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 .עבודה

  .� 37,020,000 :   תובענה הנתבע בש� הקבוצהו� הסכ
 

 

 

  כייצוגיתתביעהבקשה להכרה ב
 

 : הנכבד מתבקש בזאת כדלהל�די�בית ה

בהתא* לסמכות ,  ייצוגיתתובענה המצורפת לבקשה זו כנגד המשיבות כתביעהלאשר את ה .א

חוק ": להל� (2006"ו"התשס,  ייצוגיותתובענותלחוק ) א(8 הנכבד בסעי, די�המוענקת לבית ה

 ). "החוק"או  " ייצוגיותתובענות

   .אנספח  מצור, לבקשה זו ומסומ� התביעההעתק 

העובדי* כל קבוצת  י המבקש תכלול את"לקבוע כי הקבוצה בשמה מוגשת התביעה הייצוגית ע  .ב
 ).הקבוצה –להל�  ( כניצבי* מאז הקמתהמשיבהשעבדו אצל ה

  

הקשורי* ליחסי* שבי� עובד למעביד ובכספי* המגיעי* בענייני*  היא תביעהלקבוע כי עילת ה .ג
 .  משיבהלחברי הקבוצה בגי� עבודת* אצל ה
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בשל , בגי� עוגמת הנפש שנגרמה לה* 0 1,000 לפצות כל אחד מחברי הקבוצה בס) של  .ד
ובשל העובדה שלא  , הי המשיב"ע,  שלא כדי�קיזוז כספי* משכר העבודה לו ה* זכאי*

 .  * ודמי חופשה שנתיתשול* לה* שכר מינימו

 תובענות  לחוק 8בסעי, , ה הוגשה על ידי המבקש עומדת בתנאי* שקבע המחוקקבקשלקבוע כי ה .ה

 . כפי שיפורט להל�,  ייצוגיתתביעהוהיא מתאימה להידו� כ, ייצוגיות

 .תובענהלית� הוראות בנוגע לדר) פרסו* דבר הגשת ה .ו

ד בשיעור שייגזר "וכ� לקבוע שכר טרחת עו תובענהלקבוע את גמול המבקש אשר טרח בהגשת ה .ז

 .  משווי הסעד שינת� לחברי הקבוצה

 

 בקשההצדדי� ל

 
  

  כשמטרתה הראשית הינה לקד* אמני במה 2004נוסדה בשנת    "  במרו�– משיבהה .1

בצעדיה* הראשוני* בעול* הבידור ) דוגמנות ועוד ,ריקוד, משחק, שירה(מתחומי* שוני* 

רת בפעילותה של במרו* הוא מוקד האודישני*  הארצי שמטרתו  גולת הכות   .הישראלי

ולכ� עוסקת באיתור ומיו� מועמדי* לתפקידי* ' ניצבי* וכד, לספק לחברות הפקה שחקני*

חברת כוח אד* המגייסת עובדי* לתפקידי* של ניצבי* , למעשה ובפועל,  היאמשיבהה.אלה

  .בהפקות שונות

  

לאחר סיו* . תו לתפקידי ניצבות בהפקות שונותת ששלחה אומבקש עבד אצל המבקשה .2

 . להיות עור) די�מבקש הוסמ) המשיבהעבודתו ב

    
    מבואמבואמבואמבוא

 

 תו) התעלמות מחוקי העבודה משיבהבהעסקת עובד על ידי העניינה של תביעה זו היא  .3

 .הנוהגי* בדי� הישראלי

 

ק על ידי הועס, כמו שאר חברי הקבוצה שתוגדר להל�, מבקשה, כפי שיובהר להל� בהרחבה .4

ליו*  0 100 חישבה את שכרו בשיעור של משיבה בתפקידי ניצבות בהפקות שונות והמשיבהה

 שכר של מבקש קיזזה משכרו של המשיבהה, לא רק זאת.  שעות12עבודה שיכול להתמש) עד 

בטר* החל לעבוד , מבקש לא מסרה למשיבהה. שני ימי ניצבות בגי� דמי רישו* במשרדיה

כ* בו מפורטי* תנאי עבודתו וכשמסרה אותו לאחר סיו* עבודתו ולאחר עותק מההס, עבורה

 כי בהסכ* לא מצוי� שכר העבודה מבקשהתברר ל, דרישה חוזרת ונשנית ג* על ידי בא כוחו

 מבקש השיתה על המשיבהה, לא זאת א, זאת. שהוא תנאי מרכזי בתנאי העסקה, שישול* לו

 מראש משיבההג* שהודיע ל, תפקיד ניצבותבשל כ) שלא הופיע ל 0 500קנס בשיעור של 

 משיבהה� חריגות משמעותיות של ה, וענייני* אחרי* שיפורטו להל�, כל אלה. שלא יגיע

 .מהוראות חוקי העבודה בישראל
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5.  �על , המשיבה מספקת, כפי שיפורט להל�, קבוצת התובעי* במקרה דנ� הנה גדולה מאוד שכ

יו* מאות עובדי* לתפקידי ניצבות ומנהלת מאגר מידי , פי הצהרתה באתר האינטרנט שלה

 . ניצבי* המאפשר לה לענות על צרכי* של הפקות רבות100,000 "של למעלה מ

 1111נספח נספח נספח נספח  � לתצהיר המבקש ומסומ' מצור,כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט שלה,  המשיבהרתיאו     

 

ולחברי הקבוצה שכר  מבקש לשל* למשיבה להורות למבקשבית הדי� הנכבד יתבקש על ידי ה .6

 מבקשלשל* דמי חופשה כחוק וכ� להימנע מלקזז משכרו של ה, כקבוע בחוק, מינימו* לפחות

בגי� ביטול השתתפות " קנס"ושל חברי הקבוצה שכר של שני ימי צילומי* בגי� דמי הרשמה ו

 .ביו* צילומי*

 

גיש לבית המשפט מובאת לידיעת בית הדי� הנכבד העובדה כי המבקש ה, למע� הגילוי הנאות .7

, פלאפו� וסלקו*, אביב תביעה כנגד המשיבה וכנגד החברות הסלולאריות"המחוזי בתל

פלאפו� ' עמית זילברג נ) 15446/09א "בש(1860/09. א.ת(ובקשה לדו� בה כתביעה ייצוגית 

למכשירו הנייד של ) SMS(עניינה של תביעה זו הוא בשיגור הודעות תוכ� ). 'תקשורת ואח

כל זאת מבלי שביקש לקבל הודעות אלה , )לכל הודעה 0 5(יובו בגי� אות� הודעות המבקש וח

� . ומבלי שנת� הסכמתו לחייב את חשבונו אצל החברות הסלולאריות בגינ

 �קשר לתביעה כא� ועילות התביעה שונות כל לתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי אי

� המחוזי ואילו בתביעה דנ� מדובר ש* מדובר בעילות שה� בסמכות בית המשפט. לחלוטי

עילות שה� צרכניות ש* מדובר ב. בעילות שה� בסמכותו הייחודית של בית הדי� הנכבד

יחסי* עילות הקשורות לבעיקר� ועוסקות ביחסי* שבי� עוסק לצרכ� ובתביעה כא� מדובר ב

 .שבי� עובד למעסיקתו

 .חלט בא* תתברר כייצוגיתהתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי תלויה ועומדת וטר* הו

  א1נספח  העתק התביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי מצורפת לתצהיר המבקש ומסומנת

  

 העובדות הרלוונטיותהעובדות הרלוונטיותהעובדות הרלוונטיותהעובדות הרלוונטיות

 

 ע* ,במשרדי חברת במרו* בכתובת הרשומה לעיל,  לפגישהמבקש הגיע ה20.2.07בתארי)  .8

. עבוד במסגרת החברה לעל מנת לשמוע הצעות ולבחו� אפשרויות" סיוו�"נציגת במרו* בש*  

 הסביר לנציגה כי אי� ברצונו להוציא מבקשה. בשיחה זו הסבירה הנציגה על מסלולי במרו*

 יעביר את מבקש באותה השיחה סיכמו השניי* כי ה.כספי* מכיסו וכי הוא מעוניי� בעבודה

 . ל במרו* על מנת לבחו� אפשרויות העסקה"ח לידי הנציגה והיא תקבע לו פגישה ע* מנכ"קו

 2222נספח נספח נספח נספח   ומסומנתמבקשמצורפת לתצהיר ה" סיוו�"התכתבות בדואר אלקטרוני ע� הנציגה       

 

על מנת , לפי דרישה טלפונית, במרו*'  תמונות לסיוו� מחבמבקש שלח ה14.3.07בתארי)  .9

זוהי הדר) היחידה שיש לה להציע כרגע על מנת "לפי דבריה , שכ�" ניצבויות"שתוכל לשבצו ב

 ".  דר) במרו*ליצור הכנסה

 3333נספח נספח נספח נספח    ומסומנתמבקשהתכתבות בדואר אלקטרוני ע� הנציגה מצורפת לתצהיר ה       
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שתוכנה  טקסט אשר על "  יניב ב� צבי" הודעה מנציג במרו* מבקש קיבל ה15.3.07בתארי)  .10

  ".האלופה" לשנ� על מנת להצטל* לתוכנית מבקשה

 4444נספח נספח נספח נספח   נת ומסוממבקשהתכתבות זו מצורפת לתצהיר ה      

 

 פנייה בדואר למבקש, עובד המשיבה, . בבוקר שלח איתי ט10:33בשעה  25.6.07בתארי)  .11

 בתארי)  שיתקיימו להשתת, בצילומי* לסרט צרפתימבקשהמזמי� את ה, האלקטרוני

 בעיתוי מבקש לנשלחהזימו� ליו* צילומי* זה .  בכניסה למושב מגשימי*8:30 בשעה 26.6.07

 יש לדעת שהמבקש לא . להתייצב לצילומי*מבקשי המועד בו היה אמור ה שעות לפנ22 "של כ

כשעה לאחר  .קיבל מייד את ההודעה אלא רק לאחר שפנה לקריאת הדואר האלקטרוני שלו

שאיתי שוחח איתו בטלפו� הודיע לו המבקש טלפונית שלא יוכל להגיע ליו* צילומי* זה וא, 

כפי שיפורט ,  5000תובע על ידי הנתבעת בס) של על אירוע זה נקנס ה. שלח מייל בשבע בערב

� . להל

    5555נספח נספח נספח נספח    ומסומנת לתצהיר המבקש מצורפת25.6.07ל של איתי מיו� "הודעת הדוא

 שמנהלת הנתבעת מצורפת לתצהיר המבקש" ה  היסטורי/כרטסת לקוח "רישו� האירועי� מ

     6666נספח נספח נספח נספח     ומסומנת

 

" איתי"וני מהנציג של במרו* בש*  הודעת דואר אלקטרמבקש קיבל ה18.7.07בתארי)   .12

ליו*  ,כלשו� ההודעה" עוד לא נסגר ע* ההפקה" אשר "ניצב" לתפקיד מבקשהמזמינה את ה

   .2ב� גוריו� '  בשדר17:00 שעה 19.7.07

 7777נספח נספח נספח נספח    ומסומנתמבקשהתכתבות בדואר אלקטרוני מצורפת לתצהיר ה

 

" אר1 אבות"אשר מזמ� לאודיש� " איתי" פנייה מנציג במרו* מבקש קיבל ה2.08.07בתארי)  .13

 . כלשו� התכתובת" 18  אצלנו בקרליב18:000יו� ראשו� ב"אשר יתקיי* ב

 8888נספח נספח נספח נספח    ומסומנתמבקשהתכתבות זו מצורפת לתצהיר ה       

 

בפנייתה ציינה כי , בדואר אלקטרוני, מבקש אל ה"במרו* הפקות" פנתה 13.7.09 בתארי)  .14

 .   מוזמ� לאודישני*מבקשה

 9999נספח נספח נספח נספח    ומסומנתמבקשהתכתבות דואר אלקטרוני מצורפת לתצהיר ה       

 

בפנייתה ציינה כי , בדואר אלקטרוני, מבקש אל ה"במרו* הפקות" פנתה 14.7.09בתארי)  .15

 .   מוזמ� לאודישני*מבקשה

 10101010נספח נספח נספח נספח    ומסומנתמבקשהתכתבות דואר אלקטרוני מצורפת לתצהיר ה      

  

 ע* נציגת במרות מבקשבה נפגש לראשונה ה ,20.2.07 שבי� לכל אור) התקופה יצוי� כי  .16

"�כ שהוצעו לו " ניצבויות סה4" במבקש השתת, ה דנ�לבי� יו* הגשת התביעה, "סיוו

 . בהתכתבות בדואר האלקטרוני ע* נציגי במרו*
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 מבקש מצורפת לתצהיר המבקשאשר בה� השתת' ה) הלקוחה מאתר במרו�(רשימת ההפקות 

  11111111נספח נספח נספח נספח   ומסומנת

  

 בגי� ימי הצילומי* מבקש למשיבה לעיל נית� לראות את פרוט התשלומי* של ה11בנספח  .17

 ימי 3 " במבקש קבעה כי שכרו של המשיבה ה11בהתא* למפורט בנספח . בה* השתת,

יו* , ויודגש כבר עתה. ליו* 0 150ליו* וביו* אחד יעמוד שכרו על  0 100צילומי* יעמוד על 

 .9 לנספח 4 בסעי, כמפורט, כ) על פי הצהרתה ,  שעות12ל להיות עד  יכומשיבהעבודה אצל ה

 . שעות10 משיבה עבד בכל יו* אליו זומ� על ידי המבקשה, בפועל

 

בגי� אי הופעה  0 500בשיעור " קנס" במבקש חייבה את המשיבה כי ה11עוד עולה מנספח  .18

 . לסרט צרפתי אליו זומ� והודיע מראש שלא יגיע

 

  ימי צילומי*4 " במשיבה עבד עבור המבקש היא שלמרות שה11מנספח העובדה העולה  .19

 הוא מבקשאלא ה,  לא חייבת לשל* לו שכר עבודהמשיבה לא רק שה" התוצאה מעניינת

 גבוה מהשכר שהיא מבקש על המשיבהשכ� הקנס שהשיתה ה 0 50 ס) של משיבהשחייב ל

בשל נוספי*  0 200 חייב לה  בהמש) יתברר כי המשיבה טוענת שהמבקש.חייבת לו לכאורה

לפי עמדת המשיבה המבקש ,  כלומר. ימי צילו* בעבור דמי רישו*2  משכרוהעובדה שקוזזו

 ).15 ונספח 11ראה נספח ( 0 250כ "חייב ל) סה

 

 בטענה  ימי הצילומי* שביצע עבורה4עבור  שכר עבודה במבקש אכ� לא שילמה למשיבהה .20

 ).להל�ראה פרוט ( 0 250שהוא זה שחייב לה 

 

, 12.8.2009ביו* , מבקשפנה ה, )11נספח  (משיבהלאור הפרוט המופיע באתר האינטרנט של ה .21

 ביקש מבקשה. משיבה ודרש לקבל לידיו כל חוזה שקשר אותו ביחסי עבודה ע* המשיבהל

 500ומדוע קנסה אותו בס)  0 100 ששכרו ליו* עבודה יעמוד על משיבהלדעת כיצד קבעה ה

0  . 

    22221111נספח נספח נספח נספח    ומסומנתמבקש מצורפת לתצהיר ה12.8.09 מיו� משיבה לשמבקפניית ה

 

. משיבהד אילת זגדו� מהמחלקה המשפטית ב"עו, משיבהבש* ה, מבקש ענתה ל6.10.09ביו*  .22

 בכל הקשור לכרטיס העבודה מבקשד זגדו� את האמור במכתבו של ה"בתשובתה מאשרת עו

ד זגדו� כי רק א* ", כותבת עובנוס. משיבה המופיע באתר האינטרנט של המבקששל ה

היא תוכל ,  יציג אסמכתאות לכ) שהובטח לו שכר שונה מזה המופיע בכרטיסמבקשה

בגי� אי הגעתו ליו*  0 500 נקנס בס) מבקשד זגדו� כי ה" עותמאשר, בנוס,. להתייחס לכ)

 הפיצוי  שכרו של המבקש בניקוישה*,  2500 ס) של משיבהצילומי* ולכ� הוא חייב ל

, ד זגדו�"לגרסת עו, במילי* אחרות.  בגי� דמי רישו* השתתפויות כניצב2בניכוי וסכ* המו

הוא , משיבה שקל אחד בתמורה לימי הצילומי* שעבד בשליחות המבקשעוד בטר* קיבל ה



 6

 "ד זגדו� לא צרפה לתשובתה את העתק הסכ* הרישו* מ"יש לציי� כי עו.  2500כבר חייב לה 

 .ת את תשובתה עליו היא מבסס20.2.2007

    33331111נספח נספח נספח נספח    ומסומנתמבקש מצורפת לתצהיר ה6.10.2009ד זגדו� מיו� "תשובת עו

 

 כל הסכ* עליו חת* מרשו לוד זגדו� ודרש ממנה להציג "כ המבקש לעו" פנה ב15.10.09 "ב  .23

ד זגדו� " עו אותו מזכירה20.2.2007לרבות ובמיוחד ההסכ* מיו* , ע* חברת במרו*

 ,מבקשד זגדו� להציג את ההודעה בכתב שמסרה חברת במרו* ל"ה עו כמו כ� נדרש .במכתבה

 .ובה פרוט תנאי העסקתו

    44441111נספח נספח נספח נספח          ומסומנתמבקש מצורפת לתצהיר ה15.10.09 מיו� משיבה למבקשכ ה"פניית ב

 

בניסיונות ההתחמקות ) 18.10.09בתשובתה מיו* (המשיכה , משיבההעונה בש* ה, ד זגדו�"עו .24

 בטיעוני* מגוחכי* משיבה למבקש המסדיר יחסי עבודה בי� השלה מלהציג הסכ* כלשהו

לאחר .  אינו מייצג אותו ולכ� אי� הוא זכאי לקבל את תשובתהמבקשכאילו בא כוחו של ה

, מבקשכ ה"ד זגדו� והעבירה לב"ניאותה עו, )20.10.09מיו*  (מבקשכ ה"פנייה נוספת של ב

שנחת* על ידי " מוקד ארצי לאודישני*רישו* ניצב ל"את המסמ) שכותרתו , 28.10.09ביו* 

את , משיבהלדברי ה, זהו המסמ) המסדיר). מסמ0 הרישו� –להל�  (20.2.07 ביו* מבקשה

 . משיבה למבקשהיחסי* בי� ה

    55551111נספח נספח נספח נספח    ומסומנתמבקש מצורפת לתצהיר ה18.10.2009ד זגדו� מיו� "תשובת עו
    66661111נספח נספח נספח נספח    ומסומנתמבקש ה מצורפת לתצהיר20.10.09 מיו� משיבה למבקשכ ה"פניית ב

    77771111נספח נספח נספח נספח    ומסומנתמבקש מצורפת לתצהיר ה28.10.2009ד זגדו� מיו� "תשובת עו
    

הסכ* רישו* לתפקיד " תנאי* ל9 מפורטי* מבקש למשיבהבמסמ) הרישו* שהועבר על ידי ה .25

ד זגדו� הנו "ההעתק שהועבר על ידי עו, דא עקא).  במסמ) הרישו*ראה מסגרת כהה" (ניצבות

 להציג העתק קריא משיבהכ ה" לא הואילה במבקשכ ה" קריא ולמרות בקשתו של בבלתי

 משיבה למצוא באתר האינטרנט של המבקשלמרות זאת הצליח ה. יותר של מסמ) הרישו*

 .הסכ* הרישו*עותק קריא של 

 88881111נספח נספח נספח נספח   ומסומ�מבקשב לתצהיר ה" מצמשיבהעותק ההסכ� שהועתק מאתר האינטרנט של ה

 

 

    מבקשמבקשמבקשמבקשטענות הטענות הטענות הטענות ה

 

הנה חברת כח אד* המעסיקה אלפי עובדי* בתפקידי ניצבות  משיבה יטע� כי המבקשה .26

בהפקות שונות ומנצלת לרעה את רצונ* העז לעבוד בתפקיד ניצב תו) שהיא מפרה הוראות 

 .חוק בסיסיות ומפורשות בחוקי העבודה המחייבי* אותה

 

, למצער, מעביד או"י עובד התקיימו יחסמשיבהבי� כל חברי הקבוצה לבי� ה, מבקשלטענת ה .27

חברת כח אד* להתנהל בהתא* לקבוע /חברת כח אד* המחייבי* את המעביד"יחסי עובד

 .  בחוקי המג� במשפט העבודה הישראלי
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ומעמד זה אינו נקבע על ידי הצדדי� או מי , היותו של אד� עובד הוא דבר קרוב לסטטוס"   .28

איפוא הוא מהות היחסי� שנוצרו למעשה הקובע . מה� אלא על פי נסיבות העניי� כהווית�

מאחר שאי� זה מעבר למציאות המשפטית ששניי� יתכוננו . ולאו דווקא רצונ� של הצדדי�

בי� מכוח חוקי , זכויות העובד. מראש לתוצאה משפטית מסויימת א0 למעשה לא ישיגוה

, גולדברג. מ( ."אינ� ניתנות ברוב� המכריע לוויתור, המג� ובי� מכוח ההסכמי� הקיבוציי�

 .)28"27' בעמ, 19' עמ, ז"עיוני משפט כר) י" עובד מעביד תמונת מצב"

 

29.  � מתקיימי* כל הפרמטרי* של חברת כח אד* ולכ� יש להתייחס אליה משיבהבבמקרה דנ

במודל זה קיי� מעסיק שהוא חברת כח אד� המעניק שרות של הקצאת כח אד� ". ככזו

 מועסק על ידי חברת כח אד� א0 את כח העבודה העובד. למעסיקי� הזקוקי� לשרות זה

שכרו של העובד משול� על ידי חברת כח האד� והמשתמש ". משתמש"שלו הוא מעניק ל

/הגדרת יחסי עובד, ראו מרדכי מירוני(משל� לחברה את עלות השכר בתוספת רווח קבלני 

קור חו2 של מי, רות ב� ישראל;  ואיל5260'  בעמ505' עמ' עיוני משפט כר0 ט, מעביד

 410/06ע "ע(    ). ..." ואיל220'  בעמ5' עמ' שנתו� משפט העבודה כר0 ז, המשאב האנושי

 ).2.11.08ניתן ביום ,  ראיד פאהום–המוסד לביטוח לאומי 

 

, י� עובד שהועסק על ידה כניצב לבמשיבהבית די� נכבד זה מצא כי היחסי� בי� ה .30

' קורלק דורו� נ 8209/08ראה דמ ( א"חברת כ/ה� יחסי עובד,  כא�מבקשממש כמו ה

 ).פרשת קורלק – להל� – 5.10.2009 "נית� ב, מ"במרו� הפקות בע

 

.  כל החובות החלי* על מעבידי* בהעסקת עובדי*משיבהבהיותה חברת כח אד* חלי* על ה .31

ובחברי  מבקשחובותיה ובניגוד להוראות חוקי המג� ופגעה בשל כ) ב פעלה בניגוד למשיבהה

  .הקבוצה

 

כפי , עותק בכתב מההסכ* שנער) ביניה*, לפני תחילת העסקתו,  לא מסרה למבקשמשיבהה .32

 1996/ו"התשנ, חוק העסקת עובדי� על ידי קבלני כח אד�שהיא חייבת בהתא* לקבוע 

) �התברר  ,  הרישו*כ המבקש את הסכ*"ה לידי בג* לאחר שמסר). א"חוק חברות כ  "להל

 בגי� העבודה שיספק מבקש שיעור השכר שישול* ל–כי אי� בהסכ* העסקה זה פרט מרכזי 

 . או למי מלקוחותיהמשיבהל

 

 למבקש שכר עבודה שאינו עולה )9 נספח – ברישו* בלבד בכרטיס המבקש ( שילמהמשיבה ה .33

 /ז"התשמ, בחוק שכר מינימו� בהתא* לאמור כדי שכר המינימו* אותו היא מחויבת לשל*

1987 )� 0 3,710על  , 1.4.2007נכו� ליו* , שכר המינימו* עמד). חוק שכר מינימו� "להל

ליו* עבודה ושכר מינימו*  0 171שכר המינימו* עמד על , לחודש ולמי שמקבל שכר יומי

היא רשמה ,  ולו שקל אחדמבקש לא שילמה למשיבההג* שה.  0 19.95לשעה עמד על 

 150ובמקרה אחד על , ליו* עבודה 0 100בכרטסת שלו ששכר העבודה לו הוא זכאי עומד על  

 .2007שכר זה הוא נמו) משכר המינימו* שהיה תק, באפריל . ליו* עבודה0 
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 שעות 10, המבקש עבד בכל אחד מארבעת הימי* בה* זומ� לעבודה על ידי המשיבה, כאמור .34

 :   עבור כל יו* כדלקמ� מבקש לשל* למשיבהעל ה, )בהתא* לכ. עבודה לפחות

 . 0 171 –שכר מינימו* ליו* עבודה  .א

  X 2 X 1.25  = 49.875 0 19.95 –גמול שעות נוספות עבור שעתיי* נוספות  .ב

 . 0 221  "כ ליו* עבודה "סה .ג

� יחושב לעניי,  מאחר ורכיב שעות נוספות הנו רכיב אישי התלוי בעבודתו של כל פרט בקבוצה

יש .  1710דהיינו , ייצוגית שכר מינימו* בלבד עבור כל יו* עבודהלדו� בתביעה כה בקשה

ליו* וכיו*  0 154על ) במרו*' אז הוקמה חב( 2004לציי� כי שכר המינימו* היומי עמד בשנת 

 .ליו* עבודה 0 178הוא עומד על 

�ושב הסכו* לפיצוי  בחשבו� כשיחחרכיב גמול השעות הנוספות לא יילק, כפי שיפורט להל

בית הדי� יתבקש לקבוע . הקבוצה מאחר ומדובר ברכיב שאינו מתאי* לדיו� בתובענה ייצוגית

 .כי על המשיבה לשל* לחברי הקבוצה שכר מינימו* יומי לפחות בגי� יו* עבודה

  

 לדמי חופשה מבקשזכאי ה, 1951/א"התשי, לחוק חופשה שנתית 15בהתא* לקבוע בסעי,  .35

 . 350 ס) של  מבקש לשל* למשיבהעל ה, לפיכ).  משכרו4% שנתית בשיעור

 

 אינה משיבהה לחוק העסקת עובדי� על ידי חברות כח אד� 12בהתא* לקבוע בסעי,  .36

, לפיכ). מוסמכת לדרוש ממועמדי* לעבודה או מאלה שעובדי* אצלה לשל* עבור הוצאותיה

כמפורט בסעי, , � דמי רישו* שני ימי עבודה בגימבקש אינה יכולה לקזז משכרו של המשיבהה

 קיזזה משיבהה, )11נספח (ד זגדו� "כמפורט במכתבה של עו). 16נספח ( להסכ* הרישו* 5

 .   שני ימי צילומי* בגי� דמי רישו*מבקשמשכרו של ה

 

איחור או , ביטול, אי הגעה"לפיו ,  להסכ* הרישו*6הקבוע בסעי, " קנס" יטע� כי המבקשה .37

 600בתשלו* פיצוי מוסכ* מראש בס) ) את העובד(יבו אותו חיסור מיו* צילומי* יחי

הנו בניגוד לקבוע , ) שקל500 על הסכ* הרישו* הפיצוי עמד על מבקשבמועד בו חת* ה"(שקל

ל מאפשר ניכוי חוב על פי " הנ25הג* שסעי, . 1958 /ח"התשי, לחוק הגנת השכר 25בסעי, 

אי שניכוי החוב לא יעלה על רבע הוא מאפשר זאת בתנ, התחייבות בכתב מעובד למעביד

, בשל איחור או חיסור" קנס"ג* א* רשאי מעביד להטיל על עובד , כלומר. משכר העבודה

 . הקנס חייב להיות מידתי ופרופורציונאלי לשכר המשול*

 

יש להדגיש כי כל ההוראות החקוקות שהוזכרו לעיל הנ� דברי חקיקה שלא נית� להתנות  .38

, משיבהקביעות ה, לפיכ).  הרישו* אשר מתנה עליה� אינה תקפהעליה� וכל הוראה בהסכ*

, לקיזוז עלות דמי רישו*, בכל הנוגע לשעות עבודה, כפי שה� מופיעות בהסכ* הרישו*

על העובד אינ� תקפות באשר ה� " מוסכ*"להטלת פיצוי , מעביד"לקיומ* של יחסי עובד

 .מתנגשות ע* הוראות חוק קוגנטיות
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39. � ואל כיס* של ואשר שלחה ידה אל כיס , משיבה כי בעקבות התנהלות המבקשיטע� ה, כמו כ

נגרמה ,  תו) שהיא מונעת ממנו את שכר העבודה המגיע לו ללא כל היתר כדי� ,חברי הקבוצה

לכל אחד  0 1,000אשר מצדיקה פיצוי בס) של , רבהעוגמת נפש   ולחברי הקבוצהמבקשל

 .מחברי הקבוצה

    

 תכלית חוקי המג�

 

וקי המג� במשפט העבודה נועדו להג� על העובדי� מפני מעבידיה� וא' מפני ח"  .40

שלה� ונטייה אפשרית שלה� להסכי� לתנאי העסקה שה� פחות ממינימו� /חולשותיה�

על בית הדי� מוטלת האחריות לפסוק תו0 התחשבות . "שקבע המחוקק בחקיקה קוגנטית

 כרו0 הדבר בחיפוש פתרונות אפילו, במטרה הגלומה בחוקי המג� של משפט העבודה

על בית הדי� לסייע ה� לאכיפת� של חוקי המג� במשפט העבודה . חדשי� לבעיות חדשות

לקת מח) ארצי (96-3/ ון נדדי ("ואל לו לתת יד להפרת� או לעקיפת�, וה� להשגת מטרותיה�

 )."1995 (161, 151ע כט "דפ, 'ליל עבד אל רחמן ואחח –מ "הבניה של הקיבוץ הארצי בע

 ) מאגר נבו") 2009  (מ"ר� מבני� בע' יעקב רוט נ 670/06) ארצי(עע (
 

41. � ועל כ� מתבקש בית הדי� הנכבד  המשיבה פועלת בניגוד לחקיקה הקוגנטית, במקרה דנ

� .לפסוק לטובת חברי הקבוצה מתו) התחשבות במטרה הגלומה בחוקי המג

 

 

 

�  על ידי המבקש על ידי המבקש על ידי המבקש על ידי המבקשהסעדי� הנתבעי�הסעדי� הנתבעי�הסעדי� הנתבעי�הסעדי� הנתבעי

 

 : ה* כדלקמ�מבקשהסעדי* הנתבעי* על ידי ה, כמפורט לעיל .42

בס) של  חוק שעות עבודה ומנוחה ובבחוק שכר מינימו�שכר עבודה בהתא* לקבוע  .א

884� .  

 . �35 בס) של בחוק חופשה שנתיתי חופשה שנתית בהתא* לקבוע דמ .ב

 לקזז שני ימי צילומי* משכרו של משיבה בהסכ* הרישו* המאפשר ל5ביטול סעי,  .ג

 . 2000ער) ביטול זה הוא בס) .  בגי� דמי רישו*מבקשה

ובזמנו ( 0 600 להטיל קנס בשיעור משיבה בהסכ* הרישו* המאפשר ל6ביטול סעי,  .ד

בחוק י� ביטול השתתפות ביו* צילומי* ולמצער קביעת פיצוי סביר כקבוע בג)  5000

 . 0 500 – מבקשער) ביטול זה עבור ה. הגנת השכר

 . �1,000 בס) משיבה בגי� התנהלות המבקשפיצוי בגי� עוגמת נפש שנגרמה ל .ה

 

  � 1,919 : אותו תובע המבקשכ סכו� " סה
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 להידו� במסגרת תובענה כייצוגית שכ� מדובר יש לציי� כי הסעדי� המפורטי� לעיל ראויי�

המשיבה נהגה ונוהגת , משותפות לכלל חברי הקבוצה שכ�בשאלות של משפט ועובדה ה

 . באופ� שתואר לעיל כלפי כל חברי הקבוצה

    

 

 הלי0 התביעה הייצוגית והתאמתו למקרה דנ�

 
 .  וחלק� ציבוריי�חלק� פרטיי�, הלי0 תביעה ייצוגית מגל� בתוכו מספר אינטרסי�"      .43

 :עמד על כ0 הנשיא אהרו� ברק
  

הגנה על אינטרס הפרט , האחד: ביסוד התובענה הייצוגית מונחים שני שיקולים מרכזיים"

. להגיש תביעה אינו טורח, ברוב המקרים, אותו יחיד. באמצעות מתן תרופה ליחיד שנפגע

הנזק , עם זאת. חסיתלעתים בא הדבר בשל כך שהנזק שנגרם לאותו יחיד הוא קטן י

, היא התובענה הייצוגית, כך שרק ריכוז תביעות יחידים לתביעה אחת, לקבוצה הוא גדול

ביסוד אינטרס זה מונח . השיקול השני עניינו אינטרס הציבור. הופך את תביעתם לכדאית

לתובענה הייצוגית . הצורך לאכוף את הוראות החוק שבגדריו מצויה התובענה הייצוגית

אינטרס ציבורי זה מוגבר . מפרי החוק יודעים כי לניזוקים יכולת פעולה נגדם. רתיעערך מ

הנלווים לתובענה , לאור היעילות והחיסכון במשאבים של הצדדים ושל בית המשפט

כן מושגת באמצעותה אחידות בהחלטות בית המשפט בעניינים דומים ונמנע . הייצוגית

 )1996 (774, )5 (ד מט"פ, זילברשץ'  טצת נ944556/א "רעב" (ריבוין של תביעות

 )." "פרשת טצת": להלן(

 "נית� ב, מ"מרחב אבטחה שמירה ניקיו� ושירותי� בע' ספרנסקי רומ� נ 3139/09א "בש

 ) על ידי בית די� נכבד זה16.8.2009

 

 :עה ייצוגית צרי0 שתמלא את התנאי� הבאי�תבי      "  .44
 . קיימות שאלות של חוק או עובדה המשותפי� לכל חברי הקבוצה

 . זכייה לחבר אחד בקבוצה פירושו זכייה של כל חברי הקבוצה
 .  מייצג בצורה הולמת את האינטרסי� של הקבוצה כולהע הנציג המוצ

 "תובענה ייצוגית     אלה בתמצית השיקולי� כאשר נשקל אישור של  
  
 פורס* בנבו, מדינת ישראל' נפתלי גרוס נ 1154/04ע "ע 

 

 בית הדי� הארצי לעבודה הביע לא אחת את דעתו בדבר השיקולי* לאישור תביעה ייצוגית  .45

ואולי ,  משקל משמעותי,לעובדה בא* מדובר במקו* עבודה מאורג� או לא. בתחו* העבודה

עמד , השופט סטיב אדלר, נשיא בית הדי� הארצי. כייצוגיתבשיקולי* לאישור התובענה , קריטי

 :על חשיבות עובדה זו

על מקו� עבודה מאורג� /אני סבור כי יש לתת משקל רב להיות אל  " 
, עובדה זו חשובה. בו קיי� ארגו� עובדי� הפועל לטובת עובדי החברה

משמעותית וא' מכריעה לגבי שאלת ניהול התביעה כתובענה 
ההסתדרות הגישה בעניי� שלפנינו בקשת צד , פי שציינו כ.ייצוגית

יעיל ונוח יותר , לדעתנו, ניהול הדיו� בסכסו0 קיבוצי. בסכסו0 קיבוצי
לא רק , ...., יתרה מזו. מניהול תביעה בדר0 של תובענה ייצוגית

ידי ההסתדרות מביאה אותנו /עובדת הגשת הסכסו0 הקיבוצי על
אלא ,  פרטית כתובענה ייצוגיתלמסקנה כי אי� מקו� לאשר תביעה

עצ� קיומה של נציגות עובדי� במקו� עבודה מאורג� שומט את 
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הבסיס מהצור0 בהכרה במוסד התובענות הייצוגיות ככל שעוסקי� 
 .).ג.נ – שלי ותההדגש ("ביחסי עבודה מאורגני�

  
על נתיבי אוויר לישראל / אל/אמיר ביברינג ומיכל יונג   1210/02 עע  

 )115, ע לח"פד,  מ"בע
 

 

 :ג* חוק התובענות הייצוגיות התייחס לארגו� של העובדי* במקו* עבודת* וקבע כי .46

 למעט תביעה של עובד שחל עליו הסכ� קיבוצי המסדיר את  למעט תביעה של עובד שחל עליו הסכ� קיבוצי המסדיר את  למעט תביעה של עובד שחל עליו הסכ� קיבוצי המסדיר את  למעט תביעה של עובד שחל עליו הסכ� קיבוצי המסדיר את ––––" " " " תביעהתביעהתביעהתביעה"          
צד צד צד צד , , , , והמעביד של אותו עובד או ארגו� מעבידי� שהוא חבר בווהמעביד של אותו עובד או ארגו� מעבידי� שהוא חבר בווהמעביד של אותו עובד או ארגו� מעבידי� שהוא חבר בווהמעביד של אותו עובד או ארגו� מעבידי� שהוא חבר בו, , , , תנאי עבודתותנאי עבודתותנאי עבודתותנאי עבודתו

    )פת השניה לחוקלתוס) ג(10' ס" (" (" (" (;;;;להסכ� הקיבוצילהסכ� הקיבוצילהסכ� הקיבוצילהסכ� הקיבוצי
 

החוק אינו מאפשר הגשת תביעה ייצוגית מקו� בו . ומתו0 הלאו נית� לשמוע את הה�
קיבוצי עובדי� שאינ� מיוצגי� ואי� הסכ� . העובדי� מיוצגי� על ידי ארגו� עובדי�

 .רשאי� להגיש תובענה ייצוגית בהתא� לקבוע בחוק, המסדיר את תנאי עבודת�

 
    

 לדו� בתביעה כייצוגית על בית הדי� לבחו� את מצב היחסי* בינ* לבי� בבואו לבחו� בקשה    .47

 :א* לאו , מעסיקת* והא* מדובר בעובדי* מאורגני* 

 עובדה –וא' א� נית� לאתר� , עובדי המשיבה הינ� עובדי� מפוזרי� שאינ� מאורגני� בפועל"

לסרבל את ניהול  לתביעה אחת משותפת עשוי דווקא �שצירופ הרי –שאינה פשוטה לכשעצמה 

ולכ� בנסיבות המקרה שבפני קיימת עדיפות לניהול . ההלי0 בפני בית הדי� וייתכ� א' לסכלו

 ."אשר תפשט את אופ� ניהול ההלי0, התביעה בדר0 של תובענה ייצוגית דווקא

 )פורס* בנבו, 11.8.2008 "נית� ב, מ"מוקד אבטחה בע. ג.ב' סיגל ב� שלמה נ 10440) א"ת(א"בש(

  

,  חולק כי במקרה דנ� מדובר באוכלוסיית עובדי� בלתי מאורגנת שהמעסיקה שלה�אי� .48

ככל שהמשיבה חורגת מהוראות חוקיות . קובעת את תנאי העסקת� חד צדדית, המשיבה

 .יש מקו� לברר את התובענה כייצוגית, קוגנטיות של משפט העבודה כלפי כל חברי הקבוצה

 

 

 וק התובענות הייצוגיותהתובענה דנ� עומדת בתנאי� שמציב ח

 

 :  תובענות ייצוגיות קובע כדלקמ� לחוק1' ס  .49

לש* , מטרתו של חוק זה לקבוע כללי* אחידי* לעניי� הגשה וניהול של תובענות ייצוגיות

 :ובכ) לקד* בפרט את אלה, שיפור ההגנה על זכויות

ות לבית לרבות לסוגי אוכלוסיה המתקשי* לפנ,  מימוש זכות הגישה לבית המשפט )1(

 ;המשפט כיחידי*

 ; אכיפת הדי� והרתעה מפני הפרתו )2(

)3( � ; מת� סעד הול* לנפגעי* מהפרת הדי

 .הוג� וממצה של תביעות,  ניהול יעיל )4(
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הבהיר בית המשפט העליו� כי תובענה ייצוגית נועדה , עוד בטר* נחקק חוק תובענות ייצוגיות

, ת* המקרי* בה* הוא איננו טורח להגיש תביעהדווקא באו, להג� על אינטרס היחיד שנפגע

על מנת , א) קיי* אינטרס ציבורי לאכיפת הוראות החוק שבגדרו באה התובענה הייצוגית

ולמנוע שימוש לרעה בכוח הנתו� בידי גופי* בעלי עוצמה כלכלית , להרתיע מפני הפרת החוק

א " רע ;8פסקה , 276) 5(ד נה"פ, ד� רייכרט'  משה שמש נ8332/96א "רע: ראה ( מרובה 

, תכליתו של חוק תובענות ייצוגיות) 7פסקה , )5(ד מט"פ', זילברש1 ואח' נ'  טצת ואח4556/94

 .תדרי) אותנו בפרשנות הוראות החוק וביישומ�,  לחוק ובפסיקה1' כפי שבוארה בס

 

 :ה ייצוגית וראויה להידו� כתובענ לחוק8סעי' התובענה דנ� עומדת בדרישות , כפי שהובהר לעיל .50

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי    .א

 ;ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה, הקבוצה

  . תובענה ייצוגית היא הדר) היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני�  .ב

  . ה ייוצג וינוהל בדר) הולמתקיי* יסוד סביר להניח כי ענינ* של כלל חברי הקבוצ  .ג

 .קיי* יסוד סביר להניח כי ענינ* של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו* לב .ד

 

 עסקינ� בזכויות עובדי* – ת לכלל חברי הקבוצהות המשותפו מהותיותהתובענה עוסקת בשאל   .51

וקנות לכל זכויות אלה מ. המעוגנות בחוקי מג� קוגנטיי* המופרות בראש חוצות על ידי המשיבה

מאחר ומדובר באוכלוסיית עובדי* . חברי הקבוצה והמשיבה מפרה אות� לגבי כל חברי הקבוצה

 .המקו* המתאי* לברור שאלות מהותיות אלה הוא במסגרת תביעה ייצוגית, בלתי מאורגנת

 

אי� ,  של קבוצת התובעי* והתנהלותה של המשיבה בכל הקשור לזכויות עובדיההלאור אופיי .52

אלא בדר) של תובענה , שאלות המשפטיות העולות בתובענה זו יידונו בדר) אחרתסיכוי שה

לא הסכו* בו נפגע כל אחד מחברי הקבוצה אינו מצדיק ניהול הלי) משפטי פרטי ועל כ� . ייצוגית

 . הלי) פרטי לברור השאלות המועלות כא�*יתקיי

 

לעובדיה מתקיימי* יחסי ג* כשהתקיי* הלי) משפטי כנגד המשיבה ונקבע בו שבי� המשיבה  .53

המשיבה ממשיכה לטעו� כי , ) פרשת קורלק(  חברת כח אד* המטילי* חובות על המשיבה"עובד

כ) כותבת המשיבה בהסכ* . לא מתקיימי* יחסי* ואי� למבקש כל זכות הנובעת מיחסי* אלה

 ד זגדו�"עו,  וכ) כותבת למבקש נציגת המשיבה)16נספח  (עליו היא מחתימה את עובדיההרישו* 

 ). 13נספח (

 

שאות� שאלות " אפשרות סבירה"דורש מהמבקש להוכיח כי יש ,  לחוק)2)(א(8סעי'  .54

תוכרענה בתובענה לטובת , המשותפות לכל חברי הקבוצה, מהותיות של עובדה או משפט

בית . וברור בראש ובראשונה כי הדבר כולל את עילת התביעה האישית של המבקש, הקבוצה

 �הדגיש כי אי� להעמיד דרישות מחמירות מידי לעניי� השכנוע בקיומה של המשפט העליו

ובכדי לא להרתיע תובעי* , על מנת שלא לגרו* להתמשכות של השלב המקדמי, עילה לכאורה
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 לפסק דינה של 330"329בעמ  , ל בעניי� מג� וקשת" הנ2967/95א "ע(ייצוגיי* פוטנציאלי* 

 .)כה�"כבוד השופטת שטרסברג

 

ובע ייצוגי חייב לשכנע את בית המשפט במידת הסבירות הראוייה כי הוא ממלא ת"     .55

 2967/95א "ע: ראה (לכאורה אחר דרישות סעיפי החוק הנוגעי� לאישור התובענה כייצוגית 

המבקש ) 329' בעמ, 312) 2(ד נא"פ', מ ואח"טמפו תעשיות בירה בע' מ נ"מג� וקשת בע

ועל בית המשפט , ח את טענותיו רק באופ� לכאורילהגיש תובענה ייצוגית נדרש להוכי

להשתכנע כי קיי� סיכוי סביר כי במהל0 המשפט יוכיח התובע הייצוגי את כל התנאי� 

  ;11פסקה , ל בעניי� רייכרט" הנ8332/96א "רע ("הדרושי� לש� קבלת התביעה הייצוגית

א "רע ;118' בעמ, 115) 1(גד נ"פ, 'טוביה אב� ואח' נ' מ ואח" אבנר נפט וגז בע6343/95א "ע

 . )5פסקה , 1627) 2(98על "תק, ל"עיזבו� המנוח אליהו גת ז'  בזק נ6567/97

 

 "מוצדקת והוגנת להכרעה במחלוקת, עדיפה על הגשת תביעות אישיות,  תובענה ייצוגיתניהול  .56

 תובענה ייצוגית היא הדר) היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי� שכ� מדובר

 אישית מאחר ועלות התביעה הבקבוצה גדולה של תובעי* שאי� לה* כל תמרי1 לתבוע תביע

לתובענה אישית במקרה זה אי� כל הגיו� כלכלי וא, אד* סביר לא יגיש  תביעה . גבוהה מערכה 

 .שעלותה גבוהה מערכה

 . ות באותו עניי�הדיו� בתובענה כייצוגית יחסו) זמ� שיפוטי יקר וימנע פסיקות סותר, בנוס,      

 

 וא או שהו מודע לזכויותיוהקבוצה  כלל אינחברי קיי* חשש כי חלק גדול מ,  לא רק זאת .57

, בהיעדר תובענה ייצוגית, חסר את האמצעי* הדרושי* על מנת לנהל הלי) משפטי ולפיכ)

, פיצוי בגי� פגיעת המשיבה בזכויות יסוד שלה* כעובדי* לא יזכו לקבל חברי קבוצה אלו

 .ל* כמנהגו ימשי) לנהוגועו

 

 "  הקבוצה קיי� יסוד סביר להניח כי המבקש מייצג בדר0 הולמת את עניינ� של נמני� ע�  .58

. המבקש ובא כוחו ינהלו וייצגו את עניינ* של חברי הקבוצה בדר) הולמת ובתו* לב

המבקש נפגע בעצמו מהעוולה המפורטת בתובענה ויש לו עניי� אישי בהסדרת הסוגיה 

 .  ית בההמועל

 

 .בא כוח המבקש הינו מנוסה ומתמחה בניהול� של תובענות ייצוגיות .59

 

 נקלע המבקש.  של המשיבה בעת קיו* המחדלהיה עובד המבקש  " התובענה הוגשה בתו� לב  .60

דמי חופשה וכ� מקוזזי* משכרו סכומי* , נמנע ממנו שכר מינימו*לסיטואציה אבסורדית שבה 

�הוא א, , לא רק זאת. מכ) לא קיבל המבקש את שכרו מהמשיבהכתוצאה . שוני* בניגוד לדי

כדי לברר ע* , כמתואר לעיל, שה כל שלאל ידוהמבקש ע.  2500נדרש לשל* למשיבה ס) של 

 חורגת מכל ה רק לאחר שהבי� המבקש כי התנהלות המשיב.  היא פוגעת בזכויותיו מדועההמשיב
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�ג* ההלי) עצמו ינוהל על ידי .   ט הנכבדפנה לקבלת סעד מבית המשפ, נורמה ומנוגדת לדי

 .המבקש בתו* לב מתו) רצו� להסדיר את הטעו� הסדר בהתנהלות המשיבה

  

 

 .על התובענה המצורפת לבקשה זו להתברר בהלי) ייצוגי כמפורט בחוק, לפיכ) .61

 

 הגדרת הקבוצה

 

62.    �     :מוצע כי הקבוצה המיוצגת תוגדר כדלקמ

ועד , 2004בשנת , ה כניצבי� בהפקות שונות מיו� הקמתהכל עובדי המשיבה שהועסקו על יד

 .להגשת תובענה זו

 

ראה נספח  (באתר האינטרנט של המשיבה. המשיבה עצמה מודה כי מדובר בקבוצה גדולה מאוד  .63

1(� : היא מתארת את הפעילות של מחלקת ניצבי* שבמסגרתה כדלקמ

נציגינו   ובכל סט ניתן למצוא אתובדיםמספקת מידי יום עד מאות עמחלקת תאום ניצבים וביטים " 

, הניצבים שתראו רוב, בסדרות חדשות ואף בקליפים, בפרסומות, על סט של סרט). עובדים ונהנים(

  .הם נציגי במרום הפקות, כולל הביטים הקבועים

 

במטרה לאתר , על בסיס יומי, תיאום הפקות עובדת מול כל ערוצי וגופי ההפקה בארץ צוות מחלקת

 למעלה ממאה אלף מנויי במרוםרכי ההפקה ולענות על הדרישות שלהם באמצעות מאגר של צ את

המרכז וכן  מאיזורי, שחומים, בהירים, מקצועיים וללא נסיון, גברים ונשים, 80מגיל שנה ועד (

בו זמנית , רבות המאגר העצום של במרום מאפשר לה לענות על הצרכים של הפקות...). מהפריפריות

 .).ג. נ–ההדגשה אינה במקור  (".יודעים שהם יכולים להסתמך על במרום הפקותולכן הם 

 

 למעלה –מדובר בקבוצה גדולה מאוד של עובדי* , ועל פי נתוני המשיבה עצמה, בהתא* לאמור .64

מדובר במאות עובדי* המועסקי* על ידי , כמו כ�.  המצויי* במאגר הניצבי* שלה–ממאה אל, 

 . ריהכ) לדב, המשיבה מידי יו*

 

 הנזק המצטבר של חברי הקבוצה

קיזוז , דמי חופשה,  שכר מינימו*–הנזק שנגר* לחברי הקבוצה מתחלק למספר עילות , כאמור .65

להל� נפרט את הנזק המצטבר שנגר* . בשל אי התייצבות משכר העבודה" קנס"דמי רישו* ו

 :לקבוצה בגי� כל עילה

 שכר מינימו* יומי הממוצע לאור)  לש* חישוב הנזק המצטבר נקבע כי– שכר מינימו� .א

השכר היומי אותו . ליו* עבודה 0 171קרי , 2007התקופה הוא זה שהיה נהוג בשנת 

הנזק ליו* עבודה אחד הוא , כלומר. ליו* ניצבות 0 100 הוא 2004שילמה המשיבה בשנת 

לש* החישוב נקבע כי . על פי הצהרת המשיבה היא מעסיקה מאות ניצבי* ביו*.  710
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 ימי 240בשנת עבודה יש לפחות .  עובדי* ביו*100 "ובר בהערכה זעירה ומצמצמת במד

 . לפחות שני*5כלומר , 2004הנתבעת פועלת משנת . עבודה

 :הנזק המצטבר של הקבוצה הוא, בהתבסס על הנתוני* שלעיל

71 x 100 x 240 x 5 =  8,520,000 

 . � 8,520,000עומד על  הנזק המצטבר של הקבוצה בגי� אי תשלו� שכר מינימו� 

 

. בגי� אי תשלו* דמי חופשה כחוק 0 35למבקש נגר* נזק של ,  כאמור– דמי חופשהדמי חופשהדמי חופשהדמי חופשה .ב

כהצהרתה באתר האינטרנט  , 100,000בהנחה שמאגר הניצבי* של המשיבה עומד על 

, וכי רוב הניצבי* ה* עובדי* זמניי* שהועסקו על ידי המשיבה מספר פעמי*, שלה

 . �3,500,000המצטבר של הקבוצה בגי� עילה זו עומד על  הנזק , בדומה למבקש

  

חויבו על ידה ) 100,000( כל הניצבי* שהועסקו על ידי המשיבה – קיזוז דמי הרשמהקיזוז דמי הרשמהקיזוז דמי הרשמהקיזוז דמי הרשמה .ג

הנזק המצטבר לקבוצה , לפיכ).  2000שערכ* ,  ימי ניצבות2בדמי רישו* בשיעור של 

 . � 20,000,000בגי� עילה זו עומד על  

    

 10%כי רק , בהערכה זהירה ומצמצמת,  המבקש מערי)– צבותצבותצבותצבותקנס בגי  אי התייקנס בגי  אי התייקנס בגי  אי התייקנס בגי  אי התיי .ד

כל . בגי� אי התייצבות ליו* ניצבות" קנס"מהניצבי* שהועסקו על ידי המשיבה חויבו ב

.  0 500 לחיוב של סלצור) החישוב כא� נתייח.  6000"500ניצב שכזה חויב בס) של 

  .  �0005,000,הנזק המצטבר לקבוצה בגי� עילה זו עומד על  , לפיכ)

    

     &  &  &  & 37,020,00037,020,00037,020,00037,020,000כ הנזק המצטבר לקבוצה בכל העילות עומד על כ הנזק המצטבר לקבוצה בכל העילות עומד על כ הנזק המצטבר לקבוצה בכל העילות עומד על כ הנזק המצטבר לקבוצה בכל העילות עומד על """"סהסהסהסה

 

פרטי* אלה יתבררו ו המצויי* הנתוני* במלוא* בידיה של המשיב, כי מטבע הדברי*, יודגש .66

 .לאשור* במהל) בירור המשפט

 

ח חיצוני שיוסמ) "המבקש סבור כי כדי שיתבררו הסכומי* האמיתיי* לאשור* יש למנות רו .67

ידי בית הדי� הנכבד לבדוק את המסמכי* המצויי* בידי המשיבה ולהציג בפניו את נתוני* על 

 . המבוססי* והמדויקי* באשר לנזק המצטבר שנגר* לחברי הקבוצה על ידי המשיבה

    

 די די די די סמכות בית הסמכות בית הסמכות בית הסמכות בית ה

 

 קובע את גדר סמכויותיו של בית הדי� האזורי 1969"ט"התשכ,  לחוק בית הדי� לעבודה24סעי,  .68

 : כי לבית הדי� האזורי סמכות ייחודית לדו� ב, בי� היתר,  נקבע24בסעי, . לעבודה

 בי� עובד או חליפו למעביד או חליפו שעילת� ביחסי עובד תובענותב       "
 תובענהלרבות השאלה בדבר עצ� קיו� יחסי עובד ומעביד ולמעט , ומעביד

 " ;]נוסח חדש[שעילתה בפקודת הנזיקי� 



 16

 

 היא מערכת יחסי* שנית� משיבה לחברי הקבוצהכת היחסי* ששררה בי� מער, כמפורט לעיל .69

. חברת כח אד*"יחסי עובד,  קורלקבלשו� בית די� זה בפרשת, מעביד או"להגדירה כיחסי עובד

 .תובענה דנ�נתונה לבית הדי� הנכבד הסמכות לדו� ב, משכ)

 

. ה בחוק תובענות ייצוגיותסמכות זו נקבע. לבית הדי� סמכות לדו� בתובענה כתובענה ייצוגית .70

לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה או בעני� :  " לחוק קובע 3סעי, 

 ".בהוראת חוק מפורשת כי נית� להגיש בו תובענה ייצוגית שנקבע

מפרטת את רשימת העילות בגינ� נית� להגיש תביעה )  התוספת–להל� (התוספת השניה לחוק 

 : לתוספת קובע את העילות הבאות10עי, ס. ייצוגית

  תביעה בעילה אשר לבית דין אזורי לעבודה הסמכות הייחודית לדון בה  )1( .10  

ובלבד , 1969-ט"התשכ, לחוק בית הדין לעבודה) 3(או ) א1(, )1)(א(24עיף ס  לפי  
ת פיצויי הלנת שכר או פיצויי הלנ, שלא נדרש במסגרתה סעד של פיצויי הלנת קצבה

 .1958-ח"התשי,  לחוק הגנת השכר20- ו17, 16פיצויי פיטורים לפי הוראות סעיפים 

, 1987-ז"התשמ, א לחוק שכר מינימום6תביעה של עובד בעילה לפי סעיף  )2(
-ז"התשס,  לחוק הזכות לעבודה בישיבה3- ו2תביעה של עובד בעילה לפי סעיפים 

 .1996-ו"התשנ, כוח אדםחוק העסקת עובדים על ידי קבלני או לפי , 2007

 

באות בגדר� של העילות המפורטות , כפי שהוצגו לעיל, אי� חולק כי העילות של חברי הקבוצה .71

מוסמ) בית הדי� הנכבד לדו� בעילות אלה בדר) של , לפיכ).  לחוקה לתוספת השניי10בסעי, 

 .תביעה ייצוגית

 

� סיכו�סיכו�סיכו�סיכו

 בניגוד לכל די� כאשר פעלה ופועלת משיבהמ� המקוב1 נית� להגיע למסקנה המבוססת לפיה ה .72

,  שעות עבודה12 "מגדירה יו* עבודה כ, היא מעסיקה עובדי* בשכר הנמו) משכר המינימו*

מקזזת משכר עובדיה תשלו* בעבור דמי רישו* במשרדיה ומטילה על עובדיה קנס כספי גבוה 

באופ� ברור  פועלת משיבהה. ובלתי פרופורציונלי א* ה* מבטלי* הופעת* ליו* צילומי*

בהסכ* עליו היא מחתימה את , בניגוד להוראות מפורשות בחוקי המג� וא, קובעת הוראות

 . בחוקי העבודה, להתניהשאינ� ניתנות , המנוגדות להוראות קוגנטיות, עובדיה

 

היא התנהלות פסולה המנצלת תמימות* של אלה , כמתואר לעיל, משיבההתנהלותה של ה .73

מדובר בניצול ציני של רצונ* . רי* שבאמצעותה יזכו לפרסו*המבקשי* את שירותיה וסבו

 .  להתפרס* ולהיות חלק מעול* הבידור בישראל, לעיתי* קטיני* בגיל העשרה, של אנשי*

 

, כמו כ�.  המקרה דנ� הנו מקרה קלאסי של עובדי* שנפגעו מהפרת הדי� וראויי* לקבלת סעד .74

יבת להוראות הדי� ופועלת בניגוד לחוקי שאינה רואה עצמה מחו, המשיבה, מדובר במעסיקה

 חברת כח אד* בינה "ג* לאחר שנית� פסק די� הקובע כי מתקיימי* יחסי עובד. מג� קוגנטיי*

ד זה כלל וממשיכה להפר את הוראות "היא ממשיכה להתנהל כאילו לא נית� פס, לבי� עובדיה
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וכ�  לנפגעי� מהפרת הדי�מת� סעד הול�  בניהול התובענה דנ� כייצוגית יהיה משו�. החוק

 .מטרות אות� בא החוק לקד�שה� , אכיפת הדי� והרתעה מפני הפרתו

 

75.   �  .'בנספח תצהיר המבקש  מצור, לבקשה כתמיכה בעובדות המפורטות בה ומסומ

 

בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את הבקשה ולדו� בתובענה המצורפת לה כתובענה , לפיכ) .76

על תשלו* גמול ראוי למבקש אשר ,  לחוק22מכותו הקבועה בסעי, מכוח ס, ייצוגית וכ� להורות

ד בשיעור "ט עוה"את שכ,  לחוק23בהתא* להוראת סעי, , טרח בהגשת התובענה דנא וכ� לקבוע

בית המשפט הנכבד . כמקובל בתובענות ייצוגיות, הנגזר משווי הסעד שיינת� לחברי הקבוצה

א אושרה התובענה הייצוגית או שלא הוכרע בה מוסמ) לקבוע הוצאות לטובת המבקש א, א* ל

 .לחוק) ג(22כפי שנקבע בסעי, , לטובת הקבוצה

 

 .מ� הדי� ומ� הצדק להיעתר לבקשה .77

                                                                                                       

            ______________ 

 ד"עו,   נפתלי גרוס         
 מבקשכ  ה"       ב         

 


