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המשיבה:

בקשה לאישור תובענה ייצוגית
בית הדי הנכבד מתבקש לאשר את התובענה המצורפת לבקשה זו והמהווה חלק בלתי נפרד הימנה
)להל" :התובענה הייצוגית"( ,כתובענה ייצוגית ,בהתא %להוראות חוק תובענות ייצוגיות ,תשס"ו –
) 2006להל" :החוק"( ,ולתקנות תובענות ייצוגיות ,תש"ע – ) 2010להל" :התקנות"( ,ולהורות
כמפורט להל בבקשה זו.
תוכ ענייני) $לחיצה על פרט בתוכ הענייני $תעבור לפרט בגו' המסמ&(:
I

רקע כללי

II

העובדות המצביעות על עילות תביעתו האישית של המבקש )תקנה )2א()((2

III

הוראות הדי המקימות את עילת התביעה האישית )תקנה )2א()((2

IV

התאמת התובענה האישית להתברר כתביעה ייצוגית )תקנה )2א()((1

V

הגדרת הקבוצה )תקנה )2א()((6

VI

העובדות המקימות את עילת התביעה של הקבוצה )תקנה )2א()((5

VII

הוראות הדי המקימות את עילת התביעה לקבוצה )תקנה )2א()((5

VIII

הנימוקי %שעל פיה %באה עילת התביעה של הקבוצה בגדרו של הפרט בתוספת השנייה
)תקנה )2א()((5

IX

המספר המשוער של חברי הקבוצה )תקנה )2א()((6

X

השווי המשוער של תביעות חברי הקבוצה )תקנה )2א()((7

XI

קיי %יסוד סביר להניח כי המבקש וב"כ ייצגו וינהלו את עניינ %של חברי הקבוצה בדר&
הולמת ובתו %לב )תקנה )2א()((8

XII

שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לחברי הקבוצה )תקנה )2א()((9

XIII

קיימת אפשרות סבירה שהשאלות המשותפות יוכרעו לטובת הקבוצה )תקנה )2א()((9

 XIVתובענה ייצוגית היא הדר& היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי )תקנה 2
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)א()((10
XV

שכר הטרחה המוצע של ב"כ המבקש והגמול המוצע למבקש)תקנה )2א()((11

 XVIהסעדי %המבוקשי%

 .Iרקע כללי
.1

עניינה של תובענה זו הוא הפרשה לפנסיה שלא כדי ,אי תשלו %דמי חג ,תוספת שבת ודמי חג
כדי ,אי תשלו %שכר במועד ,ואי מת הפסקה כדי בי ימי עבודה אצל המשיבה והכל כמפורט
להל ובתובענה הייצוגית המצורפת ,על נספחיה ,לבקשה זו.

.2

המשיבה הינה חברה פרטית מוגבלת הרשומה בישראל העוסקת במת שירותי תדלוק באמצעות
מספר רב של תחנות דלק ברחבי האר) 0להל" :המשיבה" או "המעסיקה"( ,ביניה תחנת עקרו
בה עבד המבקש.

.3

המבקש היה עובד של המשיבה )להל" :המבקש" או "העובד"( ועבד כמתדלק בתחנת עקרו
החל מיו 21.01.2008 %ועד ליו) 17.02.2011 %להל" :תקופת העבודה"( ,תקופה המסתכמת
בשלוש שני %ואחד עשר ימי.%

.4

שכרו הרגיל של העובד היה שכר המינימו %בס& של  1 20.70לשעה ,כאשר במשמרות לילה
שילמה המעסיקה תוספת של  ,25%היינו השכר לשעה במשמרת לילה היה  1 25.86לשעה.
אי תחולת הסכ $קיבוצי

.5

על המעסיקה לא חל הסכ %קיבוצי כפי שאישרה המשיבה בתיק ע"ב )נצ'(  1251/06לור פייגלסו
נ' ט חברה לדלק בע"מ )פורס %נבו( המצור #כנספח  1לבקשה.

.6

כפי שיתואר להל ,המעסיקה לא קיימה את הוראות החוק ולא שילמה לעובדיה כדי .מאיד&,
כפי שעולה מתלושי השכר ,החל מחודש יולי  2010החלה המעסיקה להפריש לקר פנסיה ,לצבור
ימי חופשה ולשל %דמי מחלה על פי הדי ,אול %משו %מה לא תיקנה את דרכיה למפרע.

 .IIהעובדות המצביעות על עילות תביעתו האישית של המבקש )תקנה )2א()((2
.7

כפי שיפורט להל ,תביעתו האישית של העובד הינה בס& כולל של .1 5,224

א .הפרשות חלקיות לקר פנסיה
.8

המעסיקה החלה להפריש לקר פנסיה עבור העובד ,על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני )ראה חלק
 IIIלהל( ,החל ממשכורת חודש נובמבר .2008

.9

המעסיקה הפרישה לפי רכיב "משכורת" שבתלוש השכר אשר חושב כשעות רגילות מוכפל בשכר
המינימו %של  1 20.70לשעה.

 .10אול ,%כפי שהיה נהוג אצל המעסיקה ,כאשר עבד העובד במשמרת לילה הוא קיבל תוספת של
 25%לשכר המינימו %על כל שעות עבודתו בי השעות  22:00ועד  .06:00רכיב זה נרש %בתלוש
המשכורת כרכיב "ש.נ "125% .ולא נכלל בבסיס השכר לצור& הפרשה לפנסיה .בדומה כאשר
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עבד העובד בחג או שבת הוא קיבל תוספת של  50%לשכר המינימו %ורכיב זה נרש %בתלוש
המשכורת כרכיב "ש.נ "150% .ולא נכלל בבסיס השכר לצור& הפרשה לפנסיה.
 .11חישוב זה של המעסיקה הינו שגוי כי על עבודתו הרגילה של העובד שכוללת משמרות לילה ו/או
שבת/חג יש להפריש לפנסיה ורק על שעות נוספות אי להפריש לפנסיה .אחרת ,עובד שהיה עובד
אצל המעסיקה רק במשמרות לילה ובשבתות וחגי %לא היה זכאי כלל להפרשה לפנסיה .דוגמה
מוחשית לכ& נית לראות בתלוש של חודש אוקטובר  2009בו שולמו לעובד  19.20שעות על פי
שכר רגיל ובגינ %הופרשו לפנסיה  1 6.60בלבד ,בעוד שס& שעות עבודתו באותו חודש ,על פי
תלוש השכר ,היו .181.02
לא זו א #זו ,בחודש מאי  2009הופיע רכיב "שעות  "100%בתלוש וג %עליו לא הפרישה
המעסיקה לפנסיה.
 .12מאיד& ,יש לציי שהחל מחודש יולי  2010החלה המעסיקה להפריש על כל שעות עבודתו של
העובד ,ג %במשמרות לילה ובשבת/חג ,אבל לא כולל תוספת משמרת הלילה ותוספת משמרת
שבת/חג .בכ& למעשה הודתה בחישוב השגוי שערכה עד לאותו מועד .אול %למרות זאת לא
השכילה המעסיקה לתק את ההפרשות לפנסיה ולהשלימ באופ רטרואקטיבי כפי שנית
לראות בדו"ח מצב עמית של חברת איילו פנסיה בע"מ מיו 04.11.2010 %המצור #כנספח 2
לבקשה.
 .13יש לציי שג %חישוב זה שגוי ,כיו שהיה על המעסיקה להפריש על כל שכרו של העובד ,כולל
תוספת משמרת לילה ותוספת שבת/חג ,כל עוד ה במסגרת השעות הרגילות ,היינו עד  186שעות
לחודש.
 .14בטבלה שלהל חושבו ההפרשות אשר המעסיקה החסירה ,כאשר הבסיס הינו  186שעות עבודה
רגילות בחודש ,פרט לחודשי %בה %עבד העובד באופ חלקי שבה %חושבו השעות הרגילות מתו&
דו"ח כרטיס עובד )להל" :דו"ח כרטיס עובד"( שבו מפורטות שעות העבודה של העובד עבור כל
חודש .עבור חודשי %אלו נרש" %כ" בעמודת "על פי דו"ח" בטבלה שלהל .תלושי השכר
ודו"חות כרטיס עובד שבידי העובד צורפו כנספח  3לבקשה.
להל הסבר על עמודות הטבלה שלהל:
"חודש"" ,שכר" – השכר בתלוש עליו הפרישה המעסיקה בחודש הקלנדארי המצוי;
"הפרשה לפי הצו" – ההפרשה שהייתה המעסיקה צריכה להפריש על השכר;
"הפרשה בפועל" – ההפרשה שביצעה המעסיקה בפועל – נית לראות שבחודשי %נוב'  08ודצמ'
 08הפרישה המעסיקה פחות ,בכמה אגורות ,ג %לפי שיטתה השגויה;
"שעות רגילות בתלוש" – מספר השעות הרגילות ,לפי התלוש ,עליה %שול %שכר מינימו;%
"השלמה ל – "186ההפרש בי  186לבי עמודת שעות רגילות בתלוש;
"שכר השלמה" – השכר עבור שעות העבודה לפי עמודת השלמה ל ,186כולל תוספת לילה כיו
שכל השעות מעבר לשעות לפי שכר מינימו %שולמה עליה %לפחות תוספת לילה;
"הפרשה חסרה" – סכו %ההפרשה על שכר ההשלמה שלא שול;%
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חודש

שכר

נוב 08
דצמ 08

2935.67
3117.01

ינוא 09
פבר 09
מרץ 09
אפר 09
מאי 09
יוני 09
יולי 09
אוג 09
ספט 09
אוק 09
נוב 09
דצמ 09

3029.86
2110.99
2335.37
1131.88
1069.78
925.70
1188.59
2713.15
2208.07
397.44
2729.30
1135.40

ינוא 10
פבר 10
מרץ 10
אפר 10
מאי 10
יוני 10

2057.58
4248.66
1906.47
1310.31
1584.59
401.17

שעות
שכר
השלמה
רגילות
הפרשה הפרשה
השלמה
ל186-
לפי הצו בפועל
בתלוש
בשנת  2008הפרשת מעביד הייתה 0.833%
24.37
1157.13
44.72
141.28
24.45
25.87
916.49
35.42
150.58
25.96
בשנת  2009הפרשת מעביד הייתה 1.66%
1025.43
39.63
146.37
50.30
50.30
2174.02
84.02
101.98
35.04
35.04
1893.53
73.18
112.82
38.77
38.77
2716.88 105.00
54.68
18.79
18.79
3428.44 132.50
51.68
17.76
17.76
2484.00
96.00
44.72
15.37
15.37
1449.00
56.00
57.42
19.73
19.73
1421.31
54.93
131.07
45.04
45.04
2052.66
79.33
106.67
36.65
36.65
3312.00 128.00
19.20
6.60
6.60
1319.63
51.00
101.65
45.31
45.31
2794.50 108.00
54.85
18.85
18.85
בשנת  2010הפרשת מעביד הייתה 2.5%
2240.78
86.60
99.40
51.44
51.44
-318.78 -15.40
201.40 106.22 106.22
2429.66
93.90
92.10
50.30
47.66
3174.86 122.70
63.30
32.76
32.76
2832.02 109.45
76.55
39.61
39.61
1940.63
75.00
19.38
10.03
10.03

סה"כ

הפרשה
חסרה

על פי
דו"ח

9.72
7.73
17.02
36.09
31.43
45.10
56.91
41.23
24.05
23.59
34.08
54.98
21.90
46.39

כן
כן

56.02
-7.97
58.10
79.37
70.81
48.51

הערכה

כן
כן
כן
כן

755.06

 .15יש לציי כי דו"ח כרטיס עובד לחודש יוני  2010אינו בידי העובד ועל כ ,עד אשר תמציא
המעסיקה עותק של הדו"ח ,בוצעה הערכה על סמ& תלוש השכר בו צוי כי לעובד שולמו 81.75
שעות  125%ו.150%-
 .16כפי שנובע מהחישוב שבטבלה לעיל החסירה המעסיקה בהפרשה לפנסיה ,בער& נומינלי ,ס& של
.1 755.06
 .17לפיכ& על המעסיקה להפקיד סכו %זה בקופת הפנסיה אשר על ש %עובד ,רטרואקטיבית
למועדי %שהייתה צריכה להפקיד ,כ& שזכויות הפנסיה של העובד לא ייפגעו .על המעסיקה
לשל %ג %את כל הפרשי התשואה ורבית הפיגורי %אשר תגבה הקר על פי התקנו שלה.
 .18בנוס ,#לו הייתה המעסיקה מפרישה כספי %אלו במועד ,חייבת הייתה המעסיקה להפריש
משכרו של העובד סכו %זהה להפרשות המעסיקה בקופת הפנסיה .על מנת שלא ייפגעו זכויות
הפנסיה של העובד כתוצאה ממחדלה זה של המעסיקה ,על המעסיקה להפקיד סכו %זהה בקופת
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הפנסיה אשר על ש %עובד .סכו %זה ,בער& נומינלי ,נית לקזז מתביעת שכר זו של העובד בעילות
האחרות.
 .19לחילופי ,א %לא נית להפקיד באיחור בקר הפנסיה של העובד ,על המעסיקה לפצות את העובד
בגי אי ביצוע ההפרשות כדי ,בצירו #רבית והצמדה .לו הייתה המעסיקה מפרישה כספי%
במועד אלו זכאי היה העובד שה %יופקדו ללא חבות במס .לפיכ& על המעסיקה לגל %את הפיצוי
כ& שהיא תישא בעלות המס שעל העובד לשל %עליו והפיצוי ישול %לעובד לאחר תשלו %מס,
היינו הסכו %הנתבע כא הינו סכו $נטו.
ב .זיכוי ממס בגי הפרשות לקר פנסיה
 .20לו הייתה המעסיקה מבצעת את חישוב ההפרשה לפנסיה כנדרש היא הייתה א #מגדילה את ס&
ההפרשות משכר העובד לקר הפנסיה באותו סכו %של .1 755
 .21בגי הפקדה זו לקופת פנסיה ותגמולי %היה העובד נהנה מחיסכו פנסיוני נוס #וכ היה העובד
זכאי לקבל זיכוי מס בס& של  35%מסכו %ההפקדה.
 .22כתוצאה ממחדלה של המעסיקה חלק מכספי העובד לא הופרשו לקר הפנסיה והטבת מס זו
נמנעה ממנו ,ועל המעסיקה לפצותו על כ& ,בגובה החיסכו במס שיכול היה העובד לקבל ,היינו
 35%מ 1 755-שה.1 264 %
ג .אי תשלו $דמי חג
 .23שכרו של העובד שול %על פי שעות העבודה אשר עבד ,כאשר שכר עבודתו הבסיסי היה שכר
מינימו %בגובה של  1 20.70לשעה ,כפי שנית לראות מתלושי השכר של העובד.
 .24הדי קובע שעל החברה לשל %לעובד דמי חג בימי חג בה %אינו עובד.
 .25למרות שהעובד עבד במשרה מלאה כאשר בחודשי %רבי %עבד מעל ל 186-שעות בחודש ,לא
שילמה לו המעסיקה לעובד דמי חג בימי חג אשר בה %הוא לא עבד.
 .26מדו"חות כרטיס עובד ותלושי השכר שבידי העובד עולה שהעובד לא עבד ב 3-ימי החג הבאי%
מבלי שקיבל עבור %תשלו:%
א.

יו %ב' של ראש השנה

20.09.2009

ב.

שבועות

19.05.2010

ג.

יו %ב' של ראש השנה

10.09.2010

 .27המסקנה דלעיל נובעת מכ& שבימי %אלו ,על פי הנתוני %שבדו"חות כרטיס העובד ,לא נרשמו
שעות תחת העמודות "לשל "... $או ששעות העבודה לא שולמו לפי  ,150%וכ מהעובדה
שבתלושי השכר לא מופיע רכיב תשלו %נפרד של חג.
 .28מהאמור לעיל עולה שהעובד לא קיבל תשלו %בממוצע עבור  1ימי חג בשנה.
 .29עבור כל יו %חג זכאי העובד לשכר מינימו %של  1 165.60ולכ ס& השכר בגי חגי %לו זכאי
העובד הינו .1 469.80 = 165.60 * 3
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ד .אי תשלו $תוספת שבת
 .30לעתי %עבד העובד ה ביו %שישי וה ביו %שבת הצמוד שלאחריו כ& שלא קיבל מנוחה שבועית
של  36שעות רצופות.
 .31עבור עבודתו במוצאי שבת ,ג %כאשר העובד לא קיבל מנוחה שבועית של  36שעות רצופות,
הייתה המעסיקה משלמת את שכרו הרגיל של העובד ללא תוספת של  ,50%כאשר הדי קובע
שבנסיבות אלו עליה לשל %תוספת שבת ג %על עבודה במוצאי שבת.
 .32בטבלה שלה מפורטי %ימי העבודה במוצאי שבת שבה %זכאי היה העובד לתוספת של  50%על
שכרו הרגיל ,וכ חישוב השכר אשר על המעסיקה היה לשל %לעובד בגי עבודתו זו.
תאריך
02/02/2008
16/02/2008
23/02/2008
12/04/2008
26/04/2008
08/11/2008
29/11/2008
20/12/2008
10/01/2009
24/01/2009
28/03/2009
18/04/2009
23/05/2009
25/07/2009
08/08/2009
29/08/2009
12/09/2009
12/12/2009
30/01/2010
20/02/2010
06/03/2010
20/03/2010
27/03/2010
10/04/2010
29/05/2010
סה"כ

שעות
עבודה
8.50
8.50
8.50
8.83
8.83
8.83
8.83
8.83
8.83
8.00
8.47
8.50
8.50
8.50
8.25
8.50
2.83
8.83
8.83
8.50
8.50
8.50
9.00
8.83
8.83

תוספת
50%
109.97
109.97
109.97
114.24
114.24
114.24
114.24
114.24
114.24
103.50
109.54
109.97
109.97
109.97
106.73
109.97
36.61
114.24
114.24
109.97
109.97
109.97
116.44
114.24
114.24
2714.89
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 .33לבקשה זו מצור ,#כנספח  ,4דו"ח כרטיס עובד של העובד מחודש  ,02/2008כדוגמה ,המעיד
שעבור עבודתו במוצאי שבת לא קיבל העובד תוספת של  50%לשכרו הרגיל .כמו כ מצור #תלוש
משכורת של אותו חודש התומ& בראיה זו.
 .34לפיכ& על המעסיקה להשלי %את שכרו של העובד בס& של  / 2,715בגי עבודתו בזמ המנוחה
השבועית.
 .35יש לציי כי דו"ח כרטיס עובד לחודשי %יוני/יולי  2010אינו בידי העובד וייתכ שהחישוב הנ"ל
ישתנה כאשר תספק המעסיקה דו"חות אלו.
ה .אי תשלו $שכר במועד
 .36כאמור לעיל שכרו של העובד שול %לו על פי השעות שעבד ועל כ לא היה עובד חודשי .בנוס ,#לא
חל על העובד הסכ %קיבוצי ובי המעסיקה ולעובד לא נחת %הסכ %עבודה אישי.
 .37לפיכ& ,על פי הדי היה על המעסיקה לשל %לו את שכרו פעמיי %בחודש ,שכרו עד אמצע החודש
ושאר שכרו בסו #החודש.
 .38המעסיקה שילמה לעובד את שכרו ב 9-שבחודש שלאחר עבודתו של העובד .מועד תשלו %השכר
מצוי בסעי 6 #להודעה בדבר פירוט תנאי העסקה לעובד המצורפת כנספח  5וכ עובדת היותו
עובד שעתי.
 .39לפיכ& זכאי העובד לפיצוי של הפרשי רבית והצמדה על האחור בתשלו %השכר.
 .40ימי האחור של תשלו %מחצית שכרו הראשונה של העובד הינ %בממוצע  24ימי %ושל מחצית
שכרו השניה של העובד הינ 9 %ימי .%למע פשטות החישוב הונח כא ממוצע חודשי של  30ימי.%
 .41בהנחה שממוצע הרבית והצמדה בתקופת עבודתו של העובד הינה  3%בשנה אזי ס& הפיצוי שעל
המעסיקה לשל %לעובד בגי האיחור בתשלו %שכרו הינו כ 1 6.78-לחודש ,שהוא 1 81.37
לשנה ,ועבור תקופת עבודתו של העובד שנמשכה  3שני %הפיצוי הנתבע הינו  244ש"ח.
ו .אי תשלו $דמי מחלה כדי
 .42העובד היה חולה בי הימי 17.06.2010 %ועד  ,03.07.2010שה 17 %ימי מחלה רצופי .%בגי ימי
מחלה אלו המציא העובד אישורי מחלה מקופת חולי %כללית ,המצורפי %כנספח  6לבקשה זו.
 .43המעסיקה לא שילמה לעובד עבור  4ימי המחלה הראשוני ,%ועבור  3הימי %הבאי %שילמה
 37.5%משכרו .בשאר הימי %שילמה לו המעסיקה  75%משכרו הרגיל .תלושי השכר הרלוונטיי%
מצורפי %א #ה %לנספח .5
 .44כפי שנית לראות בתלושי השכר המצורפי %עמדו לזכות העובד למעלה מ 42-ימי מחלה צבורי.%
 .45הדי קובע שלאחר  3ימי מחלה זכאי עובד לקבל דמי מחלה ,כאשר בימי %השני והשלישי
למחלתו יקבל העובד  37.5%משכרו הרגיל ובשאר הימי 75% %משכרו הרגיל.
 .46לפיכ& על המעסיקה להשלי %לעובד את דמי מחלתו כדלקמ:
א.

עבור היו %השני למחלתו  37.5%משכרו הרגיל.
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ב.

עבור היו %השלישי שחל בשבת לא זכאי העובד לתשלו.%

ג.

עבור היו %הרביעי למחלתו  75%משכרו הרגיל.

ד.

עבור הימי %החמישי ,השישי והשביעי השלמה של  37.5%וסה"כ  112.5%משכרו הרגיל.

ה.

מאיד& ,שילמה לו המעסיקה עבור יו %שבת שחל בתקופת מחלתו ,ועל כ יש להפחית
 75%משכרו הרגיל.

 .47סה"כ על המעסיקה להשלי 150% %משכרו הרגיל שה.1 248.40 = 150% X 161.50 %
 .48מאיד& ,יש לציי שבחודש דצמבר  2010חלה העובד שוב והפע %המעסיקה שילמה לו דמי מחלה
כחוק ,החל מהיו %השני למחלתו .בכ& למעשה הודתה המעסיקה בחישוב השגוי שערכה עד
לאותו מועד .אול %למרות זאת לא השכילה המעסיקה לתק את המחדל ולשל %לעובד את
התשלו %החסר.
ז .אי מת הפסקה כדי בי ימי עבודה
 .49לעתי %נדרש העובד לעבוד משמרת לילה אשר הייתה מסתיימת בשעה  06:30בבוקר והמשמרת
הבאה הייתה משמרת צהריי %שמתחילה בשעה  ,14:00כאשר על העובד להגיע כרבע שעה לפני
תחילת המשמרת כדי לבצע חפיפה ע %העובד שסיי %את משמרתו .בתנאי %אלו לא הייתה
לעובד הפסקה בת  8שעות בי יו %עבודה אחד למשנהו.
 .50דוגמא לכ& נית לראות בדו"ח כרטיס עובד של העובד מחודש  02/2008שצור #לעיל כנספח ,4
שלפיו סיי %העובד את עבודתו ביו 05.02.2008 %בשעה ) 06:29בדו"ח מצוינת השעה כ(30:29-
והתחיל את יו %העבודה הבא בשעה  .14:00דוגמאות נוספות נית לראות בדו"חות של 2
החודשי %הבאי %שבכל אחד מה %היו  2מקרי %נוספי %של אי מת הפסקה בת  8שעות.
 .51מנובמבר  2010שונתה משמרת הלילה כ& שהסתיימה בשעה  24:00והתחנה בה עבד העובד פעלה
בשרות עצמי ,ללא מתדלק ,עד לשעה .06:00
 .52בתקופה זו נדרש העובד לעתי %לעבוד משמרת לילה ומייד לאחריה לעבוד משמרת בוקר ,כלומר
ההפסקה בי ימי העבודה הייתה בת פחות מ 8-שעות.
 .53בנוס ,#בסו #כל חודש נדרשו העובדי %בתחנה ,כולל המבקש ,לעבוד עד  24:00כדי לבצע ספירת
מלאי של הדלק ,ולמחרת בבוקר נדרש לעתי %המבקש לעבוד במשמרת הבוקר ,ושוב ההפסקה
בי ימי העבודה הייתה בת פחות מ 8-שעות.
 .54כתוצאה מכ& לא יכול היה העובד לנוח בצורה מספקת בי ימי העבודה ונגרמו לו נזקי %של צער,
עוגמת נפש ,עייפות ,אבד נוחות ,רווחה גופנית ונפשית אשר בגינ %על המעסיקה לפצותו בס& של
לפחות .1 500
 .55לחילופי יש לראות את שעות העבודה של היו %השני כהמש& עבודה של היו %הקוד ,%ולפיכ& יש
לשל %עבור גמול שעות נוספות .המעסיקה לא שילמה גמול שעות נוספות בגי שעות אלו .א%
יקבע בית הדי שחלופה זו היא הנכונה ,יגיש המבקש חישוב של גמול השעות הנוספות המגיע לו.
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 .IIIהוראות הדי המקימות את עילת התביעה האישית )תקנה )2א()((2
א .הפרשות לקר פנסיה
 .56ביו 01.01.08 %נכנס לתוק #צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקי #במשק )להל" :צו ההרחבה לביטוח
פנסיוני"(.
 .57על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני חלה על כל המעבידי %חובה להפריש לקר פנסיה עבור
עובדיה %על בסיס שכר %החודשי שעליו ה %זכאי %לפיצויי פיטורי) %סעי)6 #ב( לצו( ,ועד
לתקרת השכר הממוצע במשק שהיה בשנת  2008בגובה של  1 8,075לחודש.
 .58המבקש החל לעבוד ביו 21.01.2008 %ולכ חל עליו סעי)6 #ו( לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני
הקובע שהוא זכאי להפרשה לקר פנסיה ,לאחר תקופת המתנה בת  9חודשי ,%החל מיו%
 ,21.10.08כקבוע בצו:
"החל ממועד כניסתו לתוק' של צו זה ועד ליו 31.12.2008 $ובתקופה זו בלבד ,תהא תקופת
ההמתנה כהגדרתה בסעי' ה' לעיל 9 ,חודשי $והחל מיו 1.1.2009 $תקופת ההמתנה תהא 6
חודשי $כמפורט בסעי' קט ה' לעיל".
 .59לפיכ& חלה חובה על המעסיקה להפריש עבור העובד לקר פנסיה ,החל מיו21.10.2008 %
כמפורט להל:
א.

בשנת  2008גובה ההפרשה על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני היה  0.833%מהעובד ו-
 0.833%מהמעסיקה לגמל ו 0.834%-לפיצויי %וסה"כ .2.5%

ב.

בשנת  2009גובה ההפרשה על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני הינו  1.66%מהעובד ו-
 1.66%מהמעסיקה לגמל ו 1.68%-לפיצויי %וסה"כ .5%

ג.

בשנת  2010גובה ההפרשה על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני הינו  2.5%מהעובד ו2.5%-
מהמעסיקה לגמל ו 2.5%-לפיצויי %וסה"כ .7.5%

 .60בנוס ,#במקרה שבו לא נית להפריש לקר פנסיה באופ רטרואקטיבי כדי לתק מחדל של
מעסיק כבר נדרש בית-הדי הארצי לעניי זה ופסק ,כי:
"מעביד שהפר התחייבות חוזית להפריש למבטחי $כל חודש חייב בתשלו $פיצוי בגובה
הסכומי $שחייב היה להעביר לקר  ,בתוספת רבית והצמדה ) " ...דב"ע נב 217-3/אגודה
ארצית של מנהלי $ומורשי חתימה של הבנק הבינלאומי ואח'  הבנק הבינלאומי הראשו
לישראל בע"מ ואח' פד"ע כ"ז  - 28 ,3מול האות ג'(.
ב .זיכוי ממס בגי הפרשות לקר פנסיה
 .61סעי45 #א)ב( לפקודת מס הכנסה הקובע:
"יחיד יזוכה ממס ב 35%מ הסכומי $ששילמו הוא או ב זוגו בשנת המס לקופת גמל
לקיצבה ,או ששילמו כאמור למדינה ,לרשות מקומית או לגו' אחר שקבע שר האוצר ,לש$
שמירת זכות הפנסיה שלו או של ב זוגו ,או שישולמו כאמור לביטוח קצבת שאירי".$
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ג .תשלו $דמי חג
 .62סעי 7 #לצו ההרחבה להסכ %המסגרת מיו) 07.06.2000 %להל" :צו ההרחבה להסכ$
המסגרת"( שהוחל על כל ענפי המשק קובע:
דמי חגי$
".7
א.

ב.

עובד לאחר  3חודשי עבודה במקו $העבודה שלא נעדר מהעבודה סמו& ליו $החג )יו$
לפני החג ויו $אחרי החג( ,אלא בהסכמת המעביד ,יהיה זכאי לתשלו $מלא בעבור
 9ימי חג ) 2ימי ראש השנה ,יו $הכיפורי 2 ,$ימי סוכות 2 ,ימי פסח ,חג שבועות
ויו $העצמאות(.
עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלי $בשבת.
עובד חודשי לא יהיה זכאי לתשלו $נפרד עבור ימי חג".

ד .תשלו $תוספת שבת
 .63סעי 7 #לחוק שעות העבודה והמנוחה תשי"א) 1951-להל" :חוק שעות עבודה ומנוחה"( קובע
שהמנוחה השבועית הינה בת  36שעות רצופות ,וסעי 17 #לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע שעובד
העובד ביו %המנוחה השבועית זכאי לגמול בגובה של  150%משכרו הרגיל.
 .64הפסיקה קבעה שכאשר העובד עבד ג %ביו %שישי וג %ביו %שבת אזי עבודתו של העובד במוצאי
שבת הינה עבודה בזמ הנוחה השבועית .וכ& נקבע בע"ע )ארצי(  402/07ניצני $נ' חברה
לאבטחה וניהול פרוייקטי $בע"מ נ' יאיר חודאדי )פורס %בנבו( מיו:19.01.2010 %
"א $לא קדמה לעבודה במוצאי שבת הפסקה רצופה בת שלושי $ושש שעות ,כי אז תחשב
העבודה במוצאי שבת כעבודה במנוחה שבועית".
ה .אי תשלו $שכר במועד
 .65סעי 10 #לחוק הגנת השכר תשי"ח –  1958קובע )ההדגשות של הח"מ(:
"שכר עבודה המשתל $על בסיס של שעה ,יו ,$שבוע או לפי כמות התוצרת ,ישול ,$א $לא
נקבע מועד אחר בהסכ $קיבוצי או בחוזה עבודה ,בתו $מחצית החודש בו הועבד העובד;
אול $לגבי עובד ששכרעבודתו משתל $על בסיס כאמור ,א& הועבד במש& כל החודש
האמור ,יחול סעי'  9א $תו& החודש שולמו לו מקדמות בהתא $לקבוע בהסכ $קיבוצי או
בחוזה עבודה" .
 .66מסעי #זה נובעת חובתה של המעסיקה לשל %את שכרו של העובד פעמיי %בחודש ,מכיו שלא
שילמה לו מקדמות במהל& החודש ,אי הסכ %קיבוצי שחל על הצדדי %ואי חוזה עבודה
ביניה.%
 .67בית הדי הארצי נדרש כבר לסוגיה זו וקבע בדיו )ארצי( /2-24לח יעקב בס נ' מדינת ישראל,
פד"ע י):196 ,193 (1
"מ האמור לעיל עולה ,שסעי'  10לחוק אכ חל במקרה דנ  .מכא ששכרו של המערער
הול  ,לא החל מ  16.10.1977כי א" $מהיו $השישה עשר לאחר ...תו $מחצית החודש בו
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הועבד העובד" ,היינו מיו) 16.8.1977 $לגבי שכר העבודה ליו (31.7.1977 $והחל מ
) 1.9.1977לגבי שכר עבודה לימי1.8.1977 $עד ".(15.8.1977
 .68יש לציי שלאחרונה אושרה בקשה לתובענה ייצוגית אשר הסעד שנדרש בה הינו הפרשי רבית
והצמדה בגי איחור בתשלו %שכר .ראה עב' )ת"א(  2598/08גבע יצחק נ' יבטח אבטחה ושמירה
בע"מ )פורס %בנבו( מיו.15.07.2010 %
ו .אי תשלו $דמי מחלה כדי
 .69סעי 2 #חוק דמי מחלה תשל"ו 1976-קובע )ההדגשות של הח"מ(:
")א( עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעבידו ,בכפיפות לתקופת
הזכאות המקסימלית כאמור בסעי' – 4
החל מהיו $הרביעי להעדרו כאמור – תשלו $על פי חוק זה בעד תקופת מחלתו
)(1
)להל – דמי מחלה(;
בעד הימי $השני והשלישי להעדרו כאמור – מחצית דמי מחלה;
)(2
בנוס ,#סעי)5 #א( לחוק דמי מחלה קובע:
")א( שיעור דמי המחלה יהיה שבעי $וחמישה אחוזי $משכר העבודה שהיה העובד
זכאי לקבל בתקופת זכאותו לדמי מחלה אילו המשי& בעבודתו".
 .70מסעיפי %אלו נובעת חובתה של המעסיקה לשל %דמי מחלה החל מהיו %השני למחלה ,ואת
שיעור.%
ז .אי מת הפסקה כדי בי ימי עבודה
 .71סעי 21 #לחוק שעות העבודה והמנוחה קובע:
"בי יו $עבודה אחד למשנהו תחול הפסקה של שמונה שעות לפחות"
 .72מטרת סעי #זה ,כעולה מפרוטוקול ועדת העבודה של הכנסת ,הינה מת מנוחה לעובד בי יו%
עבודה אחד למשנהו ,כלומר החיקוק נועד לטובתו של העובד.
 .73ברור שכתוצאה מחיוב עובד לעבוד ללא הפסקה זו ,העובד אינו יכול לנוח כראוי ,הוא יהיה עיי#
כל היו ,%ונגרמת לו עגמת נפש ופגיעה ברווחתו הנפשית והגופנית ,היינו נזק.
 .74לפיכ& ,כתוצאה מאי קיו %הוראה זו עוולה המעסיקה כלפי העובד בעוולת הפרת חובה חקוקה
לפי סעי 63 #לפקודת הנזיקי ]נוסח חדש[ הקובע:
")א(

מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיי $חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק —

למעט פקודה זו — והחיקוק ,לפי פירושו הנכו  ,נועד לטובתו או להגנתו של אד $אחר,
וההפרה גרמה לאותו אד $נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוו החיקוק; אול $אי
האד $האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו ,א $החיקוק ,לפי פירושו
הנכו  ,התכוו להוציא תרופה זו.
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לעני סעי' זה רואי $חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני ,א $לפי
)ב (
פירושו הנכו הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובת $או להגנת $של בני
אד $בכלל או של בניאד $מסוג או הגדר שעמ $נמנה אותו פלוני.".
 .75לחילופי ,קבעה כבוד הסגנית נשיא בית הדי האזורי לעבודה בתל אביב לאה גליקסמ בדמ"ש
)ת"א(  3411/08קלינר יפי $נ' פירסט עוז אבטחה בע"מ )פורס %בנבו(:
"כי ככל שלא חלה הפסקה מינימאלית ורצופה של שמונה שעות בי יו $עבודה אחד
למשנהו ,כפי המחויב בסעי'  21לחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א ,1951יחושב גמול
השעות הנוספות המגיע לעובד כפי שהוא מחושב עבור יו $עבודה רצו' אחד"

 .IVהתאמת התובענה האישית להתברר כתביעה ייצוגית )תקנה )2א()((1
 .76על-פי סעי)3 #א( לחוק תובענות ייצוגיות:
"לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה או בעני שנקבע בהוראת
חוק מפורשת כי נית להגיש בו תובענה ייצוגית"
 .77עילת התביעה במקרה דנ היא כאמור בסעי (1)10 #לתוספת השניה:
"תביעה בעילה אשר לבית די אזורי לעבודה הסמכות הייחודית לדו בה לפי סעי'
)24א()1) ,(1א( או ) (3לחוק בית הדי לעבודה ,התשכ"ט ,1969ובלבד שלא נדרש במסגרתה
סעד של פיצויי הלנת קצבה ,פיצויי הלנת שכר או פיצויי הלנת פיצויי פיטורי $לפי הוראות
סעיפי 17 ,16 $ו 20לחוק הגנת השכר ,התשי"ח  ".1958
 .78על-פי סעי) 4 #א() (1לחוק תובענות ייצוגיות רשאי להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית:
"אד $שיש לו עילה בתביעה או בעני כאמור בסעי' )3א( ,המעוררת שאלות מהותיות של
עובדה או משפט המשותפות לכלל החברי $הנמני $ע $קבוצת בני אד – $בש $אותה
קבוצה"
 .79כמפורט לעיל ובתצהיר המצור ,#העובד עבד כמתדלק בשירות המעסיקה במש& תקופה של
כשלוש שני ,%ובעבור עבודתו הינו זכאי לתשלומי %הנתבעי %הנזכרי %לעיל ובכתב התובענה
הייצוגית המצור .#מכא שיש לעובד עילת תביעה אישית כנגד המעסיקה.
 .80העובד יטע כי המעסיקה חישבה את שכרו וזכויותיו הסוציאליות בניגוד להוראות הדי וצווי
ההרחבה החלי %עליו ועל המעסיקה ,וכ הפרה את הדי .בנוס #יטע העובד כי התנהגות
המעסיקה כלפיו לא הייתה ייחודית ולמעשה כל החישובי %השגויי %של המעסיקה ,והפרות
הדי ,נעשו ג %כלפי כל עובדי %אחרי %שעבדו ועובדי %אצל המעסיקה.
 .81העובד יטע כי ,כמתואר לעיל ,קיימת לו עילת תביעה אישית כנגד המעסיקה ,ועילה זו מעוררת
שאלות משותפות של עובדה ומשפט המשותפות לקבוצה המוגדרת להל וכמפורט להל.
 .82העובד יוסי #ויטע כי הוא א #עומד בתנאי סעי)4 #ב() (1לחוק ,כיו שלכאורה נגר %לו נזק,
כמפורט לעיל.
 .83סעי) 5 #ב( ) (1לחוק תובענות ייצוגיות קובע:
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"בקשה לאישור תוגש לבית המשפט אשר לו הסמכות הענינית והמקומית לדו בתובענה
הייצוגית א $תאושר ,ולעני הסמכות הענינית ,יראו את סכו $התביעה או שווי נושאה
כסכו $או כשווי המצטבר של תביעותיה $של כל הנמני $ע $הקבוצה שבשמה מוגשת
הבקשה לאישור".
 .84הואיל והמדובר בעובד אשר עבד בתחנת הדלק בעקרו הרי לבית די זה הסמכות המקומית לדו
בעניי תביעתו האישית .כמו כ הסכסו& נובע מיחסי עובד מעביד ועל כ לבית די זה נתונה
הסמכות העניינית לדו בתביעתו האישית של העובד כנגד המעסיקה .לפיכ& ,הסמכות העניינית
והמקומית לדו ג %בתובענה הייצוגית נתונה לבית די זה.

 .Vהגדרת הקבוצה )תקנה )2א()((6
 .85מכיו שהתובענה כוללת מספר עילות תביעה יש צור& להגדיר מספר קבוצות מיוצגות
המתאימות לעילות התביעה השונות.
 .86הגדרת הקבוצה לעניי אי הפרשה לפנסיה כדי וזיכוי ממס בגינה הינה כדלקמ:
"כל עובדי המעסיקה אשר המעסיקה הייתה צריכה להפריש עבור $לקר פנסיה על פי צו
ההרחבה לביטוח פנסיוני אול $לא הפרישה כלל או הפרישה בניגוד להוראות הדי וצווי
ההרחבה החלי) "$להל" :קבוצה א'"(.
 .87הגדרת הקבוצה לעניי אי תשלו %דמי חג כדי הינה כדלקמ:
"כל עובדי המעסיקה ,בשבע שני $שלפני מועד הגשת התובענה ,אשר עבדו מעל ל 3חודשי
עבודה ומשכורת $אינה חודשית ולא קיבלו תשלו $דמי חג בימי חג אשר בה $לא עבדו ואשר
לא חלו בשבת" )להל" :קבוצה ב'"(.
 .88הגדרת הקבוצה לעניי אי תשלו %תוספת  50%בעת עבודה במנוחה השבועית הינה כדלקמ:
"כל עובדי המעסיקה ,בשבע השני $שלפני מועד הגשת התובענה ,אשר עבדו ה בימי שישי
וה ביו $שבת הצמוד שלאחריו ומשכורת $אינה חודשית ולא קיבלו תוספת של  50%לשכר$
הרגיל עבור עבודת $ביו $שבת" )להל" :קבוצה ג'"(.
 .89הגדרת הקבוצה לעניי אי תשלו %השכר במועד הינה כדלקמ:
"כל עובדי המעסיקה ,בשבע השני $שלפני מועד הגשת התובענה ,אשר משכורת $אינה
חודשית ולא קיבלו את שכר $פעמיי $בחודש" )להל" :קבוצה ד'"(.
 .90הגדרת הקבוצה לעניי אי תשלו %דמי מחלה כדי הינה כדלקמ:
"כל עובדי המעסיקה ,בשבע השני $שלפני מועד הגשת התובענה ,אשר היו בחופשת מחלה
למעלה משלושה ימי $רצופי $ולא קיבלו דמי מחלה על פי הדי " )להל" :קבוצה ה'"(.
 .91הגדרת הקבוצה לעניי אי מת הפסקה כדי בי ימי עבודה הינה כדלקמ:
"כל עובדי המעסיקה ,בשבע השני $שלפני מועד הגשת התובענה ,אשר נאלצו לעבוד
במשמרות כ& שלא קיבלו הפסקה בת  8שעות בי יו $עבודה אחד למשנהו" )להל" :קבוצה
ו'"(.
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 .VIהעובדות המקימות את עילות התביעה של הקבוצות )תקנה )2א()((5
 .92המבקש יטע כי העובדות המפורטות להל מקימות את עילות התביעה של הקבוצות ,כאשר
חישוב הנזק והפיצוי לחברי הקבוצה נעשה בפרק  Xלהל:
א.

המעסיקה הייתה או הינה המעבידה של כל חברי הקבוצות;
אי הפרשה לפנסיה לחברי קבוצה א'

ב.

על חברי הקבוצה חל צו ההרחבה לביטוח פנסיוני;

ג.

המעסיקה הייתה צריכה להפריש עבור חברי הקבוצה לקר פנסיה ,על פי צו ההרחבה
לביטוח פנסיוני;

ד.

עבור כל אחד מחברי הקבוצה המעסיקה לא הפרישה כלל או הפרישה לביטוח פנסיוני,
סכומי %שעמדו בניגוד להוראות הדי וצווי ההרחבה החלי;%

ה.

עבור כל אחד מחברי הקבוצה המעסיקה ג %לא העבירה את חלקו של העובד לפנסיה ,על
פי הוראות הדי וצווי ההרחבה החלי;%

ו.

כתוצאה מכ& ,כל אחד מחברי הקבוצה ניזוק בכ& שהסכו %שהצטבר בפנסיה עבורו היה
נמו& מהנדרש;

ז.

בנוס ,#כל אחד מחברי הקבוצה ניזוק בכ& שלא קיבל את זיכוי המס לו היה זכאי לו
הפקידה המעסיקה את חלקו המלא ,על פי הוראות הדי וצווי ההרחבה החלי ,%בקר
הפנסיה.
אי תשלו $דמי חג לחברי קבוצה ב'

ח.

על חברי הקבוצה חל צו ההרחבה להסכ %המסגרת;

ט.

המעסיקה הייתה צריכה לשל %לחברי הקבוצה תשלו %יו %עבודה מלא ,עבור כל ימי החג
אשר בה %לא עבדו;

י.

המעסיקה לא קיימה חובה זו ולא שילמה לחברי הקבוצה את דמי החג לה %היו זכאי%
בימי החג שבה %לא עבדו ואשר לא חלו בשבת.
אי תשלו $תוספת עבור עבודה במנוחה השבועית לחברי קבוצה ג'

יא .חברי הקבוצה עבדו לעתי %ביו %שישי וביו %שבת הצמוד שלאחריו מבלי שקיבלו מנוחה
שבועית של  36שעות רצופות;
יב .בנסיבות הללו המעסיקה הייתה צריכה לשל %לחברי הקבוצה תוספת של  50%על שכר%
הרגיל עבור עבודת %בשבת ,ג %א %חלה במוצאי שבת;
יג.

המעסיקה לא קיימה חובה זו ולא שילמה לחברי הקבוצה את התוספת של  50%על
שכר %הרגיל שלה היו זכאי %חברי הקבוצה בנסיבות הללו.
אי תשלו $שכר במועד לחברי קבוצה ד'
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יד .שכר %של חברי הקבוצה שול %לה %על פי השעות שעבדו ועל כ ה %לא היו עובדי%
חודשי .בנוס ,#לא חל עליה %הסכ %קיבוצי ובי המעסיקה ולחברי הקבוצה לא נחת%
הסכ %עבודה אישי;
טו .לפיכ& ,על פי הדי היה על המעסיקה לשל %לחברי הקבוצה את שכר %פעמיי %בחודש,
מחצית משכר %שכר %עד אמצע החודש ושאר שכר %בסו #החודש;
טז .המעסיקה שילמה לחברי הקבוצה את שכר %ב 9-שבחודש שלאחר עבודת;%
יז.

לפיכ& זכאי %חברי הקבוצה לפיצוי של הפרשי רבית והצמדה על האיחור בתשלו %שכר.%

יח .ימי האחור של תשלו %מחצית השכר הראשונה הינ 24 %ימי %ושל מחצית השכר השניה
הינ 9 %ימי .%למע פשטות החישוב נלקח ממוצע חודשי של  30ימי.%
אי תשלו $דמי מחלה כדי לחברי קבוצה ה'
יט .חברי הקבוצה חלו לעתי %והיו בתקופת מחלה אשר ערכה יותר משלושה ימי %רצופי;%
כ.

המעסיקה לא שילמה לחברי הקבוצה דמי מחלה כדי ,כאשר לעתי %לא שילמה כלל
עבור הימי %השני השלישי והרביעי למחלה ועבור הימי %החמישי ,השישי והשביעי
שילמה רק  37.5%מהשכר הרגיל.
אי מת הפסקה כדי בי ימי עבודה לחברי קבוצה ו'

כא .חברי הקבוצה נדרשו לעתי %לעבוד במשמרות אשר בי זו שהחלה ביו %אחד לבי זו
שהחלה ביו %שלאחריו לא הייתה הפסקה של  8שעות;
כב .כתוצאה מכ& לא יכלו חברי הקבוצה לנוח בצורה מספקת בי ימי העבודה ונגרמו לה%
נזקי %של צער ,עוגמת נפש ,עייפות ,אבד נוחות ורווחה גופנית ונפשית אשר בגינ %על
המעסיקה לפצות כל אחד מה;%
כג .לחילופי ,לא שילמה המעסיקה לחברי הקבוצה ,גמול שעות נוספות בגי המשמרת
שהחלה ביו %השני.

 .VIIהוראות הדי המקימות את עילת התביעה לקבוצות )תקנה )2א()((5
 .93המבקש יטע שהוראות הדי המקימות את עילות התביעה האישית שלו והמפורטות בחלק III
לעיל ,הינ זהות להוראות הדי המקימות את עילות התביעה לקבוצה.

 .VIIIהנימוקי $שעל פיה $באות עילות התביעה של הקבוצות בגדרו של הפרט
בתוספת השנייה )תקנה )2א()((5
 .94כנטע לעיל ,בחלק  ,IVתובענה זו נכנסת בגדרו של סעי (1)10 #לתוספת השנייה לחוק.

 .IXהמספר המשוער של חברי הקבוצות )תקנה )2א()((6
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 .95על פי פרסו %באתר הבית באינטרנט של המעסיקה ,שמצור #לבקשה כנספח  ,6המעסיקה
מפעילה ברחבי האר 37 0תחנות דלק.
 .96תחנת הדלק בעקרו בה עבד העובד הינה קטנה יחסית וצוות העובדי %מנה כשישה עד שבעה
עובדי .%מאיד& בתחנת הדלק בפתח תקוה עובדי %כ 13-אנשי .%לפיכ& המסקנה היא שלהפעלת
תחנת דלק דרוש בממוצע צוות של  10אנשי.%
 .97לפיכ& משער המבקש כי מספר חברי הקבוצות הינו כ 370-חברי ,%פרט לקבוצה ה' שאת גודלה
לא נית להסיק מהעובדות שבידי המבקש ,אול %נתוני %אלו נמצאי %בידי המעסיקה והיא
יכולה לספק .%לצור& בקשה זו משער המבקש כי הקבוצה מונה כ 50-חברי ,%בכל שנה ,אשר היו
בתקופת מחלה יותר מ 3-ימי %רצופי.%

 .Xהשווי המשוער של תביעות חברי הקבוצות )תקנה )2א()((7
 .98כפי שיפורט להל ,השווי המשוער של תביעות חברי הקבוצות הינו בס& כולל של .1 4,764,335
קבוצה א'
 .99כאמור לעיל ,סכו %ההפרשה לפנסיה אשר על המעסיקה היה להפריש עבור העובד אול %לא
עשתה כ ,בסכומי קר הינו כ 1 755-בער& נומינלי .כמו כ הפסיד כל חבר את זיכוי המס לו היה
זכאי ,במפורט לעיל ,בס& של  1 264וסה"כ הנזק שנגר %לכל חבר בקבוצה עומד על .1 1,019
 .100אשר על כ ,השווי המשוער של תביעת חברי קבוצה א' הינו .1 377,152 = 370 X 1019
קבוצה ב'
 .101כאמור לעיל לא שילמה המעסיקה  1ימי חג בשנה לכל אחד מחברי הקבוצה ,בס& של .1 165.60
 .102אשר על כ ,השווי המשוער של תביעת חברי קבוצה ב' הינו .1 428,904 = 7 X 370 X 165.60
קבוצה ג'
 .103כאמור לעיל לא שילמה המעסיקה למבקש תוספת של  50%בס& של  1 2,715בתקופת עבודתו
שהסתכמה בשלוש שני .$לפיכ& שווי ממוצע של תביעת חבר הקבוצה ,לשנה ,הינו = 2715 / 3
.1 905
 .104אשר על כ ,השווי המשוער של תביעת חברי קבוצה ג' הינו .1 2,343,950 = 7 X 370 X 905
קבוצה ד'
 .105שווי ממוצע של תביעת חבר הקבוצה בגי הפרשי רבית והצמדה על איחור בתשלו %השכר הינו
 1 81.37לשנה.
 .106אשר על כ ,השווי המשוער של תביעת חברי קבוצה ד' הינו .1 210,748 = 7 X 370 X 81.37
קבוצה ה'
 .107בהנחה שתקופת המחלה הממוצעת של חברי הקבוצה הינה  5ימי ,%ללא שבת באמצע ,אזי
השווי הממוצע של תביעת חבר בקבוצה הינה  310.50ש"ח.
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 .108אשר על כ ,השווי המשוער של תביעת חברי קבוצה ה' הינו .1 108,675 = 7 X 50 X 310.50
לחילופי ,א %יסתבר שהמעסיקה לא שילמה דמי מחלה כדי רק עד יולי  2010אזי השווי
המשוער של תביעת חברי הקבוצה הינו .1 98,273 = 6.33 X 50 X 310.50
קבוצה ו'
 .109הפיצוי הנתבע של כל אחד מחברי הקבוצה בגי אי מת הפסקה של  8שעות בי יו %עבודה
למשנה הינו .1 500
 .110אשר על כ ,השווי של תביעת חברי קבוצה ו' הינו .1 1,295,000 = 7 X 370 X 500

 .XIקיי $יסוד סביר להניח כי המבקש ובא כוחו ייצגו וינהלו את עניינ $של חברי
הקבוצות בדר& הולמת ובתו $לב )תקנה )2א()((8
 .111המבקש הינו עובד שעבד אצל המעסיקה כשלוש שני ,%שמר על רוב המסמכי %התומכי%
והנדרשי %להגשת תובענה זו ונפגע ממעשי המעסיקה באותו אופ שבו נפגעו חברי הקבוצות ,ועל
כ הינו מייצג ראוי של חברי הקבוצות.
 .112המבקש מגיש את תביעתו בתו %לב ומתו& אמונה בה ובהצלחתה לטובת כלל חברי הקבוצות.
 .113למבקש אי כל ניגוד ענייני %ביחס לחברי הקבוצות ו/או התובענה שהגיש בשמ %ושעניינ %של
כלל חברי הקבוצות ינוהל על ידו תו& הקפדה על יושר והגינות ,על מנת לתק את העוול שנעשה
לחברי הקבוצות.
 .114ב"כ המבקש א #ה %חסרי כל ניגוד ענייני %בנוגע לתובענה זו ובנוגע למשיבה ,וכ הינ %בעלי
ניסיו בהגשת תביעות ,כולל ייצוגיות ,ה בבתי המשפט וה בבתי הדי לעבודה ,ועל כ קיי%
יסוד סביר שה %ייצגו את חברי הקבוצות בדר& הולמת ובתו %לב.

 .XIIשאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לחברי הקבוצה )תקנה
)2א()((9
 .115שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לחברי קבוצה א' הינ ,בי היתר:
א.

הא %חישבה המעסיקה את ההפרשות החודשיות על פי הדי וצו ההרחבה לביטוח
פנסיוני;

ב.

הא %הפרישה המעסיקה את ההפרשות החודשיות על פי הדי וצו ההרחבה לביטוח
פנסיוני.

ג.

הא %צו ההרחבה לביטוח פנסיוני חל על חברי הקבוצה;

ד.

על אלו רכיבי שכר יש לחשב את ההפרשה;

ה.

מהו החישוב הנכו של ההפרשה ,על בסיס השכר שחושב ,בכל חודש וחודש.

 .116שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לחברי קבוצה ב' הינ ,בי היתר:
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א.

הא %שילמה המעסיקה דמי חג בימי חג שלא חלו בשבת לחברי הקבוצה;

ב.

הא %צו ההרחבה להסכ %המסגרת חל על חברי הקבוצה;

ג.

הא %חלה חובה מ הדי על המעסיקה לשל %דמי חג לחברי הקבוצה בימי חג בה %לא
עבדו ושלא חלו בשבת.

 .117שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לחברי קבוצה ג' הינ ,בי היתר:
א.

הא %עבדו חברי הקבוצה לעתי %ביו %שישי וביו %שבת הצמוד שלאחריו מבלי שקיבלו
מנוחה שבועית של  36שעות רצופות;

ב.

הא %חלה חובה מ הדי על המעסיקה לשל %לחברי הקבוצה תוספת של  50%על שכר%
הרגיל עבור עבודת %בשבת ,ג %א %חלה במוצאי שבת;

ג.

הא %קיימה המעסיקה קיימה חובה זו.

 .118שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לחברי קבוצה ד' הינ ,בי היתר:
א.

הא %חל על חברי הקבוצה סעי 10 #לחוק הגנת השכר שקובע תשלו %שכר פעמיי%
בחודש;

ב.

מתי שילמה המעסיקה את שכר חברי הקבוצה;

ג.

הא %זכאי %העובדי %לפיצוי של הפרשי רבית והצמדה בגי איחור בתשלו %השכר;

 .119שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לחברי קבוצה ה' הינ ,בי היתר:
א.

הא %שילמה המעסיקה לחברי הקבוצה דמי מחלה בימי %השני השלישי והרביעי
למחלת;%

ב.

הא %שילמה המעסיקה לחברי הקבוצה  75%משכר %הרגיל בשאר ימי מחלת ,%א%
תקופת מחלת %ערכה למעלה מארבעה ימי;%

ג.

באילו שני %מבי  7השני %האחרונות שילמה המעסיקה דמי מחלה כדי.

 .120שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לחברי קבוצה ו' הינ ,בי היתר:
א.

הא %עבדו חברי הקבוצה לעתי %משמרות כ& שלא הייתה בי יו %עבודה אחד למשנה
הפסקה של  8שעות;

ב.

הא %הפרה המעסיקה חובה חקוקה באי מת הפסקה של  8שעות בי יו %עבודה אחד
למשנהו;

ג.

הא %זכאי %העובדי %לפיצוי בגי הפרת חובה חקוקה זו של המעסיקה;

ד.

הא %שילמה המעסיקה שעות נוספות בגי יו %העבודה השני;

 .121יש לציי כי כבוד הנשיא אהרו ברק בפס"ד טצת )רע"א  4556/94טצת נ' זילברש ,2פ"ד מט ),(5
 (1996) 774כבר קבע שאי צור& שכל השאלות יהיו משותפות לחברי הקבוצה ודי בכ& שהשאלות
העיקריות שבמחלוקת יהיו משותפות:
"...אי כל צור& שכל השאלות המתעוררות ביחס לקבוצה תהיינה משותפות .די בכ&
שהיסוד המשות' מהווה מרכיב מהותי בהתדיינות".
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 .XIIIקיימת אפשרות סבירה שהשאלות המשותפות יוכרעו לטובת הקבוצה )תקנה
)2א()((9
 .122הדרישה ש"יש אפשרות סבירה" משמעה שעל בית הדי להשתכנע ,בשלב הנוכחי של הבקשה,
שקיימת אפשרות סבירה שהמחלוקות תוכרענה לטובת המבקש והקבוצה.
 .123המבקש יטע שהעובדות המפורטות בבקשה ,והנתמכות בראיות המצורפות אליה שהינ%
בחלק %מסמכי %אשר החברה הנפיקה ,הינ פשוטות ואינ יכולות להיות במחלוקת.
 .124בנוס ,#המבקש יטע כי לא יכולה להיות מחלוקת שהמעסיקה שינתה את דרכיה החל מחודש
יולי  2010והחלה להפריש על פי הדי וצו ההרחבה לביטוח פנסיוני.
 .125כמו כ ,המבקש יטע כי לא יכולה מחלוקת שהמעסיקה לא רשמה שיש לשל %שעות עבודה
בדו"ח כרטיס עובד בימי חג שבה %לא עבדו ,וכ שאי רכיב שכר בתלוש המשכורת עבור דמי חג.
 .126לפיכ& יטע המבקש ,כי על סמ& העובדות ולשו החוק והדי ,קיימת אפשרות סבירה ,ואפילו
למעלה מזה ,שהמחלוקות תוכרענה לטובת המבקש והקבוצה.

 .XIVתובענה ייצוגית היא הדר& היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי
)תקנה )2א()((10
 .127הסעדי %הנדרשי %עבור כל אחד מחברי הקבוצה הינו ,הלכה למעשה ,חס %בפני הגשת תביעה
אישית על ידי כל אחד ואחד מחברי הקבוצה ,עקב העלויות הגבוהות שבניהול הלי& משפטי,
כאשר כל שמבוקש הוא פיצוי כספי נמו&.
 .128כמו כ אחד הסעדי %הנדרשי %הינו קביעה שהמעסיקה לא הפרישה לפנסיה ו/או לא שילמה
זכויות סוציאליות על פי הדי וסעד זה הינו משות #לכל חברי הקבוצות ועל כ זו הדר& היעילה
וההוגנת להכריע במחלוקת בנסיבות העניי.
 .129בירור העניי באופ מרוכז במסגרת של תובענה ייצוגית אחת מהווה את הדר& היעילה וההוגנת
להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי .הבירור המרוכז יביא לא רק לסעד הול %לחברי הקבוצות
אלא ג %יחסו& זמ שיפוטי יקר אשר היה מתבזבז על ניהול תביעות הנפרדות.
 .130כמו כ ,הסעדי %נדרשי %א #עבור עובדי %אשר סיימו את עבודת %אצל המשיבה .ספק רב א%
עובדי %אלו ידעו על הכרעה לטובת %במידה וההלי& יהיה פרטני למבקש ,וג %א %ידעו על כ&
ספק רב א %יפנו לבית הדי לבקש את הפיצוי המגיע לה.%
 .131בנוס #מדובר בקבוצת עובדי %חלשה אשר מקבלת שכר מינימו %ונדרשת לעבוד שעות רבות על
מנת לקיי %את עצמה .עובדי %כאלו ,בדר& כלל ,מתקשי %לפנות לערכאות כיחידי %לש %מימוש
זכויותיה %המשפטיות.
 .132ניהול ההלי& בדר& של תובענה ייצוגית יוודא שהדי ייאכ #והמשיבה תקיי %אותו ותירתע
מהפרתו בעתיד .כ& ג %לגבי מעבידי %אחרי %במשק ,כאמור בתת-סעי 2 #לסעי #המטרה בחוק.
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 .XVשכר הטרחה המוצע של ב"כ המבקש והגמול המוצע למבקש )תקנה )2א()((11
 .133תובענה ייצוגית זו אינה שגרתית לאור ריבוי הפרות חוקי העבודה והמג של המעסיקה וכתוצאה
מכ& ריבוי העילות הנתבעות.
 .134אמנ ,%הפיצוי הכללי המבוקש בבקשה זו אינו גבוה ביחס לרבות מהתובענות ייצוגיות ,אול%
העבודה בהכנת כתב התביעה ,הבקשה לאישור ותצהיר המבקש ,אינה פחותה מאשר בתובענות
ייצוגיות בה %הפיצוי הנתבע הינו גדול ,ולמעשה העבודה במקרה דנ הינה רבה יותר עקב ריבוי
העילות.
 .135כמו כ ,נטלו עליה %ב"כ המבקש את הסיכו בהגשת הבקשה וניהולה של אי קבלת שכר טרחה
כלל ועל כ& ה %זכאי %לגמול מוגדל לעומת הגמול הנהוג בתביעות עובד כנגד מעביד.
 .136שכר הטרחה הנהוג בדיני עבודה הינו בי  20%עד  40%מהפיצוי הנתבע לעובד ,ולעתי %אפילו
מגיע ל .50%-לאור שיקולי %אלו וכ לאור החשיבות הציבורית של התובענה והתועלת הציבורית
שהיא תניב ,מוצע ששכר הטרחה של ב"כ המבקש יהיה  30%משווי הסעד אשר יינת לחברי
הקבוצה ,בתוספת מע"מ ,אבל שלא יפחת מס& של  1 200,000בתוספת מע"מ.
 .137בגמול המוצע למבקש נלקח בחשבו שהמבקש עצמו נפגע מהתנהלות המשיבה ,נטל על עצמו את
הסיכו הכרו& בהגשת התובענה ותשלו %הוצאות במקרה שתידחה ,שהמבקש יז %את הגשת
התובענה ,וכ לאור החשיבות הציבורית של התובענה והתועלת הציבורית שהיא תניב.
 .138לאור שיקולי %אלו מוצע שהגמול למבקש יהיה  10%משווי הסעד אשר יינת לחברי הקבוצה,
אבל שלא יפחת מס& של .1 50,000

 .XVIהסעדי $המבוקשי$
 .139לאור האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מת הסעדי %הבאי:%
כללי
א.

לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית;

ב.

להגדיר את הקבוצות המיוצגות לצורכי התובענה הייצוגית ,כאמור לעיל;

ג.

לית הוראות בדבר אופ פרסו %ההחלטה בבקשה זו לכשתתקבל ,לקבוע את נוסח
הפרסו %ולחייב את המשיבה בהוצאות הפרסו;%
אי הפרשה לפנסיה לחברי קבוצה א'

ד.

לקבוע כי אחת מעילות התובענה הינה אי הפרשה לפנסיה על פי צו ההרחבה לביטוח
פנסיוני;

ה.

לחייב את המשיבה להפקיד בקר הפנסיה של כל אחד מחברי הקבוצה את הפרשות
המעביד אשר לא הפרישה כדי ,באופ רטרואקטיבי א %אפשר ,כ& שלא ייפגעו
זכויותיה;%
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ו.

לחייב את המשיבה להפקיד בקר הפנסיה של כל אחד מחברי הקבוצה את הפרשות
העובד אשר לא הפרישה כדי ,באופ רטרואקטיבי א %אפשר ,כ& שלא ייפגעו זכויותיה;%
אי תשלו $דמי חג לחברי קבוצה ב'

ז.

לקבוע כי אחת מעילות התובענה הינה אי תשלו %דמי חג לחברי הקבוצה על פי צו
ההרחבה להסכ %המסגרת;

ח.

לחייב את המשיבה לשל %לכל אחד מחברי הקבוצה את דמי החג לה %היו זכאי,%
בצירו #הפרשי רבית והצמדה;
אי תשלו $תוספת עבור עבודה במנוחה השבועית לחברי קבוצה ג'

ט.

לקבוע כי אחת מעילות התובענה הינה אי תשלו %תוספת של  50%על שכר %הרגיל של
חברי הקבוצה עבור עבודת %בשבת ,ג %א %חלה במוצאי שבת;

י.

לחייב את המשיבה לשל %לכל אחד מחברי הקבוצה את התוספת של  50%על שכר%
הרגיל שלה היו זכאי %חברי הקבוצה בנסיבות הללו ,בצירו #הפרשי רבית והצמדה;
אי תשלו $שכר במועד לחברי קבוצה ד'

יא .לקבוע כי אחת מעילות התובענה הינה אי תשלו %שכר לחברי הקבוצה פעמיי %בחודש,
כקבוע בחוק;
יב .לחייב את המשיבה לפצות כל אחד מחברי הקבוצה בגי האחור בתשלו %השכר במועד
בס& של הפרשי הרבית וההצמדה בגי האחור.
אי תשלו $דמי מחלה כדי לחברי קבוצה ה'
יג.

לקבוע כי אחת מעילות התובענה הינה אי תשלו %דמי מחלה כדי לחברי הקבוצה;

יד .לחייב את המשיבה להשלי %את דמי המחלה החסרי %לכל אחד מחברי הקבוצה ,בצירו#
הפרשי הרבית וההצמדה.
אי מת הפסקה כדי בי ימי עבודה לחברי קבוצה ו'
טו .לקבוע כי אחת מעילות התובענה הינה אי מת הפסקה כדי ביו יו %עבודה אחד למשנהו
לחברי הקבוצה;
טז .לחייב את המעסיקה לתק את דרכיה ולית הפסקה של לפחות  8שעות בי יו %אחד
למשנהו לפי הדי.
כללי
יז.

לקבוע את אופ שומת ו/או הוכחת נזקו של כל אחד מהעובדי %חברי הקבוצה;

יח .לחייב את המשיבה לפצות את כל אחד מחברי הקבוצה במלוא נזקו לרבות הפרשי
הצמדה וריבית כחוק;
יט .במידה וישנ %חברי קבוצה אשר לא ניתני %לאיתור ,תו& זמ סביר ,יש לשל %בונוס
לעובדי המעסיקה ,באותה עת ,אשר אינ %מקבלי %משכורת חודשית .הבונוס יחושב
כיתרה אשר טר %שולמה ,כולל הפרשי הצמדה ורבית ,מחולקת במספר עובדי המעסיקה
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הזכאי %לבונוס .לחילופי מתבקש בית המשפט לית פתרו חליפי צודק ליתרת הכס#
אשר לא שול.%
כ.

לחייב את המשיבה בהוצאות בקשה זו ,כולל שכר טרחת עו"ד ומע"מ;

כא .להורות על תשלו %גמול הול %למבקש ,בהתא %לאמור בסעי 22 #לחוק וכמפורט לעיל;
כב .לקבוע את שכר הטרחה של ב"כ המבקש הח"מ ,בהתא %לאמור בסעי 23 #לחוק
וכמפורט לעיל;
כג .לית למבקש ולקבוצה כל סעד נכו וצודק נוס #בנסיבות העניי ,לפי שקול דעתו של בית
המשפט הנכבד;
כד .לית הוראות נוספות בדבר הדיו בתובענה ,לפי שקול דעתו של בית המשפט הנכבד.
כללי
 .140הח"מ עיי בפנקס התובענות הייצוגיות ולא מצא הלי& תלוי ועומד בעל שאלות של עובדה
ומשפט זהות או דומות להלי& דנ.
 .141כל המסמכי %המפורטי %ברשימת הנספחי %ומצורפי ,%מהווי %חלק בלתי נפרד מבקשה זו.
 .142לבקשה זו מצור #תצהיר מטע %המבקש התומ& בעובדות המצוינות בבקשה.
 .143מ הדי ומ הצדק להיעתר לבקשה זו.

רשימת נספחי:%
נספח ""1

פס"ד ע"ב )נצ'(  1251/06לור פייגלסו נ' ט חברה לדלק בע"מ

נספח ""2
נספח ""3
נספח ""4

דו"ח מצב עמית של חברת איילו פנסיה בע"מ מיו 04.11.2010 %עבור העובד
תלושי שכר ודו"חות כרטיס עובד של העובד
דוגמת דו"ח כרטיס עובד של העובד ותלוש משכורת המעידי %על אי תשלו %תוספת
 50%בעבודה במנוחה השבועית ואי מת הפסקה בת  8שעות בי יו %עבודה אחד
למשנהו

נספח ""5
נספח ""6
נספח ""7

הודעה בדבר פירוט תנאי העסקה לעובד
אישורי מחלה מקופת חולי %כללית ותלושי השכר הרלוונטיי %לתקופת המחלה
ד #אתר הבית באינטרנט של המעסיקה

_______________________
ד"ר )פיסיקה( צבי ברק ,עו"ד
ב"כ המבקש
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תל אביב 02 ,מאי 2011
סימוכי29\1\1070 :
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