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אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

יחסי עבודה במסווה של שירותי ייעוץ -
שינוי הלכת גידרון

18 במאי, 2021

בחודש אפריל 2021 בית הדין הארצי (בהרכב מורחב של 7 שופטים ושני נציגי ציבור),
פירסם פסק דין עקרוני, במסגרתו נבחנה הסוגיה של הכרה בדיעבד ביחסי עבודה

במקרה שבו ההתקשרות מלכתחילה נעשתה עם מי שהוגדר כקבלן עצמאי.
במרכזו של פסק הדין עמדה שאלת הפיצוי וההתחשבנות בהקשר זה.

פסק הדין כולל התייחסות מפורשת לשוק העבודה המודרני, כך שההלכה שנקבעה בו
חלה גם לגבי עובדים בשכר גבוה ובתפקידים בכירים וגם במקומות עבודה שאינם

מסורתיים.

המסר החד שעולה מפסק הדין הוא, שבתי הדין רואים בחומרה העסקת עובדים
במסווה של קבלן עצמאי ולכן מבקשים לעקור תופעה זו מן השורש. 

לשם כך, נקבעו מספר הלכות חשובות, עליהן נעמוד להלן.

בהתאם לפסק הדין, כאשר נקבעים, בדיעבד, יחסי עבודה על אף קיומם של הסכמי
ייעוץ/קבלנות, לא יהיה עוד תוקף לסעיפי "גידרון" למיניהם והליך ההתחשבנות והפיצוי

יהיה כמפורט להלן:

בשלב הראשון – תיבחן התמורה הקבלנית מול עלות העסקתו של הקבלן העצמאי
כעובד. עלות ההעסקה כוללת את השכר החליפי, זכויות מכוח חוקי המגן, זכויות
ספציפיות במקום העבודה (למשל מכוח נוהג או הסכמים קיבוציים) וכן עלות התשלום
לביטוח לאומי. נקבע, כי ככל שלא ניתן להוכיח "עלות העסקה חלופית", התמורה
הקבלנית (לרוב סכום גבוה באופן משמעותי משכר ברוטו) תיחשב כשכר הקובע
לצורך חישוב הזכויות (ובמקרה כזה, יתייתר השלב השני המפורט מטה, ובית הדין

יעבור ישירות לדון בשלב השלישי).

בשלב השני -  קיימות שתי אפשרויות:

אם יסתבר כי העלות האלטרנטיבית, כעובד, גבוהה מהתמורה הקבלנית –  .1
העובד יקבל את ההפרש הנובע בין הסכומים.

אם יסתבר כי העלות האמורה נמוכה מהתמורה הקבלנית –המעסיק לא  .2
יוכל לדרוש השבה של הפער בין הסכומים. זה החידוש הראשון בפסק
הדין, שמשמעותו הלכה למעשה היא ביטול סעיפי הגדרון בהסכמי

ההתקשרות עם הקבלן העצמאי.

בשלב השלישי – ככלל, על בית הדין לפסוק לעובד (שהוכר כך בדיעבד) פיצוי לא
ממוני. פיצוי זה נועד לשרת שתי מטרות: האחת, להרתיע מעסיקים מהתקשרות עם
עובדים במתכונת של קבלן עצמאי. השניה, לפצות את העובד על זכויות כלכליות
נוספות ביחסי העבודה שאינן ניתנות לכימות במסגרת חישוב עלות העסקה, ובכלל
זה נושא הביטחון התעסוקתי, קידום בעבודה, מגבלות על פיטורים, ביטחון פנסיוני
ועוד. נקודת המוצא היא כי קבלן עצמאי שיוכר בדיעבד כעובד יהיה זכאי לפיצוי לא
ממוני, כאשר הנטל להוכיח אחרת רובץ לפתחו של המעסיק. זה החידוש השני

בפסק הדין.

לצורך פסיקת שיעור הפיצוי הלא ממוני יילקחו בחשבון, בין היתר, השיקולים הבאים:

ביוזמת מי היתה ההעסקה על בסיס קבלני;  .1

שיקולים של תום לב של הצדדים;  .2

ידיעה של המעסיק שמדובר בהעסקה מלאכותית;  .3

מעמדו של העובד כעובד חלש;  .4

משך תקופת ההעסקה;  .5

ההפרש בין התמורה הקבלנית לעלות ההעסקה ומידת החריגה מחוקי  .6
המגן;

שיקולי הערך הכלכלי הנוספים, ובכלל זה מניעת קידום מהעובד וכיו"ב;  .7

קיומה של מערכת יחסי עבודה קיבוציים;  .8

ההקשר התעשייתי, קרי כיצד מקובל להעסיק עובדים מהסוג הנדון בשוק  .9
העבודה;

החמרת שיעור הפיצוי ככל שמדובר במעסיק ציבורי.  .10

אומנם, בית הדין קבע, כי שיעור הפיצוי יקבע בפסיקה עתידית, ואולם בפסק הדין
עצמו נקבע, באחד מהערעורים שנדונו לפניו, פיצוי לא ממוני בגובה של 120,000 ₪
לקבלן עצמאי שהוכר בדיעבד כעובד, וזאת בין היתר מאחר שמעסיקתו היתה
המדינה, שלא היה ספק לגבי היותו עובד, שנפגעו זכויותיו הכלכליות (למשל הוא לא
יכול היה לגשת למכרזים) ומשיקולי הרתעה. עם זאת, בית הדין ציין את תום הלב של
הצדדים כנקודה מרכזית בקביעת שיעור הפיצוי, קרי ככל שחוסר תום ליבו של העובד
בולט יותר, כך שיעור הפיצוי יהיה נמוך יותר וככל שחוסר תום ליבו של המעסיק בולט

יותר, שיעור הפיצוי יהיה ברף הגבוה.

לאור האמור, אנו סבורים, כי יש לנקוט במשנה זהירות, בכל מקרה שבו מעסיק
שוקל להתקשר עם מועמד פוטנציאלי במתווה של קבלן עצמאי ובמסגרת זו לנקוט
פעולות מקדימות במסגרת הליך ההתקשרות. בעניין זה, אנו ממליצים להתייעץ

ולקבל הנחיות פרטניות בכל מקרה ומקרה.
 

פרטי קשר 

למידע נוסף אודות מחלקת דיני עבודה במשרדנו, לחץ כאן.

מובהר, כי האמור לעיל הינו מידע כללי, אין בו התייחסות לנסיבות ועובדות ספציפיות ואין
לראות בו משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי לעניין קונקרטי.

להצטרפות לעדכוני לקוחות לחץ כאן
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