
 

 

                                  לקוחות יקרים,

 מבזק פסיקה בתחום יחסי העבודה 

 חשובה מהעת האחרונה. לעת, להלן מבזק פסיקהכחלק מהעדכונים הנשלחים אליכם מעת 

 משפטי פרטני.יובהר, כי כל האמור בחוזר זה הינו מידע כללי, אשר אינו מהווה תחליף לייעוץ 

 1  גניבה ממעסיק מצדיקה הפחתה או שלילה של פיצויי הפיטורים  בית הדין האזורי קבע כי .א

 עד לפיטוריו בגין מספר מעשי גניבה ממעסיק שיוחסו לו.  ,משך למעלה מעשורבכנהג התובע הועסק  .1

הגיש    מעסיקהעסקתו, וההתובע הגיש תביעה נגד מעסיקו לשעבר לתשלום הפיצויים המגיעים לו בתום   .2

בעקבות מעשי  ,פיטורים הזכאות לפיצויי יש לשלול את ולקבלת סעד הצהרתי לפי ,תביעה שכנגד

 הגניבה.

בית הדין קבע שעלה בידי החברה להוכיח   .נטל ההוכחה הוא על המעסיק ,פי ההלכה הפסוקהל .3

  , עובד החית פיצויי פיטורים מלהפ  ואלכן עקרונית ניתן לשלול    שהתובע היה שותף למספר מעשי גניבות, 

 שגנב מהמעסיק. 

לחמוק  נו של התובעניסיולשיתוף פעולה עם עובד נוסף ולתחכום, ללשיטתיות, התייחס  בית הדין .4

ראיות   ציגה המעסיקבית הדין קבע ש  .חשיבות אפקט ההרתעה בעבירות מסוג זהוכן למאחריות 

ביצוע העבירה, אך לא הוכיח את היקף הנזק או משך התקופה שבה  להוכיח את מספקות ועמד בנטל 

 בוצעו הגניבות.  

של   , תקופת ההעסקהפיטורים  בין חומרת המעשה, הזכות הקוגנטית לפיצוייבית הדין ערך איזון  .5

י הפיטורים שנצברו לזכותו ברכיב ימפיצו 80%ישללו מהתובע ופסק כי והיותו איש משפחה,  התובע

 . הפנסיה הפיצויים בקרן

 

 . (27.09.2019, בנבו פורסם) מ"בע לוגיסטיקה שרותי אטלס-ליסקו נ' אביאייב איגור  17-11-71663( ש"ב אזורי) ש"סע 1



 

 

נקבע  2בעניין שלילת פיצויי פיטורים  מן העת האחרונה של בית הדין הארצי לעבודה הבפסיקנציין כי  .6

  ישללו קדישא( כספים, ועשה בכספי העמותה כבשלו,  תעובד בכיר )מנכ"ל( שגנב ממעסיקו )חברמכי 

 פיטורים. הפיצויי  מלוא

  3עולים כדי התעמרות בעבודה וניהול דורשני אינם  בנהלי העבודה  קבע כי שינויבית הדין  .ב

התעמרות מצד  לולאחר פיטוריה הגישה תביעה בה טענה    שנים  13  -התובעת הועסקה על ידי הנתבעת כ .7

 לפיטוריה. ההובילולאחר שחזרה מחופשת לידה  ההנתבעת, שהחל

ה בה עבדה  כשלושה שבועות בטרם יציאתה של התובעת לחופשת לידה, הוחלפה מנהלת המחלק .8

 . מנהלת החדשה להטמיע נהלי עבודה חדשים במחלקההכניסתה לתפקיד ביקשה  םהתובעת. מיד ע

בלבד,    כלפיה  שינוי הנהלים היה תקףהתובעת, שהתקשתה לקבל את נהלי העבודה החדשים, טענה כי  

 ה. לאחר שובה מחופשת לידה הוחלף מקום הישיבה שלה, ונלקחה ממנה החנייה שהייתה שמורה לכי  

בית הדין דחה טענות אלה וקבע כי אין בהן דבר. שינוי הנהלים היה תקף כלפי כל עובדי המחלקה,   .9

החניות השמורות בוטלו עוד בטרם יציאתה של התובעת לחופשת הלידה, ושינוי המקום של התובעת, 

 שהועברה לשבת חדר ליד חדרה הקודם, היה דרוש מטעמים ענייניים.  

הוא מבחן אובייקטיבי בהתאם לכללי   ,המבחן שבגדרו בוחנים התעמרות בעבודהבית הדין קבע כי  .10

התנהגות רווחים ומקובלים של "מקום העבודה הסביר". ככלל, מעשה ההתעמרות צריך להיות  

,  חום אותהקשים הנמשכים על פני תקופה שאפשר לתואקטיבי, ומדובר בצבר אירועים פוגעניים 

ים. בית הדין הבהיר כי יש להיזהר בהכללת היבטים ניהוליים  היוצרים מסה קריטית של אירוע

בית הדין הדגיש כי מדיניות של מעסיק  אפילו מדובר בניהול דורשני, כהתעמרות בעבודה. - רוחביים

ככלל לא  ,המופעלת כלפי כלל העובדים והרלוונטית לעבודתם ,הנגזרת מהפררוגטיבה הניהולית שלו

 תחשב כהתעמרות בעבודה.

ערך  ,הדין קבע כי הוכח שהמעסיק התייחס לטענותיה של התובעת במלוא הרצינות בזמן אמתבית  .11

אלא  ,לא רק ביחסים "במעגל הצר" שבין העובדת לממונה שנגדה הועלו הטענות ,בירורים רבים

 
  .(20.08.2019)פורסם בנבו,  חברת קדישא חסידים -שמואל דב שיליץ  17-10-17221ע"ע )ארצי(  2
 . (01.10.2019, בנבו פורסם) מ"בע פזגז' נ לנגה שרית ד"עו כ"ב - יהודה מרין 18-04-8864( א"ת) ש"סע 3
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ואף   , למשל מחלקת משאבי אנוש של המרחב –"מהמעגל הרחב"  –בשיתוף גורמים נוספים, חיצוניים 

 ובדים אחרים מאותה מחלקה כדי ללמוד על האוירה ששררה בה. שוחחו עם ע

קבע בית הדין כי מדובר במקום עבודה שאינו עוצם את עיניו מלראות את הנעשה בין  בנסיבות אלה .12

כתליו. נקבע כי לא מן הנמנע כי היו מקרים של הרמת קול מדי פעם על התובעת והתנהלות בלתי לבבית  

אך זאת על רקע העובדה שהתובעת התנהלה בדרך שאינה מקובלת  מונה על התובעת,ממצידה של ה

ה. מדובר בניהול דוהלכה למעשה לא קיבלה את מרותה של מנהלת המחלקה וההנחיות שניתנו על י

 דורשני ואף תובעני, הנדרש מאופי העבודה.  

ינוי בעבודת  בעניינה של התובעת נפסק כי דין התביעה בעילת התעמרות להידחות. בית הדין קבע כי הש .13

 טענות התובעת.   יתר, וכי אין ממש בהמחלקה חל על כל עובדי המחלקה

ונקבע   ובחוסר הגינות כלפי התובעתלב  םכי לא נמצא שהנתבעת התייחסה בחוסר תו פסקבית הדין  .14

 זהו אינו המקרה החריג בו יש ליתן לתובעת פיצויים בגין עוגמת נפש. כי 

 רע.על פסק הדין הוגש ערעור שטרם הוכ .15

עובד רשאי לבחור  לפיה    ,בג"ץ דחה על הסף עתירה ואימץ את פסיקת בית הדין הארצי לעבודה .ג

מוצר פנסיוני שאינו כולל ביטוח אובדן כושר עבודה, ועל המעסיק חל איסור להתערב בבחירה  

 .זו

לבחור מוצר האם רשאי עובד  נסב אודות השאלה,    ,4עניינו של פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה  .16

פנסיוני שאינו כולל ביטוח אובדן כושר עבודה, והאם מוטלת חובה על מעסיק לבטח את עובדיו במסלול  

 .הכולל ביטוח בגין אובדן כושר עבודה  ,ביטוח פנסיוני

כי  בכתב התביעה אשר הגישה העובדת כנגד מעסיקתה, בבית הדין האזורי לעבודה, טענה העובדת,  .17

 ; פנסיית נכות בהתאם לצו ההרחבה לביטוח פנסיוניה ולא ביטחה אותה בהפרה את חובתמעסיקתה, 

עת התגלתה אצלה מחלת הסרטן.   ,כתוצאה מכך נגרם לה נזק ממוני על רקע אובדן כושר עבודה כי, ו

המעסיקה טענה, כי קיימה את חובתה על פי הדין וכי הפקידה עבור העובדת כספים לביטוח מנהלים  

 

 (. 20.8.2018)פורסם בנבו,  ליליאן לנדסברג נ' גל רוב יועצים בע"מ 15-10-7243 )ארצי( ע"ע 4



 

 

ק פנסיוני זה, אשר אינו כולל ביטוח אובדן כושר עבודה, על פני קרן פנסיה לאחר שהעובדת בחרה אפי

 התביעה נדחתה ומכאן הערעור.  מקיפה.

שאינו כולל ביטוח אובדן   ,דחה את הערעור ופסק כי עובד רשאי לבחור מוצר פנסיוני הארצי בית הדין .18

על  לחוק הפיקוח 20יף כושר עבודה, וכי על המעסיק חל איסור להתערב בבחירה זו. נקבע כי סע

והוא חופש הבחירה המלא שניתן   ,מבטא עקרון יסוד בעולם החיסכון הפנסיוני שירותים פיננסיים,

לקביעת סוג המוצר הפנסיוני המועדף עליו, החברה שתנהל עבורו את הכספים, מסלול   ,לעובד

 ההשקעה שבו ינוהלו הכספים, וזאת ללא יכולת התערבות של המעסיק בבחירות אלו. 

למסלול שאינו כולל כספים לביטוח מנהלים,    ובדתהפקידה עבור הע   מעסיקהה   ,במקרה הנוכחיומאחר   .19

העדיפה אפיק פנסיוני זה על פני קרן פנסיה מקיפה, הרי   עובדתלאחר שה, ביטוח אובדן כושר עבודה 

הייתה מוטלת חובה לבטח אותה במסלול ביטוח   מעסיקהכי על ה  ,אינה יכולה להבנות מהטענהיא  שה

 . הכולל ביטוח בגין אובדן כושר עבודה ,פנסיוני

 כנגד פסיקה זו הוגשה עתירה לבג"ץ. .20

בא בגדרן של אמות המידה המצדיקות העברת כי מקרה זה אינו    בקבעו  5העתירהבג"ץ דחה על הסף את   .21

 .בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץפסקי דינו של בית הדין הארצי לעבודה תחת שבט ביקורתו של 

בית    בהכרעתו של  נפלה "טעות משפטית מהותית" או בכלל לא ,ם לגופם של דבריםבג"ץ קבע כי ג .22

סעיף   כת על ידי היועץ המשפטי לממשלה. פרשנותו של בית הדין הארצי את הוראותהדין הארצי, הנתמ

כעולה מהנמקת בית  –לחוק הפיקוח וצו ההרחבה מעוגנת היטב בלשון החוק והצו ובתכליותיהם  20

 ואין צידוק להתערב בה.  הדין הארצי ומעמדת היועץ המשפטי לממשלה

לבחור את סוג המוצר  ,של העובדחוק הפיקוח וצו ההרחבה קובעים חופש בחירה מלא נקבע כי   .23

לכבד את בחירתו של העובד. לעובד יש זכות  סיקחובה על המעו, עבורו כספיםהפנסיוני בו יופקדו 

כדי לשלול את זכותו של  לבחור בקרן פנסיה מקיפה הכוללת גם ביטוח נכות ושאירים, אך בכך אין 

 .כזההעובד להחליט ולהעדיף מוצר פנסיוני שאינו כולל ביטוח 

 

  . (16.01.2020)פורסם בנבו,  הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' היועץ המשפטי לממשלה 2360/19 ג"ץ ב 5
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כוללת של טובת העובדים ראוי לכפות עליהם להיות   לפיה בראיה עמדת העותרת,  בג"ץ ציין כי   .24

מבוטחים גם בביטוחי נכות ושאירים, תוך צמצום זכות הבחירה שלהם רק לבחירה בסוג המוצר  

מהעובדים, היא עמדה   הפנסיוני ובחברה המנהלת אותו, למרות המחיר הכרוך בכך לגבי חלק

עמדה זו אינה מעוגנת  לפיה ,הארציהדין בהכרעת בית  היא אינה מצדיקה התערבותלגיטימית, אולם 

 בדין.

עסיק עקב התמורה החוזית הגבוהה  אינו זכאי לתשלומים נוספים מהמ  בית הדין קבע כי עובד .ד

 6בין הצדדים ששולמו לו כקבלן עצמאי, על אף שנקבע כי התקיימו יחסי עבודה

תבעת, חברה לייצור  התובע הוא קבלן עצמאי שעסק בהרכבת מטבחים ומתן שירותים ללקוחות הנ .25

עשרה שנים. בטרם ההתקשרות עם החברה כקבלן עצמאי, עבד התובע    תמטבחים, במשך למעלה מאח

לחברה שירותי הרכבה, לצד ארבעה מרכיבים נוספים  סיפק    התובע  .כשכיר בחברה במשך כחמש שנים

על  ,בודהלקיום יחסי ע טעןהתובע )ועובד שכיר אחד(.  כקבלנים עצמאייםשהתקשרו עם החברה 

 . בסיסם תבע זכויות שונות

על סמך העובדות והראיות שהוצגו לפניו, התקיימו יחסי עבודה בין הצדדים. התובע   ע כי בית הדין קב  .26

  היה  התובע .עסק בפעילות אינטגרלית של החברה, כאשר לצדו הועסקו עובדים שכירים בעבודה זהה

 חלק בלתי נפרד מהמערך הארגוני הרגיל של החברה ועבד עבורה באופן בלעדי. 

צביעים על כך שהתובע לא סיפק לחברה את השירותים במסגרת עסק  מרבית הסממנים מ  נקבע כי  עוד .27

ל  התובע עבד לפי סידור עבודה שנקבע ע   ;גבתה תשלום מהלקוחות  ;החברה סיפקה את הציוד  :עצמאי

 נדרש להיות זמין עבור התובע    ;היה כפוף להוראות החברהוהגיע בכל בוקר למפעל  התובע    ;החברה  ידי

 העבודות הפרטיות שביצע התובע היו זניחות.   ;ויעובדים תחת ולא היה רשאי להעסיק החברה

את אורך ורציפות הקשר בין התובע לחברה ועמד על כך שהתובע לבש את מדי הנתבעת  ציין בית הדין  .28

והלקוחות לא היו יכולים להבחין בינו לבין עובד שכיר בחברה. קביעה זו באה על אף שהתובע ניכה 

פסד והייתה לו שליטה מסוימת על רווחיו. בית הדין קבע שהוצאת את הוצאתיו בדוחות רווח וה

 חשבוניות מס אינה מהווה משקל נגד לסממנים הרבים מהם עולה באופן מובהק קיום יחסי עבודה. 

 

 . (2019.10.30)פורסם בנבו,  ברנס פבריאן נ' רהיטי רגבה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ)חיפה(  16-10-30858סע"ש  6



 

 

זכויותיו הסוציאליות של מועסק המוגדר בדיעבד "עובד", תחושבנה לפי   ה לפיהכבית הדין שב על ההל .29

ו היה מוגדר כך מלכתחילה ולא לפי התמורה החוזית ששולמה לו  השכר החלופי שהיה מקבל איל

כ"עצמאי". במקרים אלה, יבחן תום הלב של העובד והאם העובד היה זה שבחר במתכונת זו  

מלכתחילה. לעיתים, עשויה לקום למעסיק זכות ההשבה בעבור ההפרש בין עלות ההעסקה בפועל לבין  

דין כי מדובר בחוסר תום לב קיצוני של מעסיק, כאשר שכרו של עובד. עם זאת, אם התרשם בית ה

מערכת היחסים בין הצדדים התאימה ליחסי עבודה באופן ברור, ולמרות זאת החליט מעסיק לעטות  

עליה כסות של מזמין מול קבלן עצמאי, יישם בית הדין את השיטה "ההרתעתית" והבסיס לחישוב 

 ה במהלך תקופת ההעסקה.  הזכויות יכול להיות גם התמורה החוזית ששולמ

בתום לב למטרת   נעשההחברה היא שיזמה את מתכונת ההתקשרות, אולם הדבר  בית הדין מצא כי .30

ממה ששולם לעובדים שכירים   התמורה ששולמה לתובע כקבלן עצמאי הייתה גבוהה בהרבה יעילות.

את האפשרות בחברה והתובע עצמו החליט להמשיך להתקשר עם החברה במתכונת זו, לאחר שבחן 

 להיקלט כעובד שכיר מן המניין והבין החסרונות הגלומים בכך, לרבות הפחתה משמעותית בשכר.  

לבחון את ההפרש בין עלות ההעסקה של עובד מקביל בתוספת יש בנסיבות אלה, קבע בית הדין כי  .31

חישובית,  ביישומו את הגישה ה הזכויות הסוציאליות לבין התמורה החוזית הכוללת ששולמה לתובע.

קבע בית הדין שעלה בידי החברה להוכיח את השכר של עובד שכיר בתפקיד מרכיב בחברה, שנתוניו  

זהים לנתוני התובע. מכיוון שהתמורה ששולמה לתובע הייתה גבוהה בהרבה מעלות העסקתו כעובד  

זכאי  אינו וכללה את כל הזכויות הסוציאליות להן היה זכאי לו היה מועסק כשכיר, נקבע כי התובע 

 ודין התביעה להידחות.ם נוסף לתשלו

₪    ₪20,000 ושכר טרחת עורך דין בסך    3,500ה  בפסק בית הדין הוצאות משפט בגו   , בשים לב לתוצאה .32

 לחובת התובע. 

 

 נשמח לעמוד לרשותכם לשאלות או הבהרות נוספות בעניין או בכלל. 

          

 בברכה,       

 אשר חלד ושות', משרד עורכי דין                           


