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 2019מאי  19 ניתן ביום

 

 יורם אביחסרה 
 

 המערער

 

                     -  

 יעקב זכאי 
 

 המשיב

 

 
 

 גנדלר-אופק חני השופטת, מוטולה-דוידוב סיגל השופטת, איטח אילן הנשיאה סגן לפני

 ניק'טבצ צבי מר( מעסיקים) ציבור נציג, רחמים יוסי מר( עובדים) ציבור נציג

 עו''ד משה קייקוב –בשם המערער 
 עו''ד אמיר דוק, עו''ד יעקב ליאון –בשם המשיב 

 
 

 פסק דין
 

 ונציגי כהן יוחנן השופט) שבע באר האזורי הדין בית של דינו פסק על ערעור לפנינו .1

 התקבלה במסגרתו(, 45493-03-15 ש"סע; חסון משה ומר עמישי ישראל מר הציבור

 (. המעסיק: להלן) המערער כנגד( העובד: להלן) המשיב של תביעתו הגדול בחלקה

 ליום ועד 1.2.08 מיום החל, המעסיק בבעלות במספרה שיער כמעצב הועסק העובד .2

 . המספרה נסגרה לכך בהמשך וכי, פוטר העובד כי מחלוקת אין. 31.12.14

  – לכ ₪ 2,000 בין שנעו בסכומים שכר לו שולם העובד של עבודתו בתקופת .3

 . השכר בתלושי כמצוין, לחודש ₪ 3,000

 נוספות שעות ביצע לכך ובנוסף מלאה משרה בהיקף עבד כי בתביעתו טען העובד .4

' ה – ו' ד', ג', א בימים) קבועות שעות שהיו המספרה פתיחת לשעות בהתאם רבות

 תבע לכך בהתאם(. 14.00 ועד 9.00 מהשעה' ו -ו' ב ובימים, 19.45 ועד 9.00 מהשעה

 סוציאליות זכויות וכן פיטורים פיצויי, נוספות שעות גמול, מינימום שכר הפרשי

, בלבד חלקית במשרה הועסק העובד כי טען המעסיק. מלא משרה להיקף בהתאם

 העלה כן. נוספות שעות וגמול שכר להפרשי זכאי אינו ולכן 54% של משרה בהיקף

 .נוספות הגנה טענות
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 לא כי וציין המשרה היקף שאלת את בחן, הראיות שמיעת לאחר, האזורי הדין בית .5

 לעובד שאין מאחר כי קבע הדין בית. מהצדדים מי מצד נוכחות חות"דו הוגשו

 - הנוספות השעות לרבות, עבודתו שעות בדבר טענתו לביסוס ראיה ראשית"

 כפי גרסתו את לקבל ניתן לא - ב"וכיו העבודה שעות של ידני רישום כגון ראיות

 שעות רישום לעניין עליו המוטל ההוכחה בנטל עומד אינו שהנתבע אף, שהיא

 פתיחת שעות בכל עבד לפיה העובד גרסת כי הדין בית קבע, זאת לאור". העבודה

 ". דיה מבוססת" אינה - המספרה

 בין שילוב סמך על המשרה היקף את הדין בית קבע, בכתב אחרות ראיות בהעדר .6

 העובד גרסת לבין( שעות 8.58 על עמד עבודה יום אורך כי צויין בו) השכר תלוש

 42 הכול וסך(, בלבד ביום שעות 5 על עמד' ו - ו' ב בימים עבודה יום אורך לפיה)

 לעובד נפסקו, זו מקביעה יוצא כפועל. 98% של משרה היקף היינו שבועיות שעות

 סוציאליות זכויות וכן ₪ 106,564 של בסך המינימום שכר גובה עד שכר הפרשי

 שנקבע המשרה היקף על בהתבסס( אמת בזמן לעובד שולמו לא כי מחלוקת שאין)

 ופדיון; לפנסיה הפקדות ביצוע אי בגין פיצוי; הבראה דמי; פיטורים פיצויי -

 . חופשה

 - א"התשי, ומנוחה עבודה שעות חוק כי, הדין בית קבע הנוספות השעות בסוגיית .7

 משכר נמוך היה עבודתו שכר כי; לו החריגים אחד הוכח ולא העובד על חל, 1951

 שאין גם מה, נוספות שעות גמול גם בחובו לכלול היה יכול לא וממילא מינימום

 הגנת חוק: להלן) 1958 – ח"התשי, השכר הגנת לחוק 5 סעיף לפי כולל שכר לקבוע

 על בהתבסס לעיל הקביעה נוכח) נוספות שעות עבד שהעובד לקבוע יש כי(; השכר

 היקף את לקבוע ניתן לא אך( ביום נוספות שעות 0.58 לפחות עבד לפיה השכר תלוש

 שעות 60) בחוק הקבועה החזקה את להפעיל יש ולכן המדויק הנוספות השעות

 ( ארצי) ע"ע) ריעני בעניין שנקבע השני למצב בהתאם - נוספות

 פחות תבע העובד אך((; 29.3.17)  מ"בע שיווק אליאסי - ריעני עוזי 47715-09-14

 לחוק 24 לתיקון שקדמה התקופה בגין גם, שתבע הסכום לזכותו ייפסק ולכן מכך

 . ₪ 106,589 של כולל בסך, השכר הגנת

 למסקנות הגענו, הצדדים טענות את ושמענו התיק חומר בכלל שעיינו לאחר .8

 :הבאות
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 שכר לתשלום עובד של בתובענה" כי נקבע השכר הגנת לחוק( א')ב26 בסעיף .א

 שבה, השבועית במנוחה עבודה גמול או נוספות שעות גמול לרבות, עבודה

 על ההוכחה חובת תהא, השכר נתבע שבעדן העבודה שעות במחלוקת שנויות

 השנויות העבודה שעות במשך העבודה לרשות עמד לא העובד כי המעסיק

, עבודה שעות פנקס מתוך נוכחות רישומי הציג לא המעסיק אם, במחלוקת

 . 1.2.09 מיום היא זה תיקון של תחולתו". לנהלו חייב שהוא ככל

 קרי, הרגילות העבודה לשעות המתייחסת ההוכחה נטל העברת בדבר להוראה .ב

 במקרה למעסיק הנטל העברת את להוסיף יש, חלקית או כמלאה המשרה היקף

 ולמועמד לעובד הודעה לחוק' א5 לסעיף בהתאם וזאת, לעובד הודעה העדר של

 חוק: להלן) 2002 – ב"התשס(, לעבודה וקבלה מיון והליכי עבודה תנאי) לעבודה

 החוק לסעיף קדמה שאף הנטל להעברת הנוגעת הפסיקה ואת( לעובד הודעה

 ואיל -  מ"בע ירושלים פנורמה מלון בתי חברת 300162/96( ארצי) ע"ע)

 שכר לחוק' ב7 בסעיף הקבועה החזקה את וכן((; 2004) 433' מ ע"פד, סנדוקה

 .1987 - ז"התשמ, מינימום

 העובד נדרש, נוספות ובין רגילות בין, עבודה שעות על במחלוקת עסקינן כאשר .ג

 שעות להיקף וביחס הרגיל המשרה להיקף ביחס, עובדתית גרסה להעמיד

 כתנאי נדרשת זו גרסה העמדת. המחלוקת מהות לפי, הנוספות העבודה

 השכר הגנת לחוק( ב')א26 סעיף ושל לעובד הודעה לחוק א5 סעיף של להפעלתו

(; 4.8.16) מ"בע אשמורת אס אס איי - זינאת ריאן 24946-09-14( ארצי) ע"ע)

 - אוקראינסקי גנאדי 34111-07-15( ארצי) ע"ע: נוסף בהקשר לאחרונה וראו

 ((. 7.2.19) מ"בע ולוגיסטיקה שנוע שח

 השכר בתלוש המופיע הנתון על בהסתמך הדין בית קביעת כי המעסיק צודק .ד

 של עבודתו יום את משקף אכן זה שנתון טענה עלתה לא שכן, קושי מעוררת

, ל"הנ הנתון את תאמה לא ממילא העובד של העובדתית שגרסתו גם מה, העובד

 זה נתון האם השאלה כלל התבררה לא העובדתי הבירור במסגרת - והעיקר

 מנתונים התעלם הדין בית כאשר, ודאי. המציאות את משקף השכר בתלוש

 משקפים הם כי עובדתי ממצא נקבע לא לגביהם שגם השכר בתלושי אחרים

 . המציאות את
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 הראיות סף לגבי האזורי הדין בית של בקביעתו גם שגגה נפלה כי נוסיף לאמור .ה

 חות"דו מוגשים ולא במחלוקת שנויות העבודה שעות בו מקום מעובד הנדרש

 לגבי עובדתית גרסה להעמיד העובד על כי נקבע בפסיקה, לעיל כאמור. נוכחות

 רישום או בכתב ראיות להמציא שעליו הדבר משמעות אין אך, עבודתו שעות

 (. ריעני עניין) האזורי הדין בית שסבר כפי כלשהו

 בהתקיימות הוודאות למידת ביחס אפשריים מצבים מספר קבענו ריעני בענין .ו

, נוספות שעות גמול תשלום ביסוד העומד, נוספות בשעות עבודה של התנאי

 קרי, דברים של הגיונם. הנוספת העבודה של בהיקפה הוודאות ולמידת

 יפה, לאו אם ההוכחה בנטל המעסיק עמידת בחינת לצורך למצבים החלוקה

 זאת לצד. הרגילות העבודה שעות על למחלוקת ביחס גם המחויבים בשינויים

 אין - הדין בית בפני העומד הקונקרטי הראייתי למארג בהתאם כי נעיר

 זהה להיות חייבת ריעני עניין לפי אחר או זה במצב הבחירה או ההכרעה

 שבית וככל אם וזאת, נוספות בשעות לעבודה ובהקשר המשרה להיקף בהקשר

. זו להבחנה נימוקו מציין והוא כאמור הבחנה המצדיק טעם שיש מתרשם הדין

 לגופו כלשהי עמדה כהבעת יחשב שהדבר ומבלי תיאורטית) לקבוע ניתן, היינו

 הראייתית התשתית מצויה הרגיל המשרה בהיקף לעבודה שביחס( זה תיק של

, הרביעי במצב נוספות בשעות לעבודה וביחס ריעני בעניין שנקבע השני במצב

 או השונות החזקות של מכוחן נעשית ההכרעה עת, לבסוף. ב"וכיו, להיפך או

 שכן) הזמן בציר אלה של תחולתן במועד גם להתחשב שיש הרי הנטל היפוכי

 לחוק 24 לתיקון שקדמה בתקופה גם הועסק העובד, למשל, שלפנינו במקרה

 (.  השכר הגנת

, ריעני בעניין שצוין השני המצב חל כי לקביעתו בנוגע הדין בית של הנמקתו .ז

 כאמור קושי מעוררת, היקפן ברור לא אך נוספות בשעות עבד העובד כי היינו

 משזה. השכר תלוש על זה בהקשר הבלעדית הסתמכותו נוכח לעיל( ד)8 בסעיף

 הדין פסק של מביטולו מנוס שאין הרי השני המצב להחלת היחידי הנימוק היה

 להביע ומבלי עובדתית קביעה בהעדר וזאת זו בסוגיה האזורי הדין בית של

 כפות נותרו הראיות שמיעת בתום אם שהקביעה מאחר. הדברים לגוף עמדה

 ידי על נעשית הדין מבעלי אחד לצד הכף שנוטה או מעויינות המאזניים

 אם כי מנוס אין – והעדויות הראיות הערכת על ומבוססת הדיונית הערכאה

 יישום בדבר האזורי הדין בית של המחודשת להכרעתו  העניין את  להחזיר
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 בשעות לעבודה ביחס וכן המשרה להיקף ביחס ריעני בענין שנקבעה ההלכה

 המארג בראי – הדין בית על כלומר. הקיים החומר יסוד על וזאת, נוספות

 הועסק שהעובד בכך השתכנע אם לקבוע – הענין נסיבות וכלל שבפניו הראייתי

 הועסק לא כי השתכנע אם(; השני המצב) נוספות בשעות או/ו מלאה במשרה

 נותרו המאזניים שכפות או(; הרביעי המצב) נוספות בשעות או/ו מלאה במשרה

 בדרישת מחדש לדון עליו בהתאם(. השלישי המצב) לאלה ביחס מעויינות

 סוציאליות לזכויות בדרישותיו; המינימום שכר גובה עד שכר להפרשי העובד

 . נוספות שעות לגמול בדרישתו וכן; שייקבע המשרה בהיקף בתלות

 הפער לגבי בטיעוניו הרחיב המעסיק כ"ב. נדחות המעסיק טענות שאר לכך מעבר .9

 של השונים בשלביה לצדדים שהוצעו הפשרה הצעות לבין הדין פסק תוצאת בין

 משמעות לכך יש כי מצאנו לא אך(, פשרה הסכם לכדי הבשילו ולא) ההתדיינות

 אלא מרות עליו שאין הרי לדין להכריע הדין בית משנדרש. משפטית מבחינה כלשהי

 ההתדיינות במהלך שהוצעו פשרה להצעות – מכללא ולו – כבול אינו והוא, הדין של

 .  המתקדמים בשלביה אף

 – המספרה מלקוחות" טיפים" לעת מעת שקיבל הכחיש לא העובד כי לטענה אשר .10

 הקשר תלוית היא למלצרים הניתנים" טיפים" בעניין הפסיקה כי נדגיש זה בהקשר

 אם גם, משכך. במספרות שיער מעצבי על גם להחילה יש כי הוכח ולא תעשייתי

 המספרה לקוחות ידי על לו שולמו שאלה הרי –" טיפים" לעת מעת קיבל אכן העובד

 .  עבודתו משכר כחלק בחשבון לקחתם ואין, וולונטארי באופן

 של משפחתו לבני תשלום ללא תספורות בשל, המעסיק שהעלה הקיזוז לטענת אשר .11

 הדין בית של בקביעתו להתערב הצדקה מצאנו לא – עבודתו שנות לאורך העובד

 קבלות או מסמכים וללא ראיות ללא, בעלמא נטענה זו טענה לפיה האזורי

 להטבה מודע היה ודאי המעסיק כי נוסיף לכך. הנטענים הסכומים על המלמדים

 בשל רק בדיעבד לבטלה מקום ואין, השנים לאורך לעובד ידו על שניתנה האמורה

 . חוק פי על הזכויות תביעת

 המשרה היקף לקביעת הנוגע בכל בחלקו הערעור את לקבל החלטנו – דבר סוף .12

 הדין בית של המחודשת להכרעתו מוחזר שהענין זה במובן, נוספות בשעות והעבודה

 אין, ספק להסרת. דלעיל להערותינו לב ובשים, הקיים החומר יסוד על האזורי
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 שהדבר שיסבור ככל טיעונים להשלמת להדרש האזורי הדין מבית למנוע כדי באמור

 . נדחות בערעור הטענות יתר. לו דרוש

 של הסוציאליות זכויותיו כי חולק היה לא שממילא לכך לב ובשים נוחות מטעמי

 זה בשלב כי קובעים אנו, הנטענת המשרה חלקיות בהנתן גם, שולמו לא המשיב

 לא, ששולמו ככל, האזורי הדין בית של דינו לפסק בהתאם למשיב ששולמו סכומים

 למה ובכפוף האזורי הדין בית של המתוקן דינו פסק למתן עד למערער יושבו

 .בו שייקבע

 . בהוצאות מהצדדים מי לחייב מצאנו לא הגענו אליה התוצאה ונוכח הענין בנסיבות

 .וישלח אליהם , בהעדר הצדדים(2019מאי  19) י"ד אייר תשע"טניתן היום, 
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