
 פולבר שרון

 דחה לעבודה הארצי הדין בית
 רעיית של ערעורה את אתמול

 על ,נתניהו שרה ,הממשלה ראש

 ב ההר את לפסול שלא ההחלטה
 מעון עובד של בתביעתו שדן כב

 ב נת .אליהו גיא ,הממשלה ראש
 ,בתיק נתבעת אינה שכלל ,ניהו

 כיוון ההרכב את לפסול ביקשה

 הדין בית נשיאת עומדת שבראשו
 ב השו ,בירושלים לעבודה האזורי

 גם שעמדה ,ינין'פרוז דיתה פטת
 ב עו לטובת שפסק ההרכב בראש

 .נפתלי מני ,במעון אחר בד

 ב לעבו הארצי הדין בית נשיא
 קבע ,פליטמן יגאל השופט ,דה

 הבדלים יש ההליכים שני בין כי
 ב של ,נתניהו טענת את השוללים

 .מראש "נעולה" ההרכב דעת פיה

 אותו דן רבים במקרים כי ציין הוא
 של שונות בתביעות הרכב ראש

 ב נת .עבודה מקום באותו עובדים
 ב בע הכרוכות בהוצאות חויבה ניהו

 שיתחלקו ,שקלים 4,000 — רעור

 ב עו לבין המדינה בין בשווה שווה
 לנדאו נעמי ,אליהו של דינו רכות

 .אלכסנדר וק'פינצ ונאוה
 השופטת דחתה שעבר בחודש

 ב לפ נתניהו בקשת את ינין'פרוז

 של בתביעתו מלדון אותה סול
 ב והמ התובע התנגדו שלה ,אליהו

 לבקשה כי קבעה ינין'פרוז .דינה
 וציינה "בסיס כל אין" עד מצד כזו

 לכך מודעת היתה שנתניהו אף כי
 ב התי בשני ההרכב בראש שתעמוד

 רק בקשתה את הגישה" היא קים
 תואם שאינו דין פסק שניתן לאחר

 השופטת ציינה עוד ."עמדתה את

 ב חב היו מההליכים אחד בכל כי
 .אחרים ציבור נציגי בהרכב רים

 אליהו הגיש 2014 באפריל
 שקלים מיליון חצי בסך תביעה

 ל"סמנכ ,הממשלה ראש מעון נגד

 ראש במשרד והמבצעים הכספים
 וחברת סיידוף עזרא הממשלה

 ב ההוכ שלב ."קלינור" האחזקה
 ב וכ באוקטובר הסתיים בתיק חות

 .הדין לפסק הצדדים ממתינים עת

 סביבת" כי נטען התביעה בכתב
 ב יצ הממשלה ראש במעון העבודה

 שאין פוגעניים העסקה תנאי רה
 שהעידה ,נתניהו ."סובלת הדעת

 ב מני חלק זהו כי טענה ,הדין בבית

 .בעלה להדחת להביא סיון
 ינין'פרוז פסקה בפברואר

 ב נפת את לפצות המדינה על כי
 העסב על שקלים אלף 170 – ב לי

 באשר הטעייתו ועל פוגענית קה

 ב ער הפרקליטות .העסקתו לעתיד
 ב הק על ונתניהו ההחלטה על ערה

 הגיש נפתלי גם .לה שנגעו ביעות
 ב האר הדין בית כי דרש ובו ערעור

 בשירות קבע תקן לו לתת יורה צי

 על לערער ביקש בנוסף .המדינה
 אמירותיו כי ינין'פרוז של קביעתה

 ב בתקשו נגדו הממשלה ראש של
 .הרע לשון מהוות אינן רת

 :נתניהו שרה של ערעורה נדחה
 תוחלף לא אליהו בתיק השופטת


