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דיני עבודה
עו״ד ונוטריונית עדי ביבר לקואה
נפק פיצוי בכומ של ₪ 250,000
לפרילנר שהוכר בדיעבד כעובד
בפק דינ שניתנ לאחרונה ,דנ בית הדינ האזורי לעבודה בתביעה
להכיר ביחימ שבינ התובע לבית עק )מכבה( ,כיחי עובד
ומעיק ,וכתוצאה מככ לקבוע זכאותו לזכויות וציאליות.
נקבע כי מעמדו של אדמ כעובד או כעצמאי נבחנ על פי מערכת
היחימ בינ הצדדימ בפועל ומכלול ניבות המקרה ,בהתאמ
למבחנימ שהותוו בפיקה ולא על פי המוכמ בינ הצדדימ או על
פי התיאור שבחרו להעניק למערכת היחימ ביניהמ.
המבחנ העיקרי להכרעה בשאלה האמ התקיימו יחימ עובד -
מעיק ,אמ לאו ,הוא המבחנ המעורב ,המורכב ממבחנ
ההשתלבות על שני פניו )החיובי והשלילי( כמבחנ עיקרי ,וממבחני
משנה נופימ .בית הדינ מכריע לאחר שקילת כל אחד מנ
הממנימ ,נוכח משקלמ המצטבר על כפות המאזניימ ,כאשר אינ
במבחנ אחד כשלעצמו כדי להכריע.
במגרת הפנ החיובי של מבחנ ההשתלבות נשאלת השאלה האמ
קיימ "מפעל" שניתנ להשתלב בו ,והאמ מבצע העבודה השתלב
בפעילות הרגילה של המפעל והיווה חלק מהמערכ הארגוני שלו,
ולא גורמ חיצוני לו .במגרת הפנ השלילי של מבחנ ההשתלבות
נבדק האמ מבצע העבודה אינו בעל עק עצמאי שבאמצעותו
שירת את "המפעל" כגורמ חיצוני.
במקרה שנדונ בפק הדינ ,בשנימ הראשונות התובע הועק
במכבה כעובד שכיר .היוזמה לשכירת שרותיו כעצמאי ,בהמשכ,
היתה של המכבה .לא היה כל הבדל בינ העבודה של התובע לפני
ואחרי השינוי במתכונת ההתקשרות .העבודה היתה ונותרה עבודת
צביעה והתזה על בדי ג'ינ ,שהיא חלק אינטגרלי מפעולת בית
העק .השינוי היחיד בינ העבודה כשכיר לעבודה כעצמאי ,היה
בתפוקות .התשלומ עבור יחידה היה אותו תשלומ לעובד שכיר
ולתובע כעצמאי.

בכל הנוגע לפנ השלילי של מבחנ ההשתלבות ,לא הוכח שהיה
לתובע עק עצמאי שבמגרתו ניתנו השירותימ למכבה.
מהראיות עולה שהתובע לא נתנ שירותימ לגורמימ אחרימ וכנ
עולה שלא העיק עובדימ למעט את אשתו ועובד אחר במשכ
חודש ,ואפ זאת לבקשת המכבה.
לאור האמור ,בית הדינ קבע כי התקיימו יחי עובד ומעיק בינ
התובע למכבה.
לטענת המכבה ,היה ויקבע שהתובע היה שכיר ,הרי ששכרו עלה
באופנ משמעותי מעל שכרמ של עובדימ שכירימ אצלה  -אלא
שבית הדינ קבע כי שעה שהתובע קיבל תשלומ ליחידה באותו
שיעור שקיבלו עובדימ שכירימ ,הרי שאינ כל הצדקה לקיזוז
כומימ מהתשלומ ששולמ לו .עוד צוינ כי המכבה לא החתימה
את התובע על הכמ של קבלנ עצמאי ועל עיפ המאפשר קיזוז
היה ויקבע שהתקיימו יחי עובד ומעיק.
בית הדינ פק לזכות התובע פיצויי פיטורימ ,פיצוי בגינ אי
הפרשות לפניה ,פדיונ חופשה ,דמי חג ,דמי הבראה ודמי ניעות,
בכומ כולל של .₪ 251,609
לאור האמור ,מומלצ לכל מעיק לבחונ מבחינה משפטית את
ההתקשרויות שלו עמ פרילנרימ ,ולפעול על מנת לצמצמ
משמעותית את החשיפה במקרה של תביעה נגדו.

היערכות לקראת שנת 2020
כהיערכות לקראת שנת  ,2020מומלצ לכל מעיק לבדוק
האמ הוא עומד בחובותיו לעובדיו ,המתעדכנות מעת לעת
בחקיקה ובפיקה.
היערכות מתאימה עשויה למנוע מהמעיק נזקימ כפיימ
וכנ להגנ עליו מפני ההשלכות של אי עמידה בביקורת של
משרד העבודה והרווחה.
לקוחות המעוניינימ בבדיקת עמידתמ בדיני העבודה
מוזמנימ לפנות אלינו לתיאומ בדיקה כאמור ,אשר תכלול
ראשית כל את בדיקת תקינות הכמי העבודה ,תלושי
השכר ודוחות הנוכחות  -וההתאמה בינ אלה.
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דיני ביטוח
עו״ד לירונ ביבר הררי
 ₪ 140,000לתלמיד שנפצע במהלכ משחק
כדורגל
עוז )שמ בדוי( ,בנ  14במועד התאונה ,שיחק כדורגל עמ חבריו
במגרש בבית הפר לאחר שעות הלימודימ .במהלכ המשחק נבעט
הכדור אל מחוצ למגרש ונקלע על גגונ מבנה בגובה של כארבעה
מטרימ .עוז טיפ על הגגונ על מנת לחלצ את הכדור ,אולמ בטרמ
הגיע לכדור ,החליק ונפל ארצה מגובה ארבעה מטרימ.

שחברת הביטוח התמהמהה עמ מתנ תשובה וביצוע התשלומ בגינ
נכותו של עוז ,הגשנו תביעה לבית המשפט .כחודש לאחר הגשת
התביעה לבית המשפט שילמה חברת הביטוח לעוז כ של
 ₪ 140,000בגינ נכותו ובגינ היעדרותו מהלימודימ.
חשוב מאוד לדעת – במקרה של תאונות אישיות תלמידימ ,מומלצ
שלא להתמודד באופנ עצמאי עמ חברת הביטוח ללא ידע משפטי
או רפואי בנושא .לצערנו ,במקרימ רבימ בהמ הורימ פונימ באופנ
עצמאי לחברת הביטוח ,חברת הביטוח דוחה את תביעתמ בטענה
שלא נותרה נכות צמיתה ,או לחילופינ ,מכימה לשלמ כומ נמוכ
משמעותית מכומ הפיצוי האמיתי אשר מגיע לילד שנפגע

עוז פונה באמצעות אמבולנ לבית החולימ ,שמ אובחנ כי ובל
משברימ רבימ בגופו ,והוא נאלצ לעבור ניתוח החלפת מפרק ירכ.
לדברי רופאיו ,עוז יאלצ לעבור ניתוחימ חוזרימ להחלפת מפרק
הירכ במהלכ חייו.
כתוצאה מהתאונה נאלצ עוז להיעדר מהלימודימ במשכ זמנ רב
וכיומ הוא ממשיכ לבול מכאבימ בירכ ,באמה ובשורש כפ היד,
והוא מתקשה בהרמת משאות ובמאמצימ ,וובל ממגבלה
משמעותית בתנועה.
עוז פנה למשרדנו באמצעות הוריו ,אשר לא ידעו האמ עוז זכאי
לפיצוי מגורמ כלשהו ,מאחר והתאונה אירעה לאחר שעות
הלימודימ.
הברנו להוריו של עוז ,כי מאחר ועוז הינו תלמיד בבית פר הפועל
מכוח חוק חינוכ חובה ,הרי שהוא מבוטח בביטוח תאונות
תלמידימ אשר מעניק כיוי לכל תאונה ,ללא קשר לאשמתו של
הנפגע )למעט חריגימ ,ובלבד שאירעה תאונה ולא פגיעה במתכוונ(.
זאת ועוד ,ביטוח תאונות תלמידימ מעניק כיוי בכל שעות היומ
ובמשכ כל השנה ,כולל שבתות ,חגימ וחופשות.
לאור מצבו של עוז ,פנינו לחברת הביטוח אשר ביטחה את תלמידי
בית הפר במועד התאונה בביטוח תאונות תלמידימ .לאחר
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דיני נזיקינ
עו״ד ליטל ביבר חייקינ
מדריכ לנפגעי תאונות דרכימ
רבימ מאתנו לא יודעימ ,כי במידה שנפגעו בתאונת דרכימ ,המ
זכאימ לפיצוי בגינ נזקי הגופ שנגרמו להמ בתאונה – גמ אמ מדובר
בנזקימ קלימ ביותר ,אשר חלפו תוכ זמנ קצר לאחר התאונה.
כמו כנ ,נפגע בתאונת דרכימ זכאי לפיצוי בגינ נזקי הגופ שנגרמו לו
בתאונה ,אפ אמ התאונה ארעה באשמתו הבלעדית.
במידה שארעה תאונת דרכימ ,ועל מנת להיערכ כראוי לתביעה
לפי חוק הפיצויימ לנפגעי תאונות דרכימ ,מומלצ לנקוט בצעדימ
הבאימ:
 .1איופ ראיות לקרות אירוע התאונה  -מיד לאחר קרות התאונה
.
וככל שהדבר מתאפשר ,יש לקחת את פרטי הנהגימ המעורבימ
בתאונה )שמ מלא ,מפר טלפונ ,פרטי הרכבימ המעורבימ
ופרטי פולית ביטוח החובה(; לצלמ את הרכבימ המעורבימ
בתאונה ואת הנזקימ שנגרמו להמ; ולרשומ פרטי עדימ לתאונה.

 .2לדווח למשטרה על התאונה – במוכ למועד התאונה ,יש לפנות
.
לתחנת המשטרה ולדווח על התאונה.
 ..3פניה לחדר מיונ – לאחר התאונה כדאי לפנות לחדר מיונ בבית
החולימ הקרוב ולהיבדק .לעיתימ ,אנשימ שנפגעו בתאונת דרכימ
אינמ חשימ בכאב כלשהו מיד לאחר התאונה ,והכאבימ מגיעימ
שבוע לאחר מכנ ואפ מאוחר מככ .מומלצ ,אפוא ,לפנות לחדר
מיונ לאחר כל תאונה ,על מנת להיבדק ולוודא שלא נגרמ כל נזק
הדורש טיפול מידיי.
 .4מעקב וטיפול רפואי רצופ  -במידה שלאחר התאונה קיימימ
.
כאבימ כלשהמ – יש להישאר במעקב רפואי רצופ ולפעול לפי
המלצות הרופאימ.
 .5איופ תיעוד רפואי וקבלות  -יש לשמור את כל התיעוד הרפואי
.
מיומ התאונה ,כמו גמ קבלות על הוצאות שנגרמו בעקבות
התאונה; ובהנ – קבלות בגינ הוצאות רפואיות )למשל ,בגינ
היטלימ אצל רופאימ ,רכישת תרופות ,משככי כאבימ וכו'(
וקבלות בגינ הוצאות ניעה מוגברות עקב התאונה.
 .6פניה לעורכ דינ המתמחה בתחומ – לצורכ ניהול תביעה לפי חוק
.
הפיצויימ לנפגעי תאונות דרכימ מומלצ לפנות לעורכ דינ
המתמחה בתחומ במוכ לאירוע התאונה ,על מנת לקבל הנחיות
נכונות לצורכ ניהול התביעה.
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