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   ד שילר גד"עוכ "י ב"ע 

  

  

 1  פסק דין

yyy 2  רקע כללי 

 3עה לתשלום פיצויי הלנת פיצויי בפנינו תביעה לתשלום הפרשים בגין פיצויי פיטורים וכן תבי  .1

 4  .פיטורים

  5 

y 6  להלן התשתית הצריכה להכרעה 

 7בעלי השליטה . הנתבעת הינה חברה העוסקת ביצור ויבוא משאבות וציוד לטיפול בשפכים  .2

 8  .בנתבעת הינם בני משפחת רייפמן

  9 

 10: הלןל(ל "עינת קרמר רייפמן ז'  הגב–הינו בעלה של המנוחה ) "מר קרמר": להלן (1התובע   .3

 11 -ראה ( 23.9.07 שנים עד לפטירתה ביום 22-אשר היתה עובדת הנתבעת משך כ, )"המנוחה"

 12  . ) לתצהיר מר קרמר13- ו3סעיפים 

 13: להלן( הינם ילדיהם המשותפים הקטינים של מר קרמר ושל המנוחה 2-4התובעים 

 14  )."הקטינים"
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 1ים פיצויי פיטורים על פי כי סמוך לאחר פטירת המנוחה לא שולמו לתובע, אין חולק על כך  .4

 2,  פנו התובעים לנתבעת בדרישה לקבלת פיצויי פיטורים וזאת29.11.07ביום , לפיכך. חוק

 3  :בו צוין כך, כ" שנכתב על ידי בבאמצעות מכתב

 4  .23.9.07ל נפטרה ביום "להווי ידוע לכם כי עינת רייפמן קרמר ז  .1"

 5 מחודש ל עבדה בחברתכם החל"עינת ז, למיטב ידיעת מרשנו  .2

 6  .1985אוקטובר 

 7עד למועד מכתבנו זה טרם , למיטב ידיעת מרשנו, דא עקא  .3

 8את פיצויי , ל"שהינם שאירים של עינת ז, שילמתם למרשנו

 9  ").כספי הפיצויים: "להלן(הפיטורין המגיעים להם בדין 

 10 5להוראות סעיף , בין היתר, תשומת לבכם מופנית בהקשר זה  .4

 11 לחוק 20'  ולהוראות סע1963 –ג "תשכ, לחוק פיצויי פיטורים

 12  .1958 –ח "תשי, הגנת השכר

 13 7תוך , הנכם נדרשים בזאת להעביר למשרדנו, לאור האמור לעיל  .5

 14את כספי הפיצויים בתוספת , ימים מיום קבלת מכתבנו זה

 15  .פיצויי הלנה בהתאם לדין

 16ברם אין , כי למרשנו טענות רבות נוספות, למען הזהירות יובהר  .6

 17ים על זכותם להעלות טענות  למכתבנו זה  ומרשנו שומרהן ענין

 18  .אלה במקום ובמועד בהתאם לשיקול דעתם

 19או למצות /או בחסר במכתבנו זה בכדי לגרוע ו/אין באמור ו  .7

 20   ." מטענות מרשנו וכל אלה שמורות אפוא עמם

 21  )לתצהיר מר קרמר'  נספח ג-ראה (

  22 

 23  :בו כתבה כך, 4.12.07הנתבעת הגיבה למכתב זה במכתב מיום   .5

 24ערוך בשיק לפקודת ' כספי הפיצויים'וגדר במכתבך כהסכום המ"

 25וזאת כנגד השבת רכב , אייל קרמר ומוכן למסירתו לידיו במשרדנו

 26ל אך "שהינו בבעלות החברה וניתן למנוחה עינת ז', לנדקרוזר'מסוג 

 27   ." ורק במסגרת תפקידה כעובדת חברה

 28  )לתצהיר מר קרמר'  נספח ד-ראה (

  29 

 30בציינם כי גם לו היה ממש בטענות , ובעים ופנו לנתבעת בכתב הוסיפו הת6.12.07ביום   .6

 31הרי שאין לנתבעת זכות שבדין לעכב את תשלום פיצויי , הנתבעת בדבר הרכב הנזכר במכתבה

 32  . הפיטורים עד להחזרת הרכב
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 1צויי לחוק פי 5התובעים אף הפנו את תשומת ליבה של הנתבעת פעם נוספת להוראות סעיף 

 2הקובעות כי הפיצויים , )"חוק פיצויי פיטורים": להלן (1963-ג"התשכ, פיטורים

 3  .המשתלמים לשאירים של עובד שנפטר אינם מהווים חלק מעזבונו על כל המשתמע מכך

  4 

 5ל הוסיפו התובעים וציינו כי עיכוב נוסף בתשלום כספי הפיצויים מגדיל את "במכתבם הנ

 6 הם –ל שלא ישולמו הפיצויים ופיצויי ההלנה המתחייבים החוב בגין פיצויי הלנה וכי ככ

 7  ).לתצהיר מר קרמר'  נספח ה-ראה (ינקטו באמצעים המשפטיים העומדים לרשותם 

  8 

 9מכתב . 6.12.07בתגובה למכתבם מיום ,  כתבה הנתבעת לתובעים מכתב נוסף6.12.07ביום   .7

 10  :כדלקמן, אשר מפאת חשיבותו יובא נוסחו במלואו

 11  .6.12.07לאשר קבלת מכתבך מיום הרינו   .1"

 12 אלא – אין כל קשר בין הפיצויים לבין העזבון –אכן הצדק עמך   .2

 13  .רק למרשך אייל קרמר

 14אין למצוא במכתבך התייחסות לחובתו של אייל להחזיר את   .3

 15 כנראה משום שגם לך ידוע היטב שעל אייל –הרכב לחברה 

 16  .לעשות כן

 17  . יר את הרכב לחברהלפיכך חובתך להורות לאייל להחז  .4

 18, כאמור במכתבך גם אנו רוצים לפתור את הענין ברוח טובה  .5

 19 –ל "במיוחד לנוכח הנסיבות הטרגיות של פטירתה של עינת ז

 20אם מרשך יעשה חסד עם כולם ויחזיר את הרכב , וכזאת יקרה

 21  .לחברה

 22כספי הפיצויים מוכנים בשיק לפקודת , כאמור במכתבנו הקודם  .6

 23   ."  ליטול אותו אם יחזיר את הרכב לחברהאייל ועליו רק

 24  ).לתצהיר מר קרמר'  נספח ו-ראה (

  25 

 26כי ענין , בציינם בין היתר, 6.12.07 השיבו התובעים למכתבה של הנתבעת מיום 11.12.07ביום   .8

 27הרכב אינו קשור לחובה לשלם פיצויי פיטורים לשאיריה של המנוחה וכי עיכוב התשלום 

 28  .ובמיוחד בשלושת ילדיה, מהווה התעמרות בשאירים

  29 

 30הוגשה ביום , משהנתבעת עמדה במריה וסירבה לשלם לכל התובעים את פיצויי הפיטורים  .9

 31  .במסגרתה עתרו התובעים לסעדים שפורטו בפתיח,  התביעה שבפנינו31.12.07
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 1בדבר , ד"בהתאם להצעת ביה,  הגיעו הצדדים להסכמה25.1.09לאחר הגשת התביעה וביום   .10

 2הפיצויים שאינם ": להלן(סכומם של פיצויי הפיטורים שאינם שנויים במחלוקת תשלום 

 3  :כדלקמן, ) "שנויים במחלוקת

 4ח " ש368,076שהינו , סכום פיצויי הפיטורים שאינו שנוי במחלוקת

 5 4יחולק באופן שווה בין , בצירוף הפרשי הצמדה כחוק) ברוטו(

 6  . יום מהיום30התובעים וישולם להם תוך 

 7הרי שסכום פיצויי הפיטורים יופקד בחשבון על , 2-4בעים ביחס לתו

 8 יבקשו 2-4ככל שהתובעים . 18שמם בתוכנית חסכון עד להגיעם לגיל 

 9הרי שניתן , 18לעשות שימוש בכספי הפיצויים קודם להגיעם לגיל  

 10  . ד המוסמך"יהיה להגיש בקשה בענין זה לביה

 11ככל שיקבעו , נהלרבות פיצויי הל, אשר לסכום הפיצויים שבמחלוקת

 12הרי שסכום זה יחולק אף הוא באופן שווה בין ארבעת , ד"י ביה"ע

 13התובעים והתובעים ינהגו בו כפי שהוסכם לגבי סכום הפיצויים 

 14  .שאינו שנוי במחלוקת

 15ניתנת הוראה , בהתאם להסכמה זו ומבלי לפגוע בטענות מי מהצדדים

 16,  קרמראייל -מ לשחרר לכל אחד מהתובעים "ג בע"לפריזמה קופ

 17 את החלק היחסי כאמור לעיל - נטע קרמר ורועי קרמר, ליאור קרמר

 18ל וזאת עד " עינת קרמר ז–מפיצויי הפיטורים שנצברו לזכות המנוחה 

 19ח בצירוף הפרשי הצמדה כחוק ממועד " ש368,076לסכום של 

 20  . ועד למועד התשלום בפועל) 23.9.07(הפטירה 

 21עת לשלם את סכום ההוראה שלעיל לא גורעת מחובתה של הנתב

 22  . הפיצויים כמפורט לעיל ובמועד הנזכר לעיל

 23סכום פיצויי הפיטורים , על מנת להקל על ביצוע ההסכמה דלעיל

 24, כ התובעים"כאמור לעיל וככל שיפסק סכום נוסף ישולם לב

 25  .'יובל לוי ושות'  משרד פרופ–בהמחאה לפקודתו 

 26אשר , וןהעתק מהסכמה זו ימסר לבנק בו תפתחנה תוכניות החסכ

 27  ."יפעל בהתאם לאמור בה

  28 

 29בעקבות הסכמה זו נותרה להכרעה שאלת הזכאות של התובעים לתשלום פיצויי הלנת פיצויי 

 30פיטורים וכן שאלה נוספת הנוגעת לגובה השכר הקובע על פיו יש לחשב את פיצויי הפיטורים 

 31טורים עמד על  בעוד שהתובעים טענו כי שכרה הקובע של המנוחה לצורך תשלום פיצויי פי-

 32  . ח בלבד" ש16,737-הרי שהנתבעת טענה כי השכר הקובע הסתכם ב; ח" ש25,736סך של 

 33מחלוקת זו נובעת מהאופן השונה בו התיחסו הצדדים לשאלת הכללתו של התשלום בגין רכב 

 34  .צמוד והגילום בגינו בשכר הקובע לצורך תשלום פיצויי פיטורים

  35 

y 36  טענות הצדדים בתמציתן 
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 1  ת התובעים בתמציתטענו  .11

 2 נטען כי הנתבעת לא הצביעה על כל טעם המצדיק הפחתה –לענין התביעה לפיצויי הלנה  �

 3 . של החיוב בפיצויי הלנה בגין העיכוב בתשלום פיצויי פיטורים

 4הנתבעת לא היתה רשאית להתנות את תשלום פיצויי הפיטורים בהחזרת הרכב אשר  �

 5ה מלטעון להתנאה כאמור נוכח הודאתה בכך לטענתה היה שייך לה והיא אף היתה מנוע

 6 .שהתנאה זו אינה כדין

 7 נטען כי התשלומים ששולמו למנוחה בגין –אשר למחלוקת בעניין גובה השכר הקובע  �

 8רכב צמוד שולמו ללא תנאי מאחר והשימוש היחיד שעשתה המנוחה ברכב היה לצורך 

 9רה הקובע לצורך חישוב לכן יש להכליל את התשלומים הללו בשכ. הגעה למקום העבודה

 10  .פיצויי פיטורים

  11 

 12  טענות הנתבעת בתמצית  .12

 13 :  נטען כך–לענין התביעה לתשלום פיצויי הלנה  �

 14העיכוב בתשלום פיצויי הפיטורים נבע ממחלוקת שנגעה לדרישת הנתבעת ממר קרמר 

 15מהצורך להמתין להוראות ביחס לאופן תשלום פיצויי , להשבת הרכב שהיה שייך לה וכן

 16 .לרבות הצורך בהתערבות האפוטרופוס הכללי בנושא, ורים לקטיניםהפיט

 17בין הצדדים היתה נטושה מחלוקת בנושא השכר הקובע לחישוב פיצויי הפיטורים וכן  �

 18" הסכם הגירושין"נוכח , זאת. ביחס לזכאותו של מר קרמר לתשלום פיצויי הפיטורים

 19ם מר קרמר נמנה עם שאירי  הא–שנערך בינו לבין המנוחה ונוכח השאלה הנגזרת מכך 

 20 .המנוחה

 21אולם הצעתה , הנתבעת הציעה לשלם לקטינים את פיצויי הפיטורים המגיעים להם �

 22 .סורבה

 23 נטען כי –לענין המחלוקת שעניינה גובה השכר הקובע לצורך תשלום פיצויי פיטורים  �

 24,  מוטל על התובעים–הנטל להראות שרכיב הרכב הצמוד מהווה חלק מהשכר הקובע 

 25  . לא עמדו בנטל זהאשר

yyy 26  הכרעה 
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y   1זכאות התובעים לתשלום פיצויי הלנת פיצויי פיטורים 

 2  בגין סכום הפיצויים שאינו שנוי במחלוקת

 3נקדים ונציין כי אין בידינו לקבל אף לא אחת מטענות הנתבעת באמצעותן ניסתה להצדיק את 

 4  :ט להלןכפי שיפור, העיכוב בתשלום הפיצויים שאינם שנויים במחלוקת וזאת

  5 

 6, בין היתר, הנתבעת טענה כאמור כי העיכוב בתשלום פיצויי הפיטורים כאמור נבע  .13

 7נוכח טענתה , זאת.  האם מר קרמר נמנה על שאירי המנוחה–מהמחלוקת ביחס לשאלה 

 8עלו על שרטון ודרכם המשותפת "היחסים שבין המנוחה לבין מר קרמר , הנוספת לפיה

 9  ."הובילה לעבר גירושים ברורים

 10בין המנוחה למר קרמר אף נחתם הסכם גירושין שהוגש לאישור בית , לטענתה של הנתבעת

 11'  עמ-כן ראה ; "מר רייפמן": להלן;  מר עמית רייפמן- לתצהיר אחי המנוחה 18-21 סעיפים -ראה (המשפט 

 12  . )9'  לפרוטוקול ש10

  13 

 14  :אנו סבורים כי טוב היתה עושה הנתבעת אלמלא העלתה טענות אלה  .14

 15ד עולה כי טענות הנתבעת בסוגיה זו היו "בהקשר זה נציין תחילה כי מהחומר המצוי בפני ביה

 16אשר באו לעולם רק בעקבות הגשת התביעה ואף עברו תפנית ופיתוח בשלב , טענות כבושות

 17  :הגשת תצהירי העדות הראשית

  18 

 19ום פיצויי כי במהלך ההתכתבויות שבין הצדדים בנוגע לדרישתם של התובעים לתשל, נזכיר

 20. נהפוך הוא. פיטורים לא כפרה הנתבעת ולו ברמז במעמדו של מר קרמר כשאירה של המנוחה

 21 היא אף כתבה כי כספי הפיצויים ערוכים בהמחאה לפקודתו 4.12.07במכתב הנתבעת מיום 

 22 להשיב לנתבעת את הרכב מסוג -של מר קרמר וכי כל שעליו לעשות על מנת לקבלה הינו 

 23  . )לתצהיר מר קרמר'  נספח ד- ראה(לאנדקרוזר 

  24 

 25ד התחוור כי טענת הנתבעת ביחס למעמדו של מר "שמהראיות שהוצגו בפני ביה, דא עקא

 26היתה טענה מוטעית ומטעה וכי הנתבעת אף לא פעלה למנוע את הטעיית , קרמר כשאיר

 27מר נחתם בין , גם משנודע לה בוודאות על כך שאין כל אחיזה במציאות לטענתה לפיה, ד"ביה

 28  :קרמר לבין המנוחה הסכם גירושין ונפרט

  29 



  
  

 

 דין לעבודהבתי ה

 בית הדין האזורי לעבודה תל אביב יפו 011835/07עב :מספר תיק

 

 13/09/2009 השופטת נטע רות ' כב :בפני

  ר'מר יוסף קרצ. צ.נ  
  מר אורי שלוש. צ.נ

   

  

  

- 7 -

 1על קיומו , הן במסגרת תצהירו והן במסגרת חקירתו הנגדית,  מר רייפמן העיד-עד הנתבעת 

 2אלא שבהמשך החקירה עומת עם , של הסכם גירושין שנערך בין המנוחה לבין מר קרמר

 3 מנת לברר האם תקוה על-ד הרבני בפתח" כי הנתבעת פנתה לביה– שלא הוכחשה –העובדה 

 4אך נענתה כי הסכם כאמור לא נחתם ולא קיבל את אישור , הסכם הגירושין נחתם ואושר

 5  . )1/ נספח ת-ראה (ד "ביה

 6ד מיוזמתו על דבר "נשאל מר רייפמן בחקירתו הנגדית מדוע לא טרח לספר לביה, לאור זאת

 7ל כך הוא השיב כי  וע–ד הרבני ועל התשובה שקיבל ממנו כאמור "פנייתו בשם הנתבעת לביה

 8  . )10-15'  לפרוטוקול ש10'  עמ-ראה (הוא לא ראה בכך צורך 

  9 

 10עולה אפוא מהדברים כי טענת הנתבעת לענין קיומה של מחלוקת כנה הנוגעת למעמדו של מר   .15

 11לטענה זו לא היה כל יסוד והדבר היה ידוע אף לנתבעת לאורך .  דינה להדחות–קרמר כשאיר 

 12  .1/ת-ולה הן מעיתוי העלאת הטענה והן מכפי שע, כל ההליכים

 13הרושם המתקבל הוא כי הנתבעת העלתה טענה זו בדיעבד על מנת להצדיק את העיכוב 

 14  .שעה שהיא מודעת היטב לכך שאין כל ממש בטענה זו, בתשלום פיצויי הפיטורים וזאת

  15 

 16 של ממש ביחס אף לו סברנו כי בין הנתבעת לבין התובעים התגלעה מחלוקת. זאת ועוד אחרת  .16

 17 הרי שעדיין לא היה בכך כדי –לא זו היא דעתנו ,  וכאמור–למעמדו של מר קרמר כשאיר 

 18אשר מר קרמר , להסביר מדוע ולמה עיכבה הנתבעת את תשלום פיצויי הפיטורים לקטינים

 19  .הינו אביהם והאפוטרופוס הטבעי

  20 

 21עורר קושי בביצוע  כי ככל שסברה הנתבעת כי עצם היותם קטינים מ–לא למותר לציין 

 22ד לצורך קבלת "הרי שהיתה פתוחה בפניה הדרך לפנות בהליך המתאים לביה, התשלום

 23רק ביום , בסופו של יום, כ התובעים כפי שהתגבש"הוראות או להגיע להסדר מוסכם עם ב

25.1.09.  24 

 25הנסמך על , מתקשים אנו לראות בעיכוב התשלום של פיצויי הפיטורים. זאת ועוד אחרת  .17

 26נה בדבר זכאותה של הנתבעת לקזז את דמי החזקת הרכב שהחזיק מר קרמר כביטוי טע

 27  .כמשמעה בחוק פיצויי פיטורים, למחלוקת כנה

  28 
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 1פיצויים , לחוק פיצויי פיטורים) ג(5' בהקשר זה צודקים התובעים בטענתם כי בהתאם לסע

 2ש בהם המשתלמים לשאירים של עובד שנפטר אינם מהווים חלק מהעזבון ואין להשתמ

 3כן ;  213ע כד "פד, 'מ ואח"מעדני דן בע' חב' שחר דניאל נ 74-9/ע נב" דב–ראה (לסילוק חובות העזבון 

 4  . )561' ע ל"פד, 'מ ואח"ח בלומנטל בע"ביה' שרה שמילוביץ נ 98-3/ע נז" דב–ראה 

 5 כי גם אם היתה מחלוקת כנה בין הצדדים בכל הנוגע לזכאות יורשיה –משמעות הדבר היא 

 6לחוק פיצויי פיטורים ) ג(5 הרי שבהתאם לסעיף –המנוחה להחזיק ברכב מושא המחלוקת של 

 7לא ניתן היה לקזז את חובות העזבון בגין הרכב והשימוש בו מפיצויי הפיטורים שהיה על 

 8  .הנתבעת לשלמם לשאירים

  9 

 10, שיכול ואינה ידועה למי שאינו משפטן, ערים אנו לעובדה שקביעה זו הינה קביעה משפטית

 11, 29.11.07לפחות מיום , אולם במקרה דנן הנתבעת היתה מודעת היטב למצב המשפטי כאמור

 12 לחוק פיצויי פיטורים ולאחר מכן אף לתאור 5כ התובעים להוראות סעיף "י ב"עת הופנתה ע

 13  .6.12.07המצב המשפטי בהרחבה במסגרת המכתב מיום 

 14שם כותבת , 6.12.07בה מיום על מודעותה של הנתבעת למצב המשפטי למדים אנו אף ממכת

 15הנתבעת כי היא מודעת לעובדה כי אין כל קשר בין הזכות לקבל פיצויי פיטורים לבין חובות 

 16  .העזבון

  17 

 18 כי מהראיות עולה כי הנתבעת מסתייעת במהלך עסקיה הרגיל בייעוץ -לא למותר לציין עוד 

 19יא כי הנתבעת ידעה מסקנתנו ה, משכך. לרבות ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה, משפטי

 20על האיסור לעכב את תשלום פיצויי הפיטורים בגין טענות בדבר , היה עליה לדעת, ולמצער

 21ראה (החל מהמועד בו קמה לשאירים הזכאות לתשלום פיצויי פיטורים , חוב של העזבון וזאת

 22  . )23-25' ש, 1-12'  לפרוטוקול ש7'  עמ- לענין הייעוץ המשפטי השוטף בו הסתייעה הנתבעת –

  23 

 24אשר לטענה השניה של הנתבעת לפיה התגלעה בין הצדדים מחלוקת כנה ביחס לתשלום   .18

 25,  כיצד יש לשלם לקטינים את חלקם–פיצויי הפיטורים וכי מחלוקת זו מקורה בשאלה 

 26 הרי שגם בהקשר זה סבורים אנו כי –לרבות הנחיצות בהתערבותו של האפוטרופוס הכללי 

 27  .אלא באמתלא מאוחרת של הנתבעת לעיכוב התשלום, ואמיתיתאין מדובר במחלוקת כנה 

  28 
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 1כ התובעים במסגרתו הודיעה " לב4.12.07לענין זה נשוב ונזכיר את מכתבה של הנתבעת מיום 

 2. י מר קרמר"הנתבעת כי ההמחאה בגין פיצויי הפיטורים ערוכה ומוכנה וממתינה לאיסופה ע

 3  . בכפוף להשבת הרכב מושא המחלוקת, זאת

 4, אפוא כי הנתבעת ידעה היטב כי אין כל קושי בתשלום פיצויי הפיטורים לכל התובעיםעולה 

 5שהינו אביהם ואפוטרופוס טבעי וזאת כפי שהודתה , לרבות הקטינים באמצעות מר קרמר

 6  . 4.12.07למעשה במכתבה מיום 

  7 

 8 שהטילה ספק בכשירותו של מר, גם בהקשר זה סבורים אנו כי הטענה המאוחרת של הנתבעת

 9קרמר לשמש כאפוטרופוס של הקטינים נגועה בחוסר תום לב ובהקשר זה יש להזכיר גם את 

 10אשר הוגשה בעקבות בקשתה של הנתבעת לצירופו , 17.11.08עמדת האפוטרופוס הכללי מיום 

 11  . להליך

 12המשמש כאפוטרופוס " מר קרמר - 1במסגרת תגובתו כתב האפוטרופוס הכללי כי המשיב 

 13המייצג אותם בהליך זה ולא נראה כי יש חשש לניגוד , 2-4ים המשיב, טבעי לילדיו

 14 ."אינטרסים בינו לבינם

  15 

 16לא למותר לציין כי ככל שסברה הנתבעת באמת ובתמים כי בעובדה ששאירי המנוחה 

 17הרי , יש כדי להציב קושי בכל הנוגע לביצוע התשלום, הזכאים לפיצויי פיטורים הינם קטינים

 18  .דבר שהנתבעת לא עשתה.  ללא דיחוי בבקשה למתן הוראותד"שמחובתה היה לפנות לביה

  19 

 20-אשר לטענת הנתבעת בדבר קיומה של מחלוקת כנה שהביאה לעיכוב בתשלום הפיצויים   .19

 21מחלוקת שמקורה בחילוקי הדעות שבין הצדדים ביחס לגובה השכר הקובע לחישוב פיצויי 

 22שולמו הפיצויים שאינם שנויים  כי טענה זו אינה מסבירה מדוע ולמה לא –פיטורים יאמר 

 23  .26.2.09במחלוקת מייד עם קום הזכאות לקבלתם ומדוע עוכבו גם סכומים אלה עד ליום 

  24 

 25בכל הנוגע לעיכוב בתשלום פיצויי , על המלאכותיות של כל טענות הנתבעת. זאת ועוד אחרת  .20

 26קירתו הנגדית אשר העיד בח,  מר רייפמן–ל הנתבעת "הפיטורים למדים אנו מעדותו של מנכ

 27  .כי אין הוא יודע מדוע לא שולמו פיצויי הפיטורים לתובעים באופן מיידי
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 1אשר ,  מר יוני שור–ל הקודם של הנתבעת "יוער כי מר רייפמן ניסה לזקוף מחדל זה למנכ

 2ל הנתבעת רק "שימש כמנכ) מר רייפמן(משום שהוא , זאת. הוא לדבריו אחראי למחדל

 3  .י הנתבעת למסור את גרסתו"שמר יוני שור לא זומן ע, דא עקא. 2008מאמצע שנת 

  4 

 5 כאילו לא –ד "בנוסף יאמר כי מטילים אנו ספק רב במצג שניסה מר רייפמן להציג בפני ביה

 6, זאת. היתה לו נגיעה בהחלטות שקיבלה הנתבעת ביחס לתשלום פיצויי פיטורים לתובעים

 7בשים לב לעובדה , ים רבים וכןבשים לב למעמדו כבעל מניות וכמי שמילא בנתבעת תפקיד

 8שמדובר באחיה של המנוחה ובשים לב להודאתו של מר רייפמן בדבר מעורבותו בקבלת 

 15-9'  לפרוטוקול ש9' עמ, 1-2'  ש8' עמ,  14-22'  ש7'   עמ-ראה (ל  "החלטות בנתבעת טרם שמונה למנכ

18( .  10 

  11 

 12 היתה מוכנה לשלם בכל עת את )הנתבעת(היא , ערים אנו לטענתה הנוספת של הנתבעת לפיה  .21

 13  . אולם מר קרמר הוא שסירב להצעה זו, פיצויי הפיטורים לקטינים

 14מר רייפמן לא . שבחקירתו הנגדית של מר רייפמן התחוור כי אין כל בסיס לטענה זו, דא עקא

 15 לתצהיר מר 27- ו15'  סע-ראה (ידע לציין מתי הוצעה הצעה זו לתובעים ומה היה תוכנה המדויק 

 16  . )1-2'  ש10' עמ,  24-25'  לפרוטוקול ש9'  עמ-כן ראה ;  יפמןרי

  17 

 18מסקנתנו היא כי במקרה דנן לא הייתה הצדקה לעיכוב תשלומם של , לאור כל האמור  .22

 19פיצויי הפיטורים וכי לאור הנסיבות הייחודיות של המקרה יש מקום לראות בחומרה את 

 20 פיצויי פיטורים קמה בנסיבות טרגיות זאת בשים לב לכך הזכאות לתשלום. העיכוב כאמור

 21של פטירת אימם של הקטינים ואשת התובע ושעה שלמרות הנסיבות הקשות הללו לא בחלה 

 22הנתבעת באף טענה על מנת להצדיק בדיעבד את המנעותה מתשלום על פי חוק לאלמן 

 23  .וליתומים

  24 

 25 בתשלומם של איננו סבורים כי יש מקום לחייב את הנתבעת, עם זאת וחרף דברינו לעיל

 26  :פיצויי הלנה מלאים וזאת מהטעמים כדלקמן

 27 הטלת -משמעה , בשים לב לגובה שכרה של התובעת,השתת פיצויי הלנה מלאים במקרה דנן

 28קנס כאמור עלול לפגוע בפעילות . ח"קנס בשיעור עצום על הנתבעת בהיקף של כמיליון ש

 29של עובדים אחרים בנתבעת השוטפת של הנתבעת  ועלול אף לסכן את ביטחונם התעסוקתי 
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 1עובדים אשר קרוב לוודאי משתכרים שכר נמוך משמעותית מזה של . על לא עוול בכפם

 2  .המנוחה

 3כן יאמר כי במקרה דנן עולה כי סכום הפיצויים היה מופקד בקופת פיצויים ומכאן שהנתבעת 

 4  .לא עשתה שימוש בכספים לצרכיה השוטפים

 5ויי הלנה מלאים תהווה סנקציה הפוגעת בזכות בנסיבות אלה סבורים אנו כי השתת פיצ

 6הקניין של הנתבעת ולא פחות חשוב מכך בזכות הקניין של אלה המועסקים על ידה באופן 

 7זאת שעה שכידוע בית הדין נדרש ליישומו של חוק הגנת השכר כמו כל חוק אחר . בלתי מידתי

 8כבוד האדם וחירותו : כמתחייב מהוראות חוק יסוד, זאת. בכפוף לאמות מידה של מדתיות

 9  .)25.5.03ניתן ביום , 'אדרוקי דליה ואח' ביטש יצחק נ 6992/00'  עב–ראה (

 10לאור זאת אנו קובעים כי יש לחייב את הנתבעת בתשלום פיצויי הלנת פיצויי פיטורים 

 11ח וזאת החל " ש368,076בגין הסכום של ,  מן הפיצוי המרבי הקבוע בחוק50%בשיעור של 

 12  .26.2.09ועד למועד התשלום בפועל ביום  23.9.07מיום 

  13 

y  14זכאות התובעים לתשלום הפרשים בגין פיצויי פיטורים 

 15  ופיצויי הלנה בגינם

 16כפי האמור בין הצדדים נתגלעה מחלוקת נוספת הנוגעת לאופן חישוב השכר הקובע לצורך   .23

 17  : תשלום פיצויי פיטורים

 18לצורך  )כולל רכיב המוגדר כרכב צמוד(בעוד שהתובעים טוענים כי שכרה הקובע של המנוחה 

 19הרי שהנתבעת טענה כי השכר הקובע ;  ח" ש25,736תשלום פיצויי פיטורים עמד על סך של 

 20  . ח" ש16,737-לצורך חישוב פיצויי פיטורים הסתכם ב

 21 האם יש להביא בחשבון במסגרת השכר –פער זה מקורו כאמור במחלוקת הנוגעת לשאלה 

 22  . רכב צמוד ואת הגילום בגינוהקובע את התשלום בגין 

  23 

 24  :נקדים ונציין כי ביחס למחלוקת זו עדיפה בעיננו עמדת הנתבעת וזאת מהטעמים הבאים  .24

  25 

 26 האם יש לראות את רכיב –התשובה לשאלה ,  כי בהתאם להלכה הפסוקה-ראשית יאמר   .א

 27ה  קשורה בטבורה לתשובה שתנתן לשאל-הגילום בגין שווי רכב כחלק מהשכר הקובע 

 28  :ש העליון לאמור"ובלשונו של ביהמ, כיצד יש לראות את רכיב שווי הרכב
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 1' שכר'מקום שבו תשלום או הטבה פלונים הניתנים לעובד הם בגדר "

 2אף גילומם יהיה שכר שהשניים אינם אלא שני צדדים של אותה 

 3  .מטבע והם בבחינת תאומי סיאם

 4- ימקום שהתשלום או ההטבה תולים עצמם בתנא, לעומת זאת

 5וגילום , אין אלה מהווים שכר אלא תוספת התלויה בתנאי, ביטמן

 6 מותנה – על דרך השרשור –המס יהא כמותם שכן אף קיומו שלו 

 7   ." בתנאי

 8ד הארצי לעבודה בירושלים "ביה' קרן קיימת לישראל נ 4838/03צ " בג–ראה (

 9  . )241) 5(ד נט"פ', ואח

  10 

 11 האם שווי השימוש ברכב שניתן –ה השאלה היחידה בה עלינו להכריע הינ, אי לכך

 12, מהווה חלק משכרה הקובע לצורך תשלום פיצויי פיטורים") רכב צמוד"רכיב ה(למנוחה 

 13  .כאשר כל שיקבע בענין זה יחול אף בנושא הגילום של הרכב

  14 

 15והתפטרות שרואים אותה , חישוב הפיצויים(תקנות פיצויי פיטורים  ל1תקנה   .ב

 16קובעת את אופן חישוב ) "תקנות פיצויי פיטורים": הלןל (1964-ד"התשכ, )כפיטורים

 17הפיצויים ואת רשימת התוספות שיש להביאן בחשבון לצורך חישוב השכר הקובע 

 18  :לתשלום פיצויי פיטורים ובלשון התקנה

 19  :הרכיבים שיובאו בחשבון שכר עבודה לענין תקנות אלה הם  )א"(

 20  ;שכר יסוד  )1(

 21  ;תוספת ותק  )2(

 22  ;חיהתוספת יוקר המ  )3(

 23  .תוספת משפחה  )4(

 24, נכללת בשכר עבודה תוספת מחלקתית או תוספת מקצועית )ב   (

 25   ." יראו תוספות אלה כחלק משכר היסוד

  26 

 27בגין " גילום"או " שווי שימוש ברכב"או " רכב צמוד"עולה אפוא מהדברים כי התוספת 

 28  . אינה באה בגדר התוספות הקבועות בתקנות פיצויי פיטורים–אלה 

 29נפסק כי מי שטוען כי יש להביא תוספת שאיננה מופיעה בתקנות במסגרת שכר , אי לכך

 30היסוד נדרש לשכנע כי התשלום המכונה תוספת מהווה חלק אינטגרלי של שכר העבודה 

 31  . )21ע יג "פד, מ"אלבני ישראל פריט בע' אמנון ברזלי נ 78-3/ע מא" דב–ראה (

  32 

 33לשכר הינה אכן תוספת אמיתית או בפסיקה נקבע כי ההכרעה בשאלה האם תוספת   .ג

 34  . תקבע על יסוד מהות התוספת כתשלום מותנה–כינוי פיקטיבי לחלק מהשכר 
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 1הרי שמדובר בתוספת של ממש ,  ככל שיקבע כי מדובר בתשלום המותנה בתנאי–משמע 

 2יהודה מירוז  5580/94צ " בג–ראה (שאינה חלק מהשכר הקובע לתשלום הפרשות סוציאליות 

 3  .)252) 1(ד נב"פ, ת הדין הארצי לעבודהבי' נ' ואח

  4 

 5עניין בן : "להלן (489ע כה "פד, מ"פולגת תעשיות בע' מרקוס בן יפלח נ 19-3/ע נב"בדב

 6נקבע באופן גורף כי טובות הנאה שונות אותן מקבל העובד בפועל ואשר בגינן ) "יפלח

 7 לתקנות 1 מכוח תקנה, לצורך תשלום פיצויי פיטורים וזאת" רכיב"משולם מס אינם 

 8  . פיצויי פיטורים

 9. לפקודת מס הכנסה) 2(2בהקשר זה כיוון  בית הדין לאותן טובות הנאה המנויות בסעיף 

 10  : והקובע כך-  המתיחס גם לנושא שווי רכב -סעיף 

 11כל טובת הנאה או קצובה ;  או ריווח מעבודההשתכרות  )א("

 12 שניתנו לעובד לכיסוי תשלומים; שניתנו לעובד ממעבידו

 13, לרבות תשלומים בשל החזקת רכב או טלפון, ותיוהוצא

 14,  לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגודנסיעות

 15שוויו ;  כהוצאהלעובדאך למעט תשלומים כאמור המותרים 

 16של שימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו של 

 17בין שניתנו ,  בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסףוהכל ,העובד

 18 ." לאחר לטובתושניתנובמישרין או בעקיפין או לעובד 

  19 

 20על מנת שטובת הנאה , יוער כי גם על פי הגישה המצמצמת יותר שהובעה בעניין בן יפלח  .ד

 21להראות מה ) התובע(שעניינה שווי שימוש ברכב תחשב חלק משכר העבודה נדרש העובד 

 22לעומת , עבודתוהיה היקף השימוש היחסי שעשה ברכב לצרכי עבודתו או לשם הגעה ל

 23  . היקף השימוש היחסי שעשה בו לצרכיו הפרטיים

 24כי באין יכולת לאתר את חלקו הרעיוני של השימוש ברכב שנועד לצרכים , כן נפסק

 25  ).להבדיל מתוספת(לא ניתן לייחד ולהגדיר את חלקו השקול כשכר עבודה , פרטיים

  26 

 27משפט העבודה אין מקום  כי לצורך קביעת זכויות ב-הגישה המובעת בקביעה זו משמעה 

 28להתבסס על ההכנסה הרעיונית שנזקפה לצרכי מס אשר נסמכת על הערכה בלתי 

 29  .מדויקת של היקף השימוש ברכב לצרכים פרטיים

 30הרי שהתובעים לא הציגו בפני , ל"במקרה דנן ואף אם נלך על פי הגישה המצמצמת הנ

 31  . ב שנועד לצרכים פרטייםבית הדין נתונים המלמדים על החלק הרעיוני של השימוש ברכ
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 1לפיה היו זכאים לכך ששווי השימוש ברכב שנזקף ,  שהם לא הוכיחו את טענתם–מכאן 

 2יחשב כחלק מהשכר הקובע לצורך תשלום פיצויי ) בגין רכב צמוד(לזכות המנוחה 

 3   .פיטורים

  4 

 5מר רייפמן לא הכחיש כי במהלך השנתיים , ערים אנו לטענת הנתבעת בסיכומיה לפיה  .25

 6האחרונות ביצעה המנוחה את עבודתה מהבית וכן לטענות כי השימוש היחיד שעשתה 

 7היה , אשר לא הוגבל, כאשר יתר השימוש, המנוחה ברכב היה לצורך הגעה למקום העבודה

 8  .לצרכים פרטיים

 9ד לא הוצגו נתונים המלמדים על היקף השימוש הממשי שעשתה "שבפני ביה, דא עקא

 10  . ים ועל היחס בינו לבין השימוש ברכב לצורך העבודההמנוחה ברכב לצרכים פרטי

  11 

 12לא למותר לציין כי בתצהירו של מר קרמר לא נטען כי במהלך השנתיים האחרונות ביצעה 

 13  .התובעת את עבודתה מהבית וכי היא לא עשתה כל שימוש ברכב לצורך עבודתה

  14 

 15להגיע למקום עבודה מר רייפמן העיד כי המנוחה עשתה שימוש ברכב לא רק על מנת , מאידך

 16מר רייפמן לא נחקר . אלא גם במהלך העבודה ולצורך הגעה לאתרים שונים, ממקום מגוריה

 17  . ביחס לסוגיה זו

  18 

 19בשים לב לכך שמר רייפמן ולא מר קרמר הוא שעבד בנתבעת בתקופה הרלבנטית והוא שהיה 

 20ר קרמר בענין הרי שלא מצאנו מקום להעדיף את עדותו של מ, מצוי מקרוב בניהול הנתבעת

 21שעה שהנטל להראות כי תשלום שהוגדר בתלוש השכר , זאת. זה על פני עדותו של מר רייפמן

 22 מוטל כאמור על -כתוספת שאינה מנויה בתקנות פיצויי פיטורים מהווה חלק מהשכר 

 23  .התובעים

  24 

 25מסקנתנו היא כי אין לכלול במסגרת השכר הקובע לצורך תשלום פיצויי , לאור כל האמור  .26

 26יש לקבוע כי השכר הקובע לתשלום , משכך. פיטורים את רכיב הרכב הצמוד והגילום בגינו

 27כך שסכום הפיצויים לו היו . ח" ש16,737פיצויי פיטורים עמד כטענת הנתבעת על סך של 

 28  . ח" ש368,076זכאים התובעים בערכי קרן הסתכם בסך של 

  29 
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yyy 1  סוף דבר 

 2  :דלקמןאנו קובעים כ, לאור כל האמור לעיל  .27

  3 

 4 . נדחית–ח " ש25,736התביעה לתשלום הפרשים בגין פיצויי פיטורים על בסיס שכר של   .א

  5 

 6פיצויי הלנת , ד אליה" יום ממועד המצאת פסה30תוך , על הנתבעת לשלם לתובעים  .ב

 7בסך של ,  בגין סכום הפיצויים שאינו שנוי במחלוקת50%פיצויי פיטורים בשיעור של 

 8  ). 26.2.09( ועד למועד התשלום בפועל 23.9.07ם ח החל מיו" ש368,076

 9  .ל"מסכום זה יופחתו הפרשי הצמדה ששולמו בגין הסכום הנ

  10 

 11הוצאות , ד אליה" יום ממועד המצאת פסה30תוך , תשלם הנתבעת לתובעים, כמו כן  .ג

 12  .מ כחוק"ח בתוספת מע" ש10,000ד בסך של "ט עו"משפט ושכ

  13 

 14  . לצדדים בדוארד זה"המזכירות תשלח העתק מפס  .28

  15 

 16  . בהעדר הצדדים)ט"תשסד באלול "כ (2009,  בספטמבר13, ניתן היום

  17 

 שופטת, נטע רות  ר'מר יוסף קרצ. צ.נ  מר אורי שלוש. צ.נ

 18  רז -דפנה ענוה: קלדנית
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