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 2 

 פסק דין
 3 

 4 או  הנתבע – להלן) המשפטים משרד - ישראל מדינת כנגד              מר שהגיש תביעה לפנינו .1

 5 המדינה שירות תקנון הוראות ומכוח עבודה מיחסי הנובעות שונות לזכויות( המדינה

 6 שלא יטוריםפ ,דיבה הוצאת בגין אותו לפצות הנתבע את לחייב התובע עתר כן(. ר"תקשי)

 7 הצמדה הפרשי בצירוף ₪ 2,.10,,1,,,2 על עומד הכולל התביעה סכום. נפש ועגמת כדין

 8 . וריבית

 9 ניהול מחלקת כמנהל שנים 0-קרוב ל הועסק הוא לטענתו. בהכשרתו חשבון רואה התובע .2

 10 על שהוחתם אף על(. היחידה – גם להלן) התאגידים ברשות העמותות רשם ביחידת תקין

 11 עובד היההוא  בפועל, מס חשבוניות באמצעות הכנסתו על ודיווח שירותים תןלמ הסכם

 12 . ועניין דבר לכל הנתבע

 13 הנתבע .עבודה בתנאי מוחשית הרעה מחמת להתפטר נאלץ כי ולחלופין, פוטר כי טען התובע

 14 כלכליים נזקים לו גורם שהוא תוך, העסקתו סיום לאחר גם לו להתנכל המשיך אף

 15 . ותדמיתיים

 16 לגופו. יריבות והיעדר עילה היעדר, התיישנות מחמת הסף על התביעה לסילוק עתר הנתבע .3

 17 על שנחתמו ההסכמים; ומעסיק עובד יחסי התקיימו לא כלל הצדדים בין כי נטען עניין של 

 18 כעובד להיקלט הנתבע להצעת סירב שאף, התובע ביוזמת ככאלה נחתמו קבלני בסיס 
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 1 קיזוז טענת נתבעה ההעל לחלופין. קיצוני לב תום רבחוס הוגשה התביעהו; מדינה 

 2 . והשבה 

 3 כי המדינה אשר לטענות התובע הנוגעות לתקופה שלאחר סיום היחסים החוזיים הבהירה

 4 שניתנה ההנחיה למעשה. ומקצועית עניינית אליו ההתייחסותכי ו ו,ל להתנכל כוונה אין

 5 .לטובה להפלותו לא היא חברי בקשר התובע עם שנמצאים הנתבע לעובדי

 6 

 7 לתיק שהוגשו והראיות ההליך .4

 8 .נחקר ועליו ראשית עדות תצהיר הגיש התובע

 9 מכתבי; נוכחות דוחות; והארכותיו ההתקשרות מהסכם העתק היתר בין צירף לתצהירו

 10 העתק; ההתקשרות תקופת סיום לקראת הצדדים בין ל"דוא תכתובות העתקי; המלצה

 11 סיום לאחר הצדדים כ"ב בין תכתובות העתקי; קריםס ועדות החלטות של פרוטוקולים

 12 .ועוד, חיצוניים שירות נותני עם התקשרות תעריפי בדבר ל"החשכ הודעת; ההתקשרות

 13ראש רשות התאגידים  סגנית, שרייבר אביטל גב' ראשית עדות תצהיר הגישו הנתבע מטעם

 14 המשפטים במשרד שכר אגף מנהלת(, זקן) כהן מירב' וגב( שרייבר' גב – להלן) )מלכ"רים(

 15 על נחקרו שתיהן. לתובע שערכה שכר תוסימולצי לתצהירה שצירפה( כהן' גב – להלן)

 16 .  תצהיריהן

 17 .הצדדים עדויות נשמעו שבה הוכחות ישיבת התקיימה 14.1.2,11 ביום

 18 ידי על שניתן הדין פסק את לצרף הוא ביקש, התובע סיכומי הגשת לאחר, 14.11.2,11 ביום

 19 ישראל מדינת - דורני נירה 412,1-12-13( ם-י) ש"בסע קאעוד אבו השופט' כב בראשות מותב

 20 לטובת ₪ 222,,,4 בגובה פיצויים נפסקו הליך אותו במסגרת(. 2,11.,13.1) המשפטים משרד

 21 שבמשרד התאגידים ברשות ההקדשות מחלקת מנהלת ששימשה דין עורכת - התובעת

 22 קבלן בהסכם שהועסקה למרות מדינה כעובדת רהוהוכ -( בענייננו גם הנתבע הוא) המשפטים

 23 .ערעור הוגש לא הדין פסק על(. דורני' גב בעניין הדין פסק – להלן)

 24 בקשה התובע הגיש, תשובה סיכומי והוגשו סיכומיה הגישה שהמדינה לאחר, 1.1.2,15 ביום

 25 שירותב נוסף עובד שניהל בהליך 24.1.2,15 מיום הוכחות דיון פרוטוקול – ראיה להוספת

 26 הזכירה חקירתה ובמהלך שרייבר' גב העידה הליך באותו. כקבלן הוגדר הוא שאף, הנתבע

 27 בעניינו ההליך – להלן, ישראל מדינת - פייקין גרמן 0-12-13,,12( ם-י) ש"סע) התובע את

 28 (. פייקין מר של
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 1 תקייםה הדיון. הסכסוך את לפתור ובניסיון הראייה צירוף לעניין דיון נקבע הבקשה בעקבות

 2 ולצרף פייקין מר של בעניינו בהליך פרוטוקול את לקבל הוחלט שבמהלכו 13.5.2,15 ביום

 3 .להכרעה הועבר והתיק ,צלח לא בפשרה התיק את לסיים הנוסף הניסיון. לתיק אותו

 4 

 5  במחלוקת שאינן עובדות .1

 6 שרייבר' גב עדות ראו" )פנימי קבלן"כ והוגדר נתבעה ו, עבד עבורבמקצוע חשבון רואה התובע .א

 7 (.לעומת "חיצוני" "פנימי קבלן"תייחסת להמ 11-,' ש לפרוטוקול ,2' עמ

 8 

 9 לפי, 1,,1.2.2 או התובע לפי 1,,1.2.,2: ההתקשרות תחילת מועד לגבי חלוקים הצדדים .ב

 10 . 11.11.2,12 ביום הסתיימה שההתקשרות מחלוקת אין. הנתבע

 11 

 12 לתפקיד שרייבר' גבו קידר ירון ד"עו, דאז העמותות רשם ידי על התובע רואיין 1,,2 בשנת .ג

 13 .  העמותות רשם ליחידת חיצוני יועץ

 14 

 15 דאז המשפטים משרד וחשב המשפטים משרד ל"למנכ התובע בין הסכם נחתם 1,,2 בפברואר .ד

 16 (.ההסכם – להלן)

 17 

 18 בקשה, פיקוח, חשבונאי יעוץ שירותי קבלת: "כך התובע של תפקידו את הגדיר ההסכם .ה

 19 ".העמותות רשם במשרד עמותות תיקי של ובדיקה

  20 

 21 :בו נאמר כך. קבלני בסיס על בהתקשרות מדובר ההסכם פי על .ו

 22 שלא המדינה עבור השירותים את לבצע החליטו הצדדים ושני הואיל"
 23 פועל ח"רוה כאשר אלא למעביד עובד בין הנהוגים עבודה יחסי במסגרת

 24 מקבלו, קבלני בסיס על לממשלה שירותיו את המעניק עצמאי מקצוע כבעל
 25 המיוחדים לתעריפים בהתאם, זה ממעמד כמתחייב שירותיו תמורת את

 26 קבלני בסיס על שירותים למתן
 27 דווקא קבלני בסיס על ח"רוה עם להתקשרות מסכימה והממשלה והואיל

 28 תעריפי לעניין הן מכך והמשתמע המתחייב כל על השירות במסגרת ושלא
 29 באופי בהתחשב וזאת, ההדדיות והחובות הזכויות לעניין והן התשלומים
 30 במתן הכרוכים התנאים ויתר זה הסכם י"עפ לתתם שיש השירותים
 31 למתן התקשרות י"עפ העסקה ההולמים זה הסכם לפי השירותים
 32 ."   מעביד עובד יחסי במסגרת התקשרות הולמים ואינם השירותים

 33 

 34 :כך נקבע להסכם( ג)11 בסעיף .ז



 
 יפו -יב בית דין אזורי לעבודה בתל אב

 23212-31-31 סע"ש 

  

 33מתוך  4

 1 כי, זה הסכם של ילתותח אחרי כלשהו במועד, כלשהי מסיבה ייקבע אם
 2 העסקתו את רואים, זה בהסכם ביטוי לידי שבאה, הצדדים כוונת למרות

 3, עובד כהעסקת ידו על המועסקים היועצים או/ו מעובדיו מי או ח"רוה של
 4 מוסכם הרי, עובד על החלים והתנאים הדינים העסקתו ועל עליו חלים וכי

 5 בעקבות העסקתם שלב, כעובד ל"הנ של ששכרם הצדדים בין בזה ומותנה
 6 בתפקיד מדינה עובדי לגבי זה לעניין לקבוע בהתאם יחושב זה הסכם

 7 בהסכמי זה לעניין הקבוע לפי השכר יחושב, כאמור דומה או זהה ובדרגה
 8 לפי כאמור הסכם בהעדר או זה מסוג עובדים על החלים הקיבוציים עבודה
 9 .דינההמ שירות נציב לדעת לעניין הקרוב הקיבוצי העבודה הסכם
 10 החיובים וכל, זה הסכם של תחילתו מיום למפרע ייעשה השכר חישוב

 11 מאידך, האמור החדש והחישוב, גיסא מחד זה הסכם פי על והזיכויים
 12 . הדדית יקוזזו, גיסא
 13" עובד"כ שייחשב מי כל ושל ח"רוה של הכולל שכרם יהא לא מקרה בכל

 14 .,1 בסעיף הנזכרת מהתמורה יותר גבוה, כאמור
 15 

 16 

 17 ביום כבר אולם. ₪ ,,1 של שעתי בתעריף, בשנה שעות ,,1,0 יבצע שהתובע הוסכם הבתחיל .ח

 18 השעות שסך כך( 1,,1/2,' מס פרוטוקול) ההתקשרות הגדלת הסקרים ועדת אישרה 1,,3.1.2

 19 לתצהיר' א נספח) בשנה שעות ,2,11 הכול ובסך, ,11 במקום שעות ,10 על יעמוד החודשי

 20 (.התובע

 21 

 22 .ההתקשרות לסיום עד היה וכך, לשנה שעות ,,2,3 על ההתקשרות היקף עמד 5,,2 בשנת .ט

 23 

 24 ₪ ,,1 על התעריף עמד ההסכם בתחילת: כדלקמן, בהדרגה עלה התובע של שעתי התעריף .י

 25 התעריף הועלה 5,,1.0.2 מיום; ₪ 111 על השעתי התעריף עמד 1,,2.,1.1 מיום החל; לשעה

 26 מיום; ₪ ,13-ל התובע של השעתי ףהתערי הועלה 0,,1.1.2 מיום; לשעה ₪ ,12-ל השעתי

 27 .כחוק מ"מע בתוספת היו התעריפים כל. ₪ 131-ל התובע של השעתי התעריף הועלה 1.1.2,11

 28 

 29כך לפחות בין לתצהירה של גב' שרייבר(  ,2)סעיף  "תקין ניהול מחלקת מנהל" שימש התובע .יא

 30שהיו עובדי  עובדים מספר לתובע כפופים היו זה תפקיד במסגרת. 0,,2עד  1,,2השנים 

 31 (.עובדים 3-1 בין הנתבע לפי ואילו עובדים 1-כ התובע לפי) הנתבע

 32 

 33מונה עורך דין לתפקיד  שבמסגרתם תקין ניהול במחלקת ארגוניים שינויים נערכו 0,,2 בשנת .יב

 34 המחלקה מנהל"כהוגדר  התובע, ותפקידו של (,,,2)החל משנת  מנהל מחלקת ניהול תקין

 35 ."יןתק ניהול בחטיבת החשבונאית

 36 

 37 בהגדרת ובשינויים הארגוני המבנה שינוי שכלל, ביחידה ארגון-רה תהליך החל 2,12 בשנת .יג

 38 . התובע של לרבות, העובדים של העבודה ונהלי התפקידים
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 1 . מדינה כעובד להיקלט לתובע הוצע, 2,12 במהלך, ארגון-הרה במסגרת .יד

 2 

 3 ראש ביןל בינו. עליו יהארגונ השינוי מהשלכות רצונו שביעות חוסר את הסתיר לא התובע .טו

 4 במקרה כי טען שבהן תכתובות הוחלפו( בכר מר – להלן) בכר אלון ד"עו, דאז התאגידים רשות

 5 .במעמדו פגיעה השינוי מהווה שלו

 6 

 7 . 11.11.2,12 ביום הסתיימה ההתקשרות  .טז

 8 

 9 שאושרה המקסימלית המכסה - שעות 1,1 לפי שחושבו מוקדמת הודעה דמי שולמו לתובע .יז

 10 . )נספח י"ב לתצהיר התובע( מ"מע בתוספת לשעה ₪ 131 - המוסכם עריףלת ובהתאם

 11 

 12  ומעסיק עובד יחסי קיום לעניין הצדדים גרסת .1

 13 ביחס פנימיות סתירות רווי, ומקפח אחיד הוא הוחתם שעליו ההסכם התובע לגרסת

 14, הפיקוח על אמון היה הוא: ליחידה אינהרנטי תפקיד מלא התובע; ההתקשרות למתכונת

 15 במתן הסתכמו לא תפקידיו .העמותות רשם במשרדי עמותות תיקי של והבדיקה ביקורתה

 16 לאחר גם; היחידה של והארגוני הניהולי בפן גם מעורבות אלא חייבו המקצועי בפן שירות

 17 כרוכה הייתה עבודתו; מקצועית מבחינה ביחידה החשבון רואי את לנהל המשיך ,,,2 שנת

 18 מטעמו מחליף ידי על להתבצע הייתה יכולה ולא, האישית תובחתימ תקין ניהול אישור במתן

 19 בזמנים(; העבודה את לאחר למסור רשאי היה לא שלפיו להסכם( ב)4 לסעיף מפנה התובע)

 20 הוא; חיצוני כגורם המשרד את ששירת עצמאי עסק לתובע היה לא לתביעה הרלבנטיים

 21 מחויב והיה ושעות ימים של קבועה במסגרת הועסק; המשרד ידי על שסופק בציוד השתמש

 22 להודיע או לבקש עליו היה היעדרות בכל. במשרד לעבודה המקובלות העבודה בשעות להגיע

 23 ידי על הוחתם אשר חודש בכל נוכחות דוח לו והופק נוכחות כרטיס החתים התובע; מראש

 24 יבותיש ניהל התובע; ניהולי-הארגוני בפן המשרד של לפיקוחו כפוף היה התובע; עליו הממונה

 25 שלישיים צדדים כלפי הוצג, המשרד חשבון ועל מטעם עיון וימי להשתלמויות נשלח, צוות

 26 וכאשר ממשלה במשרדי בדיונים המשרד את ייצג, מנהליה ואף היחידה עובדי על שנמנה כמי

 27 לוגו ואת שמו את שנשא ביקור כרטיס לו הונפק; המשרד מטעם משפט בבתי לדיונים התייצב

 28 .פרנסתו לצורך המשרד על ונסמך אחר מקום בכל הועסק לא והוא; המשרד

 29 להבחנה המתייחסת, ר"לתקשי 2.421, להוראה גם התובע הפנה המשפטי הטיעון להשלמת

 30 שנעשית עבודה לעומת המשרד עובד ידי על להיעשות שצריכה עבודה של ומהותה טיבה בין

 31 .המשרד עובד שאינו" יועץ" ידי על
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 1 על וחתם העסקתו באופן בחר התובע. לב תום בחוסר מוגשת התביעה המדינה לגרסת

 2 אופן על הלין לא, שירותים כנותן קבלן עצמו ראה הוא. מלאה דעת גמירות מתוך ההסכמים

 3 תפקיד ביצע לא התובע ואלך ,,,2 משנת החל; מדינה כעובד להיקלט רצון הציג ולא העסקתו

 4 אליו כפוף היה התובעש במקצועו ד"עו - תקין ניהול מחלקת מנהל מינוי לאחר וזאת ניהולי

 5 ניהול בחטיבת ח"רוה את להנחות אחריות התובע על להטיל יפה עלה שלא ניסיון ולאחר -

 6 היה התובע באפשרות; סירב הוא - 2,12 במהלך, מדינה כעובד להיקלט לו הוצע כאשר; תקין

 7 תקופת יתבמרב; שירותים כנותן להמשיך בחר הוא אך תקין ניהול במחלקת למכרזים לגשת

 8 לבקש מבלי שני תואר ללימודי נרשם ואף כרצונו עבודתו שעות את ניהל התובע ההתקשרות

 9 לגורמים שירותים סיפק אכן והוא נוספת בעבודה לעבוד עליו נאסר לא; היעדרות אישור

 10; מתקיים לא ההשתלבות מבחן של השלילי הפןש מכאן( 20-,1' ש לפרוטוקול 21' עמ) נוספים

 11 התבצע לא השירותים היקף; ההכנסה ומס הלאומי לביטוח תשלומים עצמוב שילם התובע

 12 גבוהה תמורה שולמה לתובע; תקציביות למגבלות כפוף והיה מראש קבועה תכנית פי על

 13 ניתנה לא לתובע; עובד הערכת מעולם נערכה לא לתובע; מדינה עובד ח"רו משל משמעותית

 14 .המדינה עובדי מיתר יותר נופש שתלמויותה עבור לשלם נדרש והוא נייד טלפון לא, חניה

 15 

 16  ומסקנה דיון - ומעסיק עובד יחסי .5

 17 אלא, הצדדים לו שנתנו התיאור פי על נקבע אינו" עובד"כ מועסק של מעמדו כי היא הלכה

 18 מאפייני כלל על בהתבסס נעשית היחסים מהות בחינת. בפועל שנוצרו היחסים מהות סמך על

 19 גם" כי נקבע כבר. ההשתלבות מבחן עומד במרכזו אשר עורבהמ המבחן פי על, ההתקשרות

 20 חשבונאית מבחינה ופועל, בהסכם זאת מאשר", עצמאי קבלן"כ להגדרתו מסכים מועסק אם

 21 אלה כאשר מעסיק - עובד יחסי של קיומם לסתור כדי בכך אין -" עצמאי"כ ופורמאלית

 22 משה 34312-11-14 ע"ע ורא" )המשולב המבחן של המהותיות המידה אמות לפי מתקיימים

 23 (. שם והאסמכתאות 2,11.,.21, מ"בע ישראל דואר חברת - שלמי

 24 עלינו ושומה, שירותים למתן הסכם על חתם שהתובע לעובדה רבה משמעות אפוא לייחס אין

 25 על ההשתלבות במבחן נפתח הבדיקה כשאת, לפנינו שהוכחה כפי היחסים למהות להידרש

 26 הפעולה כי, ובנוסף בו להשתלב שניתן מפעל של קיומו עצם רשנד החיובי הפן מן. פניו שני

 27 חלק יהיה העבודה מבצע כי נדרש כן כמו. המפעל של הרגילה מהפעילות חלק היא המבוצעת

 28: השלילי הפן ייבחן, חיובית אלהכל  על התשובה אם. המפעל של הרגיל הארגוני המערך מן

 29 .חיצוני כגורם המפעל את ומשרת משלו עצמאי עסק מנהל העבודה מבצע האם

 30 היו התובע של ועיסוקו שפעילותו, לדעתנו, ספק אין, ההשתלבות מבחן של החיובי לפן אשר

 31 . הנתבע של הרגילה לפעילות אינהרנטיים
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 1 התובע של תפקידו" שרייבר' גב של תצהירה לפי: התובע בגרסת תומכת הנתבע גרסת למעשה

 2 חשבון רואי משרדי וליווי לעמותות תקין ניהול אישורי מתן לצורך כספיים דוחות לבדוק היה

 3 שעבודתו בלבד זו לא, כלומר(. לתצהירה 0 סעיף" )בעמותות עומק ביקורות בעריכת חיצוניים

 4' גב) חיצוניים חשבון רואי משרדי מטעמה ליווה אף הוא, הנתבע בעבודת השתלבה התובע של

 5  13-14 'ש ,3' עמ - יהחיצוני המשרדים על פיקח שהתובע בחקירתה אישרה שרייבר

 6אסור היה  למסור ו בעצמו העבודה את לבצע צריך היה התובע ההסכם פי על(. לפרוטוקול

 7 (.התובע לתצהיר' א נספח – להסכם. ב5-ו( ב)4 סעיפים) לאחרים אותה

 8 ממהות נבעה הדרישה"כש, בשבוע ימים 1 בירושלים הנתבע למשרדי להגיע נדרש התובע

 9 שרייבר' שגב וכן", ומסמכים תיקים של רבות בכמויות יומיומי פולבטי הצורך, קרי, התפקיד

 10 אחד יום לעבוד אישור לתובע ניתן הזמן במשך(. לתצהירה ,1-ו 0 סעיפים) עבודתו על פיקחה

 11 (.1-2' ש, 31' ע, 32-33' ש לפרוטוקול ,3' עמ) אביב בתל הנתבע ממשרדי בשבוע

 12 נציגי ידי על שנבדקדיווח , נוכחות דיווח ושבאמצעות עובד כרטיס קיבל שהתובע מחלוקת אין

 13 . תשלום קיבל הוא שעות לאותן ובהתאם הנתבע

 14 שמונה ולאחר, תקין ניהול מחלקת של משימות מילא התובע כי שרייבר' גב הצהירה עוד

 15 הכפוף, תקין ניהול בחטיבת החשבונאית המחלקה מנהל"כ הוגדר, ,,,2 בשנת מחלקה מנהל

 3-16 בין לתובע כפופים היו ,,,2 שנת עד לפחות כן כמו(. לתצהירה ,1 סעיף" )החטיבה למנהל

 17 . מבוטלות לא בסמכויות אחז גם שהתובע מכאן(. לתצהירה ,2 סעיף) עובדים 1

 18 של תוקפה להארכת אישור בהיעדר שלפיו ,,/213 סקרים ועדת לפרוטוקול הפנה התובע

 19 לתצהיר' ח נספח) קשה ןבאופ המשרד תפקוד ייפגע ,התובעקבלנים ובהם  עם ההתקשרות

 20 גרסתו כן כמו. הנתבע של יומית-היום בפעילותו פוגעת הייתה התובע הרחקת, כלומר(. התובע

 21 . נסתרה לא משפט ובבתי אחרים ממשלה משרדי עם בדיונים הנתבע את ייצג שלפיה

 22 

 23 לא כי התובע לטענת שבניגוד הוכח אכן – ההשתלבות מבחן של השלילי הפן של לקיומו אשר

 24 בחברה פנים למבקר מונההוא  ,,,2 בשנת, בנתבע עבודתו מלבד נוספים תפקידים לאמ

 25 מהן התפטר וכי משמעותיות הכנסות הניבו שלא מינוריות עבודות היו כי העיד התובע. אחרת

 26 (.  12-5' ש 22' עמ, ,20-1' ש ',לפרוט 21' עמ) בנתבע לו שהיה הגדול העבודה היקף עקב מהר

 27 

 28 מזמן בחלק שירותים נתן שהתובע שהעובדה סבורים אנו דבריםה את ששקלנו לאחר

 29 בו להיות יכול שאדם כשם כי נפסק כבר. בנתבע השתלבותו את שוללת לא אחרים לגורמים

 30 אחד מעסיק אצל שכיר עובד להיות יכול הוא כך, מעסיקים שני אצל שכיר עובד זמנית
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 1 לח ע"פד, והייצור העבודה פריוןל המכון - חמו-בן סמי 1,/1112 ע"ע) משלו בעסק ועצמאי

 2 בעת ובה, הוכח לא כלל אחרים לגורמים התובע שנתן השירותים היקף מעבר לכך,(. 433( 1)

 3 שעות ,,2,3 שעות ובהמשך ,,1,0בתחילה  :גדול היה לנתבע שנתן השירותים שהיקף הוכח כן

 4 ככל הנראה ההי הנוספת העבודה שהיקף כך .בחודש שעות 1,1-מ למעלה , קרי,בשנה עבודה

 5 .הנתבע עם ההתקשרות תקופת בכל שכהנמ עבודה זו כי הוכח ולא שולי

 6 מיום החלטה פי על)כאמור  פייקין מר של בענייננו בהליך שהתקיים דיון בפרוטוקול

 7 כל על כמעט חתם          ח"הרו: "כך שרייבר' גב העידה (הדין בית לתיק צורף 13.5.2,15

 8 הנחיות ממני קבל, לשנה אישורים אלפים 31 מעל. וציאהה שהיחידה תקין ניהול אישורי

 9 הנחיות קיבל, הבראה תכניות של קטנה במחלקה לעבודה שויך פייקין ח"רו בעוד, ישירות

 10 לדרוש יש האם לבחון אלא, בכלל אישורים על לחתום אמור ולא בנימין המחלקה ממנהל

 11 ש"בסע 24.1.2,15 מיום וקוללפרוט ,4' עמ." )תכנית נוסח ולהציע הבראה תכנית מהעמותה

 12 (.11-,' ש, 0-12-13,,12

 13 היה שהוא בלבד זו שלא ממנה ועולה התובע גרסת את לדעתנו מחזקת המדינה גרסת ,אם כן

 14 והן היקפם מבחינת הן מרכזיים היו ותפקידו שעבודתו אלא, היחידה ממערך נפרד בלתי חלק

 15 . פניו שני על יםמתקי ההשתלבות שמבחן מכאן. ונחיצותם םמשמעות מבחינת

 16 תפקידו; באופיו שלטוני תפקיד מלא התובע: הבאים הסממנים את נוסיף התמונה להשלמת

 17 משרדי על פיקח הוא; מהמשרד עובדים לו כפופים היו מהזמן בחלק ולפחות סמכויות כלל

 18 עבודתו וכלל המסמכים על חתימתו; הנתבע כעובד חוץ כלפי הוצג הוא; חיצוניים ח"רו

 19 הוא; לאחר העבודה את למסור באפשרותו היה לא עמו שנחתם ההסכם פי על; תאישי הייתה

 20 בשעות בשבוע ימים 1 הנתבע במשרדי נוכח להיות נדרש הוא; היחידה לנציגי כפוף היה

 21 .ועוד הנתבע בציוד השתמש הוא; נוכחות ודיווח עובד כרטיס קיבל הוא; המקובלות העבודה

 22 מנהש הסממנים". עובד" של מובהקים אפייניםמ מתקיימים בתובע כי מלמדות הראיות

 23 בהם ואין, ומינוריים טכניים הם קבלני אופי הנושאת התקשרות על המעידים ככאלה הנתבע

 24 הצדדים ובין, הנתבע של" עובד" ההתקשרות כל במהלך היה התובע כי ממסקנתנו לשנות

 25 .מעסיק-עובד יחסי התקיימו

 26 

 27 התובע של הלב תום .0

 28 להיקלט לאפשרות סירב עת התביעה בהגשת קיצוני לב תום בחוסר פעל עהתוב הנתבע לשיטת

 29 פנימי כקבלן מעמדו מיתרונות ליהנות: קצותיו משני בחבל לאחוז בניסיונו, מדינה כעובד

 30 מיתרונות וליהנות, גיסא מחד ההעסקה וגמישות הפעולה חופש, הגבוה שכרו ובראשם

 31 .גיסא מאידך מדינה עובד של במעמדו הכרוכים
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 1 ההתקשרות תקופת במהלך שפורסמו מכרזים לשני לגשת היה יכול התובע כי הנתבע טען עוד

 2 . כקבלן מועדפים תנאים לקבל להמשיך בחר הוא אך

 3 . ונפרט, הנתבע טענות את לקבל בידינו אין

 4 ע"בע פליטמן הנשיא) היחס קוגנטיות על יגבר לא לעולם לב תום חוסר כי נפסק כבר, ראשית

 5 ענת עניין – להלן, 21.1.2,11, מ"בע הישראלית החדשות חברת - עמיר נתע 11-,3151-1

 6 (.עמיר

 7 להיקלט ההתקשרות בתחילת לו הוצע לא שלפיה התובע גרסת את סתרה לא המדינה, שנית

 8 של לזה עובד של מעמד בין לבחור אפשרות לו ניתנה שכלל ראיה בנמצא ואין, מדינה כעובד

 9 ומדיניות" תקנים של בעיה" הייתה כי מפורשות אמרה יברשרי' גב, מכך יתרה. שירות נותן

 10 מכאן(. 14-11' ש, לפרוטוקול ,2' עמ" )חוץ מיקור ולבצע מדינה עובדי קליטת לצמצם" של

 11 התובע כי ההצעה. בתובע ולא במדינה שנעוצים מטעמים נעשתה קבלני הסכם על שהחתימה

 12 . 2,12 בשנת רק הועלתה מדינה כעובד ייקלט

 13 המכרזים - שפורסמו הפומביים המכרזים לשני לגשת שלא בחר התובע כי לטענה אשר

 14 מניחים ודבריו זה בעניין נחקר התובע". תקין ניהול בכיר מרכז" לתפקיד הם מזכיר שהנתבע

 15 :דעתנו את

 16 ? מועמדות הגשת לא שלך ביחידה המכרזים כשפורסמו .ש
 17 עובדים של נסיון עם זוטרים עובדים של במשרות מדובר .ת

 18 שלי משרה היתה לא וזה תחתי עבדו דבר של שבסופו זוטרים 
 19 אפשרו כך אחר. בתפקיד שאני שנים אחרי הרבה גם וזה 
 20 עבדו הם. פומבי במכרז חשבון לרואה מדינה כעובד להיקלט 
 21 של השכר את מסמכים גלוי במסגרת קבלנו מזמן לא. תחתי 
 22 נפל לא שלה והשכר שנה 11 -ב שלי בותק שצעירה חשבון רואת 
 23 23 22, מעסיק עלות. שלה הנתונים את ראיתי. משכרי בהרבה 
 24 אלף 24 בערך היתה שלי עלות. נוספת דקה עבדה ולא שקל אלף 
 25 . האלה הנתונים את ידעתי לא. פלוס שקל 
  26 
 27 (.21-25' ש לפרוטוקול 22' עמ) 

 28 

 29 2.421, סעיף הוראת את לדעתנו נוגדת התובע של תפקידו לאופי באשר המצטיירת התמונה

 30 :שלפיה ר"לתקשי

 31 שלפי בעבודה מדובר אין אם יבדוק, יועץ להעסיק המבקש משרד( א")
 32 שאינו מי ידי על ולא המשרד עובד ידי על להיעשות צריכה ומהותה טיבה
 33. קצובה ולתקופה מוגדר בנושא כלל בדרך מועסק יועץ. המשרד עובד

 34 המבצעו המשרד בעבודת אינטגראלי באופן השלובה בעבודה כשמדובר
 35 מקום אין, המשרד של והפונקציונאלי הארגוני למבנה שייך אותה

 36 טיבו פי על, יועץ של עיסוקו מרכז. תפקיד אותו למילוי יועץ להעסיק
 37 עם לקבוע אין לכן; אותו המעסיק המשרד בתחום נמצא אינו, ומהותו
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 1 להקצות שאין וכמובן במשרד דווקא יהיה העיקרי מושבו שמקום היועץ
 2 ברורה הבחנה מהווים ל"הנ כל. וכדומה טלפון, מסוף, זכירמ, חדר לו

 3 ; כזה במעמד אינו שהיועץ בשעה, העובד של מעמדו בדבר

 4 ביצוע בפעולות מעורב היועץ יהיה לא האפשר שככל, לדאוג יש לכן( ב)
 5 הוראות יעביר ולא המשרד של בהירארכיה ישתלב לא הוא; המשרד של

 6 שנקבע אחראי עובד ידי על או דהמשר הנהלת באמצעות אלא, לעובדים
 7 כפוף יהיה למי ומוגדרות ברורות הוראות העסקה בחוזה לקבוע יש. לכך

 8 ;במשרד תפקידיו את במפורט להגדיר יש, כן כמו. לדווח עליו ולמי

 9 מיוחדים סידורים נקבעו אם אלא, חוץ כלפי המשרד את ייצג לא יועץ( ג)
 10 ."ומוגדרים

 11 

 12 בהארכת עסק אשר, ,,,12.2.,1 מיום ,,/213 סקרים ועדת בפרוטוקול נכתב בכדי לא

 13 כי עולה הבקשה מן: "כי, התובע לרבות פנימיים קבלנים עם התאגידים רשות התקשרות

 14 חשש לעורר עלולה האמורות להעסקות ביחס המשרד ביחידות היום הקיימת המציאות

 15 כולל מהלך היה כי ההצהיר שרייבר' גב(. התובע לתצהיר' ח נספח" )מעביד עובד יחסי ביצירת

 16 מכאן (.לתצהירה 11 סעיף) המדינה בשירות פנימיים קבלנים להעסקת האפשרות ביטול של

 17 את מחזק והדבר, ביחידה הפנימיים הקבלנים העסקת שבמתכונת לקושי מודע היה שהנתבע

 18 .עבודה יחסי קיום בדבר המסקנה

 19 להשליך כדי בכך היה לא – חרתא סברנו לּו וגם, לב תום בחוסר פעל שהתובע הוכח לא, כן אם

 20 מודע היה התובע והשכלתו מקצועו שלאור ספק לנו אין, ברם. כעובד שלו האמתי הסטטוס על

 21 תקופת במשך, החוזה על חתימתו בעת – וחסרונותיה יתרונותיה על – ההתקשרות לצורת

 22 טלהיקל יום של בסופו הוצע שלתובע מהעובדה להתעלם אין כן כמו. ובסופה ההתקשרות

 23 .סירב הוא אך מדינה כעובד

 24 עובד יחסי בדבר ממסקנתנו הנובעים הנתבעים לסעדים התובע זכאות את לבחון עלינו משכך

 25 . אלה יחושבו שלפיו הראוי השכר ומהו, ומעסיק

 26 

 27 הסוציאליות הזכויות לחישוב הראוי השכר .,

 28 הפנה ובעהת. מ"מע כולל לא, לשעה ₪ 131 על כאמור עמדה התובע של האחרונה התמורה

 29" חיצוניים שירותים נותן עם התקשרות תעריפי" בדבר האוצר למשרד הכללי החשב להוראות

 30 נספח) מ"מע בצירוף ₪ 241 עד מגיעה חשבון רואה של עבודה שעת שלפיהן, 1.2,12., מיום

 31 כדי מגיעה שקיבל התמורה, המרבי הוא זה שתעריף הגם התובע לשיטת(. לתצהירו ז"י

 32 ".ראוי שכר" בה לראות מניעה אין ןכ ועל ממנו מחצית
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 1 מהשכר שיעור לאין גבוה היה ,לתובע ושולם הוגדר, שסוכם השכר כי הדגישה המדינה

 2 שעת כי התובע לטענת אשר. הסכומים הפרשי את לקזז שיש ומכאן מדינה לעובד המשולם

 3תקנון  בגדר עומד ואשה הוכח לא כי המדינה השיבה ₪ 241 כדי מגיעה חשבון רואה של עבודה

 4 ליועצים תשלום המסדירות הרלוונטיות( )תקנות התק"ם כספים ומשק של מדינת ישראל

 5 . חיצוניים

 6 שחר - מ"בע הישראלית החדשות חברת 2-13,-11541 ע"בע לנפסק הפנו הצדדים שני

 7 את פליטמן השופט' כב הנשיא כתב שם( צרפתי שחר עניין – להלן, 14.2.2,11, צרפתי

 8 :הבאים הדברים

 9, ברורים במקרים כי, עמיר ענת בעניין בדעתי נפסק החלופי לשכר אשר. 21
 10 להעסיקו בחר שהוא מי כי, הברור הקשר טיב נוכח, ידע המעסיק שבהם
 11 כסות שביניהם היחס על לעטות החליט זאת ובכל, עובד בעצם הינו כקבלן

 12, ההרתעתית הגישה עליי מקובלת, שכאלה במקרים; קבלן - מזמין של
 13, עובד משכר הגבוה הכולל החודשי שהשכר היא אפשרויותה אחת לפיה

 14 הסוציאליות הזכאויות לחישוב הבסיס יהא, המעסיק ידי על ששולם
 15 במקרים כי הנמנע מן לא כי, שם קבעתי עוד .בדיעבד העובד תובע שאותן

 16 ידי על שירות נותן קבלן של מעמד עובד על למשל נכפה שבהם, מתאימים
 17 אותו יחייב הדין שבית ראוי; כעובד זכויות ממתן להתחמק כדי מעסיקו
 18 חוסר כמידת, לב תום חסרת התנהגות בגין לעובד פיצוי בתשלום מעסיק

 19 . עמיר ענת בעניין שהם אנגלברג השופטת חברתי לדעת בדומה, ליבו תום

 20 המעמד קביעת תמיד שלא, כך על עמיר ענת בעניין עמדתי, זאת עם. 22
 21 מניתוחו להבדיל, הקשר בתחילת לא יחודובי, משמעית וחד ברורה כעובד

 22 ברור אינו הצדדים שבין האמתי היחס שטיב מקרים ייתכנו. בדיעבד
 23 קשר ביניהם לקשור שניתן אפשר כי, דעתם לאומד יסוד והיה מלכתחילה

 24 ...קבלן - מזמין של

 25 המעסיק ולחיוב ההרתעתית הגישה ליישום צידוק אין, שכזה במקרה. 23
 26 של הסוציאליות זכאויותיו לחישוב או לב תום חסרת תהתנהגו בגין בפיצוי

 27 החישוב אלא; הכולל שכרו בסיס על, עובד שהוא בדיעבד שהתברר מי
 28 נתונים שיש ככל ורק אך זאת אך, מופחת שכר בסיס על להיעשות צריך

 29  .ההשבה שאלת מתעוררת, אלו בנסיבות. כך על מוכחים

 30 (שלנו ההדגשות)

 31 

 32, הקבלנית התמורה לפי זכויותיו וחישוב ההרתעתית גישהה ליישום עתר שהתובע בעוד

 33 22-23 בפסקאות לאמור המדינה הפנתה בעניין שחר צרפתי,הדין  לפסק 21 בפסקה כאמור

 34, שהוגשה השכר סימולציית לפי( עבודה יחסי התקיימו כי יוכרע אם) הזכויות לחישוב ועתרה

 35 .והשבה לקיזוז עתרה יוצא וכפועל

 36 

 37 
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 1 בענייננו ההרתעתית הגישה ליישום צידוק יש האם .,1

 2 סבורים אנו הפסיקה לאור העדויות, הראיות, הצדדים לטענות דעתנו את שנתנו לאחר

 3 . ההרתעתית הגישה את ליישם מוצדק שבהם המקרים לגדר נופל לא שלפנינו שהמקרה

 4 מדינה עובדי קליטת לצמצם" הייתה המדינה שכוונת העידה שרייבר' גב אמנם, ראשית

 5 הקשר טיב נוכח, ידע המעסיק" בענייננו כי הדבר משמעות האם אך" חוץ מיקור עולבצ

 6 היחס על לעטות החליט זאת ובכל, עובד בעצם הינו כקבלן להעסיקו בחר שהוא מי כי, הברור

 7 –? (, פסק דין בעניין שחר צרפתיפליטמן הנשיא בלשון" )קבלן-מזמין של כסות שביניהם

 8 המדינה סברה, 1,,2 שנת, ההתקשרות לתחילת שנכון נמנעה מן לא. בטוחים איננו בזאת

 9כשהגיעה  ,בהמשך כי הוכח עוד. ביחידה חשבון ראיית שירותי חוץ למיקור להוציא לגיטימיש

 10 כעובדי וקליטתם פנימיים קבלנים העסקת ביטול של מהלך אכן החל ,המדינה להבנה אחרת

 11 .מדינה

 12 ליתרונות מודע היה כמותו עובד לא אם מי. ובהשכלתו במקצועו ח"רו הוא התובע, שנית

 13 תקופת כל לאורך, שנים 5-מ למעלה היה כך? העסקתו במתכונת הגלומים והחסרונות

 14 . כקבלן להעסקתו הודות לו שקמו מהיתרונות נהנה כשהתובע, ההתקשרות

 15הוא הודה , אחרים לגורמים שירותים נתן לא שלפיה התובע לגרסת שבניגוד הוכח זאת ועוד,

 16 (. השירותים מתן היקף הוכח שלא הגם) הוא כך שלא תובחקיר

 17 לאחר רק אלא אחר או זה בשלב העסקתו מתכונת על הלין שהתובע הוכח ולא נטען לא כן כמו

 18 של בתצהירה כאמור) אותו סיפקו שלא בתנאים מדינה כעובד אותו לקלוט ביקש שהנתבע

 19 (. נסתר שלא, שרייבר' גב

 20 לנתונים נצלול בטרם ועוד מ"מע בתוספת לשעה ₪ 131 כםההס פי על קיבל התובע, שלישית

 21 , בהתאם לנתונים שהוצגו.מדינה לעובדי ביחס גבוהה בתמורה מדובר כי ברי, הנתבע שהציג

 22 . סירב והוא מדינה כעובד להיקלט לתובע הוצע יום של שבסופו מחלוקת אין, רביעית

 23 ספק לנו אין. התובע מעמד לקביעת בנוגע שאמרנו מהדברים להפחית כדי אלה בכל אין

 24. כזהכ אותו לקלוט הנתבע דרש בכדי ולא, מדינה עובד של תפקיד מלא התובע למעשה שהלכה

 25 כדי התובע של האמתי סטטוסל נוגעב הגענו שאליה המסקנה נחרצות במידת אין ,ואולם

 26 העניין נסיבות, דלעיל הדבריםכלל . ההרתעתית הגישה ליישום הצדקה אחריה לגרור

 27 הגישה את ליישם מוצדק יהיה שלא למסקנה דווקא אותנו מובילות הצדק תותחוש

 28 .קיבל שהתובע הקבלנית התמורה בסיס על הזכויות את לחשבו ההרתעתית

 29 של הראוי החלופי שכרו את לבסס בהם שיש נתונים הוכחו האם לבחון עלינו, דעתנו משזו

 30 . קלה לא דרכנו וכאן, התובע
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 1 התובע של החלופי השכר את הוכיחה המדינה האם .11

 2 הגישה ליישום צידוק אין שבהם במקרים, עמיר ענת ובעניין צרפתי שחר בעניין הנפסק פי על

 3 על – הכולל שכרו בסיס על עובד שהוא בדיעבד שהתברר מי של זכויותיו ולחישוב ההרתעתית

 4  .כך על מוכחים נתונים שיש ככל ורק אך מופחת שכר בסיס על להיעשות החישוב

 5  :הבאות הראיות את המדינההגישה שר זה בהק

 6 התובע של דרגה באותה עובד של" שכר תלוש צורף 4.11.2,14 מיום המדינה להודעת .א

 7 .₪ 37,552.51 על עומד המשולב היסוד שכר שלפיו" זהה משרה והיקף ניסיון בכירות

 8 

 9 המדינה בשירותהוצהר כי ש תוך, שכר סימולציות שתי צורפו כהן' גב של לתצהירה .ב

 10 תשלום בתוכו מגלם המשולב היסוד שכר שלפיו כולל שכר בחוזה הכלכלנים כל מועסקים

 11 . חודשיות שעות 104.11 לפי, נוספות שעות עבור

 12 ברמה כלכלנים תקן הוא להיקלט היה יכול שאליו התקן שרייבר' גב של תצהירה פי על

 13 מועד לאותו דע התאגידים רשות ידי על שהועסקו ח"רוה מתקני גבוה שהיה, 42-,4 של

 14(. לתצהירה 21 סעיף) הרשות ידי על ח"רו מועסקים שבו ביותר הגבוה התקן הוא כיום וגם

 15 הדרגות מתח שיא – כלכלנים בדירוג 42 דרגה לפי הראשונה הסימולציה נערכה כן על

 16 .₪ 31,155.31 על הועמד הריאלי והשכר(, כהן' גב לתצהיר 1 סעיף) תקן באותו

 17 

 18 לשעות תביעתו על עומד התובע שבו למקרה נערכה לתצהיר ורפהשצ השנייה הסימולציה .ג

 19 בדרגה ר"המח דירוג לפי, דרגה דירוג לפי לשכר להעבירו יש כי נטען זה במקרה. נוספות

 20 . ₪ 1,211.17 על שיעמוד, תואר ותקו צבאי ותק, מקצועי ותק בתוספת 42

 21 

 22 

 23 ת/העובד של השכר תלוש יפ על ולא הסימולציות פי על שלא זכויותיו לחישוב עתר התובע

 24 המשפטית היועצת של השכר לתנאי שכרו תנאי את להשוות יש לשיטתו. )סעיף א' לעיל(

 25 :העיד כך. לגרסתו, התפקיד את חלק עמה בכירים בחוזה המועסקת התאגידים ברשות

 26 דירוג – דרגה דירוג לפי – שערכנו לסימולציה מפנה אני .ש
 27 נטו חודשי ושכר 15.81 השעה ערך. פלוס 12 דרגה ר"המח 
 28 שם 12 דרגה כלכלנים דירוג של לסימולציה מפנה. ₪ 7521 
 29 החודשי השכר. ₪ 52.12 השעה ערך כולל שכר בחוזה מדובר 
 30 בדרגה משתכר שהיית שהשכר אתי תסכים. נטו ₪ 31,115 
 31 כהוא משתווה לא מדינה כעובד לך  לתת ניתן שהיה גבוהה הכי 
 32 ?קבלןכ מקבל שהיית החודשי לשכר זה 

 33 שלי והניסיון שלי המקצועיים לנתונים בהתאם .לא ממש .ת
 34 לעובדים במקביל לדעתי. בתפקיד שלי והבכירות שלי והוותק 
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 1 גלי או  שם שהיו מחלקות מנהלי או שלומי כמו במשרד שעבדו 
 2 . בכירים חוזה, התאגידים רשות של משפטית יועצת שהיא גרוס 

 3 (4-11' ש לפרוטוקול 21' עמ)

 4 

 5 ותלוש, לו כפופה הייתהש עובדת של בתלוש שמדובר התובע טען שהוצג השכר תלושל אשר

 6 לעדות הפנה התובע. שלו המשרה והיקף מעמדו, המקצועי לניסיונו רלוונטי אינו שלה השכר

 7 שלפיה שרייבר' גב ולעדות, נקב שבשמה לעובדת שייך אכן תלוש שאותו שאישרה כהן' גב

 8 מהעבודה חלק לבצע התבקש" התובע שלגביהם דיםהעוב בין שהייתה בעובדת מדובר

 9 (. 1-2' ש לפרוטוקול 25' עמ, 23-33' ש 32' עמ" )הניהולית

 10 את לקבל אין גם אך, התובע טענות את לקבל אין כי שוכנענו הדברים את ששקלנו לאחר

 11 . המדינה שהציגה הסימולציות

 12' גב של שכרה לתנאי בעהתו של השכר תנאי את להשוות מקום שהיה סבורים איננו, ראשית

 13 לא; תפקיד באותו שימש לא, הכבוד כל עם, התובע. התאגידים רשות ראש סגנית, שרייבר

 14למעשה נאמר כי גב' שרייבר (; ,,,2 שנת לאחר לא ודאי) זהות בסמכויות אחז כי שוכנענו

 15 אינו הוא; מינוי כתב קיבל ולא מכרז עבר לא, מדינה עובד אינופיקחה על התובע; התובע 

 16 . השוואה בני אינם ההעסקה תנאיעל כן ו שונה המקצועי רוגיהד שממילא כך דין עורך

 17 הסימולציה. כעובד התובע של החלופי לשכר באשר המדינה גרסת את מקבלים איננו, מנגד

 18 והיא, ₪ 31.155.31 על עומדת( 42 שיא בדרגת כלכלנים דרוג לפי) יותר הגבוהה, הראשונה

 19 על שעומד, יחידה באותה התובע עם שהועסקה החשבון אתרו של היסוד משכר נמוכה

 20' שגבמשעה  שכן כל לא, הגבוהה הסימולציה את לדעתנו לפסול כדי בכך די. ₪ 37,552.51

 21 .עובדת אותה לגבי" הניהולית מהעבודה חלק לבצע התבקש" התובע כי העידה שרייבר

 22 

 23 העניין בנסיבות החלופי השכר .12

 24 ומן, הקבלנית התמורה בסיס על התובע שכר את לחשב מוצדק שלא מצאנו אחד מצד, כאמור

 25 בידינו יש, זאת עם. התובע של המופחת שכרו בדבר המדינה בגרסת שוכנענו לא השני הצד

 26 ומועסקת מדינה עובדת שהיא מחלוקת אין שלגביה, העובדת של השכר תלוש בדמות ראיה

 27 שהתובע הגם'. ב42 ובדרגה לניםהכלכ בדרוג, במקצועה חשבון רואת היא גם, יחידה באותה

 28 כדבעי )חרף עדותה של גב' שרייבר, לעיל( הוכחה לא זו טענה - לו כפופה הייתה שהיא טען

 29 שונות מטלות יקבלויהיו בעלי ותק שונה,  עובדים שבהם מקרים ייתכנו כילא מן הנמנע ו

 30 . זהה שניהם של ההיררכית שהדרגה בעוד השני על אחד יפקחו אף ולעיתים
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 1 :הבאים הדברים את פליטמן הנשיאאמר  עמיר ענת נייןבע

 2 פני על המידתית החישובית הגישה, שלפנינו במקרה עדיפה, האמור לאור
 3 חישוב את לערוך מקום היה, שלפנינו במקרה, לכן. האחוזי הפער גישת

 4 לפיה המוצא מנקודת נצא אם: הבא באופן למערערת המגיעות הזכויות
 5, לחודש ח"ש ,,5,1 סך על לעמוד צריך היה כעובדת המערערת של שכרה

 6 הדין בית של קביעתו על בהסתמך וזאת, המשיבה ידי על לה שהוצע כפי
 7 נקלטת הייתה לו, המערערת של החודשי שכרה עלות שחישוב הרי, האזורי

 8 :זו היא, במשיבה כשכירה

 9 לגמל הפרשה 1%+  חופשה דמי 4%+  פיטורים פיצויי 0.33%+  ח"ש ,,5,1
 10 לעלות מגיעים הכול בסך. נסיעה הוצאות החזר 4%+  הבראה דמי 2.1%+ 

 11 .ח"ש 312.21,, בסך חודשית שכר

 12  לפסק דינו של הנשיא( 20)פסקה 

 13 

 14 בהתחשב, העובדת של לזה דומים ודרגה בדרוג עובד העסקת עלות את דומה באופן נחשב אם

 15 הזכויות שלוםת כולל ,לחודש ₪ ,,5,,1-לכ נגיע ₪ 51.,11,55 הוא היסוד ששכר בכך

 16( מ"מע ללא נחשב) ₪ 131 של שעתי תעריף לפי התובע העסקת עלות, השוואה לשם. הבסיסיות

 17 4 לסעיף בהתאם) שעות 104.11 לפיו ₪ ,21,11 על עומד ,שעות 101 של מלאה למשרה

 18  .₪ 21,813.1 עומדת עלות העסקת התובע על (כהן' גב של לתצהירה

 19 מכוח זכויות לקבלת עותר שהתובע כיוון, חסר בחישו לכאורה הוא זה חישוב, זאת עם

 20 . ציבורית במעסיקה דובר לא עמיר ענת בעניין ואילו ר"התקשי

 21 יש בדיעבד המדינה עם ומעסיק עובד יחסי בקביעת האם השאלה מתעוררת הדברים פני על

 22 ,1,1-ט"תשי( מינויים) המדינה שירות חוק לפי" המדינה עובד" של מעמד לתובע להקנות כדי

 23זאת לנוכח ההלכה שלפיה מינוי מכוח חוק המינויים אינו דקלרטיבי  (.המינויים חוק – להלן)

 24 .(,,,2.,2.1, ,מדינת ישראל -יעקב חסון ואח'  ,,/300ע "ע)ראו למשל אלא קונסטיטוטיבי 

 25 לא שהצדדים הפשוטה מהסיבה, מתעוררת באמת לא השאלה זה שבמקרה נראה, ואולם

 26 הפניה ידי על זכויותיו לעניין התובע טענות עם התמודדה המדינה, על כן יתר. אותה העלו

 27או לא צריך לחול אם ייקבע  ,התובע על חל אינוש לטעון מבלי ר"בתקשי סותרות להוראות

 28 בדיעבד ייקבע אם( המדינה ידי על שנוסח) להסכם( ג)11 סעיף לפי, ועוד זאת. שהוא "עובד"

 29 . דומים ותפקיד בדרגה מדינה עובדי ואה ההשוואה מקור, עבודה יחסי התקיימו כי

 30 לזכויות זכאי העובד כי הדין בית יקבע שבהם מקרים ייתכנו כי נפסק כבר על כל פנים

 31 בחוק כמשמעותו מדינה עובד בחזקת אינו אם גם, במדינה עובד היותו מתוקף, מסוימות

 32 מ"בע 3223 ואחזקה א"כ שירותים תנופה -' ואח חזין דינה 2,/1313 ע"ע) המינויים

 33 (. שם וההפניות, 1,.1.11,'ואח
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 1 לגרסת למשל כך. עקרונית בהם כופרת האינ שהמדינה רכיבים פי על נוסף חישוב נבצע כן אם

 2 הדין פסק לפי 1% ולא) 5% על עומדת התובע עבד שבה בתקופה פנסיה לקרן ההפרשה הנתבע

 3 נוסיף לכן. החישוב על רק אלא הנתבע חולק לא השתלמות לקרן עקרונית זכאות על גם(. עמיר

 4 . השתלמות לקרן הפרשות עבור 5.1%

 5: הבאים הרכיבים את ₪ 51.,11,55 העובדת של היסוד לשכר נוסיף המיטיב החישוב פי על

 6 4%+  הבראה דמי 2.1%+  לגמל הפרשה 5%+  חופשה דמי 4%+  פיטורים פיצויי 0.33%

 7 מגיעה למעסיק השכר ותעל הפעם. השתלמות לקרן הפרשה 5.1%+  נסיעה הוצאות החזר

 8. התובע של החלופי לשכר באשר ומספקת ראויה אינדיקציה שזוהי סבורים ואנו ₪ 21,285-לכ

 9 גם; המדינה  המעסיק של בהיותו יותר גבוה מעט להיות יכול זה ששכר בחשבון ניקח אם גם

 10 תמהעובד בכיר יותר מעט היה שהתובע נניח אם וגם"; השקל על" מדויק אינו החישוב אם

 11יש עדיין פער משמעותי לזכות התמורה שהתובע – כראיה קיבלנו שלה השכר תלוש שאת

 12 או( שעות 101 עבור) ₪ 27,331: לחודש קיבל שהתובע התמורה בין הקיים הפערקיבל. 

 13 העסקתו עלות לעומת( כהן' גב של לתצהירה 4 לסעיף בהתאם) שעות 104.11 לפי ₪ 21,813.1

 14 לאלה מעבר סכומים פסיקת מצדיק אינו – זכויותיו את הכוללת מדינה כעובד המוערכת

 15  .לו ששולמו

 16 

 17  הצורך מן למעלה התביעה לרכיבי התייחסות .13

 18 מסקנהה לולא גם הבאים התביעה רכיבי את דוחים היינו כי נבהיר הצורך מן למעלה

 19 :שהתמורה שקיבל התובע כוללת את הזכויות

 20  – נדחית הייתה נוספות לשעות התביעה .א

 21. לחודש עבודה שעות ,,2,3 של מסגרת מגדיר התובע חתם שעליו ההסכם, אכן

 22 כי היא הלכה, לכך מעבר. מלאה משרה על עולה שמלכתחילה עבודה בהיקף מדובר

 23 אישור לקבל עליו נוספות עבודה שעות בגין לגמול זכאי יהיה שעובד מנת על

 24 אשרת - המשפט בתי הנהלת-ישראל מדינת 0,/1,0 ע"ע) אותן לעבוד ממעסיקו

 25 מתייחסת ר"לתקשי( א) 25.121 שבסעיף ההוראה גם(. ,1.1.,3 ,'אח 31-ו ארפי

 26 הנוכחות שדוחות העובדה". נוספות שעות לעבוד עליו הממונה ידי על נדרש"ש לעובד

 27 דרישה כדי עולה אינה( כקבלנית שנקבעה התמורה תשלום לצורך) נבדקו התובע של

 28 . נוספות שעות לעבוד

 29 

 30  – נדחית הייתה מחלה ימי ,21 לפדיון התביעה .ב
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 1 מחלה לימי טוען לא התובע, נוצלו שלא מחלה ימי בפדיון מדובר כי נבהיר ראשית

 2 חופשת בעד לפיצוי הזכאות בתנאי עומד שהוא הוכיח לא התובע ממילא. בפועל

 3 (.ר"לתקשי 33.251 להוראה בהתאם למשל) נוצלה שלא מחלה

 4 

 5  – חיתנד הייתה הצהרה ימי 14 לפדיון התביעה .ג

 6, זכאי לא התובע להם אשר, מחלה מימי חלק ממילא הם נוצלו שלא הצהרה ימי

 7 .כאמור

 8 

 9  – חג ימי 13 לפדיון לתביעה אשר .ד

 10 לנקוט מקום יןא .חגים לדמי תביעתו לעניין שהוא סוג מכל פירוט צירף לא התובע

 11 לפרט יש אלא, השנתיים החג ימי במספר הוותק של מכפלה שהיא גורפת תביעה

 12 כפיר - איליאסייב אלכסנדר 5-13,-45210 ע"ע ראו) המזכים החג ימי את ויקבמד

 13 (.2.2,15.,1) מ"בע אלקטרוני ומיגון בטחון

 14 

 15  – נדחית הייתה בחירה ימי 14 לפדיון התביעה .ה

 16 .לפדיון ניתנים בחירה ימי שלפיו נורמטיבי מקור כל הוכח שלא משעה

 17 

 18  – נדחית הייתה משפחה ותוספת יוקר תוספת, שכר לתוספת התביעה .ו

 19 בחוזה רלבנטיים אינם אלה רכיבים ולפיה עלינו מקובלת זה בעניין הנתבע טענת

 20 אינו ותק. תפקידו מתוקף שכר תוספת כל בתוכו מגלם שהשכר מאחר ,כולל שכר

 21 יוקר ותוספת המשפטים במשרד משולמת אינה משפחה תוספת, רלבנטי משתנה

 22 נכון הריאלי השכר לפי חושב לאממי בסימולציה שהשכר מאחר רלבנטית אינה

 23 .להיום

 24 

 25  – נדחית הייתה מס לגילום התביעה .ז

 26 הנתבע עמדת עלינו מקובלת . אףמתייתרת ממילא התביעה סכומים פסקנו משלא

 27 החזרילקזז  בבקשה המס רשויות אל לפנות זכאי היה התובע כעצמאי שלפיה

 28 אין הוא זכאי להטבת מס כפולה.. הוצאות

 29 

 30  – נדחית הייתה רכב לאחזקת התביעה .ח

 31 לא ;לתשלום זכאותו את המקים נורמטיבי מקור על הצביע לא שהתובע מאחר

 32 לא כן כמו. כנדרש אישור קיבל לא והוא, לקבלתו בתנאים עומד אכן שהוא הוכח

 33 . הנתבע הקונקרטי הסכום הוכח



 
 יפו -יב בית דין אזורי לעבודה בתל אב

 23212-31-31 סע"ש 

  

 33מתוך  18

 1  – נדחית הייתה לימודים למענק התביעה .ט

 2 על הנתבע עמדת עלינו מקובלת. ותאוטומטי אינן לימודים למענק הקשורות זכויות

 3 .הנמקותיה כל

 4 

 5  – נדחית הייתה רישיון אגרת להחזר התביעה .י

 6 תשלום עבור קבלות הציג ולאמתאים,  ספציפי נורמטיבי למקור הפנה לא התובע

 7 .האגרות

  8 

 9  – נדחית הייתה ביגוד לתוספת התביעה .יא

 10 עובד יחסי סיום לאחר לפדיון ניתנת שאינה נלווית זכות היא ביגוד לדמי הזכות

 11 (.1,.,.13, מ"בע ופיתוח בניה קבלנים גביר - אברהם כהן 0,/,0,,,3 ע"ע) ומעסיק

 12 

 13 . לעיל 12 בסעיף שערכנו בחישוב ביטויים על באו אלה, שנתבעו הרכיבים ליתר אשר

 14 את מכסה זו שכן, לו ששולמה לתמורה מעבר נוסף לתשלום זכאי לא שהתובע משמצאנו

 15 הדרושות נוספות שאלות לפנינו עומדות עדיין, זכויותיו עבור מקבל שהיה התשלומים

 16 וכן, כדין שלא פיטורים בגין לפיצוי ותביעתו פיטורים לפיצויי התובע זכאות: הכרעה

 17 .כעת בהן נדון. דיבה והוצאת במשפט שלא עושר עשיית בגין לפיצוי תביעותיו

 18 

 19 העבודה יחסי סיום נסיבות לעניין הצדדים גרסאות .14

 20 נוגע האחד: מהלכים שני על לו נמסר ביחידה שנערך הארגון רה רקע על התובע תלגרס

 21 חשש רקע על זאת, המדינה בשירות הנהוג בשכר מדינה כעובדי הפנימיים הקבלנים לקליטת

 22 צוות לאיש בכיר ממנהל התובע תפקיד לשינוי נוגע השני המהלך. משפטיות לתביעות מחשיפה

 23, כך. וסמכויותיו תפקידו, שכרו, במעמדו קשה פגיעה לתובע הסבו אלה שינויים. המניין מן

 24 שלפיהם מאלו אחרים בתנאים יהא התובע העסקת המשך כי צדדי חד באופן קבע הנתבע

 25 הפגיעה על ומחה חזר התובע. אלו תנאים על ולתת לשאת או לבחור אפשרות ללא, עבד

 26 לא כי ומתריע מודיע שהוא תוך, בנושא פעמים מספר הנתבע לנציגי ופנה ובמעמדו בתפקידו

 27 להשתלב מסרב הוא וכי מצבו את מוחשית המרעים ותנאים תפקיד עליו שייכפה יסכים

 28' י נספח וכן' ח-'ה נספחים) בעניין טעונות תכתובות הוחלפו הצדדים בין. הזה באופן בצוותים

 29 (.התובע לתצהיר

 30 לתובע בכר מר הודיע השבמסגרת 31.5.2,12 ביום בכר ד"עו עם לשיחה זומן האמור בעקבות

 31, פיטורים מכתב שיקבל וכן פיטורים פיצויי יקבלש הובטח לתובע. מפוטר הוא כי המופתע
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 1 ביום הנתבע לנציגי התובע פנה לכך בהמשך. לתצהירו( 24-21)סעיפים  התקבל לא שמעולם

 2 יכ התובע הטעים בחקירתו(. לתצהירו ב"י-א"י נספחים) 2,12.,11.1 ביום ונענה 2,12.,1.,

 3 הנובעת לפגיעה נוגעת התנאים הרעת וכי מדינה כעובד להיקלט קונקרטית הצעה קיבל לא

 4 (.21-25' ש לפרוטוקול 24' עמ) מדינה כעובד העסקה לתנאי ולא וסמכויותיו תפקידו מהגדרת

 5 .המעסיק של הניהולית הפררוגטיבה במסגרת נמצאים ארגוניים שינויים הנתבע לגרסת

 6 קיבלו כולם: והחיצוניים הפנימיים והקבלנים העובדים כלל על השפיע שנערך הארגוני השינוי

 7 ,החדש הארגוני למבנה ולהסתגל חדשים עבודה נהלי ללמוד עליהם והיה שונה תפקיד

 8 . והקבלנים העובדים עם בשיתוף נעשה התהליךכש

 9 וזהות ישובץ שבה החטיבה זהות על לו הודע אז התובע עם פגישה נערכה 1.2,12.,2 ביום

 10 לתת להמשיך מעוניין הוא האם להודיע כדי ימים מספר ביקש התובע. החטיבה מנהל

 11התובע  הודיע ,בהחלטתו להתעדכן מנת על התובע עם פגישה ביקשה שרייבר' כשגב. שירותיו

 12 הבודדים בין היה התובע. הרשות ראש עם רק אלא עמה להיפגש בכוונתו אין כי למזכירתה

 13 את לפקוד המשיך זו בתקופה. פעולה ישתף לאשלפיו  מסר ירוהעב הארגוני לשינוי שהתנגדו

 14 . ירדה תפקודו רמת אולם המחלקה ח"כרו עבודתו ולבצע המשרד

 15 ליום עד תשובתו להחזיר התחייב והתובע נוספת פגישה התובע עם התקיימה 24.1.2,12 ביום

 16 החלטתו תא מסר לא 20.1.2,12 ביום התובע ששלח ל"דוא בהודעתלמרות זאת . 20.1.2,12

 17 התובעש מעידות בהמשך שהוחלפו התכתובות. בעניינו" המעוות את לתקן" דרש זאת ותחת

 18 בדרגת מדינה כעובד להיקלט לו שהוצע למרות מרצונו ההתקשרות את סיים אלא פוטר לא

 19 . 2,12.,1., מיום להודעתו בהתאם ההצעה את לקבל שלא בחר והוא, השיא

 20, התובע עם ההתקשרות אופן במסגרת מקום אין מונחל -" תנאים הרעת" בדברה לטענ אשר

 21 .עבודה בתנאי מוחשית הרעה הוכחת לצורך בפסיקה שנקבעו בנטלים עמד לא והתובע

 22 

 23 ההעסקה סיום לעניין ראיות .11

 24 נוספים ונציגים שרייבר' גב, בכר למר ל"דוא הודעת התובע כתב ,22:4 בשעה, 20.1.2,12 ביום

 25 : כך

 26 המתגבש המהלך במסגרת, אחת לא הודיתם שאף וכפי היטב לכם כידוע"
 27 בתפקידי וקשה מהותית בצורה פוגעים הינכם, אלו בימים במשרד

 28 המעוות את לתקן בבקשה אליכם ופונה זו פגיעה על מוחה אני. ובמעמדי
 29, תפקידי שימור על, ימים חודש על תעלה שלא תקופה תוך לי ולהודיע

 30' ה נספח, שלנו ההדגשות" )וםהי ועד שנים 5.7 מזה ומעמדי סמכויותיי
 31 (.התובע לתצהיר
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 1 לידיעה מכתב שהוא תוך, צוות מנהל, לוי יניב למר ל"דוא הודעת התובע כתב 3.5.2,12 ביום

 2 :נוספיםעובדי מדינה ו שרייבר' גב, בכר מר את

 3 לתנאי בהתאם שלי ההתחייבויות ואת עלי המוטל את לבצע אמשיך אני"
 4 מי או הרשות ראש של תשובתו קבלתת אשר עד וזאת וצרכיה העבודה
 5 . 1/2,12,/20-ה ביום אליו שהעברתי למייל מטעמו

 6 או לפגוע כדי בארגון פגיעה מניעת מטרתה אשר זו בתשובתי לראות אין
 7 ."מטענותיי להפחית

 8 (התובע לתצהיר' ו נספח)

 9 

 10 :הבאים הדברים את ,היתר בין, לתובע בכר מר כתב 0.5.2,12 ביום

..." 11 

 12 משרד בכוונת אין כי, האחרונים בחודשים לידיעתך ובאה, בבד בד .3
 13 המשרד וכי, הפנימיים הקבלנים עם בהתקשרות להמשיך המשפטים 
 14 השכר פי על מדינה כעובדי בתקן להיקלט אלה לקבלנים לאפשר פועל 
 15 .המדינה בשירות הנהוג 

 16 לפעם מפעם התגלו ידך על השירותים ביצוע שנות במהלך כי נציין .4
 17 השירות באופי והתאמות שינויים הצריכו אשר, התנהלותב קשיים 
 18, האחרונים החודשים במהלך. העמותות רשם ביחידת ליתן שהתבקשת 
 19 לאמור התווספו, העמותות רשם ביחידת ארגון-הרה יישום החל מאז 
 20 במספר הממונים להנחיות בניגוד והתנהלות בולט פעולה שיתוף חוסר 
 21 .ומגוון רב הזדמנויות 

 22 מנהל זהות לך נמסרה במסגרתה, פגישה עמך קיימתי 1.2,12.,2 ביום .1
 23 שנחתם להסכם בהתאם השירותים את לבצע תמשיך שבה החטיבה 
 24 השירות לאופי באשר לכן קודם לך שנמסרו לפרטים בהמשך, זאת. עמך 
 25 בסעיף האמור על בפניך חזרתי הפגישה במהלך. בחטיבה ידך על שיינתן 
 26 בתוך תשובה ליתן לבקשתך נעתרתי ישההפג בסיום. זה למכתבי 3 
 27 בהתאם החטיבה במסגרת שירותים לבצע לנכונותך באשר ימים מספר 
 28 . לבינך המשפטים משרד שבין השירותים אספקת להסכם 

 29 עמך קיימתי 24.1.2,12 ביום. ידך על תשובה כל נמסרה לא, האמור חרף .1
 30 נכונותך ,האחד: לשניים להתייחס התבקשת במסגרתה, נוספת פגישה 
 31. להשתייך מיועד אתה לה החטיבה במסגרת שירותים לבצע האמורה 
 32 לאור, מדינה עובד של בתקן העסקתך לאפשרות בנוגע עמדתך, השני 
 33 .זה למכתבי 3 בסעיף כאמור המשרד כוונת 

 34 תשובות ליתן תשתדל וכי תשובות בפיך אין כי מסרת זו פגישה במהלך .5
 35 ביום, יומיים בחלוף כי היטב לך שידוע הגם, זאת. 20.1.2,12 ליום עד 
 36 תעבור העמותות רשם ויחידת הארגוני השינוי הליך יושלם, 1.5.2,12 
 37 . החדש במבנה לעבודה 

 38 אלקטרוני דואר הודעת הייתה ממך שהתקבלה היחידה ההתייחסות .0
 39 את לתקן" דרישה כללה אשר, 22:30 בשעה 20.1.2,12 ביום שנשלחה 
 40 שימור על ימים חודש על תעלה שלא תקופה תוך" הודעה ומתן" המעוות 
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 1 כי לציין למותר." היום ועד שנים 5.1 מזה ומעמדי סמכויותיי, תפקידי 
 2 .בהם להשיב שהתבקשת העניינים לשני תשובה כללה לא זו פנייה 

 3 כפי הגבת טרם זה מכתב כתיבת למועד שעד ומאחר האמור לאור .,
 4 הן בכתב התייחסותך את ללקב אבקש, אתך שנערכו בפגישות שסוכם 
 5, בה שחלו הארגוניים השינויים לאחר היחידה במערך השתלבותך לעניין 
 6 מיום יאוחר לא זאת, מדינה עובד של למעמד העברתך לעניין והן 
 7 שהייתה בתרומה הכרה מתוך, לעיל האמור כל חרף כי אציין. 12.5.2,12 
 8 בחינת על המשרד בפני להמליץ נכון אני, היחידה לעבודת שנים משך לך 
 9 פי על, בחטיבה חשבון רואה של בתפקיד מדינה כעובד בתקן קליטתך 
 10 בכפוף, כמובן, זאת. זה מסוג בתפקיד המדינה בשירות הנהוג השכר 
 11 המשתמע כל על, מדינה כעובד, לך שיועד התפקיד את לבצע לנכונותך 
 12 .מכך 

 13 הסכמה בכך אראה, לעיל שפורט למועד עד תשובה תינתן שלא ככל .,1
 14 של במעמד זה בשלב, משתייך אתה שאליה בחטיבה להשתלב מצדך 
 15 את למשרד אעביר, יוצא כפועל. מדינה כעובד ובהמשך קבלן עובד 
 16 ."  כאמור, מדינה כעובד בתקן אותך לקלוט המלצתי 

 17 (התובע לתצהיר' ז נספח, שלנו ההדגשות)

 18 

 19 :כך 12.5.2,12 ביום התובע השיב בתגובה

 20 חרף וזאת" בשטח עובדות" הקובע שבנדון מכתבך תא לקבל נדהמתי"
 21 שלא בחירתך. 20.1.12 ביום ממני שקיבלת האלקטרוני הדואר הודעת

 22 עלי שנכפה למצב ברורה עמדה מהווה, זו הודעתי לתוכן להתייחס
 23 .עיניים ועצימת היתממות מהווה, ימים 12 לפני לראשונה

 24, שלעיל מייל-האי דעתבהו גם, היתר בין, מכבר זה שהובעה הברורה עמדתי
 25 מצבי את מוחשית המרעים ותנאים תפקיד עלי יכפה כי נכון אינני כי הינה

 26 להשתלב בכוונתי אין, מכך יוצא וכפועל( לעשות מנסים שהנכם כפי)
 27 .המניין מן כעובד בצוותים

 28 חודש תוך המעוות לתיקון ומייחל מייל-האי בהודעת האמור על חוזר הנני
 29 (.עמדתי את נוספת פעם מבהירה אשר) זו תשובתי ממועד ימים

 30 בלשון, הבסיס וחסרות המופרכות לטענות ליבכם תשומת מפנה הנני
 31 קשיים" על התבטאויות והכוללות למכתבך 4 בסעיף המצוינות, המעטה

 32 כי ברור". להנחיות בניגוד התנהלות"ו" פעולה שיתוף חוסר", "בהתנהלות
 33 כל במשך שהרי במעמדי יעהלפג התנגדותי רקע על רק מועלות אלה טענות
 34 הנני כי יודגש. הוא נהפוך, לגבי טענות עלו לא מעולם ברשם עבודתי שנות

 35 ומקצועית מהימנה, מסורה, מלאה בצורה עבודתי את לבצע ממשיך
 36 עבודתי שנות 5.1 כל לאורך מהתנהלותי זה כהוא פוחתת שאינה וברמה

 37 הארגוני ךמהמהל כחלק ובמעמדי בי לפגיעה התנגדותי חרף. במשרד
 38 יניב למר היתר בין, מפורשת בצורה להודיע דאגתי, אלו בימים המבוצע

 39 ואת עליי המוטל את לבצע אמשיך אני" כי 3.5.12 מיום מייל-באי לוי
 40 של תשובתו לקבלת עד וצרכיה העבודה לתנאי בהתאם שלי ההתחייבויות

 41, מהימנותי. בהתאם לפעול וסרק כחל ללא מקפיד והנני" הרשות ראש
 42 טענה כל ולכן לרגליי נר הינה בו ולתפקידי לארגון ומסירותי מינותיא

 43, דיבה והוצאת הטוב בשמי פגיעה תהווה זה בעניין נגדי תעלה או שמועלית
 44 .שיהיו ככל, שיהיו להשלכות אישי באופן אחראים בכם רואה והנני
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 1 יחסי, היטב לך ידוע שוודאי כפי – למכתבך 1 לסעיף אתייחס בקצרה
 2 הגדרות פי על ולא הצדדים בין בפועל הקיים הסטטוס לפי דדיםנמ עבודה

 3 .וניסוחים

 4." הדין פי על וטענותיי בזכויותיי לפגוע או שיהוי להוות כדי זה במכתבי אין
 5 (התובע לתצהיר' י נספח, שלנו ההדגשה)

 6 

 7 נוספים ונציגים שרייבר' גב, הרשות לראש ל"דוא באמצעות התובע פנה 2,12.,1., ביום

 8 : וכתב, במשרד

 9 ,שלום ההנהלה וצוות אלון"

 10 :הודעתי להלן

 11 ביום להסתיים עומדות זה בשלב בינינו שסוכמו העבודה שעות כמות
 12 .לכך בסמוך או 11.11.12

 13 בתנאי פגעתם לפיהן אליכם שלי וההתראות השיחות, ההתכתבויות חרף
 14, עניינית תגובה לקבל זכיתי לא, ובסמכויותיי בתפקידי, במעמדי, העסקתי

 15 .המעוות תיקון לא אףו

 16 שהיה והצוות הסמכויות ממני" נלקחו"ש לאחר מועסק הנני שכיום יוצא
 17 משולב להיות בסירובי עומד ואני סירבתי, היטב לכם כידוע. תחתיי

 18 . במעמדי הפגיעה על ומוחה ממשיך הנני ובכך בצוותים

 19 וחד מפורשת בצורה לי הובהר 31.5.2,12 ביום עמי שהתקיימה בשיחה
 20 רשמי פיטורים מכתב אקבל וכי מפוטר אני כי, בראיות המגובה, תמשמעי

 21 . 1.0.12 ביום קרי, שלמחרת ביום כבר

 22 המפורשת האמירה כי אפוא ברי אולם התקבל לא כאמור פיטורים מכתב
 23 .ועניין דבר לכל פיטורים מהווה ל"הנ

 24 המוסריות ובמוסכמות העבודה חוקי בדרישות עומדים אינכם לצערי
 25 גם כמו מוקדמת להודעה שלי המחויבות לאור אולם, לפייכ המקובלות
 26 ביום כבר פה בעל לי נמסרו הפיטורים כי העובדה וחרף, בפיטורים

 27 ועל, באישורכם אלו בימים מצוי הנני בה מהחופשה חזרתי עם, 31.5.12
 28 – הדין משורת לפנים, שניתן ככל תפקידי והעברת בחפיפה לסייע מנת

 29 ."11.11.12 ביום מוקדמתה הודעתי תקופת את אסיים

 30 (.התובע לתצהיר א"י נספח)

 31 

 32 מכתב גריידי סמי מר, המשפטים במשרד מכרזים ועדת ר"יו לתובע כתב 2,12.,11.1 ביום

 33 :נאמר שבו" התקשרות סיום" שכותרתו

 34 ראש, בכר אלון למר 2,12.,1.,1 מיום למכתבך בהמשך כי להודיעך הריני"
 35, 11.11.2,12 בתאריך יםתסתי אתך ההתקשרות, התאגידים רשות

 36 .האמור במכתבך שציינת כפי, מוקדמת הודעה תקופת הכוללת
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 1 .אתך ההתקשרות סיום משום במכתבך כאמור בהודעתך רואים מצדנו אנו

 2 מכסת לפי יחושבו אשר, מוקדמת הודעה דמי תקבל, הדין משורת לפנים
 3 הלשע ₪ 131 לפי שעות 1,1 קרי, בחודש לך שאושרו המקסימליות השעות

 4 .מ"מע בתוספת

 5 נוכחותך על מוותר המשרד כי להודיעך הריני, העניין נסיבות במכלול
 6 .המוקדמת ההודעה בתקופת העבודה במקום

 7 ."והאישית המקצועית בדרכך הצלחה המשך לך מאחלים אנו

 8 (.התובע לתצהיר ב"י נספח)  

 9 :עבודתו סיום נסיבות לעניין העיד התובע

 10 ?שלך עבודה בשעות לשינוי גרם הזה ארגון הרה .ש
 11 הוריד זה שלי בסמכויות, שלי במעמד אבל לא עבודה בשעות .ת

 12 . למטה אותי 
... 13 
 14 ?מדינה כעובד להיקלט לך שהוצע לך כותב הוא .ש
 15 תנאי עם קונקרטית הצעה קבלתי לא שלב בשום מעולם .ת

 16 שבעצם לשלב עד שלי ודרגה שלי מעמד משכורת העסקה 
 17 . העסקתי סיימתי 

 18 על מידע ביקשת האם מדינה כעובד להיקלט לך עהוצ אבל .ש
 19 ?התנאים 

 20 שיחות במסגרת גם. לי נאמר ולא פעמים כמה שביקשתי ברור .ת
 21 גם דבר של שבסופו עצמו אלון עם שרייבר אביטל עם פה בעל 
 22 נתונים שאין ואמרו הפרטים לברר ביקשתי המשרד אמרכלית 
 23 . במשרד הייתי שלא לאחר רק הגיעו והם 

.. 24 
 25 ?מדינה עובד להיות מסכים שאתה מסמך לך שי .ש
 26 של ענין ולא שלי במעמד הפגיעה היה זה הפרק על שהיה מה .ת

 27 יועץ של במתכונת מדינה עובד להיות הצעתי אני. העסקה תנאי 
 28 . בכירים חוזה לפי חשבונאי 

 29 
 30 ( 11-13' ש 21' עמ, 21-31' ש, 1-2' ש, לפרוטוקול 23' עמ, שלנו ההדגשות)

 31 

 32  והכרעה דיון – פיטורים לפיצויי התובע וזכאות ההעסקה סיום ותנסיב .11

 33 31.5.2,12 ביום עמי שהתקיימה בשיחה" כי מציין הוא 2,12.,1., מיום התובע של במכתבו

 34 מכתב אקבל וכי מפוטר אני כי, בראיות המגובה, משמעית וחד מפורשת בצורה לי הובהר

 35 נמנע התובעעם זאת (. שלנו ההדגשה." )1.0.12 ביום קרי, שלמחרת ביום כבר רשמי פיטורים

 36 . הדין בית לתיק אותן צירף ולא ראיות אותן מהן מלפרט

 37 בכפוף, התביעה לכתב 21-20 בסעיפים האמור מוכחש: "כי ההגנה בכתב טענה המדינה

 38 התייחסה לא אך" מרצונו ההתקשרות את סיים אלא פוטר לא התובע כי יצוין. לעיל למפורט
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 1 שלכאורה ולדברים 31.5.2,12 ביום בכר מר עם פגישהב פוטר שלפיה תובעה לטענת ישירות

 2 .להעיד זומן לא בכר ומר, כך על נחקר לא התובע. בה נאמרו

 3. כן עשה לא והוא, פוטר כי טענתו להוכחת ראיות להביא הראשוני הנטל מוטל התובע על

 4 למול ואולם. לעדות רבכ מר את זימנה ולא זו טענתו עם ישירות התמודדה לא המדינה, מנגד

 5 והן ,לעיל שהבאנו התכתובות בדמות, אמת מזמן ראיות לפנינו עומדות העד הבאת אי

 6 .ברור די בקול לדעתנו מדברות

 7 חודשים מספר בן מתמשך דיאלוג התקיים בנתבע עליו לממונים התובע בין כי עולה מהראיות

 8 ,פגישות מספר התובע עם קוימו זה רקע שעל מחלוקת אין. והשלכותיו הארגוני השינוי בעניין

 9 את הביע התובע – ואכן. בנושא עמדתו את להביע שהות לו וניתנה ,לו הוסברה השינוי מהות

 10 :20.1.2,12 ביום התובע כתב למשל כך. עמדתו

 11 ולהודיע המעוות את לתקן בבקשה אליכם ופונה זו פגיעה על מוחה אני"
 12 סמכויותיי, תפקידי ורשימ על, ימים חודש על תעלה שלא תקופה תוך לי

 13 "היום ועד שנים 5.1 מזה ומעמדי

 14 :כתב 12.5.2,12 וביום

 15, שלעיל מייל-האי בהודעת גם, היתר בין, מכבר זה שהובעה הברורה עמדתי
 16 מצבי את מוחשית המרעים ותנאים תפקיד עלי יכפה כי נכון אינני כי הינה

 17 להשתלב בכוונתי אין, מכך יוצא וכפועל( לעשות מנסים שהנכם כפי)
 18 .המניין מן כעובד בצוותים

 19 חודש תוך המעוות לתיקון ומייחל מייל-האי בהודעת האמור על חוזר הנני
 20 (.עמדתי את נוספת פעם מבהירה אשר) זו תשובתי ממועד ימים

 21 

 22 תוך המניין מן כעובד להשתלב בכוונתו אין כי פנים לשתי משתמע שאינו באופן אומר התובע

 23 :העיד כך". המעוות את לתקן" מיםי ,3 לנתבע" מקציב" שהוא

 24 שנתת ומבינה קוראת אני - שלך לתצהיר' ה לנספח מפנה .ש
 25 המעוות את לתקן חודש של אולטימטום שלך למנהלים 
 26 הרה את בעצם לבטל מבקש שאתה אומרת זאת. לטענתך 
 27 ? ארגון 

 28 . שלי במעמד הפגיעה את לבטל .ת
 29 
 30 (21-,1' ש לפרוטוקול 24' עמ)

 31, ההתקשרות לסיום שהביא בתהליך פעיל שותף היה כי מעידים אמת מזמן בעהתו של מכתביו

 32 בחוזה להעסיקו שיש על דווקני באופן ועמד הארגוני השינוי לאחר ביחידה להשתלב סירב עת

 33 בכר מר עם 31.5.2,12 ביום פגישה הייתה אם שגם כך ,עצמם בעד מדברים דבריו. בכירים
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 1 הייתה ולא התובע שהעמיד לתנאים הסכמה באי היה שמדובר הרי –" פוטר" שבמהלכה

 2 ". עובד"כ התובע את לקלוט אלא, העבודה את לסיים הנתבע של כוונה

 3 פעיל שותף היה כי מעידים אמת מזמן שמכתביו ומשעה, פוטר שהתובע הוכח שלא מאחר

 4 זכאי התובע כי הטענה את דוחים אנו, ההתקשרות לסיום שהביאה האירועים בשרשרת

 5כמו כן לא הוכח שלתובע הובטח שיקבל פיצויי פיטורים )טענה  .שפוטר כיוון טוריםפי לפיצוי

 6 (.2,12.,1.,שהעלה בהליך אך לא מצאה ביטוי במכתבו מזמן אמת לנתבע מיום 

 7 

 8 ארגוניים שינויים כי נבהיר" מוחשית תנאים הרעת" בדבר התובע של החלופית לטענתו אשר

 9 המועצה - חנן יהודית 5,/210,,3 ע"בע. המעסיק של הפררוגטיבה במסגרת מצויים

 10 :הבאים הדברים את אדלר דאז הנשיא כתב( 2,,20.2.2) מנחמיה המקומית

 11 הנוגע בכל הפסוקה ההלכה שינוי את מצדיקות אינן דנן המקרה נסיבות... 
 12 : נקבע אילת מרגלית בפרשת. עובדים לנייד המעסיק סמכות להגבלת

 13 הטוב הצד על מפעלו את לנהל ידמעב של כוחו במסגרת כי הוא הכלל"
 14 מתפקיד עובד להעביר' גם הוא מוסמך, ושיפוטו הבנתו לפי ביותר והמועיל
 15 מכוח, אלה סמכויות המסייגות למגבלות בכפוף, כמובן, הכל -' לתפקיד

 16 ".אינדיבידואלי חוזה או קיבוצי הסכם, חוק

 17 שותגמי על שמירה מחייב שלטוני גוף או מפעל ניהול עצם, אחרת לשון
 18 אבן בפרשת, לאחרונה כתבתי כך על. נחוצים בתפקידים עובדים בשיבוץ

 19 :לענייננו גם היפים הבאים הדברים את שושן

 20 גופים של ארגוניים שינויים כמו, המשפט בתי בהנהלת ארגון-הרה"
 21 והשירותים ארגון אותו תפקוד את לשפר מיועד, המדינה בשירות אחרים

 22 להתייעץ הציבורי בשירות מיחידות למנוע שאין רק לא. לציבור נותן שהוא
 23 ייהנה דבר של סופו שכן, כן לעשות אותן לעודד שיש אלא, ולהתייעל

 24 שינויים ייתכנו ארגוניים שינויים במסגרת. אלה משיפורים הציבור
 25 מעסיק של הפררוגטיבה. בכירים מנהלים ואפילו, מנהלים בכפיפות

 26 ."וניהוליים ארגוניים מבניים לשינויים הזכות את כוללת

 27 כאמור, מוגבלת בלתי אינה המעסיק של שסמכותו, ברי זאת עם יחד
 28 חוזה את לקיים המעסיק של מחובתו שנובע וכפי אילת מרגלית בפרשת
 29 (.שלנו ההדגשה. )לב בתום העבודה

 30 

 31והיווה  העסקתו בתנאי מוחשית והרעה פגיעה לו גרם הארגוני השינוי התובעלגרסת 

 32, תחומי נלקחו סמכויותיו" כי נות התובעטעו השינוי מהות לםאו "פיטורים דה פקטו".

 33בין היתר כאשר הוכפף  ופניו הולבנו ,, נלקח ממנו צוות העובדים שהיה תחתיוקוצצו אחריותו

 34. לא הוכחוכל אלה  –לתצהירו(  12למי שעד לאותו מועד היה במעמד מקביל אליו" )סעיף 

 35 של מעמדו על השינוי של המעשית שלכההה על אור שופכות לא לתיק שהוגשו התכתובות

 36 : אמר וכך לפנינו העיד התובע. התובע
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 1 ארגון רה תהליכי על לך הודיעו כי מציין אתה – לתצהיר 33' ס .ש
 2 ?נכון. מחלקות מספר בוטלו השינוי במסגרת. ביחידה 

 3 חטיבה שכל כזו עבודה צורת ארגנו. בוטלו בדיוק לא זה .ת
 4 מנהלות שתי ועוד אני מעשהל. מסוימים בנושאים ממוקדת 
 5 על ממונה שהייתה דורני נירה ד"ועו שביט אביבה דין עורכת 
 6, ארוך ותק עם ממנהלים להפוך אמורים היו, הקדשות מחלקת 
 7 למישהו אפילו מתחת הזאת החטיבה בתוך לעובדים ממנהלים 
 8 . שלו בחטיבה אותי שמו אלי מקביל קולגה שהיה 

 9 ?שלך עבודה בשעות לשינוי גרם הזה ארגון הרה .ש
 10 הוריד זה שלי בסמכויות, שלי במעמד אבל לא עבודה בשעות .ת

 11 . למטה אותי 

 12 (1-2' ש 24' עמ, 23-20' ש לפרוטוקול 23' עמ) 

 13 

 14. העסקה תנאי של ענין ולא שלי במעמד הפגיעה היה זה הפרק על שהיה מה: "כי ציין התובע

 15 :אמר ועוד." בכירים חוזה לפי בונאיחש יועץ של במתכונת מדינה עובד להיות הצעתי אני

 16 ?ניהולי לתפקיד מונית שלא בגלל שזה להניח יכולה אני .ש
 17 תפקיד זה. לרשם חשבונאי כיועץ אותי למנות הצעתי אני. כן .ת

 18 זה את לזרוק בחר המשרד אבל נסיון צברתי. לי מתאים שהיה 
 19 . לפח 

 20 (1-0' ש לפרוטוקול 24' עמ) 

 21 

 22 התנאים בעניינו התקיימוש הוכיח לא התובע כי המסקנה ולטעמנ מתבקשת המפורט מכל

 23 ארגוני שינויההלכה היא כאמור ש, זאת מלבד .תנאים הרעת עקב פיטורים בפיצויי המזכים

 24 כלפי לב תום בחוסר נהגה שהמדינה התרשמנו ולא ,המעסיק של הפררוגטיבה במסגרת הוא

 25 החופף בכירים בחוזה העסיקול המדינה על היה כי התובע של עמדתו. זו במסגרת התובע

 26 התביעה כן על". תנאים הרעת"כ להתקבל יכולה אינה לרשות המשפטית היועצת של לחוזה

 27 .  נדחית לפיצויים

 28 שינויעקב ה התנאים להרעת טענתו את מייחס שהתובע למרות כי נעיר הדברים בשולי

 29 בין להפריד ניתן שלא הרי, מדינה כעובדהצעה לקלוט אותו ל קשורה אינה כאילו הארגוני

 30ולא הוצעו  "לרשם חשבונאי כיועץ" מונה שלא כיוון למהלך התנגד כי העיד התובע. השניים

 31 בתביעתו עותר גיסא שמחד התובע טענת עם קושי יש. לו תנאים של חוזה בכירים ברשות

 32 כעובד להיקלט הנתבע בהצעת לראות מבקש הוא גיסא ומאידך, מדינה כעובד בו להכיר

 33 .פיטורים כדין התפטרות המצדיקה סיבה או פיטורים של אקט מדינה

 34 

 35 
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 1 כדין שלא פיטורים בגין פיצוי .15

 2 בגין ₪ 210,541 על העמיד שאותו משכורות ,1 בסך בפיצוי הנתבע את לחייב עתר התובע

 3 .שימוע ללא שפוטר בטענה כדין שלא פיטורים

 4 לתביעה בסיס אין ,ההתקשרות בסיום פעיל שותף היה אלא פוטר לא שהתובע משקבענו

 5 פה ובעל בכתב עמדתו את להביע הזדמנות ניתנה שלתובע בלבד זו לא, לכך מעבר. לפיצוי

 6 תוך המניין מן כעובד להשתלב בכוונתו אין כימפורשות  הודיעאלא גם , נשמעו וטענותיו

 7 לפסוק מקום אין כי ברי אלה בנסיבות". המעוות את לתקן" ימים ,3 לנתבע" מקציב" שהוא

 8 . נדחיתבגין רכיב זה  והתביעה, שימוע קיום אי בגין ויפיצ

 9 

 10 נפש עגמת בגין פיצוי .10

 11 במקרים רק" כי היא הלכה וממילא נפש עגמת בגין פיצוי לפסוק מקום אין ענייננו בנסיבות

 12 בעניין בריסון ינהגו הערכאות כי היא והציפייה" נפש עוגמת בגין פיצוי יפסק וחריגים קשים

 13 מצגר - ישראל מדינת ,,-3/נג ע"דב; 1, לח ע"פד, ישראל מדינת - כהן אהרון ,,/,31 ע"ע) זה

 14 מדינת 11-,1114-1 ע"ע ראו) מכבר לא זו הלכה על חזר הארצי הדין בית(. 102, 113 ו"כ ע"פד

 15 (.4.2.2,11, פרבר גדעון - ישראל

 16 .הנפש עגמת בגין לפיצוי התביעה את דוחים אנו כן על

 17 

 18 שפטבמ שלא עושר עשיית .,1

 19 ומכוח המגן העבודה משפט מכוח זכויותיו מתשלום המשרד התחמקויות התובע לשיטת

 20 השייכת הנאה טובת נתבעה קיבל בכך. חשבונו על כדין שלא והתעשרות גזל מהוות ר"התקשי

 21 .הללו הכספים את להשיב עליו ולכן, לו

 22 ולא עושר שייתע לחוק 1 סעיף. במשפט ולא עושר עשיית בדבר הטענה את לקבל בידינו אין

 23 : קובע ,1,5-ט"התשל במשפט

 24 טובת או שירות, נכס שבדין זכות פי על שלא שקיבל מי( א)
 25 - להלן) אחר מאדם לו שבאו( הזוכה - להלן) אחרת הנאה

 26  בעין השבה ואם, הזכייה את למזכה להשיב חייב(, המזכה
 27 . שוויה את לו לשלם - סבירה או אפשרית בלתי

 28 המזכה מפעולת, הזוכה מפעולת כיההז באה אם היא אחת( ב)
 29 .אחרת בדרך או

  30 
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 1 טובת; הזוכה ידי על הנאה טובת קבלת: יסודות שלושה זו לעילה, החוק מהוראות כעולה

 2 על שלא הזוכה ידי על התקבלה ההנאה טובת; המזכה - אחר אדם מאת לזוכה באה ההנאה

 3 . שבדין זכות פי

 4 

 5 שניתן שירות אינו למדינה התובע שנתן ירותהש; הנתבע של" התעשרות" הוכחה לא בענייננו

 6 . נדחית התביעה. כומת לא הנתבע הכספי הסעד וממילא שבדין זכות פי על שלא

 7 

 8 הרע לשון הוצאת בגין פיצוי .,2

 9 בקרב והן המשרד ומנהלי עובדי בקרב הן רעה דיבתו והוציא לו התנכל הנתבע התובע לגרסת

 10 בשמו פגע ובכך, הנוכחי עבודתו במקום לקוחותיו תלרבו ,למשרד וחיצוניים שלישיים גורמים

 11 מר – להלן) גלובוס אייל מר, הרשות לראש 1.1.2,11 מיום במכתבו. שלו ובמוניטין הטוב

 12 בו מטפל שהוא תיק כל לבדוק הרשם עובדי את הנחתה שרייבר' שגב טוען הוא(, גלובוס

 13 לכך אי(. התובע לתצהיר ז"י נספח" )מיוחד יחס" מקבלים לקוחותיו כל ולכן" עיניים בשבע"

 14 לשון איסור חוק מכוח נזק הוכחת ללא ₪ ,,,,,1 בסך בפיצוי הנתבע את לחייב התובע עתר

 15 (. הרע לשון איסור חוק – להלן) 1,11-ה"התשכ הרע

 16 כי הצהירה שרייבר' גב. להידחות ודינן תימוכין ללא הועלו התובע טענות כי השיב הנתבע

 17 לעובדי ישירות נהפ התובע גרסת המדינהל. ומקצועי ענייני הוא ובלקוחותיו בתובע הטיפול

 18 ענייני בקידום ולסייע בירורים לערוך מבקש עמם האישית היכרותו בסיס ועל הנתבע

 19 ו"ט נספח) קהל קבלת באולם הולם בלתי באופן התנהל התובע כי נטען עוד. לקוחותיו

 20 (. התובע לתצהיר

 21 : כדלקמן עולה שמהן, הצדדים יןב תכתובות מספר הוגשו הדין בית לתיק

 22 וספורט תרבות, דת חטיבת מנהלת, שוהם-אבני שולי ד"עו השיבה 10.1.2,11 ביום .א

 23 בין כתבה בתשובתה(. הדין בית לתיק צורפה שלא) התובע לפניית התאגידים ברשות

 24, להק קבלת – המקובלות בדרכים להיעשות צריכה פניה כל כי נבקש נוספת פעם: "היתר

 25 לפנות העמותה מטעם גורמים של ניסיונות. בפקס/בדואר, התאגידים תרשו מוקד

 26 לתצהיר 1 נספח." )לעיכובים לגרום אף ויכולים, לטיפול מועילות אינן, עוקפות בדרכים

 27 (.שרייבר' גב

 28 

 29 מנסה שרייבר ד"עו שיטתי באופן" כי היתר בין גלובוס למר התובע כתב 1.1.2,11 ביום .ב

 30 קיבלו שלי לקוחות, למשל כך. הטוב בשמי לפגוע גם סתמהס ולא ובפרנסתי בי לפגוע

 31 ד"עו כי לי ידוע כן כמו ...הרשם בפני לייצגם אותי שלקחו בגלל ייפגעו לפיהם מסרים

 32 במידת "...עיניים שבע"ב בו מטפל שאני תיק כל לבדוק הרשם עובדי את הנחתה שרייבר
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 1 שרייבר ד"עו של לותההתנה לאופן נוספות רבות דוגמאות בפניך להציג אוכל הצורך

 2 ו"ט נספח" )חשבון עמי לסגור ומרצונה ענייניים לא ממניעים מונעת היא כי שמראות

 3 (.התובע לתצהיר

 4 

 5 ועל, הצער למרבה... בסיס חסרות הטענות" כי לתובע גלובוס מר השיב 22.1.2,11 ביום .ג

 6 לא רעא... התאגידים רשות לעובדי ישירות לפנות לא בעבר פעמים מספר שהתבקשת אף

 7 ויעזרו בירורים עבורך שיערכו בבקשה התאגידים רשות מתוך לעובדים שפנית אחת

 8" הולמת בלתי התנהגות"מ לחדול התובע נדרש בהמשך ...."לקוחותיך ענייני בקידום

 9 (.שרייבר' גב לתצהיר 5 נספח)

 10 

 11 בית לתיק צורפה שלא) 21.1.2,11 מיום התובע לפניית גלובוס מר השיב 21.0.2,11 ביום .ד

 12 בו והאמור מכתבך סגנון כי אציין ראשית: "הבאים הדברים את, היתר בין, וכתב( הדין

 13 על, מקצועי גורם של פניות לא בוודאי, ציבור לעובדי מקובלות פנייה דרכי הולמים אינם

 14, שרייבר ד"עו כלפי האישיות טענותיך. לרשות שירותים בעבר שנתן גורם וכמה כמה אחת

 15 ללשכה הועברו הדברים ולפיכך, הרע לשון משום בהן יש, טיןלחלו בסיס חסרות טענות

 16 האמור כי יצוין. בעניין הטיפול המשך את שוקלים ואנו המשפטים משרד של המשפטית

 17 מידע על מבוסס, הולמות בלתי בדרכים לרשות לפניותיך באשר 22.1.11 מיום במכתבי

 18 (.   ברשריי' גב לתצהיר 0 נספח" )...שונים עובדים ידי על שנתקבל

    19 

 20 מראש הפגיש לתאם בלי הרשות עובדי של לחדרים נכנס כי התובע אישר בחקירתו כי נציין

 21 (.31-33' ש לפרוטוקול 21' עמ)

 22 התביעה את לדחות יש כיהיא  מסקנתנו שהוגשו ובראיות הצדדים בטענות שעיינו לאחר

 23, 2,12 בשנת ימההסתי הצדדים בין התקשרות, ראשית .הרע לשון איסור חוק מכוח לפיצוי

 24 מול חשבון כרואה פעל אלא עובד היה לא כבר שבה לתקופה מתייחסות התובע טענות ואילו

 25 הדין בית סמכות בשאלת ספק מעורר הדבר. ההתקשרות סיום לאחר שנים מספר ,הרשות

 26 רשות עובדי שקיבלו ההנחיה בדבר התובע טענות, שנית. לדון באותה עילה לעבודה

 27 ראיות הביא לא והתובע הוכחו לא" מיוחד" באופן לקוחותיו ייניבענ לפעול התאגידים

 28 נכנס התובע שלפיה אמת מזמן בתכתובות שהועלתה הנתבע טענת, שלישית. להן בתמיכה

 29 מהתכתובות, רביעית. התובע בעדות אושרה מראש פגישה לקבוע מבלי הרשות עובדי לחדרי

 30. הנתבע עובדי וכלל שרייבר' גב כלפי "מלים חוסך" אינו עצמו התובע כי עולה לתיק שהוגשו

 31 מיום גלובוס מר של מתגובתו אךבית הדין  לתיק הוגשה לא 21.1.2,11 מיום התובע פניית

 32 . צרף אותהמל התובע נמנע בכדי לאש רושם נוצר 21.0.2,11

 33 .   הרע לשון איסור חוק מכוח לפיצוי התביעה את דוחים אנו אלה כל בשל
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 1 השבה על להורות מקום יש האם .21

 2. מדינה לעובד המשולם מהשכר שיעור לאין גבוה היה לתובע ששולם השכר המדינה תטענל

 3 מסכום ולהשיב לקזז ויש, כקבלן שירותיו בגין ₪ 2,122,154 של סך לתובע שולמה לגרסתה

 4 בהתאם 42 דרגה כלכלנים בחוזה מדינה כעובד נקלט היה לו מקבל שהיה הסכום את זה

 5 . כהן' גב של צהירהלת שצורפה לסימולציה

 6 : ר שם נפסקעמי ענת בעניין פליטמן הנשיא' כב דעת על נסמכת המדינה

 7 כי, המעסיק טענת - עילתה. חוזית תביעה היא המעסיק של השבה תביעת
 8 עובד יחסי ביניהם שאין הצדדים סברו עת החוזה פי על שילם אשר

 9 .מגןה העבודה משפט פי על העובד זכאויות מלוא את מכסה, ומעסיק

 10 את הוא שהרי, ביטולו המצדיקה החוזה של הפרה אין - העובד מצד
 11 על התחייבותו מילא הוא .ביצע - מוסכמת תמורה קיבל שבגינה עבודתו

 12 מדובר אם ובין קבלן - מזמין בחוזה מדובר אם בין הצדדים שבין החוזה פי
 13 . עבודה בחוזה

 14 התמורה ממלוא פחות יקבל העובד שבו מצב להיות יכול לא לפיכך
 15 המגן העבודה משפט זכאויות חישוב אם אפילו, ששולמה המוסכמת

 16 . מופחת שכר בסיס על להיעשות צריך

 17 המעסיק לחבות להוסיף רק יכול תכליתו פי על המגן העבודה משפט.... 
 18  .העובד מזכות לגרוע ולא

 19 עת ידו על לו שולם מאשר פחות לא לעובד לשלם המעסיק התחייבות...
 20 גם בעינה נשארת - ומעסיק עובד יחסי ביניהם אין כי ,הצדדים סברו
 21 התחשיב. ומעסיק עובד יחסי ביניהם קיימים כי, לצדדים שהוברר לאחר

 22 לעובד נחשב היה שירות נותן אותו אילו קורה היה מה ההיפותטי
 23 החוזה את מבטל הוא שאין משום, זה לעניין משנה אינו, מלכתחילה

 24 . הצדדים שבין הקיים

 25 (שלנו ההדגשות)

 26 

 27 את לחשב שיש נקבע אם גם, השבה על להורות מקום אין כי היא הנשיא' כב כוונת, להבנתנו

 28 . מופחת שכר בסיס לפי התובע העובד זכויות

 29 – להלן 22.12.2,11, )מ"בע לביטוח סוכנות מרקם - רופא רפי ,1/,11 ע"ע בעניין הדין בפסק

 30 הוא הכלל כי נאמר – צרפתי ושחר עמיר ענת של בעניינם לפסיקה הקודם –( רופא רפי עניין

 31 סמך על ממנו שנשללו הכספיות הזכויות לכל זכאי יהא" עצמאי"כ שגוי באופן שסווג שעובד

 32 התמורה בין מהפער כתוצאה כלשהו סכום להשיב עליו שיהא מבלי החלופי השכר

 33 :כי נקבע. עבורו שנקבע כפי החלופי השכר לבין" קבלנית"ה

 34 בדבר הדין בית ישתכנע בהם, חריגים במקרים רק יתאפשר זה לכלל סייג
 35 על, כאמור ישתכנע הדין שבית ככל רק. המועסק של קיצוני לב תום חוסר
 36 שיפוטית לקביעה הלב תום חוסר יביא, בפסיקה שנקבעו העזר מבחני סמך

 37 השכר על ועולים, עבודתו תקופת משך לידיו העובד שקיבל הסכומים כי



 
 יפו -יב בית דין אזורי לעבודה בתל אב

 23212-31-31 סע"ש 

  

 33מתוך  31

 1 תוך לו שולמו -" עובד"כ מלכתחילה מוגדר היה לו מקבל שהיה החלופי
 2. בחלקם או במלואם, להשיבם עליו ולכן מצידו הלב תום חובת הפרת
 3 מצד הלב תום חובת הפרת הינו הקיזוז לביצוע המשפטי המקור, היינו

 4 ניתן תוצאה לאותה..  כזו הפרה תוכח בהם החריגים במקרים, המועסק
 5 (במקור ההדגשות. )לעיל כמפורט, עושר עשיית חוק של בסיסו על גם להגיע

 6 

 7 : כי רופא רפי נפסק בענייןל ביחס שהם-אנגלברג השופטת' כב כתבה עמיר ענת בעניין

 8 של ליבו תום את הבוחנת שכזו גורפת קביעה עם להסכים יכולה איני
 9 מסגרת קבעו הצדדים שני שבהם מקרים קיימים, לעמדתי. בלבד המועסק
 10 האם. לב תום בחוסר פעל לא מהם ישא אך מזמין קבלן יחסי של העסקה
 11 להטיל מקום יש, לב תום בחוסר פעל לא המעסיק גם כאשר, שכזה במקרה

 12 השכר של מהעלות הן, הצדדים בין מההסכמה הן החורגות עלויות עליו
 13(? סוציאליות זכויות בצירוף) מלכתחילה העובד זכאי היה שלו החלופי
 14 .שלילית היא לכך התשובה לטעמי

 15 (קורבמ ההדגשה)
 16 

 17. השבה על להורות מקום שאין מצאנו העניין נסיבות ולפי דלעיל לפסיקה דעתנו שנתנו לאחר

 18 את שקיבל העובד של לכיסו להיכנס מקום אין ממילאפליטמן  הנשיא' כב של דעתו פי על

 19 . בוצעה – שירותיו נשכרו לשמה שהעבודה מחלוקת כשאין, הצדדים הסכימו שעליה התמורה

 20 תום בחוסר נהג לא התובע שלדעתנו משום השבה על להורות מקום אין רופא רפי עניין לפי

 21 אותנו שכנעה לא והמדינה, במדינה הנעוצים מטעמים כקבלן הועסק התובע. קיצוני לב

 22 . שהגישההשכר  בסימולציות האמור כפי נמוך היה מדינה כעובד ששכרו

 23 שבמקרה מצאנואכן  רעמי ענת בעניין שהם-אנגלברג השופטת' כב של דעתהבהתייחס ל

 24עמדות שני הצדדים עם זאת . המדינה ולא התובע לא - לב תום בחוסר נהג לא איש שלפנינו

 25 החורגות בעלויות המדינה את לחייב מצאנו לאממילא . לא נטולות קושי, כל אחת בדרכה

 26 .   שהוסכם ממה

 27 הצליח אף והתובע, בחסר חושבו המדינה שהגישה שהסימולציות התרשמנו כי שוב נציין

 28 מהסימולציה גבוה שהיה, לנו שהוצג העובדת של השכר לתלוש ביחס שאלה סימני לעורר

 29 . הגבוהה

 30 )מה גם שלא הוגשה תביעה שכנגד(.  השבה על להורות מקום אין כי ברי האלה הטעמים מכל

 31 

 32 דורני' גב של בעניינה הדין פסק .22

 33 שימשה אשר דין עורכת, דורני' גב של בעניינה הדין מפסק שונה דיננו שפסק לכך ערים אנו

 34 ואף היא הוגדרה כ"עצמאית".  התאגידים ברשות ההקדשות מחלקת מנהלת שנים 1 משך
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 1; חשבון רואה הוא התובעש נזכיר למשל כך. המקרים שני בין הבדלים קיימים דעתנו לעניות

 2 דורני 'גב של בעניינה; שונים בתפקידים מדובר; תמורה אותה הייתה לא קבלנית התמורה

 3 ההתקשרות סיום נסיבות; מחלוקתב ההי לא –בין בתואר ובין בפועל  –תפקידה הניהולי 

 4 דורני' גב של זכותה על חלקה לא המדינה; וככל הנראה גם נסיבות תחילת ההתקשרות שונות

 5 .   ועוד, פיטורים לפיצויי

 6 . וקביעותיו מותב כל, ונסיבותיו מקרה כל

 7 לסיכום .23

 8 כל על נדחית הכספית התביעה אך ומעסיק עובד יחסי התקיימו הצדדים ןבי כי קובעים אנו

 9 .רכיביה

 10, העניין נסיבות בכלל ובהתחשב עבודה יחסי התקיימו אכן הצדדים בין כי שמצאנו מאחר

 11 .בהוצאותיו יישא צד כל. להוצאות צו לעשות שלא החלטנו

 12 

 13 יום ,3 תוך בירושלים לעבודה הארצי הדין לבית הדין פסק על ערעור זכות לצדדים .24

 14 .  מקבלתו 

 15 

 16 .ויישלח אליהם , בהעדר הצדדים(2135אוגוסט  21), כ"ח אב תשע"זניתן היום, 

 17 

  18 

 19 

 
 

 

 

 
 

 

 יחיאל נרקיס  עידית איצקוביץ  לבנה ניר
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 )מעסיקים( נציג ציבור שופטת )עובדים( ציבור תנציג

 1 

 2 


