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 פסק דין
 

  

את לחופשה. הנתבעת לא יצרה התובע שימש כחשב כמויות בנתבעת. הנתבעת הורתה לתובע לצ

חודשים פנה התובע אל הנתבעת וביקש את זכויותיו. האם פיטרה  5קשר עם התובע. לאחר 

הנתבעת את התובע במעשיה. במהלך תקופת עבודתו שילמה הנתבעת לתובע גמול שעות נוספות. 

פיטורים. התובע טען כי גמול השעות הנוספות מהווה חלק משכרו הקובע לצורך תשלום פיצויי 

 אלו הן חלק מהסוגיות העומדות להכרעתנו.  –האם יש מקום לקבל טענתו זו  

   

 :העובדות כפי שעלו מחומר הראיות

 

 הנתבעת היא חברה לעבודות עפר. .1

הנתבעת. בין הצדדים לא נחתם כמויות  בכחש 1.12.00מיום  תד אצל הנתבעבהתובע ע .2

 הסכם עבודה.

 לחופשה.הוצא התובע  2016בשנת  .3



התקבלה דרישה של ב"כ התובע לעריכת גמר חשבון )נספח א' לכתב  2/2017בחודש  .4

 התביעה(.

 התובע זומן לשימוע )נספח ב' לכתב התביעה(. .5

 פוטר )נספח ג' לכתב התביעה(.הוא התובע שלח מכתב ובו הודיע כי  .6

 לכתב התביעה(.הנתבעת שלחה לתובע מכתב והציעה לתאם מועד לשימוע )נספח ד'  .7

 

 טענות התובע 

 על הצדדים חל צו הרחבה בענף הבנייה. .1

ברוטו  ₪ 4,260-ברוטו ו ₪ 25,968הנתבעת פיצלה את שכרו של התובע באופן מלאכותי  .2

התובע לא עבד שעות נוספות. שכרו של התובע נקבע על בסיס שכר נטו  שעות נוספות.

(19,000 ₪.) 

 ימי חופשה. 127בע צבר התו 9/2016עד לחודש  .3

 הנתבעת הביאה למעשה לפיטוריו של התובע. .4

ני ישנה וחצי לפני הגשת התביעה, זומן במפתיע התובע לשיחה והחלו להטיח בו האשמות לע .5

 שאר העובדים.

הוזמן התובע בשנית למנהל הנתבעת והלה טען בפניו שהוא חשוד במעילה.  25.10.16ביום  .6

 בת בביתו.הנתבעת הורתה לתובע לש

 (.₪ 30,000הנתבעת לא נתנה לתובע הודעה על תנאי העסקה )נתבע פיצוי של  .7

לא ערכה לו שימוע בטרם פיטוריו )נתבע פיצוי של חודשים ו 5-תבעת השעתה את התובע להנ .8

90,000 ₪.) 

. לפיכך זכאי התובע לפיצויי פיטורים בסך ₪ 30,228שכרו האחרון של התובע עמד על  .9

 בקרן פיצויים. ₪ 281,277לזכות התובע הופקדו  .₪ 491,205

 (.₪ 30,228ימי חופשה ) 137לזכות התובע עומדים  .10

 (.₪ 344,389מכוח צו ההרחבה זכאי התובע לקרן השתלמות ) .11

 (. ₪ 109,294) לקן הפנסיה הנתבעת לא הפרישה לתובע כספים באופן סדיר .12

 (.₪ 30,584ים של חלק עובד לפנסיה )הנתבעת לא העבירה את מלוא הכספ .13

 (.₪ 4,536ימי הבראה לשנה על פי צו ההרחבה ) 10-התובע היה זכאי ל .14



)נתבע פיצוי של  האחרונים לעבודת התובע חודשיםה 5-הנתבעת לא המציאה תלושי שכר ל .15

 ש"ח(. 25,000

 

 :טענות הנתבעת

 צו הרחבה בענף הבניה לא חל על הצדדים. .1

 ו של התובע היה תפקיד משרדי.דיתפק .2

שעות  25) שעות נוספות בשבוע  6תשלום השעות הנוספות הגלובליות שיקף תשלום של  .3

 נוספות בחודש(.

 ימי חופשה.  40.42לזכות התובע נותרו  התובע צבר חופשה כפי שמופיע בתלושי השכר. .4

רי שנה וחצי הוזמן בשנית מנהל הנתבעת ערך בירור עם התובע לגבי מחדלים בעבודתו ואח .5

 בחשד לאישור שלא כדין של חשבונות. התובע התבקש לשהות בחופשה עד הבירור בעניינו.

 הנתבעת לא פיטרה את התובע. .6

 הנתבעת לא הפרישה כספים לקרן השתלמות. .7

 כל הכספים הועברו לפנסיה )חלק עובד ומעסיק(. .8

 רכיבי התביעה התיישנו.חלק מ .9

 

 הכרעה: 

 

לאחר ששמענו את עדותו של התובע ואת עדותו של מר הרצל שלג, הבעלים והמנכ"ל של הנתבעת, 

עיינו במסמכים שהוגשו ובחנו את טענות הצדדים, באנו לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל 

 בחלקה. 

 

 : נסיבות סיום העסקה

 

 הנתבעת חשדה בתובע כי ניפח חשבוניות עם ספקים:  .1

 ?שלג אמר לך שאלתי מה הרצל ש."

אחרי ששמתי לו את כל החומר על הדלפק הוא אמר לי שיש לו חשדות בקשר  ת.

 ...  להתנהלות שלך עם הספקים שאני

... 

נפחתי את החשבוניות...ואחרי שהוא אומר לי שאני נחשד בחשבונות מנופחים 

לקבלן יא' והוא ביקש ממני בו במקום לעזוב את המשרד ולצאת לבית למספר 

 "די שהוא יוכל לבדוק בסביבה נקיה את החשבוניות.ימים כ

 לעדות התובע( 10-3לפ' שורות  7)עמ'  



 

 הנתבעת הורתה לתובע לעזוב את מקום עבודתו:  .2

 
מה תוצאות הבדיקה אני משיב שנעשו שם דברים שלא  –לשאלת נציג הציבור "

ו תקום היו ראויים ואני לא הייתי צריך את כל החמישה חודשים. ברגע שאמרתי ל

תצא מהמשרד לך הביתה לחופש אני צריך לבדוק, הבנות עמדו במשרד הוא אמר 

 "שלא עשה כלום זה הכל הקבלני משנה.

 לעדות עד הנתבעת( 13-11שורות  13)עמ' 

 

חודשים. זכותה של מעסיקה לערוך בירור אם מתעורר אצלה חשד  5התובע שהה בביתו  .3

קיימים נהלים להשעיה, לגביו סיק ציבורי שלביצוע עבירות משמעת. משאין עסקינן במע

לגיטימי כי יּוצא עובד לחופשה במהלך הבירור. מהי התקופה הלגיטימית לעריכת בירור 

שכזה? כל מקרה ונסיבותיו. אנו נותנים אמון בעדות עד הנתבעת כי אכן ערך בירור אולם 

 בשל נסיבות אישיות, ההליך התמשך לאורך מספר חודשים. 

 

חוק חופשה ציאה את התובע לחופשה בתשלום. הנתבעת נהגה כדין. על פי הנתבעת הו .4

ישראל בר אדון נ'  1-3)דב"ע לא/ , למעסיק הפררוגטיבה להוציא עובד לחופשהשנתית

ובלבד  (3, פד"ע ח משה גינסטלר נ' מדינת ישראל 5-4דב"ע לו/ו 121, פד"ע ב שמחה ג'רד

 ימי חופשה, כפי שהיה במקרה דנא. של העובד שעומדים לזכותו 

 

גליה  10/03ע"ע )ארצי( אין עסקינן בהוצאת עובד לחופשה ללא תשלום, כפי שהיה ב .5

 – 21.2.05ום ניתן בי) אליו הפנה התובע בע"מ פיליפוביץ נ' סי.פי.אס מחשבים והנדסה

מעסיק מודיע לעובד כי אין אם לסיכומי התובע(.  21)סעיף  פורסם במאגרים האלקטרוניים(

, זכאי העובד לפיצויי פיטורין ואינו משלם לו שכר עבודה או ימי חופשה לו עבודה עבורו

 אולם כאן הוצא התובע לחופשה בתשלום.   וזכויות אחרות כמפוטר

 

דין כיוון שלא טרחה לעדכן את התובע בהתקדמותה בבירור או עם זאת, הנתבעת לא נהגה כ .6

לא זו אף זו, לא הובאה בפנינו ולּו ראשית ראיה כי אכן נערך בירור  אודות הבירור.

 באמצעות מומחים בעניין: 

 

אתה יכול לומר עשית בדיקה אחרי שאמרת לו לעזוב. האם עשית בדיקה, האם  ש."

 חוות דעת שהמחשבים טופלו?יש לך מסמך, עם מי בדקת, יש לך 

 בטח. ת.

 למה לא הבאת את כל העדויות האלה? יש לך חוות דעת? ש.

 שנים במשרד לא רוצה לדבר עליה. 3כל התקופה הזאת שלא הייתי  ת.

... 

 מתי הסתיימה הבדיקה בנוגע לחשדות שהיו לך לתובע? ש.

... 

 "אני לא זוכר מתי. –לשאלתך 

http://www.nevo.co.il/law/71906
http://www.nevo.co.il/law/71906
http://www.nevo.co.il/case/2328016


 לעדות עד הנתבעת(  18, 16, 5-1לפ' שורות  13)עמ' 

 

נראה כי לולא פנה התובע אל הנתבעת, לא הייתה הנתבעת מזמנת את התובע לשימוע. 

)נספח א' לתצהיר התובע(. העובדה כי הניסוח בפניית  12.2.17פניית התובע הייתה ביום 

 התובע הייתה מעורפלת מעידה כי התובע אכן לא ידע מה מצבו אצל הנתבעת. 

 

ובע מבקשת הנתבעת לזמנו לשימוע, אין בכך כדי לשנות את העובדה כי גם אם התעלם הת .7

 עד לפניית התובע, לא טרחה הנתבעת לפנות אל התובע. 

 
צדדי של יחסי עובד ומעביד, כשאין תחום זמן -ם החדובמקרים רבים ימצא הסי"

פה, -קבוע ליחסים אלה, את ביטויו בדברים פורמאליים, בכתב או לפחות בעל

המשפט לפרש את -יע הצד האחד לצד השני על סיים הקשרים ועל ביתשבהם מוד

הדברים ולקבוע אם יש באותם הדברים סיים היחסים, או לא. זאת היא הדרך 

 הרגילה וישנן מדינות בהן דורש זאת החוק במפורש.

יחד עם זאת, ישנם מקרים שבהם אפשר ואף חייבים לפסוק בשאלה מי מהשניים 

גמר, מעצם ההתנהגות של הצד אשר לו מייחסים את  הביא את היחסים לידי

הסיים, ומהמצב העובדתי. כל זה, כמובן, בתנאי ברור ומפורש שמאותה התנהגות 

ואותו מצב עובדתי ניתן ללמוד, באופן שאינו מותיר כל ספק, של הכוונה להביא 

אתא חברה  -נח בנצילוביץ  3-18דבע )ארצי( ל/) "את היחסים לידי גמר...

 (41, ב טיל בע״מלטכס

 

 עליה לשלם לתובע פיצויי פיטורים. , שלמעשה הנתבעת פיטרה את התובעמבנסיבות העניין ו .8

 

 פיטורים שלא כדין:

 
נוכח האמור לעיל ובנסיבות העניין והאופן בו נעשה סיום עבודתו של התובע, הננו מחייבים  .9

 . ₪ 00020,את הנתבעת בפיצוי בגין פיטורים שלא כדין בסך של 

 

 

 מה היה שכרו הקובע של התובע? 

 

. מהראיות התחוור כי התובע עבד שעות נוספות. התובע בעצמו הודה בכך בתצהירו .10

שעות נוספות  עבדואם  הנתבעתאצל טען שלא נדרש ככלל לעבוד בשעות נוספות בתצהירו 

לא הובאה כל ראיה ע"י התובע כי . לתצהיר התובע( 7 )סעיף בגינם שכר בנפרד ושולם ל

 בנוסף שולם לו גמול שעות נוספות. 

 

לתצהיר  8התובע אישר כי תפקידו היה "קשה מורכב וטורדני" והוא נדרש לעבוד ברצף ) .11

 התובע(. 

 



התובע  העיד כי עבודתו לא הייתה במסגרת השעות הרגילות של מקום העבודה אלא נדרש  .12

 לעבוד גם בימי שישי: 

 

אם  4-ל 8י בחברה לא עבדתי בין "אני במירב העבודה שלי ומירב התעסוקה של

 הייתי צריך לעשות השלמה הייתי עושה בימי שישי. זה קרה ברוב המקרים. ..."

 לעדות התובע( 10-8לפ' שורות  4)עמ' 

 

הנתבעת אישרה שהתובע עבד שעות נוספות. עדות העד מטעם הנתבעת הייתה מהימנה  .13

 בעינינו: 

 

אליו והוא היה אומר שהוא במשרד,  אם אני מקבל את הדוחות והייתי מצלצל "ת.

ראיתי אדם עובד בלילות מצאתי לנכון להביא לו את הסכום עבור השעות. לא 

 רציתי לאבד אותו והחלטתי לתת לו גלובלי עבור השעות."

 לעדות עד הנתבעת(  24-22לפ' שורות  10)עמ' 

 

ש הלכה למעשה בנקל ניתן להיווכח שהתובע היה עובד בכיר )נוכח גובה משכורתו( ושימ .14

בנתבעת. לא זו אף זו, מדובר בחשב כמויות וחזקה עליו כי אם סבר שזכויותיו  2כמספר 

 קופחו היה פונה אל הנתבעת.

 

בדרך של תוספת  םאם נרש הא לגיטימייה תשלום שעות נוספות גלובליות על פי הפסיק .15

מכלול יהיה קבועה, הנפרדת מהשכר, והתוספת מגלמת ממוצע שעות נוספות חודשי אשר כ

 שקול לסכום שהיה מתקבל לכל הפחות מתחשיב אריתמטי של היקף השעות הנוספות. 

 

הפסיקה קבעה מספר תנאים להבטחה כי דרך תשלום גמול השעות הנוספות הגלובליות לא  .16

תקפח את העובד. ראשית, שהעובד הסכים לצורת תשלום זו והיא משתקפת בתלוש השכר 

נית, שיעור הגמול הוגן וסביר )בממוצע, מקבל העובד לכל באופן נפרד משכר הייסוד. ש

הפחות תמורה שוות ערך לזו המגיעה לו מכוח החוק(. שלישית,  המעסיק נדרש לעקוב אחר 

היקף השעות הנוספות שעבד העובד בפועל, על מנת שניתן יהיה לפקח על השעות הנוספות 

 המתבצעות בפועל:

 

דרך של תוספת קבועה, הנפרדת מהשכר, "תשלום שעות נוספות גלובלי נעשה ב

כשתוספת זו מגלמת ממוצע שעות נוספות חודשי אשר כמכלול שקול לסכום 

שהיה מתקבל לכל הפחות מתחשיב אריתמטי של היקף השעות הנוספות. ההכרה 

הפסיקתית בצורת תשלום זו כלגיטימית הותנתה על ידי בתי הדין בהתקיימות 

שאין הוא כסות לקיפוח העובד תוך פגיעה מספר תנאים המיועדים להבטיח 

. מבלי להתיימר למצות נציין חוק שעות עבודה ומנוחהבהסדר הקוגנטי הגלום ב

ובעיקר ההנחות לגבי  –כי התנאים המרכזיים הם: ראשית, צורת תשלום זו 

צריכה לבוא לידי ביטוי  –להן ממוצע השעות הנוספות שהיא מהווה תמורה 

http://www.nevo.co.il/law/5174


בהסכמה ברורה ומדעת, כך שהסכמת העובד לצורת תשלום זו על הנחותיה תהא 

מושכלת ומדעת.  שנית, שיעור הגמול צריך להיות הוגן וסביר במובן זה שנדרש כי 

מקבל העובד לכל הפחות תמורה שוות ערך לזו המגיעה לו  –"בממוצע, וכמכלול 

184-ע"ע )ארצי( " )מתוך דברי השופטת דוידוב בחוק שעות עבודה ומנוחהמכוח 

( )להלן: ענין פיודור(. 18.12.11פיודור קרבצ'נקו נ' חברת השמירה בע"מ ) 09

גן, שכן סדר כי אם יסתבר בנסיבות ענין קונקרטי כי הגמול אינו הו למותר לציין

הגודל של השעות הנוספות הנדרשות בפועל עולה על ההנחות של הגמול הגלובלי, 

חוק שעות כי אז לא יינתן לו תוקף משפטי, ותחשיב הגמול יבוצע על פי הוראות 

. שלישית, המעסיק נדרש 24כפי שתוקן בתיקון  חוק הגנת השכרו ומנוחהעבודה 

לעקוב אחר היקף השעות הנוספות שעבד העובד בפועל, וזאת על מנת שמטרתו 

הסוציאלית של החוק תוגשם ועל מנת שניתן יהא לבחון באופן שוטף את הוגנותו 

השעות הנוספות הגלובלי כמכלול בנסיבות הענין. חובת המעקב נדרשה  של גמול

הרי שמנגנון המעקב צריך  24, ומשנחקק תיקון חוק הגנת השכרל 24טרם תיקון 

לעמוד באמות המידה שהותוו בו לרבות עריכת חובת רישום היקף השעות 

. רביעית, ההסכמה 24ובתלוש השכר, כפי שהותווה בתיקון הנוספות בפנקס 

צריכה למצוא ביטוי גם בתלוש השכר, שתהא בו הפרדה ברורה בין שכר היסוד 

לבין גמול השעות הנוספות הגלובלי. בדרך זו מוגשמים ערכים של שקיפות 

ובהירות בנוגע לשיעורו. מפאת הפרדה  זו גמול שעות נוספות גלובלי אינו נתפס 

בענין אלון(. חמישית,  3)ראו פיסקה  חוק הגנת השכרל 5איסור הקבוע בסעיף ב

צריך  –קרי השכר וגמול שעות נוספות גלובלי  –כל אחד מהסכומים הנפרדים 

לעמוד באופן עצמאי בדרישותיה של חקיקת המגן. במילים אחרות, אין בתשלום 

ל שעות נוספות גלובלי כדי לפטור את רכיב השכר, שהוא מובחן ונפרד מכוח גמו

התנאי הרביעי לעיל מגמול השעות הנוספות הגלובלי, לעמוד בדרישותיה של 

. כמו כן, אין בתשלום שעות נוספות גלובלי חוק שכר מינימוםחקיקת המגן לרבות 

י לפטור את המעסיק מתשלום תוספות שכר אחרות שהוא חב בהן בהתאם לכל כד

 דין. 

התנאים המנויים מהווים איפוא ערובה לכך שתשלום גמול שעות נוספות גלובלי 

יהווה מזיגה מאוזנת בין גמישות ליציבות, כך שעל אף התנודתיות הצפויה בהיקף 

אזי התשלום בגינן יהא  השעות הנוספות אותן צפוי העובד לעבוד מדי חודש,

 15-09-23402עע )ארצי( )קבוע, והכל מבלי שתכליות חקיקת המגן ייפגעו..." 

 (. 7 – 6סעיפים  ,28.2.17, ניתן ביום קנסטו בע"מ -אוריאל ברד 

 

ות בתלוש השכר והתובע היה במקרה דנא, שולם לתובע רכיב נפרד בגין גמול שעות נוספ .17

מודע לכך בוודאי נוכח עיסוקו כחשב. מעסיקו של התובע ראה את כמות השעות הנוספות 

שאותן עבד התובע ולכן תגמל אותו בגמול שעות נוספות גלובליות אם כי לא הוצגו דו"חות 

  25 -בגין שעות נוספות משקפת תשלום עבור 16% -נוכחות של התובע. תוספת תשלום של כ

שעות נוספות קרי, כשעה וחצי שעות נוספות ליום. נראה כי גמול זה משקף את כמות 

 השעות הנוספות שהנתבעת העריכה שהתובע מבצע אותן. 
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לתצהיר  12לא נעלם מעינינו כי בחודשים מסוימים לא עבד התובע שעות נוספות )ס'  .18

אם כן, במבחן הפסיקה, עבד התובע בשעות נוספות.  הנתבעת( אולם ברור כי רוב התקופה

 הרי שתשלום השעות הנוספות היה אמיתי ואינו חלק משכרו הקובע לפיצויים. 

 

 ₪ 25,968לכן, על הנתבעת לשלם פיצויי פיטורים על בסיס שכרו האחרון שעמד על סך של  .19

. על הנתבעת לשלם לתובע את ההפרש בין ₪ 422,104שנות עבודה שהם  16.25במכפלת 

 רת הפיצויים שעומדת לזכותו בקופת הפיצויים.  סכום זה לבין ית

 

 

 :פדיון חופשה

 

יום חופשה אינו כולל גמול שעות נוספות שכן השעות הנוספות אינן חלק משכרו הרגיל כפי  .20

 קובע: 1951-לחוק חופשה שנתית, תשי"א 13ס' : חוק חופשה שנתיתשהדבר עולה מ

 

חדל עובד לעבוד לפני שניתנה לו החופשה המגיעה לו עד ליום שבו חדל לעבוד, ישלם "

המעסיק פדיון חופשה בסכום השווה לדמי החופשה שהיו משתלמים לעובד אילו יצא 

 "לחופשה ביום שבו חדל לעבוד.

 

 מגדיר מה כוללים דמי חופשה: חוק חופשה שנתיתל 10וס' 

  

המעסיק חייב לשלם לעובד בעד ימי החופשה דמי חופשה בסכום השווה לשכרו )א( "

כסף או בשווה כסף, המשתלמת )ג(   שכר עבודה לענין סעיף )ב( הוא כל תמורה, ב ...הרגיל

לעובד על ידי המעסיק בעד שעות העבודה הרגילות, זולת אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי 

שאושר לענין זה על ידי שר העבודה. סכום המשתלם לעובד לכיסוי הוצאות מיוחדות 

 "שאינן קיימות בעת החופשה, אין רואים אותו כחלק משכר העבודה.

 

שנתית ערכו נמוך יותר ממתן חופשה בפועל, זאת בשל המשך נציין כי פדיון חופשה  .21

ההפרשות הפנסיוניות ע"י המעסיק ואי ניתוק יחסי העבודה בעת מתן ימי חופשה לעובד. 

 המשיכה הנתבעת להפריש לתובע הפרשות פנסיוניות.  2/2017בתקופה של עד 

 

וספות כאמור לעיל, ש"ח, הרי שהשעות הנ 25,968נוכח מסקנתנו כי השכר הקובע עומד על  .22

 אינן חלק מחישוב פדיון החופשה. 

 

התובע כאמור יצא לחופשה והוא לא התנגד לכך )לא כתב מייל או מכתב כי הוא מבקש  .23

 לחזור לעבודה(. ככל הנראה המצב התאים לתובע. 
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עמדו לזכותו של התובע לאחר ניצול ימי החופשה עד  2/2017על פי תלוש השכר לחודש  .24

ימי חופשה  2נצברו לתובע כדין עוד  2/2017 – 10/2016ימים. בחודשים  40.42לאותו מועד 

   לכל חודש.

 

במכפלת ימי החופשה שנצברו לזכות  ₪ 1,180.37סכום פדיון ימי החופשה יחושב לפי  .25

 . ₪ 56,853 ימים. על הנתבעת לשם לתובע פדיון חופשה שנתית בסך 40.42התובע 

 

הנתבעת  .ת אינה פעילה והעובדים בחופשה מרוכזתבחול המועד פסח וסוכות, הנתבע .26

יום ממכסת החופשה הצבורה. לטענת הנתבעת,  1/2הפחיתה בגין כל יום חופשה רק 

ימי חופשה בשנה אשר לאורך שנות עבודתו של התובע  4 – 3 -המדובר בהטבה בהיקף של כ

בידנו לקבל את  לתצהיר שלג(. אין 33בנתבעת עולה בהיקפה בהרבה על היתרה הצבורה )ס' 

טענת הנתבעת. הנתבעת נתנה הטבה זו לאורך תקופת עבודתו של התובע והיא איננה יכולה 

על פי הלכה פסוקה אין המעסיק רשאי לבטל הטבה שניתנה לעובד לפנים כיום לחזור בה. 

 משורת הדין:

ה, "נוסיף, כי ככל שמעביד משלם לעובד הטבה מעבר למגיע לו על פי החוק או צו ההרחב

הטבה זו הופכת לחלק מתנאי עבודתו המוסכמים של העובד, והמעביד אינו רשאי לבטלה 

לאחר שהעובד מסיים את עבודתו, בתגובה להגשת תביעה על ידי העובד לתשלום זכויות 

ע"ע )ארצי( ו 2.5.94ענת ימין, מיום  –מזרה  3-48אחרות המגיעות לו ]דב"ע )ארצי( נד/ 

 [".5.8.02אקורד הנדסה בע"מ, מיום  –מרקוביץ  1260/00

פורסם  – 24.5.2012, ניתן ביום צ פלסט בע"מ-ר -נובכוב מיכאל  10-11-33791ע"ע )

 (.9במאגרים האלקטרוניים. שם עמ' 

 

 

 :רן השתלמותהפרשות לפנסיה ולק

 
 קרן השתלמות

 
 צו ההרחבה בענף הבנייה אינו חל על הצדדים:  .27

 
כל עובד ומנהל עבודה באתר בנייה )כהגדרת המונח בצו זה( המועסק  –" "עובד" 

 בתפקיד שאינו משרדי." 

 . ג. להגדרת המונחים בצו ההרחבה( 6) סעיף 

 

ל עליו. כמו כן הוא איננו זכאי משכך, התובע אינו זכאי לקרן השתלמות כיוון שהצו אינו ח

להפרשות פנסיוניות על פי צו ההרחבה בענף הבניין ולא על פי צו ההרחבה הכללי במשק 

 .חובה יתלפנסי

 

 :פנסיה
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התיישנו. נוסף על כך, הנתבעת עד  2/2010 -רכיבי התביעה המתייחסים לתקופה הקודמת ל .28

 2008ועד לשנת  2001. החל משנת לא הייתה מחויבת על פי דין להפריש לפנסיה 2008שנת 

הפרישה הנתבעת לתובע עבור פנסיה. סכומים אלה הם סכומים אשר הנתבעת שילמה 

 לתובע אקסגרציה. 

 

ה שהשכר בדוחובה עפ"י צו ההרחבה וכן מהעה תייהתובע בחישוביו התעלם משיעור פנס .29

יכולים לקבל את לאור זאת, אין אנו  גין שעות נוספות.לחישוב הפנסיה אינו כולל שכר ב

של הפנסיה ששולמה לחב' הביטוח  2014 -ו 2015חישובי התובע. ברם, בבדיקה לשנים 

 "כלל" מצאנו כי הנתבעת שילמה כלהלן: 

 

וההפרשה עפ"י צו ההרחבה  ₪ 25,899השכר הקובע לפנסיה היה  2014בשנת  א. 

סך של . לפיכך, על הנתבעת היה להפריש לתובע לפנסיה את ה6%הייתה בשיעור 

 . 2014עבור שנת  ₪ 18,647

 21,452עומד על סך  2014על פי דיווחי "כלל" הסכום ששולם לתגמולים עבור שנת  

 . ₪ 2,805. משמע, שולם ביתר לקופת הפנסיה הסך של ₪

 

וההפרשה עפ"י צו ההרחבה  ₪ 25,887השכר הקובע לפנסיה היה  2015בשנת  ב. 

היה להפריש לתובע לפנסיה את הסך של . לפיכך, על הנתבעת 6%הייתה בשיעור 

 . 2015עבור שנת  ₪ 18,638

. ₪ 17,371עומד על סך  2015על פי דיווחי כלל הסכום ששולם לתגמולים עבור שנת 

 . ₪ 1,267משמע ששולם בחוסר של 

 

מהאמור לעיל עולה כי הנתבעת אינה חייבת בהשלמה לקופת התגמולים עבור הפנסיה של  

 התובע. 

 

 ת להמציא לתובע טפסים לשחרור הכספים המצויים בקרנות ובקופת הפיצויים. על הנתבע .30

 

 

 : פיצוי בגין אי מתן תלושי שכר

 
החודשים האחרונים לא  5-(. אכן ב1לתובע נמסרו תלושי שכר ונערך לו פנקס חופשה )נ/ .31

נמסרו לו תלושי שכר במועד או למצער לא הוכח אחרת ע"י הנתבעת. נראה כי הנתבעת 

מקיומו של התובע אולם בד בבד שילמה לו את שכרו.  משכך אנו מחייבים את  שכחה

 . ₪ 2,000הנתבעת בפיצוי בסך 

 

 

 :ניכוי חלק העובד

 



הנתבעת צירפה אך אלו לא הועברו לקופת הפנסיה.  לטענת התובע, נוכו מן התובע כספים .32

הכספים הועברו אשר ממנו עולה כי כל  (3נ/) ריכוז ודו"חות תשלומים לפנסיה לתצהירה

 42, 41)סעיפים אשר לטענתו סותרות את טענת הנתבעת אולם התובע הציג בפנינו דוגמאות 

 לסיכומי התובע(. 

 

נמצא כי הנתבעת העבירה לקופת הפנסיה  2015-ו 2014, 2011בבדיקה שעשינו לגבי השנים  .33

 ע"ח תגמולי עובד כלהלן עפ"י דיווחי חב' כלל: 

 

 . ₪ 12,255ומת הנטען כי עבר סך של לע ₪ 15,218סך של  2011

 . ₪ 14,302לעומת הנטען כי עבר סך של  ₪ 17,211סך של   2014

 . ₪ 11,581לעומת הנטען כי עבר סך של  ₪ 15,961סך של  2015

 

 נוכח האמור לעיל, דין טענה זו להידחות. 

 

 דמי הבראה:

 
עבור שנת  9ימים נוספים ) 10.5 -התובע זכאי ל 2017והחלק היחסי לשנת  2016בעבור שנת  .34

ראו ) ₪ 3,969(. על הנתבעת לשלם לתובע סך של 2017עבור חודשיים בשנת  1.5-ו 2016

 לתצהיר שלג(  37.2ס' לעניין זה 

 

 :הודעה על תנאי העסקה

 
אכן הצדדים לא חתמו על הסכם עבודה ולא על הודעה על תנאי העסקה מאחר שהתובע  .35

ולמועמד לעבודה )תנאי הודעה לעובד  חוקני חקיקת , מלפ2000החל להיות מועסק בשנת 

 10סעיף . במקרים אלו על המעסיק חל 2002-עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה(, תשס"ב

תנאי עבודה "מהיום שהעובד דרש זאת ממנו בכתב". לחוק הקובע כי יש למסור הודעה על 

  התובע לא הביא בפנינו ראיה כי אכן דרש הודעה על תנאי העסקתו.

 

נוכח מסקנתנו דלעיל כי הנתבעת לא הייתה מחויבת ליתן לתובע הודעה על תנאי העסקה,  .36

 אין מקום לפסיקת פיצוי. 

 

 סוף דבר:

 

  על הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים: .37

 

בקיזוז הסכומים שהופקדו בקרן הפנסיה בגין פיצויי  422,104פיצויי פיטורים בסך 

 פיטורים;

 ;₪ 56,853פדיון חופשה שנתית בסך 
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 ;₪ 2,000פיצוי בגין אי מתן תלושי שכר בסך 

 ;₪ 3,969דמי הבראה בסך 

 .₪ 20,000פיצוי בגין פיטורים שלא כדין בסך 

 ועד התשלום בפועל.  1.3.17וריבית כחוק מיום הסכומים דלעיל יישאו הפרשי הצמדה 

 

 ₪ 7,500  הנתבעת לתובע שכ"ט עו"ד בסךבשים לב שמרבית התביעה נדחתה, תשלם  .38

 . ₪ 1,000והוצאות משפט בסך 

 

כ"ז סיון  ניתן היום,
יוני  30תשע"ט )

(, בהעדר 2019
הצדדים ויישלח 

 אליהם. 
 

  
 

 

  
 

 מר איסר באומל, 
 ים( נציג ציבור  )עובד

 

 כץ, שופטת-אריאלה גילצר 
 סגנית נשיאה

 מר גיל אלוני 
 נציג ציבור )מעסיקים(

 
51293715129371 

5467831354678313 
 54678313אריאלה גילצר כץ 

סוח ועריכה סח מסמך זה כפוף לשינויי ני  נו
 

 הקש כאן –שינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו בעניין עריכה ו
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