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 2נער� דיו� הוכחות במסגרתו העידה התובעת ונציגת הנתבעת, גב'  20/11/17ביו�  .6

 3ת בתקופ בקשר מול התובעתי שגיב, אשר על פי דבריה שלה, לא הייתה אורל
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 5 

7. � 6  כדלקמ�:  העובדות העולות מהעדויות הקצרות שנשמעו ה

 7 
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 9 
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 12 

 13אחוז מתו� פדיו� המכירות הכולל של העמלה ששולמה היא  לטענת התובעת .10

 14 . לשיטת הנתבעת מדובר באחוז מתו� פדיו� מכירות של התובעת בלבד .החנות

 15 

 16התובעת לגרסת  נציגת הנתבעת,   .מנהלת החנות כי שימשה ,התובעת טענה .11

 17  עובדת אחרת. ההייתה מוכרת בחנות ומי שניהל את החנות הי

 18 

 19 לגרסת הנתבעת  אשר  ,בחנות עובדת אחרתל כי  ,הנתבעתעוד עלה מעדות  .12

 20 הנלקחבגי� פדיו� המכירות ועמלה זו  תעמלה חודשי , שולמהניהלה את החנות

 � 21 פיצויי הפיטורי�. לעניי� בחשבו

  22 

 23  דיו והכרעה

 24 ניהלה את החנות גרסתה כילעניי� תפקידה של התובעת, אני מקבלת את  .13

 25בכתב ההגנה טענה הנתבעת עצמה, כי כי  העובדה,זאת לנוכח . ושימשה מנהלת

 26לכתב ההגנה). הנתבעת ג�  לא הציגה הודעה  7את החנות (סעי, ניהלה התובעת 

 27על תנאי העבודה ממנה נית� ללמוד על הגדרת תפקידה של התובעת. על כ� אני 

 28 . בנקודה זומקבלת את טענת התובעת 
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 2 

 3פת לשכר בתלוש אינו הקובע כינוי התוסכי ידוע, אשר למהות רכיב העמלה,  .14

 4היא  מהותהאלא  ,הא� אותה תוספת תיכלל בשכר הקובע ,לעניי� השאלה

 5, ההוצאה לאור של לשכת עורכי סיו$ יחסי עבודה(ד"ר י. לובוצקי,  שתכריע 

 6 .)12עמ'  18, פרק 2013ורת הדי�, מהד

 7 

 8כאשר יש מחלוקת לגבי טיב התוספת ששולמה, על העובד  הנטל לשכנע כי  .15

 9 .שכר העבודהשל מהווה חלק אינטגרלי התוספת 

 10 

 11ממשיי� לגבי השאלה, הא� העמלה שולמה נתוני� על ידי התובעת לא הובאו  .16

 12או כאחוז מכלל  ,כאחוז ממכירות אישיות של התובעת, כפי שטענה הנתבעת

 13 .ה התובעתמכירות החנות, כפי שטענ

 14 

 15 כי העמלה שולמה בהתא� לגרסת הנתבעת, היינו עמלה משכ�, אני נכונה להניח, .17

 16בר�, קבלת גרסת הנתבעת ממכירות אישיות של התובעת עצמה.  בשיעור אחוז 

 17 בנקודה זו אינה מסייעת לה, אלא להיפ�.

  18 

 19תקנות פיצויי פיטורי� (חישוב הפיצויי� והתפטרות שרואי� ל 9בהתא� לתקנה  .18

 20ו כאשר מדובר בשכר שנגזר מהפדיו� יש לראות, 1964/אותה כפיטורי�), תשכ"ד

 21 . כחלק מהשכר הקובע

 22 

19.  � 23 )26/3/02מיו� ( עובדיה סימ נ' הסתור בע"מ  300048/98ע (ארצי) "ע  בעניי

 24 נפסק כ�:  .י פיטורי�נדונה שאלת הכללת עמלות בחישוב פיצוי

 25חידוש הלכה. כבר בשני$  המחלוקת המתעוררת בתיק זה, אינה מחייבת"

 26  הראשונות לקיומו של בית הדי לעבודה נפסק, כי:

 27הדי בהביאו בחשבו הפיצויי$ ג$ את התוספת  �אי ממש בטענה כי שגה בית'

 28הדי להביא בחשבו ג$ �מהפדיו מעל לסכו$ פלוני. החלטת בית 3%בשיעור של 
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 1רי$ (חישוב פיצויי$, לתקנות פיצויי פיטו 9את התוספת למשכורת מעוגנת בתקנה 

 2  '.�1964והתפטרות שרואי$ אותה כפיטורי$), התשכ"ד

 3  .")219, 215ניסי$ יוס. פד"ע ב',  �רהיטי ירושלי$ "רי$" בע"מ   3�3(דב"ע לא/ 

  4 

 5 ובהמש�: 

 6  לתקנות פיצויי הפיטורי$, שזו לשונה: 9הבסיס לפסיקה זו היא תקנה "

 7משתל$ בעד ביצוע עבודה מסויימת או היה שכר עבודתו של עובד, כולו או מקצתו, '

  8בחלק מהפדיו או שהיה עיקר שכר עבודתו לפי כמות התוצרת, יראו כשכרו האחרו

 9  .'ביחס לשכר כאמור את השכר הממוצע של שני$ עשר החדשי$ שקדמו לפיטורי$

 10לתקנות פיצויי פיטורי$ יוצאת מנקודת הנחה, כי אפשר ששכרו של  9ד. תקנה 

 11שול$ בעד עבודה מסויימת או בחלק מהפדיו או שהיה עיקר שכר עובד, או חלקו, י

 12עבודתו לפי כמות התוצרת. במקרי$ מעי אלה, יראו את השכר האחרו כשכר 

 13  החודשי$ שקדמו לפיטורי$. 12הממוצע של 

 14(א) לתקנות פיצויי 1לתקנות פיצויי פיטורי$ סותרת את תקנה  9אי תקנה 

 15יובאו בחשבו שכר העבודה לצור/ חישוב פיטורי$, הקובעת את רכיבי השכר ש

 16קובעת, כי שכר המשול$ בחלק מהפדיו, דר/ משל,  9פיצויי פיטורי$, שכ תקנה 

 17כמו במקרה הנוכחי, כמוהו כשכר היסוד, והוא מהווה רכיב רלוונטי לצור/ חישוב 

 18  ."פיצויי הפיטורי$

  19 

 20  דברי� אלה יפי� ג� לענייננו. 

 21 

 22העמלה חושבה על יסוד כי  ,את גרסת התובעת למעלה מהצור�, ג� אילו קיבלתי .20

 23 . החנות, הייתי מגיעה לתוצאה זההמכירות כלל 

 24 

21.  � 25מיו� , צחי טל נ' אילנות בטוחה בית השקעות בע"מ  537/07ע (ארצי) "עבעניי

 26 נפסק כי: ,10/06/10

 27בית הדי האזורי דחה את התביעה להכללת רכיב גמול הניהול בשכרו הקובע של "

 28מר טל לתשלו$ פיצויי פיטורי$. זאת מ הטע$, שמהותו של רכיב זה נגזרת 

 29מהכנסות מחלקת ניירות ער/ זרי$ בכללותה, ומדובר "בפרמיות שניתנו לכלל 

 30עולתו של התובע עובדי המחלקה על פי רמת ההכנסות במחלקה עצמה, ללא קשר לפ

 31  עצמו", ומ הטע$ שהעמלות לא היוו את עיקר שכרו של מר טל. 

 32אנו סבורי$, כי תוצאת הדברי$ היא אחרת. מתוק. היותו מנהל מחלקת ניירות ער/ 

 33מהכנסות  2%זרי$, שילמה אילנות ניהול למר טל שכר יסוד ו"גמול ניהול" בשיעור 
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 1שוכנענו, כי גמול הניהול שול$  להסכ$ ההעסקה. 6המחלקה. זאת, בהתא$ לסעי. 

 2למר טל מידי חודש בחודשו כחלק בלתי נפרד משכרו, כגמול הסכמי אישי, 

 3ששיעורו נקבע בחוזה העבודה. הגמול השתל$ למר טל בעד מטלת הניהול, שהיתה 

 4עבודתו הרגילה באילנות ניהול. לדידנו, מדובר בתשלו$ שהוא על פי מהותו "עמלת 

 5  ר מהכנסות החברה מפעילות חדר העיסקאות.מכירות" ששולמה כשיעו

 6לתקנות פיצויי פיטורי$ קובעת מה$ רכיבי השכר שיובאו בחשבו  1תקנה   ]9[

 7לצור/ תשלו$ פיצויי$ פיטורי$, וה$ אלה: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר 

 8המחיה ותוספת משפחה. הלכה פסוקה היא, שנטל השכנוע כי תשלו$ מסויי$ 

 9הווה חלק אינטגרלי של שכר העבודה, הוא על העובד . במקרה המכונה 'תוספת' מ

 10  דנ מר טל הרי$ נטל זה.

 11בשורה ארוכה של פסקי די קבענו, כי עמלות המשתלמות לעובד כאחוז ממחזור 

 12  מכירות או רווחי$, ה חלק מהשכר לצור/ תשלו$ פיצויי פיטורי$.

  13 

 14לו� עמלה בגי� כמנהלת החנות, הייתה זכאית לתש התובעת, לנוכח האמור,  .22

 15עמלה זו אמורה להיחשב כחלק משכרה  בחנות.  כלל המכירותפדיו� חודשי של 

 16 לצור� תשלו� פיצויי הפיטורי�. 

 17 

 18הואיל ואי� מחלוקת לעניי� תחשיב ההפרש, אני קובעת כי הנתבעת תשל�  .23

 19בהתא� לתחשיב המופיע בכתב  % 4,178לתובעת הפרש פיצויי� בס� של 

.� 20 התביעה המתוק

 21 

 22התובעת עתרה ג� לפיצויי הלנה בגי� ההפרש אול� איני מקבלת את התביעה  .24

 23 ברכיב זה.

  24 

 25שכותרתו ) חוק הגנת השכר –(להל�   1959 –י"ח לחוק הגנת השכר, תש 20סעי,  .25

 26 פיצויי פיטורי�למצב בו קובע סנקציה חמורה " פיצויי הלנת פיצויי פיטורי$"

 27 בית הדי� (ד) לחוק הגנת השכר 20סעי, מכוחו של במועד.  אינ� משולמי�

 28 ,פיצויי הפיטורי�אי תשלו�  בגי� להפחית או לבטל את פיצויי ההלנהמוסמ� 

 29חילוקי דעות בדבר עצ$ הזכות לפיצויי פיטורי$, שיש בה$ " לנוכח בי� היתר 

 30. עוד מוסמ� בית הדי� להפחית את פיצויי ההלנה או "ממש לדעת בית הדי

 31 .לחוק האמור בשינויי� המחויבי� 18יות בסעי, לבטל� מהסיבות המנו
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 1 , לחוק הגנת השכר רשאי בית הדי� להפחית או לבטל פיצויי הלנה 18על פי סעי,  .26

 2טעות עקב " א� נוכח שהשכר (ובמקרה זה, פיצויי הפיטורי�) לא שולמו במועד

 3 ". שהסכו$ שלא היה שנוי במחלוקת שול$ במועדו" ובתנאי "כנה

 4 

 5תחשיב בעריכת טעתה  טעות כנה נראה כי הנתבעת בנסיבות מקרה זה  .27

 6  הפיצויי�.

 7 

 8נציגת הנתבעת העידה, וגרסתה לא נסתרה, כי לצור� גמר חשבו� ע� התובעת  .28

 9לרבות תשלו� פיצויי הפיטורי�, התקבלה חוות דעת משפטית הקובעת כי 

 10במקרה של התובעת אי� מקו� להכליל את רכיב העמלות בשכר הקובע לפיצויי 

 11  ).   32 – 28ש'  3(עמ'  פיטורי�

 12 

 13טעות שג$ אד$ אחר ישוכנע כי פורש כ""טעות כנה"  מונחהעל פי הפסיקה   .29

 14עושה הטעות האמי במצב הדברי$ כפי שנראה לו ופעל לפיו... ולא מ הנמנע 

 15 �כה  5/2" (דב"ע לא /הדבר כי 'טעות כנה' תיגר$ על ידי רשלנותו של הטועה

 16מדינת  �מיכאלי  141/3), ר' ג� דב"ע ש�/1971( 169, פד"ע ג עיריית ירושלי$

 17 )). 1982( 146, פד"ע יג ישראל

  18 

 19לנוכח האמור אני סבורה כי אי� הצדקה להטיל על הנתבעת את הסנקציה   .30

 20 .ההלנההקבועה בחוק הגנת השכר ונכו� יהיה לבטל את פיצויי 

 21 

 22  סו. דבר

 23ת הפרש תבעת תשל� לתובעהנ ,יו� ממועד קבלת פסק די� זה לידיה 30בתו�  .31

 24הצמדה וריבית מיו� הגשת  בצירו, הפרשי % 4,178פיצויי פיטורי� בס� של 

 25 .ועד התשלו� המלא בפועל) 13/2/17( התביעה 

  26 

 27 יש לפסוק לה הוצאותיה. משזכתה התובעת בתביעה, .32
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 1לעניי� זה יש לקחת בחשבו� את העובדה כי התקיימו שני דיוני� והתובעת   .33

 2יש להתחשב  באופ� מתו�, הוצאות פסיקתתובענה. מנגד, כטע� לנדרשה להגשת 

 3בעובדה כי כתב התביעה הראשו� כלל רכיבי� נוספי� שהופחתו לאחר 

 4התברר כי המחלוקת ובסופו של יו�, שהנתבעת נדרשה להגיש כתב הגנה מפורט, 

 5 מסתכמת בנושא אחד בלבד כמפורט בתביעה המתוקנת.

 6 

 7הלי�, דיו� מהיר בו שני הצדדי� לא היו מהות הל שי� לבלנוכח האמור וב .34

 8אשר ישולמו בתו�  % 850תובעת הוצאות בס� של טובת המיוצגי�, אני פוסקת ל

 9אחרת יישא הסכו� הפרשי , מועד בו יתקבל  אצל הנתבעת פסק הדי�הימי� מ 30

 10 הצמדה וריבית מהיו� עד לתשלו� המלא בפועל.

  11 

 12לבית הדי� הארצי לעבודה בתו� על פסק די� זה נית� להגיש בקשת רשות ערעור 

15 .� 13  ימי� ממועד קבלתו אצל הצד המבקש לעשות כ

  14 

  15 

 16  .ויישלח אליה$ בהעדר הצדדי$ , )2018ינואר  15(, כ"ח טבת תשע"חנית היו$, 

  17 

 18 

  19 
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  21 

  22 

  23 

  24 




