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  המערערי3

�    

  המשיבה  מ"בע המל6 שלמה אבות בית

  
 מוטולה�דוידוב סיגל השופטת, גליקסמ� לאה השופטת, איטח איל� הנשיאה סג�: לפני

  גדעו� אמנו� מר) מעסיקי3( ציבור נציג, מאיר נת� מר) עובדי3( ציבור נציג
  

  בש3 המערערי3: עו"ד ליאב עמר ועו"ד ינו� אוחיו�
  בש3 המשיבה: עו"ד ד� כ"?  

  

   די� פסק

 מוטולה�דוידוב סיגל השופטת

) אז כתוארה( השופטת( אביב בתל האזורי הדי� בית של דינו פסק על ערעור לפנינו .1

 תביעת ברובה נדחתה במסגרתו'), ואח 12025�02�14 ש"סע; כ��גילצר אריאלה

 של עבודת) סיו) לנסיבות נוגעות בערעור העולות העיקריות השאלות. המערערי)

 חות"דו ולמהימנות, בישראל המקלט מבקשי של מחאה פעולות רקע על המערערי)

 .   המשיבה ידי על שהוגשו הנוכחות

  

  העובדתית התשתית

 סיעודיי) כמטפלי) הועסקו, אריתריאה מדינת נתיני, המערערי) עשר�אחד .2

 בית: להל�( ברק בבני המשיבה שמפעילה" המל� שלמה" האבות בבית בקשישי)

 ).האבות
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 החלו המערערי) כאשר, 1.1.11 ביו) האבות בית את להפעיל החלה המשיבה .3

 שהחל 2 המערער מלבד( 2011�2012 השני) במהל� שוני) במועדי) עבורה עבודת)

 ). לכ� קוד) עוד האבות בבית עבודתו

  

 משתנות במשמרות, מלאה משרה של בהיק+ שעתיי) כעובדי) הועסקו המערערי) .4

 תלושי קיבלו כי מחלוקת אי�. השבועית המנוחה בימי לרבות), ולילה ערב, בוקר(

 מעת שעודכ� כפי השעתי המינימו) שכר על עמד שכר) וכי, בחודשו חודש מדי, שכר

 .לעת

  

 סריקת ידי על העובדי) חתמו שבאמצעותו ביומטרי נוכחות שעו� ניהל האבות בית .5

: להל�( נוכחות חות"דו המשיבה ידי על הופקו אלו דיווחי) יסוד על. אצבע טביעת

 רק לראשונה לה) נמסרו הנוכחות חות"דו, המערערי) לטענת). הנוכחות חות"דו

 .המשפטי ההלי� פתיחת לאחר

  

 מספר למש� לעבודת) המערערי) התייצבו לא לכ� בסמו� או 5.1.14 מיו) החל .6

 נתוני) אי�. בישראל המקלט מבקשי של מחאה מפעולות כחלק וזאת, ימי)

 השתתפות לצור� הא)( נעדר ומדוע מה) אחד כל נעדר בו הימי) מספר על מדויקי)

 ביותר המאוחר המועד, הנוכחות חות"דו פי על א�"), שביתה" כמעי� או בהפגנות

 . 6.1.14 יו) הוא עבד מהמערערי) מי שבו

  

 פנחס מר מנהלו ע) לשיחה ונקראו האבות בבית המערערי) התייצבו 12.1.14 ביו) .7

 המערערי) של התייצבות) סיבת על חלוקי) הצדדי)). אבלס מר: להל�( אבלס

 אי� א�, המדויק השיחה תוכ� על וכ�) שכר) קבלת לצור� או עבודה לצור� הא)(

 להל�( 6.1.14 תארי� הנושא בעברית מסמ� לה) נמסר מפגש אותו במהל� כי חולק

 :כדלקמ� נכתב ובו), המכתב: ג)

  

  עבודת6 נטישת: הנדו�
 החל לעבודה התייצבת ולא, האבות בבית עבודת6 את נטשת, הצער למרבה  .1

 . 5.1.14', א מיו3

 להחליט עמדה כל בעל אינו האבות בית כי, ל6 מוב� כי משוכנעי3 אנו  .2
" הענשתנו" כ6 ועל, מדינת6 אזרחי של בישראל מעמד3 בנושא החלטות

 על מתקבלת אינה) האבות בית של המבוגרי3 דייריו הענשת � ובייחוד(
 . הדעת
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 רבי3 ובמקרי3, מבוגרי3 אנשי3 הנ3 האבות בית של דייריו, ל6 כידוע  .3
 לגרו3 עלולה, העובדי3 של צפויה הבלתי והיעדרות3, ישע וחסרי חולי3

  . קשה נזק לה3
 הודעה ללא התפטרות מהווה, העבודה מקו3 של פתאומית נטישה  .4

 הודעה ללא עבודתו את הנוטש עובד. בישראל לחוק ומנוגדת, מוקדמת
 בסכו3 המעביד את לפצות חייב ואC, פיטורי� לפיצויי זכאי אינו, מוקדמת

 . משכורת חודש עד של

 נטישת6 את נראה, מיידי באופ�, לעבודת6 תשוב לא א3 כי נבהיר, לפיכ6  .5
 . די� פ"ע לנו המגיעי3 הכספי3 את ממ6 ונתבע כהתפטרות

 ההדגשה( מנהל � אבלס פנחס, בברכה
  . )במקור

  

 לחתימת מקו) מופיע ובסיומו, האנגלית לשפה לעיל האמור של תרגו) כלל המכתב

 . לקבלתו כאישור העובד

 � לטענת)( הפגישה במהל� התבקשו שהמערערי) כ� על הצדדי) בי� מחלוקת אי� .8

 המערערי) כי מחלוקת אי� א+. כ� לעשות שסירבו כ� ועל, המכתב על לחתו)) נדרשו

 בשאלה חלוקי) הצדדי) כאשר, זה מועד לאחר האבות בבית לעבוד עוד חזרו לא

 .התפטרו או פוטרו א)

  

 .26.1.14 ביו) המערערי) של הרפואי הביטוח את ביטלה המשיבה .9

  

. אביב בתל האזורי הדי� לבית תביעת) את המערערי) הגישו 2014 בפברואר .10

 הודעה חל+, פיטורי) פיצויי בתשלו) המשיבה את לחייב עתרו התביעה במסגרת

, השבועית ובמנוחה נוספות בשעות עבודה גמול, חגי) דמי, חופשה פדיו�, מוקדמת

 כי בתביעת) טענו המערערי). לפנסיה הפקדות ביצוע אי בגי� ופיצוי הבראה דמי

 מצג וליצור חוקי מראה לה) לשוות מנת על פיקטיבי באופ� נערכו השכר תלושי

 כל עבור יסוד שכר לה) שילמה אמנ) המשיבה, לטענת). זכויות תשלו) של שווא

 השכר בתלושי נקבה א�), שבת שעות על חלקי וגמול נסיעות דמי וכ�( עבודת) שעות

 כ�, סוציאליות זכויות של כביכול תשלו) בה) ציינה וכ� יותר נמו� שעות במספר

 עבודת) שעות בעד בלבד היסוד שכר לכדי הגיעה השכר בתלוש התחתונה שהשורה

 דמי, ועקבי מפורש באופ� נכתבו לא שהדברי) הג) מהטענה עולה כ�, בצירו+(

 ).   שבת שעות על חלקי תשלו) וכ� נסיעות
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 האוכלוסי� רשות/הפני) למשרד צו נית� האזורי הדי� בבית ההלי� במסגרת כי יצוי� .11

 אשרות חידוש או/ו ההנפקה תאריכי את ציבור עובד בתעודת לגלות וההגירה

 ושעת מקו), תארי� ציו� תו� 2012�2013 בשני) מהמערערי) אחד כל של השהייה

 האוכלוסי� רשות של ציבור עובד תעודת הוגשה אכ� הדי� בית לתיק. ההנפקה

 לשכת ומיקו) המערערי) של ההתייצבות תאריכי מפורטי) ובה, וההגירה

: להל�( ההגעה שעת ציו� ללא, דלעיל בשני) התייצבו שבה וההגירה האוכלוסי�

 ).הציבור עובד תעודת

 

 האזורי הדי� בית של דינו פסק

 את דחה, אבלס מר ושל המערערי) של עדויותיה) שמיעת לאחר, האזורי הדי� בית .12

 מקו) את נטשו המערערי) כי קבע העבודה סיו) נסיבות לעניי�. התביעה מרבית

 כדי� עובדי3 ידי�על שגרתי עבודה מקו3 נטישת די� אי�" וכי 5.1.14 ביו) העבודה

 עשו התובעי3" כי הבהיר הדי� בית". המטפלי3 ידי�על אבות בבית זקני3 נטישת

 התובעי3 נעדרי3 היו לו. ימי3 למספר לפחות האבות בית את ונטשו לעצמ3 די�

 בגדר זה היה לא, רבי� בכיכר ההפגנה לרבות המחאה אורגנה בה� שעות למספר

 ". ימי3 7 למש6 נטשו התובעי3 של הגדול חלק3 אול3, נטישה

  

, לעבודת) חזרה המערערי) את לקבל נכונה הייתה המשיבה כי הוסי+ הדי� בית

 לא התובעי3 של זו שהתנהגות להבטיח" נועד) לעיל כהגדרתו( המכתב כאשר

 לחתו) מהמערערי) המשיבה של בבקשתה פג) נפל לא ולכ�", עצמה על תחזור

 זכאי) אינ) ה) מכ� יוצא וכפועל, התפטרו המערערי) כי לפיכ� נפסק. עליו

 . / 4,300 של בס� מוקדמת הודעה בחל+ חויב מה) אחד וכל פיטורי) לפיצויי

  

 הציגה שהמשיבה משעה כי הדי� בית קבע נוספות שעות לתשלו) לתביעה אשר .13

 העבודה שעות מספר לעניי� הראיה נטל את הרימה היא ביומטריי) נוכחות חות"דו

 הטענה כאשר, אחרת להוכיח למערערי) הנטל הועבר לכ� אי. המערערי) שביצעו

 מוגבר נטל מוטל לה הטוע� ועל חמורה היא המשיבה ידי על זויפו חות"שהדו

; אמיני) אינ) חות"הדו כי הוכיחו לא; זה בנטל עמדו לא המערערי). להוכחתה

. כיצד, כ� וא) לזיו+ ניתני) ביומטריי) חות"שדו לכ� ראיה בדל ולו הביאו לא וא+
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 רישו) בה) ומופיע, הנוכחות חות"לדו תואמי) השכר תלושי כי הוסי+ הדי� בית

 . 150% ובשיעור 125% בשיעור נוספות שעות גמול של

  

 השעות רישומי כי וקבע, מהמערערי) אחד כל של לעדותו והתייחס הוסי+ הדי� בית .14

 זאת נימק הדי� בית. עליה) לסמו� נית� ולא מהימני) אינ) חלק) ידי על שהוגשו

, בלבד שכר תלושי שבידיה) המערערי) פירטו המסמכי) גילוי שבתצהירי בכ�

 שהובא מבלי, הערכה פי על הנוספות השעות רכיב נתבע התביעה בכתב ובהתא)

 הגשת בעת רק � אמת בזמ� נכתבו כי שנטע� � ידניי) שעות רישומי נתגלו כיצד הסבר

 ה) שא+, העבודה סידורי של החלקיי) לצילומי) אשר. הראשית העדות תצהירי

 וכי מובני) אינ) ה) כי הדי� בית ציי�, התביעה הגשת לאחר רק" במפתיע" נתגלו

 שכר קיבלו כי הצהירו המערערי) כל, בנוס+. אות) להסביר ידעו לא המערערי) ג)

 את וזרקו אמת בזמ� זאת בדקו כי ציינו וא+, עבודת) שעות כל עבור יסוד

  . לה) תואמות בתלושי) המצוינות העבודה שעות כי שווידאו לאחר רק רישומיה)
  

 המערער: להל�( EYASU GEBRE MESKKEL מר המערער כי יצוי� התמונה להשלמת .15

 על) התיכו� נאות: ג) להל�( עבד שבו נוס+ אבות בית מטע) נוכחות חות"דו הגיש) 1

 מאחר כי סבר האזורי הדי� בית. המשיבה מטע) הנוכחות חות"דו את להזי) מנת

 . לקבל) בידו אי�, שצורפו שנרש) הג) לתצהירו צורפו לא שאלה

  

 בחודש כי הדי� בית ציי�) 2 המערער: להל�( DIRAR MERHAWI מר למערער ביחס .16

 בעדות לשמעו ביקש ולכ� האר� את עוזב הוא שלפיו תצהיר הגיש 2014 מר�

 התקיימו לא כי נקבע ובהתא) לעזוב נדרש לא שכלל התברר, ואול). מוקדמת

 בהערכת משקל לאמור ייחס הדי� בית. מוקדמת עדות שמיעת המצדיקות נסיבות

 .עדותו מהימנות

  

 מתעודת העולי) הפני) משרד נתוני פי שעל מעיניו נעל) לא כי הוסי+ הדי� בית .17

 חידוש לצור� וההגירה האוכלוסי� בלשכת התייצבו המערערי) רוב, הציבור עובד

 שעסקינ� מאחר. הנוכחות חות"דו נתוני לפי האבות בבית עבדו בו בזמ� האשרה

 אחד כל שלפיה" שיטה"ב מדובר כי הדי� בית הסיק ביומטרית בחתימה

 חזר, הפני3 למשרד נסע, אצבע החתי3, בבוקר מוקד3 לעבודה הגיע" מהמערערי)

 למערער מתייחס הציטוט" (מהעבודה יצא כאילו אצבע והחתי3 הצהריי3 לקראת
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 א+ הדי� בית; 6 המערער מלבד המערערי) שאר לגבי נקבעו דומי) דברי) א� 9

 הפני) למשרד הל� כי הנגדית בחקירתו 1 המערער הודאת את לכ� בקשר ציטט

 שחלק בעובדה חיזוק מצאה זו מסקנה"). העבודה באמצע" אחת בהזדמנות

 בסתירה ה) ג) עמדו, מטעמ) המערערי) שהציגו הידניי) השעות מרישומי

 . הפני) משרד ידי על שנמסרו לנתוני)

  
 מבלי מהנתבעת עבודה שעות שקיבלו ה3 התובעי3" כי לפיכ� הסיק הדי� בית

 ". הנתבעת את, לכאורה, ורימו שעות באות� שעבדו

  

 את ותואמי) אותנטיי) ה) השכר תלושי כי הדי� בית קבע האמור כל יסוד על .18

, העבודה שעות מלוא את" קיבלו המערערי) וכי, הביומטריי) הנוכחות חות"דו

 הסכומי) פי ועל זו קביעה על בהתבסס". שבת ושעות נוספות שעות לרבות

, הבראה דמי יתרת המערערי) לזכות נותרה כי הדי� בית קבע, בתלושי) הנקובי)

. מוקדמת הודעה חל+ בקיזוז אלו סכומי) לזכות) ופסק, חגי) ודמי חופשה פדיו�

 והמשיבה, לפנסיה הפקדות ביצוע אי בגי� לפיצוי זכאי) המערערי) כי קבע עוד

 לסכומי) ביחס נית� ובהתא)( יו) 30 תו� לכ� בקשר חישוביה להגיש התבקשה

, / 100 בס� והוצאות / 750 של בס� ד"עו ט"שכ נפסקו עוד). משלי) די� פסק אלו

 . בלבד �7ו, 6, 5, 3, 1 המערערי) לטובת א�

  

  בערעור הצדדי3 טענות

, לא ותו שביצעו העבודה שעות עבור יסוד שכר בפועל קיבלו כי טועני) המערערי3 .19

 ובשבת נוספות בשעות עבודה בעד גמול בתשלו) כביכול הנוקבי) � השכר תלושי וכי

 רק כי מדגישי) המערערי). פיקטיביי) ה) � נוספות סוציאליות בזכויות ג) כמו

 כי לה) הסתבר ואזי, הנוכחות חות"דו את מהמשיבה קיבלו תביעת) הגשת לאחר

 טביעת סריקת ידי על נעשתה הנוכחות שעו� החתמת כי מסבירי) המערערי). זויפו

" (#) סולמית" של סימ� מופיע עריכה או שינוי עבר ח"שהדו במקרי) כאשר, אצבע

 נמצא אינו הוא א) עובד של נוכחות חתימת שתופיע יתכ� שלא מכא�. יו) אותו לצד

 מי שהה שלפיה� ראיות שמוצגות ככל, הוטע) כ�, כ� על. העבודה בשטח

 � נוכחות החתמת מופיעה חות"שבדו בזמ� העבודה למקו) מחו� מהמערערי)

 סימו� הסרת ידי על הוסווה הזיו+ כאשר, זויפו חות"שהדו לכ� הוכחה הדבר מהווה
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 הדי� בית לפני, המערערי) לטענת, הוצגו זה מסוג מכריעות ראיות. הידנית העריכה

 .מה� להתעל) בחר הוא א� האזורי

  

 ואת הנוכחות חות"דו זיו+ בדבר בטענת) התומכות הראיות את מנו המערערי) .20

 :אליה� בקשר האזורי הדי� בית של דינו בפסק, לשיטת), שנפלו השגיאות

 חות"לדו בסתירה עומדי) מהתעודה העולי) הנתוני) � הציבור עובד תעודת  .א

 שהו המערערי) שבה) לימי) הנוכחות דיווחי בי� חפיפה שיש מאחר, הנוכחות

 לקבוע בחר קמא הדי� בית. האשרה חידוש לצור� וההגירה האוכלוסי� בלשכות

 שעות חשבו� על הפני) למשרד ויצאו אצבע) טביעת את החתימו המערערי) כי

 אפשרי ובלתי דחוק עובדתי תיאור אימו� ותו� הנמקה ללא זאת א�, העבודה

) ובאשדוד בחדרה אשרה חידשו עת 8 � ו 7 למערערי) המיוחס זה כגו�( לעיתי)

 .המשיבה ידי על נטע� לא שא+

  

 המערער וכ�, 2 המערער � מהמערערי3 חלק שהגישו משמרות סידורי העתק  .ב

 GEBREMARIAM ומר) 6 המערער: להל�( FITWI GBREMDHIN SAMUEL מר

GEBRETINSEA )שהכינה משמרות סידורי העתק הגישו) 9 המערער: להל� 

 הטלפו� באמצעות אמת בזמ� 9 המערער ידי על צולמו אשר, המשיבה עובדת

 בסתירה עומדי) אלו סידורי). שלו הפייסבוק בחשבו� ונשמרו שלו הנייד

 הדי� בית, משמעותי משקל בעלת בראיה שמדובר א+ על. הנוכחות חות"לדו

 אינ) או מושחרי) שהצילומי) כיוו� דבר ממנה להסיק נית� לא כי קבע האזורי

 של צבעוני עותק הוגש, למשיבה ג) כמו, הדי� בית שלתיק למרות זאת. ברורי)

 . הראיה

 

 לא כאשר שגה הדי� בית � מהמערערי3 חלק שהגישו הידניי3 השעות רישומי  .ג

 כ�( מהמערערי) חלק שערכו האותנטיי) השעות רישומי את כמהימני) קיבל

 המערער: להל�( MAHERI ASHNAFI מר למערער וביחס 1 למערער ביחס נקבע

 ברשות) שיש הצהירו אכ� התביעה הגשת בזמ� כי מסבירי) המערערי))). 3

 עשה, מזויפי3 נוכחות חות"דו המשיבה שהציגה לאחר" א�, בלבד שכר תלושי

 המשיבה שהציגה הנוכחות חות"דו את להזי3 כדי ידו לאל אשר כל המערער
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 מתייחס הציטוט" (דנא מקדמת לו שהיו עבודתו משמרות רישומי את ומצא

 ). 1 למערער

 

 שגה � עבד שבו הנוסC האבות בית מטע3 1 המערער שהגיש הנוכחות חות"דו  .ד

" התיכו� נאות" מטע) 1 המערער שציר+ הנוכחות חות"דו כי בקבעו הדי� בית

 להחלטה בהתא) כראיה הוגשו ה) שכ�, לקבל) אי� ולכ� לתצהירו צורפו לא

 חות"לדו בסתירה עומדי) אלה חות"דו. כמוצג וסומנו הדי� בית של מפורשת

 של תשובתו את שגוי באופ� פירש הדי� בית: ועוד זאת. המשיבה שהציגה

 הכנסה למס בטופס שהצהיר נכו� א) נשאל כאשר( הנגדית בחקירה 1 המערער

' עמ �" אחד במקו) רק לא: "והשיב היחיד עבודתו מקו) הוא" התיכו� נאות" כי

 רק שעבד כוזב באופ� הצהיר 1 שהמערער ממנה הסיק כאשר), לפרוטוקול 15

 . לחובתו זאת וזק+, אחד עבודה במקו)

 

: להל�( FELA ABRAHAM מר המערער של חולי3 בבית ביקורי3 אישור  .ה

 המערער של מתצהירו ג) כמו מהמסמכי) בהתעלמו הדי� בית שגה �) 8 המערער

 בבית שהה שכ�( עבד לא כלל הוא 14.4.13 עד 7.4.13 הימי) בי� כי המעידי) 8

 חות"בדו למפורט בניגוד וזאת), 9.4.13 ביו) כפג שנולד ובנו אשתו לצד יולדות

 . הדי� בפסק ביטוי כל נית� לא אלה למסמכי). הנוכחות

 

 קיבלו לפיה� להצהרותיה) שגויה פרשנות נת� הדי� בית כי מוסיפי) המערערי) .21

 העבודה שעות מספר את הפחיתה המשיבה א� עבודת) שעות כל עבור יסוד שכר

 לצור� רק נעשתה השעות הפחתת כי מסבירי) המערערי). השכר בתלושי הנקוב

 הזכויות של הפיקטיבי רישומ� את לאפשר מנת על, השכר בתלושי הרישו)

 .העבודה שעות כל עבור יסוד שכר קיבלו אכ� שבפועל והג), הסוציאליות

   

 חות"דו כי קבע עת האזורי הדי� בית שגה כי המערערי) סבורי) האמור כל נוכח .22

 לראשונה שהועלתה( חלופית טענה מוסיפי) המערערי). אותנטיי) הנוכחות

 הנוכחות חות"שדו ייקבע א) א+ ולפיה) האזורי הדי� בבית מטעמ) בסיכומי)

 מפני) המערערי). כנדרש שולמו לא זכויותיה) כי עולה מה) שג) הרי, אמיני)

 נותרה המשיבה ולפיה), האזורי הדי� בית באישור יד) על שהוגשו חישובי) לנספחי

 עבודה וגמול נוספות בשעות עבודה בגי� / 250,028 של כולל סכו) לה) חייבת
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 כי טועני) המערערי). ידה על שהוגשו הנוכחות חות"דו לפי ג) השבועית במנוחה

 האמור חר+. אות) סתרה לא וממילא, אלו לחישובי) כלל התייחסה לא המשיבה

 .  דינו בפסק כלל לכ� התייחס לא קמא הדי� בית

  

 זכאי) אינ) המערערי) כי קבע עת הדי� בית שגה כי נטע� העבודה יחסי לסיו) אשר .23

 או, המקלט מבקשי בשביתת מהשתתפות) הסיק כיצד ברור ולא, פיטורי) לפיצויי

 עצ) כאשר זאת. העבודה מקו) את נטשו כי", עלו)" מסמ� על לחתו) מסירוב)

 כאשר ודאי, פיטורי) מעשה מהווה לחזרת) כתנאי מסמ� על שיחתמו הדרישה

 א+ ובחלק)( הישראלי ובדי� העברית בשפה בקיאי) שאינ) זרי) בנתיני) מדובר

 ניסתה לא המשיבה כי מדגישי) המערערי)). האנגלית השפה את קוראי) אינ)

 הג)( הפיטורי) פיצויי את מה) לשלול המצדיקה חמורה משמעת להפרת לטעו�

 מקו) היה הפחות לכל, לחלופי�). הגנתה בכתב כבר, זאת טענה כי כעת כבר שיצוי�

 לקופת לבצע המשיבה הייתה שאמורה ההפקדות שווי את המערערי) לזכות לפסוק

 .אליה התייחסות כל אי� הדי� בפסק, התביעה בכתב נכללה זו שטענה הג). פיצויי)

  
  

 פג) כל בו נפל לא באשר, מטעמיו האזורי הדי� בית של דינו בפסק תומכת המשיבה .24

 בקביעות התערבות שמתבקשת מקו) ודאי, הערעור ערכאת התערבות את המצדיק

 נית� לא כי האזורי הדי� בית מצא כיצד מפרטת המשיבה. עובדתיי) ובממצאי)

 אמו� לתת נית� לא כי; המערערי) עדות סמ� על עובדתיי) ממצאי) לקבוע

 לסתור בה� שיש ראיות הציגו לא המערערי) כי; שערכו הידניי) השעות ברישומי

; הוגשו שצילומיו המשמרות מלוח דבר להסיק נית� לא כי; הנוכחות חות"דו את

 הפני) למשרד ויצאו נוכחות החתימו שבה שיטה אותה לפי פעלו המערערי) וכיצד

 .העבודה שעות חשבו� על השהייה אשרת לחידוש

  

 כי ועדות) המערערי) תצהירי בי� שעלו, לשיטתה, הסתירות על מצביעה המשיבה .25

 הידניי) לרישומי) השכר תלושי בי� שהשוו ולאחר, עבודת) שעות כל לה) שולמו

 מדי הפחיתה המשיבה כי טועני) ה) בעת בה כאשר � הרישומי) את השליכו שלה)

 שהמשיבה נוספת סתירה. השכר בתלושי הנקוב העבודה שעות מספר את חודש

 התביעה רכיבי בגי� המבוקשי) הסעדי) את כימתו שהמערערי) היא עליה עמדה
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 ידניי) שעות רישומי ביד) היו העת שכל נטע� שבהמש� למרות, השכר תלושי פי על

 .חות"ולדו לתלושי) בסתירה שעומדי)

  

 לסיכומי כנספח רק לראשונה הוגשו מהראיות חלק כי וטוענת מוסיפה המשיבה .26

 לפי ג) שלפיה לטענה בתמיכה, עמודי) 320 ב�, תחשיב צור+ כ� � המערערי)

. נוספות שעות בגי� נכבדי) סכומי) למערערי) חייבת נותרה היא המשיבה חות"דו

 לפתיחה מביאה ואשר רשות מת� וללא הראיות לדיני בניגוד שהוגשה בראיה מדובר

 להתייחס המשיבה כ"ב התבקש לפנינו הדיו� במהל�. הראיות מער� כל של מחדש

. חלופית טענה היתה לא" � והשיב, לגופו המערערי) של החלופי לטיעונ) זאת בכל

 עיו� משכ6. אותנטיי3 הנוכחות חות"שדו עובדתי ממצא אותו קבע הדי� בית

 חות"דו בי� מובהקת קורלציה שיש מגלה השכר ותלושי הנוכחות חות"בדו

 שעות בגי� קיבלו שלא במקור טענו שהתובעי3 מכיוו�. השכר תלוש לבי� הנוכחות

 ). לפרוטוקול 2' עמ" (נוספות שעות מפרטי3 השכר שתלושי כיוו� נסתר זה, נוספות

  

 נביא חלק) שאת מערער לכל ביחס דברי) מספר המשיבה ציינה הפרטנית ברמה .27

 :להל�

 הידניי) השעות רישומי את לקבל נית� לא כי נקבע הדי� בפסק � 1 למערער אשר  .א

; ההלי� לצור� ונוצרו התביעה הגשת במועד בידו היו לא אלה שכ�, שהגיש

 עדותו בתצהיר" התיכו� נאות"מ השכר תלושי את להגיש שלא בחר 1 המערער

 איש הובא לא" התיכו� נאות" מטע) הנוכחות חות"לדו ובאשר הראשית

 . המסמכי) את לאמת מנת על מטעמ)

 האר� את עוזב הוא שלפיה הצהרתו כי הדי� בפסק נאמר � 2 למערער ביחס  .ב

 כי; שוני) מסמכי) על שונות בחתימות לחתו) בוחר הוא כי; כשקרית התבררה

 עבד שלפיה לעדותו בניגוד וכי; בפועל עבודתו ע) מתיישבי) לא הידניי) דיווחיו

 . 5.1.14 יו) מאז עבד לא הנוכחות חות"דו פי שעל הרי" ההפגנה באמצע"

 ביו) אשרה חידש שלפיה הציבור עובד תעודת ע) עומת כאשר � 3 למערער בנוגע  .ג

 הדוחות פי על: "לדיווחיו ביחס השיב שלו דיווחיו את הסותר דבר 10.5.12

 ). לפרוטוקול 31' עמ" (שנה פה אי�. חודש לי אי�. לדעת אפשר אי האלה

�14.4.13 בימי) בחופשה שהה כי שהצהיר למרות כי נאמר � 8 למערער ביחס  .ד

 בחקירתו כ� על נשאל כאשר. הנוכחות חות"לדו בסתירה עומד הדבר 7.4.13
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 40 לו החסירו הקוד) שבחודש מאחר ולפיו לראשונה שנשמע תמוה הסבר סיפק

 את לתק� בבקשה למשיבה פנה לא ולכ� אלה בימי) שעות לו החזירו � שעות

  ). לפרוטוקול 47' עמ( הדיווח

 14:00 השעה עד 8:00 מהשעה עבד כי 23.10.12 ביו) ידנית דיווח � 9 המערער  .ה

 הדבר ע) עומת כאשר. זה ביו) בחדרה שהה הפני) משרד נתוני פי שעל בעוד

 כ�" (ארוכות כהי) בדפי) עלעל"ש לאחר א�" שלו ח"הדו" ע) לאמת שיוכל טע�

 � "תארי�"ל כוונתו הנראה כפי[ התהלי6 את מצאתי לא: "השיב) בפרוטוקול

 ).לפרוטוקול 51' עמ" (הזה .]מ.ד.ס

      

 האבות בבית ששרר הקשה המצב את המשיבה מדגישה העבודה יחסי לסיו) אשר .28

 כ� בתו�. בקשישי) שיטפל מי היה לא כאשר, המערערי) של היעדרות) בימי

 בגדר זה היה לא שעות למספר המערערי) נעדרו ל6 כי נאמר בו הדי� לפסק הפנתה

 פרס"ל זכאי) אינ) ה) משכ�. ימי) שבעה למש� נטש הגדול חלק) אול), נטישה

. ישע בחסרי קשה פגיעה ופגעו לעצמ) די� שעשו שעה", פיטורי3 פיצויי בדמות

 מסמ� הוא לחתו) המערערי) סירבו עליו המכתב כי וטוענת ממשיכה המשיבה

 ה) אול), כמתפטרי) בה) יראו לעבודה ישובו ולא היה ולפיו עתיד פני שצפה

 מקו) את נטשו במעשיה) כי נפסק בצדק. סדירה לעבודה לשוב סירבו כאמור

 לשל) ועליה) פיטורי) לפיצויי זכאי) אינ) כ� ועל, התפטרו ולפיכ� העבודה

 .    מוקדמת הודעה חל+ למשיבה

  

 נטישת כי המשיבה מציינת הפיצויי) ברכיב הפקדות לחל+ לזכאות לטענה אשר .29

 המערערי) כי בידיעה, לעבודה לחזור וסירוב ימי) שבעה למש� עבודה מקו)

 המצדיקה חמורה משמעת עבירת מהווה ישע חסרי קשישי) אחריה) מותירי)

 .פיטורי) לפיצויי הזכאות מלוא שלילת את ממילא

  

 והכרעה דיו�

 דינו לפסק, פה ובעל בכתב לפנינו שנשמעו כפי הצדדי) לטענות דעתנו שנתנו לאחר .30

 הערעור די� כי מסקנה לכלל הגענו, בתיק המצוי החומר ולכל האזורי הדי� בית של

, מוקדמת הודעה בחל+ המערערי) של חיוב) ביטול: נושאי) בשני בחלקו להתקבל
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. הפיטורי) פיצויי לרכיב להתבצע היו שאמורות ההפקדות שווי של לזכות) ופסיקה

 טעמיו מכל בהכרח לא כי א), הערעור את לדחות יש כי שוכנענו הנושאי) בשאר

 . האזורי הדי� בית של

  

 הדי� בית בפני שהובאו הראיות ניתוח ע) להל� נשלב לעיל לאמור הנמקתנו את

. הכוללת הנסיבות מערכת רקע על לטעמנו מה� להסיק שיש והמסקנות, האזורי

 את ולנתח" הקורה לעובי להיכנס" ערעור ערכאת של השגרתית דרכה זו אי� אמנ)

 לפגוע מבלי, זאת. דרוש הדבר העניי� בנסיבות כי מצאנו א�, ישיר באופ� הראיות

 33542�11�12) ארצי( ע"ע( הדיונית הערכאה ידי על שנקבעה כפי העדויות בהערכת

  )). 4.3.14( פלפל דינה' פרופ � גוריו� ב� אוניברסיטת

  

 העבודה סיו) נסיבות

 בחלקיה) זהה באופ� שנוסחו( המערערי) של הראשית העדות תצהירי פי על .31

 קהילת שערכה בהפגנה" 2014 ינואר חודש במהל� ה) השתתפו �) העיקריי)

" ישראל ממשלת כנגד3 שנקטה האכיפה מדיניות כנגד בישראל המקלט מבקשי

 ונוכח, הנטע� לפי). האחרי) בתצהירי) דומה ובאופ�, 9 המערער לתצהיר 29 סעי+(

 לצור� מהעבודה להיעדר המערערי) נאלצו, המחאה מארגני ידי על שהופעל לח�

 עבודת) למשמרות התייצבו לא ולכ�, שונות מחאה ופעולות בהפגנות השתתפות

 ימי מספר לאחר, 10.1.14 ביו). לחלק� בהיחבא להגיע מאמ� שעשו הג) אלו בימי)

 סעי+" (לעבודה יותר נגיע ושלא עבודה יותר שאי� מהחברה לנו הודיעו, "היעדרות

 על לנו הודיע הוא" אבלס מר ע) ובפגישה, האבות לבית הגיעו 12.1.14' א ביו)). 33

 ).  34 סעי+" (מהעבודה והיעדרותי, בהפגנה השתתפותי בשל פיטורינו

  
 לאמור מעבר הפיטורי) מעשה או הודעת לגבי פירוט כל כוללי) אינ) התצהירי)

 נמסר במהלכה טלפו� לשיחת באשר דבר נטע� לא התביעה בכתב, בנוס+. לעיל

 נקראו לכ� בסמו� או 10.1.14 שביו) נטע� אלא, לעבודה עוד להגיע שלא למערערי)

 כי לציי� יש עוד. פיטוריה) על לה) הודע אז המשיבה מנהל של למשרדו המערערי)

 או כזה למכתב בנוגע דבר נאמר לא הראשית העדות בתצהירי וה� התביעה בכתב ה�

 כתנאי עליו יחתמו כי מה) דרישה על או, 12.1.14 ביו) למערערי) שנמסר אחר
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 עד המערערי) מגרסת נעדר האירועי) שבהשתלשלות זה חלק. לעבודה לחזרת)

 .ההוכחות דיו� למועד

  

 נסיבות אודות נשאלו מה) כמה רק א�, המערערי) כל נחקרו הדי� בבית בעדות) .32

 בש) המשיבה עובדת אליו התקשרה 10.1.14 שביו) העיד 2 המערער. העבודה סיו)

 אבלס ומר, חזר יומיי) לאחר עדותו פי על. לעבודה לחזור לא לו ואמרה סבטלנה

 אני פה כתוב מה יודע שאני לפני"ש לו השיב בתגובה. המכתב על לחתו) לו אמר

 לא לו הודע 10.1.14 ביו) אבל, לחזור שרצה העיד 8 המערער). 29' עמ" (חות3 לא

 הלה אבל לעבוד לחזור רוצה שהוא אבלס למר אמר הוא 12.1.14 ביו). לחזור

 אני ש3 שכתוב מה לדעת בלי אמרתי, זה על תחתו3 לי ואמר מסוי3 מסמ6 הביא"

 ל6 חות3 לא אתה א3 לי אמר הוא. בעברית רק לי נראה היה המסמ6. אחתו3 לא

  ).לפרוטוקול 48' עמ" (עבודה תחפש

  

 פנחס 12 ביו3. לעבודה תבוא אל אלינו התקשרו חמישי ביו3" העיד 11 המערער

 משיב אני זה את אמר הוא אנשי3 לכמה לשאלת6 .לכו, אתכ3 מכיר לא אני אמר

 ). 65' עמ" (12, �11ל

  

 היא כי העיד 2 המערער אשר, סבטלנה � הוזכר ששמה המשיבה עובדת כי יצוי� .33

 להעיד זומנה ולא תצהיר הגישה לא � לעבודה לבוא לא 10.1.14 ביו) לו שהודיעה

 בכ� בהתחשב המשיבה לחובת זאת לזקו+ נית� לא כאשר( 7 מהצדדי) מי מטע)

 האבות בית של נוספות עובדות ג)). ההוכחות בדיו� רק לראשונה הוזכר ששמה

 מסירת בעת שנכחו כמי, למערערי) המכתבי) עותקי גבי על צוינו ששמותיה�

 המשיבה מטע) להעיד זומנו לא), די) רחלי' וגב קוק רחל' גב( לידיה) המכתבי)

 . בפגישות שנכחו כמי אות� ציינו לא כלל א+ והעדי) המערערי) או

  

, המקלט מבקשי להפגנת 5.1.14 ביו) בהסכמתו יצאו המערערי) כי העיד אבלס מר .34

 עצו) קושי יצר הדבר. שבוע למש� מעבודת) נעדרו אלא לאחריה חזרו לא א�

 ובהתא), רבי) סיעודיי) מטפלי) של הפתאומי העדר) נוכח האבות בית בתפעול

 החל והוא), אחיד כמכתב שנוסח( המכתב את עבורו ניסח אשר די� לעור� פנה

 ). לפרוטוקול 68' עמ( 6.1.14 ביו) כבר) אחרי)( לעובדי) למסרו
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 על שלא א�, האבות בבית המערערי) התייצבו 12.1.14 ביו) כי הוסי+ אבלס מר

 בעצ) שגרמו הנזק למרות. שכר) את לקבל מנת על אלא לעבודה לחזור מנת

 מה) ביקשה עובדות בידיי) המשיבה של הצור� ונוכח הפתאומית היעדרות)

 � סדיר באופ� לעבודה ישובו ולא היה כי התחייבות3 תו6, "לעבוד לחזור המשיבה

 בהתא)). לתצהירו 22 סעי+" (כהתפטרות נטישת3 את תראה � ולהבא מכא� ודגש

 אלא, עסקינ� פיטורי3 במכתב לא" כאשר, המכתב על לחתו) המערערי) התבקשו

 נטישת3 את יראו אז כי, לאלתר לעבודה ישובו ולא היה ולפיה הסכמה בגיבוש

 מצוינת לא ההגנה לכתב 44 בסעי+ כי א); לתצהירו 23 סעי+" (התפטרות כהודעת

 "). דרישה" אלא המכתב על לחתו) מהמערערי)" בקשה"

  

 לשיחה אליו נכנס מהמערערי) אחד כל כי הנגדית בחקירתו הוסי+ אבלס מר .35

, המסמ6 את שייקח, היה שהיה ושמה עכשיו עד שנעשה העוול את לו והסברתי"

 69' עמ" (העבודה מקו3 את כנוטש תראה אתה לעבודה חוזר לא אתה א3

 :כ� העיד ובהמש�). לפרוטוקול

  .12.1 – ב רק המכתב את קיבלו התובעי3 כל, לשיטת6  .ש
 ביקשתי המכתב את לה) נתתי, שלה) המשכורת את לקבל שבאו 12.1 �ב   .ת

 עזבו, לעבוד להישאר רצו ולא תשובה לי שיתנו אמרו כול) לעבוד להתחיל
 ביטלתי לא הרפואי הביטוח שאת ועובדה אחרי) חיפשתי אני. המקו) את
  . לה) ציפיתי. כס+ לי עלה וזה, בחודש 26.) מ.ד.ס � במקור כ�( על

 מסמ6 על לחתו3 התובע את הכרחת, ותובע תובע כל של פגישה שהיתה  .ש
  .לעבודה לחזור כדי

  . לא  .ת

 יכול לא מסמ6 על חת3 שלא עובד הא3. למכתב התייחסות6 היתה מה  .ש
  .לעבודה לחזור היה

  . לחזור היה יכול   .ת

  . התובעי3 מבי�, המסמ6 על חת3 מי  .ש
  . אחד א+  .ת

  אית6 לשיחה 12.1.14 ביו3 הגיעו התובעי3 שכל לי תאשר  .ש
  . שכ� זכורני   .ת

  12.1.14 לאחר לעבוד המשי6 מהתובעי3 מי  .ש
  . אחד א+? התובעי) �11מ  .ת
  
  ).האזורי הדי� בבית הדיו� לפרוטוקול 70' עמ(

  
 וכי, לעבודה המערערי) לחזרת תנאי היה לא המכתב כי לפיכ� מדגישה המשיבה

  . עליו לחתו) מבלי ג) כ� לעשות יכול היה לעבודה לחזור שרצה מי כל
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 שעות כדי תו�, המערערי) יצאו 5.1.14 ביו) כי כ� א) מלמדת הראייתית התשתית .36

 של לציפיותיה בניגוד א�, המקלט מבקשי להפגנת, המשיבה ובהסכמת העבודה

 האבות מבית להיעדר המשיכו אלא ההפגנה תו) לאחר לעבודת) שבו לא המשיבה

 מנהיגי ידי על כ� לעשות אולצו כי טענו אמנ) המערערי). שבוע אותו כל מש�

 עולה עוד. עשו כ� כי הוכח לא א�, מהמשמרות לחלק להגיע מאמ� עשו וכי המחאה

 בבית המערערי) התייצבו, 12.1.14 ביו), המחאה תחילת לאחר כשבוע כי מהראיות

 לקבל מנת על או לעבודה לחזור מנת על כ� עשו א) עובדתית נקבע לא כאשר, האבות

 טלפו� שיחת האמורה להתייצבות) קדמה א) עובדתית נקבע לא א+. שכר) את

 במקו) עוד רצויי) שאינ) לה) הובהר במסגרתה, כטענת) המשיבה מטע)

 . העבודה

  

 ע) לשיחה נקראו 12.1.14 ביו) האבות לבית המערערי) הגעת ע) כי מחלוקת אי�

 החתימה א) בשאלה חלוקי) הצדדי). המכתב לה) נמסר שבמהלכה, אבלס מר

 אינ) כי הודיעו והא), המערערי) כטענת עבודת) להמש� כתנאי הוצגה המכתב על

 ממצאי) קבע לא האזורי הדי� בית. המשיבה כטענת לעבוד לחזור מעונייני)

 המערערי) ידי על העבודה נטישת א) במפורש קבע לא וא+, אלו בשאלות עובדתיי)

 להפגנת יצאו עת 5.1.14 ביו) כבר התרחשה) משפטית כקביעה ידו על שנקבעה(

 בטיעוני ג). המכתב על לחתו) סירבו עת 12.1.14 ביו) רק או, המקלט מבקשי

 יציאת כי לפנינו הדיו� במהל� אישר המשיבה כ"ב; חודד לא זה נושא המשיבה

 שאי� כ� המשיבה באישור נעשתה 5.1.14 ביו) המקלט מבקשי להפגנת המערערי)

 בית, והתגלגלה הלכה הזו שההפגנה מכיוו�" א�, כהתפטרות כשלעצמה בה לראות

 הדגש את ש) דבריו ובהמש�), לפרוטוקול 1' עמ" (המונית לנטישה נער6 לא האבות

 מיו) הפגישה לאחר לעבודה ולחזור המכתב על לחתו) המערערי) סירוב על

12.1.14 . 

  

 עולה כאשר � 12.1.14 ביו) האבות בבית התייצבו המערערי) כי חולק שאי� מאחר .37

 וג), המכתב על לחתו) נדרשו לולא זה בשלב לעבודה לחזור שחפצו מגרסת)

 סירבה כי לטעו� ניסתה ולא זה במועד בחזרת) מעוניינת הייתה כי אישרה המשיבה

 הרלוונטית הזמ� נקודת שזו הרי � לכ� קוד) עוד בהתנהגות שהתפטרו כיוו� לקבל)
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 שיכול, אחר מדיו� להבדיל זאת. התפטרות או פיטורי) לפנינו א) הקביעה לצור�

 לצור� ימי) כשבעה למש� המערערי) היעדרות א) השאלה סביב, להתעורר היה

 או כנטישה העניי� בנסיבות להיחשב יכולה המקלט מבקשי במחאת השתתפות

 החלטת את ראו זה לעניי�( משמעת כהפרת שמא או העבודה מקו) של כזניחה

 � מ"בע ואחזקות ניהול 9.א.א 17545�01�17) ארצי( ע"בבר פוליאק רועי השופט

 )). 8.3.17( וולדאסלאסי מרחווי

  

 הוכיחו הא) הוא המחלוקת וסלע, 12.1.14 יו) לפיכ� היא הרלוונטית הזמ� נקודת

 .זה במועד אבלס מר ידי על שפוטרו המערערי)

 

 כי להוכיח בנטל עמדו המערערי) כי סבורי) איננו, הראיות כלל שקילת לאחר .38

 מפירוט שעולה כפי. אחר מועד בכל ובי� 12.1.14 ביו) בי�, המשיבה ידי על פוטרו

 לקונית הייתה העבודה סיו) לנסיבות הנוגע בכל המערערי) גרסת, לעיל הראיות

 10.1.14 ביו) כבר התבקשו כי סתמי באופ� בתצהיריה) טענו המערערי). וכוללנית

 מי) 2 המערער של הנגדית בחקירתו מלבד( פירטו לא א�, לעבודה עוד להגיע שלא

 בחקירתו זה בנושא כוח) בא ידי על נשאל לא א+ אבלס מר; לכ� בקשר עמ) שוחח

 בלתי המערערי) של גרסת) הייתה 12.1.14 מיו) לפגישה ביחס ג). הנגדית

 לבית הגיעו כי בחקירת) או בתצהיריה) טענו לא כלל המערערי), כ� � מפורטת

 במהל� אבלס מר ידי על פוטרו כיצד פירטו לא; לעבוד מנת על 12.1.14 ביו) האבות

 כתנאי המכתב על לחתו) נדרשו כי בתצהיריה) לציי� טרחו לא וכלל; פגישה אותה

 את כוח) בא לטענת שמהווה משמעותית בעובדה שמדובר הג), לעבודה לשוב)

 . עצמו הפיטורי) מעשה

  

 ומפורטת עקבית הייתה, מקשיי) חפה שאינה הג), לעומת) אבלס מר של גרסתו

 וה) לעבודה לשוב 12.1.14 מיו) הפגישה במהל� מהמערערי) ביקש ולפיה, יותר

 עובדות לידיי) בפועל נזקק האבות שבית בעובדה נתמכת זו גרסה. כ� לעשות סירבו

 כי בעובדה; רבי) מקלט מבקשי של הפתאומית עזיבת) נוכח תקופה באותה

 בעובדה וכ�; במשיבה לעבודת) המחאה פעולות בתו) חזרו אחרי) מקלט מבקשי

 ידי על בוטל המערערי) של הרפואי ביטוח) לפיה � במחלוקת שנויה הייתה שלא �

 הג)( שוכנע האזורי הדי� בית כי להוסי+ יש לכ�. 26.1.14 ביו) רק המשיבה
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 לית� אי� כי), נוספות בשעות עבודה לגמול התביעה של בהקשר נאמרו שהדברי)

 בית. עובדתיי) ממצאי) יסוד� על לקבוע נית� לא וכי המערערי) בגרסאות אמו�

 . התרשמותו את ונימק אמצעי בלתי באופ� כ� התרש) האזורי הדי�

   

 במכתב מסוי) קושי קיי) שכ� מקשיי) חפה אינה אבלס מר של גרסתו כי ציינו .39

 שעובד כש3, "כידוע. לחתו) � לגרסתו ג) � התבקשו עליו ואשר, למערערי) שנמסר

 או זו בפעולה מלנקוט יימנע או, וינקוט במידה כי, למעבידו" הכתיב"ל יכול אינו

 מעשה, מראש" יצור"ל יכול המעביד אי� כ6, כמפוטר עצמו יראה הוא, אחרת

) ארצי( ע"דב" (מסוימת בפעולה העובד וינקוט במידה, העובד מצד רצוני התפטרות

 � למערערי) שנמסר שהמכתב מכא�)). 2.6.97( גפ� נפתלי � בביוב אליק 0�275/נו

 כאשר כי מראש לקבוע היה יכול לא � שיהא ככל הבסיסיות בכוונותיו לגיטימי

 תוא) אינו א+ המכתב של תוכנו. כמתפטרי) בה) יראו אחרת או זו פעולה ינקטו

 אינו שהרי, בעתיד האבות בית של נטישה למנוע נועד לפיה המשיבה הצהרות את

, אכ�. 5.1.14 ביו) שהחלה הקונקרטית להיעדרות אלא עתידית להיעדרות מתייחס

 על האפשריות והשלכותיו פשרו לגבי חשש המערערי) אצל לעורר היה עלול המכתב

 ובדי� בשפה שולטי) שאינ) זרי) נתיני) בהיות) בהתחשב וחומר קל, זכויותיה)

 כלל נטע� לא שהדבר, אלא. בוריה על האנגלית בשפה בהכרח לא וג), הישראלי

 על התבססה לא כלל לפיטורי) העובדתית וטענת), המערערי) בתצהירי

 . ממנו כתוצאה כלשהו חשש על או המכתב של משמעויותיו

  

, הדי� בית בפני שהוצגו בראיות ובהתחשב העניי� בנסיבות כי שוכנענו לא, זאת לאור

 א� המערערי) כי להדגיש ראוי זה בהקשר. פיטורי) מעשה היווה המכתב מת�

 המכתב וכי, לתוכנו הסכמה על ולא, קבלתו עצ) על המכתב בסיפת לחתו) נדרשו

 באותו העבודה יחסי את לסיי) המשיבה מצד רצו� על המעידה אמירה כלל לא

 זאת וג), העיד המערערי) כלל מבי� 8 המערער רק למעשה כי להוסי+ יש לכ�. מועד

  . לעבודה לחזרתו כתנאי לו הוצגה המכתב על חתימה כי, הנגדית בחקירתו לראשונה

 

 הא3" הוא התפטרות או פיטורי) לפנינו א) קביעה לצור� בפסיקה שנקבע המבח� .40

 ידי על מביטול3 כתוצאה, גמר לידי הצדדי3 בי� היחסי3 הגיעו הנסיבות במכלול

 שוור? יוסי � קוקא בשיר מחמד 256/08) ארצי( ע"ע" (העובד ידי על או המעביד
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 אלא, החוזה את הפר מי, החוזה לביטול גר3 מי אינה השאלה" כאשר)), 13.2.11(

 בכוונה הוא � והתפטרות פיטורי3 � לשניי3 המשותC... החוזה את' ביטל' מי

" סיי3 לידי, מעביד�עובד יחסי, החוזיי3 היחסי3 את להביא משמעית וחד ברורה

 עוד)). 1981( 375 יב ע"פד, ישראל מדינת � סלמה שלו3 3�116/ש)) ארצי( ע"דב(

, ומפורשת משמעית חד, ברורה להיות חייבת התפטרות או פיטורי) הודעת כי נקבע

 חרושת אלקו 566/76 צ"בג( בהתנהגות ובי� פה בעל בי�, בכתב בי� להינת� ויכולה

 197) 2(לא ד"פ, לעבודה הארצי הדי� בית' נ מ"בע ישראלית מכנית�אלקטרו

); 1975( 175' ז ע"פד, כה� יעקב � סבא כפר עיריית 3�85/לה) ארצי( ע"דב); 1977(

 מ"בע ולבני� להנדסה חברה חכשורי פרידמ� � אילינדז מטי� 137/08) ארצי( ע"ע

)22.8.10 .(( 

  

 להוכיח ההוכחה נטל עליה) � המערערי) כי שוכנענו לא, לעיל שפורטו מהטעמי)

 ושכנעו, ההסתברויות מאז� לפי האמור בנטל עמדו � פיטורי) לפיצויי דרישת) את

. אחר מועד בכל או, 12.1.14 מיו) הפגישה במהל� אבלס מר ידי על פוטרו אכ� כי

 וברור משמעי חד מסר או אקט יצרו אבלס מר של דבריו או התנהגותו כי הוכח לא

 באותה המערערי) ע) העבודה יחסי את לסיי) המשיבה של רצונה על המלמדי)

  . עת

  

, התפטרו המערערי) כי להוכיח בנטל עמדה שהמשיבה שוכנענו לא ג), זאת ע) .41

 שפורטו השאלה סימני נוכח זאת. מוקדמת הודעה חל+ לקיזוז מה) דרישתה לצור�

 האבות בית של הנוספות העובדות המשיבה ידי על הובאו משלא; למכתב בנוגע לעיל

 ללמד עשויות הנסיבות וכאשר; 12.1.14 ביו) המערערי) ע) הפגישה במהל� שנכחו

 לפעול רק אלא במשיבה עבודת) את לסיי) עת אותה ביקשו לא המערערי) כי

 . המקלט מבקשי של מחאת) במסגרת

  

 פוטרו המערערי) א) הראיות חומר סמ� על בבירור לקבוע נית� משלא; זאת לאור

, ידה על המבוקש הקיזוז הצדקת את להוכיח המשיבה על הנטל וכאשר; התפטרו או

 כפי מוקדמת הודעה בחל+ המערערי) חיוב את מבטלי) אנו � בו עמדה לא והיא

 .  האזורי הדי� בית ידי על שנפסק
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 לפסוק יש � פוטרו לא א) ג) ולפיה, המערערי) של החלופית בטענת) לדו� נותר .42

 פיצויי) לרכיב בגינ) לבצע המשיבה הייתה שאמורה ההפקדות שווי את לזכות)

 היחידה ההגנה טענת). ההרחבה צו: להל�( חובה לפנסיה הכללי ההרחבה צו מכוח

 ולפיו, ההרחבה לצו 8 סעי+ על מתבססת זו לטענה בקשר המשיבה שהעלתה

 להחזרה ניתנות לא... הפיטורי3 פיצויי רכיב בעבור המעביד ותשלומי ההפקדות"

 או לו שקמה לפני הגמל מקופת כספי3 מש6 העובד שבו במקרה למעט, למעביד

 מכוח די� בפסק פיטורי3 לפיצויי העובד זכות נשללה א3 ולמעט... זכאות לשאיריו

 ". פיטורי3 פיצויי לחוק 17 � ו 16 סעיפי3

  

 את לשלול יש כי להוכיח בנטל עמדה המשיבה כי שוכנענו לא, המקרה בנסיבות

 הסתפקה המשיבה. חמורה משמעת הפרת נוכח פיטורי) לפיצויי המערערי) זכאות

 המדויקי) היעדרותו ימי את מערער כל לגבי פירטה ולא לכ� בקשר כוללנית בטענה

 חות"לדו והפנה הנגדית בחקירתו כ� על נשאל אבלס מר( נעדר משמרות ומכמה

 להיעדרות הסכי) הדר� בתחילת כי אישר א+ אבלס מר). לא ותו הנוכחות

 מתי ציי� ולא, המקלט מבקשי בהפגנת השתתפות לצור� מעבודת) המערערי)

 כי) 12.1.14 ביו) רק למערערי) שנמסר, המכתב במסגרת מלבד( הבהיר דר� ובאיזו

 כהפרת תיחשב לכ� מעבר היעדרות כל וכי יחידה להפגנה מתייחסת הסכמתו

 לצור� הא) � נעדרו מדוע הנגדית בחקירת) נשאלו לא א+ המערערי). משמעת

 בפנינו הוצגו לא וממילא �" שביתה" כמעי� או קונקרטית מחאה בפעולת השתתפות

 המצדיקה חמורה משמעת הפרת בוצעה אכ� א) לקבוע המאפשרות הנסיבות מלוא

 שללה אשר אזורית לפסיקה והשוו( הפיטורי) פיצויי של חלקית או מוחלטת שלילה

 ברהנה 37767�03�14) א"ת אזורי( ש"סע: דומות בנסיבות הפיטורי) מפיצויי 50%

  )). 21.6.16( מ"בע. א.א פרויקטי3 טופ � באהאטה הלה

  

, בו עמדה לא והיא המשיבה על היה מוטל זה בהקשר שהנטל בכ� בהתחשב .43

 שהיו ככל הפיצויי) לרכיב המשיבה הפקדות בגובה לפיצוי זכאי) המערערי)

 ע"ע( ההרחבה לצו) ד(6 בסעי+ הקבועי) לשיעורי) בהתא) וזאת, במועד� נעשות

 הסכומי) חישוב)). 29.3.17( מ"בע שיווק אליאסי � ריעני עוזי 47715�09�14) ארצי(

 המשלי) הדי� פסק במסגרת האזורי הדי� בית ידי על נעשה כבר הרלוונטיי)

, הגמל לרכיב המערערי) בגי� לבצע המשיבה הייתה שאמורה להפקדות בהתייחס
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 רכיב לצור� ג) ידינו על יאומ� הוא � זה לחישוב בקשר כלשהי טענה ובהעדר

 . הפיצויי)

  

; / 4,273 � 1 למערער: כדלקמ� הסכומי) את למערערי) לפיכ� לשל) המשיבה על

 1,403 � 5 למערער; / 958 � 4 למערער; / 4,242 � 3 למערער; / 6,248 � 2 למערער

 � 9 למערער; / 4,014 � 8 למערער; / 4,262 � 7 למערער; / 2,247 � 6 למערער; /

 יישאו אלה סכומי). / 3,398 � 11 ולמערער; / 4,041 � 10 למערער; / 2,632

 לתשלו) ועד) המשלי) הדי� לפסק בדומה( 1.2.14 מיו) כדי� וריבית הצמדה הפרשי

 . בפועל

  

  נוספות שעות לגמול המערערי) זכאות

 על שהוגשו הנוכחות חות"דו כי היא זה רכיב לגבי המערערי) של המרכזית טענת) .44

 תו� המשיבה ידי על שזויפו ומכא� עבודת) היק+ את משקפי) אינ) המשיבה ידי

, בה� שיש ראיות מגוו� המערערי) הגישו לכ� בתמיכה. הזיו+ מעשה הסוואת

 .  הנוכחות דיווחי את לסתור כדי, לדעת)

  

 ידי על נעשית החתמתו אשר, ביומטרי נוכחות בשעו� מדובר בענייננו כי נזכיר .45

 בית של דינו פסק כי נציי� הטענות של לגופ� נתייחס בטר). אצבע טביעת סריקת

 הסתדרות 7541�04�14) ארצי( ק"בעס הדי� פסק שנית� קוד) נית� האזורי הדי�

 לטענות נידרש לא כ� על). 15.3.17( קלנסווה עיריית � החדשה הכללית העובדי3

; לאוטונומיה ובזכות לפרטיות בזכות הפגיעה; ביומטרי בשעו� השימוש עצ) בדבר

. בסטנדרטי) ועמידתו השעו� תקינות או; אצבע טביעת למת� ההסכמה סוגיית

 . הועלו לא ג) ממילא אלה טענות

  

 � א"התשי, ומנוחה עבודה שעות לחוק) 1א( 25 סעי+ מכוח טענות הועלו לא כ� כמו .46

 על עונה העבודה שעות רישו) נוהל שבה הדר� כי היא המוצא הנחת ולפיכ�, 1951

, היתר בי�, שלפיו ומנוחה עבודה שעות חוק פי על" עבודה שעות פנקס" של ההגדרה

 . אלקטרוניי) או דיגיטליי), מכניי) באמצעי) רישו) נדרש
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 לתשלו3 עובד של בתובענה, "1958 � ח"התשי, השכר הגנת לחוק) א(ב26 סעי+ פי על .47

 שבה, השבועית במנוחה עבודה גמול או נוספות שעות גמול לרבות, עבודה שכר

 על ההוכחה חובת תהא, השכר נתבע שבעד� העבודה שעות במחלוקת שנויות

 השנויות העבודה שעות במש6 העבודה לרשות עמד לא העובד כי המעסיק

 ככל, עבודה שעות פנקס מתו6 נוכחות רישומי הציג לא המעסיק א3, במחלוקת

 לכל ביחס ביומטריי) נוכחות חות"דו הציגה שהמשיבה משעה". לנהלו חייב שהוא

 כי או מזויפי) הללו חות"הדו כי ההוכחה נטל, ההעסקה תקופת ולכל המערערי)

 .   זה בהקשר טענותיה) את נבח� להל�. המערערי) על מוטל, אמו� בה) לית� אי�

  

 באמצעות ההתערבות הסוואת כדי תו� זויפו חות"הדו כי וטועני) שבי) המערערי) .48

 שציי� וכפי, זאת ע). ידנית נער� ח"הדו כאשר המופיע") סולמית# (" הסימ� מחיקת

 בחינת .הטכנית ברמה הדבר אפשרי וכיצד הא) הוכח לא, האזורי הדי� בית

 הא) להיווכח דר� כל אי� א�" סולמית" הסימ� מופיע בחלק) כי מעלה חות"הדו

 כי טועני) המערערי). ידנית התערבות נערכה, הסימ� מופיע לא שבו ביו) ג)

 הנוכחות חות"דו פי שעל בזמ� אחרי) במקומות נוכחות) לעניי� שהציגו הראיות

 ? האמנ). זויפו חות"הדו כי ומלמדות עצמ� בעד מדברות � האבות בבית עבדו

  

 הפני) במשרד הנוכחות שאישור סבורי) המערערי) � הציבור עובד תעודת  .א

, המדווחות העבודה לשעות חופ+ שהוא ככל, השהייה אשרת חידוש לצור�

 זה מסוג סתירה כי נבהיר כ� על. מזויפי) חות"שהדו לכ� ניצחת הוכחה מהווה

 ג) להוביל יכולה והיא זויפו הנוכחות חות"דו כי למסקנה בהכרח מובילה אינה

 המערערי) ולפיה, האזורי הדי� בית הגיע אכ� שאליה, אחרת אפשרית למסקנה

 . העבודה זמ� חשבו� על סידוריה) את וביצעו נוכחות החתימו

  

 קיימת עצמ) המערערי) של העבודה שעות רישומי לפי שג) בכ� בהתחשב

 האוכלוסי� ברשות ההתייצבות זמני לבי� עבודת) זמני בי� מסוימת חפיפה

 בהזדמנות לפחות כי הנגדית בחקירתו 1 המערער בהודאת בהתחשב; וההגירה

 שלא בכ� ובהתחשב; העבודה שעות כדי תו� האוכלוסי� לרשות יצא אחת

 בלא ביומטריי) נוכחות חות"בדו בדיעבד שינוי לבצע הטכנית האפשרות הוכחה

 של העובדתית בקביעתו להתערב הצדקה שיש שוכנענו לא � לעי� נראה סימו�

 אמצעית�הבלתי התרשמותו בסיס על שניתנה, זו בנקודה האזורי הדי� בית
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 חות"דו כי לקביעה מובילה אינה הציבור עובד תעודת ולפיה, מהעדויות

 שהמערערי) פוזיטיבית  לקבוע נית� לא ג) לטעמנו זאת ע). מזויפי) הנוכחות

 בפניו עמדה לא וממילא, האזורי הדי� בית שסבר כפי, המשיבה את" רימו" אכ�

 . לכ� בקשר פלוגתא

  
  

 רישומי) הוגשו הדי� בית לתיק � המערערי3 שערכו הידניי3 הרישומי3  .ב

 מתקופת לחלק המתייחסי), בלבד 3 והמערער 1 המערער מטע) ידניי)

 מועדי) לאיזה ברור ולא קריא אינו הרישומי) של המכריע רוב). העסקת)

 עומדי) עצמ) המערערי) רישומי, לעיל וכאמור מכ� יותר. מתייחסי) ה)

 של רישומיו פי על למשל כ�. הציבור עובד בתעודת העולי) לנתוני) בסתירה

 על כאשר, וערב בוקר משמרות 19.1.12 וכ� 1.9.11 בימי) עבד הוא 1 המערער

 . אלה בימי) בלשכה היה הוא הציבור עובד תעודת פי

 30' עמ( והשיב הנגדית בחקירתו 3 המערער נשאל דומה לסתירה ביחס

  ):לפרוטוקול

 מתי אז. וערב בוקר שעבדת אומר אתה. הפני3 במשרד היית �10.5.12ב  .ש
  ?הפני3 במשרד היית

  ).המקורי בפנקס מעלעל העד. (אסתכל אני. זוכר לא אני  .ת
 עד 15:30 �ומ 14:00 עד �06:00מ עבדת אתה כותב שאתה מה לפי  .ש

22:00?  
  .שנה פה אי�. חודש לי אי�. לדעת אפשר אי האלה חות"הדו פי על  .ת
  ?�10.5.12ב תסתכל  .ש
  ).בפנקס ארוכות מעלעל העד(  .ת
  ?זה חודש איזה. קוד3 ל6 שהצגתי מה את ל6 מציג  .ש
  .שנה ואי� חודש אי� הזה בד+  .ת
  

 על הצהירו לא מדוע לתהייה מספק הסבר סיפקו לא א+ 3 � ו 1 המערערי)

 המסמכי) גילוי בתצהירי במפורש ציינו אלא, מלכתחילה הנוכחות רישומי

 להתערב הצדקה לפיכ� מצאנו לא. בלבד שכר תלושי שברשות) מטעמ)

 ברישומי) אמו� לית� אי� לפיה, האזורי הדי� בית של העובדתית בקביעתו

 חות"בדו האמור את לסתור כדי בה) אי� ומשכ� לתיק שהוגשו הידניי)

 . הנוכחות
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 ספורי) לחודשי) הנוגעי) צילומי) �22ב מדובר � המשמרות סידור  .ג

 תחת חלק), קטועי) מקצת), מטושטשי) מקצת), להלי� הרלוונטיי)

 שמות הכוללת טבלה של צילו) וחלק)" אחיות עבודה סידור" הכותרת

" עבודה סידור"ב מדובר הא) ברור לא. המערערי) של כול) לא, ותאריכי)

 וחלק" אחיות עבודה סידור" מחברת בפורמט כתוב ממנו חלק מדוע, כ� וא)

 לוח מהווי) מהצילומי) שחלק הנמנע מ� לא. כותרת ללא טבלה של בפורמט

 אי� הראיות פי על. סופי עבודה סידור לא א�, העובדי) של לשיבו� בקשות

 אות) ער� מי ידוע לא, המצולמי) המסמכי) משמעות את לוודא דר� כל

 היא כאמור א� המשיבה עובדת, סבטלנה זוהי כי טענו מהמערערי) חלק(

 חלק גבי על המופיע הצהוב הסימו� פירוש ומה), לעדות זומנה לא

 קטוע וחלק) למערערי) מתייחס לא מהצילומי) חלק כאמור. מהמסמכי)

 המערערי) לשיטת ג) מקרה ובכל, מתייחס הדיווח למי לדעת דר� שאי� כ�

 היה טוב). 9 � ו 6, 2 המערערי)( בלבד מה) לשלושה מתייחסת הראיה �

 מסתפק ולא קונקרטיות לסתירות הפנה ל6 המערערי) של כוח) בא עושה

 של מלאכת) את יעשה הדי� שבית בציפייה בלבד הצילומי) בהגשת

 אי�, לעיל האמור כל נוכח. אחרות או אלה סתירות ויאתר המערערי)

 . הנוכחות דיווחי אמינות את לערער כדי המצולמי) המשמרות בסידורי

  

 רק רלוונטיי) אלו חות"דו �" התיכו� נאות" מטע3 הנוכחות חות"דו  .ד

, 2012 ספטמבר�יולי, 2011 דצמבר: הבאי) החודשי) לעניי� ורק, 1 למערער

 הללו הנוכחות חות"דו. 2013 יולי�מאי, 2013 פברואר, 2012 דצמבר�נובמבר

" נט"ב נסרקו לא כי א)( 1 המערער של הראשית העדות לתצהיר צורפו

 עולה 1.6.15 מיו) המשיבה מהודעת א�, האזורי בתיק לתצהירו כנספח

" התיכו� נאות"ב הקשר אשת של מזהי) פרטי) מחיקת תו�) שהוגשו

 . ותפקידה

  
 דיו� במהל� רק, זאת לעומת, הוגשו" התיכו� נאות" מטע) השכר תלושי

 המשיבה של כוחה בא. 1 המערער חקירת הסתיימה שכבר ולאחר ההוכחות

  ):9.7.15 מיו) החלטה( כדלקמ� החליט הדי� ובית, לצירופ) התנגד
  

  . הדי� בית לתיק מתקבלי3 השכר תלושי"
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 עדותו בתצהיר להגיש3 שלא בחר התובע כי לעובדה לב בשי3, זאת ע3
 איש הובא לא כי לעובדה לב ובשי3, הנגדית בחקירתו ולא הראשית

, הנוכחות דוחות לרבות אלו מסמכי3 לאמת מנת על התיכו� נאות מטע3
  ."די� בפסק לכ6 יתייחס הדי� בית

  

 שכ�", התיכו� נאות" מטע) הנוכחות חות"דו את ער� מי ידוע שלא מאחר

, ביומטרי בדיווח מדובר הא) הובהר ולא, עדות נשמעה ולא תצהיר נית� לא

 אכ� הדברי) פני שעל והג), העובדי) של ידני דיווח או, כרטיס באמצעות

 המשיבה( המקומות בשני המדווחות העבודה שעות בי� חפיפה קיימת

 להתערבות מספקת הצדקה קיימת כי מצאנו לא �") התיכו� נאות"ו

 הנוכחות חות"שדו הוכח לא לפיה האזורי הדי� בית של העובדתית בקביעתו

 .   זויפו המשיבה של

  

 המעידי) רפואיי) במסמכי) מדובר � 8 מערער שהגיש הרפואיי) המסמכי)  .ה

 ליו) עד אשפוזה ועל 9.4.13 ביו) ABERTLA SENEIT' לגב זכר ב� לידת על

 זהות על הצהרה טופס" צור+ אלה לצד. 7.4.14 ביו) ביקור על וכ� 14.4.13

 אי�, זאת ע). 8 המערער של בנו הוא הנולד הר� שלפיו" לידה ואר� ילדי)

 ושהיה, למסמכי) הרלוונטי במקו) שהה 8 שהמערער להעיד כדי אלה בכל

 טופס הוא לסייע היה שיכול היחיד המסמ�. בעבודה הוא כי שדווח בזמ� זה

 על. הביקור שעת את כולל לא הוא א� 3.9.13 מיו)" אחות לטיפול הפניה"

 השעה עד בבוקר 5:32 השעות בי� זה ביו) המערער עבד הנוכחות ח"דו פי

 המערער שציר+ נוס+ מסמ�. דבר מוכיח אינו המסמ� שלמעשה כ� 14:00

 בהמלצה מדובר ואול) 12.5.13 מיו)" חלב טיפת"ב ביקור על" אישור" הוא

 ציו� וללא, כלשהו ביקור על באישור ולא לתינוקות D ויטמי� תכשיר לרכישת

 להוכיח כדי אי� זה במסמ� ג) ולכ�) אחר אד) כל או( 8 המערער של שמו

 לפיה) � זה בהקשר הנגדית בחקירתו 8 המערער של שדבריו נציי�. דבר

 חסר דיווח עקב עבודה כשעות דווחו בחופשה שהה כי הצהיר בה) הימי)

 . בגרסתו תומכת לא � הקוד) בחודש

  

 שאי� מסקנה לכלל הגענו, לעיל כמפורט הראייתית לתשתית דעתנו שנתנו לאחר .49

 שהוגשו הנוכחות שדיווחי ללמד כדי � בהצטברות� לא וא+ � לתיק שהוגשו בראיות

" אצבע החתמת" דר� על שנעשו, והיציאה הכניסה שעות לעניי� המשיבה ידי על
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 בית של אמצעית�הבלתי התרשמותו מצטרפת לכ�. אמיני) אינ), ביומטרי בשעו�

 בית של קביעתו את מאשרי) אנו, משכ�. זה בנושא בפניו שנשמעו מהעדויות הדי�

 .מזויפי) המשיבה של הנוכחות חות"דו כי הוכח לא לפיה האזורי הדי�

  

, חות"הדו של לזיופ) נגעה האזורי הדי� בבית המערערי) של העיקרית טענת)

 הצדדי) שני של שההנחה � השכר בתלושי השעות רישו) כי טענו מכ� יוצא וכפועל

 שעות את משק+ ואינו כוזב � הנוכחות חות"בדו הרישו) את תוא) הוא כי הייתה

, הנוכחות חות"דו זיו+ בדבר המערערי) טענת כאמור משנדחתה. בפועל עבודת)

 הנקובי) מאלו גדולי) שעות בהיקפי בפועל עבדו כי להוכיח בנטל עמדו ומשלא

 שעות גמול להפרשי דרישת) נדחית ממילא, השכר ובתלושי הנוכחות חות"בדו

  .  כ� על המתבססת השבועית במנוחה עבודה וגמול נוספות

 

 של השעות דיווחי את נקבל א) ג) שלפיה, המערערי) של החלופית לטענת) אשר .50

 ושעות נוספות בשעות עבודה בגי� נכבדי) סכומי) לה) חייבת היא נותרה המשיבה

 כי לפנינו בדיו� המערערי) של כוח) בא לטענת בניגוד כי יוער זה בהקשר � המנוחה

 יכולנו לא ולכ� התצהירי3 הגשת לאחר רק לתובעי3 הגיעו הנוכחות חות"דו"

 כי מעלה האזורי הדי� בית בתיק עיו�), לפרוטוקול 3' עמ" (קוד3 זה את לטעו�

 מבקשתו כעולה( 28.1.15 ביו) כבר המאוחר לכל ברשותו היו הנוכחות חות"דו

 בהתחשב. המערערי) מטע) הראשית העדות תצהירי הגשת טר), היינו) זה ממועד

  הראשית העדות תצהירי במסגרת החלופית הטענה הועלתה לא מדוע מוב� לא, בכ�

 רק לראשונה הועלתה אלא, בהתא) התביעה כתב לתיקו� בקשה הגשת תו�

 לבקשה הודות, הותרה שהגשתו עמודי) 320 ב� תחשיב צירו+ תו�( בסיכומי)

 טכנית כבקשה ביקש במסגרתה, 29.12.15 ביו) המערערי) כ"ב שהגיש מעורפלת

 עמודי במסגרת יכללו שהללו מבלי בתיק לסיכומי3 כנספחי3 טבלאות להגיש"

  "). הסיכומי3

  

 נמנעה א� בסיכומיה לתחשיב להגיב הייתה יכולה המשיבה כי טועני) המערערי)

 בהרחבת מדובר אי� כי ה) טועני) עוד. הערעור הלי� במסגרת לרבות, כ� מלעשות

 המשיבה מטע) הנוכחות חות"דו על המתבססת בטענה אלא העובדתית היריעה

 ההלי� כל לאור� המערערי) שטענת, אלא. חזית בהרחבת מדובר אי� ולכ�, עצמה
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 השכר תלושי כי � ויחידה אחת הייתה השכר הפרשי של בהיבט האזורי הדי� בבית

 קיבלו לא ולכ�, בפועל עבדו אותו מזה נמו� שעות במספר פיקטיבי באופ� נוקבי)

 לא א� בתלושי) לכאורה המנויות נוספות סוציאליות וזכויות נוספות שעות גמול

 ההליכי) במסגרת( המערערי) שקיבלו לאחר ג). למעשה הלכה לה) שולמו

 של המוצא נקודת לפי ג)( לכאורה התומכי), הנוכחות חות"דו את) המקדמיי)

, המקורי טיעונ) את שינו לא, השכר בתלושי השעות ברישו)) עצמ) המערערי)

, חות"ובדו בתלושי) הנקוב מזה גדול שעות מספר בפועל עבדו כי לטעו� והמשיכו

 הדגישו בכדי לא. לתלושי) מלאכותי באופ� להתאימ) מנת על זויפו חות"הדו וכי

 כי) וההגירה האוכלוסי� לרשות צו למת�( 28.1.15 מיו) בבקשת) המערערי)

 בתיק המרכזית השאלה הינה הנוכחות חות"ודו השכר תלושי מהימנות שאלת"

 של תביעת3 רוב מהימני3 הנוכחות חות"ודו השכר תלושי כי שימצא וככל, זה

  ". ...תדחה המבקשי3

  

 ולכל, התביעה כתב את לתק� חות"הדו קבלת לאחר לבקש היו יכולי) המערערי) .51

 בהתחשב ג) לה) המגיע כל את קיבלו שלא מטעמ) העדות בתצהירי לטעו� הפחות

 � בסיכומיה) לראשונה אלא כ� עשו לא א�, חות"בדו הנקוב העבודה שעות במספר

 את להוציא וביקשה, מטעמה בסיכומי) לכ� להתנגד מיהרה המשיבה כאשר

 לפער הסיבות מה� הסבירו לא א+ המערערי). מהתיק החדשי) התחשיבי)

 שקיבלו בכ� בהתחשב) / מיליו� כרבע של כולל בס�( יד) על הנטע� המשמעותי

 שכונו( מנוחה בימי עבודה גמול וכ� נוספות שעות גמול השכר בתלושי בפועל

" גלובלי שבת" ולעיתי)" 4 תערי+. ש" ועד" 2 תערי+. ש", "1 תערי+. ש" בתלושי)

 אריתמטי מסיכו) נובע הנטע� הפער א) לדעת נית� שלא כ�), 200% של שיעור עד

 הגנתה בכתב המשיבה לטענת כאשר( הפסקות מהפחתת; העבודה שעות של שגוי

 הזכאות של שונה משפטית מפרשנות); ארוכות אוכל הפסקות למערערי) ניתנו

 שעה היותה נוכח 200% � ב מזכה שבת שעת כל כי המערערי) טענת � וכדוגמא(

 . ב"וכיו); השבועית ברמה נוספת

  

 ראייתית תשתית אי� א+, לסיכומי) עד זה בהקשר המערערי) מצד טענה בהעדר

 מפני להתגונ� למשיבה התאפשר ולא, לעומקה הטענה את לבחו� המאפשרת מספקת

 אחרת משפטית במסקנה א� מדובר אי�. והמשפטית העובדתית ברמה הטענה

 אלא)), 15.4.07( שוור?' נ קרויזר 1184/04 א"ע: והשוו( העובדות ממסכת העולה
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 מחדש ההלי6 פתיחת את למעשה יחייב שבירורה לחלוטי� שונה מחלוקת בחזית

 .  התבררו שטר) חדשות סוגיות במגוו� ראיות ושמיעת

 שצוינו השוני) השעות לתעריפי המשיבה מצד הסברי) הובאו לא, ולמשל, כ�

 הועסקו בה) ובימי) בכלל( ההפסקות שאלת לובנה לא וא+, השכר בתלושי

 השעות היק+ את לקבוע מנת על שנדרשת �) בפרט כפולות במשמרות המערערי)

 שעות כול� היו אכ� השבת שעות א) לבדוק מנת על וג), היומית ברמה הנוספות

   .כנטע� השבועית ברמה נוספות
 

, מפניה להתגונ� למשיבה התאפשר שלא חדשה במחלוקת שמדובר בכ� בהתחשב .52

 כאשר, בה דיו� לצור� הדרושה הראייתית התשתית כל את לשטוח לא וא+

 עד החלופית טענת) את להעלות שלא לבחירת) מספק הסבר סיפקו לא המערערי)

 שוכנענו � תצהיריה) הגשת טר) עוד בידיה) היו הנוכחות חות"שדו הג) לסיכומי)

 מבחינת" כי הוסבר בספרות. לאפשרה שאי� אסורה חזית בהרחבת מדובר כי

 ועל, נגדו התביעה עילת את התביעה בכתב המובאות העובדות משקפות הנתבע

 מה� לסטות לתובע נאפשר שא3 מכא�. ההגנה אסטרטגיית את מעצב הוא בסיס�

" ...שלו ההגנה בסדרי מקופח הנתבע יצא, הדיו� במהל6 התביעה עילת את ולשנות

�רוז�' פרופ המלומד של לשיטתו)). 2015( 415, האזרחי ההלי6, צבי�רוז� יששכר(

 התביעה כתב את הקורא סביר נתבע הא) עצמו את לשאול המשפט בית על, צבי

 התשובה א). יותר מאוחר התובע שהעלה הטענות את מראש לצפות היה וצרי� יכול

 בשינוי שמדובר הרי � שלילית התשובה וא), החזית שונתה שלא הרי, בחיוב היא

 החדשות הטענות על להסתמ� לתובע לאפשר אי� כ� על מחה שהנתבע וככל, חזית

' פרופ)). 14.7.11( לישראל לאומי בנק' נ ליפ? 1653/08 א"ע את לכ� בקשר ראו כ�(

 שהעלה החדשות הטענות את לפרש נית� שבדיעבד העובדה" כי הוסי+ צבי�רוז�

 בכתב שנטענה ועמומה כוללנית, מופשטת טענה במסגרת ככלולות התובע

 ייתכ� כי הדגיש עוד). 417' בעמ, ש)" (התוצאה על להשפיע צריכה אינה, התביעה

 ובהתא), משפטיות טענות על ג) חזית שינוי על האוסר הכלל את להחיל וראוי

 א6, עובדתיות טענות כלפי בעיקר מופנה חזית שינוי של הכלל" כי בפסיקה הובהר

 א"ע..." (הטיעו� חזית של מהותי שינוי בה� שיש משפטיות טענות כלפי ג3

 )). 2004( 105) 3(נח ד"פ, מ"בע ישראל סונול' נ מ"בע ג"ר שירות תחנת 9803/01
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 ולצור� בכלל, הפרוצדוראליי) בהיבטי) להקל נוטה לעבודה הדי� בית, כידוע

 לעיל האמור את לפיכ� להתאי) ויש, בפרט סוציאליות זכויות של מימוש� הבטחת

 אלא. ובמלוא� לגופ� תביעות לבירור עדיפות המקנה הדי� בית של הכללית למדיניות

 מכתב להסיק היה נית� זה במקרה כי סבורי) איננו, מקלה מוצא מנקודת שג)

 וגמול נוספות שעות גמול( שכר להפרשי כלשהי טענה למערערי) שיש התביעה

, השכר בתלושי המצוי� השעות היק+ בסיס על ג)) השבועית במנוחה עבודה

 עד דר� בכל, בעקיפי� או במישרי�, לכ� בקשר טיעונ) את הרחיבו לא והמערערי)

 ולא, זו טענה מפני בפועל התגוננה לא אכ� המשיבה, בהתא). הסיכומי) שלב

 לדחות יש העניי� בנסיבות כי שוכנענו, משכ�. ההלי� אור� לכל כלל אליה התייחסה

  .  חזית הרחבת היותה נוכח אלא, לגופה שלא החלופית הטענה את

53. Cשל דינו פסק בתוצאת להתערב הצדקה מצאנו לא, לעיל האמור כל נוכח � דבר סו 

 :נושאי) לשני בהתייחס למעט וזאת האזורי הדי� בית

  של בס� מוקדמת הודעה בחל+ המערערי) של חיוב) את מבטלי) אנו  .א

 שסכו) כיוו�. אחד לכל) 1.2.14 מיו) הצמדה והפרשי ריבית בצירו+( / 4,300

 מהמקרי) ובחלק, המערערי) לזכות שנפסקו הסוציאליות מהזכויות קוזז זה

 הזכויות הפרשי את למערערי) לשל) המשיבה על, הזכויות שווי על הקיזוז עלה

 בביטול האזורי הדי� בית של הדי� לפסק 78 בסעי+ המפורטות הסוציאליות

 . מהיו) יו) 30 תו� וזאת, הקיזוז

 היו שאמורות ההפקדות לשווי המערערי) של החלופית טענת) את מקבלי) אנו  .ב

 תו� לה) לשל) המשיבה על ובהתא), הפיטורי) פיצויי ברכיב בגינ) להתבצע

 :כדלקמ� הסכומי) את יו) 30

 � 4 למערער; / 4,242 � 3 למערער; / 6,248 � 2 למערער; / 4,273 � 1 למערער

; / 4,262 � 7 למערער; / 2,247 � 6 למערער; / 1,403 � 5 למערער; / 958

 ולמערער; / 4,041 � 10 למערער; / 2,632 � 9 למערער; / 4,014 � 8 למערער

 ועד 1.2.14 מיו) כדי� וריבית הצמדה רשיהפ יישאו אלה סכומי). / 3,398 � 11

  . בפועל לתשלו)
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 .בערעור להוצאות צו אי�, בלבד בחלקו התקבל ומשהערעור בתוצאה בהתחשב .54

  

  .וישלח אליה3 , בהעדר הצדדי3)2018אוגוסט  24( י"ג אלול תשע"חנית� היו3, 
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