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* * *

הנשיא יגאל פליטמן

 " ֹאֶר ְפַקַחת ָל ּנָה ִנ ֶד ַהֶּדֶר עֹו פתח דבר–"ְו

המשולםהתשרשלמעמדושאלתאתמעורריםשלפנינוההליכיםשני.1

ושאלותמשפטענפיבמספרדיוןבתוכההכורכת, זוסוגיה. למלצרים

שוניםבהקשריםועלתהשבה, היקף-רחבותהשלכותובעלותמורכבות

בשבתוהעליוןהמשפטביתשללפתחואףוהגיעהזהדיןביתשלבפסיקתו

כי, שבתמציתבתמצית, עתהכברנציין. נוסףדיוןבמסגרתלרבות, ץ"כבג

) קיסתיק–להלן(לאומילביטוחהמוסד–קיס44405-10-15ל"עבבמסגרת

בחישובלכלולשלא) המוסד–להלן(לאומילביטוחהמוסדהחלטתנדונה

המסעדהמלקוחותשקיבלהתשרסכומיאתלמערערששולמוהאבטלהדמי

בודה–מ"בעמסעדנותוניהוליבואע.ד28480-02-16ע"עבמסגרת. עבדשבה

ששולמוהתשרכספיאתלכלולישאםהשאלהנבחנת) בודהתיק–להלן(

בקשרוזאת, עבודתומשכרכחלק, המסעדהלקוחותידיעלבמזומןלמשיב

). מינימוםשכרחוק–להלן(1987-ז"התשמ, מינימוםשכרלחוק

ליתןהחלטנו, שבכותרתמההליכיםאחדבכלהשונההמשפטיההקשראףעל.2

הנוגעלהםהמשותףהרחבהנורמטיביהבסיסלאור, בשניהםמאוחדדיןפסק

שניתןהדיןפסקעל, מההליכיםאחדכלשתיאורמנתעל. התשרשללמעמדו

המצעלפרישתתחילהנפנה, נהיריהיה, במסגרתוהצדדיםוטענותבו

.התשרשלמעמדושאלתהיאהלא, המשותפתלסוגיההרלוונטיהנורמטיבי

ככלהתשרבמעמדעוסקזהדיוננוכינדגיששלפנינובסוגיהנתעמקבטרם

באאינווהוא, בלבדהעבודהולמשפטהלאומיהביטוחלדינינוגעשהוא

.הדיןביתשלהענייניתסמכותובגדרימצוייםשאינםבנושאיםהלכותלקבוע

א ְּבֶזה ַהַּשַער"  המסגרת הנורמטיבית–"ָהָבה ָאבֹוא נָ

פשר התשר–"ֵהם נֹוְשִאים ַצָּלחֹות ֲערּוכֹות ַעל ַטס" 

חקיקהדבריבשנימפורשבאופן" תשר"המילהנזכרתהישראליבמשפט.3

בשדותהסדרעלשמירה(התעופהשדותרשותלכללי) 4)(א(12סעיף: בלבד
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תעופהבשדהאדםיעשהלא"כימורה) 4624ת"ק(1984-ד"התשמ), תעופה

שלנוחיותואורכושו, בריאותו, בטחונו, חייואתלסכןעלולאשרדברכל

לא... –וכן, בזכויותיומהשתמשאותולמנועאולאדםלהפריעאו, אדם

אוסבלותשירותיביצועבעדתשריקבלאוידרוש, יבקש, יעניק, ישלם

(אחריםשירותים הוספההדגשהכלואילךמעתה.; פ.י–הוספההדגשה" 

שדה"לולא" מסוף"לבהתייחסכיאם, זהההוראה). אחרתיצויןאםאלא

הסדרעלשמירה(התעופהשדותרשותלכללי) 4)(א(20בסעיףמצויה", תעופה

המילהאמנם). 4888ת"ק(1985-ו"התשמ), היבשתייםהמעברבמסופי

בכלאו–בהםבנמצאאיןאך, במפורשהאמוריםבכלליםמופיעה" תשר"

.זהלמושגכלשהיהגדרה–הישראליבמשפטאחרחקיקהדבר

סוקרים), טיפים–להלן); ח"התשס(107לחמשפטים" (טיפים"במאמרם.4

את) מרגליות–יחדלהלן(מרגליות-רביןושרוןמרגליותיורםהמלומדים

:כזאת, ופסיכולוגיתהיסטוריתמבחינההתשרמוסדהתפתחות

16-הבמאההחלכיוםלנוהמוכרתלזודומהבמתכונתתשרמתן"
בתקופה. במקבילפרטייםובבתיםציבורייםעסקבבתי, באנגליה

נחרטושעליהםנחושתגביעיובמסבאותקפהבבתילהציבהחלוזו
שפקדולקוחות. T.I.Pובקיצור, To Insure Promptitudeהמילים

... המלצרעינילנגד, לגביעמראשהתשראתשלשלוהקפהבתיאת
נורמההתפתחהפרטייםבבתים... מועדףשירותלקבלכדי

, הביקורתוםעםתשרנתנוהביתבעלישלשאורחיהםחברתית
שלהרגיליםתפקידיהםבמסגרתשלאשניתןשירותעבורוזאת

גםמחייבתלנורמההתשרמתןנהפךהשניםחלוףעם... המשרתים
).114' בעמ" (לאורחמיוחדשירותניתןלאשבהםבמצבים

המשרתיםכלאצלנוצרהכבר, המחבריםממשיכים, 18-ההמאהבשלהי

ובמצב, תשרלקבלציפייהלסעודאוללוןשבאואורחיםעםישירבמגעשבאו

בעינינתפס"אלא, יותרטובשירותלמתןתמריץעודהיווהלאהתשרזה

(האירוחעבורכתשלוםאורחים 20-ההמאהבתחילת). 114' בעמ, טיפים" 

התפשטהתשרמוסד. באנגליהפרטייםבבתיםתשרלשלםמקובלהיהעדיין

המאהבשלהירקהגיעהבריתולארצות18-וה17-הבמאותאירופהברחבי

" הברית-בארצותוהתחזקבאירופההנוהגנחלשהשניםברבות"אך, 19-ה

). 115' בעמ, טיפים(

30-מביותרהרווחתכתופעההישראליתבמציאותגםמוכרהתשרמוסד.5

מלצריםוגםספרים, מוניותנהגי, דלקבתחנותמתדלקיםובהם, מקצועות
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וחרף, ביותררווחתבתופעהשמדובראף). שםוההפניות107' בעמ, טיפים(

השונותהערכאותמצדהן, להסדרתהלפעוללמחוקקונשנותחוזרותקריאות

בחודששמונתהפרידמןאברהם' פרופבראשותועדהמצדוהןבנושאשעסקו

לבדיקת, "ל"זנמיראורה' גב, דאזוהרווחההעבודהשרתידיעל1995אפריל

שלמעמדוואתובמסעדותקפהבבתייות/מלצריםשלהעבודהתנאינושא

(עבודהכשכרהתשר מעמדהוסדרטרםכהעד–) פרידמןועדת–להלן" 

2בסעיףהנזכריםמהכלליםלבד(משניתולאראשיתלא, בחקיקההתשר

באופןהישראליבמשפטהתשרשלמעמדוהוסדר, אלהבנסיבות). דלעיל

כרונולוגיבסדר, להלןבעיקריהשנביאהכפי, הפסיקהבאמצעות, בלבדחלקי

. עולה

יו ְּכָפָרִשים"  יו ְּכָדְרָבנֹות ּוְדָבָר ְעיֹונָ ַר דבר הפסיקה–"ְו

 " ֲהֹפָכה, ֹחֶפׁש ֹחֶפׁש ֵאין ָּכמֹו ד נַ ֲעֹרָכה, עֹוָלמֹות עֹו התשר –"ִמְׂשָחִקים עֹוד נַ

פרשת אלכורדי–בהקשר של חוק חופשה שנתית 

ניתןשלפנינובהקשרלהזכירמבקשיםאנושאותוביותרהמוקדםהדיןפסק.6

)). 1971(3גע"פד, אלכורדי–אלשויש2-3/לא) ארצי(ע"דב(אלכורדיבפרשת

בגיןשונותזכויותלתשלוםתביעהשהגישטבחשלעניינונדוןזובפרשה

, שנתיתחופשהחוקמכוחזכויותזהובכלל, במסעדהשנה20-כמשךעבודתו

י"ל14יוםמדיקיבלהטבח). שנתיתחופשהחוק–להלן(1951-א"התשי

לקוחותששילמו" הטיפיםקופת"מי"ל2יוםמדיקיבלבנוסף. ממעסיקו

בין. בחלקההטבחתביעתאתקיבלהאזוריהדיןבית. למלצריםהמסעדה

. י"ל16שליומישכרבסיסעל, חופשהכפדיוןמסויםסכוםלופסקהיתר

דמיאתלכלולמקוםהיהלאכי, היתרבין, המעסיקטעןערעורובמסגרת

הדיןבית. החופשהפדיוןחישובלצורךהטבחשלהרגילבשכרוהשירות

:כךבקבעו, זוטענהקיבלהארצי

אינם, המלצריםידי-עלהמשיבלזכותשהופרשוהשירותדמי"
לחוק10בסעיף. חופשהדמילעניןהעבודהמשכרחלקמהווים
'חופשהדמיהמגדירשנתיתחופשה כל'משמעו' עבודהשכר, 
... המעבידידי-עללעובדהמשתלמת, כסףבשווהאובכסף, תמורה

התחלקושהמלצרים, השירותדמי'. הרגילותהעבודהשעותבעד
ידי-עלאםכי, המעבידידי-עלשולמולא, המשיבעםבהם

מורידאומעלהזהואין, מהלקוחותשגבוהכספיםמתוך, המלצרים
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2שלהתשלום, כןעליתר. המעבידמצוותאחרימילאוהםשבכך
של' הרגילותהעבודהשעות'בעדכתמורהנעשהלאליוםי"ל

הוגבלהפלונימתאריךשהחלזאתעקבכמענקאלא, המשיב
דמילקבלהואאףהיהיכולולא, בלבדלמטבחהמשיבשלעבודתו
הואהחופשהדמילחישובהרגילהשכר, כןעל. מהלקוחותשירות

".האזוריהדין-ביתשפסקכפיי"ל16ולא, ליוםי"ל14

בשבתוהעליוןהמשפטביתידיעלאושרההארציהדיןביתשלזוקביעה.7

:כזאת, ברנזוןהשופטמפי, ץ"כבג

איננו.]פ.י–התשרלדמיהיאהכוונה[זהאחרוןתשלוםכי, ליברי"
הורהובדין, שנתיתחופשהבחוקכמשמעותו', עבודהשכר'בגדר
'החופשהדמיבחישובאותולכלולשלאהארציהדין-בית שכר. 

-פירושו, שנתיתחופשהלחוק10שבסעיףההגדרהלפי', עבודה
. הרגילותהעבודהשעותבעדהמעבידידי-עלהמשתלמתהתמורה

לעבודתובקשרבוזכההואכיאם, השירותבדמיהעותרשלחלקו
מעבודתעברכשהעותרהמלצריםאצלהמשיבשלובהשתדלותו

היהולאהמעבידשלמכספובאלאהוא, טבחותלעבודתמלצרות
שכרבגדראיננו, זרממקורהבא, כזהתשלום. עבודהלשכרתחליף
שהואוהמעבידהעובדביןזהבעניןהסכםנעשהאםאלא, עבודה
אלכורדי403/71ץ"בג" (במקומויבואאועבודהמשכרכחלקייחשב

עניין–להלן); 1972(66) 2(כוד"פ, לעבודההארציהדיןבית' נ
). אלכורדי

–מבחן הוולונטריות ומבחן אמצעי התשלום –התשר בהקשר של חובת הרישום 

פרשות ספארי הודלינגס, אמיתי וליברמן

שלבעיקרו, מכונםעלהעומדיםיסודותבושנקבעוביותרמרכזידיןפסק.8

476/87א"ע(הולדינגסספאריבענייןשנה30-לקרובלפניניתן, כיוםגם, דבר

); 1990(780) 4(מדד"פ, 1אביב-תלשומהפקיד' נמ"בעהולדינגסספארי

ביקורתהשומהפקידערךענייןבאותו). הולדינגסספאריעניין–להלן

אחד). הביקורתאירוע–להלן(שםהמערערתידיעלהמנוהלתבמסעדה

מסויםוסכוםהארוחהעלמסויםסכוםשילם, במקוםסעדהביקורתמחברי

ששולםהסכוםואילוהמסעדהבקופתנרשםהארוחהעבורהסכום. כתשר

ספריאתלפסולהשומהפקידהחליטזהרישוםאיבשל. בהנרשםלאכתשר

הכנסהמסלפקודת) 1)(א(ב145בסעיףלוהנתונההסמכותפיעל, המערערת

). הפקודהאוהכנסהמספקודת–להלן] (חדשנוסח[
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" תקבול"המונחלהגדרתבהתאםכיתחילהצייןהעליוןהמשפטבית.9

–להלן(1973-ג"התשל), חשבונותפנקסיניהול(הכנסהמסשבהוראות

עלזוחובהחלה, רישוםחובתקיימתלגביושרק), פנקסיםניהולהוראות

מקובלת"כיקבעבהמשך. עסקובמהלךהנישוםידי-עלהמתקבליםסכומים

, לשלםנדרששהסועדהמחירמןחלקהמהוויםשירותדמיביןההבחנה

שירותדמילבין, המסעדהבעלבידיהכנסהמהווההכוללהסכוםשאז

נהוגשאז, דרישהפי-עלשלא, הסועדשלהטוברצונומתוךהניתנים

(המלצרבידיכהכנסהלראותם –במקורהדגשה; הדיןלפסק783' בעמ" 

, הלקוחידיעלישירותוולונטריבאופןלמלצרמשולםהתשראם, כלומר.). פ.י

אינהוהמסעדה, בלבדהמלצרשלאלאהמסעדהשלבהכנסהמדובראיןאזי

הואאםאו, שירותדמילשלםנדרשהלקוחאם, זאתלעומת. ברישומוחייבת

שמדוברהרי, אחדתשלוםבאמצעיוהתשרהארוחהסכוםאתמשלם

:הדיןפסקובלשון. ברישומוחייבתוהיאהמסעדהשלבתקבול

עםיחדאחדתשלוםבאמצעימשתלמיםאשר, התשרסכומי"
מכןלאחרמוסרוהוא, המסעדהבעלידי-עלמתקבלים, הארוחה

עבורהתשלוםאמצעיביןלהפרידניתןכאשר. חלקואתלמלצר
אתמקבלאינוהמסעדהבעלאזכי..., התשרסכוםלביןהארוחה

תקבולבמישריןמקבלמהםאחדכלאלא, המלצרעבורהתשר
בווכלולים, אחדהואהתשלוםאמצעיכאשר, זאתלעומת. נפרד
נושהוהמלצרשניהםאתהמסעדהבעלמקבלאזכי, תשלומיםשני

אשר. התשלוםהתקבלותליסודבאשרזאת. התשרבסכוםבו
, מתקיימת, כמובן, זו, העסקבמהלךיתקבלהסכוםכי, לדרישה

חלק, למעשה, ומהווהעצמועלחוזראשרבתשלוםמדוברשכן
".המסעדהשלההפעלהמשיטת

, המסדינישלבהקשר, הולדינגסספאריבענייןשנקבעוהמבחניםשני, כןאם.10

הם, לאואםהמסעדהבקופתהתשראתלרשוםחובהקמהאםלקבועכדרך

עלאלומבחניםיישום". התשלוםאמצעימבחן"ו" הוולונטריותמבחן"

חובתבעקבותיוקמהלאכימעלה, הדיןבפסקנקבעכך, הביקורתאירוע

, למלצרישירותשולמוענייןבאותוהתשרשדמימשום, המסעדהשלרישום

לקופתשהגיעוומבליהארוחהעבורמהתשלוםבנפרד, וולונטריבאופן

המשפטביתאישריוםשלבסופוכייצויןהתמונהלהשלמת. המערערת

רשמהלאשםשהמערערתשהתגלהמשום, הספריםפסילתאתהעליון
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אירועבמוקדשעמדולתקבוליםבניגוד(שאותם, אחריםתקבוליםבקופתה

. לרשוםעליההיה) הביקורת

הןהעליוןהמשפטבית" ִאשרר, "דומהבמקרהשעסק1993משנתדיןבפסק.11

(התשלוםאמצעימבחן"אתוהן" הוולונטריותמבחן"את 497/89א"ע" 

עניין–להלן); 1993(384) 5(מזד"פ, 1אביב-תלשומהפקיד' נאמיתי

שעלתהמזוהפוכהלתוצאההובילהענייןבנסיבותשיישומםהגם), אמיתי

בקופתשנמצאוהשיקיםכינקבעאמיתיבענייןשכן. הולדינגסספאריבעניין

הארוחהעבורהתשלוםאתהןכללו, הקופהסרטאתתאמוולאהמסעדה

עלשהיהמכאן". אחדתשלוםאמצעיהיוו"כןועלהתשרדמיאתוהן

' נטו'הבסכוםאךלרושמםלוהותרולא, שהםכמותלרושמם"המערער

. התשרכספיללא", שבהם

בענייןהדיןבפסק, כעשורבחלוףגם" אושררה"הולדינגסספאריהלכת.12

509) 1(נטד"פ, ליברמן' נ1אביב-תלשומהפקיד9229/99א"ע(ליברמן

שהוא", הוולונטריותמבחן"לבנוגעבעיקר), ליברמןפרשת–להלן); 2004(

הםהשירותדמיאםלקביעה"בפסיקהשהוצבה" המרכזיתהבוחןאבן"

החשבון, ענייןאותובנסיבות). הדיןלפסק515' בעמ" (העסקבעלבידיתקבול

עבורח"ש90כלל) השומהפקידמטעםביקורתשערכו(ללקוחותשנמסר

ח"ש99–לתשלוםהכוללהסכום. "שירותכדמי) 10%(ח"ש9ועודהארוחה

ורקבמזומןח"ש99שילמוהלקוחות". בעיגולוהוקףהחשבוןבסוףצוין–

" דלי"להועברח"ש9בסךהתשר. המסעדהבקופתנרשמומתוכםח"ש90

ספריאתלפסולהשומהפקידהחליטכןעל. כללנרשםולא) טיפיםקופת(

שפנהלפני. הספריםנפסלובדיןכיקבעהעליוןהמשפטבית. המסעדה

בגיןבמסהחבותעצםלנוגעתאינההרישוםחובתשאלתכיהדגיש, להכרעתו

לרשוםישהתשרדמיאתוכי, במסהחייבתההכנסהשיעורלאוהתשרקבלת

בעלשחייב", שירותיומן"באזי, המסעדהבספריכתקבוללאאם, מקרהבכל

א"ילתוספת) 8(3סעיףלפי, לנהל) מלצריםהמעסיקעסקכלאו(מסעדה

ישהשירותביומןכייצוין). שירותיומן–להלן(פנקסיםניהוללהוראות

ומספרמענם, יוםבאותוהמועסקיםהמלצריםשמותאתיוםמדילרשום

בעל. העבודהשעותמספראושלהםהיומיהפדיוןסכוםאתוכןזהותם

, לקוחותיולקהלהמסעדהבעלהודיעאם"כאמורמרישוםפטורמסעדה
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השירותדמיכי, באלהוכיוצאבמחירונים, בחשבוניות, מודעותבאמצעות

החובהכייצויןעוד). האמורהלתוספת) ב)(8(3סעיף(" במחיריםכלולים

שלאכך, 1989משנתבתיקוןהללולהוראותהוכנסההשירותיומןלעניין

. אמיתיוהולדינגסספארילפרשותהרלוונטייםבמועדיםהפרקעלעמדה

באופןשלאהתשרשולם, העליוןהמשפטביתפסקכך, ליברמןענייןבנסיבות

בהתאם, כןועל, ללקוחותשהוצגהתשלוםדרישתבעקבותאלא, וולונטרי

שלכתקבוללראותויש, אמיתיוהולדינגסספאריבפרשותשהותוולעקרונות

הלקוחשלהסובייקטיביתהבנתו"כינקבע. ברישוםהמחויבהמסעדה

דמישלאופייםבבחינתהמכרעתהיאשירותדמילשלםעליואםבשאלה

הלקוחותהיואםוכי), הדיןלפסק516' בעמ" (חופשירצוןשלכפריהשירות

להיחשבעשויהיההוא, בחשבוןשנכתבזהעלנוסףסכוםכתשרמשלמים

.ברישוםחבשאינווולונטריתשלום

בענייןהןלקרואניתן, הולדינגסספארילהלכתמחודשתוקףמתןלצד.13

מבחןלגבימסוימיםהרהורים, אגבבאמרתכיאם, ליברמןבענייןוהןאמיתי

הקשייםאתאמיתיבענייןמדגיםל"זחשין' מהשופט, כך. התשלוםאמצעי

:זהמבחןשמעורר

שמחיר, למשל, נניח. כולןנתיישבולאשהקושיות, זאתעםנדע"
נוסיף. ח"ש10למלצרלתשורמבקשוהלקוחח"ש90הואהסעודה

על) העסקבעללפקודתאו' (לעצמי'שיקכותבשהלקוחונניחעתה
ח"ש100תמורתו-ומקבל-לקבלהואמבקש; ח"ש100סך

ומאלה); ח"ש100סךעלשיק' פורט'הלקוח: דהיינו(במזומן
. ח"ש10-במישרין-ולמלצר, ח"ש90העסקלבעלהואמפריש
לטעוןניתן. כלשהי' מקוצרת'בדרךאוכךשתהיהאפשרזופעילות

' תקבול'אינוח"הש100סךעלהשיקכי, זומעיןעובדותבמערכת
העסקבעלייאלץלאאפואשהבאנוזוובדוגמה, העסקבעלבידי

מקריםלביןזהמקרהביןומה. בלבדח"ש90אלא' תקבול'כלרשום
" כולןנתיישבולאהקושיותכידומה, אכן? בהםשדיברנואחרים

).הדיןלפסק392' בעמ(

:ליברמןבענייןריבלין' אהשופטדבריראוכן

מבחןכמציב... הולדינגסספאריבענייןהדין-פסקאתלהביןאין"
דמינתקבלושבהוהדרךהתשלוםאמצעישעניינונוקשהצורני

נתונהעובדתיתמערכתכלעלשכזהמבחןלהחילהניסיון. השירות
דישבפנינובמקרהכיסבוריםאיננו, כך.... רביםקשייםמעלה

נשמרושבהמהקופהנפרד' דלי'בנשמרוהשירותשדמיבעובדה
דמישלממהותםלשנותכדימהלקוחותשנתקבלוהכספיםיתר
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במהאלא' דלי'בלהסתכלאין. המסעדהבעלשלכתקבולהשירות
).הדיןלפסק517' בעמ" (.בתוכושיש

כתוארה(השופטתואילו, ריבליןהשופטשללעמדתוהצטרףברק' אהנשיא

תשרדמיסיווגלשם, העמידההולדינגסספארישפרשתהדגישהחיות' א) אז

זאתעם. התשלוםאמצעימבחןאתוהןהוולונטריותמבחןאתהן, כתקבול

אלהממיןקריטריוניםפי-עלהבחנהכילדעה"שותפההיאכיציינה

משלאעיוןבצריךהשאלהאתהותירהאך" ודאות-איויוצרתקושימעוררת

.שםלהכרעהנדרשה

במסגרתאףמחודשתלבחינהעמדההולדינגסספאריהלכתכיונצייןנקדים.14

.כנהעללהותירההוחלטרובבדעתוכי, בהמשךשיפורט, כהןץ"דנג

ַהּׁשֹוֶפֶטת"  –התשר בהקשר של חוק שכר מינימום –"ַלְּסָפִרים ַרק ַאְּת ַהֵחְטא ְו

פרשת מלכה–מבחן הרישום בספרים 

, ליברמןואמיתי, הולדינגסספאריבפרשותשניתנוהדיןשבפסקיבעוד.15

" תקבול"כהתשררישוםושאלתהמסדינישלבהקשרהתשרשאלתנבחנה

אילת. ב.מ.ג.ד300113/98) ארצי(ע"ע(מלכהשבפרשתהרי, המסעדהבקופת

שנדונה) מלכהעניין–להלן); 2005(769מע"פד, מלכה–מ"בעמסעדות

המעסיקחובתשלבהקשרהתשרשלמעמדונבחן, זהדיןבביתוהוכרעה

ענבל' גבהגישהענייןבאותו. מינימוםשכרחוקלפי, מינימוםשכרלשלם

היחידההתמורה. כמלצריתעבדהשבהבמסעדהמעסיקיהנגדתביעהמלכה

ידיעלישירותלהששולמוהתשרכספיהייתהעבודתהעבורשקיבלה

המינימוםלשכרזהבאופןתגיעלאשאםהתחייבומעסיקיה. הלקוחות

בתביעתה. החודשבסוף, מקופתםבהתאםשכרהאתישלימוהם, היומי

, במסעדההעסקתהתקופתעבורהמינימוםשכרלתשלוםמלכה' גבעתרה

מלכה' גב. להששולםהשכרבחישובהתשרכספיאתלכלולשאיןבטענה

18לושמלאועובד"כיהקובע, מינימוםשכרלחוק) א(2סעיףעלנסמכה

לקבלזכאי, עבודתובמקוםכנהוג, מלאהבמשרההמועסק... שנים

סכומיכיוהוסיפה", ...המינימוםמשכריפחתשלאעבודהשכרממעסיקו

כשכרלראותםאיןולפיכךמהמעסיקולאהמסעדהמלקוחותהתקבלוהתשר

לחוק1שבסעיףלהגדרההפנתהִמִצדההמעסיקה. מינימוםשכרחוקלעניין
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' עבודהשכר'"שלפיה), השכרהגנתחוק–להלן(1958-ח"התשי, השכרהגנת

אחריםותשלומיםנוספותושעותעבודהפריון, חגיםבעדתשלומיםלרבות–

ישזוהגדרהלפיכיוטענה", עבודתוובמשךעבודתועקבלעובדהמגיעים

וחייבמלכה' גבעמדתאתקיבלהאזוריהדיןבית". שכר"כהתשראתלראות

מעבר, במסעדהעבודתהתקופתכלבגיןמינימוםשכרלהלשלםהמסעדהאת

.שקיבלההתשרלסכומי

הערעורהליךבמסגרת. האזוריהדיןביתשלדינופסקעלערערההמעסיקה.16

הסתדרותואף), ש"היועמ–להלן(לממשלההמשפטיהיועץהתייצב

ביתהמליץהדיוןבמהלךכייצוין. טענותיהפרשההחדשההכלליתהעובדים

סוגייתאתולפתורלנסות"בענףהמעסיקיםולנציגיההסתדרותלנציגיהדין

שלהתאוםלשכתילוואותו, קיבוציומתןמשאבאמצעותהתשרשלמעמדו

לאהדבר"אולם", לממשלההמשפטיוהיועץהכלכלייםהארגונים

.לפסוקנדרשהדיןובית" הסתייע

את, אדלר' ס) בדימוס(הנשיאמפי, זהדיןביתסקריריעהרחבדיןבפסק.17

ואתהחקיקהתכליתאתבחן, מינימוםשכרלענייןהרלוונטייםהחוקסעיפי

שכרחוקלענייןהתשרשלמעמדובשאלתהאזורייםהדיןבתיפסיקת

. העולםממדינותבכמההתשרבנושאשניתנודיןפסקיוהזכיר, מינימום

קופתדרךשעברמבלילמלצרישירותששולםתשרכיפסקאלהכללאחר

המעסיקפנקסיבאמצעותששולםתשרואילו, שכרמהווהאינו, המסעדה

:נקבעוכך. שכרמהווה

קופתדרךעוברשהואמבלילמלצרישירותשנמסרתשר"
בתשלוםמדובר. 'עבודהשכר'בגדרלבואיכולאינו, המעסיקה

פיה-שעלבשיטהמדובר; מעסיקידי-עלולאלקוחידי-עלשניתן
המעסיקהאתוהמשחררתמינימוםשכרתשלוםעללפקחניתןלא

ניצולהמזמינהבשיטהמדובר; מינימוםשכרלתשלוםמאחריותה
מדובר; המעסיקיםשללב-תוםהיעדרולעתיםהמלצריםשל

; מסבגבייתופוגעתלאומיביטוחדמיתשלום-איהמזמינהבשיטה
ייעודוכי, לתומםהסובריםהלקוחותאתהמטעהבשיטהמדובר

בתשלוםלמסעדהסיועולאתשרהואלמלצרשהותירוהכסףשל
.שכרו

ייחשבהואהמעסיקהקופתדרךעוברשהתשרככל, זאתלעומת
כאשרגםנכוןהדברכי, נוסיף. מינימוםשכרחוקלצורךכשכר

עודכל', טיפיםקופת'באמצעותהמעסיקהקופתדרךעובדהתשר
הסכוםמהויודעהמלצר. המעסיקהבספרינרשמיםהסכומים
שכרכדיהסכוםלהשלמתזכאיהואואםכתשרשהתקבל
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הנוגעבכלמלאהבשקיפותפועלתהמעסיקהזובדרך. המינימום
פי-על. העסקהכנסותורישוםהתשריםרישום, השכרלתשלום

לאהמלצרשלשכרוכיובטוחיםיודעיםהצדדיםשניזושיטה
סךאםכיביניהםלהסכיםרשאיםאףוהםהמינימוםמשכרייפול

בחזקתהעודףהסכוםיוותרהמינימוםשכרעלעוליםהתשרים
).הדיןלפסק795–794' בעמ" (.המלצר

נפסק", בספריםהרישוםמבחן"המכונות, אלהעקרוניותלקביעותבהתאם

שכרחוקלענייןשכרמהוויםאינםמלכה' גבשקיבלההתשרכספיכי

המסעדהקופתדרךשעברומבלי, ישירותלידיהששולמומשוםמינימום

ביתחייבבדין, נקבעכך, לפיכך. קבלתםעלשליטההיתהשלמעסיקהומבלי

תקופתכלבגיןעבודהשכרמלכה' לגבלשלםהמעסיקהאתהאזוריהדין

.בשירותהעבודתה

: הלקוחכוונת. א: אלהשניעל, דברשלבעיקרו, הדיןביתביססקביעותיואת.18

כשכרלמלצרבהמשךישולםשהואמביןהמסעדהלקופתתשרהמשלםלקוח

בנוסףיבואשהואמניחלמלצרישירותתשרהמשלםלקוחואילו, מהמסעדה

) א(3-ו) א(2סעיפים: מינימוםשכרחוקפרשנות. ב. מהמסעדהעבודהלשכר

בגדרלכלולאיןכןועל, המעסיקידיעלהמשולםלשכרמתייחסיםזהלחוק

הדיןביתהפנהכןכמו. המעסיקשאינומיידיעלהמשולמיםסכומיםשכר

שלבהקשרהתשרשלבמעמדו, נזכיר, העוסק, אלכורדיבענייןהדיןלפסקי

מאתתשלוםכאלהיאלשכרההתייחסותבוגםאשר, שנתיתחופשהחוק

.המעסיק

בענייןהדיןפסקבמסגרתהתקבלו, אדלרהנשיאשלקביעותיועלנוסף.19

:צור' שהשופטשלהבאותהערותיו, דעותברוב, מלכה

זומחובתולהשתחרריכולאינווהואשכרבתשלוםחייבמעסיק"
ידי-עללעובדהמשולםתשרשלתשלוםעלהסתמכותידי-על

...אחר
בחשבוןיובאתשרשתשלוםאפשרותלשלולאין, לדעתי, זאתעם

מצטבריםהכרחייםתנאיםמספריתקיימואםשכרתשלוםלצורך
:הםואלו

קיבוציהסכםעליהםשחלאואישיהסכםקייםהצדדיםבין)א(
תשלומיגםהשכרבחשבוןלהביאשניתן, במפורש, הקובע

.לעובדהמשולמיםתשר
מפורטהסדרכוללהקיבוציההסכםאוהעבודההסכם)ב(

שקיפות–כגון, מתשרבהכנסותהטיפולדרכיבדברומסודר
שלוחשבונאותקופהשלקיומה, התשלומיםשלותיעוד
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החלוקהמועדי, שהתקבלוהסכומיםחלוקתדרכי, ההכנסות
.ועוד

לא) התשרותשלומיהרגילהשכר(המקורותמשניהשכר)ג(
.בחוקהקבועהמינימוםמשכרייפול

משניההכנסהעלמבוססותהעובדשלהסוציאליותזכויותיו)ד(
.לאשורןמובטחותוהןהמקורות

שלמשכרוהמתחייביםהמלאיםהמסתשלומיהבטחת)ה(
.העובד

הסדרבבחינת–אלהדרישותעלהעונהמפורטהסדררק, בעיניי
) חלקיתאומלאה(להכרהלהביאיכול–' השולחןעל'שקוף

).798' בעמ, שם" (עבודהכשכרתשרבתשלומי
עללכתחילההוצע" בספריםהרישוםמבחן"כינזכיר, זהפרקחתימתלפני

:אלהבמילים, פרידמןועדתידי

בפדיוןנכללולאלעובדישירותהמשולםבתשרלראותלא] מומלץ["
. בחקיקהזאתלהבטיחוישעבודהשכרכדיןבתקבוליואוהעסק
אוהעסקבפדיוןונכלללעובדישירותהמשולםתשרזאתלעומת

).הוועדהח"לדו7' עמ" (עבודהכשכרדינובתקבוליו

ַכּיֹום לא שּום ֵסֶפר ְולא ֲעָרִכים"  י ְּכָרִכים, ְו ֵּב התשר –"ֵהם ִעּינּו ִּבְסָפִרים ְמֻר

עניין רנסנס–של תשלום דמי הביטוח הלאומי בהקשר 

עלהארציהדיןביתחזר, מלכהבענייןהדיןפסקשניתןלאחרכחודשיים.20

1349/01) ארצי(ל"עב(רנסנסבענייןהדיןפסקבמסגרתהעיקריותקביעותיו

תוך), רנסנסעניין–להלן); 14.8.2005(לאומילביטוחהמוסד–רנסנסמלון

עמדהדיוןבמוקדזהבעניין". בספריםהרישוםמבחן"אתומאמץשבשהוא

בספרישנרשםלאחר, המלוןאורחיידיעלמלוןביתלעובדיששולםתשר

ביטוחדמיהתשרסכומיבגיןשילםלאהמלון. במקורמסממנוונוכההמלון

לאור). המוסד–להלן(לאומילביטוחלמוסדשהגישבדוחותאותםכללולא

שהתקבלוסכומיםבגיןלאומיביטוחדמילשלםהמלוןאתחייבהמוסד, זאת

.כתשר

עלבהסתמך, המוסדבעמדתצידדו, זהדיןביתובעקבותיו, האזוריהדיןבית.21

], משולבנוסח[הלאומיהביטוחחוקלפיכינקבעתחילה. מלכהבענייןהנפסק

הביטוחדמילחישובהבסיס), הלאומיהביטוחחוק–להלן(1995-ה"התשנ

, זהלחוק) א(344בסעיף, המוגדרת, העובדשלהחודשיתהכנסתוהוא

סעיף". הכנסהמסלפקודת) 2(2בסעיףהמפורטיםמהמקורות"כהכנסתו



בית הדין הארצי לעבודה
15-10-44405עב"ל 

16-02-28480ע"ע 

76מתוך 16

מסכיקובע, כהןאסתרבפרשותהדיוןבמסגרתבוידוברשעוד, זה) 2(2

כל; מעבודהריווחאוהשתכרות"מהכנסהעל, היתרבין, ישולםהכנסה

בכסףשניתנובין–והכל; ... ממעבידולעובדשניתנוקצובהאוהנאהטובת

לאחרשניתנואובעקיפיןאובמישריןלעובדשניתנובין, כסףבשווהובין

רישוםמבחן"אתהענייןנסיבותעלהחילהארציהדיןבית". לטובתו

נרשםמשהתשר, הענייןשבנסיבותוהוסיף, מלכהבענייןשנקבע" הספרים

מוסכםשהיהקבועסידורפיעל, לעובדיםששילמוהואוהמלוןהמלוןבספרי

הדיןבית. ביטוחדמיבגינוולשלםעבודהכהכנסתלראותויש, הצדדיםעל

תשריוכרשבהתקיימםהתנאיםאומנםפורטומלכהדיןבפסק"כיציין

יפיםאףשםשנכתבוהדבריםאולם, מינימוםשכרחוקלצורךעבודהכשכר

".לענייננו

הביטוחחוקתכליתעםאחדבקנהעולההאמורההמסקנהכינקבעעוד

שלהאמיתיתההכנסהלקביעתחשיבותיששלפיהם, ועקרונותיוהלאומי

לתשלוםגםאלא, הביטוחדמילגבייתרקלאבסיסמהווההיאשכן, המבוטח

מחליפותגמלאות–להלן(להתחליףאולהכנסהיחסיותשהןגמלאות

:בשיריבענייןהדיןמפסקהבאהציטוטהובאזהבהקשר). הכנסה

בצבתכצבת, בזהזהינתקבלקשרקשוריםוהחלוקההתשלום"
דמיתשלוםבאין. החוקשלהסוציאליתתכליתולמילויעשויה
שלנאותהחלוקהתיתכןלאהאמיתיתההכנסהפיעלביטוח

(תכליתוותסוכלהחוקקריטריוניפיעלהגימלאות ) ארצי(ל"עב" 
)).2004(145) 2005(מע"פד, לאומילביטוחהמוסד–בשירי316/03

עבורהביטוחדמיתשלוםאי, הענייןבנסיבותכיוקבעהדיןביתהשלים

עבראם, לראותוישכןועל, הלאומיהביטוחחוקתכליתאתיסכלהתשר

.הביטוחדמיתשלוםלעניין, עבודהכהכנסת, המלוןבקופת

ֵהב ַהָּים"  –התשר בהקשר של תשלום קצבת תלויים –"ִּכי ֶאת ָהַאִּמיִצים אֹו

פרשות אסתר כהן

כהןעוזימר. במיוחדמצערותבנסיבותוהפעם, ועלהשבהתשרשלמעמדו.22

), כהן' גב-והמנוח–בהתאמהלהלן(כהןאסתר' גבשלהמנוחבעלה, ל"ז

. למצוקהשנקלעונעריםלהצילשניסהבשעה, ביםבטביעהחייואתקיפח

בסעיףכמשמעה, הזולתחיילהצלתהתנדבותכפעולתהוכרהזופעולתו
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כבחירתה, כהן' גבאתזיכתה, הלאומיהביטוחלחוקג"ילפרק) 5(287

) הקצבה–גםלהלן(תלוייםבקצבת), זהלחוק) 2)(ג(320לסעיףבהתאם(

שראשיתןוממושכותמורכבותמשפטיותהתדיינויותשלשרשרתוהולידה

בבית2013בשנתוסופןיפו-אביבבתללעבודההאזוריהדיןבבית2002בשנת

למותועובר? ולמהמהעל. נוסףדיוןבמסגרת, ץ"כבגבשבתוהעליוןהמשפט

שכרהשתכר, לושהונפקוהשכרתלושיפיועלבמסעדהכמלצרהמנוחעבד

ועלח"ש8,046-בשכרוהסתכםמותושלפניהחודשיםבשלושת. מינימום

שהמוסדביקשהכהן' גב. כהן' גבשלהתלוייםקצבתחושבהזהסכוםיסוד

התשרכספיכולל, המנוחשלהאמיתישכרועלבהתבססקצבתהאתיחשב

. בחודשח"ש10,000שלסךעל, כהן' גבלטענת, שעמד, שקיבל

ב"ל אסתר כהן

שלסךעלעמדהמנוחשלהאמיתיששכרוהוכחכיקבעהאזוריהדיןבית.23

כהן' גבשלהתלוייםקצבתאתלחשבהמוסדעלכיופסקבחודשח"ש10,000

ל"ב; רנדל' דמרהציבורונציגסאמט' והשופטת(זהשכרעלבהתבסס

לזקוףשאיןבכךנומקהזוקביעה). לאומילביטוחהמוסד–כהן1076/02

הכנסותיועלדיווחשלא, האחרוןשל" עוונו"אתבמנוחהתלוייםלחובת

האזוריהדיןביתשצייןנוסףשיקול. ביטוחדמיבגינםשילםולאתשרמכספי

שכותרתו, הלאומיהביטוחלחוקג"יפרקמכוחהמשולמתשגמלההוא

המשולמתגמלההיינו", גבייתיתלאגימלה"היא", למתנדביםתגמולים"

כפועל. ביטוחדמילתשלוםקשרוללא, המוסדבאמצעותהמדינהמאוצר

הפרשיבמלוא', גכצד, המסעדהאתלחייבהמוסדתביעתנדחתהיוצא

ומאחר, ידהתחתעברולאהתשרכספישלפיההקביעהנוכחוזאת, הגמלאות

.המנוחשלהיתהביטוחודמיהכנסהמסבגינםלשלםשהחובה

עב"ל אסתר כהן

לביטוחהמוסד1571/04) ארצי(ל"עב(הדיןפסקעלערעורהגישהמוסד.24

הביטוחחוקשלפינטען). כהןל"עב–להלן); 8.11.2005(כהן–לאומי

ההכנסההיא, התלוייםקצבתשלחישובהבבסיסהעומדתההכנסה, הלאומי

שכרעלעמדההמקרהשבנסיבות, הביטוחדמילחישוביסודששימשה

שלקונסטרוקציההמוסדהציעלחלופין. המעסיקדיווחשעליוהמינימום

ייחשב, למנוחהמעסיקששילםהמינימוםשכרלענייןשלפיה", מעמדכפל"
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סעיףלפי". עצמאי"כייחשבהואהתשרכספילענייןואילו" עובד"כהאחרון

, ככזהלהירשםיש", עצמאי"כגמלהלקבלמנתעל, הלאומיהביטוחלחוק77

, לגמלהזכאיאינוהוא, המנוחשלבעניינושהיהכפי, כאמוררישוםובהעדר

, הלאומיהביטוחלחוק366סעיףאתאלהבנסיבותלהפעילמקוםאיןואף

.הביטוחדמיבתשלוםפיגורבגיןגמלהשלשלילהאוהפחתהשעניינו

כיוקבעהמוסדערעוראתקיבל, אדלר' ס) בדימוס(הנשיאמפי, זהדיןבית.25

יסודהמשמשתההכנסהבגדרהתשרכספיאתלכלולאיןהמקרהבנסיבות

עברוולאישירותלמנוחשולמוהתשרשכספימשום, התלוייםקצבתלחישוב

להוותיכוליםולא" עבודהשכר"בגדראינםהםלפיכך. המסעדהבספרי

לחוק289סעיף: הרלוונטיותהחוקהוראותאתבחןהדיןבית. לקצבהבסיס

ההוראותאתבוהתלוייםעלאושנפגעמתנדבעלהמחיל, הלאומיהביטוח

אתכיהקובעלחוק290סעיף; עבודהנפגעיבביטוחהעוסק, לחוק' הפרק

פרקלפיהגימלהלחישובבסיסהמשמשתההכנסהלפי"לחשבישהגמלה

עבודהבעדשכר"כג"יפרקלצורך" שכר"המגדירלחוק288וסעיף"; '...ה

בסיסחושב, הדיןביתהשלים, אלהלאור". ביטוחדמימגיעיםשממנו

הרלוונטילפרקבהתאם, המנוחשלהשכרבתלושיהאמורפיעלהקצבה

.עבודהבנפגעילתלוייםבגמלאותהעוסק, בחוק

מנוסאין"כיוקבערנסנסובענייןמלכהבענייןלנפסקהפנההדיןבית

בסיסלהוותיכוליםהםואין' עבודהשכר'בגדראינםהתשרדמיכימלקבוע

בספרינרשמומשלא", לתשלומהאולמשיבההתלוייםגימלתלחישוב

כדיאיןגבייתיתלאבגימלהשהמדוברבעובדהאף"כינקבעעוד. המסעדה

"לאומיביטוחשבעניינימאחרזאת". שונהלתוצאהלהוביל התשלום, 

מפרקהעולההמחוקקשכוונתמאחרוכן" ינתקבלקשרקשוריםוהחלוקה

שללמעמדוהמתנדבמעמדאתלהשוותהיתה, הלאומיהביטוחלחוקג"י

כשכרנחשבלאעבודהנפגעשלשתשרומאחר, מכךיותרולא, עבודהנפגע

בהוכחתלקושיהתייחסהדיןבית. מתנדבשלבעניינוכךלקבועאין, עבודה

להביאעלולזהקושיכיוהוסיף, מדווחיםשאינםתשרמכספיההכנסהשיעור

". דווחהשלאההכנסהגובהאתלבדוקמהמוסדלדרושאין"וכידיוקיםלאי

עלעונשהטלתבבחינתהיאזותוצאהשלפיההטענהאתדחההדיןבית

למנוחשניתנוהתשרמכספינהנוהםכיוציין, חטאושלאאףבמנוחהתלויים
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, הדיןביתהטעים, מדובר. הכנסהומסביטוחדמיבגינםששולמומבלי

וכי" מעסיקוידיעלהמלצרשלהאמיתישכרותשלום-אישלפסולבנוהג"

בספריהנרשםתשרורקשאךבקביעהיתוקן" זהבענףתקיןהבלתיהמצב"

. עבודהלשכרייחשבהמעסיק

, המוסדשהציעהמעמדכפלבקונסטרוקצייתהדיןביתדןלא, התוצאהלאור

מהווהמהלקוחישירותהמלצרידיעלהמתקבלהתשרלכאורהכיצייןאך

לצורךהסכוםיוכר–יעשהכךואם, עליולדווחהמלצרועלמעבודההכנסה

.הקצבהחישוב

' ס) בדימוס(הנשיאידיעל, כאמור, ניתנהכהןל"עבבהמרכזיתהדעתחוות.26

:עיקריההםשאלה, עמדתיאתאניהבאתי, לדבריובהמשך. אדלר

שכרושכל, שעה, "מלאכותיתהיאהמנוחשלמעמדלכפלהמוסדטענת·

שליחידמעמדהיהלמנוח, "לפיכך". מלצרותעבודתאותהבגיןלוניתן

אותהבגיןשניתנהוהמוסכמתהאחתהתמורהאתלפצלואין, עובד

".חלקהלגבימעמדושינויידיעלעבודה

. עבודהשכראובדןעללפצותנועדובהםולתלוייםעבודהלנפגעיהגמלאות·

עלהזכאויותלחישובבסיסהמשמשהעבודהשכר, דברשלבעיקרולכן"

הנכותקיצבאותלחישובהרגילהשכרהואהוא, העבודהמשפטפי

".והתלויים

ראוי; לעבודתוהתמורהיהאכולוהתשרכי, מלצרעםמסוכםכאשר"·

איאותשלוםשאלתלא. עבודתולשכרלהחשבכולוהתשר, לדעתי

להיגזרצריךהמסתשלום. מהותולקבועצריכהעליוהמסתשלום

להיותצריךהקופהרישוםמבחןלא, לפיכך. להיפךולאההכנסהממהות

".עבודהכשכרהתשרהגדרתמבחן

למען, הצטרפתי, רף' אמרהציבורנציגלהןשהסכים, אלההערותייחרף

עלשנסמכה, ההרכבחבריויתראדלרדאזהנשיאלעמדת, ההלכהיציבות

הדיןפסקנחתםלפיכך". בספריםהרישוםמבחן"ובה, מלכהבענייןהפסיקה

:אלהבמילים

לא... התלוייםקצבתלחישובהבסיס... המותבחבריכלדעתעל"
שאינושתשרמאחר, כתשרהמנוחשקיבלהסכומיםאתיכלול

".'עבודהשכר'בגדרבאאינוהמסעדהבספרימשתקף
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מרגליות–טיפים 

בפסקמדוברשאיןואףכהן' לגבהנוגעתהפסיקהרצףשייקטעאף, זהבשלב.27

עלוזאת, טיפים, מרגליותשלמאמרםעיקריאתלהביאמבקשיםאנו, דין

המאמר. הדבריםלהמשךחשיבותוומפאתכרונולוגירצףעללשמורמנת

ל"עבבהדיןפסקמתןלאחרשניםכשלוש, קרי, 2008בשנתפורסםטיפים

טרםאך, ועומדתתלויההיתהץ"לבגבעניינושהוגשהשהעתירהובשעהכהן

כתקבולהתשראתלראותיש, בתמצית, המחבריםלגישת. דיןפסקבהניתן

ההיבטיםלכלוביחסתשרבושניתןמקרהבכלוזאת, העסקביתשל

. העסקביתבספרינרשםולאלמלצרישירותניתןהואאםוגם, הרלוונטיים

אשר, העסקלביתהעניקוהלקוחכאילוהתשרתשלוםאתלראותיש, לדידם

כתשלוםהתשרראייתעומדתזוגישהשלביסודה. למלצרבתורוהעבירו

ומכאן, מחייבכנוהגהלקוחידיעלנתפסהואכיעדמושרשכהבנוהגשמקורו

במאמרמוסבריםעוד. וולונטריתכפעולההתשרתשלוםאתלראותשאין

כספיבגיןהכנסהמסתשלוםאיובהם, מהפסיקההעוליםהקשייםבהרחבה

.חקיקהלשינוילהידרשמבליהאמורהלתוצאהלהגיעשניתןנטעןוכןהתשר

בג"ץ אסתר כהן

לאזו. כהן' גבשללעניינהנשוב, טיפיםהמאמרעיקריאתשפרשנולאחר.28

לביתעתירהוהגישהבעניינההארציהדיןביתפסיקתבעקבותנואשאמרה

, לאומילביטוחהמוסד–כהן2105/06ץ"בג(ץ"כבגבשבתוהעליוןהמשפט

ייאמר. ש"היועמגםהתייצבבעתירהלדיון). כהןץ"בג–להלן); 26.7.2010(

המשפטביתקיבל, גרוניס' א) בדימוס(הנשיאמפידיןבפסקכי, בתמצית

להתחשבישכהן' גבשלהתלוייםקצבתבחישובכיוקבעהעתירהאתהעליון

ביתהגיעזולתוצאה. התשרמכספילרבות, המנוחשלהכוללתבהכנסה

מאמרי, הרלוונטיותהדיןהוראותשלומעמיקנרחבניתוחבעקבותהמשפט

למנוחשניתנוהתשרכספיאתלראותישכיקבעשבסופו, ועודמלומדים

מאתשאינההגם, הכנסהמסלפקודת) 2(2סעיףבגדריהבאהעבודהכהכנסת

ולא(כעובדמלצרלסווגיש, הלאומיהביטוחחוקשלצורךומכאן, מעסיקו

אםגם, התלוייםקצבתבחישובמתשרהכנסותיואתולכלול) עצמאיכעובד

לגמלאותביחסורקיוצאכפועלזאת–לאומיביטוחדמיבגינןשולמולא

. מתנדביםגמלאותשאינן
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הלאומיהביטוחחוקהוראותאתסקרהמשפטבית. מעטנרחיבועתה.29

, זהלחוק98-ו97לסעיפיםקצרהלאדרךשלבסופהשהובילו, הרלוונטיות

:בעתירהכמכריעה, הבאהלשאלההובילוואלה

2סעיףלעניין, כתשרהמנוחשקיבלהכספיםאתלסווגישכיצד"
המקורותמןהואזוהכנסהשלמקורהאם. הכנסהמסלפקודת

אותהלכלוליש, ... הכנסהמסלפקודת) 2(2בסעיףהמפורטים
שלמקורה, זאתלעומת, אם. התלוייםקצבתשלהחישובבבסיס

, לפקודה) 2(2בסעיףהמפורטיםהמקורותעלנמנהאינוההכנסה
".הקצבהחישובלצורךבהלהתחשבאיןאזי

מהווהמתשרהכנסהאםהשאלה, אפוא, עמדהכהןץ"בגבהדיןפסקבמרכז

או, הכנסהמסלפקודת) 1(2סעיףלפי", ידמשלח"מ" ריווחאוהשתכרות"

וביןבכסףשניתנובין... מעבודהריווחאוהשתכרות"היאמהווהשמא

לאחרשניתנואובעקיפיןאובמישריןלעובדשניתנובין, כסףבשווה

תחילהנבחנהזובשאלהלהכריעמנתעל. לפקודה) 2(2סעיףלפי", לטובתו

תוך, הכנסהמסתשלוםחובתלעניין, מתשרההכנסהשייכתלמיהשאלה

:כך, היתרבין, שצוין

דילמהכלמתעוררתלא, העסקביתשללהכנסהנחשבהתשראם"
כדיןהתשרדין, העסקביתמבחינת. סיווגולענייןפרשנית

מבחינת. השירותאוהמוצרעבורמקבלהואאותוהעיקריהתשלום
לפיעבודההכנסתהוא, המעבידדרךאליוהמגיע, התשר, העובד
התשרבסכוםלנהוגיידרשהמעביד. הכנסהמסלפקודת) 2(2סעיף

, היינו. השכרשלאחררכיבבכלנוהגשהואכפילעובדהמועבר
לאומיביטוחדמיתשלום, במקורמסניכויחובתלגביותחול

כהכנסהמתשרההכנסהאתלראותהיאאחרתאפשרות. וכדומה
. העסקביתאצל' בינייםתחנת'ללא, הלקוחותמןהעובדשלישירה

במקורמסלנכותחובהעליותחוללאכיברי, העסקביתמבחינת
בהכנסהמדובראיןשכן, התשרעבורלאומיביטוחדמילשלםאו

לעבודההארציהדיןביתשלדינופסק, ראו(לעובדידועלהמוענקת
] בנבופורסם[לאומילביטוחהמוסד' נרנסנסמלון1349/01ל"בעב

, הלקוחותמןישירותהתשראתהמקבל, העובדלגבי)). 14.8.05(
לפקודת2סעיףלענייןזוהכנסהלסווגישכיצדהשאלהתתעורר

".הכנסהמס

לפיוהוכרעההולדינגסספאריבענייןהתעוררההאמורהשהשאלהצוין

בהיבטולאבלבדהרישוםחובתשלבהקשרזההיהאך", הוולונטריותמבחן"

–ולפיכך, הכנסהבמסהחיובשלהמהותי

בהקשרלאמץשישהמדויקהמבחןמהולהכריענדרשיםאנואין"
להכנסהנחשבהתשרבהםמקריםישנםכי, שנקבעבכךדי. זה

"....התשרמנותןהעובדשלישירה
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לתשלוםהדרישהשבהםמקריםעלמדובראין? מקריםאותםהםאיזה

עלאלא, בספריםונרשםלקופההגיעוהתשרבחשבוןבמפורשנכללההתשר

ישירות, לחלוטיןוולונטריבאופןהלקוחידיעל"שולםהתשרשבהםמקרים

, המעבידמןהמלצרמקבלאותובסיסיעבודהלשכרבנוסף, המלצרלידי

יומן'ברישוםלמעט(העסקבפנקסיכלשהובאופןמשתקףשהתשרבלא

להלן" (ידועלמנוהליםאוהמעבידאצלעובריםשהסכומיםובלא') שירות

שלכהכנסהישירתשרבראייתהמצדדיםישאמנםכיצוין). ישירתשר–

לאמץניתןשלאנפסקאך, טיפיםבמרגליותלמשל–מהמעסיקהמלצר

ישירתשרכינפסקלפיכך. בחקיקהשינויבלי, במלואהלאודאי, זועמדה

. המלצרשלכהכנסה, במסהחיובלעניין, נחשב

ישירמתשרהכנסה, הכנסהמסלפקודת2סעיףלענייןכינקבעיוםשלבסופו.30

, הפסיקהלפי, אמנםכיצוין. מהמעסיקשלאהמלצרשלעבודההכנסתהיא

אלא, מעסיק-עובדמיחסילנבועחייבים" מעבודהריווחאוהשתכרות"

לבואחייביםאינם" ריווחאוהשתכרות"הלפקודה) 2(2סעיףשמלשון

הכנסתתיתכןלאכיקטגוריבאופןלקבועמקוםאין"ו, דווקאמהמעסיק

להלן(ש"והיועמהמוסדעמדתנדחתהבמקביל". המעבידמןשאינהעבודה

" ידמשלח"מכהכנסהישירמתשרהכנסהלסווגיששלפיה) המדינה–יחד

עבודהכאלמלצרשללעבודתוהתייחסות"שבנימוקלפקודה) 1(2סעיףלפי

". המציאותאתהולמתאינה'... עצמאי'של

שהמרכזי, האמורהבפרשנותוהטמוניםמהקשייםהתעלםלאהמשפטבית.31

אלהשקשייםסבראך, תשרכספיבגיןהכנסהמסתשלוםבאכיפתהואבהם

סעיףלפיידממשלחכהכנסהישירתשרסיווגשמעוררמהקשייםפחותים

קושי. זהמסיווגמנוסאין, כוללתבראייה, ממילאכיוהטעים, לפקודה) 1(2

צריךהעובדהאםלשאלהנוגע, והגבייההאכיפהמקשיילבד, שנזכרנוסף

עמידהאיוהאם, לאומיביטוחדמי, ישירמתשרהכנסהעבור, בעצמולשלם

הביטוחלחוק366סעיףלפיהגמלהשלשלילהאוהפחתהגוררתזובחובה

בתשלוםפיגורבשלגמלהשלשלילהאוהפחתה, כאמור, שעניינו(הלאומי

ממילאהאמור366משסעיף, עיוןבצריךהושארהזושאלה). הביטוחדמי

לכחדאין, יותרהכלליבהקשר"שצויןאך, למתנדביםגמלאותעלחלאינו

לתוצאהלהביאעלולההמעבידמןשאינהמעבודהבהכנסההכרהכי
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להכנסהשבנוגעתהאהמסקנהאםבמיוחד, זאת. הצדקלחושהמנוגדת

... הלאומיהביטוחלחוק366שבסעיףהבסיסילעיקרוןתחולהאיןזהמסוג

תצמחמעבודהפגיעהשלבמקרהאםחומרתהבמלואתתגלההבעייתיות

מנגנונישיחולובלא, המעבידמןשאינהעבודההכנסתבגיןלגמלהזכות

ביתכיווןאלהבדברים". הלאומיהביטוחלחוק366בסעיףהקבועיםהאיזון

תחושבגמלהולפיו, הלאומיהביטוחבחוקהיסודמעקרונותלאחדהמשפט

.ביטוחדמיבגינהששולמוהכנסהיסודעלורקאך

ישירההכנסהנחשבישירתשרשבובמצב, קושיכמעוררשצויןנוסףהיבט

לפיהמעסיקאללחזורהמוסדלאפשרותנוגע, המעסיקמאתשלאהעובדשל

זהענייןאףהושארהענייןשבנסיבותאלא. הלאומיהביטוחלחוק369סעיף

. עיוןבצריך

כאשר"כיבקבעוההוכחהנטללשאלתגרוניסהנשיאהתייחסלכךבהמשך.32

בהלהתחשבישבהםבמקריםגםהרי, מתועדתשאינהבהכנסהמדובר

בנטלמדוברואין, העובדכתפיעלמונחהיקפהואתקיומהאתלהוכיחהנטל

, התשרמעמדשלמקיפהלהסדרהלמחוקקבקריאהחתםדבריואת". פשוט

:אלהבמילים

ביחסאחידהלהיותחייבתאינההסיווגלשאלתשהתשובההגם"
ביניהםלהיותעשויותשראינוכפיהרי, התחומיםמןאחדלכל

תוך, בכללותהלסוגיהיידרששהמחוקקהראוימן. גומליןזיקות
הכרוכיםוהחברתייםהמשפטייםההיבטיםלמכלולהדעתשתינתן
).גרוניסהנשיאשלדינולפסק45סעיף" (.תשרמתןשלבתופעה

שהיאציוןתוך, גרוניסהנשיאלהכרעתהצטרףל"זלוי' אשהשופטנזכיר.33

משוועת"התשרמעמדשסוגייתוהדגשהבלבדתלוייםלקצבתמוגבלת

בפתרון, לדעתי, מצוירבהגיון"כיהעירעוד. המחוקקידיעל" מקיףלהסדר

, העסקביתמתקבוליכחלקהתשרראייתשבמרכזו, טיפיםבמאמר" המוצע

אתלדברתיתןהכנסתכי, הואראוי. היוםלכךנדרשיםאיננו"שאלא

".דעתה

דנג"ץ אסתר כהן–ם ַהְּפָלִאים ֶשָּקַבע ֲהָלָכה" ֹו"הּוא ֲחל

בטענה, נוסףדיוןלקיוםבקשההמדינההגישהכהןץ"בגבהדיןפסקעל.34

המעסיקמאתשלאעבודההכנסתמהווהתשרשלפיה, בושנקבעהשההלכה
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לא, ממנהכעולה, אםאףתלוייםקצבתבחישובבולהתחשבהמוסדועל

לביטוחהמוסד5967/10ץ"דנג(קשההלכההיא–ביטוחדמיבגינושולמו

. נעתרההמדינהבקשת). כהןץ"דנג–להלן); 14.4.2013(כהן' נלאומי

הוגשהואשרשופטיםשבעהשלמותבלפנישהתקיים, הנוסףהדיוןבמסגרת

בעמדתהשינוילאור, הדיוןחזיתהשתנתה, המסעדותאיגודעמדתבמהלכו

כי, כהןץ"בגבהדיוןבמסגרתשסברהכפי, עודסברהלאהמדינה. המדינה

אלא, לפקודה) 1(2סעיףלפי" ידמשלח"מכהכנסהתשרכספילראותיש

טענותיה. לפקודה) 2(2סעיףלפימעבודההכנסהמהווהתשרכיהסכימה

אופן"שאלת–כהןץ"בגבמהנפסקהעולותהמעשיותבהשלכותהתמקדו

כלפיהמעבידשלחובותיועלוהשלכתההתשרמדמיהתקבוליםרישום

תקופתבמהלךהביטוחדמיתשלום-אישלבמקרהלאומילביטוחהמוסד

). גרוניסהנשיאשלדעתולחוות9בסעיף, כהןץ"דנג" (העבודה

בעקבותהמשולםבתשרודאי(ישירבתשרלראותישכיהיתההמדינהעמדת

שלולאהעסקביתשלהכנסה, כוללמהסדרכחלק), המסעדהשלדרישה

משולםהואכאשרכי; העסקביתבקופתכתקבוללהירשםעליוכי; המלצר

וכי; העסקידיעללוהמשולםאחרשכררכיבככלכהוצאהלרשמוישלמלצר

. המסודיניהלאומיהביטוחחוקלפיהנדרשכלאתבגינולנכותהמעסיקעל

לכלולמניעהתהיהלאמזכהאירועבקרות, המדינהכך, זולעמדהבהתאם

דמיאתבגינםינכהלאהמעסיקואם, הגמלהחישובבבסיסהתשרדמיאת

כספילרבות, בפועלהכנסתופיעלגמלתולחישובזכאייהיההמלצר, הביטוח

סעיףלפילשיפויבתביעההמעסיקאללחזורזכאייהיההמוסדואילו, התשר

עולהידהעלהמוצעתהפרשנותכיציינההמדינה. הלאומיהביטוחלחוק369

ההלכהשיצרההקשייםאתופותרתהרלוונטייםהדיניםכללעםאחדבקנה

שינויללאזולפרשנותלהגיעניתןכיהמדינהסברהעוד. כהןץ"בגבשנקבעה

, התשרלמעמדהנוגעותקודמותהלכותשלשינוינדרשכיאם, בחקיקה

".התשלוםאמצעימבחן"ו" הוולונטריותמבחן"דוגמת

.כהןץ"בגבשנקבעהבהלכהיתדותיהםתמכוהמסעדותואיגודכהן' גב

המורחבבהרכבוהעליוןהמשפטביתשללפתחו, כןאם, שניצבההשאלה.35

:זוהיתה

העתירהנשואהדיןבפסקשנקבעהההלכהיישוםלשםהאם"
בדרךהתשרדמישלמעמדםבדברכוללהסדרשלקבלתונדרשת
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בביתשנקבעוקודמותהלכותהפיכתתוך, שיפוטיתפרשנותשל
עלרקלהיקבעוצריךיכולזהמעיןכוללהסדרשמאאו; זהמשפט

).גרוניסהנשיאשלדעתולחוות15בסעיף" (.המחוקקידי

מבחן"על, הולדינגסספאריהלכתהיאלבחינהשעמדההמרכזיתההלכה

, גרוניסהנשיא. בעמדותיהםנחלקווהשופטים, בהשנקבע" הוולונטריות

בתשלוםבפועלהכרוכההוולונטריותמידתשלבשאלה"עמדהשנקטמבלי

חקיקהשלבדרךהתשרבסוגייתכוללהסדרלקבועאיןכיסבר", התשר

במסגרתשבובמצבבמיוחד, למחוקקההסדרהאתלהותירישוכי, שיפוטית

שנקבעהההלכהשלולאקודמותהלכותשלהפיכההתבקשההנוסףהדיון

:קבעוכך. הנוסףהדיוןנשואהדיןפסקבמסגרת

לרשותישהפרקעלהעומדותהשאלותומגווןמורכבותנוכח, אכן"
להגיעביכולתזהמשפטביתפניעלמשמעותיתעדיפותהמחוקקת

השיקוליםמכלולבחשבוןיילקחושבגדרו, ומאוזןכולללהסדר
דמישלמעמדםהסדרתלנושאהרלוונטייםוהמעשייםהעקרוניים

עלשעמד, ברק' א' פרופשלהבאיםדבריוזהלענייןיפים... התשר
שבית) רצויבלתיאו(רצוימוסדיתשמבחינההשיקוליםסוגי

:השיפוטיתבהכרעתואליהםיידרשהמשפט
אשר, חברתיתאוכלכליתמדיניותשלסבוכיםשיקולים'

הדורשים, במחלוקתהםשנוייםאףקרובותלעתים
הנחותהנחתלחייבעשוייםואשר, ומידעמומחיות

לורצוי, נוספותהנחותמחייבותמצידןשהן, והיפותיזות
לרובתהיההבטוחההדרך. מהפעלתםלהזהרלשופט

מלאמידעלקבליוכלאשר, למחוקקהסוגיהאתלהשאיר
אתהתואמתמשפטיתמדיניותולגבשמומחיםמפי

255שיפוטידעתשיקולברק' אראו' (היקפהבכלהסוגיה
)1987.((

סוגיעםלהשקפתי, אפוא, נמנההתשרדמישלמעמדםהסדר... 
. וחברתיתכלכליתמדיניותשלשאלותשמעורריםההסדרים

מןההסדריםשלהאפשריותוהשלכותיהםמורכבותםמפאת
(.המחוקקלהכרעתלהותירםהראוי לחוות20–19בסעיפים" 
).דעתו

אופןשאלתובהם, בענייןהכרוכיםמההיבטיםכמהפירטגרוניסהנשיא

לקבלתשתהיהההשלכה, התשרמכספימוסףערךומסהכנסהמסגביית

ענףעל, העסקביתשלתקבולמהווההתשרשלפיה, המדינהעמדת

השלכותוכן), הדעתלחוות20בסעיף" (לכךמעברואף"בכללותוהמסעדנות

לענייןהמלצריםלביןהמסעדהבעלביןהיחסיםבמישורמצויות"ה, נוספות

חוקלפיהמלצריםזכויותולענייןהשוניםהמגןחוקילפיהמלצריםזכויות
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(אחראוזהביטוחיאירועהתרחשותעם, הלאומיהביטוח מדובר).שם" 

המערבת, קודקודית-רבבבעיה, עמדתואתגרוניסהנשיאחותם, אפוא

כללהיוצרתשיפוטיתבהכרעהליישבאפשראישכללשייתכן, רביםגורמים

תשתית"יסודעל, חקיקתיפתרוןמחייבתוהיא, איזוןנוסחתאומשפטי

שונותעקרוניותהכרעותגםכמו, לפנינוניצבתשאינה, מספקתעובדתית

". וחברתייםכלכלייםעדיפויותלסדריהנוגעות

' וסארבל' ע) בדימוס(השופטיםהצטרפוגרוניסהנשיאהגיעשאליהלתוצאה.36

, לדידם. אחריםמטעמיםכיאם, מלצר' ח) אזכתוארו(והשופטובראן'ג

אלא, עקרוניבאופןשיפוטיתלהכרעהניתנתהסוגיה, הנשיאלעמדתובניגוד

אתלהותיריש, בפסיקההולדינגסספאריהלכתשלהשתרשותהשבשל

.למחוקקהכוללתההסדרה

, נאור' מ) אזכתוארה(לנשיאהמשנהשלעמדתםניצבההרובדעתמולאל.37

הללו. חיות' א) אזכתוארה(והשופטתרובינשטיין' א) אזכתוארו(השופט

כהכנסהתשרכספיולראותהמדינהעמדתאתלקבלישכי, בתמצית, סברו

אף, ולפיהם, נאורהשופטתמפי, בעיקרם, הובאוהדברים. העסקביתשל

האמורהלמסקנהשהדרךואףחקיקתיתלהסדרהבכללהמתאימהשהסוגיה

"קודמתמהלכהסטייהמצריכה בענףמתשריםההכנסהכילקבועיש, 

שמקבליםככל"ו,המלצריםשלולא" המסעדהשלתקבולהיאהמסעדנות

בהכנסתמדובראזי, מתשריםההכנסהעבורכלשהותגמולהמלצרים

(המעבידמאתעבודה השתיתהנאורהשופטת). הדעתלחוות12בסעיף" 

פרשה" פנימי"ההנדבךבמסגרת". חיצוני"ו" פנימי: "נדבכיםשניעלעמדתה

, שלוהוולונטאריותמידת"–בישראלבמסעדותהתשרמוסדמאפייניאת

עלהתשרוהשפעתלמלצרהמסעדהביןהתשרחלוקתמנגנון, תכליתו

אתלסווגשישמלמדיםאלהכיוקבעה", המסעדהשלהעסקייםחישוביה

, השניהנדבך). הדעתלחוות16בסעיף(המסעדהשלכתקבולהתשר

"כאמורהתשרסיווגבהשלכתעוסק", חיצוני"ה הביטוח, המסדיניעל, 

נאורהשופטת). שם(זהבסיווגתומךהואואף", העבודהויחסיהלאומי

לאחרעיניוכראותהלקוחשמוסיףתשר"לורקאךנוגעיםדבריהכיהדגישה

המוגשמהחשבוןנפרדבלתיחלקהמהווהלתשרולא" החובהחשבוןתשלום

. ברישוםומחויבהמסעדהשלהכנסהמהווההואכיברישאז, לסועד
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":הפנימינדבך"להנוגעבכל, הדבריםעיקריהםואלה

בהתבסס, הולדינגסספאריבפרשתנקבעזהמבחן": הוולונטריותמבחן"·

ישירשתשרההנחהעלביניהםחלוקיםהיולאשםהדיןשבעליכךעל

היהאזשהנוהגסברהמשפטשביתכךעלוכןהמלצרשלהכנסהמהווה

–יותרמאוחרתבפסיקה. המלצריםשלכהכנסהמתשרהכנסהלראות

אט-אט, ולמעשה, זוהנחהאחרהרהרולאשוב–ליברמןואמיתיפרשות

בענף"כיסברה, זאתלעומת, נאורהשופטת. מחייבתלהלכההפכההיא

פיעלאינם', וולונטאריים'בעברשכונותשריםאותם, המסעדנות

בגדרהםאלא), הדעתלחוות21בסעיף" (וולונטארייםהאמיתיתמהותם

פועליםלפיהןמהנורמותחלקהמהווה, מושרש"ו" ורווחמקובלנוהג"

דווקאכיציינהנאורהשופטת". והמלצריםהמסעדותבעלי, הלקוחות

שינוייחולללתשרהמשפטיהיחסשינוישלפיה, המסעדותאיגודעמדת

התשרשראייתכךעלכנראהמעידה, "ביותרמשמעותיוחברתיכלכלי

). 22בסעיף, שם" (לאשורההמציאותאתמשקפתאינהוולונטאריכעניין

התשרשיעורבקביעתביטוילידיבאהוולונטריותעיקרכיצויןעוד

בבחינת, בלבדמסוימתבמידהזאתגםאך), תשלומומעצםלהבדיל(

מתוך, הוזכרוכן). 23בסעיף, שם" (מכךיותרולא' חלשהוולונטאריות"

והסנקציההתשרשבמתןהחברתיתהמחויבותתחושת, טיפיםהמאמר

, גרוניסכנשיאשלא, נאורהשופטת. זומחויבותמפריכלפיהחברתית

שכן, קודמתבפסיקהשנקבע" הוולונטריותמבחן"מלשנותשניתןסברה

לסטות, המתבקשתבזהירות, וניתן, שהתירהפההואשאסרהפה"

שלשינוימצדיקשלפנינוהמקרה"ו" קודמתמפסיקהמורחבבהרכב

).22בסעיף, שם" (ההלכה

התשרשלפיהם, ליברמןבענייןריבליןהשופטלדבריבניגוד: התשרתכלית·

בבירורעולההצדדיםמטענות", מיוחדתלתמורהראוי"השירותבגיןניתן

השירותשרשרת"מאחתלאנגזרהתשר. כיוםהמצבזהאיןכי

, למקוםשנקלעעצמאיכאדםבמסעדהפועלאיננוהמלצר... במסעדה

שלובהשהעניקהשירותמקצועיות–דופןיוצאשירותללקוחהעניקואם

הואהמסעדהללקוחותנותןשהואהשירות. המסעדהשלבמקצועיותה
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תשלוםהוא' השירות'עבורהלקוחשלתשלוםוכל, במסעדהעבודתוהוא

).24בסעיף, שם" ('המלצרעבודת'עבור

המלצרשביןפנימיבמנגנוןנקבעהתשרתשלום: התשרחלוקתמנגנון·

שהמשותף, שוניםמנגנוניםקיימים. ללקוחידועאינווהוא, והמסעדה

על" בלעדיתלאאם, ניכרתהשפעההמסעדהלבעל"שהואלכולם

הואשבהבמסעדההקייםלמנגנוןמודעאינושהלקוחמאחר. קביעתם

, המלצרלידייגיעשהתשרתמידמניחשהואלומרסבירזהאין, סועד

מעיןמהווההתשרכיההנחה. "המעסיקידיעללוהמשולםשכרעלבנוסף

, המסעדהעםהלקוחשלמהעסקהנפרדת, והמלצרהלקוחביןעסקה

).26בסעיף, שם" (לאשורוהאמיתיהמצבאתמשקפתאיננה

המסעדותאיגודמעמדת: המסעדהשלהעסקייםמחישוביהכחלקהתשר·

העסקייםמחישוביהנפרדבלתיחלקמהווההתשריםגבייתכיעולהעצמו

קבועהמהכנסהיתעלםעסקיגוף"שסבירלא, בנוסף. המסעדהשל

).27בסעיף, שם" (מהכנסותיו10-15%-כשלבסךומחזורית

מסיווגכתוצאההמתעורריםהקשייםפורטו" החיצוניהנדבך"במסגרת

הביטוחדיני, המסדיני: שוניםבמישורים, המלצרשלכהכנסההתשר

:הדבריםעיקריהםואלה. העבודהויחסיהלאומי

שלהכנסההיאהרי, המסעדהשלאינהמתשרהכנסהאם: המסדיני·

או, הנוסףהדיוןנשואהדיןבפסקשנדחתהאפשרות–" עצמאי"כהמלצר

שתי, נאורהשופטתלדעת. מעסיקומאתשלא, המלצרשלעבודההכנסת

ץ"בגבלאמורבניגודכיצוין". ניכריםקשייםמעוררות"אלהאפשרויות

, אלהובנסיבות, מתשרהכנסתםעלבדיווחיחויבושמלצריםנראה, כהן

מלצריםעלולים, המלצרשלעבודהכהכנסתהתשרסיווגכנועליוותראם

". הדיווחחובותהפרתבגיןפלילייםלהליכים"חשופיםלהיותרבים

שלאעבודהבהכנסתהכרהכי, מסמרותלקבועמבלי, ציינהנאורהשופטת

מעשיתמבחינהוכי, העיוניתברמהגםמבוטללאקושימעוררתמהמעסיק

באכיפת' שחורחור'זהו. כללבמסעדותתשריםעבורמסמשולםלא"

שאין, מתשריםהכנסהשלהסיווגקשייעקבהיתרביןשנוצר, המסדיני

המלצרים, המסעדותבעלי, הדבריםפניעל, מרוויחיםזהממצב". מקוםלו

שלולאמיתו, המסמערכתהיאהעיקריתהמפסידה"אולם, והלקוחות
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שאינם, הפחותלכלבשנהח"שבמיליארדמדובר". כולוהציבור... דבר

". כךעםלהשליםאין"ו, ממוסים

בהכנסתלירידהיובילבעמדתהכמוצעהסיווגשינויאםשגםצויןעוד

מעצםמתבקששהדברהרי, שירותיהןלייקוראו, והמסעדותהמלצרים

"במסהחבות המוטלותהמסחובותאתלגלםצריךשירותשלמחירו. 

בתחוםמסשגביית, לממשלההמשפטיהיועץעמדתעליימקובלת. עליו

נטוהשכרלהפחתתטיבהמעצםמביאהמסבעברנגבהלאשבועיסוק

פגיעהזוהי. המסעדהשלבהכנסותיהמהולפגיעת, לעובדהמשתלם

". מתשריםההכנסותעלאמתמסתשלום–ומתבקשתראויהלתכלית

, גרוניסהנשיאבעמדתהנזכרתהולדינגסספאריהלכתעלההסתמכות

הנאהאלאאינה, ולמלצריםהמסעדותלבעלינוגעתשהיאככל"

מלצריםביןלהבחיןמקוםכלואין" מסמהעלמתהיקף-ורחבתמתמשכת

.אחריםלעובדים

מתשרההכנסהסיווגהוא, המסדיניבמישור, הללולקשייםהפתרון

(המסבדיניובהירותודאות"שייצורסיווג, המסעדהשלכתקבול , שם" 

).37בסעיף, שם(להעדיפוישכןועל), 33בסעיף

–ובהתאםהמסעדהשלכהכנסהתשריסווגאם: הלאומיהביטוחדיני·

דמיבתשלוםבגינו) גם(תחויבהמסעדה, ממעסיקוהמלצרשלכהכנסה

רביםלדיוניםלהובילעלולכנועלכהןץ"בגבהסיווגהותרת. לאומיביטוח

להוכיחהמבוטחיםעלמורכבנטללהטלת, המדויקהשכרשיעורבשאלת

אולם. מבוטחיםתביעותבבירורהמוסדכבדנטלולהטלת, זהשיעור

"כהןץ"בגבהנפסקפיעל–בזההואהעיקר בתשלוםחייבהמוסד, 

", ביטוחדמיבגינןשולמושלאהכנסותעבורגםמבוטחיםשלגמלאות

הרי, המעסיקעלהיתההביטוחדמיתשלוםחובתאם, זהדבריםבמצב

בתביעתהמעסיקעללחזוררשאייהיהוהמוסדתיפגעלאהמלצרשזכות

דמיתשלוםחובתאםאולם. הלאומיהביטוחלחוק369סעיףלפי, שיפוי

"רובפיעל, המלצרעלהיתההביטוח כיממששלאפשרותקיימת, 

כיציינהנאורהשופטת". הביטוחדמיתשלום-איעקבתישלל] גמלתו[

שקביעותיואלא, עיוןבצריךאלהענייניםהותירגרוניסהנשיאאמנם
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בתשלוםחייביהאהמוסדבו, עתידיבעייתילמצבבהכרחמביאות"

".ביטוחדמיכנגדןשולמושלאהכנסותבגיןלמבוטחיםקצבאות

יהיההמסדינילצורךהתשרשסיווגהכרחיזהאיןאמנם: עבודהיחסי·

לתרוםעשויהאחידההגדרה"אולם. העבודהמשפטלצורךלסיווגוזהה

להתדיינויותשהובילורביםמקריםכיצוין". המשפטיתלבהירות

ישכיצד"ומהשאלההתשרלמעמדביחסבהירותמאינבעומשפטיות

וכי", למלצרבחובותיוהמעסיקשלהעמידהנבחנתכאשרלשקללו

שלהכנסההיאמתשרשהכנסהייקבעאםמתעוררותלאהללוהבעיות

אתגםמבטיח"זהסיווג. שכרואתלמלצרמשלמתאשר, המסעדה

והןהלאומיהביטוחבתחוםהן", המלצריםשלהסוציאליותזכויותיהם

.הפנסיוניותהזכויותבהיבט

אתהרמוניבאופןתפתורידהעלהמוצעתהפרשנותכיציינהנאורהשופטת.38

: וכלשונה. הולדינגסספאריפרשתבעקבותהתשרסיווגשעוררהקשיים

קובייה-קובייהויקבלוזולצדזויסתדרוהשונותהקוביותכימבטיחהוא"

(המתאיםמקומהאת יש"כיפסקההאמורכלללאור). 45בסעיף, שם" 

בסטייהוזאת, העסקביתשלכתקבולהמסעדנותבענףהתשראתלסווג

:אלהלתוצאותמובילהזוקביעהוכי", קודמותמהלכות

, בספריומתשריםההכנסהשלברישומהחייבהמסעדהבעל"
שכרואתלמלצרמשלםהמעסיק. כחוקמיסיםממנהלשלםועליו

תגמולגםהדבריםמטבעלכלוליכולזהושכר, ביניהםהחוזהפיעל
למלצרשמגיעתשלוםכל. המסעדהבקופתשנאספוהתשריםעבור

כהגדרתה, המעבידמאתעבודההכנסתהואזהבהקשרממעסיקו
. לפקודה) 2(2בסעיף
עלחלותאלוחובות, לאומיביטוחדמיתשלוםלחובותבאשר

מסיבהאם. במשקועובדמעסיקכלעלכמוהמלצרועלהמסעדה
לכךיהיו, כסדרםהביטוחדמיאתמשלמיםאינםהםכלשהי

תשלוםחובתבין' ניתק'הדיןאםאלא, זאת. לעילכמפורטהשלכות
שלבעניינם... שנקבעכפי–לקצבההזכאותלביןהביטוחדמי

. )46בסעיף, שם" (מתנדבים

התשרמוסדשינוישלפיהלגישהשותפהאינהכיהדגישהנאורהשופטת.39

שלהמוסמךהפרשןהואהמשפטבית"כיבציינה, בחקיקהשינוימחייב

מחובתהמשפטביתאתלהשקפתיפוטרתאיננההמחוקקשתיקת... הדין

). 50בסעיף, שם" (רחבותהשלכותבעלבנושאמדובראםגם, הדיןפרשנות

ובראן'ג' וסארבל' ע) בדימוס(השופטיםשללעמדותיהםבהתייחסותה
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הקשייםלשנימענהנותנותאינןהןכיציינהמלצר' ח) אזכתוארו(והשופט

גמלאותלשלםהמוסדחיובוהםהולדינגסספאריהלכתשיצרההמרכזיים

העלמתשלוהכשרהביטוחדמיבגינןשולמושלאבהכנסותהתחשבותתוך

אין, וולונטריבאופןניתןהתשראםאףכיציינהעוד. נרחביםבהיקפיםמס

הפעילותבלב"נמצאמשהוא, והמסעדההמלצרביןפרטיתעסקהבולראות

.המסעדהשלכתקבוללראותוישכןועל" המסעדנותענףשלהעסקית

פסקנחתםובטרםכהןץ"בגבהדיןפסקשניתןלאחרכי, נצייןזהפרקלסיום.40

"מרגליות' ישלמאמרופורסם, כהןץ"דנגבהדין פרשנותשלבשבחה, 

(כוללמשפטילהסדרהזדמנותשלכהחמצהכהןץ"בג: מהותית עיוני" 

הנוסףהדיוןנשואהדיןפסקעלביקורתשעיקרו)), 2012(242-231להמשפט

מבחינההתשרמוסדשינוימדועהסברולצדומסלהעלמתהכשרכנותן

. חקיקהשינוימצריךאינומשפטית

הערעורים שלפנינו

ברוריםויסודותיה, הנורמטיביתהמסגרתעיקריאתבהרחבהשהבאנולאחר.41

שלשמםההליכיםתולדותאתגביהעלולפרושלעבורניתן, וגלוייםעתה

בהמשךויפורט–בתמציתעתהכבריצוין, הטובהסדרלמען. התכנסנו

קיסבתיקהנדוןהענייןשהוא, אבטלהדמישלחישובםכי–הדברים

הכנסתו"יסודעל, התלוייםלקצבתבדומה, הואאףנעשה, שלפנינו

אשר, הלאומיהביטוחלחוק) א(344בסעיףכקבוע, המבוטחשל" החודשית

כהןץ"בגבהמובאיםשהיסודותכך. הכנסהמסלפקודת) 2(2לסעיףמפנה

אףומשליכיםקיסתיקלענייןאףיפיםבהםשנקבעווהעקרונותכהןץ"דנגוב

.עליו

י ְכנָס ִלי ִמֹּפה ְו תיק קיס–15-10-44405עב"ל –ֵצא ִלי ִמָּשם" ֹו"ֶזה ִנ

רקע עובדתי וטענות הצדדים בבית הדין האזורי

מונה"מסעדתאתהפעילה, קיסבתיק2המשיבה", מ"בעהצוקגלי"חברת.42

, קיסעומרימר. הרלוונטייםבזמנים) המסעדה–זהבפרק(אביבבתל'" ביץ
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ליוםועד25.11.10מיוםכמלצרבמסעדהעבד), קיסמר–להלן(המערער

. פוטרעת, 22.6.11

קיסמרהעבירמשמרתכלבתום, הערעורמושאהדיןבפסקשנקבעכפי.43

בגיןלשעה3₪שלסך, מהלקוחותשקיבלהתשרסכומימתוך, למסעדה

מהחשבון1%במסעדההברלעובדיהעבירבנוסף. הסוציאליותזכויותיו

לשכרהגיעלאקיסמראם, המסעדהנהליפיעל. 1,500₪עלעלהאם, הכולל

שניתנוהתשרכספייתר. מהמסעדהזהלשיעורהשלמהקיבל, 20₪שלשעתי

.בכיסונותרוהמסעדהמלקוחותקיסלמר

), המוסד–להלן(המשיב, לאומילביטוחלמוסדהגישקיסמרמשפוטר.44

בהתעלםהמוסדידיעלחושבוהאבטלהדמי. אבטלהדמילתשלוםתביעה

.קיסלמרששולמוהתשרמסכומי

, המוסדנגדתביעהיפו-אביבבתלהאזוריהדיןבביתקיסמרהגישזהרקעעל.45

את, להםזכאישהואהאבטלהדמיחישובבבסיסיכלולזהכיביקששבה

משקפיםאינםשקיבלהשכרתלושיכיטעןקיסמר. כתשרשקיבלהכספים

מלואאתנכונהמשקפיםאינםוכן, עבודתושעותואתעבודתוימיאתנכונה

כללומשלאוזאת, במשקהממוצעמהשכר2.5פיגבוההיהשבפועל, שכרו

ביתשלדינופסקעלדברשלבעיקרונסמךקיסמר. שקיבלהתשרסכומיאת

ץ"דנגבהדיןפסקשניתןלפניהוגשהתביעתו(כהןץ"בגבהעליוןהמשפט

את, התלוייםקצבתחישובלצורך, ההכנסהבמסגרתלכלוליששלפיו), כהן

אםוגםהמסעדהבספרינרשמולאאםגם, המנוחשקיבלמתשרההכנסות

. המנוחשלהשכרבתלושביטוילידיבאולא

בקשההגישבהמשך. קיסמרשלטענותיואתהכחיש, הגנתובכתב, המוסד.46

שכרושאםבנימוק), הבקשה–להלן(למסעדה–שלישילצדהודעהלמשלוח

הרשוםהשכרולאבמשקהממוצעמהשכר2.5פי, כטענתו, היהקיסמרשל

קיסמריזכהואם, ביטוחדמיכךבגיןלשלםהמסעדהעלהיה, השכרבתלושי

אתלקייםניתןשלאנטעןעוד. המוסדאתלשפותהמסעדהעליהא, בתביעתו

האמורהלבקשה. התביעהשבכתבהטענותטיבנוכח, המסעדהבליהדיון

לעילכאמורנגדהטענותיופירטובה, המסעדהנגד' גלצדהודעההמוסדצירף

).'גלצדההודעה–להלן(
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, קיסמרמצדהתנגדותבהעדר, 3.10.13מיוםהאזוריהדיןביתבהחלטת.47

'.גלצדההודעהלמשלוחהבקשההתקבלה

הטענותאתהכחישהשבמסגרתו, הגנהכתבהמסעדההגישהלכךבהמשך.48

ידהעלפוטרקיסמרכי, היתרבין, טענההמסעדה'. גלצדבהודעהשנפרשו

אופןעלבמפורשסוכםובינובינהוכיבכספיהמועלשנתפסלאחרלאלתר

משותפתבקופהנאספוהתשרכספי: כך, לדיןבהתאם, התשרכספיחלוקת

התשר; הנהליםלפי, משמרתכלבתוםביניהםוחולקוהמלצריםכללשל

וביומןבספריהונרשםהמסעדהקופתדרךעברהמלצריםכללשקיבלו

לשכרהגיעלאמשמרתבאותההתשראם; המינימוםלשכרעד, המלצרים

שכרשיעורעדהשכראתהמסעדההשלימה, הנלוותוהזכויותהמינימום

נרשםעבודהכשכרקיסלמרששולםהתשר; הנלוותוהזכויותהמינימום

אם; חודשמדיבמסעדהעבודתושעותלפי, שלוהשכרבתלושיבמפורש

והזכויותהמינימוםלשכרמעברתשריתרתנותרהמסוימתבמשמרת

זויתרהקיבלקיסמר; המלצריםביןהמשמרתבתוםחולקההיא, הנלוות

התשלוםקבלתעם, משמרתכלבתום; עמוולסיכוםלהעדפתובהתאם, לידיו

התובעחתם), היתהאם(התשרויתרתהנלוותוהזכויותהשכרחשבוןעל

.והיתרההמקדמותקבלתעלהמלצריםביומן

והזכויותהמינימוםלשכרשמעברהתשרכספייתרתכיהמסעדהטענהעוד

כי; ביטוחדמיבגינהלשלםואיןבחוקכהגדרתושכרמהווהאינה, הנלוות

דיןפיעללושולם, השכרבתלושיביטוילידישבאכפיקיסמרשלשכרו

דמי, המסעדהסיכמה, לפיכך. מלכההלכתובההפסוקהההלכהלרבות

, קיסמרשלשכרולגובהובהתאםכדיןלמוסדידהעלשולמוהלאומיהביטוח

קיסמרבגיןששילמהלמהמעברביטוחדמיבתשלוםחייבתאינההיאכןועל

–התביעהבכתבלנטעןביחס. כלשהםאבטלהדמיבתשלוםלחייבהואין

לומלהמציאנמנעהשלפיהןקיסמרטענותאת, היתרבין, הכחישההמסעדה

ואתהשכראתנכונהמשקפיםאינםהשכרתלושיוכימסוימיםמסמכים

.העבודההיקף

פסק דינו של בית הדין האזורי 



בית הדין הארצי לעבודה
15-10-44405עב"ל 

16-02-28480ע"ע 

76מתוך 34

ל"ב; גליקיצחקמרהציבורונציגויסמןדגיתהשופט(האזוריהדיןבית.49

וזאת, קיסמרשלתביעתואתדחה) 7.9.15מיוםדיןפסק; 35115-03-12

הוכחושלאוחומרקל, כתשרקיבלשהתובעהסכומיםמהם"שוכנעמשלא

". ...בסיכומיואו... התובעשלבתצהירו..., התביעהבכתבשננקבוהסכומים

היתהשלא, התובעשלעדותו"עלהאזוריהדיןביתהתבססזובמסקנתו

בסכומיםנקב"קיסשמרהעובדהעלוכן" מהימנהאועקבית, משכנעת

הכלליתהטענהבהוכחתדילא"כינקבע. שהגישהטענותבכתבי" שונים

בתלושישננקבואלהעלהעוליםבסכומיםתשר] ו[לידיקיבלהתובעלפיה

. ל"הנהסכומיםגובההיהמהלהוכיחהנטלמוטלהתובעשעלאלא, השכר

לראיהאשר". הוכחלא, התביעהלקבלתחיונישהוא, זהעובדתיעניין

שנרשםזהעלהעולהשכרקיבלכיבטענתולתמיכהקיסמרשהציגהמרכזית

–בהתאמהלהלן(שכתבשוניםרישומיםשבויומןצילום–השכרבתלושי

אינםמשהרישומים, מהימנהאינהזוראיהכינקבע), הרישומיםוהיומן

, בדיעבדאלאאמתבזמןנרשמולאחלקםלפחות, ביותרחלקיים, אחידים

ההקלטות. בחקירתולהסבירםידעלאקיסומר, עבודהחודשימספרלאחר

, בלבדבחלקןהוצגו) ההקלטות–להלן(עליוהממוניםאתקיסמרשהקליט

מהימנותמבחינתהן"לחובתונזקףזהועניין, הדעתאתמניחהסברללא

נבחרושהםברורבאשר, לתמלוליםליתןשישהמשקלמבחינתוהןהעדות

, השיחותכלהוצגושלאוהעובדהטענותיואתלשרתמנתעל, התובעידיעל

".לחובתותפעל

הןכיסיכם, אותןוניתחהראיותמכלולאתהאזוריהדיןביתשפירטלאחר.50

וכיקיסמרשל" עדותומהימנותלגבימשמעותייםשאלהסימני"מעלות

, למעשה"שכן", ועיקרכללתביעתואתהוכיחלא"הואהאמורותבנסיבות

". 6,820₪שלשכרלפיאבטלהדמילהפרשילתביעהעובדתיבסיסכלאין

שגההמוסדשלפיהןקיסמרלטענותיסודאיןכיקבעהאמורכללאור

בשאלתהדיוןהתייתרמכךיוצאכפועל. לוששולמוהאבטלהדמיבחישוב

.המוסדמולביחסיה, כמעסיקה, המסעדהשלחבותה

טענות מר קיס בערעור

ממצאיםכלפיבעיקרמכוונותטענותיו. הדיןפסקעלערעורהגישקיסמר. 51

משקלנתןלאהאזוריהדיןבית, קיסמרלטענת. כלפיהםרקלאאךשבעובדה
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התייחסולאשכרושיעורבענייןבפניושהוצגואובייקטיביותלראיותראוי

בבירורעולהשמהןנוספותולראיותהמסעדהמנהלשלעדותולמהימנות

שכרואתשיקפולאשקיבלהשכרושתלושיהמינימוםשכרעלעלהששכרו

אתהמסעדהכתפיאללהעבירמקוםהיההענייןבנסיבות, לדידו. האמיתי

ייחסלאקמאהדיןביתכינטעןעוד. המדויקהשכרשיעוראתלהוכיחהנטל

לכלשכרמהוויםתשרכספי, כהןץ"בגבהפסיקהפישעללכךראוימשקל

בשלושתקיסמרשלשכרובשיעורלהתמקדהדיןביתעלהיהוכי, וענייןדבר

.במסעדהעבודתותקופתבכלולאבלבדלהעסקתוהאחרוניםהחודשים

טענות המוסד בערעור

עילהכלאיןכיוסבורהאזוריהדיןביתשלדינובפסקיתדותיותומךהמוסד.52

קבלתהוכיחלאקיסמרשלפיה, הדיןביתקביעת, לדבריו. בולהתערב

המוסד. תביעתודחיית–תוצאתהגםוכךיסודהבדין, כתשרנוספיםסכומים

שלעובדתיותבקביעותזהדיןביתשלהתערבותמבקשקיסמרכימוסיף

חריגיםבמקריםרקשלפיה, הפסוקהלהלכהבניגודוזאת, קמאהדיןבית

ידיעלשנקבעועובדתייםבממצאיםהערעורערכאותתתערבונדירים

הדיןביתכינטעןעוד. מהימנותבממצאישכןכללא, הדיוניתהערכאה

גרסתעלקשהביקורתמותחשהואתוך, "בהרחבההראיותאתניתחהאזורי

כלואין, ההקלטותואתביומןהרישומיםאתודוחה" עדותוועלהמערער

המוסד. הראיותבחומרהיטבהמעוגנות, אלהבקביעותיולהתערבעילה

נטלאתלהעבירמקוםהיהשלפיהקיסמרטענתאתלדחותישכיסבור

עלמונחזהנטל, כהןץ"בגבהנפסקפיעל, לדידו. המסעדהלכתפיהראיה

זהנטלכי, בדין, האזוריהדיןביתקבעדנןהמקרהובנסיבותקיסמרכתפי

נוספתטענה. לשיעורובאשרולאהתשרקבלתלעצםבאשרלא–הורםלא

קיומןבדברהמערערשלהעיקריתטענתו"אתלדחותישכיהיאהמוסדבפי

משקפותאינןאלהמשראיות", מתשרלהכנסותיואובייקטיביותראיותשל

, עבודתוחודשישבכלהעובדהעםמתיישבותואינןהאמיתיתהכנסתואת

מכלול. המינימוםלשכרהשלמההמסעדהלושילמה, האחרוןהחודשלמעט

, המדויקשכרושיעורעלמצביעיםהשכרתלושידווקאכימלמדהנסיבות

עלהיהשלפיהקיסמרטענתאתלדחותישכןכמו. אחרתראיהמכליותר

חודשישלושתלגביהאמיתישכרובענייןטענותיואתלבחוןקמאהדיןבית
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דפוסשלומהימנותםנכונותםנבחנובדיןשכן, בלבדהאחרוניםעבודתו

.מלאכותיתהיאהתקופותביןוהפרדההתקופהבכלוהשכרהעבודה

בסיסבהגדלתיחויבוהמוסדקיסמרשלערעורויתקבלאםכימוסיףהמוסד

נגדשהגיש' גלצדההודעהעלעומדהוא, האבטלהדמילחישובהשכר

כלעל, הלאומיהביטוחלחוק369סעיףלהוראותבהתאם, המסעדה

.מכךהמשתמע

טענות המסעדה בערעור

"יסודובדיןהערעורמושאהדיןשפסקסבורההמסעדה.53 ממצאיוכלעל, 

מר, לדבריה. האזוריהדיןבביתשהעלתההטענותעלוחוזרת" וקביעותיו

יסודעלשנקבעועובדתייםממצאיםעלבערעורולהשיגמבקשקיס

מנומקבאופןהראיותחומרוניתוחקמאהדיןביתשלהישירההתרשמותו

ידיעלזהממיןבממצאיםהתערבותהפסוקהההלכהפישעלאלא, ביותר

כהןץ"דנגבכינטעןעוד. בלבדנדיריםבמקריםתיעשההערעורערכאת

בכספיההתחשבותולפיה, כנהעלמלכההלכתאתהעליוןהמשפטביתהותיר

היאהמסעדהבפינוספתטענה. המעסיקבספרירישומובאופןתלויההתשר

אתלבחוןהאזוריהדיןביתעלהיהשלפיהקיסמרטענתאתלקבלאיןכי

נטעןלבסוף. להעסקתוהאחרוניםהחודשיםלשלושתביחסורקאךטענותיו

פעלהמשהמסעדה', גלצדההודעהאתלדחותיש, הערעוריתקבלאםכי

.רבבוללאכדיןקיסמרשלבעניינו

המשך הדיון בערעור

צירופועלהוחלט, קיסבתיקבערעורהראשוןהדיוןבתום, 11.5.2017ביום.54

דיוןקיוםעל) 18.4.17ביום(הוחלטשבו, בודהתיק–שבכותרתהאחרלתיק

עלהוחלטעוד. ההליכיםלשניהמשותפתהסוגיהלאורזאת. מורחבבהרכב

.התיקיםבשניש"היועמשלעמדתוקבלת

ְשנָּה... לא ְּגדֹוָלה... לא ְּגדֹוָלה"  תיק בודה–16-02-28480ע"ע –"ִלי ַמְשֹּכֶרת יֶ

רקע עובדתי וטענות הצדדים בבית הדין האזורי
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), היא המערערת–המערערת, ד.ע. יבוא וניהול מסעדנות בע"מ (בפרק זה .55

חברה לניהול מסעדות, המנהלת, בין היתר, את מסעדת "אלפרדו" בפתח 

), בודהמר–להלן(בודהיחיאלמר, המשיב).המסעדה–תקווה (בפרק זה 

, בפועל, במסעדההאחרוןעבודתויום. 25.4.2010מיוםכמלצרבמסעדהעבד

. 28.1.2012יוםהיה

יפו-אביבבתלהאזוריהדיןבביתבודהמרהגיש2012אוקטוברבחודש.56

עבודתותקופתבגיןשוניםכסףסכומילתשלוםהמערערתנגדתביעה

תקופתכלמשך: כך, היתרבין, נטעןהתביעהבכתב. וסיומהבמסעדה

משכורתווכלהמערערתידיעלשכרבודהלמרשולםלאבמסעדההעסקתו

באמצעותשקיבלתשרכספי; מהסועדיםכתשרשקיבלכספיםעלהתבססה

תלוש; 10%ניכוילאחר, בהמחאההחודשבסוףלושולמואשראיכרטיסי

, התבקש2011מרץמחודשהחל; זוהמחאהסכוםעלעמדשקיבלהמשכורת

19:30משעההחלעבודהשעתכלעבור2₪לשלם, המסעדהעובדיכיתר

המשכורתבתלושהתווסףזהממועד; במסעדהלעבוד" זכות"הבגיןוזאת

לאמעולםבושנרשמושהסכומיםאףעל", מקדמה"סעיףבודהמרשל

על. נוספיםתביעהלרכיביהתייחסוהתביעהבכתבנוספותטענות. לושולמו

133,000-כשלכוללבשיעורשונותזכויותלתשלוםבודהמרעתרהנטעןיסוד

בפיצוייהמערערתלחיובעתרכן. שכרהפרשיבגין90,000₪-כמתוכם, ₪

.לבתוםוחוסרהעבודהחוקיהפרתבגיןובפיצויושכרהלנת

, כדיןפעלהכיוטענהבודהמרשלטענותיואתהמערערתדחתהההגנהבכתב.57

הלבתוםלחובתמנוגדתהתנהלותווכיכלפיוחובותיהכלאתמילאהכי

עםהוסכם, המערערתלדברי. במשפטולאעושרעשייתומהווהעליוהמוטלת

ששכרהוסכם, כך. הסוציאליותוהזכויותהשכרתשלוםאופןעלבודהמר

אינוזההסכם, המסעדהמלקוחותשיקבלהתשרכספיבדמותיהיההעבודה

עלהבודהמרשלשכרו. לומודעהיהבודהומרהמגןמחוקיאיזהסותר

כללהתלוש. השכרבתלושלוושולםהמינימוםשכרעלמשמעותיתבמידה

התשרכספיאתהמשקפת" מקדמה"וכןהבסיסשעותעבורתשלום

קודם, במזומןהתשריםאתקיבלבודהשמרכיוון. במזומןשהתקבלו

לשיטת". מקדמה"ונקראמהשכרזהתשלוםקוזז, התלושלהוצאת

-ח"התשי, השכרהגנתלחוק1סעיףעםאחדבקנהעולההדבר, המערערת
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תשלומים"שלבצורהשכרתשלוםהמאפשר), השכרהגנתחוק–להלן(1958

משכריפחתמתשריםבודהמרשלשכרושאםהוסכםעוד". אחרים

-או), עבודתושעותמספרחלקימתשריםכולליומילשכרביחס(המינימום

אירעשלאמצב–המינימוםלשכרעדהיתרהאתהמערערתתשליםאז

שבתלוש" מקדמה"הרכיבלושולםלאשלפיהבודהמרלטענתאשר. מעולם

תקופתכלשמשךהיאשתוצאתהמשוםסבירהאינההיאכינטען, השכר

ההסבר. פהשפצהמבלי, לחודש500₪-כשלבשכרבודהמרעבדעבודתו

בסכומיםתשרלכיסונטלבודהשמרהוא, המערערתלשיטת, לכךהיחיד

ליתרביחסנוספותטענותהעלתההמערערת. דווחמאשריותרהרבהגבוהים

.התביעהרכיבי

פסק דינו של בית הדין האזורי 

חנה' גבהציבורונציגילויטמיכלהבכירההשופטת(האזוריהדיןבית.58

) 3.1.2016מיוםדיןפסק; 11611-10-12ש"סע; מתתיהואוריומרקפלניקוב

-כשלכוללסךבודהלמרלשלםלמערערתוהורהברובההתביעהאתקיבל

אתלמנותאיןכימשקבע, שכרכהפרשי70,000₪-כמתוכם, 117,000₪

כחלק, המסעדהלקוחותידיעלבמזומןבודהלמרששולמוהתשרכספי

החלקיםעלבדגש, הדיןפסקעיקריאתנפרטלהלן. העבודהמשכר

לרבות, השכרהפרשי(הערעורהוגשאליהםשביחס, לענייננוהרלוונטיים

):הטרחהושכרהמחלהדמי, הנוספותהשעות

פדיון מחלה: אף שיום העבודה האחרון בפועל של מר בודה במסעדה היה .א

שמר בודה היה יום, שהם ימי המחלה30, יש להוסיף על כך 28.1.2012

הכושר שנקבעה לו. לפיכך יש למנות את -זכאי להם מתוך כלל תקופת אי

מחלהימילתשלוםזכאי. מר בודה27.2.2012תקופת עבודתו עד ליום 

.נגדיתחשיבבהעדר, שהגישהתחשיבפיעל, 6,426₪שלבשיעור

, ככולורובו, שולםבמסעדההעבודהשכרכיחולקאין: עבודהשכר.ב

שולםלאבודהלמר. מהסועדיםישירותששולםבמזומןתשרבאמצעות

בין. עבודתולשעותבהתאם, המערערתידיעלישירותעבודהשכר

, לשעה20.7₪ולא(לשעה24₪שלמינימליסךתשלוםעלסוכםהצדדים

נוכההשכרובתלוש) הרלוונטיתבתקופההשעתיהמינימוםשכרכשיעור

"המערערתעדתעדותפיעל, שהיא", מקדמה"כשנרשםסכום כסף, 
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השעותפיעללשעה24₪שלחישובלפימהלקוחותקיבלשהוא

". שובלשלםצריךלאאזמהלקוחותקיבלכברהואזהאת. שדיווח

למרששולמוהתשרסכומיהיקףלגביכלשהיראיההציגהלאהמערערת

בגדרהיתהלושנוכתההמקדמהכןועלתשלומםומועדבמזומןבודה

השכרבתלושיהמופיעיםלסכומיםלהתייחסיש"לפיכך. בלבדהשערה

כשכרבחשבוןלהביאיש, המקדמהללא, אותםורק" הנטוכסכומי

.בודהמרשלעבודתובגיןבפועלששולם

לתלושעד, השכרבתלושיכנדרשצוינולאהעבודהשעות: נוספותשעות.ג

שעותאתבהכרחתואםאינוהרישוםזהממועדוגם, 2011מרץחודש

שעותהיקףאתבסיכומיואימץמר בודה, זאתעםיחד. בפועלהעבודה

השכרהפרשילחישובכבסיס, המערערתבתצהירכמפורטהעבודה

על. זהבסיסלאמץיש, אחריםפוזיטיבייםנתוניםובהעדר, והנלווים

, עבודהתנאיעלבודהלמרהודעהמסירתאיובהן, הנסיבותכללרקע

מיוןוהליכיעבודהתנאי(לעבודהולמועמדלעובדהודעהבחוקכנדרש

ושעה",כאשר רב הנסתר על הגלוי", 2002-ב"התשס), לעבודהוקבלה

נורמות ההתנהלות ונורמות התשלום אתשהציבהוא"בודהמרשלא

יש להפעיל את הספק לחובת המערערת, כמי שעליה –" השכר במסעדה

לנהל רישום מדויק של שעות העבודה והשכר מוטלת החובה על פי דין "

".המשולם, על רכיביו השונים, ולרבות תשלום שעות נוספות

, כאמוראין מחלוקת כי מר בודה עבד מפעם לפעם בשעות נוספות.

אמתמזמןאחררישוםכלאושלונוכחותחות"דוהציגהלאהמערערת

ניהלה רישום כנדרש של שעות העבודה, לרבות ולא, עבודתושעותבדבר

עבודה בשעות נוספות. אין כל נימוק לחוסר רישום זה ולא היתה כל 

מניעה לעשותו. אף אם מר בודה הוא שביקש לעבוד בשעות נוספות, אין 

רה זאת. בכך כדי לפטור את המערערת מחובותיה על פי דין, משאיש

המערערת טענה להסכם בעל פה לתשלום שכר הכולל בתוכו גמול עבודה 

בשעות נוספות, הבראה, חופשה ופנסיה, אך לא הוכיחה כי ניתנה הסכמה 

לכך. אף אילו היתה מוכחת הסכמה כאמור, אין ליתן לה תוקף נוכח פערי 

הגנתלחוק) ג(ב26-ו5סעיפיםהוראותלאור, בנוסףהכוחות בין הצדדים. 

שישכוללשכרבודהלמרשולםשלפיההחזקהאתלהחיליש, השכר
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. נוספותשעותבגיןתשלוםכולללא, כלומר, בלבדרגילכשכרלראותו

המכסהבגבולותעומדוהואהמערערתידיעלנסתרלאמר בודהתחשיב

המערערת. לקבלוישולכן, השכרהגנתלחוק) ב(ב26בסעיףהקבועה

שלבשיעור, נוספותשעותכוללשכרהפרשיבודהלמרלשלםחויבה

69,227₪.

שעותנתונילפי: השכרהגנתוחוקמינימוםשכרחוקהפרתבגיןפיצוי.ד

בתלושישרשוםכפיהנטוסכומיוריכוזהמערערתשהציגההעבודה

המערערת. לשעה4.56₪הואבודהלמרששולםהשעתיהסכום, השכר

לאהתשרשסכומימאחראך, התשרבאמצעותשולמהשהיתרהטענה

הםהפסיקהפיעל, לגביהםרישוםכלנוהלולאהמסעדהקופתדרךעברו

טענתמשנדחתה, לפיכך. מינימוםשכרלענייןשכרלתשלוםנחשביםלא

יש, נגדיתחשיבובהעדר, ידהעלהשכרתשלוםאופןבדברהמערערת

.מינימוםשכרתשלוםאילענייןמר בודהתחשיבאתלקבל

פדיון), 3,313₪(הבראהדמיבודהלמרלשלםהמערערתחויבהבנוסף.ה

הפרשותביצועאיבגיןפיצוי), 3,111₪(נסיעותדמי), 3,315₪(חופשה

5,000(העבודהחוקיוהפרתלבתוםחוסרבגיןופיצוי) 2,629₪(לפנסיה

עלהועמדוהשכרהלנתופיצויי, חגיםדמילתשלוםהתביעהנדחתה). ₪

.בלבדכחוקוריביתהצמדההפרשי

בסךד"עוט"ובשכמר בודהבהוצאותחויבההמערערת, האמורכללאור.ו

.10,000₪של

טענות המערערת בערעור

, הנוספותהשעות, השכררכיבעל"–הדיןפסקעלערעורהגישההמערערת.59

הרחיבההערעורבהודעת". בלבדאלולרכיביםכנלווהט"ושכההמחלהדמי

המחוקקעמדת, הפסוקהההלכהפיעל, עקרוניתמבחינההתשרבסוגיית

המקרהלנסיבותבאשרעמדתההׂשפרוכן" החשבונאיתהראיהזווית"ו

בין, שלפיהן, הענייןבנסיבותכיסבורההמערערת, בתמצית. הקונקרטי

ולאתקבולרשםלא, מדווחובלתי' שחור'מכסףנהנה"מר בודה, היתר

הלקוחותידיעללוששולמוהתשרבכספילראותיש", כמתחייבמסשילם

אתסותרהערעורמושאהדיןפסק, לדידה. וענייןדברלכלעבודהשכר
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מציאות-ומנותקת, סבירהבלתי, עקומה"לתוצאהומביאבנושאהפסיקה

". הכספיתבתוצאתו, ומשפטיתעובדתית

שכרבתשרלראותישכיסבורההמערערת. בהרחבההמערערתולטענות.60

להלן] (חדשנוסח[הכנסהמסלפקודת) 2(2סעיףלפי, וענייןדברלכלעבודה

שניבהתקייםוזאת, הרישוםלשאלתקשרללא), הכנסהמספקודת–

. ב; לכךוהסכיםעבודהכשכרלומשולםהתשרכיידעהעובד. א: תנאים

התנאיםמתקיימיםדנןבמקרה, לטענתה. המינימוםשכרעלעלהשכרו

עוד. עבודהשכרבודהלמרששולמוהתשרבכספילראותישכןועל, הללו

הרי", המלצרבדיווחהטיפיםכמותעלפיקוח"נדרשאםגםכינטען

עללמסעדההמשיבשלדיווחיובדמות"זהפיקוחהתקייםדנןשבמקרה

עבודתותנאיומהםמשתכרהואכמהידעלאכיוטענתו", הנוכחותשעות

הדיןביתהתעלמות. במשפטולאעושרבעשייתהגובלת, היתממותבגדרהיא

שלסךהשתכרמר בודהשלפיהמכךהנגזרתוקביעתוהתשרמכספיהאזורי

. המציאותמולאלעינייםעצימתמהוות, בלבדלשעה4.5₪-כ

אםאף', שכר'כהטיפיםבתשלוםמכירה"הפסיקה, המערערתלטענת

מלכהבענייןהדיןפסקינזכריםזהלעניין". למלצרהסועדמןישירותנשתלם

שעולים, יפו-אביבבתלהאזוריהדיןביתשלדיןפסקימספרוכןכהןובעניין

מלכהבענייןשנקבעולתנאיםהנוגעבכלבקיעים, המערערתלשיטת, מהם

בבירורהוכחאםכיבהםושנקבע, מעבודהכהכנסהתשרסיווגלעניין

ידיעלישירותלוששולמותשרמכספימינימוםשכרקיבלשהמלצר

לאאםאףמעבודההכנסהמהוויםהללוהתשרכספיכילקבועיש, הלקוחות

שכרהפרשיבתשלוםחיובהאתלבטלישלפיכך. המעסיקבקופתנרשמו

המשמעות, ערעורהיידחהשאםטוענתהמערערת. נוספותושעותמינימום

. ב; ידועלבמשפטולאעושרועשייתבודהלמרשכרכפלמתן. א–תהא

ביתשעריפתיחת. ג; ולקוחותיההמסעדהחשבוןעלבמשפטולאעושרעשיית

שמשמעותה, עבודהשכרלתשלוםתביעותלהגשת, המלצריםלכלהדין

". בישראלהמסעדניםעלכלכליאסון"

ובעלת" ובעייתיתפתלתלה"היאהתשרסוגייתכימציינתהמערערת.61

נוהג"נוצרהמסעדנותבענף, לדבריה. ביותרמשמעותיותרוחבהשלכות

עולהכךוכי, עבודהלשכרנחשבתשרפיוועל, מקובלתלנורמהשהפך" שוק
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בעבודה"רקלעשותישזה" שוקנוהג"משינוי. בכנסתבענייןשנערךמדיוןאף

בחוק, המחוקקידיעל... בענףהשחקניםכללשל, משרדיתוביןמקיפה

"....מכוחוובתקנות, מסודר

כיסבורההמערערת, התשררישוםחובתאתלהחילישמיעללשאלהאשר.62

מסבתשלוםשחבזהגםוהוא, התשרמקבלבהיותו, המלצרעלחלהזו

ישעקרוניבאופןכיסבורההמערערת, מוסףערךמסלגבי. בגינוהכנסה

ביתשלדינופסקלפיכיומוסיפה, המסעדהבקופתשעברתשרעלרקלהטילו

על, שכרנחשבואינוהמסעדהבקופתעובראינוהתשראם, האזוריהדין

.מוסףערךמסבגינולשלםהמלצר

היהמר בודהוביןבינההעבודההסכםכיהיאהמערערתבפינוספתטענה.63

צדדיחדבאופןנעשהקמאהדיןביתידיעלביטולווכיהצדדיםלשניברור

הכספיםאתבודהממרלדרושמבלי, התשלוםחובתאתעליהרקוהטיל

ביתעל, המערערתלשיטת. לקדמותוהמצבאתלהשיבומבלילכיסושגרף

התשרכספיאתלקופתהלהשיבבודהלמרולהורותזאתלתקןהארציהדין

הםשייכיםהרי–שכראינםשהטיפיםכיון"–ישירותלוששולמו

הדיןבביתהמשיבבשתיקתכינטעןעוד". להשיבםהמשיבועללמערערת

חוסר, האמתמקופלים, "במזומןשקיבלהתשרסכומיעלכשנשאל, האזורי

", זהבתחוםהאנומליהשלהחוקיתהפרצהוניצולהעושרעשיית, הלבתום

בתקופתהשתכרלאשלפיהבודהמרעמדתאתלקבלזהדיןלביתלוואל

למערערתפנהלאמעולםבודהמר. מינימוםשכרהמערערתאצלעבודתו

לאוודאי, נאהשכרשהשתכרומכאןהמינימוםלשכרהגיעלאששכרובטענה

. מינימוםשכרחוקאתבחקקוהמחוקקכיווןכאלהלמקרים

הלבתוםעקרוןעםמתיישבתאינההדיןפסקשלתוצאתו, המערערתלטענת.64

"המעשיבמישוראפשריתאינהוהיאעבודהביחסיהמוגבר משמדובר, 

היהלוגם, זהבנטללעמודבכוחהשאיןמסעדהעלוהשתתו... עתקבסכום

וזו", זופסיקהשלהרוחבלהשלכותדעתנוניתןבטרםעודזאת... מוצדק

ביתכימוסיפההמערערת. בהלעמודיכולאינוהמסעדותבעלישציבורגזירה

התעלםאך" קוגנטיכדיןמינימוםשכרלחוקבפסיקתונצמד"האזוריהדין

בנסיבות, לשיטתה. מר בודהידיעלהלבתוםחובתשלהבוטהמההפרה

הרי", ומשולשתמכופלת, כפולההשתכרות"השתכרמר בודהששעה, העניין
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שלבמשפטולאהעושרעשייתמפנילסגתעליו, הקוגנטיהדיןהופראםשגם

בענייןלמשל, הפסוקהההלכהשמורהכפי, לבותוםחוסרומפנימר בודה

, בוכריס–השיכוןמשרד, ישראלמדינת145-3/נה) ארצי(ע"דב(בוכריס

)).1997(9, 1לוע"פד

ולדמימר בודהעםהעבודהיחסילסיוםהנוגעותטענותהמערערתמעלהעוד.65

שמעדותאף, פוטרבודהשמרקבעהדיןביתכינטעןזהלעניין. המחלה

לדמיהתביעהאתלדחותמקוםהיהכןועל, התפטרכיעולהעצמוהמשיב

למוסדשהגישבתביעהלטעוןניסהמר בודהכיזהבהקשרנטעןעוד. מחלה

וגם, הפנאיבשעותכדורסלבמשחקשנפצעאףבעבודהשנפגעלאומילביטוח

.לבתוםבחוסרהתנהלותומתגלהבכך

טענות מר בודה בערעור

. האזוריהדיןביתשלדינובפסקלהתערבהצדקהכלאיןכיסבורמר בודה.66

לוששולםהתשראתלראותאיןהמקרהבנסיבותשלפיההקביעה, לדבריו

מר בודהעמדת. זהלענייןהפסוקהההלכהעםאחדבקנהעולה, עבודהכשכר

תשלוםהואישירותהלקוחידיעלבמזומןלמלצרשניתןתשרכיהיא

המעסיקשעלהעבודהשכרתחתשיבואמתכווןאינושהלקוחוולונטרי

האישילשרותהלקוחשלאישיתהערכה"כהלקוחידיעלניתןאלא, לשלמו

". המלצרי"עלושניתן

שלגביהם, עובדתייםבענייניםהשגותמעלההמערערת, מר בודהלטענת.67

; חריגיםבמקריםאלאתתערבלאהערעורשערכאתהיאפסוקההלכה

הפיננסימצבהלגביוטענות; והוכרעונדונושכברמשפטייםבענייניםהשגות

מר בודה. רלוונטיותשאינןטענות–המסעדניםציבורעלהרוחבוהשלכות

, שנקבעועובדתייםממצאיםלגבילטענותמשקלכליינתןשלא, אפוא, מבקש

שלדינובפסקטעותעלהמצביעהחדשהראיהאוטענהכלהובאהמשלא

, לשעותאיןהמערערתשלהפיננסימצבהבדברלטענותגם. קמאהדיןבית

מטענותאחתלכלבפרוטרוטמתייחסמר בודה. הוכחולארלוונטימשאינו
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היא" שחורובכסףמסבהעלמתשחטאמי"כי, היתרבין, וטוען, המערערת

חסכה"ובכךהמשיבעםהעבודההסכםאתיזמהאשר, עצמההמערערת

לזכויותהתשלוםאתוכן, אלותשריםבגיןמ"המעתשלוםאתלעצמה

חלקהואהתשר, המערערתכטענתאםכימצייןעוד". למשיבסוציאליות

, בדיווחהמחויב, בעקיפיןתקבולמשוםבכךשישהרי, השכרמתשלום

כיהיאמר בודהבפינוספתטענה. העסקבספריוברישוםמ"מעבתשלום

היהלא, השכרבתלושהתשרכספיאתמקבלהיהאילוגם, הענייןבנסיבות

משפחהבעל, משוחררחיילהרלוונטיתבתקופההיותובשלמסבגינםמשלם

אלא, המערערתעםמההסכםהרוויחלאהוא, לפיכך. היחידההכנסתושזו

שאלתביןהבחנהלערוךמבקשמר בודה. הסוציאליותזכויותיואתהפסיד

אתקיימההמערערתאםהשאלהוביןהתשרמתשלוםהנובעתבמסהחבות

ומבליהלקוחותעלשהסתמכהבכך, עבודהשכרלולשלםשבדיןחובתה

השוניםהדיןלפסקימר בודהמפנהעוד. בענייןכלשהופירוטבידהשהיה

חלושלפיההמערערתטענתאתומכחישהתשרשללמעמדוביחסשניתנו

בנוגעהמערערתטענותאתמכחישמר בודה, לבסוף. כלשהםשינוייםבהם

באופןהןלבתוםבחוסרהתנהלהכיטוען, המחלהולדמיהנוספותלשעות

היאהערעורמושאהדיןפסקתוצאתוכי, הדיןבביתבהליכיםוהןהעסקתו

.המחוקקלרצוןובהתאם" לחוקבהתאםוראויהנכונההתנהלות"

הבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין והמשך הליך הערעור

. הדיןפסקביצועלעיכובבקשההמערערתהגישההערעורהגשתעםבבדבד.68

כך, בחלקההבקשההתקבלה), טוינה' מהשופט(12.4.16מיוםבהחלטה

בכפוף, 35,000₪–שכרכפיצויישנפסקהסכוםמחציתתשלוםשעוכב

הפקידהמשלא, וחציכשנהבחלוף. זהסכוםעלבנקאיתערבותלהפקדת

) לבבתוםטעותבשל, לטענתה(כנדרשהבנקאיתהערבותאתהמערערת

המערערתביקשה, לפועלהוצאההליכינגדהנפתחוזאתומשבעקבות

מיוםבהחלטהנדחתהזובקשתה. 12.4.16מיוםההחלטהאת" לאשרר"

). פוליאק' רהשופט(15.11.17

שלמורחבבהרכבבהליךהדיוןקיוםעלהוריתי18.4.17מיוםבהחלטה.69

ביום. 1969-ט"התשכ, לעבודההדיןביתלחוק) א(20לסעיףבהתאם, שופטים
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הסוגיהלאור, זהלהליךקיסבתיקההליךצירוףעלהוחלט11.5.17

ביחסש"היועמשלעמדתוקבלתעלהוחלטוכן, ההליכיםלשניהמשותפת

גםהתבקשונוספתבהחלטה. הללוההליכיםמשניאחדבכלהעולותלסוגיות

). האיגודים–עמדותיהם של איגוד המסעדות ושל איגוד המלצרים (להלן יחד 

. להלןכמפורט, עמדותיהםהגישוהאיגודיםוהןש"היועמהן

עמדת היועץ המשפטי לממשלה

מעמדוסוגייתאתבחקיקהלהסדירראויכיהיא, בתמצית, ש"היועמעמדת.70

יש, העליוןהמשפטביתידיעלאובחקיקהכוללתלהסדרהעדוכי, התשרשל

, זאתלעומת. כנהעלמלכההלכתאת–העבודהדיניבמישור–להותיר

טרםשהסוגיהמאחר, המסדיניובתחוםהלאומיהביטוחדיניבתחום

המשפטביתלפנינוספתפעםעמדתואתלהביא"בכוונתו, בחקיקההוסדרה

קשייםמעוררתכהןץ"דנגבשנקבעהההלכהשכן", המתאיםבהליךהעליון

וקצבאותנכותקצבאות"למבוטחיולשלםהמוסדחיובובהם, שונים

עמדתלפי". ביטוחדמיבגינןשולמושלאהכנסותבגין, שכרמחליפות

, אליהמפנההואעתהושאףכהןץ"דנגבמסגרתאףשהובאהכפי, ש"היועמ

מסלפקודת) 2(2סעיףלפימעבודההכנסהבגדרהיאמתשרהכנסהאם

ידיעלהמשתלםהעסקבעלשלכתקבולהתשראתלראותיש, הכנסה

ולא, העסקכעובדיהמלצריםידיעללהםהניתןהשירותבגיןהלקוחות

ההיבטיםלמכלולמענהייתן, לדידו, זהסיווג. עצמוהמלצרשלכהכנסה

כהןץ"דנגבהרובדעתכימצייןש"היועמ. בענייןהמתעורריםהמשפטיים

אתהמחייבותהנסיבותנוכח, עמדתואת" לדחותאולאמץשלאבחרה"

המקצועגורמיהונחו, זולפסיקהבהמשךוכי, המחוקקידיעלהנושאהסדרת

אולם, הענייןבקידוםהחלואלה. התשרסוגייתאתשתסדירחקיקהלקדם

".החקיקהתיקוניאתלקדםשלאהחליטהפוליטיהדרג"

, להובהתאםשניתנהלאחרכימצייןש"היועמ, מלכההלכתלעניין.71

אכיפתלצורךבספריםהרישוםמבחןאתהאכיפהרשויותמיישמות"

שישסבורוהוא, נוספיםקוגנטייםוחוקים" מינימוםשכרחוקשלהוראותיו

וברורפשוטפיקוחמאפשרבספריםהרישוםמבחן, לדבריו. כנהעללהותירה

והרווחההעבודהמשרדידיעלשנמסרוומנתונים, מינימוםשכרתשלוםעל

. האכיפהבתחומיכיעילהוכחזהאמצעיכיעולה, החברתייםוהשירותים
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יהיהניתןלא,בספריםהרישוםמבחןישונהשאםחששמביעש"היועמ

, 2011-ב"התשע, העבודהדינישלהאכיפהלהגברתהחוקהוראותאתליישם

הלכתהותרתכימוסברעוד. המגןחוקימכוחפליליותסנקציותלגביבמיוחד

למעמדהנוגעותהקביעותאתלשנותשישסבורש"היועמבעוד(כנהעלמלכה

שלעמדתועםמתיישבת) המסודיניהלאומיהביטוחלדיניבהקשרהתשר

סיווגלשאלתהתשובהשלפיה, העליוןהמשפטביתעמדתגםכמו, זהדיןבית

.עולההיאשבהםהתחומיםבכלאחידהלהיותצריכהאינההתשר

עמדת איגוד המסעדות

כוונותללאכמוסד2001משנתהפועלתרשומהעמותההואהמסעדותאיגוד.72

פיעל. המסעדנותבתחוםעסקים700-מלמעלהבהוחברים), ר"מלכ(רווח

.מעסיקיםארגוןאינוהוא, תקנונו

, המסעדנותבענףהמלצריםבידיהמתקבלתשר"כיסבורהמסעדותאיגוד.73

ומהווהמעסיקםשאינומיידיעלהמשולמתהמלצריםשלהכנסהמהווה

עדבענייןשניתנוהדיןפסקי, לדבריו". עבודתםמשכרנפרדבלתיכחלק

באמצעותהענייןוהסדרת, המתחריםהאינטרסיםמרביתביןאיזנו, היום

, לדידו. קודמיםדיןפסקיבאמצעותשהושגהאיזוןאתלהפרעלולההפסיקה

זאתאך, כיוםהנוהגלמצבבהתאם, כוללבאופןהתשרמעמדאתלהסדיריש

, הממשלהמשרדיכללובשיתוףראשיתבחקיקהאלאשיפוטיתבחקיקהלא

הסוגיהבהסדרתהמשפטביתפניעלעדיפותישהמחוקקתשלרשותמאחר

. מורכבותהלאור, מאוזןבאופן

המשולםוולונטריתשלוםכאללתשרולהתייחסלהוסיףשישסבורהאיגוד.74

בשליטתשאינו"המלצרשלשכרמהווה"ו" הלקוחשללבוכנדבת"

לפגועמבלי, כיוםהנוהגתהפרקטיקהאתלקבעיש, לעמדתו. המסעדה

פיעל. גיסאמאידךהמסעדותושלגיסאמחדהמלצריםשלבהכנסות

הזכויותשמלואלוודאהמעסיקעל: לפסיקהבהתאם, זופרקטיקה

אם; המינימוםשכרבגובההפחותלכלומופרשותמשולמותהסוציאליות

נרשםהתשר; זאתלהשליםהמעסיקעל–המינימוםלשכרמגיעאינוהתשר

. במסחייבתהכנסהמהווהאינואך, המלצריםביומן–המסעדהבספרי

–פירוטוביתר. התשרכספימתוךמשולמותהסוציאליותהזכויות, בהתאם

המסעדהושעללמלצרשייךשהתשרנקבעלמסעדההמלצרביןבהסכם
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המסעדה, המינימוםשכרעלנוסף; המינימוםשכרבשיעורשכרלהבטיח

דמיוכןכוללמשכרכחלקהבראהודמינסיעהדמיבתשלום" מטפלת"

כספימובאיםהשכרתשלוםלצורך; הכוללמהשכרהמופרדים, חופשה

התשראם. המינימוםלשכרעדהשלמהניתנת, צורךישואםבחשבוןהתשר

כוס"למועברהתשר; המלצרבידינותרתהיתרה, המינימוםשכרעלעולה

אוהמלצריםמקרבהאחראיידיעלשלושה-יומייםמדיומחולק" טיפים

המלצריםעבורהמסעדהמקופתבנפרדהתשרנשמרחלוקתועד; המעסיק

, שוניםפרטיםנרשמיםשבושירותיומןמנהלתהמסעדה; בשליטתהואינו

.המסעדהבקופתמוקלדלאאךהשירותביומןנרשםהתשר; דיןפיעל

הפחותלכלישולםשלמלצרמבטיחהזופרקטיקה, המסעדותאיגודלעמדת

תשלוםגםכמו, זהבשיעורהסוציאליותזכויותיותובטחנהוכןמינימוםשכר

הנוהגתהפרקטיקהששינויהיאהמסעדותאיגודעמדת. זהבשיעורהמס

בשל", המסעדנותענףעלכלכליאסון"לרבות, חמוריםלנזקיםלהביאעלול

שאםמשוםזאת". המסעדהבשירותידרמטיייקור"ובמלצריםפגיעה

באפשרותויהיהלאכלכליתמבחינה, העסקבעלשלכתקבולהתשרייראה

לרבות, מכךהמשתמעלכללבבשים, המלצרלכיסהתשרמלואאתלהעביר

... מההלכהסטייה, "בתמצית. התשרכספיבגיןמוסףערךמסלשלםהחובה

קשותלתוצאותביותרגבוההבסבירותלהביאעלולה... פסיקתיתוהסדרה

"....המסעדותענףעבור

עמדת הסתדרות הנוע"ל

עמדת איגוד המלצרים הוגשה באמצעות הסתדרות העובדים כייצויןתחילה.75

הסתדרות –הסתדרות הנוער העובד והלומד (להלן –הכללית החדשה 

), שעל פי הודעתה, היא האורגן המוסמך מטעם ההסתדרותאו הנוע"ל

בענף המזון את העובדים הסתדרות העובדים הכללית החדשה לארגן ולייצג "

". לפיכך, ובהעדר איגוד המהיר ובענף המסעדות, בתי הקפה והפאבים

מלצרים נפרד הביאה היא עמדתה בסוגיות שעל הפרק. ההסתדרות מפרטת 

כי היא ארגון יציג במספר מקומות עבודה בענף המזון המהיר וההסעדה ואף 

חתומה על הסכמים קיבוציים בענף המזון המהיר.

בענףלמלצריםהמחולקתשר"כיהיא, בתמצית, ההסתדרותעמדת.76

בלתיחלקמהווה, האחרונותבשניםבישראלשנוצרהבמציאות, המסעדות
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זהדיןביתכימבקשתההסתדרות". וענייןדברלכלהעבודהמשכרנפרד

מעסיקכל'בובשוקהנוהגהמצבאתשתסדירברורההלכה"מלפניויוציא

אתויבטיחבענףהעבודהחוקילאכיפתשיביאבאופן', יעשהבעיניוהישר

". בישראלהמלצריםציבורשלהעבודהתנאי

, לדבריה. המסעדותבענףהמתרחשעלל"הנועהסתדרותמרחיבהבעמדתה.77

תוך, בישראלהקטניםהעסקיםמסך10%-כהמהווהעצוםלענףהפךזהענף

, בישראלתשרלהשאירהיהנהוגלאכללבעבר; בוההעסקהאופןעלהשלכה

שכראתלשלםהמסעדותבעליהחלו, 20-ההמאהשל90-המשנותהחלאך

תעסוקתיביטחוןחסריהםהמסעדותענףעובדי; התשרבאמצעותהמלצרים

במשמרותלעבודוהאפשרותמקצועיותדרישותהעדר; סוציאליותוזכויות

ניסיונםחוסר, הצעירגילם; וסטודנטיםנוערבניבעיקרלתחוםמושכים

זכויותיהםאתלדעתעליהםמקשים, העסקתםוארעיותהעבודהבשוק

אוכלשירותי"בענףעבדו2014-2017בשנים; עליהןולעמודכעובדים

כללמתוך. 20-29בניכמחציתם, עובדים200,000-ל146,000בין" והארחה

מזנונים, במסעדותמזוןשירותי"בהועסקו, 2016בשנת, הללוהעובדים

.חלקיתבמשרהמהםכמחצית, עובדים90,000-כ" משקאותוהגשת

מושרשתחברתיתנורמה"היאלמלצריםתשרהשארת, ההסתדרותלטענת.78

מוסדשל' הוולונטריות'מידתבדברספקהטלתכדיעד, מאודורווחת

הרגילהעבודתועבורלמלצרתשלוםבפועלהוא' תשר'הכיום"וכי", התשר

לשירותביחסהסועדשלההערכהלמידתהכרחיקשרללא, במסעדה

". הלקוחשלההזמנהמעלות, יותראופחות, קבועהוכנגזרת, שקיבל

שמכתיביםהםהמעסיקיםשבו, המסעדותבענףהעבודהיחסימצב, לדבריה

תחתחותר, התשרבכספיושולטיםצדדיחדבאופןההעסקהתנאיאת

בכספישליטתםאתמנצליםרביםמעסיקים, לטענתה. המגןחקיקתהוראות

למשל–חוקפיעלמחובותיהם" מלאאוחלקיבאופןלהתפרק"כדיהתשר

בתשלום, השכרמלואאתמשקפיםשאינםפיקטיבייםשכרתלושיבהוצאת

שעותשלמדויקרישוםבאי, בלבדמהשכרחלקלגביסוציאליותזכויות

בכספישליטתםאתמנצליםהמעסיקים, בנוסף. ועודהתשרושיעורהעבודה

העבודהלעומסקשרללא, המסעדהעובדיכללשלשכרםאתלממןכדיהתשר
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להכתיבוכדי, שירותנותנישאינםעובדיםביןגם, בפועלשבוצעהלעבודהאו

.ופוגענייםנצלנייםעבודהסדרי

, התשרלמעמדבנוגעהקייםהמשפטיהמצבאתבעמדתהסוקרתההסתדרות.79

הביטוחדינישלבהקשרוהן, מלכהוהלכתמינימוםשכרחוקשלבהקשרהן

עםכינטען, עבודהכשכרהתשרומעמדמלכהענייןלגבי. כהןוהלכתהלאומי

שהיהמקריםהגיעוהאזורייםהדיןבתימשלפתחי, כרסוםבהחלהשנים

אתבהכרחתואמיםאינםמלכהבענייןשנקבעושהמבחניםבהםברור

הוכר, לבותוםצדקעשייתשלמשיקולים, ואז, בענףהיומיומיתהמציאות

, למשל, נעשהכך. המסעדהבקופתעברלאאםגםעבודהכשכרהתשר

לרבות, התשרבחלוקתהמעסיקשלשליטההוכחהשבהםבמקרים

. מינימוםשכרחוקתכליתהתקיימהשבומקוםאו, רישומובאמצעות

הדיןביתאתשהנחתההמוצאנקודת, ל"הנועהסתדרותמסכמת, כלומר

שכראינוהמעסיקבספריעוברשאינותשרשלפיה, מלכהבענייןהארצי

"עבודה זוהלכהבהם, לעבודההדיןבתיפסיקתאתמכווינהאינהכבר, 

". ניכרבאופן, פחותמחמירלמבחןצומצמה

מפסיקתכיסבורהההסתדרות, הסוציאליותהזכויותלתשלוםהנוגעבכל

תשלוםלעובדלפסוקיש"שלפיה, ברורהמגמהעולההאזורייםהדיןבתי

לשאלהקשרללא, התשריםכוללהמלצרשלהשכרלפיסוציאליותזכויות

האזורייםהדיןבתי, בנוסף. מקרהבאותועבודהשכרמהוויםהתשריםאם

מימוןבה, המסעדותבענףשהשתרשההבעייתיתהנורמהאתמקבליםלא

לדברי". התשריםידיעלנעשההמלצריםשלהסוציאליותהזכויות

לתשרהאזורייםהדיןבתיפסיקתמתייחסתמהותיתמבחינה, ההסתדרות

הזכויותחישובלצורךנפרדוכרכיב, וענייןדברלכלעבודהשכרכאל

, ההסתדרותמשלימה, הנתוןהדבריםמצב. לעובדהמגיעותהסוציאליות

דיןפסקניתןטרם, "האזורייםהדיןבתישלכאמורפסיקהשיששבעודהוא

זכויותלהפרישמסעדותהמחייבלעבודההארציהדיןביתשלמנחה

עיקראתלמעשהוהמהווהלעובדיםשמשולםהתשרעלסוציאליות

.שכזובהלכהצורךוקיים–" המעסיקבשליטתוהמצוימהעבודההכנסתם

הואהמסעדנותבענףכיוםהשוררשהמצבטוענתל"הנועהסתדרות, לסיכום.80

כללוביןבינםהקיימיםהכוחפעריאתמנצליםהמעסיקיםושרוב" כאוטי"
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תשלוםאילרבות, כבשלהםהתשרבכספיונוהגיםהמלצריםובהםהעובדים

בתיפסיקתונוכחזהדבריםבמצב. אלהלכספיםביחססוציאליותזכויות

המעסיקיםאילו. מלכההלכתאתלשנותהעתשהגיעהברי, האזורייםהדין

כספיעלשליטהוללאהסתמכותללא, הוגןשכרלעובדיהםמשלמיםהיו

, המתאימיםבמקרים, המכירבאופןהענףאתלהסדירהיהניתן, התשר

. לשכרוקשרללא, מיוחדתכמתנהלמלצרהניתןוולונטריכתשלוםבתשר

אתשיסדירבאופןההלכהאתלשנותמחייבהשעהצו, "ההסתדרותלשיטת

, קיבוציתבהסדרהאובחקיקההנושאלהסדרתועד" כשכרהתשרמעמד

לגביואחידהקוהרנטיתבצורהכשכרהתשרמעמדסוגייתאתלהסדיריש"

שלבהקשרלרבות, סוציאליותוזכויותעבודהלשכרהנוגעיםהענייניםכלל

אותוכספירווחאותגמולכל"שהיאההסתדרותעמדת". לאומיביטוח

קשרללא, תשריםלרבות, המעסיקשלבחצרועבודתובמסגרתהעובדמקבל

", וענייןדברלכלעבודהשכרהוא–... המעסיקבספריהרישוםלמבחן

ודמיסוציאליותזכויותבגינולשלםויש, השכרבתלושלהירשםצריך, כלומר

באופןלקבועראויכיההסתדרותסבורהעוד. לדיןבהתאם, לאומיביטוח

העובדלזכויותוהדאגההשכרתשלום, המעקב, הרישוםשחובת"פוזיטיבי

שתשרלהבהירראויוכן", אחרעבודהמקוםכבכולהמעסיקשלחובתוהיא

, שימושכלבולעשותלמעסיקלוואללמלצררקנועד, שירותעבורשמשולם

שלאבקריאהעמדתהחותמתההסתדרות. המלצרשכרלתשלוםפרט

כךעבודתםתנאיאתולהסדירהעובדיםמכללהמלצריםציבוראתלהחריג

.העובדיםיתרעלכמועליהםיחולוהעבודהשדיני

הדיון בערעורים

, בנפרדמהםאחדכל, שבכותרתההליכיםבשנידיוןהתקיים13.12.17ביום.81

השוניםהגורמיםשלכוחםבאיוכןכוחםובאיהדיןבעליבהשתתפות

ביתהעמידובפתחו, בודהבתיקהדיוןהתקייםתחילה. נדרשהשעמדתם

האם ראוי הטיפ להיחשב כשכר עבודה? גם "–העקרוניתהשאלהאתהדין

". לצורך שכר מינימום וגם מעבר לשכר מינימום

אתלהסדירניתןכיציין(ד.ע. יבוא וניהול מסעדנות בע"מ)המערערתכוחבא.82

, לעמדתו. הניתןככלופשוטהברורההלכהלקבוערצויוכי, בפסיקההסוגיה
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השיבהדיןביתלשאלת.עבודהכשכרהתשרכספיאתלראותאיןלכתחילה

לא, בלבדהמינימוםשכרבסיסעלמחושבלהיותצריךהנוספתהשעהשגמול

,המינימוםשכרמהםששולםלאחר, התשרכספייתרתושאת, התשרכולל

שישולמוומבליהמעסיקבקופתשתירשםמבלי, ישירותלמלצרלהעביריש

". סוציאליותזכויות"מהווהוהיא, פיטוריםפיצוייכגון, שונותזכויותבגינה

שכרעלנוסף, התשרמכספילשלםשישסבורהדיןביתאםכיהוסיףבהמשך

טיפיהיהשלאלשיטה"לחזורשישהרי, סוציאליותזכויותגםהמינימום

כספישמתוךאפשרותהעלההדיןבית". המסעדהידיעלישולםכולווהשכר

בידולהותירהמעסיקיוכל, המינימוםשכרמהםששולםלאחר, התשר

אתורק, סוציאליותזכויותכגון, המלצרהעסקתבגיןלשלםשעליוסכומים

חושששהואבתגובהצייןהמערערתכוחבא. למלצרלהעבירהיתרה

להתייחסיש, לדבריו. להכשילשעלולהמובנתולא" מסובכתנוסחה"מ

סוציאליותוזכויותמינימוםשכרלושמובטח" מכירותסוכן"כאללמלצר

ככוונת, לושייכת, כזוישנהאם, התשרויתרת, התשרמכספיהמשולמים

אם: התשרתשלוםלאופןחשיבותישכיסבורהמערערתכוחבא. הלקוח

ואם, מוסףערךמסבגינהשמשולםהמסעדהשלהכנסהזו–באשראישולם

, האכיפהמבחינתכיהדגישבהמשך. המלצרשלהכנסהזו–במזומןשולם

. למלצרהמעסיקמשלםשממנוהכסףמקורמשנהזהאין

וכיהתשרנותןשלכוונתוהואהעיקריהדברכיצייןבודהמרשלכוחובא.83

המנהבמחירכיטעןעוד. המסעדהבעלולאממנוייהנהשהמלצרהיאכוונתו

התשרבכספימשתמשהמעסיקאםוכי, המלצרשלהעבודהשכרמגולם

הואהתשרלמעשהשכן, הלקוחרצוןשלעיוותזהו, עבודהשכרלתשלום

המעסיקכאשרגםהדברכךאםהדיןביתלשאלת. למלצרמהלקוחמתנה

לאכיבודהמרשלכוחובאהשיב, התשרכספיחלוקתאופןאתשקובעהוא

טעןזהלעניין. עקרוניתפסיקהלקבלשישכךעלועמדכךנהוגהמקומותבכל

בצורתנפרדתבשורה... המסעדהבקופתלהירשםצריכיםהטיפיםכל: "כך

עללהטיל"אין"; מזהלהנותיכוללאהמעבידהעקרוניבמישור"; "תשר

שלכהכנסההתשראתלרשוםיש"; ולדווחולרשוםיומןלנהלהעובדים

להיותיכוללאודאי"; "הכנסהלמסדוחלהגישצריך"שזהוהואהמלצר

היתהכהןץ"דנגבהפסיקה"; ממנהשיהנהסיבהואיןהמעבידשלהכנסה
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כוחובאהדגישעוד. דנןלענייןממנהללמודואיןלאומיביטוחשלבהקשר

במסעדהלהירשםצריךשמתקבלתקבולשכל"לקבועישכיבודהמרשל

והמעביד. כבונוסבשכרלוישולםכתשרלעובדשמגיעומההטיפיםכולל

".הבונוסעלסוציאליותבזכויותנושאלא

באופןתשרלמלצרמשלםאינושהלקוחבטענהפתחהמסעדותאיגודכוחבא.84

הוסיףבהמשך". הרצוןלשביעותובהתאםמכלול"לבתמורהאלא, אישי

שלאהמשולםעבודהשכרמהווההתשרשלפיו, כהןץ"דנגבשנמצאשהפתרון

", מיוחדפתרוןצריך"ולכן", עקביותחוסר"ו" קשייםיוצר, "המעסיקידיעל

פיעל,לדבריו. בחקיקהבהכרחקיימיםשאינםבכליםשימושהמחייב

ועל, המעסיקידיעלמשולםשאינועבודהשכרהואהתשר, הקיימתהפסיקה

איגודעמדת. מינימוםשכרקיבלשהמלצרלוודארקמחויבהמעסיקכן

שכר... במיעוטוהרעהוא... הקייםשהמצב"היא, הוסיף, המסעדות

עלמובטחותמינימוםשכרלגובהעדהזכויות... מובטחהמלצרשלמינימום

מתוך. לעובדשילםשהמעסיקכחלקאותורואיםכימהטיפיםהמעסיקידי

". סוציאליותזכויותמשלמים, המינימוםמשכרגבוהיםאם, הטיפים

קבלתשלשהפלטפורמהמהעובדהלהתעלםאפשראי"כיצייןבהמשך

עבודהשכרשהטיפשנקבעשברגעסבוריםאנחנו... המסעדההיאהתשר

אלילבואאפשרואיאותומשלםאנילא. מינימוםכשכראותולשלםאפשר

אין, התשרמהותלענייןכי, הדיןביתלשאלתבתשובה, צייןעוד". בדרישה

עמדתוכי, אשראיבכרטיסואםבמזומןאם, שולםהואשבולאופןרלוונטיות

כוללהסוציאליותהזכויותכללשלםאפשרהטיפיםמתוך"שהיאהאיגוד

הזכויותולכןאחרטיפכלכמואליולהתנהגוישבאשראישהושארהטיפ

שולםשלאשכרזהשמעברומהמינימוםשכרלפימשולמותהסוציאליות

משכרפחותולאהעובדעםשסוכםמינימלישכרהכוונה. המעבידידיעל

התנאיםגםאזמינימלישכרעלסיכםהמעבידאם. חוקפיעלמינימום

".המינימליהשכרעליהיוהסוציאליים

בכך, הקייםהמשפטיבמצבהבעייתיותעלעמדהמסעדותאיגודכוחבא

ערךמסעליונוסף, אשראיכרטיסבאמצעותמשולםהתשרכאשר, שלעתים

אמורשלא, עבודהשכרעלמוסףערךמסתשלוםהיאוהתוצאה, מוסף

.מוסףערךמסבגינולהשתלם
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, לדבריה. בשמושהגישהבעמדההאמורעלחזרהל"הנועהסתדרותכוחבאת.85

צריךלאמלצר"אך, אחתהגדרהתהיהלא" עבודהשכר"שלמונחראוי

וזכויותמינימוםשכרתשלוםלאפשרואין" אחרעובדמכלשונהלהיות

קריאותחרףכיהוסיפהההסתדרותכוחבאת. התשרכספימתוךסוציאליות

הריםלא"הלה, למחוקקהשונותהשיפוטיותהערכאותשלונשנותחוזרות

מאודקשהפגיעהכולל"ו" טובלא"בשטחשהמצבאף" הכפפהאת

ידיעלההסדרהאי, לשיטתה". בערך160,000-ל200,000בין"–" בעובדים

המערכתממורכבותהנראהכפינובעתאלא, מקריתאינההמחוקק

נחוצהזהדבריםבמצבו, הפרקעלהעומדיםוהאינטרסיםהפוליטית

עללחשובניתןכינטעןעוד". לחקיקהלחכותולא"הדיןביתשלהתערבות

בצורהאולי, יציגיםגופיםביןומתןמשאבאמצעות, ענפיתאפילו, הסדרה

התשרשלפיה, הדיןביתשלברורהלאמירהבהמשךרקזאתאבל, הדרגתית

, נחוצההתשרסוגייתשלההסדרה. מכךהמתחייבכלעל, עבודהשכרהוא

לשוקהכניסהמרגע"הפנסיוניותלזכויותלדאוגמנתעל, היתרבין

אינוהמעסיקכיההסתדרותכוחבאתהשיבההדיןביתלשאלת". העבודה

המינימוםשכרמהםששולמולאחר(התשרכספיביתרתשימושלעשותיכול

.הסוציאליותהזכויותתשלוםלשם) עליושסוכםהשעתיהשכראו

צריכההתשרשסוגייתהיא, כוחובאתידיעלשהובאהכפיש"היועמעמדת.86

פעללאהמחוקקשבו, הנתוןהדבריםשבמצבאלא, בחקיקהמוסדרתלהיות

שאיןייתכן, כהןץ"דנגבהדיןפסקשניתןמאזשנים5כמעטמשךבעניין

האמורעלחזרהש"היועמכוחבאת. פסיקהבאמצעותהענייןמהסדרתמנוס

יששלפיה, כהןץ"דנגבמסגרתוכןדנןההליךבמסגרתשהגישהבעמדה

יסדיר"זהסיווגוכי, העסקביתשלכהכנסה, מהותופיעל, התשראתלראות

צויןעוד. המסודיניהלאומיהביטוחבהיבטלרבות", בשלמותהנושאאת

המעמידים" איתותים"לעבודההאזורייםהדיןביתבפסיקתלמצואשניתן

שנקבעבספריםהרישוםמבחןישונהאויבוטלואם, בספקמלכההלכתאת

קשייםייווצרו, עבודהשכרהואנרשםשלאתשרשגםוייקבעמלכהבעניין

בוחן–מלכהבענייןשנקבעוהמבחניםלפיפועלהעבודהמשרדשכן, באכיפה

וללא, המלצריםביומןאוהמסעדהבקופתהרשוםלפיהשכרשיעוראת

כללפיהזכויותכללשולמוהאםלשעההשכרמהלקבוענדעלא"רישום
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, ההסתדרותבעמדתתמיכההביעהש"היועמכוחבאת". המגןחוקיהוראות

ניכוייהיהמכךהמשתמעכלעל"בתלושהתשרכספיאתלרשוםיששלפיה

". הרצויההסדרזה, במקורומסלאומיביטוחדמישל

שנכחה, החברתייםוהשירותיםוהרווחההעבודהממשרדאליעזרדביד"עו.87

, כלומר, מלכההלכתלפיכיוםפועלותהאכיפהשרשויותציינה, בדיוןהיאאף

זהוהאםטיפיםקופתזואםגםהמעסיקלקופתנכנס"התשראםבודקות

ששאלהציינהעוד". עבודהשכרבפנקסלאזהאםגםהמעסיקבספרינרשם

תיקוןשלהוראותיש"זהלענייןוכי, השכרבתלושהרישוםאופןהיאנפרדת

השיבההדיןביתלשאלת". העבודהשכרשלרישוםלעשותשצריך24

, כולוהשכריסודעללהיעשותצריךלמלצרהסוציאליותהזכויותשתשלום

נקבעבאחד. פלילייםדיןפסקישניבסוגיהניתנו, לדבריה. התשרכספיכולל

ובאחר, זיכויהיתהוהתוצאהבספריםנרשםשלאאףשכרמהווההתשרכי

. האפשרילמינימוםהענישהרףהופחת

ד.ע. יבוא וניהול מסעדנות בע"מ) (המערערתכוחבאיטענוהדיוןתוםלקראת.88

לצדדיםהוצעהדיוןבתום. הערעורשלהקונקרטיההיבטלענייןבודהומר

להבדיל, ההליךשלהקונקרטיההיבטלגביהסכמהלכלללהגיעבודהלתיק

לשניביחסזהדיןפסקניתן, כאמורהסכמההושגהמשלא. העקרונימהיבטו

.האמוריםההיבטים

קיסבתיקהדיוןבפתח. קיסבתיקהדיוןהתקייםבודהבתיקלדיוןבהמשך.89

כיעלינומוסכםהעקרוניתהשאלהלגבי"כיהצדדיםכוחבאיהודיעו

בהמשך". שלפנינובערעורגםאותנוישמש"בודהבתיק" הערעורפרוטוקול

בין, אותןוחידדוקיסלתיקהמיוחדיםלהיבטיםביחסעמדותיהםעלחזרו

סבורהמוסדאםהדיןביתלשאלת, כך. הדיןביתלשאלותבהתייחסהיתר

השיבה, כהןץ"דנגבלנפסקבניגוד, התשרכספיעלביטוחדמילשלםשצריך

ביטוחדמיהכנסהמלואעללשלםשצריך"היאעמדתוכיהמוסדכוחבאת

יכללוהואביטוחדמיבגינומשולמיםשלאשכררכיבשישלהיותיכולולא

ידיעלפורשההפסיקהכיהוסיפההמוסדכוחבאת". שכרמחליפתבגמלה

העליוןהמשפטבית"וכי" שכרהמחליפותהגמלאותכלעלכחלה"המוסד

מאתלאאבלעבודהבשכרשמדוברלנואמרכיבהגדרהבעייתיותיצר

נשמח... לראותרוציםהיינושאותוהמשפטיהמצבלאזה... המעסיק
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העבודהדינימבחינתאםכיטענהעוד". בתלושיםישתקףהשכרשמלׂ◌וא

"השכרבתלושלהופיעהתשרכספישעלייקבע בדמיחייביםיהיההם, 

".ביטוח

הערעורשבלבבשאלההכרעהכילהדגישביקש) הצוקגלי(המסעדהכוחבא.90

עצומותרוחביותהלשכותלהיש"אלא, המסעדנותענףעלרקלאמשליכה

זה, חדרניות, זבנים, דלקבתחנתבמתדלקמתחילזה. סקטוריםשלבמגוון

שכרמהווהשהתשרכךעלחולקאינוכיצייןהמסעדהכוחבא". נגמרלא

, לדבריו". משויךלהיותצריךהואלמי"מחלוקתשישנההוסיףאךעבודה

לעמודיוכללאשהציבורגזירהלהיותעלולהזו, למעסיקישויךהתשראם

". הנוספותוהשעותהסוציאלייםהתנאיםעלזההמיידיותההשלכות"ו, בה

היאמשתוצאתהבעייתיתהיאשכזושקביעהכךעלעמדהמסעדהכוחבא

: וכלשונו, לשלםמחויבשהואהשכרשיעורעלשליטהתהיהלאשלמעסיק

אתלהכניסחייבאניומוגזםמופרךטיפלעובדלתתמישהוהחליטמחר"

"....שליבחישוביםזה

דרךהתווהלאהעליוןהמשפטביתאם"כיצייןקיסמרשלכוחובא.91

שעובריםייתכןלא"וכי", להישארצריךשהמצב"אומרזהאין" ץ"בדנג

לתשרלהתייחסאפשר, לדבריו". שמדווחיםמבליכאלהבכמויותכספים

צריךוהמעביד, "אישיבאופןלמלצרבהכרחולא" למסעדהשניתןככסף"

שלפיה, האחרתהגישהלפיכיהוסיףקיסמרשלכוחובא". למלצרשכרלתת

כמהלהוכיחשצריךהואוהעובד, "כאוסיוצרת, אישיתלמלצרניתןהתשר

אם, לדבריו". אפשריבלתישלדעתימצבוזהמינימוםלשכרמעברהשתכר

הכסףלכלמתייחסים"כיצדלקבועיהיהצריך, זועמדהתתקבלזאתבכל

שכרכעלותאליולהתייחס"היאהאפשרויותואחת", להירשםשחייבהזה

התנאיםאתבנוסףלשלםצריךהמעסיקאםהיאנוספתשאלה". כוללת

הדגשכיקיסמרשלכוחובאצייןהקונקרטילהיבטאשר. הסוציאליים

.לתיעודהנוגעיםממצאיםעלאלאמהימנותממצאיעלהיתהלאהדיןבפסק

סיכום ביניים

התשרשלמעמדולשאלתהנוגעתהנורמטיביתהמסגרתאתסקרנועתהעד.92

והצגנו, המסודיניהלאומיהביטוחדיני, העבודהמשפט–השוניםהיבטיהעל

. ובספרותבפסיקהשהובאוכפי, ממנהכתוצאההמתעורריםהקשייםאת
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העובדתיהרקעעל, שלפנינוההליכיםקורותאתבהרחבההבאנומכןלאחר

נעבורומכאן. בהליךשהתייצבווהצדדיםהישיריםהצדדיםטענותועלשלהם

.וההכרעההדיוןלפרק

דיון והכרעה–"ַעל ַסף ַהֵּלב עֹוְמִדים ַהְרֵּבה ַהְרֵּבה ְּדָבִרים" 

שגורמים, רבותִמְשֶנה-שאלותבתוכהכוללתהתשרפשרשאלת, כאמור.93

הן, ביותרמשמעותיותושהשלכותיה, שונותתשובותלהןנותניםשונים

הנוגעיםמספרמבחינתהן, בהםנוגעתשהיאהמשפטענפימגווןמבחינת

לפי(עובדיםאלפיעשרות, לאומילביטוחוהמוסדהמסרשויות–בעניין

, המסעדנותבענףעסקבתיומאות) עובדים170,000-כעלמדוברההסתדרות

שניעדבמיליארדהמוערך, שנהמדיזהבענףהתשרכספיהיקףמבחינתוהן

ץ"בגבמסגרתהן, העליוןהמשפטבית). 108, טיפים(בשנהח"שמיליארד

ולקשייםזהדבריםלמצבערכמובןהיה, כהןץ"דנגבמסגרתוהןכהן

–מעסיקומאתשלאהמלצרשלכהכנסההתשרמראייתהמתעוררים

עלקצבאותבתשלוםהמוסדוחיובאלוהכנסותבגיןמסתשלוםאישעיקרם

, רובבדעת, סברזאתחרף. לאומיביטוחדמיבגינןשולמושלאהכנסותיסוד

לתוצאהלהגיעניתןשלאמשוםאםבין, הגיעשאליהמהתוצאהמנוסאיןכי

שלהשתרשותהנוכחאםובין), גרוניסהנשיא(חקיקהשינויללאאחרת

). מלצר' וחובראן'ג' ס, ארבל' עהשופטים(בפסיקההולדינגסספאריהלכת

ללאמסוימותסוגיותהותרתותוךהקשייםעלהצבעהלצד, אלהבנסיבות

בהקדםלפעוללמחוקקברורהקריאההעליוןהמשפטביתהוסיף, הכרעה

שלעמדותיהםקבלתלאחר, היבטיהכלעלהתשרסוגייתשלכוללתלהסדרה

למחוקקופנושחזרוהשונותלערכאותהצטרףובכךהרלוונטייםהגורמיםכל

.רבותשניםמזההסוגיהלהסדרתלפעול

שלהמלצותיהחרף, השונותהשיפוטיותהערכאותמצדאלהקריאותחרף.94

), לגופןהמלצותיהאתלאמץאיןשלדידנוהגם(הענייןלהסדרתפרידמןועדת

אתלהסדירהמבקשותואחרותכאלהחוקהצעותהוגשוהשניםשבמשךואף

שבמצבלבעייתיותמודעותמתוך, שוניםבהקשרים, התשרשלמעמדוסוגיית

אנו. חקיקהלכללאלהמאמציםהבשילולאכהעד–הקייםהמשפטי

בכללבוהכרוכיםהקשייםעל, הנתוןהמשפטיהדבריםשבמצבסבורים
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בחלוףאף, המחוקקשתיקתלאור; כהןץ"דנגבבהרחבהכמפורט, ההיבטים

שובנקראשבמסגרתוכהןץ"דנגבהדיןפסקשניתןמאזשניםחמשכמעט

הנראהבעתידהסוגיהלהסדרתכלשהוצפיעללנוידועומשלא; בענייןלפעול

אףשזואלא, התשרבסוגייתדברנואתמלומרמנוסשאיןבלבדזולא–לעין

. חובתנו

את, דברשלבעיקרו, זהדיננובפסקלאמץמבקשיםאנוכיונצייןנקדים.95

רובינשטייןהשופטיםבהסכמת(כהןץ"דנגבנאורהשופטתשלעמדתה

השייכתכהכנסהייחשבהמסעדנותבענףכספיתשרכלכיולקבוע), וחיות

עבודההכנסתהיאשכזהמתשרהמלצרשלהכנסהוכל",למסעדה

שלבמאמרםגםמובאיםזועמדהעיקרי). דעתהלחוות48סעיף" (ממעסיקו

" הוולונטריותמבחן"שלמחודשתבחינה, בקצרה. טיפים, מרגליות

בצורהמשקפות, לעילכמצוטט, מהלךשלבסופומכךהנגזרתוהתוצאה

, המסעדנותבענףתשרלכספיהנוגעתהמציאותאתיותרומדויקתמלאה

התשרמעמדאתומסדירותהפסיקהשהולידהלקשייםהולםמענהנותנות

פסיקתנובעקבותכישייתכןלכךעריםאנו. וראוימאוזן, שלם, כוללבאופן

משיקיםבתחומיםואולי, המסעדנותבענףואחריםכאלהשינוייםיתחוללוזו

. אחראוזהבציבורמסוימתכלכליתלפגיעה, אולי, יובילושחלקם, נוספים

ושנית, הדבריםיתאזנומסוימתתקופהשבחלוףלהניחיש, ראשית, אולם

המסדירהחדשהפסיקהבעקבותורגילטבעיענייניםמהלךזהו–ועיקר

רבותשניםמשךשהתנהלמסויםנושאראויהתכליתולשםמאוזןבאופן

. תקיןבלתיבאופן

מבחן"במחודשעיוןשלצדסבוריםאנוכי, בתמצית, זהבשלבנאמרעוד.96

שלכהכנסהתשרבכלוהכרה" התשלוםאמצעימבחן"ולצדו" הוולונטריות

בהלכהאףמחדשלעייןיש, ממעסיקוהמלצרשלעבודהוכהכנסתהעסק

הרישוםמבחן"ובמרכזה, מלכהבענייןזהדיןביתשלידיותחתשיצאה

בין, עבודתוכשכרתיחשבמתשרהמלצרשלהכנסהשכלולקבוע", בספרים

אינוהתשרשסיווג, אמנםנכון. לאואםוביןהמסעדהבספריעברהתשראם

ניתןלאאולם, פועלהואשבהםהמשפטממישוריאחדבכלאחידלהיותחייב

ודאי, אחרבענףסיווגועלמסויםבענףהתשרסיווגשלמהשפעתולהתעלם

" הוולונטריותמבחן"מששינויסבוריםאנו. מהותיתהצדקהלכךשיששעה
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המלצרשלעבודהוכהכנסתהעסקלביתהשייכתכהכנסההתשרוקביעת

" בספריםהרישוםמבחן"ומלכההלכתשלשינויגםמחייבים, ממעסיקו

. והרמוניאחיד, צודקהסדריחדיושייווצרכך, אופןבאותו

בהישאםובין, מתבקשתשיפוטיתחקיקהמשוםזהדיננובפסקישאםבין.97

, הפסיקהלרבות, הקייםוהדיןהחוקשלכמפרשהדיןביתשלתפקידומילוי

לריענוןהיזקקותתוךלעתים, נתוןמקרהשלבנסיבותיושלהםוכמיישם

שנעשההמהלךשאתהואמובןאך–מחדשיסודותיהובחינתקודמתפסיקה

הואשכזהמהלךאולם. המתבקשתבזהירותלהובילישהדיןפסקבמסגרת

ודאי–דנןהמקרהבנסיבותכמו, המציאותמחויבאףולעתים–אפשרי

. שופטיםשלמורחבבהרכב

הבעיותאתולפרטלשובמבקשיםאנו, קביעותינועיקריאתשנביאלפני.98

שלאהמלצרשלהכנסהמהווהמתשרשהכנסהמהקביעההנובעיםוהקשיים

חלק. ממנהשנגזריםקשייםוהןעצמהבקביעהקשייםהן–מעסיקומאת

כאןנצביעחלקםועלכהןץ"דנגבהדיןפסקבמסגרתהובאוהללומהקשיים

בענייןהדיןפסקרקעעל, העבודהדינילמישורהנוגעבכלבעיקר, לראשונה

:הםואלו. מלכה

נאורהשופטתדבריעלינומקובלים: הסוציאליהביטוחבעקרוןפגיעה.א

למצבבהכרח"מביאהגרוניסהשופטעמדתשלפיהם, כהןץ"דנגב

בגיןלמבוטחיםקצבאותבתשלוםחייביהאהמוסדבו, עתידיבעייתי

בניגודעומדזהדבריםמצב". ביטוחדמיכנגדןשולמושלאהכנסות

שכרמחליפותגמלאותשלפיו, הלאומיהביטוחבדינייסודלעקרוןחזיתי

אתמגלםזהעיקרון. ביטוחדמיבגינהשנוכוהכנסהיסודעלמחושבות

וביןהביטוחדמימשולמיםשבגינהההכנסהשביןהסימטריתהזיקה

20/99) ארצי(ל"עבלמשלראו(הגמלהמחושבתיסודהשעלההכנסה

–לוי330/09) ארצי(ל"עב); 18.2.2002(לאומילביטוחהמוסד–סדיק

גוררתהאמורבעיקרוןפגיעה)). 10.11.2010(לאומילביטוחהמוסד

הביטוחענפיפיעלבחלוקתםוממילא, הביטוחדמיבגבייתפגיעהמאליה

עבודהלנפגעיהגמלאותכי, כהןל"עבבמסגרתציינתיזהלעניין. השונים

, דברשלבעיקרולכן"ו, עבודהשכראובדןעללפצותנועדובהםולתלויים
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, העבודהמשפטפיעלהזכאויותלחישובבסיסהמשמשהעבודהשכר

".והתלוייםהנכותקיצבאותלחישובהרגילהשכרהואהוא

לגרורעלולהנוכחיהמצב, נאורהשופטתבעמדתכאמור, בנוסף

שיעורובשאלתהמבוטח-המלצרוביןהמוסדביןממושכותהתדיינויות

מכךיוצאוכפועל, מהלקוחותישירותשקיבלהתשרכספישלהמדויק

, המוסדועל, זהשיעורבהוכחת, המבוטחיםעל–פשוטלאנטללהטיל

.תביעותיהםבבירור

ומאחר, כהןץ"דנגמכעולה, הנוכחיהמשפטיהמצבפיעל: ביטוחתת.ב

עשויים, לאומיביטוחדמימשולמיםלאהישירהתשרכספישבגין

מצבבפנילעמוד, בגמלהעקרוניתהמזכהמקרהבקרות, רביםמלצרים

דמיתשלוםאיעקב, שיעורהיופחתאו, כלילהגמלהמהםתישללשבו

הביטוחלחוק366סעיףהוראותפיעל, מתשרהכנסתםבגיןביטוח

.עליהםמוטלתלמוסדהביטוחדמיתשלוםשחובתככל, הלאומי

מלכההלכתפיעל, העבודהדיניבמישור: סוציאליותבזכויותפגיעה.ג

כאלהתשרלכספילהתייחסאין, בהשנקבע" בספריםברישוםמבחן"ו

לכךמובילזהדבריםמצב. המסעדהבקופתעברולאאם, עבודהשכר

הכנסתויסודעלמחושבותלמלצרהמשולמותהסוציאליותשהזכויות

הכוללת, האמיתיתהכנסתויסודעלולאבלבדמהמסעדה" רשמית"ה

. מכךהמשתמעכלעל, תשרכספי

המשפטיהמצב, הקודמתבפסקהלאמורבהמשך: במעסיקיםפגיעה.ד

שכרלתשלוםמעסיקיהםנגדמלצריםשלתביעותהגשתמעודדהקיים

, מהםרביםשלמתשרשהכנסתםאף, מלכההלכתיסודעל, מינימום

שכרעל, ניכריםבשיעוריםאףלעתים, עולה, במסעדהעבודתםבגין

לתביעות, בכוחולו, רביםמעסיקיםנחשפיםאלהבנסיבות. המינימום

מינימוםשכרחוקתכליתלמעשהשהלכהאף, אדיריםכספייםבהיקפים

כדילעלותעשויההמלצריםשלהאמורהשהתנהלותםואףנפגעתאינה

. לבתוםחוסר

ממצבנחתחוסרניכרהאזורייםהדיןבתיבפסיקת: אחידותחוסר.ה

אלהלמצביםשונותגישותבהלמצואניתןובהתאם, האמורהדברים

, ומתגברהולךזהאחידותחוסר. בהםמלכההלכתשלהיישוםולאופן
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, בעשרות, להגיעזהמסוגהליכיםממשיכיםעודכל, הדבריםמטבע

.הדיןבבתילבירור

: מהמעסיקשלאעבודהכהכנסתהתשרבסיווגעיוניקושי.ו

מאתשאינהעובדשלעבודהבהכנסתלהכירפשוטזהאין, קונספטואלית

שלכמתנההתשראתלראותשביקשוהיוכיזהבהקשרנזכיר. המעסיק

ניתןשהתשרמשוםבעיקרקושימעוררתזושעמדהאלא, למלצרהלקוח

, 1968–ח"התשכ, המתנהלחוק) א(1סעיףלפיואילו), לשירות(בתמורה

". בתמורהשלאנכסהקנייתהיאמתנה"

כהןץ"בגכינזכיר: סוגיםלשניעבודהמאותההכנסהבפיצולעיוניקושי.ז

לפסק29סעיף(לעילאותושכינינוכפי, ישירבתשרעסקוכהןץ"דנגו

עוברואינו" וולונטרי"באופןלמלצרישירותהניתןתשר, קרי), הדין

שלהכנסותיו, שםהנפסקפיעל. בספריהנרשםולאהמסעדהבקופת

מקבלשהואהשכר: סוגיםלשני, למעשה, כעתנחלקותהמלצר

והכנסתו, המסעדהקופתדרךהעובריםתשרכספילרבות, ממעסיקו

בכפלמדובראיןאמנם. ממשעבודהאותהבגיןזאתוכל–ישירמתשר

תשרלגביגםשהרי, כהןל"עבבהמוסדשלהחלופיתטענתוכפימעמד

שגםאלא, עובדהואהמלצרוכיעבודהבהכנסתמדוברכינקבעישיר

סוגאותומאשרלהבדיל(ממשעבודהאותהבגיןההכנסותבחלוקת

, כאמורסוגיםלשני, נסיבותובאותןהשעהובאותהמקוםבאותו), עבודה

.רבהמלאכותיותישנה

הדיןשפסקימכךנובענוסףקושי: נדונושלאתשרלסוגימענהחוסר.ח

. בלבדישירשאינוובתשרישירבתשרעוסקיםכהןץ"בדנגוכהןץ"בגב

בקופתלעבורמבלילמלצרישירותהניתןתשרהוא, כאמור,ישירתשר

אתגרוניסהנשיאהזכירכהןץ"בגב. בספריהלהירשםומבליהמסעדה

והוסיף, ישירשאינוותשרישירתשר–התשרשלהללוהטיפוסיםשני

: כך

הענקתצורותשלמנעדמשתרעהנזכריםהקצהמצבישניבין"
לאחדבמובהקמשתייכותהןאיןמאפייניהןפיעלאשר, תשר

לביתכאשרהדיןמהלתהותניתן, למשל, כך. התשרמטיפוסי
כספישלחלוקתםאופןבקביעתמסוימתמעורבותישהעסק
אלוכספיםלהפוךכדיישזובעובדההאם. העובדיםביןהתשר

אחרמקרה? הכנסהמסלשלםהחובהמבחינת, שלולהכנסה
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' המלצה'כאולם, שירותדמישלרכיבבחשבוןנכללכאשרהוא
להתוותנדרשיםאיננוענייננולצורך, כאמור. בלבד' רשות'כאו

חובתלעניין, המעבידלהכנסתהנחשבתשרביןהגבולקואת
, זאת. העובדלהכנסתהנחשבתשרלבין, הכנסהמסתשלום

במסעדהעבודתובמהלךהמנוחקיבלאותםהתשרסכומישכן
, כלומר. הזכרנואותוהשנילטיפוסמובהקבאופןמשתייכים

לידיושהגיעההמנוחשלהכנסההמהוויםתשרבכספימדובר
עלינואותההשאלה. המסעדהמידיולאהלקוחותמידיישירות

מסלפקודת2סעיףלעניין, לסווגישכיצד, כןאם, היאלבדוק
ידועלשהתקבלההעובדשללהכנסההנחשבתשר, הכנסה

".המעבידדרךשעברהבלא, הלקוחותמןישירבאופן

מתייחסתכהןץ"דנגבהפסיקה, רביםתשרסוגישקיימיםאףעל, כלומר

שלאהמלצרשלהכנסהשהוא, הישירהתשר: בלבדהקצהטיפוסילשני

, המסעדהלקופתונכנסדרישהבעקבותהמשולםוהתשרמעסיקומאת

בכך. המסעדהשלהכנסה, כהןץ"דנגבהרובשופטילשיטתגם, המהווה

האפשרותועם, הסדרהללאתשרסוגישלשלמהקשתזופסיקהמותירה

ולפיכךישירתשרבגדרזאתבכלנכנסיםהםאםלבחוןצורךיעלהכי

חלהולאישירתשרמהוויםאינםשמאאו, כהןץ"דנגהלכתעליהםחלה

מידתתיקבעאופןבאיזה, ובכלל? דינםמה–ואז, זוהלכהעליהם

מידתאוהתשרחלוקתמנגנוןבקביעתהמעסיקשלהמעורבות

כךלשםלזמןמקוםיהיההאם? התשרבמתןהלקוחשלהוולונטריות

מידתואתהתשרבמתןכוונותיואתעמוולברראותושנתןהלקוחאת

לבחוןמקוםישוהאם? הסיטואציהאתהבנתולפי, החופשירצונו

הנוהגתהטיפיםבמדיניותהלקוחשלבקיאותומידתאתזובמסגרת

?סעדשבובמקום

במיליארדהמוערכים, המסעדנותבענףהתשרכספיבגין: אמתמסגביית.ט

שלרובמשוםזאת. הכנסהמסמשולםלא, בשנהח"שמיליארדשניעד

לנפסקבהתאם, כןועלהמסעדהקופתדרךמועבריםלאאלהכספים

אינההמסעדה, זהבמצב. המלצרשללהכנסהנחשביםהם, כהןץ"דנגב

עושהאינועצמוהמלצרגםהנראהכפיאולם, במקורמסבגינםמנכה

מודעים, בכללאם, בודדיםשמלצריםלומראפשר, שיפוטיתמידיעה. כן

הקשורבכל, בגינועליהםהמוטלותלחובותאו/והאמורהדבריםלמצב

אםספקוממילא), התשלוםבהיבטוהןהדיווחבהיבטהן(המסלדיני
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להעמדהחשופיםהםבכךכילצייןלמותר. אלהחובותאחרממלאיםהם

. הדיווחחובתהפרתבגיןפלילילדין

המלךדרךשלפיו, הפליליבדיןביטוילידיבאהמסשבהעלמתהחומרה

פ"רע: ראו(כספיקנסולצדובפועלמאסרעונשמסעברייניעללגזורהיא

7790/13פ"רע); 29.5.2013(ישראלמדינת' נדימיטשטיין3385/13

)). שםוההפניות, להחלטה7בסעיף), 20.11.2013(ישראלמדינת' נחיים

:אמה'חגבעניין, דנציגר' יהשופטדברימתוךנביאזהלעניין

עבריינותשלהרבהחומרתהעלמכברזהעמדזהמשפטבית"
פגיעתהועל, במקומותינוחולהרעההפכהאשר, כלכלית
' דהשופטתחברתילצייןהטיבה. ובמשקהציבורבכללהקשה

:כי... כלכליתלעבריינותביחסארז-ברק

ונזקיה, פחותלא' מלוכלכת'היא' הנקי'אופייהחרף'
רכושעבירותשלנזקיהןעלרביםבמקריםעוליםאף

'...מסורתיות

יסודבהןשישמסלעבירותביחסשאתביתרנכוניםהדברים...
בעקרוןהפוגעבאופןמסמתשלוםלהתחמקומטרתןמרמהשל

בובמקוםמועצמתחומרתןואשר, המסנטלבנשיאתהשוויון
היקףולנוכחממושכתתקופהפניעלשיטתיבאופןמבוצעותהן

(...המועלםהמס , אמה'חג' נישראלמדינת4316/13פ"ע" 
)).30.10.2014, (הדיןלפסק17בסעיף

ן... לא ַאְּכִחיָשה"  יֵ ְנ בחינה מחודשת–סיווג התשר –"ַרְעיֹון ְמַע

זהשמצבוהבנה, הנתוןהמשפטיהדבריםמצבתולדת, אלהמכשוליםפירוט.99

כמגשרהשיפוטיתפקידובמילויהדיןביתאתמחייבים, עודיימשךשלארצוי

(המשתנההחברתיתלמציאותהמשפטשביןהפערעל" מבחר, ברק' א" 

).ברק–להלן); 2017(131-ו42' בעמ, ושופטיוהמשפטביתעל', דכתבים

"ַמָּצב ַהַּמָּצב"

לגבילתשרההתייחסותאופןאתמסדירההמסעדהשבפועלהיאהמציאות.100

לגביידהעלהנקבע, מערכתי-כוללהסדרבמסגרתממלצריהואחדאחדכל

למלצרעבודהכשכרמשולםהתשרזובמסגרת. והפעלתההתנהלותהדרך

כלעבורהמסעדהאורחידיעלכיוםניתןהתשר, בפועל. עבודתותמורת

באווירתוכלההגשתובאופןעבור, האוכלמטיבהחל, השירותשרשרת

בהכרחמדוברואיןרבותחוליותהשירותלשרשרת. ובאופייההמסעדה
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, מלצריםעלנוסף, לרוב. ו"תועדף"מאלמסויםסועדהמשרתיחידבמלצר

. אחריםשירותונותנימטבחעובדי, ברמניםגםהשירותשרשרתכוללת

יכונואלהוכל, במסעדההשירותנותניכללאת, אפוא, כולל" מלצר"דיבורנו

10%ביןתמידכמעטנעבפועלהתשרשיעור. השירותשרשרתעובדי–להלן

שלהואבמסעדותהשכיחההסדר. הסועדשמשלםהארוחהממחיר15%-ל

.אחראוכזהבאופןהשירותשרשרתעובדיביןהתשרכספיחלוקת

כהןץ"דנגובכהןץ"בגבהקביעותקשתנסמכתשעליההמרכזיתהראשהאבן.101

שלהכנסההואישירתשרשלפיההקביעהובמרכזן), הרובשופטיידיעל(

ץ"דנגבנאורכשופטת". הוולונטריותמבחן"היא, מעסיקומאתשלאהמלצר

על" הוולונטריותמבחן"בהותרתממשיקושישישנוסבוריםאנואף, כהן

אותהשיקףלאמעולםואולי(כהווייתההמציאותאתעודמשקףמשאינו, כנו

–כיוםהתשרמוסד, לדידנו. הצורךדינבחנהשלאבהנחהומשהוַרתו), כך

כדיכמעטהעולה, היטבמושרשבנוהגמקורו–רבותשניםמזהולמעשה

תשרלשלםהמסעדנותבענףהלקוחותעל, שלפיה, תוקף-בתמשפטיתנורמה

אינוזהנוהגאםשגםנוסיףכךעל. ההזמנהממחיר) לפחות(10%שלבשיעור

החברתיתשהסנקציההרי, כלשהומשפטיהליךנקיטתאותוהמפרכלפיגורר

שביןבמתחםייקבעששיעורו, תשרלמתןמובילהתשרתשלוםבאיהכרוכה

שהתשרומבלימחויבותתחושתמתוךזאת, השירותטיבפיעל15%-ל10%

(רצוניתמחווה"עודמהווה לומרקשהאלהבנסיבות). 116' בעמ, טיפים" 

לעצםביחסודאי–וולונטריבאופןהנעשיתפעולההואתשרשתשלום

.לשיעורוביחסגםמהובמידתהתשלום

שלוולונטריתפעולההתשרבתשלוםלראותניתןלאשלפיההעמדה, לדידנו

מלכלולהנמנעים, עצמםהמסעדותמבעלירביםשלנחלתםגםהיא, הלקוח

שדמיהנחהיסודעל, זאת. ללקוחותיהםהמוגשהחשבוןבמסגרתשירותדמי

במקריםביטוילידישבאכפי, תשרככספיהלקוחותידיעלישולמוהשירות

.הדיןבתישללפתחםשהובאורבים

כמעטהעולה, היטבמושרשמנוהגהנובעתכפעולההתשרתשלוםשלראייתו

, הלקוחשלהטובברצונושמקורהכפעולהולא, מחייבתמשפטיתנורמהכדי

שירותהביןוהבחנההפרדההמצדיקענייניטעםכלשאיןלכךמצטרפת

בביקורהנכלליםהרכיביםיתרוביןבמסעדהביקורובמסגרתללקוחהניתן
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, לסעודיושבהואשעליוהכיסא, לוהמוגשיםוהשתייההאוכלובהם, שכזה

. ב"וכיובוהמתנגנתובמוסיקהבעיצובוביטוילידיהבאה, במקוםהאווירה

" אווירהדמי"אולטבח" בישולדמי"בנפרדמשלםאינושהסועדכפי

אחדכללתמחרהצדקהכלשאיןמשום, המוסיקהועלהעיצובעללמופקדים

כללעבורכוללמחירובוחשבוןמוגשאכןוללקוח–בנפרדהללומהרכיבים

למילשלםהצדקהכלאיןכך–רכיביהכללעל, במסעדההביקורחוויית

. מעניקשהואהשירותבגין" שירותדמי"בנפרדהשירותשרשרתמעובדי

זוהי. הלקוחותאתלשרתבמטרהבמסעדהמועסקיםהשירותשרשרתעובדי

שמצופהמהזה. להםמשלמיםזהבעבור. נשכרוכךלשם. עבודתםבדיוק

–תשרלהםמשולםושעליו–נותניםשהםהשירות, זהבמובן. לעשותמהם

ריבלין' השידיעלשנקבעכפי" (מיוחדתלתמורההראוי"שירותבגדראינו

זהלענייןראו(הרגילהעבודתםהוא-שהואשירותהואאלא), ליברמןבעניין

). 110' בעמ, טיפיםגם

ההכנסהאתלראותיש, ממשטעמיםאותםבשלכייצויןלכךכהשלמה

העסקביתשלכהכנסה, הלאומיהביטוחודיניהעבודהמשפטלעניין, מתשר

מהווהתשרמכספישהכנסתםומכאן, עצמםהשירותשרשרתעובדישלולא

, פיזית, נותרוהתשרכספיאםגםזאת. מעסיקםמאת, מעבודההכנסתם

בהמשךשיבוארכפיוהכל. למעסיקתחילהשהועברומבליבכיסםאובידם

.הדברים

נפילתאתבעקבותיהגוררת" הוולונטריותמבחן"שלהראשהאבןנפילת.102

עובדישלעבודהכהכנסתהתשרסיווגובההעליונהקומתועל, כולוהבניין

הכרוךלקושילבובשים, זאתלאור. המעסיקמאתשלאהשירותשרשרת

שפורטכפי" (ידמשלח"מהשירותשרשרתעובדישלכהכנסההתשרבסיווג

בעמדתלרבות, כהןץ"דנגובכהןץ"בגבהדיןבפסקילמלצריםביחס

לראותישכי–קובעיםאנווכך–היאהמתבקשתהמסקנה), נאורהשופטת

לביתהשייכתהכנסה, הלאומיהביטוחודיניהעבודהמשפטלעניין, בתשר

. המעסיקמאתעבודהמשכרהשירותשרשרתעובדישלוהכנסתםהעסק

שולמוהםאםגם; הלקוחידיעלישירותלהםשולמוהתשרכספיאםגםזאת

גם; לושהוגשבחשבוןמפורשתדרישהללאשולמואםגם; הלקוח" רצון"מ

, פיזית, שהועברומבליהשירותשרשרתעובדישלבכיסיהםנותרוהםאם
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שולםשבאמצעותומזהנפרדתשלוםבאמצעישולמואםגם; המעסיקלקופת

לאאםוגם; המסעדהבספרינרשמולאאםגם; הארוחהעבורהחשבון

. השירותביומןנרשמו

השירותביןוהבחנההפרדההמצדיקענייניטעםכלאיןלדידנו, לעילכאמור.103

בביקורהנכלליםהרכיביםיתרוביןבמסעדהביקורובמסגרתללקוחהניתן

שרשרתעובדישלהכנסתםביןאבחנההמצדיקטעםכלאיןגםכך. שכזה

מאותהשלהםהכנסהוביןתשרבכספישמקורהבמסעדהמעבודתםהשירות

הכנסהשלפיהקביעתנונוכח, זאתלאור. תשרמכספישלא, ממשעבודה

העסקשלהכנסהמהווה, הלאומיהביטוחודיניהעבודהמשפטלעניין, מתשר

התשרמהותולאור, מהמעסיקהשירותשרשרתעובדישלעבודהוהכנסת

אחרתמפורשתהתניהבהעדר–במסעדההשירותלנותניהמיועדכתשלום

לעשותרשאימעסיקכיהיאהמחדלברירת), הדבריםבהמשךשיפורטכפי(

לעשותרשאיאינוהוא. בלבדעבודהשכרתשלוםלשםהתשרבכספישימוש

זכויותלתשלוםאולפנסיהלהפרשות, חובהלתשלומיהתשרבכספישימוש

.סוציאליות

מחדשלעייןמקוםישכיסבוריםאנו, העבודהדיניבמישור, לכךכהשלמה.104

למלצרישירותששולםתשרכינפסקענייןבאותוכינזכיר. מלכהבהלכתאף

הלכה. מינימוםשכרלענייןשכרמהווהאינו, המסעדהקופתדרךשעברמבלי

או, המלצרכיעלהשבהםהמקריםבאותםבמיוחד, נוחותחוסרמעוררתזו

שכרעלהעוליםסכומיםהתשרמכספיהשתכר, השירותשרשרתמעובדימי

תשלוםממעסיקותבעכןפיעלואף, משמעותיבאופןאףלעתים, המינימום

מהתנהלותהןנובעתזונוחותחוסרתחושת. לכךהשלמהאומינימוםשכר

לעבודומוסיףעבודתולתנאיומסכיםמודעשלרוב, השירותשרשרתעובד

לאחרורק, במסגרתהמרוויחשהואהכסףסכומילאור, מבחירהבמסעדה

שכזוהתנהלות–מינימוםשכרהשתכרשלא" נזכר"העבודהיחסיתום

שכרחוקשלתכליתולמעשההלכההושגהאלהשבמקריםמשוםהןבעייתית

והן; בכבודלהתקייםלושיאפשר, לעובדמינימלישכרהבטחת–מינימום

שכרלעובדלשלםהמעסיקוחיובמלכההלכתעלדווקניתשעמידהמשום

השתכרהשירותשרשרתעובדשבפועללכךהובילו, שכאלהבנסיבותמינימום

. במשפטולאעושרעשייתכדיעד, כפלשכר
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מהמקריםהעולההצדקחוסרתחושתוכן, לעילשנמנוהקשייםכלל.105

והזווית, האזורייםהדיןלבתילהגיעהממשיכים, ודומיהםלעילהאמורים

–מלכההלכתעל, מפסיקותיהםבחלק, משקיפיםהםשממנההחדשה

בין, שתשרבכךהכרה, לעמדתנו. בנושאמחודשדעתשיקולהפעלתמצריכים

ודיניהעבודהמשפטלעניין, מהווה, לאואםוביןהמסעדהבספרינרשםאם

התניהבהעדר, המיועדת, העסקלביתהשייכתהכנסה, הלאומיהביטוח

והמהווה, השירותשרשרתעובדישכרלתשלוםורקאך, אחרתמפורשת

תוצאותשתיזהבהקשרתשיג–מעסיקםמאתאלהשלעבודההכנסת

, מלכהמהלכתהעוליםהקשייםעםהולמתהתמודדות, האחת: רצויות

זהאין, אמנם. בפסיקהוהןבשטחהן–ובהירותאחידות, הרמוניה, והשנייה

בכלהאופןבאותותפעלמסויםבהקשרמסוימתמשפטיתשקביעההכרחי

ישלעילכאמורהתשרשבסיווגמאחראולם, עולההיאשבהםההקשרים

, הלאומיהביטוחדינילענייןהכרנושבוהסיווגאףוזהוכשלעצמורבהיגיון

לכךשיששעהודאי, העבודהדיניבמישוראףזהסיווגלהחילמתבקשאך

.מהותיתהצדקה

תיקבמרכזהעומדמינימוםשכרחוקלרבות, העבודהדינילענייןאף, ואמנם

תשרוביןהמסעדהקופתדרךהעוברתשרביןלאבחנההצדקהכלאין, בודה

, למסעדההשייכתהכנסההואהתשרכאןוגםכאןגם. דרכהעוברשאינו

ואם, התשרלרבות, השכרוהסדריהעבודהתנאיאתהקובעהואהמעסיק

, ממעסיקועבודההכנסתמהווההוא, השירותשרשרתמעובדילמיתשרניתן

. לאואםוביןבספריםנרשםאםבין, לאואםוביןהמעסיקדרךעבראםבין

שכרלחוק) א(2סעיףהוראתמכוחעבודהשכרבגדרנכללהתשרכןעל

שכרממעסיקולקבלזכאי... שנים18לושמלאועובד"שלפיה, מינימום

"....המינימוםמשכריפחתשלאעבודה

כספילראותישהעבודהמשפטלענייןאףכיקובעיםאנוהאמורכללאור.106

כלעל, מעסיקםמאתהשירותשרשרתעובדישלעבודהכהכנסתתשר

ודמיפיטוריםפיצוייחישוב, לפנסיההפרשותלגבילמשל, מכךהמשתמע

.הפסוקהלהלכהבהתאם, מוקדמתהודעה

ָלֵצאת ִלְשִמיָרה... ֹזאת ָאְמרּו ְוָעׂשּו"  שינוי מהלכות קודמות–"ֵיש ָלקּום ְו
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קודמותומהלכותקודמתמפסיקהמשמעותישינוימהוותדלעילקביעותינו.107

הרישוםמבחן"ו" הרישוםאמצעימבחן", "הוולונטריותמבחן"ובהן

מזמןלאהבאנואחרבעניין. הואנהפוך. בכךמהשלדברזהאין". בספרים

קודמתמפסיקהשינוישלפיהם, זהבהקשרהעליוןהמשפטביתמדברי

בכלעצמהאתשתבדוק, הגונהמשפטלמערכתלהראויוכך, ויארעאירע"

דולאני33351-11-12) ארצי(ל"עב" (טעותבשלוביןנוסףשיקולבשלבין, עת

צויןעוד)). 26.9.2017, (הדיןלפסק68–65בסעיפים, לאומילביטוחהמוסד–

זולא, נכונהאינהשלוקודמתשפסיקההדיןביתסבורשבובמקרהכישם

מוסרית, כןלעשותמחויבאףשהואאלא, ממנהלסטותרשאישהואבלבד

השאלות, העליוןהמשפטביתפסיקתמתוך, פורטולכךבהמשך. ומשפטית

:כזאת, מתקדיםלסטותהמשפטביתבבוא, לבחוןשיש

בתקדיםשנקבעהההלכהכי, השופטמשוכנעמידהבאיזו.א"
בעמדתובטוחשהשופטבמידהבה? מוטעיתהינההקודם

....דעתועללעמודוהחובההזכותגוברתהרי, בנדון
לצרףהשופטשוקלבו, הדיןפסקשלהמעשיתהתוצאהמהי.ב

למתדייניםביחס, עליומקובלתשאינהלעמדהדעתואת
להיגרםשעלול, השופטסבורמידהבאיזו? משפטבאותו
'?בתלםההליכה'מכתוצאהדין-עיוות

הוודאותאיבשללהיווצרהעלולההציבוריתהתקלהמהי.ג
שלחומרתהומהי, הנדונהבסוגיההמשפטיהמצבלגבי

, הלכהאותהשבהשארתהתקלהלעומתזואפשריתתקלה
? בתוקפה, שגויהלשופטהנראית

נגיעה, בדברהנוגעהשופטלדעת, מדוברבהלהלכהישהאם.ד
שתשובתבמידהבה? שלנוהמשפטשיטתשל' הנפשציפור'ל

כי, ההכרהאצלותתחזקהרי, בחיובהיאזושאלהעלהשופט
הנראה, קודםמתקדיםלחרוגכזהבמקרההוארשאירקלא
.כןלעשותמחובתואלא, מוטעהלו

תקופהבמשךשורשיםשהכתהבהלכההמדוברהאם.ה
הפוטנציאלייםוהמתדייניםהמשפטניםושציבורממושכת

במחלוקתהנושאשנוישמאאו, עתאותהכלפיהעלנהג
? ולכאןלכאןדעותבענייןוהובעו

גםלבסוףהאלההנקודותלכלתיתוסף, לעילשהזכרתיוכפי.ו
שלרגילהרכבידי-עלהקודםהדיןפסקניתןהאם, השאלה

שהורכב, מורחבהרכבידי-עלניתןשמאאו, המשפטבית
השנויהההלכהשלחשיבותהבשלאו' נוסףדיון'קיוםלצורך

"?'....במחלוקת

המידהאמותבכלעומדדנןשהענייןהיאדעתנו, כהעדהאמורלכללבבשים.108

מעינינונעלםלאכיהיטביודגש. קודמותמהלכותסטייהמצדיקכןועל, הללו
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כי, זהדיןביתידיעלנפסקולאלשנותמבקשיםאנושאותןמההלכותשחלק

אתשהזהרנוולאחר, לדידנו, זאתעםיחד. העליוןהמשפטביתידיעלאם

בנסיבותהאמורותהמידהבאמותשימושלעשותניתן, והזהרחזורעצמנו

הכוללת, העליוןהמשפטביתשללרבות, פסיקה: והן, שנוצרוהייחודיות

אמנםשכךציפייהשגםוייתכן(המחוקקשללפעולהמפורשתקריאהבתוכה

הנובעיםכלכלית-החברתיתבמציאותניכריםקשיים), דיחויללאיעשה

ביתשלהענייניתבסמכותווהמצוייםמיידיפתרוןהמצריכים, זומפסיקה

. לחשותלנואל, אלהבנסיבות. המחוקקשלונמשכתהולכתושתיקה, זהדין

:ברקהנשיאדבריזהלענייןויפים

המשפטהתאמתשלההיסטוריההיאהמשפטשלההיסטוריה"
מאפשרתשאינהנורמטיביתמערכת. המשתניםהחברהלצורכי
עקביות, ודאות, יציבותלהבטיחאין. הסתיידותסופה, צמיחה

הואכאשררקיציבהואהמשפט. שינוילהבטיחבלא, והמשכיות
משנההואכאשררקהמשפטיציבותעלשומרהשופט. בתנועה

). 131, ברק" (.יצרושהחייםחדשותבעיותפתרוןלשם, אותו

סיעודייםמטפליםשלההעסקהתנאישל–אחרובהקשראחרבמקום.109

, ומנוחהעבודהשעותחוקשלעליהםותחולתוהמטופליםבבתיהמתגוררים

, המשפטביתידיעלהסדרביצירתהצורךעלזהדיןביתעמד, 1951-א"התשי

:הלשוןבזו, זאתעושההמחוקקאיןשבובמקום

החוקתיתהבתזכותבמסגרתנכללתשבועיתלמנוחההזכות"
המשפטבמסגרתלהסדירההמדינהעלאשר, הוגניםעבודהלתנאי

במקרה. המגןחקיקתבמסגרת, לענייננו-דהיינו, חוקתיהתת
ביתעלאזי, חקיקתיהסדרבמסגרתזוזכותמסדיראינושהמחוקק

ביצירתאו, המגןלחקיקתראויהפרשנותבמתן, להסדירההמשפט
'Common Law'–פסוקההלכהוקביעת, מקובלמשפט.

אשר, גלוטןץ"בבגהדיןפסקממתןשניםמששלמעלהבחלוף... 
מנוחתםוימיעבודתםשעותהסדרתאתהמחוקקשללפתחוהניח

ומשטרם, מטופליהםבביתהמתגורריםהסיעודייםהמטפליםשל
ככללומנוחהעבודהשעותחוקחלותלגביכלשהוחוקיהסדרניתן

זהדבריםמצב; הסיעודייםהמטפליםשלהעסקתםתנאיעל
בענייןהנורמטיביההסדראתלפחותלקבועהדיןביתאתמחייב

בביתהגריםהסיעודייםהמטפליםשלוגמולההשבועיתהמנוחה
ויצירתפסוקהכהלכהזכויותיהםלהבטחת, זאת. המטופל

'Common Law'-אחדבקנההעולה, מקובלמשפטיצירת, דהיינו
אינוואשר, הישראליהעבודהמשפטועקרונותהציבורתקנתעם

בדעתושכאמורמשום, זאת. ההגבלהפסקתשלמדרישותיהחורג
הסיעודעובדיאתלהותירניתןלא, 'גלוטןץ"בדנגהנדלהשופטשל

) ארצי(ע"ע" ('דברואתלומריתפנהשהמחוקקעדזכויותמשוללי
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, הדיןלפסק55–54בסעיפים, פטרוב–זלטמן47576-10-12
)7.7.2016.((

.הנדרשיםבשינויים, לענייננואףהדבריםויפים

פרטי ההסדר החדש–"ָּכָכה ֶזה ְמֻסָּדר ּוָבנּוי ּוֻמְתָאם" 

המתואריםההיקףורחביהמשמעותייםהקשייםלאור: כהעדהאמורסיכום.110

לעמודמוסיףשהמחוקקומאחר, הנתוןהמשפטימהמצבהנובעים, לעיל

כמעטלהןחלפו-עברוכהןץ"דנגבהדיןפסקמתןשמאזאף-על, בשתיקתו

מנגדעודלעמודניתןלא, המנהרהבקצהאורעדייןנראהולא–שניםחמש

דיןשביתמכךמנוסואין, לאלתרהכרעהנדרשתשבהםבענייניםמשמדובר

היבטיהעללפחות, הסוגיהאתויסדירדיןפיעלעליוהמוטלאתימלאזה

לפיכך. זהדיןביתשופטישלמורחבבהרכב, הפסיקהבאמצעות, העיקריים

עובדישלוהכנסתםהעסקלביתהשייכתהכנסהבתשרלראותישכיקבענו

ביןלהפרידאפשרותמבלי, המעסיקמאתעבודהמשכרהשירותשרשרת

קביעה. העבודהמשפטבמישורוהןהלאומיהביטוחדיניבמישורהן, השניים

:הןואלה, ִמְשֶנה-קביעותבתורהמולידהזו

כספי, המקובלהנוהגפיועלהלקוחותכלפיהמצגפישעלהעובדהנוכח.א

, המחדלברירת–השירותשרשרתלעובדישכרלתשלוםמיועדיםהתשר

העבודהתנאיעללעובדההודעהבטופסאחרתמפורשתהתניהבהעדר

אךהתשרבכספילהשתמשרשאישהמעסיקהיא, כדיןאחרתבדרךאו

פיעלוזאת, השירותשרשרתלעובדיעבודהשכרתשלוםלשםורק

והוא; בכתבועדיףבמפורשלהיותשצריך, במסעדההמוסכםההסדר

המעסיקחלק(חובהתשלומיהתשרכספיבאמצעותלשלםרשאיאינו

) המעסיקחלק(לפנסיההפרשות), בריאותובמסהלאומיהביטוחבדמי

מלואבגיןלהעבירישאלהתשלומים. אחרותסוציאליותזכויותאו

כי, להוסיףלמותר. התשרכספילרבות, כלומר, לעובדהמשולםהשכר

המעסיקחבשבהןהרישומיותבחובותביטויולמצואחייבלעילהאמור

.השכרהגנתחוקפיעל

, במסעדהההעסקהתנאיוכללהשכרהסדריאתשקובעכמי, המעסיק.ב

להסכמהלהגיע, דיןלכלבכפוף, רשאי, התשרלכספיהנוגעבכללרבות

המחדלמברירתהחורגתהתניהבדבר, בעסקוהשירותשרשרתעובדיעם
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כיהקובעתחורגתהתניה, למשל, כך). חורגתהתניה–להלן(האמורה

אוהמינימוםשכרעלהעולים, התשרבכספילהשתמשרשאיהמעסיק

לשם), החוזיהשכר–להלן(עליושסוכםיותרגבוהבשיעורשכרעל

הביטוחבדמיחלקוכדוגמת, המעסיקעלהחליםהחובהתשלומיתשלום

עובדישלהסוציאליותהזכויותתשלוםאולפנסיהובהפרשותהלאומי

. השירותשרשרת

5סעיףלהוראות, למשל, דיןלכלכפופהשכזוחורגתהתניהכייודגש.ג

לעניין(זהלחוק) ג(ב26סעיף), כוללשכראיסורלעניין(השכרהגנתלחוק

לחוק28וסעיף) מסוימיםרכיביםנכלליםלאהשכרבתלוששבומצב

). פיטוריםפיצוייהכוללשכרלעניין(1963-ג"התשכ, פיטוריםפיצויי

בהסכמיםהוראותאו/והמגןחוקיליתרגםכפופהחורגתהתניה

החוזיםדינימכוחהמוטלותלמגבלותגםכמו, הרחבהוצוויקיבוציים

ולגורמיםהתשרמתןלנסיבותלבבשים, אחרתרלוונטיתוחקיקה

. המעורבים

לא, חורגתהתניהפיעלאםוביןהמחדלברירתפיעלאםבין, מקרהבכל.ד

מהשכראוחוקפיעלהמינימוםמשכרהנמוךבשיעורשכרלעובדישולם

.הגבוהלפי, החוזי

–עבודהמשכרלנכותשישהחובהתשלומיכלינוכוהעובדשלמשכרו.ה

). העובדחלק(לפנסיהוהפרשות) העובדחלק(לאומיביטוחדמי

יסודעלהגמלהאתהמוסדיחשב, גמלהבתשלוםהמזכהמקרהבקרות.ו

.התשרכספיאתהכוללת, והמלאההאמיתיתהמלצרהכנסת

, לשקולמקוםיהיה, התשרכספיבגיןהלאומיהביטוחדמישולמולאאם.ז

בתביעתהמעסיקאללחזוררשאיהמוסדאם, המחדשתההלכהלאור

מקוםאין, פניםכלעל. הלאומיהביטוחלחוק369סעיףלפי, שיפוי

עלתשרבגיןביטוחדמיתשלוםאימחמתהפחתתהאוגמלהלשלילת

שלאמשום), זהלחוק366סעיףפיעל(השירותשרשרתמעובדימיידי

. לחוק) ב(342סעיףפיעל, בתשלומהשחייבהוא

כהכנסת, העבודהדינילענייןוהןהלאומיהביטוחדינילענייןהן, התשרסיווג.111

הכלליםוקביעת, כאמור, המעסיקמאתהשירותשרשרתעובדישלעבודה

מענה, לטעמנו, נותנים, האמורמהסיווגישירותכנגזרים, לעילהאמורים
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. א: אלהשלושתאתמבטיחיםובעיקרעמדנושעליהםהקשייםלרובהולם

הזכויותתשלוםהבטחת. ב; השירותשרשרתעובדשלהאמיתישכרוקביעת

הבטחת. ג; האמיתישכרויסודעלהשירותשרשרתעובדשלהסוציאליות

עובדשלהאמיתישכרויסודעלהכנסהמחליפתלאומיביטוחגמלתתשלום

.השירותשרשרת

מועד כניסת ההסדר לתוקף

זהלעניין. בדברהנוגעיםהגורמיםכלמצדהערכותדורשהחדשההסדר.112

המוסדמצדשיפוילתביעתמעסיקיםלחשוףצודקזהאיןכי, כדוגמה, יצוין

שבזמןבשעה, זהדיןפסקמתןשלפניהעסקהעבורביטוחדמיתשלוםאיבגין

לשלםחייבאינוהמעסיקשלפיו, הנתוןהמשפטיהמצבלפיפעלוהםאמת

.התשרכספיבגיןביטוחדמי

נערכתשלגביהם, הלאומיהביטוחדמיתשלוםעלגםחלזהשהסדרמאחר.113

אתלהסדירשהותלמחוקקליתןמנתועל, מסשנתבכלשנתיתהתחשבנות

החדשההסדרכימוריםאנו, כןלעשותלנכוןויראההיה, אחרתבדרךהנושא

שנילגבי. שבכותרתההליכיםלשניביחסלמעט, 1.1.2019ביוםלתוקפוייכנס

הנוהגותלהלכותבהתאםזאת, מיידיבאופןהחדשההסדריחולאלההליכים

תמריץליתןהרצוןובהן, ההלכהשינוישלותחילתותחולתובשאלת

לענייןהשוו(הנוהגתההלכהשללשינויהלפעול, הראוייםבמקרים, למתדיין

ו"סבסעיף, לופו' נהביטחוןמשרד–התגמוליםקצין7335/10מ"עעזה

)).29.12.2013(שםוההפניות, רובינשטיין' אהשופטשלדינולפסק

הכלל אל הפרטמן –"ְּפָרט ּוְכָלל ֵהָּמה ֶצֶמד ַּכֹחק" 

שהובאוההליכיםעלשקבענואתוליישםלעבורניתן, דלעילקביעותינולאור.114

.הקונקרטיותונסיבותיוהוא-והקשרוהליךכל, לפנינו

תיק קיס–מן הכלל אל הפרט 

שלהאבטלהדמיבחישובאםהשאלהלדיוןעמדהקיסתיקבמוקדכינזכיר.115

לבחוןשנעבורלפני. מתשרהכנסתואתבחשבוןלקחתהמוסדעלהיהקיסמר

. אבטלהלדמיהנוגעותהחוקהוראותאתנבחן, לגופןהערעורטענותאת
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: כך" מבוטח"מגדיר, לענייננוהרלוונטי, הלאומיהביטוחלחוק) 1(158סעיף

הקבועלגילהגיעוטרםשנים18לושמלאוארעיתושבאוישראלתושב"

". בעדוביטוחדמיבתשלוםחייבשמעבידולשכרהזכאיעובדוהוא..., לגביו

תנאיהואאבטלהביטוחדמיבתשלוםהמעסיקחיוב, אחרותבמילים

בעלחיובאתלקבועההכרחמן, לענייננו, לכן. אבטלהלדמיהעובדלזכאות

.העובדעבוראבטלהביטוחדמיבתשלוםהמסעדה

דמי"כי' אק"בסקובע, האבטלהדמיחישובשעניינו, לחוק167סעיף

) א(170סעיף". ...הממוצעהיומימהשכרבאחוזיםיחושבוליוםהאבטלה

היומיהשכר: "כך, הממוצעהיומיהשכרמהוקובע, לענייננוהרלוונטי, לחוק

דמימגיעיםשממנהההכנסהלפייחושב, חיילשאינומובטללגבי, הממוצע

להגדרת) 1(פסקהלפימבוטח"כיקובע) ה(335סעיף". ...אבטלהביטוח

) 1)(א(337סעיף". אבטלהביטוחדמיבעדוישתלמו... 158שבסעיףמבוטח

הםעובדלענין335סעיףלפיהחודשייםהביטוחדמישיעורי"כיקובע

כיקובע) ב(342סעיף". החודשיתמהכנסתו', יבלוחכאמוראחוזים

דמיהיו"כינקבע) ג(ק"ובס" עובדובעדביטוחדמיבתשלוםחייבהמעביד"

ינכה), ט(או) ח), (ז), (ה), (ד), (א(335סעיףלפיעובדבעדמשתלמיםביטוח

דמימשתלמיםשלפיהמההכנסהאחוזיםהעובדשלמשכרוהמעביד

לנכותמעסיקעל, זוהוראהלפי, כלומר". 337ובסעיף' יבלוחכאמורהביטוח

מהכנסהאחוזים, לענייננוהרלוונטי), ה(335סעיףלפיעובדשלמשכרו

אחוזיםהםהביטוחדמיששיעורהקובע, לעילהמצוטט, 337בסעיףכאמור

סעיף? העובדשלהחודשיתהכנסתוומהי. העובדשלהחודשיתמהכנסתו

עובדשלהחודשיתכהכנסתויראו"כיקובעהלאומיהביטוחלחוק) א(344

, התשלוםמועדחלשבובחודש1-לשקדםהחודשבעדהכנסתואת

". ...הכנסהמסלפקודת) 2(2בסעיףהמפורטיםמהמקורות

שיעוראתהוכיחלאקיסמרכיהאזוריהדיןביתקבע, קיסבעניין, כאמור.116

נגדדברשלבעיקרומופנהקיסמרשלערעורו. התשרמכספיהכנסתו

מעמיקניתוחיסודעל, האזוריהדיןביתידיעלשנקבעועובדתייםממצאים

הבלתיהתרשמותויסודועללפניושהובאוהשונותהראיותשלויסודי

תיטההערעורערכאתכיהואהמפורסמותמן. ומהראיותמהעדיםאמצעית

כימצאנוולא, זהממיןבענייניםהדיוניתהערכאהבקביעותלהתערבשלא
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קיסמרלטענתבהתייחס. זהמכללסטייהמצדיקותדנןהמקרהנסיבות

שלושתלגביהתשרשיעוריאתלבחוןהאזוריהדיןביתעלהיהשלפיה

מהימנותממצאיכיבקצרהנציין, בלבדלהעסקתוהאחרוניםהחודשים

שראיותייתכןולפיכך, הדיןלביתהמוגשותהראיותכלליסודעלנקבעים

עלישליכו, ישירבאופןשבמחלוקתהענייןעלמשליכותשאינןהגם, מסוימות

כיקבעקמאהדיןבית, מקוםמכל. בענייננואףכך. מהצדדיםמימהימנות

חודשילשלושתביחסאףוזאת, להםטעןקיסשמרהתשרסכומיהוכחולא

לנכוןראינולאזהעובדתיבממצאוגם, במסעדהשלוהאחרוניםהעבודה

.להתערב

מהממצאיםבאיזהלהתערבותנוהצדקהכלאיןכימשמצאנו, האמורלאור.117

התשרעקרוניתשמבחינהאף, הערעוראתלדחותיש, האזוריהדיןביתשקבע

דמי, המלצרעבורביטוחדמיבגינולשלםחייבשהמעסיקעבודהשכרהוא

איןזותוצאהלאור. לדיןבהתאםהמלצרמשכרלנכותםהמעסיקשעלביטוח

לחזורלזכותוהנוגעותהמוסדלטענותהמקרהבנסיבותלהידרשמקום

'.גכצדהמעסיקאלשיפויבתביעת

תיק בודה–מן הכלל אל הפרט 

עברולאהתשרשכספימאחרכי, האזוריהדיןביתקבעזהבענייןכינזכיר.118

לענייןכשכרלראותםאין, רישוםכללגביהםנוהלולאהמסעדהקופתדרך

תשרהואתשרהואתשרשלפיה, דלעילקביעתנולאור. מינימוםשכרחוק

לאאםוגםהמסעדהבקופתעברלאאםגם, שכרהואשכרהואשכרוהוא

. ע.ד(המערערתטענתעקרוניבאופןמתקבלת–שהוארישוםכללגביונוהל

ששולמוהתשרסכומיאתלראותיששלפיה), מ"בעמסעדנותוניהוליבוא

בודהלמרששולמוהתשרסכומי(עבודהכשכרבמזומןבודהמרלידי

כשכרלוושולמושלוהשכרבתלושינרשמוממילאאשראיכרטיסבאמצעות

. מינימוםשכרהפרשיבתשלוםחיובהאתלבטלויש), עבודה

המחלהדמיבתשלוםלחיובההנוגעותהמערערתטענותאתדוחיםאנו, מנגד.119

ביתשקבעעובדתייםממצאיםנגדבעיקרןמופנותאלהטענות. בודהמרשל

, לעילכאמור. סיומםולמועדהעבודהיחסיסיוםלנסיבותבאשרהאזוריהדין

הערכאהשלדעתהבשיקוללהתערבשלאתיטההערעורערכאת, קיסבתיק

התרשמותהעלמבוססיםבהיותם, זהמסוגלממצאיםבנוגעהמבררת
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כימצאנולא. ומהעדיםהראיותחומרממכלולאמצעיתוהבלתיהישירה

בודהמרשלעניינו, האמורלאור. זהמכללסטייהמצדיקותהענייןנסיבות

השוניםהחישוביםאתמחדששיערוךמנתעלהאזוריהדיןלביתיוחזר

ורכיבהנוספותהשעותרכיבביןהפרדהלרבות(הנוספותלשעותהנוגעים

, זהדיןבפסקהעקרוניותלקביעותינובהתאםוזאת), המינימוםשכרהפרשי

, ולבטל, עבודהכשכרבודהלמרששולמוהתשרכספיאתלראותיששלפיהן

גמולחישוב. מינימוםשכרהפרשיבתשלוםהמערערתחיובאת, לפיכך

ברכיבידוןלאהאזוריהדיןבית. הפסוקהההלכהלפיייעשההנוספותהשעות

ידוןולא, לעילידינועלנדחוזהלענייןהמערערתמשטענות, המחלהדמי

ביחסהחדשותלקביעותיובהתאם. ערעורלגביהםהוגששלאהרכיביםביתר

שכרהפרשיורכיבהנוספותהשעותרכיבביןהפרדהלרבות(הנוספותלשעות

ושכרההוצאותשיעוראתאףמחדשהאזוריהדיןביתיקבע), המינימום

. זהדיןפסקנשואההליךבמסגרתהמערערתחויבהשבוהטרחה

בטרם נעילה–סֹוף. עֹוד ֵיש ָוֵיש" "עֹוד ֵאין ֶזה

: סיוםלפניהערותשלוש.120

בענףתשרתשלוםעלחלזהדיננופסקכילהדגישמבקשיםאנו.א

כלללגבי, ופאביםברים, קפהבתי, במסעדותכלומר, בלבדהמסעדנות

מכספי, הנוהגפיעל, והנהניםהשירותמחוליותחלקהמהוויםהעובדים

.תשר

שלכניסתובעקבותובהמשך, זהדיןפסקשבעקבותלכךעריםאנו.ב

כאלהשינוייםהמסעדנותבענףלהתרחשעשויים, לתוקףההסדר

, המסעדותמבעליבחלקאחרתאוזובמידהשיפגעושייתכן, ואחרים

, כוללתשבראייהסבוריםאנוזאתלמרות. הסועדיםציבוראועובדיהן

שיטתנושלהיסודערכיפיעלומתחייבנדרשהסדרהואהאמורההסדר

.הכללעםייטיבדברשלובסיכומו, המשפטית

דיננובפסקאיןכיוהוא, מאליוהמובןאתולהטעיםלהבהירלמותרלא.ג

והדבר, המחוקקידיעלבכללותההתשרסוגייתשלהסדרהלייתרכדיזה

.ומתבקשרצויאף



בית הדין הארצי לעבודה
15-10-44405עב"ל 

16-02-28480ע"ע 

76מתוך 75

סוף דבר–"ַהִּשיר לא◌ַׁתם, הּוא ַרק ַמְתִחיל"

. ע.ד(המערערתשלהעקרוניתלטענההנוגעבכלמתקבלבודהבתיקהערעור.121

שכרחוקלצורךעבודהכשכרהתשרסיווגלעניין) מ"בעמסעדנותוניהוליבוא

כפועלמינימוםשכרהפרשיבתשלוםחיובהלביטולהנוגעובכל, מינימום

החישוביםאתשיערוךמנתעלהאזוריהדיןלביתיוחזרהתיק. מכךיוצא

טענות. דלעיל119בסעיףכאמור, אלהקביעותעלבהתבססהנדרשים

בודהמריישא, התוצאהלאור. נדחות–המחלהלדמיהנוגעותהמערערת

, ח"ש5,000שלכוללבשיעורד"עוט"ובשכערעורהבגיןהמערערתבהוצאות

.מהיוםיום30בתוךשישולמו

ביטחוןבהליכיההוצאותפסיקתלמדיניותבהתאם. נדחהקיסבתיקהערעור.122

.בהוצאותיוצדכליישא, סוציאלי

במעמד הצדדים.,)2018מרץ ב26ניסן תשע"ח (ב' יניתן היום, 

הנשיא יגאל 
פליטמן, אב"ד

ליבנה,-ורדה וירט
סגנית נשיא

לאה גליקסמן, 
שופטת

אילן איטח,
שופט

רועי פוליאק,
שופט
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גברת מיכל בירון בן גרא,
נציגת ציבור (עובדים)

גברת יודפת הראל בוכריס,
נציגת ציבור (מעסיקים)


