גיל  52נאוהפינצ׳וקאלכסנדר
^״
הידועותבישראל ,וזאת לאחר
נפתלי ,אב הבית לשעבר במעון ראש
$DN2$משמעו] $DN2$תי בניצחונו של מני
r>ra
ראש
המשפטית
המתוקשרת שלו נגד מעון
הממשלה ,בתביעה
הממשלה ,שבו שררו ,כך לפינפתלי ,תנאי העסקהפוגעניים בשל
התנהגותה של שרה נתניהו ויחסה
לעובדים.
השבוע הסכימהעו״ד פינצ׳וק אלכסנדר לספק הצצה נדירה על
המשפט שבו ייצגה אתנפתלי ביחד
מה שעברעליה במהלך חודשי
לנדאו .בסופם של דיונים ארוכים שנשכו יותר משנה
עםעו״ד נעמי
לעבודהבירושלים כינפתלי יקבל פיצוי כספי
פסק בית הדין האזורי
שקל בשל כךש״העובדים נדרשולעבוד שעות רבות
000,551
של
וחריגות ,תוך שהם חשופים לדרישות מוגזמות,להעלבותולהת־
$TS1$ולהתפרצויות$TS1$
שקל מתוך הסכום הזה ניתנו כפיצוי בשל
000,57
פרצויות
$DN2$ולהתפרצויות$DN2$זעם״.
השקלים
הטעיה ובשל הפרת הוראות חוק הודעה מוקדמת ,ו־
000,08
הנותריםיועברולנפתלי בגין עוגמת נפש בשל העסקהפוגענית במ־
$TS1$במעון$TS1$
־ד רא¥/
7/¥1
ניצחה ביחד עם מני נפתלי את
המשפט
$DN2$במעון $DN2$ראש הממשלה .כמו כן תשלם לו המדינה את הוצאות
עון
שקל.
000,51
בסך
המדינה.
המתוק¥/רים ביותר בתולדות
\ים
שהצדק
שמחים
שהם
שאומרים
מאנשים
״אני מקבלת תגובות
יצאלאור״ ,משתפתפינצ׳וק אלכסנדר את התחושות שהיא מקבלת
״א פי ¥/עות שיל r77n1z
המ¥/פ
הפכה

לאחת

מעורכות הדין

שהיא היתה גורם
$TS1$משמעו]$TS1$
משמעו־

נו

היא

עו״ד נאוה פינצ׳וק t:iud7n
מהמ¥/פ
באחד
Ttiwrmn
בראיון

מיוחד
מבקרת

היא
את

מדברת

התק¥/ורת(״

חזקהןךחקןת

 iy/dtiיותר

את

מהתגובות ״אנ¥/ים

הק

גע

^/מחים

ק¥/ה״ו,
ומרוצה
הרכיותי״|
¥/הצדק יצאלאור״ו

ארזשרווינטר
מאתארזשרווינטר

צילומיםג׳ני

גפטר,

עופר וקנין ,או

יבייה

מהרחוב מאז סיום

המשפט

המתוקשר ,״אנשים מעריכים

את

ההישג

כולנו .אנחנו צריכיםלהיות
הזה ,ואני חושבת שזה הישג של
שאנחנו חיים במדינה שבה עובד כמונפתלייכוללהגיש תביעה וגם
המשפט
לזכות בה .זה ממש ממש לא
טריוויאלי ,וזה אומר שמערכת
שלנו היא מערכת חזקה שעובדת ללא משואפנים״.
איך הגעת לטפל בתיק הזה?
״נפתלי הבין שבשביללנהל תביעה נגד משרד ראש הממשלה הוא
שמחים

זקוק
לעורכי דין מקצועיים

$DN2$מורכבת $DN2$מאוד
רכבת
פיטוסי

משום

מתחום יחסי העבודה .מדובר בעבודה מו־
$TS1$מורכבת$TS1$

שאחד מהנתבעים היה

ראש

הממשלה

בנימין נת־

רוצהלעסוק

בהיסטוריה

הענייןשלי ,בעיקר

של

האמנות .ביקורת אמנות וחקר אמנות היו

אמנותפלסטית ,ואני

קוראת על

זה בזמני הפנוי.

להיסטוריה,ובשלב שבו הייתי צריכהלהחליט
אבא שלי הוא פרופסור
מה אני רוצהלעשות אחרי הצבא הוא לקח אותי לחבר שלו שהוא דיקן
הפקולטה לאמנות בתל אביב .ישבנו ודנו על מה זה חיים באמנות,
ובאופן מוזר כל אחד יצא עם מסקנה אחרת .אני יצאתי עם מסקנה
מוגבליםולא מספקים.
שלחיותבעולם האקדמי של האמנות זה חיים
לעומת זאת ,אבא שליקיבל את הרושם שזהעולםגדול שיש בו הרבה
אפשרויות .אחרי השיחה הזאת הלכתי ללמוד משפטים 20 .שנה אחר
כך ישבנו ודיברנו על זה ,ופתאום הסתבר לי בדיעבד שהוא בכלל
הסיק משהו אחר מהשיחה שקיימנו בזמנו .ישלי אחות שהיא גם עור־
$TS1$עורכת$TS1$
$DN2$עורכת $DN2$דין והיא היוםהמנכ״לית של ארגון אסף שמטפל
כת
בפליטים .העזרה
במשפחה,
שלנו לאחר היא חלק מהשקפתהעולם ההומניסטיתשלנו
זה בא מהבית״.

פינצ׳וק אלכסנדר גדלה
$DN2$ברחובות $DN2$עםבעלה טלאלכסנדר ,פרופסורלפיזיקה במכון ויצמן .לש־
$TS1$לשניים$TS1$
חובות
במתמטיקה ,ובת
$DN2$לשניים $DN2$שניילדים בן שלומד בימים אלה לתואר שני
ניים
שנמצאת כעת בטירונות.
חיילת
ברמת אביב

המשפחה

ראתה אותך

״אני עובדת  14שעות

בשנה
ביממה,

ומתגוררת משנת  2001בר־
$TS1$ברחובות$TS1$

האחרונה?

שבעה ימים בשבוע .העבודה שלי

דורשת מאמץ עצום ,אבל אני מקווה שהיחסים
ושהמשפחה היא הבסיס הרגשי של כל
קרובים וחמים
האם זה בא אחד על חשבון השני? מן הסתם ,אבל אני מאוד מאוד
אוהבת את העבודה שלי ואני עושה אותה מכלהלב .האנשים שאני
לי״.
מייצגת חשובים
הטיפול בתיק שלנפתלי היה שונה מזה שחווית בתיקים אחרים
במשפחה הם

מספיק

אחד מאיתנו.

במה שזה

דרש

ממך?

״ברור שהיתה פההתעניינותגדולה מאוד,ולאו
ברכילות .הדבר הזה היה מאוד לא
$DN2$המשפטי $DN2$אלא יותר
פטי
לטעמי ואני עשיתי
ולדיני
כל מאמץ לנתב את הדיון לנושאהענייני ליחסי העבודה
אבל אתהיודע ,המציאות היא קצת שונה .כל התיק הזה
העבודה
גלוי לתקשורתוהכל היה מתוקשר .המחיר של זה היה מאוד מאוד
היה
$DN2$בשבוע $DN2$.ספורט הוא הדתשלי״.
נפתלי .הרבה פעמים אנשים הזהירו אותו ,וגם אותי.
כבד מבחינתו של
בוע.
במקרה שלילמשל ,בזמן שחקרתי את שרה נתניהו היא האשימה אותי
את מנהלת בימים אלה
משפט של עובד נוםן? שתבע את מעון
ראש הממשלה.
אליו .גם
בכך שאני מקבלת כסף מנוני מוזם .ברור שאיןלי שום קשר
״אנחנו נמצאים לקראת סיוםההליך של גיא
הרבה אנשים סביבי שמעו כל מיני הזהרות שאני צריכהלדאוג ,אבל
אליהו ,שעבד במעון
ראש הממשלה כאיש אחזקה .בתיק הזה כבר הגשנו סיכומים ,ועכשיו
ועובר .הפגיעה בו נע־
$TS1$נעשתה$TS1$
זה כמובן כאין וכאפסלעומת מה שנפתלי עבר
שהשופטת
המדינה צריכהלהגיש את הסיכומיםשלה .הרושם שלי הוא
שתה
$DN2$נעשתה $DN2$בצורהבלתי נתפשת ,וגם כששרה נתניהו עמדה על דוכן העדים
ולדעתי בקרוב מאוד תהיה החלטהבתיק״.
ביעילות רבה,
פועלת פה
עליו דברים קשים ביותר ברמה האישית .אחר כך היא חזרה
היא אמרה
משרד
זה נכון שיום לאחר קבלת פסק הדין של נפתלי
עליהם בתקשורת ותקפה אותו עםובלי קשר למשפט הזה.לאישיות
הקמת
ציבורית יש הרי במה אין סופית,ולאדם כמו מני ,שעומד עלזכויותיו ,משלד?
״בימים אלה אני בשלבי הקמה של משרד משלי בתל אביב מכיוון
זו סיטואציה קשה מאוד .אגב,הפרקליטות לא עמדה מאחורי הטענות
המשפט
שעקבות פסק הדיןקיבלתי הרבה מאוד פניות .גם במהלך
של הגברת נתניהו ,וזה אומרהכל .אחר כך הסתבר שהדפוס במעון
לנכון לפתוח משרדמשלי.במקביל אני מקב־
$TS1$מקבלת$TS1$
קיבלתי פניות ומצאתי
ראש הממשלה קיים יותר מ־  20שנה״.
$DN2$מקבלת $DN2$אנשים במשרד שליבבית״.
לת
הבןשלדלומד תואר שני
גהואדת
זפור
חיילת .תרצי שהיא
במתמטיקה והבת
תלד בדרכך?
איך מתמודדימ עפ כל הלחצים של משפט בזה שמדינה שלמה
דווקא בצד המש־
$TS1$המשפטי$TS1$

״אני

עוקבת אחריו?

״אני מרבהלעשות ספורטולצורך כך ישלי
בלילה .אני
מקפידה להתאמן שעה אחת בכל יום,אפילו אם זה יוצא
בטלוויזיה ומש־
$TS1$ומשלימה$TS1$
ולעתים אני צופה במקביל
לא מוותרת על הכושר,
$DN2$ומשלימה $DN2$פערים .אני גם שוחה בבריכה במכון ויצמן כי הספורט באמת
לימה
להירגע ולקבל אנרגיה .ישלנו
חשובלי.בשבילי הספורט הוא דרך
המשפחה פעמיים בש־
$TS1$בשבוע$TS1$.
אפילו מאמן שמגיע הביתה ומאמן את כל בני
חדר

ניהו עצמו .זה תיק

מסובך מאוד

שלעבודה .אני זוכרת
רושם
קשה,

ששמעתי על

שמדובר בבן אדם שמעורר

אבל

אדם

הוא גם

שרצהלפרנס

הדבר היא
המשפט

אמפתיה

את

המאבטח

של

מימוש עצמי ,ואני

שמאוד מאוד אוהבת את העבודה שלה וחיה
צריךלנסותלעסוק במשהו שאתה אוהב ,אבל
ששוק העבודה בישראל הוא שוק אכזרי מאוד ושאתה ממש לאיכול
לצפות מה יהיה בו .אנחנו חיים בעידן שבו אין עבודהלכולם,וככל
שהזמןיעבור יהיה יותר ויותר מאבק על מקומות
העבודה״.

מסביב
לשעון.

אותה

חשוב

לקחת

היהלי

ושהסיפור שלו

הוא סיפור

באמת

סיפור על

אחד .הרי זה

משפחתו והתאכזב.

ממליצהלילדיםשלי.

עבודה היא

דוגמהלמישהי

שדורש השקעה עצומה

הסיפור ופגשתי את מני.

סיפור שנוגע בכל

כאב בית הוא היה

עבודה

וקשה מאוד

כושר בבית .אני

מאמינה

שאדם

צריךלעבוד

במה שהוא אוהב ,וזה גם מה שאני

צריךלזכורשלפני

אותה

משפחת נתניהו ,ומשמעות

שהוא היה מוכןלחטוף כדור כדילהציל את המשפחה .בצל
התחושה שלו היתה שכל המדינה רודפת אחריו רק בגלל

זכויותיו״.
שהוא דורש את

לאנשים
בכל דרך.

היתה

תחושה

שמנסיםלנגח את נת;יהו ואת רעייתו

״אני חושבת שיש משמעות למה שקורה במעון ראש הממשלה ,כי
זה סמל של מדינתישראל .יחסי העבודה שם אמוריםלהיות מעין

מודל לכל אחד אחר,ולכן כשחקרתי את שרה נתניהו שאלתי
מה היא חושבת על כך .שאלתי אם מבחינתה ,ברעיית ראשהממשלה,
לכולנו.קיבלתי תשובה לא
ההתנהגות שלה לא צריכהלהיות מודל
ברורה ,או יותר נכון לאקיבלתי ממנה תשובה .שאלתי אותה אם היא
חושבת שמעון ראש הממשלה צריךלהיותמודל רק בצורה החיצונית
במשפט
שהסתבר
שלו או גם ביחסים בין בני אדם בתוך הבית .מה
שהמצב הוא חמור מאוד בתוך מעון ראש הממשלה ,וזה גם
עצמו הוא
אותה

צריך לזכור
אותה

השקפת 71y

irvu^nin

פינצ׳וק אלכסנדר החלהלעסוק
במסגרת
עשורים .עם השנים היאפעלה

משרדים שונים,

והמשמעות
שהוא
\וף

לנדאו.
שבהם היה בשותפות עם
״את ההתמחות שלי עשיתי אצל
ז״ל״ ,היא מספרת,״כשגדלתי
השופט מנחםגולדברג
נשיא בית הדין

כשני

הארצילעבודה
חשבתי

שאני

נפת

7w nvziNDn

היה

בצ
שהאחרון

כאב

משפחת נתניהו,

נכתב בפסקהדין״.

בתחום דיני

עבודה

בית מני

הצי
העבודהלפני

פני

היה מוכן
כדור כדי
את

המשפחה.

המשפ
התחושה

שכ

היא

המדינה

היתה
רודפת

אחריו רק בג 77
זכויותיו״
דורש את

שהוא

בחשבון

