
 בבית הדין האזורי לעבודה ת"א
̂^ך ^̂  בעניין:^^^^^ בתל-אביב̂^

^^^

̂| התובעת: ורשבסקי יפה ו*.ז. 22525133
1̂ ע"< עןח"ך רוני שרעבי

^9 טל' : 03-5609272, פקס': 1̂03-5609274 מרח' מזא"ה 53 תל אביב 65789
^8 -נגד-

̂| הנתבעת: רדיו ללא הפסקו?
8̂ מרח' תפוצות ישראל 13 גבעתיים

? מתות התניעו?: שכר עבודה, פיצויי פיטורין, דמי חופשה, דמי הודעה מוקדמת,
0 אחוזים מההכנסות בגין הפרסומות שבתוכנית

| ס*ו0 הת1<עה: 967,500 ¤

1 כתב ת1יעה
? כללי:

? 1. התובעת מתכבדת בזאת להגיש את כתב תביעתה נ' הנתבעת.
8 2. מה שנטען בכתב תביעה זה, נטען באופן חלופי ו/או מצטבר, הכל לפי הקשר

0 והדבק דברים.
8 3. כל המסמכים המצורפים לכתב תביעה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנה.

8 רסע. לגופו של ענייו

8 1. התובעת עבדה ב"רדיו ללא הפסקה" מזה 10 שנים.
8 2. התובעת עבדה ב"קו המומחים" 4 שנים ושנה אחת במקביל לתוכנית רדיו

8 בשידור חי, אשר שודרה כ-6 שנים.
8 3. התובעת פוטרה מעבודתה ביום 1.2.15 ע"י מר אמיר כהן מנחל התוכניות

0 בנתבעת.
0 4. הודעת הפיטורין נעשתה בדרך משפילה באמצעות שיחה טלפונית ולא כמקובל

? ע"י שיחת מנכ"ל.
8 5. ביום 10.2.15 התובעת שלחה מכתב לנתבעת במסגרתו נדרשה הנתבעת להסדיר

0 את תשלום החוב לתובעת.



 6. כמו-כן התובעת שלחה מכתב לרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.
̂^ך  7. עד לכתיבת שורות אלה̂^

 8. אף קודם הפיטורין התובעת לא זכתה ליחס הוגן, נהפוך הוא עברה סדרת^^^^
 השפלות לדוגמא:^^ך
0 א. התובעת בקשה אינספור פעמים ממזכירת המנכ"ל להיפגש עם המנכ"ל לגבי^^

0 שכר עבודה כי נודע לה שהגב' שלומית תמיר משדרת תוכנית באותו פורמט
0 בשם "בראיה אחרת" כל יום ב' בשעה 20:00. לאחר פיטורי התובעת הגב'

0 שלומית תמיר קודמה ומשכורתה עלתה בהתאם.
0 ב. כל שדר מקבל עוגה ביום הולדתו מהנתבעת באמצעות מזכירתו של המנכ"ל.
0 מפיקת התוכנית של התובעת פנתה למזכירה ושאלה אותה היכן העוגה,

0 השיבה בקול רם ובפרהסיה שכל מי שלא מקבל משכורת לא מקבל עוגה.
0 מטרתה הייתה לפגוע בתובעת ולהשפילה בפני כל העובדים.

0 9. כל חצי שנה יש הרמת כוסית ברדיו וכל עובדי הרדיו מוזמנים, גם התובעת
0 הוזמנה כעובדת מן המניין.

0 10. התובעת ראויה לשבח על 10 שנות עבודתה במסירות ובנאמנות אין קץ ותרומתה
0 ל"רדיו ללא הפסקה" לא תסולח בפז.

0 11. מאזינים רבים מרעיפים שבחים על התובעת באמצעות מכתבים רבים אשר
0 הגיעו למנכ"ל הרדיו בחלקם, באמצעות הפיס-בוק, האינבוקס של הפיס- בוק

? וכן בתוכנית עצמה.
0 12. התובעת לא קיבלה את המגיע לה בגין עבודתה לינות שגי עמדו? עבור כל

0 השנים. פיצויי פיטורין, דמי חופשות, פיצוי בגין אי הודעה מוקדמת וכיו"ב.
0 13. כל פניותיה של התובעת לנתבעת לשלם לה את המגיע לה נפלו על אוזניים

? ערלות.
0 14. מן המיותר לציין, כי התנהגות זו מצד הנתבעת עולה עד כדי התנהגות בלתי
0 ראויה ובניגוד לכל דין ומהווה הפרה בוטה של ההסכם עם התובעת ושל כל נוהל

. 0 ו/או נוהג מקובל
0 15. התובעת זכאית לתשלום שכרה עבור שנות עבודתה, דמי חופשות, פיצויי

0 פיטורין, ימי חופשות, פיצוי בגין אי הודעה מוקדמת וכיו"ב.
0 16.שכר_עבודה

̂| הנתבעת זכאית לשכר עבודה עבור 10 שנות עבודתה.
̂| התובעת זכאית מינימום לסך 10,000 ¤ נטו לחודש ובסה"כ 1,200,000 ¤ נטו.

̂| לצורך העניין התובעת תתבע סך 840,000 ¤.
0 17. הודעת מוקדמת

0 התובעת זכאית לסך 10,000 ¤ נטו בגין הודעה מוקדמת.

8 18. חופשה שנתית
̂| התובעת זכאית לדמי חופשה בסך 17,500 ¤ (7 ימים)



 החישוב עד תקרת הכמות המגיעה לתובעת עפ"י כללי ההתיישנות (3 שנים + שנה
^̂ ^̂ ^

^^^ך שוטפת) היות והאחריות שימי החופשה ינוצלו היא של הנתבעת.

¤ יצוין כי התובעת מעולם לא קיבלה חופשה מאת הנתבעת. ^

8 19. פיצויי פיטוריו

0 לתובעת מגיעים פיצויי פיטורין מאחר שעבדה 10 שנים ברציפות. עם סיום
? העסקתה, בשל פיטוריה זכותה של התובעת לתבוע מהנתבעת כמעסיקתה פיצויי

0 פיטורין,

0 20. במהלך שנות עבודתה התובעת צברה זכויות רבות המעוגנות בחוק. הזכויות
0 נקנות גם בכספה של הנתבעת כמעבידה והתובעת כעובדת.

0 21. כל צד מפריש את חלקו היחסי לקרן פנסיה המגלמת בתוכה גם הפרשה
0 לפיצויים למקרה של פיטורי העובד. הנתבעת בניגוד לחוק לא הפרישה לתובעת

0 את חלקה.

? 22. התובעת לא נהגה לעקוב אחר מימושן של זכויותיה. בתמימותה כי רבה, היא
0 סמכה על יושרתה של הנתבעת מעסיקתה שתדאג לה.

0 23. במקרה דנן הנתבעת מסרבת לשלם לתובעת את פיצויי הפיטורין המגיעים לה
0 ולכן עליה לפעול במסגרת חוקי העבודה והזכויות המוקנות לה.

? 24.חוק פיצויי פיטורים, תשכ'יג-1963 קובע כבר בסעיף הראשון ובאופן שאינו
0 משתמע לשתי פנים, מי הם אותם עובדות ועובדים הזכאים לקבל פיצויי עקב

8 הפסקת עבודתם וכך נקבע:

0 הזכות לפיצויי פיטורים (תיקון מס' 29) תשע"ד 2014

^9 (א) מי שעבד שנה אחת ברציפות - ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות - אצל
^0 מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעסיקו שפיטרו פיצויי פיטורים
? "עונה" לענין חוק זה - שלושה חדשים רצופים בשנה שבהם עבד לפחות 60 יום.
0 (ב) עובד שעבר ממקום עבודה למקום עבודה אצל אותו מעסיק ונתחלפו
0 המעסיקים במקום העבודה הנוכחי, זכאי לקבל פיצויי פיטורים מהמעסיק
0 הקודם בעד תקופת עבודתו אצלו או במקום העבודה הקודם כאילו פוטר העובד

0 ביום חילופי המעסיקים כאמור; קיבל המעסיק החדש כאמור על עצמו, על פי
? התחייבות בכתב כלפי העובד, את האחריות לפיצויי הפיטורים שהיה העובד



 זכאי לקבלם מהמעסיק הקודם כאמור, יהיה המעסיק הקודם פטור מתשלום
^^^ך הפיצויים ויראו לעניין חוק זה את תקופת עבודתו של העובד אצל המעסיק^^^^

 הקודם או במקום העבודה הקודם כאילו עבד במקום העבודה הנוכחי.
^^

8 25. שיעור הפיצויים, בהתאם לדיני העבודה, הוא שכר של חודש עבור כל שנת עבודה
8 רציפה ומכאן שעל הנתבעת לשלם לתובעת פיצויי פיטורין בסך 100.000 ¤?

? 16. התובעת זכאית לדמי פיטורין עבור 10 שנות עבודתה ובסח"כ 100,000 ¤.
8 27. סיבת פיטורי התובעת מעבודתה ברדיו מכיוון שהתוכנית ששידרה התובעת
? הייתה טובה מידי ובזכות זאת התוכנית נמכרה ע"י הנתבעת שלש פעמים

8 בסכומי עתק.
8 28. לאחר ארבע שנים התוכנית נמכרה לרב אפרים בן-צבי ששידר שעה לפני
? התובעת, הבין את פוטנציאל הריטינג מאחר והוא ידע שייכנס לנעליים חמות עם
? כמות מאזינים גדולה לכן קנה את התוכנית. ואכן כשמאזיניה של התובעת רצו
8 להאזין לתוכנית התובעת, הס נאלצו להאזין לו וכך ובעצם "גנב" מאזינים
8 לתוכנית מאחר וגם הוא מיסטיקאי, מאזיניה האזינו לו ואז התוכנית עברה

8 ליום אי בשעה 20:00 שידוע שבשעה זו הריטינג נמוך.

8 29. התובעת הובילה את הרצועה ואת השעה לגבהים אחרים של ריטינג ואז ראו כי
8 טוב ומכרו אותה לרב לייטמן מבני ברוך (ערוץ 66 בטלוויזיה).

8 30. התכנית של הגבי שלומית לא נמכרה לאף גורם מאחר והריטינג נמוך ולא נדרשה
8 ע"י אף מיסטיקן לקניה.

8 31. בפעם השלישת התוכנית עברה ליום ו בשעה 06:00 ומאחר וכישורי הריטינג של
8 התובעת גבוהים היא נמכרה למר אברמסון שעוסק בגמילה מגלוטן.

0 32. חשוב לציין כי כישוריה של התובעת גבוהים כ"כ הגס ביכולתה לסחוף מאזינים
8 ולפתור את בעיותיהם, כך שבכל שעה שהייתה משודרת קרוב לוודאי חיו לה

0 מאזינים רבים.
8 33. למיטב ידיעתה של התובעת ואחרי בירור עם הרשות השנייה חל איסור למכור
9 תוכניות רדיו. חרף כך הנתבעת מוכרת תוכניות רדיו כדבר שבשגרה לדוגמא 1
0 תוכניתו של אלון גל, אברמסון, הרב לייטמן, נתנאל כוהן, המרכז לקבלה, עינבל

0 אור ועוד הרשימה ארוכה.
? אחוזים מההכנסות בגיו הפרסומות שבתוכנית

? 34. מאחר ותוכנית התובעת עם ריטינג גבוה היו הרבה מאד דקות של פרסומת
? בתוכנית.



 35. שדרי הרדיו מקבלים אחוז מסוים מההכנסות בגין הפרסומות שבתוכנית.
^^̂ ^̂  התובעת לא קיבלה אף לא אגורה שחוקה בגין הפרסומות.^

^̂ ^̂
 36. לשם חישוב הכספים המגיעים לתובעת עקב הפרסומות, התובעת מבקשת מבית

^^ך
̂| הדין הנכבד ליתן צו לנתבעת לגילוי מסמכים שזו תחשוף הכנסותיה בגין

0 הפרסומות שהיו בתוכנית מאז ראשית עבודתה של התובעת.
̂| 37. היות ורב הנסתר על הגלוי התובעת שומרת לעצמה את הזכות לתקן את כתב

̂| התביעה לאחר שהנתבעת תגלה מסמכים.
^1 סוף דבר

̂| 27.אשר על-כן מתבקש בית המשפט הנכבד כדלקמן:
1̂ א. לזמן את הנתבעת לדין.

 ב. לחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך 840,000 ¤ בגין שכר עבודה, סך
|̂

^נ 100,000 ¤ בגין פיצויי פיטורין, סך 17,500 ¤ בגין דמי חופשה וסך
̂| 10,000 ¤ דמי הודעה מוקדמת.

 ג. לחייב את הנתבעת לשלם לתובעת אחוזים מההכנסות בגין הפרסומות
|̂

^8 שבתוכנית ולשם כך ליתן צו לגילוי מסמכים.
^8 מצ"ב מסמכים \\ ^/̂| ד. לחייב את הנתבעת בהוצאות ושכר-טרחת עו"ד.

0̂ל ? ̂ל
;̂ לעו  ש̂ו

 תני
|̂



1̂ ^ך משרד עורכי-דין 015068  ^ ^ ^ ̂^^ רשותי^ ^̂
 ז1תי שרעבי, ע1"ד יוג< שיעגי; עו"ך

^̂ ^̂
,81131351 ץט80 8<1¥ 201131 811:11*1)1, ̂^ ב"ת י*^^^ \$* ^̂

 לכבוד^^ , 4/2/15
^

1 ניטים משעל למסירה ביד+ דואר רשום

? א.נ.,

1 הנדון: התלאה *ט1ם ונוגש 3תב תבי^ה
? תגגי ורשבסק* גרע0 יפת

? מרשתי שבנדון מילאה ידי לפנות אליך כדלקמן:

? 1. מרשתי עבדה ב"רדיו ללא הפסקה" מזה כ-10 שנים.

1 2. מרשתי פוטרה מעבודתה ביום 1.2.15 על ידך.

8 3. מרשתי לא קיבלה את המגיע לה בגין עבודתה לרבות שכר עבודה עבור כל

? השנים, פיצויי פיטורין, דמי חופשות, פיצוי בגין אי הודעה מוקדמת וכיו"ב.

1 4. מרשתי ראויה לשבח על 10 שנות עבודתה במסירות ובנאמנות אין קץ ותרומתה
8 ל"רדיו ללא הפסקה" לא תסולה בפז.

8 5. מאזינים רבים מרעיפים שבחים על מרשתי באמצעות מכתבים רבים אשר הגיעו

8 למנכ"ל הרדיו בחלקם, באמצעות חפיס�בוק, האינבוקס של הפיס- בוק וכן
8 בתוכנית עצמה.

8 6. מרשתי העמקה לך ולשני ילדיך טיפול ותמיכה נפשית מסי שנים.

8 7. כמו-כן שכרת את שירותי מרשתי לגישור בינך לבין גרושתך.

8 8. מרשתי השקיעה שעות רבות של עבודה.

? 9. שכרה של מרשתי בלשון המעטה למעלה מ-1,000,000 ¤.

8 10. כל פניותיה של מרשתי לשלם לח את שכרה הראוי בסך הנ"ל בגין שירותים אלה
8 נפלו על אוזניים ערלות.

? 11. לא זאת אף זאת התנהגותך עם מרשתי משפילה ומבזה ואין זה המקום לפרט
8 הדברים שהשתיקה יפה להם.

8 12. מן המיותר לציין, כי התנהגות זו מצדך עולה עד כדי התנהגות בלתי ראויה

8 ובניגוד לכל דין ומהווה הפרה בוטה של ההסכם בינך לבין מרשתי ושל כל נוהל
8 ו/או נוהג מקובל.

0 13. הנך נדרש להסדיר את תשלום החוב למרשתי במשרדי לא יאוחר מ-14 יום.

53 \1323 $ ^נ רח' מזא"ח 53 תל-אביב 65789 \\\* 161 ̂,
¥2 ? טל: 03-5609272/3: 1*1 פקס: 03-5609274 :*



1  משרד עורכי�דין 061008 ^̂י
^^̂ ^̂  זוהר שיעבי, עו"ד רוני שרעבי, עו"ד^^^^^ ושותי^

^^̂ ^̂
201181 ¥§)8 ,ןג[3ח8113 11011¥ 8113131)1, 3(1¥ 

^̂ ̂^ ב"ה^ ^̂

4/2/15 ^̂
 14. אם לא יוסדר עניינה של מרשתי בפרק הזמן חנ"ל הורתני מרשתי לפעול בכל

^
1 האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה.

1 15. אין באמור לעיל להוות ויתור על זכות כלשהי מזכויות מרשתי ו/או לגרוע ו/או

1 לפגוע בזכויותיה ו/או למצות טענותיה כלפיך.

1 בכבו^'גב
ג''ך ? רונ< שרעג̂י
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 לכבוד^^ , 16/2/15
^

1 הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו דואר רשום

1 א.ג. נ.,

1 הנדון: תגני ורשבסקי ברעם יפת

1 מרשתי שבנדון מילאה ידי לפנות אליך כדלקמן:

1 1. מרשתי עבדה בי'רדיו ללא הפסקה" מזה כ-10 שנים.

1 2. מרשתי פוטרה מעבודתה ביום 1.2.15 ע"י מר עמיר כהן מנהל התוכניות.

1 3. הודעת הפיטורין נעשתה בדרך משפילה באמצעות שיחה טלפונית ולא כמקובל
1 ע"י שיחת מנכ"ל.

8 4. מרשתי ראויה לשבח על 10 שנות עבודתה במסירות ובנאמנות אין קץ ותרומתה

8 ל"רדיו ללא הפסקה" לא תסולה בפז.

8 5. מאזינים רבים מרעיפים שבחים על מרשתי באמצעות מכתבים רבים אשר הגיעו

8 למנכ"ל הרדיו בחלקם, באמצעות הפיס-בוק, האינבוקס של הפיס- בוק וכן

8 בתוכנית עצמה.

? 6. מרשתי לא קיבלה את המגיע לה בגין עבודתה לרמת ש<1ר עגודת עבור כל

8 השנים. פיצויי פיטורין, דמי חופשות, פיצוי בגין אי הודעה מוקדמת וביריב.

1 7. כל פניותיה של מרשתי לשלם לח את שכרה הראוי נפלו על אוזניים ערלות.

8 8. מן המיותר לציין, כי התנהגות זו עולה עד כדי התנהגות בלתי ראויה ובניגוד לכל

8 דין ומהווה חפרה בוטה של ההסכם עם מרשתי ושל כל נוהל ו/או נוהג מקובל.

8 9. אם לא יוסדר עניינה של מרשתי בהקדם הורתני מרשתי לפעול בכל האמצעים
8 המשפטיים העומדים לרשותה.

רב 8 ב35ת
/עריד ? 11ני שר̂ע
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1̂  משרד עורכי�דין 0££1008 *
*^̂ ^̂ ̂^ ושרת'^ ^̂ ^

/ עו"י  זוהר שיעג<, עי"ד ות< שףעבי
^^̂ ^
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 לכבוד^^ _, 15/4/15
^

1 הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו דואר רשום

? א.ג. נ.,

? הנדון: ו?גבי ו1ש*ס17< ג1עם יפת

? בהמשך למכתבי מיום 16.2.15 מרשתי שבנדון מילאה ידי לפנות אליך כדלקמן:

? 1. כעולה מברור שערכה מרשתי הסיבה לפיטוריה מ"רדיו ללא הפסקה 103 אף

? אם" היא מכירת שעת השידור שלה בכסף שלש פעמים בסכומי.

? 2. לא זאת אף זאת מנהל התוכניות מר אמיר כהן אמר למרשתי בשיחת הפיטורין

8 בטלפון שהסיבה שמוציאים אותה מהרדיו היא שהתוכנית נמכרה פעם שלישית

? ולא נותרו שעות עבורה (לשדרג).

8 3. באותה שיחת פיטורין אמר מר אמיר כהן מנהל התוכניות למרשתי: "יש לך

8 אפשרות לקנות בכסף את התוכנית שלך, אפשר להיכנס למוי'מ על כך".

8 4. כידוע חל איסור חד משמעי למכור תוכניות וגס אייטמים.

8 5. ברור אפוא כי רדיו ללא הפסקה 103 אף אם פעל בניגוד לחוק.

8 6. חשוב לציין כי רדיו ללא הפסקה 103 אף אם מוכר תוכניות כדבר שבשערה

: המרכז לקבלה של הרב ברג שידר תוכנית בשנת 2013 במשך שנח והיא ? לדוג'
8 נקנתה בסכום עתק.

8 7. כמו�כן משלמים בעד התוכנית אולגה רז, מיכל דליות, גילי תמיר עו"ס ועוד.

8 8. לטיפולך בהקדם-אודה!

1̂ *י�''- ^

ירב ו ב ג ב  8
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יו* 1 תלשגה תמש̂פ

1 יחשליס, וד אדר, תשע''ה

1 24 פברואר, 2015
? סימוכין.- 151/02/2015

1 לכמד
1 מר תני שרעבי, עו"ד

1 רח' טאז''ה 53
1 תל אביב 65789

1 שלום רב,

1 חנדוג=0<יי*ך *ע<"1 ת<1^ 1ישבסק< בדעם יפה
? סימוכץ 9 מכתבך מלוס 16.2.15

1 הריני להשיב למכתבך שבסימוכין, כדלקמן 1

1 1. תרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (לת<ן: "הרשות השניה") הינה הגורס המפקח על

1 חשידוריט ומסדיר אותם. בהתאם לסמכויותיה, תרשות השניה אייה גושאת באהריות

? בגין הסכמי עבודה ו/או תנאי העסקה של הזכיינים הנתונים לפיקוחה עט עובדים.

1 2. על פניו, המקרה המובא בפגייתך מחייב בירור מעמיק, ואינו במסגרת המקרים בה0 ניתן

1 להתערב במסגרת הפעלת שיקול הדעת חמינהלי.

? 5. אנו ממליצים למרשתד להפגות את טענותיה אל תחנת הרדיו בה הועסקה לחמשד

1 הטיפול.

1 עוזרת ראשית ליועצת המשפטית

8 תעתק � מר ניר שוויקי, מגכ"ל הרשות השנייה
? עו"ד הילה שמיר, היועצת המשפטית, תרשות השנייה

8 מר אופיר ביתן, עוזר מנכ"ל, הרשות השנייה

^^




