
  

  בית הדי� הארצי לעבודה
   16�10�2152 ע"ע  

  
   

 14מתו�  1

  
  
  

   2017דצמבר  10 נית� ביו�
  

  המערער  ציו� ב� אורי

�    

  המשיבה  החינו� לקידו� האגודה

  גנדלר אופק חני השופטת, איטח איל� השופט, גליקסמ� לאה השופטת: לפני

  עצמו� ליפשי% מר) מעסיקי�( ציבור נציג, מאיר נת� מר) עובדי�( ציבור נציג

  ב"כ המערער עו"ד עידית צימרמ� 
  ב"כ המשיבה עו"ד לואיז ספורטס, עו"ד ברק פוקס

 

 

 פסק די�
  

 כתוארו( הנשיאה סג�( אביב בתל האזורי הדי� בית של דינו פסק על ערעור לפנינו .1

 של תביעתו נדחתה שבו), 14"04"12846 ש"סע; טננבוי� שמואל השופט) דאז

 . לעבודתו בקשר נוספות ולזכויות פיטוריו בגי� לפיצוי המערער

 אורט פנימית מנהל סג� בתפקיד 12.6.13 יו� עד 12.8.12 מיו� הועסק המערער .2

 בי�, ממונה היה בתפקידו). העמותה – להל�( המשיבה ידי על המנוהלת, נתניה

 מרכז הפעלת", ליבובי* יד אורט, "הספר בית לבי� הפנימיה בי� הקשר על, היתר

 . אורט רשת ע� יחד הפנימיה של האקדמית לתוכנית תלמידי� גיוס וכ� הלמידה

הוא פוטר בפיטורי� לא חוקיי� בשל השקפת עולמו השונה , המערער לטענת .3

מזו של מנהלת הפנימייה, ומפני שפעל בהתא� להשקפת עולמו, והלי� על 

מפלה ולא חוקית ביחס לקיומ� של מדיניות שלהבנתו הינה מדיניות גזענית, 

 קשרי� רומנטיי� בי� חניכות יהודיות וחניכי� ערביי� בפנימייה.

4.  ,�המשיבה טענה כי פיטורי המערער נעשו א� ורק משיקולי� ענייני� ומקצועיי

שהמערער היה מודע אליה� כל העת, ועיתוי הפיטורי� נגר� כתוצאה 

מנהלת הפנימיה לא יכולה  מהתנהלותו של המערער, אשר הובילה למצב בו

 .� הייתה להמשי� ולעבוד עמו בשל משבר אמו� שנוצר בי� השניי
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 –אמו� בעדות� של גב' אביטל טייר, מנהלת הפנימיה (להל� בית הדי�  נת�  .5

), ומצא כי אלה המנכ"ל –) ומר אית� מור�, מנכ"ל העמותה (להל� המנהלת

על פי עדויות אלה, סמו� לאחר תחילת ". "עקביות ומהימנות והשתלבו זו בזו

 ובהתאמתו בתפקודו קשיי� יש כי המנהלת סברה המערער שלעבודתו 

 מצד תלונות הצטברו וא,, שלה כסג� עליו לסמו� מתקשה היא וכי, לתפקיד

 וביקשה, ל"המנכ לפני זה עניי� העלתה המנהלת. צוות ואנשי הפנימיה חניכי

 בסבלנות להתאזר ממנה ביקש ל"המנכ א�, המערער של העסקתו סיו� לשקול

 ל"המנכ של בעדותו אמו� האזורי הדי� בית נת� כ�. מהירות החלטות לקבל ולא

 דיווח קיבל לחודש אחת ולפחות, פסקו לא המערער על התלונות שלפיה

 מצב, האזורי הדי� בית של קביעתו פי על. רצו� שביעות חוסר על מהמנהלת

� יהודיות חניכות בי� רומנטיי� יחסי� של הנושא התעורר בטר� היה זה דברי

 ).המחלוקת נושא או הנושא – להל�(  ערביי� חניכי� לבי�

6. �, הפנימיה חניכי לגבי בעדכו� שעסקה צוות ישיבת התקיימה 19.3.2013 ביו

 שהיא חניכה לבי� ערבי חני� בי� רומנטי קשר קיי� כי המערער ציי� ובמסגרתה

 החניכי� מגיעי� שבו, ה"נעל פרויקט במסגרת ארצה הגיעה אשר חדשה עולה

 לדעת וביקשה הדיו� את קטעה המנהלת, המערער לטענת. הוריה� ללא לאר*

 שהיא אמרה מכ� לאחר. מקובל אינו כזה רומנטי קשר שכ�, ייתכ� הדבר כיצד

 המערער לטענת. ימש� לא שהוא וידאג הרומנטי בקשר" יטפל" שהצוות מצפה

 לפעול הצוות אמור ומדוע המנהלת של זו עמדה פשר מה להבי� מצדו ניסיו� כל

 נציי�. המנהלת מצד" השתקה"ב נתקל, החניכי� בי� הרומנטי הקשר לסיכול

 רקע על, היתר בי�, אופרטיבית החלטה הצריכה לא זו סוגיה כי עתה כבר

� . מכ� לאחר סמו� פרידת

 שיחות ויז�, די� עור� ע� וא, משפחתו בני ע� המערער התייע*, זאת בעקבות .7

 ע� ופגישותיו הצוות ישיבות את להקליט החל וא,, המנהלת ע� בנושא

 הוצגה כאשר, היו� למחרת שנערכה הצוות בישיבת, מהתמליל כעולה. המנהלת

 הביעה, היהודייה לחניכה הערבי החני� בי� הנרקמת הרומנטית היחסי� מערכת

 ולתפיסתה חברתית בעיה בכ� רואה היא ולפיה האישית עמדתה את המנהלת

 שהיא תפיסה אי�" כי הדגישה בבד בד, אול�. שכזה קשר יפה בעי� לראות אי�

 שהחניכי� לכ� מסכימה היא כי המנהלת הוסיפה עוד". הזה בעניי� ברורה מאד

�), 1/ת השיחה לתמליל 12' עמ( אחר אחד לכל זכויות שווי ה� בפנימייה הערביי
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�", חושבי� מה לחשוב צרי�. לעשות מה מציעה לא אני" ציינה השיחה ובסיו

 א," כי במפורש אומרת כשהיא בדיו� המשתתפות אחת לדברי התייחסה וא,

 ).לתמליל 14' עמ" (ביניה� יפריד לא אחד

8.  �עוד עולה מהתמלילי� כי בשיחה נוספת שנערכה בי� המנהלת למערער ביו

בפתח השיחה עלה לדיו� נושא השתלבותו של המערער בעבודת הצוות,  3.4.2013

 שנה לקראת כא� שלי המקו� על שנדבר רוצה הייתי אני"והמערער אמר 

 ורהסיפ בתו� כא� נמצא אני איפה אלא, עושה אני מה מבחינת רק לא, הבאה

לתמליל). בהמשכה של אותו שיחה פרשה המנהלת בפני המערער  6(ע'  "הזה

בעיות הנוגעות להשתלבותו, וא, ציינה כי תתקיי� ביניה� שיחת משוב 

מפורטת. באותה שיחה העלה המערער את הנושא, ובתגובה ציינה המנהלת כי 

יסור. מדובר בנושא מאד רגיש, כי בעבר במקרי� דומי� היו מנהלי� שהטילו א

 �עוד ציינה כי היא רואה בצוות החינוכי בפנימייה לרבות המערער כמעי� הורי

של החניכי�, שכ� הוריה� אינ� נמצאי� באר*, ומשכ� על הצוות החינוכי לדאוג 

 �לרווחת� של החניכי�, לייע* לה� ולהכווינ�. בתו� כ�, הסבירה שהחניכי

ות� וכי מטרת התכנית המשתייכי� לפרויקט נעל"ה, נמצאי� פה מתוק, יהד

כרגע לא החלטנו מה היא לחזק את הזיקה היהודית. ע� זאת ציינה המנהלת "

אנחנו אומרי�, אז זה לא מטופל, כאילו אתה רוצה ממני תשובות על משהו 

 ". שג� אני עוד מתלבטת איתו

9. � תכנית רכזת, ברטמ� סופי' גב לבי� המערער בי� שיחה נערכה 25.4.13 ביו

 והמערער ברטמ�' גב של האישית עולמ� השקפת בי� פער עולה זו משיחה. ה"נעל

. הוריה� ללא ארצה מגיעי� הנוער שבני כ� בהינת� התפקיד בתפיסת שוני וכ�

 של בכלי שימוש נעשה לא ברטמ�' גב של להבנתה כי עולה זו שיחה של מהמשכה

 נעשה לא כי בפניה מדגיש המערער כאשר. דעה השמעת של בכלי אלא, סמכות

. "שכ� בטח? השתמשנו במה אז" ברטמ�' גב משיבה, דעת חוות של בכלי שימוש

 לא. לא" ברטמ�' גב  משיבה  ולכ�, בסמכות היה השימוש כי מציי� המערער

 לפעול הנחתה המנהלת כי ומדגיש שב כשהמערער?". בסמכות השתמשת איפה

..."  � בדיוק מה, מה זוכרת לא כבר אני, אוי" משיבה היא, זה קשר להפסקת

 המנהלת ע� ג� שיחה לקיי� מציעה היא השיחה בהמש�). לפרוטוקול 11' עמ(

 ). לפרוטוקול 13 עמ( הנושא ליבו� לצור� והמערער
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10. � שיחת להיות נועדה המנהלת מבחינת אשר, נוספת שיחה נערכה 5.5.2013 ביו

.  האמור הנושא את שוב זו בשיחה להעלות בקש המערער. ועדכוני� משוב

 את, כרגע לדיו� זה את פותחת לא כל קוד� אני" כי השיבה בתגובה המנהלת

 לנהל באה לא אני. הנהלה לדיו� יובא הוא, לדיו� יובא הוא א�. הזה הסיפור

' עמ" (עדתיי� בי�, מערכות בעד או כנגד לשלילה או לחיוב ומת� משא פה אית�

, דחו, אינו זה נושא וכי שונה השיחה מטרת מבחינתה כי הוסיפה היא). 2

 שאני חושב אני. לישיבה דחו* זה למה ל� אגיד אני אז" ציי� בתגובה המערער

אי� פה מדיניות ). בהמש�, ציינה המנהלת כי "2' עמ( "כא� להמשי� יכול לא

שונה. איזו מדיניות שונה הפעלנו? בזה שלי קשה שיש חיבור בי� ערבי� 

בזכויות, בזכויות של הילדי�. אני  ליהודי� רומנטי? אני לא מבטלת שו� דבר

). בשיחה זו ציי� 15" (עמ' לא מבטלת זה דעתי מהמקו� המסורתי שאני באה

שאני חושב שזה לא בסדר, אני לא חושב שאני יכול המערער כי הגיע למסקנה "

). כאשר 24(עמ' לשנות מבפני�, מה שאומר שאני אצטר� לעזוב בסופו של דבר" 

משי� בשנה הבאה השיב כי ברצונו לשוחח ע� המנכ"ל נשאל א� החליט שלא לה

). המערער 25על כ� שכ� אינו רואה כיצד יוכל להמשי� בעבודתו בפנימיה (עמ' 

 �ציי� כי בכוונתו להעלות בפני המנכ"ל את נושא הקשרי� הרומנטיי� בי� נערי

זה לא משהו שאני ונערות מדתות שונות, והמנהלת לא ראתה זאת בעי� יפה ("

). 45' עמ( עקיפתה בכ� רואה היא כי ציינה ובהמש�))  26(עמ'  ל לקבל אותו"אוכ

 .ל"למנכ לפנות עליו אסרה לא המנהלת, זאת ע� יחד

בהמש� לשיחה זו ע� המנהלת נפגש המערער ע� המנכ"ל, והאחרו� הביע  .11

במהלכה מספר פעמי� את עמדתו כי שאלת היחסי� בי� בני הדתות השונות 

חינוכית לגיטימית. נוכח מורכבותה ציי�  –שאלה חברתית בפנימייה היא 

המנכ"ל כי בדעתו לבקש מהגב' מיכל שביט, מנהלת פיתוח פדגוגי באגודה, 

). עוד הוסי, כי במסגרת האגודה ומוסדותיה קיי� 21שתבח� את הסוגיה (עמ' 

 �גיוו� ערכי ופלורליז� של דעות וכל דעה ועמדה הינה לגיטימית והארגו� א, פע

). 22לא בא בחשבו� ע� אד� על רקע עמדתו הערכית או הבעת עמדה כלשהי (עמ' 

כמו כ�, לאור� השיחה שזורות ג� התבטאויות מה� עולה כי המנכ"ל ער לטיב 

למיטב מערכת היחסי� בי� המערער למנהלת במנותק מסוגיה זו, וכלשונו "

ה, שעלתה הבנתי אתה נמצא במערכת יחסי� שעלתה בלי קשר ל ... העני� הז

על שרטו� ותצטר� להתקבל החלטה, או על יד� או על ידי אביטל, א� את� 

אני כ� יודע שיש )... ובהמש� השיחה "15"14" (עמ' ממשיכי� ביחד בשנה הבאה
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קושי במערכת היחסי� בינ� לבי� אביטל שאיננו נשע� על הסוגיה הזו. לא 

זאת  ביניכ�, אבל שהיא, זו תרמה לבריאותכ�. כ�? לבריאות מערכת היחסי�

שאלה אי� תוכלו, א� בכלל, להמשי� ביחד. א� יש לאביטל התבטאות לא 

  caseיכול מאד להיות. יכול להיות שהיא שגתה בהנחיות סביב ה –מוצלחת 

הזה, ולפי מה שאתה אומר כנראה בוודאות מוחלטת. אני ברשות� אל� לברר 

אשר אלי�, בעיקר אלי�... את זה ג� ע� מיכל  וג� א� צרי� ייעו% משפטי... ב

ההערכה שלי שמערכת היחסי� ביניכ� לא תיכו�. לא יל� סג� שהוא במערכת 

). בסו, השיחה הדגיש המנכ"ל כי הוא  17(עמ'  יחסי� עכורה ע� המנהל שלו"

  ). 23(עמ'  מפריד לגמרי בי� שני הדברי�. אתה קושר אות�. אבל אני מפריד""

 שביט בירור של הסוגיה, ובסיכו� שהגישה     בעקבות שיחה זו ערכה גב' מיכל  .12

           �עמדה על מורכבות הסוגיה, הצור� לקיי� דיו� פדגוגי בה וכי אי�  19.5.13ביו

"...חד משמעית אי� כל לנקוט פעולה או להפריד בכוח בי� חניכי�, וכלשונה  

 הנחיה של נעל"ה למנוע או לנתק קשרי� חברתיי� או רומנטיי� בי� ילדי

נעל"ה לילדי� לא יהודיי�. במקרי� נקודתיי� יש טיפול על ידי הצוות, המלווה 

הפסיכולוגי והמלווה החינוכי מטע� מנהלת נעל"ה. אי� ספק שזו סיטואציה 

מורכבת....אי� ספק שפנימייה המחנכת בני נוער יהודי� וערבי� ומחויבת 

ית שמפרידה בי� להתבגרות המיטיבה של כול� לא יכולה לנקוט מדיניות חינוכ

הקבוצות או שמונעת קשרי� בינאישיי� בי� החניכי� ג� א� ה� מקבלי� גוו� 

רומנטי... מצד שני המטרה של עיצוב זהות יהודית בקרב בני נוער המגיעי� 

מחו"ל מרקע של חוסר היכרות ולעיתי� ג� חוסר הבנה, מחייבת את כל 

שהבנתי, הדיו�  העוסקי� במלאכה להציג את המורכבות והמשמעות. ככל

בישיבות הצוות, העלה את המורכבות ואת ההתלבטות. זהו נושא, שאני סבורה, 

צרי� להמשי� ולהעסיק את הצוותי� החינוכיי� בפנימייה בצד הדרכי� בה 

משתפי� ג� את הנערי� והנערות במורכבות של הבעיה. יחד ע� זאת אי� לנקוט 

  לו. למיטב הבנתי זה לא קרה".פעולה או להפריד בכוח בי� חניכי� במקרי� כא

13.  �נשלח למערער על ידי מנהלת משאבי אנוש, ע� העתק למנכ"ל,  22.5.13ביו

זימו� לשימוע, תו� שפורטו בו הטעמי� המקצועיי� בגינ� נשקלת הפסקת 

 �למנכ"ל והלי� על כ�   4.6.13העסקתו. בעקבות מכתב זה פנה המערער ביו

חניכי� מדתות שונות אינו נכלל בעילות שנושא המחלוקת לגבי קשרי� בי� 

דיו� חינוכי לגיטימי" השימוע. במענה לכ� השיב לו המנכ"ל כי נושא זה מעורר "
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הבהרתי ל� בשיחתינו כי חוסר שביעות הרצו� מתפקוד� כסג� מנהל וכי "

הפנימייה אינו נובע מהמחלוקת האידיאולוגית הלגיטימית אלא מסיבות 

השימוע. ובוודאי מערכת היחסי� העכורה שנוצרה אחרות כפי שפורטו במכתב 

 מנהלת הפנימיה".  –בינ� ובי� הממונה עלי� 

14.  �נער� השימוע בעל פה וכ� העביר המערער התייחסות מפורטת  6.6.13ביו

 �הודע למערער על הפסקת עבודתו החל ממחרת היו�, וזאת  11.6.17בכתב. ביו

דחיית טענתו כי נושא מהטעמי� שפורטו במכתב הזימו� לשימוע ותו� 

 המחלוקת היה העילה לפיטוריו. 

בית הדי� קמא דחה את תביעת המערער לפיה פיטוריו היו שלא כדי�. על פי  .15

מימצא עובדתי שקבע, שיקולי� מקצועיי� וענייניי� עמדו ביסוד החלטת 

  הפיטורי�, וכלשונו: 

 לתמלילי שנחשפתי לאחר כי, אציי� לכ� באשר"
 בבסיס כי, שוכנעתי, התובע ע� שנערכו השיחות

 ענייניי� שיקולי� עמדו פיטוריו על ההחלטה
 המחלוקת כי הנמנע מ� לא, אכ�. ומקצועיי�

 הפנימייה מנהלת לבי� התובע בי� שנפלה האידאולוגית
 מחלוקת בעקבות להתנהל התובע בחר בו האופ� ובמיוחד

 הגישות הבדלי ואת האמו� חוסר תחושת את הגבירו, זו
 מנהלת של ההבנה את חיזקו ובכ� השניי� בי�

 א�, התובע ע� לעבודה משות* בסיס אי� כי הפנימייה
 לתפקיד התובע של התאמתו אי בדבר ההחלטה
  לפסק הדי�).  19(סעי* " לכ� קוד� עוד התקבלה

...  

 

 עמדו התובע פיטורי על ההחלטה בבסיס כי, משמצאתי  
 שנוצר אמו� משבר לה� נלווה אשר מקצועיי� שיקולי�

 לדחות יש כי למסקנה הגעתי, לתובע הפנימיה מנהלת בי�
 חוק מכוח או/ו כדי� שלא פיטורי� של בעילה התביעה את

 עילות ג� נדחות משכ�. בעבודה הזדמנויות שוויו�
 לפסק 33 סעי*" (כדי� שלא פיטורי� בגי� לפיצוי התביעה

  )".הדי�
    

בהמש� פסק הדי� קבע בית הדי� קמא כי "אי� בסיס משפטי או עובדתי לטענות 

הקשות של התובע בדבר מדיניות הנגועה בגזענות ובאפליה", שכ� אי� פסול 

 �"בגישה של שימור וחיזוק הזהות היהודית... במיוחד נוכח העובדה כי תלמידי

  ). 26ה" (סעי, אלה מגיעי� לאר* ללא הוריה� וללא הכוונת מבוגר ב� משפח
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לעני� ההקלטות הפנה בית הדי� קמא לדברי� שנאמרו על ידי בית המשפט      

) 6.7.15( חיה עפרה שמואלי נ' נציבות שירות המדינה 15"4550העליו� בבר"ש 

 �בדבר הפג� המוסרי הטבוע בהקלטות מסוג זה. בהמש� עמד על הקושי הקיי

השיחה לנושאי� הנוחי� לו  בהקלטות, וזאת בשל יכולת המקליט לנתב את

ומבלי שו� כוונה של המוקלט לדבוק במה שאמר כשהוא "משיח לפי תומו". 

מסקנתו היתה איפוא כי "ככל שמדובר באמירות אשר לדעת המקליט תומכות 

בגרסתו, יש לית� לה� משקל מועט ביותר או לא לית� לה� משקל כלל" (סעי, 

23  .(  

המערער חולק על עילת הפיטורי�, שכ� לטענתו המחלוקת הערכית האמורה היא  .16

די בכ� שעמדה ביסוד�, ולא שיקולי� ענייני� מקצועיי�. לחילופי� טע� כי 

שהנושא האמור היווה שיקול אחד במסגרת השיקולי� שעמדו בבסיס 

 הפיטורי�, או למצער השפיעו על עיתויי�, כדי להכתי� את ההחלטה כהחלטה

  . עוד מלי� המערער כנגד הקביעות בפסק הדי� בנוגע להקלטות ומשקל�. מפלה

מנגד, המשיבה טוענת בסיכומיה כי לא מחלוקת אידיאולוגית עמדה ביסוד 

 �פיטוריו של המערער אלא חוסר שביעות רצו� מתפקודו במש� שנת הלימודי

ועוד בטר� התעורר נושא זה. המשיבה הדגישה כי המערער הפי* דברי כזב נגד 

המנהלת וכ� עמדה על הטעמי� המבססי� את חוסר שביעותה מתפקודו 

מקצועי של המערער. בנוס, טענה כי המערער הוא שהודיע למנהלת על כוונתו ה

לסיי� העסקתו בידי המשיבה, בכפו, לתוצאות שיחתו ע� המנכ"ל. בנסיבות 

  אלה אי� מקו� להטיל עליה אחריות, ולו מכוח מודל ההכתמה. 

17. � בהצפת המערער של מניעיו בכנות לפקפק מקו� מצאנו לא כי ונציי� נקדי

 בסיס הראיות בחומר כשאי�, ליבונה וניסיונות האידיאולוגית וקתהמחל

 אינה, כשלעצמה, מניעיו כנות, זאת ע� יחד. מבוטלת היא ולכ�, כזו לקביעה

 .להל� שנפרט כפי, לפיטורי� אובייקטיבית עניינית הצדקה של קיומה שוללת

אינ� עוד מצאנו לנכו� לציי� כי עצ� הקלטתו של מעסיק או עמית לעבודה  .18

 �מלמדי�, בהכרח, על חוסר תו� ליבו של המקליט. בסוגיה זו אי� מקו

לקביעות גורפות, אלא כל מקרה צרי� להיבח� בהתא� לנסיבותיו. לעני� זה 

 המרכז' נ ברנס עמוס ר"ד  11"11"14184) ארצי( ע"עיפי� הדברי� שנאמרו ב

 וכ� נאמר: ). 14.7.17( כרמל האקדמי
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 הממוני� ע� השיחות את בהקליטו המערער כי להדגיש יש"
 עוד. בפלילי� הגובל מעשה כל ביצע לא לעבודה וחבריו עליו

) לעבודה מועמד או( עובד הקלטת מקרה בכל לא כי, נבהיר
 עילה מהווה, אחר גור� או לעבודה עמיתיו או הממוני� את

 מבצע עובד שבו מצב בי� להבחי� יש. העבודה לסיו� מוצדקת
 מנת על, שיטתי באופ�, מוצדקת סיבה ללא הקלטות

 בחוסר שימוש בה� ולעשות הצור� לשעת ראיות" לאסו*"
 שבי� האמו� יחסי בבסיס לפגוע כדי בכ� יש שאז לב תו�

 נוקט לעבודה מועמד או עובד שבו מצב לבי�, למעסיק עובד
, כדי� שלא לפגיעה טענותיה� את להוכיח מנת על זו פעולה

 או, הפליה כגו� להוכחה קשות בטענות מדובר עת במיוחד
 להתעל� אי�. העבודה במקו� תקינה בלתי התנהלות חשיפת

 או המעסיק הקלטת ללא שבה� מקרי� שיש מהעובדה
 לעמוד עובד יוכל לא, אחרי� גורמי� או לעבודה עמיתי�

 מרגלית 1353/02 ע"ע למשל ראו( תביעתו את להוכיח בנטל
 ככל, לפיכ�)). 2003( 495 לט ע"פד הולצמ� ניצה' נ אפלבוי�

 להוכיח לעובד לאפשר ונועדה, לב בתו� בוצעה שההקלטה
 שנעשה תקי� לא מעשה לחשו* או, כדי� שלא בו פגיעה

 יהא נית� ולא פסול אינו ההקלטה עצ�, העבודה במקו�
 במקרה. העובד של העסקתו לסיו� מוצדקת עילה בה לראות
 לצור� ההקלטות את ביצע שלפיה� המערער טענת, הנדו�
 נחש* שאליה� הגזעניות האמירות בעניי� טענותיו חיזוק
 לא טיבי כ"ולח ג"למל בפנייתו שכ� להתקבל יכולה אינה
 של קיומ� חשיפת. מההקלטות עותק המערער ציר*

 עור� באמצעות שפנה בעת רק לראשונה נעשתה ההקלטות
 במועצה כחבר לשמש להשיבו בדרישה) 26.4.09 ביו�( די�

 כראש הועסק כאילו מלא ולתשלו� העליונה האקדמית
 מודיע, זה ממכתב כעולה כי יודגש. בפועל ההתמחות תחו�

 בדבר טענותיו את" לשכוח" נכו� הוא כי המערער
 ותענינה היה, מחשיפת� ולהימנע" הגזעניי� שיקולי�"ה

 המניי� מ� כחבר להשבתו וכ� המלא שכרו לתשלו� דרישותיו
  ". האקדמי המרכז של העליונה האקדמית במועצה

  

נוסי, ונציי� כי על תו� ליבו של מקליט נית� ללמוד מהנסיבות האופפות את 

ההקלטה, א� ג� מנסיבות מאוחרות, ובכלל זה התנהלותו ביחס להקלטות 

במהל� הדיו�. בעל די� אשר ער� הקלטות מצופה להגיש, או למצער להצהיר בפני 

שער�, בי� שה� מחזקות את טענותיו ובי� שה� הצד שכנגד, אודות כל ההקלטות 

מחלישות אותה. זאת, ה� משו� חובת תו� הלב וה� משו� שבעל די� המבקש 

לבסס באמצעות קלטות שער� בזמ� אמת טענת "אמת שיקפתי" מצופה למסור 

ההקלטות שביצע  ג� א� אלה לטעמו אינ� רלבנטיות. בהיבט  כלמידע אודות את 
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אה אליה הגענו, איננו נדרשי� עוד להכריע במחלוקת א� היישומי, ונוכח התוצ

  נמסרו כלל השיחות שהוקלטו. 

שאלה נפרדת היא שאלת משקל ההקלטות, ואול� בכ� לא נית� לקבוע מסמרות 

אלא יש לבחו�, בי� היתר, את תוכ� הדברי� בכללות�, הקשר�, אופ� הדיאלוג, 

טמונה בשיח הובלת קרי הא� המוקלט משיח לפי תומו ומיוזמתו או שמא 

המוקלט למחוזות אליה� לא בהכרח היה מגיע אלמלא הובלה זו, ועוד. נוכח 

האמור, קראנו את תמלילי הקלטות, וייחסנו לאמור בה� משקל רב, אלא 

 .�  שמסקנתינו מתמליל� שונה מזו שהמערער בקש לבסס באמצעות

שבחנו  שאלת עילת הפיטורי� היא בראש ובראשונה שאלת עובדתית, ולאחר .19

ביסודיות את העדויות, הראיות והתמלילי� לא מצאנו להתערב במימצא 

 :�העובדתי שקבע בית הדי� קמא בנוגע לעילת הפיטורי�, וזאת ממספר טעמי

, המדובר במימצא עובדתי שנקבע בידי בית הדי� קמא, ואשר בו ראשית

ו, ערכאת ערעור ממעטת להתערב, וזאת בפרט כאשר בית הדי� השתית קביעת

בי� היתר, על מת� אמו� בעדויותיה� של המנהלת והמנכ"ל. פסיקתו של בית 

הדי� קמא לעני� השיקול שעמד ביסוד הפיטורי� ברורה, מנומקת ומבוססת 

, על שניתעל התרשמותו מ� הראיות והעדי�, ובכ� לא מצאנו מקו� להתערב. 

ה כי התלונות פי העדויות שבית הדי� נת� בה� אמו�, מהשתלשלות הענייני� עול

 �כנגד תפקודו המקצועי של המערער הצטברו עוד בטר� התעורר נושא הקשרי

הרומנטיי� בי� חניכי� מדתות שונות, וזאת ה� מהמנהלת, ה� מאנשי הצוות 

והחניכי�. בשל כ�, בקשה המנהלת לשקול סיו� העסקתו של המערער עוד 

מהירות.  קוד� לכ�, והיא התבקשה על ידי המנכ"ל להימנע מהחלטות

, המנהלת הדגישה בפני המערער כי אי� מדיניות מוסדית מגובשת שלישית

 �בנושא. בנוס,, מאחר והתחוור שבני הנוער שסביב קשריה� הרומנטיי

התעוררה הדילמה נפרדו בינתיי� הרי לא היה באותה עת היבט מעשי לסוגיה 

היתה חייבת לא  –מבלי להפחית מחשיבותה ומורכבותה  –זו. משכ�, דילמה זו 

לעמוד בחזית השיח המקצועי באות� מועדי�, שכ� היא לא חרגה מגדר שוני 

 �בי� השקפות עול� אישיות שונות, ותו לא. זאת ועוד. המנהלת בשיחה ביו

הדגישה שא� יעלה הצור� בדיו� הרי שזה יתבצע בישיבת הנהלה,  5.5.13

ולהתמקד במשוב. ולפיכ� בקשה להימנע מהמש� הדיו� ע� המערער בסוגיה זו 

בנסיבות אלה, בה� המנהלת בקשה לדו� ע� המערער על סוגיות אחרות 

בעבודתו, להתרחק משיח ע� המערער בנושא זה, תו� הימנעות מפיתוחו, לא 
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נית� לומר כי השוני בי� השקפת עולמ� של המערער והמנהלת היה מבחינתה 

רא תמליל השיחה , המערער שוחח ע� המנכ"ל, ולמקרביעיתהסיבה לפיטוריו. 

ניכר שבנושא זה נער� ביניה� שיח פתוח בו תפיסת העול� שייצג המערער 

נשקלה בכובד ראש, והמנכ"ל א, הנחה את גב' שביט לבחו� את הנושא. באותו 

מעמד ג� עמד המנכ"ל על חוסר שביעות הרצו� מתפקודו של המערער, עוד 

פרדה הקיימת מבחינתו בטר� התעוררה דילמה זו. כמו כ�, עמד המנכ"ל על הה

 בי� הדילמה האמורה לבי� הטרוניות על תיפקודו המקצועי של המערער.

, מנקודת מבט אובייקטיבית, וכפי שהיטיב לתאר זאת המנכ"ל חמישית

בשיחתו ע� המערער, מערכת היחסי� בי� המנהלת לסגנה עלתה על שרטו�, 

 ולכ� לא היה מנוס מהפסקת קשר העבודה. 

ממכלול טעמי� זה סבורי� אנו כי אי� מקו� להתערב במסקנתו של בית הדי� 

�ענייניי� עמדו ביסוד החלטת הפיטורי�, ולא "קמא כי טעמי� מקצועיי

  המחלוקת בהשקפות העול� בי� המנהלת למערער. 

לטענת המערער א, א� השיקול לפיטוריו היה מקצועי וענייני הרי שלצידו היה  .20

ועל כ� מכוח מודל ההכתמה היו הפיטורי� שלא כדי�. השיקול שיקול נוס, פסול, 

הנוס, הנטע� הוא השקפתו האידיאולוגית או עצ� תלונתו למנכ"ל המשיבה. 

המערער מוסי, וטוע� כי קבלת ההבחנה בי� עילת הפיטורי� ובי� מועד� מרוקנת 

 �"46מתוכ� את ההבחנה שמציעי� דיני העבודה מפני פיטורי� שלא כדי� (סעיפי

  לסיכומי המערער).  47

הצדדי� מיקדו טענותיה� באופ� יישומו בנסיבות העני� של מודל ההכתמה, ולכ� 

 �  –הכרעתינו תתמקד בפ� זה. מודל ההכתמה רלבנטי שעה ששיקולי� מעורבי

נשקלו בעת קבלת ההחלטה, ולכ� שאלה מיקדמית ליישומו היא  –ענייני ופסול 

א שיקולי� מעורבי� עמדו ביסוד ההכרעה. הא� שקולי� ענייני� בלבד או שמ

זוהי שאלה עובדתית, ולטעמינו בנסיבות העני� לא הונחה תשתית מספקת 

  לביסוס הטענה לשקילת שיקול פסול  במסגרת ההחלטה על פיטוריו של המערער. 

את הטענה לפיה תוכ� השקפת עולמו של המערער או השונות בינה לבי� השקפת  .21

אחד מבי� השיקולי� לפיטוריו יש לדחות, וזאת משני  עולמה של המנהלת היוו

 :�, מנכ"ל העמותה הביע בשיחה ע� המערער גישה סובלנית ראשיתטעמי

הפתוחה לקבלת שונות בהשקפת עול�, ותו� הדגשה כי המדובר במחלוקת 

ערכית לגיטימית. זאת ועוד. המערער פנה כאמור  למנכ"ל לאחר קבלת מכתב 

ריכתו, ובקש להבי� מדוע המחלוקת האידיאולוגית אינה הזימו� לשימוע וטר� ע
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מוזכרת כאחד השיקולי� לפיטוריו. במענה לכ� השיב המנכ"ל כי "הבהרתי ל� 

בשיחתינו כי חוסר שביעות הרצו� מתפקוד� כסג� מנהל הפנימייה אינו נובע 

ממחלוקת אידיאולוגית הלגיטימית, אלא מסיבות אחרות כפי שפורטו במכתב 

 –ובוודאי מערכת היחסי� העכורה שנוצרה בינ� ובי� הממונה עלי� השימוע. 

מנהלת הפנימיה". בהינת� אלה, קשה להלו� מסקנה כי מבחינתו של המנכ"ל, 

, אמנ� שניתהמחלוקת האידיאולוגית היוותה אחד השיקולי� בפיטוריו. 

המערער והמנהלת אחזו בהשקפת עול� שונות, ואול� בכ� לא סגי. כדי לבסס 

תחולת מודל ההכתמה יש להצביע על כ� שהמנהלת השקיפה על שונות זו את 

כשיקול המצדיק פיטורי� או למצער כמשפיעה על מערכת היחסי� המקצועית. 

למקרא התמלילי� עולה תמונה הפוכה, ולפיה המנהלת מבקשת להסיר שונות זו 

� מ� השיח המקצועי ביניה�, ואילו המערער שב ומצי, זאת. כ� למשל, ביו

 לדיו� זה את פותחת לא כל קוד� אנימציינת המנהלת בפתח השיחה " 5.5.13

 באה לא אני. הנהלה לדיו� יובא הוא, לדיו� יובא הוא א�. הזה הסיפור את, כרגע

" עדתיי� בי�, מערכות בעד או כנגד לשלילה או לחיוב ומת� משא פה אית� לנהל

). נציי� כי הימנעות מחידוד השונות היתה אפשרית, שכ� לא נדרשה כל 2' עמ(

החלטה אופרטיבית בנושא זה. מכא� כי ג� מבחינת המנהלת עצ� השונות 

בהשקפת העול� לא היוותה שיקול בפיטוריו, והיא א, ניסתה להימנע משיח 

  בנושא זה וקל וחומר מעימות או חידוד הנושא. 

טענה נוספת היא כי פניית המערער למנכ"ל העמותה בהקשר לשונות בהשקפת   .22

העול� בינו למנהלת נשקלה בעת הפיטורי� או למצער החישה אות�, ולכ� יש 

להחיל את מודל ההכתמה ביחס לשיקול זה. בנסיבות העני� ג� טענה זו אי� 

 בידינו לקבל. 

מנהל היא שיקול פסול השאלה א� החשת הפיטורי� עקב פנייה לממונה על ה

או לגיטימי היא שאלה מעורבת של עובדה ומשפט. איננו סבורי� שנית� לקבוע 

מסמרות א� ובאלו נסיבות התחשבות בשקילת פיטורי� או עיתויי� בפנייתו של 

מהווה שיקול פסול או לגטימי. מבלי  "העובד לממונה האחראי על מנהלו 

י�, נציי� כי בקצה האחד של למצות, ועל מנת להמחיש את מורכבות הענ

 �המשרעת נית� לשרטט מקרה בו עובד פונה לממונה ומלי� בתו� לב על אי סדרי

שלדידו קיימי� ומנהלו הישיר מבקש להסתיר או להסוות. א� פנייה שכזו תהא 

שיקול בהלי� הפיטורי� הרי שעל פני הדברי� עשוי בית הדי� לסווג את השיקול 

עשוי להיות ישי�. בקצה השני של המשרעת נית�  כפסול, ולכ� מודל ההכתמה
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לשרטט מקרה בו עובד פונה לממונה על מנהלו הישיר חדשות לבקרי�, ומלי� על 

כל צעד ושעל ניהולי לגיטימי (קרי, שאי� בו פסול) של המנהל, תו� יידוע כלל 

עמיתיו לעבודה בדבר פניותיו אלה, תו� שהוא מבקש לפגוע ולהתריס כנגד 

ניהולית של המנהל בעיני הכפיפי� לו. במקרה שכזה אפשר ובמקרי� סמכותו ה

מסוימי� יווצרו נסיבות ביחסי עבודה בה� המש� העבודה בצוותא אינו מעשי, 

 "ככל שאי� פתרו� אחר בנמצא  –ולכ� סיו� התפקיד  ויחסי הכפיפות למנהל זה 

  עשוי להיות לגיטימי.  

קצה המתוארי�, ולכ� נדרשת המקרה דנ� אינו בא בגדר א, אחד ממקרי ה

בחינת נסיבותיו המיוחדות על מנת להכריע א� התחשבות בפנייה למנכ"ל לצור� 

מהווה שיקול פסול. במסגרת  –עיתוי פיטורי� המבוססי� על שיקול ענייני 

נסיבות העני� יש לית� משקל לנתוני� הבאי�: במוקד הפנייה היה פער 

 �מורכבת, כשהמנהלת הדגישה בשיחותיה , בנוגע לסוגיה אישיותבהשקפות עול

לא גובשה וכי א� יהא צור� ייעשה  מוסדיתהמוקדמות ע� המערער כי מדיניות 

גיבושה בידי ההנהלה; לא נטע�, וממילא לא הוכח, כי הפנייה נתנה פומבי לתוכ� 

שהמנהלת חפצה משיקולי� בלתי מוצדקי� להסתירו או להסוותו, שאו אז 

מניעת פגיעה בפונה עקב כ�; המדובר בתפקיד סג� נדרשת רגישות מיוחדת ל

למנהלת, אשר מטבע הדברי� נדרש אמו� מיוחד בגדר�; מערכת היחסי� בי� 

המנהלת למערער היתה מתוחה עוד טר� הפנייה, וזאת על רקע חוסר שביעות 

רצונה של המנהלת מתפקודו המקצועי של המערער, והיא א, בקשה לשקול 

ייה הוסיפה לחוסר האמו� ששרר בי� המנהלת למערער פיטוריו קוד� לכ�; הפנ

בשי� לב לכ� שמוקדה היה פער בהשקפות עול� אישיות בסוגיה מורכבת, תו� 

 א,שהמנהלת הדגישה בפניו שלא גובשה מדיניות מוסדית בנושא. לכ� נוסי, כי 

"אני כ� יודע שיש קושי במערכת היחסי� בינ�  כי ציי�" אמת זמ�"ב ל"המנכ

טל שאיננו נשע� על הסוגיה הזו. לא שהיא, זו תרמה לבריאותכ�. כ�? לבי� אבי

לבריאות מערכת היחסי� ביניכ�, אבל זאת שאלה אי� תוכלו, א� בכלל, 

להמשי� ביחד.... ההערכה שלי שמערכת היחסי� ביניכ� לא תיכו�. לא יל� סג� 

תה ). אמנ�, המנהלת הי17שהוא במערכת יחסי� עכורה ע� המנהל שלו" (עמ' 

מעורבת בתהלי� הפיטורי�, שכ� היא מכותבת בהעתק למכתב ההזמנה 

לשימוע, נכחה בשימוע ומכותבת בהעתק  למכתב המודיע על סיו� ההעסקה. 

 �מעורבות זו של המנהלת טבעית, שכ� המדובר בסגנה, ואול� יודגש כי המכתבי

ר נשלחו על ידי מנהלת משאבי האנוש בעמותה. משכ�, משמעות טענת המערע



  

  בית הדי� הארצי לעבודה
   16�10�2152 ע"ע  

  
   

 14מתו�  13

מוקשית.  –היא כי העמותה החישה את פיטוריו מחמת פנייתו למנכ"ל העמותה 

בחינת מכלול הנסיבות מעלה כי מרכז הכובד  בענייננו הוא בהשלכה שהיתה 

להתנהלות המערער בכל הנוגע לפרשה זו על מרק� יחסי העבודה בינו לבי� 

ת להבדיל המנהלת, וזאת כנדב� נוס, לחוסר שביעות ששררה עוד קוד�, וזא

  מעצ� הפנייה למכ"ל העמותה. 

  המחלוקת כי הנמנע מ� לאלפסק דינו, ציי� כי  " 19בית הדי� קמא, כאמור בסעי, 

 בחר בו האופ� ובמיוחד הפנימייה מנהלת לבי� התובע בי� שנפלה האידאולוגית

 ואת האמו� חוסר תחושת את הגבירו, זו מחלוקת בעקבות להתנהל התובע

 אי� כי הפנימייה מנהלת של ההבנה את חיזקו ובכ� השניי� בי� הגישות הבדלי

 התובע של התאמתו אי בדבר ההחלטה א�, התובע ע� לעבודה משות, בסיס

 – אלה דברי� כי נציי�). שלנו ההדגשה" (לכ� קוד� עוד התקבלה לתפקיד

� משו� בה� ואי�, ההשערה דר� על נאמרו –" הנמנע מ� לא" במילי� הפותחי

 המודגשות המילי� באמצעות( דגש בה� הוש� ג�, מקו� מכל. עובדתית קביעה

לטעמינו, שאלת . העבודה יחסי במישור ותוצאותיה ההתנהלות אופ� על) לעיל

 �קרי עצ� הפנייה למנכ"ל או  –זיהוי הגור� שהביא להחשת הפיטורי

אינה  "השלכותיה של התנהלות זו במישור יחסי העבודה שבי� המנהלת לסגנה 

יכולה להיות מנותקת ממכלול נסיבותיו המיוחדות של המקרה ורצ, השלשלות 

ות ומכלול נסיבות הענייני�, כפי שפרטנו לעיל. לאור פירוט רצ, ההשתלשל

העני� סבורי� אנו שמרכז הכובד הוא בהשלכה שהיתה להתנהלות האמורה 

בנסיבותיו המיוחדות של המקרה על מרק� היחסי� בי� המנהלת והמערער 

והאמו� ביניה�, בהינת� כ� שמערכת היחסי� באותה עת כבר עלתה על שרטו� 

  ה. והיתה שברירית, ולא הפניה כשלעצמה ובמנותק מהשלכותי

העולה מ� האמור הוא כי המערער לא עמד בנטל להוכיח כי ההחלטה על פיטוריו  .23

נשענה לצד שיקול ענייני ומוצדק ג� על שיקול זר ופסול, ועל כ� בנסיבות העני� 

 אי� מקו� להחלת מודל ההכתמה. 

 �נוכח  הניתוח דלעיל ממנו עולה כי הפיטורי� הושתתו על טעמי� מקצועיי

יקול פסול וזר, מתייתר הצור� לדו� ג� בטענת המערער בנוגע וענייני�, ללא ש

חוק ההגנה על עובדי� (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל ל

  . 1997 –, תשנ"ז תקי�)
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ש"ח. נציי�  70טענה נוספת נוגעת לניכוי מס ארגו� משכרו של המערער בס� של כ  .24

כי המערער לא תבע סעד זה בכתב התביעה, ודי בטע� זה כדי לדחות את הערעור 

  בנקודה זו. 

די� הערעור להידחות, והמערער ישל� למשיבה הוצאות משפט בס�  – סו* דבר .25

 יישאו אלה הצמדה וריבית כחוק.  ימי� מהיו�, שא� לא כ� 30תו�  3  7,500
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