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 כתב העובד למעסיק:   6.1.2019ביום 

 "שלום חיים 
ל שלי  היסוד  שכר  את  להעלות  נטו   25000-אבקש 

 .2019ממשכורת ינואר 
 שאר הרכיבים ללא שינוי. 

 נא לשלוח לי אישור שהשכר עודכן. 
בחלק   שלי  בתלוש  נוספות  בעיות  אעביר  יש  הפנסיה. 

 פרטים בהמשך. 
 תודה" 

 

 כתב העובד למעסיק:   8.1.2019ביום 

בוצעה.   שביקשתי  אישור שההעלאה  קיבלתי  לא   "עוד 
לקבלת  עד  מתעכבת  העדכון  על  העבודה  כי  בעיה  זו 
כפי   שכרי  את  בהקדם  לעדכן  ממליץ  אני  האישור. 
להמשיך   שנוכל  כדי  אישור  לי  ולשלוח  שביקשתי 

שהדבר ככל  הסכנה    בעבודה.  גוברת  כך  נדחה 
 שהעדכון לא יצא בזמן ואפילו בכלל לא יצא". 

 

  השיב המעסיק לעובד: 16.1.2019ביום 

 "יוסי שלום, 
כלל   במיידית,  החברה,  אל  יועברו  כי  ראשית  אבקש 

 קבצי המקור, של התוכנות שבטיפולך. 
ל שנה  החלפת  עדכון  את  במיידי  לשחרר  אבקש  - כן 

2019. 
כספ דרישות  לך  שיש  וככל  כאלה  אחרות  / יות,  או 

שראוי   כפי  עליהם  ונדון  נפגש  כי  מציע  אני  מהחברה, 
כלפיך   החברה  מצד  ציפיות  תיאום  לרבות  שיהיה, 

 ולהפך. 
 בברכה, 

 חיים". 
 

 השיב העובד:   17.1.2019ביום 

 "שלום חיים 
  XXXXאני אמסור את הסורסים כנגד הסדרת פרישתי מ 
בהם   לי,  המגיעים  הכספים  כל  תשלום  יתרת  ולאחר 

בפברואר   סיכמנו  עליו  הסכום  של  ופיצויי  2017החוב   ,
במסגרת   כחוק  לי  המגיעים  הסכומים  ושאר  פיטורים, 

 פיטורין. 



לאישור   כפוף  לך  שהודעתי  כפי  שלי  העבודה  המשך 
על   ועומדת  עולה  דרישתי  כרגע  שלי.  השכר  דרישות 

נטו. הסכום מגלם את עליית הסיכון    30000שכר יסוד  
, כפי שאני מעריך אותו  XXXXבות לשלי בהמשך המחוי

 גם לאור התנהלותך בשבועות האחרונים. 
שנות העסקתי השתרש נוהג    30עלי להזכיר כי לאורך  

דיונים,   וללא  כלשונן  מתמלאות  שלי  השכר  שדרישות 
ההנהלה   סירוב  למשעה  הנוהג.  לשינוי  מסכים  ואינני 
למלא את דרישת השכר האחרונה שלי הוא הפרה של 

ה שהתקבלו בפועל לאורך השנים. הצבת  תנאי ההעסק
תנאים חדשים על צורת העלאת השכר שלי היא הרעה  
ממש   של  פגיעה  ומהווה  ההעסקה  בתנאי  מוחשית 
בהסכמת   התנהל  בה  לצורה  ביחס  שכרי,  בניהול 

 ההנהלה לאורך שנים רבות. 
 

כאמור,   מיידי  באופן  פרישתי  את  להסדיר  באפשרותך 
גרסה ולהוציא  הסורסים  את  מתכנת    לקבל  באמצעות 

 מחליף. 
 

ויש באפשרותך לאשר את דרישת השכר החדשה שלי 
ל  – היסוד  שכר  המשך    –נטו    30,000-העלאת  לקבל 

במערכת בפחות  XXXX הטיפול  פרישתי  את  ולהסדיר   ,
מהראשונה   יקרה  יותר  זו  הזמן. אפשרות  בהמשך  לחץ 
העבודה   ערך  כנגד  מתבטל  שהסכום  ספק  אין  אבל 

כחברה פעילה,    XXXXשוויה של  לא רק    –שהוא קונה  
בחברה   העובדים  שעשרות  המשכורות  ערך  רק  ולא 
העבודה   ערך  בעיקר  אלא  הביתה,  להביא  ימשיכו 
במערכת  בשימוש  השקיעו  לקוחות  שאלפי  וההשקעה 

XXXX  , של בשכרו  העלאה  בזכות  להתקיים  שתמשיך 
 עובד אחד ויחיד. 

 
שלי, אין  אולם אין באפשרותך להרע את תנאי ההעסקה  

באפשרותך להכתיב לי תנאים חדשים, ועליך קודם כל  
לכבד את תנאי העסקתי כפי שהתגבשו לאורך עשרות 
שנים. אוסיף עוד שזכותה של הנהלת החברה לשנות את  
סגנון הניהול בחברה ואת דרכה של החברה בכלל, אבל  
במיוחד   לעובדים  מתאים  השינוי  אם  לבדוק  צריך 

וככל   ותיקים,  המלך  לעובדים  דרך  להם  מתאים  שלא 
מוגדלים.   פיצויים  עם  וזאת  פרישתם  את  להסדיר  היא 
הניסיון לכפות שינוי ועוד על עובדים ותיקים אינו הדרך  

 הראויה ללכת בה. 
 בברכה" 

 

 

 

 



 השיב המעסיק:   21.1.2019ביום 

"יוסי, אני לא מסכים עם כל מה שכתבת ואני לא מכיר  
 . נוהג שמאפשר לעובד לקבוע את שכרו

 
בכל מקרה, וממש בלית ברירה ומכיוון שכולם לוחצים  

יגרום   2019עלי, היות ואי שחרור הגרסה למעבר לשנת  
לנזק ממשי לחברה, אני מאשר לך שכר לפי דרישתך  

 ₪ לחודש.   25,000הקודמת בסך 
 

 אני מקווה שאוכל לשאת בעלויות הכבדות האלה. 
 

ללא קשר לכך, אני דורש שנקיים ישיבה בינינו לתיאום  
ציפיות בין הצדדים, לרבות שכר והעברת קבצי המקור  
של תוכנות החברה. אנחנו לא יכולים להיות בני ערובה  
שלך. שנינו מתבגרים ושנינו נתונים לסיכונים כאלה ו/או  
להתפלל   רק  בוקר  כל  יכול  לא  ואני  בחיים,  אחרים 

שיה  מבלי  לרבות  לשלומך  המידע  כלל  לחברה את  יה 
רע   משהו  חו"ח,  שיקרה,  שככל  נוכל    –סיסמאות  לא 

 המשיך בקיום החברה.ל
 

והותיר   כרגע  אותם  לא אשטח  אבל  טענות  עוד  לי  יש 
 אותם לשיחה שתתקיים בינינו. 

 
לאור האמור, נא אישורך כי הנך מעביר עדכון הגרסה  

 אלי. לרבות תקוני באגים לוורדית ו 2019למעבר לשנת 
 

 חיים" 
 

 ( השיב העובד:  21.1.2019באותו יום )

נטו.   30,500"חיים הדרישה עכשיו עומדת על שכר יסוד  
משקפת שיפור נוסף במיסוי לתושבי    500התוספת של  

 . XXXXשלומי, עליו נודע ביום חמישי, ולא עליה בעלות ל
ל היתה  הראשונה  ה  6-הדרישה  אתה    8-או  לחודש. 

ופניתי   לתנאי  המנכ"ל  בקשר  מכבדת  בצורה  אליך 
ענית!   לא  למה  מבין  לא  אני  אופן  ובשום  העסקתי 

 התנהגות הזו לא מובנת ולא אפשרית! 
ב לך  שלחתי  האחרון  חמישי  תשובה   5-ביום  בבוקר 

מלאה על התגובה שסוף סוף באה ממך, ובה העליתי  
ענית! למה אתה    30,000-את הדרישה ל ושוב לא  נטו, 

 ובדים בקשר להעסקתם??? לא עונה לפניות של ע
ל  המחוייבות  להמשך  שלי  את   XXXXהמחיר  משקף 

בעייתיות   זו  שלי.  מפניות  שמתעלם  בניהול  הבעייתיות 
שיוצרת סכנה ממשית בהמשך המחוייבות שלי לחברה.  
שקיים   מנכ"ל  הוא  עובדים  לפניות  עונה  שלא  מנכ"ל 
וגם אם עובדים אחרים   חשש של ממש בעבודה איתו. 

אני איש מקצוע ממדרגה ראשונה בתחום  מוותרים לך,  



יכול   לא  ואני  בישראל,  אלי  ל השכר  שיתייחסו  הסכים 
 ככה! 

המערכת שלי מכסה את העלויות שלי די הותר. תכסה  
ממערכת   מההכנסות  שלי  העלויות  אם  XXXXאת  גם   .

יוצאת מהעבודה שלי    XXXXהייתי דורש פי שלוש עדיין  
 ברווח עצום. 

 
מהחשב   אישור  צריך  אני  בעבודה  להמשיך  כדי  כרגע 

נטו.   30,500-שהוא עדכן את שכר היסוד שלי בינואר ל
שיכתב גם אותך. ואז אני אעבוד עם ורדית על העדכון.  
העדכון,   יתעכב  ככה  הטיפול  עם  יתעכב  שהוא  כמה 
והאחריות לנזקים לחברה תהיה מוטלת על מי שימשיך  

 לעכב את הטיפול בפניותי!" 
 

 , השיב חיים לתובע כך: 21.1.2019באותו יום, 

 ! XXXX"יוסי אתה גורם נזק בלתי יאומן ל
המ  את  שואב  אתה  מהיכן  מבין  רווחים  יאינני  על  דע 

של   לא    XXXX  !!XXXXמופרזים  האחרונות  בשנתיים 
מדבר   שאתה  בסכומים  לא  בוודאי  כסף,  הרוויחה 
גם   זו  הרווח!  כל  את  לשאוב  שהצלחת  מכיוון  עליהם, 

 אחת הסיבות שעמי יצא, נמאס לו. 
מבחינת    XXXXאני נזהר כל הזמן בדברי ובודק את יכולות  

תזרים מזומנים. בדקתי גם מול סניף ירושלים שתורם פה  
 אין את היכולת הזו לשלם. XXXXלא מעט כסף, כי ל

בכ אותנו  תובע  הכנסה  שמס  לעובדה  ₪    2-מעבר  מ' 
 השנה.עבור שווי רכב מהעבר ונאלץ לשלם עוד 

 
יכולת לעמוד בכך ולפי    XXXXבדקתי עם רו"ח שלי ואין ל

בדיקותי אאלץ לסגור את החברה במהלך השנה ולגרום  
כנראה   רגל.  פשיטת  תהא  זו  כי  לכולם,  עצום  לנזק 
אאלץ  אחרת  החברה  את  לסגור  עתה  כבר  שאעדיף 

 לגרום נזק גדול יותר ללקוחות החברה ולעובדים.  
 

מילה שלי, אם תרצה אשלח  מכיוון שאינך מאמין לאף  
 אליך את המאזן כדי שתבין את הסיטואציה. 

 
אז החלטה שלך האם אתה מעניש אותי על "ההססנות  
שונא   אישית  אני  סירה.  באותה  איתי  שאתה  או  שלי", 
סחטנות, אבל באמת מנסה ללכת פה על ביצים ומעוניין  

 לשמור על הקיים." 
 
 
 
 
 
 
 



הודעה   ובדהעשלח    07:05בשעה    12.2.2017ביום  
 למעסיק:  

 "שלום עמי 
משכתי, מסיבות אישיות,    2011עד    2004כזכור בשנים  

 משכורת נמוכה מאוד. 
מושך משכורת   הייתי  נורמלי  היה  מצבי  שאילו  בהנחה 

לפחות, וכנגד השכר שמשכתי בפועל    15000סבירה של  
שלאורך   לי  נראה  מינימום,  נמוך משכר  שנים    8שהיה 

 כמיליון ₪ נוספים. אלה הייתי מושך עוד 
ש האפשרות  על  דעתך  את  את    XXXXאבקש  תשלים 

 הפרשי השכר כאמור עבור השנים הנ"ל". 
 

 
 

 המעסיק:  השיב  לאחר שעתיים וחצי  
 "בוקר טוב יוסי. 

 אני סבור שנושא כזה צריך לדון בפגישה ולא במייל. 
אין שום יכולת לשלם סכום כזה או אפילו חלק    XXXXל

אין   פשוט  קצרה.  שלא בתקופה  ובטח  ממנו  משמעותי 
 לנו תזרים מזומנים שיאפשר לעשות זאת. 

 ובאשר לסכומים. 
₪ לחודש, או קרוב    15000אני לא חושב שהיית מושך  

 לזה, מכמה סיבות. 
1.XXXX     ממש לא הייתה מסוגלת לשלם סכומים כאלה

עמדה מספר פעמים,    XXXXה. למעשה  בתקופה האמור
סגירה.   וכמעט  שבורה  שוקת  בפני  האמורה,  בתקופה 

של   ולכל  2008במשבר  האדם  כח  צומצם  למשל,   ,
 .10%העובדים הופחת השכר ב 

משכת  2 לא  אישיות"  ה"נסיבות  שהסתיימו  אחרי  .גם 
אם    15000 גם  שכאמור  סכום  לחודש,   ₪XXXX    היתה

 רוצה, לא הייתה יכולה לשלם. 
₪   6000  7/13  –  ₪6/12     5000  1-5/2012כומי המשיכה  ס

  17000וכך הסכומים עלו מדי שנה ועתה השכר עומד על  
 ₪ )נטו(. 

 
אני לא זוכר כמה כן קיבלת בתקופת הנסיבות האישיות  
לזה   שקיבלת  הסכום  בין  הפרש  יש  אם  מקרה  ובכל 

)ובהתבסס על השכר מ   והלאה(    2012ש"היית מושך" 
 . הוא קטן, אם בכלל

 
בזה(  3 בטוח  )לא  טוב  זוכר  אני  את    XXXX.אם  שילמה 

בתקופה   והרשויות  לאומי  בנק  עם  שלך  ההסדרים 
 האמורה... 

 
היינו תמיד הוגנים הגונים    XXXXאני חושב שאני אישית ו

כלפיך, וכך גם נמשיך. תמיד אתה ושאר העובדים קיבלו  
את שכרם בזמן. גם שלא היה, גם בתקופות שחיים ואני  

 ו משכורת. לא משכנ



 
בכל אופן וכמו שכתבתי בתחילת המייל, נושא כזה צריך  
במייל.   ולא  אחרים,  לנושאים  בנוסף  בפגישה  ללבן 
אשמח לפגוש אותך במשרדנו או בכל מקום אחר שיהיה  

 לך נוח. 
 מה דעתך? 
 יום מקסים" 

 
  העובד למעסיק:כתב   7:03בשעה למחרת 

 "שלום לכם 
 XXXXהמיידית מהעבודה באני מודיע בזאת על פרישתי 

 אבקש לא לנסות ליצור איתי קשר בשום צורה 
 בברכה" 

 
  לאחר זמן קצר השיב לו המעסיק:

 "בוקר טוב יוסי, 
 בבקשה יוסי אל תעשה את זה. 

עובדים שלא תהיה    50לא מדובר בחיים או בי. מדובר בכ
למשל אין איך להתקיים ללא    XXXXולהם מחר עבודה. ל

 העבודה הזו וגם לחלק מהעובדים האחרים. 
 

ואין איך   מדובר באלפי עובדים שהיום אין להם פתרון 
 .126את ה 2016לדווח אפילו לשנת 

לעבוד   להמשיך  שאפשר  בתוכנה  ולא  בשכר.  מדובר 
 126איתה לאורך זמן ללא תמיכה. לפחות תסיים את ה  

 שנוכל לחשוב מה עושים. וגרסה מעודכנת כדי  106ו 
אתה לא רוצה/יכול להמשיך, בוא נמצא פתרון להעברת  

 הלקוחות. 
 

לא אמרתי שלא מגיע לך כסף. אמרתי שאין לנו יכולת  
לשלם סכומים כאלו עכשיו ובבת אחת. פשוט אין לנו  

 יכולת, האמן לי. אפשר תמיד להגיע להסדר. 
 

לינו.  בבקשה יוסי, רחמים על העובדים והלקוחות, וגם ע
 מדובר בדיני נפשות, ואני לא אומר סתם. 

 בבקשה"
 

 
  המעסיק לעובד:כתב  17:53בשעה  18.2.2017ביום 

 "ערב טוב יוסי, 
באיזו   הכסף  את  רוצה/צריך  אתה  איך  לדעת  אבקש 

 פריסה, כדי שאוכל לבדוק אפשרויות המימון. 
 באמת אשמח לדעת. 

 בתודה." 
 

 
 
 



 השיב העובד:    4:46 למחרת בשעה 
 "שלום עמי 

 לגבי הפרשי השכר אני מתכוון למיליון ₪ נטו  
לאורך   הסכום  את  לי  להוציא  משכורות,    36ניתן 

משכורת    2/2017ממשכורת   לכן  1/2020עד  מדובר   .
נטו בסכום של   , כך שהנטו  27,778בתוספת של רכיב 

 .44,778הכולל יהיה 
בערך,    ₪   55,000-בחישוב זה עלות שכרי תעלה יחסית ב

צריכה להיות מסוגלת    XXXXסכום שחברה ברמה של  
 לעמוד בו. 

 
בעיה נוספת שעולה עכשיו היא העתודה שלי לפיצויים.  

₪, ואני בטוח שלא    500,000-כרגע היא עומדת על מעל ל
לא    XXXXהופקד אפילו שבריר מזה. לאור קביעתכם ש 

בפני   עומד  אני  אחת,  בבת  כזה  סכום  לגייס  מסוגלת 
הסכנה שככל שאמשיך בעבודה ויקרה משהו לחברה,  

 אני אפסיד את הפיצויים המגיעים לי כדין. 
אני מבקש לדאוג לנושא זה בעתיד הלא רחוק, כך שגם 
יהיה כיסוי מלא לפיצויים שיגיעו לי יהיה כיסוי   אם לא 

 הילחם יהיה קטן יותר. משמעותי והסכום עליו אצטרך ל
 

 בברכה". 
 

 
  המעסיק:השיב  7:50בשעה  19.2.2017ביום 

 "בוקר טוב יוסי, 
משהו )פירוק/פשיטת רגל   XXXXדווקא במקרה ויקרה ל 

בישין מבוטח  ושאר  זה  מקרה  כי  בעיה  לך  תהיה  לא   )
שיגרום   זה  תהיה  שלא  כמובן  ובתנאי  לאומי,  בביטוח 
קורה.   זה  את  רואה  לא  אני  מקרה,  ובכל   למצב. 

XXXX    ובדיוק הפיננסי  הניהול  מבחינת  בריאה  חברה 
 להבטיח סתם.  בגלל זה אני משתדל לא

?  3שנים במקום    4האם יש אפשרות לפריסת התשלום ל  
)בקודם    ינו. רק לפני כחודשיים עברנו משרד זה יקל על

שנה( ויש לנו התחייבויות    21לא היה כבר מקום לאחר  
 עליו לשנתיים הקרובות.

 
תשלום בארבע שנים ישאיר לך את אותו הנטו ויוריד לנו  

 את העלויות ויאפשר לנו את התשלום בצורה סדירה. 
בסדר   זה  אם  שנים,  ארבע  לפי  חשב  בבקשה,  אז, 

 מבחינתך. 
 

 יום מקסים" 
 
 
 
 
 



 
  ושעה לאחר מכן השיב לו העובד:

 
, 20,833משכורות הוא תוספת נטו של    48"החישוב לפי  

הוא   הכולל  שהנטו  היא    37,833כך  העלות  תוספת 
40,000  ₪ 

כמו   בריאה  שלחברה  עמי,  בעיני,  משנה    XXXXמוזר 
 ש"ח לחודש, אבל שיהיה. ..." 15000הפרש של 

 
 
 


