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 ליבנה -הנשיאה ורדה וירט 
 

לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה תל אביב )סגנית הנשיאה  .1

(, שבו התקבלה פסק הדין; להלן:  40496-07-17כץ; סע"ש  -השופטת אריאלה גילצר

(, בעוד התביעה נגד אופוסבלבד )להלן:  1בחלקה תביעת המערערת נגד המשיבה 

פסק הדין נקבע כי המערערת ( נדחתה במלואה. בהאופה מבגדד)להלן:  2המשיבה 

לא פוטרה מעבודתה באופוס, ולפיכך אין מדובר בהפרת הוראות חוק עבודת נשים, 

-( וחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"חחוק עבודת נשים)להלן:  1954-תשי"ד

(. עם זאת חויבה אופוס בפיצוי עקב הפרת חוק שוויון הזדמנויות)להלן:  1988

 רערת. הכול כמפורט בהמשך. זכויות שונות של המע
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המערערת הועסקה אצל אופוס, הפועלת כחברת כוח אדם, במשך כשנה, החל מיום  .2

. יוער כי בתצהירה טענה המערערת שעבדה באופוס 28.2.2017ועד  ליום  29.2.2016

. במהלך תקופת העסקתה הוצבה המערערת במקומות עבודה 27.2.2017עד ליום 

 לקוחותיה של אופוס.  שונים,

ועד לסיום העסקתה, הוצבה המערערת בעבודה כפועלת באופה  11/2016מחודש  .3

מבגדד, מפעל מאפים הממוקם במועצה המקומית אזור. אופוס היא ששילמה 

 ש"ח לשעה.  27למערערת את שכרה, שעמד על 

, עת הייתה המערערת בהריון, הופסקה עבודתה אצל האופה מבגדד. 28.2.2017ביום   .4

הצדדים חלוקים בנוגע לשאלה מדוע הופסקה הצבתה של המערערת בחצרי האופה 

מבגדד, ובהמשך אצל אופוס. המערערת טוענת כי עבודתה הופסקה מחמת הריונה, 

עת להריונה של המערערת בעוד האופה מבגדד טוענת מצידה כי כלל לא הייתה מוד

באותה עת. עדי האופה מבגדד העלו הצדקות שונות להפסקת עבודתה של  

המערערת, החל בהיעדרויות מהעבודה, וכלה בהעדר צורך בעובדים, כמפורט 

 בהמשך דברינו. 

לאחר המקרה פנתה המערערת לאופוס, וזאת על מנת שתשיב אותה לעבודה באופה   .5

אותה אצל מזמין אחר. המערערת טוענת כי אופוס   מבגדד, ולחלופין כדי שתשבץ

סירבה למצוא לה מקום עבודה חדש, וזאת בשל הריונה. אופוס דוחה גרסה זו, 

וטוענת שהמערערת היא זו שסירבה להצעות העבודה החלופיות שהונחו בפניה, 

 ונטשה את עבודתה. 

-ו 7.2.2017בעקבות פניית המערערת לעמותת "קו לעובד", נשלחו לאופוס בימים  .6

שתי פניות מטעם קו לעובד בשמה של המערערת. בגוף הפניות נמסר כי  22.3.2017

המערערת בהריון, ועל כן אופוס מתבקשת להשיב לאלתר את המערערת לעבודתה. 

אופוס ענתה לפנייה הראשונה בלבד, אולם לא לגופם של דברים אלא רק בבקשה 

ר עתה כי ייפוי כוח כפי שנדרש לא להעברת ייפוי כוח מאת המערערת. יצוין כב

 הועבר, ובין אופוס ל"קו לעובד" לא התקיים כל שיח נוסף.

, הגישה המערערת את 18.7.2017. ביום 9.7.2017המערערת ילדה במזל טוב ביום  .7

תביעתה לבית הדין האזורי תל אביב, במסגרתה טענה כי הצבתה באופה מבגדד 

בגדד ובהסכמת אופוס. לעניין אחריות  הופסקה מחמת הריונה, ביוזמת האופה מ
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  28-ו 25האופה מבגדד כלפיה, טענה המערערת כי אחריות זו חלה מכוח סעיפים 

החוק להגברת )להלן:  2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב

–(. עוד הוסיפה המערערת כי בהתאם להוראות חוק עבודת נשים, תשי"דהאכיפה

(, יש לראות בפיטוריה בטלים, ולכן לאחר תשעה  נשים חוק עבודת)להלן:  1954

חודשי העסקה החלו להתקיים יחסי עובד ומעסיק בינה ובין האופה מבגדד, בין לבד 

ובין ביחד עם אופוס. מעבר לכך טענה המערערת כי על העסקתה חל צו ההרחבה 

חוק  ל 13(, וזאת מכוח סעיף צו ההרחבה בענף האפיה( )להלן: 1971בענף האפיה )

חוק העסקת עובדים )להלן:  1996-ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-העסקת עובדים על

 (.ידי קבלני כוח אדם-על

עוד טענה המערערת כי היא זכאית לתשלום זכויות מהמשיבות ביחד ולחוד, לפי   .8

העילות הבאות: קבלת שכר בתקופה המוגנת מפיטורים, תמורת הודעה מוקדמת; 

מוניים עקב הפרה של חוק עבודת נשים וחוק שוויון  פיצוי בגין נזקים בלתי מ

(; פיצויי  חוק שוויון הזדמנויות בעבודה)להלן:  1988-ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח

פיטורים והלנת פיצויי פיטורים; פיצוי בגין פיטורים שלא כדין בהעדר שימוע ותוך  

יון חופשה, הפרת חובת תום הלב, ופיצוי בגין עוגמת נפש; תשלום דמי הבראה, פד

פיצויים בגין אי הפרשה לקרן פנסיה  ;דמי חגים, שי לחג, שכר וגמול שעות נוספות

ובגין אי הודעה על תנאי עבודה והשבת ניכוי ביתר לביטוח בריאות. בגין כל האמור 

 ש"ח.  138,412תבעה המערערת מהמשיבות פיצוי בסך של 

הלן: למערערת שולמו  אופוס הגישה כתב הגנה במסגרתו העלתה את הטענות של .9

מלוא הזכויות עבור התקופה שעבדה אצלה; המערערת קיבלה הסבר בשפתה על 

תנאי העבודה; המערערת כלל לא פוטרה, אלא סירבה להגיע לעבודה החלופית  

שהוצעה לה ולכן אינה זכאית לזכויות הנגזרות מכך; אופוס לא ידעה ולא יכולה  

חר שאין קשר בין סיום העסקתה של הייתה לדעת על הריונה של המערערת; מא

לבין היותה בהריון באותה עת, הרי שאופוס לא   -שנעשה ביוזמתה  -המערערת 

הפרה את חוק עבודת נשים או את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה; לא חל על 

העסקתה של המערערת כל הסכם קיבוצי או צו הרחבה אחר למעט ההסכם 

חברות לאספקת שירותי משאבי אנוש בישראל הקיבוצי הכללי שנחתם בין ארגון 

והאיגוד הארצי של חברות למשאבי אנוש שליד איגוד לשכות המסחר, לבין 
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הסתדרות העובדים הכללית החדשה והסתדרות העובדים הלאומית שהורחב בצו 

 (.ההסכם הקיבוצי הכללי בענף כוח האדם)להלן:  (7003/2004הרחבה )

נה זכאית להפרשות לקופת הפיצויים, לדמי עוד טענה אופוס כי המערערת אי .10

הבראה, פדיון ימי חופשה, דמי חגים, שי לחג, תשלום בעד עבודה בשעות נוספות או  

לביטוח בריאות. לבסוף, העלתה אופוס טענת קיזוז, לפיה אם יחליט בית הדין כי  

המערערת זכאית לרכיב כלשהו מהרכיבים להם טענה, יש לקזז מכך את העדר דמי  

דעה המוקדמת המגיעים לה משום שהמערערת היא שנטשה את העבודה ללא  ההו

 התראה.

האופה מבגדד הגישה כתב הגנה קצר בו שללה את מרבית טענותיה של המערערת.  .11

ידה ולכן המערערת -בתמצית טענה האופה מבגדד כי המערערת לא הועסקה על

ד אינה כפופה אינה זכאית לקבל ממנה כל תשלום בגין זכויותיה; האופה מבגד

להוראות צו ההרחבה בענף האפייה משהוא אינו חל על מפעלה; המערערת לא  

פוטרה מעבודתה אלא עזבה אותה ללא הודעה מראש; האופה מבגדד לא הייתה 

 מודעת להריונה של המערערת עת הורתה לה לעזוב את העבודה ולפנות לאופוס.

 

 פסק דינו של בית הדין האזורי

ויות מטעם הצדדים ובחן את הראיות, החליט בית הדין  לאחר ששמע את העד .12

האזורי לדחות את עיקר התביעה ולקבל את מקצתה, רק ביחס לאופוס. בית הדין  

האזורי קבע כי לא עלה בידה של המערערת להוכיח שעבודתה אצל האופה מבגדד 

הופסקה בשל הריונה, או שהממונים עליה באופה מבגדד היו מודעים לכך שהיא 

יון. המערערת סמכה ידיה על שיחה מוקלטת שהתנהלה בינה ובין דוברת שאינה בהר

(, ביום הפסקת השיחה המוקלטתידועה, המועסקת לטענתה באופה מבגדד )להלן: 

עבודתה. המערערת טענה כי מהשיחה המוקלטת עולה שהודיעה על דבר הריונה 

לטה מאחר למשיבות, אולם בית הדין האזורי מצא שלא לקבל את תוכן ההק

שהוגשה בניגוד לדין ולכללים בדבר הגשת שיחות מוקלטות ותמליל כראיה, וללא  

תצהיר של עורך התמליל. עוד הוסיף בית הדין האזורי, כי תוכן ההקלטה כלל לא  

משקף את טענת המערערת, שכן אין בו כל אזכור לעובדת היותה בהריון. עוד נזקפה 

ת רבות וסותרות לגבי השלב בהריון בו לחובת המערערת העובדה שהעלתה גרסאו
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"התובעת נמצאה בעת הפסקת עבודתה, ולעניין זה התרשם בית הדין האזורי כי 

ניסתה להעצים את עובדת היותה בהריון שכן ככל שהיא הייתה   ו.ו.ל(  -)המערערת  

מצויה בשלבים מתקדמים של ההיריון טענתה מתחזקת. לו טענתה הייתה נכונה, 

 לפסק הדין(. 16)פסקה  יתה הדרך הנכונה להוכיח תביעתה"אמירת האמת הי

בית הדין האזורי העדיף את גרסתה של האופה מבגדד והתרשם בעיקר מעדותה של  .13

(, שנתפסה בעיניו ככנה, בין היתר בשל אביבהאו גב' דני גב' אביבה דני )להלן: 

ל גישה "עדותה של אביבה דני מעידה עהדברים הבוטים שנאמרו בה. וכך נכתב: 

מפלה כלפי נשים בהיריון שהייתה קיימת בימים עברו ולצערנו עדיין קיימת אך 

אין די בגישה של מעסיק או מי מטעמו כדי להכריע כי במקרה דנא כי התובעת 

לא ידעה כלל על ההיריון ו.ו.ל(    -)האופה מבגדד    2פוטרה בשל הריונה שכן הנתבעת  

 לפסק הדין(.  13)פסקה    ובעת אצלה"של התובעת בעת שסיימה את עבודתה של הת

לבסוף, בית הדין האזורי לא השתכנע כי האופה מבגדד ידעה על הריונה של 

הפסיקה את  2"הנתבעת המערערת והפסיקה את עבודתה בשלו, אלא סבר כי: 

עבודת התובעת כיוון שלא הייתה מרוצה מעבודתה ולא היה לה עוד צורך בעבודתה. 

ובתצהירה  1מקומות אצל הנתבעת  2-ת כי עבדה בבכתב התביעה טענה התובע

מקומות עבודה שונים, שבחלקן רק במשך חודש אחד, דבר  4-טענה שעבדה ב

 לפסק הדין(. 20)פסקה האומר דרשני לעניין שביעות הרצון מעבודת התובעת" 

באופן דומה קבע בית הדין האזורי, כי המערערת לא הצליחה להוכיח שפוטרה על  .14

וכי פיטורים אלו היו קשורים בהריונה. המערערת ניסתה לבסס את ידי אופוס, 

, לגביה נטען בהמשך על ידי מר 1גרסתה על שיחה שניהלה עם פקידה במשיבה 

( כי הייתה אשת הקשר של האופה מר מלמדמנכ"ל אופוס, מר ישראל מלמד )להלן:  

מבגדד עם אופוס. לטענתה של המערערת אותה פקידה אמרה לה שהיא לא יכולה 

לשבץ אותה לעבודה בגלל שהיא בהריון. בית הדין האזורי קבע שהמערערת לא 

הוכיחה את קיום השיחה, והוסיף כי ממילא המערערת לא טענה כי מאן דהוא 

 יא פוטרה על ידי גב' דני. באופוס פיטר אותה, אלא רק שה

לעניין סיום העסקתה של המערערת באופוס, העדיף בית הדין האזורי את גרסתה  .15

"מסקנתנו שהתובעת ככל הנראה מצאה עבודה אחרת וזו של אופוס וקבע כי: 

 28)פסקה  הסיבה שנעלמה ולא קיבלה את הצעת הנתבעת לעבוד בבית אבות"
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דין האזורי במסקנתו זו על כך שבעת קבלתה לפסק הדין(. בין היתר הסתמך בית ה

לבית החולים בשעת הלידה, הודיעה המערערת בטופס "הודעת לידת חי" שהיא  

 עובדת במפעל, ומכאן הסיק שמצאה עבודה אחרת.

ביחס למכתבים שנשלחו לאופוס מטעם "קו לעובד", התרשם בית הדין האזורי כי   .16

ייתה מודעת לכך שהמערערת בהריון, אופוס ה 7.3.2017אלו אכן מוכיחים כי מיום 

אך העניק משקל לכך שהמערערת לא שלחה ייפוי כוח במענה לבקשת אופוס. בנוסף 

העיר בית הדין האזורי כי העובדה שהמכתבים לא נשלחו גם לאופה מבגדד, מעידה 

 על כך שהמערערת לא ראתה בה אחראית לסיום העסקתה. 

עסקתה של המערערת כפי שנקבעו על ידי  על יסוד כל אלה נקבע שבנסיבות סיום ה .17

בית הדין האזורי על יסוד חומר הראיות, לא נדרשו מי מהמשיבות לפנות לממונה 

על חוק עבודת נשים בטרם סיום העסקתה של המערערת, ולפיכך נדחו רכיבי 

התביעה בגין הפרת חוק עבודת נשים ובגין אפליה מחמת הריון בהתאם לחוק שוויון 

וסף על כך, נדחו רכיבי התביעה בגין פיצוי בעבור עוגמת נפש ואי עריכת הזדמנויות. נ

שימוע כדין, מאחר שבנסיבות המתוארות לא קמה חובת שימוע ביחס למי 

 מהמשיבות.

בית הדין האזורי הוסיף וקבע כי ההתקשרות החוזית שבין אופוס ובין האופה   .18

עסיקה של המערערת, מבגדד הייתה אותנטית, ולכן אין לראות באופה מבגדד כמ

ספק  –"דרכן של התקשרויות בין מזמין שירות לבד או במשותף. זאת, משום ש

קבלן כוח אדם( שהמשכורות משולמות על ידי חברת כוח אדם אך  –)משתמש 

הפיקוח נעשה ע"י מזמין השירות )המשתמש( אולם אין בכך כדי לקבוע כי תמיד 

 –קה אותנטית של קבלן כוח אדם המזמין שירות הוא גם המעסיק. מדובר בהעס

 לפסק הדין(.    37)פסקה  משתמש"

עוד קבע בית הדין האזורי כי בנסיבות סיום העסקתה של המערערת, אין תחולה  .19

לחוק עבודת נשים. כך, נשללה תחולת החוק גם על האופה מבגדד, שכן המערערת 

דרישה עבדה אצלה במשך ארבעה חודשים בלבד, כלומר במשך תקופה קצרה מה

לחוק עבודת נשים דורש   9( לחוק. אשר לאופוס, אמנם סעיף  1()1)ב9הקבועה בסעיף  

קבלת היתר לפיטורי אישה בהריון, גם אם המעסיק לא ידע בעת הפיטורים כי היא 

הרה. אולם מאחר שבית הדין האזורי התרשם כי לא ניתן לקבוע שהמערערת 
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אינן חלות, ולכן גם בהקשר זה אין לחוק עובדת נשים    9פוטרה, הוראותיו של סעיף  

 חשיבות לשאלה אם ידעה אופוס על ההיריון או לא.

גם הטענות המבוססות על החוק להגברת האכיפה נדחו מהטעם שאופוס לא סיפקה  .20

שירותי כוח אדם באחד מהתחומים המנויים בחוק. בנסיבות אלה, נקבע כי גם על 

 ת האכיפה. האופה מבגדד לא חלה אחריות מכוח החוק להגבר

אשר לתחולת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, בית הדין האזורי נתן דעתו לכך כי  .21

( מעביר את נטל הראיה אל שכם המעסיק להוכיח שלא פעל בניגוד 2)א()9"סעיף

. בכדי שיעבור נטל הראיה אל המעביד על העובד להראות שלא 2להוראות סעיף 

לפסק הדין(, אולם הוסיף   58)פסקה  "היה במעשיו או בהתנהגותו סיבה לפיטוריו

"התובעת לא הוכיחה ולא הביאה ולו ראשית ראיה כי פוטרה עקב הריונה" כי: 

לפסק הדין(. אשר על כן מסקנתו של בית הדין האזורי הייתה כי אין   59)פסקה 

 מקום לתחולת חוק שוויון הזדמנויות על נסיבות סיום העסקתה של המערערת. 

הוסיף וקבע כי אין להחיל על המערערת את תנאי ההעסקה של בית הדין האזורי  .22

העובדים המועסקים ישירות על ידי האופה מבגדד, בהתאם להוראות חוק העסקת 

עובדים על ידי קבלני כוח אדם, ובכלל זה את צו ההרחבה בענף האפיה. לעניין זה 

ח האדם, קבע בית הדין האזורי כי על אופוס חל ההסכם הקיבוצי הכללי בענף כו

)ג( לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, המהווה חריג 13ומשכך חל סעיף 

לכלל לפיו תנאי העסקתם של עובדי הקבלן יושוו לתנאי העבודה אצל מזמין  

השירות, ככל שאלו מבטיחים תנאים טובים יותר מאלו שמכוח ההסכם הקיבוצי. 

ד הראיות שהוגשו לעניין זה, כי  בשולי פסק הדין קבע בית הדין האזורי, על יסו 

 בניגוד לטענותיה, על האופה מבגדד חל צו ההרחבה בענף האפיה.

כאמור לעיל, בית הדין האזורי קבע שאופוס הייתה מעסיקתה הבלעדית של  .23

המערערת, והמערערת לא פוטרה על ידה. לפיכך גם נקבע שהמערערת אינה זכאית 

לפיצויי פיטורים והודעה מוקדמת. כן נדחתה הטענה לפיה ההודעה על תנאי  

 ההעסקה לא נמסרו למערערת בשפתה. 

האזורי קבע, על יסוד חומר הראיות, כי המערערת  ראוי גם לציין כי בית הדין .24

משרה. אחר כל אלה, קיבל בית הדין האזורי את גרסת המערערת   84%-הועסקה ב

 לפיה היא זכאית לתשלום בגין הזכויות הבאות:
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המערערת השלימה שנת עבודה מלאה ולכן זכאית  – דמי הבראה .א

כבר ש"ח, לאחר קיזוז הכספים ש 1,352לדמי הבראה בסך של 

 שולמו לה.  

 ש"ח. 1329בסך של  - פיצוי בגין אי הפרשה לפיצויים .ב

ידי -דוחות הנוכחות שהוגשו על – גמול בעד עבודה בשעות נוספות .ג

המשיבות היו לא מלאים, ואלו שכן הוגשו מעידים על כך 

שמערערת ביצעה עבודה בשעות נוספות, שלא משוקפת בתלושי  

 1958-הגנת השכר, תשי"ח  לחוק  24השכר שלה. בהתבסס על סעיף  

ובהתאם לפסיקת בית הדין הארצי, נקבע שהמערערת זכאית 

 ש"ח.  2,923לתשלום עבור עבודה בשעות נוספות בסך של 

למרות שלאחר שישה חודשי עבודה הייתה  – הפקדות לפנסיה .ד

המערערת זכאית להפרשות פנסיוניות, אלו לא בוצעו, ולפיכך 

 ש"ח.  1,329יב זה בסך של נמצא כי היא זכאית לפיצוי ברכ

בהתבסס על תלושי השכר שהוצגו, קבע בית  – פדיון ימי חופשה .ה

 1,825ימי חופשה, בסך של    8.45-הדין האזורי שהמערערת זכאית ל

 ש"ח. 

בית הדין האזורי התרשם כי מאחר שלא הוגשו דוחות    –  דמי חגים .ו

ח נוכחות מלאים על ידי אופוס, המערערת לא הייתה יכולה להוכי

רכיב זה. אשר על כן נקבע כי המערערת זכאית לתשלום דמי חגים 

 1,225בעבור תשעת החודשים האחרונים בהם עבדה, בסך של 

 ש"ח.  

בית הדין האזורי קבע כי אופוס ניכתה משכרה  - ביטוח בריאות .ז

של המערערת תשלום בעד ביטוח בריאות מדי חודש, אולם לא 

נמצא כי המערערת זכאית  הציגה ביטוח בריאות בתוקף. לפיכך

 ש"ח.  1,402להחזר הכספים שנוכו ממנה ברכיב זה, בסך 

בית הדין האזורי התרשם שהמערערת הייתה זכאית   - שי לחג .ח

במהלך תקופתה העסקתה לשי לחג. זאת, מאחר שחל עליה 

ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה בענף אספקת כוח אדם, ועובדת 



 

 
 בית הדין הארצי לעבודה

   19-10-316 ע"ע 
 
 

  

 31מתוך  - 9 -

 

ת, היות  שהשי אינו מכומת מתן השי למערערת לא הוכחה. עם זא

 בכסף, לא ניתן לפדות אותו ולפיכך נדחתה התביעה ברכיב זה. 

ידי אופוס נדחתה, משום שכשם שלא הוכח -לבסוף, טענת הקיזוז שהועלתה על .25

 שהמערערת פוטרה, כך לא הוכח שהמערערת התפטרה.

 

 טענות הצדדים בערעור

 לפנינו: המערערתאלו, בתמצית, טענות  .26

, 27.2.2017וטרה מעבודתה באופה מבגדד על ידי גב' דני ביום  המערערת פ .א

עת הודיעה לה שאין עבודה בשבילה במפעל והורתה לה לחזור למשרדי 

המעסיק, אופוס, על מנת שתשובץ מחדש. המערערת מדגישה במסגרת 

" היא פוטרה על ידי אביבה על אתר בקשר עם ההריוןכתב הערעור כי "

 הערעור(.לכתב  41)סעיף 

לעניין נסיבות סיום העסקתה באופוס טוענת המערערת כי לאחר הפסקת  .ב

עבודתה אצל האופה מבגדד, פנתה לאופוס, לאותה פקידה המוזכרת 

לעיל שטיפלה באופה מבגדד במשרדי אופוס, וסיפרה לה שהיא בהריון 

וזקוקה לעבודה. הפקידה הציעה לה לעבוד בבית אבות, המערערת 

ח לה כי ייצרו איתה קשר. יומיים לאחר מכן, משלא פנו  הסכימה, והובט

השיבה לה שהיא אליה, פנתה המערערת שוב לאותה פקידה, וזו "

לכתב   69" )פסקה בהריון והבטן שלה גדולה ולכן לא יכולה לעבוד

הערעור(. המערערת טוענת כי ההצעה שהוצגה לה מטעם אופוס לעבודה 

תייחסות לפרטים קונקרטיים. בבית אבות, הייתה הצעה כללית ללא ה

הפקידה של אופוס, איתה התנהלה השיחה לגבי ההצעה והמשך העבודה, 

לא זומנה להעיד למרות שהייתה עדה חיונית ועובדה זו יש לזקוף 

לחובתה של אופוס. זאת ועוד, העברת עובדת בהריון למעסיק אחר 

דורשת את הסכמתה המפורשת או המשתמעת, הסכמה שלא ניתנה 

ייננו. המערערת טוענת כי במתן האפשרות להעביר עובדת בהריון בין בענ

מזמינים תאוין מטרת חוק עבודת נשים, בעיקר בכל הקשור לאחריות 



 

 
 בית הדין הארצי לעבודה

   19-10-316 ע"ע 
 
 

  

 31מתוך  - 10 -

 

המזמין. המערערת מדגישה כי לא הוצגה על ידי אופוס כל ראיה לכך 

 שהוצעה לה חלופה קונקרטית לעבודה. 

, הייתה 8.3.2017ם תשובתה של אופוס לפניית "קו לעובד" בשמה מיו .ג

מתחמקת ומיתממת ונועדה להתיש אותה. המערערת מדגישה כי פנייה 

ידעו על הריונה,   -ובעיקר מר מלמד  -זו גם לא מותירה ספק כי באופוס 

 ולכן מאותו רגע היה עליהם להשיבה לעבודה באופן מידי.

המשיבות ביחד ולחוד לא פנו לקבלת היתר לפיטורים מהממונה על   .ד

עבודת נשים ברגע שנודע להן שהמערערת בהריון. המערערת מסיקה 

שהמשיבות ידעו על ההיריון מכך שהוא ניכר על הופעתה החיצונית, ומכך 

שמר מלמד העיד ששתי המשיבות ידעו שהמערערת בהריון ביום 

הפיטורים, ולכל המאוחר שבוע לאחר מכן באמצעות הפנייה מטעם "קו  

וענת המערערת, גם אם חוק עבודת נשים לא  לעובד". בנסיבות אלה, ט

חל על האופה מבגדד, סירובה להשיב את המערערת, כפי שעלה מעדותו 

-של מר מלמד, מקים יסוד גרימת פיטורים וקיומה של חזקה עובדתית

משפטית הקבועה בחוק, לאחריות המזמין לפיטורים, מכוח חוק החוזים 

ום לב. בנוסף, מחדלה של והחובה לנהוג בת 1973-)חלק כללי(, תשל"ג

אופוס מלהורות לאופה מבגדד להשיב את המערערת לעבודה, מקימה 

 את אחריותה לפיטוריה כמעסיקתה, וזאת מתוקף חוק עבודת נשים.

עוד טוענת המערערת בהקשר זה כי יש לראות באופה מבגדד כמעסיק  .ה

בנסיבות שבפנינו, בפועל ולכל הפחות במשותף עם אופוס, מאחר ש"

וס הייתה המעסיקה הפורמאלית ואילו האופה מבגדד היתה אופ

המעסיקה בפועל ובמשותף ואין זה מחויב המציאות כי אופוס איננה 

" )סעיף חדלת פירעון כדי להחיל המעמד של מעסיק על האופה מבגדד

 לכתב הערעור(.  40

יתר על כן טוענת המערערת כי ככל שיקבע בית הדין שמעמדה של האופה  

א כמזמינה, ניתן להחיל עליה את חוק עבודת נשים בדרך של מבגדד הו

אימוץ חובת האמון והנאמנות של המעסיק כלפי המערערת. לבסוף 
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טוענת המערערת בהקשר זה כי אם יכיר בית הדין במשיבות כמעסיקות  

 במשותף, ניתן יהיה להחיל את הוראות החוק על שתיהן.

אוסר על הפליה של עובדת  )א( לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה2סעיף  .ו

( לאותו חוק אוסר על הפליה של 1()1)א2בשל היותה בהריון וסעיף 

מעסיק בפועל בין עובדי קבלן כוח אדם המועסקים אצלו. תחולת החוק 

לא תלויה במשך תקופת ההעסקה אצל המזמין. בענייננו, טוענת  

המערערת, המשיבות לא הרימו את הנטל לסתור את טענת המערערת 

הפלייתה מחמת הריונה ומכאן שהפרו את הוראות חוק שוויון  ל

בו. נוסף על כך, סעיף  9הזדמנויות בעבודה, בהתאם לקבוע בסעיף 

( לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה מסמיך את בית הדין לפסוק 1)א()10

(, וזאת בנוסף לפיצוי לפי חוק עבודת  5א()2פיצויי בגין הפליה לפי סעיף 

 נשים.  

תקופת העסקתה של המערערת באמצעות  אופוס, לא הועלתה    במשך כל .ז

כל טענה כנגד איכות עבודתה, ולכן אין בסיס לקביעת בית הדין האזורי 

כי סולקה מעבודתה משום שהייתה עובדת בעייתית. נוסף על כך טוענת  

המערערת כי מטופס "הודעת לידת חי", לא ניתן ללמוד כי מצאה עבודה 

עובדת הדין האזורי שכן לגביה צוין כי היא "חדשה כפי שקבע בית 

 ", והאופה מבגדד היא כידוע מפעל.מפעל

המערערת מוסיפה וטוענת כי האופה מבגדד שימשה הלכה למעשה  .ח

כמעסיקה בפועל, כשלכל הפחות יש לראותה כמעסיקה במשותף עם 

אופוס. לחיזוק טענה זו מצביעה המערערת על כך שמר מלמד הודה 

דה של אופוס במסגרת יחסיה המסחריים עם מזמיני  בחקירתו שתפקי

השירות התמצה בשליחת העובדים למקומות העבודה, ותשלום שכר 

בהתאם לדיווח השעות. מעבר לכך, טען מר מלמד, לא נעשה כל פיקוח 

 מטעם אופוס במקום העבודה, אלא רק מטעם האופה מבגדד.

במצלמות העדים מטעמה של האופה מבגדד הודו כי מפעלם מרושת  .ט

ולפיכך חשיפת הצילומים של ימי העבודה האחרונים שלה במפעל, כולל 

במהלך השיחה בה קיבלה את ההוראה לשוב לאופוס, היו יכולים  
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להראות בקלות כי ההריון ניכר על המערערת חיצונית. לעניין זה טוענת  

המערערת כי מאחר שהאופה מבגדד בחרה שלא להציג צילומים אלו  

זקה כי הם יכולים להזיק לגרסתה ועל כן יש לזקוף לחובתה  לבית הדין, ח

 את כך שחדלה מהצגתם במהלך ההליך.

המערערת מוסיפה וטוענת בהקשר זה כי שגה בית הדין האזורי עת דחה 

את ההקלטה והתמלול של השיחה המוקלטת. המערערת טוענת כי עמדה 

העדות  בדרישות הדין עת הצהירה על נסיבות ביצוע ההקלטה בתצהיר

הראשית מטעמה, כשהדוברת השנייה ניתנת לזיהוי כעובדת האופה  

מבגדד, אף אם לא בשמה. יתר על כן, גם לעניין זה טוענת המשיבה כי 

את העובדה שהאופה מבגדד בחרה שלא להביא לעדות את העובדת 

יש לזקוף לחובתן של  -שדיברה עם המערערת בשיחה המוקלטת 

 המשיבות. 

הובאו מטעם המשיבות אינן אמינות, ומגלמות בתוכן  עדויות העדים ש .י

כשלים וסתירות. כך למשל מציינת המערערת כי מעדותה של גב' דני 

עולה כי הפסקת עבודתה של המערערת באתר העבודה נבעה מכך שלא 

גירסה זו על אף שאינה אמת מוכיחה כי התובעת צורך בעבודתה, אולם "

לא היו באשמתה של המערערת ידי אביבה וכי הפיטורים -פוטרה על

וכל הטענות על דרך הסתם לפיהן נפל פגם בעבודתה של העובדת אצל 

לכתב  53" )פסקה האופה מבגדד, הוכחו כטענות לצרכי משפט בלבד

הערעור(. בנוסף, מצביעה המערערת על כך שגב' דני טענה בעדותה כי לא  

בכך יש ידעה שהמערערת בהריון, וכי היא לא זוכרת את המערערת ו

לפגום בגרסתה הראשונה. גרסתה של גב' דני אף לא עולה בקנה אחד עם 

מר עדותו של מר אבי אמיני, מנהל הייצור במפעל האופה מבגדד )להלן: 

(, במסגרתה טען כי בתקופה הרלבנטית היה מחסור בעובדים אמיני

במפעל, ולא מחסור בעבודה כפי שטענה גב' דני. מעבר לכך, מצביעה 

הודה בעדותו כי לא הכיר כלל ולא היה על כך שמר אמיני " המערערת

שותף לנסיבות סיום העסקתה של המערערת ולכן לא יכול לדעת אם 

אמרה כן/לא שהיא בהריון במועד פיטוריה והוא אף מודה שאינו יכול 
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" להתעמת עם אביבה מבעלי החברה וקיבל את החלטתה בהכנעה

 לכתב הערעור(. 65)פסקה 

ב' דני בנוגע להעסקת נשים בהריון מעידים על נוהג רווח ועל  דבריה של ג .יא

הלך הרוח באופה מבגדד, שלא להעסיק נשים הרות. זאת, משום 

משפט המפתח הזה, המוכיח את הנוהג אצלם שלא להעסיק עובדות ש"

בהריון, נשמע ממעמקים, מתוך הלב ומתוך תפישת העולם והנסיון של 

לכתב הערעור(. המערערת   60פסקה  " )אביבה בעבודתה כמנהלת בחברה

סבורה כי הפרשנות שהעניק בית הדין האזורי לאמירות אלו אינה 

סבירה. בהקשר זה מצביעה המערערת על כך שגם עדותו של מר מלמד 

הייתה עדות מתחמקת ומתנשאת, עד כדי שניכר ממנה כי מדובר בעד 

 מקצועי המורגל בהליכים מסוג זה.

ביה"ד התעלם מכתבי הטענות של כי בעוד "המערערת מוסיפה וטוענת  .יב

המשיבות והגרסאות שהופיעו שם, אף שהם סתרו את הגרסאות 

נסמך כל לסיכומי המערערת(, ו" 26" )פסקה הכבושות שנאמרו בפניו

 25" )פסקה פה ועל דרך הסתם של עדי המשיבות-כולו על אמרות בעל

למערערת בית לסיכומי המערערת(, מחד גיסא, הרי שמאידך גיסא ביחס  

דחה את גרסתה של המערערת והעלה דרישות בלתי הדין האזורי "

סבירות כגון שהמערערת אמורה היתה להקליט את מעסיקיה כדי 

 לסיכומי המערערת(. 27" )פסקה להוכיח את גרסתה

בית הדין האזורי שגה בקביעתו שצו ההרחבה בענף האפיה, שנקבע שחל  .יג

ה של המערערת שם, מכוח הסייג על האופה מבגדד, לא חל על עבודת

)ג( לחוק העסקת קבלני כוח אדם. זאת, מאחר שאופוס 13הקבוע בסעיף 

לא הוכיחה שההסכם הקיבוצי חל עליה. בנסיבות אלה, טוענת  

)א( לחוק העסקת עובדים על ידי 13המערערת, חל הכלל הקבוע בסעיף 

ובדי קבלני כוח אדם, לפיו יש להשוות תנאים בין עובדי הקבלן לע

המעסיקה בפועל. בנוסף, צו ההרחבה בענף האפייה חל גם מכוח הוראות 

. נוכח אלה טוענת 1957-לחוק הסכמים קיבוציים, תש"יז 23סעיף 

המערערת כי אופוס והאופה מבגדד הפרו ביחד ולחוד את הוראות צו  
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ההרחבה בענף האפיה, ולא העניקו למערערת את הזכויות המוגדלות  

 מי הבראה ודמי חגים הקבועות בו.  לפדיון חופשה, ד

נסיבות המקרה מצדיקות פסיקת פיצויים גם בגין עוגמת נפש. המערערת  .יד

טוענת כי סולקה מעבודתה וכי המשיבות מנעו ממנה את זכות השימוע, 

זכות שבית הדין הארצי הגדיר כזכות יסוד בשיטתנו המשפטית. היא  

פניות מטעם "קו מדגישה כי הפרת הזכות חמורה במיוחד, לאור ה

 לעובד".

לבסוף טוענת המערערת כי בהליך שהתנהל בפני בית הדין האזורי נפלו   .טו

פגמים רבים, עד כדי שנשללה ממנה הזכות להליך הוגן. לעניין זה 

מצביעה המערערת על כך שלטענתה בית הדין האזורי לא נתן את מלוא  

אמיתית  תשומת הלב למסמכים שהונחו בפניו, ולא ניתנה לה אפשרות 

להוכיח שהעדים שהובאו מטעם המשיבות אינם דוברי אמת. זאת, בין 

היתר, נוכח משך הזמן שהוקצה לה על ידי בית הדין האזורי 

לחקירותיהם הנגדיות. המערערת טוענת לפיכך כי פגמים אלו הביאו את  

 בית הדין האזורי לקבוע קביעות משפטיות שגויות.

 ת הערעור:במסגר אופוסאלו, בתמצית, טענות  .27

עשתה מאמצים והציעה לתובעת מקומות עבודה נוספים אך אופוס " .א

לסיכומי אופוס(. לעניין זה מצביעה אופוס על כך   27" )סעיף  היא סירבה

מקומות עבודה, לא חסר לנו   4-אני שלחתי אותה לשמר מלמד העיד כי "

עבודה, אין לי בעיה להמשיך להעסיקה, אך היא מסרבת לעבוד, למה 

 " )שם(.צריך להיענש על כך. זה לא בשליטה שליאני 

אופוס טוענת כי מאחר שהוכיחה כי לא פיטרה את המערערת וכי הציעה  .ב

לה מקומות עבודה חלופיים, והמערערת היא זו שסירבה, אין תוקף 

לחוק עבודת נשים ולשאלה האם אופוס ידעה על הריונה של   9לסעיף 

ובעת היה להרים את הנטל על התהמערערת בהקשר זה. זאת, מאחר ש"

לחוק    9לסיכומי אופוס(, ומאחר שסעיף    20" )סעיף  ולהוכיח את תביעתה

עבודת נשים חל רק אם המעסיק מבקש לפטר את העובדת. עוד טוענת 
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כי נטל ההוכחה מונח על כתפי אופוס בהקשר זה כי בפסיקה הובהר "

א זו התובעת כאמור "המוציא מחברו עליו הראיה", וכי התובעת הי

לסיכומי אופוס(.  19" )סעיף הצריכה להוכיח כי פוטרה מחמת הריון

התובעת היא זו אשר לא טרחה לזמן עדים שיתמכו בגרסתה. אולם "

היות שכך, הביקורת כלפי הנתבעות על כך שהן עצמן לא זימנו עדים 

אינה רלוונטית, מה גם שעפ"י פסק הדין התובעת לא הציגה ראשית 

" )שם(. אופוס גם טוענת  ע לה להוכיח את התביעהראיה היכולה לסיי

כי משכשלה המערערת להרים את נטל הראיה, לא הייתה יכולה לזכות  

ברכיבים שנתבעו לפי חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה 

 ובדין נדחו אלו על ידי בית הדין האזורי.  

העסקת עובדים )ג( לחוק  13מאחר שאופוס היא קבלן כוח אדם, לפי סעיף   .ג

ידי קבלני כוח אדם, לא חל על העסקתה של המערערת כל הסכם -על

קיבוצי או צו הרחבה, פרט להסכם הקיבוצי הכללי. בפרט, לא חל עליה 

 צו ההרחבה בענף האפייה. 

מהות ההתקשרות בין המשיבות הייתה אספקת כוח אדם לאופה מבגדד  .ד

של המערערת, באמצעות אופוס. כלומר, אופוס הייתה המעסיקה 

ולאופה מבגדד לא הייתה כל סמכות לפטר את המערערת. לפיכך יש 

לדחות כל טענה לכך שניתן לראות במעשה הפיטורים שנעשה על ידי  

 האופה מבגדד, כמעשה פיטורים שנעשה על ידי אופוס.

במקרה דנן הודעת הערעור מהווה תעתיק של כל אופוס גם טוענת כי " .ה

אינספור פעמים בבית דין קמא, אשר שמע בסובלנות הטענות שנבחנו 

אין קץ את טענות המערערת, שמע את העדים של שלושת הצדדים 

לתיק, בחן את המחלוקות לעומק והכריע בהתאם לראיות שהוצגו 

לסיכומי אופוס(. מאחר שאלו הם פני הדברים, ועל יסוד   10" )סעיף  בפניו

ש לדחות את הערעור. זאת, גם עקרון סופיות הדיון, אופוס טוענת כי י

במקרה דנן הערעור הינו על עובדות וראיות מוצקות שעלו בכל מאחר ש"

אחד משלבי הדיון של בית דין קמא, כך שהדיון בערעור )ולא דחייתו על 

 לסיכומי אופוס(.  14" )סעיף  הסף( יגרור את המשיבה להוצאות מיותרות
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 בערעור: מבגדד האופהאלו, בתמצית, טענות  .28

נסוב רובו ככולו על קביעות עובדתיות של בית הדין הליך ערעור זה " .א

לסיכומי   1" )סעיף  קמא, אשר ערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב בהן

המערערת אינה האופה מבגדד(. לעניין זה טוענת האופה מבגדד כי "

מבהירה מדוע היא סבורה כי ממצאיו העובדתיים של בית הדין קמא 

ם היטב על הראיות בתיק מגיעים לכדי "מקרה חריג המבוססי

" בו יתערב בית דין זה בממצאים העובדתיים שנקבעו על ידי וקיצוני"

 לסיכומי האופה מבגדד(. 2בית הדין האזורי )סעיף 

המערערת מנסה להרחיב את חזית ההתדיינות במסגרת כתב הערעור,  .ב

ן האזורי. כך למשל, וטוענת טענות עובדתיות שלא נטענו בהליך בבית הדי

לראשונה, בערעור ובסיכומים טוענת המערערת כי פקידה של אופוס "

"פנתה לאופה מבגדד וסיפרה להם כי העובדת בהריון וביקשה מהם 

לסיכומי האופה   6" )סעיף להשיב את העובדת לעבודה והם סירבו"

בסיכומי המערערת, לראשונה, טוענת האחרונה מבגדד(. נוסף על כך, "

על הריונה  2אחת הדרכים להוכיח האם היה ידוע לנציגי המשיבה כי 

" 2של המערערת הייתה גילוי מצלמות המרושתות במפעל המשיבה 

על המערערת היה להוכיח את לסיכומי האופה מבגדד(. אלא ש"  7)סעיף  

לסתור טענה שלא הוכחה. כמו כן,  2הריונה, ולא על המשיבה 

צילומי מצלמות אבטחה בהליך  המערערת לא ביקשה לגלות ולהציג

בבית הדין קמא ויש לזקוף מחדלה זו לחובתה. מבלי לגרוע מהנטען, 

כי הצגת צילומי אבטחה אינה דרך הוכחת הריון  2תציין המשיבה 

עובדת אלא אישור רפואי מתאים שאותו לא הציגה המערערת וסיבותיה 

 לסיכומי האופה מבגדד(.    8-9" )סעיפים עמה

קביעה עובדתית כי ד טוענת גם כי בית הדין האזורי קבע "האופה מבגד .ג

הפסיקה  2לא ידעה על הריונה של המערערת, והמשיבה  2המשיבה 

את עבודת המערערת לא בשל הריונה אלא מאחר שלא הייתה זקוקה 
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לסיכומי האופה מבגדד(, וכי מדובר בקביעה  16" )סעיף לעבודתה

תערב בה. בית הדין האזורי עובדתית שערכאת הערעור אינה נוהגת לה

הסתמך על ראיות שונות ביניהן ההקלטה, עדותה של גב' דני ושאר 

עדויות האופה מבגדד, העובדה שהמכתבים של "קו לעובד" לא הופנו  

לאופה מבגדד, ועדותה של המערערת עצמה שהייתה בלתי עקבית באשר 

יומם לשלב בהריון בו נמצאה בעת סיום העבודה. אשר לטענות בדבר ק

הצגת צילומי אבטחה אינה של צילומי אבטחה טוענת האופה מבגדד כי "

דרך הוכחת הריון עובדת אלא אישור רפואי מתאים שאותו לא הציגה 

 לסיכומי האופה מבגדד(. 9" )סעיף המערערת וסיבותיה עמה

גם אופוס לא פיטרה את המערערת, אלא המערערת היא זו שהתפטרה  .ד

ם עבודה חלופי שהוצע לה. מכל מקום טוענת  לאחר שסירבה לעבוד במקו

למרות טענות המערערת כי היא לא עבדה בשום מקום עבודה אופוס כי "

, ב"הודעת לידת חי" שצורפה 1לאחר סיום עבודתה אצל המשיבה 

"משלח היד הנוכחי" כתוב מפורשות   25כנספח ו' לתצהיר התובעת בס'  

האופה מבגדד;  לסיכומי 23" )סעיף פועלת במפעל בית אבות""

 ההדגשות במקור(. 

( לחוק עבודת נשים, החוק לא חל על האופה מבגדד, 1()1)ב9לפי סעיף  .ה

שכן המערערת הועסקה אצלה במשך ארבעה חודשים בלבד, עובדה שאין 

עליה מחלוקת. יתר על כן, אין תוקף לטענת המערערת לפיה ניתן להחיל  

חובת האמון  את החוק על האופה מבגדד בדרך של אימוץ הפרת

והנאמנות של המעסיק כלפי המערער, שכן טענה זו מנוגדת להוראות  

 החוק.  

האופה מבגדד לא הפרה את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. זאת, מאחר  .ו

על פי ההלכה הפסוקה יש להוכיח קשר סיבתי בין סיום עבודת ש"

לסיכומי האופה מבגדד(, בעוד  32" )סעיף המערערת לבין הריונה

ענייננו בית הדין האזורי קבע כי המערערת לא הביאה אף לא ראשית שב

 ראיה, ממנה ניתן ללמוד על קשר סיבתי בין סיום עבודתה ובין הריונה.
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האופה מבגדד לא חייבת בתשלום זכויות סוציאליות המגיעות למערערת  .ז

בית הדין קמא קבע כי על בגין עבודתה אצל אופוס. זאת, מאחר ש"

סכם קיבוצי כללי שנחתם בין ארגון לאספקת שירותי חל ה 1המשיבה 

לסיכומי    39" )סעיף  אנוש בישראל, וכי לא הוכח אחרת על ידי המערערת

 2תקופת עבודת המערערת בחצרי המשיבה האופה מבגדד(, ומאחר ש"

אינה מקנה לה שום זכות סוציאלית בהתאם להוראות צו ההרחבה 

 (.לסיכומי האופה מבגדד 42" )סעיף הענפי

לאחר שהצדדים השלימו טיעוניהם במסגרת הערעור, ניתן פסק דינו של בית דין זה  .29

 סמי הפוטה -( בע"מ 1995התאמה השמה ומידע ) 47271-06-18ע"ע )ארצי( ב

במסגרתו נקבע בין היתר כי בנסיבות המתאימות,    (עניין התאמהלהלן:    -(  5.7.2020)

בד קבלן המוצב אצלו, בטרם קבלת תוטל על מזמין השירות חובה לערוך שימוע לעו

החלטה על סיום העסקתו בחצריו. זאת, אף אם מדובר בנסיבות בהן לא נקבע כי 

מזמין השירות הוא מעסיק במשותף עם הקבלן. בהקשר זה גם נפסק כי חובת 

השימוע וזכות הטיעון של העובדת נגזרת מכבודה של העובדת כאדם, ולפיכך לא  

ממתן זכות    -בכל מקרה ובאופן גורף    -זמין השירות פטור  יהיה זה מוצדק לומר כי מ

טיעון לעובדי הקבלן המוצבים בחצריו בטרם יקבל החלטה בעניינם. זאת, מאחר 

קביעה כי המשתמש רשאי להודיע לקבלן על סיום הצבתו של עובד הקבלן ש"

בחצריו ללא הנמקה וללא הסבר, כזכותו על פי הסכם ההתקשרות מהווה פגיעה 

דו של עובד הקבלן. מטבע הדברים, במהלך תקופת הצבתו במקום העבודה בכבו

עובד הקבלן מפתח תחושת שייכות ברמה זו או אחרת למקום העבודה שבו הוא 

מוצב, ויוצר בו קשרים אישיים וחברתיים. יתר על כן. במקרים רבים, הפסקת 

ודתו אצל הצבתו של עובד הקבלן במקום העבודה עלולה אף להביא לפיטוריו מעב

הקבלן. גם עובד הקבלן, כמטבע הלשון שטבע בית הדין, אינו ""פיון על לוח 

השחמט", וככלל אין לקבל את הגישה כי ניתן להזיזו ממקום עבודה אחד למשנהו 

ללא מתן הסבר או הנמקה וללא מתן אפשרות לפעול לשינוי ההחלטה. כפי שנקבע 

מעבודתו של עובד הקבלן בחקיקה ובפסיקה, עצם העובדה שהמשתמש נהנה 

עשויה להטיל עליו חובות שונות כלפיו, גם אם לא מתקיימים יחסי עבודה בין 

המשתמש לבין עובד הקבלן, ובראש וראשונה מוטלת גם עליו החובה לשמור על 
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כבודו של עובד הקבלן. חבות המשתמש כלפי עובד הקבלן אינה מתמצית בזכויות 

תו, אלא עשויה לכלול אף חובות אחרות, הכספיות המגיעות לו בקשר לעבוד

" )עניין נוכח מהותה ותכליתה של זכות הטיעון גם חובת השימוע -ובענייננו 

 (.61, בפסקה התאמה

בנסיבות אלה, התבקשה השלמת טיעון מטעם הצדדים ביחס לשינוי המצב המשפטי  .30

 . להלן יובאו עיקרי הדברים.התאמהנוכח ההלכה שנפסקה בעניין 

על   התאמהטענה כי יש להחיל, מקל וחומר, את ההלכה שנקבעה בעניין  המערערת .31

 עניינו. הטעמים לכך לשיטת המערערת הם, בתמצית, כדלקמן:

העקרונות שהיתווה ביה"ד בעניין התאמה, נת המערערת כי "ראשית טוע .א

". לעניין זה מצביעה הופרו עד דק על ידי המשתמש והקבלן ביחד ולחוד

ניתן להניח שבמצב דברים רגיל ותקין, ככל שהיה המערערת על כך ש"

מתקיים שימוע למערערת בנוכחות הקבלן והמשתמש והיא הייתה מספרת 

מתועד, היא הייתה מוחזרת לעבודה אצל  שהיא בהריון לפרוטוקול

 ".תוצאות הפרת חובת השימוע חמורות בענייננו" ולפיכך "המשתמש

נותרה ללא לעניין תוצאות הפרת חובת השימוע טוענת המערערת כי היא " .ב

יכולת להתפרנס לפחות עד למועד הלידה ולנוכח העובדה שהיא אינה 

לה כאזרח ישראלי רגיל תושבת ישראל, היא לא הייתה זכאית לדמי אבט

 ".וכך נותרה ללא פרנסה לילדיה ועם חובות כבדים

יש מאחר שאופוס לא פעלה למענה של המערערת מול האופה מבגדד, " .ג

 ".הצדקה לחובת שימוע משותף ומתועד

לצו ההרחבה בענף אספקת כוח האדם  3.1, סעיף התאמהנוסף על עניין  .ד

המערערת, לקבל את הסכמת העובד להעברתו מחייב את המעסיק, לשיטת 

סעיף זה מחזק את דרישה ההנמקה וזכות הטיעון למעסיק אחר ומכאן כי "

 ".של העובד

בנסיבותיו של הליך זה, הפרת חובת השימוע גרמה למערערת נזק ממוני עקב   .ה

ש"ח.  36,409.5אובדן השתכרות עד תום התקופה המוגנת, בסך כולל של 

המערערת גם שלא עלה בידיה למצוא מקום עבודה חלופי לעניין זה מציינת 
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הובילה לפגיעה אנושה בעודה בהריון. יתר על כן, הפרת חובת השימוע "

". בנסיבות אלה  בכבודה של המערערת עקב הפגיעה בפרנסת משפחתה

טוענת המערערת כי יש לפסוק לזכותה גם פיצוי בגין נזק שאינו ממוני,  

 ".ש"ח 30,000-בשיעור שלא יפחת מ"

יוער כבר עתה כי בגין הפרת חובת השימוע נתבע בכתב התביעה מטעם המערערת  .32

ש"ח והדרישה לפיצוי בשיעור   3,000פיצוי מאת המשיבות ביחד ולחוד בסך כולל של  

ש"ח בעילה זו נטענה לראשונה רק במסגרת השלמת הטיעון   30,000-שלא יפחת מ

 המפורטת לעיל.

כדי לשנות   התאמהין בהלכה שנקבעה בעניין טוענת, בתמצית, כי א אופוס .33

מהתוצאה בענייננו, כפי שנפסק על ידי בית הדין האזורי. הטעמים לכך לשיטת 

 אופוס הם, בתמצית, כדלקמן:

מעולם לא פוטרה, ולכן, מטבע הדברים, לא היה כל מאחר שהמערערת " .א

בע ", כשלעניין זה מציינת אופוס שבית הדין האזורי קצורך לערוך שימוע

ועל משקל קל וחומר לא  1כי לא הוכח כי התובעת פוטרה ע"י המשיבה "

 ".הוכח כי פוטרה מחמת הריון

אך היא למערערת הוצעו מקומות עבודה חלופיים שאינם האופה מבגדד " .ב

סירבה, ולכן כל הטענות הגלומות בטענה זו והנגזרות ממנה בטלות 

 ."ומבוטלות, ומכאן שלא היה כל צורך בקיום שימוע

לכתב התביעה תבעה המערערת  75בסעיף יתר על כן אופוס מציינת כי " .ג

ש"ח בגין רכיב זה, אך בהשלמת טיעוניה היא   3,000בבית דין קמא סך של  

ש"ח בגין נזקים ממוניים ולא ממוניים, ברי כי   66,000-מוסיפה לא פחות מ

המערערת מרחיבה, בדרך מניפולטיבית, את החזית ומנסה להוליך שולל 

 ".ביה"ד

גם היא טוענת שאין מקום בנסיבותיו של הליך זה להחיל את ההלכה האופה מבגדד   .34

נסיבות סיום עבודתה של המערערת הן שונות , מאחר ש"התאמהשנקבעה בעניין 

 -לחלוטין מהנסיבות של העובד שבפסק דין התאמה, הן מבחינת תנאי העסקתו 
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חברת   -ודתו על ידי המשתמש  תפקידו ומשך הצבתו, והן מבחינת סיבת הפסקת עב

". אלו, בתמצית, יתר החשמל, עקב חשש להעברת כרטיס נוכחות של עובד אחר

 טענותיה של האופה מבגדד:

אינה   התאמה חובת השימוע שהוטלה על מזמין שירות בפסק הדין בעניין  .א

 גורפת ובכל מקרה יש לבדוק לגופו של עניין.  

הנסיבות והשיקולים לפיהם יש להטיל חובת שימוע על מזמין שירות כפי   .ב

אין בהם כדי לשנות ממסקנותיו של בית הדין  התאמהשפורטו בעניין 

האזורי בענייננו. זאת, מאחר שלפני שהוצבה בחצרי האופה מבגדד, הועסקה 

עבדה מזמיני שירות אחרים; מאחר שהמערערת "  3המערערת בחצריהם של  

"; מאחר שבית הדין חודשים במשרה חלקית 4רק  2בחצרי המשיבה 

הפסיקה את עבודת המערערת   2קבע קביעה עובדתית כי המשיבה  האזורי "

לא בשל הריונה כיוון שכלל לא ידע על כך, אלא משום שלא הייתה זקוקה 

 2ל המערערת בחצרי המשיבה הפסקת עבודתה ש"; ומאחר ש"לעבודתה

 ".לא הביאה לפיטורי המערערת שהוצעה לה עבודה אחרת והיא סירבה

כאשר כל הטלת חובת שימוע על מזמין שירות בנסיבות הדומות לענייננו, " .ג

תכלית העסקה של עובדי כוח אדם היא זמינות העובדים והצבתם לתקופות 

יתעסק בשמיעת קצרות, תביא למצב אבסורדי, כאשר מזמין השירות 

טענות העובדים המוצבים על ידי קבלן כוח אדם שהמשתמש אינו מעוניין 

". לעניין זה מוסיפה וטוענת האופה מבגדד כי חובת בהצבתם מסיבותיו הוא

כאשר עובד מועסק אצל משתמש שנים השימוע של המזמין קמה, למשל, "

שירות  רבות תוך שהוא ממשיך לעבוד במקום עבודה זה באמצעות קבלני

" וכי רק במצב מעין זה נוצרת זיקה אמיתית  שונים שמתחלפים מעת לעת

לא ניתן בין עובד הקבלן למזמין. סיכומו של דבר טוענת האופה מבגדד כי "

 2טרם הפסקת עבודתה בחצרי המשיבה  2להטיל חובה זו על המשיבה 

 ". חודשי עבודה בלבד 4לאחר 

ליה  -חברת חשמל לישראל בע"מ  37078-11-13גם פסק הדין בע"ע )ארצי(  .ד

( אינו רלבנטי לענייננו, שכן שם עניין נאידורףלהלן:  –( 13.2.2108) נאידורף
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בהעסקת עובדת דרך קבלן שירות, ולא קבלן כוח אדם, כאשר דובר "

". לא זו בלבד העובדת הועסקה תקופה ממושכת שנמשכה מספר שנים

יש לבדוק את הנסיבות לגופן   כי בכל מקרהנקבע "נאידורף  אלא שגם בעניין  

טרם מתן תשובה לשאלה האם יש להכיר במזמין שירות בתור "מעסיק" 

 ".לצורך הטלת האחריות לפי החוק הספציפי

לצו ההרחבה בענף אספקת כוח האדם אינו מחייב לקבל את  3.1סעיף  .ה

 הסכמת העובד להעברתו למעסיק אחר.

ערת להפסדי שכר בכתב כל טענות המערלבסוף טוענת האופה מבגדד כי " .ו

התביעה, שבמובן מסוים אפשר להגדירם כנזק ממוני, מתייחסות להפרת 

". בהקשר זה טוענת האופה  חוק עבודת נשים, ולא לפיטורים בהיעדר שימוע

מבגדד כי הסכומים שהועלו על ידי המערערת בהשלמת הטיעון מהווים 

טענות שכלל חוסר תום לב בניהול הליך משפטי, עת מוסיפה המערערת "

 ".לא נטענו, ומגדילה את הסכומים שכלל לא נתבעו על ידה בבית הדין קמא

 

 והכרעה  דיון

לאחר ששקלנו את טענות הצדדים כפי שהובאו לפנינו בכתב ובעל פה ועיינו בכל  .35

 חומר התיק, הגענו לכלל מסקנה כי דין הערעור להידחות. טעמינו לכך יפורטו להלן.

ככלל, צורת העסקה מורכבת בה מזמין השירות אינו המעסיק  ראשית ראוי לציין כי   .36

הוכרה פעמים רבות בפסיקתו של בית דין זה כדרך העסקה לגיטימית, ובלבד שאין 

היא חותרת תחת תכליות משפט העבודה באמצעות פיקציה של העסקה לגיטימית  

שעה שהמעסיק האמיתי הוא מזמין השירות. היטיב לתאר זאת הנשיא )בדימוס( 

 סטיב אדלר:

 

"בפסיקה ובספרות נדונה צורת ההעסקה המורכבת בה חוברים שלושה 

גורמים: מעסיק, משתמש ועובד כשלעתים היא כונתה "מיקור חוץ" 
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(outsourcingלא אחת ציינתי כי ראוי להבחין בהקשר זה בין שלוש צורות .)-

 משולשים:של ההעסקה במסגרת של יחסי עבודה  – שלוש תבניות –משנה 

מיקור חוץ של פונקציות  של פונקציות: מיקור חוץ - התבנית הראשונה )א(

המפעל המזמין, מעביר ביצוע פונקציה מסוימת  נוגע למקרים בהם מפעל אחד,

המפעל מספק השירותים. בדרך כלל,  בהליך הייצור שלו למפעל אחר, הוא

שייה של המפעל של פונקציות, שאינן כלולות בגרעין הע המדובר ב"החצנה"

המזמין. בתבנית זו, יתכן שהמפעל מספק השירות ייצר במפעל שלו את המוצר 

בשני  המוגמר שהוזמן ויתכן שהשירות יבוצע בתוך מפעלו של המזמין.

מספק השירות הוא הקולט את העובדים לשורותיו, הוא  המקרים: המפעל

דיו, והוא שערב שכורת עמם חוזי עבודה ומדווח עליהם לרשויות השונות כעוב

לזכויותיהם. במקרים אלה, נכון לדבר על אספקת שירותים ולא על אספקת 

עובדים. עובד החברה החיצונית אינו עובדו של המפעל המזמין, אף כי בנסיבות 

מסוימות ונדירות יחסית, מקום שזכויותיו לא ניתנו לו על ידי החברה 

 החיצונית, יוכל העובד להיפרע מהמפעל המזמין.

המדובר בצורת העסקה המאפשרת  לגיטימית.-ין צורת העסקה זו בלתיא

הוזלת עלויות הייצור וגמישות ניהולית מסוימת, במיוחד בתחומי עיסוק 

  שאינם חלק אינהרנטי מליבת ההתמחות של המפעל המזמין.

]...[ 

העסקה אמיתית, 'אותנטית', של עובדים באמצעות  – התבנית השניה )ב(

חברת כוח אדם;  עובד; בתבנית זו יחסים משולשים בין חברות כוח אדם.

ומשתמש. היא כוללת שתי מערכות חוזיות: חוזה העסקה בין העובד לבין 

חברת כוח אדם וחוזה התקשרות להזמנת עובד בין חברת כוח האדם לבין 

קיימים סוגים שונים של העסקת עובד באמצעות חברת כוח אדם  המשתמש.

ים למקומות עבודה לתקופות קצרות; שיבוץ עובד וביניהם: הפניית עובד

בתפקיד ספציפי ומיוחד לתקופה ארוכה של מספר שנים; גיוס בעלי מקצוע 

מיוחדים, לביצוע פרויקט; עובדי סיעוד לטיפול באנשים עם מוגבלויות או 

 בקשישים.

אין המדובר ברשימה סגורה וקיימים מצבים נוספים של העסקה באמצעות 

העסקה כאמור אינה מעידה, בהכרח . ם הנושאת אופי לגיטימי.חברות כוח אד

על חוסר תום לבו של המשתמש או המעסיק, אף כי בחוק ובפסיקה נקבעו 

הגבלות שנועדו למנוע ניצול של צורת העסקה זו למטרות בלתי לגיטימיות, תוך 

בין היתר, יתכנו מקרים חריגים  לגיטימית בזכויות העובדים.-פגיעה בלתי
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כוח האדם והמשתמש יחשבו כאחראים במשותף לנשיאה בעלויות   חברתבהם  

 תנאי עבודתם של העובדים ולפעמים אף כמעסיקים במשותף.

העסקת עובדים באמצעות חברת כוח אדם המשמשות  – התבנית השלישית )ג(

"צינור לתשלום שכר" גרידא. במקרים אלה, המשתמש קולט או מגייס את 

מתקבלים עובדיו שלו לעבודה והעובד מבצע עבודה העובד למפעלו באופן בו 

זהה לעובדי המשתמש ולצידם. אלא, ששכרו משולם על ידי חברת כוח האדם 

"הפורמאליים" הוא נחשב לעובד חברת כוח  -ועל פי המבחנים "הרשמיים" 

בשונה משתי   –תבנית העסקה זו    האדם, המדווחת עליו לרשויות כעובדה שלה.

יקור חוץ של פונקציות והעסקה אותנטית על ידי חברת הקודמות שהובאו )מ

היא בלתי לגיטימית. זאת משום שהיא חותרת תחת תכליות  –כוח אדם( 

בפועל  משפט העבודה. במקרה זה, המעסיק האמיתי הוא המשתמש אולם

של העסקה לגיטימית באמצעות חברת כוח אדם, תוך עקיפתם  נוצרה פיקציה

 ות קיבוציות, החלשתה של העבודה המאורגנתשל הסכמים קיבוציים וזכוי

 ".ולעתים גם פגיעה בזכויות מכוח חקיקת המגן

 
 (( 13.2.2011) המוסד לביטוח לאומי -לימור בן חיים  766-07ע"ע )ארצי( )ראו: 

אכן, הניסיון מלמד כי העסקה עקיפה משמשת, לא אחת, כאמצעי לעקיפת חוקי   .37

המועסקים בדרך זו מזכויות שונות המגיעות להם. העבודה והדרתם של העובדים 

אין צורך לחפש רחוק: אף בענייננו נמצאה המערערת זכאית לפיצוי בגין זכויות 

שלא שולמו לה במהלך העסקתה. כך,  -כולל זכויות שמקורן בחוקי המגן  -שונות 

יה מפסק הדין של בית הדין האזורי עולה כי לא בוצעו עבור המערערת הפקדות לפנס

ולפיצויים, לא שולמו לה דמי חגים, דמי הבראה, ודמי חופשה שנתית, ואף לא גמול  

בעד עבודה בשעות נוספות. נוסף על כך חויבה אופוס בהשבת דמי ביטוח הבריאות 

שניכתה משכרה של המערערת מדי חודש בחודשו אך ללא שנפתחה פוליסה 

נמצא כי אופוס החסירה  מתאימה עבורה. סך הכול על פני שנת העסקה אחת בלבד

ש"ח. נוכח היקף המשרה הממוצע בו עבדה המערערת   11,385מהמערערת סכום של  

 27ונוכח שכרה השעתי שעמד על סך של  -כפי שנקבע על ידי בית הדין האזורי  -

משכורות חודשיות ממוצעות של המערערת.  2.7ש"ח, הרי שהסכום האמור שווה ל

 ד עצמם.דומה כי דברים אלה מדברים בע
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לאחר שאמרנו זאת, נציין כי הערעור שהוגש לפתחנו מופנה למעשה כולו כלפי  .38

שבחן את הראיות, שמע את העדויות קביעותיו העובדתיות של בית הדין האזורי 

. בקביעות אלה לא מצאנו  והתרשם מהעדים שהביאו הצדדים באופן בלתי אמצעי

הערעור להתערב בממצאים  מקום להתערב, שכן כידוע, אין זו דרכה של ערכאת

העובדתיים שנקבעו על ידי הערכאה המבררת, אלא במקרים חריגים וקיצוניים. 

ונדייק: גם כאשר ישנה הצדקה להתערבות, הרי שהיקף ההתערבות על ידי ערכאת  

הערעור הוא מוגבל, וייעשה רק במקרים בהם שגתה הערכאה הדיונית באופן ברור 

כאה הדיונית עדיפות על פני ערכאת הערעור, כמי לערומובחן. זאת, מן הטעם ש"

שהתרשמה באופן בלתי אמצעי מן העדים, מאופן מסירת עדותם, משפת גופם 

" )ראו: עב"ל )ארצי( והתנהגותם, ועל כן בכוחה לתור אחר "אותות האמת" בעדותם

( וההפניות שם;  9.6.2015) המוסד לביטוח לאומי -אברהם בן שושן  26879-08-14

-31504(; עס"ק )ארצי( 27.04.2014) אברהם קוגמן נ' מדינת ישראל 9612/10ע"פ 

 (.(16.6.2019)ההסתדרות הרפואית בישראל  -מדינת ישראל  01-18

בענייננו, בית הדין האזורי התרשם כאמור שהמערערת לא פוטרה מעבודתה  .39

דתה באופוס, אלא שלא נענתה להצעת עבודה חלופית שקיבלה לאחר שהופסקה עבו

בחצרי האופה מבגדד, ומאז לא יצרה קשר עם הממונים עליה באופוס. ביחס לאופה  

הפסיקה את עבודת מבגדד קבע בית הדין האזורי כי לא פיטרה את המערערת אלא "

 22" )פסקה התובעת לא בשל הריונה אלא מאחר שלא הייתה זקוקה לעבודתה

" )אופוס  1הופנתה לנתבעת  לא פוטרה אלא  לפסק הדין(, ולפיכך נקבע שהמערערת "

 לפסק הדין(. 26ו.ו.ל; פסקה  -

לא מצאנו מקום להתערב בקביעה זו של בית הדין האזורי, שדחה את גרסת  .40

המערערת לפיה פוטרה מאופוס ובעודה בהריון, בין היתר משום שטענה זו התבססה 

בעיקרה על הקלטה שביצעה המערערת והוגשה שלא כדין, דהיינו ללא תצהיר של  

עימה לכאורה   -עובדת באופוס    -עורך התמלול וללא שהביאה לעדות את "הדוברת"  

דיברה בשיחה המוקלטת וסיפרה לה על היותה בהריון. בטענות המערערת ביחס 

לקבילות ההקלטה לא מצאנו טעם המצדיק התערבות במסקנותיו של בית הדין  

מלול כראיה. בצדק האזורי שיישם נכונה את הוראות הדין ביחס להגשת הקלטה ות

נדחתה טענת המערערת לפיה הבאתה של הדוברת בשיחה המוקלטת עם המערערת 
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מוטלת על כתפי אופוס, וזאת על מנת לסתור את הטענה בדבר המסקנה המתחייבת 

מאותה הקלטה. אמנם, בעל דין המבקש לבסס ולהוכיח טענה מטענותיו על ידי  

להגישה בהתאם לכללים שנקבעו  שימוש בשיחה מוקלטת ובתמלול השיחה, נדרש

לי תעשיות -י. קל 36076-06-10ע"ע )ארצי(  להגשת הקלטה כראיה )ראו למשל:

 ((. 9.12.2010)דמיטרי מלי  -בע"מ 

מאותם נימוקים אין אנו מוצאים מקום לשנות מקביעתו של בית הדין האזורי  .41

האבטחה   דחה את טענת המערערת לפיה היה על האופה מבגדד להציג את צילומיש

המתעדים את שיחתה עם הפקידה במשרד לאחר שנשלחה לשם על ידי גב' דני, 

ומאחר שהאופה מבגדד לא הגישה לבית הדין צילומים אלו, חזקה כי היה בהם כדי 

לסייע למערערת דווקא. זאת, לכאורה, משום שניתן להתרשם באמצעותם מכך 

יצונית של המערערת. אלא שבמועד זה עובדת ההריון הייתה ניכרת על הופעתה הח

לא  -שהמערערת לא דרשה צילומים אלו לכל אורך ההליך בבית הדין האזורי 

, ולא 20.11.2017במסגרת בקשה לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים שהגישה ביום 

בתגובה לתצהירי גילוי המסמכים שהוגשו מטעם המשיבות. כידוע, "המוציא 

לא פעלה בדרך זו ועל כן ובשלב זה אין לה  מחברו עליו הראיה", ואילו המערערת

 אלא להלין על עצמה.

לא מצאנו מקום להתערב גם בקביעותיו העובדתיות של בית הדין האזורי לפיהן   .42

המשיבות לא היו מודעות להיותה של המערערת בהריון בעת סיום יחסי העבודה. 

משום שקביעות אלו מבוססת על התרשמותו של בית הדין האזורי מהעדויות  זאת,

הראיות שהובאו לצורך ומהערכתו את מהימנותן, מ שנשמעו לפניו בהקשר זה

בחינת מהות היחסים שבין המשיבות, ומיישום הכללים בעניין נטלי הראיה כאמור 

 לעיל.

פוטרה מעבודתה באופוס, סיכומו של דבר, התרשמנו כי לא ניתן לקבוע שהמערערת   .43

אם כי באותה מידה לא ניתן לקבוע שלא פוטרה. אלא שבנסיבות אלה, כאשר הנטל 

ובית הדין האזורי לא השתכנע  -על המערערת להוכיח את נסיבות סיום העסקתה 

נחה דעתנו כי אין מקום להתערבותנו במסקנתו של בית   -כי נטל זה הורם על ידה 

סיבות סיום העסקתה של המערערת, אין תחולה לחוק  הדין האזורי לפיה נוכח נ

 MESKKEL 27068-05-16ע"ע )ארצי(  עבודת נשים ולחוק שוויון הזדמנויות )השוו:
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EYASU GEBRE - תוצאת הדברים (24.08.2018) בית אבות שלמה המלך בע"מ .)

מכוחו של חוקים אלה ולא מצאנו  היא כי בדין נדחו כל הסעדים שתבעה המערערת 

 כל טעם משפטי המצדיק התערבות בכך.

נפסק כי  התאמהבעניין  -אשר לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין בהיעדר שימוע  .44

ממהות זכות השימוע ותכליתה מתחייבת המסקנה כי יש להטיל על המשתמש "

לערוך שימוע לעובד הקבלן, כיוון שבהיעדר חובה שכזו זכות הטיעון של עובד   חובה

הקבלן נפגעת ולעתים אף מתאיינת לחלוטין. נוכח האמור, יש להטיל הן על 

המשתמש והן על קבלן כוח האדם או קבלן השירות חובה לערוך שימוע לעובד 

הצבתו בחצרי  הקבלן קודם לקבלת ההחלטה בעניינו, ובמיוחד החלטה על סיום

 (. 66, בפסקה התאמה" )עניין המשתמש

"בין היתר עם זאת, נקבע כי היקף החובה נגזר מהנסיבות הקונקרטיות של המקרה,  

תפקידו של עובד הקבלן, משך הצבתו של עובד הקבלן בחצרי  –מבלי למצות 

המשתמש, הסיבות לסיום הצבתו של עובד הקבלן אצל המשתמש והשלכותיהן, 

ת דופי ביושרו של עובד הקבלן, והאפשרות כי נוכח סיום ההצבה גם כגון הטל

 " )שם(.יסיים עובד הקבלן את עבודתו

וביחס לתקופת העסקתם של עובד או עובדת הקבלן בחצריו של המזמין כשיקול 

אין דומה מקרה שבו תפקידו של עובד הקבלן להטלת חובת שימוע, נקבע כי "

, או שעבד תקופה קצרה אצל המשתמש, לשמש כממלא מקום לתקופות קצרות

שבמהותה היא תקופת ניסיון, למקרה שבו עובד הקבלן הוצב במשך תקופה 

 ". נדמה כי הגיונם של הדברים ברור.ממושכת אצל המשתמש

בענייננו, לאחר ששקלנו את הדברים הגענו לכלל מסקנה כי בנסיבותיו של מקרה זה  .45

שימוע למערערת טרם קבלת ההחלטה  אין מקום לחייב את האופה מבגדד בקיום 

על סיום הצבתה שם, ולפיכך אין גם מקום לפיצוי המערערת על היעדרו של שימוע. 

 23כך, בעניין התאמה דובר בעובד קבלן שהועסק בחצרי מזמין השירות במשך 

חודשים בלבד בהם הועסקה המערערת בחצרי  4, בעוד בענייננו מדובר על שנים

יכול להיות ספק כי אין דומה הטלת חובת שימוע על מזמין  האופה מבגדד. לא 

שירות שעובד הקבלן מועסק בחצריו במשך שנים רבות, להטלת חובה שכזו על 
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מזמין שירות שעובדת הקבלן הועסקה בחצריו מספר חודשים בודדים, ובהיקף 

 משרה הנמוך מהיקף משרה מלאה.

מבגדד ומשך העסקתה משך הצבתה של המערערת בחצרי האופה הנה כי כן,  .46

באופוס אינם יוצרים לטעמנו זיקה מובהקת דיה בין המערערת לבין האופה מבגדד, 

חובת השימוע של מזמין השירות, באופן כזה המצדיק את הרחבת היקף היריעה של  

גם על נסיבות הדומות לענייננו. אולם אנו רואים לנכון לציין כי כפי שנקבע בעניין  

עובד הקבלן זכאי לקבל הסבר להחלטתו של המשתמש, בכל מקרה, " - התאמה

". בענייננו, אין מחלוקת שהמערערת לא קיבלה הסבר מאף גורם באופה ולהגיב לה

מבגדד אודות הסיבה לכך שבחרו לסיים את העסקתה שם ולהפנותה בחזרה 

אולם אין בכך כדי ליצור עילה לפסיקת פיצוי   לאופוס, ומן הראוי כי היו עושים זאת.

 ספי בגין כך, ובוודאי שלא כנגד מזמין השירות, שאינו המעסיק.  כ

יתר על כן, לא מצאנו מקום להתערב גם בקביעתו של בית הדין האזורי לפיה   .47

בנסיבות העניין המערערת אינה זכאית לפיצוי בגין עוגמת נפש נוכח נסיבות סיום  

נתן כדבר פיצוי בגין עגמת נפש לא ייהצבתה באופה מבגדד. הלכה היא כי "

מדינת   -אהרון כהן  360/99ע"ע  " )ראו:שבשגרה אלא במקרים הקיצוניים

יעל  -מדינת ישראל, משרד המסחר והתעשייה  419/07ע"ע ; (24.6.02) ישראל

, והאסמכתאות שם(. לא זו בלבד אלא שערכאת הערעור אינה נוטה (3.11.2008) חן

שיעור הפיצוי אינו יונית, שכן "להתערב בשיעורי הפיצוי שנקבעו על ידי הערכאה הד

". עם זאת, התערבות בשיעור הפיצוי תהיה מוצדקת למשל מקום בו מדע מדויק

התרשמה ערכאת הערעור כי הסכום שנפסק חרג מהמתחם הסביר )ראו למשל: ע"ע 

עס"ק )ארצי(  (;5.7.2020מירב בן דוד ) - המטבח של רמה בע"מ 673-01-19)ארצי( 

הסתדרות העובדים הכללית החדשה הסתדרות  -אר בע"מ קפה נו 20083-09-18

 ((. 2.9.2019)והלומד הנוער העובד 

מכל מקום, בענייננו לא נפסק כל סעד למערערת בגין הטענה לעוגמת נפש, כשהטעם 

שעמד בבסיס החלטתו של בית הדין האזורי לדחות את תביעת המערערת לפיצוי  

וטרה, אלא סירבה להצעת העבודה בעניין זה היה התרשמותו שהמערערת לא פ

החלופית שהתרשם שקיבלה. יוער כי בפסק דיננו זה הודגש כי כשם שלא ניתן לקבוע  

שהמערערת פוטרה, כך לא ניתן לקבוע בוודאות שהתפטרה. בנסיבות אלה לא 
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מצאנו הצדקה לחיוב המשיבות, ביחד או לחוד, בפיצוי המערערת בגין עוגמת הנפש 

 מנסיבות סיום העסקתה באופוס או הצבתה באופה מבגדד.שנגרמה לה כתוצאה 

נזכיר כי לטענת המערערת בהתאם  - אשר לתחולת צו ההרחבה בענף האפייה .48

)א( לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, ומאחר שבחצרי האופה 13לסעיף  

מבגדד חל צו ההרחבה בענף האפייה )כפי שגם מצא בית הדין האזורי(, יש להתערב 

בקביעתו של בית הדין האזורי שדחה את תביעתה להחיל על עבודתה את תנאי צו  

ההרחבה בענף האפייה, ככל שאלו עדיפים על פני התנאים שמכוח ההסכם הקיבוצי 

לחוק הסכמים   23וצו ההרחבה בענף אספקת כוח אדם. זאת, גם לאור הוראת סעיף  

)ג( לחוק העסקת  13יף קיבוציים. לעומת זאת טוענות המשיבות כי בהתאם לסע

היא המעסיק,   -קבלן כוח אדם  -עובדים על ידי קבלני כוח אדם, מאחר שאופוס 

ומאחר שעל פי הודאתה ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה בענף אספקת כוח אדם 

 חלים על עובדיה, אין מקום להתערב בקביעה זו של בית הדין האזורי.

לאחר ששקלנו את טענות הצדדים בעניין זה הגענו לכלל מסקנה כי דין הערעור  .49

מדובר בקביעה עובדתית בה, כמפורט לעיל, ערכאת בסוגיה זו להידחות שכן 

למעלה מן הצורך יצוין גם כי כידוע, המבחן לתחולת הערעור אינה נוטה להתערב. 

טענת המערערת בדבר צו הרחבה הוא מבחן משולב של משפט ועובדה. לטעמינו, 

תחולת צו ההרחבה בענף האפייה מעוררת קושי. זאת, משום שעל פי הוראותיו של  

צו ההרחבה, הוא אינו חל היכן שקיים הסכם קיבוצי המסדיר את יחסי העבודה בין 

למעט העובדים שתנאי הצדדים. כך, ברישת הצו נכתב כי הצו יחול על עובדי הענף, "

 ". ו בהסכמים קיבוציים ומעבידיהםעבודתם הוסדרו או יוסדר

במקרה דנן, נזכיר, לא חלקה המערערת על כך שההסכם הקיבוצי הכללי בענף 

אספקת כוח האדם חל על עבודתה באופה מבגדד, אולם טענה לזכאות לתנאים 

 נוספים עליו מכוח צו ההרחבה בענף האפייה. 

עת לשתי פנים, הנה כי כן, מאחר שלשונו של צו ההרחבה ברורה ואינה משתמ

הסכם הקיבוצי הכללי בענף אספקת כוח האדם ומאחר שאין חולק על תחולתו של ה

בדין נדחתה הטענה לתחולתו של צו ההרחבה בענף האפייה  על עבודת המערערת,

 על עבודתה של המערערת בחצרי האופה מבגדד. 
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לחייב  נזכיר כי המערערת טוענת כי לא היה מקום - אשר להוצאות לאוצר המדינה .50

ש"ח, שנפסקו עקב החריגה מהיקף   1,000אותה בהוצאות לאוצר המדינה על סך של  

כידוע, פסיקת הוצאות  הסיכומים שהגישה, כפי שנקבע על ידי בית האזורי. אולם 

היא עניין הנתון לערכאה הדיונית וערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב בשיקול 

היתר, משום שהערכאה הדיונית היא דעתה אלא במקרים חריגים בלבד. זאת, בין 

זו שבפניה נשמע ההליך והיא זו המודעת לדרך התנהלותם של בעלי הדין ושאר 

-21196ראו למשל: ע"ע )ארצי( השיקולים הרלוונטיים לקביעת שיעור ההוצאות )

עב"ל )ארצי( (, והאסמכתאות שם;  7.8.2020)לינדר  -נעמי קאהן  -מיכאל שון    05-18

((. מאחר שאלו הם 29.5.2012) המוסד לביטוח לאומי –מר מעמר מע 15606-02-11

פני הדברים, ומאחר שלא מצאנו בטענות המערערת כל טעם המצדיק חריגה מכלל 

זה, אין מקום להתערבותנו בשיעור ההוצאות לזכות אוצר המדינה בו חויבה 

 המערערת.

 

 סוף דבר

 העניין יישא כל צד בהוצאותיו בערעור.נוכח האמור לעיל, הערעור נדחה. בנסיבות  .51

 

 

 
 .וישלח אליהם , בהעדר הצדדים(2020דצמבר  03) י"ז כסלו תשפ"אניתן היום, 

 

 

 

 

 

 

 ליבנה,-ורדה וירט
 נשיאה, אב"ד

 רועי פוליאק, 
 שופט

 חני אופק גנדלר, 
 שופטת

 



 

 
 בית הדין הארצי לעבודה

   19-10-316 ע"ע 
 
 

  

 31מתוך  - 31 -

 

 
 מר ירון לוינזון,

 נציג ציבור )עובדים(
 
 
 

 

 

 
 שטרייט,מר עמית 

 נציג ציבור )מעסיקים(
 

 

 


