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בי־לעבודההאזוריהדיןבית

רושלים

$TS1$בירושלים$TS1$

$DN2$בירושלים$DN2$תבי־אתאתמולקיבל

עתו

$TS1$תביעתו$TS1$

$DN2$תביעתו$DN2$ראשבמעוןהביתאבשל

נפת־מנילשעבר,הממשלה

לי,

$TS1$,נפתלי$TS1$

$DN2$,נפתלי$DN2$לולשלםהמדינהאתוחייב

שקלים.אלף170בסךפיצויים

פרוז׳יניןדיתההדיןביתנשיאת

וק־נפתלישלטענותיואתקיבלה

בעה

$TS1$וקבעה$TS1$

$DN2$וקבעה$DN2$הע־ל״תנאינתוןהיההואבי

סקה

$TS1$העסקה$TS1$

$DN2$העסקה$DN2$״דרישותשכללופוגעניים״

והת־השפלותהעלבות,מוגזמות,

פרצויות

$TS1$והתפרצויות$TS1$

$DN2$והתפרצויות$DN2$ראשרעייתמצדזעם״

נתניהו.שרההממשלה,

עי־מסיבתנפתליכינסאמש

תונאים

$TS1$עיתונאים$TS1$

$DN2$עיתונאים$DN2$אתחשףלאביאמרשבה

עבודתובעתשהתרחשמהכל

שענייןמהזהשיצא״מהבמעון.

אמר.הדין״,ביתואתהמשטרהאת

בת־נמסרנתניהומשפחתמטעם

גובה

$TS1$בתגובה$TS1$

$DN2$בתגובה$DN2$המצ־״התמונהבילהחלטה

טיירת

$TS1$המצטיירת$TS1$

$DN2$המצטיירת$DN2$המ־מןרחוקההדיןבפסק

ציאות

$TS1$המציאות$TS1$

$DN2$המציאות$DN2$הממשלה״.ראשבמעון

ציינהפרוז׳יניןהשופטת

טענהנתניהוכיהדיןבפסק

הצוותעםשלההעבודהש״יחםי

באופןמתייחסתוהיאמצוינים

אךלעובדים״,ומתורבתמנומס

הראיותמחומרמסקנתנוזו״לא

הוסיפההיאלפנינו״.שהוצג

מעלההראיותחומרש״בחינת

המת־לגביביותרעגומהתמונה

רחש

$TS1$המתרחש$TS1$

$DN2$המתרחש$DN2$בבלהממשלהראשבמעון

העובדים,העסקתלאופןהנוגע

חשופיםשהםהעבודהסביבת

והשמירהאליהםהיחסאליה,

זכויותיהם״.ועלכבודםעל

בת־״הןכינכתבהדיןבפסק

צהירו

$TS1$בתצהירו$TS1$

$DN2$בתצהירו$DN2$גיאשלבזהוהןנפתלישל

שה־לשעברהמעון)עובדאליהו

גיש

$TS1$שהגיש$TS1$

$DN2$שהגיש$DN2$העסקתו(תנאיבגיןתביעה

בג־שהינםמעשיםמתוארים

דר

$TS1$בגדר$TS1$

$DN2$בגדר$DN2$דרי־ובהםפוגענית,העסקה

שות

$TS1$דרישות$TS1$

$DN2$דרישות$DN2$החלפתזהובכללמוגזמות

לש־כדיגבוההבתדירותבגדים

מור

$TS1$לשמור$TS1$

$DN2$לשמור$DN2$לעובדיםטענותהיגיינה,על

חוז־נזיפותסטריליים,אינםכי

רות

$TS1$חוזרות$TS1$

$DN2$חוזרות$DN2$שו־ענייניםבשלונשנות

ליים

$TS1$שוליים$TS1$

$DN2$שוליים$DN2$באגרטלפרחים)החלפת

בעובדיםהשתלחויותוכדומה(,

הבהירהפרוז׳יניןוהעלבתם״.

עבו־סביבתהמעוןשלש״היותו

דה

$TS1$עבודה$TS1$

$DN2$עבודה$DN2$העס־מצדיקאינוייחודית

קה

$TS1$העסקה$TS1$

$DN2$העסקה$DN2$,חסריעובדיםשבהפוגענית

רבותשעותלעבודנאלציםאונים

לדרי־חשופיםשהםתוךמאוד

שות

$TS1$לדרישות$TS1$

$DN2$לדרישות$DN2$,ולהתפ־להעלבותמוגזמות

רצויות

$TS1$ולהתפרצויות$TS1$

$DN2$ולהתפרצויות$DN2$.זעם״

בעמודהמשך

נתניהו:מעוןנגדבתביעהזכהנפתלימני

והתפרצויות״השפלותפוגענית,״העסקה
רה״מבתפקודפגיעהעלחמוריםדבריםהוצאתילאנפתלי:שקל.אלף170ב-לשעברהביתאבאתתפצהשהמדינהקבעלעבודההדיןבית

מעמודהמשך

בת־״הןכינכתבהדיןבפסק

צהירו

$TS1$בתצהירו$TS1$

$DN2$בתצהירו$DN2$גיאשלבזהוהןנפתלישל

שה־לשעברהמעון)עובדאליהו

גיש

$TS1$שהגיש$TS1$

$DN2$שהגיש$DN2$העסקתו(תנאיבגיןתביעה

בגדרשהינםמעשיםמתוארים

הח־זהובכללפוגענית,העסקה

לפת

$TS1$החלפת$TS1$

$DN2$החלפת$DN2$כדיגבוההבתדירותבגדים

לעו־טענותהיגיינה,עללשמור

בדים

$TS1$לעובדים$TS1$

$DN2$לעובדים$DN2$נזיפותסטריליים,אינםכי

שו־ענייניםבשלונשנותחוזרות

ליים

$TS1$שוליים$TS1$

$DN2$שוליים$DN2$באגרטלפרחים)החלפת

והעל־בעובדיםהשתלחויותוכד'(,

בתם״.

$TS1$.והעלבתם״$TS1$

$DN2$.והעלבתם״$DN2$ש״היותוהבהירהפרוז׳ינין

ייחודיתעבודהסביבתהמעוןשל

שבהפוגענית,העסקהמצדיקאינו

לע־נאלציםאוניםחסריעובדים

בוד

$TS1$לעבוד$TS1$

$DN2$לעבוד$DN2$שהםתוךמאודרבותשעות

להע־מוגזמות,לדרישותחשופים

לבות

$TS1$להעלבות$TS1$

$DN2$להעלבות$DN2$זעם״.ולהתפרצויות

דיאיןזוגרסהלערער״כדי

האש־ובהטחתגורפותבהכחשות

מות

$TS1$האשמות$TS1$

$DN2$האשמות$DN2$,השופטתהוסיפהבעובדים״

״ישההגנה.לטענותבהתייחסה

אמי־מפורטת,גרסהלהציגצורך

נה

$TS1$אמינה$TS1$

$DN2$אמינה$DN2$,הגר־אתשתערערומשכנעת

סה

$TS1$הגרסה$TS1$

$DN2$הגרסה$DN2$זהדברכאמור.לפנינושהוצגה

ומ־הוסיפהפרוז׳יניןנעשה״.לא

תחה

$TS1$ומתחה$TS1$

$DN2$ומתחה$DN2$שטע־נתניהו,עלביקורת

נה

$TS1$שטענה$TS1$

$DN2$שטענה$DN2$והציעמיניתהטרידנפתליכי

נגדה:שיעידוכדיכסףלעובדים

לה־שבחרהכךעללהצטער״יש

כפיש

$TS1$להכפיש$TS1$

$DN2$להכפיש$DN2$עובדיםכךכלחמורבאופן

לט־שנמצאמבליבמעוןלשעבר

ענות

$TS1$לטענות$TS1$

$DN2$לטענות$DN2$מינימלי״.ראייתיבסיםאלה

טענותאתדחתההשופטת

נפת־שלמהימנותםלגביהמדינה

לי

$TS1$נפתלי$TS1$

$DN2$נפתלי$DN2$.אי־דיוקיםנתגלו״אכןואליהו

מהעדים,חלקבדבריוסתירות

להע־הנוגעבכלדבריהםאולם

סקה

$TS1$להעסקה$TS1$

$DN2$להעסקה$DN2$משכנ־היובמעוןהפוגענית

עים

$TS1$משכנעים$TS1$

$DN2$משכנעים$DN2$,גםנדחתהקבעה.ואמינים״

יכולאינונפתלישלפיההטענה

העסקתותנאיעלעתהלהתלונן

שעבדבזמןזאתעשהשלאכיוון

בס־לעבודעובדשל״זכותובמעון:

ביבת

$TS1$בסביבת$TS1$

$DN2$בסביבת$DN2$מהתעמרותנקייהעבודה

בשאלהועיקרכללתלויהאינה

כשםההתעמרות,עלהתלונןאם

מינימוםשכרקיבלשלאשעובד

עבוד־במהלךכךעלהתלונןולא

תו

$TS1$עבודתו$TS1$

$DN2$עבודתו$DN2$לתבוע״.זכותואתמאבדאינו

לפי־זכאינפתליכיקבעהדיןבית

צוי

$TS1$לפיצוי$TS1$

$DN2$לפיצוי$DN2$עוגמתעלשקליםאלף80בסך

ישולמוואלהלו,שנגרמההנפש

מוטלתעליהשכןהמדינה,ידיעל

העובדים.לרווחתלדאוגהחובה

נפ־כיהדיןביתקבעבנוסף

תלי

$TS1$נפתלי$TS1$

$DN2$נפתלי$DN2$תקןשיקבללחשובהוטעה

״התו־הממשלה.ראשבמעוןקבוע

בע

$TS1$״התובע$TS1$

$DN2$״התובע$DN2$כממלאמועסקהואכיידעאכן

כדילמכרזלגשתעליווכימקום

ביתאבשלתקניתמשרהלאייש

״ואולםהדין.פסקקובעבמעון״,

יפורסםלאכילואמרלאאיש

ממלא,שהואלמשרהמכרזכלל

יוכללאמכרזיפורסםאםגםכי

תוארלושאיןמשוםאליולגשת

תהפוךדברשלבסופווכיאקדמי

הואולאאמון,למשרתהמשרה

השו־כתבהכךעלאותה״.יאייש

פטת

$TS1$השופטת$TS1$

$DN2$השופטת$DN2$המדי־שלזו״התנהלותהכי

נה

$TS1$המדינה$TS1$

$DN2$המדינה$DN2$הגי־חובתעםמתיישבתאינה

לוי

$TS1$הגילוי$TS1$

$DN2$הגילוי$DN2$המעסיקעלהמוטלתהנאות

ופ־לב״,בתוםלנהוגחובתוועם

סקה

$TS1$ופסקה$TS1$

$DN2$ופסקה$DN2$אלף75בסךנוסףפיצוילו

הטענהנדחתהזאתעםשקלים.

מצדמינהליתהבטחהלהפרת

הממשלה,ראשמשרדסמנכ״ל

שמלכת־בנימוקםיידוף,עזרא

חילה

$TS1$שמלכתחילה$TS1$

$DN2$שמלכתחילה$DN2$הסמכותלסיידוףהיתהלא

במעון.תקןלנפתלילהבטיח

להפרתנפתלישלטענתו

ראשמצדהרעלשוןאיסורחוק

בראיונותנתניהובנימיןהממשלה

אמרהראיונותבאחדנדחתה.

עלמאודקלהיד״ישכינתניהו

התקשורת,מאמצעיבחלקההדק,

ולעו־האלהלאנשיםבמהלתת

דד

$TS1$ולעודד$TS1$

$DN2$ולעודד$DN2$,יכו־׳אתםלהםלהגידאותם

לים,

$TS1$,יכולים$TS1$

$DN2$,יכולים$DN2$סו־אושפוטרעובדכלכמו

לק,

$TS1$,סולק$TS1$

$DN2$,סולק$DN2$רוציםשאתםמהכללהגיד

ביתהבמה״'.אתלכםנתןואנחנו

כלליתבאמירהשמדוברקבעהדין

הביטוי.חופשהגנותתחתהחוסה

נתניהו,שללאמירתובנוגעגם

ממורמר״עובדהואנפתלישלפיה

המדי־מןכספיםלהוציאשמנסה

נה״,

$TS1$,המדינה״$TS1$

$DN2$,המדינה״$DN2$מדוברלאכיהשופטתקבעה

״אמירההבהירה:אךהרע,בלשון

לעבו־הדיןלביתהפונהעובדכי

דה

$TS1$לעבודה$TS1$

$DN2$לעבודה$DN2$מנ־זכויותיולקבלתבתביעה

סה

$TS1$מנסה$TS1$

$DN2$מנסה$DN2$אי־מהמדינה,כספיםלסחוט

ננה

$TS1$איננה$TS1$

$DN2$איננה$DN2$ועיקר״.כללעלינומקובלת

נדרשתהפיצוייםסכומימלבד

הוצאותלנפתלילשלםהמדינה

בת־שקלים.אלף15בסךמשפט

ביעה

$TS1$בתביעה$TS1$

$DN2$בתביעה$DN2$נגד2014בפברוארשהגיש

בנימיןונגדהממשלהראשמשרד

נפת־דרשאישיתוםיידוףנתניהו

לי

$TS1$נפתלי$TS1$

$DN2$נפתלי$DN2$שקלים.אלף650בסךפיצויים

אמשכינסהדיןפסקבעקבות

שבהעיתונאיםמסיבתנפתלי

גוליית׳'.אתניצח״דודהצהיר:

שהתר־מהכלחשףלאלדבריו

חש

$TS1$שהתרחש$TS1$

$DN2$שהתרחש$DN2$דב־״ישבמעון:עבודתובעת

רים

$TS1$דברים$TS1$

$DN2$דברים$DN2$שנוג־הוצאתי,שלאחמורים

עים

$TS1$שנוגעים$TS1$

$DN2$שנוגעים$DN2$שללתפקודושהפריעולכך(

הפ־נפתליהממשלה(״.ראש

נה

$TS1$הפנה$TS1$

$DN2$הפנה$DN2$נתניהולעברמאשימהאצבע

דרךפרנסהממנימנע״הואוטען:

״אניהוסיף:הואשלו״.שליחים

תביעות״.עודשיהיוובטוחמצפה

נאוהנפתלי,שלדינועורכת

״כלכיאמרהאלכסנדר,פינצ׳וק

היוםלדעתצריךבישראלאזרח

לאבעובדים,לפגועאפשרשאי

ואףשלהםבכבודלאבזכויותיהם,

אשתכוללהחוק,מעללאאחד

לנ־נעמיעו״דהממשלה׳'.ראש

דאו,

$TS1$,לנדאו$TS1$

$DN2$,לנדאו$DN2$נפתלי,אתהיאגםהמייצגת

צדקעשההדין״ביתכיהוסיפה

ומקו־נתניהומשפחתהיסטורי.

רביה

$TS1$ומקורביה$TS1$

$DN2$ומקורביה$DN2$ני־עלסיפוריםלספרניסו

סיונות

$TS1$ניסיונות$TS1$

$DN2$ניסיונות$DN2$הגברתנתניהו.אתלהפיל

המתעמרתמעסיקההיאהראשונה

בדיוקרכוש,היוכאילובעובדיה

הדרך״.אורךלכלטעןשמניכפי

נא־נתניהומשפחתבהודעת

מר:

$TS1$:נאמר$TS1$

$DN2$:נאמר$DN2$הדיןשביתהעובדה״מצערת

מהחלט־ניכרחלקלהקדישבחר

תו

$TS1$מהחלטתו$TS1$

$DN2$מהחלטתו$DN2$היתהלאשכללנתניהו,לגברת

אותהתבעלאנפתליבמשפט.צד

כךואגבישראל,מדינתאתאלא

ראשרעייתאתוהכפישהשמיץ

במעוןרביםעובדיםהממשלה.

האח־בשניםהביתמנהליובהם

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$חםמצוין,יחםעלמעידים

הממשלה,ראשמרעייתואנושי

קולבהרמתנתקלולאמעולםוכי

שרהעם'יחסיימעליב.ביחסאו

אמרובן׳,אמאכמוהםנתניהו

אלהכלהרב,לצערנומהם.אחד

הדין״.בפסקנמצאיםאינם

״אנונמסר:המשפטיםממשרד

ושוקליםהדיןפסקאתלומדים

עליו״.לערערמקוםישאם

פולברשרון


