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 פסק דין
 

 

 .31.3.2017אצלם עבדה עד ליום  6-1התובעת הגישה תביעה זו נגד הנתבעים  .1

 

ששימשו  6-5אגדות מעל הנתבעים לטענת התובעת יש להרים את מסך ההת .2

אשר הנפיקו לה את תלושי השכר, בין היתר, לאור עירוב  4-1כבעלים של החברות 

 ;הנכסים שבא לידי ביטוי בתשלום שכרה על ידם באופן אישי )ר' נספחי כתב התביעה(

באופן הפוגע בתכלית החברה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ניהול החברות "

הבא לידי ביטוי בהודעת הפיטורים במסגרתה מודים  "רוע את חובותיהליכולתה לפ

הנתבעים על קשייה הכלכליים, כמו גם בכתב ההגנה במסגרתו מודים הנתבעים כי 

לכתב ההגנה( והודאתם באי תשלום שכר  40חדלות פרעון )ר' סעיף  4-1הנתבעות 

 ההגנה(.לכתב  37לכתב התביעה, סעיף  46)ר' סעיף  2017פברואר ומרץ 

 

משהוגש על ידי הנתבעים כתב הגנה ברי כי הנתבעים מודעים להליכים  .3

המתנהלים נגדם. מעיון באישורי המסירה שנסרקו לתיק בית הדין עולה, כי הנתבעים 

 אליה לא התייצבו. 6.12.2017קיבלו זימון לישיבת קדם המשפט שהתקיימה ביום  6-5
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, ביחד 6-1בנסיבות אלה ניתן בזה פסק דין בהעדר התייצבות כנגד הנתבעים  .4

 כמפורט להלן:₪  94,676ולחוד, המחייבם לשלם לתובעת סך של 

 

 ₪ 13,946בסך של  2-3/2017שכר עבודה בגין החודשים  4.1

 ₪ 17,011פיצויי הלנת שכר בסך של  4.2

 ש"ח 10,570פיצויי פיטורים סך של  4.3

 ₪ 2,160יי הלנת פיצויי פיטורים בסך של פיצו 4.4

 ₪ 15,000פיצוי בגין העסקה ללא חוזה עבודה בסך של  4.5

 ₪ 17,144תשלום חס לפנסיה ופיצויים בסך של  4.6

 ₪. 10,000פיצוי בגין התנהלות בחוסר תום לב בסך של  4.7

 ₪ 8,845אי מתן הודעה מוקדמת וללא שימוע בסך של  4.8

 

ויבו הנתבעים לשלם ישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת סכום זה אותו ח .5

ימים ממועד  30( ועד מועד תשלומו בפועל והוא ישולם בתוך 18.5.2017התביעה )

 המצאת פסק הדין לנתבעים.

 

 

 

 (, בהעדר הצדדים ויישלח אליהם. 2017דצמבר  08ניתן היום, כ' כסלו תשע"ח, )
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