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 4 

 פסק די�

  5 

 6 בתחו�) החברה או הנתבעת – להל�( מ"בע ישראל יבמ ידי על הועסק התובע .1

 7 הנתבעת ידי על לאלתר פוטר 2012 שבקי� טוע� הוא.  ארוכות שני� במש� המכירות

 8 – כשבוע לאחר – ובהמש�; הפיטורי� בוטלו יותר מאוחר כשבועיי�; שימוע וללא

 9 לא שבגללו נפשי ליקוי לו נגר� אלו אירועי� בשל כי נטע�.  כנ� על הפיטורי� הושבו

 10 שני� במש� הפיטורי� הלי� את להשלי� לא בחרה הנתבעת וכי; לעבוד כשיר עוד היה

 11 ובשל פיטוריו בשל שוני� כספיי� וסכומי� פיצויי� לו ישולמו כי עותר התובע.  רבות

 12, פיטורי� לפיצויי בנוס', לו ישול� כי הוא עותר היתר בי�.  הנתבעת של זו התנהלות

 13 הנתבעת.  פיטוריו בשל לו מגיע שלטענתו ח"ש אלפי מאות בגובה פרישה מענק

 14 מצוי הוא כי; פוטר לא מעול� כי, היתר בי�, וטוענת התובע טענות את מכחישה

 15 הנתבעי� לסעדי� זכאי אינו וכי; זמני עבודה כושר אבד� בשל תשלו� ללא בחופשה

 16 .   ידו על

    17 

 18 עובדתית לתשתית בהתא�.  מחלוקת היתה לא הבאה העובדתית התשתית על .2

 19 3.6.1990 מיו� החל הנתבעת י"ע הועסק * 1954 יליד שהוא – התובע, זו מוסכמת

 20 יחסי נותקו טר� – הנתבעת כטענת – היו� הא� מחלוקת קיימת.  שיווק נציג בתפקיד



  
  בית די� אזורי לעבודה בחיפה

  64583�12�14 סע"ש  

   

 41מתו�  2

 1 לכתב' א כנספח צור' שהעתקו בכתב העסקה הסכ� נכרת הצדדי� בי�.  מעסיק*עובד

 2 .הנתבעת לו שהנפיקה השכר לתלושי בהתא� היה התובע של ושכרו ההגנה

  3 

 PBC 4  המכונה עובדי� של שנתית להערכה שיטה נהוגה בנתבעת כי עוד חולק אי� .3

 5 לשנת עובר.  4 הוא ביותר והנמו� 1 הוא ביותר הגבוה הציו� בה )עובד הערכת – להל�(

 6 .  2012 לפני ברצ' שני� מספר וזאת, 3 שנתית הערכה ציו� לתובע הנתבעת נתנה 2012

  7 

 8 – להל�( אורשיצר יעקב מנהלו לבי� התובע בי� שיחה התקיימה 29.7.12 ביו� .4

 9, הנתבעת לטענת.  פיטוריו על הודעה לו ניתנה זו בשיחה, התובע לטענת).  אורשיצר

 10 היה, בה מעוניי� שהתובע ככל אשר מרצו� פרישה של אפשרות התובע בפני הועלתה

 11 לבי� התובע בי� פגישה התקיימה 31.7.12 ביו�.  אנוש משאבי למחלקת לפנות עליו

 12.  הפרישה הצעת על פרטי� לו ניתנו במסגרתה, בנתבעת אנוש משאבי מחלקת נציגות

 13 הנתבעת.  לחתימתו חוזה טיוטת בה�, מסמכי� לתובע נשלחו, פגישה אותה לאחר

 14 ע� נפגש והתובע, הפרישה הצעת בחינת לצור� מס יוע� ע� להיפגש לתובע איפשרה

� 15 בנוגע חוזה על, כלשהו אחר בשלב או 2012 בשנת חת� לא התובע.  כאמור מס יוע

 16 .מועדפי� פרישה תנאי לקבלת

  17 

 18 לבי� התובע בי� טלפונית שיחה התקיימה 16.8.12 ביו� כי חולק אי� עוד .5

 19 נמסר הנתבעת לטענת.  מבוטלי� פיטוריו כי בשיחה לו נאמר, התובע לטענת. אורשיצר

 20 הנתבעת נציגי לבי� התובע בי� התקיימו כי חולק אי�.  הפרישה תוכנית הקפאת על לו

 21 22.8.12 ביו�.  זה בעניי� שיחות) אד� כח' ממח פופקו*לורי ועידית אורשיצר(

 22 כי בפגישה לו נאמר, התובע לטענת.  לאורשיצר התובע בי� עבודה פגישת התקיימה

 23 התובע שהביע הכעס לאור – הנתבעת לטענת.  מבוטל הפיטורי� ביטול וכי מפוטר הוא

 24 הודעה לו ניתנה – לכ� מיוחד אישור שהתקבל ולאחר, הפרישה תוכנית הוקפאה כאשר

 25 .  הפרישה תוכנת את לממש אפשרות לו יש כי

  26 

 27 שהה התובע.  בפועל התובע עבד לא 22.8.12 מיו� הפגישה לאחר כי עוד מוסכ� .6

 28 למיצוי הנתבעת י"ע הופנה המחלה ימי מיצוי בתו�.  ימי� 90*מ למעלה מחלה בימי

 29 – ביחד אלה יכונו להל�( מבוטח היה שבה� הפנסיה וקר� הביטוח חברת מול זכויותיו

 30 עבודה כנפגע) ל"המל – להל�( לאומי לביטוח המוסד י"ע הוכר התובע).  הגמל קופות

 31 פגיעה דמי לו ושולמו בעבודה נכות אחוזי לו נקבעו, 22.8.12 מיו� בעבודה אירוע בגי�

 32 מהנתבעת מקדמות לקבלת הסכ� על חת� התובע.  20.11.12 עד 23.8.12 לתקופה
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 1, נפגש התובע 22.8.12 יו� לאחר.  הגמל בקופות תביעותיו שיאושרו לאחר ושיפויה

 2 נציגות ע�), אורשיצר במקו� מנהלו שהיה( כה� משה ע�, אורשיצר ע� והתכתב שוחח

 3 לאחר.  הנתבעת רופא י"ע נבדק וכ�, בנתבעת הרווחה ועובדת אנוש משאבי מחלקת

 4 המקדמות בגי� הנתבעת את התובע שיפה, הביטוח חברת י"ע התובע תביעת שאושרה

 5 כיו� מחזיק התובע.  לרשותו שהועמד החברה רכב את והשיב הנתבעת י"ע לו שניתנו

 6 למאגרי גישה זכות היו� עד לו יש וכ�, להשיבו נדרש שלא הנתבעת של במחשב

 7, מעביד*עובד יחסי סיו� ע�, התובע זכאי, הצדדי� בי� ההעסקה חוזה מכח.  הנתבעת

 8 נכו�.  הגמל בקופות שמו על שנצברו פיטורי� פיצויי כספי כל לטובתו ישוחררו כי

 9 .לתובע שוחררו לא אלו כספי�, להיו�

  10 

 11 בנתבעת שהועסקה, דג� שוש התובע מטע� העידו עוד.  עצמו מטע� העיד התובע .7

 12 ומינהל אנוש משאבי ל"סמנכ, פישהיימר צבי); דג� – להל�( 2010*1980 בשני�

 13 הנתבעת של לקוחה של כמייצג 2010 שנת עד התובע מול עבד אשר, מ"בע בשופרסל

 14 אחזקות באלו� מידע טכנולוגיות אג' ראש לשעבר, לבנו� אודליה); פישהיימר – להל�(

 15 של לקוחה של כמייצגת 2007*2001 בשני� התובע מול שעבדה), הכחול הריבוע(

 16 של בצוות ג� שעבד, בנתבעת עובד לשעבר, מייזל הווארד); לבנו� – להל�( הנתבעת

 17, מכירות כאשת בנתבעת עובדת, כרובי דניאלה); מייזל – להל�( V7000 בש� מוצר

 18 ידי על שהועסק, גול� רני); כרובי – להל�( V7000 המוצר של בצוות היא א' שעבדה

 19 וניהול מכירות אנשי קבוצת ניהול שכללו בתפקידי� 2014*1976 בשני� הנתבעת

 20 בנתבעת שעבד, קויפמ� אליעזר); גול� – להל�( הנתבעת של העסקיי� לשותפי� הארגו�

 21 ידי על שהועסק, כלב שמואל); קויפמ� – להל�( המכירות בתחו� 2015*1976 בשני�

 22 משה); כלב – להל�( פרויקט מנהל בתפקיד היתר בי� 2014*1978 בשני� הנתבעת

 23 – להל�( ניהול בתפקידי ג�, 2014*1976 בשני� הנתבעת ידי על שהעוסק, פרידמ�

 24 הנתבעת מטע�).  גרוסמ� – להל�( התובע של זוגו בת שהיא, גרוסמ� ולריסה); פרידמ�

 25 – להל�( 2012 בשנת פרישתו עד הנתבעת ל"כמנכ ששימש, ניסנסו� מאיר העידו

 26 משאבי לית"סמנכ), הרשקובי� היה הקוד� משפחתה ש�( הראל אורית); ניסנסו�

 27 אורשיצר את שהחלי' – כה� משה; אורשיצר); הרשקובי* – להל�( בנתבעת אנוש

 28 בתפקיד בנתבעת המועסקת, פופקו*לורי ועידית); כה� – להל�( 2013 בינואר בתפקידו

 29 ).  פופקו – להל�( יחידתית אנוש משאבי מנהלת

 30 
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 1 באנו, בפנינו שהוצגו הראיות ולכלל הצדדי� טענות לכלל דעתנו שנתנו לאחר .8

 2  .   להידחות התביעה די� כי מסקנה לכדי

 3 

 4 בנתבעת בהסכמה פרישה הליכי

 5, מנגד, הנתבעת.  הנתבעת ידי על פוטר 29.7.12 ביו� כי טוע� התובע, כאמור .9

 6 חשיבות יש, משכ�.  בהסכמה לפרישה הצעה לתובע הוצעה מועד באותו כי טוענת

 7 .הצדדי� טענות את לבחו� יהיה שנית� כדי, בנתבעת בהסכמה פרישה הליכי על לעמוד

  8 

 Funded Separation 9 *כ באנגלית בנתבעת מכונה, בהסכמה פרישה הלי� .10

 10' ה נספח; התובע לתצהיר 6 נספח( כתוב בנוהל אצלה ומוסדר), ממומנת היפרדות(

 11 בהסכמה הפרישה לתהלי� המועמדי� העובדי�, זה נוהל פי על).  הרשקובי� לתצהיר

 12.   נמו� בה� העסקי שהצור� כאלה או העובד בהערכת נמו� ציו� לה� שנית� אלה ה�

 13 בהסכמה הפרישה בהלי� שישול� הסכו� של תחשיב מועמד כל לגבי עורכת הנתבעת

 14 העובדי� ידי על מכונה זה סכו�.  התקציב בסיס על המעומדי� של תיעדו' ומתבצע

 15 מענק * להל�) (לפרוטוקול 39 בעמוד עדותו; גול� לתצהיר 9*7 סעיפי�" (חבילה"כ

 16 מקיי�, הפרישה חבילת אישור לאחר כי מהנוהל עולה עוד).  החבילה או הפרישה

 17 שיחה נערכת כ� ואחר; למספרי� התיחסות ללא, המועמד העובד ע� שיחה המנהל

 18 המושפע תהלי� זהו, כלומר.  המספרי� לגבי העובד ע� אנוש משאבי במחלקת

 19 מתאימות עסקיות בנסיבות תלוי הוא.  הנתבעת של ותקציביי� כלכליי� משיקולי�

 20 הכוללת נוסחה פי על מחושב הפרישה מענק).  הרשקובי� לתצהיר 17 סעי'( לכ�

 21 עדות( בנתבעת של והוותק; העובד גיל; פרישה גיל עד לעובד שנותרו בשני� התחשבות

� 22 ומשול�, נכבד בסכו� הוא הפרישה מענק, ככלל).  לפרוטוקול 71 בעמוד הרשקובי

 23 שהופרשו הפיטורי� פיצויי כספי לשחרור בנוס' הפרישה הצעת את שקיבל לעובד

 24 מותנה הפרישה הלי�": חבילה עסקת"ב מדובר.  גמל לקופת הנתבעת ידי על עבורו

 25 והתחייבות הנתבעת כנגד תביעות היעדר מסמ� על ובחתימתו העובד בהסכמת

 26 מיטיבי� פרישה תנאי קבלת כנגד וזאת, בנתבעת תחרות ולאי סודיות לשמירת

 27 ). ניסנסו� לתצהיר 14*12 סעיפי�(

 28 

 29 מסכי� העובד א� רק חוזה לכדי משתכללת הפרישה הצעת, בפנינו שהוכח כפי .11

 30.  יפוטר כי הכרח ואי� בנתבעת להמש� יכולה העסקתו, לה מסכי� אינו שהוא ככל.  לה
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 1 עובדי� לגבי העבודה מחוזה חלק הוא הפרישה מענק כי תובע טענת את לדחות יש

 2 מדיניות חלה כאלה עובדי� על, זו גרסה פי על.  1991 סו' לפני בנתבעת שנקלטו, כמותו

 3 ההעסקה אמורה שבה) Full Employment" (מלאה העסקה" המכונה הנתבעת

 4 אי� כי פרישה גיל לפני כזה לעובד מודיעה שהנתבעת ובעת;  פרישה גיל עד להימש�

 5 פי על.  מצידו הסכמה של במרכיב צור� ואי� החבילה את מקבל הוא, בו מעוניינת היא

 6 שלא עובד של לפיטורי� במהותה זהה הנתבעת ידי על המוצעת פרישה הצעת, התובע

 7 ).   התובע לתצהיר 26 *ו 21, 19, 17 סעיפי�( פרישה לגיל הגיע

 8 

 9 שהוצגו הראיות ע� אחד בקנה עולות אינ� וה� מאחר להדחות דינ� אלו טענות .12

 10 פרישה כי ציי� בה התובע של קודמת גרסה ע� אחד בקנה עולות אינ� ה�, כ�.  בפנינו

 11 שכותרתו במסמ� התובע גרסת היתה זו: העובד של בהסכמה מותנית בהסכמה

 12 ש�), התובע לתצהיר 139 וסעי' 9 נספח" (לאומי לביטוח – הארוע כל של קצר תיאור"

 13 על ולחתו� יבמ הצעת את לקבל" החליט מס יוע� ע� שהתייע� לאחר כי התובע מציי�

 14 ".  הפרישה הסדר

  15 

 16.  מטעמו שהעידו העדי� של גרסת� ע� אחד בקנה עולות אינ� ג� התובע טענות .13

 17 להצעה הסכמתה את שנתנה לאחר רק פרשה זו כי בפנינו הוכח לדג� באשר, כ�

 18 שאינה בתחילה השיבה, פרישה חבילת לה הוצעה כאשר כי העידה דג�.  לה שהוצעה

 19 היא.  להסכי� לח� עליה הופעל שלטענתה לאחר הסכמתה נתנה ובהמש�, בה מעוניינת

 20 דג� תצהיר( הסכמתה את שנתנה לאחר דבר של בסופו נעשתה פרישתה כי מבהירה

 21' י נספח( וסילוק ויתור כתב על חתמה זו הסכמה במסגרת).  7.16 *ו 7.6 בסעיפי�

 22 עצ� כי עולה לא מעדותה).     לפרוטוקול 28 בעמוד דג� עדות; הרשקובי� לתצהיר

 23 לה הוצע כי טענתה.  פיטורי� הודעת היוותה, פרישה הצעת לה שהוצעה העובדה

 24 הנתבעת.  עלינו מקובלת לא – ומי� גיל רקע על אפליה של פסולי� טעמי� בשל לפרוש

 25 התנהלות על חשד נגדה הועלה, בהסכמה לפרוש לדג� שהוצע לפני קצר זמ� כי הראתה

 26 עדות; הרשקובי� לתצהיר'  ט ונספח 43.1 סעי'( חתימה לזיו' חשד שעניינה תקינה לא

 27 בו שיש דבר, בתצהירה זה עני� להזכיר כלל טרחה לא דג�  ).לפרוטוקול 27 בעמוד דג�

 28 לטענתה שעמדו הפסולי� הטעמי� בעני� לגרסתה ליחס שיש מהמשקל להמעיט

 29 .  לה שהוצעה הפרישה הצעת מאחורי

  30 
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 1 הפרישה הצעת כי ;העובד הסכמת נדרשת הפרישה להצעת כי העיד גול�, כ� .14

 2 אחר מקו� לו שימצאו אפשרות קיימת כי לו נאמר א' שלו ובמקרה עליו נכפית אינה

 3 היעדר מסמ� על העובד חתימת היא הפרישה לתנאי מההסכמה חלק וכי; בנתבעת

 4 43.3 סעי'; לתצהירו 42 *ו 39, 34 סעיפי�; לפרוטוקול 38 בעמוד גול� עדות( תביעות

 5 מותנית בהסכמה פרישה כי עולה קויפמ� מגרסת, כ�).  הרשקובי� לתצהיר' יב ונספח

 6 התאפשר וכי; תביעות היעדר של מסמ� על בחתימה ביטוי לידי הבאה העובד בהסכמת

 7 חת�, לו שהוצעה הפרישה הצעת את קבלתו במסגרת.  הפרישה להצעת לסרב לו

 8*40 בעמודי� עדותו; קויפמ� תצהיר( הנתבעת כנגד תביעות היעדר מסמ� על קויפמ�

 9 קויפמ� של מקרהו כי נציי�).  הרשקובי� לתצהיר' ח ונספח 44.1 סעי'; לפרוטוקול 41

 10 את שיזמה היא הנתבעת ולא, בהסכמה לפרוש שביקש זה הוא שכ�, התובע משל שונה

 11 תמוהה הפרישה לקראת אותו הכינו לא כי טענתו כ� על.  בהסכמה הפרישה הלי�

 12 פוסק בלתי באופ� עליו לחצו כי לגרסתו מועט משקל לייחס יש כי לכ� ומביאה, בעינינו

 13 במת� מותנית היתה הפרישה הצעת כי בגרסתו אישר כלב, כ�.  ולחתו� החלטה לקבל

 14 דבר של בסופו כי ;שבועיי� של זמ� פרק לו נקצב כ� לש� כי; ידו על חיובית תשובה

 15, לה� שהוצעה פרישה להצעת שסרבו עובדי� של מקרי� מכיר הוא וכי; הסכי�

 16 פי על).  לפרוטוקול 42 בעמוד עדותו; כלב תצהיר( בנתבעת לעבוד כ� אחר והמשיכו

� 17 כנגד תביעות היעדר מסמ� על הפרישה להצעת הסכמתו במסגרת חת� כלב, הרשקובי

 18).  הרשקובי� לתצהיר' יד ונספח 44.6 סעי'( לתובע שהועבר לזה דומה בנוסח, הנתבעת

 19 העובד הסכמת הוא הפרישה הצעת לקבלת תנאי כי עלה פרידמ� של מגרסתו, כ�

 20 שסרבו עובדי� היו וכי; פרידמ� ג� חת� עליו – תביעות היעדר מסמ� על וחתימתו

 21 פרידמ� עדות( בנתבעת כ� אחר לעבוד המשיכו זאת ולמרות – כזו פרישה הצעת לקבל

 22 כי נציי�).  הרשקובי� לתצהיר' יא ונספח 43.2 סעי'; לפרוטוקול 44*43 בעמודי�

 23 בסכו� פרישה מענק שפרש לעובד הנתבעת שילמה שבו אחד מקרה ולו הציג לא התובע

 24 שאותו מבלי, העסקה חוזה לפי או החוק לפי לו המגיעי� הפיטורי� פיצויי על העולה

 25 .כלפיה תביעות לו אי� כי הנתבעת כלפי והתחייב לכ� הסכי� עובד

  26 

 27 סירוב וכי; חוזה לכדי הפרישה הצעת משתכללת לא העובד הסכמת שללא כ� על .15

 28.  אחרות מראיות ג� ללמוד נית� – לפיטורו בהמש� בהכרח מביא לא כזו להצעה עובד

 29 ציינה) התובע לתצהיר 9 נספח( 25.7.13 ביו� ל"למל שמסרה בכתב בהודעה, פופקו, כ�

 30 שיחת היו לא  לו שהוצעו ההצעות וכי; פרישה אי� התובע של מלאה הסכמה ללא כי

 31 הרשקובי� מעדות נלמד הדבר, כ�.  שלו מלאה בהסכמה פרישה אלא, פיטורי�
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 1, לה� שהוצעו פרישה להצעות הסכימו שלא השני� לאור� עובדי� היו כי המציינת

 2 בצורה כאלה במקרי� ננקט לא פיטורי� הלי� וכי; בחברה לעבוד המשיכו זאת וחר'

 3 מחייבת בהסכמה פרישה שהצעת כ� על).  הרשקובי� לתצהיר 18 סעי'( אוטומטית

 4, לעובד כזו הצעה שמוצעת לאחר כי העובדה תעיד, פיטורי� ואיננה העובד הסכמת

 5, מס יוע� ע� * החברה במימו� – להיווע� אפשרות וכ� אותה לשקול זמ� פרק לו נית�

 6 הנתבעת הציעה בה� אחרי� במקרי� ג� שהתאפשר וכפי לתובע שהתאפשר כפי בדיוק

 7 סעי', למשל, ג� ראו; הרשקובי� לתצהיר 46 סעי'( בהסכמה פרישה הצעת לעובדיה

 8 ).  דג� לתצהיר 7.14 וסעי' גול� לתצהיר 34

  9 

 10 של העסקה מתנאי חלק הוא החבילה תשלו� כי התובע טענת את מקבלי� איננו .16

 11 זו טענה).  Full Employment" (מלאה העסקה" מדיניות פי על בנתבעת שהועסקו מי

 12 להעסקת הנתבעת של התחייבות אינה" מלאה העסקה" כי בפנינו הוכח.  הוכחה לא

 13 לעבודה שנקלט מי כי הנתבעת של כוונות הצהרת זו, זאת תחת.  פרישה גיל עד העובד

 14 חלופי תפקיד לו למצוא מאמצי� תעשה שהנתבעת תו�, ארו� לטווח נקלט, בחברה

 15 עובדי� להעסיק להמשי� בהתחייבות מדובר לא אול�.  תפקידו יתייתר בה� במקרי�

 16 לתצהיר 16*11 סעיפי�; ניסנסו� לתצהיר 8*4 סעיפי�( לעבודה עוד מתאימי� שאינ�

� 17 כי סביר לא, אכ�.  עלינו מקובלת הרשקובי� ושל ניסנסו� של גרסת�).  הרשקובי

 18 רצונה בשביעות תלות ללא, פרישה גיל עד עובדי� להעסיק מראש תתחייב הנתבעת

 19 העסקה" מדיניות כי עוד מסביר ניסנסו�.  עובדי� אות� של המקצועי מתפקוד�

 20 ללא לעבודה שנקלט מי רק: ותיק לעובד נחשב אינו שכ�, התובע על חלה לא" מלאה

 21, בחברה קבוע עבוד הוא כי המעידה תעודה לו ניתנה ובהמש� בכתב אישי העסקה חוזה

 22 אינו התובע כי קובעי� אנו).  ניסנסו� לתצהיר 10*9 סעיפי�( זו מדיניות חלה לגביו רק

 23 עובד הוא כי המעידה תעודה בפנינו הציג לא והוא מאחר זאת: אלו עובדי� על נמנה

 24 טענת).  2/ת מוצג" (לקביעות העברה טופס" הציגה אשר מדג� בשונה זאת.  קבוע

 25 להיות יכול לא התובע ע� שנכרת מהסוג אישי העסקה בחוזה שנקלט מי כי ניסנסו�

 26 אישי העסקה בחוזה הועסקה בתחילה כי העידה דג�.  עלינו מקובלת לא – ותיק עובד

 27 עדותה( קבועה עובדת של למעמד הועברה ובהמש� חודשי� שישה של לתקופה

 28 לתצהיר' א נספח( התובע ע� שנכרת ההעסקה חוזה).  לפרוטוקול 29*28 בעמודי�

 29 אינו זה חוזה, כ� על.  חודשי� 18 של וקצרה קצובה לתקופה היה הוא א') ניסנסו�

 30 על בכתב אסמכתא היעדר היא לכ� הראיה.  ותיק עובד היה לא שהתובע לכ� ראיה

 31 .   לו שנית� קבוע עובד של מעמד
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 1 

 2.  לדרוש מעבר היא, התובע על חלה לא" מלאה העסקה" מדיניות כי קביעתנו .17

 3 כלל, בהסכמה פרישה הצעת תוצע עובדי� לאיזה השאלה כי בפנינו והוברר מאחר זאת

 4 הצעות כי בעדותה הסבירה הרשקובי�".  מלאה העסקה" למדיניות קשורה איננה

 5 בצמצו� צור� של במקרי� אלא, העובדי� לכלל מוצעות אינ� בהסכמה פרישה

 6 או; עובד של מקצועי מתפקוד רצו� שביעות חוסר יש כאשר; מסויימי� תפקידי�

 7, בהסכמה פרישה להצעת יזכה כזה במקרה עובד כל לא.  אירגוני בשינוי צור� יש כאשר

 8 הרשקובי� עדות( ארו� העסקה ותק בעלי לעובדי� כאלה הצעות מציעה והנתבעת

 9 מדיניות של מהותה איננה לענינינו הרלוונטיות, כלומר).  לפרוטוקול 70*69 בעמודי�

 10 לגבי החברה מדיניות מה אלא, התובע על חלה היא והא� בנתבעת" מלאה העסקה"

 11, בנוס'.  כזו הצעה הוצעה לתובע.  בהסכמה פרישה הצעת מוצעת לה� העובדי� סוגי

 12 עובדי� קבוצת אותה על נמנה הוא כי ברי לכ�.  בנתבעת ארו� העסקה ותק בעל הוא

 13 שפורטו כפי, לכ� התנאי� בהתקיי� בהסכמה פרישה הצעת לה מציעה שהנתבעת

 14 הוא התובע הא� השאלה).  לפרוטוקול 70 בעמוד הרשקובי� עדות( הרשקובי� בעדות

 15 ג� רלוונטית אינה לא או עליה� חלה" מלאה העסקה" שמדיניות העובדי� מסוג

 16 העובד בהסכמת מותנית תהיה תמיד, בהסכמה ישהפר הצעת כי בפנינו והוכח מאחר

 17 מדובר א� בי�, זאת.  הנתבעת כלפי תביעות היעדר מסמ� על, היתר בי�, ובחתימתו

 18 ותיק שאינו בעובד מדובר א� ובי�, עליו חלה" מלאה העסקה" שמדיניות ותיק בעובד

 19 העסקה" מדיניות את להציג המנסה התובע טענת את לדחות יש אלה כל לאור.  כאמור

 20 למי מיטיבי� פרישה תנאי של – התניה כל ללא – מת� בחובה הכוללת ככזו" מלאה

 21 .פרישה גיל לפני מסתיימת שהעסקתו

 22 

 23 משתמעת כזו מהצעה כי ברור, בהסכמה לפרוש הצעה לעובד מוצעת כאשר   .18

 24 אי�, כ� על.  עובד אותו ע� העבודה יחסי את לסיי� מעוניינת הנתבעת לפיה אמירה

 25 של מצידו נעימה לא תחושה עמה לגרור יכולה, מוצעת שהיא עת, כזו הצעה כי לשלול

 26 העדי� ושל התובע של תחושת� את להבי� יש זה רקע על כי קובעי� אנו.  העובד

 27 מחוייבי� שה� הרגישו – פרישה הצעת לה� הוצעה כאשר כי ציינו אשר, מטעמו

 28 סעי'; גול� 2 2 2 לתצהיר 34 סעי'; דג� לתצהיר 7.12 סעי'; התובע לתצהיר 19 סעי'( לקבלה

 29 היתה זו).  פרידמ� לתצהיר 8 סעי'; לפרוטוקול 42 בעמוד ועדותו כלב לתצהיר 9

 30.  הנתבעת מצד בפעולה או באמירה נתמכה שלא, אלו עובדי� של סובייקטיבית תחושה

 31 פרישה הצעת כי בפנינו הוברר.  בפיטורי� מדובר כי למסקנה להביא אי� שבכ� אלא
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 1. לקבלה שלא רשאי אשר העובד בהסכמת מותנית היא שכ�, פיטורי� אינה בהסכמה

 2, בנתבעת לעבוד ימשי� שהעובד לכ� להוביל יכול בהסכמה פרישה הצעת לקבל סירוב

 3 יחסי את לסיי� בהצעה אלא, בפיטורי� מדובר ולא מאחר.  לפטרו תבחר שהנתבעת או

 4 הצעת לעובד מציעה שהיא לפני שימוע לקיי� מחוייבת הנתבעת אי�, בהסכמה העבודה

 5 מחייב, העבודה יחסי במסגרת, העובד לבי� המעסיק בי� ממשק כל לא.  כזו פרישה

 6 מחוייב אינו שהעובד, המעסיק של בהצעה שמדובר עת כ� וודאי.  פורמלי שימוע לקיי�

 7 .      לקבלה

  8 

 9 2012 אוגוסט�יולי בחודשי& האירועי&

 10 לפנות נוכל, בנתבעת בהסכמה הפרישה הליכי של מהות� על שעמדנו לאחר .19

 11 טוע� התובע כי נזכיר.  2012 אוגוסט ובחודש יולי בסו' שהתרחשו האירועי� את לבחו�

 12.  כנ� על הושבו שוב כ� ואחר הפיטורי� בוטלו קצר זמ� פרק תו� כ� ואחר, פוטר כי

 13 כעולה.  בהסכמה לפרוש הצעה לו הוצעה אלא, פוטר לא כלל כי מנגד טוענת הנתבעת

 14 עמדה  2012 אוגוסט*יולי בחודשי� אלו אירועי� של ברקע, בפנינו שהוצגו מהראיות

 15 בה לעובדי� להציע לנתבעת יבמ מטה אישר 2012 של השניה במחצית כי העובדה

 16 מתפקודו רצו� שביעות חוסר לאור).  הרשקובי� לתצהיר 22 סעי'( בהסכמה לפרוש

 17 לנכו� הנתבעת מצאה  * בהמש� בהרחבה נידרש אליה סוגיה – התובע של המקצועי

 18 נציג היה אורשיצר).  אורשיצר לתצהיר 19*18 סעיפי�( בהסכמה לפרוש לתובע להציע

 19 .  29.7.12 ביו� ביניה� שהתקיימה בפגישה, זו הצעה לתובע שהציע הנתבעת

  20 

 21   29.7.12 ביו& ואורשיצר התובע פגישת

 22 ע� השיחה כי הינה התובע גרסת, 29.7.12 ביו� שהתקיימה לפגישה באשר .20

 23 14:00*13:00 השעות בי� התקיימה והיא; מתוכננת היתה לא הפרישה על אורשיצר

 24 בעמוד עדותו; התובע לתצהיר 70 סעי'( עבודה בענייני בצהריי� ביניה� שיחה לאחר

 25 הנכנס האלקטרוני הדואר תיבת בצילו� עיו�.  זו גרסה מקבלי� איננו).  לפרוטוקול 70

 26 מעלה) 19.3.17 מיו� התובע של המשלי� לתצהירו 2 נספח( 29.7.12 ליו� התובע של

 27 אנוש משאבי ע� פגישה" שכותרתה מפופקו הודעה אליו נשלחה 09:54 בשעה כבר כי

 28 בשעות התקיימה אורשיצר ע� השיחה כי עולה מכא�".  אורשיצר ע� לשיחת� בהמש�

 29 20 עמוד( הנגדית בחקירתו זאת אישר א' התובע.  התובע כטענת ולא הבוקר

 30 הדואר תיבת מכל העתק הציג לא התובע כי יצויי�).  4*3 שורות, לפרוטוקול

 31 11.7.12 יו� בי� הנכנסת התיבה העתק את רק להציג בחר הוא: שלו הנכנס האלקטרוני
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 1 29.7.12 ביו� שראשיתה זו את כ� ואחר, 21:13 בשעה 24.7.12 יו� ועד 12:32 בשעה

 2 שבי� הנכנס האלקטרוני הדואר תיבת.  11:19 בשעה 7.8.12 ביו� וסיומה 09:54 בשעה

 3 הא� ללמוד היה נית� שממנה תקופה – 09:54 בשעה 29.7.12 ועד 21:13 בשעה 24.7.12

 4 לגבי 29.7.12 ביו� מתוכננת לפגישה אורשיצר ידי על אלקטרוני בדואר התובע זומ�

 5 אפשרות לו שניתנה א' על, התובע ידי על הוצגה לא – בהסכמה הפרישה הצעת

 6 בידיו מצוי לא הנכנס האלקטרוני הדואר בתיבת זה חלק כי טע� לא התובע.  להציגה

 7 התובע עדות; לפרוטוקול 9 בעמוד התובע כ"ב דברי  ;25.5.17 מיו� להחלטה 2 סעי'(

 8 כי למסקנה מביאה, התובע ידי על הרלוונטי המידע הצגת אי).  לפרוטוקול 20 בעמוד

 9 האחרת טענתו עת, כ� בפרט.  הוכחה לא – מתוכננת היתה לא הפגישה לפיה טענתו

 10 מראש זומ� לא כי טענתו ע� שלובה שהיתה – הצהריי� בשעות, הפגישה מועד בדבר

 11 הפגישה כי אורשיצר של גרסתו את מעדיפי� אנו זאת לאור.  ידינו על נדחתה – לפגישה

 12).  אורשיצר לתצהיר 20 סעי'( מראש מתוכננת היתה בהסכמה הפרישה תכנית בעני�

 13.  אלקטרוני בדואר לתובע ששלח לפגישה הזימו� את הציג לא אורשיצר כי הדבר נכו�

 14 דואר הודעת אלא, פגישה לאותה הזימו� אינו אורשיצר לתצהיר' ה נספח כי הוברר

 15 באמצעותו כנראה כי, ודאות כל ללא, סבור שאורשיצר * קוב� צור' שאליו – אלקטרוני

 16 הקוב� תוכ� את לשמור מאפשר אינו המחשב כי הסביר אורשיצר.  לפגישה התובע זומ�

 17 עדות( זיכרו� מקו� מגבלת בשל, לתצהירו' ה כנספח שצורפה הודעה לאותה שצור'

 18 לפגישה מראש זומ� לא התובע כי ללמד אי� בכ�).  לפרוטוקול 58 בעמוד אורשיצר

 19.  הציג� לא והוא, זאת להראות הנתוני� את היו לתובע, כאמור.  29.7.12 ביו� שנערכה

 20 .  לפגישה זומ� לא כי גרסתו את להוכיח בה� היה לא, הוצגו לו כי להניח יש, משכ�

 21 

 22 כי התובע טוע�, 29.7.12 ביו� שהתקיימה בפגישה שנאמרו לדברי� באשר .21

 23 שיל�; יותר בתובע רוצה לא שהנתבעת לו אמר אורשיצר; שניות 60 נמשכה השיחה

 24 התובע; פרישה מענק יקבל במסגרתה הפרישה נושא כל את לסגור אד� כח למחלקת

 25 מה את לקחת התובע על וכי לעשות מה שאי� השיב ואורשיצר סופי זה א� שאל

 26 שההחלטה להבי� לו נת� אורשיצר כי התובע טוע� עוד.  דולר 200,000 *כ, לו שנותני�

 27 ניתנה ולא, בפרישה הסכמה של מרכיב שו� היה לא; לה לסרב יכול אינו והתובע סופית

 28 כ� ובשל סופיי� פיטורי� היתה המשמעות, התובע מבחינת.  אחרת ברירה כל לתובע

 29 הפרישה הצעת לו שהוצעה לפני שימוע לקיי� הנתבעת על חובה היה – לגישתו –

 30 ).    לפרוטוקול 21 בעמוד עדותו; התובע לתצהיר 115 *ו 75, 71*70, 27, 17, 13 סעיפי�(

  31 



  
  בית די� אזורי לעבודה בחיפה

  64583�12�14 סע"ש  

   

 41מתו�  11

 1 על.  אורשיצר גרסת את מעדיפי� אנו זאת תחת.  עלינו מקובלת אינה זו גרסה .22

 2 בתנאי� בהסכמה לפרוש אפשרות קיימת כי התובע בפני ציי� זו בשיחה, אורשיצר פי

 3 יסכי� א� לתובע שישול� הכספי הסכו� על פרטי� לתובע מסר לא הוא; מיטיבי�

 4 כי השיב ואורשיצר, להצעה להסכי� לו כדאי א� אורשיצר את שאל והתובע; להצעה

 5 מצוי הוא כי העובדה ולאור האחרונות בשני� לו שניתנו העובד הערכת ציוני לאור

 6 כזו הצעה כי העובדה לאור השאר בי�, להסכי� לו ממלי� הוא, אישי לשיפור בתכנית

 7 של באפשרותו כי לתובע אורשיצר מסר, בנוס'.  בעתיד הפרק על תעמוד בהכרח לא

 8' ס( בהסכמה הפרישה תכנית פרטי את לקבל כדי אנוש משאבי למחלקת לפנות התובע

 9 גרסת את העדפתנו בבסיס).  לפרוטוקול 57 בעמוד עדותו; אורשיצר לתצהיר 24*21

 10 את אורשיצר לו מסר לפיה התובע של גרסתו, האחד.  טעמי� מספר עומדי� אורשיצר

 11 נוהל ע� אחד בקנה  עולה אינה – בהסכמה יפרוש א� לתובע שישול� הכספי הסכו�

 12 השיחה, זה נוהל פי על).  הרשקובי� לתצהיר' ה נספח( בהסכמה פרישה לגבי הנתבעת

 13 הכספי לסכו� התיחסות כוללת אינה, בהסכמה פרישה על העובד ע� הראשונית

 14 לו נמסרי� ש� אנוש משאבי למחלקת העובד מופנה זאת תחת.  כזו בפרישה שמעורב

 15 התובע קיי�, אורשיצר ע� שיחתו לאחר: התובע ע� בדיוק קרה כ�.  אלו פרטי�

 16 נוהל פי על פעל אורשיצר כי במסקנה תומ� הדבר.  אנוש משאבי מחלקת ע� פגישה

 17 גרסת דחית בבסיס השני הטע�.  עלינו מקובלת לא התובע גרסת כ� ועל, הנתבעת

 18 לפרוש לתובע להציע אפשרות קיימת כי לאורשיצר הודיעה אשר *שפופקו הוא התובע

 19 לתצהיר 6 סעי'( הפרישה חבילת לגובה באשר כלל אורשיצר את עדכנה לא – בהסכמה

 20 ).  פופקו

 21 

 22 לפיה, שגרסתו בכ� טמו� התובע גרסת את דחיתנו בבסיס העומד נוס' טע� .23

 23 בסתירה עומדת – הפרישה להצעה לסרב יכול אינו התובע כי לו אמר אורשיצר

 24 רשאי העובד, פרישה הצעת לעובד מוצעת כאשר לפיה לעיל לקביעתנו מוחלטת

 25 כדבר בהסכמה הפרישה הצעת את לתובע הציג אורשיצר כי בעינינו סביר לא.  לדחותה

 26 לאחר רק חוזה לכדי משתכללת כזו הצעה שכ� הגיוני לא הדבר: לו לסרב נית� שלא

 27 א� א' כי לזכור יש.  הנתבעת כלפי תביעות היעדר מסמ� על, היתר בי�, העובד חתימת

 28 לסיי� דר�, בכ� רצתה לו, הנתבעת בפני פתוחה היתה עדיי�, להצעה מסרב היה התובע

 29 יחסי� לסיו� הקשור בכל, כ� על.  התובע ע� מעסיק*עובד יחסי את צדדית חד בצורה

 30 שאי� לו אמר אורשיצר כי התובע גרסת.  התובע בהסכמת א� תלויה לא הנתבעת, אלו

 31 בסתירה עומדת והיא מאחר ג� להדחות דינה, הפרישה הצעת את לקבל אלא ברירה לו
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 1 ש�) התובע לתצהיר 9 נספח( ל"למל ששלח האירוע בתיאור, התובע של קודמת לגרסה

 2 .  לקבלה החליט לבטי� לאחר אשר, הצעה היא לו שהוצע מה כי מציי� הוא

  3 

 4 לתובע אי� כי ואמר החבילה סכו� את ציי� אורשיצר לפיה התובע של זו גרסה .24

 5 יש כי למסקנה מביאה, דוחי� כאמור אנו אותה גרסה, ההצעה את לקבל אלא ברירה

 6 אנו. 29.7.12 ביו� אורשיצר ע� לפגישה בנוגע גרסתו חלקי ליתר ג� מועט משקל לתת

 7 אנו).  לתצהירו 14 סעי'( עבודתו להפסיק הוחלט זו בשיחה כי התובע טענת את דוחי�

 8 לפרישה הצעה לו הוצעה אלא, 29.7.12 מיו� בפגישה פוטר לא התובע כי קובעי�

 9 פרישה הצעות של מהות� מעצ� רק לא ללמוד נית� פוטר שלא כ� על.  בהסכמה

 10 לתובע אמר לא שאורשיצר מכ� ג� אלא – פיטורי� מהוות שאינ� – בנתבעת בהסכמה

 11 ללקוחות להודיע לתובע אמר לא; מפוטר שהוא בנתבעת שוני� לגורמי� להודיע

 12 בעמוד התובע עדות( נוכחות לדווח להפסיק אותו הנחה ולא ;מפוטר שהוא הנתבעת

 13 ).  אורשיצר לתצהיר 26 סעי'; לפרוטוקול 21

  14 

 15 הוא: בפועל יותר עבד לא ומאז לביתו התובע הל�, 29.7.12 ביו� הפגישה לאחר .25

 16, בפועל עבד לא כי א'.  פגישה לא' הגיע ולא הנתבעת של לקוח א' ע� בקשר היה לא

 17 אמור היה שכ�, משכורת לקבל כדי, זאת.  נוכחות על דיווח מרחוק למחשב התובע הזי�

 18 לתצהיר' יג נספח( 30.9.12 יו�, הפרישה של הרשמי המועד עד משכורת לקבל

� 19' ו נספח –התובע שדיווח נוכחות דיווחי; התובע לתצהיר 84 *ו 81 סעיפי�; הרשקובי

 20 22.8.12 *מ והחל נוכחות על התובע דיווח 21.8.12 עד כי עולה מה� – אורשיצר לתצהיר

 21 ).  מחלה עקב היעדרות על דיווח

  22 

 23  אנוש משאבי מחלקת נציגות ע& 31.7.12 ביו& התובע פגישת

 24 לתובע הוצעה בה, 29.7.12 ביו� אורשיצר ע� התובע שקיי� הפגישה בעקבות .26

 25 משאבי מחלקת עובדות ע� 31.7.12 ביו� פגישה התובע קיי�, בהסכמה לפרוש הצעה

 26 נוספי� פרטי� לקבל כדי –) מיכאלי – להל�( מיכאלי ואיילת פופקו – בנתבעת אנוש

 27 .  הצעה אותה על

 28 

 29; שעה חצי נמשכה הפגישה כי התובע טוע�, פגישה אותה של לתוכנה באשר .27

 30 ממנו מס יוע� פרטי לו ניתנו; ח"ש 820,000 על תעמוד החבילה כי לו נמסר במהלכה
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 1 טפסי� לו שישלחו ונאמר; הפרישה ע� לרשותו שיעמוד הכספי� מער� על הסבר יקבל

 2 ואי סודיות לשמירת התחייבות וכ� תביעות היעדר לטופס היא הכוונה – נוספי�

 3 1.8.12 ביו� אלקטרוני בדואר לו נשלחו טפסי� אות�.  להעביר ידרש שאות� * תחרות

 4 כי פופקו גרסת את דוחי� ואנו, עלינו מקובלת זו גרסה).  התובע לתצהיר 87 סעי'(

 5 עותק צר' שהתובע כ� בשל היא גרסתה דחית.  בפגישה לתובע נמסרו הטפסי�

 6 ב"מצ" כי ידה על נרש� בה 1.8.12 מיו� אליו מיכאלי של אלקטרוני דואר מהודעת

 7 ).התובע לתצהיר 5 נספח" (לפגישתנו בהמש� לחתימת� המסמכי�

  8 

 9;  המס יוע� ע� הפגישה את לזרז שעליו בפגישה לו נאמר לא, התובע לגרסת   .28

 10 שכ� במשהו תלויה או בזמ� מוגבלת הכספית החבילה כי מעול� לו נאמר ולא

 11 *ו 114.1, 91 סעיפי�( להצעה תשובה למת� מועד לו הוקצב ולא מוחלטי� הפיטורי�

 12 לקבל אי�.  זו גרסה דוחי� אנו).  לפרוטוקול 23 בעמוד עדותו; התובע לתצהיר 185.3

 13 כבר שכ�, במשהו תלויה החבילה קבלת כי לתובע נאמר לא מעול� כי הטענה את

 14 אלו מטפסי�.  1.8.12 *ב לו נשלחו ה�, להחזיר שעליו טפסי� שיש לו נאמר בפגישה

 15 כלולה, החבילה לקבלת התנאי� יתר בי� כי בבירור עולה) התובע לתצהיר 4 נספח(

 16 .  הנתבעת כנגד תביעות היעדר על התובע של בכתב הצהרה

  17 

 18 דחית.  בזמ� מוגבלת החבילה כי לתובע נאמר לא כי הגרסה את ג� לקבל אי� .29

 19 החבילה כי בטענה כרוכה התובע של זו גרסה, האחד.  אדני� כמה על נשענת זו גרסה

 20.  פוטר לא התובע כי כבר קבענו.  מוחלטי� התובע ופיטורי מאחר בזמ� מוגבלת אינה

 21 הפיטורי� כי בפגישה לו שנאמר מקבלי� איננו לכ�.  בהסכמה פרישה הצעת לו הוצעה

 22 גרסתו את ג�  מחלישה מוחלטי� שהפיטורי� לו נאמר כי הטענה דחית.  מוחלטי�

 23 להצעת הסכמתו למת� מחייב זמני� לוח שיש לו נאמר לא לפיה, בה התלויה, האחרת

 24 .  הפרישה

  25 

 26 

  27 

 28 הוצב לא לפיה מיכאלי וע� פופקו ע� בשיחה כי התובע טענת לדחיית נוס' טע� .30

 29, לא או הפרישה להצעת הוא מסכי� הא� לנתבעת להשיב נדרש בו קצוב זמני� סד לו

 30 לתובע נקצבו כי העידה זו.  פופקו עדות ע� מתיישבת אינה זו שגרסה בכ� טמו�

 31 אנו).  לפרוטוקול 63 בעמוד עדותה ;פופקו לתצהיר 8*7 סעיפי�( תשובה למת� שבועיי�

 32 של גרסתה, האחד.  לכ� טעמי� מספר.  התובע של זו על פופקו גרסת את מעדיפי�
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 1 פנתה, הפגישה לאחר ימי� חמישה, 5.8.12 ביו�: אמת מזמ� במסמכי� נתמכת פופקו

 2 יעדכ�, שעבר משבוע לשיחת� בהמש� כי ממנו וביקשה כתובה בהודעה לתובע פופקו

 3 בודק הוא כי היו� באותו בכתב לה השיב התובע.  עומדי� הדברי� היכ� התובע אותה

 4 לתצהיר' א ונספח 8 סעי'( שבוע עוד לו יקח שזה מערי� הוא וכי הנושאי� כל את

 5 כי מצביעה התובע של בכתב זו תשובתו).  לפרוטוקול 23 בעמוד התובע עדות; פופקו

 6 והתובע, פופקו אליו שפנתה בעת חל' כבר כשבוע: תשובה למת� שבועיי� לו נקצבו

 7: התובע מעדות ג� למדי� אנו שבועיי� לו שנקצבו כ� על.  נוס' שבוע עוד לנצל ביקש

 8 של יותר ארו� זמ� במש� ההצעה את לשקול מבקש היה, בו תלוי הדבר היה אילו

 9 קצר זמ� בפרק תשובה לתת נכונותו).  לפרוטוקול 24 בעמוד התובע עדות( חודשי�

 10 פופקו לו שקצבה יותר הקצר הזמני� בסד לעמוד שעליו הבי� התובע כי מעלה, יותר

 11 .  31.7.12 ביו� בפגישת�

 12 

 13 כספית בעלות הכרוכה פרישה בהצעת מדובר: הגיונית פופקו גרסת, שנית .31

 14 שמטיב� נסיבות אלו.  הניצע העובד של המקצועי לתפקודו הקשורות ובנסיבות

 15 לתצהיר 17 סעי'( זמ� הגבלת ללא ועומדת תלויה כזו הצעה להשאיר נית� ולא משתנות

� 16 כי) לפרוטוקול 26 *ו 24 עמודי�( בעדותו התובע טענת עלינו מקובלת לא).  הרשקובי

 17 לתצהיר 5 נספח( הפרישה הצעת לפי שכ�, תשובה לתת רב זמ� לרשותו שעמד סבר

 18 לפי המתוכנ� ההעסקה סיו� מועד.  ספטמבר חודש עד מועסק להיות היה אמור) תובע

 19 לתובע קצבה לא הנתבעת כי בהכרח מלמד אינו, 30.9.12 יו�, בהסכמה הפרישה הצעת

 20 זמ� מת� מחייב 30.9.12 ביו� העסקה סיו� ג�.  תשובתו למת� קצר זמני� לוח

 21; בתפקידו שיחליפו מי לבי� התובע בי� חפיפה לש�, למשל. לנתבעת מספיק היערכות

 22 עמ� הלקוחות יידוע לש� או; לתובע להשתל� שאמורי� התשלומי� הסדרת לש�

 23, תשובה למת� שבועיי� של זמ� פרק לתובע נקצב כי המסקנה, שלישית.  התובע עבד

 24.  כלב של מעדותו לתמיכה זוכה, בזמ� קצוב היה הוא א' הפרישה הצעת של תוקפה וכי

 25, הפרישה להצעת תשובה למת� לו ג� שנקצב הזמ� פרק בדיוק זה אצלו כי מציי� הוא

 26 בחודש בתוק' ההצעה תהיה לא, החודש סו' עד תשובתו ית� שלא ככל כי ידע הוא וכי

 27 לתובע שנקצב בהצעה היה שמדובר כ� על, רביעית).  לתצהירו 12 *ו 9 סעיפי�( העוקב

 28 מחלקת בקשת פי על * שאורשיצר מכ� ג� ללמוד נית�, לגביה תשובתו לית� קצר זמ�

 29 והבהיר אנוש משאבי במחלקת התובע פגישת לאחר לתובע התקשר * אנוש משאבי

 30 ).   פופקו לתצהיר 9 סעי'; אורשיצר לתצהיר 30 סעי'( בזמ� קצובה ההצעה כי לתובע

 31 
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 1, המס יוע� ע� פגישה לתא� התובע פנה, ומיכאלי פופקו ע� התובע פגישת לאחר .32

 2 בו המועד שהוא, 12.8.12 ביו� המס ביוע� פגש התובע.  הנתבעת ידי על הופנה אליו

 3 שבו החדש למצבו להסתגל התובע ניסה המס יוע� ע� לפגישה עד.  פנוי המס יוע� היה

 4 מקובלת והיא נסתרה לא התובע של זו גרסה).  התובע לתצהיר 89 סעי'( לעבוד יפסיק

 5 .עלינו

 6 

 7 פעמי� לפופקו להתקשר ניסה, המס ביוע� שפגש לאחר כי הינה התובע גרסת   .33

 8 אנו).  התובע לתצהיר 94*92 סעיפי�( מענה ללא אול�, תשובה לה לתת מנת על רבות

 9 התובע פגש בו המועד כי לזכור יש.  סבירה היא ואי� מאחר, זאת.  זו גרסה דוחי�

� 10 להצעת תשובה מת� לש� לו שנקצבו השבועיי� תו� לקראת ממש היה, המס ביוע

 11 התשובה מת� כי – אליו ואורשיצר פופקו מפניות – ידע התובע.  לו שהוצעה הפרישה

 12 היה, לו שנקצב הזמני� סד בתו� תשובה לית� באמת רצה לו כי לצפות היה נית�.  דחו'

 13 קשר עמה ליצור בנסיו� מסתפק ולא, תשובתו את לפופקו להעביר אחרות דרכי� מוצא

 14.  אלקטרוני דואר באמצעות פופקו ע� יתקשר כי לצפות היה נית�, למשל, כ�.  טלפוני

 15 – בנתבעת גורמי� ע� בקשר לעמוד רבות פעמי� נהג התובע כי לכ� לב בשי�, זאת

 16 14 *ו 5*4 נספחי�( האלקטרוני הדואר באמצעות  * אנוש משאבי מחלקת ע� לרבות

 17 מתנהלי�" בנתבעת כי בתצהירו מציי� התובע שא' עת כ� בפרט).  התובע לתצהיר

 18 חוסר בדבר המסקנה).  לתצהירו 187.7 סעי'" (כתובי� ובאישורי� במיילי� הדברי�

 19 לגבי התובע טענות כי מציינת אשר פופקו מגרסת א' לעיגו� זוכה התובע גרסת סבירות

 20 דרכי� של לקיומ� לב בשי�, הדעת על מתקבלות לא – קשר עמה ליצור יכולת חוסר

 21 קולית בהודעה או אלקטרוני בדואר, במסרו�, בטלפו�: קשר עמה ליצור נית� בה� שונות

 22 שנפגש לאחר כי איפוא קובעי� אנו).  פופקו לתצהיר 11 סעי'( אלקטרונית במזכירה

 23 לתת מנת על הנתבעת ע� קשר ליצור נסיו� התובע עשה לא, המס יוע� ע� התובע

 24  .    לו שהוצעה הפרישה להצעת באשר תשובה

 25 

 26 השבועיי� תו� לו שהוצעה הפרישה להצעת תשובה התובע נת� לא, בפועל .34

 27 .  כ� לש� שנקצבו

 28 
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 1 ופעילות ;בהסכמה הפרישה הצעת הקפאת על 16.8.12 מיו& לתובע אורשיצר הודעת

 2  זו הקפאה לבטל הנתבעת

 3 עצירת על הוחלט כי ל"בחו יבמ ממטה הודעה הנתבעת קיבלה אוגוסט באמצע .35

 4 חתמו שטר� עובדי� אות� לגבי – ל"בחו וה� בישראל ה� – בהסכמה הפרישה תכניות

 5 מאחר.   העולמית ברמה עסקיי� טעמי� עמדו זו עצירה ברקע.  הפרישה מסמכי על

 6 תכניות עצירת בדבר זו הוראה הוחלה, הפרישה להצעת הסכמתו את נת� טר� והתובע

 7' ו ונספח הרשקובי� לתצהיר 28*27 סעיפי�( כ� על לו והודע התובע על ג� הפרישה

 8 והיא נסתרה לא הרשקובי� של זו גרסתה).  לפרוטוקול 66 בעמוד עדותה; לתצהירה

 9 ביו� מאורשיצר טלפו� שיחת באמצעות נעשתה לתובע ההודעה.  עלינו מקובלת

 10 ).  אורשיצר לתצהיר 32 סעי'( הערב בשעות 16.8.12

 11 

 12 כי הינה התובע גרסת, אורשיצר ע� טלפו� שיחת אותה של לתוכנה באשר .36

 13.  המו� היה התובע.  לעבודה לשוב התובע על וכי" מבוטל שהכל" לו הודיע אורשיצר

 14 מה" שיחה באותה לאורשיצר אמר עת, במילי� שלו זו קשה תחושה ביטא הוא

 15 24 בעמוד עדותו; התובע לתצהיר 97*95 סעיפי�?" (אידיוטי� את�? השתגעת�

 16 הנתבעת עדי בגרסת נתמכת וג� סבירה היא כי, עלינו מקובלת זו גרסתו).  לפרוטוקול

 17 סעי'( התובע של הסותרת גרסתו את לקבל אי�, זאת לאור).  אורשיצר לתצהיר 32' ס(

 18 ע� הטלפו� שיחת לאחר.  הביטול הודעת בעקבות נסער היה לא כי) לתצהירו 187

 19 לפי.  נכונה שקיבל שההודעה לוודא כדי פופקו ע� טלפו� שיחת התובע יז�, אורשיצר

 20 לעבודה לשוב עליו וכי בוטלה עבודתו הפסקת כי והבהירה עמו שוחחה פופקו, התובע

 21 שאמרה לדברי� באשר התובע של זו גרסה מקבלי� איננו).  התובע לתצהיר 104 סעי'(

 22 שיחה באותה לו אמרה כי פופקו גרסת את מקבלי� אנו, זאת תחת.  זו בשיחה פופקו לו

 23 עולה פופקו של זו גרסה).  לתצהירה 12 סעי'( הוקפאה בהסכמה הפרישה שתכנית

 24 במובח�, בהסכמה פרישה הצעת: לתובע שהוצעה ההצעה מהות ע� אחד בקנה

 25 את ידעה ופופקו, רצו� שבע היה לא התובע.  פיטורי� דר� על עבודתו מהפסקת

� 26 ).  פופקו לתצהיר 12 סעי'( כ� על הרשקובי

  27 

 28 ע� קבע, בהסכמה הפרישה תכנית עצירת על לתובע הודיע שאורשיצר לאחר .37

 29 שהופסקה בפועל התובע עבודת את לחדש שמטרתה 22.8.12 ליו� עבודה פגישת התובע

 30 ).אורשיצר תצהיר 34 סעי'; התובע לתצהיר 100 סעי'( אז עד לגמרי
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 1 הפרישה תכניות את להקפיא יבמ ממטה הוראה לנתבעת שניתנה לאחר  .38

 2 הרשקובי� פנתה, המסמכי� על הניצעי� העובדי� בחתימת הושלמו שטר� בהסכמה

 3 בהסכמה הפרישה בהליכי להמשי� חריג אישור לנתבעת ינת� כי וביקשה יבמ למטה

 4 התובע כי שידעה לפני עוד עשתה זאת. תשובה לתת הספיקו שטר� עובדי� אות� לגבי

 5 הרשקובי�.  הפרישה תכנית הקפאת על אוגוסט באמצע לו בישרו כאשר כעס הביע

 6 להמשי� חריג אישור לנתבעת נית� זאת ובעקבות, בטלפו� יבמ למטה הפניה את ביצעה

 7 – התובע את לעדכ� לנכו� מצאה לא הרשקובי�.  התובע לגבי המוסכ� הפרישה בהלי�

 8 מקו� יש כי וסברה מאחר זאת, יבמ למטה שפנתה כ� על * החריג האישור קבלת טר�

 9 66 בעמוד  עדותה; הרשקובי� לתצהיר 29 סעי'( תשובה שתתקבל לאחר כזה לעדכו�

 10 ).לפרוטוקול

  11 

 12 הצעת הקפאת בוטלה כי לתובע הודיע שבה 22.8.12 ביו& התובע ע& אורשיצר פגישת

 13 בהסכמה הפרישה

 14, התובע ע� אורשיצר פגישת להתקיי� היתה אמורה בו, 22.8.12 יו� של בבוקרו .39

 15 בהליכי להמשי� מיוחד היתר נית� כי אנוש משאבי ממחלקת עדכו� אורשיצר קיבל

 16, עלינו מקובלת זו גרסה).  אורשיצר לתצהיר 35 סעי'( התובע לגבי בהסכמה הפרישה

 17 שעשה כפי טלפונית התובע את מעדכ� היה, יותר מוקד� אורשיצר כ� על ידע אילו שכ�

 18 התובע עבודת את לחדש שמטרתה פגישה עמו לקיי� הצור� את וחוס�, 16.8.12 ביו�

 19 . אז עד לגמרי שהופסקה בפועל

 20 

 21 אותו עדכ�, 22.8.12 ביו� עמו התובע של פגישתו בפתח, אורשיצר פי על .40

 22 הפרישה בהליכי להמשי� אנוש משאבי ממחלקת מיוחד אישור התקבל כי אורשיצר

 23 של זו גרסה מקבלי� אנו).  אורשיצר לתצהיר 36 סעי'( התובע לגבי בהסכמה

 24 מה כי קביעתנו ע� אחד בקנה עולי� שימוש עושה היא בה� המונחי� שכ�, אורשיצר

 25 אנו, כ� על.  פוטר לא וכי, בהסכמה פרישה הצעת היתה 29.7.12 ביו� לתובע שהוצע

 26 כי אורשיצר לו מסר, אורשיצר ע� לפגישה הגיע כאשר כי התובע גרסת את דוחי�

 27 מה את להשלי� כדי אנוש למשאבי לעלות התובע על וכי, מבוטלת לעבודה חזרתו

 28 ).   התובע לתצהיר 105 סעי'( שצרי�

  29 

 30, כ� בעשותו כי קובעי� אנו.  אנוש משאבי למשרד התובע פנה, השיחה אחרי מיד .41

 31 שיפנה טע� היה לא, כ� אילולא.  בהסכמה הפרישה הליכי את להשלי� התובע ביקש
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 1 61 בעמוד עדותו; אורשיצר לתצהיר 37*36 סעיפי�( אנוש משאבי למחלקת

 2 .  רפואי טיפול לקבלת עצמו ופינה ברע חש התובע אול�).  לפרוטוקול

  3 

 4 הנדרשי� המסמכי� על * בהמש� לא וג� – יו� באותו חת� לא התובע בפועל .42

 5, לטעמנו).  התובע לתצהיר 112*110 סעיפי�( לו שהוצעה הפרישה הצעת קבלת לש�

 6 כדי אנוש משאבי למחלקת בדרכו היה עת, 22.8.12 ביו� בהתנהגות הסכמה הביע הוא

 7 חת� לא הוא.  בהסכמה הפרישה הצעת קבלת לש� הנדרשי� המסמכי� על לחתו�

 8 על לחתימה שלב בשו� השתכללה לא זו הסכמה אול�.  ברע וחש מאחר עליה�

 9 התביעות היעדר מסמ� ביניה�, לפרישה מההסכמה נפרד בלתי חלק שה� המסמכי�

 10 הפרישה הצעת את לקבל עוד התובע ביקש לא, 22.8.12 יו� לאחר.  הנתבעת כלפי

 11 2014 בשנת רק הביע כזו הסכמה).  לפרוטוקול 69, 67 בעמודי� הרשקובי� עדות(

 12 היו שלא נוספי� בתנאי� ש� זאת כר� אול�, לנתבעת כוחו באת מכתבי במסגרת

 13 .   הנתבעת על מקובלי�

  14 

 15 בהסכמה לפרוש 7/12 בחודש לתובע הציעה שהנתבעת בכ/ פג& נפל לא

 16 לפרוש 7/12 בחודש לתובע להציע הנתבעת החלטת בבסיס כי בפנינו הוכח .43

 17 כ� על ידע התובע.  התובע של המקצועי מתפקודו רצו� שביעות חוסר עמד, בהסכמה

 18 את לדחות ויש, ולגיטימיי� רלוונטיי� היו זה בעני� הנתבעת שיקולי.  אמת בזמ�

 19 היתה לא כי; בהסכמה לפרוש לו הוצע מדוע הסבר לו נמסר לא כי התובע טענות

 20 מתנהגת נתבעת וכי; טוב עובד שאינו לו נאמר לא כי; כזו הצעה לו להציע הצדקה

 21 להעסיק עוד מעוניינת אינה שאות� הותיקי� עובדיה כלפי שקופה ולא אלימה בצורה

 22 ).לתצהירו 215 *ו 115.6, 41, 34, 12 סעיפי�(

 23 

 24 במש� רצו� משביע היה לא התובע של המקצועי תפקודו, בפנינו שהוכח כפי .44

 25 מתפקודו רצו� שבע היה לא אורשיצר רק לא.  2012 יולי לחודש עובר שני� מספר

 26 לפני התובע על ממוני� שהיו מי של דעת� ג� היתה זו אלא, התובע של המקצועי

 27 מכירות איש להיות יכול התובע כי הסביר אורשיצר.  אורשיצר תחת עבד שבה התקופה

 28 ביחסו המתבטא דבר, בעבודתו פחות משקיע הוא שני� מספר מזה אול�; מבריק

 29 סעי'( ממנו הרצו� שביעות חוסר ומכא� – ובתוצאות בעבודה נוכחותו במידת, לנתבעת

 30 ).אורשיצר לתצהיר 8
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 1 

 2 שני� מספר לאור� התובע של המקצועי מתפקודו הרצו� שביעות חוסר על .45

 3 לתובע שהוצעה בהסכמה הפרישה שהצעת מכ� ללמוד נית�, 2012 יולי לחודש שקדמו

 4 2010 בשנת ג�.  כזו הצעה לו שהוצעה הראשונה הפע� היתה לא 2012 יולי בחודש

 5 התובע של משלי� ראשית עדות לתצהיר 1 ונספח 7 סעי'( בהסכמה לפרוש לתובע הוצע

 6 לא עולה כ�.  2010 בשנת לתובע והוצגה בנתבעת אז הוכנה כזו הצעה).  25.5.17 מיו�

 7 19 סעי'( הרשקובי� ומתצהיר) לתצהירו 20*18 סעיפי�( ניסנסו� מתצהיר רק

 8 מוצג( 24.2.10 מיו� גסא� כיאל ר"ד אצל התובע של ביקור מסיכו� ג� אלא) לתצהירה

 9.  מעבודתו אותו שיפטרו אפשרות על לו הודע שבועיי� לפני כי התובע מפי צויי� ש�) 1/נ

 10 אלא, הפיטורי� עני� על לרופא אמר לא כי) לפרוטוקול 15 עמוד( בעדותו התובע גרסת

 11 במחלקה לעבוד לו ואמר ממנו רצו� שבע היה לא עליו שהממונה לו סיפר זאת תחת

 12 מה את הביקור בסיכו� רש� כי הרופא על חזקה.  עלינו מקובלת לא – בנתבעת אחרת

 13.  עדות למת� הובא לא הרופא, כ�.  אחרת הוכיח לא והתובע, התובע ידי על לו שנאמר

 14 לא לה� פנימיות בהודעות, שהנתבעת לאחר ספורי� ימי� בא גסא� ר"ד אצל זה ביקור

 15 הראשית עדותו לתצהיר 1 ונספח 2 סעי'( פרישה הצעת לו להציע אישרה, התובע כותב

 16 הצעת כי המסקנה את מחזקת זו זמני� סמיכות).  25.5.17 מיו� התובע של המשלי�

 17 ביטויה מצאה אלא, הנתבעת של פנימית בתכתובת רק נותרה לא 2010 בשנת הפרישה

 18 מיו� המשלי� לתצהירו 7 סעי'( התובע טענת את לדחות יש כ� על.  לתובע בהצגתה

 19 .  לפרוש 2010 בשנת לו הוצע לא לפיו), 25.5.17

 20 

 21 אמצע עד עליו הממונה *) שוור* – להל�( שוור� חיי� כי עולה התובע של מעדותו .46

 22 בהערכת 3 של נמו� ציו� לו נת� * בהסכמה לפרוש 2010 בשנת לו שהוצע ובעת 2010 שנת

 23 16*15 בעמודי� התובע עדות( בסדר לא שהתובע לו ואמר 2009 לשנת העובד

 24 בי�, מעלה) אורשיצר לתצהיר' א נספח( 2009 לשנת העובד בהערכת עיו�).  לפרוטוקול

 25 עומד אינו כי; העובד בהערכת 3 ציו� התובע קיבל 2009 *ו 2008 בשני� ג� כי, היתר

 26 מגרסה.  שלו במנהלי� וכ� מועסק הוא בו בארגו� מזלזל הוא וכי; לו שהוצבו ביעדי�

 27 רצו� שביעות היתה לא כי עולה 2009 לשנת העובד הערכת ומטופס התובע של זו

 28 שקדמו בשנתיי� וא', 2009 לשנת ביחס ג� אלא, 2010 בשנת רק לא התובע מתפקוד

 29 היינו – נוספת הזדמנות לתובע לתת 2010 בשנת הוחלט, הרשקובי� מעדות כעולה.  לכ�

 30 אחר תפקיד למציאת בכפו' * הנתבעת לבי� בינו מעסיק*עובד יחסי יסתיימו שלא

 31 19 סעי'( אורשיצר של ניהולו תחת לעבוד עבר עת עבורו נמצא אכ� אשר, בחברה
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 1 שאול כי זה בעני� העיד אורשיצר).  אורשיצר לתצהיר 10 סעי'; הרשקובי� לתצהיר

 2 וביקש 2010 בשנת אורשיצר אל פנה, שוור� חיי� של מנהלו שהיה), שמש – להל�( שמש

 3 טובי� אינ� המכירות בחטיבת התובע של וביצועיו מאחר אליו התובע את לקחת ממנו

 4 לכ�.  פנוי תק� לו היה ולא מאחר אורשיצר הסכי� לא בתחילה.  נמוכה מאוד ותרומתו

 5 מספר כעבור.  בחברה אחר מקו� לתובע למצוא ניסיו� יעשה כי שמש ע� הסכי�

 6 לקבל הסכי� והאחרו� לאורשיצר שוב שמש פנה, צלח לא כזה שניסיו� לאחר, חודשי�

 7 כי – בעבר התובע ע� המשותפת מעבודתו – וזכר מאחר זאת.  למחלקתו התובע את

 8 בנוגע אורשיצר של זו גרסתו).  לפרוטוקול 56 בעמוד אורשיצר עדות( טוב עובד התובע

 9 הערכת מטופס לחיזוק זוכה היא עת, עלינו מקובלת שמש לבי� בינו הדברי� לחילופי

 10 . ושמש שוור� ידי על החתו� 2009 לשנת העובד

 11 

 12 שיפור חל לא, 2010 שנת במהל� אורשיצר של ניהולו תחת לעבוד שעבר לאחר ג� .47

 13 2010 לשני� העובד בהערכות 3 ציו� לקבל המשי� הוא.  התובע של המקצועי בתפקודו

 14 מלקוחות התקבלו כי בעדותו הסביר אורשיצר).  אורשיצר לתצהיר 11 סעי'( 2011 *ו

 15 חברות שה� – העסקיי� מהשותפי� אחד שבו אירוע היה: התובע על תלונות

 16 והוא מאחר התובע את להרחיק ביקש – מוצריה את הנתבעת משווקת שבאמצעות�

 17 ).  לפרוטוקול 62 *ו 55 בעמודי� אורשיצר עדות( לעבוד מפריע

  18 

 19, אורשיצר תחת שעבד עת המקצועי מתפקודו הרצו� שביעות מחוסר כתוצאה .48

 20.  2012 בתחילת אורשיצר ידי על לו שנערכה אישי לשיפור בתכנית לעמוד התובע נדרש

 21 בהערכת ומטה 3 של ציו� ברצ' שני� מספר שמקבל למי בנתבעת נערכת כזו תכנית

 22 אנו).  התובע לתצהיר 31 נספח; אורשיצר לתצהיר' ד ונספח 17*15 סעיפי�( העובד

 23 כי המסקנה את מחזקת, אישי לשיפור תכנית לתובע שהוכנה העובדה עצ� כי קובעי�

 24, אורשיצר ע� נפגש כי מכחיש לא התובע.  המקצועי מתפקודו רצו� שביעות היתה לא

 25 188.2 סעי'( האישי השיפור תכנית את אורשיצר מילא פגישה אותה במהל� וכי

 26 דרישות לו מציבה אינה התכנית כי התובע טענת את לדחות יש).  התובע לתצהיר

 27 התובע כי מציי� לתכנית הראשו� העמוד כי מעלה אישי לשיפור בתכנית עיו�.  לשיפור

 28 פתרו� וללקוחות עסקיי� לשותפי� להציג ביכולתו: הבאי� בתחומי� להשתפר נדרש

 29 נתו� זמ� לפרק V7K של וברורה ממוקדת מכירות תכנית לבנות ביכולתו; V7K מסוג

 30 עמידה ידי על, מכירות תכנית של לפועל הוצאה על מלאה אחריות שיקח ובכ�); רבעו�(

 31 בגובה 2012 לשנת שנתי חצי מכירות ביעד לעמוד עליו כי בתכנית נרש� כ�.  ביעדי�
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 1 אי�, התכנית על נוספת לשיחה התובע ע� נפגש לא אורשיצר א� א'.  דולר 600,000

 2 תחומי� כי העובדה עצ�.  שוני� בתחומי� להשתפר נדרש לא שהתובע ות הדברמשמע

 3 הרי: שיפור מהתובע נדרש לא כי מצביעה אינה, בחברה המכירות לפעילות נגעו אלו

 4.  זה בתחו� יהיו לשיפור הדרישות כי לצפות נית� ולכ� המכירות בתחו� היה עיסוקו

 5 יעדי� התובע בפני הוצבו לא כי להצביע בכ� אי� – ריקי� התכנית מעמודי חלק כי א'

 6 אלא, התובע אצל.  רבי� יעדי� של רישו� לאפשר מיועד התכנית טופס.  לשיפור

 7 מתפקודו רצו� שביעות שררה כי ללמד בכ� אי�. לטופס והשני הראשו� בעמוד תומצתו

 8 .   אלו בענייני� התובע טענות את לדחות יש כ� על.  המקצועי

  9 

 10 ציו� התובע קיבל שבכול�, 2011*2009 לשני� עובד הערכת טפסי בפנינו הוצגו .49

 11 חוסר, היינו".  להשתפר נדרש, השנה ביותר הנמוכי� התורמי� בי�" המוגדר 3 של נמו�

 12 עלה כי לומר ואי�, שוני� ממוני� תחת, שני� ארו� היה התובע מתפקוד הרצו� שביעות

 13 ההערכה.  בהסכמה פרישה הצעת לו הוצעה עת, 2012 יולי לחודש בסמו� רק לראשונה

 14 לו הוצע לא כלל בה� שני� לאור� קיימת היתה התובע של המקצועי לתפקודו הנמוכה

 15) לתצהירו 184.9 *ו 148.3 סעיפי�( התובע טענת לדחית המביא דבר, בהסכמה לפרוש

 16 לכ� רטרואקטיבית הצדקה לנתבעת לתת כדי רק לגביו נרשמו העובד הערכות כי

 17 רצו� שבע היה לא אורשיצר רק לא.  2012 בשנת בהסכמה פרישה הצעת לו שהוצעה

 18 שבעי היו לא – ושמש שוור�*  שלו קודמי� ממוני� ג�.  התובע של המקצועי מתפקודו

 19 לאור� שנמשכה, התובע של המקצועי מתפקודו הרצו� שביעות בחוסר זו עקביות.  רצו�

 20 – בהסכמה הפרישה הצעת 2012 יולי בחודש לו הוצעה בו למועד עובר שני� מספר

 21 מהווי� שאינ� ורלוונטיי� לגיטימיי� שיקולי� עמדו זו הצעה בבסיס כי מצביעה

 22 עוד המקצועי מתפקודו זו רצו� שביעות לחוסר מודע היה התובע.  גיל רקע על אפליה

 23 התכנית של לקיומה מודע והיה השונות העובד הערכות את ראה הוא: 2012 יולי לפני

 24 טענותיו את לדחות יש לכ�.  אלה לכל מודע היה לא כי מצידו טענה אי�.  אישי לשיפור

 25 .  טוב עובד שאינו לו אמרו לא וכי בהסכמה לפרוש 2012 ביולי לו הוצע מדוע ידע לא כי

 26 

 27 לא עובד הערכת כי) לתצהירו 148.4 סעי'( התובע טענת את מקבלי� איננו .50

 28 מחוייב ההערכות את שרוש� המנהל וכי; העובד של אמיתיי� ביצועי� תמיד משקפת

 29 העובד הערכת כי הסביר אורשיצר.  הוכחה לא זו טענה.  נמוכי� ציוני� כמה לתת

 30 רק לא, נוספי� מנהלי� ידי על ג� ונבחנת, עצמו העובד ע� פעולה בשיתו' נעשית

 31 לתצהיר 13 סעי'( יחסי הוא לעובדי� שנית� הציו� וכי; העובד של הישיר המנהל
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 1 הערכת היינו – יחסי באופ� העובדי� הערכת).  לפרוטוקול 55 בעמוד עדותו; אורשיצר

 2 ומובילה סבירה, לגיטימית היא – חברו של לתפקודו בהשוואה אחד עובד של תפקוד

 3 האמיתיי� ביצועיו את משקפת לא העובד הערכת כי ממנה עולה לא.  האד� כח לטיוב

 4 .  העובד של

  5 

 6 נספח( אורשיצר ידי על 17.3.13 ביו� שנערכה 2012 לשנת העובד בהערכת עיו� .51

 7 2011 לשנת העובד ובהערכת בפועל לעבוד הפסיק שהתובע לאחר) התובע לתצהיר 34

 8 חוסר מעלה), אורשיצר לתצהיר' ג נספח( 22.2.12 ביו� אורשיצר ידי על שנערכה

 9 הערכות בשתי) Overall Assessment" (כללית הערכה" שכותרתו לפרק בנוגע בהירות

 10 פעילויות על התובע ע� סיכ� אורשיצר כי נרש� 2012 לשנת העובד בהערכת.  אלו עובד

 11 התובע עמד לא 2012 של אחרו� ברבעו� כי ש� נרש� עוד.  2013 תוצאות את לשפר כדי

 12 שנת כל ובמהל� 2012 שנת של אחרו� ברבעו� שהרי, תמיהה מעלה זה רישו�.   ביעדי�

 13 ומדוע עמו לסכ� צרי� היה פעילויות אילו על ברור ולא בפועל התובע עבד לא 2013

 14 כ� על לתת ידע לא, בעדותו, אורשיצר.  2012 אחרו� רבעו� ביעדי עמד שלא נרש�

 15 העובד שבהערכת לזה זהה" כללית הערכה" בפרק הטקסט נוסח כי שלל ולא, תשובה

 16 בפרק הכתוב בי� השוואה, אכ�).  לפרוטוקול 62*61 בעמודי� עדותו( 2011 לשנת

 17 – 2012 לשנת העובד שבהערכת לזה 2011 לשנת העובד שבהערכת" כללית הערכה"

 18 הנוסח שכ�, לתמיהה מענה נותנת אינה הנוסחי� זהות.  זהה בנוסח מדובר כי מעלה

 19 מתאי� אינו הוא.  2012 לשנת ולא 2011 לשנת לא כרונולוגית מתאי� אינו שנרש�

 20 ש� ויש מאחר 2011 לשנת ג� מתאי� אינו הוא.  לעיל שפורטו מהטעמי� 2012 לשנת

 21 כלל נדונה להיות היתה אמורה שלא שנה, 2012 בשנת התובע של לתפקידיו התייחסות

 22 כי ויתכ�, תו� עד הובררה לא זו בהירות אי.  22.2.12 ביו� שנרשמה, זו עובד בהערכת

 23 במקו� 2013*ו, 2011 במקו� 2012 נרש�, היינו: השני� לגבי ברישו� בטעות מדובר

 24 מתפקודו רצו� שביעות קיימת היתה כי למסקנה להביא בכ� אי�, מקרה בכל.  2012

 25 שביעות היתה לא כי כ� על המצביעות אחרות ראיות קיימות.  התובע של המקצועי

 26 הנמו� הציו�, כ�; 2009*2007 בשני� העובד בהערכות הנמוכי� הציוני�, כ�: כזו רצו�

 27 ושמש שוור� – התובע של הקודמי� שממוניו העובדה, כ�; 2010 לשנת העובד בהערכת

 28 לפרוש 2010 בשנת לתובע שהוצע העובדה, כ�; תחת� עוד יעבוד שלא ביקשו –

 29, 2012 שנת בתחילת אישית שיפור תכנית לתובע שנקבעה העובדה, כ�; בהסכמה

 30 .    2011 בשנת מתפקודו רצו� שביעות היתה לא כי המצביעה

 31 
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 1 גרסת כי) לתצהירו 184.2*184.1 סעיפי�( תובעה טענת את מקבלי� איננו .52

 2 טענתה ע� אחד בקנה עולה אינה המקצועי מתפקודו רצו� שבעת היתה לא כי הנתבעת

 3 לאפשר כדי) ת"חל * להל�( תשלו� ללא בחופשה שמצוי כמי בתובע שראתה האחרת

 4.  בכ� רצה לו, לעבודה לשוב לו לאפשר כדי נועד ת"החל מעמד, אכ�.  לעבודה לשוב לו

 5 היתה – בכ� ודאות כל שיש מבלי – לעבודה חזרתו שלאחר יתכ�.  בהמש� נתייחס לכ�

 6 סתירה אי�, לכ�.  צדדי חד באופ� ובי� בהסכמה בי� העסקתו את לסיי� בוחרת הנתבעת

 7 .הנתבעת של אלו טענות בי�

 8 

 9 לו ששולמו כזה היה 2012*2011 בשני� שכרו כי התובע טענת את לדחות יש .53

 10 184.7*184.5 סעיפי�( שלו ביעדי� שעמד המראה דבר, בסיס לשכר מעבר סכומי�

 11 כי בעדותו מסביר ואורשיצר מאחר עלינו מקובלת לא זו גרסה).  התובע לתצהיר

 12 לא וג� המכירות איש של אישית בפעילות רק בהכרח תלויי� אינ� מותני� תמריצי�

 13 של מכירות מפעילות מושפעי� להיות יכולי� אלא, חדשי� ביעדי� שלו בעמידה

 14 לתצהיר 43 סעי'( אחרי� עובדי� של לזכות� ג�, עמלות מבחינת, הנזקפת אחרי�

 15 של זו גרסה).  27.4.17 מיו� אורשיצר של משלי� לתצהיר 5*4 סעיפי�; אורשיצר

 16 ציוני� כגו� – בזו זו תלויות ובלתי שונות ראיות קיימות שכ�, עלינו מקובלת אורשיצר

 17 המביאות –שוני� ממוני� ידי על לתובע שניתנו עובד בהערכות שני� לאור� נמוכי�

 18 .המקצועי מתפקודו רצו� שביעות על מעיד אינו לתובע ששול� השכר גובה כי למסקנה

 19 

 20 188.17  סעי'( לתצהירו התובע שצר' פישהיימר ושל לבנו� של ההערכה מכתבי  .54

 21 רצו� שביעות בנתבעת היתה כי בהכרח מלמדי� אינ� –) התובע לתצהיר 33 ונספח

 22 במידה רצו� שבעי היו הלקוחות שני כי עולה אלו ממכתבי�.  התובע של מתפקודו

 23 הנתבעת דרישות את למצות אי� שבכ� אלא.  מול� התובע של מתפקודו גבוהה

 24 וקיימי� מאחרזאת , ראשית.  מתפקודו רצו� שביעת תהיה שהנתבעת מנת על מהתובע

 25.  לקוחות שני אות� של הרצו� לשביעות מעבר, לשקול יש אות� נוספי� מאפייני�

 26; בנתבעת התובע על הממוני� ע� טובה תקשורת יכולת; מכירות ביעדי עמידה: למשל

 27 לו שהציבה המכירות ביעדי עמד התובע הא� יודע אינו כי אישר פישהיימר.  ועוד

 28 על התובע הוער� כיצד יודעת אינה כי אישרה ולבנו�); לפרוטוקול 30 עמוד( הנתבעת

 29 לתקופה מתייחסי� אלו מכתבי�, שנית).  לפרוטוקול 32 בעמוד עדותה( ממוניו ידי

 30 עבר כי מציי� פישהיימר: לתביעה הרלוונטית התקופה לפני שני� מספר שהסתיימה

 31 אי�, כ� על.  2007 שנת עד מולו עבדה כי מציינת ולבנו� 2010 שנת עד התובע מול
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 1 מתפקודו בנתבעת רצו� שביעות בהכרח היתה 2010 אחרי כי להראות אלו במכתבי�

 2 כא� להטעי� הראוי מ�).   לפרוטוקול 30 בעמוד פישהיימר עדות( התובע של המקצועי

 3 בהכרח צור� אי�, בהסכמה התובע של העסקתו את לסיי� תרצה שהנתבעת מנת על כי

 4 כי היא הטענה.  גרוע עובד היה כי הנתבעת של טענה אי�.  גרוע עובד יהיה התובע כי

 5 מכתבי, כ� על.  עקבי ובאופ�, יותר נמוכה היתה אחרי� לעובדי� ביחס תרומתו

 6 שכלל שכר קיבל כי העובדה או התובע ע� מקשריה� רצו� שביעות עולה מה� לקוחות

 7 שררה לא כי * כנדרש לטעמנו שהוכחה – הנתבעת טענת את מאייני� לא, תמריצי�

 8 .  התובע של מתפקודו רצו� שביעות אצלה

 9 

 10 דה פרננדו בשל אד� היה המקצועי מנהלו 2012*2011 בשני� כי טוע� התובע .55

 11 לתובע שקבע זה הוא מיגל דה כי נטע�).  מיגל דה – להל�( בספרד יבמ מתו� שפעל, מיגל

 12.  תמריצי� לתובע שולמו החלטותיו פי ועל, אות� ומדד רבעו� לכל אישיי� יעדי�

 13 כי מיגל דה מציי� בו, התביעה לצור� שהוכ�, אליו מיגל דה של למכתב מפנה התובע

 14 הפגי� התובע וכי V7000 בש� מוצר במכירת שעסק בינלאומי צוות על אחראי היה

 15 משלי� לתצהיר 4 ונספח 14 סעי'( המכירות ביעדי תמיד ועמד בפרוייקט מקצועיות

 16 את לאיי� כדי מיגל דה של במכתבו אי� כי קובעי� אנו).  19.3.17 מיו� תובע של

 17 הוכח.  התובע של המקצועי מתפקודו רצו� שביעות חוסר שרר בנתבעת כי המסקנה

 18 לקידו� צוות * אחרות במדינות ג� שהקימה כפי – בישראל הקימה הנתבעת כי בפנינו

 19 מה� אחד( טכניי� אנשי� שני וכלל, 2012*2011 בשני� פעל הצוות.  V7000 *ה מוצר

 20.  מכירה יעדי נקבעו בצוות המכירות לאנשי.  וכרובי התובעת: שיווק אנשי ושני) מייזל

 21 לגבי א� הצוות חברי של מנהל� היה מיגל דה.  מיגל דה ידי על, ל"מחו נוהל הצוות

 22 המשיכו אלה שכ�, הצוות חברי על היחידי הממונה היה לא הוא.   V7000 *ה מוצר

 23 ג� ה� אלו מקומיי� ממוני�.  בישראל עליה� לממוני� במקביל כפופי� להיות

 24 עדות; לפרוטוקול 33*32 בעמודי� מייזל עדות( עליה� העובד הערכות את שמילאו

 25 ).  לפרוטוקול 35*34 בעמודי� כרובי

 26 

 27 התובע של במקרהו – המקומיי� הממוני�, אורשיצר מגרסת כעולה.  ועוד זאת .56

 28 ואת, V7000 *ה מוצר לגבי ג�, בפועל העסקאות את שניהלו ה� – אורשיצר זה היה

 29 מינהלי תפקיד היה מיגל לדה.  המכירות ביעדי התובע של עמידתו אחר המעקב

 30 העסקאות רישו� אחר מעקב וכ� לצוות שיווקיי� חומרי� העברת כגו�, בעיקרו

 31 אורשיצר של גרסתו).  27.4.17 מיו� אורשיצר של המשלי� לתצהירו 6.5*6.4 סעיפי�(
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 1 כי עלה מה�, כרובי ושל מייזל של מעדות� לעיגו� זוכה היא, ראשית: עלינו מקובלת

 2 ישב מיגל דה: סבירה גרסתו, שנית.  התובע על היחידי הממונה היה לא מיגל דה

 3 מפריד כאשר עובד של וצמוד שוט' בניהול קושי קיי�.  בישראל פעל התובע.  בספרד

 4 העסקאות ביצוע את שניהל הוא אורשיצר כי בעינינו סביר לכ�.  גדול כה פיזי מרחק

 5 כבר בו שפועל כמי, ביותר הטובה בצורה הישראלי השוק את שמכיר זה הוא.  בפועל

 6 היתה לא כי קביעתנו את לאיי� כדי מיגל דה של הכתובה בהודעתו אי�, כ� על.  שני�

 7 שביעות חוסר כי, להטעי� יש כא� ג�.  התובע של המקצועי מתפקודו רצו� שביעות

 8 עומד אינו כי בכ� די.  גרוע עובד איננו א� ג� להיווצר יכול התובע של מתפקודו רצו�

 9 בדבר הנתבעת טענת את סותר אינו מיגל דה של מכתבו, כ� על.  ממנו הנתבעת בציפיות

 10 .    התובע של המקצועי מתפקודו רצו� שביעות חוסר

  11 

 12 ובכ/; 2012 אוגוסט באמצע הפרישה הצעת את הקפיאה שהנתבעת בכ/ פג& נפל לא

 13   22.8.12 ביו& לתובע כ/ על והודיעה, הפרישה הצעת את לתוקפה להחזיר כדי שפעלה

 14 על 16.8.12 ביו� לתובע הודיעה עת כדי� שלא פעלה הנתבעת כי מצאנו לא .57

 15 הקפאה ביטול על לו הודיעה 22.8.12 ביו� ובהמש�, בהסכמה הפרישה הצעת הקפאת

 16 .זו

 17 

 18 הפרישה הצעת הקפאת על 16.8.12 ביו� לתובע שנמסרה להודעה באשר .58

 19, יבמ ממטה הגיעה האמורה ההקפאה הוראת כי הדעת את לית� יש, בהסכמה

 20 שהגיעה הנחיה אותה כי הנחה מנקודת נצא א� א'.  זו הוראה לפי פעלה והנתבעת

 21 בהנחיה פג� נפל לא כי לקבוע יש עדיי�, הנתבעת של פנימית כהנחיה כמוה, יבמ ממטה

 22 בי�, היא בהסכמה שפרישה הוא לכ� הטע�.  בהסכמה הפרישה הצעת את להקפיא

 23 ניכר בסכו� חבילה בתשלו� כרו� הוא: לנתבעת כלכלית נפקות בעל מהל�, היתר

 24 הצעות להציע הנתבעת יכולה מתי השאלה, לעיל קבענו שכבר כפי.  הפורש לעובד

 25.  הנתבעת של העסקי במצבה היתר בי� התלויה שאלה היא, לעובדיה בהסכמה פרישה

 26 פרישה הצעת להציע נית� מתי הקובעי� המאפייני� אחד ה� כלכליי� אילוצי�

 27 – עלינו מקובלת שהיתה הרשקובי� גרסת בסיס על – כבר קבענו.  לא ומתי בהסכמה

 28 אוגוסט חודש באמצע לנתבעת שניתנה הפרישה תכניות את להקפיא ההוראה כי

 29 לזכור יש.  העולמית ברמה עסקיי� אילוצי� עמדו שבבסיסה הוראה היתה, יבמ ממטה

 30 דבר, אחרות במדינות יבמ פעילות על ג� אלא, הנתבעת על רק הוחלה לא היא כי
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 1 השפיעו אשר העולמית ברמה עסקיי� שיקולי� של קיומ� בדבר המסקנה את המחזק

 2 .    ההקפאה החלטת על

  3 

 4 פיצויי גובה על העולה תשלו� כנגד, בהסכמה לפרוש לעובד מציע מעסיק כאשר .59

 5 תשובה להצעה נות� לא הניצע והעובד, חוזה או חוק מכח לעובד המגיעי� הפיטורי�

 6 אינה כבר הצעה אותה כי לקבוע המעסיק רשאי, כ� לש� לו שנקצב הזמ� פרק תו�

 7 – להל�( 1973 – ג"התשל), כללי חלק( החוזי� לחוק) 1(4 סעי'( הפרק על עוד עומדת

 8 בהצעה ומדובר מאחר זאת.  פג� כל בה אי�של המעסיק  כזו התנהגות)).  החוזי& חוק

 9, כלכליי� אילוצי� עקב כי לקבוע רשאי המעסיק.  כלכליי� מאפייני� בעלת שהיא

 10 לש� לו שנקצב בזמ� הניצע העובד ידי על תשובה לה ניתנה שלא – כזו פרישה הצעת

 11 פרק תו� הפרישה להצעת תשובה נת� לא התובע, בעניינינו.  בתוק' אינה כבר – כ�

 12.  ההצעה לקבלת הנדרשי� המסמכי� על זה זמ� פרק תו� חת� ולא לו שנקצב הזמ�

 13 שקיבלה ההנחיה לאור * 16.8.12 ביו� לתובע להודיע הנתבעת היתה רשאית, משכ�

 14 .  מוקפאת הפרישה הצעת כי – יבמ ממטה

  15 

 16 ביו� לתובע הודיעה שהנתבעת בכ� פג� או לב תו� חוסר כל אי� כי המסקנה .60

 17 הנתבעת כי לכ� הדעת את נותני� עת מתחזקת, הפרישה תכנית הקפאת על 16.8.12

 18 בהסכמה פרישה והצעות מאחר זאת.  בהסכמה הפרישה בהלי� לגמרי שלטה לא

 19 ידי על – לעובד ההצעה הצגת טר� – מראש ואושרו נקבעו, הנתבעת לעובדי שהוצעו

 20 לתצהיר 17 סעי'; ניסנסו� לתצהיר 13 סעי'( הנתבעת ע� בתיאו�, ל"בחו יבמ

� 21 כהנחיה באה  אלא, הנתבעת של יזמה היתה לא הפרישה תכניות עצירת).  הרשקובי

 22, פתוחה עולמית בכלכלה.  לפעול מחוייבת הנתבעת היתה הפי שעל, ל"בחו יבמ ממטה

 23 אי�, שכזו בכלכלה.  לאומיות רב חברות פועלות, ממנה נפרד בלתי חלק היא שישראל

 24 לזרועות שלו מהמטה עסקיות הנחיות נות� לאומי רב שתאגיד בכ� סבירות חוסר

 25 .    העול� ברחבי שונות במדינות התאגיד

  26 

 27 הצעת כי 16.8.12 ביו� לתובע הודיעה עת כדי� פעלה הנתבעת כי כאמור קבענו .61

 28 לתחושות וכלל כלל אדישה היתה לא הנתבעת, בפנינו שהוברר כפי.  מוקפאת הפרישה

 29 קבענו.  לה השיבו טר� ואשר, בהסכמה פרישה הצעת לה� שהוצעה הניצעי� העובדי�

 30 סבירה זו תחושה.  הפרישה הצעת הקפאת על לו שהודיעו עת נסער היה התובע כי כבר

 31.  בנתבעת מעבודתו שיפרוש העובדה ע� זה במועד השלי� התובע פי על עת, בעינינו

� 32 הפרישה בהצעות להמשי� אישור לקבל מנת על יבמ למטה פניה יזמה הרשקובי
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 1 טר� עוד זאת עשתה היא.  לה� תשובה נתנו שטר� ניצעי� עובדי� אות� מול בהסכמה

 2 זו יזמה בעקבות.  לו שהוצעה הפרישה הצעת הקפאת בעקבות נסער התובע כי ידעה

 3 מול בהסכמה הפרישה בהצעת להמשי� יבמ ממטה אישור התקבל, הרשקובי� של

 4.  לשבח ראויה שהיא אלא, פג� בה היה שלא רק לא הרשקובי� של זו פעולה.  התובע

 5 יבמ ממטה שקיבלה העסקית ההנחיה את להתאי� פעלה הנתבעת כי מצביעה היא

 6 היתה לא הנתבעת כי מראה היא.  ועובדיה הנתבעת של המיוחדי� לתנאיה, ל"בחו

 7 לה נתנו וטר� פרישה הצעת לה� שהוצעה הניצעי� העובדי� לתחושות אדישה

 8 עצ� על התובע את לעדכ� מקו� מצאה לא שהרשקובי� בכ� פג� נפל לא.  תשובה

 9 היתה לא עוד כל.  הפרישה בהצעת להמשי� חריג אישור קבלת לש� יבמ למטה פנייתה

� 10, שווא תקוות התובע אצל ליצור מקו� היה לא, לפנייתה חיובית תשובה להרשקובי

 11 עת, כראוי פעלה הנתבעת, כ� על.  שלו האכזבה תחושת את להעצי� היו יכולות אשר

 12 לתובע כ� על הודיעה, שהוקפאו הפרישה בהצעות להמשי� חריג אישור קיבלה כאשר

 13 ההקפאה הודעת ממועד שחלפו ימי� שישה של קצר זמ� בפרק מדובר.  22.8.12  ביו�

 14 כי לומר אי�.  22.8.12 ביו� ההקפאה ביטול על ההודעה מועד ועד 16.8.12 ביו�

 15 לרגשות אדישות הפגנת תו� או באטיות החריג האישור בקבלת טיפלה הנתבעת

 16 . התובע

 17 

 18 המערב באופ� או לב תו� בחוסר פעלה הנתבעת כי לומר אי�, אלה כל לאור .62

 19 תכנית הקפאת על 16.8.12 ביו� לתובע הודיעה עת, אחרת ראויה לא התנהגות

 20 .   הפרישה תכנית הקפאת ביטול על 22.8.12 ביו� לו והודיעה, הפרישה

  21 

 22  שלב בשו& פוטר לא התובע

 23.  מכ� לאחר לא וג� 2012 אוגוסט*יולי בחודשי� לא: שלב בשו� פוטר לא התובע .63

 24 שהיתה פרישה הצעת לו הוצעה אלא, התובע פוטר לא 29.7.12 ביו� כי כבר קבענו

 25, בהמש�.  16.8.12 ביו� הוקפאה זו פרישה הצעת כי ג� קבענו.  בהסכמתו מותנית

 26 כי לומר אי� 22.8.12 ביו� ג�, כ� על.  הפרישה הצעת הקפאת בוטלה, 22.8.12 ביו�

 27 .פוטר התובע

 28 

 29 לאחר או 2012 יולי בסו' פוטר כי, אמת בזמ�, סבר לא עצמו התובע שא' כ� על .64

 30 – הארוע כל של קצר תיאור" שכותרתו שהכי� במסמ� מגרסתו ללמוד נית�, מכ�
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 1 במספר התובע מציי� זה במסמ�).  תובע לתצהיר 139 וסעי' 9 נספח" (לאומי לביטוח

 2 המותנית, מוקדמת פרישה הצעת היתה 2012 יולי בסו' לו שהוצע מה כי הזדמנויות

 3, יותר מאוחרי� בשלבי� ג�".  הפרישה הסדר" על ובחתימה התובע ידי על בקבלתה

 4 מיו� במכתב, כ�.  פוטר כי סבר לא עדיי�, כוחו*באת ידי על מיוצג התובע היה עת

 5 התובע כי ברורה בצורה עולה), תובע לתצהיר 16 נספח( לנתבעת כוחו באת של 13.7.14

 6 לתובע הוצעה 2012 יולי בסו' כי ש� נרש�: בהסכמתו מותנית הפרישה שהצעת ידע

 7לכדי  השתכללותה כי עולה הצעה במונח התובע כח באת של מהשימוש.  פרישה הצעת

 8 התובע כי ש� נכתב עוד).  החוזי� לחוק 2 סעי'( התובע ידי על בקבלתה מותניתחוזה 

 9 ללמוד נית� מכא� ג�.  המסמכי� על לחתו� מועד לתא� נסיו� ועשה ההצעה את למד

 10 לגבי הנתבעת לבי� בינו חוזה לכריתת תנאי היתה ההצעה את התובע שקבלת כ� על

 11) 182 סעי'( בתצהירו התובע טענת את לדחות יש, אלה כל לאור.  המוסכמת הפרישה

 12 .  בהסכמתו תלויה לו המוצעת הפרישה הצעת כי ידע לא אמת בזמ� לפיה

  13 

 14 שהועמד החברה שרכב העובדה על ג� נסמכת פוטר לא התובע כי קביעתנו   .65

 15 היא כי הנתבעת ידי על לתובע נמסר כאשר, 4/13 בחודש רק.  בחזקתו נשאר *  לרשותו

 16 הותרת ג�.  הרכב להשבת דרישה לראשונה מצידה באה, ת"בחל שמצוי כמי בו רואה

 17 כי מצביעה, הנתבעת של המידע למאגרי להתחבר לו המאפשר באופ�, ברשותו המחשב

 18 ביו� אורשיצר ע� בשיחה, בנוס'.  התובע פוטר לא 2012 אוגוסט*יולי בחודשי�

 19 התובע כי לקוחותיה את או בנתבעת גורמי� לעדכ� אורשיצר אותו הנחה לא, 29.7.12

 20 לא התובע כי – זו למסקנה חיזוק.  פוטר לא התובע כי להצביע יש כ�ב ג�.  מפוטר

 21 לא, פוטר לא התובע כי בעדותה.  זו מציינת הרשקובי� של מגרסתה מתקבל * פוטר

 22 הפרישה הצעת לו הוצעה בו במועד הפרק על עמד לא כלל והנושא, לפטרו כוונה היתה

 23, עלינו מקובלת גרסתה).  הרשקובי� לתצהיר 48.2 *ו 31 סעיפי�( 2012 ביולי בהסכמה

 24 לא התובע כי המצביעות * לעיל פרטנו אות� – אחרות מראיות לחיזוק זוכה שהיא עת

 25 לפני שימוע לו לערו� מחוייבת הנתבעת היתה לא, פוטר לא והתובע מאחר.  פוטר

 26 לדחות יש, משכ�.  לעיל התייחסנו כבר זה לעני�.  בהסכמה פרישה הצעת לו שהציעה

 27 זכאי כ� בשל וכי שימוע לו קויי� ולא מאחר בפיטוריו פג� נפל כי התובע טענת את

 28 לו הוצעה שבה� בנסיבות כי ג� קבענו.  פוטר לא כלל כי משקבענו זאת.  לפיצוי הוא

 29  .    שימוע לו לערו� חובה הנתבעת על מוטלת היתה לא בהסכמה פרישה הצעת

 30 

  31 
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 1 22.8.12 �ה לאחר לנתבעת התובע בי� מעסיק�עובד יחסי

 2 לו הציע בו המועד הוא, 29.7.12 מיו� החל בנתבעת בפועל עבד לא התובע .66

 3 21.8.12*29.7.12 בתקופה, בפנינו שהוברר כפי.  בהסכמה הפרישה הצעת את אורשיצר

 4 לא 22.8.12 מיו� החל.  בפועל עבד לא א�, רפואית מבחינה לעבודה כשיר התובע היה

 5 .  לעבוד כושר אי בדבר מסמכי� שהציג לאחר בפועל עבד

 6 

 7 לקוחות ע� בקשר היה לא וכי, 29.7.12 מאז בפועל עבד לא כי התובע טענת .67

 8 כי הראתה לא הנתבעת.  עלינו מקובלת *) לפרוטוקול 22 בעמוד עדותו( עוד הנתבעת

 9 מילא התובע כי נכו�.  במכירות טיפל כי או; לקוחות ע� נפגש כי; כלשהי עבודה ביצע

 10 שעות ציי� וא', 21.8.12*29.7.12 בתקופה שלו האישי מהמחשב מרחוק נוכחות ח"דו

 11 לכ� נת� שהתובע עת, בפועל עבד כי להראות אי� בכ�.  שוני� בימי� שונות עבודה

 12 בשבועיי� פע� דיווח והוא, עצמ� לשעות משמעות אי� הנוכחות דיווח מבחינת כי הסבר

 13).  לפרוטוקול 22 בעמוד התובע עדות( המציאות את משקפת שאינה בצורה שעות על

 14 * בפועל עבד שלא א' על – עבודה על זו בתקופה דיווח שהתובע הסיבה כי שוכנענו

 15 כ� על עמדה לא וכנראה הפרישה הצעת לגבי להתיע� שהות לו נתנה שהנתבעת היתה

 16, בפועל עבד כי מוכיח אינו כזה נוכחות דיווח.  בפועל לעבודה יגיע לפרישה כזה שמועמד

 17 תפקידו במסגרת התובע שביצע אחת מהותית פעולה על ולו מצביעה אינה הנתבעת עת

 18.  פוטר התובע כי מוכיח אינו זו בתקופה בפועל עבודה היעדר כי נטעי�.  זו בתקופה

 19, בפועל עבד כי ללמוד אי� זה מדיווח וג�, מחלה על התובע דיווח 22.8.12 מיו� החל

 20 הגמל וקופות נפשית נכות אחוזי 38% ל"במל לתובע נקבעו כי הדעת את נותני� עת

 21 גרסת).  התובע לתצהיר 183 *ו 181*179, 37 סעיפי�( נפגע לעבודה כושרו כי קבעו

 22 4/13 ועד 8/12 מחודש שהחל העובדה מעצ� לחיזוק זוכה בפועל עבד לא כי התובע

 23 קצבת חשבו� על מקדמות ובגי� מחלה דמי בגי� תשלומי� לתובע הנתבעת שילמה

 24 ).  הרשקובי� לתצהיר 8*7  סעיפי�( הגמל מקופות לו להשתל� היתה שאמורה הנכות

 25 

 26.  ת"בחל מצוי התובע כי הנתבעת קבעה, מהעבודה היעדרות חודשי מספר לאחר .68

 27 .  התובע הסכי� לה, זו בקביעתה פג� נפל לא, לטעמנו

 28 

 29.  9.4.13 ביו� לפופקו התובע בי� שנערכה בפגישה לראשונה עלתה ת"החל סוגיית .69

 30 הוא, 6.1.13 *מ החל ת"בחל ששוהה כמי בו רואה הנתבעת כי פופקו לו הודיעה אז
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 1 של בכתב בהודעה.  נכות לקצבת תביעתו הביטוח חברת ידי על אושרה לגביו המועד

 2 הכושר אי תקופת בתו� כי פופקו לו המליצה, הפגישה סוכמה בה התובע אל פופקו

 3 עמ� להתייע� כדי לרופאיו ישוב – 30.6.13 – הביטוח חברת ידי על שהוכרה לעבודה

 4 וסעי' 14 נספח( כושר באי ממשי� או, משרה לחלקיות חוזר, לעבוד חוזר הוא הא�

 5 הכתובה הודעתה כי קובעי� אנו).  לפרוטוקול 18 בעמוד עדותו; התובע לתצהיר 153

 6 מוכנה היתה אלא, התובע את פיטרה לא הנתבעת כי לכ� נוספת ראיה מהווה פופקו של

 7 הודעה.  זאת יאפשר הבריאותי שמצבו ככל לעבודה לחזור לו לאפשר אמיתית בצורה

 8 במטרה, אמיתי מעמד היה הנתבעת קבעה אותו ת"החל כי ג� מצביעה זו כתובה

 9 מהודעתה כעולה כי לזכור יש.  לעבוד כושרו מבחינת התובע של מצבו את לברר לאפשר

 10 על התובע זכאות הוכרה, ת"בחל מצוי היותו על לתובע שהודיעה בעת, פופקו של בכתב

 11.  6/13*1 לתקופה היינו, שנה חצי של זמנית לתקופה רק נכות לקצבת הביטוח חברת ידי

 12 ג� ללמוד נית�, זו בתקופה צמית היה לא לעבודה התובע של כושרו שאי כ� על

 13 עד לעבודה מלא כושר אי לו קבעה הראל הביטוח חברת: התובע שהציג מהמסמכי�

 14 סעי'; תובע לתצהיר 28 כנספח צור' – 12.4.16 מיו� הביטוח חברת מכתב( 3/17 חודש

 15 הגמל קופות קבעו לא, הרלוונטית התקופה כל במהל�, כלומר).  התובע לתצהיר 181

 16 הנתבעת החלטת כי להצביע יש בכ�.  צמית באופ� נשלל לעבודה כושרו כי לתובע ביחס

 17 והיא מאחר זאת.  פג� בה נפל ולא סבירה היתה, ת"בחל שמצוי כמי בתובע לראות

 18 .  לעבוד התובע של בכושרו בעתיד שינוי יתכ� כי לסבור רשאית היתה

  19 

 20 נכו�).  לתצהירו 162 סעי'( ת"לחל הסכי� לא כי התובע טענת את לדחות יש .70

 21 ת"לחל מעול� הסכי� לא כי לנתבעת 30.4.13 מיו� במכתבו רש� התובע כי הדבר

 22 הגדרת בעקבות פעולה בשו� נקט לא הוא בפועל אול�), התובע לתצהיר 35 נספח(

 23 היה יכול התובע.  הסכמה על מצביע זה מחדל.  ת"בחל שמצוי כמי מעמדו את הנתבעת

 24 אמת בזמ� עתירה ידי על, כ�:  הנתבעת שקבעה ת"החל מעמד את קושי ללא לסיי�

 25 כדי� שלא הנתבעת ידי על נקבע ת"החל שמעמד יוצהר כי בתביעה לעבודה הדי� לבית

 26 על, כ�)).  29.12.2011( 30*28' פס, טלקר –) ר"ע( ישראל &"אקי 498/09) ארצי( ע"ע(

 27 בו לעבודה הכושר אי לאור מעלה היה כי סביר לא אשר – לעבודה לשוב דרישה ידי

 28.  1963 – ג"התשכ, פיטורי� פיצויי לחוק 6 סעי' לפי התפטרות ידי על, כ�.  מצוי היה

 29 הנתבעת ע� בדברי� באה כוחו שבאת לאחר לא בפרט, שלב בשו� התפטר לא התובע

 30, למשל 13.7.14 מיו� במכתב, ש�): התובע לתצהיר 16 ונספח 167 סעי'( 2014 בשנת

 31 הנתבעת כי מבקש והוא העבודה למעגל לחזור מסוגל אינו התובע כי מציינת כוחו באת

 32 הצעת מבקש הוא כי; אותו סיימה וטר� החלה שבו שלו הפרישה הלי� את תשלי�
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 1 לסיי� יהיה נית� כי תקווה היא וכי; לו הוצעה שכבר הפרישה להצעת בנוס', חדשה

 2 מהימי� במכתביה ג� ביטוי מוצאי� הדברי�.  לערכאות פניה ללא היחסי� את

 3 מהווי� אינ� אלו מכתבי�).  למכתב 5 סעי'( 2.9.14 *ו)  למכתב 43 סעי'( 12.8.14

 4 .  התפטרות

  5 

 6 רצונו בשל, בתחילה.  הנתבעת קבעה אותו ת"החל מעמד ע� הסכי� התובע .71

 7 רוצה ואינו יכול אינו כי נוכח כאשר – בהמש�.  שיבריא לאחר לעבודה לשוב האמיתי

 8 שיוכל מנת על, הנתבעת ע� העבודה יחסי את לנתק לא רצונו בשל – לעבודה לשוב

 9 .  נוס' כספי סכו� בתוספת, בהסכמה הפרישה תנאי את עליו יחילו כי לדרוש

  10 

 11 ומשכ�, זאת יאפשר הבריאותי מצבו כאשר לעבודה לשוב רצה שהתובע כ� על .72

 12 30.4.13 מהימי� ממכתביו במפורש ללמוד נית�, ת"בחל ששוהה מי של למעמד הסכי�

 13 התובע כתב לנתבעת 30.4.13 מיו� במכתבו, כ�).  התובע לתצהיר 35 נספח( 8.5.13 *ו

 14 בי�( ואינטנסיבי אמיתי, כנה מאמ� עושה אני כי להדגיש לי חשוב, לכל מעל" היתר בי�

 15 לשוב במטרה והכל להבריא, לאיתני לשוב מנת על) מתאימי� טיפולי� קבלת י"ע היתר

 16 ניסה בעדותו)."  שני� 22 במש� שעשיתי כפי( לחברה לתרו� ולהמשי� בהקד� לעבודה

 17 במצב הייתי" כאשר הדברי� את כתב כי ציי� עת, אלו ומדברי בו לחזור תחילה התובע

 18 היה האמיתי רצונו כי אישר בהמש� אול�..." כדורי� על, איתי הול� מה ידעתי שלא

 19 18 בעמוד התובע עדות( בחיי� לו שנותר היחיד הדבר שזה חש כי, לעבודה לחזור

 20 לאחר חודשי� שמונה שנכתבו, התובע של אלו מכתביו כי קובעי� אנו).  לפרוטוקול

 21 לעבודה לשוב התובע של רצונו על.  התובע של האמיתי רצונו את משקפי�, 22.8.12 יו�

 22 בשיחות כי ציי� אשר, כה� מעדות ג� ללמוד נית� הכושר אי תקופת בתו� בנתבעת

 23 תקופת בתו� כי כ� על דובר, לעבודה כושרו אי תקופת במהל� התובע ע� שער� הרבות

 24 מקובלת כה� של גרסתו).  כה� לתצהיר 10*9 סעיפי�( לעבודה התובע ישוב הכושר אי

 25 מהודעה לעיגו� וזוכה עצמו התובע של מכתביו ע� אחד בקנה עולה היא שכ�, עלינו

 26 שהתובע אפשרות קיימת כי ציי� ש�, בנתבעת לגור� 5/13 בחודש כה� ששלח פנימית

 27 ).  כה� לתצהיר' ב ונספח 11 סעי'( יולי חודש בתחילת לעבודה ישוב

 28 

 29 של נסיו� בעצ� היה לו שנקבע ת"החל מעמד כי התובע טענת את מקבלי� איננו .73

 30 שבו הפיטורי� הלי� את השלימה לא הנתבעת, זו טענה לפי.  ממנו להתנער הנתבעת

 31 והפרשות, מחלה דמי, החבילה של תשלומ� את חסכה כזו ובצורה, המחלה לפני החלה
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 1 הטענה את לדחות יש ראשית).  התובע לתצהיר 192 *ו 132, 122 סעיפי�( סוציאליות

 2 מעול� התובע כי כבר קבענו.  החלה שבו הפיטורי� הלי� את השלימה לא הנתבעת כי

 3 ע� העבודה יחסי את צדדית חד בצורה לסיי� הנתבעת רצתה לו, שנית.  פוטר לא

 4 פיצויי ממילא.  לדי� בכפו' כ� לעשות היתה יכולה, מחלה ימי 90 מיצוי לאחר התובע

 5 ההעסקה לחוזה) ח(8 סעי'( הגמל לקופות הנתבעת ידי על הופרשו כבר הפיטורי�

 6 לא המחלה ימי 90 מיצוי לאחר שפיטוריו כ�), ניסנסו� לתצהיר' א נספח – האישי

 7 להציע מחוייבת היתה לא ג� הנתבעת.  לנתבעת בעלות כי�כרו להיות והי י�אמור

 8 שהחלה לאחר הסכמה ובהיעדר הזמ� חלו' לאור, בהסכמה פרישה הצעת מחדש לתובע

 9 ממעמד כלשהי בצורה הרוויחה הנתבעת כי הוכח לא, לכ�.  שלו הכושר אי תקופת

 10 את לשרת בא ת"החל מעמד, להפ�.  התובע מזכויות לגרוע בו שהיה באופ� ת"החל

 11 – 8.5.13 *ו 30.4.13 מהימי� לנתבעת מכתביו( בעתיד לעבודה לשוב התובע של רצונו

 12 ובכפו' הצור� במידת, לנתבעת לאפשר מנת על וכ�), התובע לתצהיר 35 נספח

 13 .  הפרישה הצעת את להחיות, להסכמה

 14 

 15 אפשרות לו נת� שכ� – לתובע שהתאי� רק ולא סביר שהיה רק לא ת"החל מעמד .74

 16 כי התובע טענת את לאיי� ג� בו יש אלא  – לעבודה ולשוב להבריא יצליח הא� לבחו�

 17 נת� ת"החל, להפ�.  גילו לאור, העבודה במקו� להשאירו נסיו� עשתה לא הנתבעת

 18 הנתבעת כי הטענה כ� על.  בפועל לעבודה לשוב – בכ� רצה לו – הזדמנות לתובע

 19 כי דווקא מצביע ת"החל מעמד קביעת.  נכונה אינה, בפעולותיה מגילו התעלמה

 20.  מעסיק*עובד יחסי את לסיי� ביקשה לא כלל, התובע כלפי בהתנהלותה, הנתבעת

 21 ימי מיצוי את שהשלי� לאחר התובע את לפטר היתה יכולה והנתבעת מאחר זאת

 22 תו�), מחלה דמי חוק – להל�) (1976 – ו"התשל, מחלה דמי לחוק) א(א4' ס( המחלה

 23, זאת עשתה לא היא.  הגמל בקופות שמו על נצברו שממילא הפיטורי� פיצויי תשלו�

 24, עבודה מקו� למצוא התובע של האפשריי� לקשייו אדישה היתה לא כי מראה והדבר

 25 ).   לתצהירו 207.1 סעי'( זה בעני� התובע טענות את איפוא דוחי� אנו.  גילו לאור

  26 

 27 המצב את מכני� היו לא אחרת שכ�, מעסיק*עובד יחסי נמשכי� ת"חל במהל� .75

 28 העובד ואי�, לעובד שכר תשלו� בחובת חב המעסיק אי� זה זמ� בפרק".  חופשה"

 29 ללא החופשה של מאפייניה ויתר; שהושעה ככזה העבודה בחוזה רואי�; לעבוד מחוייב

 30" אורט" – צלאל 2*6/לה) ארצי( ע"דב( הצדדי� על למוסכ� בהתא� נקבעי� תשלו�

 31 לתקופה ת"לחל, הסכמתו ללא, עובד הוצאת)).  1975( 110*109, 100) 1(ז ע"פד, ישראל
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 1 תעשיות ליר – סלימא� 125*3/נב) ארצי( ע"דב( כפיטורי� כמוה *  מסויימת בלתי

 2 ת"לחל התובע הוצאת, בענייננו)).  1993( 12*11' פס, 358) 1(כה ע"פד, מ"בע לבידי&

 3 לראות אי� ת"החל בתקופת, כ� על.  לעיל עמדנו כבר זו הסכמה על.  בהסכמה נעשתה

 4 במעמד היה ולא, ענייניי� מטעמי� נעשתה ת"החל מעמד קביעת.  שפוטר כמי בתובע

 5 .  בתובע לפגוע כדי זה

  6 

 7 שחדלה כ� בשל, ח"ש 20,000 בגובה פיצוי לו תשל� הנתבעת כי עותר התובע .76

 8 סעי'( ת"חל של למעמד הועבר עת, עבודתו בתנאי השינוי על בכתב הודעה לו מלתת

 9 לתובע נתנה הנתבעת.  להדחות זה ברכיב התביעה די�).  המתוק� התביעה לכתב 154

 10 פופקו לבי� התובע בי� שהתקיימה הפגישה לאחר בסמו�, בכתב הודעה 11.4.13 ביו�

 11 וכי 1/13 מחודש החל ת"חל של במעמד התובע כי במפורש נכתב שבה, 9.4.13 ביו�

 12 לתצהיר 14 ונספח 153 סעי'( בו השימוש עבור לשל� או, החברה רכב את להשיב עליו

 13 ולמועמד לעובד הודעה לחוק 3 סעי' לפי חובתה ידי הנתבעת יצאה בכ�).  התובע

 14 .  2002 – ב"התשס), לעבודה וקבלה מיו� והליכי עבודה תנאי( לעבודה

  15 

 16   כיו& ולא בעבר לא הפרישה מענק את לקבל זכאות קמה לא לתובע

 17 לקבלת תנאי שה� המסמכי� על התובע חת� לא, 22.8.12 ליו� עד כי קבענו .77

 18 הפרישה הצעת את לקבל נכו� היה התובע כי כבר קבענו.  בהסכמה פרישה הצעת

 19 למחלקת להגיע התכוו�, 22.8.12 ביו� אורשיצר ע� פגישתו לאחר עת, בהסכמה

 20 זאת לעשות הצליח לא הוא.  אלו טפסי� על החתימה את להשלי� כדי אנוש משאבי

 21 . רפואי טיפול לקבלת עצמו ופינה, ברע וחש מאחר

  22 

 23 מבקש הוא כי, 22.8.12 יו� לאחר בסמו�, לנתבעת מבהיר היה התובע אילו .78

 24 הנדרשי� הטפסי� על לחתו� הצליח שלא א' על, בהסכמה הפרישה הלי� את להשלי�

 25 מעדותה עלה כ�.  ממנו זאת מונעת הנתבעת היתה לא, הרפואי מצבו בשל 22.8.12 ביו�

 26 התובע רצה לא, 22.8.12 יו� שלאחר אלא).  לפרוטוקול 67 עמוד( הרשקובי� של

 27 לעבודה ולשוב להבריא היה רצונו, זאת תחת.  בהסכמה הפרישה הליכי את להשלי�

 28 .  בנתבעת

  29 

 30 לנתבעת התובע נת� לא – זה תארי� לאחר לא וג� 22.8.12 לפני לא *  שלב בשו� .79

 31 התובע.  29.7.12 ביו� לו שהוצעה הפרישה הצעת את מקבל הוא כי מפורשת הודעה
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 1 בכתב בהודעה למצוא נית� זו לקביעתנו חיזוק.  זאת הוכיח לא וממילא, אחרת טע� לא

 2 שהתובע לאחר שנה –) התובע לתצהיר 9 נספח( 25.7.13  ביו� ל"למל פופקו שמסרה

 3 הוצעה 7/12 *ב כי מציינת היא ש� –  כא� התביעה הגשת וטר� בפועל לעבוד הפסיק

 4 חיובית לא, סופית תשובה נת� לא א� שקל התובע וכי מוקדמת פרישה תכנית לתובע

 5 .שלילית ולא

  6 

 7 הפרישה הצעת את קבלתו על לנתבעת הודעה שלב בשו� נת� לא משהתובע .80

 8 מסמ� לרבות, כזו לקבלה הנדרשי� הטפסי� על לחתו� פעל לא וא', לו שהוצעה

 9.  2012 יולי חודש בסו' לו שהוצעה לחבילה זכאי הוא אי�, הנתבעת כנגד תביעות היעדר

 10 מיועדת, הנדרשי� הטפסי� על חתימה ללא א' לחבילה זכאי הוא כי התובע טענת

 11 כפי.  הנתבעת כנגד נזיקית תביעה הגשת ע� בבד בד החבילה קבלת את לו לאפשר

 12 את לקבל אפשרות לו המקימה כלשהי זכות על הצביע לא התובע, לעיל שהראינו

 13 כנגד תביעות היעדר מסמ� על לרבות, הנדרשי� הטפסי� על חתימה ללא החבילה

 14 תנאי ללא לקבלה זכאי הוא וכי העסקתו מתנאי חלק היא החבילה כי טענתו.  הנתבעת

 15  .נדחתה *

  16 

 17 22.8.12 שלאחר בתקופה התובע כלפי הנתבעת התנהלות

 18 אשר, תקי� לא באופ� הנתבעת כלפיו התנהגה 22.8.12 יו� לאחר כי טוע� התובע .81

 19 העצימה זו התנהלות שכ�, הלב תו� חובת הפרת בגי� פיצוי ממנה לקבל זכות לו מקי�

 20 138 *ו 129*119 סעיפי�( פיטוריו בשל לטענתו לו נגרמה שכבר הנפשית הפגיעה את

 21 בהתנהלות פג� נפל לא.  זה בעני� התובע טענות את לדחות יש).  התביעה לכתב

 22 .   להדחות כ� בשל לפיצוי תביעתו ודי�, 22.8.12 אחרי התובע כלפי הנתבעת

 23 

 24 ימי כל את לנצל לו אפשרה לא הנתבעת כי הינה זה בעני� התובע של אחת טענה .82

 25 הנתבעת, הטענה פי על.  ימי� 90 רק אלא) לתצהירו 319 סעי'( לרשותו שעמדו המחלה

 26 ימי לנצל ימשי� שלא כדי, המחלה ימי 90 בתו� הראל הביטוח לחברת אותו הפנתה

 27 תערי' לפי משולמי� מחלה ימי שכ�, כ� בשל כיס חסרו� לו נוצר התובע פי על.  מחלה

 28 124*123 סעיפי�( מהשכר 75% על עומד הביטוח מחברת שהתשלו� בעוד ,מלא

 29 לו המקנה מקור על הצביע לא התובע.  עלינו מקובלת לא הטענה).  התובע לתצהיר

 30) א(4 סעי' לפי המקסימלית המחלה תקופת שהיא, מחלה ימי 90 *ל מעבר לנצל זכות

 31 .  מחלה דמי לחוק
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  1 

 2 מאשר התובע.  הנתבעת לו ששילמה מקדמות עניינה התובע של אחרת טענה .83

 3 מחברת לקבל היה שאמור נכות קצבת חשבו� על מקדמות לו שילמה שהנתבעת

 4 דאגה הנתבעת כי כ� על מצביע הדבר.  פג� כל בכ� אי�).  לתצהירו 127 סעי'( הביטוח

 5 קופות ידי על נבחנה שתביעתו בעת הכנסה מקור ללא ישאר לא שהתובע להבטיח

 6 אחרת, בעתיד עבודה יחסי להמש� ציפיה לנתבעת היתה כי ג� מראה הדבר.  הגמל

 7.  המחלה ימי 90 של לתשלומ� מעבר לתובע לדאוג מחוייבת עצמה רואה היתה לא אולי

 8 הנתבעת כי מצביע המקדמות תשלו� כי) לתצהירו 129 סעי'( תובע טענת את לדחות יש

 9 תשלו� עצ� שכ� להדחות דינה זו טענה.  לעבודה וישוב ישתק� שהוא האמינה לא

 10 לעבודה הכושר ואי הרפואי המצב כי בהכרח מצביע לא, הביטוח חברת ידי על קצבה

 11 . לשיפור אפשרות ללא לצמיתות ה�

  12 

 13  סעי'( ל"במל תביעתו בירור על להקשות ביקשה הנתבעת כי התובע טוע� עוד .84

 14 לתביעתו התובע שצר' במסמכי� עיו�.  עלינו מקובלת לא הטענה).  לתצהירו 135

 15, כ�: ל"למל שהוגשה תביעתו בבירור ל"המל ע� פעולה שיתפה הנתבעת כי מעלה

 16 פנית – התובע לתצהיר 7 נספח( נוספי� פרטי� לקבלת ל"המל לפניית השיבה הנתבעת

 17 – ל"למל הנתבעת תשובת * התובע לתצהיר 8 נספח; 1.8.13 מיו� לנתבעת ל"המל

 18 שלה פנימי סודי ומידע אישיי� נתוני� חשיפת למזער מבקשת הנתבעת כי עולה ממנה

 19, ממנה המבוקש המידע של הרלוונטיות את ל"מהמל לדעת מבקשת כ� ועל, למינימו�

 20 מפורטת הודעה ל"למל מסרה פופקו, כ�).  ל"המל בקשת את דוחה שהנתבעת מבלי

 21 136 סעי'( התובע טענת את לדחות יש).  התובע לתצהיר 9 נספח( 25.7.13 ביו� בכתב

 22 תביעתו לבדיקת נוס' בזמ� צור� שיש וציי� קשר עמו יצר ל"המל לפיה) לתצהירו

 23בעני�  הציג לא התובע: הוכחה לא הטענה.  ומסמכי� מידע מספקת לא והנתבעת מאחר

 24 בטיפול שוני� שלבי� הכתב על להעלות ידע ל"שהמל א' על – ל"המל של מסמ�זה 

 25.  ל"המל של נציג לעדות זימ� לא ג� הוא); התובע לתצהיר 8*7 נספחי�( התובע בתביעת

 26 ש�, לנתבעת המופנה 9.11.14 מיו� התובע של כוחו באת מכתב מעינינו נעל� לא

 27, לנתבעת המופנה 1.9.14 מיו� ל"המל של לשאלו� תשיב הנתבעת כי הכח באת מבקשת

 28 להוות זה במכתב שאי� אלא.  הנתבעת ידי על נענה לא התובע כח באת לטענת אשר

 29 על השיבה לא הנתבעת כי ראיה אי�: הנתבעת של מצידה פעולה שיתו' להיעדר ראיה

 30 .לכ� ל"המל של מצידו ישירה ראיה כל הובאה לא, כאמור.  ל"למל ישירות השאלו�

 31 
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 1 עקב הגמל קופות מול זכויותיו מימוש במסגרת כי הינה התובע של נוספת טענה .85

 2 להביא אמיתית כוונה ללא רבי� חודשי� במש� ושוב הלו�" טורטר, "לעבוד הכושר אי

 3 זה עני�, ראשית.  הטענה את לדחות יש).  התובע לתצהיר 144 סעי'( לסיו� העני� את

 4 היה בה� גמל קופות בכמה התובע של זכויות במיצוי מדובר.  לנתבעת קשור אינו

 5 ע� קשר ויצירת טפסי� מילוי מקדי� כתנאי לדרוש עשוי כזה זכויות מיצוי.  מבוטח

 6 לו נמסר כי מודה עצמו שהתובע בפרט.  הנתבעת של אשמתה אינה זו.  הגמל קופות

 7 סעי'( מבוטח הוא בה� הגמל קופות לשתי פניה דורש זכויותיו מיצוי כי סימו� ממבטח

 8, הביטוח סוכ� או הגמל קופות כלפי טרוניות לתובע שיש ככל).  התובע לתצהיר 144.3

 9 לא הנתבעת כי הוכח לא, שנית.  לנתבעת ולא אליה� מופנות להיות אלה של מקומ�

 10 – הנתבעת כי עולה מהראיות.  הגמל קופות מול זכויותיו במיצוי לתובע סייעה

 11 באמצעות אלו זכויות למצות לתובע סייעה דווקא – אנוש משאבי מחלקת באמצעות

 12 *ו' ב נספחי�( לתצהירה פופקו שצרפה מתכתובות כעולה זאת.  סימו� מבטח סוכנות

 13 ).לתצהיר' ד

  14 

 15 סעיפי�( 22.8.12 יו� לאחר בשלומו התעניינה לא הנתבעת כי התובע טוע� עוד .86

 16 בתצהירו מאשר עצמו התובע א'.  הטענה את דוחי� אנו).  התובע לתצהיר 143*141

 17  התעני� * אז הישיר מנהלו היינו – כה� כי; בנתבעת הרווחה ממחלקת אליו התקשרו כי

 18 בעקבות, בחיפה הנתבעת במשרדי פופקו ע� שלו פגישה התקיימה א' וכי; במקרה

 19 4 סעי'( בעדותו זאת אישר כה�).  התובע לתצהיר 151*149 סעיפי�( פופקו יזמת

 20, אורשיצר לבקשת, אורשיצר ע� פעמיי� נפגש כי מאשר א' התובע).  כה� לתצהיר

 21 הנתבעת בהתעלמות מדובר לא כי קובעי� אנו).  התובע לתצהיר 145 סעי'( קפה בבית

 22 כושר אי בתקופת היה מדובר בה� – אלו בנסיבות ידה על הקשר שמירת.  מהתובע

 23 רק לא התובע ע� קשר ביצירת שמדובר בפרט, סבירה היא – קצרה שאינה לעבודה

 24 . יותר מאוחרות בתקופות ג� אלא, 22.8.12 לאחר בסמו�

  25 

 26 רכב את ישיב כי ממנו דרישתה עניינה הנתבעת כלפי התובע שבפי נוספת טרוניה .87

 27 מתגורר שהוא למרות תקוה בפתח תיעשה ההשבה וכי לרשותו שהועמד החברה

 28 ששילמה מהמקדמות 4/13 *ב ניכתה שהנתבעת העובדה נגד התובע טוע� עוד.  בחיפה

 29 ת"החל תקופת תחילת שהיא 1/13 *מ רטרואקטיבית וזאת, הרכב השימוש עלות את לו

 30 את להשיב לדרישה באשר.  אלו טענות לקבל אי�).  התובע לתצהיר 160*153 סעיפי�(

 31 לשמש היא התובע לרשות הנתבעת שהעמידה הרכב מטרת.  פג� כל בה אי� – הרכב

 32 למש� – לתובע אישרה הביטוח חברת כי לנתבעת התברר עת.  עבודתו לצרכי אותו
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 1 4/13 בחודש כי לכ� לב ובשי�, נכות לקצבת תביעתו את * חודשי� מספר של תקופה

 2, בפועל לעבוד התובע הפסיק בו האחרו� היו� מאז חודשי� שבעה מעל חלפו כבר

 3 התובע אצל השארתו את להתנות או הרכב השבת את לבקש הנתבעת היתה רשאית

 4 כה� מציי�, תקוה בפתח הרכב את ישיב כי לדרישה באשר.  בו השימוש עלות בתשלו�

 5 לתצהיר 14 נספח  * כה� אל 22.5.13 מיו� התובע הודעת( התובע בקשת לאור כי בעדותו

 6; כה� לתצהיר 7 סעי'( התובע של מגוריו ממקו� ייאס' הרכב כי לכ� כה� דאג), תובע

 7 ברור לעיגו� זוכה שהיא עת, עלינו מקובלת גרסתו).  לפרוטוקול 53 בעמוד עדותו

 8 כי עולה).  כה� לתצהיר' ב נספח( לנתבעת 5/13 בחודש כה� ששלח כתובה בהודעה

 9 לא הרכב כי לדרישתו להיעתר כדי ופעלה; התובע על להקשות ביקשה לא הנתבעת

 10 .תקוה בפתח ידו על יושב

 11 

 12 1/13 *מ רטרואקטיבית ברכב השימוש עלות של – 4/13 בחודש – לניכוי באשר .88

 13 הנתבעת אצל התקבלה 4/13 בחודש שרק מכ� נבע הדבר.  פג� היה לא בכ� ג�, ואיל�

 14 הדבר.  1/13 *מ הנכות קצבת את רטרואקטיבית לתובע לשל� הביטוח חברת החלטת

 15 בזכאות הביטוח חברת הכרת ממועד ת"החל תחילת את קבעה שהנתבעת מכ� ג� נבע

 16 קביעת שלצד בכ� פג� אי�, מהותית מבחינה, לכ�.  1/13 מחודש היינו, נכות לקצבת

 17 ברכב לשימוש זכאי אינו כי ג� יקבע, 1/13 מאז ת"בחל שוהה התובע כי הנתבעת

 18 לא הרכב וכי, לעבודה כושר באי מצוי הוא כי ידע עצמו התובע הרי.  ואיל� זה ממועד

 19 השימוש עבור לשל� אי� כי התובע טענה, כ� על.  עבודה לצרכי זו בתקופה אותו שימש

 20 לחיוב באשר.  לקבל שאי� במשפט ולא עושר עשיית היא, ת"החל בתקופת בו

 21 תשלו� לפרוש מהנתבעת לבקש התובע היה יכול – ברכב שימוש בגי� הרטרואקטיבי

 22 מיו� לנתבעת התובע מכתב( כזו בקשה העלה לא הוא אמת שבזמ� אלא.  לשיעורי� זה

 23 ).    התובע לתצהיר 35 נספח – 8.5.13

  24 

 25 של מצידה בתשלומי� סדרי� לאי היא לדחות שיש התובע של אחרת טענה .89

 26 מאחר נדחית הטענה).  לתצהירו 144.7סעי'( כושר אי בתקופת שהיה בעת הנתבעת

 27 .    ארעו ומתי הטעויות היו מה התובע גרסת של בתצהיר פירוט כל ואי�

  28 

 29 

  30 

  31 
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 1  הסיבתי הקשר ושאלת הגופני הליקוי

 2 ליקוי הוא בעבודה כפגיעה בו הכיר ל"שהמל הליקוי, התובע מתצהיר כעולה .90

 3 הכיר ל"המל כי העובדה עצ�.  דכאו� סימני ע� טראומתית פוסט תגובה של נפשי

 4 מביאה אינה, 22.8.12 ביו� בעבודה לו שארעו אירועי� בשל עבודה כנפגע בתובע

 5 זאת.  התובע כלפי כלשהי פסולה בצורה או לב תו� בחוסר פעלה הנתבעת כי למסקנה

 6], משולב נוסח[ הלאומי הביטוח חוק לפי עבודה כנפגע במבוטח הכרה ולצור� מאחר

 7 .     המעסיק של מצידו אש� של מרכיב נדרש לא, 1995 – ה"התשנ

 8 

 9 הנתבעת התנהלות בשל לו נגרמו שלטענתו גו' נזקי בגי� לפצותו עתר לא התובע .91

 10 הקשר שאלת.  הנתבעת כנגד שהגיש הנזיקית התביעה נושא הוא זה עני�.  כלפיו

 11 נטענה, סובל הוא ממנו הנפשי הליקוי לבי� התובע כלפי הנתבעת התנהלות בי� הסיבתי

 12 הטענה: לב תו� בחוסר כלפיו פעלה הנתבעת כי טענתו בהקשר רק כא� התובע ידי על

 13).  התביעה לכתב 129 סעי'( גבוהה היתה הלב תו� חוסר שעצמת להראות כדי נטענה

 14, כלפיו בהתנהלותה דופי נפל ולא, לב בתו� התובע כלפי פעלה הנתבעת כי משקבענו

 15 .  האמור הסיבתי הקשר שאלת את לבחו� צור� אי� ממילא

  16 

 17 פיטורי& פיצויי הלנת ולפיצויי פיטורי& לפיצויי התביעה

 18 פיצויי כספי שחרור דר� על, פיטורי� פיצויי לו תשל� הנתבעת כי עותר התובע .92

 19 בשל אלו לפיצויי� זכאי הוא כי נטע�.  הגמל לקופות עבורו ידה על שהופרשו הפיטורי�

 20 9.4.13 ביו� ושוב 22.8.12 ביו� כ� אחר, 29.7.12 ביו� שפוטר כמי בו לראות שיש כ�

 21 נטע� לחילופי�).  התביעה לכתב 151 סעי'( ת"בחל מצוי הוא כי הנתבעת לו הודיעה עת

 22 בו לראות יש בו המועד הוא, 2.9.14 ביו� אלו פיצויי� לו לשל� הנתבעת על היה כי

 23 הנתבעת את לחייב הוא עותר עוד.  לנתבעת כוחו באת מכתב פי על שהתפטר כמי

 24 .   פיטורי� פיצויי הלנת בפיצויי

 25 

 26 עת 2012 אוגוסט*יולי בחודשי� לא: שלב בשו� פוטר לא התובע כי כבר קבענו .93

 27 מצוי הוא כי הנתבעת לו הודיעה עת 4/13 בחודש ולא, בהסכמה פרישה הצעת לו הוצעה

 28.  פיטורי� לפיצויי זכות לו להקי� יכולה אינה * פוטר לפיה – זו שטענה, מכא�.  ת"בחל

 29 באמצעות שהתפטר כמי בו לראות אי�. התביעה הגשת מועד עד, התפטר לא ג� התובע

 30 אמנ� זה במכתב).  התובע לתצהיר 16 נספח( 2.9.14 מיו� לנתבעת כוחו באת מכתב
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 1 מצבו וכי; מוחלט באופ� עבודתו כושר את איבד הוא כי התובע כח באת מציינת

 2 במכתב אי�, זאת חר'.  לעבודה חזרתו שיאפשר באופ� להשתפר צפוי אינו הבריאותי

 3 באת של הקודמי� למכתביה הפניה בו יש, זאת תחת.  התפטרות למילה אזכור כל זה

 4 דרישה.  לתובע הפרישה הליכי את להשלי� מהנתבעת דרשה בה� לנתבעת התובע כח

 5 מאחר, זאת.  התפטרות כדי עולה אינה, מסויימת פעולה לבצע, מהנתבעת זו

 6 או הסכמה בהכרח מחייב שאינו אקט, העובד נוקט בו צדדי חד אקט היא והתפטרות

 7 .  המעסיק של מצידו פעולה שיתו'

  8 

 9 של פעולה * 12/14 בחודש – הנוכחית התביעה בהגשת לראות נית� לטעמנו .94

 10 לבי� בינו מעסיק*עובד יחסי עוד לשרור יכולי� לא לעמדתו כי עולה ממנה התובע

 11 כי עולה ממנו, התביעה בכתב עיו� על נסמכת זו מסקנתנו.  התפטרות זוהי.  הנתבעת

 12 הרפואי מצבו כי טענתו לאור היתר בי�, בנתבעת לעבוד עוד לשוב מתכוו� לא התובע

 13 לפיצויי התובע זכאות).  התביעה לכתב 159 *ו 75*55, 47 סעיפי�( זאת מאפשר אינו

 14, התביעה הגשת בעת, זו התפטרותו מכח קמה הגמל לקופות עבורו שהופרשו הפיטורי�

 15 בכספי� זכות עוד לנתבעת אי� כי קובעי� אנו, כ� על.  יותר מוקד� ממועד ולא

 16 כי מודה הנתבעת.  הפיטורי� פיצויי ברכיב הגמל לקופות התובע עבור שהפרישה

 17  ).ההגנה לכתב 59.3.2 סעי'( אלה בכספי� זכות לה אי�, התפטרות של אלו בנסיבות

 18ימי� מעת שיומצא לה פסק הדי�, מכתב המופנה  30הנתבעת תעביר לתובע, תו� 

 19לקופות הגמל, בו משחררת הנתבעת לידי התובע את כל כספי פיצויי הפיטורי� שנצברו 

 20על ש� התובע בקופות הגמל.  כמו כ� תצר' הנתבעת למכתבה זה את הטפסי� 

 21פיצויי הפיטורי� בהתא�  הנדרשי� כדי לאפשר לתובע קבלת פטור מירבי ממס על

 22  לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש].  

 23 

 24 הנתבעת של בחסר הפרשה בשל פיצוי לתשלו� עותר אינו התובע כי יצויי�  .95

 25 הכספי� לשחרור א� מצטמצמת עתירתו.  הגמל בקופות הפיטורי� פיצויי לרכיב

 26 כי נטעי�).  התובע לתצהיר 212 סעי'( הגמל בקופות פיטורי� פיצויי ברכיב הצבורי�

 27 עבור שהפרישה הפיטורי� פיצויי בכספי זכות עוד לנתבעת אי� כי קביעתנו בעצ�

 28 אלו כספי� למשו� רשאי התובע כי בהכרח קובעי� אנו אי�, הגמל לקופות התובע

 29 לכ� לב בשי� הגמל קופות כלפי התובע זכויות על הנסב, זה עני�.  הגמל קופות מתו�

 30 .זו מתובענה חלק איננו, נכות קצבת לו משלמות שאלה

 31 
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 1 כי כבר קבענו, ראשית.  פיטורי� פיצויי הלנת לפיצויי התביעה את לדחות יש .96

 2.    4/13 בחודש לא וג� 2012 אוגוסט*יולי בחודשי� לא בפרט, מעול� פוטר לא התובע

 3 ממועדי� פיטורי� פיצויי הלנת לפיצויי זכאי הוא כי התובע טענת את לדחות יש כ� על

 4 * קבענו כ� ולא –  אלו ממועדי� באיזה מפוטר היה א� ג� ממילא.  אלו חלופיי�

 5 הגנת לחוק) ד(20 *ו) א(א17 סעיפי�( התיישנה פיטורי� פיצויי הלנת לפיצויי התביעה

 6 בשל פיטורי� פיצויי הלנת פיצויי לתובע לפסוק מקו� אי�).  1958 – ח"התשי, השכר

 7 לא התובע, ראשית  .כא� התביעה את הגיש בו המועד הוא, 12/14 בחודש התפטרותו

 8 רשאי, מה� מי או, הגמל קופות ידי על נכות קצבת לו שמשולמת א' על כי כלל הוכיח

 9 נת� לא שלב בשו�, שנית.  הגמל קופות מתו� הפיטורי� פיצויי כספי את למשו� הוא

 10 כי לקבוע יש כ� ועל, התביעה כתב בתו� לא א', מפורשת התפטרות הודעת התובע

 11 ג� לתובע לפסוק אי�.  העבודה יחסי הפסקת למועד באשר דעות חילוקי התקיימו

 12 פיצויי שהשיאו התשואה כי הראה לא והתובע מאחר, זאת.  והצמדה ריבית הפרשי

 13  .  והצמדה ריבית הפרשי של מגובה� נופלת, הגמל בקופות הפיטורי�

  14 

 15  סיכו&

 16 לו תשל� הנתבעת כי זכאי אינו התובע.  נדחית התביעה – לעיל האמור כל לאור .97

 17 הפרישה הצעת את מקבל והיה במידה לו משול� להיות היה שאמור הפרישה מענק את

 18 לפיטוריו עובר עשימו קיו� אי בגי� לפיצוי זכאי אינו הוא; 2012 יולי בחודש לו שהוצעה

 19; בהסכמה לפרוש הצעה לו הציעה עת כדי� פעלה והנתבעת, פוטר לא מעול� שכ� –

 20 היתה כלפיו הנתבעת התנהלות שכ� הלב תו� חובת הפרת בגי� לפיצוי זכאי אינו והוא

 21 אי בגי� פיצוי לא וג� פיטורי� פיצויי הלנת פיצויי לתובע לפסוק אי� כ� כמו.  דופי ללא

 22 .  ההעסקה תנאי על בכתב הודעה מת�

 23 

 24ימי� מעת שיומצא לה פסק הדי�, מכתב המופנה  30הנתבעת תעביר לתובע, תו�  .98

 25לקופות הגמל, בו משחררת הנתבעת לידי התובע את כל כספי פיצויי הפיטורי� שנצברו 

 26על ש� התובע בקופות הגמל.  כמו כ� תצר' הנתבעת למכתבה זה את הטפסי� 

 27יצויי הפיטורי� בהתא� הנדרשי� כדי לאפשר לתובע קבלת פטור מירבי ממס על פ

 28  לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש].  

 29 

 30 
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 1 ישא כ�.  ח"ש 2,000 של כולל בס� זה הלי� בגי� הנתבעת בהוצאות ישא התובע .99

 2 הנתבעת לידי ישולמו אלו סכומי�.  ח"ש 8,000 של כולל בס� הנתבעת כח באי ט"בשכ

 3 .לתובע הדי� פסק שיומצא מעת ימי� 30 תו�

  4 

 5 עליו לערער זכות, הדי� פסק לה� שיומצא מעת ימי� 30 תו�, מוקנית לצדדי� .100

 6 .     בירושלי� לעבודה הארצי הדי� בית בפני

  7 

  8 

 9  .ויישלח אליה& , בהעדר הצדדי&)2017אוגוסט  22(, ל' אב תשע"זנית� היו&, 

  10 

              11 
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