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 פסק דין

 5 תביעה להכרה ביחסי עובד ומעסיק ובזכויות הנובעות מכך.

 6 תמצית התביעה

 7 הנתבעת היא גוף מסחרי המשדר אירועי ספורט מהארץ ומהעולם. .1

 8. הצדדים חלוקים ביחס 2009בין הצדדים התקיימה התקשרות החל משנת  .2

 9האם ההתקשרות ביניהם עולה כדי יחסי עובד ומעסיק. באופן רשמי  לשאלה

 10 הוגדר התובע כנותן שירותים עצמאי.

 11עבד התובע עבור הנתבעת למשך שלושה חודשים כעורך תיקי שדר.  2009בשנת  .3

 12בתפקידו זה עבד התובע מהבית, בהיקף משרה קטן, והכין אוגדנים של 

 13ט. בהתאם להסכם התקשרות עליו סטטיסטיקות לגבי כל משחק או אירוע ספור

 14)נספח א' למוצגי הנתבעת(, עבור כל תיק שדר שהכין  22.2.09חתם התובע ביום 

 15בצירוף מע"מ. תקופה זו אינה רלוונטית לתביעה דנן )עמ' ₪  200שולמו לתובע 

 16 (.2, ש' 4

 17, בעודו סטודנט, החל התובע לעבוד כבקר שידור בחדרי השידור 11/2010בחודש  .4

 18. הממונה עליו היו מנהל חדר השידור. לתובע לא היה ניסיון בתחום של הנתבעת
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 1 -והוא קיבל מהנתבעת את הידע וההכשרה הנדרשים לביצוע תפקידו, לטענתו 

 2 לרבות שבועיים של חפיפה לתפקיד, ימי עיון, השתלמויות ועוד.

 ₪3  28-בתמורה לעבודתו של התובע כבקר שידור, שולם לו גמול שעתי, שהחל ב .5

 4 45-לשעה רגילה ו₪  35ועלה במהלך תקופת ההתקשרות לתעריפים של לשעה 

 5לשעות שבת וראשון. כאשר החל התובע לעבוד כבקר שידור לא נחתם עמו ₪ 

 6נחתם בין הצדדים מסמך שכותרתו "עדכון סעיף  3.3.13הסכם ואילו ביום 

 7 התמורה" )נספח ג' למוצגי הנתבעת(. 

 8עון נוכחות והתמורה לשעה, שולמה התובע מילא דו"ח נוכחות ו/או החתים ש .6

 9 לו בהתאם לדו"חות אלו, שאינם במחלוקת )נספח ב' למוצגי הנתבעת(. 

 10צמצם התובע את היקף עבודתו בנתבעת, לטענתו מחמת אילוצים  2014בשנת  .7

 11לא עבד התובע עם הנתבעת ולאחר  10/2014ועד  7/2014אישיים. בין החודשים 

 12 היה חודש עבודתו האחרון של התובע. 12/2015מכן עבד באופן לא רציף. חודש 

 13 עיקרי ההליך שהתקיים בפנינו

 14לאחר שהוגשו כתבי הטענות והתקיים קדם משפט, נקבע התיק להוכחות וניתן  .8

 15צו להגשת עדויותיהם הראשיות של העדים בתצהירים. מועד ההוכחות נדחה 

 16נדחה, מחמת מצבו הבריאותי של התובע. שלושה חודשים לפני מועד ההוכחות ה

 17הגיש התובע בקשה לצירוף חוות דעת מטעמו של רואה חשבון לצורך תמיכה 

 18 בתחשיבי הזכויות הנתבעות. 

 19נדחתה הבקשה לצירוף חוות הדעת, תוך שנקבע כי אין  3.3.19בהחלטה מיום  .9

 20מדובר בחוות דעת המבהירה את סכומי התביעה אלא שמפורטים בה סכומים 

 21, כי היה על התובע לבקש לתקן את כתב שונים מסכומי התביעה. לפיכך נקבע

 22 התביעה ולא לעשות כן במסגרת בקשה לצירוף חוות דעת.

 23הגיש התובע בקשה לתיקון כתב התביעה, בה ביקש לתקן את  4.3.19ביום  .10

 24הסעדים הנתבעים בגין עבודה בשעות נוספות, פיצוי חלף הפרשות לפנסיה 

 25ות. כמו כן ביקש התובע ולפיצויים, פדיון חופשה והבראה, דמי חגים ונסיע

 26 ₪. 6,700להוסיף סעד של השלמת פיצויי פיטורים בסך 

 27נקבע כי התיקון המבוקש לא יאפשר דיון ענייני וממצה  8.4.19בהחלטה מיום  .11

 28בטענותיו של התובע, שכן התביעה לפיצויי פיטורים הוספה בכתב התביעה 
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 1תביעה לדמי המתוקן ללא טענה בדבר נסיבות סיום העסקתו, כך גם תיקון ה

 2נסיעות אינו מפרט את התשתית העובדתית הנדרשת לצורך דיון בו )מקום 

 3מגוריו של התובע, מקום העבודה, עלות דמי הנסיעה(. משכך, נקבע, כי לא זו 

 4בלבד שתיקון התביעה ברכיבים אלו לא יסייע בייעול ההליך אלא שהוא יגרום 

 5ובע לתקן את סכומי התביעה לסרבול נוסף ועל כן הוא לא הותר. מנגד, הותר לת

 6 .11.4.19ביחס ליתר הסעדים ונקבע כי התובע יגיש כתב תביעה מתוקן עד ליום 

 7בהתאם לכתב התביעה המתוקן שבפנינו, עותר התובע לסעדים הבאים, בסך  .12

 8 ₪:  72,544כולל של 

 9 ₪. 11,275 –לילות וסופי שבוע  –תשלום בגין שעות נוספות  .א

 10 ₪. 21,200 –הפרשות לקרן פנסיה  .ב

 11 ₪. 13,204 –פדיון חופשה  .ג

 12 ₪. 5,916 –פדיון הבראה  .ד

 13 ₪. 10,949 –דמי חגים  .ה

 14 ₪  10,000 –נסיעות  .ו

 15בדיון ההוכחות העידו התובע כעד מטעם התביעה ומר אודי טרלו כעד מטעם  .13

 16ההגנה. הנתבעת הודיעה כי היא מוותרת על חקירתו של רואה החשבון אשר 

 17 מו טענותיהם בכתב.מסר חוות דעת מטעם התובע. הצדדים סיכ

 18 תמצית טענות הצדדים

 19לטענת התובע כל הסממנים הרלוונטיים מצביעים על קיומם של יחסי עובד  .14

 20ומעסיק בין הצדדים: התובע עבד מאולפני הנתבעת, שובץ לעבודה במשמרות 

 21ועבודתו היוותה חלק מהמערך הארגוני של הנתבעת לשם קיומם השוטף של 

 22בעל הכשרה בתחום עבודתו, אלא קיבל  שידורי הספורט. התובע לא היה

 23מהנתבעת את ההכשרה הנדרשת לשם כך. התובע היה כפוף למנהל מטעם 

 24הנתבעת וביצע את העבודה באופן אישי. התקיים מבחן התלות הכלכלית, מבחן 

 25הציוד, משך ההעסקה ואף צורת התשלום השעתי, כנגד דיווח נוכחות, הולמת 

 26יד על קיומו של עסק עצמאי במסגרתו פעל עבודה של שכיר. אין כל סממן המע

 27 התובע, התובע אף לא הנפיק לנתבעת חשבוניות כנגד התשלום שקיבל. 
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 1התובע מפנה לכך שהנתבעת נמנעה מזימונו לעדות של מנהלו הישיר ומי שקיבל 

 2 אותו לעבודה ומבקש לקבוע כי הדבר יפעל לחיזוק גרסתו.

 3אשר לטענת הקיזוז של הנתבעת, ביחס לזכויות שלכאורה קיבל ביתר כעצמאי, 

 4טוען התובע כי דינה להידחות. הנתבעת מתבססת על חוזה למראית עין, אשר 

 5ממילא רלוונטי רק לחלק מתקופת ההתקשרות. טענת הקיזוז של הנתבעת 

 6עשויה להביא את שכרו של התובע לסכום הנמוך משכר המינימום. החוזה 

 7-אינו רלוונטי לתקופת העסקתו החל מ 2/2009שנחתם עם התובע בחודש 

 8, כאשר בתקופה זו החוזה הראשון שנחתם עם התובע היה בחודש 11/2010

 9 שעניינו "עדכון תמורה בלבד".   2/2013

 10שכרו השעתי של התובע אינו מצביע על הטבה כספית משמעותית ששולמה לו 

 11 לעומת עובד שכיר.

 12ומשוויתרה הנתבעת על חקירתו של רואה החשבון, אשר  בנסיבות האמורות

 13מבוססת על דו"חות הנוכחות שאינם במחלוקת, עותר התובע לחייב הנתבעת 

 14 במלוא הסכומים הנתבעים.

 15לטענת הנתבעת, בהתאם להחלטה שהתירה את תיקון כתב התביעה, יש  .15

 16ב ולא כפי שפורט בפועל בכת₪  53,243להעמיד את סך הסעדים הנתבעים על 

 17התביעה המתוקן. הנתבעת מוסיפה וטוענת כי חוות הדעת אינה מבססת הערכה 

 18מקצועית בעניין שבמומחיות שאינה בתחום ידיעותיהם של באי כוח הצדדים או 

 19 של בית הדין ולכן יכולה לכל היותר להיות מסד חישובי לזכויות הנתבעות.

 20 11/2010טוענת הנתבעת כי בתקופה שהחלה בחודש  –לגופה של התביעה 

 21, נתן לה התובע שירותים בהיקף שעות משתנה 2014והסתיימה בחודש יוני 

 22וגמיש כבקר בחדר שידור, בתמורה שעתית, שעודכנה במהלך ההתקשרות. 

 23התובע מעולם לא ביקש לשנות את אופן ההתקשרות בין הצדדים והנתבעת 

 24ו. הוכיחה שהיא הייתה אדישה למתכונת ההתקשרות ובלבד שתשמר עלות שכר

 25כך, הוכח שלגבי אחרים שונתה מתכונת ההתקשרות לפי בקשתם, אלא שאז 

 26עמד שכרם על שכר מינימום, כפי שיש לפסוק לתובע ככל שתתקבל תביעתו 

 27 להכרה ביחסי עובד ומעסיק.

 28די בכך שהוכח שהתובע קיבל שכר גבוה משכר המינימום אותו היה מקבל כעובד 

 29בד ומעסיק; התובע אישר בעדותו שכיר בכדי לקבוע שלא התקיימו יחסי עו
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 1שצורת ההתקשרות עם הנתבעת היטיבה עמו כלכלית והוא בחר בצורת 

 2התקשרות זו פעם אחר פעם, מבלי להלין עליה או לבקש לשנותה. יש להניח 

 3 שהוא גם נהנה מיתרונות מס הנלווים לצורת התקשרות זו. 

 4ל "איכות ההדרכה שניתנה לתובע הייתה מזערית, הפיקוח שנעשה היה ע

 5התוצר", התובע היה אדון לעצמו בקביעת מספר המשמרות שביצע. לא ניתן לו 

 6ציוד מיוחד לעבודתו והוא עשה שימוש בציוד המצוי באולפני הנתבעת. אופן 

 7 ההתקשרות עמו תאם את הנוהג עם בקרי שידור באותה תקופה.

 8ועד הפסיק התובע את ההתקשרות עם הנתבעת מיוזמתו ומאז  6/2014בחודש 

 9נתן שירותים באופן  12/2015-ל 10/2014לא נתן שירותים לנתבעת. בין  10/2014

 10אקראי על בסיס הזמנות חד פעמיות, שנחתמו אד הוק בין הצדדים, בהיקפים 

 11 .6/2014קטנים. לכן לכל היותר ניתן לקבוע קיומם של יחסי עבודה עד 

 12ומעסיק בין התובע לחלופין טוענת הנתבעת, כי אם יקבע שהתקיימו יחסי עובד  .16

 13לבינה, אזי יש לחשב את זכויותיו לפיו שכר המינימום ולכן כל תמורה שקיבל 

 14הלכת ענת מעבר לכך, מגלמת את הזכויות הסוציאליות הנלוות. הנתבעת מפנה ל

 15(, הבראה 4%וטוענת כי על שכר המינימום של התובע יש להוסיף חופשה ) עמיר

 16(, כך שיוצא שהתובע 9.8%פנסיוניים ) ( וממוצע תגמולים4%(, נסיעות )2.5%)

 17 השתכר בפועל מעבר לעובד שכיר.

 18הנתבעת התייחסה בפירוט לסעדים הנתבעים ונבחן טענותיה אלו כאשר נפנה  .17

 19 לדיון בעניין זה.

 20 דיון והכרעה

 21"היותו של אדם "עובד" הוא דבר הקרוב לסטטוס, ומעמד זה אינו 

 22נקבע על פי התיאור שניתן לו על ידי הצדדים אלא נקבע מבחינה 

 23משפטית על סמך נסיבות המקרה כהווייתן. לשם הכרעה בשאלה יש 

 24לבחון את מהות היחסים שנוצרו הלכה למעשה, והכל תלוי במכלול 

 25שאול צדקא   300274/06. )ראו עע הסממנים ועובדות המקרה הספציפי

 26 (. 625פד"ע לו  גלי צה"ל –נ' מדינת ישראל 

 27כמו כן, על פי ההלכה, בחינת קיומם של יחסי עובד ומעביד מתבצעת 

 28לפי המבחן המעורב, כאשר המרכיב הדומיננטי והמועדף בו הוא מבחן 

 29ההשתלבות. את המסקנה המשפטית יש לחלץ מבחינת משקלם 

 30 "המבחנים. המצטבר של מכלול
 31 

 32  .9.11.10, מיום ז'וזט מואב נ' תפנית וינד בע"מ 176/09עע )ארצי( 
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 1ההכרעה בשאלה אם התקיימו יחסי עובד ומעסיק פשוטה במקרה הנדון, שכן  .18

 2 עולה מכלל הנסיבות בבירור שהתשובה היא בחיוב.

 3שידורי ספורט.  –מדובר בעבודה שנועדה לקיים את ליבת העיסוק של הנתבעת 

 4הצדדים התקיימה התקשרות עקבית, רצופה וארוכת טווח במסגרתה בין 

 5השתלב התובע בעבודת הנתבעת, במסגרת הגדרת תפקידו. התובע עבד מאולפני 

 6הנתבעת והשתמש בציוד שסופק לו על ידה לצורך ביצוע תפקידו. התובע נוהל 

 7בעבודתו על ידי הנתבעת, שובץ על ידה למשמרות וביצע את תפקידו המוגדר 

 8 צורך קיום שידור הספורט כסדרו.ל

 9 מדובר אפוא בקיום מובהק של מבחן ההשתלבות החיובי.

 10ואולם לא די בכך שמבחן ההשתלבות החיובי יתקיים, שכן אדם עשוי להשתלב 

 11דוד שושן נ'  568/06בעסק מסוים ועדיין לעשות זאת כעצמאי )השוו: עע )ארצי( 

 12, אלא שבפנינו אין ולו סממן אחד (3.1.08, מיום קל שירותי נופש ותיירות בע"מ

 13המצביע על היותו של התובע עצמאי )מבחן ההשתלבות השלילי(. לא נטען כי 

 14לתובע יש או היה עסק עצמאי, התובע אף לא נדרש להגיש חשבוניות כנגד השכר 

 15שקיבל. התובע לא שלט על הכנסתו לשעה, אשר נקבעה על ידי הנתבעת ולא 

 16עת כפיו. בנוסף, התובע ביצע עבודתו באופן אישי הביא עמו לעבודתו אלא את זי

 17 ולא יכול היה לעשות זאת באמצעות מי מטעמו.

 18טענות הנתבעת בדבר יכולתו של התובע לבקש את המשמרות בהן יעבוד, עולות  .19

 19אכן מחומר הראיות )מיילים שצורפו לתצהיר התובע(, אך הינן זניחות ביחס 

 20באדם שעבד באולפני הנתבעת, בעזרת לכלל הנסיבות, בהן מדובר באופן מובהק 

 21ציוד שהיא סיפקה לו לשם ביצוע עבודתו, קיבל הכשרה מהנתבעת לביצוע 

 22עבודתו, פוקח ונוהל על ידי נציג הנתבעת והשתכר שכר המבוסס על שעות 

 23 עבודתו.

 24לבסוף נציין, כי טענת הנתבעת שמדובר בהתקשרות אופיינית לענף, נטענה  .20

 25ם לביסוסה וממילא הטענה סותרת את טענתה בעלמא, מבלי שהוצגו נתוני

 26האחרת של הנתבעת, כי הייתה אדישה לשאלה אם ההתקשרות תבוצע כיחסי 

 27עבודה, ככל שהדבר לא יעמיס עליה עלויות נוספות. מכל מקום ומעבר לדרוש, 

 28מצאנו לנכון להעיר, כי לא די בכך שהעדר יחסי עובד ומעסיק "אופייני לענף", 

 29הותית להתקשרות כאמור. במקרה הנדון, לא הוצגה אלא נדרשת הצדקה מ
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 1בפנינו כל אבחנה מהותית מיחסי עבודה, בשים לב לכלל הסממנים אשר מנינו 

 2 לעיל. 

 3נקבע בזאת כי בין הצדדים התקיימו יחסי עובד ומעסיק  –לאור האמור לעיל  .21

 4)יוער, כי התובע  11/2010בתקופת עבודתו של התובע כבקר שידור, החל מחודש 

 5לה טענה בדבר תחילת ההתקשרות קודם לכן, לצורך חפיפה לתפקיד, אך לא הע

 6 תבע ביחס למועדים אלו(.

 7 תקופת ההתקשרות

 8 11/2010כאמור, התובע עותר להכיר ביחסי העבודה עם הנתבעת החל מחודש  .22

 9ואילו הנתבעת טענה כי לכל היותר יחסי עובד ומעסיק  12/2015ועד לחודש 

 10חר מכן התקיימו בין הצדדים התקשרויות ארעיות , שכן לא6/2014נמשכו עד 

 11 ולא רציפות, בהיקפים קטנים.

 12, בו 13.10.14כך לדוגמא, במסגרת נספח א' למוצגי הנתבעת, צורף הסכם מיום  .23

 13 35-נרשם כי הנתבעת מזמינה מהתובע "שירותי תפעול חדר שידור" בתמורה ל

 14ף למר אלון פרנקל. לשעה בתוספת מע"מ כדין. עוד נרשם כי התובע יהיה כפו₪ 

 15 התובע צירף את הוא לתצהירו הסכמים דומים, עליהם חתומים שני הצדדים.

 16לא מצאנו אבחנה מהותית בין ההתקשרות בין התובע לנתבעת לפני חודש  .24

 17ולאחריו ולכן לא מצאנו הצדקה לאבחנה שביקשה הנתבעת לערוך בין  6/2014

 18שכר שעתי והיה כפוף למר  תקופות אלו. בשתיהן ביצע התובע עבודה זהה, כנגד

 19משקפים את המצב העובדתי  6/2014אלון פרנקל. ההסכמים בין הצדדים לאחר 

 20הקיים גם לפני כן. היקף עבודתו של התובע בחודשים אלו רלוונטי לצורך בחינת 

 21 זכויותיו בגינם, אך לא ביחס לקביעה בדבר מהות היחסים.

 22לא התקיימו כלל יחסים בין  7/2015-ל 12/2014יחד עם זאת, באין חולק כי בין  .25

 23בלבד, הרי  12/2015ועד  7/2015הצדדים ולאחר מכן עבד התובע בין החודשים 

 24חודשים ביחסי הצדדים והם התחדשו  6חלק נתק העולה על  12/2014שלאחר 

 25 . ניתן דעתנו לכך במסגרת הדיון בסעדים הנתבעים.7/2015-ב

 26יד ובאותם תנאים ומשלא בשים לב לכך שמדובר בעבודה מתמשכת באותו תפק .26

 27מצאנו יסוד לאבחנה בין התקופות, לצורך עצם הקביעה בדבר קיומם של יחסי 

 28עובד ומעסיק, אנו קובעות כי בין הצדדים התקיימו יחסי עובד ומעסיק 
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 1בתקופות הבאות )בהתאם לדו"חות הנוכחות אשר צורפו כנספח ב' למוצגי 

 2 12/2014, 10/2014ות בחודשים וכן שעות ספור 6/2014ועד  11/2010הנתבעת(: 

 3 .12/2015 - 7/2015ובחודשים 

 4 בסיס השכר לפיו יש לחשב את זכויות התובע כעובד

 5התובע ביסס את תחשיבי הזכויות שהוא תובע על שכרו בפועל. מנגד, לטענת  .27

 6הנתבעת, יש לחשב את זכויותיו בהתאם לשכר המינימום, אשר היה השכר 

 7דר כשכיר. בנוסף, טוענת הנתבעת לקיזוז שהתובע היה מקבל ככל שהיה מוג

 8 הסכומים שקיבל התובע ביתר, ביחס לשכר מינימום.

 9 נפסק כי:  ענת עמירבעניין  .28

 10"במקרים ברורים, שבהם המעסיק ידע, נוכח טיב הקשר הברור, כי מי 

 11שהוא בחר להעסיקו כקבלן הינו בעצם עובד, ובכל זאת החליט לעטות 

 12קבלן; במקרים שכאלה, מקובלת  -מזמין על היחס שביניהם כסות של 

 13עליי הגישה ההרתעתית, לפיה אחת האפשרויות היא שהשכר החודשי 

 14הכולל הגבוה משכר עובד, ששולם על ידי המעסיק, יהא הבסיס 

 15 לחישוב הזכאויות הסוציאליות הנתבעות בדיעבד על ידי העובד."

 16, מיום ת בע"מענת עמיר נ' חברת החדשות הישראלי 3575-10-11ע"ע )ארצי( 

 17לחוות דעתו של כב' הנשיא  23(, בסעיף הלכת ענת עמיר –)לעיל ולהלן  21.1.15

 18 פליטמן )כתוארו אז(, בדעת הרוב.

 19אנו סבורות כי המקרה שלפנינו הוא מקרה שטיב הקשר בין הצדדים היה צריך  .29

 20להיות ברור לנתבעת. כפי שנוכחנו לעיל, מדובר בתפקיד המשמש את ליבת 

 21הנתבעת, כאשר המומחיות והידע לביצוע התפקיד מצויים בידי העיסוק של 

 22הנתבעת, כמו גם הציוד ומקום העבודה. בהקשר זה מצאנו לנכון לצטט מעדותו 

 23 הראשית של התובע, כפי שפורטה בתצהירו ועליה לא נחקר:

 24. כהכנה לתפקיד בתור בקר שידור, ערכה לי הנתבעת חפיפה בת 17"

 25לתפקיד הבקר, אליו לא היה לי ניסיון שבועיים ימים בהם הוכשרתי 

 26 כאמור לפני. ההכשרה לתפקיד נערכה ללא תשלום שכר.

 27. במסגרת החפיפה לתפקיד, למדתי כיצד לבצע הקלטת שידורי 18

 28לוויין, הפעלת מכשירי גרפיקה, ביצוע פעולות תקשורת, בדיקת סאונד 

 29 , שיבוץ לוח שידורים וכו'.AVIDותמונה, עריכה ושימוש בתוכנת 

 30 . בהמשך הוכשרתי גם לבצע תרגומי תכניות.19

 31. נשלחתי, כמו יתר חבריי לעבודה, לימי עיון, השתלמויות, סיור 20

 RR-SAT 32והכשרה על ידי הנתבעת, לגופי תקשורת שונים כגון בזק, 
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 1וכו' וזאת ללא מתן כל תשלום על כך ועל מנת ללמד העובדים ולחשוף 

 2יון אלו הוגדרו על ידי הנתבעת אותם לרזי התפקיד אצל הנתבעת. ימי ע

 3 כהשתתפות חובה."

 4הנתבעת שוכרת אפוא לתפקיד בקר שידור עובדים חסרי ניסיון או ידע בתחום  .30

 5ומלמדת אותם את הנדרש לצורך ביצוע העבודה. אין מדובר באנשי מקצוע 

 6 בתחומם או בבעלי עסק עצמאי מכל סוג שהוא. 

 7וקיה של הנתבעת ולא מדובר התפקיד המדובר הינו תפקיד נמשך וקבוע בעיס .31

 8בצורך נקודתי בלבד. טענתו של עד הנתבעת, כי מדובר בענף בעל אופי "עונתי" 

 9לתצהירו( נסתרת מהעובדה שהתובע הועסק על ידי הנתבעת באופן  9)סעיף 

 10 שנים.  3.5-ימים לשנה, משך כ 200-רציף, מדי חודש ולמעלה מ

 11רו, קבוצת מבצעי התפקיד של כפי שעולה מתכתובות מייל שצירף התובע לתצהי .32

 12"בקר שידור" מנוהלת במרוכז על ידי עובד הנתבעת )אף אם הוא עצמו במעמד 

 13עצמאי, אין לכך נפקות לענייננו( והוא זה שמקבל מהם את העדפות המשמרות 

 14 שלהם ומשבצם לעבודה.

 15 מדובר אפוא במקרה מובהק בו היה על הנתבעת להעסיק את התובע כעובד. .33

 16ד כי הנתבעת אדישה לשאלה אם בקר השידור יועסק כעובד או עד הנתבעת העי .34

 17(. הדבר מלמד על כך שאף לגישת 8, ש' 12לתצהירו; עמ'  32כעצמאי )סעיף 

 18הנתבעת, אין מדובר בתפקיד המתאים לעצמאי בהכרח. אדישות הנתבעת 

 19מתמקדת בשאלת עלות העסקתו של בקר השידור בלבד ואולם ראוי היה כי 

 20ה גם את המשמעות שיש בבחירת אופן ההעסקה על היבטים תיקח לתשומת ליב

 21ובהם היקף הביטוח של התובע ושאיריו )בענפים  הרבה יותרמשמעותיים 

 22השונים של הביטוח הלאומי; בפנסיה(, האפשרות שנמנעת מהעובד למימוש 

 23זכויות כגון חופשה ומחלה במהלך תקופת העבודה וכן הטבות כספיות שנמנעות 

 24ודה לגמול שעות נוספות, חגים ונסיעות ואשר ישולמו לו רק ממנו במהלך העב

 25 במידה שיגיש תביעה לקבלתן. 

 26לפיכך, במקרה מובהק בו היה על הנתבעת להגדיר התובע כעובד, העובדה  .35

 27שהנתבעת אדישה לאפשרות שיועסק כעובד ובכל זאת מעסיקה אותו כעצמאי, 

 28 מצדיקה יישום הגישה ההרתעתית. 
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 1מהעובדה שהתובע קיבל שכר הגבוה משכר המינימום  הנתבעת ביקשה להסיק .36

 2 כי בחר בדרך זו משיקולי רווח. אין בידינו לקבל את הטענה.

 3ראשית, התובע הצהיר מפורשות ולא נסתר, כי מעולם לא ניתנה לו האפשרות 

 4לתצהירו(. העד מטעם הנתבעת לא ידע להעיד מידיעה  25לעבוד כשכיר )סעיף 

 5 אישית בעניין זה.

 6אמנם התובע השתכר מעל שכר המינימום ואולם לא הוצג כל בסיס שנית, 

 7לתפקידו של התובע, היה מקבל שכר מינימום.  עובד מקביללטענת הנתבעת כי 

 8כל שהנתבעת צירפה בעניין זה הוא שני הסכמי העסקה של עובדים אחרים, שלא 

 9ברור מהו תפקידם )שכן נתון זה נמחק על ידי הנתבעת מההסכמים שהוגשו( 

 10ושאינם עובדים בשכר שעתי ובמשמרות כדוגמת התובע, אלא בשכר חודשי 

 11 ובמשרה מלאה.

 12שלישית, טענת הנתבעת כי "יש להניח" שהתובע נהנה מיתרונות המס הגלומים 

 13 לטענתה בהעסקתו כעצמאי, נטענה בעלמא, ללא הוכחה שכך אכן היה. 

 14שהתובע בחר מהאמור לעיל עולות שתי מסקנות: האחת, כי לא הוכחה הטענה  .37

 15בהעסקתו כעצמאי או כי ניתנה לו כלל הבחירה בעניין זה; השנייה, כי אף אם 

 16היינו מקבלות את טענת הנתבעת כי יש לחשב את שכרו של התובע בהתאם 

 17לשכרו של עובד מקביל, הרי שלא הוצגה בפנינו תשתית עובדתית שתאפשר 

 18 התובע.  קביעת שכרו של בקר שידור שכיר, לשם השוואה עם שכרו של

 19ענת  הלכתעל יסוד האמור לעיל, בין אם מחמת הגישה ההרתעתית שפורטה ב .38

 20ובין אם מחמת שלא הוכח בפנינו שכרו של בקר שידור המועסק כשכיר,  עמיר

 21אנו קובעות כי תחשיב זכויותיו של התובע יעשה על יסוד שכרו השעתי כפי 

 22 שקיבל בפועל.

 23 ועיתגמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה שב

 24כעולה מדו"חות הנוכחות, שאינם במחלוקת, התובע עבד בהיקף עבודה שלא  .39

 25ימים בשבוע. לפיכך, הוא זכאי לקבל גמול שעות נוספות החל מהשעה  5עלה על 

 26לעבודתו. מכיוון שמהדו"חות עולה כי עבד לעיתים מעבר לכך, הרי שהוא  8.6-ה

 27-עבודה ומנוחה, תשי"אזכאי לגמול שעות נוספות, בהתאם להוראות חוק שעות 

1951. 28 
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 1לחוק שעות עבודה  1בנוסף התובע עבד לעיתים עבודת לילה כהגדרתה בסעיף  .40

 2 7-ומנוחה. במשמרות אלו, זכאי התובע לגמול שעות נוספות החל מהשעה ה

 3 )ב( לחוק.2לעבודתו, בהתאם לסעיף 

 4לבסוף עבד התובע במשמרות שבת ובערבי חג. התובע אמנם קיבל גמול שעה  .41

 5בהתאם להוראת סעיף  50%יותר בגין עבודה בשבת, אך לא גמול בשיעור  גבוה

 6 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 17

 7התובע פירט, במסגרת חוות הדעת מטעמו, תחשיב מפורש של הפרשי הגמול  .42

 8להם הוא זכאי בגין עבודה בשעות נוספות ומנוחה שבועית, בהתאם לעקרונות 

 9 שלעיל, שאף פורטו בחוות הדעת. 

 10הציגה תחשיב נגדי במסגרת סיכומיה, אולם התעלמה כליל מהגמול לו  הנתבעת .43

 11זכאי התובע בגין עבודתו במנוחה השבועית, בטענה שמדובר בהרחבת חזית. אנו 

 12דוחות את הטענה להרחבת חזית. בכתב התביעה טען התובע כי עבד בלילות 

 13ן )סעיף ובסופי שבוע מבלי ששולם לו עבור שעות אלו התגמול המיוחד על פי די

 14לכתב התביעה המקורי והמתוקן( ובתחשיב שצירף לכתב התביעה המתוקן  21

 15 הובהר מפורשות שנעשה תחשיב גם עבור שעות שבת וחג. 

 16לא למותר לציין כי התובע עבד שעות רבות במנוחה השבועית. בדיקה מדגמית  .44

 17שעות שבת, כך שגם אם  250-מלמדת כי עבד בה למעלה מ 2011שערכנו לשנת 

 18יותר מערך שעה ₪  10-לשעת שבת )נכון לאותה תקופה(, מדובר ב₪  40ל קיב

 19יותר לשעה ₪  15-ואילו לפי חוק שעות עבודה ומנוחה היה זכאי ל₪(  30רגילה )

 20 רגילה. בנוסף, לעיתים עבד התובע בשעות נוספות גם בימי המנוחה השבועית.

 21מקבלות אותו אשר על כן, משלא מצאנו פגם בתחשיב התובע בעניין זה, אנו  .45

 22כמבסס נכונה את גמול השעות הנוספות/מנוחה שבועית שהוחסר מהתובע 

 23אנו מחייבות את הנתבעת לשלם לתובע גמול בגין עבודה בשעות ולפיכך, 

 24בצירוף הפרשי ריבית והצמדה , ₪ 11,275נוספות ובמנוחה שבועית בסך 

 25 ( ועד התשלום בפועל.1.6.13מאמצע התקופה )

 26 

 27 

 28 
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 1 יההפרשות לקרן פנס

 2התובע עותר לתשלום פיצוי חלף הפרשות לפנסיה ופיצויים, בהתאם לצו הרחבה  .46

 3לפנסיית חובה. משקבענו כי התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים, זכאי היה 

 4 התובע לביצוע הפרשות כאמור.

 5גם בסוגיה זו הוגש תחשיב מפורט מטעם התובע ואילו הנתבעת נמנעה מהצגת  .47

 6את, לא מצאנו לנכון לקבל את תחשיב התובע במלואו, תחשיב מטעמה. יחד עם ז

 7 מן הטעמים הבאים:

 8התובע לא הציג אישור בדבר קיומה של קרן פנסיה פעילה נכון לחודש  .א

 9ולכן הוא זכאי על פי הצו להפרשות החל מהחודש השביעי  11/2010

 10 (.5/2011להעסקתו )

 11תובע. חל נתק של חודשים ארוכים בעבודת ה 2015לשנת  2014בין שנת  .ב

 12, לא זכאי התובע 7/2015לפיכך, ובהעדר קרן פנסיה פעילה נכון לחודש 

 13 .6/2014להפרשות פנסיוניות בגין התקופה שלאחר 

 14בגין "רווחי  10%התובע הוסיף לסכום התביעה בגין ההפרשות החסרות  .ג

 15קופה משוערים". משלא הוצג כל בסיס עובדתי או משפטי לתביעת רכיב זה, 

 16 אין בידינו לקבלו.

 17לאור זאת אנחנו מעדיפות את התחשיב החלופי שהוצג על ידי הנתבעת בסעיף  .48

 18 לסיכומיה. 87

 19פיצוי חלף הפרשות לפנסיה אשר על כן, אנו מחייבות את הנתבעת לשלם לתובע  .49

 20 1.12.2012בצירוף הפרשי ריבית והצמדה מיום , ₪ 17,585ולפיצויים בסך 

 21 )אמצע תקופה( ועד התשלום בפועל.

 22 פדיון חופשה

 23ימי חופשה  16-פדיון חופשה על בסיס תחשיב המניח שהיה זכאי לתובע התובע  .50

 24ואילך לסיכומיה( כי בהתאם  90שנתית בשנה ואולם צודקת הנתבעת )סעיף 

 25-להוראות החוק במועדים הרלוונטיים להעסקתו של התובע, הוא היה זכאי ל

 26 ימי חופשה )כולל סופי שבוע( בשנה. 14
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 1שנות עבודה בלבד  3התובע זכאי לפדיון חופשה עבור  הנתבעת מוסיפה וטוענת כי .51

 2והפרשנות שניתנה לו  1951-לחוק חופשה שנתית, תשי"א 7ואולם, על פי סעיף 

 3(, עובד 8.10.2007, מיום משה כהן נ' ויליאם אנויה 547/06בפסיקה )ע"ע )ארצי( 

 4זכאי לפדות בסיום עבודתו את ימי החופשה שנצברו לו בשלוש השנים המלאות 

 5)בה סיים  בצירוף החלק היחסי עבור שנת העבודה השוטפתהאחרונות לעבודתו, 

 6עבודתו(. טענת ההתיישנות שהעלתה הנתבעת נדחית, שכן הזכות לפדיון חופשה 

 7שנים מאז ועד מועד הגשת  3קמה במועד סיום עבודתו של התובע וטרם חלפו 

 8 התביעה.

 9בתקופת עבודתו הנדונה, הוא לנוכח העובדה שהתובע לא מימש חופשה בתשלום  .52

 10 .6/2014ועד  2011זכאי לפדיון מלוא ימי החופשה שנצברו לזכותו מאז 

 11ליום עבודה מלא. ₪  300לשעה, דהיינו ₪  35שכרו האחרון של התובע היה  .53

 12ימי חופשה  12-ימי עבודה ולכן זכאי ל 200עבד התובע מעל  2011-2013בשנים 

 13ימי עבודה )בהתאם לחוות הדעת מטעמו(  101עבד  2014)נטו( לכל שנה. בשנת 

 14ימי חופשה )נטו( עבורה. בנוסף, בגין תקופת עבודתו )הנפרדת(  6-ולכן זכאי ל

 15ימים נוספים. בסה"כ זכאי  2-ימים, זכאי התובע ל 46, בה עבד 2015בשנת 

 16 ליום.₪  300ימי חופשה *  44-התובע ל

 17. לא 2011לבין שנת  2012-2015התובע הפריד בחוות הדעת שצירף בין השנים  .54

 18מצאנו יסוד להפרדה זו וממילא שסכום הזכאות על פי התחשיב שערכנו אינו 

 19 עולה על הסכום הנתבע בגין חופשה שנתית. 

 20בצירוף הפרשי ריבית ₪,  12,600לפיכך, התובע זכאי לפדיון חופשה בסך  .55

 21בצירוף ₪,  600ועד התשלום בפועל ולפדיון חופשה בסך  1.7.14והצמדה מיום 

 22 ועד התשלום בפועל. 1.1.16פרשי ריבית והצמדה מיום ה

 23 דמי הבראה

 24נכון למועד סיום עבודתו היה התובע זכאי לפדיון דמי הבראה עבור שתי שנות  .56

 25לסיכומיו בדבר תיקון צו ההרחבה  119עבודתו האחרונות. טענת התובע בסעיף 

 26 בדבר הארכת תקופת ההתיישנות נכונה ואולם לא ביחס לעובד אשר סיים

 27 .2017עבודתו לפני שנת 
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 1בה עבד התובע, הייתה כאמור מנותקת ונפרדת מתקופת עבודתו  2015שנת  .57

 2הקודמת ומכיוון שלא השלים בה שנת עבודה מלאה, אינו זכאי לדמי הבראה 

 3 בגינה.

 4 . 6/2014ועד  6/2012התובע זכאי אפוא לפדיון דמי הבראה עבור  .58

 5ם התובע כמשקף את היקפי אנו מקבלות את התחשיב שנעשה בחוות הדעת מט .59

 6 המשרה של התובע וסכומי הזכאות, לפיכך:

 7 ₪.  879-משרה וזכאי ל 33.2%-עבד התובע ב 2014בשנת 

 8 ₪. 1,780משרה ולכן זכאי לדמי הבראה בסך  79.3%-עבד התובע ב 2013בשנת 

 9משרה ואולם מכיוון שהזכאות היא רק למחצית  79.57%עבד התובע  2012בשנת 

 10 ₪. 885י לדמי הבראה בסך השנה, הוא זכא

 11בצירוף הפרשי ריבית והצמדה ₪,  3,544לפיכך, זכאי התובע לדמי הבראה בסך  .60

 12 .ועד התשלום בפועל 1.7.13מיום 

 13 דמי חגים

 14 (, קובע:4002התש"ס,  4895)י"פ  1995הסכם מסגרת  –לצו ההרחבה  7סע'  .61

 15חודשי עבודה במקום העבודה שלא נעדר מהעבודה  3"עובד לאחר 

 16ליום החג )יום לפני החג ויום אחרי החג(, אלא בהסכמת סמוך 

 17ימי ראש השנה,  2ימי חג ) 9המעביד, יהיה הזכאי לתשלום מלא בעבור 

 18 ימי פסח, חג שבועות ויום העצמאות(. 2ימי סוכות,  2יום הכיפורים, 

 19 עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלים בשבת."

 20ועסק בשכר שעתי אצל המדובר בדמי חגים שתכליתם לפצות את התובע שה .62

 21הנתבעת ובעקבות ימי החג בהם לא עבד, לא קיבל שכר עבודה )ע"ע )ארצי( 

 22 (.30.4.02, מיום נחום צמח נ' ש.א.ש קרל זינגר )צפון( בע"מ 300360/98

 23מתכתובת המייל שצורפו לתצהיר התובע עולה בבירור שעל פי רוב בקרי השידור  .63

 24בנוסף, מכיוון שמדובר בשידורי היו משובצים למשמרות על פי העדפותיהם ו

 25 ספורט מהעולם, אזי ימי חג לא היוו בהכרח ימי מנוחה במקצועם. 

 26התובע לא פירט בפנינו את ימי החג בהם לא עבד ולא פירט את יתר התנאים  .64

 27הנדרשים לקבלת תשלום עבור ימי חג )לפיהם עבד יום לפני ויום אחרי החג(. כל 

 28ביעה המתוקן הוא מספר ימי החג שלא שפורט בחוות הדעת שצורפה לכתב הת
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 1חלו בשבת, אך לא די בכך בכדי לפסוק לתובע את כל ימי החג שחלו בשנות 

 2עבודתו. נזכיר, כי עבודתו של התובע בימי חג נלקחה בחשבון בחוות הדעת, 

 3 לצורך גמול שעות נוספות.

 4לפיכך, בהעדר תשתית עובדתית המאפשרת קביעת ימי החג שהתובע לא עבד  .65

 5 וזכאי עבורם לתגמול על פי צו ההרחבה, התביעה ברכיב זה נדחית.בהם 

 6 דמי נסיעות

 7 בגין דמי נסיעות.₪  10,000בכתב התביעה המקורי עתר התובע לתשלום  .66

 8בגין ₪  15,638בחוות הדעת שצורפה לכתב התביעה המתוקן פורט סכום של  .67

 9שלא  נסיעות, אך כאמור לא הותר לתובע לתקן את התביעה ברכיב זה, לאחר

 10פירט בכתב התביעה המתוקן את מקום מגוריו, מקום עבודתו ואופן הגעתו 

 11 לעבודה.

 12בגין "הוצאות נסיעה ₪  4,644ממילא, שבהתאם לחוות הדעת נדרש סכום של  .68

 13לקילומטר, אך לא הוצג כל מקור חוקי ₪  1.5שבתות וחגים" לפי סכום של 

 14 לתביעה זו )שכאמור לא הותר תיקונה(.

 15אשר בחוות הדעת בדבר עלות כרטיס נסיעה "חופשי חודשי"  בשים לב לפירוט .69

 16בתקופות העבודה הרלוונטיות ולאחר שרואה החשבון לא נחקר ביחס לעובדות 

 17המפורטות בעניין זה בחוות דעתו, אנו מקבלות את סכום התביעה כמשקף את 

 18 זכאותו של התובע לדמי נסיעות בתקופת עבודתו.

 19בצירוף הפרשי ₪,  10,000מי נסיעות בסך לפיכך, על הנתבעת לשלם לתובע ד .70

 20 .)אמצע תקופה( ועד התשלום בפועל 1.6.13ריבית והצמדה מיום 

 21 סוף דבר

 22על יסוד האמור לעיל אנו מחייבות את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים  .71

 23 הבאים:

 24בצירוף ₪,  11,275גמול בגין עבודה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית בסך  .א

 25 ועד התשלום בפועל. 1.6.13מיום הפרשי ריבית והצמדה 

 26בצירוף הפרשי ריבית ₪,  17,585פיצוי חלף הפרשות לפנסיה ופיצויים בסך  .ב

 27 ועד התשלום בפועל. 1.12.2012והצמדה מיום 
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 1ועד  1.7.14בצירוף הפרשי ריבית והצמדה מיום ₪,  12,600פדיון חופשה בסך  .ג

 2 התשלום בפועל.

 3ועד  1.1.16בית והצמדה מיום בצירוף הפרשי רי₪,  600פדיון חופשה בסך  .ד

 4 התשלום בפועל.

 5ועד  1.7.13בצירוף הפרשי ריבית והצמדה מיום ₪,  3,544דמי הבראה בסך  .ה

 6 התשלום בפועל.

 7 1.6.13בצירוף הפרשי ריבית והצמדה מיום ₪,  10,000דמי נסיעות בסך  .ו

 8 )אמצע תקופה( ועד התשלום בפועל.

 9ההליך, לרבות שכ"ט עו"ד, בסך בנוסף, תשלם הנתבעת לתובע הוצאות בגין  .72

 10 ימים מהיום. 30ש"ח, אשר ישולמו בתוך  7,500

 11 30ערעור על פסק הדין ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך  .73

 12 ימים ממועד קבלת פסק הדין.

 13 

 14 .ויישלח אליהם , בהעדר הצדדים(2019דצמבר  29), א' טבת תש"פניתן היום, 

 15 

  16 
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