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  והמשיב שכנגד מערערה  חי סוריא 

�    

  והמערער שכנגד משיבה  רועי ב� ארי

  

  לפני: הנשיאה ורדה וירט ליבנה, סג� הנשיאה איל� איטח, השופט רועי פוליאק

  יהודה פורת  מר נת� מאיר, נציג ציבור (מעסיקי%) מרנציג ציבור (עובדי%) 

  
  

    אלו� שמעו� נטלי אלו�, עו"ד עו"ד "כ המערערב

    אופיר גיאעו"ד  "כ המשיבב

 

 פסק די�

  

  

יפו �וערעור שכנגד על פסק דינו של בית הדי� האזורי בתל אביב לפנינו ערעור  .1

כ! ונציגת הציבור גב' ברכה ליטבק; �אריאלה גילצר(כתוארה אז) (השופטת 

) המעסיק � ). אשר דחה את תביעתו של המערער (להל�26316�09�15סע"ש 

  ) בחלקה. העובד � וקיבל את התביעה שכנגד של המשיב (להל�

  

לאחר ששמענו את טענות הצדדי+ ובחנו את כלל חומר התיק, מצאנו כי די�   .2

  שכנגד של העובד להידחות.  ערעור המעסיק להתקבל בחלקו ודי� הערעור

  

  :המעסיק ררעואשר לע  .3

נחה דעתנו כי לפני בית הדי� האזורי הונחו די ראיות, ג+ בלי להיזקק   א. 

לראיות שבמחלוקת, שיש בה� כדי לבסס את טענת המעסיק לפיה העובד 

: העובד ניהל עסק פרטי בעת ותו+ הלב הפר כלפיו את חובת הנאמנות

שביצע את עבודתו עבור המעסיק (הפעילות לעסק הפרטי נעשתה בי� 
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היתר במסגרת שעות העבודה עבור המעסיק); העובד ביצע החלפת 

קישורי+ בי� אתרי+ שבטיפול המעסיק לאתרי+ שבטיפול העובד 

במסגרת  במסגרת עסקו הפרטי של האחרו�, וזאת ללא ידיעת המעסיק;

הפרטי העובד נת� שירותי+ לחברה המתחרה במעסיק, וא- קיבל  עסקו

שבהסכ+  א- על פיתמורה; העובד טיפל בלקוחות בישראל על כ� 

נוכח המסקנה . העבודה שלו הוא הוגבל לטיפול בלקוחות בחו"ל בלבד

לנו צור� להידרש לראיות שבמחלוקת ולתרומת� לקביעת דלעיל אי� 

  העובדות.

דחה את תביעת המעסיק בעילה של הפרת חובת  בית הדי� האזורי  . ב

ת+ הלב מצד העובד בנימוק שלא הוכח נזק ממוני. צודק ו הנאמנות

המעסיק כי בתביעתו התבקש סעד ג+ בגי� נזק לא ממוני ובית הדי� 

  האזורי לא התייחס לסעד זה.

בשי+ לב לכלל נסיבות העניי�, ובכלל זה לכ� שלא הוכח כי הפרת חובת 

+ הלב הייתה בהיק- משמעותי ובהתחשב בהיק- הפעילות הנאמנות ות

המצומצ+ של העובד במסגרת העסק הפרטי, הגענו לכלל מסקנה כי יש 

נכו� למועד  . 25,000לחייב את העובד לשל+ למעסיק פיצוי בס� של 

  סיו+ עבודתו.

אשר לחיובי המעסיק עפ"י פסק הדי� האזורי, לא מצאנו כי יש מקו+   . ג

  . מעבר לאמור נוסי- את הדברי+ הבאי+:ת פסק הדי�להתערב בתוצא

בנסיבות כפי שנקבעו ע"י בית הדי� האזורי, ובמיוחד הצעת המעסיק  �

לעובד להמשי� ולעבוד לאחר גילוי המעשי+ דלעיל, אכ� לא היה מקו+ 

  חל- ההודעה המוקדמת שנפסקה לזכות העובד. לשלול את 

  ל+ לעובד סכו+ של לא מצאנו מקו+ להתערב בחיוב המעסיק לש �

כפיצוי בגי� החדירה לתיבות המייל של העובד, המהווה  . 4,000

בנסיבות המקרה הספציפי כפי שהוכחו לפני בית הדי� האזורי, הפרה של 

  חובת הנאמנות ות+ הלב של המעסיק כלפי העובד.  
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  : אשר לערעור שכנגד  .4

בנסיבות בה� נחת+ ע+ העובד הסכ+ עבודה בדי� דחה בית הדי� האזורי    א. 

  התביעה לפיצוי בגי� העדר הודעה לעובד על תנאי עבודתו.את 

האזורי על פי  לא מצאנו מקו+ להתערב בשיעור הפיצוי שפסק בית הדי�  ב. 

בגי� הפרת חובת הנאמנות ות+  שיקול דעתו בנסיבות העניי� כפי שפורטו

  מעסיק כלפי העובד בשל החדירה לתיבות המייל של העובד. הלב של ה

ככלל אי� ערכאת ערעור מתערבת בפסיקת הוצאות משפט על ידי   ג. 

  . הערכאה הדיונית ולא ראינו לסטות מכלל זה בנסיבות העניי�

  

התייחסות של המעסיק אשר לבקשת העובד למחוק קטעי+ מהודעת הערעור   . 5

הצעות ומת� לפשרה שנוהל בי� הצדדי+ וכ� ל דברי+ במסגרת משא לחילופי

  � הפשרה של בית הדי� האזורי

לפשרה הוא חסוי  משא ומת�צודק העובד.  �אשר לחלקה הראשו� של הבקשה 

   נגד.כבכתבי בית הדי� ללא הסכמת הצד שפרטי+ מתוכו  ואי� לגלות

ככלל, על הצעות לפשרה של בית הדי� לא חל  � אשר לחלקה השני של הבקשה

הדי� שלא קיבלו  חיסיו�. יחד ע+ זאת,  לא היה מקו+ לציי� את ההצעות של בית

  ככל שלא התבקש רישו+ ההצעה בפרוטוקול. ביטוי בפרוטוקול, 

ו על ידי הראיות שנפסלאת  לצר- להודעת הערעורעוד נציי�, כי לא היה מקו+ 

בטר+ התקבלה החלטה בבקשה לצר- את הראיות  , וזאתבית הדי� האזורי

  הנוספות.

  

והערעור שכנגד  ב' 3ערעור המעסיק מתקבל בחלקו כמפורט בסעי-  � סו' דבר  .6

   של העובד נדחה.

חיוב המעסיק לפי פסק דינו של בית הדי� האזורי יקוזז כנגד חיוב העובד לפי   

די� זה תושב למעסיק  פסק הדי� בערעור. לפיכ�, הערובה שהפקיד המעסיק בבית

 30באמצעות בא כוחו ויתרת חיוב העובד לפי פסק די� זה תשלו+ למעסיק תו� 

  ימי+ ממועד קבלת פסק הדי�.
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  לעיל, אי� צו להוצאות בערעור.  5בשי+ לב לתוצאה ולאמור בסעי-   .7

  

  

  

  .וישלח אליה% , בהעדר הצדדי%)2018יולי  03( כ' תמוז תשע"חנית� היו%, 

  

  

  

  

  

  

  ליבנה,�ורדה וירט
  נשיאה, אב"ד

  איל� איטח,  
 סג� נשיאה

  רועי פוליאק,  
  שופט

  

  
  ,נת� מאירמר 

  )עובדי%ציבור (נציג 

 

  

  

  
  ,יהודה פורתמר 

  )י%סיקמעציבור (נציג 
  
  
  

  
 

  




