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נפ�ק פיצוי בגינ נזק לא ממוני לפרילנ�רית 
שהוכרה כשכירה - בשל הפגיעה בזכויות 

בעלות ערכ כלכלי שאיננ ניתנות לכימות

בפ�ק דינ אשר ניתנ לאחרונה ע"י בית הדינ האזורי לעבודה, 
נדונה תביעתה של פרילנ�רית להכרה ביח�י עובד-מע�יק 
בינה לבינ החברה הנתבעת ולתשלומ זכויות כ�פיות הנובעות 

מההכרה במעמדה כעובדת.

לחברה  גרפיקה  �יפקה שירותי  באותו מקרה, התובעת 
המפיקה מקומונ שבועי והנפיקה לנתבעת קבלות כנגדנ שולמה 
לה תמורה מדי חודש בחודשו. בינ הצדדימ לא נחתמ ה�כמ 
הע�קה. התובעת �יפקה שירותימ במשרד הנתבעת במתכונת 

עבודה של שלושה ימימ בשבוע.

על פי ההלכה הפ�וקה היות אדמ 'עובד' הוא דבר קרוב 
ל�טטו� ומעמד זה אינו נקבע על ידי הצדדימ, אלא על �מכ 
מהות היח�ימ שנוצרו הלכה למעשה. מעמדו של אדמ כעובד 
או עצמאי, נקבע לפי מכלול נ�יבות המקרה, לאחר בחינת 
מערכת היח�ימ בינ הצדדימ בפועל. במקרה שנדונ בפ�ק 
הדינ, נקבע כי עפ"י מבחני הפ�יקה התקיימו יח�י עובד 

ומע�יק בינ הצדדימ. 

בית הדינ קבע כי על אפ שהוא ער לככ שלכל הפחות בשנימ 
הראשונות להע�קת התובעת הייתה היא מודעת לככ שאינה 
שכירה וכי הה�דר היה נוח עבורה, אינ מדובר במקרה קיצוני 
וחריג של חו�ר תומ לב או אי הגינות מצד התובעת, המצדיקימ 

אי הכרה בה כעובדת על אפ קיוממ של �ממנימ אחרימ.

בית הדינ פ�ק לטובת התובעת תשלומ בעד הפרשות פנ�יוניות 
(רכיב הפיצויימ ורכיב התגמולימ), דמי חגימ, דמי חופשה ודמי 
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הבראה. בנו�פ, פ�ק בית הדינ לטובת התובעת פיצוי בגינ נזק 
לא ממוני, על אפ שזה לא נתבע ע"י התובעת.

(ע"ע  כותה  בעניינ  שניתנ  הדינ  לפ�ק  הפנה  הדינ  בית 
15868-04-18 גבריאל כותה ואח' נ' עיריית רעננה ואח', ניתנ 
ביומ 7.4.2021), שמ קבע בית הדינ הארצי לעבודה כי נקודת 
המוצא היא כי בנ�יבות בהנ הוכרו יח�י עבודה בדיעבד, יש 
לפ�וק פיצוי לא ממוני בשל הפגיעה בזכויות בעלות ערכ כלכלי 
שאיננ ניתנות לכימות ונפגעו כתוצאה מהגדרת הצדדימ את 
מערכת היח�ימ באופנ מוטעה, כאשר הנטל לשכנע כי אינ 

להטילו מוטל על המע�יק.

בית הדינ קבע כי מקומ בו נקבע בדיעבד כי יח�י הצדדימ 
באימ בגדר יח�י עובד-מע�יק, יש לבחונ את שאלת הפיצוי 
בגינ נזק לא ממוני בהתאמ לנ�יבות המקרה הקונקרטי תוכ 

התאמת גובה הפיצוי וקביעותו ביח� לחומרת ההפרה. 

במקרה שנדונ בפ�ק הדינ, בעת שקילת שיעור הפיצוי הלא ממוני 
אשר יש לפ�וק לטובת התובעת, שקל בית הדינ את העובדה כי 
בשלב מ�וימ ביקשה התובעת לבחונ את אפשרות הע�קתה 
כשכירה אולמ, הנתבעת הציגה בפניה מצג שווא על פיו שכרה 
כשכירה יפחת מהשכר הקבלני; השנימ הרבות בהנ העניקה 
התובעת שירותיה לנתבעת; התנהלות הנתבעת אשר בחו�ר תומ 
לב הטעתה את התובעת תוכ ידיעה ברורה כי כלל עובדיה 
השכירימ משתכרימ שכר גבוהה יותר, תוכ ניצול חולשת התובעת 
ותלותה במקומ העבודה; הצעת הנתבעת ומתנ אפשרות להיות 
מוע�קת כשכירה למעלה משש שנימ לאחר תחילת ההתקשרות; 
העובדה כי הנתבעת לא טרחה להוכיח שכר חלופי אשר יתכנ כי 
היה גבוה מהשכר הקבלני אשר שולמ לתובעת. לאחר בחינת 
מכלול השיקולימ הנ"ל, פ�ק בית הדינ לטובת התובעת פיצוי 

בגינ נזק לא ממוני בשיעור של 40,000 ₪.

לאור החשיפה הקיימת בהתקשרות עמ פרילנ�ר, המלצתנו 
היא להתייעצ עמנו בכל מקרה של התקשרות כאמור.

�עש 21159-01-18 נעה הקר נ' נ.�.ד.ק. אחזקות בע"מ (ניתנ 
ביומ 30/4/21).

office@biber- law.co.il
www.biber- law.co.il

טל': 03-5588244
פק�': 03-5588241



גיליונ לקוחות
גיליונ יולי 2021

דיני ביטוח
עו”ד לירונ ביבר הררי

2

יעקב, אשר שילמ לחברת הביטוח במשכ שנימ רבות, תוכ ביטחונ 
מלא כי אמ חלילה יגיע הרגע בו ייקלע למצב �יעודי, חברת הביטוח 
תשלמ לו תגמולימ חודשיימ בהתאמ לביטוח שרכש, פנה באופנ 
עצמאי לחברת הביטוח ה�יעודי שביטחה אותו במ�גרת קופת 
החולימ על מנת לקבל תגמולי �יעוד עקב מצבו. יעקב נזקק 

לקצבת ה�יעוד, בינ היתר, על מנת לממנ הע�קת מטפלת.

אולמ, להפתעתו הרבה של יעקב, מיד לאחר פנייתו לחברת 
הביטוח, שלחה חברת הביטוח מומחה מטעמה אשר בדק את יעקב 
ובאופנ תמוה ומקוממ קבע כי יעקב לא מוגבל כלל. בעקבות בדיקת 
המומחה השיבה חברת הביטוח ליעקב כי הוא אינו זכאי לקבלת 

תגמולימ מהפולי�ה.

יעקב נותר המומ נוכח תשובת חברת הביטוח, וזאת לאור העובדה 
כי בניגוד מוחלט לדברי חברת הביטוח, הוא כמעט ואינו מתפקד 

באופנ עצמאי כלל. 

מיד לאחר קבלת מכתב הדחיה מחברת 
הביטוח, פנה יעקב למשרדנו והגשנו בשמו 
תביעה לבית משפט השלומ כנגד חברת 
הביטוח. בעקבות התביעה, הגענו לה�כמ 
פשרה לפיו תשלמ חברת הביטוח ליעקב 

תגמולימ ב�כומ של כ-200,000 ₪.

מקרה זה הינו אחד ממקרימ רבימ בהמ 
חברת הביטוח משלמת לנפגע רק לאחר 
התערבות עו"ד המתמחה בתביעות ביטוח. 
לכנ חשוב לדעת כי דחיית חברת הביטוח 

איננה �ופ פ�וק.

על כנ, בכל מקרה בו דחתה חברת הביטוח 
  - ובכלל  �יעודי  למצב  הטוענ  מבוטח 
מומלצ לפנות לעו"ד המתמחה בתחומ 
הביטוח ה�יעודי על מנת לשקול הצורכ 
והכדאיות בהגשת תביעה לבית המשפט 
ולקבל ייצוג בהליכ מול חברת הביטוח - הנ 
בבית המשפט והנ מחוצה לו, תוכ מק�ומ 

�יכויי ההצלחה.
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קיבל 200,000 ₪ מהביטוח ה�יעודי לאחר 
שעבר אירוע מוחי

בהיותו בנ 72, לקה יעקב (שמ בדוי) באירוע מוחי אשר שבעקבותיו 
�בל מפגיעה בפלג גופו השמאלי וכתוצאה מככ, נותר מוגבל 
בביצוע פעולות יומיומ ב�י�יות. יעקב נזקק לעזרה על מנת לרדת 

מהמיטה, להתלבש ולהתפשט, להתרחצ ועוד.

יעקב נעזר תחילה בעזרת בני משפחתו בביצוע פעולות אלו, אולמ 
משהתברר לו שמצבו לא צפוי להשתפר והבינ כי הוא מהווה נטל 

כבד על בני משפחתו, ביקש להע�יק מטפלת. 
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הנהג פגע וברח    

מי שנפגע בתאונת דרכימ בעת שנהג או נ�ע ברכב, זכאי 
לקבל פיצוי בגינ נזקי הגופ שנגרמו לו בתאונה, מאת חברת 
ביטוח החובה שביטחה את הרכב בו נ�ע או נהג במועד 
התאונה, וזאת גמ אמ התאונה ארעה באשמת רכב אחר - 
הכל בהתאמ לחוק הפיצויימ לנפגעי תאונות דרכימ, תשל"ה 
– 1975 (להלנ: "החוק"). על פי החוק, האחריות של חברת 

ביטוח החובה לפצות את הנפגעימ ברכב 
שהיא ביטחה היא אחריות מוחלטת.

ככ, א' נפגעה בתאונת דרכימ עת נהגה 
בכביש מהיר, כשלפתע, רכב אשר נ�ע 
רכבה  בחזית  נכנ�  התנועה  כיוונ  נגד 
יצא  הפוגע  הרכב  נהג  רבה.  בעוצמה 
מהרכב ונמלט מהמקומ. לאחר התאונה 
התברר, כי נהג הרכב הפוגע היה תחת 

מרדפ משטרתי. 

ממקומ התאונה, הובהלה א' באמבולנ� 
לבית החולימ הקרוב, שמ נמצא כי היא 
א'  בגופה.  קשות  מפגיעות  �ובלת 
אושפזה בבית החולימ ובמהלכ החודשימ 
מעקב  המשיכה  שחרורה,  שלאחר 

וטיפולימ רפואיימ.

ייצוגה  לצורכ  למשרדנו  פנתה  א' 
לנפגעי  הפיצויימ  חוק  לפי  בתביעה 
תאונת דרכימ, לצורכ קבלת פיצוי בגינ 
נזקי הגופ שנגרמו לה עקב התאונה. 
במקרה זה, לא היה �פק כי א' איננה 
אשמה בתאונה ולכנ, טעתה א' לחשוב, 
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כי את התביעה יש להגיש כנגד הנהג הפוגע, אשר התאונה 
ארעה באשמתו.

ואולמ, הואיל ועל פי החוק, האחריות לפיצוי בגינ נזקי הגופ 
שנגרמו ל- א' מוטלת על חברת ביטוח החובה שביטחה את רכבה 

של א', התביעה הוגשה כנגד חברת ביטוח החובה של א' בלבד.

ב�ופו של דבר, א' קיבלה פיצוי ראוי המשקפ את כל נזקיה
עקב התאונה. 

חשוב לדעת – לצורכ ניהול תביעת פיצויימ בגינ נזקי גופ , 
מומלצ לפנות לעורכ דינ המתמחה בתחומ, אשר יוכל לייצג 
בהליכ מול חברת הביטוח - הנ בבית המשפט והנ מחוצה לו, 

תוכ מק�ומ �יכויי ההצלחה.
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