נתניהו;ביהמ״ש קבע כיהעסקתו היתה
מני
פוגענית
נפתלי זכהבתביעה נגדמעון
קיבלה

פולבר

שרון

אתטענותיו שלנפתלי וק־
$TS1$וקבעה$TS1$

$DN2$וקבעה $DN2$בי הוא היה נתוןל״תנאי הע־
$TS1$העסקה$TS1$
בעה

במעון .״מה
את

שיצא זה מה שעניין

המשטרה ואת ביתהדין״ ,אמר.

$DN2$העסקה$DN2$פוגעניים״ שכללו
סקה
בית הדין האזורילעבודה בי־
$TS1$בירושלים$TS1$
לים $DN2$קיבל אתמול את תבי־
$TS1$תביעתו$TS1$
רושלים
$DN2$המצטיירת $DN2$בפסק הדין רחוקה מן המ־
$TS1$המציאות$TS1$
טיירת
$DN2$והתפרצויות $DN2$זעם״ מצד רעיית ראש
פרצויות
ראש
 $DN2$של אב הבית במעון
עתו
$DN2$המציאות $DN2$במעון ראש הממשלה״.
ציאות
הממשלה ,שרה נתניהו.
נפת־
$TS1$נפתלי$TS1$,
הממשלה לשעבר ,מני
ציינה
השופטת פרוז׳ינין
 $DN2וחייב את המדינה לשלם לו
לי,
אמש כינס נפתלי מסיבת עי־
$TS1$עיתונאים$TS1$
$DN2$עיתונאים $DN2$שבה אמר בי לא חשף את
תונאים
פיצויים בסך  170אלף שקלים.
בפסק הדין כי נתניהו טענה
ש״יחםי העבודה שלה עם הצוות
כל מה
נשיאת בית הדין דיתהפרוז׳ינין
שהתרחש בעת עבודתו
״דרישות

מטעם

משפחת נתניהו נמסר בת־
$TS1$בתגובה$TS1$

שהוצגלפנינו״.
ש״בחינת

מנומס
״לא זו

$DN2$בגדר$DN2$
דר
הראיות מעלה

העסקה פוגענית ,ובהם דרי־
$TS1$דרישות$TS1$

פרוז׳ינין

דה
$DN2$דרישות $DN2$מוגזמות ובכלל זה החלפת
שות
תמונה עגומה ביותרלגבי המת־
$TS1$המתרחש$TS1$
$DN2$עבודה $DN2$ייחודית אינו מצדיק העס־
$TS1$העסקה$TS1$

רחש
$DN2$בתגובה $DN2$להחלטה בי ״התמונה המצ־
$TS1$המצטיירת$TS1$
גובה
העלבות ,השפלות והת־
$TS1$והתפרצויות$TS1$
מוגזמות,
$DN2$המתרחש $DN2$במעון

מצוינים

חומר

היא

הוסיפה

מתוארים

שהינם בג־
$TS1$בגדר$TS1$
מעשים

והעלבתם״.

הבהירה

ש״היותו של המעון סביבת עבו־
$TS1$עבודה$TS1$

ראש

הממשלה בבל

בגדים

קה
בתדירות גבוהה כדי לש־
$TS1$לשמור$TS1$
$DN2$העסקה$DN2$פוגענית,

חסרי

שבה עובדים

מור
אוניםנאלציםלעבוד
לעובדים
$DN2$לשמור $DN2$על היגיינה ,טענות
הנוגע לאופן העסקת העובדים,
סטריליים ,נזיפות חוז־
$TS1$חוזרות$TS1$
כי אינם
$TS1$לדרישות$TS1$
לדרי־
חשופים
מאוד תוך שהם
חשופים
שהם
סביבת העבודה
והשמירה
אליה ,היחס אליהם
$DN2$לדרישות $DN2$מוגזמות,להעלבות ולהתפ־
$TS1$ולהתפרצויות$TS1$
שות
$DN2$חוזרות $DN2$ונשנות בשל עניינים שו־
$TS1$שוליים$TS1$
רות
על כבודםועל זכויותיהם״.
רצויות
$DN2$שוליים( $DN2$החלפת פרחים באגרטל
ליים
$DN2$ולהתפרצויות$DN2$זעם״.
בפסק הדין נכתב כי ״הן בת־
המשך
בעמוד
$TS1$בתצהירו $TS1$וכדומה) ,השתלחויות בעובדים
$DN2$בתצהירו $DN2$שלנפתלי והן בזה של גיא
צהירו
מתייחסת באופן
והיא
לעובדים״ ,אך אליהו (עובד המעון לשעבר שה־
$TS1$שהגיש$TS1$
ומתורבת

מסקנתנו

שעות רבות

גיש
מחומר הראיות
$DN2$שהגיש $DN2$תביעה בגין תנאי העסקתו)

נתניהו:
מני
נפתלי זכהבתביעה נגדמעון

והתפרצויות״
השפלות
פוגענית,
העסקה
בית הדין
לעבודה

קבע

שהמדינה

תפצה את אב

הביתלשעבר

ב 170 -אלףשקל.
נפתלי :לא הוצאתי דברים חמורים על פגיעה

בתפקוד רה״מ

בפסק הדין נכתב כי ״הן בת־
$TS1$בתצהירו$TS1$

גוליית׳'.
הצהיר :״דוד ניצח את
שהתר־
$TS1$שהתרחש$TS1$
לדבריו לא חשף כל מה

גיא

$DN2$שהתרחש $DN2$בעת עבודתובמעון :״יש דב־
$TS1$דברים$TS1$
חש

אליהו (עובד המעון לשעבר שה־
$TS1$שהגיש$TS1$

חמורים שלא הוצאתי ,שנוג־
$TS1$שנוגעים$TS1$

המשך

צהירו
ירו$DN2$

מעמוד

שלנפתלי

והן בזה

של

בגדר

עים
$DN2$שנוגעים $DN2$לכך שהפריעולתפקודו(של
ראשהממשלה)״ .נפתלי הפ־
$TS1$הפנה$TS1$
מאשימה לעבר נתניהו
נה
$DN2$הפנה $DN2$אצבע

בתדירות גבוהה כדי

פרנסה דרך

גיש
ש $DN2$תביעה בגין תנאי העסקתו)
מתוארים

שהינם

מעשים

העסקה פוגענית ,ובכלל זה הח־
$TS1$החלפת$TS1$

לפת
$DN2$

בגדים

רים
$DN2$דברים$DN2$

וטען :״הוא מנע ממני

לשמור על היגיינה ,טענותלעו־
$TS1$לעובדים$TS1$

ים $DN2$כי
בדים

סטריליים,
אינם

שליחיםשלו״.

נזיפות

מצפה ובטוח שיהיו עודתביעות״.

חוזרות ונשנות בשלעניינים שו־
$TS1$שוליים$TS1$

פרחים
ליים
( $DN2$החלפת
$TS1$והעלבתם״$TS1$.
והעל־
וכד'),השתלחויותבעובדים

של המעון

שלנפתלי,

עורכת דינו

פינצ׳וקאלכסנדר,

באגרטל

״$DN2$.פרוז׳ינין
בתם״.

הוא הוסיף :״אני

אזרח
שאי

הבהירה ש״היותו

אמרה

נאוה

כי ״כל

בישראל צריך לדעת
אפשרלפגוע בעובדים ,לא
היום

סביבת עבודה ייחודית

בזכויותיהם ,לא
אשת
אחד לא מעל החוק ,כולל
ראשהממשלה׳' .עו״ד נעמי לנ־
$TS1$לנדאו$TS1$,
$DN2$לנדאו $DN2$,המייצגת גם היא אתנפתלי,
דאו,

חשופים לדרישות מוגזמות,להע־
$TS1$להעלבות$TS1$

צדק

אינו מצדיק העסקהפוגענית ,שבה

עובדים חסרי אונים נאלצים
$TS1$לעבוד$TS1$
לע־

 $DN2$שעות רבות
בוד

מאוד תוך

שהם

בכבוד

הוסיפה כי ״בית הדין עשה

לבות
$DN2$
ולהתפרצויותזעם״.

״כדי לערער

היסטורי.

גרסה זו אין די

בהכחשות גורפות ובהטחת האש־
$TS1$האשמות$TS1$

מות
ת$DN2$בעובדים״,

הוסיפה

בהתייחסהלטענות
צורךלהציג

סה
$DN2$

לא

$DN2$ניסיונות $DN2$להפיל
סיונות

השופטת

בעובדיהכאילו
כפי שמני

שתערער את הגר־
$TS1$הגרסה$TS1$

לפנינו
שהוצגה

נעשה״.פרוז׳ינין הוסיפה ומ־
$TS1$ומתחה$TS1$

את נתניהו.

הגברת

הראשונה היא מעסיקה המתעמרת

ההגנה .״יש

כאמור .דבר זה

משפחת נתניהו ומקו־
$TS1$ומקורביה$TS1$

$DN2$ומקורביה $DN2$ניסו לספר סיפורים על ני־
$TS1$ניסיונות$TS1$
רביה

גרסה מפורטת ,אמי־
$TS1$אמינה$TS1$

נה
 $DN2ומשכנעת,

שלהם

ואף

היו רכוש ,בדיוק

טען לכל

בהודעת

אורך הדרך״.

משפחת נתניהו נא־
$TS1$נאמר$TS1$:

מר:
$DN2$נאמר $DN2$:״מצערת העובדה

שבית הדין

$TS1$מהחלטתו$TS1$
מהחלט־
בחר להקדיש חלק ניכר
$DN2$מהחלטתו $DN2$לגברת נתניהו ,שכלל לא היתה
תו
שלפיהנפתלי הוא ״עובד ממורמר

$TS1$שמלכתחילה$TS1$
שמלכת־
עזרא םיידוף ,בנימוק
לאייש משרה תקנית של אב בית
לעבוד בס־
$TS1$בסביבת$TS1$
תחה
$TS1$שטענה $TS1$במעון :״זכותו של עובד
ה $DN2$ביקורת על נתניהו ,שטע־
לסיידוף הסמכות
$DN2$שמלכתחילה $DN2$לא היתה
$DN2$בסביבת $DN2$עבודה נקייה מהתעמרות במעון״ ,קובע פסק הדין.״ואולם חילה
ביבת
נה
 $DN2כי נפתלי הטריד מינית והציע
ואגב כך
השופטת כי לא מדובר
נה״,
איש לא אמר לו כי לא יפורסם
אינה תלויה כלל ועיקר בשאלה
לעובדים כסף כדי שיעידו נגדה:
$DN2$המדינה״ $DN2$,קבעה
להבטיח לנפתלי תקןבמעון.
השמיץ והכפיש את רעיית ראש
בלשון הרע ,אך הבהירה :״אמירה
טענתו של נפתלי להפרת
כלל מכרז למשרה שהוא ממלא,
אםהתלונן על ההתעמרות ,כשם
״ישלהצטער על כך שבחרה לה־
$TS1$להכפיש$TS1$
כי גם אם יפורסם מכרז לאיוכל
שעובד שלא קיבל שכר מינימום
כפיש
הממשלה .עובדים רבים במעון
חוק איסור לשון הרע מצד ראש כי עובד הפונה לבית הדיןלעבו־
$TS1$לעבודה$TS1$
יש $DN2$באופן חמור כל כך עובדים
ובהם מנהלי הבית בשנים האח־
$TS1$האחרונות$TS1$
$DN2$לעבודה $DN2$בתביעה לקבלת זכויותיו מנ־
$TS1$מנסה$TS1$
דה
הממשלה בנימין נתניהו בראיונות
לגשתאליו משום שאין לו תואר
לשעבר במעון מבלי שנמצא לט־
$TS1$לטענות$TS1$
ולאהתלונן על כך במהלך עבוד־
$TS1$עבודתו$TS1$
$DN2$האחרונות $DN2$מעידים על יחם מצוין ,חם
רונות
$DN2$מנסה $DN2$לסחוט כספים מהמדינה ,אי־
$TS1$איננה$TS1$
סה
אמר
הראיונות
באחד
נדחתה.
אקדמי וכי בסופו של דבר תהפוך
$DN2$עבודתו $DN2$אינו מאבד את זכותו
תו
מינימלי״.
ת $DN2$אלה בסים ראייתי
לתבוע״.
ענות
ואנושי מרעיית ראש הממשלה,
$DN2$איננה $DN2$מקובלת
ננה
המשרה למשרת אמון ,ולא הוא
בית הדין קבע כינפתלי זכאילפי־
$TS1$לפיצוי$TS1$
עלינו כללועיקר״.
נתניהו כי ״יש יד קלה מאוד על
השופטת דחתה את טענות
מלבד סכומי הפיצויים נדרשת וכימעולם לא נתקלו בהרמת קול
התקשורת,
יאייש אותה״ .על כך כתבה השו־
$TS1$השופטת$TS1$
צוי
המדינהלגבי מהימנותם של נפת־
$TS1$נפתלי$TS1$
ההדק ,בחלק מאמצעי
$DN2$לפיצוי $DN2$בסך  80אלף שקלים על עוגמת
מעליב' .יחסיי עם שרה
או ביחס
המדינה לשלם לנפתלי הוצאות
האלה
לאנשים
במה
לתת
המדי־
$TS1$המדינה$TS1$
של
זו
״התנהלותה
כי
פטת
$DN2$השופטת$DN2$
ישולמו
ואלה
לו,
שנגרמה
הנפש
ואליהו .״אכןנתגלו אי־דיוקים
לי
$DN
ולעו־
$TS1$ולעודד$TS1$
נתניהו הם כמו אמאובן׳ ,אמר
משפט בסך  15אלף שקלים .בת־
$TS1$בתביעה$TS1$
$DN2$ולעודד $DN2$אותם ,להגיד להם ׳אתם יכו־
$TS1$יכולים$TS1$,
דד
מתיישבת עם חובת הגי־
$TS1$הגילוי$TS1$
$DN2$המדינה $DN2$אינה
נה
וסתירות בדברי חלק מהעדים ,על ידי המדינה ,שכןעליה מוטלת
אחד מהם.לצערנו הרב ,כל אלה
$DN2$בתביעה $DN2$שהגיש בפברואר  2014נגד
$DN2$יכולים $DN2$,כמו כל עובד שפוטר או סו־
$TS1$סולק$TS1$,
$DN2$הגילוי $DN2$הנאות המוטלת על המעסיק לים,
לוי
ביעה
החובה לדאוגלרווחתהעובדים.
אולם דבריהם בכל הנוגעלהע־
$TS1$להעסקה$TS1$
אינם נמצאים בפסק הדין״.
משרד ראש הממשלה ונגד בנימין
שאתם רוצים
$DN2$סולק $DN2$,להגיד כל מה
$TS1$ופסקה $TS1$לק,
ועם חובתולנהוג בתוםלב״ ,ופ־
בנוסף קבע בית הדין כי נפ־
$TS1$נפתלי$TS1$
ה $DN2$הפוגענית במעון היו משכנ־
$TS1$משכנעים$TS1$
סקה
המשפטים נמסר :״אנו
ממשרד
נתניהו וםיידוף אישית דרש נפת־
$TS1$נפתלי$TS1$
ואנחנו נתן לכם את הבמה״' .בית
$DN2$ופסקה $DN2$לו פיצוי נוסף בסך  75אלף
סקה
$DN2$נפתלי $DN2$הוטעה לחשוב שיקבל תקן
 $DN2$ואמינים״ ,קבעה .נדחתה גם תלי
עים
$DN2$נפתלי $DN2$פיצויים בסך  650אלףשקלים .לומדים את פסק הדיןושוקלים
הדין קבע שמדובר באמירה כללית לי
קבוע במעון ראש הממשלה .״התו־
הטענה שלפיה נפתלי אינויכול
$TS1$״התובע $TS1$שקלים .עם זאת נדחתה הטענה
בעקבות פסק הדין כינס אמש
החוסה תחת הגנות חופש הביטוי.
הבטחה מינהלית מצד
להפרת
$DN2$״התובע $DN2$אכן ידע כי הוא מועסק כממלא
עליו״.
אם יש מקוםלערער
בע
להתלונן עתה על תנאי העסקתו
שרון פולבר
שבה
גם בנוגע לאמירתו של נתניהו ,נפתלי
מקום וכיעליו לגשת למכרז כדי סמנכ״ל משרד ראש הממשלה,
מסיבת עיתונאים
כיוון שלא עשה זאת בזמן שעבד
שמנסה להוציא כספים מן המדי־
$TS1$המדינה״$TS1$,

צד במשפט.נפתלי לא
אלא את מדינתישראל,

תבע אותה

