זינגר של סברתו את חיזקה, כ� עשתה לא שהיא העובדה. זו לסוגייה ג� תתייחס שהיא

 21  ).זינגר לתצהיר 18 סעי-( חוקיות באי נגועי� אינ� התובעת פיטורי לפיה

 22 שחל המשפטי המצב את לנתבעי� להבהיר מחויבת היתה לא שהתובעת א-, כאמור

 23 ויתכ�, בקלות להיפתר היה יכול הצדדי� בי� שהתגלע הסכסו�, כ� עשתה אילו, בעניינה

 24, עצמה לתובעת נפש עגמת חוס� ג� היה הדבר. נמנעי� היו התובעת שפיטורי ג�

 25 פיטוריה ובמועד שני� כשמונה במש� במסירות הנתבעת את ששירתה לאחר שפוטרה

 26  . פוריות טיפולי של פשוט לא הלי� בפני עמדה

 27  הסעדי�

 28 בסוגיית ולדו� לפנות יש, התובעת לפיטורי הנוגע בכל העובדתית התשתית משהונחה  .33

 29  .הסעדי�

  30 
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 1 צמצומי� עקב אלא, הפוריות טיפולי עקב פוטרה לא התובעת, בהרחבה לעיל כמפורט

 2 בהנהלת ג� שיעסקו ת/אחת ת/עובד להעסיק יש כי למסקנה אותה שהביאו, בחברה

 3. חיצוניי� חשבונות הנהלת שירותי שכירת וכ� משרד מנהלת העסקת תחת, חשבונות

 4 במקו�. כדי� לשימוע זומנה לא שהיא מאחר, פג� נפל התובעת בפיטוריע� זאת, 

 5 שהתובעת למרות, ממנה הוסתרה זו, מראש לה תובהר לשימוע הזמנתה שמטרת

 6 מוטעה מידע לה נמסר � מכ� יתירה. עמה שנקבעה הפגישה מטרת את לברר ביקשה

 7 התובעת בו הזמ� לפרק לב בשי�, אלה בנסיבות. עבודה בענייני בפגישה מדובר לפיו

 8 יש), עניינית היתה הפיטורי� שסיבת הג�( הפיטורי� בהלי� שנפל והפג� רהבבח עבדה

 9  . 3 20,000 בס� פיצוי התובעת לזכות לפסוק

  10 

 11 לפיצוי זכאית היא, נשי� עבודת חוק להוראות בניגוד פוטרה שהתובעת שנקבע מאחר  .34

 12  . זו בעילה נוס-

  13 

 14 בגי� נוס- ולפיצוי נזק הוכחת ללא, החוק מכח 3 100,000 בס� לפיצוי עתרה התובעת

 15 ביחס, בחוק הקבועה התקופה נכללה זו במסגרת. המוגנת לתקופה השתכרות הפסד

 16 חל בה� הימי� מניי� התובעת שלטענת מאחר. 7.12.13 קרי, יו� 150 – פוריות לטיפולי

 17 לתצהיר 40 סעי-; שנתיי� של לתקופה עד( וטיפול טיפול כל ע� מתחדש לפטרה איסור

 18, הנוס- ריו�יוהה שעברה ההפלה, ההיריו� לתקופת ג� לפיצוי עתרה התובעת), התובעת

 19 שכרה בי� כהפרש חושב לתובעת המגיע הסכו�. בתה את, טובה בשעה ילדה שבסיומו

 20) 3 8,000( החדשה עבודתה במסגרת לתובעת ששול� השכר ובי� בנתבעת התובעת של

 21 כ�. לגמל והפרשות חופשה, הבראה דמי בגי� הפרשי� נתבעו כ� על נוס-. 3 1,850 –

 22  .שלאחריה המוגנת התקופה תו� ועד הלידה שלאחר התקופה עבור סכומי� נתבעו

  23 

 24ועל פי  ההיעדרות ממועד יו� 150 על עומדת התובעת על החלה המוגנת התקופה  .35

 25ע� זאת, מקו� בו טיפולי הפוריות הצליחו . הוראות החוק, היא חלה במש� שנתיי�

 26 הזמ� פרקוהתובעת הרתה ובסופו של דבר ילדה, ההגנה לא תעלה באורכה על שנתיי�. 

 27, בדי� הקבועה ההגנה את לקבל עשויה עובדת במהלכה התקופה מהווה שנתיי� של

 28 תחת לחסות האפשרות את מגביל ולמעשה, תפוריו טיפולי לצור� ההיעדרות ממועד

 29�43324) א"ת( ח"על' ר( הפוריות טיפולי תחילת ממועד שנתיי� למש� רק החוק הגנת

 30 לחוק 21 לתיקו� ביחס העבודה ועדת פרוטוקול; 9.5.18, ישראל מדינת � פלונית 17�09

 31 א"התשס באדר ח"י, 282 פרוטוקול, לחוק) ד(9 סעי- התווס- במסגרתו נשי� עבודת

 32  ).365' עמ, 2957 ח"ה' ר � הרלוונטי התיקו� פורט בה החוק להצעת), 2001 במר, 13(

  33 
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 1בנסיבות עניינה של התובעת, התקופה המוגנת המקסימלית היא כדלקמ�: מההיעדרות 

 2, תקופת חופשת הלידה 2014ועד הלידה בחודש יולי  10.7.13 –הראשונה בגי� הטיפולי� 

 3  והתקופה המוגנת לאחר חופשת הלידה. 

  4 

 5בחודש, החל מחודש  3 1,850 –במהל� תקופה זו, התובעת החלה לעבוד בשכר נמו� ב 

 6. כלומר, עד אותו מועד, הנזק הממוני של התובעת הוא הפסד השתכרות 2014פברואר 

 7  . 3 1,850הוא עמד על  7/2014�2בחודשי� אילו ו ,בחודש 3 9,850בס� 

  8 

 9בנסיבות העניי�, בשי� לב לתפקידה של התובעת בחברה, לקשר שבי� אחותה של 

 10טענה במפורש  התובעת ובי� הייעו, המשפטי שהחברה קיבלה, העובדה שהתובעת לא 

 11שלא נית� לפטרה בתקופת טיפולי פוריות ולא העמידה את הנתבעי� על טעות� וא- 

 12לא היו כלל תה הצעת� להחזירה לעבודה (הצעה שהיתה בתו� לב, שהרי הנתבעי� דח

 13י� לפסוק לזכות התובעת את הפיצויי� בשיעור המלא אמודעי� לאיסור החוקי), 

 14  שנתבע. 

  15 

 16 הצד היה המעסיק שדווקא לומר נית� לא כאשר, כא� שהוכחו המיוחדות נסיבותב

 17 היה וא- לעבודה לחזור לתובעת הציע המעסיק וכאשר הצדדי� שבי� בדיאלוג החלש

 18 היא והתובעת, יימשכו העבודה יחסי ואזי להיריו� תכנס שהתובעת לאפשרות ער

 19שסיומה  מוגנת תקופה לפי ממו� פיצוי התובעת לזכות לפסוק יש, להצעה שסירבה

 20 הורי$ מעונות טבעו רמת 260/06) ארצי( ע"בע לנפסק השוו( 2014בלידה, בחודש יולי 

 21, גאנ$ – אר'מג מקומית מועצה 16�05�1889) ארצי( ע"בע וכ� 29.1.09, פניבלוב – מ"בע

19.12.2017 .(  22 

  23 

 24) 1א(ב)(13(סעי-  150%אי� לפסוק לזכות התובעת הפסד שכר בגובה ג� מסיבות אלה, 

 25יש לקבוע את  �בלבד וכאמור  100%שכר בגובה  דלחוק עבודת נשי�), אלא הפס

 26  התקופה המוגנת עד מועד הלידה בלבד. 

  27 

 28 לתקופה השתכרות הפסד בגי� לפיצוי זכאיתבהתא� לעקרונות שהוצגו לעיל, התובעת   .36

 29 59,100 לס� –) 3 9,850( הקובע לשכרה ובהתא�, 100% של בשיעור חודשי�ששה  של

 30 שגובה כ�), 13.33%( מנהלי� ביטוח לפוליסת ההפרשות את להוסי- יש זה לסכו�. 3

 31  . 3 66,978 על יעמוד זה ברכיב הפיצוי

  32 
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 1הפרשי שכר בגי� התקופה בה השתכרה שכר נמו� מזה ששול� ל זכאית התובעת בנוס-

 2ועוד הפרשי גמל  3 9,250לה על ידי החברה, ועד הלידה (חמישה חודשי�), בס� 

 3  .3 10,483 –ופיצויי�, ובס� הכל 

  4 

 5  .3 77,461בס� הכל הפסד שכר וביטוח פנסיוני בס� 

  6 

 7  ימי�).  7( 3 2,618כמו כ� מתקבלת התביעה להפסד פדיו� הבראה בס� 

  8 

 9 ע"ע( הפסוקה ההלכה פי שעל מאחר, נדחית המוגנת התקופה בגי� חופשה לימי התביעה

 10 נפסק כאשר, 24.3.15, צרמושניוק – מ"בע אופטיקה אאוט לוט 13�01�44002) ארצי(

 11 לה המגיעה החופשה בעד התשלו�, עבדה לא העובדת בה תקופה בעד מלא עבודה שכר

 12�43380) ארצי( ע"בע הנפסק ג�' ר( פיצוי בכפל מדובר כ� לא שא�, שנפסק בשכר כלול

 13  ). 9.12.14, אלמונית – פלוני 11�06

  14 

 15  .3 80,079 בס� המוגנת התקופה בגי� ממוניי� לפיצויי� זכאית התובעת הכל בס�

  16 

 17 צירפה לא התובעת. לתובעת ששולמו האבטלה דמי את לנכות יש האל מסכומי�

 18 ח"ש 31,879 בס� היו לה ששולמו האבטלה שדמי עולה מתצהירה א� בנושא אסמכתא

 19  ). התובעת לתצהיר 58 סעי-(

  20 

 21  . 3  48,200 בס� ממוני נזק בגי� לפיצויי� זכאית התובעת, בהתא�

  22 

 23 100,000 בס� נשי� עבודת חוק מכח נזק הוכחת ללא לפיצוי ג� בנוס- עתרה התובעת  .37

 24 איסור שחל לנתבעי� הבהירה לא שהתובעת העובדה � לעיל האמור לכל לב בשי�. 3

 25 ההודעה תקופת לאחר ג� בחברה לעבוד להמשי� להצעה סירבה וא- פיטוריה על חוקי

 26 התביעה), ההלי� את לייתר א- ואולי נזקה את להקטי� כדי בה שהיה הצעה( המוקדמת

 27 שא-, נפש עגמת בגי� לפיצויי� התביעה ג� נדחית דומות מסיבות. נדחית זה ברכיב

 28  . ממוני בלתי נזק הוא

  29 

 30 לפני בשימוע פגמי� �בגי כלליי� פיצויי� התובעת לזכות שנפסקו בכ� בהתחשב

 31 מקומית מועצה בעניי� הארצי הדי� בית פסיקת ע� ג� מתיישבת זו תוצאה, פיטורי�

 32  . לעיל שהוזכר אר'מג

  33 

 34  אישי חיוב

 35 16 סעי- מכח, החברה התחייבויות בכל 4�2' מס הנתבעי� את לחייב עתרה התובעת  .38

 36  .ורשלנות חקוקה חובה הפרת מהווה לטענתה אשר התנהגות� ובשל השוויו� לחוק
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 1 ולא" עבירה"ב עוסק הסעי-( פלילית באחריות עוסקת השוויו� לחוק 16 סעי- הוראת

 2 התובעת פיטורי, לעיל הדי� בפסק בהרחבה וכמפורט), החוק הוראות של הפרה"ב

 3  . אסורה בהפלייה נגועי� אינ�

 4 אינה כשלעצמה זו עובדה, כדי� שלא פוטרה התובעת שהתובעת שנקבע למרות, בנוס-  

 5 של הפרה כל שלא להזכיר יש זה בעניי�. החברה מנהלי של אישי לחיוב הצדקה מהווה

 6 ע"ע( התאגיד מנהלי של אישי חיוב או מס� להרמת עילה כלשעצמה מהווה הדי�

 7 אחזקה  ניקיו שירותי ציבוריות עבודות אלברט. ש – ק'וולצ 10�05�5299) ארצי(

 8 כל, שנשמעו העדויות פי שעל להדגיש יש זה בהקשר. 28.3.12, מ"בע ופיקוח

 9 סמויות מטרות היו ולא זה תפקיד� במסגרת רק נעשו החברה מנהלי של פעולותיה�

 10  .בהתנהלות� לגיטימיות בלתי או

 11  דבר סו-

 12  :הבאי� הסכומי� את לתובעת תשל� הנתבעת  .39

 13בצירו- הפרשי הצמדה וריבית  3 20,000 בס� כדי� שלא פיטורי� בגי� פיצויי�  .א

 14  ועד התשלו� בפועל; 1.9.2013כחוק מיו� 

 15- בצירו- 3 48,200 בס� נשי� עבודת חוק הוראות הפרת בגי� ממוניי� פיצויי�  .ב

 16סיפא לסיכומי  44(סעי-  11.7.2014 מיו� כחוק וריבית הצמדה הפרשי

 17  .בפועל התשלו� ועדהתובעת) 

  18 

 19 בהוצאות תשא הנתבעת, שנתבע הסכו� ובי� הדי� פסק תוצאת בי� לפער לב בשי�

 20 ישאו, ימי� 30 בתו� ישולמו לא שא�, 3 8,500 בס�, ד"עו ט"שכ לרבות, התובעת

 21  .בפועל התשלו� עד כחוק וריבית הצמדה הפרשי

    22 

  23 

 24  .ויישלח אליה$ , בהעדר הצדדי$)2018יוני  24(, י"א תמוז תשע"חית היו$, נ

  25 

 26 

  27 




