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 :בעניין אבו נחלה עזיז 
ד"כ עוה"י ב"ע ראיסי'ג המבקש  

  
 נגד
 

 

  משולם רונן 
ד"כ עוה"י ב"ע שי חמו המשיב  

 1 

 2 

 3 החלטה

 4 

 5 .בפניי בקשה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת

 6 .ולמעשה עודנו עובד אצלו, המבקש עבד בתור איש מחשבים אצל המשיב

 7 כפי שעולה מדואר אלקטרוני שקיבל מאת  הוטרד10.2.06בתאריך , לטענת המבקש בבקשתו

 8 . מעבידו-המשיב 

 9 .שמא המשיב ישתמש באלימות פיזית ומילולית כלפיו, עוד הביע המבקש חשש

 10אם כי הוא אמור לסיים את , כי  המבקש ממשיך לעבוד אצל המשיב,  הוברר19.2.06בדיון מיום 

 11חושש הוא לשוב למקום העבודה אך לטענתו , בתם ההודעה המוקדמת, 2.3.06 -ב , עבודתו אצלו

 12 .כעולה מאותו דואר אלקטרוני שקיבל, בגלל איומיו של המשיב כלפיו

 13 

 14 .היה בתגובה למכתב האיום ששלח אליו קודם לכן המבקש, כי המכתב ששלח, מנגד טען המשיב

 15 

 16, ולאחר שעיינתי בהתכתבויות שהיו בין הצדדים, וטיעוניהם, לאחר ששמעתי את דברי הצדדים

 17 . למסקנה כי דין הבקשה להידחותהגעתי

 18 

 19אשר הביאו אותם עד מהרה לחלופת , כי בין השניים התגלעו סכסוכי עבודה, עולה הרושם

 20 .וחבל, האחד  כלפי השני, תכתובת בוטה וגסה

 21י חוק מניעת הטרדה "ולא בדרך של הגשת בקשה עפ, הדין לעבודה-יש לפתור בבית, סכסוכי עבודה

 22 .מאיימת

 23 

 24כי דווקא המבקש הוא שפתח בהתכתבות , ואר האלקטרוני שהוגשו בפניי עולהי תדפיסי הד"עפ

 25 .בין השניים

 26 

 27 .אביא להלן מספר ציטטות ממכתבי הצדדים
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 1 :) 1/נ(מכתב המבקש למשיב 

 2 

 3 "אדוני אתה זה החוצפן"

 4 "אני מצטער שעזרתי לך"

 5אתה איש לא נעים , שוב אני שמח שנפטרתי ממך או בקרוב"

 6 ."לעבודה

 7נראה שאם אתה חוזר למפעל , ין שום דבר בתכנותאתה לא מב"

 8 ..."נעליים זה מתאים לך יותר

 9 

 10ותזכור את , לא נולד אני חוזר לא נולד בנזונה אחד שיצעק עלי "

 11כי אני לא יודע מה אני עושה , זה טוב מאוד ברגע שאנו נפגשים

 12 ."ראה בזאת כאזהרה. אם הטון שלך לא נשמע לי

 13 

 14 :)2/נ(מכתב המשיב למבקש 

 15 

 16לקחתי בחשבון ותמיד .) י. ס-המבקש ערבי (כשלקחתי ערבי "

 17 ...."אמרתי שאתם מופרעים

 18הייתי צריך ללכת עם האימייל הזה למשטרה כי יש שם איום "

 19מספיק שהטון שלי לא ימצא חן בעיניך ואתה מסוגל , מפורש

 20זה באמת מפחיד בהתחשב בלאום , לשלוף סכין או חגורת נפץ

 21י מפחד שלא יאבד את העשתונות שלי אנ..... אני רציני, שלך

 22 ...."עליך כי אתה יכול לפגוע בי

 23 

 24 :)4/נ(מכתב המבקש למשיב 

 25 

 26מה שהתכוונתי שאני לא ארשה לחלאה שכמוך לצעוק עלי אתה "

 27 ."יכול לדחוף את כל הכסף שיש לך לתחת

 28 אני שוב אראה את הפרצוף המכוער 10/3/2006ברגע שיגיע "

 29 ."שלך

 30 

 31 .האחד כלפי רעהו,  נהגו באלימות מילולית גסה ובוטהאין ספק ששני הצדדים

 32ולו משום החשש שמא האלימות המילולית שהובעה , במצב דברים רגיל הייתי נעתר לבקשה

 33 .שמדובר בעובד ומעביד, תהפוך לאלימות פיזית אלא, י שני הצדדים"וע, ל"בהתכתבויות הנ
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 1היינו , תקופת ההודעה המוקדמתהמבקש אמור להתייצב אצל המשיב במקום העבודה עד לסיום 

 2 .2.3.06עד 

 3 

 4התייצבותו -כל אשר מבקש המבקש להסיג בבקשתו זו הוא הכשר וצידוק לאי, לטענת המשיב

 5באם הצדדים , וזאת כדי לבנות לעצמו הגנה טובה בבוא העת, לעבודה בתקופת ההודעה המוקדמת

 6 .הדין לעבודה-יתדיינו בבית

 7 

 8על המשיב להתקרב למבקש או להיכנס לביתו או להפריע לו לא אוכל לאסור , בנסיבות העניין

 9 .כי המבקש לא הביע שום חשש כזה, בלכתו ברחוב

 10 

 11כי בדרך זו ייאלץ להפר את , לא אוכל לצוות על המבקש שלא להתייצב במקום עבודתו, מאידך

 12 .התחייבותו כלפי המשיב להמשיך ולעבוד עד לתם תקופת ההודעה המוקדמת

 13 

 14, או לתקוף אותו פיזית,  מורה למשיב להימנע מלאיים על המבקש בכל דרך שהיאהנני, כן-על-אשר

 15 .באם אכן יבחר המבקש לשוב לעבודתו עד תם תקופת ההודעה המוקדמת, בכל דרך שהיא

 16 

 17 .בנסיבות העניין אינני עושה צו להוצאות

 
 . בהעדר הצדדים)2006 בפברואר 23(ו "תשס, ה בשבט"כניתנה היום 

 18 

                                                                                 19 

 שופט,  יוסףסוהיל
 20 

 21 

 22 
 23 לו'לימור מונטיצ

 24 

 25 

 26 


