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  :פניל
 דגית ויסמן  שופטתכב' ה

 ניצה פרידמן גב' ,ציבור )עובדים( תנציג
 , מר אסי מזרחי(מעסיקיםנציג ציבור )

 

 

 יוני כהן תובעה
 

- 

 נ.ש גונזלס הפצה בע"מ תנתבעה
 

 1 

 2 

 פסק דין
 3 
 4 התובע עבד אצל הנתבעת במשך כחודש ימים, כמחלק עיתונים. .1
 5 
 6 .₪ 1,000בונוס בסך  כןו ,₪ 3,000, בסך 2017בתובענה זו נתבע שכר חודש אוקטובר  .2
 7 
 8 :שאינן שנויות במחלוקתלהלן העובדות  .3

 9 
 10. בנוסף, הוסכם בין הצדדים שאם ₪ 3,000עמד על של התובע שכרו החודשי  א.

 11 .₪ 1,000עבודה, יקבל בונוס בסך  ישלים חודשהתובע 

 12 
 13ושכרו בגין הימים הספורים  25.9.17התובע החל לעבוד אצל הנתבעת ביום  ב. 

 14 שעבד בחודש זה שולם לו.

 15 
 16 התובע לא קיבל את שכרו. 2017בגין חודש אוקטובר  .ג

 17 
 18 3:00התובע הגיע לעבודה באיחור )היה אמור להגיע בשעה  23.10.17ביום  ד. 

 19 , נאמר לו כי הקו אותו היה אמור לחלק ניתן לאחר וכי ילך לביתו.לפנות בוקר(

 20 
 21 לאחר אותו יום, התובע לא שב לעבודתו אצל הנתבעת.  

 22 
 23ועד יום  25.9.17מיום  –כלומר, בפועל התובע עבד אצל הנתבעת כמעט חודש   

23.10.17. 24 

  25 

 26 
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 1עבודה מלא,  לטענת התובע, הוא פוטר מעבודתו, ימים ספורים לפני שהשלים חודש .4

 2 מאחר שהנתבעת ביקשה להימנע מתשלום הבונוס שהובטח לו.

 3 
 4 (.₪ 1,000( וכן את הבונוס שהובטח )₪ 3,000על כן תבע שכר חודש עבודה מלא ) 

 5 
 6התובע התפטר מעבודתו ולראיה השמיעה בדיון הקלטת שיחה בין לטענת הנתבעת,  .5

 7 התובע ובין מר שרעבי, מנהל הנתבעת.

 8 
 9מאחר שהתובע לא עבד חודש  ,אינו נכוןטענה ש , הנתבעתשכרכהסכום שנתבע לגבי 

 10בנוסף, יש לנכות שני  מלא באוקטובר ובנוסף חלו בו שני ימי חג שאינם מזכים בשכר.

 11 ימי הודעה מוקדמת.

 12 
 13, ולאחר הדיון קטוברהנתבעת הוסיפה ששלחה לתובע המחאה בגין השכר לחודש או 

 14אה שההמחאה לא נפרעה. עוד חזרה וטענה מספר האחרון בבית הדין בדקה ומצ

 15 פעמים, שאם בית הדין סבור שיש לשלם לתובע את שכרו, הדבר יבוצע. 

 16 
 17מאחר שהנתבעת עמדה על קיום דיון הוכחות שבו יתאפשר לה להציג את ראיותיה,  .6

 18התובע, מנהלו הישיר, מר בניה רוטשטיין ומנהל  בישיבת ההוכחות נשמעו עדות

 19 הנתבעת, מר ערן שרעבי.

 20 
 21כמו כן הושמעו שתי הקלטות שיחה בין התובע ובין מר שרעבי. התובע לא הכחיש את  

 22, נציג 4:20תוכן השיחות, מהן עולה כי נהג לאחר לעבודה )לפי אחת השיחות, בשעה 

 23כן הוצגו (. 3:00הנתבעת העיר אותו, למרות שהתובע היה אמור להיות בעבודה בשעה 

 24 (.4עולה תמונה דומה )נ/ מסרונים שהוחלפו בין הצדדים, שאף מהם

 25 
 26התובע איחר )שוב( לעבודה  23.10.17הן לפי עדות התובע והן לפי עדויות הנתבעת, בליל  .7

 27ונאמר לו ללכת הביתה, מאחר הקו שלו יצא לחלוקה עם עובד אחר. בשיחה שהושמעה 

 28הוא מבקש לקבל את התלוש וצ'ק השכר שבדיון, התובע נשמע שהוא אומר למר שרעבי 

 29ש"אם החלטת לא להמשיך, אתה תקבל פרד". בתגובה לכך, מר שרעבי השיב לו ו"להי

 30 ד.ו.[ בזמן מועד התשלום". –]את המשכורת 

 31 
 32ים חלק לאמנם מר רוטשטיין העיד שאמר לתובע להגיע לעבודה למחרת, אך איננו מקב 

 33זה של עדותו, מאחר שאין לה זכר בשיחה מזמן אמת שהתנהלה בין התובע ובין מר 

 34 .שרעבי

 35 
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 1אין חולק כי בשיחה שהושמעה בדיון, התובע הוא שאמר שהוא מבקש לקבל את  .8

 2בנוסף, התובע לא נשמע מוחה כאשר מר שרעבי טען בפניו  השכר, תלוש ו"להיפרד".

 3שהוא )התובע( החליט לעזוב. למרות דברים אלה, אנו סבורים שיש לראות בתובע כמי 

 4מעבודתו, מאחר שהודעת הפיטורים לא היתה בשיחה שהושמעה לנו בישיבת  רשפוט

 5ההוכחות, אלא לילה קודם לכן, בשיחה בין מר רוטשטיין ובין התובע, בה נאמר לתובע 

 6 "ללכת הביתה". 

 7 
 8אמירה לתובע אשר התייצב לעבודה, גם אם באיחור, שעליו "ללכת בראות עינינו, 

 9את במיוחד כאשר לא נאמר לאחר מכן לתובע כי הביתה", משמעה פיטורי העובד. ז

 10גם בשיחה שהושמעה בפנינו, בין התובע ובין מר שרעבי,  .עליו לשוב ולהתייצב בעבודה

 11שרעבי לא דרש מהתובע להמשיך ולהתייצב בעבודה. גם לא נאמר דבר אחר שיכול 

 12"לך הביתה", כאמירה שמשמעותה שהתובע  –לפרש את אמירתו של מר רוטשטיין 

 13 באותו לילה )בניגוד להודעת פיטורים(.  רקך הביתה יל

 14 
 15פעמים לעבודה התובע איחר מסקנה זו מתיישבת עם העובדה שמהראיות עולה כי 

 16כלומר,  , למרות שעבד תקופה קצרה ביותר אצל הנתבעת.רבות ולאורך זמן

 17שהתנהלותו של התובע בעבודה גרמה לכך שבסופו של יום, הנתבעת נאלצה להעביר 

 18 את הקו שבו התובע עבד לעובד אחר ולפטר את התובע מעבודתו. 

 19 
 20, יומיים לאחר פיטוריו, 25.10.17, הרי שביום 25.9.17מאחר שהתובע החל לעבוד ביום  .9

 21ות הזמנים, איננו סבורים שהתובע היה אמור לקבל את הבונוס המוסכם. למרות סמיכ

 22זכאי לבונוס. כאמור, מהראיות עולה שהתובע איחר לעבודה רבות )לפי המסרונים, 

 23הנתבעת בחרה לא  23.10.17(. למרות האיחורים הרבים, רק ביום 11.10.17כבר מיום 

 24למחול לתובע על איחוריו, אלא לשלוח אותו לביתו, לאחר ששוב איחר. לאור הראיות 

 25ות מהן עולה כי התובע נהג באדישות כלפי מקום העבודה ולא פעל בחריצות הברור

 26ראויה, שוכנענו כי הפיטורים היו קשורים לאיחורים הרבים ולא נעשו במטרה 

 27 להתחמק מהבונוס המובטח. 

 28 
 29 אשר על כן, התביעה לתשלום הבונוס נדחית. 

 30 
 31 שונה הדבר בכל הנוגע לתביעה לשכרו של התובע. .10
 32 

 33ושכרו בגין תקופה זו לא שולם לו עד  23.10.17ן חולק שהתובע עבד עד יום איכאמור,  

 34היום. הנתבעת טענה ששלחה לתובע המחאה בגין שכרו ואף הציגה את תלוש השכר 

 35(. עם זאת, לאחר הדיון הקודם בבית הדין, הנתבעת 5, נ/3של התובע לחודש זה )נ/
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 1לא עשתה דבר על מנת שהתובע היתה מודעת לכך שההמחאה לא נפרעה. למרות זאת, 

 2 יקבל את השכר, ולכל הפחות את החלק שאינו שנוי במחלוקת.

 3 
 4גם הטענה עליה הנתבעת חזרה בדיון, לפיה אם בית הדין יורה, היא תשלם את השכר,  

 5היא תמוהה ומיתממת בעינינו, מקום בו ברור למעסיק שהעובד לא קיבל את שכרו. 

 6וד לטענה לפיה התובע העדיף לפנות לבית הדין על בהקשר זה נדגיש שלא מצאנו כל יס

 7 פני קבלת השכר.

 8 
 9ועד היום לא קיבל את שכרו, הוא  2017משאין חולק שהתובע עבד בחודש אוקטובר  .11

 10זכאי שחלק זה של תביעתו יתקבל וכי בית הדין יפסוק לזכות את שכר ופיצויי הלנת 

 11 שכר בגין האיחור בתשלום השכר. 

 12 
 13מאחר שהתובע לא השלים חודש עבודה מלא  -גובה השכר לו זכאי התובע בשאלה מהו  .12

 14 לשכר חודש שלם, כפי שתבע.אינו זכאי הוא , 23.10.17ופוטר ביום 

 15 
 16מקבלים את חישובי הנתבעת. כך למשל, מאחר שנקבע שהתובע פוטר, אין גם איננו  

 17ר ביום לקזז משכרו תמורת הודעה מוקדמת )ממילא, מאחר שעבד רק חודש, מדוב

 18הודעה אחד ולא בשני ימים(. בנוסף, מאחר שהתובע היה  עובד במשכורת, לא היה 

 19 מקום לקזז שני ימי חג.

 20 
 21על פי החישוב  ₪ 2,300בסך  2017חודש אוקטובר לסיכום, התובע זכאי לשכר  .13

 22 כדלקמן:

 23 
 24 .₪ 3,000ימים קלנדריים כפול  23ימי לוח /  30 

 25 
 26לבחון ( ועד היום, יש 1.11.17בנוסף, בגין חלוף הזמן ממועד הזכאות לתשלום השכר ) .14

 27 שכר מלאים או שיש להפחיתם.ת יש לחייב את הנתבעת בפיצויי הלנאת 

  28 
 29 נקבע: 1958-לחוק הגנת השכר, התשי"ח 18בסעיף  

 30 
 31"בית דין אזורי רשאי להפחית פיצויי הלנת שכר או לבטלו, 

 32העבודה לא שולם במועדו בטעות כנה, או אם נוכח כי שכר 
 33בגלל נסיבה שלמעביד לא היתה שליטה עליה או עקב חילוקי 
 34דעות בדבר עצם החוב, שיש בהם ממש לדעת בית הדין 
 35האזורי, ובלבד שהסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם 

 36 במועדו".
  37 
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 1פיצוי הלנה "הוגדר על ידי בית המשפט העליון ובית הדין הארצי לעבודה כ"סנקציה  

 2". מטרתו של in terroremמעין עונשית", "סנקציה דרקונית", "כדור שלג" ו"פיצויים 

 3פיצוי הלנה אינה לשמור על ערך הקרן שעל המעביד לשלם לעובד, אלא ליצור מצב 

 4לית לעכב את תשלום שכר העבודה, פיצויי לפיו לא יהיה כדאי למעביד מבחינה כלכ

 5שנתון ופסיקה"   אדלר "פיצוי הלנה: חוקהפיטורים או ההפרשות לקופת הגמל." )ס' 

 6 (.21, 5( 1996 –)כרך ו', תשנ"ו  משפט העבודה

 7 
 8י ההלנה נתונה לשיקול דעתו של בית הדין הארצי לעבודה חזר ופסק כי הפחתת פיצוי 

 9מכון בית יעקב   30029/98בית הדין, בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה )ע"ע )ארצי( 

 10המפד"ל, המפלגה  394/99; ע"ע )ארצי( 29.11.00, ניתן מימון -למורות ירושלים 

 11 (.23.12.03, ניתן אגבריה –הדתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי בא"י

 12 
 13פיצויי הלנה על בית הדין למצוא "את האיזון הנכון שבין גורם בהטלת עוד נפסק ש

 14ההרתעה לבין הטלת מעמסה בלתי פרופורציונית על המעסיק מאידך. ספק ביחס 

 15למגמה זדונית של המעסיק בעיכוב התשלום, צריך להתפרש לקולא, כלומר הנטייה 

 16צי( היא לפסוק פיצויי הלנה מופחתים, אך הכל בהתאם לנסיבות". )ע"ע )אר

 17 (.31.5.00בן הלל,  -דומוס תעשיית רהיטים בע"מ  300215/98

 18 
 19בנסיבות העניין, שקלנו מחד גיסא, את העובדה שהנתבעת הציגה המחאת שכר לתובע,  .15

 20הכינה לתובע את תשלום שכרו, לפי הסכום הנתבעת היינו שבזמן אמת,  . 9.11.17ליום 

 21שלדעתה היה עליה לשלם לו. מאידך גיסא, ההמחאה לא נפרעה. גם אם בזמן אמת 

 22דיון שהדברים נטענו באופן מפורש על ידי התובע בהנתבעת לא היתה ערה לעניין, הרי 

 23ת והנתבעת היתה ערה לטענ. כלומר במשך כשנה, 17.6.18שהתקיים לפני כשנה, ביום 

 24 ולמרות זאת לא פעלה בשקידה סבירה לתשלום שכרו.  תובע שלא קיבל את ההמחאהה

 25 
 26בנסיבות אלה, בשים לב לחלוף הזמן ובהתחשב בקרן השכר שנפסקה לזכות התובע,  

 27פיצויי הלנה מלאים עולים עשרות מונים על קרן החוב ואף עולים על בכך שהתחשב ב

 28)כגון ריבית פיגורים המפורסמת על ידי הריביות המקובלות במשק על איחור בתשלום 

 29 .₪ 1,000חשכ"ל(, מצאנו להפחית את פיצויי הלנת השכר לסכום של 

 30 

 31 התביעה מתקבלת בעיקרה. -סוף דבר   .16

 32 

 33 על הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים: 
 34 

http://www.nevo.co.il/safrut/book/4126
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 1בצירוף פיצויי הלנת שכר מופחתים  ₪ 2,300בסך  2017שכר חודש אוקטובר  א.

 2סכומים אלה ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק אם לא ישולמו . ₪ 1,000בסך 

 3 ימים ממתן פסק הדין. 30בתוך 

 4 
 5 , צמודים כדין מהיום.₪ 750הוצאות התובע בסך  ב. 

 6 

 7 

 8 15להגיש בקשת רשות לערער על פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, בתוך ניתן 

 9 ימים מקבלתו.

 10 

 11 

 12 .ויישלח אליהם , בהעדר הצדדים(2019מאי  28), כ"ג אייר תשע"טניתן היום, 

 

 
 

  

 

  

 
 

 ניצה פרידמן, 
 נציגת ציבור )עובדים(

 אסי מזרחי,   דגית ויסמן, שופטת 
 נציג ציבור )מעסיקים(

 13 


