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    :פניל
  אב"ד – שרה מאירי  שופטתכב' ה

  אורלי מלי  נציג  ציבור (עובדי�)  גב'

  רו שפיר  )  מרמעסיקי�נציג ציבור (

 ניזאר סלאמה  התובע 

� 

  המוסד לביטוח לאומי נתבעה
  

 2 

 פסק די

  3 

 4שדחה  ,20.3.15 �הגיש התובע תביעתו כנגד החלטת הנתבע מ 13.5.15ביו	   .1

 5תביעתו לדמי פגיעה בגי� סחרחורת, כאבי ראש והתעלפות, משאי� עסקינ� בפ"ע 

 6  לחוק.  79עפ"י סעי" 

 7 טע� התובע כי האירוע קרה במהל� העבודה, לא נמצא גור	 להתעלפות/  

 8לח' מקור	 מהעבודה, סחרחורת/חולשה/בעיה נוירולוגית וכי החרדתיות וה

 9שכ� היה לחו' ופחד בגלל עומס העבודה, שמא לא יספיק לסיי	 משימותיו ומה 

 10יגיד ראש הצוות, היו לא מעט משימות בגלל שחרור גרסה, לקח פחות הפסקות, 

 11  עבד בלח', דחה הפסקת האוכל. 

 12  י	. יומסמכי	 רפוא התובע צר" שאלו� לנ"ע   

  13 

 14  מתוק�:תביעה הגיש התובע כתב  21.9.15ביו	   .2

   � 15שכ� היה צרי� לשחרר  25.11.14, מתכנת, היה נתו� בלח' רב ביו	 28התובע, כב

 16גרסה חדשה לתוכנה, שהיתה, בי� היתר, תחת אחריותו, היה לחו' מאוד בסמו� 

 17ליו	 זה וא" עבד ש"נ בימי	 הסמוכי	. התובע דאג כי המשימה תבוצע במועדה 

 18נדרש לבצע ועל ארוחת הצהרי	 והאווירה היתה מאוד לחוצה וא" ויתר 

 19משימות נוספות. כ�, בשל הלח' והמתח באופ� חריג, בה	 היה נתו� תו� כדי 

 20התעל" ואיבד הכרה  ,שיחה והסבר ע	 הגב' אנה פיינברג, בעמידה ליד הלוח, נפל

 21  ופונה לביה"ח. 
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 1הועבר ההלי� לביה"ד  25.10.15 �בהתא	 להחלטת כב' הנשיאה ו. שפר מ  .3

 2  האזורי לעבודה בת"א. 

 3  ה� ("דורו�"). תצהיר ע"ר ותצהירו של מר דורו� קא הגיש התובע 16.3.16ביו	   

 4לויט וההלי� נקבע  בפני כב' השופטת הבכירה מ. .התקיי	 ד.מ 20.6.18ביו	   

 5  להוכחות בפלוגתאות הבאות:

 6 –וא	 כ�  25.11.14אירוע חריג בעבודתו ביו	 לתובע  אירע הא	  א.

 7  נסיבותיו.

  8 

 9, ככל שאירע, 25.11.14האירוע החריג מיו	 הקשר הסיבתי בי�  שאלת  .ב

 10  לבי� הסחרחורות והטנטו� מימי� לה	 טוע� התובע. 

  11 

 12  �סיפא  83סעי"   .ג

 13מצבו הרפואי של התובע על  25.11.14חריג  מיו	 ההאירוע השפעת  הא	

 14גורמי	 אחרי	, לרבות  מהשפעתפחותה בהרבה מור, ככל שהיתה, כא

 15  מצב בריאות קונסטיטוציונלי.

  16 

 17  נשמעה בפנינו עדות התובע ועדות דורו�.  5.2.17ביו	   .4

 18  בתו	 הדיו� ביקש התובע לשקול הצגת מסמכי	 נוספי	.   

 19הגיש התובע בקשה לצר" מסמכי	, בעקבות השאלות שהוצגו  1.3.17ביו	   

 20דיווחי שעות לחודשי	  (הג	 שאינו סבור שה	 משמעותיי	): בח.נ.לתובע 

 21; תלושי שכר מה	 עולה כי לא קיבל תשלו	 לשעות 2014נובמבר  –אוגוסט 

 22לפיה	 הוצאת  ,30.11.14 �נוספות; דוא"ל מאת המנהל מר אבי בכר ("בכר") מ

 23  . 1.12.14 �הגרסה תהא ב

 24), הודיע התובע 25.4.17ובע () ותשובת הת3.4.17לאחר שנתקבלה עמדת הנתבע (  

 25א" הודיע כי לא ובכר כי ניסה לאתר את בכר ולא הצליח לקבל תצהיר מטעמו, 

 26  לא זומ�.  – 12.11.17דיו� לשמיעת עדותו ליו	 יתייצב בביה"ד והג	 שנקבע ל

 27) לפיה נתקבלו המסמכי	 שביקש והורינו על סיכומי 16.1.18ניתנה החלטתנו (

 28  הצדדי	. 

 29  הגיש התובע סיכומיו.  19.2.18ביו	   

 30  הגיש הנתבע סיכומיו.  7.5.18ביו	   
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 1   – ולהכרעתנו  .5

 2   הראיות  א.  

 3התובע מיוצג עוד טר	 דיו� הקד"מ, תו� שא" סבר כי יש בראיותיו כדי 

 4 שהנתבע יסכי	 למינוי מומחה בלא עדויות. לכ�  להוות תשתית עובדתית

 5כבר בדיו� המוקד	 הובהר כי הנתבע דווקא סבר כי אי� בראיות שהוצגו 

 6  בהלי� כדי הוכחת אירוע או אירוע חריג. 

 7בהקשר זה ראוי להזכיר כי התובע בתביעתו לא טע� ללח' רב/מיוחד, 

 8  בתביעה המתוקנת). ,ודאי לא חריג (כטענותיו החדשות 

 9  ביעתו. שצר" לתנפנה ה� לתביעה שהגיש  וה� לשאלו� די א	 

 .� 10  עסקינ� במתכנת תוכנות  מחשבי	, שחזקה עליו שידע מה השיב בשאלו

 11ראוי להזכיר כי לא הועלתה בפנינו טענה (חלילה) כי התובע לא התעל" 

 12במקו	 העבודה, אלא שאי� די ברכיב זה, ע"מ שיהא בליקוי קשר 

 13  לעבודתו. 

 14 – ד לחוצה וכיוצ"ב שבתביעה המתוקנתהדגשת הלח' הרב/אווירה מאו

 15חזרה א" בתצהיר התובע, אלא שעסקינ� בגרסה חדשה ולא שמענו 

 16על  –(כאמור לעיל)  ראשוניתבתצהירו הכיצד לא ידע לספר בגרסתו ה

 17, ודאי כ�, כשעל השאלו� השיב כחודשיי	 חריגוא"  מאוד/רבלח' מתח 

 18  לאחר האירוע. 

 19עוד צר" דו"ח נוכחות לאותו חודש המראה כי עבד ש"נ בסמו� לאירוע, 

 20שעות ליו	 בממוצע וכ� רשימת דוא"לי	 המלמדי	 על הלח' ביו	  11 �כ

 21שלפניו, כשהוסי" ששחרור גרסה הוא ארוע  "הבודדי	האירוע ובימי	 "

 22משמעותי מאד, וכמתכנת צעיר היה מאד לחו' (שוב, עסקינ� בגרסאות 

 23תו� הפנייה  ,. מוסי" וטוע� התובע)עובדה חדשות, שכלל לא נשמעו ממנו

 24ללמדנו על הלח' המשמעותי (המאד  ,שקיבל בעניי� פיצ'ר/באגלדוא"לי	 

 25   ) באותו יו	.משמעותי

  26 

 27מחד  ,נוכחות של התובע לחודש נובמבר לא נית� למצוא לח' רבמדו"ח 

 28שעות  11.78 �שעות ל 9.3עבד התובע בממוצע בי�  2.11.14 �ומאיד�, מ

 29  ). 112..14 �עבד דווקא ב, בחודש זה 	ליו	 (אגב, הכי הרבה שעות ליו
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 1אי� רישו	 ככלל, שעות (נציי� כי  203.1 בחודש זה סה"כ עבד בפועל

 2שעות  189התק� המחושב הוא  ,ליציאה להפסקות צהריי	), ומאיד�

 3עפ"נ החודש. עוד ראוי לציי� כי חר"  רבותלחודש, קרי: אי� מדובר בש"נ 

 � 4  לא הועסק ביו	 ו' בחודש זה. כלל  –"הלח'" הנטע

 5שצר" אינו מלמד על לחצי	 רבי	/משמעותיי	 או על עיו� בדוא"לי	  

 6קיי	  /אלא על עבודה שגרתית, כשברי כי בכל עבודה קיי	 לח' ,דחיפות

 7  	. יעד למועד מסוי ,צור� לעמוד במשימה/משימות

  8 

 9שראה ושמע, מידע שקיבל אח"כ מאנה או   דורו� בתצהירו מתאר אירוע

 10 ,שידע להוסי" מה	 הוא כל  .מהתובע (בלא שציי� מתי דיבר ע	 מי מה	)

 11 :התובע "אגב מתאי	 ל"תאור(שאנה סברה שנפל על התובע משהו 

 12) והתובע 2("פתאו	 משהו בא מהראש מפיל אותי"; שאלו� שורה 

 13הא ותו  –בכ� שבאותו יו	 לא הספיק לאכול צהריי	  ,"נימק" האירוע

 14  ). 19.12.14 �לא! (תביעה לנתבע מ

 15לא אוזכר מתח/לח' (ודאי לא חריגי	), צויינו אנה (כולל כתובתה)  1בנ/

 � 16 ;בזמ� שיחה סובב ראשו במהירות �:תואר כ עדי	, הארועכודורו

 17במשרה  27.12.12 �המעסיק ציי� כי התובע "תומ� טכני" מועסק מ

 18  . 27.11.14 �י"ע וכי חזר לעבודה ב 5מלאה, 

 19  .250כ� ג	 בטופס בל/

  20 

 21  שעות, בספטמבר שהה בחופשה  207.53ועסק התובע ה 2014באוגוסט 

 22שעות ובאוקטובר  155.4) וסה"כ עבד 25�26ימי חג (רה"ש  2 �) ו1�4(

 23שעות. (נציי� כי אי� כל אינדיקציה ע"ג דוחות הנוכחות   190.45הועסק 

 24י� מה	 "הגורמי	 הרלוונטיי	" ישהגיש בדבר מקור	, כשהתובע לא מצ

 25   לאחר הגשת התביעה לביה"ד).ה	 קיבל	 (כאמור, שנתיי	 מ

 26התובע אי� משמעות לשאלה א	 קיבל  ,עוד יש להבהיר כי להלי� שבפנינו

 27תשלו	 ש"נ, א	 לאו, ודאי כ�, כשמצוי בתלוש רכיב ש"נ (וכשזה 

 28   לא הועלה כטענה לחריגות). ,לכשעצמו

 29א� ברי כי אי� ללמוד  – 30.11.14 �ובאשר לדוא"ל של בכר "לכול	" מ

 30לא לעיתוי, לא לחריגות הלח' ולא לעצ	 קיומו, ודאי  :ממנו דבר לענייננו



  
  יפו �בית די אזורי לעבודה בתל אביב 

  25055�05�15 ב"ל  

   

 10מתו�  5

 1ימי	 ליו	 האירוע והוא עוסק בארגו� מחדש של  5 �כשמאוחר הוא ב

 2  קדימויות בעבודת העובדי	. 

 3בה  והעיקר: אי� למצוא בדוא"ל זה (מעבר להסתייגויות שבהחלטה

 4פות/ לח' בימי	 הסמוכי	 לאירוע או ) איזשהי דחינתקבלו המסמכי	

 5בי� בנפרד, בי� יחד ע	 כל הדו"אלי	 שהגיש התובע במצור"  –בו עצמו 

 6  לתצהירו. 

 7בכל הכבוד, לנטע� בסיכומי התובע  ,אגב כ�, ראוי לציי� כי אי� שחר

 8ולו משזה מעול	 לא הוצג.  –, נספח ד') באשר לדו"ח דצמבר 11(סעי" 

 9א� את דו"ח הנוכחות של התובע לחודש  ללנספח ד' לתצהיר התובע 4ָ 

 10  , הא ותו לא. 2014נובמבר 

  11 

 12לבקשתו להצגת לתגובת הנתבע, ובה לתשובאשר לתצהיר התובע שצור" 

 13לא נהיר לש	 מה נדרשה חקירת התובע עליו ומה היה בה : מסמכי	

 14עולה  –לקד	 ההלי�. הג	 שהמעסיק (בשמו עבד אצל המשתמש) נסגר 

 15(בסמו� לפני  2017כי לא "נמנע" מהתובע להשיג מסמכי	 נוספי	 במר' 

 16מסמכי	 ה כללא היתה כל מניעה לקבל  ,כ�). משמע, ודאי וודאי

 17עת הגיש תביעתו לנתבע ולמצער, עת הגיש תביעתו  ,הרלוונטיי	

 18לביה"ד/תביעתו המתוקנת/תצהירו/טר	 דיו� ההוכחות [בי� מהמעסיק 

 19ודאי לא "נמנע"  . ...]"משתמש") ובי� מה2016ואר (שנסגר לדבריו בינ

� 20אלא שזה הוגש  �ממנו להגיש תצהירו בתמיכה לבקשתו שלאחר הדיו

 21  כאמור רק בתשובתו..

  22 

 23הכיצד אנה לא העידה בפנינו,  ,אי� בפנינו הסבר ראוי –בהקשר זה ו

 � 24על "לח'" כלשהו שהיה  בלתי אמצעישממנה נית� היה ללמוד, באופ

 25נתו� בו התובע, ודאי "תחת" העדת דורו�, שהרי התובע טוע� כי הנתבע 

 26ניות מזמ� ולכ� יש ראיות חיצו ,לא חולק על נפילתו/נפילתו בעבודה (אגב

(...� 27ושמא, ממנה נית� היה לדעת בדיוק על מה שוחחו  .אמת, ברורות דיי

...� 28  ג	 על "לח'" נטע

  29 
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 1לא נבי� מדוע לא מצא להגיש תצהירו, כמי  –גיא וא	 הזכיר בעדותו את 

 2), ודאי ידע הוא פרטי 13�15, שורות 6שהיה הממונה עליו בפרויקט (עמ' 

 3  י לטענת "חריגות"). אעובדה רלוונטיי	 (וד

 4לאי העדתו של בכר, מנהל  ראויהודאי אי� בפנינו הנמקה (משפטית) 

 5   ב., שאמור לדעת מתי תשוחרר הגרסה, לח' וכיו"הפרויקט

 6הרי ברי כי הגרסה  –) PM 5:50( 30.11 �א"ל של בכר מוא	 נתייחס לדו

 7וג	 אז אי� לדעת א	 אכ�  – 1.12.15 �לא היתה אמורה להשתחרר אלא ב

 8ימי	 תמימי	 קדימה,  5 �רוע ביכ� ארע, מחד ומאיד�, מדובר ביו	 הא

 9 �), מספטמבר1, שורה 9גרסה שהחלו לטפל בה "חודש מראש" (עמ' 

 10שה"לח'" שבגינו נשאר ש"נ,  ,), ולאור טענתו4�5שורות  ,(ש	אוקטובר 

 11  ). 21�23שורות  10(עמ'  חדשיי	ע"מ לטפל בבאגי	 הוא עבודה של 

 12נקל היה ודאי להעיד את בכר, לו זומ� כדי� (ולא היתה מניעה לכ�) ובכ� 

 13לקבל מידע ברור, ניטראלי ומוסמ�  על הטענות השונות ביחס לעבודתו 

 14יקטי	 יליו	 האירוע, או על אחריותו על פרו עובר ,של התובע

 15  נוספי	/במקביל... 

  16 

 17ע	 , לא עבד 20.10.14 �דורו� החל עבודתו במקו	 ב –ועוד להיבט זה 

 18קט, יכלל לא עבד על הפרו: יודע על מה אנה והתובע שוחחו אינו –התובע 

 19ונקשה שוב ומדוע אנה אינה  –) 3�11, שורות 14" (עמ' מניחא� הוא "

 20  ת ולא ל"הניח"?!שהרי יכלה להעיד על עובדו בפנינו,

 21היו לי יחסי עבודה ע	 ניזאר",  לאכי "עד אותו זמ�  רדורו� מוסי" ומבהי

 22  ... 6והתובע בקומה  3הוא עבד בקומה 

 23דורו� שהתובע סיפר שהיה לחו' באותו יו	 ולא הספיק ובאשר לעדות 

 24  מתי כ� שמע...לנו לא ידע לומר  –לאכל צהריי	 

 25ולו א� לא הובאה עדות  –העיקר הוא כי לא הובהר מדוע הובאה עדותו 

 26של עובד רלוונטי, המכיר העובדות/העבודה והנסיבות... נזכיר כי התובע 

 27מציי� עוד שמות בעדותו, כעובדי	 רלוונטיי	 לעובדות הנטענות, ודאי 

 28  לטענתו ללח' רב, ללח' חריג בעבודתו. 

 29נמנע, משו	 מה  וחר" ייצוגו, מסקנתנו ממכלול האמור כי התובע 

 30  מהגשת עדויות רלוונטיות במועד שנקבע לכ�.
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 1  ועתה לנתוני העובדה שבמסמכי	 הרפואיי	:

 2הרישו	 הרפואי הראשוני הוא במד"א, באמבולנס שפינה אותו מעבודתו 

� 3  :15:37שעה  25.11.14 ,לבי"ח בלינסו

 4מציי�  ו.נ"אנמנזה: לדבריו חש סחרחורת והתעל" זמ� קצר טר	 הגעת 

 5  כי חש בטוב בימי	 האחרוני	..."

 6הרגיש : "היו	 אחרי הצהריי	. 16:52 25.11.14בי"ח בלינסו� מלר"ד, 

 7  ונפל...  פתאו	 התעל"ו בעמידהסיבובית (ורטיגו)  סחרחורתב

 8לציי� שהחולה מתעל" לפע	 השניה מזה שנה... סוג העבודה שהו(א) 

 9  הוספו). (ההדגשותביו	 מול מחשב".  מש� עשר שעותיושב ל

 10  שעות ביו	 כבר אינ	 משהו "חריג"). 10(והנה: 

  11 

 12): "מתלונ� על סחרחורת סביבת במש� היו(	) אחרי 19:18במיו� א.א.ג (

 13  ל"ד נמו�, ולא א. אוכל מהבוקר...". 

 14ש, נמש� א"סובל מאסתמה ... אשר ארע בעמידה לאחר שינוי תנוחת ר

 15. שולל...  האחרו�שבוע כדקה, מלווה בבחילות ובירידת שמיעה מימי� ב

 16  (ההדגשות הוספו).אירוע דומה"לפני כשנה לציי� כי 

  17 

 18  "נזלת, כאב ראש, סחרחורת".  :5.9.09בתיק הרפואי בקופ"ח 

 �19: "תחושה של ראיה "הפוכה", רעד. תחושה של רעידת אדמה30.7.13 �ב

 20  סחרחורת. בעבר לא סבל מתחושה דומה". 

 21  סר שיווי משקל". : "מתלונ� על כאב ראש, סחרחורות, חו9.4.14

 22ש, לחצי	, א: "מתלונ� על חוסר שיווי משקל, כאבי ראש בכל הר11.4.14

 23, שנחלשו לאחרונה. 7.4.14 �הרגשת "ראש כבד". כאבי ראש התחילו ב

 24  לדבריו לפני חצי שנה היה התק" (ד)מומה". 

 25: "חולשה, כאבי ראש ללא חו	, כאבי ראש "מדי פע	". 5.8.14

 26  . "סחרחורות לא סיבוביות"

 27ימי	 אפיזודות חוזרות של סחרחורת שנעלמת   3: "מזה 12.9.14

 28  ספונטנית מתגברת בכיפו" צוואר ועמידה בשמש". 

 29: "אירוע התעלפות אתמול בעבודה (מתכנת) התמוטט ונשכב 26.11.14

 30, א� היה בהכרה. ראה "שחור בעיניי	" למש� שתי שניות על הרצפה
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 1פו�". חש כאבי חזה והזעה "עול	 ה וכשפקח עיניי	 לאחר שנפל ראה 

 2  קשה לאחר שהושב על הכיסא בלווי סחרחורת סיבובית..." 

  3 

 4 250נציי� כי ג	 כשפנה לרופא, חודש לאחר יו	 האירוע והביא טופס בל/

– � 5  טענה ללח' בעבודה/באופ� חריג וכיוצ"ב.  אי

  6 

 7): "מזה כחודשיי	 תלונות של כאבי ראש .(ד"ר גרודי�, א.א.ג 26.5.11

 ."� 8  לסירוגי

 9): "תחושת אי יציבות, ללא סחרחורת .ג.(ד"ר גרי�, א.א 8.4.14

 10  סיבובית...". 

  11 

 12בה מתאר הוא את הארוע  15.5.15 �עוד ראוי לציי� כי ג	 בפנייה לרופא מ

 13אי� כל התייחסות ללח'/לח' חריג  �) 25.11, במקו	 5.11(הג	 נרש	 

 14  בעבודתו.

  15 

 16ודאי  ,: התובע לא טע� ללח' ומתח מיוחדי	מסקנתנו מכל האמור היא  ג.

 17  ביו	 הארוע או בסמיכות לו.  , לא לח' חריג בעבודתו

 18 /לא שוכנענו כלל וכלל בלח' חריג או בלח' חריג בתקופה הקודמת  

 19לא צויינה ש"בימי	 הבודדי	" (אגב, טענת עובדה שלא פורטה כדבעי, ו

 20/יומיי	 טר	 יו	 הארוע, או שמא יותר מכ�...), , הא	 ליו	� בהכוונתמה 

 21לא הוכחה, כש	 שלא הוכחה  –מעבר לעצ	 טיעונה  ,מה ג	 שהטענה

 22  חריגות כלשהי בעבודתו. 

  23 

 24): סובייקטיבית לא הוכח 19�18דוחי	 אנו טענת התובע בסיכומיו (סעי"   

 25ודאי לא  –כי התובע ייחס לח' (ודאי לא חריג) לעבודתו, או בעבודתו 

 26  וע. רקשר בי� כזה לארוע או ליו	 הא

 27אי� מדובר לטעמנו ב"ספק", וכזה אינו מקנ� בלבנו כלל ועיקר, לא באשר   

 28אלא א" לא לעצ	 לח' בעבודתו  ,ורת ללח'לקשר בי� הנפילה /הסחרח

 29  ודאי לא חריג. 

 30  לא הוכחה תשתית ללח' בעבודה ולא ללח' חריג בעבודתו.   

  31 
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 1ולא משו	 שעוסקי	  –את הרישומי	 הרפואיי	 ג	 לא בכדי פרטנו לעיל   

 2ע"מ להדגיש העובדה (ויותר  אאלא, דווק –אנו בבחינת הקש"ס רפואי 

 3מהתרשמותנו העובדתית דלעיל, לכ� שהתובע לא היה נתו� ללח'/לח' 

 4שחווה לפחות פע	 כ� חר" הרקע הרפואי הקוד	, חר" שאלא,  ,חריג)

 5(ג	 לא המיידית) לח' חריג,  נמנזהבאהתובע לא  ציי�  –אחת אירוע דומה 

 6  !לעבודתו קשר ליו	 האירועעצמו שהתובע 

 7גרסתו העובדתית בפני הרופאי	 ע	 קרות הארוע, מלמדת  –בהתא	 

 8דיבר, סובב חד את  ,יותר מכל על עמדתו הסובייקטיבית ולפיה, עמד

 9ואז נפל (כשהקשר היחיד שציי� הוא, שכ� ארע בזמ� ובמקו	  –ראשו 

 10  עבודתו). דבר מה ב בשלעבודתו, א� לא 

  11 

 12ע או בעצ	 קיומו של ארוע אי� בפנינו "ספק מסוי	" בחריגות הארו  ד.

 13כלל וכלל לא הוכח ארוע עובדתי ולא הוכח ארוע חריג, שהרי   עובדתי !

 14כזה כלל לא עוג� בראיות אובייקטיביות ולמעשה, א" לא סובייקטיביות 

 15עד לתביעה המתוקנת); לא נעל	 מעינינו כי טע�  ,(=דברי התובע עצמו

 16כשטע� כי נתנו לו מטלות לעשות יותר  ,בסיפא לשאלו� ללח' באותו יו	

 17יל ובזמ� קצר, תקופה של שחרור גרסה, עבודה של שעות ממה שביו	 רג

 18דא  – הפסקה באווירה של לח' ות ורצופות ומאומצות, ע	 מעטכארו

 19עקא, לא הוכח אלמנט עובדתי אחד מכל אלה, כרטיס הנוכחות מלמד 

 20ובע סותרת טענותיו אלה והעיקר, לא הובאו תאחרת, ג	 עדות ה

 21  אי חריג. ר,  ודראיות/עדי	 שנקל היה להציג	 ללח' כאמו

 22ג	 בבקשו להוסי" על ראיותיו,  בכל הכבוד, אי� די בעצ	 דבריו כהוכחה.  

 23לא הגיש ראיות רלוונטיות להוכחת  –ראיותיו  לאחר שנסתיימה פרשת

 24  טענותיו.

  25 

 26ראוי להזכיר כי עלה מכרטיס הנוכחות כי ככל שהיה לח', נמש� זה כל   

 27ואית (בעבר,  ביו	 החודש, מחד ומאיד�, דווקא לאור האנמנזה הרפ

 28  ברי כי אי� עסקינ� בארוע בעבודה. –הארוע ובסמיכות לאחריו) 

  29 

  30 

 31  סיכו	  ה.
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 1או  לח' חריג בעבודתו, ביו	 הארועאו משלא שוכנענו בקיומו של לח'   

 2 (אלא במירב, עפ"נ חודש העבודה/החודש שקד	 לו)הסמוכי	 לו בימי	

 3להוכיח טענותיו וכאלה לא הוצגו ומשלא נמנע מהתובע להציג ראיותיו 

(� 4  אי� לנו אלא לדחות התביעה.  –(ג	 לא לאחר הדיו

  5 

  6 

  7 

 8  אי� צו להוצאות.  

  9 

 10  .ויישלח אליה� , בהעדר הצדדי�)2018יולי  03, כ' תמוז תשע"חנית היו�, 

 11 

  12 

 

 

 

 

 

 

 

  גב' אורלי מלי

 נציגת ציבור עובדי�

  �שרה מאירי, שופטת  

 אב"ד

  מר רו שפיר 

 מעסיקי�נציג ציבור 

  13 

 14              .3.7.18נחת	 ע"י נ.צ ביו	 

(� 15  (הוקלד: שרו




