משרת

דרושה:

אמון

שאחרי נפתלי :מעון

היום

ההמשלה

מחפש

אב

ראש
חדש

בית

בהגשת כיבוד
בהתאם לצורך ולהנחיות
משרד רה״מ פירסם מודעת דרושים לעובד במעון הרשמיבירושלים.
התפקיד כולל "סיוע
אתמול הכריע ביהמ״ש כי אב הבית לשעבר מני נפתלי יקבל מהמדינה פיצוי של  170אלף שקל" :היה חשוף לתנאי
העסקה פוגעניים"

הממונה".

שאול
זוהר
וזוהר

בראיון בערוץ
אורנה

אנזסטרדנזסקי,
אנזסטרדנזסקי

יפת

זכאילפיצוי.
חשוף
כן נפסק כי לא התקיימו יחסי עובר־
$TS1$עוברמעביר$TS1$
$DN2$במעון $DN2$ראש הממשלה היה התובע
עון
$DN2$עוברמעביר $DN2$בין התובעלבין הנתבעים האח־
$TS1$האחרים$TS1$
פוגעניים״ ,נכתב בפסק
מעביר
לתנאי העסקה
׳׳בתקופת עבודתו במ־
$TS1$במעון$TS1$

שחר לוי

משרד ראש הממשלה
$TS1$למעון$TS1$
למ־
לעובר או עוברת משק בית
דרושים
במשרת
 $DN2ראש הממשלה .העבודה היא
עון

פרסם מודעת

אמון.

בדרישות

וכי

גם

בשל

כך הוא

התפקיד

נכתב כי

כולל
׳׳ביצוע כלל עבודות

משק

כשלה במשימתהזו ,לפיכך על
לשאת בתשלום הפיצוי
לתובע׳׳.

המרינה

הרין.׳׳בחינת
נה
$DN2$תמונה$DN2$

חומר

רים
$DN2$האחרים$DN2$
הראיות מעלה תמו־
$TS1$תמונה$TS1$

עגומה ביותר לגבי

המתרחש במעון

בתיק זה ,בני הזוג נתניהו.

עור מצוין כי

הובאו עדויות

רבות

שררו

תנאי

הוא

ראש הממשלה בכל הנוגעלאופן העסקת

הבית

חשופים

העסקה פוגעניים בשל התנהגותה של
נתניהו ויחסה אל העוברים .אלה כללו

בתנאי העסקה פוגעניים בתקופת עבו־
$TS1$עבודתו$TS1$

עור מצויץ כי אל העוברים הופנו טענות

והשטחים הציבוריים במעון הרשמי של
ולהנחיות
ראש הממשלה בהתאם לצורך
׳׳סיוע בה־
$TS1$בהגשת$TS1$
התפקיד
הממונה׳׳ .עור כולל
בהתאם
ולאורחיהם,
ת $DN2$כיבודלדיירים
גשת
ולהנחיות הממונה׳׳ ,וכן
לצורך
׳׳ביצוע
לצורך׳׳.
בהתאם
מטלות נוספות
מדובר במשרהמלאה,ועל פי המודעה
היא ער לתום כהונתו של ראש הממשלה.
תחילת העבודה מותנית בתהליך סיווג
המשרד.
ביטחוני של אגף הביטחון של

העוברים,
If

סביבת העבודה

שהם

■־■

המצביעות על

כך שבמעון

אליה ,היחס אליהם והשמירה על
העלבות,השפלות ,התפרצויות זעם וד־
$TS1$ודרישות$TS1$
זכויותיהם׳׳.
ועל
$DN2$ודרישות $DN2$מוגזמות כמו החלפת בגרים בת־
$TS1$בתדירות$TS1$
רישות
השופטת
פסק הרין שניתן על ירי
דירות
דיתה פרוז׳ינץ קבע כי נפתלי היה נתון
$DN2$בתדירות $DN2$גבוהה כדי לשמור על היגיינה.
כבודם

סטריליים וכי
כי אינם

ראש הממשלהובעניין זה
דתו
$DN2$עבודתו $DN2$במעון
שעות מרובותובלתי
נפסק לו פיצוי של  80אלף שקל.׳׳חומר
השפלות
והתפרצויות זעם״
מימין :נתניהו ונפתלי .״דרישות מוגזמות ,העלבות,
עו׳׳ר נאוה פינצ׳וקאלכסנדר ,שהגי־
$TS1$שהגישה$TS1$
לפנינו״ ,נכתב,׳׳ופורט
הראיות שהוצג
$DN2$שהגישה $DN2$את התביעה בשם מנינפתלי ,ובשם
שה
נפתלי טען כי יחסי העבודה בין
שקל הוצאות משפט.
בהרחבה מצביע על העסקה פוגענית
גיאאליהו נגר מדינת ישאל ומשרד ראש
המצדיקה פיצוי בשיעורגבוה׳׳,
חמורה,
שרה נתניהו,
רעיית ראש הממשלה,
ראש
נפתלי עבר כאב בית במעון
הממשלה,
נכתב בפסק הרין.
הממשלה כ־  20חורשים והתפטר באוגוסט לעוברים המועסקים במעון והוא בכללם
הגשת מועמדות ער  21בפברואר.
אמרה עם פרסום פסק הדין:
׳׳מדובר בהישג בלתירגיל .הצדק יצא
לפי פסק הרין ,נפתלי עבר בשירות
בית הרין האזורילעבודהבירושלים
 2012בתביעתו טען כי עזרא סיירוף ,היו בלתינסבליםומשפיליםועלולמר־
$TS1$למררגה$TS1$
קשה ומתיש ,אבל אני
המרינהועל המרינהלדאוגלקיומה של לאור .היה קרב
רגה
כסמנכ׳׳ל מבצעים ונכסים במ־
$TS1$במשרד$TS1$
ששימש
תפצה את מני
קבע כי מדינת ישראל
$DN2$למררגה $DN2$של העסקהפוגענית.
שמחה שמני נפתלי הוכיח שצדק ולא
לעובדיו .״חומר
סביבת עבורה הולמת
$DN2$במשרד $DN2$ראש הממשלה ,הבטיח לו לקבל
ראש
שרד
עור נטען כי ראש הממשלה עבר על
נפתלי ,לשעבר אב הבית במעון
אותו׳׳.
כפי שטענו נגרו והכפישו
לפנינו מגלה כי המרינה
הראיות שהוצג
שאמר
ברברים
תקן קבוע בתפקיד אך הדבר לא קרה.
הממשלה ב־  155אלף שקל וב־  15אלף
חוק איסור לשון הרע
נדרש

מהםלעבור

סבירות.

חתוך
בנציבות

מודעת
שירות

הדרושים

nrn

run

המדינה

התפקיד :ביצוע כלל עבודות

דרישות
משק הבית
והשטחים
בהתאם להנחיות
הממונה וכן ביצוע
בהתאם לצורך״
מטלות נוספות
הציבוריים

