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 ראש אשת של יחסה את השופטת תיארה כך - פוגענית״ ו״העסקה משפילות״ ״דרישות פחד׳; ״אווירת
 של טענותיה גם • שקלים אלף ממאה ביותר אותו לפצות והורתה אליהו, גיא לשעבר, המעון לעובד הממשלה
אמינות נמצאו - במעון שהתעלפה לאחר באמבולנס לפנותה איפשרה לא שנתניהו כך על לשעבר המבשלת

יהב תלם

a לאחר יומיים נתניחו: לשרח נוספת מכח 
W לחעמידח המליצח חמשטרח כי שנחשף 
את פסק חממשלח, ראש מעונות בפרשת לדין
 חמדינח כי בירושלים לעבודח בית-חדין מול

לש עובד אליחו, גיא את יפצו אדם כוח וחברת
 אלף 100מ- ביותר חממשלח, ראש במעון עבר
 אשת של מצידח גם פוגענית, חעבקח בגין שקל
חממשלח. ראש

 היה כי התובע טענת את במלואה לקבל "יש
 לידי באה אשר במעון, פוגענית להעסקה חשוף
מוגז דרישות השפלות, צעקות, בנזיפות, ביטוי
בתקו במעון שררה כי בלתי-סבירות, ואף מות
 לעבוד נדרש וכי פחד, של אווירה עבודתו פת

 שעות במשך עבודתו תקופת כל לאורך
 דיתה השופטת קבעה מאוד", רבות

■ ■ פרוז׳ינין.
 את שדחתה לאחר קצר זמן

 לפסול נתניהו של בקשתה
 מצאה המשפט, מניהול עצמה

 "חומר כי השופטת אתמול
 מעל מוכיח בתיק הראיות

 של יחסה כי ספק לכל
 לעובדים נתניהו גב׳

התו ובכללם במעון,
 בלתי-נסבל, היה בע,

 כדי ועולה משפיל
פוגענית". העסקה

 באירועים "אין כי המדינה טענת את פסלה היא
 פוגענית" העסקה של טענה לבסס כדי שתוארו

 נתניהו הגברת של הכחשותיה את קיבלה ולא
 נתניהו משפחת נגדה(תגובת שהועלו להאשמות

).6 עמ׳ ראו -
 לחזור נדרש כי בתביעתו אליהו טען היתר בין
 לביתו שהלך משום מאוחרת, לילה בשעת למעון
 נת- לגברת טוב לילה לומר או רשות לבקש מבלי
 להראות סתם הצדקה, בלי אותי החזירה "היא ניהו.

 אותה לשאול צריך אני שגם הביתה, הולך שכשאני
אמ היא "כשחזרתי, העיד. משהו", צריכה היא אם
 אם לשאול בלי הולך שאתה בסדר לא ׳זה לי רה
 לדברי טוב"׳. לילה לי להגיד ובלי משהו צריכה אני

 ומשפי- בלתי-סבירות בדרישות "מדובר השופטת:
 ליחס הן העובד של בזכותו מתחשבות שאין לות,
סבירות". בשעות לעבוד לזכותו והן כבוד, של

אליהו כי קבעה שבו החריף הדין פסק במסגרת

 בתגובה: חיים אתי
 בבית והושפל סבל גיא

 הייתי הממשלה. ראש
 כולם ראיתי. שם,

 ןורה7 מה יודעים
 הנסיונות וכל שם

 את להכפיש
 על נהדפו העובדים

בית־המשפט" ידי

 ונשנית, חוזרת פוגענית להתנהגות חשוף "היה
בי הפוגמת בדימויו פגיעה צעקות, כללה אשר

 ועוד", מוגזמות דרישות עבודתו, את לבצע כולתו
 65 של פיצוי לאליהו לשלם למדינה הורתה היא
 בסך משפט הוצאות נפש, עוגמת בגין שקל אלף

 חברת עם במשותף שקלים 25,000 וכן שקל, 7,500
שקל. אלף 30 בנפרד שתשלם האדם, כוח

עדו את גם השופטת איששה בעצם הדין בפסק
 שגו- חיים, אתי במעון, לשעבר המבשלת של תה

 היתר בין והאשימה התעללויות של מסכת ללה
 שולחן עריכת על נתניהו זעמה אחד במקרה כי

 זרקה המפה, את משכה ובתגובה - הבית במרפסת
 הכל לאסוף ולאליהו לחיים והורתה הכלים את

 כי חיים סיפרה אחר במקרה דקות. חמש בתוך
שה לאחר מהמעון לפנותה איפשרה לא נתניהו

 לבוא חיים של מילדיה לאחד והורתה - תמוטטה
משכנעת הייתה חיים של "עדותה ולפנותה.

 בתגובה אליהו גיא
 !7בפס שכתוב "מה
 פסיד! !7ר זה הדין

 שהיה ממה 717/7
 אבל באמת,

 עוזר גם זה
 זו מי להראות
 שרה באמת

נתניהו"

סי האמת" אותות היטב בה וניכרו ביותר, ואמינה
השופטת. כמה

 "עדותי רב: בסיפוק לפסיקה חיים הגיבה אמש
 יצאה שהאמת שמחה ואני בספק הוטלה לא לעולם
 בבית והושפל מאוד סבל שגיא יודעת אני לאור.
 מה יודעים כולם ראיתי. שם, הייתי הממשלה. ראש
 אותנו ולהשפיל להכפיש הניסיונות וכל שם, קורה

בית-המשפט". ידי על נהדפו העובדים
 "שוב רצון. שביעות גילו אליהו של בסביבתו גם
 היא פוגענית והעסקה בעובדים שהתעמרות הוכח
 עו״ד אמרה הממשלה", ראש בבית שיטתי עניין
 ואת אליהו את שייצגה אלכסנדר, פינצ׳וק נאוה
 ראש מעון את שתבע לשעבר אב-הבית נפתלי, מני

חודשים. כמה לפני לפיצויים וזכה הממשלה
 מופתע" לא וממש הדין פסק על שמח מאוד "אני

באמת, שהיה ממה קטן פסיק "זה אליהו. אמר
 שרה באמת זו מי להראות עוזר זה אבל

במעון, לעמיתיו הודה גם הוא נתניהו".
שהעניקו. התמיכה על וחיים, נפתלי
 ונתנה למשפט הגיעה שאתי "בגלל

 מה כל לי. עזרה מאוד היא עדות
 גם סיפרה". היא שטענתי

 לחזק התקשר נפתלי מני
הרא "אנחנו ידו. את

בהיסטוריה. שונים
 ואני הראשון מני

 מקווה ואני השני.
g יבואו שאחרינו
סיכם. אחרים", !
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 "השפלות ,צעקות ,נזיפות"
 אשת תחת ייסורים מסכת עבר במעון עובד עוד :קבע ש"ביהמ

 שרה של פרקליטיה † אותו לפצותו תיאלץ והמדינה - מ"רה
 4 'עמ † השופטת על תקדים חסרת במתקפה הגיבו נתניהו


