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 בית הדין הארצי לעבודה
 ע״ע 30585-09-12
 ע״ע 54123-09-12

 ניתו ביום 04 אוגוסט 2013

מ ה&עלעלת בע״ע 30585-09-12 ״ ע ם ג י י ש מ ת א ו מ ו ת ם פ ו ש י ת י ו ב  ״

 המשיבה בע״ע 54123-09-12

 חברת ממקום נוקיה בעי׳מ המערערת בע״ע 54123-09-12
 המשיבה בע״ע 30585-09-12

י המשיבה בע״ע 30585-09-12 ס ן ת ב י ו ן  א

 המשיבה בע״ע 54123-09-12

 בפני: סגן הנשיאה יגאל פליטמן, השופטת לאה גליקסמן, השופט אילן איטה

 נציג ציבור(עוברים/ מר שלום הבשוש, נציג ציבור(מעבירים)/ מר יחזקאל דטקל

 בשם חברת יישום פתרונות אנושיים בע״מ- עריך דן לפירור
 בשם חברת יורוקום נוקיה בע״מ- עוי׳ד יצחק לוי ועו׳יד הילה ניסן

 בשם אורית בוטי- עוי׳ד אורנה שמריהו

 *סס דיו

 השופט אמ!ו איטח

 1. לפנינו שני ערעורים על פסק דעו של בית הדין האזורי בתל אביב (השופטת דייר

 אריאלה גילצר-כץ ונציגי הציבור מר אבי שלו ומר ויסאם עזאם! תע״א

 2203-10), בו נקבע כי המערערות בשני ההליכים שלפנינו היו מעסיקותיה במשותף

 של המשיבה וכי הן חבות לה, ביחד ולחוד, סכומים שונים בגין פיטוריה שלא כדין,

 ובכלל זה בשל היותה בהריון. הערעורים נדונו במאוחד.

 המסגרת העובדתית

 2. להלן המסגרת העובדתית העולה מכלל החומר שלפנינו ומקביעותיו של בית הדין

 האזורי:

 א. המערערת בהליך ע׳׳ע 30585-09-12 - חברת יישום פתרונות אנושיים בע״מ,

 היא קבלן כוח אדם (להלן - חברת יישום). המערערת בהליך ע׳׳ע

 54123-09-12 - חברת יורוקום מקיה בע״מ (להלן - ממקום), עוסקת, בין
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 קישורים לפרקים:
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 בית הדין הארצי לעבודה
 ע״ע 30585-09-12
 ע״ע 54123-09-12

 השאר, בשיווק טלפונים סלולריים ומתן שירות תיקונים ללקוחותיה. בין

 חברת יישום לבין יורוקום נחתם ביום 24.2.09 הסכם התקשרות (להלן -

 הסכם ההתקשרות), ובו הוסכם כי חברת יישום תגייס ותמיין עובדים עבור

 יורוקום, ובתום שלושה חודשי העסקה מלאים תוכל יורוקום לקלוט עובדים

 אלה לשורותיה.

 ב. גב׳ אורית בוסי - המשיבה בשני הערעורים (להלן - העובדת), הוצבה על ידי

 חברת יישום לעבוד במעבדה של יורוקום, כמבקרת איכות. תפקידה היה

 לבדוק כי מכשירי טלפון שמוחזרים ללקוח לאחר התיקון תקינים. הצבתה

 לעבודה כאמור, נעשתה לאחר שהעובדת רואיינה לתפקידה על ידי מר יהודה

 מוגרבי - מנהל הייצור ביורוקום(להלן - מר מוגרבי).

 ג. הצבת העובדת ביורוקום החלה ביום 5.3.09. בין הימים 21.5.09 - 6.6.09

 נעדרה העובדת מעבודתה. דווחים על העדרויותיה הועברו ליורוקום בלבד.

 לגרסת מר מוגרבי, ביום 26.5.09, הוא ביקש לברר מדוע העובדת לא שבה

 לעבודתה מן ההיעדרות שהחלה כאמור ביום 21.5.09. אין חולק כי בעלה של

 העובדת - מר אלעד בוסי(להלן - הבעל), השיב לו כי העובדת עדיין בחופשת

 מחלה וכי היא בהריון.

 ד. ביום 7.6.09 שבה העובדת לעבודתה. בשלהי יום 16.6.09 נקראה העובדת למר

 מוגרבי אשר הודיע לה על סיום הצבתה ביורוקום מאותו מועד. על הנסיבות

 שהביאו לכך חלוקים הצדדים.

 ה. אין חולק כי עוד באותו יום - 16.6.09, התקשרה העובדת אל גב׳ יפעת מקיטן

- במועד הרלווטי רכזת כח אדם בחברת יישום, ועדכנה אותה על דבר סיום

 העסקתה ביורוקום. כעולה מתצהיר העובדת - גב׳ מקיטן הופתעה מההודעה.

 ו. בקשות העובדת, מיום 16.6.09 ומיום 21.6.09, לשבצה למשרות אחרות נענתה

 בתשובה שאין לחברת יישום משרות פנויות רלוונטיות.
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 בית הדיו האדצי לעבודה
 ע״ע 30585-09-12
 ע״ע 54123-09-12

 ז. ביום 23.6.09 נמסר לעובדת, בפקס, מכתב פיטורים נושא תאריך 9.6.09. על

 נסיבות הוצאתו קיימת מחלוקת מסויימת בין הצדדים, אם כי מנסיבות הענין

 ברור - שהתאריך שננקב במכתב הפיטורים הוא פרי טעות.

 ח. ביום 29.6.09 פנתה ב״כ העובדת לחברת יישום וליורוקום יחדיו וטענה

 לפיטורי העובדת שלא כדין, בין היתר נטען כי הפיטורים נעשו בניגוד לחוק

 שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ״ח - 1988 (להלן - חוק השוויון). ביום 6.7.09

 דחה ב״כ חברת יישום את הטענות כלפי מרשתו, וביום 14.7.09 עשה כן ב״כ

 יורוקום לגבי הטענות כלפי מרשתו.

 ט. ביום 22.7.09 פנתה גב׳ מקיטן לעובדת והציעה לה שתי משרות: האחת,

 לפרוייקט זמני של מכירת תווי קניה (לגרסת חברת יישום עד תחילת חגי

 תשרי ולגרסת העובדת עד לתום חגי תשרי); השניה, לעבודת דיילות

 במרכולים שונים.

 י. העובדת ילדה ביום 21.1.10 . בין לבין קיבלה העובדת דמי אבטלה.

 3. העובדת פנתה לבית הדין האזורי וטענה כי בעת שנקלטה לעבודה הבטיח לה מר

 מוגרבי שלאחר 3 חודשי עבודה, אם תוכיח את עצמה, היא תעבור להיות עובדת

 של יורוקום. לטענתה, יורוקום הפסיקה את העסקתה בשורותיה בשל הריונה

 ובהעדר שימוע. לטענתה, חברת יישום לא הציבה אותה לעבודה אחרת בשל

 היותה בהריון. לפיכך עתרה העובדת לסעדים הבאים: פיצוי לפי חוק השוויון בסך

 של 50,000 ₪; פיצוי בגין אי עריכת שימוע, עוגמת נפש, ציפייה והסתמכות בסך

 של 50,000 ₪ ; וכן את נזקיה הממוניים - שכר עבודה עד למועד הלידה ועבור

 התקופה המוגנת שלאחר חופשת הלידה (60 ימים), בניכוי דמי אבטלה; פיצויי

 פיטורים ודמי לידה.

 4. יורוקום טענה כי גיוס עובדים באמצעות קבלני כח אדם נעשה כדי לשמור על

 גמישות תפעולית וכי דרך קבע היא בוחנת את התאמת עובדי כח האדם להעסקה

 בשורותיה. לטענתה, העובדת גוייסה לתקופה זמנית אך הובהר לעובדת שקיימת
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 בית הדין הארצי לעבודה

 ע״ע 30585-09-12
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 אפשרות שלאחר שלושה חודשים, ככל שיהיה בכך צורך וכבל שהעובדת תתאים,

 היא תוכל להקלט כעובדת יורוקום. נטען כי בסמוך לפני סיום העסקתה של

 העובדת שבה עובדת אחרת מחופשת לידה ועובדת נוספת נוידה, באופן בלתי צפוי,

 ממחלקה אחרת של יורוקום למחלקה בה הועסקה העובדת. בנסיבות אלה ולאחר

 הערכת מצב הוחלט לסיים את העסקתה של העובדת. יורוקום דחתה את הטענה

 כאילו היה קשר בין סיום העסקתה של העובדת לבין ההריון. לפיכך, טענה

 יורוקום כי דין התביעה כנגדה להדחות.

 5. חברת יישום טענה גם היא שהעובדת הוצבה אצל יורוקום לצורך תגבור! כי חברת

 יישום לא ידעה על סיום העסקת העובדת ביורוקום, אלא לאחר עדכון של העובדת

 עצמה; כי מכתב הפיטורים הוצא לעובדת לבקשת הבעל וכי בשל טעות דפוס נשא

 מכתב הפיטורים את התאריך 9.6.09. חברת יישום דחתה את הטענה כאילו

 העובדת לא נשלחה לעבודות נוספות בשל הריונה. נטען כי העובדת סרבה למשרה

 השניה שהוצעה לה וכי לגבי המשרה הראשונה, בה גילתה העובדת התעניינות,

 הלקוח לא הביע ענין בעובדת. לפיכך, טענה גם חברת יישום כי דין התביעה כנגדה

 להדחות.

 פסס דינו של בית הדיו האזורי

 6. בית הדין האזורי קבע, בתמצית, כך:

 א. לא הוכח בי העובדת התקבלה כעובדת זמנית - לתקופה של שלושה חודשים

 או למשימה חולפת של תגבור. בית הדין נימק את קביעתו כך: מהסכם

 ההתקשרות, שהוא הסכם מסגרת, לא ניתן ללמוד כי העסקתה של העובדת

 הוגבלה לשלושה חודשים! בהודעה על תנאי העבודה שקיבלה העובדת לא

 צויין כי היא מוצבת לשלושה חודשים! לא הובאו ראיות אחרות מטעם

 יורוקום או חברת יישום לכך שהעסקתה הוגבלה מראש למשימה חולפת של

 תגבור; מעדות העובדת והאמור בתצהירו של מר מוגרבי ניתן להסיק כי הלכה

 למעשה נקלטה העובדת ל׳ימעין תקופת ניסיון״.
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 בית הדין הארצי לעבודה
 ע״ע 30585-09-12
 ע״ע 54123-09-12

 ב. הוכח כי היתה שביעות רצון מעבודת העובדת. בכך דחה בית הדין את טענת

 יורוקום כי העובדת היתה בינונית ותפקודה לא ענה על הציפיות. בית הדין

 נימק את קביעתו כך: מהודעת הדואר האלקטרוני שנשלחה מאת נציגת

 יורוקום אל נציגת חברת יישום ביום 29.3.09' (להלן - הודעת הדוא״ל)

 משתמעת שביעות רצון מהעובדת, גם אם זו משקפת שביעות רצון בתחילת

 העבודה? החזרת 177 מכשירים שנבדקו על ידי העובדת אינה מעידה,

 לכשעצמה, כי עבודתה של העובדת היתה ירודה או כי היא חורגת מהנורמה

 של החזרת מכשירים חרף בדיקתם; יורוקום נמנעה מלהעיד את הממונה

 הישיר על העובדת - מר יאיר טנגו ראש הצוות במסגרתו עבדה העובדת; עדות

 העובדת לגבי טיב עבודתה נתמכה בעדותה של העדה מטעמה - גב׳ סימה ליץ,

 אשר עבדה עם העובדת באותו צוות.

 ג. נוכח הקביעות דלעיל קבע בית הדין האזורי שהנטל להוכיח כי הפסקת

 העסקתה של העובדת ביורוקום אינה קשורה להריון עבר אל כתפי

 המערערות.

 ד. יורוקום לא הרימה את הנטל להוכיח כי הפסקת העסקתה של העובדת לא

 היתה קשורה להריון.

 ה. חברת יישום לא הוכיחה שלא היו לה הצעות עבודה מתאימות עבור העובדת.

 ההצעות שהופנו לעובדת נעשו רק לאחר פניית ב״כ העובדת. מלבד שתי הצעות

 אלה, לא הוצעו הצעות נוספות. לפיכך נקבע כי ״גם הנתבעת 1 (חברת יישום -

 א.א.) הפלתה את התובעת מחמת הריונה בכן שפיטרה אותה לאחר

 שהסתיימה העסקתה אצל הנתבעת 2 ובכך שלא הציעה לה מקומות עבודה

 נוספים״.

 ו. חברת יישום ויורוקום הן מעסיקות במשותף. בית הדין הגיע למסקנה וו משני

 טעמים: האחד, טעם הנוגע לנסיבות המקרה בהן: מחד גיסא, חברת יישום

 בית הדין נקב בתאריך 29.3.10, אך ברי כי מדובר בטעות סופר והכוונה להודעת הדוא״ל מיום
 29.3.09 (נספח ג׳ לתצהיר נב׳ מקיםן).
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 בית הדיו הארצי לעבודה
 ע״ע 30585-09-12
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 היא זו שהפנתה את העובדת ליורוקום, והיא אשר שילמה את שכרה; אך

 מאידך גיסא, ההחלטה על קבלת ההצבה של העובדת ביורוקום התקבלה על

 ידי מר מוגרבי, שעות העבודה וסדרי העבודה נקבעו על ידי יורוקום, מקום

 ביצוע העבודה היה ביורוקום, הממונים על העובדת היו עובדי יורוקום. השני,

 טעם עקרוני, שתוארכך:

 ״49 הדבר מהויב המציאות לטעמנו בכדי להתמודד עם דרך
 העסקת התובעת, אותה אנו מוצאים כבעייתית ולקויה.

 50. התובעת הועסקה בנתבעת 2 באמצעות הנתבעת 1, שהינה
 קבלנית כוה-אדם. רבות נכתב על הבעייתיות הקיימת בדרן העסקה
 זו ועל העובדה כי דרן העסקה זו משמשת פעמים רבות כקרדום
 לחפור בזכויות עובדי אותן הברות. בענייננו, הנתבעות נתלו בדרן
 העסקה בעייתית זו כדי להתנער מזכויותיה של התובעת ולמעשה
 זכויותיה קופחו כאשר אף אחת מהנתבעות לא נטלה את האחריות

 על העסקת התובעת.
 51. האמור לעיל מוביל אותנו לקביעה העובדתית כי הנתבעות
 שתיהן היו מעסיקותיה של התובעת אן זוהי אינה רק קביעה
 עובדתית, אלא גם קביעה עקרונית. התרשמנו כי הנתבעות עשו
 שימוש בדרן ההעסקה בכדי לגלגל את האחריות לזכויות התובעת
 מהן והלאה ועל כן אחריות זו יש לגלגל אל שכמן בחזרה ביחד

 ולחוד.״

 ז. המערערות לא קיימו לעובדת שימוע טרם קבלת ההחלטה בנוגע אליה. בית

 הדין האזורי דחה את טענת יורוקום כי העובדת זנחה טענה זו כלפיה.

 7. על רקע קביעותיו אלה חייב בית הדין את המערערות, ביחד ולחוד, לשלם לעובדת

 את הסכומים הבאים:

 א. פיצוי בסך של 50,000 ₪ וזאת מכוחו של סעיף 10 (א)(1) לחוק השוויון;

 ב. פיצוי בסך של 10,000 ₪ בגין העדר שימוע!

 ג. פיצוי בסך של 10,000 ₪ בגין עגמת נפש;

 ד. נזק ממוני בגין אובדן הכנסה בסך של 23,880 ₪. סכום זה משקף שכר עבודה

 עד הלידה (7 חודשים), ללא הפחתה של דמי אבטלה. באשר לתקופה המוגנת
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 שלאחר חופשת הלידה (60 ימים), לא נפסק פיצוי שכן העובדת מצאה עבודה

 חדשה בשכר שעולה על שכרה ערב הפיטורים.

 ה. התביעה לפיצויי פיטורים נדחתה על יסוד הנפסק בענין קריטטליין2. על ענין

 זה אין לפנינו ערעור.

 בנוסף חייב בית הדין את המערערות לשלם לעובדת שכר טרחת עו״ד בסך של

 15,000 ₪ וכן הוצאות משפט בסך של 2,000 ₪. בית הדין ציין כי בסכום ההוצאות

 הוא הביא בחשבון כי עד של יורוקום לא התייצב לישיבת ההוכחות שנקבעה

 ולצורך שמיעתו היה צורך בישיבת הוכחות נוספת.

 טענות הצדדים

 8. יורוקום ערערה על הקביעה כי היא מעסיקה של העובדת במשותף עם חברת

 יישום. לטענתה, שגה בית הדין האזורי בנקודת המוצא להתייחסותו להעסקה

 באמצעות קבלני כוח אדם. בנוסף ובין היתר, טענה יורוקום כדלהלן:

 א. יורוקום לא פיטרה את העובדת, אלא אך החליטה על הפסקת הצבתה

 בשירותה.

 ב. סיום העסקתה של העובדת נבע מכך שהעובדת לא היתה איכותית ולא

 מקצועית. לטענת יורוקום, לעניו חוסר שביעות הרצון מעבודת העובדת די היה

 בעדותם של מר מוגרבי - מנהל הייצור, ומר רונן מימוץ - מנהל המעבדה, אשר

 השתתפו בהחלטות בנוגע לעובדת, ואשר שניהם לא הועסקו עוד ביורוקום

 בעת עדותם. בנוסף נטען כי במחלקת בקרת האיכות חלו שינויים בכוח האדם:

 עובדת אחת חזרה מחופשת לידה ועובדת נוספת הועברה למחלקה מהמחלקה

 הטכנית, ולכן - גם לאור רמתה הירודה של העובדת, הוחלט להפסיק את

 העסקתה בשירותה של יורוקום. לטענת יורוקום, מר טנגו - ראש הצוות לא

 היה שותף להחלטות ולכן לא היה מקום להעירו.

 ע״ע(ארצי) 549/08 סלאנגו קדיסטליין בע״מ - אינה חי,(7.10.10).
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 ג. לא היה מקום להסיק מהודעת הדוא׳׳ל מסקנות על שביעות רצון מהעובדה

 במועד בו הוחלט על סיום העסקתה. הודעת הדוא״ל משקפת את תחילת

 הדרך, ואילו לגבי ההמשך העידו העדים מטעמה.

 ד. על רקע כל אלה, לא הועבר לכתפי יורוקום הנטל הקבוע בסעיף 9 לחוק

 השוויון. ובכל מקרה, כך נטען - חוק השוויון אינו חל על מעסיק בפועל

 ה. לענין השימוע נטען כי העובדת זנחה טענה זו כלפי יורוקום. הדבר נעשה

 במפורש בישיבת הקד׳׳מ מיום 4.11.10 והטענה כלפיה בעניו זה לא אוזכרה

 בהמשך ההליך. לטענת יורוקום, שגה בית הדין משאיפשר להעלות טענה זו

 מחדש במסגרת הסיכומים מבלי שיורוקום התגוננה מפני טענה זו.

 ו. שגה בית הדין כאשר לא הפחית מהפיצוי לעובדת את דמי האבטלה, ובכך

 שפסק פיצוי עבור עוגמת נפש ופיצוי עקב הפרת חובת שימוע.

 9. גם ערעור יישום מכוון כנגד הקביעה כי היא ויורוקום היו מעסיקות במשותף.

 בנוסף ובין היתר, טענה חברת יישום כדלהלן:

 א. חברת יישום כלל לא ידעה על הכוונה לסיים את העסקתה של העובדת

 ביורוקום ולא נטלה חלק בקבלת ההחלטה האמורה. הדבר נודע לה בדיעבד

 ומפי העובדת עצמה.

 ב. פיטורי העובדת נעשו לבקשתה (באמצעות הבעל) ולא היתה מניעה חוקית

 מלהענות לבקשה זו.

 ג. בכל מקרה לא היה מקום לחייב את חברת יישום בתשלום פיצוי בגין פיטורים

 שלא כדין, באשר לא זו היתה טענת העובדת כנגדה. כל שטענה העובדת הוא

 שחברת יישום לא שיבצה אותה לעבודה אחרת עקב הריונה.

 ד. לא נסתרה טענת חברת יישום כי בסמוך לאחר סיום העסקת העובדת

 ביורוקום לא היו לה משרות להציע לעובדת. כאשר היו שתי משרות שכאלה,

 הן הוצעו לעובדת הגם שהעובדת כבר פוטרה לפי בקשתה. עוד נטען כי בית

 הדין לא נתן משקל לסרובה של העובדת לאחת מההצעות.

 ה. לא היה מקום לחייב את חברת יישום בתשלום פיצוי על העדר שימוע

 משפיטורי העובדת נעשו לבקשת בעלה.
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 ו. לא היה מקום שבית הדין יזקוף לחובת חברת יישום את העובדה שהעד מטעם

 יורוקום לא התייצב לישיבת ההוכחות ונדרשה ישיבה נוספת.

 10. העובדת תמכה בקביעות העובדתיות ובנימוקי פסק הדין. וכך נטען, בין היתר:

 א. צדק בית הדין בקביעה כי המערערות היו מעסיקות במשותף.

 ב. מסקנות בית הדין באשר להתנהלותה של יורוקום מעוגנות בראיות ומדובר

 בקביעות עובדתיות שערכאת הערעור לא תתערב בהן. מכאן, גם צדק בית הדין

 בסעדים שנפסקו.

 ג. הטענה לגבי אי הפחתת דמי האבטלה טוב היה אלמלא נטענה, שכן העובדת

 הפחיתה את דמי האבטלה שקיבלה מהפיצוי שתבעה.

 ד. באשר לטענה לפיה זנחה העובדת את טענת השימוע כלפי יורוקום נטען כי

 זניחת הטענה היתה בכפוף לקבלת הסיבה האמיתית לפיטורים מאת יורוקום,

 ״ומשלא עשתה כן, צדק ביה״ד קמא עת חייבה באי קיום תליך של שימוע״.

 ה. צדק בית הדין האזורי כאשר קבע כי העובדת פוטרה על ידי חברת יישום, שכן

- הבקשה לקבל מכתב פיטורים היתה תולדה של אי שיבוצה לעבודה חדשה

 והותרתה כ״אמיר״. בנסיבות אלה, לא היה מנוס מלבקש מכתב פיטורים על

 מנת לממש את זכויות המשיבה לפי חוק.

 ו. היה מקום לחייב את חברת יישום בפיצוי בגין אי עריכת שימוע.

 הכרעה

 11. לאחר ששקלנו את טענות הצדדים ואת כלל החומר המונח לפנינו הגענו לכלל

 מסקנה כי דין עיקר ערעורה של יורוקום להדחות חלקית וכי דין ערעורה של

 חברת יישום להתקבל. להלן נפרט את טעמינו:

 מעסיקות במשותף

 12. יורוקום וחברת יישום אינן מעבירות במשותף. ראשית, העובדת כלל לא טענה

 למעסיקים במשותף. טענת העובדת כלפי יורוקום התבססה על היותה המעסיק
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 בפועל(המשתמש) ולא על היותה המעביד האותנטי. שנית, לא היה מקום לקביעה

 ״עקרונית״ כנגד העסקת עובדים באמצעות קבלני כוח אדם. כבר עמדתי על כך,

 שאמנם ״נקודת המוצא היסודית במשפט העבודה היא שהפגיעה הפחותה

 בעובדים תתכן מקום בו קיימת חפיפה בין המשתמש לבין המעסיק. חפיפה

ל מצין, על כל א  שכזו תקטין את הסכנה בהתייחסות אל כוח העבודה כ

 המשתמע מכך״3. אולם, אין משמעה של נקודת המוצא האמורה כי מדובר

 בתבנית העסקה אסורה4. עקרון החוקיות משמיענו כי לפרט, ובכלל זה לתאגיד,

 מותר לעשות כל פעולה שלא נאסרה עליו על פי דין. בהתאמה - כל עוד מנסיבותיו

 העובדתיות של המקרה עולה כי השימוש בתבנית העסקה זו הוא אותנטי והוא

 נעשה בגדרי מטרותיו של חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ״ו-

 1996 - ובכלל זה לצורך העסקה לתקופה זמנית, וכל עוד עולה מנסיבותיו

 העובדתיות של המקרה כי תבנית העסקה לא נועדה לקפח את העובד, הרי שאין

 עילה שלא ליתן תוקף לאופן ההתקשרות שבין הצדדים5. האותנטיות של העסקה

 תבחן לפי מבחנים שונים שנקבעו בפסיקה*, תוך הבאה בחשבון של המאפיינים

 המיוחדים של תבנית ההעסקה המורכבת, ובפרט תבנית של העסקה באמצעות

 קבלן כוח אדם. הסממנים עליהם הצביע בית הדין, אינם ממצים מבחנים אלה,

 והסתפקות בהם - במקרה של העסקה באמצעות קבלן כוח אדם - עשויה, כמעט

 תמיד, להצביע על המעסיק בפועל(המשתמש) כעל המעסיק האותנטי.

 13. לגופו של ענין, בחינת מכלול הנסיבות במקרה שלפנינו אינו תומך במסקנה לפיה

 יורוקום היתה מעבידתה של העובדת - לא לבד ולא במשותף עם חברת יישום.

 מדובר בתבנית העסקה אותנטית של העסקת עובד באמצעות קבלן כוח אדם. לא

 נטען ולא הוכח כי העובדת קופחה. לאור האמור, יש לבחון - כפי שגם נתבע - את

 ע״ע(ארצי) 203/10 רשות העתיקות -עבדלהחגאזי,(17.3.13).
 ע״ע(ארצי) 766-07 לימור 1ן חיים - המוסד לביטוח לאומי,(13.2.11) [להלן - עניו בן חיים].

 לסקירה על אופן ההתייחסות החקיקה והפסיקה לתבנית העסקה זו ראו: ע״ע(ארצי) 472/09
 זוהר גולן - או.אר.אס. משאבי אנוש בע׳׳מ, (12.9.10). וראו גם: ע״ע (ארצי) 6818-10-10
; ע״ע(ארצי)  המוסד לביטוח לאומי - אליהו משה דיין,(24.4.12) [להלן - עניו משה דיץ]

 14274-10-10 גלעד גולדברג - אורטל שירותי כוח אדם בע׳׳מ,(14.11.11).

 עניו משה דיין; עניו בן חיים. ע״ע(ארצי) 478/09 יצחק חסידים - עיריית ירושלים,(13.1.11).
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 האחריות של המעורבות בנפרד. כל אחת כפי תפקידה בתבנית ההעסקה

 המשולשת: יורוקום - כמעסיק בפועל(משתמש), וחברת יישום - כמעסיק.

 האם הפסקת העסקתה של העובדת ביומיום תיתת בשל חתריווז

 14. אין חולק כי אסור למעסיק בפועל לפטר עובדת בשל הריונה. הדבר מנוגד להוראת

 סעיף 2(א1)(1) לחוק השוויון המחילה את איסור האפליה גם על ״מעסיק בפועל״

 ביחס לעובד של קבלן כוח אדם. טענת יורוקום לפיה חוק השוויון אינו חל עליה,

 לא ברורה לנו משלא היה חולק כי יורוקום העסיקה בתקופה הרלוונטית יותר

 משישה עובדים (ראו: סעיף 21 (ג) לחוק השוויון). זאת ועוד, פגיעה בעובדת על

 רקע הריונה מהווה הפליה אסורה גם לפי הדין הכללי ותקנת הציבור.

 ככל שטענתה של יורוקום כוונה לתחולת סעיף 9 לחוק השוויון שענינו ״נטל

 ההוכחה״, הרי שנוכח הוראת סעיף 20א׳(ב) לחוק השוויון - גם הוראה זו בדבר

 נטל ההוכחה חלה ביחסים שבין ״מעסיק בפועל״ לבין עובד של קבלן כוח אדם.

 בהקשר להעברת נטל ההוכחה אוסיף כי המחוקק מצא לנכון, בתנאים מסויימים,

 להעביר אל כתפי המעביד את נטל ההוכחה במקום בו עולה טענה להפליה

 המנוגדת לחוק השוויון. כפועל יוצא, מקום בו העובד מראה כי לא היה

 בהתנהגותו או במעשיו עילה לפיטורים, על המעביד להוכיח כי החלטתו לפטר את

 העובד הייתה נקיה משיקולים זרים. הוראה בדבר ״היפוך״ הנטל היא הוראה

 חשובה ומהותית ליכולתו של אדם מופלה להוכיח את תובענתו ולאכוף את

 זכויותיו/ אך ״היפוך״ כאמור יכול ויתבקש ממהותה של המחלוקת. בבג׳׳ צ אורית

 גורן8 נפסק כי סעיף 9 לחוק השוויון אינו קובע הסדר ממצה ובלעדי באשר

 להעברת נטל ההוכחה ״שכן השאלה האם המעביד נהג בהפלייה אינה קשורה

 בהכרח לעמידתו של העובד בתנאים או כישורים כאלה או אחרים״. עוד נקבע,

 מפי הנשיאה בייניש, כי נוכח הקושי הטמון בהוכחת השיקולים שעמדו ביסוד

 החלטה זו או אחרת שהתקבלה בעניינו של העובד ״יש להעביר את נטל ההוכחה

 למעביד כאשר עלה בידי העובד להציג ראיות לכאורה לכך שהמעביד נהג כלפיו

 7 דב״ע(ארצי) נ/129 - 3 שרון פלוטקץ - אחים אייזנברג בע״מ, פד״ע לג 481 (8.9.97).

 8 בג״צ 1758/11 אורית גורן נ׳ הוס סנטר(עשה זאת בעצמך) בע״מ,(17.5.12).
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 בהפליית ״ (הדגשה הוספה - א.א.). עוד נקבע כי ״על רקע פערי הכוחות והמידע

 המאפיינים את היחסים בין המעביד לעובד אי( לקבוע רף גבוה במיוחד לעניין

 זה״ (הדגשה הוספה - א.א.). העברת הנטל בתובענות שענינו אפליה מתבקשת

 ממהותה של התובענה שנדרשת להוכחתן של צפונות הלב והמחשבה. לפיכך,

 ככלל, מעבר למתחייב מהוראות סעיף 9 ו- 20א (ב) לחוק השוויון, משהעובד

 מצביע על קיומה של ראשית ראיה לקיומה של אפליה, מתבקש להעביר אל כתפי

 המעביד הנטל להביא ראיות שיוכיחו אחרת. בית דין זה פסק באופן דומה לגבי

 העברת הנטל בתובענות בהן מועלית טענה לאפליה על רקע של התארגנות. נקבע

 כי די בחשד שנימוקי הפיטורים אינם ענייניים על מנת להעביר את נטל ההוכחה
 אל כתפי המעסיק9

 15. יוצא איפה, כי כל שהוטל על העובדת היה להראות כי לא היתה לכאורה סיבה

 לסיום העסקתה. בית הדין קבע כי לא הוכח שהעובדת נשכרה לתקופה קצובה.

 יורוקום מלינה כנגד קביעה זו. מדובר בקביעה עובדתית שככלל ערכאת ערעור לא

 נוהגת להתערב בה, ולא מצאנו כי יש מקום לעשות כן. לא נעלם מעמנו שהעובדת

 עצמה טענה כי הובטח לה שכעבור שלושה חודשים תבחן העברתה ליורוקום אם

 תוכיח עצמה. לכאורה הדבר עשוי ללמד על קיומה של נקודת זמן שנקבעה מראש

 לבחינת המשך העסקתה, דבר שעשוי להתיישב עם גרסת יורוקום. אלא, שעדין

 אין באמירה זו כדי ללמד שהעסקת העובדת נקצבה בהכרח לשלושה חודשים

 בלבד כפי שנטען על ידי יורוקום. נהפוך הוא, הדבר עשוי ללמד על היות ההעסקה

 לתקופה בלתי מוגבלת, כאשר שלושת החודשים הראשונים משמשים כתקופת

 ניסיון. כך או כך, צודק בית הדין האזורי כי הנטל להוכיח את קציבת תקופת

 ההעסקה מוטל על המערערות, זאת משאין בהודעה לעובד לפי חוק הודעה לעובד

 (תנאי עבודה), התשס״ב - 2002, ציון על היות תקופת ההעסקה קצובה לשלושה

 חודשים. משבית הדין לא שוכנע לקבל את גרסת יורוקום בענין זה, אין הצדקה

 שערכאת הערעור תפסוק אחרת.

 עס״ק(ארצי) 1003/01 הסתדרות העובדים הכללית החדשה - אי, סי, איי. טלקום בע׳׳מ, פד״ע
 ל״ו 298 (2001); עס״ק (ארצי) 1013/02 הסתדרות העובדים הכללית החדשה - מתנ״ס קרית
 מלאכי, (2003); עס״ק (ארצי) 24/10 הוט סלקום בע״מ - הסתדרות העובדים הלאומית,

.(2010) 
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 16. יורוקום טוענת כי סיום ההעסקה הוא פועל יוצא של שינויים בכוח אדם אשר נבעו

 מחזרתה של עובדת מחופשת לידה ומניודה הבלתי צפוי של עובדת נוספת

 למחלקה בה הועסקה העובדת. לטענת יורוקום, נוכח השינוי האמור הוחלט

 לסיים את העסקתה של העובדת בשל חוסר שביעות רצון מביצועיה. בית הדין

 דחה את הטענות בנוגע לחוסר שביעות הרצון מהעובדה וקבע ממצא חיובי לפיו

 היתה שביעות רצון מהעובדה. גם כנגד קביעה זו מלינה יורוקום וגם לגבי קביעה

 זו לא מצאנו מקום להתערב בקביעותיו העובדתיות של בית הדין אשר התרשם

 מהעדים. בית הדין גם לא השתכנע לקבל את טענת יורוקום בכל הנוגע לצורך

 הנובע משינויים בכוח האדם. אין מקום שערכאת הערעור תתערב גם בכך, ודאי

 משיורוקום לא תמכה את הטענות על שינויים בכוח אדם במסמכים או בראיות

 אובייקטיביות אחרות.

 17. נוכח קביעותיו של בית הדין, ברי כי עבר הנטל אל יורוקום להוכיח כי ההחלטה

 על סיום העסקתה של העובדת אינה נגועה בשיקול זר ומפלה המגע להריונה של

 העובדת. קל וחומר משלטענתה של יורוקום שינויים בכוח האדם הם שהובילו

 לצורך ב״צמצום״ מצבת כוח האדם במחלקה בה הועסקה העובדת.

 למעלה מן הדרוש נציין, שגם אלמלא הקביעה הפוזיטיבית אודות שביעות הרצון

 מהעובדת עבר נטל ההוכחה אל כתפי יורוקום, זאת נוכח החשד המתעורר

 בנסיבות הענין, בין היתר, נוכח סמיכות הזמנים שבין ההודעה על ההריון לבין

 ההודעה על סיום העסקתה. נוכח חשד זה, מתבקש להעביר אל כתפיה של

 יורוקום את נטל הבאת הראיות שבכוחן לשכנע כי ההחלטה על סיום העסקתה

 של העובדת לא התקבלה מחמת הריונה של העובדת. בית הדין לא שוכנע לקבל

 את טענות יורוקום בכל הנוגע לטעמי סיום העסקתה של העובדת. משכך יורוקום

 כשלה מלהרים את הנטל להוכיח כי סיום העסקתה של העובדת לא היה מחמת

 הריונה של האחרונה.

 18. לאור האמור, לא מצאנו מקום להתערב בקביעת בית הדין לפיה לא עלה בידי

 יורוקום להוכיח כי הפסקת העסקתה של העובדת לא היתה קשורה להריון.
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 האם הפסקת העסקתה של העו1דת בחברת יישום וזיתה בשל ההריון ז

 19. בכל הנוגע לנסיבות סיום מערכת היחסים שבע העובדת לבין חברת יישום אנו

 סבורים כי דין הערעור להתקבל. אין חולק כי העובדת פוטרה. אלא שהעובדת

 פוטרה לבקשתה, באמצעות בעלה, בתקופה שלא היתה מניעה מלעשות כן. מכאן

 שלא ניתן היה לקבוע כי העובדת פוטרה בשל ההריון. ודאי, משאין חולק כי חברת

 יישום לא ידעה מראש על החלטת יורוקום להפסיק את העסקתה של העובדת וכי

 דבר סיום ההעסקה נודע לחברת יישום מפי העובדת עצמה.

 20. בית הדין האזורי קבע כי העובדת פוטרה על ידי חברת יישום גם בכך שהאחרונה

 לא הציעה לעובדת מקומות עבודה נוספים. אלא שטענת חברת יישום כי בפרק

 הזמן שחלף בין קבלת ההודעה על סיום העסקתה של העובדת (16.6.09 בשעות

 אחר הצהריים) לבין המועד בו ביקשה העובדת (באמצעות בעלה) להיות מפוטרת

 (23.6.09) לא היו לה משרות רלוונטיות להציע - לא נסתרה. בין סיום ההעסקה

 ביורוקום לבין בקשת העובדת להיות מפוטרת חלף פרק זמן קצר ביותר, בן ימים

 בודדים. בנסיבות אלה יש קושי בדחיית טענת חברת יישום כי לא היו לה משרות

 רלוונטיות להציע מבלי שמנגד יש ראשית ראיה כי היו לה משרות כאמור.

 21. באשר למשרות שהוצעו לעובדת בחודש יולי 2009 - לא מצאנו יסוד לקביעה כי

 מכך שהוצעו רק שתי משרות ניתן ללמוד דבר לענין טיב התנהלותה של חברת

 יישום. ראשית יש לזכור כי המשרות הוצעו לאחר שכבר נותקו היחסים לבקשת

 העובדת וחברת יישום לא היתה מחוייבת עוד כלפי העובדת; שנית. עולה כי

 העובדת סרבה לאחת מן המשרות ולגבי השניה לא נסתרה הטענה כי הלקוח לא

 הביע ענין בעובדת.

 22. לאור האמור הגענו לכלל מסקנה כי דין קביעת בית הדין האזורי לפיה חברת

 יישום פיטרה את העובדת או לא שיבצה את העובדת למשרה אחרת בשל הריונה

 להתבטל.
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 שימוע

 23. בית הדין קבע כי סיום העסקת העובדת נעשה אגב הפרת חובת השימוע. נוכח

 מסקנתנו בכל הנוגע לנסיבות סיום יחסי העבודה שבין העובדת לבין חברת יישום

- הרי שדין קביעה זו כלפי חברת יישום להתבטל.

 24. באשר ליורוקום - הגענו לכלל מסקנה כי גם הקביעה בנוגע אליה דינה להתבטל,

 וזאת מן הטעם שהעובדת זנחה טענה זו כלפי יורוקום. בישיבת קדם המשפט

 מיום 4.11.10 הודיעה ב״כ העובדת כי ״לאור הערת חברי/ לרדת מהנושא של

 השימוע ביחס לנתבעת 2 אן לא באשר להנמקה להפסקת עבודה״. זאת ועוד,

 עיון בסיכומי העובדת בבית הדין האזורי מעלה כי הטיעונים תחת הכותרת

 ״פיטורי התובעת ללא שימוע וללא זכות טיעון״ מתייחסים קונקרטית לחברת

 יישום (ס׳ 33 שם). אכן מהסעיף שעוסק בסעדים (ס׳ 34} לא ניתן להבין באופן

 ברור האם ההתייחסות לסעד של העדר שימוע מכוון גם כלפי יורוקום. אן בשים

 לב לכן שטענת יורוקום בסיכומיה כי אין לדון בטענה של הפרת חובת השימוע

 כלפיה משזו נזנחה בקדם המשפט ובהתאם גם בתצהירים ובחקירות, לא נענתה

 כלל בסיכומי התשובה של העובדת בבית הדין האזורי - ניתן להסיק כי בסיכומיה

 כוונה העובדת לחברת יישום בלבד. לפיכן, לא היה כל מקום לדון בפסק הדין

 בטענה על הפרת חובת השימוע על ידי יורוקום. כן או כך, יש להביא בחשבון כי

 משזנחה העובדת את טענת השימוע, ממילא לא נדרשה יורוקום להביא ראיות

 בענין זה, ולכן לא היה מקום לאפשר לבצע בסיכומים ״הרחבת חזית״.

 לפנינו טענה העובדת כי זניחת סוגיית העדר שימוע כלפי יורוקום הותנתה בקבלת

 הסיבה האמיתית לפיטורים. טענה זו אין בידינו לקבלה. הפירוש המוצע על ידי

 העובדת לדברים שנאמרו בקדם המשפט לא יכול להתקבל, ועולה התהיה מדוע

 הם לא קיבלו ביטוי בסיכומי התשובה של העובדת בבית הדין האזורי.

 הסעדימ

 חברת יישום

 25. לאור מסקנותינו דלעיל בכל הנוגע לנסיבות סיום מערכת היחסים שבין העובדת

 לבין חברת יישום, הרי שדין חיובה של האחרונה לשלם לעובדת סכומים שונים
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 בכל הנוגע לסיום קשר העבודה (אובדן שכר עבודה, פיצוי בשל העדר שימוע,

 ופיצוי על עגמת נפש) להתבטל

 יורוסום

 26. לאור המסקנה המתייחסת לסעד הנוגע לשימוע, הרי שחיובה של יורוקום לשלם

 לעובדת פיצוי בסך של 10,000 ₪ בגין הפרת חובת השימוע להתבטל

 27. עתה נפנה לסעדים שנפסקו לעובדת בגין הפרת חוק השוויון. תחילה ראוי להקדיש

 מספר מילים בכל הנוגע לקביעת הפיצוי. בעת פסיקת פיצוי בגין עוולה שבוצעה או

 בגין הפרת חוזה יש מקום לבחון, בראש ובראשונה, מהו הנזק שנגרם - בין נזק

1. שכן, עקרון היסוד בעת פסיקת פיצוי הוא העקרון  ממוני ובין נזק שאינו ממוני0

1. בנוסף  של השבת מצב לקדמותו והעמדת הנפגע באותו מצב אילולא ההפרה1

 ובצד הפיצוי על נזק, מוכרת בדין האפשרות לפסוק, במקרים הראויים, מה שנהוג

1; ואולי מדוייק יותר לכנותם - 1 או ״פיצויים לדוגמא״3  לכנות ״פיצויים עונשיים״2

1. במקרה שלפנינו אין צורך להדרש לצידוקים  נוכח מטרתם - ״תשלום עונשי״4

 המשפטיים לפסיקת התשלום העונשי ולשאלה האם יש לראותם כפיצוי בגין נזק

 שאינו ממוני או כ״ראש תשלום״ נפרד. במקרה שלפנינו, בדומה להוראות חקיקה

1, קיימת בסעיף 10 לחוק השוויון הסמכה מפורשת לפסוק פיצוי המגלם  נוספות5

1 עמדתי על כך שבעת קביעת פיצוי בגין  בתוכו גם יסוד של ענישה. בענין זיידרמן6

 פיטורים שלא כדין, הלכה למעשה, בית הדין מביא בחשבון לא רק את הנזק

־ 13 לחוק החוזים(תרופות בשל הפרת  ראו: סעיף 76 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] וסעיפים 10 ו
 חוזה), תשל״א-1970 .

 ע״א 140/00 עיזבץ המנוח מיכאל אטינגר ז׳׳ל נ׳ החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בעיר

 העתיקה בירושלים בע׳׳מ,(15.3.04) (להלן - ענץ אטינגר);
; רע״א 9670/07 פלונית נ׳ פלמי,(6.7.09) והאסמכתאותהנןכרות שם.  ראו: עניואטינגר

 ע״ע(ארצי) 33680-08-10 דיזינגוף קלאבבע״ט-מועדון שייפ דיזינגוף ־ יעקב זואילי,(16.11.11)
 (להלן - עניו דיזינגוף קלאב).

 לטעמים השונים ביסוד ההצעה לשינוי המינוח ראו: יהודה אדר, התשלום העונשי בסנקציה
 בדיני חוזים, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור למשפטים, האונברסיטה העברית, תשס״ד -

.2003 

 לסקירת חקיקה ראו עניו דיזינגוף קלאב.

 ע״ע (ארצי) 573/09 דב זיידמן - אי.סי.איי. טלקום בע׳׳מ, (16.12.10); ראו גם סקירתה
 המקיפה של הנשיאה נילי ארד בעניו דיזינגוף קלאב.
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 המוכח (הממוני והלא ממוני), אלא גם תכליות אחרות כגון הרתעה והכוונת

 ההתנהגות של הצדדים ליחסי העבודה.

 28. במקרה הנוכחי בית הדין האזורי פסק בגין פיטורי העובדת פיצוי עבור שלושה

 ״ראשי נזק״: הפסד שכר, עגמת נפש ופיצוי לפי סעיף 10 לחוק השוויון.

 א. באשר לנזק הממוני אנו סבורים כי יש מקום לקבל את טענת יורוקום בנוגע

 לקיזוז דמי האבטלה. עיון בכתב התביעה מעלה כי העובדת ביקשה לקזז

 מנזקיה הממוניים בגין אובדן שכר עבודה את דמי האבטלה שקיבלה. בנסיבות

 אלה לא היה מקום שלא לקבל את טענת הקיזוז של העובדת עצמה. כעולה

 מדברי ב״כ העובדת לפנינו הסכום שננקב בכתב התביעה היה שגוי והתייחס

 לחודש אחד בלבד, ולא לשלושת החודשים הרלוונטיים (נספח ז׳ לכתב

 התביעה) - עבורם קיבלה העובדת דמי אבטלה בסך של 6,902 ₪. אשר על כן,

 רכיב הנזק הממוני של אובדן שכר עבודה בו חוייבה יורוקום יעמוד על סך של

.₪ 16,978 

 ב. באשר ל״פיצוי״ לפי סעיף 10 לחוק ולעגמת הנפש, נעיר תחילה ארבע הערות:

 האחת, ״התקרה״ הקבועה בסעיף 10 מתייחסת לעוולה של פגיעה על רקע של

 הטרדה מינית - כקבוע בסעיף 7 לחוק השיוויון, ולא ליתר העוולות לפי חוק

 השוויון. יחד עם זאת, התקרה האמורה יכולה לשמש אמת מידה; השניה,

 עגמת הנפש היא סוג של נזק לא ממוני, שככלל אין מניעה מלפסוק עבורו פיצוי

1, כגון פגיעה בזכויות חוקתיות, ובכלל זה פיטורים  וזאת במקרים המתאימים7

 על רקע של אפליה. כאמור לעיל, פסיקת פיצוי לא ממוני לפי סעיף 10 לחוק

 השוויון כבר כוללת את הפיצוי בגין עגמת הנפש וככלל אין לפסוק פיצוי בגין

 רכיב זה בנפרד; השלישית, בעת פסיקת הפיצוי לפי סעיף 10 לחוק השוויון על

 בית הדין להביא בחשבון מכלול שיקולים, כגון אלה המפורטים בענין דיזינגוף

 קלאב. גובה השכר ככלל אינו משתנה בעל רלוונטיות מובהקת לקביעת שיעור

 הפיצוי, אם כי בנסיבות מסויימות הוא עשוי להשליך על שיקול ההרתעה. בעת

 ע״ע(ארצי) 360/99 אהרון כהן - מדינת ישראל, פד״ע לח 1 (24.6.2002)
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 דף 18 מתוך 19

 בית הדיו הארצי לעבודה
 ע״ע 30585-09-12
 ע״ע 54123-09-12

 פסיקת הפיצוי לפי סעיף 10 יש לבחון את ״התמונה הכללית״, ובכלל זה את

 הפיצוי הממוני שנפסק; הרביעית, שיעור הפיצוי אינו ״מדע מדוייק״ ולפיכך,

 ככלל ערכאת הערעור לא תתערב בשיעור שנקבע, אלא אם הסכום שנפסק חרג

 מהמתחם הסביר,

 לגופו של ענין בשאלת הפיצוי הלא ממוני עבור הפיטורים בניגוד לחוק השוויון

 הגענו לכלל מסקנה כי בהתחשב בנזק הממוני שנפסק יש לחייב את יורוקום

 לשלם לעובדת, בגין הנזק הלא ממוני כאמור בסעיף 10 לחוק השוויון, פיצוי

 בסך של 30,000 ₪. אנו סבורים כי בנסיבות הענין הסכום שנפסק על ידי בית

 הדין - 60,000 ₪, חורג מהמתחם הראוי ויש להתערב בו.

 הוצאות משפט

 חברת יישום

 29. משהתביעה כלפי חברת יישום נדחית מבוטל חיובה לשלם לעובדת הוצאות משפט

 ושכר טרחת עו״ד.

 יורוסום

 30. באשר להוצאות המשפט ולשכר טרחת עו״ד שנפסקו, לא מצאנו מקום להתערב

 בסכומים שנקבעו. לאור תוצאת הערעור תשא בהם יורוקום לבדה.

 טוף דבר

 31. ערעורה של חברת יישום פתרונות אנושיים בע״מ מתקבל.

 העובדת תחזיר לחברת יישום את הכספים שהאחרונה שילמה לה בהתאם לפסק

 דינו של בית הדין האזורי, וזאת תוך 45 ימים ממועד קבלת פסק הדין. סכומים

 אלה יוחזרו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד קבלתם ועד למועד

 השבתם.

 32. ערעורה של חברת יורוקום נוקיה בע״מ נדחה חלקית, למעט בשלוש סוגיות:

 האחת, מבוטל חיובה לשלם לעובדת פיצוי בגין הפרת חובת השימוע; השניה,

 הפיצוי בגין אובדן שכר עבודה יופחת לסך של 16,978 ₪ ; השלישית, הפיצוי בגין
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 דף 19 מתוך 19

 ביה הדיו האדצי לעבודה
 ע״ע 30585-09-12
 ע״ע 54123-09-12

 עגמת נפש ובגין הנזק הלא ממוני לפי סעיף 10 לחוק השוויון יעמוד על סך של

.₪ 30,000 

 חברת יורוקום תשלם לעובדת את ההפרש שבין סכום חיובה הסופי בהליך זה

 לבין הסכומים ששילמה לעובדת עד כה, וזאת תוך 30 ימים ממועד קבלת פסק

 הדין. ההפרש ישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהמועד שנקבע לגבי כל

 רכיב על ידי בית הדין האזורי ועד למועד התשלום בפועל

 הוצאות משפט בערעור

 33. לאור התוצאה ביחסים שבין העובדת לבין יורוקום, ובהתחשב בשכר הטרחה

 שנפסק בבית הדין האזורי, החלטנו שלא לעשות צו להוצאות.

 34. לאור קבלת הערעור של חברת יישום, העובדת - גבי אורית בוסי, תשלם לחברת

 יישום שכר טרחת עו״ד, עבור ההליכים בשתי הערכאות, בסך של

 7,000 ₪, וזאת תוך 45 ימים ממועד קבלת פסק הדין.

 ניתן היום, כ״ח אב תשע״ג(4 אוגוסט 2013), בהעדר הצדדים וישלח אליהם.

 יגאל פליטמן, לאה גליקסמן, אילן איטה,
 סגן נשיאה, אב׳יד שופטת שופט

 מר שלום חבשוש, מר יחזקאל ד^קל,
 נציג ציבור(עובדים) נציג ציבור(מעבידים)
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