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 פסק  די

  4 

 5, מ"בע ביטחו� ב�( הנתבעת אצל הועסק ,)הדיו� בזמ� 71 ב�( 1943 יליד, התובע  .1

 6 מקו$ כאשר, וחצי כשנתיי$ של תקופה שומר בתור") הנתבעת: "להל�

 7"). המועצה: "להל�( חפר עמק אזורית במועצה חינו� במוסדות היה העבודה

 8 במוסדות שמירה שירותי לספק הנתבעת הפסיקה 2012 ספטמבר מחודש החל

 9 להמתי� עליו כי לתובע נאמר אז). בהתמחרות הפסד בשל( המועצה של החינו�

 10 ) 4,000 של בס�" מענק" יקבל הוא לפיו הסכ$ איתו ונחת$ חדש לשיבו'

 11  .חודשי$ באות$ לעבוד שיידרש מבלי 2012 ואוקטובר ספטמבר חודשי$ עבור

 12 

 13 הנפש לבריאות במרפאה עבודה לתובע הנתבעת הציעה 2012 אוקטוברב

 14 תובעל התברר אז אול$ .15.10.12 ביו$ לעבוד והתחיל הסכי$ התובע .בנתניה

 15 עבד שבה� לאלה מעבר הרבה – במיוחד ארוכות עבודה עותשב ברודמש

 16 ביקש התובע. מבחינתו תנאי$ הרעת שהיווה דבר – במועצה חינו�ה במוסדות

 17  .נענו לא בקשותיו א�, חדש שיבו' לקבל מנת על הנתבעת נציג ע$ להיפגש

 18 נסיבות בשל הנתבעת אצל מעבודתו התפטר הואש בתביעתו טע� התובע

 19   .פיטורי$ פיצויישל  תשלו$ המצדיקות
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 1 ספטמבר חודשי$ עבור מענקי$ בתשלו$ הנתבעת את לחייב ביקש התובע

 2 העבודה ימי בגי� עבודה שכר, משכרו קוזזו או לו שולמו שלא 2012 ואוקטובר

 3 פיטורי$ פיצויי", הלוואה החזר" בגי� משכר שקוזז סכו$ החזר, 10.12 בחודש

 4  .כדי� ושלא שימוע ללא פיטורי$, נפש עוגמת בגי� ופיצוי

  5 

 6 ליו$ עד 12.5.10 מיו$ אצלה עבד התובעש ההגנה בכתב טענה הנתבעת  .2

 7, מוקדמת הודעה תתל ומבלי מיוזמתו העבודה את עזבבו  מועדה, 1.11.12

 8 .מתחרה בחברה דהועב לטובת וזאת

 9 ל"סמנכש . זאת לאחרכלפיה ההתחייבות את הפר התובע הנתבעת לגרסת

 10 ראו ,אחרי$ מנהלי$ו )"בולדו מר: "להל�( בולדו אלו� מר הנתבעת של התפעול

 11 בחודש" ביטחו� ניב" שמירה חברת מטע$ חפר בבת ילדי$ בג� עובד התובע את

 12 מטע$ ההתחייבות הפרת נוכח. לעבוד לא היה רואמ שבה בתקופה :אוקטובר

 13 חודשל מענקאת ה קיבל לא והוא ספטמבר חודש של המענק קוזז, התובע

 14  . אוקטובר

 15 כי ההגנה בכתב הנתבעת הסבירה" הלוואה החזר" בגי� שקוזז סכו$ל אשר

 16 ביו$ הנתבעת חשבו� על עשה שהתובע יומי הכשרה קורס ענו�יר בעלות מדובר

 17 אצל עבודתו ותחילת הנתבעת את עזיבתו לפני שבועות שלושה, 4.10.12

 18  . מתחרהה

 19 עבד שהוא וככל עבודתו שעות בגי� מלא שכר קיבל תובעהנתבעת טענה ש

 20  .כדי� לו שולמו אלה נוספות בשעות

 21  .רכיביה כל על התובע תביעת את לדחות הנתבעת ביקשה ההגנה טענות נוכח

  22 

 23 התחייבותו את הפר התובעש טענה בו שכנגד תביעה כתב הגישה א, הנתבעת  .3

 24  הנתבעת מבקשת כ� בשל. כדי� מוקדמת הודעה לתת מבלי עזב וא, הכלפי

 25 ספטמבר חודשי$ בגי� מענק החזר, מוקדמת הודעה בתמורת התובע את לחייב

 26 מתחרה בחברה עבודה בשל מוסכ$ ופיצוי) ) 8,000 בס�( 2012 ואוקטובר

 27 .) 10,000 בס� ההתחייבות בתקופת

 28 
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 1 כי בו נאמר. בתביעה טענותיו על התובע חזר שכנגד תביעה לכתב הגנה בכתב  .4

 2 מת� ללא, עמדתו שנשמעה מבלי, בשרירותיות הנתבעת ידי על פוטר התובע

 3) שכנגד( לנתבע ששולמו מבלי"ו, הצדקה או/ו סיבה ללא, מוקדמת הודעה

 4 העסקתו תקופת כל מש�, המג� העבודה משפט מכוח לו המגיעי$ התשלומי$

 5 ".בפרט הפסול הפיטורי$ מעשה ובגי� בכלל

 6 על מועסק היה בה בתקופה מתחרה בחברה עבד לא מעול$ הוא התובע לגרסת

 7  .הנתבעת ידי

  8 

 9  שנשמעו ראיות  .5

  10 

 11  .תצהירו על בדיו� ונחקר ראשית עדות תצהיר הגיש התובע

 12  .בולדו מר העיד הנתבעת מטע$

 13, הצדדי$ בי� שנחת$ ההסכ$ כולל הצדדי$ מטע$ מסמכי$ הוגשו כ� כמו

 14  '.וכו שכר תלוש, מענק לתשלו$ המחאות

  15 

 16  המקרה עובדות  .6

 17 

 18 חינו� במוסדות כשומר וחצי כשנתיי$ של תקופה הנתבעת אצל עבד התובע  .א

 19 . מועצהב

 20". 01/04/2010: "העבודה תחילת כתארי� מופיע התובע של השכר בתלוש

 21 עבד שהוא מופיע הנתבעת ידי על שהונפק העבודה תקופת על באישור, בר$

 22 ביו$ הנתבעת אצל לעבוד סיי$ התובע כי חולק אי�. 112.5.10מ החל

1.11.12.  23 

  24 

 25 השכר כי בדיו� הסכימו הצדדי$ כ"ב. עבודה שעות לפי שכר קיבל התובע  .ב

 26 8' ע ראו( ) 2,900 הוא פיטורי$ה פיצויי לחישוב הקובע הממוצע

 27 ).הדיו� לפרוטוקול
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 1 חינו� למוסדות שמירה שירותי לספק הנתבעת הפסיקה 11.9.12 מ החל  .ג

 2 ע$ ג$ וכנראה( התובע לבי� הנתבעת בי� נחת$ מכ� כתוצאה. במועצה

 3 :כדלקמ� שנוסחו", הסכ$) "המועצה בתחו$ שעבדו אחרי$ עובדי$

 4  "הואיל: והעובד נמנה ע" עובדיה של החברה.

 5מעונייני" להסדיר את המש- העסקתו של והואיל: והצדדי" 

 6  העובד בחברה.

: 7  מוסכ" בזאת כדלקמ

 8ברוטו מענק עבור חודש .  4,000. החברה תשל" לעובד ס- של 1

 9מבלי שהעובד יועסק באתר כלשהו, אלא א" יבחר  2012ספטמבר 

 10לעבוד באתר אחר שלא בעמק חפר ואז יקבל שכר בנוס/ למענק 

 11  עצמו.

 12עבור חודש אוקטובר .  4,000ד ס- נוס/ של . כמו כ, ישול" לעוב2

 13מבלי שהעובד יועסק באתר כלשהו, אלא א" כ סיפקה לו  2012

 14  החברה עבודה כלשהי בחודש זה.

 15. למע הסר ספק, יובהר כי ככל שהחברה תציע לעובד לספק 3

 16עבודה באתר הקבוע בו עבד, במועצה האזורית עמק חפר, במהל- 

 17תחייב העובד לעשות כ ואז ישול" החודשי" הנ"ל, בזמ כלשהו, מ

 18באופ יחסי לתקופה בה לא נדרש .  4,000לו המענק החודשי בס- 

 19  לעבוד.

 20מתחרה אחרת  . העובד מתחייב ומצהיר כי לא יעבוד בכל חברה4

 21במש- תקופת החודשי" שצוינו ו/או מוקד" יותר (בהתא" 

 22לדרישות החברה) וא/ לא יצור קשר כלשהו ע" כל חברה אחרת, 

 23בשיחות טלפוניות ובי בהשתתפות בכנסי" ו/או ראיונות ו/או  בי

 24פגישות למיניה, לרבות מתחייב העובד לא לחתו" על הסכ" עתידי 

 25  .2012ע" חברה מתחרה, החל מהיו" ועד לסו/ אוקטובר 

 26. מוסכ" בי הצדדי" כי ככל שלא תסופק לעובד עבודה ע"י 5

 27בד כמי שפוטר יחשב העו 2012החברה לאחר תו" חודש אוקטובר 

 28ע"י החברה, על כל המשתמע מכ-, וישולמו לו מלוא זכויותיו עפ"י 

. 29  כל די

 30ליו" .  4,000. במעמד חתימת הסכ" הז מקבל העובד ס- של 6

 31  ובחתימתו על מסמ- זה מאשר קבלת ההמחאה.  09/10/12

 32. במידה והעובד יפר האמור בהסכ" זה מתחיב הוא להשיב 7

 33נק שקיבל ובנוס/ פיצוי מוסכ" בס- לחברה במיידי את סכו" המע

 34  .. 10,000של 

 35. העובד מצהיר כי קרא את ההסכ", הבי אותו, על כל משמעותו 8

 36  והוא מסכי" לכל האמור בו."

  37 

 38 בעת ) 4,000 בס�" מענק" וקיבל עבד לא התובע 2012 ספטמבר בחודש  .ד

 39 .ההסכ$ חתימת

 40 

 41 על כ�. עבודה לקבל וביקש הנתבעת אל התובע פנה 2012 אוקטובר בחודש  .ה

 42 115.10.12מ עבד ש$, בנתניה הנפש לבריאות במרפאה כשומרהתובע  שוב'
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 1 מעבר הרבה, יו$ כל שעות 110כ במרפאה עבד התובע. 1.11.12 ליו$ עד

 2 .במועצה עבודתו במסגרת הממוצע העבודה ליו$

 3 

 4 .סכרת ממחלת הסובל, מבוגר אד$ התובע  .ו

 5 

 6 אוקטובר חודש מענק בגי� לתובע שניתנה ההמחאה את ביטלה הנתבעת  .ז

2012. 7 

 8 

 9 שעות תשלו$ בוו 2012 אוקטובר חודש תלוש לתובע הנפיקה הנתבעת  .ח

 10 בגי� ) 4,000 של ס� נוכה תלוש באותו. הבראה דמיו חודש באותו העבודה

 11 ". הלוואה החזר" בגי� ) 595.60 של ס� וכ�, 9.12 חודש מענק

 12 

 13  התפטר או פוטר הוא הא" :התובע של העבודה סיו" נסיבות  .7

  14 

 15 מפורשות נאמר התביעה בכתב כ�. עקביות אינ� זה בעניי� התובע כ"ב טענות

 16 המוקד$ בדיו�. פיטורי$ בפיצויי המזכות נסיבות בשל התפטר התובעש

 17  :התובע כ"ב האמר זכריה1 חסו� הרשמת' כב בפני שהתקיי$

 18 לאחר עבודה לו סופקה ולא מאחר מעבודתו פוטר התובע"

 19  ). 12' ש, 3' ע(" 10/12 חודש תו"

  20 

 21  :התובע כ"ב אומרת דיו� אותו בהמש�

 22 בתנאי מוחשית הרעה מחמת התפטר התובע, מתקנת אני"

 23 לפני, ביו" שעות 10 לעבוד באפשרותו ואי מאחר, עבודתו

 24  ".שעות 6.5 עבד כ

  25 

 26, העובדות מ� הנובעת קביעה היא התפטר או פוטר העובד הא$ הקביעה

 27  . בדיו� שנשמעו לראיות בהתא$

  28 
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 1 של מטעמי$ הופסקה במועצה חינו� במוסד התובע עבודת כי חולק אי�

 2) לציו� ראויה מטרה( העובדי$ של העסקה המש� להבטיח במטרה. הנתבעת

 3 במש� לשיבו' להמתי� התובעהתחייב  לפיוש סכ$ה על הצדדי$ חתמו

 4   .בפועל עבודה ביצוע ללא ג$", מענק" לקבל אמור הוא $שבגינ חודשיי$

 5 התובע באוקטובר. עבודה לו הוצעה ולא עבד לא התובע ספטמבר חודש במהל�

 6 11 בפועל עבד, בנתניה במרפאה לעבוד והסכי$ עבודה מקו$ לקבל ביקש

 7 מדובר כי לתובע התברר אול$. 1.11.12 ליו$ ועד 115.10.12 מ החל, ימי$

 8 לפני עבד הוא כאשר – ביו$ עבודה שעות 10 – נוספות שעות הכוללת בעבודה

 9 .וגילו הבריאותי מצבו נוכח מאוד עליו שהקשה דבר, ביו$ שעות 16.5 כ כ�

 10  .חדש שיבו' לקבל מנת על נתבעתלטענתו, ל ,התובעמשו$ כ� פנה 

  11 

 12 חיכה א�, לפגישה הגיע הוא. בולדו מר אצל פגישה לו נקבעהש העיד התובע

 13 התובע עזב ארוכה המתנה לאחר. הגיע זה מבלי, שעות שלוש במש� בולדו למר

 14, חדשה פגישה על הודעה כל קיבל משלא. איתו קשר שייצרו וביקש המשרד את

 15 הוא ."ש$ המנהלי$ אחד, "מיקי את ש$ ופגש הנתבעת למשרד התובע הגיע

 16 התובע. על מקו$ העבודה החדש לו שיודיע לו אמר ומיקי המצב את לו הסביר

 17 נשארתי" התובע לדברי, אז". לו יודיעו"ש לו נאמר ושוב יומיי$ לאחר התקשר

 18 9120' ש, 9' ע(" 71 ב אני. עבודה מקו" לי למצוא החלטתי כלו" בלי

 19  ). הדיו� לפרוטוקול

  20 

 21  :בתצהירו בולדו מר הצהיר, שתואמה פגישה לאותה אשר

 22, מיוזמתה, החברה במשרדי עמי לפגישה זומ שהתובע הרי..."

 23, אישיות מסיבות מהמשרד לצאת בפתאומיות שהובהלתי אלא

 24 למחרת להגיע, נוספי" עובדי" ומספר התובע זומנו, כ על

 25 אלא, ניס מיקי מר באמצעות, המתוכננת הפגישה לקיו"

 26 לטענותיו מוחלט בניגוד, למחרת להגיע שלא בחר שהתובע

 27  ).בולדו מר של לתצהירו 10 סעי,(" בעניי

  28 

 29 כדי התובע ע$ פגישה נקבעה אכ�, בולדו מר של בתצהירו להצהרה בהתא$

 30  .בולדו מר של אישיות נסיבות בשל התקיימה לא היא א�, חדש שיבו' לבדוק
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 1  :)הדיו� לפרוטוקול 12114 'ש, 17' ע( בולדו מר נשאל בדיו� בחקירתו

 2 בסו/ הגעת לא אליה התובע ע" שנקבעה פגישה הייתה. ש"

 3  ?אוקטובר חודש

 4 פגישות לקבוע באנשי" לזלזל נוהג לא אני. לא זכרוני למיטב. ת

 5 זוכר לא. מנהגי לא זה. מתנצל אני מגיע לא אני א".  להגיע ולא

 6  ".כזו פגישה

  7 

 8 אליה, התובע ע$ פגישה שנקבעה בולדו מר הכחיש בדיו� בעדותו כלומר

 9  .בתצהירו מפורש באופ� התייחס

 10 לכ�, האר' ברחבי סניפי$ בשישה עובדי$ 11,70011,800כ מעסיקה הנתבעת

 11 שנוהלו השיחות של הספציפיות הנסיבות את זוכר אינו בולדו שמר מאוד סביר

 12  . התובע ע$

  13 

 14 של עדותו פני על, עלינו אמינה שהייתה, התובע עדות את מעדיפי$ אנו כ� על

 15, במרפאה עבודתו את לסיי$ ביקש שהתובע מאמיני$ אנו. זו בנקודה בולדו מר

 16 ול שהיו לאלה דומי$ אי$נבת חדש שיבו' ולקבל מרובות שעות עבד שבה

 17 טלפונית ופנה ,התקיימה שלא – בולדו מר ע$ פגישה קבע כ� לש$. במועצה

 18  .נענו לא בקשותיוא�  .הנתבעת למשרד

  19 

 20 לי סיפר ומיקי" מיקי ע$ יושב התובע את ראה שהוא בעדותו הצהיר בולדו מר

 21 זו). לפרוטוקול 113' ש, 17' ע" (הספר בבתי בנתניה עבודות לו הציע שהוא

 22, עדות למת� מיקי את לזמ� מניעה כל הייתה לא כאשר, "שמועהמפי  עדות"

 23 חברה – שהנתבעת סביר לא כ�1כמו. חלופית עבודה לתובע שהציע זה הוא א$

 24  .בכתב עבודה הצעת הוציאה לא – עובדי$ של גדול מספר המעסיקה מסודרת

 25 במהל� לתובע סיפקה אכ� הנתבעת כי סבורי$ אנו שנשמעו לראיות בהתא$

 26 הסכי$ והתובע בנתניה הנפש לבריאות במרפאה עבודה ההסכ$ תקופת

 27 התובע הבי�, עבודה ימי מספר לאחר אול$. 115.10.12ב לעבוד והתחיל להצעה

 28 מתאימות שאינ� ,ביו$ שעות 110 כ, ליכולתו מעבר עבודה בשעות מדוברש

 29 בתנאי מהותית הרעה תו� נעשה השיבו' כי ראה התובע. הבריאותי למצבו

 30 עבודה יו$ לעבוד הסכי$ א, הוא כאשר, העבודה את לסיי$ בחר ולכ� העבודה
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 1 בתנאי$ אחרת עבודה לתובע הציעהש הוכיחה לא הנתבעת. 11.11.12ב נוס,

 2  . במועצה לו שהיו לאלה דומי$

 3 פיצויי של תשלו$ המצדיקות בנסיבות התפטר שהתובע קובעי$ אנו כ� על

 4 חוק: "להל�( 11961ג"התשכ, פיטורי$ פיצויי לחוק 11 לסעי, בהתא$ פיטורי$

 5  ").פיטורי" פיצויי

  6 

 7  ההסכ" פי על התחייבותו את הפר התובע הא"  .8

 8 

 9 שהתחיל בכ� להסכ$ בהתא$ התחייבותו את הפר התובע הנתבעת לטענת

 10  .ההסכ$ בתקופת" מ"בע ביטחו� ניב" מתחרה בחברה לעבוד

 11  :בולדו מר של הצהרתו לפי

 12 לכ קוד" כשעוד 2.11.12 ביו" נשקו את החזיר התובע ..."

 13 מוחלט בניגוד, וזאת המתחרה החברה אצל עובד ידי על נצפה

 14  .)בולדו מר של לתצהירו 11 סעי,(" בעניי לטענותיו

  15 

 16  ):5111' ש, 16' ע ראו( בולדו מר הצהיר בדיו� בעדותו

 17"ת. אני במו עיני ראיתי אותו עובד בבת חפר. הוא העיד ששבוע 

 18בסו/ לפני זה יצר קשר ע" ניב בטחו. ראיתי את התובע 

 19אוקטובר ליד שער הג ע" מדי" של ניב בטחו ללא נשק. 

 20  חולצה ע" הלוגו של ניב בטחו. לא זוכר בדיוק תארי-.

 21  ש. ע" מי היית ש"?

 22ת. ע" שלמה וב מנכ"ל החברה. אמרתי לו שהוא צרי- 

 23להתבייש שהוא לקח כס/ מב בטחו ועובד אצל המתחרה. הוא 

 24  ."אמר לי "ל- מפה". זה היה בשעות הבוקר

  25 

 26 התצהיר לפי. בדיו� עדותו לבי� בולדו מר של תצהירו בי� סתירה קיימת שוב

 27 ע$ יחד ראה אותו עצמו הוא עדותו לפי. התובע את זיהה" הנתבעת עובד"

 28  ). להעיד הוזמנו שלא( החברה ל"ומנכ מפקח עובד

 29אלא  פגש לא שהוא, התובע את לזהות ידע בולדו שמר להאמי� מהקושי חו'

 30 נשאלת), פע$ א, בולדו מר את פגש לא הוא התובע עדות לפי( פעמי$ בודדות
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 11 ל ועד 115.10.12מה החל כאשר, שמירה בעמדת אותו ראה יו$ באיזה השאלה

 2 מר. הנתבעת מטע$ בנתניה במרפאה ברציפות כמעט עבד התובע 1.11.12

 3  ).15116' ש, 16' ע( לגרסתו אותו ראה יו$ באיזה לציי� ידע לא בולדו

  4 

 5  :כ� בעדותו ביטחו� בניב העסקתו נסיבות את מסביר מצידו התובע

? 6  "ש. בסו/ אוקטובר לדברי- היית בקשר ע" נציגי ניב בטחו

 7ת. אני שבוע לפני שעזבתי את המרפאה דברתי והייתי ש" 

 8לחודש.  �4ונתבקשתי להמשי- לעבוד. אני לניב התקבלתי ב

 9לחודש החזרתי את הנשק.  �2באותו יו" התחלתי לעבוד. אני ב

 10אשתי עבדה באחד הגני" ש" וידעו שאני עובד באבטחה בבית 

 11ספר בכפר ויתקי והגננות בקשו שאני אעבוד ש" בבטחו. ניב 

 12קבלה את המכרז ואביר היה אחראי ש". הוא התקשר אלי כי 

 13לחודש  3או  2הוא הכיר אותי מהנתבעת. הוא התקשר אלי  ב 

 14רתי את י לא סיימתי ועוד לא החזינובמבר. אמרתי לו שעד

 15מרי" לי שאי עבודה אני מוכ להיכנס לעבודה הנשק. א" או

 16  אצלה"".

 17  .)דיו�ה לפרוטוקול 3111' ש, 13' ע ראו(

  18 

 19 ניב אצל ולא הנתבעת אצל הכוונה" ש$ הייתי" אומר התובע כאשר לדעתנו

 20 שלפי כ�. העבודה התחלת על ולא" לעבוד להמשי�" על דיבר הוא כי ביטחו�

 21 הנתבעת אצל לעבוד סיי$ שהוא לאחר נוצר ביטחו� ניב ע$ הקשר התובע עדות

 22 שהיו לאלה זהי$ בתנאי$ ,לו שמתאימה עבודה לו סופקה שלא מאחר

 23  .במועצה

 24  .ההסכ$ פי על התחייבותו את הפר לא התובעש בדעה אנו משו$ כ�

  25 

 26 והוכתב המעסיק ידי על שנוסח, ההסכ$ את לבחו� יש כי נציי� לנדרש מעבר

 27 התנאי$ פי על ורק א� להגבלה שנית� – העיסוק חופש עיקרו� לאור עובדל

 28 מאחר אחרת לחברה פונה היה התובע אילו לכ�. והפסיקה בדי� שנקבעו

 29 לחייבו היה נית� א$ ספק, ההסכ$ בתקופת, עבודה מספקת לא שהנתבעת

 30  .שנקבע כפי ) 10,000 בס�" מוסכ$ פיצוי"ב

  31 
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 1  לתובע המגיעי" סעדי"  .9

 2 

 3 חודש בגי� קיבל שהוא שמה מאחר מענק כלל קיבל לא שהתובע חולק אי�

 4  .בוטלה אוקטובר עבור וההמחאה אוקטובר חודש של מהשכר קוזז ספטמבר

 5 ) 3,187.50 של בס� בשכר התובע זוכה 10.12 חודשל השכר בתלוש אול$

 6 ימי עבור שכרה רכיב על שעולה סכו$"), חפיפה"ו נוספות שעות, משכורת(

 7 באותו מופיע כ�1כמו). ) 3,144( התביעה בכתב שנקוב חודשאותו ב עבודה

 8 א, על( התביעה בכתב שנדרש רכיב שאינו, הבראה דמי של תשלו$ תלוש

 9  ). התובע כ"ב בסיכומי שהוזכר

 10  .להל� נתייחס לה$, רבי$ ניכויי$ נעשו סכומי$ מאות$ אול$

  11 

 12 לתובע המגיע מענק  .א

 13  .2012ספטמבר  חודש בגי . 4,000 בס� שקוזז מענק להחזר זכאי התובע

 14 לא שבה לתקופה יחסית, 2012 אוקטובר חודש עבור למענק זכאי התובע

 15  .. 1,866 – עבד

  16 

 17 .) 595.60 בס� –" הלוואה החזר" בגי� ניכוי  .ב

 18 לתובע שנער� ריענו�/הכשרה יו$ עבור בתשלו$ מדובר כי הסבירה הנתבעת

 19. הנתבעת אצל לעבוד המשי� לא הוא כאשר, 2012 אוקטובר חודש בתחילת

 20 לפתוח לחברה הנטע� התשלו$ לגבי" חיוב תעודת" המציא הנתבעת

 21 חתו$ עליו מסמ� צור,, כ� כמו. מ"בע) 1995( מקומי בשלטו� אנוש משאבי

 22 או/ו הדרכה קורס מימו� לצור� הלוואה מבקש" הוא לפי התובע

 23 לא, האחרו� למסמ� אשר .העבודה בסיו$ להחזיר שעליו", השתלמות

 24 הופנה אליו בקורס אלא הכשרה/ריענו� בגי� שנוכה סכו$ אותו על מדובר

 25 שלא מאחר ."להלוואה בקשה" אותה נפקותלעני�  ספק לנו ויש, התובע

 26  .אליו נתייחס לא, רלוונטי במסמ� מדובר

 27 ,קורס בגי� תשלו$ החזר לקבל המעסיק רשאי הפסוקה להלכה בהתא$

 28 לא ואשר ,כלליי$ הכשרה או ידע לעובד המקנה בקורס מדוברש הוכח א$

 29  .מעסיק אותו אצל לעבודה רק משמש
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 1 לא, ההכשרה של הנטענת העלות לגבי הוכחה הביאה שנתבעת א, על

 2 מעסיק אצל שימושו ואפשרות הקורס תוכ�, הדועי לגבי הוכחה כל הובאה

 3 לאמור בהתא$, הניכוי לגבי שבדי� הדרישות ותמתקיימ לא לפיכ�. אחר

 4  . 11958 ח"התשי, השכר הגנת לחוק 25 בסעי,

  5 

 6  פיצויי פיטורי$ג.    

 7 תנאי ה מוחשיתהרע בשל התפטר התובע, לעיל לקביעותינו בהתא$

 8  . פיטורי$ לפיצויי זכאי הוא ולכ� העבודה

 9. חולק אי� כ� ועל, עבודה חודשי 29 לפי זכאותו את חישבה התובע כ"ב

 10  . ) 2,900 בס� קובע שכר לגבי הצדדי$ כ"ב הסכימו כ�1כמו

 11  .. 7,008 בס� פיטורי$ לפיצויי זכאי התובע על כ�

  12 

 13 ובהעדר כדי� שלא פיטורי$ בשל פיצוי$, נפש עוגמת בגי� לפיצוי דרישה   ד.        

 14 שימוע

 15 �בגי הנתבעת את לחייב אי�, פוטר ולא התפטר שהתובע קבענולאחר ש

 16  .אלה סעדי$

  17 

 18  שכנגד בתביעה סעדי"  .10

 19 

 20 חוק הוראות לפי שנדרש כפי מוקדמת הודעה נת� ולא מעבודתו התפטר התובע

 21 שמדובר מאחר אול$. 12001א"התשס ,ולהתפטרות לפיטורי$ מוקדמת הודעה

 22 פטור היה שהתובע קובעי$ אנו, פיטורי$ בפיצויי המזכות בנסיבות בהתפטרות

 23  .חוק לאותו  10  י,סע להוראות בהתא$ וזאת, מוקדמת הודעה ממת�

  24 

 25 לאחר, מוסכ$ ופיצוי) קוזז אלא שול$ שלא( מענק להחזר לדרישה אשר

 26  .בכ� לדו� צור� אי�, ההסכ$ פי על התחייבותו את הפר לא שהתובע שקבענו

 27  . להידחות דינ$ שכנגד התביעה רכיבי כל כ� על

  28 

    29 
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 1  לסיכו"  .11

 2 

 3  :כדלקמ� סכומי$ לתובע לשל$ הנתבעת על לעיל האמור נוכח

 4 כחוק וריבית הצמדה הפרשי בצירו,, 9.12 חודש מענק בגי� ) 4,000 של ס�  .א

 5 .בפועל המלא התשלו$ ליו$ ועד 1.10.12 מיו$ החל

 6 וריבית הצמדה הפרשי בצירו,, 10.12 חודש מענק בגי� ) 1,866 של ס�  .ב

 7 .בפועל המלא התשלו$ ליו$ ועד 1.11.12 מיו$ החל כחוק

 8 הצמדה הפרשי בצירו,, 10.12 חודש עבודה שכר בגי� ) 565.60 של ס�  .ג

 9 .בפועל המלא התשלו$ ליו$ ועד 1.11.12 מיו$ החל כחוק וריבית

 10 כחוק וריבית הצמדה הפרשי בצירו,, פיטורי$ פיצויי בגי� ) 7,008 של ס�  .ד

 11 .בפועל המלא התשלו$ ליו$ ועד 1.11.12 מיו$ החל

 12  .) 3,000 בס� ד"עו ט"ושכ משפט הוצאות לתובע לשל$ הנתבעת על כ�1כמו

  13 

 14 30לצדדי$ זכות ערעור על פסק הדי� לבית הדי� הארצי לעבודה בירושלי$ תו�   .12

 15 יו$ מקבלתו.  

 16 

  17 

 18  .ויישלח אליה" העדר הצדדי"ב, )2014יולי  18(, כ' תמוז תשע"דנית היו", 

  19 
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