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 4 
 5 
 6 
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 חזןמישל ע"י ב"כ עו"ד 

 עיכוב הליכים - אילנה שריר 4.
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 8 

 פסק דין
 9 

 10( הגישה תביעה לבית הדין בטענה שהיא גליתאו  התובעת -התובעת, גב' גלית פרימו )להלן .3

 11פוטרה בשל טיפולי הפריה חוץ גופית אותם היא עברה, וביקשה לקבל פיצוי בהתאם להוראות 

 12 בגין זכויות סוציאליות.(  ותשלום חוק עבודת נשים –)להלן  3591-, התשי"דחוק עבודת נשים

 13 

 14 (.אילנהאו  הנתבעת –התביעה הוגשה כנגד "אס ביוטי" וכנגד גב' אילנה שריר )להלן 

 15 

 16תובעת טענה בתביעתה ש"אס ביוטי" היא חברה ואילנה היא בעליה. התובעת עבדה החל ה .2

 17וטיפולים . במשך תקופת העבודה החלה התובעת בבדיקות 13.9.33ליום  ועד 22.33.39מיום 

 18המשיכה  23.9.33החלה בטיפול "זקיקים" וביום  31.9.33ביום ת. לצורך הפריה חוץ גופי

 19בוצעה החזרת  3.3.33ביום . בטיפול לקראת החזרת ביציות בתוספת זרע ונטילת הורמונים

 20היא הייתה צפויה להיעדר החל  .הטיפולים הביציות. התובעת לא נעדרה מן העבודה בשל

 21 ימים אך פוטרה יום קודם, לאחר שעדכנה את הנתבעת על כך ובשל כך.  7למשך  3.3.33מיום 

 22 

 23, ללא שימוע, ובעודה מודעת ומסרה לה מכתב פיטורים  קראה הנתבעת לתובעת 13.9.33ביום 

 24 7במשך  3.3.33החל מיום עליה להיעדר שהיות התובעת בהליכי הפריה חוץ גופית ו תלעובד

 25כי אין לה די עבודה לספק לתובעת ולפיכך אין לה ברירה  באותה שיחה אילנה טענה ימים.

 26אלא לפטר אותה. התובעת ביקשה להחזיר אותה לעבודה, מאחר שפיטוריה אינם כדין אך 

 27 בקשתה סורבה. 

 28 

 29לא חל מאחר שהחברה לא  3511-מ"חשת, הנאמר בתביעה כי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

 30 עובדים. 3מעסיקה 

 31 



 
 יפו -בית דין אזורי לעבודה בתל אביב 

 42542-24-24 סע"ש 

  

 31מתוך  2

 1ימים  391בטרם הסתיימו  התרחשותובעת טענה כי פיטוריה אסורים מאחר שאלה ה .1

 2ימים בלבד( ועל כן היא ביקשה לחייב את הנתבעים בפיצוי בגין  9מהטיפול האחרון )עברו 

 3( וכן ₪ 1,219משכרה )שכר קובע בסך  391%שבהם היא מוגנת מפני פיטורים, לפי  ,ימים 391

 4כן ביקשה התובעת לחייב את הנתבעים -. כמו₪ 91,111פיצויים לא ממוניים )עגמת נפש( בסך 

 5פיצוי בגין פיטורים שלא כדין וללא שימוע. התובעת אף ביקשה לחייב את הנתבעים ב

 6ימי מחלה )החל מיום  9 עבורתקופת העבודה, תשלום  ה ולפיטורים בגיןיבהפרשות לפנס

 7לחייב את הנתבעים באבדן השתכרות ממועד הפיטורים  אף ביקשה (. התובעת3.3.35

 8( עד למועד הלידה המשוער, פיצוי בגין אי קבלת דמי לידה ובגין התקופה המוגנת של 13.9.33)

 9לה הודעה על  נהי לא ניתכן, טענה התובעת כ-. כמוימים לאחר חזרתה מחופשת הלידה 31

 10חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והליכי מיון תנאי העבודה בניגוד להוראות 

 11 . ₪ 313,157סך הכל סכום התביעה . 2112-וקבלה לעבודה(, תשס"ב

 12 

 13אישיות הנתבעים הגישו כתב הגנה ותביעה נגדית. בכתב ההגנה נאמר כי "אס ביוטי" אינה  .1

 14שם אילנה בלבד. נאמר בו כי התובעת ב, אלא עוסק מורשה. על כן, כתב ההגנה הוגש תמשפטי

 15להריון מאילנה. הסיכום בין הצדדים היה שהתובעת תעבוד  להיכנסהסתירה את ניסיונותיה 

 16. בשל ההכנסות הנמוכות של העסק, הציעה אילנה כשכר יומי ₪ 391שעות ביום ותקבל  9

 17, כך שהיא תקבל שכר לפי שעות. התובעת הסכימה לכך לתובעת לשנות את תנאי העבודה

 18. אולם, באותו יום היא לא הגיעה 3.3.33והייתה אמורה להתחיל לעבוד לפי שעות ביום 

 19אז הודיעה לה  2133עד לחודש אוגוסט  . זאתתקה את הקשר עם אילנהילעבודה ובפועל נ

 20אף פעם לאילנה שהיא בטלפון שהיא בהריון. לפי הנטען בכתב ההגנה התובעת לא אמרה 

 21 .1.1.33-עוברת טיפולי פוריות ורק נודע על הריונה כשהתובעת התקשרה אליה ב

 22 

 23לגישת הנתבעת על התובעת להחזיר לה שכר שהיא קיבלה ביתר, בגין ימים שבהם היא נעדרה  .9

 24, בדיעבד התברר לה כי התובעת כבר הייתה בהריון כאשר הוצע לה אילנה לגרסתמן העבודה. 

 25 ד לפי שעה. לעבו

 26עבור התובעת, אך לגישתה היא ביקשה ממנה לפנסיה  הנתבעת מאשרת שלא נעשו הפרשות

 27. בקשתהפרטים אודות חברת הביטוח בה הייתה מבוטחת כדי להפריש והתובעת התעלמה מ

 28אילנה טוענה שלבקשת התובעת היא כתבה מכתב הפסקת עבודה כדי לאפשר לה לקבל דמי 

 29. מכתבה הקודםת הונתה אותה, היא כתבה לה מכתב המבטל את לתה שהתובעיאבטלה.  משג

 30 בגין הודעה מוקדמת, בטעות והטעיה.  ₪ 511הנתבעת אף שלמה לתובעת סך של 

 31 

 32התובעת נטשה את העבודה מבלי להודיע על כך וגרמה נזק ממוני ולא ממוני לאילנה, שהיא 

 33 , בגינו מוגשת התביעה שכנגד. ₪ 39,111מעריכה בסך של 

 34 
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 1שה את זכאות הנתבעת לפיצוי התובעת הגישה כתב הגנה לתביעה שכנגד, שבו היא מכחי .3

 2 ועומדת על כך שהיא פוטרה מהעבודה על ידי אילנה. הנטען

 3 

 4התקיים קדם משפט לפני כב' השופט תומר סילורה. בדיון נאמר מפי ב"כ  32.5.37ביום  .7

 5ך שהתביעה תתברר רק כנגד מכתב התביעה, כ 3הנתבעת  למחוק את"אני מסכים  תהתובע

 6שאינו אישיות  – 3. אולם, לא ניתנה החלטה על מחיקת התביעה כנגד נתבע "הגב' אילנה שריר

 7 משפטית.

 8 

 9 , ( את מר רועי שריר )בנה של אילנהביקש ב"כ התובעת להוסיף )ליד שם העסק לאחר מכן .1

 10"אס ביוטי". בהחלטה מיום  בתיק, מאחר שעל שמו רשום העסק נתבע( כהנתבעאו  רועילהלן 

 11 3533-, התשנ"ב)א( לתקנות בית הדין לעבודה )סדרי דין(31בהתאם לאמור בתקנה , 3.1.31

 12 שעליו להגיש כתב הגנה. קבעה נוסף בתיק, ו תבעכנ י הורתה ראש המותב על צירופו של רוע

 13 

 14, בשל מתן צו כינוס נכסים כנגדה אילנההוגשה בקשה לעיכוב הליכים כנגד  5.1.31ביום  .5

 15 מחוזי מרכז.ה( לפני בית המשפט 17173-11-31במסגרת הליכי פשיטת רגל )תיק פש"ר 

 16 ,שייצג אותה בהליך ,עו"ד מיקו מנחם. חלטה על עיכוב הליכים נגד אילנהניתנה ה 3.5.31ביום 

 17 שוחרר מייצוגה. 

 18 

 19יצבה אילנה ולא הייתה התייצבות מטעם , שבו התי5.32.31דיון לשמיעת הוכחות ליום נקבע  .31

 20הינו  עסקהנתבע. אז נאמר על ידי אילנה )כבר הייתה החלטה על עיכוב ההליכים כנגדה( כי ה

 21הצהירה כי אין לה קשר  אילנהעל שם רועי, ש"היא פתחה לו".  , רשוםמכון להצרת היקפים

 22ראש חזקים. בתום חולה ולא מסוגל להגיע, מאחר שהוא סובל מכאבי  אדםהוא  .עם רועי

 23 הדיון ניתן פסק דין בהעדר התייצבות כנגד רועי.

 24 

 25רועי הגיש בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדרו, באמצעות בא כוחו עו"ד חיים נוימן, שייצג  .33

 26 אותו רק לצורך אותו דיון. 

 27העסק על שמי. לא היה לי ידיעה שהעסק " :הצהיר רועי 3.1.35בדיון אשר התקיים ביום 

 28" בכלל. אני לא מכיר את התובעת ולא פגשתי אותה מימי. לא ראיתי אותה בחיים שלי עובד

 29של רועי שהוא לא פסול  וחוכא לפרוטוקול הדיון(. לשאלת בית הדין השיב ב 33-32ש'  1)ע' 

 30 דין.  

 31בהחלטה מאותו יום בוטל פסק הדין שניתן כנגד רועי ונקבע כי החלטה בנוגע להוצאות תינתן 

 32 . 35.3.35. נקבע דיון לשמיעת הוכחות ליום בסוף ההליך

 33 

 34 

 35 
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 1 ראיות שהוגשו ונשמעו .23

 2 

 3 של התובעת, של אילנה ושל רועי. יםהוגשו לתיק בית הדין תצהיר

 4 אילנה לא התייצבה לדיון ולא נחקרה על תצהירה. 

 5על ידי בא כוחו הנוכחי, עו"ד מישל חזן. התובעת ורועי נחקרו בשלב ההוכחות  רועי היה מיוצג 

 6 בדיון על תצהיריהם. 

 7, תחת תיק ניכויים "לתצהיר התובעת צורפו תלושים שבהם מופיע בשם המעסיק "אס ביוטי

 8 ומספר עוסק מורשה של רועי )נקוב מס' תעודת הזהות שלו(. 

 9 

 10, התכתבות 1.1.33אילנה מיום  בינה לביןהתנהלה לתצהיר התובעת צורף תמליל שיחה ש

 11 .גליתה חוץ גופית שעברה ייבוואטסאפ ומסמכים רפואיים המצביעים על טיפולי פוריות והפר

 12)יום סיום  13.9.33ת בין גלית לאילנה מיום וטלפוני ותכן הוגשו תמלילים של שיח-כמו

 13 , אז מבשרת גלית לאילנה שהיא בהריון. 1.1.33העבודה( ומיום 

 14 

 15מה שמיעת הראיות בתיק, הגישו ב"כ הצדדים )ב"כ התובעת וב"כ של רועי( לאחר שהסתיי

 16 התיק הועבר להכרעה.. לאחר מכן, סיכומים בכתב וסיכומי תשובה מטעם ב"כ התובעת

 17 

 18 עובדות המקרה .13

 19 

 20(, העסק –פתח רועי עסק לטיפולים להצרת היקפים בשם "אס ביוטי" )להלן  2131בשנת  .א

 21 מורשה".שנרשם על שמו, כ"עוסק 

 22 

 23 הניהול בפועל של העסק נעשה על ידי אילנה, שהיא אמו של רועי. .ב

 24 
 25 חודשים ושבוע.  3. היא עבדה סה"כ 22.33.39 -התובעת התקבלה לעבודה בעסק ב .ג

 26 
 27 שעות עבודה.  9עבור  ₪ 391סוכם שהתובעת תקבל שכר יומי בסך  .ד

 28 
 29)יום קבלת  39.2.33-התובעת החלה טיפולי הפרייה חוץ גופית בבית החולים אסותא ב .ה

 30. התובעת 3.3.33-נקבע מועד להחזרת ביציות ב לאחר שהחלה התובעת בטיפול, ייעוץ(.

 31 7 – 3.3.33לא נעדרה מהעבודה עקב הטיפולים, היא הייתה צפויה להיעדר החל מיום 

 32 ימים. 

 33 
 34התקיימה שיחת טלפון בין גלית לבין אילנה, שבה זו הודיעה לה "שאני  13.9.33ביום  .ו

 35להסכים לשינוי מתכונת העבודה טר אותך". לחילופין, ניתנה לה אפשרות חייבת לפ

 36 לעבוד לפי שעות.ו
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 1 
 2 התובעת לא קיבלה את ההצעה החילופית וסיימה את עבודתה בעסק.  .ז

 3 
 4 התובעת נכנסה להריון כתוצאה מהטיפול וילדה במזל טוב. .ח

 5 

 6 האם הנתבע היה המעסיק של התובעת .13

 7 

 8ההליכים כנגד אילנה, הכרעתנו יכולה להתייחס אך ורק לסכסוך נוכח ההחלטה על עיכוב 

 9ולכן,  לא היה מעסיק של התובעתהוא שבין התובעת לבין רועי. עיקר הטענה של רועי היא ש

 10 אין עילת התביעה כנגדו.

 11 

 12מצבו  2139. אולם, בשנת 2131בשנת  הצהיר כי הוא אכן פתח את העסק על שמו רועי

 13בל מכאבי ראש כרוניים, שהם תוצאה משני ניתוחים קשים הבריאותי התדרדר, הוא סו

 14שעבר. לפי הצהרתו הוא לא מסוגל לנהל סדר יום רגיל. כתוצאה ממצב בריאותו הוא נאלץ 

 15 אימו. אז הוא גם הפסיק להתגורר בבית לאמוהודיע על כך ולהקפיא את פעילות העסק, 

 16 זמנו ומרצו לטיפוליו הרפואיים.  כל והקדיש את

 17וכל לחזור לפעילות בעסק, הוא יהצהרתו, מאחר שהוא קיווה שמצבו הבריאותי ישתפר ולפי 

 18המשיכה לקבל לקוחות ולבצע טיפולים בחדר  אימוחדר טיפולים אחד.  שכורהמשיך ל

 19הטיפולים ללא ידיעתו ואף החלה להעסיק את התובעת תחת שמו. אז הוא ניתק קשר עם 

 20 עת., שהייתה המעסיקה היחידה של התובאימו

 21 

 22 מעסיק בינו לבין התובעת ולכן, דין התביעה כנגדו להידחות.-טוען כי לא היו יחסי עובד ירוע

 23 

 24 ניהולעסקה בשבניגוד לטענת הנתבע, הצהירה גלית שהיא התקבלה לעבודה על ידי אילנה, 

 25 לפרוטוקול הדיון(. 1, ש' 31עסק באדמיניסטרציה )ע'  )רועי( העובדים, והבן

 26. אולם, היא מכחישה את דברי הנתבע תנאי העבודה סוכמו עם אילנההתובעת הצהירה כי 

 27במהלך התקופה היא העבירה כסף  פעמים 1-1-כ , ולדבריה, אףהלפיהם הוא לא הכיר אות

 28 לפרוטוקול הדיון(. 39ששילמו לה לקוחות לרועי )ע' 

 29 

 30. הוא אחראי יצוין כי על אף מחלותיו, רועי אינו פסול דין, או בעל לקות קוגניטיבית חמורה

 31תי את רכך הוא העיד שאמנם הפסיק את פעילות העסק, אך "השא למעשיו ומבין אותם.

 32הוא רק הודיע לרשויות  .החדר בקליניקה כי רציתי להמשיך את העסק בשלב יותר מאוחר"

 33יוני בחודש העדות )קרי, מסירת בשלב מאוחר יותר, כשנה לפני על סגירת העסק על שמו המס 

 34.  הוא אף שילם על דמי (2133אחרי סיום העבודה של התובעת שהיה בסוף מאי הרבה  - 2131

 35 לפרוטוקול הדיון(. 37השכירות של מקום העסק )ראו ע' 
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 1מאחר שהוא רצה להמשיך את  סגירת העסקשהוא לא הודיע לרשויות המס על  העידרועי 

 2 הפעילות בעתיד.

 3 

 4 אינוו לא מכיר כלל את התובעת ואבדיון שהתקיים בבקשה לביטול פסק דין הצהיר רועי שה

 5 אמר:להוכחות יודע מי היא. ואולם, בחקירתו בדיון 

 6לא עשיתי אצלה טיפול, בחיים לא קיבלתי ממנה כסף ולא שום "
 7 "שלום". -דבר, בחיים לא הייתה לי התקשרות איתה בגבול  ה

 8 לפרוטוקול הדיון( 37-31, ש' 35)ע' 

 9 

 10הוא אכן הכיר את התובעת אנו מאמינים שהנתבע.  נוכח הסתירה, אין אנו מאמינים לגרסת

 11 , ולא איתו. שהוכח שהקשר השוטף היה עם אילנהבמסגרת העבודה, על אף 

 12התעורר לאחר סיום העסקה של  אימוגם התברר בחקירתו הנגדית של הנתבע כי הסכסוך עם 

 13 תנהלות הכספית של אילנה. כך אמר רועי בעדותו:ההתובעת, ובעקבות ה

 14מתגורר כרגע עם אבי, אימי ואבי גרושים. אני לא בקשר עם אני "
 4125-15בשנים   -אימי שנה וחצי. בתקופת עבודתה של התובעת  

 16היה לי קשר רגיל, אבל לאחר מכן, גיליתי הכל, שהיא  4124
 17מחשבון הבנק של העסק. לטענת  ₪העלימה לי כמה מאות אלפי 

 18בינינו. לשאלה  הבנק היה לה ייפוי כוח. זו הייתה סיבה לסכסוך
 19בערך. זה היה  4124אני משיב בספטמבר  –ביה"ד מתי זה היה 

 20חודש וחצי אחרי שהיא הגישה את כתב התביעה, כשאמא שלי 
 21לקחה אותי לעורך דין, ואז גיליתי את כל מה שהולך והלכתי לבדוק 
 22את הדברים בבנק. אם בית הדין אומר לי שהתביעה הוגשה בחודש 

 23וחצי לאחר מכן. עד אז היחסים היו בסדר, , אז חודש 4124דצמבר 
 24לא תקינים, אבל המצב הרפואי שלי התדרדר לא הייתי גם בקשר 
 25טוב עם ההורים שלי, אני עזבתי את הבית, כדי להתמקד במצב 
 26הבריאותי שלי, פתחתי חשבון בנק חדש וניסיתי להתנתק 

 27 וקול לפרוט 3-31, ש' 35)ע. . "42.22.41. אני יליד 42מהעולם. אני בן 
 28 הדיון(. 

 29 

 30 

 31 7, ש' 35על הסכסוך עם התובעת הוא ניתק את הקשר עם אימו )ע'  רועיבאותו שלב שנודע ל

 32 (. לפרוטוקול הדיון

 33 הנתבע  אף הוסיף:

 34מבין בעסקים, ראיתי פוטנציאל טוב" אני הקמתי את העסק, אני "

 35 לפרוטוקול הדיון(. 27, ש' 21)ע' 

 36 

 37אחראי למעשיו, רשום כבעל עסק. הוא "עוסק מורשה" מול רשויות המס ו בגירהנתבע, שהוא 

 38וכלפי העובדים, להם הונפק תלוש שכר, כאשר "תיק הניכויים" הוא שלו, ותחת שם העסק 

 39 מופיע מספר תעודת זהות שלו. 
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 1ותם. לא תמיד בעל העסק הוא זה שמנהל את העובדים, מקיים איתם משא ומתן ואף מפטר א

 2, כפי שחברה או אישיות משפטית אחרת ופועל בשמו ל העסק הוא המעסיקעדיין בע אולם

 3 פועלת באמצעות מנהליה.

 4 

 5מעסיקה במשותף, אך נוכח ההחלטה על עיכוב היא  הנתבעתשייקבע כי מניעה  כלאין 

 6 , אנו מנועים מלדון ולהכריע בטענה זו.הההליכים כנגד

 7 

 8וד העסק היה בבעלות רועי, שהיה גם אם אילנה פעלה כלפי התובעת "מנהג בעלים", כל ע

 9, ובחר, משיקולים שלו, לא לסגור אותו, לא להודיע לרשויות המס, להמשך פעילותומודע 

 10, אין לנו ספק כי הוא היה המעסיק של התובעת, של העסקלהמשיך את חוזה השכירות ו

 11 לקיום של הוראות החוק. הואחראי כלפי

 12 

 13 המסגרת הנורמטיבית –פיטורים בזמן של טיפולי פוריות  .93

 14 

 15 )ה( לחוק עבודת נשים קובע: 5סעיף 

 16לא יפטר מעסיק עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד  (2)ה( )
 17או עובדת העוברים טיפולי פוריות בימי העדרם מעבודה לפי סעיף 

 18ימים לאחר  251(, לפי הענין, או במשך תקופה של 2( או )ג2)ג()7
 19ר, אלא בהיתר מאת שר התעשייה תום ימי ההיעדרות כאמו

 20המסחר והתעסוקה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים 
 21הם, לדעתו, בקשר עם היעדרות כאמור או עם טיפולים כאמור; 
 22הוראת סעיף קטן זה תחול לגבי עובד או עובדת העוברים טיפולים 
 23כאמור בפסקה זו לקראת שתי לידות לכל היותר, בתקופת 

 24ותו מעסיק או באותו מקום עבודה, ואם עברו העסקתם אצל א
 25גם  –טיפולים כאמור לקראת הולדת ילדים מבני זוג קודמים 

 26 לקראת שתי לידות עם בן הזוג הנוכחי;

 27( לא תחול על מעסיק, לגבי עובד או עובדת כאמור, 2הוראת פסקה )    (4)
 28שחלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרותם מעבודה אצלו או 

 29 עבודה, לפי הפסקה האמורה;באותו מקום 

 30( יחולו גם על עובדת או עובד שלא נעדרו מעבודה, 2הוראות פסקה )    (3)
 31 251בתקופת הטיפולים כאמור באותה פסקה, או במשך תקופה של 

 32ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה 
 33גופית, לפי המאוחר, כפי שאישר הרופא המטפל בכתב, -החוץ
 34ד שהעובדת או העובד, לפי העניין, הודיעו למעסיק על ובלב

 35הטיפולים לא יאוחר משלושה ימי עבודה ממועד מתן ההודעה 
 36 –המוקדמת לפיטורים, ואם לא ניתנה הודעה מוקדמת לפיטורים 
 37 22ממועד הפיטורים, ומסרו למעסיק אישור רופא כאמור בתוך 

 38ולו הן על עובדת ימים מאותו מועד, לפי העניין; הוראות פסקה זו יח
 39או עובד קבועים והן על עובדת או עובד ארעיים או זמניים, ובלבד 
 40שעבדו אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה שישה חודשים 
 41לפחות; שר התעשייה המסחר והתעסוקה רשאי, בהתייעצות עם 
 42שר הבריאות ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של 

 43ולי פוריות שהוראות פסקה זו לא הכנסת, לקבוע סוגים של טיפ
 44 יחולו עליהם.
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 1 

 2אף כאשר אין היעדרויות מן  יםחל - ללא היתר כדין -הוראות הסעיף ואיסור הפיטורים 

 3 העבודה בגין הטיפולים. 

 4אשר למסירת ההודעה לגבי הטיפולים שמקבלת העובדת/העובד, היא יכולה להינתן עד תום 

 5 שלושה ימי עבודה ממסירת הודעה מוקדמת על הפיטורים. 

 6 (אא)31המעסיק מפטר עובד/עובדת בשל טיפולי פוריות בניגוד לחוק, קובע סעיף שבמידה 

 7 מהם הסעדים שבית הדין מוסמך לתת, כדלקמן:

 8 

 9לבית הדין האזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון   )א(  א.23
 10 –בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות לפי חוק זה, והוא רשאי 

 11לפסוק פיצויים אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור   (2)
 12 שייראה לו בנסיבות הענין;

 13ליתן צו מניעה או צו עשה, אם ראה שהענקת פיצויים בלבד     (4)
 14להוציא צו כאמור יביא בית הדין בחשבון,  לא תהא צודקת; בבואו

 15בין השאר, את השפעת הצו על יחסי העבודה במקום העבודה ואת 
 16האפשרות שעובד אחר ייפגע, ולגבי פיטורים הנובעים מצמצומים 
 17בעבודה גם את הוראותיו של הסכם קיבוצי החל על הצדדים; 

 18וזים ( לחוק הח4)3הוראות פסקה זו כוחן יפה על אף האמור בסעיף 
 19 .2471-)תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

 20צא בית הדין האזורי לעבודה כי העובד או העובדת שהגישו מ (2) )ב(
 21, יפסוק פיצויים שסכומם 4תובענה, פוטרו בניגוד להוראות סעיף 

 22מהשכר שהיה מגיע להם במהלך התקופה  251%-לא יפחת מ
 23שיירשמו, המזכה; ואולם רשאי בית הדין, מטעמים מיוחדים 

 24לפסוק פיצויים בסכום אחר שיקבע; לענין חישוב השכר לפי סעיף 
 25-ב לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג23קטן זה, יחולו הוראות סעיף 

 26 לחוק האמור. 23, ותקנות לפי סעיף 2443

 27תקופה  –לענין סעיף קטן זה, "התקופה המזכה"  (4)       
 28דע או שהיה עליו שתחילתה ביום הפיטורים או ביום שבו המעביד י

 29לדעת על קיומה של העילה להגבלת הפיטורים, לפי המאוחר, 
 30 וסיומה במועד המוקדם מבין אלה:

 31 תום התקופה שבה חלה הגבלת הפיטורים כאמור; )א(

 32יום תחילת תוקפו של  – 4אם ניתן היתר פיטורים לפי סעיף     )ב(
 33 ההיתר;

 34 החזרה לעבודה. יום –אם העובד או העובדת הוחזרו לעבודה      )ג(

 35 

 36 

 37 ?בשל טיפולי פוריות פוטרה התובעת בניגוד להוראות חוק עבודת נשים,אם ה .33

 38 

 39התובעת המציאה מסמכים המוכחים שהיא ביצעה טיפולים של הפרייה חוץ גופית ולפי 

 40הצהרתה, שלא נסתרה, היא לא נעדרה עד אז, אלא הייתה אמורה להיעדר במשך שבוע, החל 

 41 )תאריך החזרת הביציות(.  3.3.33מיום 

 42 שישה חודשים. בעסק ה דאין מחלוקת שהתובעת עב
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 1 

 2 התובעת הצהירה בתצהירה:

 3עברתי טיפול לקראת ההפריה החוץ גופית, ועדכנתי  44.5.24ום בי"
 4את הנתבעת כי עברתי טיפול קריטי טרם ביצוע טיפול ההחזרה 

 5 .2.4.24שעתיד לחול ביום 

 6ימים בשל  7יהא עלי להיעדר משך  2.4.24כן עדכנתי כי למן יום 
 7 טיפול ההחזרה המחייב מנוחה מרבית לשם היקלטי להריון..."

 8 

 9קרי, בהתאם להצהרת התובעת, שלא נסתרה, הנתבעת, שהייתה הממונה עליה והיא זו 

 10שנתנה לה הוראות הקשורות לעבודתה, קיבלה ממנה הודעה על הטיפולים שהיא עוברת ועל 

 11 ימים.  7, עקב הטיפולים, במשך 3.3.33כך שהיא עתידה להיעדר החל מיום 

 12 

 13, בין התובעת לבין אילנה, שבה היא 1.1.33לתצהיר התובעת צורף תמליל של שיחה מיום 

 14 :שואלת את גלית איך היא מרגישה ואיך מתקדם הטיפול, כך

 15 .לא יצא לי לדבר איתך בכלל .תגידי לי ואיך את מרגישה –אילנה "
 16 אני בסדר כשיו כלום, אני ע -גלית

 17 ברוך השם, נו ומה עם התהליך שאת עושה? איך מתקדם? –אילנה 
 18 ככה עוד זה לוקח זמן זה לא אה...אה...בסדר,  –גלית 

 19יש לי שתי חברות מטופלות...היא סיפרה לי שנכנסו  –אילנה 
 20 להריון"

 21 

 22בהמשך שואלת אילנה את גלית אם היא הלכה "לבחור" בבנק הזרע ומאחלת לה שתרגיש 

 23 טוב.

 24כי אילנה ידעה על הטיפולים שעוברת  אופן חד משמעימאותה שיחה שהוקלטה עולה ב

 25 התובעת, עוד לפני מועד הפיטורים. 

 26 

 27נה לתובעת על פיטוריה. אז אומרת התקיימה השיחה טלפונית שבה הודיעה איל 13.9.33ביום 

 28 באופן ישיר לגלית: אילנה

 29גליתי, ממי, יש לי משהו להגיד לך לא כל כך נעים...שאני חייבת "
 30 ."לפטר אותך

 31 

 32כאילו כשיש עבודה אני מציעה אילנה להעסיק את גלית לפי שעות, "השיחה בהמשך 

 33 . "מתקשרת ואת באה

 34 

 35 :לאחר מכןו

 36אז היום זה כאילו היום האחרון. כאילו עד עכשיו נשלם לך, מגיע "
 37לך אה כאילו הודעה מוקדמת גם, צריך לעשות לפי חוק )צוחקת( 
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 1או משהו אז את תקבלי עוד שבוע עבודה גם כשאת לא עובדת, 
 2 ". כזה....

 3 

 4 –זו שיחה שבה הביעה אילנה את כוונתה שלא משתמעת לשני פנים לפטר את התובעת )להלן 

 5 (.שיחת הפיטורים

 6 

 7למעלה מן הנדרש נציין כי לא ניתן היה לשנות את מתכונת העבודה של התובעת, שהיה של 

 8מוחשית של תנאי ווה ללא כל ספק הרעה ילעובדת שעתית, מה שה ,עובדת לפי שכר יומי

 9 העבודה.

 10 

 11שיחה נוספת בין גלית לבין אילנה, כאשר גלית התקשרה. תמליל השיחה  התנהלה 1.1.33ביום 

 12צורף לתצהיר התובעת. באותה שיחה מודיעה גלית שהיא בהריון, לאחר שאילנה שואלת 

 13 :אותה

 14 "נעלמת לי לגמרי... מה קורה איתך?" 

 15 גלית אומרת לאילנה:

 16 .אצלך, שעבדתי אצלך הצליחו""הטיפולים שעברתי 

 17 

 18אילנה לא הביעה כל הפתעה, אלא מתשובתה אפשר להסיק שהיא ידעה על הטיפולים שעברה 

 19 גלית. כך היא משיבה:

 20"נהדר, איזה יופי. איזה יופי. אז לא היית צריכה לעשות יותר. כמה 
 21  "טיפולים עשית בכלל? כלומר זה מפעם ראשונה נקלט?

 22 
 23 לכך השיבה גלית בחיוב. 

   24 

 25אחרי החזרת הביציות גלית הייתה צריכה להיות  כי בהמשך אף מאשרת אילנה שהיא ידעה

 26 שבוע במנוחה. 

 27 

 28המסקנה החד משמעית אשר עולה מן הראיות היא שאילנה, שהייתה המנהלת בפועל של 

 29טיפולי הפוריות שזו עוברת, ועל הצורך העתידי להיעדר מהעבודה למנוחה  עלהתובעת, ידעה 

 30יום לפני התאריך שנקבע להחזרת הביציות )מה שהיה גם ידוע לאילנה(, היא  .של שבוע ימים

 31 .את גליתפיטרה 

 32 

 33 )ה( לחוק עבודת נשים.5לנוכח כל זאת, אנו קובעים שהתובעת פוטרה בניגוד לאמור בסעיף 

 34 
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 1 המגיעים לתובעתפיצויים  .37

 2 

 3 לסעדים כדלקמן: התובעת זכאית

 4 

 5 פיצוי על נזק ממוני       .א

 6וראות חוק עבודת נשים ועל כן, היא זכאית לפיצוי בגין התובעת פוטרה בניגוד לה

 7 הנזק הממוני שנגרם לה.

 8 לחודש.  ₪ 1,219אין מחלוקת שהשכר הקובע של התובעת היה בסך 

 9 31)לפי סעיף  391%הממוני, בשיעור המוגדל של ב"כ התובעת דורש פיצוי בגין הנזק 

 10ימים לאחר  391 –לחוק עבודת נשים( בגין התקופה המוגנת של טיפולי פוריות 

 11אובדן השתכרת עד כן מבקש ב"כ התובעת פיצוי עבור -. כמו23.9.33הטיפול מיום 

 12 הלידה, חופשת הילדה ותקופה המוגנת לאחר חופשת הלידה.

 13 

 14מאחר שהתובעת מבקשת פיצוי על  ,בדרישה זו כפל פיצוי. זאתאנו סבורים כי יש 

 15חודשים(, כאשר היא נכנסה  9-התקופה המקסימאלית המוגנת של טיפולי פוריות )כ

 16פיצוי על טיפולים בתקופה התובעת דורשת . על כן, אחר הטיפול הראשוןלהריון ל

 17 שהיא כבר הייתה בהריון. 

 18חודשים, פיצוי על  5שכר בגין תקופה של ב"כ התובעת ביקש לחייב בפיצוי בגובה ה

 19ימים נוספים של התקופה המוגנת לאחר חזרה  31-שבועות( ו 31אי קבלת דמי לידה )

 20 מחופשת הלידה.  זו התקופה שבגינה יש לחייב את הנתבע, כדלקמן:

 21 ₪ 25,939=  ₪ 1,219עד הלידה לפי סך של  ןההיריוחודשים מקליטת  5

 22  ₪  33,157חודשים =  1.9 –פיצוי על אי קבלת דמי לידה 

 X2  =3,971 ₪ 23 1,219 –ימים  31תקופה מוגנת של 

 24 .₪ 27,434 –סה"כ פיצוי 

 25 

 26 פיצוי בגין פיטורים שלא כדין ובהעדר שימוע        .ב

 27"לפסוק פיצויים אף אם  א)א( לחוק עבודת נשים מקנה סמכות לבית הדין31סעיף 

 28 ."ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות העניןלא נגרם נזק של 

  29 

 30לה שימוע  ערךהתובעת פוטרה בהפרה לחוק, בתקופה של טיפולי פוריות ומבלי שנ

 31על כן, ובהתחשב בתקופת העבודה, שכרה, והנזק הלא ממוני אשר נגרם לה,  .כדין

 32 .₪ 41,111בסך של אנו מחייבים את הנתבע בפיצוי 
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 1 

 2  הודעה לעובד על תנאי העבודהפיצוי בגין אי מתן         .ג

 3התובעת לא קיבלה הודעה בהתאם להוראות חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה 

 4. בהתחשב כי הנתבע אמנם 2112-)תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה(, תשס"ב

 5קבעה  ואימלא )א –היה המעסיק של התובעת, אך לא קבע איתה את תנאי העבודה 

 6 בגין רכיב תביעה זו. ₪ 2,511 אותו פיצוי בסך של, אנו מחייבים אותן(

 7 לפנסיהפיצוי בגין אי הפרשות  .ד

 8הן , שיפת פנסיה פעילה, ולכן על הנתבע היה להפרוהתובעת טענה כי הייתה לה ק

 9ה. התביעה מתייחסת לתקופת העבודה בפועל תעבודלפנסיה, הן לפיצויים, מתחילת 

 10 של התובעת.

 11ובהתאם לאישור שהוגש מטעם  33.2139על אף זאת, התובעת החלה לעבודה בחודש 

 12פות עד ורצ היו הפרשות, קרי לא 1.2139, היו הפרשות עד לחודש "כלל פנסיה וגמל"

 13 לתחילת העבודה אצל הנתבע.

 14משלא הוכיחה התובעת כי הייתה לה קופה/קרן פעילה במועד תחילת העבודה, דין 

 15 הדרישה להידחות.

 16 תביעה בגין פדיון חופשה .31

 17 התובעת דורשת פדיון חופשה בגין תקופת העבודה בפועל. 

 18שקיבלה התובעת ימי חופשה ו/או )שהנטל הראיתי מוטל עליו( מאחר שלא הוכיח הנתבע 

 19 –ליום  ₪ 391, לפי סך של חופשה ימי 3בלים את תביעת התובעת בגין חופשה, אנו מק פדיון

 20 .₪ 411 סה"כ

 21 בגין דמי מחלהתביעה  .35

 22ימים  7התובעת הייתה זכאית לדמי מחלה בגין התקופה שבה הייתה צריכה להיות במנוחה, 

 23 .3.3.33החל מיום 
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 1 791 סך של  , 3573-התשל"ו ימים לפי הוראות חוק דמי מחלה 9 התובעת זכאית לתשלום בגין

₪. 2 

 3 לסיכום .21

 4 ומים כדלקמן:נוכח האמור לעיל, אנו מחייבים את הנתבע לשלם לתובעת סכ

 5בגין פיצוי על נזק ממוני, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית החוק החל  ₪ 17,312סך של  .א

 6 ועד ליום התשלום המלא בפועל. 3.3.33מיום 

 7ל נזק לא ממוני, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית החוק החל עבגין פיצוי  ₪ 21,111סך של  .ב

 8 ועד ליום התשלום המלא בפועל. 3.3.33מיום 

 9בגין פדיון חופשה ודמי מחלה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית החוק החל  ₪ 3,391 סך של .ג

 10 ועד ליום התשלום המלא בפועל. 3.3.33מיום 

 11בגין פיצוי על אי מתן הודעה לעובד. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית  ₪ 3,911סך של  .ד

 12 ימים מיום המצאת פסק הדין 11מהיום אם לא ישולם תוך 

 13 בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. ₪ 1,911תבע לתובעת סך של כן ישלם הנ-כמו

 14 

 15 יום מקבלתו.   11ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך לצדדים זכות  .23

 16 

 17 .ויישלח אליהם בהעדר הצדדים, "ח חשון תש"פי, 4124נובמבר  24 ניתן היום, 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 מר אברהם דיאמנט 
 עובדים נציג ציבור

 עידית איצקוביץ, שופטת בכירה 
 אב"ד

 מר יעקב ענב,  
 נציג ציבור מעסיקים

 18 


