המדינה תפצה ב 85-אלף שקל עובד במעון
דה״מ על העסקה פוגענית מצד שדה נתניהו
שרון פולבר

בית הדין האזורי לעבודה
בירושלים קבע אתמול בי המ
דינה תפצה ב 85-אלף שקלים
את עובד מעון ראש הממשלה
לשעבר ,גיא אליהו ,על העס
קה פוגענית מצד רעיית ראש

הממשלה ,שרה נתניהו .זאת,
לאחר שבפברואר האחרון קיבל
בית הדין את תביעתו של עובד
אחר במעון ,מני נפתלי ,שטען
אף הוא להעסקה פוגענית .עורך
דינה של נתניהו טען בתגובה בי
נשיאת בית הדין ,השופטת די-
תה פרוז׳ינין ,ניהלה את ההליך

באופן מוטה וחד-צדדי ,והצהיר
שיערער על ההחלטה.
בפסק הדין בתבה פרוז׳ינין:
"יש לקבל במלואה את טענת
התובע בי היה חשוף להעסקה פו
גענית שבאה לידי ביטוי בנזיפות,
צעקות ,השפלות ודרישות מוגז
מות ואף בלתי סבירות ,בי שררה

במעון אווירה של פחד ובי נדרש
לעבוד שעות רבות מאוד ,שאינן
מתיישבות עם הוראות חוק שעות
עבודה ומנוחה" .השופטת ציינה
עוד ש״מחומר הראיות הובהר בי
הרמת קול)של שרה נתניהו( על
העובדים היתה דבר שבשגרה".
המשך בעמוד 6

המדינה חויבה לפצות עובד נוסף במעון
דה״מ על העסקה פוגענית מצד שדה נתניהו
ביה״ד האזורי לעבודה קבע כי גיא אליהו סבל
מ״צעקות ,השפלות וררישות בלתי סבירות"
והייב את משרד רה״מ לשלם לו  85אלף
שקלים .נתניהו" :השופטת מוטה והד־צדדית"
המשך מעמוד 1

בהתייחסה לתקרית שבה לדב
רי אליהו נדרש לשוב למעון בש
עת לילה מאוחרת ,ביוון שעזב
אותו באישור ראש הממשלה אך
לא באישור רעייתו ,הוסיפה השו
פטת פרוז׳ינין" :מדובר בדרישות
בלתי סבירות ומשפילות ,שאינן
מתחשבות בזכותו של העובד הן
ליחס של כבוד והן לזכותו לעבוד
בשעות סבירות".
השופטת קיבלה גם את עדו
תה של המבשלת לשעבר במעון,
אתי חיים ,שתיארה תנאי עבודה
קשים ,התפרצות זעם של רעיית
ראש הממשלה ותקרית שבה
התעלפה "בעקבות דרישותיה של
גברת נתניהו" וזו סירבה לאפשר
הזמנת אמבולנס בעבורה .המדי
נה טענה כי אין להתחשב בעדו
תה של חיים ,אך השופטת קיבלה
אותה וציינה כי "היתה משכנעת
ואמינה ביותר וניכרו בה היטב
אותות האמת".
פרוז׳ינין קבעה כי המדינה
תפצה את אליהו בתוך  30יום
ב־ 65אלף שקלים על עוגמת נפש
וב 12.5-אלף שקלים על הפרת
הוראות חוק שעות עבודה ומנו
חה ,וכן תשלם לו הוצאות משפט
בסך  7,500שקלים .חברת הת
חזוקה "קלינור" ,שהעסיקה את
אליהו ,נדרשה לפצותו ב47.5-
אלף שקלים.
במסיבת עיתונאים שכינס
אמש בעקבות ההחלטה הצהיר
אליהו" :כל מי שדרך במעון
ראש הממשלה יודע שכל מלה
שאמרתי היא אמת לאמיתה .מי
שלא היה שם לא יכול להבין

מה הולך שם ,אי אפשר אפילו
לדמיין את זה" .אליהו ביטל את
הטענות שהשמיעו מקורבים
לבני הזוג נתניהו" :היועצים
והחברים של המשפחה יכולים
להגיד עד מחר שלא היו דברים
מעולם" ,אמר" .אני שומע שהיא
)שרה( מכחישה הכל וטוענת
שזו רדיפה ,אלה שטויות .אם
יש רדיפה ,היא מצדה".
עו״ד נאוה פינצ׳וק אלכסנדר,
המייצגת את אליהו ונפתלי,
אמרה בתגובה לפסק הדין כי
"שוב הוכח שהתעמרות בעוב
דים והעסקה פוגענית הן עניין
שיטתי בבית ראש הממשלה",
ושיבחה את בית הדין על
ש״הוכיח שהוא לא נכנע לכל

/צורכת דינו טל אליהו:
ייצגתי אינספור /צוברים,
אבל מ/צולם לא נתקלתי
בנז/צסיק םרוט/צ כל כך
הניסיונות להלך עליו אימים".
עו״ד נעמי לנדאו ,המייצגת אף
היא את שני התובעים ,הצהירה
כי הם "עמדו בגבורה נגד כוחות
רשע חזקים ששמו להם למטרה
לחסלם" ,והוסיפה" :ייצגתי
אינספור עובדים ,ומעולם לא
נתקלתי במעסיק מרושע כל
כך".
עו״ד יוסי כהן ,בא כוחה
של משפחת נתניהו ,האשים:
"היחס הפוגעני האמיתי הוא
של השופטת פרוז׳ינין ,שכצפוי
התעלמה שוב באופן בוטה ומו
טה מעדותה של הגברת נתניהו.

אליהו)במרב!( לצד מני נפתלי בבית הדין לעבודה בירושלים ,בא1קט1בר

המשפט נוהל באופן חד-צדדי
ולא התאפשר לגברת נתניהו
להביא עדים שיפריכו את טע
נותיו השקריות והמרושעות של
גיא אליהו .בכוונתנו לערער על
פסק דין שגוי ומוטה זה" .נת-
ניהו דרשה לפסול את פרוז׳ינין
מלדון בתיק ,כיוון שעמדה גם
בראש ההרכב שדן בתביעת
נפתלי ,אך השופטת דחתה את
הבקשה וכך גם בית הדין הארצי
לעבודה .בתחילת השבוע דחה
בית הדין הארצי על הסף את
ערעורה של נתניהו על פסק
הדין בתביעת נפתלי ,שחייב
את המדינה לפצותו ב 170-אלף
שקלים ,בנימוק שאין לה זכות
לערער כיוון שלא נתבעה בתיק.
גם בתיק אליהו רעיית ראש
הממשלה אינה נתבעת.
שרנןפולבר
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