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 השופטת דלית גילה' כב

   חיים דרור-נציג ציבור 
   יאיר רון-נציג ציבור 

 

 בפני 

  נדב טל
 'ד ענת פריטי זהבי ואח"כ עו"י ב"ע

 התובע

 

  נ ג ד
 

  מ"בן עזרי ובניו ציוד והספקה לבנין בע
 'ד עטרה פריג"כ עו"י ב"ע

 הנתבעת

 

 
 פסק-דין

 רקע

אשר הוקמה ביום ,  חברה להספקת ציוד וחומרים לבניין-התובע החל לעבוד בנתבעת  .1

בחודש . 50בהיותו בן , מיד לאחר היווסדה, 1.6.94 ביום - וממוקמת בפרדס חנה 31.5.94

 נערכה לתובע תכנית לביטוח מנהלים אליה הופרשו תשלומים בגין פיצויים 1994נובמבר 

עד לסיום יחסי העבודה בין ,  שנים9-התובע עבד בנתבעת למעלה מ. ותגמולים עבורו

בו הודיע התובע לנתבעת על התפטרותו ממנה עקב נסיבות ביחסי , 21.9.03הצדדים ביום 

 .כי ימשיך לעבוד - לטענתו -העבודה בגינן אין לדרוש ממנו 

 

נסבה בעיקרה סביב טענותיו של התובע בדבר , 29.2.04אשר הוגשה ביום , התביעה שלפנינו .2

כמו גם פיצוי בגין חוסר תם לבה , זכאותו לתשלום פיצויי פיטורים בשל נסיבות התפטרותו

וכן זכאותו לתשלום בגין עבודתו בשעות נוספות ולפדיון , של הנתבעת בקיום חוזה העבודה

ממנה נוכו דמי הודעה , 2003ספטמבר ולתשלום משכורת חודש , שעמדו לזכותו, ימי חופש

הנוגעות לאי עדכון תוספת יוקר במשכורת ,  לתובע עוד טענות-בנוסף . מקודמת להתפטרות

 . 2003  פברואר ולתשלום חסר במשכורת2003 ינואר

 

בהתאם להחלטות שניתנו על ידי בית . הגיש התובע בקשה לתיקון כתב התביעה 3.4.05ביום  .3

אשר קיבלו באופן , 30.8.05 וביום 14.7.05ביום , )השופטת מרגלית פיקרסקי' כב(דין זה 

בו הופחת הסכום שדרש , כתב תביעה מתוקן, 30.10.05ביום , הוגש, חלקי את הבקשה

 לאור הפחתת החישוב עקב זמנים בהם לא עבד ,התובע בגין עבודה קבועה בשעות נוספות

חזר בו התובע מדרישתו לרכיב , כמו כן. חופשה או מחלה,  בשל ימי חג- " שעות נוספות"

בסיכומיו נדרש התובע לטענה . בהתייחס לגמול עבודה בשעות נוספות, פיצויי פיטורים

  .בתביעותיועל אף שרכיב זה לא נכלל , 9/03בחודש , בדבר חישוב תמורת ימי מחלה
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  :על פי הנושאים הבאים, להלן נפנה להצגת טיעוני הצדדים ולדיון בכל אחת מן המחלוקות .4

 ;פדיון ימי חופש  .א

 ;תשלום בגין עבודה בשעות נוספות  .ב

 ;פיצויי פיטורים  .ג

 ;2003 ספטמברמשכורת   .ד

 ;2003פברואר  ותשלום חסר במשכורת 2003 ינוארעדכון תוספת יוקר במשכורת   .ה

 .ר תם לב בקיום חוזה העבודהפיצוי בגין חוס  .ו

 

, ]שם, 428' סע[כי מכיוון שהתובע העלה בסיכומיו את נושא ימי המחלה , כבר עתה יאמר .5

 אין להרחיב בנקודה זו -   20.9.05מיום , השופטת פיקרסקי' בניגוד להחלטה מפורשת של כב

 שולם כי מאחר שלתובע, נציין רק זאת. ויש לדחות מיד את הדרישה לתשלום ברכיב זה

, 1/ת -תצהיר התובע [כעולה מתלוש השכר לחודש זה , 9/03תשלום עבור ימי מחלה בחודש 

נשוב בהמשך .  לא היה מקום גם לטיעוני הנתבעת כנגד מחלתו של התובע-] 'אנספח 

 .  אשר לא חדלו להתכתש זה עם זה ולהערים קשיים, להתנהגות הצדדים

 

  טענות הצדדים

 :תימצות טענות התובע .6

וכי , )בן עזרי: להלן(כי התקבל לעבודה בנתבעת על ידי מר יוסי בן עזרי , התובע טוען  .א

, )בן עזרי' גב: להלן(חיה בן עזרי '  גב-אשתו , היו בן עזרי, אליהם היה כפוף, מעבידיו

 14'  וס2' ס[אשר שימשו כולם כמנהלי הנתבעת , )איילואושי : להלן(ובניו של בן עזרי 

, מי שקבע את תנאי העבודה ומדיניות הנתבעת היה בן עזרי, לטענת התובע]. 1/ת-ל

  ].71' ס, 1/ת[וכי נדרשה הסכמתו של בן עזרי בכל עניין פעוט , והוא לבדו

 

 07:00-19:00בין השעות ' ה- ד ו,ב,בימי א,  ימים בשבוע6, התובע עבד במשרה מלאה  .ב

בהם עבד עד , בחודשים יולי ואוגוסט, 'ערבי חג וימי ב, מלבד בחול המועד סוכות ופסח(

וקיבל , 07:00-14:00בין השעות ' ו-ו' ובימים ג, )1/ת-ד ל53' על פי החישוב בס; הצהרים

 הוחתם התובע על 13.5.01ביום ]. 13' ס, 1/ת[ ברוטו , 8,941₪משכורת חודשית בסך 

 בן עזרי 'בנה של גב, תצהיר מטעם הנתבעת במסגרת תביעה שהגיש נגדה צחי אלינזון

הוא שפותח , אשר עובד שעות רבות בחנות הנתבעת, התובע, על פיו, ]1-ד"ינספח , 1/ת[

נדרש , בה נתבע תשלום עבודה בשעות נוספות, בעקבות התביעה. וסוגר את החנות

כי משכורתו הינה גלובלית וכוללת תשלום עבור ,  לחתום על אישור20.9.01התובע ביום 

 ]51' ס, 1/ת ["תחת לחץ"הוא חתם ; ]ו"טנספח , 1/ת[עה שעות נוספות והוצאות נסי
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; 75, 59, 47' ס, 1/ת[ולא עובד בכיר , כפי שמנסה הנתבעת להציגו, התובע לא היה מנהל  .ג

התובע היה אחראי על הפעילות השוטפת ]. 2/ת - לתצהירו המשלים של התובע 2' ס

אך הוא לא , ת הקופהוהפעיל א, הזמנת סחורה שוטפת, מתן שירות ללקוחות, בנתבעת

לא , לא היה מוסמך לבצע סגירת קופה, היה מוסמך לבצע עסקאות גדולות עם ספקים

לא נחשף , ניהל את עובדי הנתבעת ולא היה אחראי על קבלתם לעבודה או פיטוריהם

ולעיתים אף ביצע עבודות ניקיון , למידע עסקי בנוגע להיקפי המכירות וההכנסות

ועל מנת ,  ארוכות ללא יכולת לצאת מן החנות ללא רשותהתובע עבד שעות. בחנות

את .  ליד הקופה- מבני משפחת בן עזרי -לקחת הפסקה נדרש היה שימצא לו מחליף 

מלבד הפעמים , היה אוכל בעמידה ליד הקופה) כריך שהביא מביתו(ארוחת הצהרים 

רים אלה נשאר גם במק, אך, אז אכל בגלריה של החנות, בן עזרי' בהם החליפה אותו גב

ענה ללקוחות דרך החלון בגלריה ולעיתים נקרא באמצע , קיבל שיחות טלפון, בעבודה

התובע לא יצא לסידורים אישיים , כמו כן]. 44' ס, 1/ת[הארוחה לתת שירות ללקוחות 

מאז תחילת עבודתו בנתבעת ועד , לטענת התובע]. שם, שם[במהלך יום העבודה 

לא הועברו אליו סמכויות ניהול ובני משפחת בן , ודהלסיומה לא השתנתה צורת העב

 ].77' ס, 1/ת[עזרי נשארו מעורבים בפעילות הנתבעת 

 

כי במהלך שנות עבודתו בנתבעת לא ניתנה לו אפשרות לנצל במלואה את , התובע טוען  .ד

 חופשות 4מלבד . זכאותו לימי חופש ובשנים מסוימות כלל לא ניתן לו לצאת לחופש

עוד טוען ]. 16' ס, 1/ת[ברצף , לפחות,  ימים7ניתן לו לנצל חופשה בת לא , מרוכזות

ובמקרה אחד הוא אף , כי בקשותיו לחופשה גררו תגובה עוינת מצד הנתבעת,  התובע

, לחופשה שאושרה לו על ידי הנתבעת זה מכבר, ל"נדרש לחזור לעבודה ערב נסיעתו לחו

 ].98-99' ס, 1/ת[כי אם לא ישוב יאבד את עבודתו , באיום

 

אשר צורפו לתצהיר גילוי מסמכים , "פנקסי החופשה"התובע כופר באוטנטיות של   .ה

  - הגיש לו התובע , כי במסגרת שיחותיו עם בן עזרי, וטוען, ]118' ס, 1/ת[מטעם הנתבעת 

 רישום של חופשותיו ללא - כי אין לו רישום של ימי החופשה , לבקשתו של בן עזרי שטען

  ]. 'גספח נ, 1/ת[תאריכים 

 

 לעומת 1/00 ימי חופש בתלוש המשכורת של חודש 9כי הנתבעת מחקה , כן טוען התובע  .ו

  לעומת תלוש חודש12/00 ימי חופש בתלוש המשכורת של חודש 28- ו12/99תלוש חודש 

ובן עזרי הודה בפניו , ]1/ת- ל'אתלושי המשכורת של התובע צורפו כנספח  [11/00

מחאת התובע על מחיקת ימי ]. 17' ס, 1/ת[שמחק את ימי החופשה לכל העובדים 

  .החופש שלו לא נענתה
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לאחר שבקשתו לחופשה נדחתה בטענה ,  פנה התובע אל הנתבעת בכתב19.1.03ביום   .ז

, ]'ונספח , 1/ת[בבקשה לקבל רשימה של ניצול ימי החופש שלו , שאין לזכותו ימי חופש

 שוב פנה התובע אל הנתבעת בכתב וביקש 26.8.03ביום . גם מכתב זה לא נענה, אולם

לאחר , זאת]. 'זנספח , 1/ת[לפרט את ימי החופשה שנצברו לזכותו בכל שנות עבודתו 

כי ניצול , תוך שציין, 25.9.03-11.9.03שהודיע במכתב שייקח חופשה בין התאריכים 

לא , אך, הינו נכון,  כפי שמתבטא בתלושי המשכורת,ימי החופשה שלקח במשך השנים

 35בן עזרי תשלום של ' הציעה לו גב, לפי המכתב. יתרת ימי החופשה שנצברה לזכותו

 70 שעמדו לזכותו - כך לטענתו - שעה , ימי חופש כנגד חתימתו על מסמך העדר תביעות

, ין שעות נוספותל תמורה בג"ביקש התובע במכתבו הנ, בנוסף. והוא סרב, ימי חופשה

לאור סירובו של בן עזרי להכניס שעון נוכחות אל , על פי רישום ידני שנערך על ידו

לפיה אין אפשרות לאשר לתובע , 28.8.03במכתבה מיום , בתשובת הנתבעת. הנתבעת

לא היתה כל התייחסות לבקשותיו , רק לאחריהם, אלא, חופשה בתקופת החגים

]. 1/ת- ל'חנספח [כי יקבל תשובה למכתבו בהקדם , המלבד האמיר, האחרות של התובע

 .לא קיבל מעולם, כאמור, תשובה

 

יחס משפיל ומזלזל , ובמיוחד באחרונה, טוען התובע שספג במהלך שנות עבודתו, בנוסף  .ח

 4' ס, 1/ת[אף בנוכחות לקוחות , שכלל שימוש בשפה בוטה כלפיו, אושי ואייל, מבן עזרי

כאשר התובע , 2002ם בין התובע לנתבעת החל בסוף שנת הקרע במערכת היחסי]. 28- ו

 בנוגע לקבלת דיווח ימי חופשה - אשר לא נענו -ביקש מבן עזרי התייחסות לפניותיו 

הקלה בנטל , מתן אפשרות ליציאה מחנות הנתבעת להפסקת צהרים מסודרת, ומחלה

ל תשובות התובע לא קיב]. 5' ס, 1/ת[העבודה והבאת עובד אחר תחת עובד שפוטר 

שיאם של הדברים היה כחודש לפני ]. 6' ס, 1/ת[ענייניות וספג תגובות מעליבות וקשות 

כלשון התובע , "בעלות אופי מיני",  במילים בוטות-אז איים אושי על חייו , התפטרותו

הוטחו במפורש ובמלוא הבוטות , אבל, "ברחל בתך הקטנה"שלא נכתבו , ]32' ס, 1/ת[

]. 2-3' ש, 62' עמ; 17-18' ש, 48' עמ[ג בן עזרי בחקירתם הנגדית שבהן בפני בני הזו

על , לגרסתו של האחרון, התבטאותו המאיימת והמעליבה של אושי כלפי התובע באה

כי אושי ואייל לא מכניסים לקופת חנות הנתבעת כספים שגבו , רקע דיווחו לבן עזרי

ועל , ל האיום מצד אושיכאשר התובע סיפר לבן עזרי ע. ממכירת מוצרים ללקוחות

ביקש בן עזרי שהתובע לא יפנה למשטרה כיוון שאושי , כוונתו לפנות בשל כך למשטרה

לא למותר ]. 34- ו32' ס, 1/ת[כי אושי לא יפגע בו , והבטיחו, בשל תקיפה" על תנאי"

 .כי אושי לא הובא כעד מטעם הנתבעת, כבר עתה, לציין
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היא הייתה ערה למצוקתו , עבד התובע בשיתוף פעולה מלא, מאידך, בן עזרי' עם הגב  .ט

גם ספקים ולקוחות העירו על ]. 92-95' ס, 1/ת[וסבלה אף היא ממזגו הקשה של בן עזרי 

 ]. 10' ס, 1/ת[אשר נראה מותש וירד במשקלו , מצבו של התובע

 

ביקש התובע לצאת , בבריאותושאף הביא לפגיעה , בשל המצב הנפשי הקשה אליו נקלע  .י

פנה התובע לקבלת טיפול  2.9.03ביום ]. 33' ס, 1/ת[סורב על ידי בן עזרי , אך, לחופשה

 סיכום מידע רפואי מיום - 'ינספח , 1/ת[רפואי והחל בטיפול תרופתי נגד לחץ דם גבוה 

רופא  שהה בחופשת מחלה בהתאם לאישור ה20.9.03 ועד ליום 8.9.03ומיום , ]28.10.03

  ].ל"לכל התקופה הנ, 10.9.03 אישור רפואי מיום -  'טנספח , 1/ת[המשפחתי 

 

הודיע התובע , ועל אף גילו המתקדם והעובדה שאהב את עבודתו, בשל האמור לעיל  .יא

, לטענתו]. א"ינספח , 1/ת[על התפטרותו לאלתר מעבודתו בנתבעת  21.9.03ביום 

אף לא , בנסיבות שתוארו לעיל לא ניתן היה לדרוש ממנו להמשיך לעבוד בנתבעת

הוא . והוא זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר, "הודעה מוקדמת להתפטרות"לתקופת 

 .לפי תקדים של עובד אחר, "נוהג"מוסיף וטוען לזכותו לקבל פיצויי פיטורים על יסוד 

 

בו האשימה , ]ח"ינספח , 1/ת [22.9.03במכתבה מיום , נתבעתכי תגובת ה, התובע טוען  .יב

נוכח עצם בקשתו לחופשה ביודעו שהנתבעת אינה , ובחוסר תום לב" התחלות"אותו ב

מעידה על אופי יחסי , בשל מחסור בכוח אדם, מאשרת חופשות בתקופת החגים

בנוגע , אין זו הפעם הראשונה בה קיבל יחס מסוג זה, לטענתו. העבודה בנתבעת

ובמקרה אחר אף נאלץ לחזור לפני תם תקופת ההחלמה שאושרה לו , לחופשת מחלה

]. 102-108' ס, 1/ת[לאחר שבן עזרי איים עליו כי יאבד את עבודתו ) בגין תאונת עבודה(

מאחר , לאחר התפטרותו חתם התובע אבטלה בלשכת העסוקה במשך שישה חודשים

 ].38' ס, 1/ת[ובשל גילו לא הצליח במציאת עבודה 

 

כי במהלך ,  בטענותיה- וכי היא , כי עבד בנאמנות ובמסירות בנתבעת, התובע טוען עוד  .יג

אותה שיפץ , ועם התפטרותו ממנה פתח חנות מתחרה" ניהל עסק מן הצד"עבודתו בה 

 מנסה להתחמק מתשלום -וגזל ממנה קשרים עסקיים " חופשת מחלה"בזמן ששהה ב

אין לראות בכך שמסר טלפון של ספקים , לטענתו. פ דין"ע, פיצויי פיטורים המגיעים לו

משום , על מנת שזה ירכוש כלי גינון מקצועיים, אשר עוסק בגינון, זוגה של בתו-לבן

התובע לא היה , כלים כאלה כלל לא נמכרים בחנות הנתבעת". ניהול עסק מן הצד"

ת המוצרים בחנות קבל. לא שילם עבורם ולא קיבל טובת הנאה בגינם, מעורב ברכישתם

 ].78-81' ס, 1/ת[הזוג והדבר כלל לא הוסתר מן הנתבעת -נעשתה על מנת להקל על בן
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כי מדובר בחנות שפתח , טוען התובע, באשר לטענת הנתבעת בדבר פתיחת חנות מתחרה  .יד

ובכל מקרה מדובר בחנות למכירת מוצרים חשמליים וטכניים לבית , בנו ולא הוא

אין כל קשר בין פתיחתה , לטענתו. ה אשר מוכרת הנתבעתשאיננה מוכרת את הסחור

 ].1/ת- ל61-70' ס[מעבודה אותה אהב , בגילו המתקדם, לבין התפטרותו, של חנות זו

 

 :תימצות טענות הנתבעת .7

לא היה ניסיון קודם בניהול , בן עזרי' גב, כי מאחר ולמנהלת הנתבעת, הנתבעת טוענת  .א

שהוא בעל רקע וניסיון , ם בגיל העמידהחיפשה הנתבעת אד, עסק מסוג הנתבעת

ובין היתר עבודה מול לקוחות וספקים וניהול , לשם ניהול כלל הפעילות בחנות, בתחום

בעקבות המלצות ,  קיבלה הנתבעת לתפקיד זה את התובע1.6.94ביום . העובדים

הלכה , והוא הועסק על ידה בתפקיד בכיר כמנהל הפעילות העסקית, שקיבלה עליו

, מתוך אמון אישי רב בו, לשם כך הופקדו בידי התובע סמכויות ניהול רבות. למעשה

במסגרת ]. 8/נ -בן עזרי '  לתצהירה של גב7-9, 2' ס[בשיקול דעתו ובנאמנותו לנתבעת 

תפקידו נחשף התובע לכל המידע העסקי של הנתבעת ובמשך השנים הפך להיות מזוהה 

תבעת התייחסו אליו כך ורשמו את שמו על אף ספקי הנ. עמה וקיבל יחס של בן משפחה

 ].'ב- ו'אנספחים , 8/נ[" בניזרי נדב"-כ, כמקבל הסחורה מטעמה, תעודת המשלוח

 

בשכר גבוה המשקף את תפקידו , מתחילת עבודתו בנתבעת הועסק התובע כמנהל החנות  .ב

כי תפקידו דרש מידה רבה של , לאור העובדה, ולא בשכר יומי או שכר לפי שעה, ומעמדו

. אמון אישי ונאמנות לנתבעת ובהתחשב בכך שקבע לעצמו את מסגרת עבודתו והיקפה

במהלך , אך, לשהי של פיקוח מצד הנתבעתבתחילה היה התובע נתון למידה כ, אמנם

. בן עזרי פחתה לגמרי' בעוד מעורבותה של גב, בפועל, השנים עבר לידיו ניהול החנות

, אושי ואייל, ובפועל לא היה כפוף לבן עזרי, של בן משפחה, התובע זכה ליחס מועדף

 ]. 8/נ- ל32-33' ס[שבשנים האחרונות לא היו מעורבים כלל בניהול הנתבעת 

 

 גילתה הנתבעת שהתובע נוהג לנצל את תפקידו וסמכויותיו כדי 2003בתחילת שנת   .ג

באופן אישי ולא דרך ,  מספקים- כלי עבודה מוטוריים וחשמליים -להזמין סחורות 

הדבר יצר חשש שהתובע מנהל עסק משלו . תוך ניצול היכרותו עמם מעבודתו, הנתבעת

, 6.1.03במכתבה מיום ,  תוך שהבהירה לו,מתוך הנתבעת והיא דרשה ממנו לחדול מכך

במקביל לכך פנתה הנתבעת לספקים ]. 'גנספח , 8/נ[כי מדובר בהפרת אמונים חמורה 

 ].13-15' ס, 8/נ[כי לא ימכרו לתובע סחורה שלא דרכה , ודרשה
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בעקבות זאת החל התובע להכין את הקרקע לפתיחת חנות מתחרה בנתבעת ובמקביל   .ד

 -לגרום לנתבעת לפטרו על מנת שיקבל את פיצויי הפיטורים , יתבכל דרך אפשר, ניסה

]. 21-16' ס, 8/נ[על זכויותיו " לגיטימית"על ידי יצירת מצבי עימות ובמסווה של עמידה 

והצגת מצג פיקטיבי , בקשתו לחופשה בת שבועיים בתקופת החגים העמוסה, למשל, כך

התובע . חופשה זו לא אושרה לולאחר ש, של מצב רפואי המונע ממנו להמשיך ולעבוד

, 8/נ[כי בנסיבות דומות פוטר עובד שיצא לחופשה בתקופת חג ללא אישור הנתבעת , ידע

, אולם .התובע התייחס בזלזול ובחוסר סבלנות ללקוחות הנתבעת, בנוסף לכך]. 'דנספח 

אשר במהלך השנים הפכה , הנתבעת, על אף ניסיונות אלה של התובע להביא לפיטוריו

נמנעה ככל יכולתה מעימותים עמו , נאלצה להבליג על התנהגותו, היות תלויה בתובעל

 ]. 22' ס, 8/נ[כי לא תפטרו , והבהירה לו

 

כי התובע ספג יחס משפיל ומזלזל והיה נתון לאיום מצד , הנתבעת מכחישה את הטענה  .ה

,  כמו כן].42' ס, 8/נ[כי לא הוגשה תלונה למשטרה בגין האיום הנטען , אושי וטוענת

מכחישה הנתבעת כל קשר בין בקשת התובע לצאת לחופשה של שבועיים בתקופת 

 - דבר שהיה ידוע לו -תקופה בה הנתבעת לא יכולה הייתה להסתדר בלעדיו , החגים

כי חופשת המחלה שקיבל , העובדה, לטענת הנתבעת. לבין ההצדקה להפסקת עבודתו

מעידה על חוסר תום ליבו , לא אושרה לוהתובע חופפת בחלק גדול לתאריכי החופשה ש

הנתבעת אף מפקפקת באמינות האישור הרפואי על חופשת ]. 45, 29, 26-27' ס, 8/נ[

כיוון שלא ניתנה לתובע הפניה , ]'טנספח , 1/ת[ יום בשל כאבי גב תחתון 13מחלה בת 

כי מדובר ברופא משפחה המטפל , וכיוון שקיימת אפשרות, לרופא אורטופד מומחה

באשר לאישור . בתובע תקופה ארוכה ועל כן נתן לתובע את האישור על פי בקשתו

, ]1 'ינספח , 1/ת [2.9.03ביום , רפואי בדבר תחילת טיפול תרופתי נגד לחץ דם גבוה

ולא הוצגה כל תעודה רפואית מיום , 28.10.03כי הוא הוצא רק ביום , תבעתטוענת הנ

  ].43' ס, 8/נ [2.9.03 - " מחלה"התחלת ה

 

הגיע התובע לחנות , כשהוא עדיין בחופשת מחלה, 19.9.03ביום , לטענת הנתבעת  .ו

התובע התנה את המשך עבודתו בנתבעת . בן עזרי מכתב פיטורים' הנתבעת וביקש מגב

בן עזרי ' גב, אך, בכך שיקבל מהנתבעת מכתב פיטורים, לשם חפיפה, ש נוסףבמשך חוד

: להלן(נודע לנתבעת מפיו של מר שרון סנדרוסי , באותו היום]. 24' ס, 8/נ[סירבה 

כי התובע עסק במשך כשבועיים בשיפוצים של החנות , בעל חנות ירקות, )סנדרוסי

חנות ,  היינו- לחנות הנתבעת הצמודה לחנות של סנדורסי והכשרתה כחנות הדומה

 הגיש התובע את 21.9.03ביום ]. 25' ס, 8/נ[חשמל וכלי עבודה , לחומרי בניין

בקרבה רבה למיקום , המתחרה בנתבעת, ומיד בסמוך למועד זה פתח חנות, התפטרותו

 ]. 6' ס, 8/נ[חנה - דבר בעל חשיבות בישוב קטן כמו פרדס-חנות הנתבעת 

https://www.prisha.co.il/



  
  בית דין אזורי לעבודה בחיפה

   'טל נדב נ 752-04 ב"ע
  מ"בן עזרי ובניו ציוד והספקה לבנין בע

  

  2009מאי  ב5

   

 30 מתוך 8

 

והנתבעת , כי אין התובע זכאי לפיצויי פיטורים, ה הנתבעתלאור כל האמור סבור  .ז

" גמר חשבון" בה נערך - 9/03לחודש , רשאית הייתה לנכות מהמשכורת האחרונה

,  תשלום חלף הודעה מוקדמת להתפטרות-וניתנו גם הפרשי דמי הבראה ופדיון חופשה 

את " יטהשמ"הנתבעת מוסיפה שהתובע , באשר למשכורת זו. שהתובע לא נתן לה

למען . אשר נותרו לזכותו לאחר קיזוז דמי ההודעה המוקדמת,  1,500₪העובדה שקיבל 

כי אין לחייבה בפיצויי הלנת פיצויי פיטורים או בפיצויי , טוענת הנתבעת, הזהירות

  ].54, 51, 45' ס, 8/נ[לאור המחלוקת האמיתית על עצם הזכות לשכר זה , הלנת שכר

 

כי על רכיב זה , טוענת הנתבעת,  זכאותו לפדיון ימי חופשהבדבר, בנוגע לטענת התובע  .ח

לגופו של . מעביד- לתקופה הקודמת לשלוש שנים טרם סיום יחסי עובד, חלה התיישנות

כי לא ניתנה לתובע אפשרות לנצל במלואה את מכסת ימי , הנתבעת מכחישה, עניין

ל פי בקשתו ובהתאם כי התובע קיבל ימי חופש רבים ע, וטוענת, החופש להם היה זכאי

או כדי ללוות את אשתו , כדי לבצע טיפולים לרכבו,  למשל-לעומס העבודה בנתבעת 

 אשר לא הוכרו -בתקופה בה עברה בדיקות וניתוח ולשם בדיקות וניתוח שעבר הוא 

התובע ניצל את , לטענתה". חוג המושבה"ולשם יציאה לטיולים במסגרת , כימי מחלה

 קיבל פדיון מלא של ימי חופש -ולחלופין , ומדים לרשותוכל מכסת ימי החופש הע

. 2003 ספטמברכפי שניתן לראות בתלוש משכורת , שנצברו לזכותו עם סיום העסקתו

כי מחיקת ימי חופש בתלושי המשכורת מקורה בטעות פשוטה , עוד טוענת הנתבעת

כי מעולם , תכי התובע פנה בעניין זה אל מי מטעמה וטוענ, הנתבעת מכחישה. ברישום

 ].34-39' ס, 8/נ[לא הועלתה מצידו כל טענה בנוגע לימי חופש המגיעים לו 

 

 )5)(א(30כי בהתאם לסעיף , הנתבעת טוענת, בנוגע לטענה בדבר עבודה בשעות נוספות  .ט

שהועסק , חוק זה אינו חל על התובע, 1951- א"התשי, לחוק שעות עבודה ומנוחה

ועל ,  תפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי,בנתבעת בתפקיד בכיר כמנהל החנות

כי , לעניין זה, הנתבעת מוסיפה]. 47-48' ס, 8/נ[הוא אינו זכאי לגמול שעות נוספות , כן

נספח , 1/ת[שתמלילה הוגש על ידי התובע , בשיחה שהתקיימה בן התובע לבין בן עזרי

וכן , ]10/נ - בן עזרי  לתצהירו של4' ס[התובע עצמו הודה שתפקד כמנהל החנות , ]ב"י

ספקית של , "מ"יעקב יעקובי ובניו בע"כי בכל ההזמנות שבוצעו על ידי הנתבעת מאת 

: להלן( לתצהירו של מר רונן דדו 3' ס[הציג עצמו התובע כמנהלה של הנתבעת , הנתבעת

זיסו את רביבו יבוא ושווק "כך גם לגבי הזמנות מהספקית ; ]6/נ -מטעם הנתבעת , )דדו

 ].7/נ - מטעם הנתבעת , )כהן: להלן( לתצהירו של מר יעקב כהן 2' ס ["מ"בע
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 על אף שבכתב ההגנה -הנתבעת מכחישה את טענת התובע בנוגע להיקף  שעות עבודתו   .י

בין השעות ' ה-ו' ד', ב', בימים א, אכן, כי שעות פעילותה הן, המקורי טענה הנתבעת

בחול המועד סוכות ובחול המועד , אולם, 07:00-14:00בין ' ו-ו'  ובימים ג07:00-19:00

' בחודשים יוני ויולי גם בימי ב, 13:00פסח ובערבי חג שעות הפעילות הן עד השעה 

צהרים פנוי -ובנוסף לכך לכל עובד במכירות ניתן אחר, 14:00שעות הפעילות הן עד 

בגין עבודה בשעות , ובכתב התביעה המתוקן הופחת הסכום שדרש התובע; נוסף

וטענה זו של הנתבעת לא הופיעה שוב בכתב , בהתאם לזמנים שציינה הנתבעת, ספותנו

התובע לא היה עובד יחיד בה והוא נהג להיעדר מספר , לטענת הנתבעת. ההגנה המתוקן

עוד ]. 47-49' ס, 8/נ[' הפסקות צהרים וכד, שעות בכל יום לצורך סידורים אישיים

הנדרש ממנו על מנת להוכיח את תביעתו כי התובע לא עמד בנטל , טוענת הנתבעת

כי הנתבעת הוסיפה שאין התובע זכאי לפיצויי פיטורים בגין , נציין. לגמול שעות נוספות

מאחר והן , כחלק משכרו הקובע לעניין חישוב פיצויי פיטורים, גמול שעות נוספות

אף על פי שרכיב זה , ] לסיכומי הנתבעת79' ס; 51' ס, 8/נ[נחשבות כתוספת לשכר 

  .הושמט כבר בכתב התביעה המתוקן

 

כי הוא אינו זכאי לפיצוי בגין , הנתבעת טוענת, באשר לטענותיו הנוספות של התובע  .יא

בכתב ההגנה המקורי ]. 53' ס, 8/נ[להיפך , אלא, חוסר תם לב בקיום חוזה העבודה

הפר כלפיה את חובת הנאמנות ולאחר , ה נזקיםכי התובע גרם ל, טענה הנתבעת

התפטרותו ביצע מעשים של התחזות וגניבת עין וגם מטעם זה זכאית הנתבעת לקבל 

ואף ביקשה לקזז סכום זה מכל סכום , מהתובע פיצוי כספי מכוח חוק עוולות מסחריות

יה של טענה זו הופיעה גם בסיכומ].  לכתב ההגנה המקורי29' ס[במידה ויפסק לתובע 

 . היא לא פורטה בתצהירים ולא הוכחה בפנינו, אולם, ]135' ס[הנתבעת 

 

] בהתאמה, 34- ו31' ס[כמו כן הכחישה הנתבעת בכתב ההגנה ובכתב ההגנה המתוקן   .יב

 ולקיומו של חוסר 2003ינואר את זכאות התובע לעדכון תוספת יוקר במשכורת 

רים שהוגשו על ידה או לא הזכירה זאת בתצהי, ברם, 2003פברואר במשכורת 

כי יש לדחות על הסף את כל מרכיבי , ] לסיכומים5' ס[לבד מאמירה גורפת , בסיכומיה

 . לרבות ברכיבים אלה, התביעה

 

 דיון והכרעה

ואנו מעדיפים , באשר לטיב יחסי העבודה בין הצדדים, מקובלת עלינו גרסת התובע, ככלל .8

כי דבק בהתנהגות הנתבעת , לא שוכנענו, עם זאת; אותה על פני עדויות בן עזרי ואשתו

  . טעמינו יובאו בהמשך. כטענתו, חוסר תום לב קיצוני
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מצאנו , אשר הוכחה בפנינו, כי בהתבסס על המסכת העובדתית, כבר עתה, נקדים ונאמר .9

 את רכיבי התביעה באשר לזכאות התובע - אף אם לא במלוא ההיקף שנתבע -לנכון לקבל 

לתשלום פיצויי פיטורים ולהחזר , לתשלום עבור עבודה בשעות נוספות, "פדיון חופשה"ל

שאר . 2003ספטמבר עם משכורת חודש , מהתשלום האחרון" דמי הודעה מוקדמת"ניכוי 

 וכן פיצוי בגין התנהלותה של 2003פברואר -ינואר הפרשים עבור משכורות - התביעה רכיבי 

 . נדחו על ידנו-ולפיכך , כדבעי,  לא הוכחו- הנתבעת 

 

 פדיון ימי חופש . א

 הזכות לחופשה

את זכאותו של , 2בסעיף , מעגן) חוק החופשה: להלן (1951-א"התשי, חוק חופשה שנתית .10

, קובע חוק החופשה, למשל, כך. וקובע כללים שונים בנוגע לה, עובד לקבלת חופשה שנתית

ימים בהם אין העובד מסוגל לעבוד ,כגון, כי ימים מסוימים אין להביא במניין ימי החופשה

כי החופשה תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה ; ])4(5סעיף [מחמת תאונה או מחלה 

כי עליה להיות ברצף של ; ]6יף סע[בעדה היא ניתנת או במשך שנת העבודה שלאחריה 

 ימים ויותר יקבע לפחות שבועיים 7וכי תאריך תחילת חופשה בת ] 8סעיף [ ימים 7לפחות 

 ].9סעיף [קודם לכן 

 

 :כדלקמן,  לחוק החופשה קובע את אופן החישוב של אורך החופשה המגיעה לעובד3סעיף  .11

אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום ) א"(
 :עבודה אחד הוא

  ; יום14 - השנים הראשונות 4 -בעד כל אחת מ )1(

  ; יום16 -בעד השנה החמישית  )2(

  ; יום18 -בעד השנה השישית  )3(

  ; יום21 -בעד השנה השביעית  )4(

 יום נוסף לכל שנת עבודה -בעד השנה השמינית ואילך  )5(
  ;ם יו28עד לחופשה של 

לעבודה מסויימת חופשה , בתקנות, אך שר העבודה רשאי לקבוע
אם ראה צורך בכך מטעמים שבבריאות העובד או , ארוכה מזו

בימי החופשה לא ייכלל אלא מנוחה שבועית . שבנסיבות העבודה
  .אחת לכל שבעה ימי חופשה

היה הקשר המשפטי שבין העובד ובין המעביד קיים כל שנת ) ב(
   -ד עבד באותה שנה והעוב, העבודה

 יהיה מספר ימי החופשה כאמור - ימים 200לפחות   )1(
  ;)א(בסעיף קטן 
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 יהיה מספר ימי החופשה חלק יחסי - ימים 200 -פחות מ  )2(
כיחס מספר ימי , )א(ממספר הימים שלפי סעיף קטן 

חלק של יום חופשה לא ; 200העבודה בפועל אל המספר 
  .יובא במנין

היה הקשר המשפטי שבין העובד ובין המעביד קיים בחלק ) ג(
   -משנת העבודה והעובד עבד בתוך אותו חלק שנה 

 יהיה מספר ימי החופשה כאמור - ימים 240לפחות   )1(
  ;)א(בסעיף קטן 

 יהיה מספר ימי החופשה חלק יחסי - ימים 240 -פחות מ  )2(
י כיחס מספר ימ, )א(ממספר הימים שלפי סעיף קטן 

חלק של יום חופשה לא ; 240העבודה בפועל אל המספר 
  ."יובא במנין

  
פרק זמן של שנים עשר חודשים שתחילתו " -פירושה לעניין חוק זה , "שנת עבודה"כאשר 

לצורך חישוב אורך החופשה לפי , אולם].  לחוק החופשה1סעיף " [אחד בינואר של כל שנה

תחילתה " שנת עבודה "-  1.4.05דמה ליום  לגבי התקופה שק- לחוק ) א(3הוראות סעיף 

, על כן]. 2005-ה"התשס, )8' תיקון מס(חוק חופשה שנתית [ של כל שנה אחד באפריל

 של  במרץ31 של אותה שנה ועד יום אחד באפרילהיא כל שנה מיום " שנת עבודה"בענייננו 

  .השנה שלאחר מכן

  

אשר ,  לחוק החופשה)א(26עיף מכוח ס, החובה על רישום ימי החופשה מוטלת על המעביד .12

. כי עליו לנהל פנקס חופשה שבו יירשמו ביחס לכל עובד הפרטים שייקבעו בתקנות, קובע

והם , 1957-ז"התשי, )פנקס חופשה( לתקנות חופשה שנתית 1פרטים אלו נקבעו בסעיף 

מועד ; תאריך התחלת העבודה; מספר הזהות; שם האב ושם המשפחה, כוללים את השם

; תאריך בו חדל העובד לעבוד; דמי החופשה ששולמו ותאריך התשלום;  שניתנההחופשה

כי נטל ההוכחה בדבר יתרת החופשה הוא , מכאן. פדיון החופשה ששולם ותאריך התשלום

אבו  3-68/ע שן"דב; )9.10.07, במאגר ממוחשב (מ" מרוז בע-בי 'רג 700/06ע "ע[על המעביד 

 -ליפוט  22-3/ע לא"דב; )17.4.90, במאגר ממוחשב(ד "לפסה) ג(7' ס,  מזרחי-קביטה 

 )].1972 (219, 215ע ג "פד, קסטנר

 

 הזכות לפדיון חופשה

לפני שניתנה לו החופשה  "- כי לעובד אשר חדל לעבוד,  לחוק החופשה קובע13סעיף  .13

ה לדמי ישלם המעביד פדיון חופשה בסכום השוו, המגיעה לו עד ליום שבו חדל לעבוד

דמי חופשה . "החופשה שהיו משתלמים לעובד אילו יצא לחופשה ביום שבו חדל לעבוד

הם סכום השווה ,  לחוק החופשה10לפי סעיף , בגין חופשה, אותם חייב מעביד לשלם לעובד

 - פירושו "שכרו הרגיל", המקבל משכורתו על בסיס חודשי, כאשר לגבי עובד, לשכרו הרגיל

 .המשיך לעבוד, אלא, קבל בעד אותו פרק זמן אילו לא יצא לחופשהשכר העבודה שהיה מ

https://www.prisha.co.il/



  
  בית דין אזורי לעבודה בחיפה

   'טל נדב נ 752-04 ב"ע
  מ"בן עזרי ובניו ציוד והספקה לבנין בע

  

  2009מאי  ב5

   

 30 מתוך 12

 

 3 הינה - של תביעה מכוח חוק החופשה -תקופת ההתיישנות ,  לחוק החופשה31על פי סעיף  .14

התיישנותה של הזכות לתבוע חופשה או דמי בין , לעניין זה, יש להבחין, אולם, שנים

 .ן חופשהלבין התיישנותה של הזכות לתבוע פדיו, חופשה

 

מעביד ותקופת ההתיישנות לגביה -הזכות לפדיון חופשה נוצרת רק ביום בו נותקו יחסי עובד .15

על , 21.9.03מועד סיום יחסי העבודה בין הצדדים היה ביום , בענייננו. נמנית החל ממועד זה

טרם התיישן רכיב זה של התביעה בגין פדיון , 29.2.04ביום , במועד הגשת כתב התביעה, כן

בי 'רגעניין : ראו[של מלוא ימי החופשה להם היה זכאי התובע עם סיום עבודתו בנתבעת 

, במאגר ממוחשב(ד " לפסה9' ס, מ" עמישב שרותים בע-ילדייב 'אצ 324/05ע "ע; לעיל

 )].1975 (231-232, 228ע ו "פד,  מדינת ישראל- יהודה  1-3/ע לה"דב; )27.3.06

 

מהם ימי החופשה להם היה זכאי התובע עם סיום עבודתו , עלינו לבחון, לאחר שקבענו זאת .16

ואולם רשאי העובד ; אין החופשה ניתנת לצבירה "- לחוק החופשה 7על פי סעיף  .בנתבעת

לקחת רק שבעה ימי חופשה לפחות ולצרף את היתרה לחופשה שתינתן , בהסכמת המעביד

שאין לעובד , ללככ, נקודת המוצא שקובע החוק הינה ."בשתי שנות העבודה הבאות

ערכה של החופשה ליחסי עבודה טובים ותקינים עולה על . אפשרות לצבירת ימי החופשה

אם לא . מדי שנה, שוויה הכספי ועל כן נתן המחוקק עדיפות לניצול החופשה על ידי העובד

אם לא , הוא מאבד אותה, ניצל העובד את זכותו זו במהלך שנת העבודה או בשנה שלאחריה

להבדיל מפדיון חופשה צבורה בסיום (בעוד מועד , ש בעין או קבלת דמי חופשהתבע מימו

,  נקבע חריג7ובסעיף , האיסור על צבירת חופשה איננו מוחלט, אולם). יחסי העבודה

 ניתנה הסכמה של - הראשון : המאפשר צבירת חופשה בהתקיים שלושת התנאים הבאים

תאפשרת רק באשר לימי חופשה העודפים  הצבירה מ-השני ; המעביד לצבירת ימי החופשה

 ניצול ימי החופשה שנצברו בשנת עבודה יכול שיעשה -השלישי ;  ימים לשנת עבודה7על 

חריג זה פורש כך שבסיום יחסי העבודה זכאי עובד לפדיון . בלבד, בשתי השנים העוקבות

בנוסף , השקדמו לסיום העבוד, החופשה העומדת לו בגין שלוש השנים המלאות האחרונות

ד " לפסה10' ס,  אנויה-כהן  547/06ע "ע: ראו[לזכאותו לימי החופשה בשנה השוטפת 

 ]. עניין אנויה  - להלן , )8.10.07, במאגר ממוחשב(

 

הוא כי ניתנה , אחד התנאים להתקיימותו של החריג לאיסור צבירת ימי חופשה, כאמור .17

על , לפיכך, החובה ליתן חופשה לעובד מוטלת על מעבידו, אבל. הסכמת המעביד לכך

המעביד הנטל להוכיח שנתן לעובד אפשרות לקחת חופשה והעובד הוא שסירב לקחתה 

 . התלויה בעובד, מסיבה בלתי סבירה
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" צבירה"אין לראות באי לקיחת החופשה על ידי העובד , אזי, א הוכיח המעביד כאמוראם ל .18

ואין לגרוע מימי , או ויתור על מכסת החופשה העומדת לזכותו, בניגוד לחוק החופשה

הדין -ידי בית-יפים לעניין זה דברים שנאמרו על. מכח חוק החופשה, החופשה של העובד

 ): 1971 (128-129, 121ע ב "פד, רד' ג-בראדון  3-1/ע לא"בעניין דב, משכבר הימים, הארצי

והוא חייב , החובה למתן חופשה מוטלת על המעביד...   . 9"
ואם אינו ממלא את ,  לחוק6לתיתה תוך המועד הקבוע בסעיף 

) ... לחוק) א(28סעיף (חובתו הוא עובר עבירה שהוא נענש עליה 
מטובתם של העובד והמעביד כאחד שהעובד יטול את חופשתו 

כן קבע -על. וישוב רענן לעבודתו, ויחליף כוח, מדי שנה בשנה
 לחוק את החובה ליתן את החופשה תוך פרק 6המחוקק בסעיף 

, וברצותו למנוע מהעובד לדחות את לקיחת החופשה, זמן מוגדר
אפילו , סבירה- לחוק צבירת חופשה בלתי7אסר המחוקק בסעיף 

אם צבר בניגוד לחוק מקפח העובד את זכותו . בהסכמת המעביד
 וזוהי הסנקציה -ון שהיה עליו לקחת במועד הנכ לחופשה

ידי החוק כדי להביאו לכך שיקח את החופשה -המוטלת עליו על
, מה שלא ניתן לו' לקחת'אולם כאמור אין הוא יכול . במועדה

, לשון אחרת. 'לקחת'ואין הוא יכול לצבור מה שאינו יכול 
מרצון מפורש לדחות , סבורים אנו שצבירה חייבת להיות מדעת

. פי החוק- מעבר לזמן המותר על, ת לואת לקיחת החופשה שניתנ
ידיעה של -אין רצוננו לומר שיש להביא בחשבון ידיעה או אי

אלא שאין לייחס לעובד רצון , פי החוק-הניתנת על, הזכות
כיוון . עמידה על זכותו לצאת לחופשה-ידי שתיקה ואי-לצבירה על

, שהחובה ליתן את החופשה וקביעת מועדה הם על המעביד
.  העובד לחכות עד שהמעביד יתן לו את החופשהמזכותו של

ידי הליך -בודאי שיכול גם יכול העובד לכפות על המעביד על
אך אין , פי החוק-משפטי ליתן לו את החופשה המגיעה לו על

ומכל מקום בוודאי , כפיה מתיישבת עם יחסי עבודה תקינים
. ובוודאי שאין להעניש את העובד על שלא נקט באמצעי כפיה

או אינו לוקח , אם ניתנה החופשה והעובד מסרב לקחתה, ידךמא
הוא מקפח את זכותו , ואינה סבירה, אותה מסיבה התלויה בו

כפוף לכך שבהסכמת המעביד הוא זכאי לצבור חופשה , לחופשה
וסרובו של , לא הוכח מתן החופשה.  לחוק7באופן הקבוע בסעיף 

- והיא בלתילקיחתה מסיבה התלויה בו-או אי, העובד לקחתה
, לקיחת החופשה צבירה בלתי חוקית- אין לראות באי, סבירה

 .וכוויתור על חופשה או על חלק הימנה

נשאלת השאלה מה דינה של חופשה שלא ניתנה ולא   . 10
ואף לא נצברה באופן הניתן , נלקחה תוך המועד הקבוע בחוק

בוודאי שזכאי העובד לתבוע סכום .  לחוק7פי סעיף -לעשות על
אילו ניתנה החופשה , ווה לדמי החופשה שהיו משתלמים לוהש

  . ...בסוף שנת העבודה שבעדה הגיעה החופשה

ברור כי על העובד לא להשהות את תביעת זכותו לחופשה או ... 
הקובע תקופת , 31פי סעיף - לדמי חופשה למעלה מהמותר על

  ."התיישנות קצרה מהרגיל

  ].ההדגשות הוספו[
  

  )].16.6.05, במאגר ממוחשב(מ " חנה גורן הפקות בע- אסייג  197/03ע "ראו גם ע[
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באשר לנאמר בעניין , כי אין לקבל את הפרשנות שמבקש התובע לעשות, בהקשר זה, נציין .19

כאשר , כאילו פורש חוק החופשה כמאפשר צבירת ימי חופשה ללא כל הגבלה, ל"בראדון הנ

כאשר המעביד הוא , לא כל שכן, עילכאמור ל, המעביד לא עמד בנטל ההוכחה המוטל עליו

 -כי הנתבעת לא אפשרה לתובע , אף לא הוכח, בענייננו. אשר לא אפשר את לקיחת החופשה

, וסירובה למתן חופשה לתובע,  לקחת חופשות במהלך שנות עבודתו בה-באופן מוחלט 

מונה  בש-גם לשיטת התובע . אין בו כדי להוכיח סירוב עקבי למתן חופשות, בתקופת חג

כי , אין ספק, יחד עם זאת. מתוך תשע שנות עבודתו בנתבעת הוא יצא לחופשה שנתית

מדי , הנתבעת לא עמדה בנטל להוכיח שביקשה לתת לתובע את מלוא החופשה המגיעה לו

 .מסיבה לא סבירה, וכי הוא סירב לקחתה, שנה

 

, ד חופשה וזה סירבכי ביקש לתת לעוב, גם אם מדובר במקרה בו לא הוכיח המעביד, ממילא .20

או במקרה בו אי לקיחת החופשה על ידי העובד נבע מסירובו של , מסיבה לא סבירה

 אפשרות צבירת החופשה איננה מוחלטת והיא כפופה למגבלות הקבועות בחוק -המעביד 

פי -לכל תביעה על,  שנים3 של, הקובע תקופת התיישנות קצרה, 31לרבות סעיף , החופשה

לא נצברה לטובת העובד , למעשה, במקרים אלה, בעניין בראדון, פסיקהעל פי ה. חוק זה

, מאחר שהעובד אינו יכול לצבור חופשה, " לחוק7777 פי סעיף -באופן הניתן לעשות על"חופשה 

שהיו , הוא יהיה זכאי לתבוע סכום השווה לדמי החופשה, אולם, כאשר זו כלל לא ניתנה לו

, הקצרה, בכפוף למגבלת ההתיישנות המיוחדת, מגיעים לו אם היה מממש את החופשה

מימוש החופשה אפשרי בתיאום עם המעביד וצבירה או בדרישה . הקבועה בחוק החופשה

כי במקרים , לא ניתן להסיק, אף על פי עניין בראדון, במגבלת התיישנות ועל כן, לאכיפה

 . כאמור קיימת אפשרות צבירה בלתי מוגבלת של ימי חופשה

 

, י מעבידו" עובד הרוצה לצאת לחופשה והדבר נמנע ממנו ע- בעניין בראדון - ב לפי דעת הרו .21

 :יכול לבחור באחת משלוש חלופות

בהתאם , ולצבור את היתרה, בלבד,  ימי חופשה7-להסכים עם המעביד לצאת ל  ) 1

  ;  לחוק החופשה)א(7להוראות סעיף 

  ;בפועל, לממש את הזכות לצאת לחופשה" בזמן אמת"לתבוע את המעביד   )2

  . הכל בכפוך לתקופת ההתיישנות-" דמי חופשה"לתבוע   ) 3

 הפירוש הנכון של סעיף -ולפיה , ד בראדון"שהובעה בפס, נכונה יותר דעת המיעוט, לטעמנו

בשנת , לפחות,  ימים7 כי עובד שלא יצא לחופשה שנתית של,  לחוק החופשה הוא)א(7

ורואים כאילו קיים הסכם ,  ימי חופשה בגין אותה שנה7- מאבד זכותו ל, עבודה פלונית

. לצרף את היתרה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות, מכללא בינו לבין מעבידו

 לחוק החופשה יגרום להגדלת הכנסתו של העובד על )א(7כל פירוש אחר לסעיף , לדעתנו

  .דבר העומד בניגוד למטרתו של  חוק זה ולרוחו, וחתו וחופשתוחשבון מנ

https://www.prisha.co.il/



  
  בית דין אזורי לעבודה בחיפה

   'טל נדב נ 752-04 ב"ע
  מ"בן עזרי ובניו ציוד והספקה לבנין בע

  

  2009מאי  ב5

   

 30 מתוך 15

לא , לפיה לא נתן הסכמתו לצבירת יתרת החופשה, טענת מעביד, כי במקרים דלעיל, נעיר

  . לחוק החופשה)א(7לצבירה על פי סעיף , לכל הפחות, ויראו במעביד כמי שהסכים, תישמע

  

צאת לחופשה ולאכוף על מעבידתו להוציאו  משלא ניסה התובע לממש את זכותו ל- בענייננו  .22

כל שנותר לו הוא לתבוע , במהלך יחסי העבודה, בעין, "דמי חופשה"לחופשה ולשלם לו 

אשר מתעלמת מהאמור , בעניין המכסה לפדיון קיימת הפסקה בעניין אנויה". פדיון חופשה"

פשה בתקופת ניצל ימי חועל אף שהעובד לא כי , הדין הארצי קבע-בית. ד בראדון"בפס

לא מצאנו בסיס לקביעתו של בית  הדין קמא כי המשיב זכאי לפדיון חופשה בגין " - העבודה

 :שם, והוסיף; ]10' ס, ד אנויה"פס[" ימי חופשה שצבר בחמש השנים האחרונות להעסקתו

 לחוק חופשה שנתית 7בקשר לאמור נפנה להוראת סעיף "
לפי העולה .  חופשהלעניין  האפשרות לצבירת ימי, 1951-א"התשי

ניתן לצבור חופשה  לכל היותר בגין שלוש , 7מהוראתו של סעיף 
בעת שנסתיימו ,  לחוק7ובהתאם להוראת סעיף , לפיכך. שנים

נצברו לזכות המשיב לכל  היותר , יחסי עובד מעביד בין הצדדים
ימי חופשה שהיה זכאי לקבל בשלוש השנים המלאות האחרונות 

ים שנצברו לזכותו בשנת העבודה להעסקתו בצירוף הימ
 ".השוטפת

  

 מן הכלל אל הפרט

וכי התובע , כי ניתנה לתובע אפשרות לנצל במלואה את זכותו לימי חופשה, טענת הנתבעת .23

 .לא הוכחה בפנינו, על פי בקשתו ובהתאם לעומס העבודה בנתבעת, קיבל ימי חופש רבים

אין לקבל את . ה פנקס חופשותהנתבעת לא מילאה אחר הוראות חוק החופשה ולא ניהל

,  מדובר בלוחות שנה בהם- אשר צורפו לתצהיר גילוי המסמכים מטעמה " פנקסי החופשה"

" פנקסי חופשה. "הימים בהם רשום שמו של התובע הם מועדי יציאתו לחופשה, כביכול

לא עונים , אשר לא צורפו לאף אחד מתצהירי הנתבעת ולא ניתן כל הסבר לרשום בהם, אלה

והם אינם מלמדים על מתן , ל דרישות החוק בקשר לניהול פנקס חופשה על ידי מעבידע

אודות מועדים , שהנחזה מהם עומד בסתירה לאישור משרד הפנים, מה גם, חופשות לתובע

 . וכאילו התובע עבד בחלק ממועדים אלה, ]'דנספח , 1/ת[ל "בהם שהה התובע בחו

 

נסתמך על נתוניו אודות מספר ימי , ים לזכות התובעבקביעת ימי החופשה העומד, נוכח זאת .24

ובתלושי , ל"על יציאתו לחו,  הנתמכים באישור משרד הפנים-החופשה שניצל ומועדיהם 

מאחר שהנתונים המופיעים , שתלושי המשכורת בעייתיים, יש לנציין, אם כי. המשכורת

 "יתרת חופשה"וכן " צבירת חופשה" "ניצול מצטבר" "ניצול חופשה"בנוגע לרישום , בהם

עומדת על , 12/00חודש  המשכורת של  יתרת החופשה בתלוש-למשל , כך. אינם עקביים

 . """"0.000.000.000.00"""" הינו 12/00-חרף העובדה שניצול החופשה ב, 11/00 בחודש """"28.528.528.528.5"""" לעומת """"0.500.500.500.50""""
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היות והדבר לא תוקן , "טעות פשוטה ברישום"כי מדובר ב, אין לקבל את טענת הנתבעת .25

ולא , כי מחק את ימי החופשה, בשיחתו המוקלטת עם התובע, בן עזרי עצמו הודה. בהמשך

שאף קבל על כך שרק התובע בחר להתלונן בעוד שאר העובדים הסכימו , אלא, זו בלבד

ניתן להסתמך על הרישומים אודות , למרות זאת, ברם. ]13' עמ, ב"ינספח , 1/ת[למחיקה 

, להבדיל משאר הנתונים במסגרות התלושים, המופיעים בתלושי המשכורת, "ניצול חופשה"

, שהרי, וללמוד מהם על החודשים בהם מימש התובע ימי חופשה שצבר ובכמה ימים מדובר

ונייתו באה רק לעניין התובע עצמו אישר שרישום החופשה בתלושי השכר הינו נכון וטר

 ]. 18' ס, 1/ת[מחיקת יתרת החופשה הצבורה 

 

להבדיל מן הנתונים אשר , באשר למספר ימי החופשה העומדים לזכותו, את חישובי התובע .26

לא ניתן לקבל מאחר והם לוקים בטעויות , הציג אודות מספר ימי החופשה שניצל ומועדיהם

 : כמתואר להלן, לעומת הוראות חוק החופשה, משמעותיות

החל , כלומר, בנתבעתהחל ממועד תחילת עבודתו של התובע " שנת עבודה"ספירת   .א

, "שנת עבודה"בעוד ש,  של השנה העוקבת במאי31- ועד ל, בכל שנה, מהאחד ביוני

 חודשים 12 ונמשכת באחד באפרילהיתה שנה שמתחילה , בתקופה הרלבנטית לענייננו

 -וכתוצאה כך ; ]1.1.06לפני תיקונו בתחולה מיום , לחוק החופשה 1ההגדרה בסעיף [

שקדמו למועד , ומדים לזכות התובע לפיי ארבע שנים מלאותחישוב ימי החופשה הע

בעוד , 2003ספטמבר ועד חודש  1999אוקטובר מחודש , כלומר, סיום יחסי העבודה

 1.4.03-מ, היינו, השוטפת" שנת העבודה"יש לחשב את ניצול ימי החופשה ל, שכאמור

 בשלוש השנים בתוספת לימי החופשה, 21.9.03ביום , עד למועד סיום יחסי העבודה

 . 1.4.00-31.3.03, היינו, המלאות שקדמו לסיום יחסי העבודה

בשנים בהן ,  לחוק החופשה באשר לחישוב יחסי של ימי חופשה)ג(3התעלמות מסעיף   .ב

 ".שנת העבודה" מבחלקיחסי העבודה היו קיימים רק 

 באשר לאפשרות צבירת ימי חופשה רק לשנתיים - 7התעלמות מהמגבלה שבסעיף   .ג

 . והכל במגבלת התיישנות התביעות; וקבות לשנה בה נצברוהע

, סייפא, )א(3לפי סעיף , הכלולים במכסת החופשה, התעלמות מימי המנוחה השבועית  .ד

 .ובהם לא עבד התובע באופן שוטף, לחוק החופשה

 

 :אשר בחלקן זהות לטעויות התובע, אף הנתבעת ביצעה טעויות מהותיות בחישוביה, מאידך .27

 . החל ממועד תחילת עבודתו של התובע בנתבעת"ת עבודהשנ"ספירת   .א

שלא על פי סעיף , ביצוע חישוב לא נכון של ימי החופש המגיעים לעובד בכל שנת עבודה  .ב

 .לחוק החופשה) א(3

 . לחוק החופשה)ג(3התעלמות מסעיף   .ג
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 . באשר לאפשרות צבירת ימי חופשה7התעלמות מהמגבלה שבסעיף   .ד

 העומדים לזכות התובע לגבי שלוש השנים שקדמו לסיום ביצוע חישוב של ימי החופשה  .ה

 .בלבד, 2003ספטמבר ועד חודש  2000אוקטובר כלומר מחודש , יחסי העבודה

 

ואת , על ידי התובע, את שהוכח לפנינו באשר לעצם ניצול ימי חופשה, אפוא, עלינו לבחון .28

; ניין אנויהכעולה מהפסיקה בע, הימים האלה להפחית ממכסת הימים להם היה זכאי

התובע .  התובע כן יצא לחופשה שדי פעם-ד אנויה "להבדיל מהמקרה שנדון בפס, ונזכיר

בדבר , בהסתמך על ימי החופש המצויינים בתלושי השכר ועל אישור משרד הפנים, הוכיח

 :21.9.03 עד 1.4.00- באשר לתקופה מ,  ניצול חופשה בימים הבאים-ל "יציאותיו לחו

 ;29.6.00-25.6.09, 2000יוני  ימי חופשה בחודש 5  .א

 ;2000ספטמבר  בחודש אחדיום חופשה   .ב

ראו הסברו  [23.10.00-12.10.00בין התאריכים  ,2000אוקטובר  ימי חופשה בחודש 10  .ג

 ;]'ד53' ס, 1/ת: של התובע לרישום מתוקן

 ;2001מאי  בחודש אחדיום חופשה   .ד

 ;3.9.01-31.8.01בין התאריכים , 2001ספטמבר -אוגוסט ימי חופשה בחודשים 3  .ה

 ;2001נובמבר  בחודש אחד יום חופשה 3  .ו

כטענת , 1/02אין תעוד לניצול יום חופשה בחודש  (2002פברואר  ימי חופשה בחודש   .ז

 ;)אותה שנה, פברואר התובע לא התייחס לחודש -ומאידך , ]'ד53' ס, 1/ת[התובע 

 ;2002מרץ  בחודש אחדיום חופשה   .ח

 ;2002מאי  ימי חופשה בחודש 5  .ט

 ;2002יוני  ימי חופשה בחודש 3  .י

 ;2002אוגוסט  ימי חופשה בחודש 4  .יא

 ;2002אוקטובר  בחודש אחדיום חופשה   .יב

 ;2002דצמבר  בחודש אחדיום חופשה   .יג

 ;2003ינואר ימי חופשה בחודש  6.5  .יד

 ;2003אפריל  ימי חופשה בחודש 3  .טו

 .;2003מאי ימי חופשה בחודש  1.5  .טז

 ;2003יוני  בחודש אחדיום חופשה   .יז

 .2003יולי  ימי חופשה בחודש 4  .יח

 

שלא חלה , בתקופה הרלבנטית, י התובע" ימי חופשה ע55כ הוכח בפנינו ניצול של "סה

  .עליה התיישנות
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, 21.9.03ועד לסיום עבודתו ביום  1.4.00בתקופה שמיום , על פי הכללים אותם ציינו לעיל .29

 :ה על פי הפירוט הבאהיה התובע היה זכאי לקבלת ימי חופש

היה זכאי ) שנת העבודה השביעית של התובע( 31.3.01 עד 1.4.00בשנת העבודה מיום   .א

 ; ]לחוק החופשה) 4)(א(3' ס[ ימי חופשה 21-ל

היה זכאי ) שנת העבודה השמינית של התובע (31.3.02 עד 1.4.01בשנת העבודה מיום   .ב

 ; ] לחוק החופשה)5)(א(3' ס[ ימי חופשה 22-ל

היה זכאי ) שנת העבודה התשיעית של התובע( 31.3.03 עד 1.4.02 העבודה מיום בשנת  .ג

 ; ] לחוק החופשה)5)(א(3' ס[ ימי חופשה 23-ל

 21.9.03ביום ,  והסתיימה עם ניתוק יחסי העבודה1.4.03בשנת העבודה שהחלה ביום   .ד

 היה הקשר המשפטי בין הצדדים קיים רק בחלק, )שנת העבודה העשירית של התובע(

 ימי 24היה זכאי לחלק יחסי מתוך , על כן,  ימים174משנת העבודה והתובע עבד 

 .  ימים17 ,קרי -]  בו)2)(ג(3 יחד עם  לחוק החופשה)5)(א(3' ס[חופשה לשנה שלמה 

  

 :המסקנה מהמקובץ

,  ימי החופשה55 ימי חופשה ובהפחתת 83- בגין התקופה הרלבנטית היה התובע זכאי ל

פ חוק החופשה הינה מכסה "הואיל והמכסה ע;  ימים28נותרו לזכותו , שנוצלו על ידו

יש להפחית את מכסת הימים ]  סיפא, )א(3' ס[ ימים 7הכוללת מנוחה שבועית את לכל 

  .  ימים24ולהעמידם על "  חופשהפדיון"בגינם היה זכאי התובע לקבל 

  

הוא עומד על , על כן, באשר לחישוב ערך יום עבודתו, הנתבעת לא סתרה את חישוב התובע .30

עבור כל יום ₪  384שהתובע היה זכאי לתשלום של , מכאן]. 11' ס, 1/ת[ ₪ 384סך של 

הניתנם ,  ימי חופשה צבורה24 עבור , 9,216₪ -כ "ובסה, וניתן לפדיון, חופשה שלא ניצל

אשר על . "ימי חופש" כ 5,072₪ נזקף לזכות התובע סכום של 9/03במשכורת חודש . לפדיון

 . 4,144₪הינה בסך , נכון למועד סיום יחסי העבודה, יתרת פדיון החופשה של התובע -כן 

 

, פדיון חופשה ותמורת חופשה, דמי חופשה": כי,  לחוק החופשה קובע17כי סעיף , נציין .31

- הדין הארצי -בהתאם להלכה שנקבעה בבית, אך, "דינם לכל דבר ועניין כדין שכר עבודה

דומוס  300215/98ע "ע" [שכר מולן"איננו בבחינת , "דמי חופשה"להבדיל מ, "פדיון חופשה"

ע "דב; )31.5.00, חשבבמאגר ממו(ד "יז לפסה13- ו11' ס,  בן הילל-מ "תעשיות רהיטים בע

   )].1975 (245-247, 241ע ו "פד,  פרוינדליך- מ "פולקה בע 3-12/לה
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  עבודה בשעות נוספות . ב

 המסגרת הנורמטיבית

הן שעות " שעות נוספות", 1951-א"התשי,  לחוק שעות עבודה ומנוחה2- ו1על פי סעיפים  .32

מוגדרות כזמן שבו עומד " שעות עבודה"כאשר ,  שעות עבודה ליום8העבודה העודפות על 

הניתנות לעובד להחלפת כוח , לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות, העובד לרשות העבודה

אגד  3-22ע מה "דב: ראו[השעות שבהן לא היה העובד חופשי לעשות כרצונו , היינו, ואויר

, ון המועצה המקומית מצפה רימ-רון  2-4/ע לג"דב; )1985 (26-27, 21ע יז "פד, קרץ-מ "בע

 )].1973 (389-390, 386ע ד "פד

 

 25%ולפיו תשולם תוספת של ,  לחוק זה קובע גמול בגין עבודה בשעות נוספות16סעיף  .33

ותוספת של ,  השעות הנוספות הראשונות שבאותו יום עבודה2בגין , לפחות, מהשכר הרגיל

 זה כולל את לעניין" שכר רגיל. "בגין כל שעה נוספת שאחריהן, לפחות,  מהשכר הרגיל50%

 )א(5בהקשר זה יש לציין את סעיף ].  לחוק18סעיף [כל התוספות שהמעביד משלם לעובדו 

ונקבע לו , לפיו עובד שחוק שעות עבודה ומנוחה חל עליו, 1958-ח"התשי, לחוק הגנת השכר

, בלבד, רואים את השכר שנקבע כשכר רגיל, שכר עבודה הכולל תשלום בעד שעות נוספות

 .ע אחרת בהסכם קיבוצי שאושר לעניין זה על ידי שר העבודהאלא אם נקב

 

  תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה על התובע

מכוח חוק שעות , בטרם נפנה לדון בשאלת זכאות התובע לגמול בגין עבודה בשעות נוספות .34

,  לחוק)5)(א(30לאור הוראת סעיף , יש לבחון את תחולת חוק זה על התובע, עבודה ומנוחה

עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של "וא אינו חל על לפיה ה

 ."אמון אישי

 

. יש לפרש בצמצום, המוציא עובדים מגדר תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה, 30את סעיף  .35

ועל מנת שייכנס , חב כל עובד בחובת נאמנות כלפי מעבידו, מעצם מהותם של יחסי העבודה

כי תפקידו של עובד הינו , באשר לקביעה. מידה מיוחדת של אמון אישיבגדר החריג נדרשת 

 אף -טיב התפקיד ומהותו : כגון, נקבעו בפסיקה מספר מאפיינים, "תפקיד הנהלה"בגדר 

 -מיקום בהירארכיה הארגונית ; אם אין התאמה בינם לבין הכינוי או התואר של התפקיד

רק , אלא,  מתחולת החוק על פי סעיף זהלא כל עובד בתפקיד הנהלה ייחשב כמי שמוחרג

 -יכולת להתוות את המדיניות תוך הפעלת שיקול דעת עצמאית ; דרגי ההנהלה הבכירים

שכר עבודה גבוה ותנאי עבודה ; ואין די בכךשבידי העובד אחריות רבה וסמכויות נרחבות

ה לרשות עמיד;  עשויים להוות אינדיקציה לכך שהעובד משמש בתפקיד הנהלה-מיוחדים 

 . או עבודה שאיננה במסגרת קבועה של שעות עבודה, המעסיק בשעות לא שגרתיות
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במאגר (ד " לפסה14-21' ס, מ" בסט ביי רשתות שיווק בע-מדינת ישראל  16/08פ "ע: ראו[

ע לה "פד,  טל- מ "טפקו ייצור מערכות בקרת אנרגיה בע 300271/98ע "ע; )4.1.09, ממוחשב

ע "פד,  מור-ניוז אינטרקונטיננטל אינק . סי. בי. אי 188-3/ע נג"דב; )2000 (712-715, 703

ע "פד, מ"בע) אילת( הורמון שירותי אחזקה - רבוח  2-7/ע מט"דב; )1995 (292, 290, 284כח 

 )].1989 (120-122, 117כא 

 

,  לחוק שעות עבודה ומנוחה)5)(א(30כי התובע נכנס בגדר החריג בסעיף , בענייננו אין לומר .36

  : מן הטעמים המנויים להלן

מעבר לזו הנדרשת מכל עובד כלפי , תפקידו של התובע לא דרש מידה מיוחדת של אמון  .א

, גם העובדה. ואף שהנתבעת נתנה בו אמון רב אין בכך בכדי לשנות מקביעה זו, מעסיקו

כי בידיו הופקדו מפתחות חנות הנתבעת והוא היה העובד היחיד שלא מבני משפחת בן 

 .אינן מביאה למסקנה אחרת, החנותשהיה רשאי לקבל כסף לקופת , עזרי

לכל היותר היה תפקידו . כי תפקידו של התובע היה תפקיד הנהלה בכיר, אין לומר  .ב

התובע היה אחראי על הפעילות השוטפת , אמנם. מקביל לתפקיד אחראי משמרת

כי לא , הוכח, אולם, הזמנת סחורה והפעלת הקופה, מתן שירות ללקוחות, בנתבעת

או לבצע עסקאות גדולות מול , ת להתווית מדיניות של הנתבעתהייתה לו כל סמכו

' ש, 44' עמ(חקירתם של דדו [ועניינים אלה היו נתונים באופן בלעדי לבן עזרי , ספקים

אף את ביצוע סגירת הקופה לא היה )]. 19-23' ש, 46' עמ(בן עזרי ' ושל גב, )25-27

או , קבל עובדים לעבודה בנתבעתהתובע לא היה מוסמך ל, כמו כן. התובע מוסמך לבצע

בן ' והתנהלות העובדים הייתה מול בן עזרי והגב', או לאשר להם חופשות וכד, לפטרם

מי , בן עזרי נשאה בתואר מנהלת הנתבעת' אף כי באופן פורמאלי גב, למעשה. עזרי

היא  כי, בן עזרי הצהירה' הגם שגב, למשל, כך. שניהל את הנתבעת בפועל היה בן עזרי

מתמלול השיחה , ]24' ס, 8/נ [19.9.03ו שסירבה לתת לתובע מכתב פיטורים ביום ז

' עמ, ב"ינספח , 1/ת[כי היה זה בן עזרי אשר בא בדברים עם התובע , המוקלטת עולה

 .הדין-עניין זה לא נסתר בחקירות בבית]. 16

, תיש לקבל בזהירו, לפיהם הציג עצמו התובע כמנהל הנתבעת, את דברי דדו וכהן  .ג

, כי תצהירו ניתן, הודה, אשר עדיין עסק בהספקת סחורה לנתבעת, כאשר כהן, בפרט

 ].44-46' עמ[לשם שמירה על יחסים מסחריים תקינים עם הנתבעת , בין היתר

הוא עבד בשעות .  לא היה המנהל בהא הידיעה, אבל, התובע ניהל את החנות ביומיום  .ד

. י משפחת בן עזרי יחליפו ליד הקופהקבועות והפסקותיו היו תלויות בכך שמי מבנ

לסידורים אישיים ולהפסקות מחוץ , כטענתה, הנתבעת לא הוכיחה שהיה יוצא כרצונו

שנכחה בחנות , בן עזרי' כגון עדות גב, ובגרסתה התגלו סתירות רבות, לחנות הנתבעת

, ומאידך הטענה, ]12' ס, 8/נ[מדי יום למשך יום העבודה כולו מלבד הפסקת הצהרים 

 ].ב לכתב ההגנה המתוקן10' ס[כי נכחה בחנות רק מספר שעות בכל יום 
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 לא - ₪ 8,941 אשר בסמוך לסיום יחסי העבודה עמדה על סך -משכורתו של התובע   .ה

בעל וותק של , כפי שניתן היה לצפות ממשכורת של מנהל בכיר, הייתה גבוהה במיוחד

 .  שנות עבודה9-למעלה מ

 

בן . את נסיונה של הנתבעת להמעיט בחלקו של בן עזרי בניהולה, יבהקשר זה יש לציין לגנא .37

בתום , עד כדי בקשה לתקן החלטה שלנו" מנהל הנתבעת"עזרי התנער מכל זיקה להיותו 

לאחר , נעתרנו למבוקש בעוד שברור לחלוטין]. 56' עמ[בה נרשם ככזה , אחד הדיונים

כך גם התייחס אל עצמו בן . בנתבעתמנהל הכי בן עזרי היה , ששמענו את כל מסכת הראיות

בו אמר , 24' או בעמ; 22' בעמ, א"ינספח , 1/ת[בשיחה המוקלטת בינו לבין התובע , עזרי

גם אני פתחתי את "... : שם הודה מפורשות, 40' ובעמ; ..."אני הבעל בית שלך "לתובע 

 מופיעה גם בתדפיס רשם החברות]. ועוד; "?היא פתחה את החנות, החנות של שם אשתי

, ]הנספח הראשון לסיכומי הנתבעת: ראו ["אצל יוסי בן עזרי"הכתובת הרשוה של הנתבעת 

 .בן עזרי רשומה כמנהלת ושניהם רשומים כבעלי המניות' על אף שגב

 

יש להבין במשמעות של , כי הוא ניהל את החנות, את הודאתו של התובע בשיחה המוקלטת .38

תפקיד , טף ולא במובן של המחליט והקובע הסופיאחריות להשגיח על התיפקוד באופן שו

 ].23' עמ, 17' עמ, א"ינספח , 1/ת[שתמיד היה שמור לבן עזרי 

 

, "שכר גלובאלי"כי השכר שהוסכם עם התובע היה ,  הנתבעת העלתה טענה-זאת ועוד  .39

כי טיעון זה משמיט את הקרקע מטענתה , מובן". שעות נוספות"הכולל תמורה בגין 

רק לגבי , שהרי, התובע היה עובד אשר חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל עליוש, הראשונה

ששכרו יכלול תמורה עבור , בתנאים המנויים בחוק, עובד שהחוק חל עליו ניתן להסכים

 ". שעות נוספות"

 

בנוסף לשכר ,  שעות נוספות10מופיע תשלום של  12/944כי בתלוש המשכורת לחודש , נציין .40

אם כי בתלוש זה הוא משלים את ,  מופיע תשלום שעות נוספות5/98 גם בתלוש. היסוד

ואין פירוט של , תשלום שכר היסוד לסכום הרגיל ששולם לתובע באותה עת כשכר יסוד

כי אף הנתבעת ראתה את התובע כמי שחוק שעות , הדבר מעיד. מספר השעות הנוספות

באשר למסמך עליו . טענה הפוכהויש בכך כדי למנוע ממנה העלאת , עבודה ומנוחה חל עליו

לפיו משכורתו הינה גלובלית וכוללת תשלום עבור שעות , 20.9.01נדרש התובע לחתום ביום 

 לאור הקבוע - הרי שאין בו ולא כלום ] 1/ת- לו"טנספח , 1/ת[נוספות והוצאות נסיעה 

 .שצויין לעיל, לחוק הגנת השכר 5בסעיף 
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 נטל ההוכחה לעניין שעות נוספות

המעסיק עובד לצורך , מוטלת חובה על מעביד,  לחוק שעות עבודה ומנוחה)א(25' מכוח ס .41

לחוק ) ב(26' ס. לנהל רישום שעות נוספות וגמול בגינן, משלח יד או שירות ציבורי, עסק

, בה לא הציג מעביד רישום כזה, כי בתביעה לתשלום גמול שעות נוספות, הגנת השכר קובע

ובד לא עמד לרשות העבודה במשך שעות העבודה השנויות הנטל עליו להוכיח שהע

 . שעות נוספות שבועיות15שאינו עולה על , באשר למספר שעות נוספות, במחלוקת

 

עובד אשר תובע גמול בגין עבודה בשעות , על אף שחובת הרישום מוטלת על המעביד .42

עות הנוספות אלא אף את מספר הש, נדרש להוכיח לא רק כי עבד שעות נוספות, נוספות

 ע"ע; )11.7.02, במאגר ממוחשב (מ"ה ריהוט מודרני בע' דובל-סגל  1215/00ע "ע[שעבד 

; )6.11.00, במאגר ממוחשב(ד " לפסה3' ס, מ" רמי חרושת מרצפות בע-שוסטר  300001/98

כאשר מוכיח העובד , אולם)]. 1972 (43, 39ע ד "פד,  בראדון-פרומוביץ  3-32/ע לב"וכן דב

 -מחמוד  2-1/ע לז"דב[ההנחה היא שעבד באותן שעות , של מסגרת שעות קבועהקיומה 

, החריג לכלל בדבר הזכאות לגמול שעות נוספות)]. 1977 (351, 343ע ח "פד, דקל מרקט

) 1988(ביטחון .  ימית א209/06ע ע[הוגמש עוד , "מתכונת עבודה קבועה"כאשר הוכחה 

כי אי ניהול פנקס שכר מעביר , נקבעו)] 12.8.08, במאגר ממוחשב (' אלי אפרים ואח-מ "בע

 ]:שם, 61' ס[הנשיא אדלר ' כך סיכם כב]. ד" לפסה34-39' ס, שם[את נטל הראיה למעביד 

שלושה שלבים לדיון בתביעת עובד , במקרים מסוג המקרה הנדון"
לזכאות לתשלום בעד עבודה שעות נוספות המבוססת על הטענה 

 על העובד -בשלב הראשון : כי עבד במתכונת עבודה קבועה
ובכך מועבר אל המעסיק נטל , להוכיח מתכונת קבועה של עבודתו

מספר שעות  על המעסיק להוכיח את -בשלב השני ; ההוכחה
בהעדר הוכחה . העבודה של העובד ואת היעדרויותיו של העובד

  ככל -בשלב השלישי ; המעסיק אינו מרים נטל זה, מדויקת
על יסוד , שהמעסיק לא הרים את נטל הראייה המוטל עליו

מתכונת העבודה הקבועה שהוכחה על ידי העובד והנתונים 
עור הסכום המגיע בית הדין קובע את שי, המוכחים בנוגע לשכרו

  ."כאשר ניתן לעשות זאת על דרך של אומדנא, לו
  

  מן הכלל אל הפרט

, כי היו ימים בהם עבד בשעות נוספות, והוכיח,  עמד התובע בנטל המוטל עליו-בענייננו  .43

הנתבעת הכחישה את . בהן עבד בכל יום כזה" השעות הנוספות"ואת מספר , באופן קבוע

לא סתרה אותו בחישובים , אך, מים בהם עבד שעות נוספותהחישוב שערך התובע באשר לי

 לתשובת התובע 2על פי האמור בסעיף . יש לקבל את בסיס חישובי התובע, לכן, מצידה

- בהתחשב בטענת התיישנות קודם ל-בו תוקן החישוב שבסיכומי התובע , לסיכומי הנתבעת

 . שעות נוספות4ע אשר בכל אחד מהם עבד התוב,  ימים1,167- מדובר ב- 1.3.97
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יש לסייג את חישובי התובע בדבר מספר הימים בהם עבד שעות נוספות ולהפחית , אולם .44

ועל כן אין וודאות , שמועדם המדויק אינו ידוע, מהם ימים בהם שהה בחופשה ומחלה

 :כמפורט להלן, בדבר שעות העבודה, באיזה יום בשבוע היו ולא הורם נטל ההוכחה

 :המדויק אינו ידועימי חופשה שמועדם   .א

 ;)1.3.97שלושתם לאחר  (1997 ימים בשנת 3 )1(

 ;1998 ימים בשנת 5 )2(

 ;1999 ימים בשנת 5.5 )3(

 ;2000 ימים בשנת 2 )4(

 ;2001 ימים בשנת 3 )5(

 ;2002 ימים בשנת 11 )6(

 .2003 ימים בשנת 16 )7(

 :ימי מחלה שמועדם המדויק אינו ידוע  .ב

 ;)אוגוסט בחודש 2- בחודש ינואר ו2 (2000 ימים בשנת 4 )1(

 ;)מאיבחודש  (2002 ימים בשנת 10 )2(

 ).פברואר בחודש 2- בחודש ינואר ו2 (2003 ימים בשנת 4 )3(

 

שהרי בחצי יום עבודה מובן שלא (לימים מלאים " עיגול"ולאחר ,  ימים63.5- כ מדובר ב"סה

שמועדם המדויק ,  ימי מחלה18-ימי חופשה ו 46- עניין לנו ב-) הייתה עבודה בשעות נוספות

מוליכה אותנו ,  ימים1,167מן הסך של ,  ימים64הפחתת .  ימים64כ "סה, אינו ידוע

,  ימים1,103במשך )  שעות בכל יום4(כי הוכחה עבודת התובע בשעות נוספות , לקביעה

  .במהלך תקופת העבודה שלא חלה עליה התיישנות

  

, ותבאשר לגובה הגמול בגין השעות הנוספ, הנתבעת לא הציגה חישוב חלופי לחישוב התובע .45

 אנו מקבלים את חישוב התובע לפיו בגין כל יום בו -  על כן, המגיע לו בגין שעות עבודה אלו

 ₪ 48=  שעות עבודה 8חלקי , ליום ₪ 384( ₪ 264עבד שעות נוספות הוא זכאי לסכום של 

;   120₪וביחד , כל אחת,  60₪=  שכר שעה 125%שעתיים נוספותראשונות לפי ; שכר שעה

 264כ "סה;  144₪וביחד , כל אחת,  72₪=  שכר שעה 150%שעתיים הנוספות הבאות לפי 

, "שעות נוספות" הימים בהם עבד התובע ב1,103עבור ). כגמול עבור שעות נוספות, ליום₪ 

 . נומינאלית,  291,192₪לתמורה בסך , אפוא, הוא זכאי, במתכונת שהוכחה

 

איננו , "שעות נוספות"בגין עבודה ב, כי הנתבעת חייבת בהפרשי שכר לתובע, על אף שקבענו .46

 .אף בשל השנה בה לא התיישנה תביעה זו, מוצאים לנכון לחייבה בפיצויי הלנה
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הואיל ובן עזרי , שכר העבודה לא שולם במועדו בטעות כנה כי, מאחר שהתרשמנו, זאת

הינו די והותר לתפקידו והתובע , יחסית לעובד רגיל, הגבוה, כי השכר ששילם לתובע, סבר

לא העמיד את מי מבני משפחת בן עזרי על כך שצריך לחשב ,  שנות עבודתו9משך , עצמו

בשיחה שהקליט בינו לבין בן , רותואף יומיים לפני התפט. אחרת את התמורה עבור עבודתו

למרות שהנושא נזכר בפנייתו , "שעות נוספות"כי אינו תובע , אמר התובע מפורשות, עזרי

]. 29' עמ, שם, א"יוראו בנספח ; 'זנספח , 1/ת [26.8.03ביום , בסמוך להתפטרות, בכתובים

נפחית את פיצויי ו, לחוק הגנת השכר 18 נעשה שימוש בסמכות הנתונה לנו בסעיף -לפיכך 

 .מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל, כחוק, ההלנה לגובה הפרשי הצמדה וריבית

 

  פיצויי פיטורים . ג

 המסגרת הנורמטיבית

, לאלתר, כי התובע הוא זה אשר הביא לסיום את יחסי העבודה בין הצדדים, אין חולק .47

כי נסיבות , ובע טועןהת, אולם. 21.9.03ביום , במכתב ההתפטרות אשר הגיש לנתבעת

אף לא בתקופת , התפטרותו היו כאלה בהן לא ניתן היה לדרוש ממנו להמשיך לעבוד

שמקורה , המסגרת הנורמטיבית לעניין התפטרות שדינה כפיטורים. ההודעה המוקדמת

 )א(11מצויה בסעיף , או בנסיבה אחרת המצדיקה זאת, בהרעה מוחשית בתנאי העבודה

  :וזו לשונו; 1963-ח"התשכ, חוק פיצויי פיטוריםל

או מחמת , התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה"
נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין 

רואים את ההתפטרות לענין חוק , לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו
 ."וריםזה כפיט

  

  .בגינה טוען התובע לתחולת החוק עליו, רלוונטית רק החלופה השניה, לענייננו

  

  נסיבות ביחסי עבודה בהן אין לדרוש מן העובד להמשיך לעבוד

, עליו להראות,  לחוק)א(11על מנת שיכנס התובע בגדר החלופה השניה הקבועה בסעיף  .48

כי ימשיך לעבוד , כי נתקיימו נסיבות ביחסי עבודה בהן אין לדרוש ממנו, בראש ובראשונה

: ראו[כי הפרת חוקי המגן על ידי המעביד מהווה נסיבות כאמור , זה מכבר נקבע. בנתבעת

ע "פד,  אברהם-מ " אדריכלים מהנדסים יועצים ומודדים בע-ם "י מתו"אמ 1271/00ע "ע

, כך ככלל)]. 1972 (179, 173ע ד "פד,  אטלקה- יבוטרו 'צ 3-12/ע לג"דב; )2004 (606, 587ט ל

  -שוקר   1248/04ע "ע[ובפרט כאשר אין משולם לעובד גמול בגין עבודתו בשעות נוספות 

  ].716' בעמ, לעיל, טפקועניין  ;)29.6.05, במאגר ממוחשב(ד " לפסה4' ס, עוזר
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כגון שימוש בשפה פוגעת , עובד יחס קשה ובלתי הולם מצד מעבידואף נסיבות בהן סופג ה .49

כי יראו , אשר יצדיקו, עשויות להוות נסיבות אחרות ביחסי עבודה, ומעליבה כלפי העובד

ע ה "פד, קאדר וותד- אל-אהרונוב  3-49/ע לד"דב[בעובד המתפטר כאילו פוטר מעבודתו 

יר להיווצרותן של נסיבות אלו איננו כך גם כאשר הגורם היש)]. 1974 (475-476, 472

 -קורנבליט  3-34/ע לג"דב[המעביד אינו פועל לשינוין , אך, עובד אחר, למשל, אלא, המעביד

 )].1973 (414, 411ע ד "פד, מ"רוזנגרטן בע. א

 

על , הינו מבחן אובייקטיבי, )א(11המבחן לקביעת התקיימותה של אחת החלופות שבסעיף  .50

האם עובד סביר היה ממשיך לעבוד בנסיבות המקרה , היינו, מקרהפי נסיבותיו של כל 

אין די . בסוג העבודה ובמעמדו של העובד במקום עבודתו, והדבר תלוי במקצוע, הנדון

, בתחושתו הסובייקטיבית של העובד ועליו להוכיח תשתית עובדתית אובייקטיבית

 לדרוש ממנו להמשיך או נסיבות בהן אין, המלמדת על הרעה מוחשית בתנאי העבודה

, במאגר ממוחשב(ד "לפסה' ב' ס, מ" חנה גורן הפקות בע-אסייג  197/03ע "ע[בעבודתו 

, במאגר ממוחשב(ד " לפסה6' ס, מ"בע. ר. טרייד אין א-כהן  1354/01ע "ע; 16.6.05

21.8.03.[( 

 

, ההנ, אם לא די באי קיום הוראות חוק החופשה ואי תשלום תמורת שעות נוספות לתובע .51

מהווה כשעצמה , כלפי התובע, במקרה שלפנינו התנהלותם של הגברים במשפחת בן עזרי

, כי התובע סבל יחס קשה ומזלזל, הוכח.  לחוק פיצויי פיטורים)א(11נסיבה כאמור בסעיף 

, "שקרן" כגון -בהטחת עלבונות וקללות בתובע , בין היתר, אשר בא לידי ביטוי, מצד בן עזרי

ראיה זו נוגעת , אמנם]. 40, 31, 28-29, 16, 15, 12, 6' עמ, 1 ב"ינספח , 1/ת ["גנב", "רמאי"

כחדש לפני , כי סבל מצליפת לשונו של אושי בן עזרי, הננו מאמינים לתובע, אך, לקצה הדרך

כי ספג , טענת התובע. מבלי שהדבר יעזור לשינוי האוירה, כן ואף סיפר על כך לבן עזרי

אשר כלל לא , לא נסתרה על ידי הנתבעת,  מצד אושי-ומפחידים  מעליבים -איומים בוטים 

 . מצאה לנכון להגישה תצהיר של אושי ואף לא חקרה על כך את התובע

 

לשיאם הגיעו הדברים כחודש ימים לפני ": אם התאור בתצהירו של התובע הובא ברמיזה .52

ואיים עלי , ודהבמהלך העב, מועד ההתפטרות כאשר מר אושי בן עזרי  שוחח עימי בטלפון

אולם , כי יפגע בי בגו פי, בשפה בוטה תוך שימוש בביטויים גסים וקשים בעלי אופי מיני

, הנה, ]32' ס, 1/ת [..."מפאת כבודו של בית הדין הנכבד אינני מעלה אותם על הכתב 

אני ": בחקירה הנגדית של בני הזוג בן עזרי הוצגו לכל אחד מהם דברי אושי במערומיהם

 ."אבא שלי רק מאיים ואני גם מבצע, ל של טוריה ואכניס לך אותו לתחת בלי וזליןאקח מק
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 למכתב 8 הדברים מצאו ביטוי גם בסעיף. הנתבעת לא התמודדה עם עובדות אלה .53

נספח , 8/נ [22.9.03מיום , במכתב התגובה, ההתפטרות ולא זכו להתייחסות מצד בן עזרי

אינה תחליף לעימות עם טענות , באוזני הוריו, ס לוכי אושי הכחיש את המיוח, האמירה]. 'י

בני הזוג בן עזרי לא הכחישו את הרקע לאיומים של אושי . והעמדתו לחקירה נגדית, התובע

אינם מכניסים לקופת , אושי ואיל, שהינו דיווח של התובע לבן עזרי על כך שבניו, על התובע

כי ביקש ממנו לא , טענת התובעבן עזרי גם לא התייחס ל. החנות כסף שגבו מלקוחות

 ".על תנאי"משום שלאושי יש עבר פלילי ותלוי ועומד נגדו עונש , להתלונן במשטרה

 

על שנסה לסיים את העסקתו בנתבעת בהסכמה , במצב דברים זה אין לבוא בטרוניה לתובע .54

 הגיש - כמשתקף בתמליל ההקלטה -כי לא יפטרו , עם בן עזרי ורק כאשר האחרון הבהיר לו

ואף מצאה לנכון להסתמך על , הנתבעת לא הציגה תמליל נגדי. את מכתב ההתפטרות

כמשקף את התנהלות , יש לראות את התמליל שהוצג, ךלפיכ, בנקודות מסויימות, ההקלטה

 .השיחה

 

כי אין עובד צריך להשלים עם התבטאות כמו זו של אושי ומבחינה , אנו סבורים .55

 .אוביקטיבית יש לראות אותה כנסיבה בה לא ניתן לדרוש מעובד להישאר במקום העבודה

 

לחופשת המחלה בה בנוגע , "התחלות"לכך מתווספת האשמתה של הנתבעת את התובע ב .56

בן עזרי סרבה לבקשתו לצאת לחופשה מיום ' לאחר שגב, 20.9.03עד 8.9.03שהה מיום 

הנתבעת לא סתרה את ". תקופת החגים"עקב היות תקופה זו , 25.9.03 עד 11.9.03

 9/03ואף שילמה לו במשכורת ] 'י- ו' טנספחים , 1/ת[האישורים הרפואיים שהציג התובע 

 נטענו בעלמה וטוב -  מהימנותם -יה כנגד אמינות האישורים ובעיקר טענות". ימי מחלה"

רק באו , איש מהנתבעת לא ניסה להניא את התובע מהתפטרותו. היה לולא נשמעו בפנינו

כבר ביום שלאחר מתן הודעת " נזקים"וגרימת " הודעה מוקדמת"אליו בטענות על אי מתן 

 .ההתפטרות

 

תוך ידיעה , יקש לצאת לחופשה בתקופת החגיםשהתובע ב, כי יש ממש בטענה, יתכן .57

כפי שקרה עם עובד אחר , שיסורב  ובתקווה שיפוטר בשל כך תוך תשלום פיצויי פיטורים

אשר סיים את עבודתו בה בשל לקיחת חופשה ללא אישור , מר דב רוזנפלד, של הנתבעת

, "נוהג"היוצר מקרה זה אינו בגד תקדים ]. ז"כנספח , 8/נ[הנתבעת ושולמו לו פיצויים 

הוא אף אינו מאיין את הצטברות התנאים בגינם החליט התובע לעזוב , ברם, כטענת התובע

  . ההתבטאות של אושי כלפיו ואי תשלום זכויות אחרות שלו-ובראשם , את העבודה
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אין ביכולתנו , במהלך עבודתו בה" עסק מן הצד"לפיה התובע ניהל , גם את טענת הנתבעת .58

לפיו כל שעשה , זוגה של בת התובע- בן- ] 7/ת[מקובל עלינו תצהירו של מר נתן שלווה . לקבל

אשר איננו , מהם יוכל לרכוש ציוד גננות, התובע היה למסור לו מספרי טלפון של ספקים

, על מנת להקל עליו, כי ההזמנה נעשתה אל חנות הנתבעת, הסברו. נמכר בחנות הנתבעת

  .י הנתבעת"מניח את הדעת ולא נסתר ע

 

אותה שיפץ התובע בזמן , באשר לפתיחת חנות מתחרה על ידי התובע, אף את טענת הנתבעת .59

הנתבעת מסתמכת בעניין זה על עדותו של . יש לדחות מכל וכל, ששהה בחופשת מחלה

, כי ראה את התובע בחנות הצמודה לחנותו, מתוך חקירתו הנגדית עולה, אולם, סנדרוסי

אם , ולא התמקד האם החזיק התובע בידיו כלי עבודה, בזמן שחלף שם בדרכו אל הנתבעת

שהתובע נראה בחנות , בודאי שאין בכך כדי לבסס את טענתו של בן עזרי]. 42-43' עמ[לאו 

לא כל שכן לבסס את , ]26-27' ש, 60' עמ[ה  פעמים בזמן ששהה בחופשת מחל20המתחרה 

  .והיא שופצה על ידו בתקופת חופשת המחלה, ולא של בנו, כי החנות היא של התובע, הטענה

 

, ו"כנספחים , 1/ת[התובע הציג מסמכים המעידים על כך שמדובר בחנות של בנו , מאידך .60

שור ניהול חשבון עסקי אי,  "טל הספקה טכנית"ח בדבר הזכויות ב" אישור רו- ח"כ- וז"כ

מסמכים אלה מצטרפים לאמור בתצהירו ]. וניהול פנקסי חשבונות, "טל הספקה טכנית"של 

לפיו , ]5/ת[ומקבלים חיזוק בתצהירו של מר יעקב גרנטר , ובעדותו, ]6/ת[איתן טל , של הבן

קר ובמשך כל תקופת השיפוצים בי, איתן, ניהל את השיפוצים בחנות בשביל הבן של התובע

, ]4/ת[וכן בתצהירו של מר זאב זהבי , התובע בחנות מספר פעמים מועט ולזמן קצר בלבד

על אף , לפיו היה זה הבן אשר שכר ממנו את החנות ואשר שילם את דמי השכירות

 ורק - שלו היכרות ארוכה עם המשכיר -שבתחילת יחסי השכירות חתם על החוזה התובע 

  .יות אלה אמינות בעיננו ולא נסתרו בחקירה הנגדיתעדו. משחודש ההסכם חתם עליו בנו

 

משהצטרפו לכשלים בנוגע לימי החופשה והשעות הנוספות גם , בנסיבות שהוכחו לפנינו .61

כי אין עסקינן עוד בנסיבות , ברור, ההתבטאויות קשות של אושי ובן עזרי כלפי התובע

כי ,  ניתן היה לדרוש ממנוהתובע לא היה צריך למחול על כבודו ולא, שבידי המעביד לשנות

 התובע היה זכאי -אשר על כן .  אף לא בתקופת ההודעה המוקדמת, ימשיך לעבוד בנתבעת

לעניין הזכות לקבל ממנה , ויש לראותו כמפוטר, לאלתר, למסור לנתבעת הודעת התפטרות

 מגיע לתובע פיצויי - ₪ 8,941 -בהתחשב בגובה המשכורת הקובעת . פיצויי פיטורים

כיוון שבעניין זה הייתה מחלוקת שיש בה ממש בדבר עצם . ₪ 83,449ורים בסך פיט

לא נפסוק גם ברכיב זה פיצויי הלנה והסכום ישא הפרשי הצמדה , הזכאות לפיצויי פיטורים

  .ועד ליום התשלום המלא בפועל, 21.9.03, ממועד סיום יחסי העבודה, כחוק, וריבית
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  2003משכורת חודש ספטמבר . ד

קמה , 2001-א"התשס,  לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות5- ו3, 2ח סעיפים מכו .62

חובה ליתן לנתבעת הודעה ,  שנים9-אשר התפטר מן הנתבעת בה עבד למעלה מ, לתובע

לאור מכתב , כי הודעה כזו לא ניתנה, אין חולק.  על התפטרותו- בת חודש ימים -מוקדמת 

 .ובו הודיע לה על התפטרותו המיידית 21.9.03ביום ההתפטרות אשר מסר התובע לנתבעת 

 

כי החובה ליתן הודעה מוקדמת על התפטרות לא תחול , קובע, לחוק זה) 1(10סעיף , אולם .63

בנסיבות מיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש ממנו כי יעבוד בתקופת ההודעה "על עובד 

, על כן, כפי שפרטנו למעלה, נסיבות אלו התקיימות בענייננו. "המוקדמת הקבועה בחוק זה

כפי , לא הייתה הנתבעת רשאית לנכות דמי הודעה מוקדמת ממשכורתו האחרונה של התובע

 ]. 9/03בתלוש השכר לחודש , בסימן מינוס, ₪ 8,941בסך , "הודעה מראש": ראו[שעשתה 

 

 . כאמור, שנוכה,  8,491₪על הנתבעת להשיב לתובע סכום של  -לפיכך  .64

 

כי התובע לא העמיד , נזכיר. 9/03כי נפלה טעות אחרת בתשלומים לפי תלוש , לא ראינו .65

ישנה דרישה כפולה , למעשה, כי, את אופן חישוב ימי המחלה ונציין, מלכתחילה, כפלוגתא

כאשר הוא תובע גם החזר הסכום שנוכה כחלף הודעה מוקדמת וגם את שכר , מטעם התובע

, הניכוי היה מהתשלומים שהגיעו לתובע בגין החודש האחרון לעבודתו, שהרי, 9/03חודש 

 .והוא לא הביאם כלל בחשבון, לרבות פדיון החופשה

 

  2003בפרואר - משכורות ינואר. ה

 ותשלום 2003ינואר בדבר זכאותו לעדכון תוספת היוקר במשכורת חודש , טענות התובע .66

לבד . על נספחיהם הרבים, ובהרו בתצהיריולא ה, 2003פברואר חסר במשכורת חודש 

מהם לא ניתן ללמוד על זכאות או אי זכאות התובע לדרישות אותן , מתלושי המשכורת

 על המקור לזכויות להן הוא טוען טענותיו נטענו בכלליות והוא לא הצביע בפנינו, העלה

 .טענות אלה נדחות -  לפיכך ].'ז53' ס ,1/ת[

 

 פיצוי עקב חוסר אופן קיום חוזה העבודה. ו

, כי אין לפסוק לתובע פיצוי מיוחד על התנהגות הנתבעת כלפיו, אנו בדעה, במקרה שלפנינו .67

 . כי היה רשאי להתפטר מעבודתו בנסיבות בהן דינו ככדין מפוטר, בנוסף לקביעה
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והן " פנקס חופשה"הן לעניין , לא דיקדקה ברישומים בהם מחוייב מעביד, אמנם, הנתבעת .68

עד למחצית השנה האחרונה להעסקתו בנתבעת לא בא , עם זאת, לעניין שעות העבודה

 8-במשך למעלה מ. למי מבין אלה שראה בהם מעבידיו, התובע בטרוניות בנושאים אלה

וכפי שבא , לטענתו, ואף רצה להמשיך לעבוד בה, שנים נהנה התובע מאד מעבודתו בנתבעת

 . תבטאויותיו בשיחה שהקליט עם בן עזרילידי ביטוי אף בה

 

כי מה שדרבן את התובע להביא את יחסיו עם הנתבעת לידי סיום היתה , לא מן הנמנע .69

ביקש , ועל כן, דבר שפתח לפני התובע אופק תעסוקה, שבנו החל עסק עצמאי אחר, העובדה

שיחה כמשתקף בתמליל ה, לסיים קשריו עם הנתבעת ומשלא הגיע להבנה עם בן עזרי

 ". על קוצו של יוד" עמד עם הנתבעת - יומיים לפני מכתב ההתפטרות -ביניהם 

 

, סמוך להתפטרותו, ובמיוחד  יחסם של אושי ובן עזרי אל התובע, העובדות שקבענו לעיל .70

שיש בהם , כי היו חילוקי דעות כנים, משראינו, ברם, הם שצדיקו את הפסקת העבודה

כי , ומאחר שהוכח,  פיטורים ולגמול עבודה בשעות נוספותבדבר עצם הזכאות לפיצויי, ממש

 איננו -התובע כן יכול היה לצאת לחופשה ואף עשה כן משך חלק הארי של העסקתו 

. בגין ההתנהגות שהביאה להתפטרותו, כלשהו, מקבלים את דרישתו לפסוק לו פיצוי נוסף

 .אפוא, התביעה ברכיב זה נדחית

 

 סיכום 

 :על הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים, לאור כל האמור לעיל .71

  ;₪   4,144  -      פדיון חופשה 

 ; 291,192₪   -  עבור עבודה בשעות נוספות

 ;₪   83,449  -      פיצויי פיטורים

 ;₪  8,941  -  9/03בגין קיזוז ממשכורת 

 

יום יחסי לסכום המצטבר בגין הרכיבים דלעיל יתווספו הפרשי ריבית והצמדה ממועד ס

  . ועד ליום התשלום המלא בפועל- 21.9.03 -העבודה 

 

להפרשים עבור החודשים , 2003ספטמבר נדחו התביעות לתשלום עבור ימי מחלה בחודש  .72

 . ולפיצוי נוסף בגין התנהגות הנתבעת2003פברואר - ינואר
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 הנתבעת כ"כ התובע וב"כי לא שבענו נחת מהאופן בו ניהלו ב, לא נוכל לסיים מבלי שנעיר .73

ולא , חלקן חוזר על עצמו, חלקן מיותרות, הן הכבירו בקשות. את ההליך שלפנינו בפן הדיוני

' אשר הפנתה אותן לדברי כב, 6.6.06מיום , השופטת פיקרסקי' שתו ליבן להחלטת כב

וקראה להן לנהוג כבוד בעמיתים , מ" אורט ישראל בע- אוריין  303/05ע "השופט צור בע

. מדודים ומאופקים ולהימנע מלשון בוטה ומשתלחת,  בטיעונים עניינייםלהתמקד, למקצוע

 .בכך היו משרתות טוב יותר את עניינם של שולחיהם

 

כ הנתבעת ביקשה שלא להתיר ארכה "כאשר ב, כגון, תחת זאת הוסיפו ללבות את היצרים .74

כוחו -חרף היותה נובעת מנסיבות אישיות של באת, קצרה נוספת להגשת סיכומי התובע

. התארכה גם הגשת סיכומי הנתבעת בחצי שנה, מסתבר, בדיעבד]. 4.7.07החלטה מיום [

, מטעם התובע, למשל,  כך-ות חדשות בסיכומים פתחו באות כח הצדדים חזית, כמו כן

שלא היה לפנינו , בחתימת התובע, ומטעם הנתבעת צורף לסיכומיה מסמך, בעניין ימי מחלה

על אף שתוך כדי הדיונים ניתנה יותר מהחלטה אחת שלא איפשרה הצגת , במהלך המשפט

 ]. לפרוטוקול64, 23' עמ[המפתיעים את הצד שכנגד , מסמכים חדשים

 

 . כל צד ישא בהוצאותיו- בנסיבות המתוארות  .75

 

בשל , בין היתר, הדין התעכב עוד-על כך שמתן פסק, בשולי הדברים נוסיף ונביע את צערנו .76

 .הדין-החלפת מערכת המחשוב בבית

 

 .דין זה-  יום מיום קבלת פסק30תוך , בירושלים, הדין הארצי לעבודה-זכות ערעור לבית .77
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