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                                  לקוחות יקרים,

 מבזק פסיקה בתחום יחסי העבודה

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

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

לערוך שימוע בטרם קבלת החלטה  (משתמש) כי על מזמין שירותיםבית הדין הארצי לעבודה פסק 

  חברת שירותיםמהותית בעניינו של עובד 

בעת  פסק לאחרונה בשאלה האם מזמין שירותים מחויב בעריכת שימוע בית הדין הארצי לעבודה .1

 .1בחצריו עובדי חברת שירותיםסיום הצבתם של 

ניקיון  חברות שירותיהוצב לעבודה בחברת חשמל מטעם ש עובדב עסק ,המקרה שנדון בפסק הדין .2

ביקש מעובדת חברת חברת הניקיון , עלה חשד כי עובד 2013בשנת  .שנים 23במשך  יות,חיצונ

החשמל להחתים כרטיס נוכחות של עובד אחר בחברת החשמל, ועל כן דרשה חברת החשמל את 

העובד העובד הגיש תביעה נגד חברת הניקיון ונגד חברת החשמל. סיום הצבתו של העובד בחצריה. 

 .ותבע סעדים שונים הקשורים לסיום עבודתו טען כי יש לראות בחברת החשמל כמעסיקתו

מעסיקתו של העובד, ככי יש לראות בחברת החשמל  ,ית הדין האזורי דחה את טענתו של העובדב .3

השירותים  חברת, וקבע כי העובד היה עובד של הניקיוןבין באופן בלעדי ובין במשותף עם חברת 

 , וכי מדובר היה במיקור חוץ אותנטי.את שירותי הניקיון תהמבצע

כי לא נערך לו שימוע כדין טרם סיום  ,טענתו של העובד עם זאת, בית הדין האזורי קיבל את .4

הצבתו בחברת החשמל. אמנם, חברת החשמל לא הייתה המעסיקה של העובד, אולם בהתחשב 

לא היו  הניקיוןשלחברת עובדה בבנסיבות סיום העבודה, שיש בהן כדי להטיל רבב בעובד, כמו גם 

של העובד בחברת  הארוכהקופת ההצבה , ולנוכח תנסיבות סיום ההצבהפרטים מספיקים על 

)המעסיק(  הניקיוןהחשמל, כללי הצדק הטבעי ותכלית השימוע מחייבים שימוע משותף של חברת 
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שוקל את  המשתמש(. זאת, על מנת שמלוא המידע הרלוונטי שבגינו המשתמשושל חברת החשמל )

טענות כלפיו ולנסות לשכנע את היעמוד בפני העובד ויתאפשר לו להפריך את  ,סיום ההצבה

  בחצריה.הגורמים הרלוונטיים בחברת החשמל מדוע אין הצדקה לסיום הצבתו 

; חברת הניקיון ערערה על פסיקתו ₪ 30,000לעובד פיצוי בגין העדר שימוע בסך של בית הדין פסק  .5

 .של בית הדין

בית הדין האזורי כי חברת  היא קביעתו של ,נקודת המוצא לדיון בערעורהארצי קבע כי  בית הדין .6

כי מעסיקתו ו ,החשמל לא הייתה מעסיקתו של העובד, בין מעסיקה במשותף ובין מעסיקה בלעדית

האם יש  הייתה בערעור השאלה שעמדה להכרעה. בלבד הניקיוןבמועד סיום עבודתו הייתה חברת 

 חברת שירותים( ובין אם עובד קבלן)בין אם עובד מקום להכיר במשתמש שבחצרו מועסק עובד 

כמעסיק במשותף, וזאת לעניין החובה לערוך שימוע, עת המשתמש מקבל החלטה שיש לה השלכה 

 עובד, ובמיוחד עת הוא מחליט להפסיק את הצבתו של העובד בחצריו. העל זכויותיו של 

תגובתו  לתת ,זכותו הראשונית של העובד היא לדעת מה הטענות המועלות נגדו בית הדין קבע כי .7

להן, ולנסות לשכנע את בעל הסמכות לשנות מדעתו ככל שיש בה לפגוע בזכויותיו. תכליתה של 

זכות הטיעון להביא לידי כך שתתקבל החלטה עניינית, מושכלת ומבוררת, תוך מתן תשומת לב 

 מלאה ומשקל ראוי לעמדותיו ולעניינו של מי שעלול להיפגע מן ההחלטה. 

 על המשתמשת זכות השימוע ותכליתה מתחייבת המסקנה כי יש להטיל כי ממהו בית הדין קבע .8

עובד ה, כיוון שבהיעדר חובה שכזו זכות הטיעון של לעובד חברת השירותיםחובה לערוך שימוע 

חברת יש להטיל הן על המשתמש והן על נפגעת ולעתים אף מתאיינת לחלוטין. נוכח האמור, 

החלטה כשמדובר בם לקבלת ההחלטה בעניינו, ובמיוחד קוד לעובד חובה לערוך שימוע יםהשירות

 על סיום הצבתו בחצרי המשתמש. 

עובד תפקידו של  :, ובין היתרהמקרהממכלול נסיבות  בית הדין קבע כי היקף חובת השימוע תיגזר .9

הסיבות לסיום הצבתו אצל  ;עובד בחצרי המשתמשהמשך הצבתו של  ;חברת השירותים

האפשרות כי נוכח סיום ההצבה גם  ;עובדההטלת דופי ביושרו של  כגון ,המשתמש והשלכותיהן

 . העסקתו של העובד בחברת השירותיםיים תסת

את חברת השירותים לפיה היא אינה נדרשת לנמק בפני  ,דחה את טענת חברת החשמלהדין  בית .10

חברת לקביעה כי המשתמש רשאי להודיע ופסק כי , עובד בחצריההדרישתה להפסיק את עבודת 



 

 

על סיום הצבתו של עובד בחצריו ללא הנמקה וללא הסבר, כזכותו על פי הסכם  שירותים

  .עובדהמהווה פגיעה בכבודו של  ,ההתקשרות

חברת השירותים כדי לפטור את  ,על המשתמש השימועאין בהטלת חובה קבע כי הוסיף ובית הדין  .11

המשתמש, וכן לערוך שימוע בהיבטים  לסייע לעובד למצות את זכות הטיעון מול הועליהמעסיק,  -

על כן, לבין העובד, כגון הצבה במקום עבודה חלופי.  הבינהרלוונטיים למערכת יחסי העבודה 

 . חברת השירותיםוהדרך הנכונה היא שהשימוע ייערך במשותף על ידי המשתמש 

י משום קביעה כ ,הודגש כי אין משמעות הטלת החובה על המשתמש לערוך שימוע כאמור .12

או אחראי גם לזכויותיו  ,לכל דבר ועניין חברת השירותיםהמשתמש הוא מעסיק במשותף של עובד 

משמעות הטלת החובה  עניין שייקבע בכל מקרה לגופו בהתאם לנסיבות. -עובד ההאחרות של 

 .כאמור היא שרואים במשתמש כמעסיק במשותף של העובד לעניין זכות הטיעון

זכות הטיעון של עובד המועסק בתבנית העסקה ל נוגעת הכרעתוכי  קבע הדין בית כי יובהר .13

, ובין אם מדובר במיקור חוץ )חברת כוח אדם( מורכבת, בין אם מדובר במיקור חוץ של כוח אדם

 .פיותויש לבחון את יישומו של פסק הדין בהתאם לנסיבות הספצישל פונקציות )חברת שירותים(, 

 הערעור.לאור האמור, דחה בית הדין את  .14

 נשמח לעמוד לרשותכם לשאלות או הבהרות נוספות בעניין או בכלל.

 בברכה,      

 אשר חלד ושות', משרד עורכי דין                          


