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 פסק דין 

 רועי פוליאק  השופט 

ערעור על פסק דין ועל פסק דין משלים של בית הדין האזורי תל אביב )השופטת יפית  

-52841זלמנוביץ גיסין ונציגות הציבור גב' רונית זמני ערמוני וגב' חגית מנדלביץ; סע"ש  

(, אשר חייב את המערערת לשלם למשיב עבור תקופת עבודתו במערערת גמול  05-16

נוספות, הפרשי פיצויי פיטורים, הפרשי הפקדות לקרן הפנסיה, פיצוי  עבור עבודת שעות  

 בגין ביטול ימי עבודה, דמי חגים ודמי הבראה. 

במוקד הערעור עומדת טענתה של המערערת לפיה על המשיב, מורה דרך ותיק, הוחלו,  

בהתאם להסכמות בין הצדדים, תנאי ההעסקה המקובלים בענף מורי הדרך המעוגנים  

לו כל התשלומים שהיה זכאי לקבלתם.  בהסכם ה וכי בהתאם שולמו  קיבוצי הענפי, 

המשיב, לעומת זאת, גורס, כי המערערת, אשר התנערה באופן כמעט מלא מחובותיה  

הרישומיות, הפרה את זכויותיו מכוח משפט העבודה המגן,  וכי לא סוכם בין הצדדים  

ל  היתה  שלא  הענפיים,  הקיבוציים  ההסכמים  אימוץ   הצדדים  על  על  תחולה  כל  הם 
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בחלק הארי של תקופת העסקת דגן במערערת. ממילא, כך טוען המשיב, המערערת אף  

 לא נהגה לפי ההסכמים הקיבוציים. 

 רקע  

 תמצית העובדות  

שנים. מחודש יולי    45-( הוא מורה דרך מנוסה בעל ניסיון של כ דגן  –המשיב )להלן גם   .1

)להלן גם    2015ועד לחודש דצמבר    2010 ידי המערערת  על  (,  החברה  –הועסק דגן 

חברת שירותי תיירות.  לדגן לא נמסרה הודעה על תנאי עבודתו ולא  נערך הסכם בין  

 הצדדים. 

כללו שורה    2013ועד לחודש מרץ    2010תלושי השכר שקיבל דגן מהחברה מחודש יולי   .2

שב ל"שעות  המתייחסת  נוספת  שורה  לעת  ומעת  יסוד"(,  )"שכר  מחודש  אחת  ת". 

ואילך קיימת בתלושים שורה נוספת בגין "שעות נוספות". במהלך שנת   2013אפריל 

כגון    2014 בשכר,  נוספים  רכיבים  בדבר  נוספות  שורות  השכר  לתלושי  התווספו 

"תמורת חופשה". יצויין כי לבית הדין האזורי לא הוצגו כל התלושים שניתנו למשיב  

 במהלך תקופת עבודתו בחברה. 

נכנסת    2014דצמבר    בחודש .3 תיירות  מארגני  בלשכת  כחברה  המערערת  הצטרפה 

)להלן   תיירות  –לישראל  מארגני  להסכם  לשכת  צד  המהווה  מעסיקים  ארגון   ,)

הקיבוצי הכללי בענף "מורי דרך מוסמכים להדרכת תיירות נכנסת לישראל". ממועד  

(.  2013וצי  הסכם קיב   –)להלן    7026/2013 ההצטרפות חל על החברה הסכם קיבוצי

קודם לכן לא נמנתה החברה עם החברים בארגון מעסיקים ולא היתה צד להסכם  

 קיבוצי מיוחד. 

הסתיימה עבודת דגן בחברה. לטענתו הרקע לכך היה הפחתה    2015בחודש דצמבר   .4

 מכוונת בהיקף משרתו שנבעה מאפלייתו מחמת גילו המבוגר. 

 ההליך בבית הדין האזורי

 וטענות ההגנה עילות התביעה  

 לאחר סיום עבודת דגן, תבע דגן את החברה בגין עילות שונות, ובהן:  .5
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. דגן  הפלייה מחמת גיל ויחס פוגעני ומשפיל שאילצו אותו להתפטר בדין מפוטר  5.1

בשנת   כי  מוחשית    2015טען  הרעה  וחלה  דרסטי  באופן  צומצם  עבודתו  היקף 

צוות   "להצעיר" את  נוכח מגמת החברה  עבודתו  כך  בתנאי  המדריכים. משום 

בעבודה,   הזדמנויות  שוויון  חוק  מכוח  פיצוי  וכן  מלאים  פיטורים  פיצויי  תבע 

 . 1988-התשמ"ח

באופן תדיר ובהיקף גדול. לטענת דגן    אי תשלום תמורה בגין ביצוע שעות נוספות 5.2

הענפי  צו  הוראות חלו הצדדים על צו    – )להלן    19.2.2009מיום   ההרחבה 

הקיבוצי הכללי מיום   ההסכם הוראות  תחולתן של את (, אשר הרחיבההרחבה

מארגני   לשכת ( בין2007הסכם קיבוצי    – להלן   7009/2007 )שמספרו  1.7.2007

על פי צו ההרחבה יום עבודה של מורי   .בישראל הדרך מורי  לבין אגודת תיירות

שעות ושעות עבודה החורגות מממוצע יומי זה תיחשבנה כשעות    8הדרך מונה  

נוספות. אף על פי כן, נטען, כי לאורך תקופת עבודתו כולה שילמה לו החברה  

שעות עבודה ליום בלבד. בכך הפרה החברה את הוראות צו    8.5או    8שכר בגין  

חוק    –)להלן    1951  -ות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"אההרחבה וכן את הורא 

 (.  שעות עבודה

ואילך פיצלה החברה את שכרו באופן פיקטיבי בין    2013בנוסף טען דגן כי משנת  

שכר יסוד לגמול שעות נוספות. פיצול זה לא ביטא מתן תמורה ממשית עבור  

 ה מתוספת זו.  עבודה בשעות נוספות ושכרו הכולל לא גדל באופן ממשי כתוצא 

. לטענת דגן החברה לא העבירה את מלוא  אי ביצוע הפקדות פנסיוניות מלאות 5.3

ההפקדות לקרן פנסיה בשיעורים שנקבעו בצו ההרחבה, ולא ביצעה הפקדות על  

בסיס מלוא השכר הקובע, הכולל גם את הרכיבים הפיקטייבים שצוינו בתלושי  

  השכר שלו כ"שעות שבת" ו"גמול שעות נוספות". 

. דגן תבע את תשלומם של דמי החגים ובנוסף פיצויי הלנה  אי תשלום דמי חגים 5.4

 או לכל הפחות הפרשי הצמדה וריבית. 

. לטענת דגן החברה נהגה לבטל ימי עבודה שנקבעו  פיצוי בגין ביטול ימי עבודה 5.5

 לו ברגע האחרון וללא הצדקה בניגוד להוראה האוסרת על כך בצו ההרחבה. 

 .  אהאי תשלום דמי הבר 5.6
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 של עבודתם החברה דחתה את כל טענותיו של דגן. בין היתר טענה החברה כי תנאי .6

לעת בין לשכת מארגני   מעת קיבוציים המשתנים בהסכמים מוסדרים הדרך מורי

דגן   של  עבודתו  תקופת  במרבית  כי  אף  בישראל.  הדרך  מורי  אגודת  לבין  תיירות 

בחברה לא הייתה החברה חברה באופן פורמלי בלשכת מארגני תיירות, הוסכם בין  

הרלוונטיים,   הקיבוציים  ההסכמים  יחולו  ביניהם  העבודה  יחסי  על  כי  הצדדים 

שררה במהלך בירורי  ובהתאם לכך התנהלו הצדדים. לטענת החברה הסכמה זו או

 השכר שנערכו במהלך השנים בין החברה לדגן.  

,  7017/2011)שמספרו    14.10.2010החברה, בהתאם להסכם הרלוונטי מיום    טענתל

)ולכן לגישת    1.3.2010(, אשר הוחל רטרואקטיבית מיום  2010הסכם קיבוצי    –להלן  

ום עבודה נמשך עד  (, י 2010החברה חל על דגן מתחילת עבודתו בחברה בחודש יולי  

דולר ליום. שכר זה כולל גם תשלום    168שעות, והשכר בגינו הוא שכר גלובלי בסך    12

 של העסקתו כי עלות  2010עבור עבודה בימי המנוחה השבועית. כן נקבע בהסכם  

 על החלים סוג מכל נלווים ותשלומים שכר, תנאים דרך למעסיק, הכוללת מורה

דולר ליום. בהתאם לכך ולמוסכם בין הצדדים, בתקופת הסכם    200היא   המעסיק,

דולר ליום עבודה. החברה    170שילמה החברה למשיב שכר כולל של    2010קיבוצי  

ציינה כי בטעות שילמה לדגן בנפרד בשנים אלה גם עבור שעות עבודה בשבת, אף כי  

קיבוצי   הסכם  פי  בתשלום    2010על  כלול  אלה  שעות  על  החברה  הגמול  הגלובלי. 

. על פי  2010את הסכם קיבוצי   2013החליף הסכם קיבוצי   1.3.2013מציינת כי ביום  

שעות והתשלום עבורו הוא בין    8.5יום עבודה הוא בן    2013הוראות הסכם קיבוצי  

ל   113 ובנוסף משולם    121-דולר  בהסכם(,  שונות שנקבעו  )בהתאם לתקופות  דולר 

  למעסיק עלות שכר עבודה  נקבע כי    2013ספות. בהסכם  גמול גלובלי לעבודת שעות נו

 דולר ליום.   225 -דולר ליום ל  210שעות עבודה תנוע בין   12עבור יום עבודה הכולל 

החברה ציינה כי ערכה חישוב המשווה בין השכר שקיבל דגן בפועל במשך תקופת  

ההרחבה    עבודתו בהחברה, לבין השכר לו היה זכאי אם היו חלות עליו הוראות צו

קיבוצי   הוראות הסכם  דרך מכוח  למורה  המגיע  והשכר  גיסא,  והסכם    2010מחד 

הקיבוציים  –)להלן    2013קיבוצי   זה  שני ההסכמים  חישוב  פי  על  גיסא.  מאידך   )

שעות, ההפרשים בין רמות השכר השונות הם נמוכים,    11המתייחס ליום עבודה בן  

ני ההסכמים הקיבוציים ואף באופן  וממנו עולה כי החברה פעלה בהתאם להוראות ש 
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מיטיב מהם. החברה הדגישה כי העובדה שדגן לא הלין במהלך כל תקופת עבודתו  

על כך שזכויותיו מקופחות, אף כי הוא מתאר את עצמו כ"עתיר ניסיון וידע" וחרף  

כי   לכך  ראיה  מהווה  העסקתו,  בתנאי  מעורבת  שהיתה  דין  עורכת  רעייתו  היות 

ומושתק כעת מלטעון  החברה התנהלה בהת  מנוע  והוא  בין הצדדים,  אם למוסכם 

 אחרת.  

דולר( שכר  170החברה הוסיפה וטענה כי עתירתו של דגן לראות בשכר היומי שקיבל ) 

שעות בלבד, כאשר ברור שלא לכך התכוונו הצדדים, ותביעתו    8עבור יום עבודה בן  

ת  ובעל   ןלות אחרות, הלקבל סכום עתק של מאות אלפי שקלים בגין שעות נוספות ועי

. גם אם, כטענתו של  נהמבקש להתעשר שלא כדין על חשבודגן  חוסר תום לב משווע ו

שעות עבודה    8דגן, חל על הצדדים צו ההרחבה, הרי שלפי צו ההרחבה התשלום בגין  

דולר אותו מבקש דגן לראות    170מן הסכום של  נמוך משמעותית  דולר ליום,    130הוא  

 ודה שאינו כולל שעות נוספות.כשכר  עבור יום עב

הצדדים   ידי  על  שאומצו  הקיבוציים  ההסכמים  שני  הוראות  כי  החברה  טענה  כן 

 של מיוחדת מידה ניהולי המחייב תפקיד הוא דרך מורה של קובעות כי תפקידו

לפיכך לא חלות על דגן הוראות חוק  . עבודתו על אישי ואשר לא ניתן לפקח אמון

עבוד לעניין  עבודה  תביעתו  שעות  את  לדחות  יש  זו  מסיבה  גם  נוספות.  בשעות  ה 

 המנופחת של דגן לגמול שעות נוספות. 

לעניין טענותיו של דגן בעניין צמצום היקף עבודתו וביטול ימי עבודה שנקבעו לו,  

ציינה החברה כי העסקת מורי דרך היא  "לפי קריאה", ולכן נקבע בשני ההסכמים  

ההסכם כי  העובד מהווה אינו הקיבוציים  כלפי    או  העסקה לתקופת התחייבות 

 של מינימלית לכמות מחויב אינו הדרך  מורה גם כי העסקה. במקביל נקבע להיקף

מצב    .עבודה ימי כגון  שונים,  מגורמים  ומושפע  תנודתי  הוא  התיירות  שענף  כיוון 

ימי   לכמות  הדרך  מורי  בפני  להתחייב  החברה  יכולה  לא  אויר,  מזג  ופגעי  בטחוני 

ימי עבודה היא טענה סתמית    24מוגדרת. בנוסף, טענתו של דגן בדבר ביטול  עבודה  

 ולא מוכחת. 

היא ביצעה הפקדות פנסיוניות משכרו    2012בנוסף טענה החברה כי החל מדצמבר  

של דגן כדין, וכי שכרו הגלובלי כלל תשלום עבור עבודה בחגים ודמי הבראה בהתאם  



 
 בית הדין הארצי לעבודה 

   19-01-26020 ע"ע 
 
 

  

 33מתוך  - 6 -

 

רה ציינה כי תביעתו של דגן הוגשה בחוסר  להוראות ההסכם הקיבוצי הרלוונטי. החב

תום לב מובהק ובניגוד להסכמות בין הצדדים, כי התייחסה אליו בכבוד ובהגינות,  

 לא חפצה בהתפטרותו ולא פעלה לשם כך.  

 פסק הדין ופסק הדין המשלים  
 
, בפסק דין מפורט ומנומק, וקבע  חלקה הגדולבית הדין האזורי קיבל את תביעת דגן ב  .7

כי דגן זכאי לתשלום עבור גמול עבודה בשעות נוספות, פיצויי פיטורים, דמי חגים,  

 פיצוי עבור ביטול ימי עבודה, הפקדות לקופות גמל ודמי הבראה.  

בית הדין האזורי דחה את טענת החברה לפיה פעלה על פי שני ההסכמים הקיבוציים  

דים, וקבע כי טענה זו הועלתה על ידי החברה רק לאחר  בהתאם למוסכם בין הצד

ועל מנת להימנע מתשלום גמול שעות   שהחלו להיערם כנגדה תביעות של עובדים, 

נוספות. בית הדין האזורי קבע כי התגלו סתירות בעדויותיהם של נציגי החברה לגבי  

מו את  אופן תשלום השכר למשיב בהתאם להסכמים הקיבוציים, כי העדויות לא תא

הוראות   את  תאם  לא  בפועל  התשלום  אופן  וכי  דגן,  של  השכר  בתלושי  האמור 

בבסיס   שעמדו  הנתונים  את  הסתירה  החברה  כי  נקבע  כן  הקיבוציים.  ההסכמים 

חישובי השוואות השכר שערכה וכי סיפקה גרסאות משתנות לחישובים אלה, וכל  

דין האזורי קבע כי בעת  אלה פגמו באמון שנתן בית הדין בגרסתה של החברה. בית ה

ודגן שחשש מאפליית   עבודה,  יום  לפי  על שכר  לעבודה סוכם עימו  דגן  קבלתו של 

 מבוגרים הסתפק בכך שכן חשש מעימות עם החברה. 

כן קבע בית הדין האזורי כי צו ההרחבה הענפי לא חל על הצדדים. בהסכם קיבוצי   .8

החל דגן לעבוד אצל המערערת(  )עוד לפני ש   1.3.2010נקבע כי תחולתו היא מיום    2010

לחוק הסכמים    31וכן כי הוא מחליף כל הסכם קיבוצי קודם. לכן, בהתאם לסעיף  

(, משעה שבוטל ההסכם  חוק הסכמים קיבוציים  –)להלן    1957-קיבוציים, תשי"ז  

 שעל בסיסו הוצא צו ההרחבה, בטל בעקבותיו גם צו ההרחבה.   2007הקיבוצי משנת  

בית הדין האזורי פסק כי על העסקת דגן חלו הוראות חוק שעות עבודה. נקבע כי   .9

ניתן היה לפקח על עבודתו של דגן וכי בידי החברה אף היו אמצעים טכנולוגים לכך.  

ול הדעת שיכול היה  כן נקבע כי דגן לא שימש במשרה מיוחדת של אמון אישי וכי שיק

להפעיל במסגרת תפקידו היה מוגבל נוכח שיטת הניהול הריכוזית של החברה. לפיכך  
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)א( לחוק שעות עבודה לא חלים על דגן, כך  30נפסק כי החריגים הקבועים בסעיף  

שהוא זכאי לגמול שעות נוספות על פי דין. בנוסף נקבע, בניגוד לטענת החברה, כי דגן  

ק להפסקות  זכה  הסיורים  לא  במהלך  חופשי  היה  ולא  עבודתו  יום  במהלך  בועות 

 לעשות כרצונו. 

בית הדין האזורי ציין כי החברה לא הכחישה כי משך יום עבודה של מורה דרך נמשך  

  -ריעני    47715-09-14ע"ע )ארצי(  )  ריענישעות. לכן, בהתאם להלכת    12  -ל  11בין  

ציג רישומי יומן שניהל בו תועדו  משעה שדגן ה,  ((29.3.2017)  אליאסי שיווק בע"מ

לא  העבודה  מימי  אחד   בכל   השעות  ומספר  שביצע  הנסיעות  פרטי החברה  ואילו   ,

שעות   גמול  למשיב  לפסוק  יש  ומשכנעת,  חלופית  עובדתית  גרסה  להציג  הצליחה 

החישובים   כי  היתר,  בין  ציין,  האזורי  הדין  בית  שהוכח.  ההיקף  יסוד  על  נוספות 

השכר המגיע לדגן התבססו על היקף יום עבודה שלא עלה על  שערכה החברה בעניין  

שעות, בעוד שעל פי רישומיו של דגן היו לא מעט ימים ארוכים יותר. כן נקבע כי    11

הנתונים שעל פיהם התבססו חישובי החברה כלל לא הוצגו בפני בית הדין והדבר  

  בהתאם   כי  נקבע   לעיל  האמור  נוכחפועל לחובתה של החברה ופוגע באמינות גרסתה.  

  להלן )  1958- ח" התשי  השכר  הגנת  לחוק  5  סעיף  והוראת  ו  עבודה  שעות  חוק  להוראות

  זכאי   לו  הנוספות  השעות   גמול ,  כולל  שכר   תשלום   על  האוסרת  (השכר  הגנת  חוק  –

 . לו ששולם לשכר ובנוסף לרישומיו בהתאם יחושב  דגן

היה    2013ששולם לדגן החל משנת  בנוסף נקבע כי גמול השעות הנוספות הגלובלי   .10

רכיב פיקטיבי, "שבבסיסו אין דבר וחצי דבר". בית הדין האזורי קבע כי לא התקיימו  

ע"ע )ארצי(  התנאים הנדרשים לסיווגו כגמול גלובלי של שעות נוספות כפי שנקבעו ב 

בע"מ  -ברד    23402-09-15 להלן  28.2.2017)   קנסטו  קנסטו  – (  למשל,  (עניין  כך   .

לא ניהלה רישום של שעות העבודה של דגן ולא הציגה כל ראיה לכך שהוסכם  החברה  

ידעה   לא  כי החברה  צוין  בנוסף  בו שולם.  מן המועד  גלובלי החל  על תשלום  עימו 

להסביר את גובה הגמול ששולם למשיב ואת אופן חישוב השעות הנוספות בתלושי  

 השכר.  

המסג .11 הסכם  על  בהתבסס  כי  נקבע  לעיל  האמור  העבודה  לאור  לקיצור שעות  רת 

עבודה הוא   יום  כי משך  כל    8.6במשק הקובע  בגין  דגן לקבל תשלום  זכאי  שעות, 

שעות עבודה ביום בהתאם לרישומיו ביומנו, במהלך כל    8.6- השעות שביצע מעבר ל
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. כן נקבע  2013, אז הצטרפה החברה להסכם קיבוצי  2015התקופה שעד חודש ינואר  

, דגן זכאי לגמול  2013, ובהתאם להוראות הסכם קיבוצי  2015כי החל מחודש ינואר  

שעות ביום חול, וכן עבור עבודה ביום חג    12-שעות נוספות רק בגין עבודה מעבר ל

 וביום המנוחה השבועי.  

בית הדין האזורי הוסיף וקבע כי לא מצא בהתנהלותו של דגן חוסר תום לב, וכי גם   .12

הנוספות", כלשון החברה, חרף הכחשתו,  אם ידע דגן על קיומו של "מוסד השעות  

עבור   גמול  לקבלת  והבסיסית  הקוגנטית  זכותו  על  שויתר  כמי  בו  לראות  ניתן  לא 

"שעות עבודה מרובות עד בלתי הגיוניות". כנגד נקבע כי דווקא החברה הכירה היטב  

את מוסד השעות הנוספות אך העדיפה "לעצום עין" אל מול היקף שעות העבודה  

 ן. הרב של דג

טענתו של דגן להפליה נדחתה על ידי בית הדין האזורי, אשר קבע כי דגן לא הצליח   .13

להוכיח כי הפחתת ימי העבודה שלו נגרמה מחמת יחסה של החברה לגילו, וכן כי  

הוא אף לא טען כך במכתב ההתראה ששלח לחברה. יחד עם זאת, בית הדין האזורי  

חברה הביא להרעה מוחשית בתנאי  קיבל את טענת דגן כי צמצום היקף עבודתו ב 

עבודתו, וכי הלין פעמים רבות על מצב זה בפני החברה אשר סירבה להתחייב בפניו  

על מספר מינימלי של ימי עבודה. כן נקבע כי משעה שההסכמים הקיבוציים לא חלו  

על הצדדים, לא יכולה לעמוד לחברה הטענה כי בענף מורי הדרך לא מחויב המעסיק  

מת של ימי עבודה. לכן נפסק כי דגן התפטר בדין מפוטר וכי הוא זכאי  לכמות מסוי 

להשלמת פיצויי פיטורים )על הסכומים שהופקדו עבורו בקופות( שיחושבו בהתאם  

 לממוצע השתכרותו בכל תקופת עבודתו.  

לעניין ההפקדות הפנסיוניות נקבע כי משלא הוכח בפני בית הדין כי למשיב הייתה   .14

במועד תחילת עבודתו בהחברה, הוא אינו זכאי כי תבוצענה בגינו  קופת גמל פעילה  

החברה    על  היה  לפיכך  בחברה.  הראשונים  עבודתו  חודשי  ששת  עבור  הפקדות 

על פי השיעורים הקבועים    1.9.2010- להפקיד עבור דגן תשלומים לקופת גמל החל מ 

)ללא   כן עליה להשלים בקופות את הכספים החסרים  מרכיב  בדין, ומשלא עשתה 

 הפיצויים בגינו נפסקו כאמור לדגן פיצויים מלאים(.
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בית הדין האזורי קבע כי השכר הקובע בגינו יחושבו התשלומים השונים שנפסקו   .15

לטובת דגן הוא השכר הכולל, קרי השכר החודשי שקיבל, מבלי שיופחתו ממנו רכיבי  

ר. כן נקבע כי  השעות הנוספות, שעות שבת ותוספת שפות, כפי שצויינו בתלושי השכ

ימים בהם עמד לרשות העבודה    18דגן זכאי לתשלום עבור דמי חגים, לפיצוי בגין  

ולדמי הבראה. בית הדין האזורי דחה את התביעה   ועבודתו בוטלה ברגע האחרון 

לפיצוי בגין אי מתן טופס הודעה לעובד, וקבע כי לדגן לא נגרם נזק כתוצאה מכך  

 וי ברכיב זה. ולכן אין לחייב את החברה בפיצ

דעת המיעוט בפסק הדין שניתנה על ידי נציגת ציבור מעסיקים גב' חגית מנדלביץ,   .16

גרסה כי הגמול ששולם לדגן עבור עבודתו היה הוגן ומקובל בענף, וכי תנאי העבודה  

שכר גלובלי, עבודה    – תאמו את ציפיותיו כמי שהכיר את ענף מורי הדרך ומאפייניו  

קרי ולפי  המנוחה  נוספות  בשעות  זכויות  מתן  עבודה.  שעות  על  דיווח  והיעדר  אה 

למשיב בדיעבד, לאחר שבמשך שנים ארוכות גילה את דעתו כי שכרו משולם לו כדין,  

תוצאתה היא קיפוח המעסיק והפרת האיזון בין זכויות הצדדים. קביעה כזו משמעה  

שניתנה  כי החברה נאלצת לשלם סכום גבוה מבלי שהיתה ערוכה לכך מראש ומבלי  

לה האפשרות לשקול את המשך העסקתו של דגן בסכומים אלה מבעוד מועד עקב  

 "תיאום ציפיות כוזב" מצד דגן. 

לאחר מתן פסק הדין התבקש דגן לערוך תחשיבים מטעמו בהתאם לקביעות בפסק   .17

פסק  הדין. לאחר קבלת חישובי דגן ותגובת החברה לתחשיבים שהוגשו על ידו ניתן  

ש"ח בגין עילות    402,342בו נפסקו לטובתו של דגן תשלומים בסך של    הדין המשלים

 .ש"ח עבור הוצאות משפט 20,000התביעה, וסכום של  

 הערעור

לב מובהק   תום בחוסר הוגשה תביעתו של דגן טוענת בערעור שהגישה כיהחברה   .18

 למורי הקיבוציים ההסכמים חלים העסקתו תנאי על ובניגוד להסכמה עמו לפיה

בתקופת דרך גמול   התקפים  גלובלי הכולל  יקבל שכר  לפיה  זו,  העסקתו. הסכמה 

הבראה כמקובל בענף, הייתה נהירה לדגן, ולא  בעבור שעות נוספות, ימי חופשה ודמי  

 בכדי לא הלין במהלך כל תקופת עבודתו כי זכויותיו קופחו. 
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החברה חוזרת על הוראות ההסכמים הקיבוציים שחלו לטענתה על יחסיה עם דגן  

)ועם יתר מורי הדרך המועסקים בחברה(. הוראות אלו קובעות, בין היתר, את אורכו  

רו; כי אין המדובר במתכונת עבודה קבועה אלא בתפקיד "לפי  של יום העבודה ותמחו

קריאה"; כי תפקידו של מורה הדרך הוא תפקיד ניהולי הדורש מידה מיוחדת של  

אמון אישי; וכי לא ניתן לפקח על עבודתו. לטענת החברה, אין בשאלות שהועלו על  

להביא למסקנה  ידי בית הדין האזורי בנוגע לאופן יישום ההסכמים הקיבוציים כדי 

השגויה לפיה שני ההסכמים הקיבוציים לא אומצו על ידי הצדדים. לכן טעה בית  

הדין האזורי בקובעו כי לדגן לא שולמה תמורה עבור עבודה בשעות נוספות וכן לא  

העלות    2010שולמו לו תשלומים בגין זכויות סוציאליות נוספות. על פי הסכם קיבוצי  

דולר, ובהתאם לכך תמחרה    200לל של מורה דרך היא  של השכר היומי הכו  למעסיק

של   לסך  דגן  של  היומי  שכרו  את  וחישבה  בהתאם    170החברה  זה,  שכר  דולר. 

קיבוצי   הסכם  וזכויות  2010להוראות  נוספות  בשעות  עבודה  עבור  תמורה  כולל   ,

 סוציאליות, לרבות הפקדות לקופת גמל.  

בקו החברה,  לטענת  האזורי,  הדין  בין  טעה  יסוד  כן  שכר  בין  השכר  פיצול  כי  בעו 

הוא פיקטיבי, שכן    2013ל"גמול שעות נוספות"  בתלושי השכר של דגן החל משנת  

אשר הבחין בין שכר העבודה    2013החברה פעלה באותה עת בהתאם להסכם קיבוצי  

 הבסיסי לבין תשלום גלובלי בגין עבודה בשעות נוספות המתווסף אליו. 

כי .19 וטוענת  כי מורה    החברה מוסיפה  בשני ההסכמים הקיבוציים חוזרת הקביעה 

מסכימים על   הדרך מורי וגם המעסיקים גם כי דרך היא משרת אמון, והדבר מלמד

עבורם   נקבע  לכן  דרך.  מורי  של  העבודה  שעות  על  בפיקוח  ממשי  קושי  של  קיומו 

בניגוד  זה,  מנגנון  נוספות.  בשעות  עבודה  בגין  גלובלי  תשלום  הכולל  שכר    מנגנון 

. בין היתר משום  קנסטולקביעתו של בית הדין האזורי, עומד בתנאים שנקבעו בעניין  

שהרכיב הגלובלי ניתן בהסכמה, מבטא גמול הוגן וסביר והוא מופרד בתלוש השכר  

משכר היסוד. כן טוענת החברה כי ההבדל בגובה הגמול הגלובלי ששולם למשיב מדי  

מהיקף העבודה המשתנה של דגן ומהשינויים  חודש בחודשו עבור שעות נוספות נבע  

 שחלו בשער הדולר. 

לדגן   .20 המגיעים  הסעדים  גובה  קבע את  הדין האזורי  כך שבית  על  קובלת  החברה 

הנוכחות   רישומי  פי  על  דגן  ידי  על  שנערכו  הכספיים  החישובים  על  בהתבסס 
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ע שנערכו  ובחישובים  הנוכחות  בנתוני  שונים  פגמים  ומונה  ביומנו,  ל   המפורטים 

ינואר   מחודש  החל  למשל,  כך,  פי    2013בסיסם.  על  דגן  של  עבודתו  תחילת  שעת 

, בעוד שעד מועד זה שעת תחילת העבודה על פי רישומיו היא  6:000רישומיו היא  

, מבלי שניתן כל הסבר מצידו לשינוי זה. כמו כן דגן כלל לא סיפק נתוני נוכחות  06:30

מועדים נוספים, בגינם תבע וזכה בתשלום  , וכן  2010אוגוסט  - עבור החודשים יולי

כי לא מדובר   ולכן ברי  עגולות בלבד  דגן כללו שעות  נוספות. בנוסף רישומי  שעות 

 ברישום אמיתי ואותנטי. 

פי הסכם קיבוצי   .21 על  כי  היתר,  בין  עלות    2010בעניין דמי החגים טוענת החברה, 

מכל סוג שהוא, ולכן  דולר( כוללת תשלומים    200שכרו היומי של מורה דרך )בסך  

משעה שדגן קיבל תמורה עבור העסקתו בימי חג אין לחייבה בתשלומים נוספים. כן  

נטען, תוך ציון מועדים מדויקים, כי חלק מימי החג שבגינם תבע דגן שכר חלו בשבת,  

יום   יום לפני החג או  וקיבל תמורה, באחרים לא עבד  בחלק מן הימים הללו עבד 

וכ בחוק,  כנדרש  אוגוסט  אחרי  בחודש  בחברה  לעבוד  התחיל  דגן  כי  ולכן  2010ן   ,

ואוקטובר   ספטמבר  עבור  חגים  דמי  לתשלום  זכאי  אינו  טרם  2010ממילא  בהם   ,

השלים שלושה חודשים במקום העבודה. לטענת החברה הנטל להוכחת זכאותו של  

ה  דגן לדמי חגים לא הורם על ידו. החברה מוסיפה וטוענת כי בהתאם לבדיקה שנערכ 

ש"ח )בהתאם    664על ידה על דגן זכאי, אם בכלל, לתשלום בגין יום חג אחד, בסך  

לערך שכר עבודה יומי שנקבע על ידי בית הדין האזורי, אשר גם על אופן חישובו היא  

 מערערת(. 

החברה טוענת כי תוצאת פסק הדין קמא היא שדגן, מורה דרך ותיק ומנוסה שהיה   .22

יתע העסקתו,  לתנאי  היטב  עבודה  מודע  עבור  כפולה  תמורה  ויקבל  כדין  שלא  שר 

לקריסתה   להביא  שעלול  הפיך  בלתי  באופן  תיפגע  החברה  ואילו  נוספות,  בשעות 

הכלכלית. בית הדין האזורי לא נתן משקל לחוסר תום הלב של דגן אשר התכחש  

להסכמותיו עם החברה, אף כי הודה שהיה מודע לקיומם של ההסכמים הקיבוציים  

וכן לקיומם של הליכים משפטיים באותו עניין שהתנהלו נגד החברה.    הרלוונטיים

שכרו   בגובה  יתעניין  לא  בענף  ותיק  עובד  כי  הדעת  על  יעלה  לא  החברה  לטענת 

ובמרכיביו במשך למעלה מחמש שנים, עת התנהלותה העסקית התבססה על תנאי  

גן היא עורכת  העבודה שהוסכמו בין הצדדים. החברה מוסיפה וטוענת כי רעייתו של ד
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דין אשר שוחחה עם נציגי החברה על שכרו של בעלה. חרף זאת, במהלך שנות עבודתו  

של דגן בחברה לא נאמרה מילה, מצדו או מי מטעמו, בנושא השעות הנוספות, גם  

לא במכתב ההתראה הראשון שנשלח על ידו לחברה. התנהלותו של דגן מהווה מקרה  

על בית הדין לקבוע, בהתאם לפסיקה, כי בנסיבות    קיצוני של חוסר תום לב ולכן היה

 אלה אינו זכאי לסעדים שנתבעו על ידו, גם אם יקבע כי המדובר בזכויות קוגנטיות. 

טען בסיכומיו בערעור ובטיעונו בפנינו, בין היתר, כי שני ההסכמים הקיבוציים   דגן .23

לא חלו על הצדדים וכי מעולם לא סוכם עימו על אימוצם, וממילא החברה אף לא  

פעלה בהתאם להוראות הסכמים אלה כפי שנקבע על ידי בית הדין קמא. כן נטען כי  

רכיב פיקטיבי, וכי החברה עצמה    היה  2013גמול השעות הנוספות ששולם לו משנת  

השכר   בתלושי  הרישומים  וכי  השכר  תלושי  על  הסתמכה  לא  שבחישוביה  הודתה 

אינם בהכרח נכונים. לטענת דגן כך מתנהלת החברה במשך שנים, תוך קיפוח זכותם  

קוגנטיות   זכויות  "וכן  רבות  נוספות  שעות  ביצוע  בגין  לתמורה  הדרך  מורי  של 

בסיכומיו על קביעותיו העובדתיות של בית הדין האזורי, בין    נוספות". כן חוזר דגן

היתר, בעניין חלותן של הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה על עבודתו כמורה דרך,  

עקב   מפוטר  בדין  התפטרותו  ביומנו,  השעות  רישומי  מהימנות  עבודתו,  יום  היקף 

מנסיבות סיום    הרעה ממשית בתנאי עבודתו וזכאותו לפיצויי פיטורים כפועל יוצא

 העבודה, דמי חגים ודמי הבראה. 

 דיון והכרעה 

 תמצית ההכרעה 

פסק דינו של בית הדין האזורי מפורט ומנומק היטב ואיננו מוצאים לנכון להתערב   .24

המסקנות   עלינו  מקובלות  כן  כמו  שבו.  העובדתיות  הקביעות  של  הארי  בחלק 

והוא זכאי לגמול שעות  המשפטיות המהותיות, לפיהן חל על דגן חוק שעות עבודה  

נוספות. יחד עם זאת, מצאנו מקום להתערב בפרשנות שניתנה לחלק מהממצאים  

המשפטיות   מהקביעות  בחלק  וכן  האזורי,  הדין  בית  ידי  על  שנקבעו  העובדתיים 

אחד   את  לבטל  יש  כי  מצאנו  מאלה,  יוצא  כפועל  מכך.  כתוצאה  ידו  על  שניתנו 

פים שהוטלו בפסק דינו של בית הדין האזורי  החיובים ולהפחית חלק מהחיובים הנוס

 להלן נפרט הנימוקים לקביעותינו. על החברה. 
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 ההסדר הנורמטיבי החל על הצדדים  

מארגני   .25 לשכת  הענפי,  המעסיקים  לארגון  החברה  הצטרפות  טרם  כי  חולק  אין 

חלו על הצדדים. אכן, אין מניעה כי צדדים    לא תיירות, שני ההסכמים הקיבוציים  

בודה יסכימו על אימוץ תנאי הסכם קיבוצי ענפי, במלואם או בחלקם, אף  להסכם ע

אם אין לו תחולה ישירה עליהם, אך איננו מוצאים להתערב במסקנה העובדתית של  

המנומקת היטב ונסמכת על התרשמות בלתי אמצעית מכלל חומר  בית הדין האזורי,   

 , כי לא הוכח כי בענייננו הושגה הסכמה כאמור.  הראיות ומהעדויות שנשמעו בפניו

כי צו ההרחבה הענפי אשר נחתם ביום   .26 וקבע,    1.7.2007בית הדין האזורי הוסיף 

, אינו חל על בעלי הדין. על הקביעה  2007ואשר הרחיב את הוראות הסכם קיבוצי  

דין  דלעיל לא הוגש ערעור על ידי מי מהצדדים. משכך, איננו נדרשים לקביעת בית ה

האזורי על אי תחולת צו ההרחבה הענפי, שאינה נקיה מספקות לנוכח מועד תחילת  

עבודתו של דגן טרם ביטולם בפועל של ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה )ראו: סעיף  

ע"א    33 קיבוציים;  הסכמים  רוזן 53/71לחוק  נ' -צבי  שותפות  ינקלביץ  מרדכי 

טלו בדיעבד רק לאחר תחילת עבודת דגן  בו   אשר((,  1971)  56,  48(  1, פ"ד כו )ליזרוביץ

 בחברה.  

יולי   .27 ועד להצטרפותה של    2010הנה כי כן, נקודת המוצא לדיוננו היא כי מחודש 

, לא חלו על הצדדים הוראות  2014החברה כצד להסכם הקיבוצי הענפי בשלהי שנת 

זכויות הצדדים בתקופה הרלוונטית    ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה בענף מורי הדרך. 

הקוגנטיות של משפט   להוראות  בכפוף  המערכת ההסכמית  ידי  על  לפיכך,  נחלשו, 

 העבודה המגן. 

 אומד דעת הצדדים בעת ההתקשרות ביניהם  - ההיבט ההסכמי 

 "ארגז הכלים" לבחינת ההסכמות, ככל שהיו, בהיעדר התקשרות בכתב 

דגן לא נחתם הסכם עבודה בכתב. החברה אף לא   .28 בין החברה לבין  כי  אין חולק 

קיימה את חובתה לפי חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והליכי מיון  

( לתת לדגן הודעה לעובד  חוק הודעה לעובד  –)להלן    2002-וקבלה לעבודה(, התשס"ב

צרת חזקה ראייתית כנגד המעסיק  המפרטת את תנאי עבודתו אצלה. הפרת החובה יו
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א  5ומעבירה אליו את הנטל להוכיח את נכונות גרסתו בעניינים שבמחלוקת )סעיף  

בעת    לחוק  הצדדים  דעת  אומד  אחר  להתחקות  עלינו  לפיכך  לעובד(.  הודעה 

את   היתר,  בין  כוללות,  אלה  נסיבות  הנסיבות.  מכלל  כנלמד  ביניהם  ההתקשרות 

החוזה ולאחריה, התכתבויות בין הצדדים, ההקשר    התנהגות הצדדים לפני כריתת 

דיני חוזים  התעשייתי הענפי והדרך בה יושם ההסכם הלכה למעשה )גבריאלה שלו, 

נ' שיכון   7186/15ע"א    ;שלו  -להלן    420-419)תשס"ה(    החלק הכללי  - בורשטיין 

מגדל חברה  - לוי    202/03(; ע"ע )ארצי(  3.9.2019)   ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ

 ((.  19.12.2005) לביטוח בע"מ 

ובהן ההסדרים הנורמטיביים הקיימים בענף המלמדים על    -בחינת כלל הנסיבות   .29

מצביעה על     - ההקשר התעשייתי בו פועל ענף מורי הדרך, כמו גם התנהלות הצדדים  

כך כי ענף מורי הדרך מתאפיין בהסדרים מיוחדים וחריגים, בגדרם, בין היתר, לא  

)"לפי  קי לצורך  בהתאם  אלא  רציף,  באופן  הדרך  מורה  להעסקת  התחייבות  ימת 

קריאה"(, ותגמולו של מורה הדרך מתבצע, ככלל, באופן גלובלי בגין יום הדרכה, תוך  

השכר   שפות(.  בשתי  הדרכה  )כגון:  מראש  מוגדרות  בנסיבות  תוספות  תשלום 

בעיקרו, המאפשר למ עבודה הוא שכר אחיד  יום  בגין  מארגני    – עסיקים  המשולם 

ויסכים     –הטיולים   "לתמחר" מראש טיול ללא קשר לזהות מורה הדרך שיתבקש 

 בהמשך להדריך את הטיול.  

משנת   .30 ההרחבה  מאפיינים    2007צו  משקפים  לאחריו  הקיבוציים  וההסכמים 

 ייחודיים אלה ומציגים את תמונת המצב הבאה לעניין שכר העבודה של מורה דרך: 

והתשלום   הדרכהשעות  8( נקבע כי יום עבודה כולל  2007  )משנת בצו ההרחבה  30.1

ל  ערך  שווה  )  130  -בגינו  צו    16.25דולר  פי  על  כולל,  זה  שכר  לשעה(.  דולר 

וימי מחלה.   וכן תשלום דמי חופשה  ההרחבה, עבודה בימי המנוחה השבועית 

דולר )עבור    220  -שעות יקבל מורה הדרך סך של כ   12מכאן שעבור יום עבודה של  

 דולר(.   48.75דולר ועבור שעתיים נוספות   40.6שעתיים הראשונות ה

שעות והשכר   12נקבע, בין היתר, כי יום עבודה הוא בן    2010בהסכם קיבוצי   30.2

דולר. שכר זה כולל עבודה    14דולר. ערך שעת עבודה היא   168היומי עבורו הוא 
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ע כי מתכונת  בימי המנוחה השבועית וכן תשלום דמי חופשה וימי מחלה. כן נקב

 ההעסקה בין הצדדים היא "לפי קריאה". 

שעות ושכר    8.5נקבע, בין היתר, כי יום עבודה הוא בן    2013בהסכם קיבוצי   30.3

דולר ליום    116דולר ליום בשנה הראשונה של ההסכם,    113העבודה עבורו הוא  

ו השנייה  בשעות    121  - בשנה  עבודה  ההסכם.  של  השלישית  בשנה  ליום  דולר 

שעות ליום מזכה את מורה הדרך ב"תשלום גלובלי בגין עבודה    3.5עד    נוספות של

דולר ליום )בהתאם לשלוש התקופות(.    68  -דולר ל  63בשעות נוספות" של בין  

דולר   176שכרו של מורה דרך ליום עבודה הכולל שעות נוספות הוא איפוא בסך 

ובימי חג    189  - ישולם למורה  דולר ליום. כן נקבע כי בימי המנוחה השבועית 

של   בתעריף  שכר  כי    150%הדרך  נקבע  זה  בהסכם  גם  הראשונה.  השעה  מן 

 מתכונת ההעסקה בין הצדדים היא "לפי קריאה".

הרלוונטיות   בשנים  בענף  הנורמטיביים  ההסדרים  פי  על  כי  עולה  לעיל  האמור  מן 

בור  דולר. השכר ע 16.25-דולר ל 13.3לתביעה, ערך שעת עבודה של מורה דרך נע בין  

דולר )ללא תוספות שונות הקבועות    220  -דולר ל  168שעות נע בין    12יום עבודה בן  

תוספת שפות( כגון  עלות מעסיק  בהסכמים  בעקבות התנודתיות  במונחי  כי  נציין   .

בענף, הנובעת בין היתר מאירועים חיצוניים המשליכים על מצב התיירות הנכנסת,  

ש מגמה,  הרלוונטיות  בשנים  לזהות  הענפים  ניתן  של  הארי  בחלק  מקובלת  אינה 

 של הפחתה הדרגתית בעלות העסקתם היומית של מדריכים. ,התעסוקתיים

 אומד דעת החברה  

ההסכמים   .31 הוראות  את  עליהם  להחיל  הצדדים  בין  הוסכם  החברה  לטענת 

בתקופת   דגן,  ושל  החברה  של  המשותף  דעתם  אומד  ולמצער  הקיבוציים, 

לו ההסדרים הענפיים, הגם שהחברה לא הייתה  ההתקשרות, היה כי על הצדדים ח 

במרבית התקופה חברה בארגון המעסיקים היציג שהיה צד להסכמים הקיבוציים.  

" היא  לפיכך,  דגן,  של  עבודה שלם שהתובע  תביעתו  בענף  ולנוהג  למוסכם  בניגוד 

לטענה החברה דלעיל שני חלקים. האחד, הטענה שנדחתה עובדתית על  נמנה עליו".  

בית שני    ידי  הוראות  להחלת  הצדדים  בין  הסכמה  התגבשה  לפיה  האזורי,  הדין 

לנכון להתערב בקביעתו של   ההסכמים הקיבוציים. כפי שהובהר לעיל, לא מצאנו 
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בית הדין האזורי כי החברה לא הצליחה להוכיח טענה זו. החלק השני הוא כי בפועל  

זו נדחתה על ידי  נהגה החברה בהתאם למקובל בענף התיירות הנכנסת. גם טענה  

 בית הדין האזורי, אך בקביעה זו מצאנו, כפי שיובהר להלן, להתערב באופן חלקי.

לגישתנו, בניגוד לעמדת בית הדין האזורי, אומד דעתה הסוביקטיבי של החברה אכן   .32

היה כי תנאי העסקתו של דגן יקבעו בהתאם לנורמות הענפיות המעוגנות בהסכמים  

הקיבוציים. לטעמנו, ממכלול העובדות כפי שפורטו בהרחבה בפסק דינו של בית הדין  

התעשיית ומההקשר  החברה  מהתנהלות  החברה  האזורי,  כוונת  כי  בבירור  עולה  י 

היתה לתגמל את דגן בהתאם ל"כללי המשחק" הענפיים, בגדרם שכרו של מורה דרך  

הוא שכר גלובלי ליום עבודה מלא הכולל תוספות שונות. בהתאם היה גובה שכרו של  

דולר בהתאמה(    168דולר מול    170)  2010דגן זהה כמעט לשכר הנקוב בהסכם קיבוצי  

לשער הדולר. כך גם פיצלה החברה את רכיב השעות הנוספות בתלושי  והוא הוצמד  

  2013, סמוך למועד חתימתו של הסכם קיבוצי  2013השכר של דגן החל מחודש אפריל  

 אשר הורה על הפרדה זו. 

נכונות לשלם   דגן,  ידי  על  כך  נטען  לא  ואף  לחברה,  לייחס  ניתן   כי  איננו סבורים 

מח כעולה  תוגמלו  )אשר  שכר  לעובדיה  לדגן(,  דומה  תגמול  במתכונת  הראיות  ומר 

של   התחרות  ביכולת  פגיעה  תוך  בענף  מהמקובל  אחוזים  בעשרות  גבוה  עבודה 

כי   היתה  האזורי,  הדין  בית  ידי  על  נתקבלה  דגן, אשר  הוא, טענת  נהפוך  החברה. 

לא   בניגוד לבית הדין האזורי,  כי  נוסיף  בעלויות ההעסקה.  לחסוך  ניסתה  החברה 

יש בעובדה לפיה בחישובי השכר הצמידה החברה את שער הדולר  לשער    מצאנו כי

בחודש כמצוות ההסכמים הקיבוציים,    25  –החודשי הממוצע ולא לשער הידוע ב  

כמו גם סטיות אחרות לא מהותיות )לטובת דגן ולחובתו(, כדי ללמד כי עצם הכוונה  

 הלותה". של החברה להחיל את ההסכמים הקיבוציים "עמדה בסתירה להתנ 

נציין כי אין במסקנתנו זו כדי לחלוק על קביעותיו העובדתיות של בית הדין האזורי  

הקשור   בכל  החברה  מנהלי  של  בגרסאות  שהתגלו  הדיוקים  ואי  לסתירות  באשר 

לאופן תשלום השכר לדגן ומרכיביו. אולם, כאמור, איננו סבורים כי יש בהם כדי  

הסתמכותה,   בדבר  החברה  טענת  את  שני  לסתור  על  משפטית,  טעות  מתוך  ולו 

ההסכמים הקיבוציים. קביעתנו דלעיל באשר לאומד דעת החברה, אשר השלכותיה  

תיבחנה בהמשך הדברים, נכונה לטעמנו אף אם החברה לא מילאה אחר הוראות שני  
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בראש   פגעה  אשר  הרשלנית,  מהתנהלותה  יוצא  כפועל  יתרה  בהקפדה  ההסכמים 

פסובראשונה מתוצאת  כעולה  דיננו,,  לא    ק  זו  התנהלותה  ואף אם  עצמה,  בחברה 

 סוכמה עם דגן מבעוד מועד ולא הייתה מוסכמת עליו בדיעבד. 

יתר על כן, התנהלותו של דגן במהלך תקופת עבודתו בחברה לא ערערה על "הנחת   .33

העבודה" של החברה. כפי שנטען בהליך קמא ולא הוכחש על ידי דגן, במשך למעלה  

ברה לא העלה דגן, מורה דרך עתיר ניסיון, בפני החברה את  משש שנות עבודתו בח

סוגיית גמול השעות הנוספות. גם כאשר דגן מחה במכתביו לחברה על הפגיעה בהיקף  

עבודתו ואף ב"הודעת ההתפטרות" שלו, הוא לא התייחס כלל לקיפוחו במתכונת  

ם בהיקף  תשלום השכר וחישוב גמול השעות הנוספות, אלא התמקד בפניותיו בצמצו 

 משרתו.  

להלן תבחנה, לפיכך, ההשלכות המשפטיות של הקביעה לפיה אומד דעתה הנחזה   .34

על רקע   דגן את תנאי ההסכמים הקיבוציים הענפיים,  על  היה להחיל  של החברה 

הקביעה העובדתית לפיה לא גובשה כל הסכמה עם דגן בסוגיה, ובהתאם לדין שחל  

 על הצדדים מכוח משפט העבודה המגן. 

 ול בגין עבודת שעות נוספות גמ

 הזכאות 

ידי סעיף   .35 על  על כל עובד אלא אם הוצא מתחולתו  חוק שעות עבודה ומנוחה חל 

 )א( לחוק, שזו לשונו: 30

  חוק זה אינו חל על העסקתם של:
 ... 

עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה     ( 5)
 מיוחדת של אמון אישי; 

עובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים     (6) 
 למעסיק כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם.

 

מנת   .36 על  בצמצום  לחוק  החריגים  הסעיפים  את  לפרש  יש  הפסוקה  ההלכה  פי  על 

שהחוק   מההגנות  ייהנו  עובדים  ויותר  החוק  של  מתחולתו  יוצאו  עובדים  שפחות 

, פ''ד  ייצור מערכות בקרת אנרגיה ומתקנים   –טפקו    300271/98מעניק )ע"ע )ארצי(  
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חריג  2000)  703  לה חל  עובד  של  העסקתו  שעל  לכך  ההוכחה  נטל  כי  נפסק  כן   .))

ע"א  לחוק שעות עבודה ומנוחה מוטל על המעסיק )   30מהחריגים הקבועים בסעיף  

ין   לעני  (.703(  2, פ"ד כב )מכמורת חברת פיתוח בתי מלון בע"מ נ' שורץ  268/68

השאלה אינה אם למעביד פלוני היה למעשה פיקוח  ( לחוק נקבע כי "6)א()  30סעיף  

העבודה   תנאי  אם  היא  השאלה  פלמוני;  עובד  של  והמנוחה  העבודה  שעות  על 

המועצה המקומית    -רון    2-4" )דב"ע )ארצי( לג/ונסיבותיה איפשרו פיקוח כאמור

במקרה בעל נסיבות דומות קבע  ((. בהתאם,  1973)   5. פסקה  386פד"ע ד    מצפה רמון

נד/ )דב"ע  דרך  מורי  על  חל  ומנוחה  עבודה  שעות  חוק  כי  הארצי  הדין   2-22בית 

 ((. 19.12.1994דן אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית ) -קושילביץ  

,  בשטח  דגן  של  התנהלותו   על   פיקוח   היה   לחברה   כי   כאמור   קבע  האזורי   הדין   בית .37

עבודתו של    כי   נקבע   כן.  כן  לעשות  לה   אפשרה   הקיימת  הטכנולוגיה   כי   מקום   ומכל 

דגן לא עונה על התנאים שנקבעו בפסיקה להגדרתו כנושא במשרה מיוחדת של אמון  

אישי וכי אף החברה לא טענה זאת. בין היתר נקבע כי דגן לא השפיע על מדיניות  

עבודתו. מתכונת  בקביעת  מוגבל  דעת  שיקול  בעל  היה  וכי    קביעות   נוכח  החברה 

  חלו   דגן  העסקת  על  כי  האזורי  הדין  בית  של  קביעתו  עלינו  מקובלת   אלה  עובדתיות

,  עליו  חלו  לא  זה  בחוק  הקבועים  החריגים ש  כך  ומנוחה  עבודה  שעות  חוק  הוראות

 .  החברה לטענת  בניגוד

  להיכלל  יכול   לא  נוספות   שעות   גמול  השכר  הגנת   לחוק   5  סעיף  הוראת   פי   על,  כידוע .38

;  קיבוצי  בהסכם  אחרת  נקבע,  האחד:  תנאים  שני  בהתקיים  אלא",  העבודה  שכר"ב

 . העבודה   שר ידי על אושר  הקיבוצי ההסכם, השני

  ומשעה ,  הרחבה  בצו  הורחבה  לא  2010  שבהסכם  הכולל  השכר   הסדר  משהוראת

  המפיעה   כולל  שכר  על  שההוראה  הרי,  2010  קיבוצי  להסכם  צד  הייתה  לא  שהחברה

  אם   בין,  כך.  דגן  של  העבודה  מחוזה   חלק  להיות   הפכה  לא  2010  קיבוצי   בהסכם

  עלינו ,  לפיכך.  לאו  אם   ובין  העבודה  שר   ידי  על   אושרה  הקיבוצי  בהסכם  ההוראה 

  לפיה ,  הנוספות  השעות גמול    בסוגית  החברה   של   החלופית  טענתה   את  גם   לדחות

  בשעות   עבודה  עבור  גמול  כלל(,  ליום  דולר  170  בגובה)  לדגן  ששולם  הכולל  השכר

  על .  הסכמתם  מכוח  הצדדים על  שחל  2010  קיבוצי  הסכם  להוראות  בהתאם  נוספות

  החברה   על  היה  2010  שבהסכם  הכולל  השכר  הסדר  הוראות  על  להסתמך  שתוכל  מנת
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  צד  להיות  או ,  2010  קיבוצי  להסכם  צד  שהייתה  תיירות  מארגני  בלשכת  חברה  להיות

 .  השר של אישורו את שקיבל דומה  הוראה בעל  אחר קיבוצי להסכם

  לחוק   5  סעיף  הוראות  על   התניה   היווה  לדגן  כולל  שכר   תשלום,  היה  כך  שלא   כיוון 

  19460-04-11(  ארצי)  ע "ע:  בהרחבה  ראו  ההובלה  בענף  דומה  בסוגיה)  השכר  הגנת

פסקה  מ"בע  ופרוייקטים  הובלה,  לוגיסטיים  שירותים  פרידנזון  -  מזור  .169  

  אומד   בדבר  החברה  טענת  עלינו  מקובלת  כי  אף (.  מזור  עניין  –   להלן (.  3.11.2016)

  להתיר   כדי   בכך   די  אין ,  הצדדים  יחסי   על   ההסכמים  שני   הוראות  לאימוץ   בנוגע   דעתה 

  של   הסכמתו הוכחה  לא כי האזורי  הדין  בית  קביעת נוכח  בוודאי,  כולל  שכר  תשלום

  המשפטית   התוצאה   לשאלת   נדרשים  איננו   אלה  בנסיבות .  אלה  הוראות  לאימוץ   דגן

  כאמור   ההסכמה  טענת   את  הוכיחה  החברה  כי  האזורי  הדין  בית  קובע  היה   אילו

 (. מזור עניין:  השוו)

.  כדין  שלא  החברה  פעלה   כולל  שכר  למשיב   שולם  בהם  בחודשים,  לעיל  האמור  לאור .39

  על   השכר  הגנת  וחוק   עבודה  שעות  חוק  הפרת  של  הכספיות  ההשלכות  את  כעת   נבחן

 .  החברה  ידי

 2013  מרץ לחודש   ועד   2010 יולי מחודש נוספות  שעות גמול חישוב

קיבל את גרסתו של דגן באשר לכמות השעות הנוספות שביצע     האזורי  הדין  בית .40

  כי   נקבע   זה  בהקשר .  חלופית  עובדתית   גרסה   להעמיד   הצליחה  לאוקבע כי החברה  

בן    11  בן"  הוא  דרך  מורה  של   עבודה   שיום   הודתה   החברה היותר  ולכל    12שעות 

)שעות   שלא   דאיוו בו,  ניסתה  לא  וכי(,  שבשגרה  כדבר  נוספות  שעות  כולל  כלומר" 

"... הנטל להוכחת  :  ביומנו  דגן  שערך  הנוכחות  רישומי  באותנטיות  לפגום,  הצליחה

  קביעה   ."הקף השעות הנוספות הוטל לפיתחה של הנתבעת ולא עלה בידה להרימו

 . להלן  לקביעותינו  בכפוף בעיקרה עלינו מקובלת  האזורי הדין  בית של זו

  בתביעה   הנטלים  חלוקת  את  שינה(  24  תיקון  –  להלן)  השכר  הגנת  לחוק  24  תיקון .41

  ניהל   שלא  מעסיק  על   כי  נקבע  בעקבותיו(.  ריעני  הלכת)  נוספות  שעות   תגמול  בגין 

  לרשות  עמד  לא  העובד  כי  ההוכחה  חובת  מוטלת  העבודה  שעות  של   שוטף  רישום
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  לכתפי   שהועבר  הנטל,  זאת  עם  יחד .  במחלוקת   השנויות  העבודה  שעות  במשך  העבודה

 (:במקור  אינה ההדגשה) שעות  של מוגדרת לכמות   מתייחס המעסיק

)ב26"   התובענה   היתה(,  א)  קטן  בסעיף  האמור  אף  על   (ב. 
  חובת   תהא,  נוספות  שעות   גמול   בעד  עבודה   שכר   לתשלום
  מספר  בעד רק, קטן  סעיף באותו כאמור  המעסיק  על ההוכחה

  או   שבועיות  נוספות  שעות  15  על  עולה  שאינו  נוספות  שעות
 ".חודשיות נוספות שעות  שישים   על עולה שאינו

( נכונה לפיכך אך ביחס למספר  40קביעת בית הדין האזורי שצוטטה לעיל )בסעיף  

בסעיף   שנקבע  הנוספות  שהחברה  26השעות  משעה  קרי,  השכר.  הגנת  לחוק  ב)ב( 

שילמה לדגן שכר כולל, ובית הדין השתכנע כי דגן אכן עבד שעות נוספות, על החברה  

  על   עולה  אינו  שהיקפן  נוספות  ותשע  בעדמוטל הנטל להוכיח כי דגן לא עמד לרשותה  

. המדובר לפי החוק והפסיקה  בחודש  נוספות  שעות  60  או  בשבוע   נוספות  שעות  15

בנטל הוכחה מוגבר ואיננו מוצאים לנכון להתערב בקביעתה של הערכאה הדיונית כי  

החברה, אשר לא עמדה בחובותיה הרישומיות, לא עמדה בו, ולפיכך כי עליה לשלם  

 גמול שעות נוספות. לדגן  

אולם, גמול השעות הנוספות שפסק בית הדין האזורי לטובתו של דגן חושב ביחס   .42

ב)ב( לחוק הגנת השכר. גמול  26להיקף שעות נוספות גבוה מהנורמה שנקבעה בסעיף  

לפיהם,   דגן,  של  מרישומיו  העולים  הנתונים  על  בהתבסס  נפסק  ,  דוגמא  לשםזה 

  שעות  105.8  -  2012  אפריל  ובחודש,  נוספות  שעות   100.1  דגן   עבד   2011  אפריל   בחודש 

  הקבועה  התקרה  מעל שעות 40-כ) מאד  גבוהה  בכמות המדובר כי חולק אין . נוספות

  26  לטענתו  דגן  עבד  11.3.2013  ביום  שהחל  בשבוע,  ועוד  זאת(.  השכר  הגנת  בחוק

שעות נוספות. כאמור לעיל,    36.5עבד    26.5.2013שעות נוספות, ובשבוע שהחל ביום  

עבור קבלת תגמול בגין עבודה בשעות נוספות שהיקפן עולה על מספר השעות הקבוע  

להרים  26בסעיף   דגן  על  השכר,  הגנת  לחוק    בחזרה   שעבר  ההוכחה  נטל  אתב)ב( 

  השבועית   למכסה  ביחס"  רק "  עבר מו  הנטל   לפיה   המפורשת  הקביעה   לאור,  לכתפיו

 . השכר  הגנת   לחוק(  ב)ב26  בסעיף המפורטות  והחודשית

  בנטל  עמד  שדגן  סבורים  איננו  בתיק  החומרים  ומכלול  הצדדים  טענות  בחינת  לאחר .43

  לסתור   הצליחה   לא   או ,  סדורה  עובדתית  גרסה   הציגה   לא   שהחברה   בכך  די  לא.  זה
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  בסייפא   האמור  על   עולה  שמספרן  נוספות  שעות  גמול   קבלת   לשם,  דגן  של   רישומיו   את

  ההיקף לשם כך על דגן להוכיח כי אכן ביצע את   .ב)ב( לחוק הגנת השכר26סעיף    של

של    די  ולא,  ידו  על  הנתבע  הנוספות  השעות   של  העצום כלליות  נסיבות  בהוכחת 

 העסקה בשעות נוספות ללא קבלת גמול.  

 :זו  לקביעתנו  טעמים מספר

  בהחברה   דגן  של  עבודתו   ימי   את   המרכזת   טבלה  ניתנה(  13  סעיף)  דגן  בתצהיר  43.1

'  ד  נספח)  לתצהיר  שצורפו  בנספחים(.  המרכזת  הטבלה  –  להלן)  שנים  פני  על

  המועדים  כל   של   פירוט   הכוללות   ומפורטות  נוספות  טבלאות   הוגשו(  לתצהיר

  צורפה  התביעה  לכתב (.  המפורטות  הטבלאות   –   להלן )  דגן   עבד  בהן  והשעות

  שנה   כל  במהלך   דגן  עבד   בהם  בחודשים  הימים  מספר  סוכמו  בה '(  ז  נספח)   טבלה

  בניגוד ,  אולם(.  המסכמת  הטבלה  –  להלן)  חודש  אותו  עבור  שקיבל  והשכר

 .  השונות הטבלאות   בין התאמה קיימת לא,  למתבקש

  פי  על.  ימים 251 בחברה  דגן  עבד  2011 בשנת  המרכזת   הטבלה  פי על , למשל כך

  הוא   שנה  באותה  דגן  עבד  בהם  הימים  מספר,  המפורטות  בטבלאות  רישומיו

  בשנת  זאת  לעומת.  ימים  253  -ב  מדובר  המסכמת  הטבלה  פי  על  ואילו,  230

  הטבלאות   פי  על   ימים   232,  המרכזת   הטבלה  פי   על   ימים   230  דגן  עבד   2013

  גדולים   בפערים  מדובר.  המסכמת  לטבלה  בהתאם  ימים   267-ו  המפורטות

 (. ימים 37 -  20) עבודה ימי  של וחצי  חודש ואף  חודש לכדי  המגיעים

,  בחברה  עבודתו   ימי   בכל,  המפורטות   בטבלאות  דגן  שסיפק   השעות  נתוני  43.2

  טענת   עלינו  מקובלת .  עגולות  שעות   חצאי  או  עגולות  שעות  רק   כוללים

  מחמש  למעלה  במהלך  עבודה  ימי  למאות  המתייחס  כזה  רישום  כי  המערערת

  ונציין   נוסיף.   רישומים  אותם  של  והאותנטיות   האמינות   לגבי   ספק  מעלה,  שנים

,  ידו   על   שתועדה  העבודה  סיום  לשעת  סדורה  עובדתית  גרסה  סיפק  לא  דגן  כי

  שעת   או  למשרד   ההגעה   שעת,  הסיור  סיום   בשעת  מדובר  האם  יודעים   ואיננו

 .  לביתו הגעתו

  המפורטות   בטבלאות  המופיעה   העבודה   תחילת  שעת  2013  ינואר  חודש ל   עד 43.3

  2013  מינואר  החל.  06:30(:  הימים  במרבית)   היא  המבקש  של  לתצהירו  שצורפו
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  הסבר   כל  שניתן  מבלי,  זאת.  06:00  היא(  הימים  במרבית )  העבודה   תחילת  שעת

  האותנטיים   לרישומיו  אף  מנוגדים  אלה  נתונים.  זה  גורף  לשינוי  דגן  של  דוצמ

  תחילת  שעת  את ,  הימים במרבית,  לרשום  המשיך  בהם,  ביומנו  דגן  של   כבנטען

 .  06:30   - כ  העבודה

  ימים  או  תקופות  וכוללים  מלאים  אינם   הדין  לבית  דגן  שהגיש  היומן   רישומי 43.4

  לשעות   דגן  של  רישומיו  מתייחסים  המפורטות  בטבלאות  כן  פי  על  אף.  חסרים

  הוגשו   לא  אשר   ימים  זאת  ובכלל,  עבד  לטענתו  בהם   הימים  מן  אחד   בכל  עבודה

  נתוניו   את  שאב  מהיכן  הסבר  כל   ליתן  דגן  בידי  שהיה  מבלי,  יומן  רישומי  בגינם

 .  אלה לימים  בנוגע

  לאחר  האזורי  הדין  לבית   דגן  שהגיש "  הדין   פסק  פי  על  הזכאות  סכומי  חישובי " 43.5

  על   מתבססים  אינם ,  מתוקנים  חישובים  להגיש  עליו  כי   הדין   בפסק   שנקבע

" כך.  הסבר  לכך  שניתן  מבלי  עקביים  נתונים   נוספות   שעות  תמורת  חישוב, 

  בתלושי   המצוינים  העבודה  ימי  למספר בהתאם  דגן  ידי  על נעשה" שבת  ושעות

,  עבודה  ימי  ביטול   בגין  והפיצוי  החגים   דמי   את  בחישוביו,  זאת  לעומת.  השכר

  בחישוב  שצוינו  העבודה   ימי  למספר  בהתאם   חושב  עבודה  יום   ערך  כי  דגן  ציין 

 .  לתצהירו שצורף

גרסה   .44 להעמיד  דגן  בידי  עלה  לא  לפיה  מסקנה  לכלל  הגענו  לעיל  האמור  נוכח 

  עובדתית סדורה ומשכנעת להוכחת היקף השעות הנוספות הנטענות על ידו. לפיכך, 

אנו קובעים כי בתקופת  24בהתאם לחזקה שנקבעה בתיקון     לחוק הגנת השכר, 

  נוספות   שעות  לגמול  דגן  זכאי   2013  אפריל  לחודש  2010  יולי   חודש   שבין  העבודה 

  לחזקה  בהתאם   בלבד  בחודש  נוספות  שעות   60  -ו  בשבוע  נוספות   שעות  15  בגין 

יחושב, בכפוף לאמור להלן, על    ול זהגמ.  השכר  הגנת  לחוק(  ב)ב26  בסעיף  הקבועה

 בסיס השכר הכולל שקיבל דגן )המוגדר כ"שכר רגיל" בחוק הגנת השכר(.

 בנוסף, יתבסס אופן חישוב גמול השעות הנוספות לו זכאי דגן על הקביעות שלהלן:  .45

חודש   45.1 מדי  השתנו  עבודתו  ימי  ומספר  קבוע,  היה  לא  דגן  של  עבודתו  היקף 

ברישום מספר ימי העבודה החודשיים בתלוש השכר ואף  בחודשו )דגן לא כפר 

ימים   20ביסס עליהם את חישוביו(. כך למשל לצד חודשים בהם עבד דגן מעל  
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בחודש קיימים חודשים בהם עבד מספר נמוך של ימים. לשם דוגמה, בחודש  

ימים, בחודש יולי    6עבד דגן על פי רישומיו בטבלאות המפורטות    2010אוגוסט  

ספטמבר  י   -   2011 בחודש  דצמבר    12  -   2013ום אחד,  ובחודש    -   2013ימים, 

 יומיים. 

זכאותו של דגן לשעות נוספות בגין יום עבודה חלה, לנוכח העסקתו במתכונת   45.2

שעות   8יומית, בנסיבות בהן עבד "לפי קריאה" והשתכר על בסיס יומי, לאחר  

ו   ביום  צו    43  –עבודה  להוראות  בהתאם  שבועיות,  עבודה    – הרחבה  שעות 

 שחל אותה עת.  - 2000הסכם מסגרת 

בחישוביו של דגן בטבלאות המפורטות, מופיעים חודשים אשר כללו שבוע או   45.3

שעות נוספות, עבור    15יותר שדגן לא עבד בהם כלל. בחודשים אלה יש לנכות  

 כל שבוע בו לא עבד דגן, מן החישוב החודשי המקסימלי.  

בהתאם 45.4 זכאי  הוא  דגן  עבד  בהם  בסעיף    בימים  הגנת  26לחזקה  לחוק  ב)ב( 

לפי   נוספות  שעות  לגמול  יומי,  עובד  בהיותו  ביום,    12השכר,  עבודה  שעות 

המהוות את מכסת שעות העבודה המרביות לעובד בהתאם להיתרים הכלליים  

שעות נוספות במשק, לפיהם נקבעה מכסת השעות הנוספות  עובדים בת  סקלהע

לחוק הגנת השכר )ראו: דברי עו"ד    24  בגינן מועבר הנטל למעסיק לפי תיקון

של   והבריאות  הרווחה  העבודה,  ועדת  של  המשפטית  היועצת  שבת,  בן  נועה 

של    29לחוק הגנת השכר בוועדת הכנסת, בע'    24הכנסת, בעת הדיון על תיקון  

מס'   בהסכם 16.6.2008מיום    461פרוטוקול  כי  ונציין,  נוסיף  זה  בהקשר    .)

" וכי אף בהסכם שעות  12  עדגרת העבודה תהיה ...  צוין כי "מס  2010קיבוצי  

"  שעות  12  –לא יחרוג מ  נקבע כי "ככלל, יום העבודה המוארך    2013קיבוצי  

וכפי שפורט לעיל לא מצאנו כי עלה בידי דגן לשכנע כי עבד במועדים מוגדרים  

 מעבר למכסה דלעיל. 

בכל מקרה, הגמול החודשי המרבי לא יעלה על הגמול החודשי שנתבע על ידי   45.5

)ארצי(   ע"ע  )השוו:  שהגיש  החישובים  לפי  התביעה  בכתב  א.נ.   233/06דגן 

(; וכן על דרך ההיקש לעניין  16.12.2007)  30. פסקה  טרנרידר   –נתניה בע"מ  
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הומטקס   –ן  ריי  52804-12-15"קיזוז פנימי" בתוך חודש עבודה: ע"ע )ארצי(  

 ((.3.6.2018) 16 –  13בע"מ. פסקאות  ר.ע.ש.נ.

לאור האמור לעיל קביעת כמות השעות הנוספות בתקופה הרלוונטית עבורן זכאי   .46

בסעיף   לחזקה  בהתאם  חודש,  בכל  לגמול  תיערך  26דגן  השכר  הגנת  לחוק  ב)ב( 

מ   יותר  ולא  רישומיו,  דגן על סמך  הנוספות שתבע    60  -בהלימה למספר השעות 

שעות נוספות לחודש וממכפלת מספר ימי העבודה )למעט עבודה ביום שישי שיש  

שעות נוספות ליום, לפי הנמוך מביניהם. בהתאם לחוק שעות    4  –לחשבה בנפרד( ב  

יזכו לתגמול של   ליום  נוספות של עד שעתיים  לשעה    125%עבודה  מכסת שעות 

לשעה, כאשר בגין    150%של  )ביחס לשכר היומי כאמור לעיל(, ומעל שעתיים בגמול  

 עבודה בימי שישי ישולם גמול שעות נוספות בהתאמה למכסת השעות השבועית. 

 2014 דצמבר לחודש 2013 אפריל  מחודש נוספות  שעות גמול חישוב

אפריל   .47 מחודש  "שעות    2013החל  בגין  נוספת  שורה  דגן  של  השכר  לתלוש  נוספה 

גמול השעות הנוספות הגלובלי ששולם  נוספות". בית הדין האזורי קבע כי שוכנע כי  

ביסס   האזורי  הדין  בית  דבר".  וחצי  דבר  אין  "שבבסיסו  פיקטיבי  רכיב  היה  לדגן 

  2013קביעתו זו, בין היתר, על כך ש"עיון בתלושי השכר של התובע לחודשים מאי  

שעות    80.5מעלה, כי בחלקם שולם לתובע גמול שעות נוספות בעבור    2014עד מאי  

ילו בחלקם שולם לו גמול שעות נוספות עבור מספר משתנה של שעות: ב  נוספות וא 

עבור    2/2014שעות נוספות, ב    38.5עבור    1/2013שעות נוספות, ב    49.9עבור    12/2013

 . ]הטעות במקור[שעות נוספות וכן האלה"  63

בהתאם לקביעתנו לעיל כי החברה טעתה לחשוב כי הצדדים הסכימו    עמדתנו שונה.  .48

כי בשנת  לאמץ א אנו סבורים    2013ת הוראות ההסכמים הקיבוצים הרלוונטיים, 

פיצלה החברה את שכרו של דגן בתלושי השכר לשכר יסוד ולרכיב של שעות נוספות  

, אשר קבע כי יום עבודה הוא  2013בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי החדש משנת  

כן קבע כי לשכר העבודה  , ו2010שעות כאמור בהסכם קיבוצי    12שעות, ולא בן    8.5בן  

זה   שינוי  ערכה  החברה  כי  העובדה  גלובלי.  נוספות  יתווסף תשלום שעות  הבסיסי 

אפריל   בחודש  קיבוצי  2013דווקא  הסכם  לתוקפו  שנכנס  לאחר  כחודש   ,2013  ,



 
 בית הדין הארצי לעבודה 

   19-01-26020 ע"ע 
 
 

  

 33מתוך  - 25 -

 

מחזקת את קביעתנו כי החברה החילה על עצמה, על פי הבנתה או פרשנותה, את  

 בענף.  הוראות ההסכמים הקיבוציים החלים 

בהתאם, איננו מוצאים כי הדוגמאות שצוינו על ידי בית הדין האזורי אכן מוכיחות  

דצמבר   בתלוש  פיקטיבי.  הוא  השכר  בתלושי  הנוספות  השעות  רכיב  אכן    2013כי 

ש"ח. אף כי בתלוש השכר נכתב    1470שעות נוספות שהתשלום בגינן הוא    49מצוינות  

פי הטב8כי מספר ימי העבודה לחודש הוא   על  )ראו סעיף  ,    43.1לאות המפורטות 

לעיל( עבד דגן בחודש זה יומיים בלבד, ויתכן כי משום כך הטיל בית הדין האזורי  

ספק באמינות התלוש. אולם נתונים אלה שרשם דגן בטבלאות המפורטות מנוגדים  

ימים בחודש זה. כן    8לנתונים אחרים שרשם דגן בטבלה המסכמת, לפיהם אכן עבד  

היומן שהגיש דגן לבית הדין האזורי חסרים מרבית ימי חודש דצמבר    נציין כי בדפי 

ם כראייה. לכך נוסיף כי בחודש זה ניתן  הכך שלא ניתן להתבסס על האמור ב  2013

סכום זה    דגןש"ח וכי לא סביר בעיננו כי החברה שילמה ל  4,107לדגן שכר בגובה  

העבודה המדויק בחודש זה,    עבור שני ימי עבודה. כיוון שאיננו יודעים את מספר ימי

על    2013והאם הם כללו ימי מנוחה )אשר התעריף בהם שונה על פי הסכם קיבוצי  

פיו פעלה החברה(, לא ניתן לקבוע כי תוספת השכר בגין שעות נוספות בתלוש זה היא  

 פיקטיבית. 

שולם לדגן גמול    2014נבחן דוגמה נוספת שציין בית הדין האזורי. בחודש פברואר  

את    63בעד   זה  במקרה  )התואם  התלוש  פי  על  דגן  עבד  זה  בחודש  נוספות.  שעות 

שעות נוספות    3.5ימים, כלומר מדובר בתוספת של    18רישומיו בטבלאות המפורטות(  

. על פי תוספת השעות הנוספות הגלובלית הקבועה  2013ליום כקבוע בהסכם קיבוצי  

דולר ליום    176שלם לדגן סך של  דולר( היה על החברה ל  63בהסכם זה לתקופה זו ) 

לחודש    3.47שקלים )על פי שער דולר של    10,992  - דולר לחודש, קרי כ  3,168וסה"כ   

ש"ח. מדובר בהפרש זניח, המחזק את קביעתנו בדבר    10,899זה(. דגן קיבל שכר בסך  

 אומד דעתה של החברה. 

להסכמים  עמדתנו היא, אם כן, כי משעה שסברה החברה כי היא פועלת בהתאם   .49

לפצל את שכרו של דגן בין   2013הקיבוציים החלים בענף, היא החלה בחודש אפריל  

שכר יסוד לשעות נוספות בהתאם להוראת ההסכם הקיבוצי החדש )הסכם קיבוצי  

(. יודגש כי אין באמור כדי לקבוע כי תוספת גלובלית זו אכן משקפת את הגמול  2013
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כי החברה לא מילאה את חובתה ולא ערכה  המגיע למשיב על פי דין, משעה שנקבע  

רכיב   כי  משמעה  זו  קביעתנו  אולם  דגן.  שביצע  העבודה  שעות  של  מדויק  רישום 

השעות הנוספות שנוסף לתלוש השכר של דגן לא היה פיקטיבי במהותו, אלא ביקש  

מאפריל   החל  דגן  שביצע  הנוספות  השעות  היקף  את  להסדר    2013לבטא  בהתאם 

 הניחה שחל על הצדדים. הנורמטיבי שהחברה  

מן האמור לעיל עולה כי דגן לא הוכיח כי הסכומים שקיבל ברכיב השעות הנוספות   .50

בתלושי השכר כוללים גמול פיקטיבי, גם אם גמול זה לא חושב כראוי על ידי החברה  

 נוכח התרשלותה ברישום שעות הנוכחות של דגן. 

בעניין   פורטקנסטואכן,  הצדדים,  שני  נסמכו  עליו  לפיו  ,  בהסכם  להכרה  תנאים  ו 

יקבל עובד "גמול שעות נוספות גלובלי", חלף זכאותו לגמול על פי דין המחושב לפי  

שעות עבודתו בפועל, ואין חולק כי תנאים אלה לא התקיימו במלואם בענייננו. אולם,  

לגמול בגין שעות    למיצוי הזכותהם תנאים הכרחיים    קנסטוהתנאים שתוארו בעניין  

השכר,    נוספות,  בתלוש  בחודשו  חודש  מידי  המפורט  בגמול,  מההכרה  במובחן 

גמול השעות הנוספות. אי קיומם של תנאים אלה אין    על חשבוןכתשלום הבא בפועל  

משמעה, לפיכך, כי התשלום שניתן לעובד בגין שעות נוספות הוא בהכרח פיקטיבי  

ינו בא חלף התמורה  ואין להביאו בחשבון זכויותיו של העובד, אלא כי תשלום זה א 

 "המסגרתהמלאה המגיעה לעובד מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה, אלא על חשבונה.  

תקופחנה העובד שזכויות היא זה במודל השימוש על החולשת הרעיונית  לא 

 קנסטו(.   ענייןתסוכל" ) ולא תוגשם ומנוחה עבודה חוק ושתכלית

תוספת גמול השעות הנוספות  לענייננו, משעה שהחברה לא הוכיחה כי דגן הסכים ל 

ולא ערכה רישום מדויק של שעות העבודה, ייזקף התשלום שניתן לדגן עבור שעות  

מבלי לגרוע מזכותו  , הנוספות השעות  עבודת  בגין  הגמול המגיע לו  על חשבוןנוספות 

של דגן כי ייערך חישוב מפורט של גמול זה על פי חוק שעות עבודה. חישוב זה יתבצע  

( בנפרד, בהתאם  2014לחודש דצמבר    2013לכל חודש עבודה )מחודש אפריל  ביחס  

לעיל, ובהתבסס על שכר היסוד שניתן לדגן כעולה מתלוש    46- ו  45לאמור בסעיפים   

ככל   נוספות באותו החודש.  בגין שעות  דגן  יכלול שכר שקיבל  לא  השכר. החישוב 

ת עולה על הסכום ששולם  שימצא כי התמורה המגיעה לדגן עבור ביצוע שעות נוספו
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  הגמול   של  השלמה  לבצע  החברה  על   יהיה",  נוספות  שעות"   ברכיב  נתון   בחודש   לו

 .  החודשי

 2015בשנת   נוספות  שעות גמול חישוב

נוספות לדגן בסך   .51   2,397בית הדין האזורי חייב את החברה בתשלום גמול שעות 

ראות הסכם קיבוצי  , עת חלו על יחסי הצדדים הו2015ש"ח גם בגין עבודתו בשנת  

דגן בטבלאות    2015. בחינת תלושי השכר של דגן בשנת  2013 אל מול רישומיו של 

המפורטות, מראה כי כלל השעות הנוספות שביצע דגן בשנה זו שולמו  לו כדין. אף  

על פי כן תבע דגן גמול שעות נוספות גם לשנה זו, כשהוא מעגן, כך נראה, את זכאותו  

י ערך שעת עבודה שגויים. מן התחשיב שהגיש דגן לבית הדין  להפרשי תשלום בחישוב 

לפני מתן פסק הדין המשלים, עולה כי הוא חילק את השכר החודשי שקיבל בשנת  

שעות עבודה בלבד, וכך הגיע לערך שעת    8.5- , אשר כלל גמול שעות נוספות, ב2015

י לטענתו. זאת,  עבודה גבוה עליו ביסס את חישוביו לגמול שעות נוספות לו הוא זכא 

והתעריפים   השונים  הרכיבים  בין  החלוקה  בבירור  עולה  השכר  שמתלושי  למרות 

שנקבעו להם. לפיכך מבוטל חיובה של החברה למשיב בגין גמול שעות נוספות לשנת  

2015 . 

 דמי הבראה 

בית הדין האזורי קבע כי החברה לא שילמה לדגן דמי הבראה במהלך כל תקופת   .52

עבודתו בחברה וכי בנסיבות העניין אין לראות בשכר ששולם לדגן שכר הכולל דמי  

דגן לכך.   היא קביעה  הבראה משלא קיימת הסכמה של  בית הדין האזורי  קביעת 

הנתבעים לאחר סיום  משהזכאות לדמי הבראה  עובדתית ולא מצאנו להתערב בה.  

העבודה הועמדה על שנתיים, מקובל עלינו אופן חישוב דמי ההבראה שנעשה על ידי  

 ש"ח.  1,904בית הדין האזורי והחיוב שהוטל בגינו על החברה בסך 

 פיצויי פיטורים  

  הצמצום   בעקבות,  מתאימות  התראות  מתן   לאחר,  להתפטר  נאלץ   כי   טען   דגן .53

  הוא  וכי  גיל  מטעמי  הפלייתו  מחמת,  לטענתו,  בענ  אשר,  העסקתו  בהיקף  המשמעותי

  פיצויי   לחוק(  א)11  לסעיף  בהתאם  משרתו  צמצום  עקב  פיטורים  לפיצויי  זכאי

  הצמצום   כי  גרסה   החברה(.  פיטורים  פיצויי  חוק  –  להלן)  1963-ג"התשכ ,  פיטורים
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  בהתאם   מקום  מכל  וכי  לטיולים  הזמנות  מיעוט  של  יוצא  פועל  הוא  ההעסקה  בהיקף

  מתכונת ,  בחברה  דגן  עבודת   סיום  במועד   הדין  בעלי  על  שחל  2013  קיבוצי   להסכם 

  של   מוגדרת   למכסה   מחויבת   אינה  והחברה"  קריאה  לפי "  היא  דרך   מורה   העסקת 

 .  קריאות

  של   הפלייתו  מחמת  הסתיימו  לא  העבודה  יחסי  כי,  אמנם,  פסק  האזורי  הדין  בית .54

  מוחשית  הרעה  חלה  כי  התובע  טענת  את   אנו  מקבלים"  כי  קבע   אך,  גיל  מטעמי  דגן

  לטובתה  האויר  ומזג  הבטחוני   המצב  את  לגייס  ביקשה  הנתבעת .  עבודתו  בתנאי

  בצורה   פחת  התובע   של  העבודה  ימי  מספר  בהם  תקופות  היו ,  אלה  כל   בשל  כי  בתואנה

  גשם   בעיתות  כי,  בעיננו  מהימנה  היתה   ועדותו,  העיד  התובע,  ואולם.  משמעותית

  היה   תלוי  והדבר  מובהקת  היתה  לא  העבודה  בכמות  הירידה  סוגית  בטחוני  ומתח 

 (". 28-19 שורות  10' עמ  פרוטוקול'  ר) רבים בגורמים

  בימי  המשמעותי הצמצום לפיה האזורי  הדין בית בקביעת להתערב   לנכון מצאנו לא

  שלא   החברה  ביוזמת   נגרם ,  דגן  של  השתכרותו  מוחשי  באופן  נפגעה  בעטיו ,  ההדרכה

  מהווה  בהשתכרות  המהותית   ההפחתה  ומשכך  בשליטתה  שאינם   אילוצים  עקב

  מתן  לאחר ,  לו  מאפשרת   והיא   בעבודתו   להמשיך   מעובד   לדרוש  אין   בעטיה   נסיבה

  בהתאם   פיטורים  פיצויי  ולקבל  להתפטר(,  שניתנה  חולק  שאין )  מתאימה  התראה 

 . לחוק( א) 11 לסעיף

(  ארצי)  ע" בדב   מהנפסק  הדין   בעלי   של   עניינם  את  לאבחן  לנכון   מצאנו  זה  בהקשר .55

  להבחין   יש  לפיו(  ארדיטי  עניין  –  להלן(.  1994)   28  כז  ע"פד,  ארדיטי  –  נפתלי  3-63/נד

- ג"תשכ,  פיטורים  פיצויי  לחוק(  א )11  סעיף  במשמעות  העבודה  תנאי  הרעת  בין"

  הם  אם  אפילו,  הצדדים  בין  הוסכם  עליהם   משתנים  העבודה  תנאי  יישום  לבין   1963

  טעמו  את   לשנות  יכול   מראש  לשינוי  שהסכים  העובד ואין  העובד  עם  להרע  עשויים

 . "פיטורים בפיצויי המזכה  מוחשית להרעה ולטעון

  המהותי  הצמצום ,  זאת  עם ".  קריאה  לפי"  העבודה  לרשות  עמד   דגן  אכן ,  בענייננו

  2013  –  ו  2012  בשנים  לחודש  בממוצע  עבודה  ימי  22  –  מכ)   לעבודה  דגן  של  בזימונו

,  עבודה  בתאונת  לפגיעתו  עד  2014  שנת  של  הראשונה  במחצית  בממוצע  ימים  20  –   וכ

  בסמוך   2015  בשנת  לחודש  בממוצע  בלבד  עבודה  ימי  7  –  לכ  זומן  לאחריה
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  אוביקטיבי   טעם  על  להצביע  בידיה  שעלה  מבלי  החברה  ביוזמת(,  להתפטרותו

  הופחת   בו,  ארדיטי  בעניין"  משתנים  עבודה  תנאי  ישום"  של  מגדרם  חורג,  לצמצום

  והקורסים   התלמידות   במספר  הפחתה   עקב  להתעמלות  מורה  של  הקורסים   מספר

  האזורי   הדין  בית  בקביעת  להתערב  מצאנו  לא,  כן  כי  הנה .  המעסיק   ידי  על  שנפתחו

 . פיטורים לפיצויי זכאי דגן לפיה

  הפקדות לקופת גמל 

  תחילת   ממועד  החל,  כך  על   חלקו   לא   הדין   ובעלי ,  האזורי  הדין  בית  שקבע  כפי .56

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק    הצדדים  יחסי  על  חל  בחברה  דגן  של  עבודתו

החלה החברה    2012(. כן נקבע כי רק בחודש דצמבר  צו ההרחבה הפנסיוני  – )להלן  

( מיטיב  להסדר  תשלומים  דגן  של  בגינו  ו  5%להעביר  לתגמולים    8.33%-מהשכר 

כיב הפיצויים(. בית הדין האזורי מציין כי דגן לא הוכיח כי היתה לו  מהשכר למר

קופת גמל פעילה במועד תחילת עבודתו בחברה, ולכן, בהתאם להוראות צו הרחבה  

ההעסקה   חודשי  ששת  משך  הפקדות  בגינו  תבוצענה  כי  זכאי  הוא  אין  הפנסיוני, 

 הראשונים. על קביעות אלה לא הוגש ערעור. 

התגמולים   מרכיב  בגין  תשלומים  לדגן  חייבת  החברה  נותרה  לעיל  האמור  לאור 

ומרכיב הפיצויים שהיו נצברים בקופת הגמל אילו החלה בביצוע ההפקדות בחודש  

, ולא  2010חודשים לאחר מועד תחילת עבודתו בחברה בחודש יולי    6)  2011ינואר  

ן האזורי(, בהתאם לשיעורי  כפי שנקבע בטעות על ידי בית הדי   2010בחודש ספטמבר  

לביטוח   ההרחבה  בצו  שנקבעו  במשק  הממוצע  השכר  לתקרת  ובכפוף  ההפקדות 

 פנסיוני.  

משפסקנו כי על החברה לשלם לדגן פיצויי פיטורים עם סיום עבודתו, יופחתו מסכום  

פיצויי הפיטורים התשלומים בגין מרכיב הפיצויים שנצברו בקופת הגמל של דגן החל  

ועד תום עבודתו בחברה. לעניין מרכיב התגמולים, על החברה    2012ר  מחודש דצמב

לשלם לידי דגן את סכומי ההפקדות שלא הועברו בתקופה הרלוונטית עבור מרכיב  

  2011( . החל מחודש ינואר  2012ועד לחודש נובמבר    2011זה )כלומר מחודש ינואר  

ים והחל מחודש ינואר  משכרו של דגן למרכיב התגמול  3.33%היה על החברה להעביר  

  4.16%עמד שיעור ההפקדות למרכיב התגמולים על    2012עד לחודש נובמבר    2012
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  פיצוי   לדגן  לפיכך  תעביר   החברה  מהשכר שיש לבטחו בהתאם לצו ההרחבה הפנסיוני.

  שקיבל   הכולל  החודשי  לשכר  בהתאם  יחושבו  ואשר,  לעיל  שצוינו  לשיעורים  בהתאם

 .   במשק הממוצע  השכר  של לתקרה ועד השכר  תלושי לפי זו בתקופה דגן

 פיצוי בגין ביטול ימי עבודה

בעיה   .57 "עקב  "מושעה",  הוא  לפיו  בנימוק  שבוטלו  עבודה  ימי  בגין  פיצוי  תבע  דגן 

האזורי קיבל את   הדין  בית  טיול".  או בתירוץ "שבוטל  תיירים"  ברכב  שהתגלתה 

ודה "בהם עמד לרשות העבודה".  ימי עב  18טענותיו ופסק למשיב פיצוי עבור ביטול  

וההסדרים   הדרך  מורי  בענף  המקובלים  ההעסקה  תנאי  בדבר  לעיל  האמור  נוכח 

תנאי   את  לבחון  ניתן  לא  כאמור,  שונה.  עמדתנו  זה  ענף  המאפיינים  הייחודיים 

וחומר   קל  החברה,  פעילות  של  התעשייתי  ההקשר  מן  במנותק  דגן  של  העסקתו 

חרת לעניין ביטול ימי עבודה. יחד עם זאת, בעוד  בהיעדר הסדר נורמטיבי הקובע א

ביטול יום עבודה עקב ביטול טיול או בעיה ברכב התיירים עונה לטעמנו על מאפייניו  

הייחודיים של ענף מורי הדרך, איננו סבורים כך לעניין ביטול עבודתו של דגן בגלל  

, יש לפצותו רק  השעייתו. כיוון שלדברי דגן שלוש פעמים בוטלה עבודתו בנימוק זה

 (. 9.2.2014,  26.11.2013,  29.4.2013בעבור שלושת ימי העבודה האמורים )במועדים:  

ש"ח( יש    11,952נוכח האמור לעיל, במקום הפיצוי שנפסק למשיב בגין עילה זו )בסך  

ימי עבודה בלבד בסכום, המחושב באופן יחסי    3לחייב את החברה בתשלום עבור  

 ש"ח.  1,987ימי עבודה(, של   18ימי עבודה חלף פיצוי בגין   3)פיצוי בגין  

 חגים דמי

הנטל המוטל על עובד התובע דמי חגים הוא לפרט את ימי החג עליהם מבוססת   .58

  ואילך  20פסקה    .סבהט  –  מ"בע  השמירה  תחבר 35666-05-16(  ארצי)  ע" ע)  תביעתו

(. דגן הפנה אמנם לטבלה שצורפה לכתב התביעה ולתצהירו המפרטת  (27.07.2017)

פי   על  בטבלה  המדובר  אולם  לתשלום,  זכאי  הוא  בגינם  החגים  ימי  את  לכאורה 

אין  חודשים ושנים אשר אינה כוללת ציון מדויק של מועדי החגים. כבר נקבע כי: "

בית הדין ישמש כלבלרו של תובע מיוצג ויכנס מיוזמתו לבדיקה פרטנית  לצפות כי  

   , לעיל(.סבהט" )עניין המתייחסת לכל עובד ועובד לגבי כל חג וחג
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עיון בטענותיה של המערערת לעניין זכאותו של דגן לדמי חגים כפי שנקבעה בפסק  

בחברה, מצביעים  הדין ובחינת הנתונים שהוגשו על ידי דגן המתייחסים לימי עבודתו  

ידו בגין עילה זו מחד גיסא, לטענותיו   אכן על חוסר הלימה בין הפיצוי הנתבע על 

ימים חגים בגין אוקטובר    3בדבר מתכונת עבודתו מאידך גיסא.  כך למשל דגן תובע  

)בגין יום כיפור וסוכות(, בעוד שבטבלאות המפורטות הוא מציין כי עבד יומיים    2011

באוקטובר. כמו כן, צודקת החברה לעניין אי זכאותו    2- ו  1אריך  בלבד בחודש זה בת

ימי החג שחלו טרם השלים   דגן לדמי חגים  כי    3של  יצויין  חודשי עבודה בחברה. 

טענותיה   את  להעלות  החברה  על  היה  לפיהן  בערעור  בסיכומיו  דגן  של  טענותיו 

אינן   הערעור,  בשלב  כן  מלעשות  מנועה  והיא  קמא  בהליך  רלוונטיות  העובדתיות 

באשר הוא עצמו לא פירט בהליך קמא את מועדי הימים בגינם הוא תובע דמי חגים.  

זכאותו   בדבר  דגן  לטענות  גם  להתייחס  לנכון  מוצאים  איננו  לעיל,  האמור  נוכח 

לתשלום גם בגין ימי חגים שחלו בשבתות בגלל מתכונת עבודתו )קביעה שדגן לא  

לא עבד יום לפני החג ויום אחרי החג, כלומר  ערער עליה(, וכן בגין ימי חגים בהם  

, משעה  2000במתכונת המקנה זכאות לדמי חגים הקבועה בצו הרחבה הסכם מסגרת  

שהיעדרותו הייתה בהסכמת המעסיק שקבע את שיבוצו. מדובר בטענות עובדתיות  

שאין להן מקום בנסיבות בהן דגן עצמו לא הרים את הנטל הבסיסי של פירוט ימי  

 נם הוא תובע פיצוי. לפיכך חיובה של החברה בתשלום דמי חגים לדגן מבוטל. החג בגי

 הנחיות אופרטיביות 

  שעות   גמול  בגין  ההתחשבנות  לביצוע  האזורי  הדין  לבית,  אפוא,  מוחזר  התיק .59

.  דיננו  בפסק  להנחיות   בהתאם,  הפנסיוני  הביטוח   בהסדרי   התגמולים  ומרכיב  נוספות 

  הצורך   ובמידת  המשלים  הדיון  ניהול  מתכונת  על,  כחוכמתו,  יחליט  האזורי  הדין  בית

  להגיע  הצדדים  בידי  יעלה  שלא   ככל.  דעתו  שיקול   לפי   משלימים  ממצאים  יקבע 

  ביניהם   הפערים  צמצום   חרף ,  לקביעתם  והמנגנון  שבמחלוקת  הסכומים  על  להסכמה

,  האזורי  הדין  בית   ימנה,  דיננו  ובפסק  האזורי   הדין   בית  של   דינו  בפסק   לקבוע   בהתאם 

(  הצדדים  או )  הצד  את   בדיעבד  לקבוע  רשאי  ויהיה  שכר  חשב,  לנכון  ימצא  אם

  ידי   על  שיוגשו   לתחשיבים,  היתר  בין ,  לב  בשים  שכרו   לתשלום (  אחראים  או )  האחראי 

  –   זעזוע   48123-12-16(  ארצי)  ע"ע :  השוו)  השכר   חשב  ימונה   בעטיים   הצדדים 

 ((. 20.1.2018) ( ד)20 פסקה .  שיטרית
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  התביעה   הגשת   מיום  וריבית  הצמדה  הפרשי  יתוספו  החברה  תחויב   בהם   להפרשים

  הדין בית  של   דינו   בפסק ,  ערעור  כך על  שהוגש  מבלי ,  שנפסק כפי   בפועל   לתשלום   ועד 

 . האזורי

 סוף דבר

  גמול   ובתשלום  חגים  דמי   בתשלום  החברה  של  חיוביה .  בחלקו  מתקבל   הערעור .60

  עבודה   ימי   ביטול  בגין  בתשלום  וחיובה  מתבטלים   2015  שנת   בגין   נוספות  שעות

 .  הדין  לפסק 57  בסעיף  כאמור ח" ש 1,987 של  סכוםכדי ל מופחת

  נוספות   שעות  גמול  בגין  ההתחשבנות  לביצוע  האזורי   הדין   לבית   מוחזר   התיק 

 .  לעיל דיננו בפסק 59 - ו  50, 46  – 44 בסעיפים להנחיות בהתאם

  בהתאם   הפנסיוני  הביטוח  בהסדרי  התגמולים   מרכיב  בגין  התחשבנות  תערך,  כן  כמו

 .  הדין בפסק 59 –  ו   56  בסעיפים להנחיות

 .  בעינם יעמדו האזורי  הדין בית  של  דינו בפסק  החברה  חיובי יתר

יוותר בקופת בית הדין עד למתן    הארצי הדין  בית  בקופת  החברההסכום שהפקידה  

פסק הדין המשלים בבית הדין האזורי. דגן יהיה זכאי להיפרע באמצעותו, אם פסק  

הדין המשלים יזכה אותו בתשלומים נוספים על התשלומים ששולמו לו מכוח פסק  

דינו של בית הדין האזורי, בכפוף לכך שפסק הדין המשלים לא יבוצע במלואו בתוך  

פסק הדין. בית הדין האזורי יהיה רשאי ליתן הנחיות מתאימות אף  ימים ממתן    30

 לעניין זה. נוכח תוצאת הערעור אין צו להוצאות בערעור.  

 

 .וישלח אליהם בהעדר הצדדים, (2020ינואר  15) י"ח טבת תש"פניתן היום, 

 

 

 

 

 

 

 ליבנה, -ורדה וירט
 נשיאה, אב"ד 

 רועי פוליאק,  
 שופט

 גנדלר, חני אופק  
 שופטת
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