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 1ההלכה הפסוקה כי ועדת  בעהבהתייחס לאופייה המשפטי של הוועדה, ק  .25

 2משה סביו נ'  300116/98ע"ע   ראוהתעסוקה מהווה טריבונל מעי$ שיפוטי (

 3  ). 3.4.2005, נית$ ביו� משחקי יצירה בע"מ

  4 

 5ובפרט ילי� משוחררי� חיחוק ל 24עוד נקבע כי לאור לשונו ותכליתו של סעי�   .26

 6לאור מעמדה של ועדת התעסוקה ואופי הדיו$ בה, לא נדרש בית הדי$ לצמצ� 

 7עצמו לעילות ההתערבות שבהחלטות מנהליות. בית הדי$ רשאי לשי� שיקול 

 8דעתו תחת שיקול דעתה של ועדת התעסוקה, כל זאת, על יסוד התשתית 

 9הסמכויות הנתונות  העובדתית שפרשו הצדדי� בפני ועדת התעסוקה. על כ$

 10בידי בית הדי$ דומות לסמכויות הנתונות לערכאת ערעור בבתי משפט רגילי�. 

 11האזורי בהחלטות ועדת עוד  נקבע כי הג� שהיק� התערבותו של בית הדי$ 

 12מהיק� ההתערבות בהחלטות מנהליות, אי$ משמעו של דבר כי  התעסוקה רחב

 13איגור  268/07ע"ע  ראו(האזורי ד$ בעניי$ כערכאה ראשונה.בית הדי$ 

 14  ).11.9.2008, נית$ ביו� רובינשטיי נ' מובילי סלע בע"מ

   15 

 16חוק א ל41בסעי�  הוסדר נקרא לשירות מילואי�אשר האיסור לפטר עובד   .27

 17    כדלקמ$  הקובעחיילי� משוחררי� 

 18 ...  " (א):  

 19בשל שירותו במילואי%, לא יפטר בעל מפעל עובד   )1(א

 20 קריאתו לשירות מילואי% או שירותו הצפוי בשירות

 21 –מילואי%, לרבות בשל תדירותו או משכו (בחוק זה 

 22בטלי%  –פיטורי% בשל שירות מילואי%), וא% פיטרו 

 23  הפיטורי%.

 24לא יפטר בעל מפעל עובד בתקופת היותו בשירות   (ב)

  25מילואי% אלא בהיתר מאת ועדת התעסוקה; ולעני

 26שירות מילואי% העולה על יומיי% רצופי%, לא יפטרו 

 27בתקופה של שלושי% ימי% לאחר  בלא היתר כאמור ג%

 28תו% שירות המילואי%; לא תית הועדה היתר לפי סעי. 

 29קט זה אלא א% כ יוכיח בעל המפעל כי הפיטורי% 

  30המבוקשי% אינ% בשל שירות המילואי%; הועדה תית

 31את החלטתה, ככל הנית, לאחר שתובא לפניה תגובת 

 32  העובד".

....  33 
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 1 ל איסור על פיטורי עובד על רקע שירותעולה אפוא כי חלעיל מהאמור   .28

 2אויה לעובדי� המשרתי� ת$ הגנה רימילואי�. תכלית הוראה זו הינה ל

 3  תורמי� להגנה על בטחו$ המדינה.במילואי� ו

 4(מיו�  מדינת ישראל משרד הביטחו נ' תנה תעשיות בע"מ  346/06ע"ע עניי$ ב

 5     וכ� נקבעא 41) נת$ בית הדי$ הארצי דעתו להוראות סעי� 3.1.2007  

  6 

 7"הוראות החוק ברורות: חל איסור על פיטורי עובד בשני מעגלי%: המעגל 

 8חל איסור על פיטורי עובד בשל שירות במילואי%, בשל קריאה  –הרחב 

 9)) והמעגל 1(א(א41לשירות מילואי% או בשל שרות צפוי במילואי% (סעי. 

 10אוסר על פיטורי עובד בתקופת שרותו  –עגל הנוגע לענייננו הוא המ –הצר 

 11ימי% שלאחר שירות מילואי% ב  30במילואי%, ע% הרחבה לתקופה של 

 12  א(ב)).41יומיי% רצופי% לפחות (סעי. 

 13האיסור במעגל הרחב הוא מוחלט: פיטורי% בשל שרות במילואי% או קריאה 

 14 % ואי דר) לסטות מכ).לשירות במילואי% או שירות צפוי במילואי% בטלי

 15לעומת זאת, האיסור במעגל הצר הוא יחסי: נקודת המוצא היא שפיטורי% 

 16במהל) שירות המילואי% חזקה עליה% שה% קשורי% בשרות (ראו הצעת חוק 

 17, 2001 –) התשס"א 12החיילי% המשוחררי% (החזרה לעבודה) (תיקו מס' 

 %18 אפוא אלא בהיתר של ). פיטורי% אלה אסורי800, בעמ' 794הצ"ח תשס"ג, 

 19ועדת התעסוקה וזו אינה מוסמכת לית היתר אלא א% הפיטורי% "אינ% בשל 

 20שירות המילואי%". לעניי זה קובע החוק במפורש כי הנטל להוכיח כי 

 21  .הפיטורי% "אינ% בשל שרות המילואי%" מוטל על המעסיק"

  22 

 23יו� לפני היציאה למילואי� סבר כב' השופט רבינובי) בפרשת  לעניי$ פיטורי�  .29

  24איני רואה הבדל ממשי, מבחינת תכלית החקיקה, לעיל כי " איגור רובינשטיי

 25ובי  , צאתו של המערער לשירות מילואי% ערבבשעות הערב בי פיטורי% 

 26 פיטוריו ביו% למחרת, כאשר התחילה תקופת המילואי%. פיטורי% אלה

 27אלא א% כ הותרו על ידי ועדת התעסוקה, בנימוק שאי קשר בי אסורי%, 

 28  שירות המילואי% לפיטורי%, פעולה שלא נעשתה  במקרה זה.

 29כשאלה פני הדברי%, הפיטורי% מבחינה משפטית למעשה בטלי%, ומכל 

 30  מקו% הפיצוי שהשיתה ועדת התעסוקה במקרה זה על החברה מוצדקי%.
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 1צו של יו% ולטעו כי הפיטורי% נעשו יו% ג% א% יהיה מי שירצה לדקדק בקו

 2 לפני תחילת המילואי%, ואיני סובר שפירוש זה נכו בנסיבות הקיימות, אזי

 3התוצאה שהגיעה אליה ועדת התעסוקה נכונה ג% על פי עקרו תו% הלב, 

 4שהרי פיטורי% ממש ערב שירות המילואי% מנוגדי% לתכלית החוק, שבאה 

 5לואי% בתקופת שירות המילואי% ושלושי% להג על תעסוקתו של איש המי

 6  יו% לאחריה ועקב שירות המילואי%" 

  7 

 8אי זה דבר יוצא דופ כב' השופט ש. צור באותה פרשה כי " מנגד סבר 

 9קובע הוראות נורמטיביות שונות לתקופות זמ שונות. כ), כל  שהמחוקק

 10 תורת ההתיישנות מבוססת על "חלונות" של זמ המאפשרי% הגשת תביעה

 11חלה התיישנות. כ),  � ואפילו א% מדובר ביו% בודד  �ומעבר לזמ הקבוע 

 12לחוק הביטוח הלאומי בנוגע להגשת תביעה  296הגבלת הזמ הקבועה בסעי. 

 13לגמלת כס. לפי אותו חוק וכ) מסגרות הזמ הקבועות בסדרי הדי. בכל 

 14ה ההסדרי% הללו יש לראות את מסגרת הזמ כמחייבת ולא נית לסטות ממנ

  15הסמכות להארי) מועדי%  �אלא מכח הסדר המאפשר גמישות המסגרת, כגו

. 16  הקבועי% בסדרי די

  17 

 18מכא, לענייננו, שמבחינה משפטית לא נית להחיל על תקופת הזמ של   

  19"חלו" אחד הוראות מהותיות המתייחסות לתקופת הזמ של "חלו" הזמ

 20יטורי המערער יו% לפני השני. ובמלי% אחרות, לא נית בענייננו לקבוע שפ

 21תחילת המילואי% כמוה% כפיטוריו בתו) תקופת המילואי%, כפי שסבור 

 22חברי השופט רבינובי0. לכ, לדעתי, לגבי הטענה כי המערער פוטר יו% לפני 

 23בשל תחילת המילואי%, אי מנוס מבחינת השאלה א% פיטורי המערער היו 

 24הקשר הסיבתי בי  בחינת שאלת � השירות במילואי% א% לאו, היינו 

 25  פיטורי% אלה ובי הקריאה לשרות מילואי%".

  26 

 27יו�  פיטורי�דינ� של לא נקבעו מסמרות בסוגיית  בפרשת איגור רובינשטיי$  .30

 28באותו מקרה אי$ כי י�, ע� זאת כלל חברי ההרכב קבעו יציאה למילואהלפני 

 29פוטר מעבודתו בשל  להתערב בהחלטת ועדת התעסוקה, לפיה המערערמקו� 

 30  שירות מילואי�. 



  
  יפו � בית די אזורי לעבודה בתל אביב 

  8376�05�14 על"ח  

   

 16מתו�  9

  1 

 2עמדת  .יציאת המשיב למילואי� טר�בענייננו, הפיטורי� נעשו יו� אחד בלבד   .31

 3 בפרשת איגורשיטתו של כב' השופט צור בהתאמה ל( סברהועדה והרב ב

 4יש להעמיד למבח$ את הקשר הסיבתי בי$ שירות המילואי� של  כישלעיל) 

 5   העובד לבי$ העילה לפיטוריו.

  6 

 7קשר סיבתי בי$  לא הרימה את הנטל בדבר העדר ערערתמהועדה קבעה כי ה  .32

 8צא יו� למחרת ההודעה על פיטורי המשיב לבי$ שירות המילואי� אליו י

 9אשר  המערערת לפצות את המשיב בסכו�כי על הוועדה קבעה  , על כ$. פיטוריו

 10  משכורות.  הועמד על חמש

  11 

 12(עו"ד פרידמ$)  הועדה שוכנעה כי התנהלות  כעולה מהחלטת יו"ר הועדה  .33

 13שעולה מפרוטוקול השימוע שנער� כיתה לשביעות המערערת (יהמשיב לא ה

 14התנהלות  בדברמשלא הוצגה כל ראיה לטרוניה  ,) ע� זאת16.4.12למשיב ביו� 

 15בכ� כדי להצדיק  סברה הוועדה כי אי$  6.5.12ועד ליו�  16.4.12 יו�המשיב מ

 16  .6.5.12ביו� ת פיטורי המשיב  א

 17ע�  נוספות שיחות רכולא נע 16.4.12יו� בהועדה שוכנעה כי לאחר השימוע 

 18לא ועדותו בעניי$ זה הנגדית  בחקירתוכ� העיד התובע  . יצוי$ כיהתובע

 19  שרה את עדות התובע בעניי$ זה. . כמו כ$ עדת ההגנה אינסתרה

 20ע לפני כי לא הוצגה כל ראיה לזימו$ המשיב לשימו קבעה הוועדה בנוס�

 21  בפרט.  16.4.12  לאחר יו� הפיטורי� בשלב כלשהו ו

 22  נולטענת הועדה, קריאת עובד לשיחה במוצ"ש מעלה חשד בדבר הדחיפות לזמ

 23  לשיחה במוצ"ש דווקא. 

 24כי מנהלו הישיר של המשיב (מר ינאי) לא נת$ הסבר המניח  בהחלטה  עוד צוי$

 25פוטר בבהילות  , 24.4.12את הדעת מדוע א� האיחור האחרו$ היה בתארי� 

 26  , יו� לפני שירות המילואי�.6.5.12דווקא בתארי� 

  27 

  28 

  29 

  30 
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 1  מסירת מכתב פיטורי�. ל ידיע 6.5.12תבעת, התובע פוטר ביו� לטענת הנ  .34

 2אליו נקרא המשיב לא ידעה על שרות המילואי� ת מערעראי$ כל טענה כי ה

 3כי ) ידעה 6.5.12( בו פיטרה את המשיבביו� כי על כ$ חזקה .  7.5.12 החל מיו�

 4  למחרת יתחיל בשירות מילואי�. 

 5המשיב הרי� את הנטל המוטל עליו בכ� שהציג את סמיכות הוועדה קבעה כי 

 6   בי$ פיטוריו לבי$ המועד ליציאתו למילואי�.הזמני� 

 7לדעתי "  כדלקמ$ דעתו מציי$ יו"ר הועדה מר פרידמ$בסיכו� הדיו$ וחוות 

 8הנתבעת (המערערת) ניסתה "לתפוס טרמפ" על שיחת השימוע מיו% 

 9כדי לתר0 את פיטורי התובע יו% אחד בלבד לפני יציאתו לשרות  16.4.12

 10  מילואי% וזאת בשל כל התנאי% הבאי%: 

 11לא אזכרה א. לא בעקיפי את המילה  16.4.12א. שיחת השימוע מיו% 

 ;" 12  "פיטורי

 13לא נרשמה (לפחות לא פורמאלית) הערה/נזיפה לתובע על  16.4.12ב. מאז 

 14  התנהלותו; 

 15ירה את פשר ג. הנתבעת קראה לתובע לשיחה בהולה במוצ"ש מבלי שהסב

 16  .הבהילות דווקא למוצ"ש

 17  י פיטורי לתובע לפני פיטוריו.ד. הנתבעת לא ערכה שימוע לפנ

 18לאור כל האמור לעיל הייתי מציע לחברי לאמ0 את מסקנתי שהנתבעת  

 19פיטרה את העובד "בשל המילואי%" שאליה% נקרא (כנראה בשל כ) שידעה 

 20 31.5.12שמרגע שייצא למילואי% ייאסר עליה לפטרו עד תו% המילואי% ב 

 21  .)30.6.12ימי% לאחר מכ עד  30וא. 

 22  מקרי% כאלה בא החוק למנוע" בדיוק 

  23 

 24"בבואי להתייחס לפיטוריו של התובע איני יכול להתעל%  סבר כי מר דויטש

 25שיחה ושה שבועות לפני צאתו למילואי% משיחת השימוע שנערכה לו כשל

 26בה העלתה הנתבעת טענות על איחורי% רבי% לעבודה שגרמו לאי פתיחת 

. 27  החנות בזמ

 28בחנות יוקרתי בו יש לבעלי הקניו מחויבות הדבר חמור במיוחד כאשר מדובר 

 29לפתוח את החנות בזמ. התובע המשי) לאחר ובליבה של הנתבעת גמלה 

 30  ההחלטה לפטרו. 
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 1יחד ע% זאת פיטוריו, יו% אחד בלבד לפני צאתו למילואי% , מכללי% לדעתי 

." 2  את המקרה במסגרת ה"תקופה האסורה לפיטורי

  3 

 4ת ה דנ מדובר בעילת פיטורי% מעורב" במקר ה כיסברעו"ד מיכל אטינגר 

 5ואי שביעות רצו מתפקידו של התובע  עתהכוללת פיטורי בשל בעיות משמ

 6ובמיוחד איחוריו לעבודה וכ פיטוריו בשל שירות המילואי% הצפוי שנקבע 

 7  לתובע. 

 8עפ"י עדויות הצדדי% והראיות נראה כי איחורי התובע לעבודה לא פסקו ג% 

 9על כ). יחד ע% זאת הבהילות לפטר את העובד  לאחר שהנתבעת התריעה

 10ש ערב יציאתו למילואי% מעלה חשש כבד לקשר בי הפיטורי "במוצ

 11  למילואי%. 

 12משמיעת מלוא הראיות נראה כי הנתבעת לא היתה מרוצה מתפקודו של 

 13התובע והחליטה לפטרו שכ איחוריו כמנהל מהווי% בעיה כפולה: ה בעצ% 

 14רעה ליתר העובדי% וההחלטה לפטר התגבשה בשל האיחור וה מפאת דוגמא 

 15  כ) שהאיחורי% לא פסקו ג% לאחר שיחת השימוע שנערכה לתובע.

 16המועד הספציפי שנקבע לפיטורי , קשור למועד  ית נראה כאיחד ע% ז

 17  יציאתו של התובע למילואי%. 

 18ר וסשו מסיבה מעורבת: עבירת משמעת וחלסיכו% נראה כי פיטורי התובע נע

 19  רצו מתפקידו ובקשר לשירות המילואי%.שביעות 

 20בנסיבות אלה ג% שמדובר בעילת פיטורי "מעורבת" הרי שיש לקבוע כי 

 21  לצור) החוק, התובע פוטר בשל שירות המילואי%". 

  22 

 23"האחד טוע לקשר ישיר בי הפיטורי% כי  סברה א� היאהחברה גב' בנאדרת 

 24למילואי%...השני טוע כי אי קשר ליציאה למילואי% אלא רואה בפיטורי% 

 25ככאלה שנעשו בתקופה האסורה לפיטורי עפ"י חוק.. השלישית טוענת כי 

 26לאחר קריאת סיכומי הצדדי% ופרוטוקולי הדיו יש קשר חלקי למילואי%.. 

 27  של יו"ר הוועדה". אי לי אלא להסכי% ע% קביעתו 

  28 

 29את מכלול הראיות אשר היא שקלה מלמד כי הועדה  הנה כי כ$ עיו$ בהחלטת  .35

 30עמדו בפניה, לרבות פרוטוקול השימוע שנער� למשיב כשלושה שבועות לפני 
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 1קבעה באופ$ חד משמעי כי המשיב פוטר  ולאחר מכ$ 16.4.12ביו�  ריווטיפ

 2   .כסיבה מעורבת)$ ביכסיבה בלעדית ו בי$ א�(בשל המילואי%  

  3 

 4לטענת המערערת כי על פי ההלכה הפסוקה לא נית$ להחיל על תקופת  אשר  .36

 5הזמ$ של "חלו$" אחד הוראות מהותיות המתייחסות לתקופת הזמ$ של "חלו$" 

 6התובע אמנ� פוטר יו�  קבעה כיעדה וכי  עמדת הרב בושוכנעתי   הזמ$ השני

 7קשר סיבתי בי$ הפיטורי� לבי$  המילואי�, ע� זאת לא הוכח העדר לפני

 8לאור  .)חוות דעתו של עו"ד פרידמ$  לעיל  41 ראו סעי�(שירות המילואי� 

 9ראות מהותיות של "חלו$ אחד" הועדה לא החילה הועולה כי קביעת הוועדה 

 10  אחר".   על "חלו$ 

  11 

 12ערת היו סיבות לפטר כי למערסברו כי חברי הועדה  ככל שנצא מנקודת הנחה  .37

 13הבהילות לפטר את  כי ה� שוכנעו  ,זמ$ רב לפני יציאתו למילואי�את המשיב 

 14ולאור יו פיטורמבלי שנער� שימוע בעניי$  ,המשיב יו� לפני יציאתו למילואי� 

 15עד ליו� ו"פיטורי�",  לא אוזכרה המילה  16.4.12העובדה כי בשיחה מיו� 

 16, קבעו חברי איחורי�החזר לסורו בעניי$  לעבוד ולאהמשיב המשי�  6.5.12

 17  קשר סיבתי בי$ פיטורי המשיב לבי$ יציאתו לשירות מילואי�. הוועדה כי קי�

  18 

 19למילואי� המשיב יציאת מרגע כי  לעובדהזאת ועוד. הוועדה נתנה דעתה   .38

 20ימי�  30וא�  31.5.12המילואי� ביו� עד תו�  ולפטר המערערת ייאסר על

 21להג$  מפורשות כי החוק נועדקבעה הוועדה  ,על כ$ .30.6.12לאחר מכ$ עד ליו� 

 22וכאמור קבעה כי הפיטורי� נעשו בניגוד  על מקרי� דוגמת עניינו של המשיב

 23  לחוק.

  24 

 25כי שוכנעתי כי החלטת הועדה ניתנה כדי$ ולא מצאתי  על יסוד האמור לעיל,  .39

 26הרימה את המערערת לא  התערבות בית הדי$. דבק  פג� בהחלטה המצדיק 

 27נטל ההוכחה בדבר שלילת הקשר הסיבתי בי$ פיטורי המשיב לבי$ שירות 

 28יש לראות את המשיב כמי שפוטר מעבודתו עקב  . לפיכ�,המילואי� אליו נקרא

 29  . יציאתו למילואי�

  30 
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 1  � סכו% הפיצוי

 2שניי� מחברי הועדה (עו"ד פרידמ$ והגב' בנאדרת) שגו שעה  לטענת המערערת,  .40

 3המקסימלי הקבוע בחוק.  ר הפיצוימחויבי� לפסוק את שיעושקבעו כי הינ� 

 4היו ו של המשיב תפקודו בעת רצו$ מיתה שיעל א� שלדיד� המערערת לא ה

 5, נפסק כי אי$ במקרה הנדו$ "טעמי� מיוחדי�" בגינ� רונסיבות מוצדקות לפט

 6וי.  קביעה זו הינה בניגוד לדעת שני חברי ועדה יש להפחית מסכו� הפיצ

 7קבעו כי  קיימי�  "טעמי� מיוחדי�" להפחית את סכו� הפיצוי ר אשנוספי� 

 8כי דה שכל חברי הועדה הגיעו למסקנה ת. עוד נטע$ כי העוברשהושת על המערע

 9יתה שבעת רצו$ מתפקוד המשיב מהווה שיקול מהותי לצור� יהמערערת לא ה

 10  .הפחתה מסכו� הפיצוי באופ$ ניכר

 11כי בנסיבות העניי$ לא קיימת הצדקה להפחתת הפיצויי�  מנגד טע$ המשיב

 12  לזכותו.שנפסקו 

  13 

 14 (ג) לחוק קובע כדלקמ$ :  21סעי�   .41

 15"מצאה ועדת התעסוקה שבעל מפעל לא קיי% חובה המוטלת עליו 

 16  הנתבע), תית אחד מאלה:  �כלפי התובע לפי חוק זה (בחוק זה 

 17פיצויי% בסכו%  צו המורה לנתבע לשל% לתובע, במועד שתקבע,  ) 2(

 18השווה לחמש פעמי% השכר שהתובע קיבל או שהיה זכאי 

 19לקבל בעבור חודש העבודה בסמו) לפני הפרת זכותו ; ואול% 

 20רשאית הועדה להחליט, מטעמי% מיוחדי% שיירשמו, לפסוק 

 21פיצויי% בסכו% אחר שתקבע ; לעניי חישוב השכר לפי פסיקה 

 22לחוק  13י סעי. ב והתקנות שלפ13זו, יחולו הוראות סעי. 

 23  נצו לפיצויי%)". �(בחוק זה  1963 � פיצויי הפיטורי%, התשכ"ג 

  24 

  25 

 26      בחוות דעתו בעניי$ הפיצויי� כתב עו"ד פרידמ$ כדלקמ$  . 42

  27 

 28  מרגע שקבעתי כי התובע פוטר ע"י הנתבעת "בשל שירות המילואי% שאליו "

 29  נקרא" מחויב אני להשית פיצויי% על הנתבעת. 

  30 

 31ל הפרק כעת היא הא% למצות את הדי ע% הנתבעת , השאלה העומדת ע

 32היינו הא% חייבה פיצויי% מכסימליי% שבסמכות הועדה, כבקשת התובע , 

 33כ הוא גבוה מהשכר הממוצע אכלומר בסכו% השווה לחמש פעמי% שכרו (

 34 1995 � לחוק הביטוח הלאומי) נוסח משולב, התשנ"ה 1כהגדרתו בסעי. 

 35י% אותנו כקיימי% טעמי% מיוחדי% המולי או שמא2)  9,000העומד על כ 

 36  להסתפק בפיצויי% מוקטני% יותר. 

  37 

 38  משכורות על מעסיק שפיטר עובד שלו בשל שירות  5החוק משית פיצוי בס) 
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 1  המילואי% שאליו נקרא העובד.

 2"מטעמי% מיוחדי%  משכורות ונית להוריד ממנו רק 5 � הפיצוי מתחיל מ

 3  שירשמו" א% יימצאו כאלה. 

 4  תי א. נימוק להקל בגובה הפיצוי.אמקרה נדיר שבו לא מצזהו 

 5  החוק נועד מחד למנוע מעובדי% הנקראי% "לפחד" מפיטוריה% בשל שירות 

 6להטיל פיצויי% המורי% על מעסיק  � המילואי% שאליה% נקראו, ומאיד)

 7  שעושה כ). 

 8 11,800כורת שלפיה% משכורתו עמדה על גובה משהתובע הציג בפנינו תלושי 

 9ברוטו לחודש) וביקש לחשב את 2  12,852לחודש (ממוצע 2 14,000 � 2 

 10הנתבעת לא הפריכה את שכרו של 2.  13,500הפיצויי% ע"פ שכר בשיעור של 

 11  התובע. 

 12לאור כל האמור לעיל הייתי מציע לחברי להשית על הנתבעת חובה לשל% 

 13סק ימי% מיו% מת פ 30וזאת בתו) 2 )  12,852*25 ( 64,620לתובע ס) של 

 14  . "הדי ללא צו להוצאות

  15 

 16 בהתייחס לחוות הדעת של עו"ד אטינגר ומר דויטש הוסי� עו"ד פרידמ$

 17קראתי את עמדת חברי, עו"ד אטינגר ומר דויטש וסבור אני כי אי "  כדלקמ$

 18צוי א% הפיטורי% בוצעו בניגוד לחוק לבי הפי מקו% לערב בי הכרעה

 19בוצעו בניגוד לחוק, הרי שרק א% שהפיטורי% שייפסק , מרגע שכולנו סברנו 

 20י המכסימלי יש לנו זכות לעשות נמצא "מטעמי% מיוחדי% " לסטות מהפיצו

 21   .כ

 22במלוא הכבוד אינני סבור כי נמצאו "טעמי% מיוחדי%" ולא מצאתיה% ג% 

 23  בדבר חברי. 

  24 

 25אמנ% מבי אני התלבטות חברי בעניי הקביעה א% הפיטורי% היו בניגוד 

 26מרגע שג% ה% קבעו שהפיטורי% היו אסורי%, אי לטעמי לחוק, א% לאו, א) 

 27מקו% ללבטי% אלו (שנדחו כאמור) כדי להביא להקטנת הפיצוי הקבוע 

 28  בחוק". 

  29 

 30לאור העובדה כי תקופת כי " הייתה דויטש בדבר שיעור הפיצויי� עמדת מר

 31וכי התובע  �חודשי% בלבד 8 –עבודתו של התובע אצל הנתבעת היתה קצרה 

 32יתי פוסק לחובת הנתבעת פיות הנתבעת לגבי אופ עבודתו, האת צלא מילא 

 33  פיצוי בגובה משכורת וחצי..." 

  34 

 35"לנסיבות הפיטורי הללו , אי אמנ% כדי לדחות את  סברה כיעו"ד אטינגר    

 36  התביעה א) יש לה% רלבנטיות בנוגע לקביעת סכו% הפיצוי. 

 37 צחק דויטשמצטרפת לעמדת חברי מר יבאשר לסכו% הפיצוי , הנני 

 38  ונימוקיו"...

  39 

 40  הגב' רויטל בנאדרת הצטרפה לעמדתו של עו"ד פרידמ$ בעניי$ שיעור הפיצויי�. 

  41 

 42ובמצב בו התוצאה בי$ חברי  חברי הועדה בעניי$ הפיצוי נחלקומאחר ודעות   .43

 43כל (ג) לחוק הקובע כי " 26שקולה נדרשה הועדה להוראת סעי�  נההיהועדה 

 44  ועדת תעסוקה מחליטה את החלטותיה ברוב דעות. היו הדעות שוקלות תהיה 

 45   .יו"ר הועדה הוחלט כדעת לפיכ�, .ליושב ראש הועדה דעה מכרעת"
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   1 

 2אשר נקבע על  י�ת סכו� הפיצוילא מצאתי מקו� להפחת אקדי� ואבהיר כי  . 44

 3  ידי הוועדה ואפרט.

 4כי פיטורי המשיב הינ�  שעה שנקבעלפיה מקובלת עלי עמדת יו"ר הועדה 

 5בניגוד לדי$ , אי$ מקו� להביא בחשבו$ את הלבטי� בה� התלבטו חברי הועדה 

 6בעניי$ הסיבה לפיטורי המשיב והקשר בינה לבי$ היציאה  עובר לקביעת�

 7יש בה� כדי להפחית את שיעור אשר "כנימוקי� מיוחדי�"  למילואי� 

 8  הפיצויי� שנקבע.

 9רבי� בה� מתלבטי� חברי הוועדה בשאלה  הדעת נותנת כי קיימי� תיקי� 

 10אי$  בכ� בלבד, אול� קשורי� ליציאה למילואי� א� לאו  הא� הפיטורי�

 11   לדידי נימוק ודאי נימוק מיוחד, המצדיק הפחתת סכו� הפיצויי�.

  12 

 13לפיכ�, לא מצאתי כי נפל פג� בשיקול דעת הוועדה עת השיתה על המערערת   .45

 14אה נימוקי� מיוחדי� להפחתת הסכו� מצ את הפיצוי המקסימלי בפרט משלא

 15הפיטורי�  רי, העדר שימוע טר�ולאחר שנתנה דעתה לנסיבות המקרה ק

 16  ופיטורי התובע ערב יציאתו למילואי�.

  17 

 18    סו. דבר

 19די$ הערעור , 19.3.14בות בהחלטת הועדה מיו� התערל הקמה עיל משלא  .46

 20   דחות. ילה

 21  -.  8,000בסכו� של תישא בשכ"ט עו"ד המערערת 

  22 

  23 

 24  .ויישלח אליה% , בהעדר הצדדי%)2014דצמבר  21(, כ"ט כסלו תשע"הנית היו%, 

  25 

 26 

  27 

  28 



  
  יפו � בית די אזורי לעבודה בתל אביב 

  8376�05�14 על"ח  

   

 16מתו�  16

  1 

  2 
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  4 




