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 1  לפני: כב' סג� הנשיא השופט צבי פרנקל

  2 

  )�462813767, (דרכו�YHDEGO TEKLOM  : התובע
 ע"י ב"כ: עו"ד עמיר חכ'

  

              � 

  )�028110278"זתליאור אב� ח� (  : הנתבע

  3 

 4  פסק די�

  5 

 6התובע מבקש מקלט מאריתריאה תובע מהנתבע זכויות סוציאליות שונות, שלטענתו   .1

 7, 9/16ועד לחודש  5/15לא שולמו בתקופת העסקתו אצל הנתבע, בעבודות גינו מחודש 

 8. עיקר המחלוקת היא בנוגע לתקופת העסקה שטוע התובע הנטענת % 34,380בס� של 

 9  וכפועל יוצא מכ�, לזכויות לה זכאי. 

  10 

  11 

 12  ענות הצדדי'ט

  13 

 14או בסמו� לכ� בעבודות גינו ועל  5/15הוא החל את העסקתו בחודש  לטענת התובע,  .2

 15צו  )גני נוי ומשתלות (להל )כ חלות על העסקתו הוראות צו ההרחבה בענ' החקלאות

 16לשעה ומעבר לכ�,  % 30הרחבה בענ' החקלאות). שכרו שול* על בסיס יומי בס� של 

 17תו, הנתבע העביר לו את תלושי שכרו באופ חלקי בלבד לא שול* לו דבר. לטענ

 18, הוא הועסק שישה ימי עבודה בשבוע, ווהמפורט בה* לא משק' את המציאות. לטענת

 19שעות. משהנתבע סירב לבקשות התובע  6הועסק  )שעות בכל יו* וביו* שישי 9במש� 

 20מי, נאל, לקבל תלושי שכר אותנטיי* וכ לשל* לו את שכרו כדי, פרט לשכרו היו

 21  לא נית לבקש ממנו להמשי� ולעבוד בשירות הנתבע.  וכיהתובע להתפטר בדי מפוטר 

  22 

 23הפרשות התובע עתר לתשלו* זכויות שונות מכח צו ההרחבה בענ' החקלאות.   .3

 24משכרו  6%לטענת התובע זכאי הוא להפרשות לפנסיה בשיעור של  )לתגמולי'

 25לשעה) על כ בגי  % 30שעות חודשיות *  186( % 5,580החודשי. שכרו החודשי עמד על 

 26התובע  �פיצויי פיטורי'; % 5,356חודשי עבודתו עתר התובע לתשלו* ס� של  16

 27פטרותו. התובע ביקש כי ימי* טר* הת 20הודיע לנתבע על כוונתו לעזוב את העבודה 
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 1ישולמו לו זכויותיו בנוס' לשכר הבסיס. משלא חל שינוי כאמור ומשהתובע לא קיבל 

 2תלושי* אותנטיי* בהתא* למשרה המלאה בה עבד, התפטר התובע ועל כ עתר 

 3, עתר לחילופי�). % 5,356שני**  1.3( % 7,254התובע לתשלו* מלא הפיצויי* בס� של 

 4 )לחודש ובס� כולל של 6%ת לקופת הפיצויי* ע"ש בשיעור התובע לתשלו* ההפרשו

 5ימי חופשה שנתית בהתא*  16התובע עתר לתשלו* פדיו  )חופשה שנתית; % 5,356

 6מענק ימי*);  16*  % 240( % 3,840לקבוע בצו ההרחבה בענ' החקלאות בס� של 

 7של ליו* ובס�  % 4בהתא* לקבוע בצו ההרחבה בענ' החקלאות בשיעור של  )שנתי

 8בהתא* לקבוע בצו ההחברה בענ'  )דמי כלכלהחודשי*);  16ימי**  26*  % 4( % 1,664

 9חודשי*);  16ימי**  26*  % 4( % 1,664ליו* ובס� של  % 4החקלאות בשיעור של 

 10לטענת  )הפרשי שכר פיצוי בגי� שעות נוספות ובגי� ביצוע עבודה במנוחה שבועית

 11ות שבועיות מבלי ששול* לו שכר כדי שע 43)התובע העסקתו כללה שעות מעבר ל

 12בגי  )דמי חגי'; % 3,000בגינ. התובע העמיד תביעתו על דר� האומד בס� של 

 13 )דמי הבראה ;% 1,200חמישה ימי חג שלטענתו לא שולמו לו עתר התובע לתשלו* 

 14הודעה בדבר ); % 378ימי**  9( % 3,402ימי הבראה בס� של  9התובע עתר לתשלו* 

 15בגי אי מת הודעה לעובד בהתא* לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה),  )התנאי העסק

 16 )תלושי שכר �פיצוי בגי� הפרת חוק הגנת השכר; % 2,000בס� של  2002)התשס"ב

 17בגי מת תלושי שכר חלקיי* בלבד ושאינ אותנטיי* לכאורה, ושאינ* כוללי* את 

 18   .% 5,000מלוא הרישו* כדי, עתר התובע לפיצוי בס� של 

  19 

 20. לטענתו, הוא העסיק התובע אצלו הנתבע הכחיש טענותיו ודרישותיו של התובע  .4

 21העסיק את התובע בחודשי* מאי יולי וספטמבר ובשנת  2015לסירוגי בלבד. בשנת 

 22העסיקו בחודשי* יולי אוגוסט וספטמבר ; התובע הועסק במשרה חלקית בלבד  2016

 23ובהתא* לאפשרויותיו של התובע עקב עבודתו הנוספת בבית אריזה מפעלי פריאור 

; 24התובע לא התפטר מ העבודה אלא עזב ללא מת הודעה מוקדמת,  באזור אשקלו

 25בעקבות אי עמידה  % 2,000תו� התעלמות מדרישות העבודה ותו� גרימת נזק בס� של 

 26בלוחות זמני* שנקבעו. התובע הועסק מספר ימי* ספורי* בחודש בהתא* לצרכי 

 27תבע היה קט. הייתה שנת שמיטה ועל כ, היק' עבודתו של הנ 2015העבודה. בשנת 

 28התובע לא עבד בימי שישי, שכ בימי שישי הנתבע לא עבד או קיי* פגישות עסקי*. 

 29התובע נהנה מהפסקה בת חצי שעה לפחות וזמ זה שול* במלואו לתובע. התובע ידע 

 30כי עבודתו היא זמנית ובתקופה בה לא הועסק במקומות אחרי*, לרבות במפעל 

 31ו ההרחבה בענ' החקלאות נשמרו. התובע לא פריאור. זכויותיו של התובע מכח צ

 32שעות ביו* ושכרו שול* כדי. תלושי שכרו של התובע נמסרו לו בכל  7 )הועסק מעבר ל
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 1חודש וה* משקפי* את השכר אותו קיבל. התובע היה מרוצה מעבודתו וא' שב 

 2כאשר הנתבע ביקש ממנו. בתו* התקופה, ניסה התובע לסחוט  2016לעבודה בשנת 

 3ע ודרש כספי* שלא מגיעי* לו. התובע הועסק מספר חודשי* וג* באות* את הנתב

 4  החודשי* לא היה עובד ימי* רצופי*.

  5 

 6לא היה זכאי  )ביחס לזכויות הנתבעות טע הנתבע כי בשל תקופות העבודה הקצרות  .5

 7; התובע נהג לעבוד תקופות עבודה קצרות וזאת בהתא* להפרשות לתגמולי'התובע 

 8לימי חופשה עבד במקומות נוספי*. בשל האמור לא זכאי התובע לבקשתו שכ הוא 

 9למענק ; מאחר והתובע לא השלי* שנת עבודה שלמה ורצופה הוא לא זכאי שנתית

 10ליו*  % 4; התובע קיבל ארוחת צהריי* חמה ושתיה מידי יו* בסכו* העולה על שנתי

 11ועל כ הוא  עיותשעות שבו 43 )התובע לא הועסק מעל ללדמי כלכלה; ועל כ לא זכאי 

 12אינו זכאי לשכר בגי עבודה בשעות נוספות; התלושי* שהופקו עבור התובע היו 

 13אותנטיי* והוא מעול* לא הלי עליה*. התובע היה מרוצה מהעבודה וא' קיבל טיפי* 

 14; לאור העובדה כי התובע לפיצוי לפי חוק הגנת השכרמלקוחות. על כ לא זכאי התובע 

 15; בשל תקופת לדמי חגי'א בימי* רצופי* הוא אינו זכאי עבד חודשי* ספורי* ול

 16בד התובע היה עובד יומי שע לדמי הבראה;לא קמה זכאותו  )העסקתו של התובע

 17  להודעה בדבר תנאי העסקה. היה זכאי בעבודות נוספות ועל כ לא 

  18 

  19 

 20  דיו� והכרעה

 21  תקופת העסקה 

  22 

 23התובע. כ� ולטענת התובע כאמור לעיל, חולקי* הצדדי* אודות מש� תקופת העסקת   .6

 24, ואילו הנתבע טוע 9/16ועד לחודש  5/15חודשי*: החל בחודש  16העסקתו נמשכה 

 25כי ההעסקה נמשכה שישה חודשי* בלבד, בלתי רצופי*, הנתבע מאשר את מועד 

 26  .2015 מאי –תחילת ההעסקה 

  27 

7.   28טענות  לאחר ששמעתי עדויות הצדדי* ובחנתי הראיות שהוגשו הגעתי למסקנה כי די

 29  התובע להידחות. התובע הועסק בשירות הנתבע מש� שישה חודשי* בלבד.

  30 

 31"בהליכי' אזרחיי' נקבע נטל הבאת הראיה בהתא' לכלל "המוציא כלל הוא כי 

 32מחברו עליו הראיה". כלל זה התפתח במשפט העברי כדי להתמודד ע' מצבי' של 

 33היריבי' הציגו בפני בית שקילת מצבי' ("תיקו") כלומר מצבי' בה' שני בעלי הדי� 

 34הדי� ראיות, אשר בחינת� האיכותית מעלה שקילות בטענותיה' העובדתיות של בעלי 
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 1הדי�. במצב זה העדי- המשפט העברי שלא לקבל את טענותיו העובדתיות של 

 2"המוציא מחברו", אלא את הטענות העובדתיות של "חברו". במרבית' המכרעת של 

 3(פרופ'  זה תהיה הותרת המצב על כנו ללא שינוי"המקרי' התוצאה המשפטית במצב 

 4  )).2013 5 5 5 5 5 ( 492)491גבריאל הלוי, תורת דיני הראיות, כר� ד', 

  5 

 6, עד למועד עזיבתו בחודש 2015התובע העיד כי החל לעבוד אצל הנתבע בחודש מאי   .8

 7. התובע לא הציג רישו* נוכחות שנער� על ידו, תלוש שכר או כל 2016ספטמבר 

 8חודשי*. בנוס',  16א אחרת, המלמדת כי אכ יחסי העבודה התקיימו מש� אסמכת

 9לא זימ התובע עדי* מטעמו לתמיכה בגרסתו. כל שהציג תכתובת הודעות 

 10  מהחודשי* בחלקב"וואטאפ" שהתקיימה בי התובע לבי הנתבע, המלמדת כי 

 11כתבו שהנתבע הכחיש יחסי העבודה (מדובר על חלק מהחודשי* ולא על כול*) הת

  12הצדדי* באופ המלמד על יחסי עבודה לכאורה, שעות איסו' התובע וכו'. הנתבע טע

 13). כמו 26)25שורות  15, עמ' 31)28, שורות 14מצדו כי מדובר בהתכתבות חברית (עמ' 

 14), 22, שורה 15כ טע הנתבע כי לעיתי* שלח את התובע ללקוח בשביל התובע (עמ' 

 15שהתובע הרי* הנטל המונח עליו להוכיח כי הוא אלא שלא התרשמתי מהתכתבות זו 

 16  חודשי*, כטענתו.  16אכ הועסק אצל התובע מש� 

  17 

 18עדותו של התובע במסגרת חקירתו הנגדית לא נמצאה מהימנה על ידני. כ� ולטענת   .9

 19הנתבע, הועסק התובע במפעל פריאור במרבית הזמ ועל כ העסקתו בשירות הנתבע 

 20יש כי הועסק במפעל פריאור. להוכחת טענותיו, ציר' הייתה מצומצמת. התובע הכח

 21הנתבע תצהיר מטע* נהרי יפתח, מנהל בית האריזה פריאור באשקלו המאשר כי 

 22התובע הועסק אצל*. עוד ציר' הנתבע תמונות של התובע בבית האריזה, כ� לטענת 

 23הנתבע. בנוס' ציר' הנתבע מכתב מטע* מר יעקב מטע* מפעל פריאור, המפרט את 

 24קופת העסקת התובע ש* וכ צילו* רישיו זמני על ש* התובע. הנתבע לא זימ ת

 25לעדות את נציגי מפעל פריאור על מנת שיתמכו בגרסתו ועל כ, לא אוכל להסתמ� על 

 26  הנטע על יד*.

  27 

 28ע* זאת בחקירתו הנגדית של התובע הוצגו בפניו תמונותיו, והוא אישר כי הוא זה 

 29). לשאלת אשת הנתבע היכ צולמה התמונה, 13)12ורות , ש13שמופיע בתמונות (עמ' 

 30השיב התובע כי זו צולמה בחיפה. א' על פי שלטענת התובע התמונה צולמה במקו* 

 31, לא ידע התובע להשיב מה ש* המקו* וא' לא ציר' לעיוננו כל 2012בו עבד בשנת 

 32עדותו  ).20)16, שורות 13אסמכתא המלמדת כי אכ הועסק בחיפה באותה העת (עמ' 

 33  של התובע לא נמצאה מהימנה על ידי בסוגיה זו.
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  1 

 2על כ בנסיבות אלה, בה התובע לא הציג ולו ראשית ראיה לתקופת העסקתו הנטענת   .10

 3או למועד הנטע לסיו* העסקתו, כאשר נטל זה מוטל עליו, די טענתו לפיה הועסק 

 4  להידחות.  )חודשי* 16בשירות הנתבע 

  5 

 6נ'  ZORO TAKLIBRAN 17)08)43949לאחרונה השופטת מירב קליימ בד"מ   .11

 7עניי כסאות בר בע"מ) ניתחה את הסוגיה  )להל ))5.2.19(מיו*  כסאות בר בע"מ

 8טופס הודעה  ובכלל זה את הנטל הרוב, על תובע א' במקרה בו המעסיק לא מסר

 . 9 לעובד ולא עבד בחובותיו הרישומיות בהתא* לדי

  10 

 11קליימ הגיעה למסקנה, לפיה במקרה בו לא נמסרה הודעה לעובד והצדדי* השופטת 

 12אינ* חלוקי* על מועד תחילת העסקה אלא א� על מש� העסקה ובכלל זה על 

 13רציפותה, נשאר נטל ההוכחה, שמלכתחילה מוטל על התובע בהלי�, על התובע א' 

 14על פסק הדי  בהעדר ביצוע החובות הרישומיות על ידי המעסיק (בקשת רשות ערעור

 15) בשל חשיבות הדברי* מצאתי להציג את הדברי* 19)02)29801נדחתה בבר"ע 

 16  לפסק דינה: 19 עד 14כלשונ* בסעיפי* 

  17 

 18ראשית ראיה לתקופת לטעמנו בנסיבות אלו, בה� התובע לא הציג ול.  .14

 19העסקתו הנטענת או לנסיבות או מועד נטע� לסיו' העסקתו, כאשר נטל זה 

 20  וא זכאי לפיצויי פיטורי' באופ� בו נתבעו על ידו. מוטל עליו, אי� ה

  21 

 22) לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה 2(א) ( 2בהתא' לסעי-  .15

 23(להל� ג': "חוק הודעה לעובד")  2002 –והליכי מיו� וקבלה לעבודה) תשס"ב 

 24על המעסיק לכלול בהודעה על תנאי העבודה שתימסר לעובד את: "תארי0 

 25 ה..". תחילת העבוד

 26 

 27א לחוק הודעה לעובד קובע כי בכל עניי� השנוי במחלוקת בי� הצדדי' 5סעי-   .16

 28, והמעסיק לא מסר לעובד הודעה שהוא 2בעניי� מהענייני' המנויי' בסעי- 

 29שהעובד העיד על טענתו חייב במסירתה, תהא חובת ההוכחה עליו ובלבד 

 30 . באותו עניי�, לרבות בתצהיר לפי פקודת הראיות..."

 31 
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 1ענייננו, הצדדי' אינ' חלוקי' באשר לתארי0 תחילת העסקה, באופ� ב .17

 2המעביר את נטל ההוכחה אל כתפי המעסיקה, כמצוות המחוקק. המחלוקת 

 3, 2/15ל 9/13הנטועה בי� הצדדי' נוגעת לרציפות תקופת העסקת התובע בי� 

 4תקופה בה טוע� התובע כי הועסק אצל הנתבעת ברצ-, בעוד הנתבעת טוענת 

 5, 2013בע הועסק בשתי תקופות מנותקות האחת בי� ינואר לאוגוסט כי התו

 6בחברת יונייטד סיטס. לטעמנו, במצב דברי' זה,  2015ובהמש0 החל ממר2 

 7 נותר נטל ההוכחה על התובע.

 8 

 9אוגוסט  –לא נעל' מעיננו כי הנתבעת הודתה כי העסיקה את התובע מינואר  .18

 10שאי� די בכ0 לטעמנו כדי ללא תלושי שכר וללא רישו' כנדרש, אלא  2013

 11 להעביר את נטל הראיה והשכנוע אל כתפיה באשר לתקופת העסקת התובע. 

 12 

 13שלל אפשרויות עמדו בפני התובע המבקש להוכיח את תקופת העסקתו  .19

 14ולתבוע בגינה זכויות שונות, ובכלל זה פיצויי'. כ0, יכול היה התובע לזמ� 

 15העסקתו, לבקש צו איכו�  עד/י' שעבדו עימו על מנת שיעידו באשר לתקופת

 16של מכשיר הסלולר שיכול היה להצביע על נוכחותו הפיזית בנתבעת בתקופה 

 17שבמחלוקת או לבקש פלט שיחות בינו ובי� גורמי' שוני' בנתבעת בתקופה 

 18 הרלבנטית. כל אלו לא עשה התובע ויש לזקו- כל זאת לחובתו.

 19 

 20), 5/15חילת העסקה (חודש כאמור לעיל, הצדדי* אינ* חלוקי* באשר לתארי� ת  .12

 21באופ המעביר את נטל ההוכחה אל כתפי המעסיק, כקבוע בדי, אלא שהצדדי* 

 22. לאור כל 9/16בענייננו, חלוקי* אודות רציפות תקופת העסקת התובע עד לחודש 

 23שפורט לעיל, במצב דברי* זה, נותר נטל ההוכחה על התובע (וראו ג* עניי כסאות בר 

 24  בע"מ כמפורט לעיל).

  25 

 26חודשי' בלבד, בלתי  6אשר על כ�, אני קובע כי התובע הועסק אצל הנתבע מש0   .13

 27 �2015רציפי' וכמפורט בתלושי השכר שהציג הנתבע במסגרת כתב הגנתו: בשנת 

 28   .7,8,9 �2016ובשנת  5,7,9

  29 

 30  הפרשות לפנסיה

  31 

 32התובע טע לתחולת צו ההרחבה בענ' החקלאות. בכתב ההגנה טע הנתבע כי זכויותיו   .14

 33של התובע נשמרו מכח צו ההרחבה בענ' החקלאות. על כ, הנתבע מאשר כי צו 
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 1ההרחבה בענ' החקלאות חל על יחסי עבודה וזאת בשי* לב כי התובע הועסק בעבודות 

 2התא* לקבוע בצו ההרחבה בענ' גינו. אשר על כ, נבח זכויותיו של התובע ב

 3  החקלאות.

  4 

 5בצו ההרחבה בענ' החקלאות קובע כי עובד זמני או בניסיו יהא זכאי  43סעי'   .15

 6בחודש. צו ההרחבה אינו מתנה את  6%להפרשות משכרו לקר פנסיה בשיעור של 

 7הזכאות להפרשות פנסיוניות במינימו* חודשי העסקה, כפי שקובע צו ההרחבה 

 8  שהתעדכ מעת לעת. 2008יוני מקי' במשק משנת לביטוח פנס

  9 

 10משכרו החודשי. כעולה  6%אשר על כ, זכאי התובע להפרשות פנסיוניות בשיעור   .16

 11. על כ זכאי % 15,000מתלושי שכרו של התובע, שכרו בששת חודשי העסקתו עמד על 

 12  . % 900התובע להפרשות פנסיונית בשיעור 

  13 

   14 

 15  פיצויי פיטורי'

  16 

 17הצדדי* חלוקי* אודות נסיבות סיו* העסקתו של התובע. כ� כאמור, טע התובע כי   .17

 18בשל אי תשלו* זכויותיו כדי, נאל, להתפטר בדי מפוטר ועל כ זכאי הוא למלוא 

 19הפיצויי*. לחילופי, עתר התובע לתשלו* הפרשות לקופת הפיצויי*. מנגד, טע הנתבע 

 20  מוקדמת תו� גרימת נזק. כאמור כי התובע התפטר ללא מת הודעה 

  21 

 22חודשי* בלתי רציפי*, ממילא לא זכאי התובע  6לאור תקופת העסקת התובע בת   .18

 23לפיצויי פיטורי* מלאי* ועל כ לא מצאתי מקו* להכריע בשאלת נסיבות סיו* 

 24  העסקתו של התובע. 

  25 

 26 43התובע עתר לחילופי לתשלו* הפרשות לקופת הפיצויי*. בהתא* לקבוע בסעי'   .19

 27קמה  4.5%בצו ההרחבה בענ' החקלאות, הזכאות להפרשות לפיצויי פיטורי* בשיעור 

 28לעובדי* קבועי* חודשיי*, שנתיי* ועונתיי*. התובע לא טע ולא הוכיח כי היה עובד 

 29קבוע חודשי, שנתי או עונתי ועל כ, לא קמה זכאותו להפרשות לקופת פיצויי*. התובע 

 30כח צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקי' במשק אינו זכאי להפרשות האמורות א' מ

 31, אשר קובע זכאות לאחר חצי שנת עבודה, או שלושה חודשי*, בקיומה 2008משנת 

 32  לצו).  6של קופה פעילה (סעי' 

  33 

 34  להידחות.  �אשר על כ�, די� תביעת התובע ברכיב זה  .20
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 2  חופשה והבראה

  3 

 4זכאי התובע להפרשות  בצו ההרחבה בענ' החקלאות היה 43בהתא* לקבוע בסעי'   .21

 5אשר משכרו. הנתבע לא הוכיח כי הפריש כספי* כאמור.  4%בעד חופשה בשיעור של 

 6  ).4%* 3 15,000( 3 600על כ�, זכאי התובע להפרשות בעד חופשה שנתית בס0 של 

  7 

 8בצו ההרחבה בענ' החקלאות היה זכאי התובע להפרשות  43בהתא* לקבוע בסעי'   .22

 9אשר משכרו. הנתבע לא הוכיח כי הפריש כספי* כאמור  3%בעד הבראה בשיעור של 

 10  ).3%* 3 15,000( 3 450על כ�, זכאי התובע להפרשות בעד חופשה שנתית בס0 של 

  11 

 12  מענק שנתי

  13 

 14בצו ההרחבה בענ' החקלאות קובע זכאות למענק חודשי לעובדי* קבועי*  36סעי'   .23

 15הסכ*. עיו בנספח ב' חודשיי* או עובדי* עונתיי* חודשיי* בהתא* לנספח ב' ל

 : 16  האמור קובע כי כדלקמ

 17"עובד קבוע חודשי יקבל מענק שנתי בשיעור מחצית המשכורת שתשול' לו בשני 

 18  חלקי' שווי', במהל0 השנה. 

 19  עובד עונתי חודשי יקבל מענק כנ"ל יחסית לחודשי עבודתו. 

 20  שקלי' חדשי' לכל יו' עבודה" 4.00עובדי יומי יקבל מענק של 

  21 

 22הוכיח כי הוא עובד קבוע חודשי או עובד עונתי חודשי. עיו בתלושי שכרו  התובע לא

 23של התובע יגלו כי ככלל, התובע קיבל שכרו באופ יומי ועל כ יש לקבוע זכאותו 

 24  לכל יו* עבודה. % 4בהתא* לזכאות עובד יומי. דהיינו 

  25 

 26ל הנתבע לשל' ימי' בסה"כ. על כ� ע 81כעולה מתלושי שכרו של התובע, הוא הועסק   .24

 27  ימי'). 81*  3 4בגי� מענק שנתי ( 3 324לתובע ס0 של 

  28 

 29  דמי כלכלה

  30 

 31בצו ההרחבה בענ' החקלאות קובע כי עובד בשכר יומי ועובד במשכורת  37סעי'   .25

 32חודשית יקבל דמי כלכלה, כמפורט בנספח ב'. נספח ב' האמור קובע כי עובד בשכר 

 33  לכל יו* עבודה במפעל.  % 4.00יומי יקבל דמי כלכלה בשיעור של 

  34 
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 1הנתבע לא הכחיש זכאותו של התובע לדמי כלכלה אלא טע כי סיפק לתובע מידי יו*   .26

 2  ארוחות, אלא שטענה זו לא הוכחה בפנינו והתובע א' לא נחקר על סוגיה זו. 

  3 

 4 3 324ימי' בסה"כ. על כ� על הנתבע לשל' לתובע ס0 של  81התובע הועסק כאמור   .27

 5   כלכלה.בגי� דמי 

  6 

 7  דמי חגי'

  8 

 9. הנתבע הכחיש כאמור תביעתו % 1,200ימי חג בס� של  5התובע עתר לתשלו* עבור   .28

 10של התובע ברכיב זה וטענה כי התובע לא עבד אצלו מדי יו* אלא ימי* ספורי*. התובע 

 11  לא פירט בתביעתו או בחקירתו הראשית את רכיב תביעה זה.

  12 

 13 2015לחודשי* בה* הועסק התובע, עולה כי בשנת כעולה מלוח השנה הרלוונטי   .29

 14ימי חג, הנתבע אמנ* טע כי התובע עבד ימי* ספורי* אול* לא  5) חלו 5,7,9(חודשי* 

 15 לעניי( לא היו אלה ימי עבודתו של התובע הוכיח כי אות* הימי* שבה* חלו החגי*,

 16ידיעה שיפוטית"  " פרנקל 'א ודוד פרנקל צבי ראו השנה לוח על הדי בית הסתמכות

 17 :בבתי המשפט הכלליי' ובערכאות בעלות סמכויות ייחודיות "מ� המפורסמות"ו

 18  .)ח"התשנ( יא כר0" המשפט קרית"ב הדוגמה של בתי הדי� לעבודה

  19 

 20ימי חג בשנה,  10בצו ההרחבה בענ' החקלאות קובע כי עובד שנתי קבוע יקבל  28סעי'   .30

 21לי* בתקופת עבודתו העונתית לרבות החגי* עובד עונתי קובע יקבל שכר ימי החג הח

 22ימי חג בעונה ואילו לעובד זמני יפריש המעסיק לקר  5)החלי* בשבת ולא פחות מ

 23בצו  8משכרו הרגיל תמורת ימי חג. סעי'  2%הביטוח לפועלי* חקלאי* שכירי* 

 24  חודשי העבודה הראשוני* במשק.  6ההרחבה מגדיר 'עובד זמני' כעובד במש� 

  25 

 26 3 15,000( 3 300משכרו ובשווי של  2%אשר על כ�, זכאי התובע לדמי חגי' בשיעור   .31

 *2% .(  27 

  28 

 29  שעות נוספות

  30 

 31בגי עבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית. לטענת  % 3,000התובע עתר לתשלו*   .32

 32  שעות בשבוע.  43)התובע, הוא הועסק מעבר ל

  33 

 34ממכלול הראיות והעדויות שהובאו בפני לא השתכנעתי כי התובע אכ� הועסק   .33

 35  במסגרת של שעות נוספות שלא שולמו לו. 
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34.    2ב(א) בחוק שעות עבודה ומנוחה, 26(סעי'  1958 )לחוק הגנת השכר, התשי"ח  24תיקו

 3ל "בתובענה של עובד לתשלו' שכר עבודה, לרבות גמול שעות נוספות או גמוקובע כי 

 4עבודה במנוחה השבועית, שבה שנויות במחלוקת שעות העבודה שבעד� נתבע השכר, 

 5תהא חובת ההוכחה על המעסיק כי העובד לא עמד לרשות העבודה במש0 שעות 

 6העבודה השנויות במחלוקת, א' המעסיק לא הציג רישומי נוכחות מתו0 פנקס שעות 

 7  עבודה, ככל שהוא חייב לנהלו." 

 8לחוק הגנת השכר  24ארצי לעבודה קבע שאי בהוראות תיקו ע* זאת, בית הדי ה

 9כדי לפטור את העובד מהצגת גרסה בנוגע לשעות העבודה הנוספות או שעות העבודה 

 10במנוחה שבועית שבה לטענתו עבד ולא שול* לו בעד שכר או הגמול המגיע לו לפי 

 11ל ידו כשכר וגמול החוק, ומהצגת תחשיב, ולו על דר� של אומדנא, של הסכו* הנתבע ע

 12בעד עבודה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית על יסוד גרסתו". עוד נקבע כי "על מנת 

 13ששאלת השעות הנוספות תהיה 'שנויה במחלוקת' נדרש כי תהיה גרסה עובדתית של 

 14העובד הנתמכת בעדות (לרבות תצהיר) שתעמוד לפני בית הדי, וכי העובד יוכל להחקר 

 15  עליה.

 16עוזי ריעני נגד אליאסי שיווק בע"מ,שי אליאסי  47715�09�14 בע"ע 10בסעי' 

 17, מקו' בו 24: "לטעמינו, ג' לאחר תיקו�  גנדלר)קבעה השופטת חני אופק 29.3.2017

 18קובע כי לא השתכנע בכ0  �בתו' הלי0 שמיעת העדויות ואיסו- הראיות  �בית הדי�

 19סיק בתשלו' גמול שהעובד הועסק בשעות נוספות כי אז אי� מקו' לחייב את המע

 20שעות נוספות, ג' א' המעסיק לא הציג דו"חות נוכחות. טע' הדבר הוא שגמול שעות 

 21נוספות הוא במהותו תוספת לשכר, שתשלומה מותנה בהתקיימות תנאי, הוא 

 22לחוק שעות עבודה  16העסקה בשעות נוספות, כשמהות זו נגזרת מהוראת סעי- 

 23ו של גמול השעות הנוספות כתוספת לשכר, לא נועד לשנות ממהות 24ומנוחה. תיקו� 

 24כפי  �(ב) �ב(א)26המותנית בתנאי של עבודה בשעות נוספות, פועלו של סעי- 

 25  הוא במישור נטלי ההוכחה והשכנוע". �שהרחבנו לעיל 

  26 

 27לא השתכנעתי כי התובע עמד בנטל הראשוני של מת גרסה עובדתית ביחס לשעות    .35

 28לא פירט התובע כלל רכיב תביעה זה. יתרה מכ�,  הנוספות הנטענות על ידו. כ�,

 29בכתב תביעתו פירט התובע את שעות עבודתו לכאורה ולפיו עולה כי  4במסגרת סעי' 

 30שעות בדר� כלל.  6שעות ביו* בדר� כלל וביו* שישי הועסק  9ה' הועסק )בימי* א'

 31אלא  שעות שבועיות). 43)שעות נוספות (מעבר ל 8דהיינו בכל שבוע הועסק התובע 
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 1שהתובע לא ער� חישוביו בהתא* לשעות העבודה אות פרט במסגרת כתב תביעתו 

 2  והוא לא הסביר הכיצד הגיע לסכו* התביעה ברכיב זה.

  3 

 4שעות בכל יו*, הרי  9למרות גרסת התובע, כמפורט בכתב תביעתו ולפיה הועסק   .36

 5). 25)24, שורות 12שעות (עמ'  10שבמסגרת חקירתו העיד התובע כי בכל יו* הועסק 

 6לאור העדר פירוט רכיב התביעה וכ הסתירות שנרשמו לעיל, עדותו של התובע לא 

 7הציג דוחות נוכחות המלמדי* על  נמצאה מהימנה בסוגיה זו, א' על פי שהנתבע לא

 8  שעות העסקת התובע. 

  9 

 10  להידחות. �אשר על כ�, די� תביעת התובע ברכיב זה  .37

    11 

 12  פיצוי בגי� אי מת� הודעה לעובד

  13 

 14, שורות 16התובע לא קיבל לידו הודעה בכתב על תנאי העסקתו (עדות הנתבע בעמ'   .38

 15לתת לתובע חוזה העסקה היות  ). בכתב ההגנה טע הנתבע כי הוא לא היה צרי�29)28

 16). בסיכומיו טע הנתבע כי התנאי* סוכמו 3והתובע הועסק מספר ימי* בלבד (סעי' 

 17 51בעל פה וכי התובע ידה כי התובע היא על בסיס יומי לפי הודעה מראש (סעי' 

 18  בסיכומי הנתבע).

  19 

 20חשיבות רבה קיימת למסירת הודעה מתאימה לעובד בדבר תנאי העסקתו, תכליתה   .39

 21ליידע את העובד באופ שקו' ומלא על כל תנאי עבודתו, לייתר אי הבנות ביחס לתנאי 

 22העבודה ולמנוע מחלוקות משפטיות לגבי תנאי העבודה המוסכמי*, כפי שהתעוררו 

 23אור� תקופת העסקת התובע לא הטילה  בענייננו. אי בידנו לקבל טענת הנתבע ולפיו,

 24  חובה למסירת הודעה לעובד או הסכ* העסקה. 

  25 

 26לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה  5בפסיקת פיצויי* בהתא* לסעי'   .40

 27 והליכי מיו וקבלה לעבודה) יש להביא בחשבו מספר שיקולי*. ראו בעניי זה: צבי

 28פיצויי* ללא הוכחת נזק של ממו ופיצויי* לדוגמא פרנקל 'פיצויי* ללא הוכחת נזק, 

 29. לאור 542.13 – 541בחוקי העבודה בישראל', ספר סטיב אדלר, הוצאת נבו, עמ' 

 30אני האמור ולאחר ששקלנו מלוא השיקולי*, לרבות מש� תקופת העסקתו של התובע 

 31עובד בגי� אי מת� הודעה בכתב ל 3 1,500קובע שהנתבע יישא בפיצוי התובע בס0 של 

 32  לחוק הודעה לעובד. 5וזאת לאור הקבוע בסעי- 

  33 

  34 
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 1  פיצוי לפי חוק הגנת השכר

  2 

 3חודשי*, כמשתק' מתלושי שכרו וכי תלושי  6לאור קביעתי לעיל ולפיה התובע הועסק   .41

 4שכרו שיקפו את מספר הימי* בה* הועסק ואת השכר אותו קיבל, די תביעת התובע 

 5  ברכיב זה להידחות.

  6 

 7  סו- דבר

  8 

 9  לאור כל שפרטתי לעיל, על הנתבע לשל* לתובע הסכומי* הבאי*:   .42

  10 

 11  ;900% )הפרשות לפנסיה    א.     

 12  ;% 600 )חופשה שנתית  ב.  

 13  ;% 450 )הבראה  ג.  

 14  ;% 324 )מענק שנתי  ד.  

 15  ;% 324 )דמי כלכלה  ה.  

 16  ; % 300 )דמי חגי*  ו.  

 17  . % 1,500 )פיצוי בגי אי מת הודעה לעובד  ז.  

 18  , אחרתקבלת פסק הדייו* מיו*  30ישל* את הסכומי* האמורי* בתו�  נתבעה

 19  הגשת התביעה ועד התשלו* המלא בפועל. * יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיו*ה

  20 

 21לאור התוצאה אליה הגעתי ובשי* לב לסכו* התביעה, החלטתי כי כל צד יישא   .43

 22  בהוצאותיו. 

  23 

 24  .22.1.19להחלטתי מיו* פסד הדי נית כד יחיד בהתא*     .44

  25 

45 .    . 26  זכות ערעור כדי

  27 

  28 

 29  ישלח אליה'.ותבהעדר הצדדי' , )2019אפריל  14(, ט' ניס� תשע"טהיו',  נית�

 30 
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