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דיני עבודה
עו״ד ונוטריונית עדי ביבר לקואה
נדחתה תביעה לפיצוי בגינ התנכלות
תעוקתית של עובדת  -אשר היחימ
בינה לבינ הממונימ עליה היו עכורימ
בפק דינ אשר ניתנ לאחרונה ע"י בית הדינ האזורי לעבודה ,נדחתה
תביעת עובדת לפיצוי בגינ עגמת נפש והתנכלות תעוקתית.
העובדת טענה שבמהלכ תקופת עבודתה בלה מהתנכלות
תעוקתית המזכה אותה בפיצוי .לטענתה ,ההתנכלות התבטאה,
בינ היתר ,בלחצ מתמיד בעבודה ,הטלת משימות רבות ונופות
עליה במקומ על עובדות אחרות ,חרפ מצבה הפיזי ובקשותיה;
ובצעקות ,קללות והשפלות מצד הממונימ עליה.

עובדתי ,בינ אמ על יוד התחושות הובייקטיביות של העובד
ובינ בשל נייונ להשיג מטרה אחרת .בשל ככ ,בתביעות מוג זה
על בית הדינ לערוכ בירור עובדתי ולהכריע בשאלה האמ
ההתנכלות הנטענת אכנ התרחשה ,וזאת על יוד התרשמות בית
הדינ ממכלול הראיות והעדויות.
בית הדינ קבע כי בניבות המקרה שבענייננו לא עלה בידי העובדת
להוכיח שהתנהלות המעיקה עולה כדי התעמרות או התנכלות
תעוקתית .נקבע כי במהלכ חלק מתקופת העבודה יחי העובדת
והממונימ עליה היו עכורימ ,אלא שהתנהלות המעיקה לא הגיעה
כדי התנהגות פוגענית המזכה בפיצוי.
נקבע כי לא נמצאו תימוכינ אובייקטיבימ לתחושותיה
הובייקטיביות של העובדת ,ולפיככ יש לדחות התביעה לפיצוי
בגינ העקה פוגענית ,התנכלות תעוקתית ועגמת נפש.

בית הדינ קבע כי עד כה טרמ עוגנה ההגנה מפני התעמרות
בעבודה או התנכלות תעוקתית בחוק באופנ מפורש ,ובעניינ זה
הוגשו מפר הצעות חוק ,אכ כי היעדר עיגונ חקיקתי אינ בו כדי
למנוע הגשת תביעות בעילה זו ,ובמקרימ החריגימ המתאימימ
ניתנ יהיה לפוק פיצוי בגינ הפרת חוזה העבודה מצד המעיק
באופנ שגרמ לעובד עגמת נפש.
נקבע כי כהתנכלות תוגדר התנהלות המהווה משומ פגיעה בעובד
או השפלה לאורכ תקופה ובאופנ חוזר ונשנה ,באופנ שהופכ את
ביבת העבודה לעוינת ויוצר הטרדה רגשית ,לרבות התנהגות
בריונית כלפי עובד במקומ העבודה )כאמור בהצעות החוק(.
התנכלות תעוקתית תתבטא באופנ מעשי במגוונ של דרכימ
וביניהמ פגיעה מילולית על דרכ של צעקות או השמעת ביקורת
לא מוצדקת ,פגיעה במעמד העובד על דרכ של השפלה פומבית
או שמועות ,מתנ משימות מיותרות או משפילות – כל אלה לא
כמקרה חד פעמי אלא באופנ מתמשכ.
בבירור תביעה לפיצוי בשל התנכלות תעוקתית על בית הדינ
להתחשב בקשיי ההוכחה של טענה זו וחששמ של עובדימ אחרימ
לצאת בפומבי להגנתו של העובד התובע; ומנגד – עליו להתחשב
בככ שעלולימ להיות מקרימ שטענות מוג אלה יועלו ללא בי

יוזכר כי גמ בפק הדינ אשר ניתנ ע"י בית הדינ האזורי לעבודה
בחודש ) 10/2018עש  31108-10-16ילנה מיטרוב נ' בקרה גבע
אגש"ח בע"מ( ,נדחתה תביעת עובדת לפיצוי בגינ התעמרות
בעבודה .באותו המקרה ,נקבע כי היו לעובדת יחימ עכורימ עמ
עמיתותיה ,אכ מצב הדברימ שתיארה אינו כזה המגיע כדי
התנכלות תעוקתית או פגיעה בכבודה המקנימ זכאות להגנה
משפטית .נקבע כי המעיקה התנהגה וטיפלה בתלונות העובדת
במהירות ביעילות ובאופנ ביר והוגנ ,תוכ שגילתה בלנות כלפיה,
אלא שהעובדת לא היתה מרוצה מאופנ הטיפול בעניינה .ברמ,
בחור שביעות רצונ זה אינ כדי להוכיח את טענות העובדת כלפי
המעיקה .לכנ ,נקבע כי לא התקיימו ניבות עובדתיות המצדיקות
פיקת פיצוי.
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דיני ביטוח
עו״ד לירונ ביבר הררי
 ₪ 150,000לאלמנת גבר שנפל בביתו
בני )שמ בדוי( ,גבר בנ  ,74נפל בכניה לביתו כאשר התכופפ
על מנת להרימ עיתונ שהונח מחוצ לדלת ,והחליק על שטיח
הכניה לבית.
כתוצאה מהנפילה נפגע בני בראשו ובל מכאבימ בגופו ,אולמ
בדיקה רפואית שבוצעה באותו היומ לא הדגימה ממצאימ חריגימ
והוא נשלח חזרה לביתו .כעבור כמה שבועות התגלה דימומ במוחו
של בני והוא נזקק לניתוח דחופ לניקוז הדימומ .כתוצאה מהדימומ
במוחו ,בל בני גמ לאחר הניתוח ממצב בלבולי ,חולשה וקושי
בהליכה ובהמשכ אובחנ כובל מדמנציה קשה והפכ לנכה יעודי
מורכב .לאור כל אלה נותרה לבני נכות צמיתה בשיעור  .100%כעבור
כחצי שנה נפטר בני כתוצאה מהדימומ המוחי ותוצאותיו.
בטרמ נפטר ,בני ,אשר בוטח בביטוח תאונות אישיות קבוצתי ,פנה
באמצעות משפחתו לחברת הביטוח לקבלת פיצוי בגינ נכותו
הצמיתה כתוצאה מהתאונה.

לתדהמת המשפחה ,חברת הביטוח דחתה את התביעה בטענה
שנכותו של בני לא נגרמה כתוצאה מתאונה ,אלא כתוצאה ממחלה,
ועל כנ אינ זכאות לפיצוי על פי הפוליה.
לאור דחיית חברת הביטוח ,פנתה אלמנתו של בני למשרדנו על
מנת לבחונ את זכאותה לקבלת תגמולי ביטוח בגינ נכותו של בעלה
המנוח.
זמנ קצר לאחר פניית האלמנה למשרדנו ,הגשנו תביעה לבית
המשפט נגד חברת הביטוח לקבלת תגמולי הביטוח בהתאמ
לפוליה שרכש המנוח ,בצירופ חוות דעת אודות הקשר היבתי
בינ נפילתו של המנוח לבינ נכותו.
רק לאחר הגשת התביעה לבית המשפט שילמה חברת הביטוח
לאלמנתו של בני את תגמולי הביטוח בכ כולל של .₪ 150,000
זהו מקרה נופ בו חברת הביטוח משלמת לנפגע רק לאחר
התערבות עורכ דינ המתמחה בתביעות ביטוח והגשת תביעה לבית
המשפט .לכנ ,חשוב לזכור כי ירובה של חברת ביטוח לשלמ
תגמולימ איננו ופ פוק .בכל מקרה בו דחתה חברת ביטוח תביעה
לתשלומ מכוח פולית תאונות אישיות בטענה שלא אירעה
תאונה ,כדאי להתייעצ עמ עורכ דינ המתמחה בתביעות ביטוח
אשר יבחנ האמ על פי הגדרת "תאונה" בפוליה יש זכאות
לתשלומ על הפוליה ,ויפעל למיצוי זכויות המבוטח.
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דיני נזיקינ
עו״ד ליטל ביבר חייקינ
נפגע משער חשמלי ופוצה בגינ נזקיו
אלי )שמ בדוי( ,נפגע בהיותו קטינ בנ  ,8בעת שנלכד בינ שער
חשמלי לבינ עמוד ברזל בשער הכניה למועדונית בה שהה.
אלי ,אשר רצה לצאת מהמועדונית ,התקרב לשער החשמלי
והעביר את ידו דרכ השער לכיוונ מפקי הפיקוד על מנת לפתוח
את השער החשמלי ,ואולמ עוד בטרמ הפיק ללחוצ על
המפק ,החל השער להיפתח על אלי .כתוצאה מככ ,נלכד אלי
עמ גופו בינ השער החשמלי לבינ עמוד הברזל והוא נפגע בכל
גופו .ידו השמאלית נמחצה על ידי השער החשמלי ורגלו נחתכה
מגלגל השיניימ של השער החשמלי.
בדיעבד התברר ,כי השער החשמלי נפתח לאחר שאחד מעובדי
המקומ הגיע לשער החשמלי עמ רכבו ולחצ על שלט על מנת
לפתחו.
מיד לאחר התאונה ,הובהל אלי באמבולנ לחדר המיונ בבית
החולימ ,שמ נמצא כי הוא ובל משבר בזרוע שמאל.
אלי המשיכ מעקב וטיפול רפואי אצל רופאת המשפחה ואצל
מומחימ בתחומ האורטופדיה.
שנימ לאחר התאונה ,נותר אלי כשהוא ובל מכאבימ ,רגישות
והגבלה בטווח תנועות זרוע שמאל.

היכונימ הכרוכימ במעבר דרכ השער החשמלי ולא פיקחה על
ילדי המועדונית בעת שיצאו מהמועדונית; והנ נגד יצרנית השער
החשמלי ,אשר ייצרה ו/או התקינה ו/או יפקה שער חשמלי
מוכנ ואינו בטוח לשימוש ולא יפקה את השער החשמלי יחד
עמ אמצעי בטיחות בייימ שנועדו להגנ מפני פגיעה בבני אדמ.

אלי פנה למשרדנו כמעט  17שנימ לאחר אירוע התאונה על מנת
לבדוק אפשרות לתבוע פיצוי בגינ נזקיו עקב התאונה  -חודש לפני
התיישנות התביעה.

בופו של דבר ,תביעתו של אלי התיימה בהכמ פשרה ,לפיו קיבל
אלי כומ ראוי המשקפ את מלוא נזקיו עקב התאונה.

אנו הגשנו תביעה דחופה הנ נגד העירייה אשר הפעילה את
המועדונית ,בטענה ,בינ היתר ,כי החזיקה שער חשמלי מוכנ
ואינו בטוח לשימוש ,לא דאגה להזהיר את ילדי המועדונית בדבר

כדאי לדעת – תביעת נזיקינ מתיישנת בתוכ  7שנימ מיומ
התאונה; ואולמ לקטינימ ,שבע השנימ מתחילות להיפר מעת
.18
הגיעמ לגיל 18

יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה ייעוצ משפטי או תחליפ לייעוצ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכימ כאלה או אחרימ או להימנעות מהמ.

©

2015
כל הזכויות שמורות
לביבר לקואה חייקינ הררי
משרד עו"ד ונוטריונ

office@biber-law.co.il
w w w.biber-law.co.il

טל'03-5588244 :
פק'03-5588241 :

3

משה לוי ) 11בניינ (UMI
א.ת .ראשל"צ ,קומה 11

