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 -וההגינות במשפט בכלל ובמשפט העבודה בפרטהוודאות, קריאה בשם עקרון השוויון 

 .1985-בחוק יסודות התקציב, תשס"ה 29ס' או תיקון \לביטול ו

 (.יפו-מאת: דניאל פלג, עו"ד ומגשר )ת"א

 ר"ליו, הרווחה לשר, הכלכלה לשר, האוצר לשר נשלח אשר, עמדה נייר, מכתב נוסח- להלן

 ולחברי עובדים בזכויות העוסקים וארגונים לעמותות, התעשיינים התאחדות לנשיא, ההסתדרות

 .הכנסת

ושינוי חקיקתי  פעולהולעורר חשיבה פנייה זו באה ובהתאמה ממועניה, במטרה לעורר  .א

בקרב הנוגעים בדבר וראשית כל חברי בית המחוקקים הישראלי, הכנסת, לה  -בהתאמה

 או לאשר תקנות כהוראות חוק.\לחוקק חוקים ו מסורה ע"פ הדין במ"י הסמכות

בחוק יסודות התקציב )וכל הוראת  29היא: שינוי ס' הכותב  הפעולה הנדרשת לטעמו של  .ב

כך שככלל יישמרו עקרונות של שוויון והגינות בין עובד  -או הוראה אחרת הנגזרת מכך(\חוק ו

שפיע על הדין כבא לתת מבלי שזהות המעסיק תהווה משתנה המ -וזאתשכיר אחד לשני  

 סעד לעובד במצבים מסוימים אשר יובהרו בהמשך.

 שני בין – אפליה: קרי, מותרת שאינה אבחנה למעשה מייצר  התקציב יסודות חוק 29' ס .ג

 .שכירים עובדים סוגי

 בעובדים ומאידך פרטי או ציבורי גורם אצל המועסקים  שכירים בעובדים מחד מדובר .ד

: כ בחוק ומוגדרים המקומי השלטון י"ע  או\ו ישראל מדינת-כ גופים י"ע המועסקים שכירים

 .המדינה י"ע נתמכים או מתוקצבים גופים

 :מישורים בשני לפחות לבחון וראוי יש חוק לטעמי: כל הוראת .ה

 .כלשונו וכוונותיו החוק תכלית בחינת: הרעיוני המישור הוא האחד המישור(. 1)

 או זו חוק הוראת של הנגזרות בחינת, ולעניין שלנו המעשי המישור  הוא השני המישור(. 2)

 .הממשית במציאות אחרת

 

 

את הדברים הבאים ונביאם כאן  קובע 1985-ה"תשמ, התקציב יסודות לחוק 29 סעיף .ו

 כלשונם:

 על או, בגמלאות או פרישה בתנאי, בשכר שינויים על יסכים לא נתמך גוף או מתוקצב גוף( א)" 

 בהתאם אלא, כאמור הטבות או שינויים ינהיג ולא, לעבודה הקשורות אחרות כספיות הטבות

 .האוצר שר של באישורו או המדינה עובדי כלל לגבי הונהג או שהוסכם למה

    קטן סעיף הוראת את נוגד שהוא במידה בטל הסדר או הסכם כל, דין בכל האמור אף על( ב)

 (".א)
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וקבע הוראות חוק נוספות  הוסיף 1998-ח"תשנ משנת התקציב יסודות לחוק 24' מס תיקון .ז

 להתערב נרחבות סמכויות - מכוחו הפועל ולממונה - האוצר לשר העניקו אשרלס' זה 

 . חליפי הסדר לו לקבוע ואף שבו הוראות לבטל, החוק הוראות את הנוגד חוזי בהסדר

עובד למעביד או בהתנהגות( אשר נכרת בין בע"פ במילים פשוטות, הסדר חוזי )חוזה בכתב  .ח

יכובד ויחייב ככלל בהתאם לעקרונות ההגינות, הוודאות, היציבות ודיני החוזים במ"י ובלבד 

)לרבות השלטון המקומי:  או ע"י גוף נתמך\איננו מועסק ע"י מדינת ישראל ושהעובד 

 רשויות מקומיות( כהגדרתו בחוק.

)כהגדרת החוק( שתקציבם מתבסס  ציבוריים גופים על לפקח( נועדו 29הוראות חוק אלו )ס'  .ט

, שכר בנושאי הציבורי בשרות הנהוגים הכללים מן חרגואלו י לבל הציבורית הקופהגם על 

 .המשק יציבות ועל התקציב מסגרות על שמירה לשם זאת

( נראית במבט ראשון כמטרה ראויה ונכונה 29מטרה רעיונית זו, תכלית הוראות החוק )ס'  .י

ים בשירות המועסקלבכירים שכר מפליגות  הטבותה למנוע ונתפסת לא אחת בצדק כבא

 המדינה ובשלטון המקומי.

יובהר ויודגש כי אין פנייה זו באה לעורר מחשבה או פעולה לתיקון החוק ככל שהוא מתייחס  .יא

ואין הקריאה לתיקון בבחינת קריאה גורפת לשינוי החוק אלא ובתנאי  -לבעלי שכר גבוה

 יאפשר לשלם שכר מופלג ולא חוקי מתקציב המדינה.שיוחרג התיקון הנדרש ולא 

לא פעם פניות של ן המתמחה בדיני עבודה מגיעות אליו כעורך די בתוקף עבודת הכותב .יב

עובדי השלטון המקומי )עיריות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות( אשר רמת השכר שלהם 

( ובבואם לבקש סעד משפטי שח ברוטו 8,000 -לשח  5,000 -בין כנמוכה או בינונית מינוס )

בזכויותיהם הם , ולמעשה משלמים לחוק יסודות התקציב 29, ס' בחומה בצורהנתקלים 

 )להווה ולעתיד( בגין פעילותה הנוגדת לחוק של הרשות המקומית.

 דוגמאות: 2בקצרה  ואתן ברשותכם  .יג

 -"א"עובד (. 1)

שח  8,500העומד על כ )כולל( שנה בשכר ברוטו  20-רשות מקומית במשך כא' הועסק ע"י  •

 (.2014לחודש )לפי שכר 

 שכר זה אושר במערכת העסקה העירונית ובמוסדותיה של הרשות המקומית. •

התבצעה וזאת כביטוי למכלול של  דרגה\דרוגשכר הגבוה מהקבוע ע"פ ותשלום העסקתו  •

שות שנות עבודתו במר 20שעות נוספות אותן נדרש העובד לבצע מתוקף תפקידו במהלך 

 המקומית.

רו בסך המעסיק )הרשות המקומית( כי שכטען  עם יציאתו לפנסיה )תקציבית במקרה דנן( •

 -גה צריך להיות כולמעשה היה שכרו ע"פ דרוג דרשח היה שכר חורג, לא חוקי,  8,500של 

 שח בחודש. 6,500

יובהר כי במקרה דנן אין ולא הייתה מחלוקת על כך שהעובד ביצע עבודה בשעות נוספות  •

 והגמול ששולם לו היה סביר וראוי בשל כך. 

משכך טענה הרשות המקומית חושב בסיס המשכורת של עובד זה לצורך חישוב הפנסיה  •

 שח ברוטו לחודש(. 6,500כשכר ע"פ דרוג דרגה )
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 35% -במקרה ספציפי זה ההפרש בפנסיה המשולמת לעובד מאז סיום עבודתו נמוכה בכ •

שירות המדינה או בהיה לא לו המעסיק  -מהפנסיה אשר לה ציפה ואשר הייתה משולמת לו 

 רשות מקומית.עובד 

שנה  20עובד אשר קיבל לאורך כל   -, בהתאם למשפט במ"י ולמשפט העבודה בהכי יובהר •

בכלל ובוודאי  -יהיה שכרו זה הבסיס לחישוב זכויותיו שח ברוטו )שכר כולל( 8,500שכר של 

בנסיבות של א' )ובתנאי שאין  זהות המעסיק לעניין שכרו מוחרגת ע"פ חוק יסודות 

 התקציב(.

מוחרג אמור וכמשמע, דין אחר חל על שני מקרים זהים והכל רק בשל "זהות המעסיק" )כ •

 בחוק יסודות התקציב(.

ך כל הצדקה בפרט כאשר מדובר בעובדים אשר רמת שכרם היא נמוכה או בינונית ומטה אין לכ

ובנוסף כאשר רמת שכר נקבעה באופן מסודר וללא מצגי שווא מטעמו ע"י הרשות המקומית 

בשל פעולתה "הבלתי חוקית", פעולה שהתבצעה ללא אישור משרד האוצר הטוענת למעשה כי 

פגע הפנסיה שלו בשיעור של את הדין ......עי"כ שתולא אחר....(  )הואייתן העובד )כקבוע בחוק( 

-ב)ולעיתים יידרש או יהיה חשוף לדרישה פוטנציאלית של החזר הפרשי שכר ששולמו  35% -כ

 (.העסקתו לסיום שקדמו השנים -7-ב בניגוד לחוק יסודות התקציבהשנים  -7

לייצגו בתביעה כנגד הרשות המקומית בבקשה )עו"ד דניאל פלג(  העובד המדובר פנה לכותב 

הסתיימה בהסדר פשרה עם ובאישור לאחר הגשת תביעה בבית הדין האזורי לעבודה בב"ש, וזו 

 .(שאינו מעיינינו כאן)הסכם הרשות המקומית הממונה על השכר במשרד האוצר ו

 -(. עובד "ב" 2)

בשעות נוספות לרבות במשך תקופה ארוכה ע"י רשות מקומית )בדרום הארץ( הועסק ב'  •

 כוננויות בסופי שבוע ובמועדי ישראל.

 לא הייתה כל מחלוקת על היקף עבודתו בפועל בשעות נוספות כמוצג כאן. •

בבואו לתבוע תשלום שעות נוספות  נתקל העובד בחומה בצורה וגם אז טענה הרשות  •

 המקומית טענה כמעט זהה למקרה של עובד "א".

לשעות נוספות כפי ששולם לו על חלק מתקופת העסקתו  הרשות המקומית טענה שתשלום •

 בהן היה בלתי חוקי אף שאושר בכל מוסדותיה של הרשות המקומית.

אשר על כן טענה הרשות המקומית, משום שאנחנו )הרשות המקומית( פעלנו בניגוד לחוק  •

)כך ממש  לא נוכל לשלם לו שעות נוספות שכבר בוצעולחוק יסודות התקציב(  29)ס' 

 במילים אלו נמסר בבית הדין לעבודה, ולפרוטוקול(.

גם במקרה זה לא הייתה מחלוקת עובדתית משמעותית על היקף בפועל של השעות  •

 הנוספות והכוננויות שביצע העובד.

בפועל את השעות )או את רובן כי העובד ביצע זאת ועוד, בית הדין האזורי לעבודה קבע  •

ק אך....משמדובר ברשות המקומית כמעסיק...כבולות המכריע( בגינן תובע הוא את המעסי

 ידי בית הדין לעבודה ואין הוא יכול לתת את הסעד המבוקש.

 לץ לוותר על תביעתו ועל זכויותיו כעובד שכיר במ"י.העובד במקרה דנן ניא •
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לו זהות המעסיק הייתה אחרת מהקבוע בחוק היה העובד זכאי לסעד  גם במקרה זה •

 שעות נוספות וכוננויות. המבוקש, תשלום בגין

אשר הוגש לבית הדין  , , הפרק המשפטימכתב התביעהבהשמטות הנדרשות קטעים  להלן .יד

המובא כאן יכול לשפוך אור על העניין נשוא פנייה זו  עובד א',של  בענייןהאזורי לעבודה 

 ולסייע בגיבוש השינוי הרצוי בחיקוק.

 .משפטי דיון-הנורמטיבית המסגרת

 :תמונת המצב הנטענת \ הוראות חוק

 :התקציב יסודות חוקו  ,הכולל השכר סוגיית(. 1)

 :היתר בין -דברים מספר שלו 29 בסעיף קובע 1985-תשמה, התקציב יסודות חוק •

 .יבוטל חורג הסכם .1

 .המתוקצב הגוף של ההשבה תביעת חובת .2

 .חורג הסכם בדיקת לעניין הוראות .3

 .האוצר משרד לאישור היתר בין כפופים גמלאות או פרישה תנאי לרבות בשכר שינויים .4

 טענות הנתבעת: (.2)

 הרי השכר על הממונה אישור את(  הנתבעת כטענת) קיבל לא הסכם השכר האמור .1

 .בטל לכאורה שהוא

 גוף) הכולל השכר בגין לדרוש ניתן )שלטענת הנתבעת( לא הרי, בטל שההסכם ככל .2

 .הפנסיה לחישוב בסיס( הכולל השכר) שיהווה(  הבטל ההסכם

 .בחוק כהגדרתו מתוקצב גוף הינה הנתבעת .3

של שר האוצר,  הממונה אישור את קיבל לא שההסכם שככל היא המתבקשת המסקנה, לכאורה (.3)

-כך ובשל להוראותיו או\ו לדין בסתירה עומד או\ו כדין שלא הסכם שהינו הריאישר פרטני )שמי( 

 .הפנסיה לעניין הקובע השכר לעניין ההשלכה ומכאן בטלות דינו

 אם גם הדברים עם ולהתמודד לבחון אחרת דרך שישנה אותנו מלמדים ופסיקה החוזים חוק. (4)

 לשכרו התקציב יסודות בחוק כנדרש אישור היעדר בדבר הנתבעת של העובדתית הטענה תתקבל

 .התובע של הכולל

 :החוזים חוק(. 5)

 העובדתית והתשתית חוזה לכריתת בנוגע 1973-ג"התשל(, כללי חלק) החוזים חוק הוראות .א

 .חוזה נכרת( והנתבעת התובע) הצדדים שבין אותנו מלמדים שהוצגה

 (.מתלה תנאי, רישיון) תנאי על חוזה על מדבר החוזים לחוק 27' ס .ב

 בלתי, חוקיים בלתי הם מטרתו או תוכנו, שכריתתו חוזה": כי קובע החוזים לחוק 30' ס .ג

 ".בטל-הציבור תקנת את סותרים או מוסריים
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 זה בתחום על כמסגרת החוזים לחוק 30 וסעיף  התקציב יסודות לחוק 29 סעיף: לכאורה .ד

ללא היתר  היה הכולל השכר שהסכם שיוכח ככל) זו תביעה על נטל, כבדה משקולת מהווים

 (.לחוק בניגודובהתאמה 

 לפי בבטלות אולם" .....: אומר( הוראות תחולת) החוזים לחוק 31 סעיף, זאת עם יחד .ה

, לנכון שימצא ובתנאים כן לעשות הצדק שמן ראה אם, המשפט בית רשאי 30 סעיף

 חיובו את ביצע אחד שצד ובמידה, מקצתה או כולה, 21 סעיף לפי מהחובה צד לפטור

 ".מקצתו או כולו, שכנגד החיוב בקיום השני הצד את לחייב -החוזה כלפי

 אף או 30' ס בשל בטל -עבודה וכל חוזה אחר(שנכרת)חוזה  שחוזה אף, פשוטות במילים .ו

' ס -כדין הסכם הוא אין כך ובשל) הממונה אישור את קיבל לא מתוקצב בגוף עבודה שהסכם

 הצד את לחייב (31' ס) החוזים חוק מאפשר......זאת ולמרות(....התקציב יסודות לחוק 29

 צד.... בו מצב למנוע המשפט לבית( היתר בין) מאפשר ולמעשה שכנגד החיוב בקיום השני

 כ"ואח...הדין עם התנגשות שלברור  יסוד בו שיש( יתחייב או\ו) הסכם על יחתום- אחר או זה

 לא או\ו כחוק  מלא אישור חסר היותו בשל וזאת מלכבד אותו  וימנע כפיים בניקיון ירחץ

 . חוקי

 על כל המשתמע מכך.הצד המתחייב, המעסיק, הינו רשות מקומית  -יובהר כי במקרה דנן .ז

 של הדעת על מתקבל בלתי מצב למנוע האפשרות את המשפט לבית נותן 31' ס כאמור .ח

 .כולל שכר לתשלום תקף הסכם קיים הצדדים בין,  דנן במקרה -קצותיו -2-מ החבל אחיזת

 פסיקה: (. 6)

 לעניינים וההשלכות החוזים חוק\התקציב יסודות חוק \קובע שכר \כולל שכר לעניין פסיקהלהלן: 

 :שבמחלוקת

 (: א"ת-אזורי-עבודה) 10-05-27749 ע"ס(. א) 

 לרבות שונים לתשלומים זכאית היא לפיו ד"בפס זכתה( יהוד) מקומית רשות עובדת  שתובעת לאחר

 שכן הכספים השבת( לשעבר) מהעובדת השכר על והממונה המקומית הרשות תבעו, מחלה ימי פדיון

 יסודות לחוק 29' ס לפי חריג\חורג שכר המהווה באופן כדין שלא המקומית הרשת י"ע אושרו אלו

 .התקציב

 לחוק 29' לס בניגוד להסדר תוקף הנותן ד"שפסה קובעת לעבדה הארצי הדין בבית שההלכה אף

 בסמכות הכיר( דנן במקרה) הדין שבית ואף השכר על הממונה מביקורת חסין אינו התקציב יסודות

 מכלול על הדין בית עמד( הצדדים בין לפשרה כתוקף ניתן ד"פסה) פשרה בהסכמי להתערב הממונה

 .הלב ובתום הגינות בחובת, שבצדק טעמים: ביניהם המחוקק שהעמיד האיזונים

 .כספים להשבת השכר על והממונה העירייה תביעת את ודחה כנגד הדין בית הכריע  זה במקרה

 (:ם-י -ארצי -עבודה)  371/07 ע"ע -ו 359/07 ע"ע -ו 2678/07 ב"ע(. ב)

 3 בדבר הצדדים בין חוזית הסכמה ליישם בדרישה הרשות את תבעה(  ת"פ) מקומית רשות עובדת

 .זכאית היא להם( חודש 1 במקום) מוקדמת הודעה חודשי
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 .השכר על הממונה י"ע אושר לא( נספח) העבודה בחוזה זה סעיף

 משפט' הוצ בתוספת מהרשות פיצוי לתובעת פסק הממונה עמדת את שקיבל אף אזורי  הדין בית

 .הרשות של ל"תו חוסר בשל היתר בין וזאת

 האזורי הדין בית של דינו פסק את ביטל מחד הארצי הדין ובית הדין פסק על ערערו והממונה הרשות

 סכום את המשיבה מן תגבה לא( ת"פ) המקומית הרשות כי בפניו רושם שהוא תוך זאת עשה אך

 ולתוצאה צור' הש' כב של דינו לפסק מצטרף אני" :  האזורי החלטת פ"ע לה ששולם הפיצוי

 בכך קמא ד"פס ותבבעקד.פ.( -)אצל המשיבה המשיבה שקיבלה הסכום יישאר לפיה: שהושגה

 עם אחד בקנה עולה לא דין פ"ע השפיטה כאשר. דין פ"ע לשפוט והחובה הצורך סיפוקם על באו

 ....."הדין משורת לפנים לנהוג והחובה הצורך מתעורר, הצדק

 שלא מ"מו ניהול בגין למשיבה פיצוי בתשלום ת"פ עיריית את לחייב לנכון כן אם מצא הדין בית 

 החוזה על החותמים האם לבדוק הכלים( המשיבה\התובעת בידי) בידיה היו לא -וציין כי....לב בתום

 אינם העיריה רשלנות...העירייה לאישור ונספחו ההסכם את הביאו והאם לכך מוסמכים הנספח או

 . המשיבה בזכויות פגיעה מצדיקים

 : ד"בפסה נאמר עוד

 משורת לפנים" פעולה על גם מצווים אנו" והטוב הישר עשיית" ועל הצדק רדיפת על כמצווים"

 ".הדין

 בבית דין פסקי של ארוכה בשורה אומצה לעבודה הארצי הדין בית שמתבטא כפי אגב זו גישה

 חדור להעמיק עליו, בלבד מכני פירוש החוק את לפרש אינו השופט של תפקידו" : העליון המשפט

, 112/50 פ"בע, לנדוי' הש' כב" בהן וכיוצא והיושר הצדק מידת את, והפרט הכלל טובת את ושקול

 שכון' נ לסרסון 391/80 א"בע אלון' הש' כב: ובדומה גם כך) לממשלה המשפטי היועץ' נ יוסיפוב

 (.מ"בע עובדים

 :ם-י-ארצי-עבודה -371/07 ע"ע -ו 359/07 ע"ע(. ג)

 ע"ע -ו 359/07 ע"ע)  לעבודה הארצי הדין בית אומר התקציב יסודות חוק תכלית לעניין בהתייחס

 צריכה תקציבית מסגרת על לשמור והצורך הציבורי האינטרס כי(  ם-י -ארצי -עבודה- 371/07

 או\ו המקומית הרשות כנגד כספיות סנקציות) בחוק הקבועות בדרכים מושגת להיות ויכולה

 יותר שיתרמו צעדים(, ב"וכיו לחריגה גרמו אשר התפקידים בעלי את משמעתי לדין העמדה

 .השכר חריגות להקטנת

מעמידה במקום  עילי את זכויות העובד הנפגעות מהתנהגויות לא  אמירה זו של בית הדין 

 )רשות מקומית במקרה דנן(.חוקיות של המעביד 

, מצא, ברק' הש' כב \לעבודה הארצי הדין בית' נ זגורי) 745/94 צ"בג-ו 6231/92 צ"בג(. ד)

 (:דורנר

 .התקציב יסודות בחוק כהגדרתו מתוקצב גוף שלהתובע הינו עובד 
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 טרח המתוקצב שהגוף מבלי פרישה פיצויי -פרישה הסכם במסגרת( פיצויים) 200% הובטחו לעובד

 .בדין כנדרש הממונה אישור לקבל

בערעור על פסה"ד של האזורי   נקבע ושם לעבודה הארצי הדין לבית: ל זה בשלב הגיעה המחלוקת

 .התקציב יסודות לחוק 29' ס מכח וזאת בטל  זה בעניין הצדדים בין ההסכם כי)ולצערו של העובד( 

 (.לעבודה הארצי הדין בית כנגד עתר העובד) העליון המשפט לבית  גם המחלוקת הגיעה בהמשך

 :בהקשר דברים' מס אומר העליון המשפט בית

 נ ליבמן 87/50 א"ע: ל בהתייחס......." )ומבטלו החוזה את פוסל לחוק ניגוד כל לא(. "....1)

 (.ליפשיץ

 את ישבש או יסכן  קיומו כן אם אלא כבטל יוכרז לא, כלל בדרך החוזה: " ...זילברג' הש' כב(. 2)

 (.66' עמ שם" )המחוקק לפניו הציג הכללית המטרה

 ניתן(, כללי חלק) החוזים לחוק 31' ס לפי המשפט לבית הנתונה הסמכות פ"ע כי לי ניראה(. " 3)

 בשיעור ולא... 170% של בשיעור, העותר כלפי המשיבה התחייבויות של חלקי קיום על להורות

 לשלם הוראה אין שכן)  חוקי בלתי הסכם לבצע הוראה מתן בו אין(...200%) עליו שהוסכם

 נגזרת הנמקתנו..... לעבודה האזורי הדין בית הגיע אליה התוצאה את מאמצים אנו( .......200%

 ".המעביד חיוב  של חלקי לקיום צו מתן שעניינה( כללי חלק) החוזים לחוק 31 מסעיף

 בית של דינו פסק את ביטל -)עתירת העובד( העתירה את העליון המשפט בית קיבל, יום של בסיומו

 באמרו: כנה על האזורי הדין בית של דינו פסק את והותיר הארצי הדין

 ".בעינה עומדת לעבודה האזורי הדין בית הגיע אליה התוצאה"  

 :קאסם נ קאסם 84/80 א"ע(. ה)

 אלא, מידית בטלות דינו חוקי אינובית המשפט אומר  למעשה כי לא כל חוזה )או סעיף מסעיפיו( ש

 :(שאמר וכפי)

 עם, הצדדים של דעתם ומאומד מנסיבותיו, החוזה מן שנלמדת כפי, החוזה מטרת את להשוות עלינו"

, עליהם בלהגן שהחוק היעדים לבין החוזה מטרות בין ניגוד נמצא אם רק. ומטרותיו החוקי האיסור

 ".חוקי בלתי החוזה כי להסיק נוכל

 

 

 :רבינוביץ, בקרק, אדלר': הש' כב, ם-י-ארצי-עבודה, 200018/98 ע"ע(. ו)

 .לעבודה האזורי הדין בית של ד"פס על( ם-י עיריית) המקומית הרשות בערעור מדובר

 שנמסר למסמך בהתאם פדיון, חופשה ימי מגיעים( התובע) לעובד כי פסק לעבודה האזורי הדין בית

 (.שישי בימי עבודתו עקב זאת) המעסיק י"ע לו
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 :חופשה לפדיון המשיב זכאות כנגד(  ם-י עיריית) המערערת טענות

עליו חתום המשנה למנכ"ל העירייה ולפיו לעובד זכאות לתביעתו לעיניין ימי   התחייבות מכתב

 כן על -התקציב יסודות לחוק 29 סעיף את נוגד  התקציב יסודות לחוק 29 סעיף את נוגדחופשה 

 .חוקית לא התחייבות הוא זה מכתב

 שישי ימי במקום חופשה ימי לצבור אפשרות קיימת שלא מלמד( ם-י בעיריית החל) הקיבוצי הסכם 

 ימחקו כן לא שאם, הכספים שנת לסוף עד חופשה ימי לנצל שיש קובע וההסכם מאחר עובדים בהם

 . החופשה ימי

 סעיף את נוגדתאף ש  ל"למנכ המשנה והבטחת מכתבה טענה זו כי:  לענייןאומר  האזורי הדין בית

 השכר על לממונה פנתה לא כלל המעסיק( \)הרשות המקומית המערערת התקציב יסודות חוקל 29

 (.ינין'פרוז' ד השופטתכב' ) לב תום בחוסר נגוע זה מעשה -אישור לקבלת

 ועוד: זאת 

 שנים לאחר מכן ולאחר, מסוים לתשלום יתחייב, ציבורי מעביד לא ובוודאי, שמעביד לגיטימי זה אין

 על הממונה של אישרו ההתחייבות בעת, בזמנו ניתן לא כי יטען, לגמלאות פורש העובד כאשר רבות

 . השכר

 ההבטחה הייתה זו לא פנים כל ועל, העבר לגבי רק חל הוא כי הקיבוצי ההסכם מלשון גם עולה לא

 . למשיב שניתנה

 ובתום בכנות להיעשות צריכה והיא ההבטחה ניתנת כאשר להיעשות צריכה אישור לקבלת הפנייה

 . רפה ובלשון בדיעבד שנים לאחר אישור לקבלת לפנות אין. לב

 . לב בתום קיום דורשת למערער שניתנה כזו הבטחה

 התיאוריה שלנו המשפט בשיטת רווחה 1973-ג"תשל'ה(, כללי חלק) החוזים חוק חוקק בטרם

 לא כי מלטעון מושתקת( העירייה) המערערת תהיהי זה כגון במקרה. הבטחה השתק של האנגלית

 אישור לקבל מנת על דבר עשתה לא עצמה היא כאשר התקציב יסודות חוק לפי אישור התקבל

 תורה עוד חלה לא כיום. ששי בימי העבודה בגין חופשה פדיון יקבל כי למשיב הבטיחה שהיא למרות

 . הבטחתה את לקיים המערערת על זה עקרון מכוח.  הלב תום עקרון תפס מקומה ואת זו

 אפליית תוך המערערת פעלה הנדון החופשה פדיון תשלום באי כי)בנוסף(  קבע האזורי הדין בית

 .הפדיון להם שולם אשר אחרים בכירים עובדים לעומת המשיב

 זגורי בעניין לצדק הגבוה המשפט בית של דינו פסק על החלטתה את סמכה ינין'פרוז' ד השופטת

 הדין בית, בירושלים לעבודה הארצי הדין בית. נ זגורי אלברט 745/94 צ"בשג; 6231/92 צ"בג)

 ד"פ, ואחרים ישראל ומדינת מ"בע שבע-באר ציבוריים תחבורה שירותי, שבע-בבאר לעבודה האזורי

 (. 749(, 4)מט
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קבעו כי יש לעובד זכאות  -שיקול דעת והפעיל החוזים לחוק 31 סעיף מכוחבית הדין והש' פרוזי'נין 

  היא בגינם ימים מאה -הופחתו לסך של החופשה ימילימי חופש )למרות הבטחה "לא חוקית"( אם כי 

 . חופשה פדיוןנפסק כי יש זכאות לעובד ל

 . לעבודה הארצי הדין ביתם ערערה על פס"ד זה ל-המעסיקה, עיריית י

 האזורי הדין בית של דינו פסק את והותיר ם-י ייתעיר של ערעורה את דחהבית הדין הארצי 

 .הנמקותיו על -כנו על לעבודה

 ם-י עיריית של ערעורה את דחותל והחלטתבבסיס , נורמטיבית מסגרת בית הדין הארצי הציג  

 להלן: האזורי הדין בית של ד"פסה את ולאמץ

, התקציב יסודות לחוק 29 סעיף את הנוגדת הציבורי בשירות מנהל של התחייבות כי, הוא הכלל

 . תקפה אינה העיריות לפקודת( א)203 סעיף את או/ו 1985 - ה"התשמ

, ועוד זאת. תקפה אינה לתתה מוסמך אינו אשר עירייה פקיד ידי על ניתנת אשר התחייבות גם, כך

 . העירייה גזבר הנו העירייה מטעם חוזים על לחתום המוסמך הגורם, עצמו דוד בן של עדותו פי על

 לא ואף לחוק בניגוד יפעלו לפיה, מרינוב לבין דוד-בן בין קנוניה של קיומה הוכחה לא, זאת ועוד זאת

 .לאכפו מקום היה לא כן-ועל, החוק את נוגד מרינוב ידי-על לו שניתן שהאישור ידע דוד בן כי, הוכח

 - המקרה נסיבות פי על הכרעת בית הדין הארצי, הכרעה ע"פ נסיבות 

 השכילו לא או השכילו אשר המיוחדות המקרה עובדות אותן על, כמובן, נסמכת דנן במקרה ההכרעה 

 ? נסיבות אותן הן ומה. להוכיח הדין בעלי

 עבור סוד בגדר הייתה לא זו עבודתו. ששי בימי בפועל עבדהתובע מלכתחילה( \)העובד דוד בן

. ששי בימי בעצמם עבדו מהם רבים, הנכון הוא ההפך, למעשה. בעירייה אחרים בכירים עובדים

 מקבלים נוספים שעובדים לכך ער דוד-שבן תוך, דוד בן של הישיר הממונה באישור נעשתה העבודה

 עבודתו תקופת במהלך האישור את ביטלה לא העירייה, ועוד. ששי בימי עבודה עבור חופשה פדיון

 . דוד-בן של

 הנזכרות החוק להוראות בניגוד ניתן דוד-לבן שניתן שהאישור להוכיח השכילה לא העירייה, מנגד

 קבלת ולחילופין, אישורו קבלת לצורך השכר על לממונה העניין את העבירה לא העירייה, בנוסף. לעיל

 .האישור ביטול בדבר הוראותיו

 בקנה כעולה מרינוב שנתן לאישור התייחסו הם כי, מלמדת העירייה בכירי של התנהגותם, לאמור

 . החוק הוראות עם אחד

 תשלום קיבלו דוד לבן קודם שפרשו ואלה ששי בימי עבדו אחרים בכירים עובדים כי, ונדגיש נחזור

 ! העירייה גזבר על גם חל האמור שההסדר האפשרות את חשבון מכלל להוציא אין, ועוד זאת. עבורם

 האחראים שהנהיגו ממדיניות לחלק הייתה ששי בימי עבודה חשבון על חופשה ימי שצבירת, מכאן

 .בעירייה האנוש משאבי על
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 ולא מדיניות שינוי בגדר נופלת האמור ההסדר את להפסיק 1993 בשנת, העירייה של החלטתה

 . תוקף חסר אישור ביטול בגדר

 . מרינוב של משמעתי לדין העמדתו-אי בעובדת גם מצויה זו למסקנתנו תמיכה

 בן תבע אשר הצבורה החופשה פדיון ימי במלוא העירייה את לחייב ביכר לא קמא הדין בית כי, יצוין

 . בלבד ימים 100-ב אלא( 143) דוד

 לסיכום:

ויציבות נדרש תיקון לחוק יסודות התקציב ולמעשה ביטולו של ס' הגינות, וודאות מטעמי שיווין, 

 או בגבולות השכר הממוצע במשק.\או בינוני ו\נוגע לבעלי שכר נמוך וככל שבכלל ובוודאי  29

 

 


