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  י"ב בתשרי תשפ"א, "דבס

  2020בספטמבר  30

  80117תיק 

  החלטה

  בעיין שבין 

  התובע

  עוזר לרבש"ץ

  תהתבע

 ישוב בקו העימות

  רקע  .א

(להלן, התובע עובד במסגרת מערך הביטחון של התבעת כסייר והוא כפוף לרבש"ץ היישוב 

הרבש"ץ). במסגרת תפקידו כסייר הוא מקבל שכר שעתי בהתאם לשעות שהוא ביצע. בתאריך 

הודיע לו הרבש"ץ כי הוחלט למות אותו לסגן רבש"ץ ולתת לו מעתה שכר קבוע בסך  27.09.19

שכללו החלפה של הרבש"ץ כאשר הוא  ,לחודש. במסגרת זו סוכמו תפקידיו של התובע₪  1500

  ב ותפקידים וספים.יוצא מהיישו

שבו התובע תכן כדי למלא את מקומו של רבש"ץ יש צורך לעבור קורס צבאי. אולם, הקורס 

דחה, ולאחר מכן דחה שוב ושוב בגלל מגפת הקורוה. כיוון שכך אמר הרבש"ץ לתובע  להשתתף

ת כבר בחודש אוקטובר להתחיל לרשום את שעות עבודתו, והוא קיבל שכר שעתי על המשימו

. התובע והרבש"ץ מסכימים כי הרבש"ץ אמר לתובע שהוטלו עליו במסגרת תפקידו כסגן רבש"ץ

  לחודש. ₪  1500כי לאחר שהוא יעבור את הקורס הוא יקבל למפרע השלמה לשכר בסך 

פגשו התובע, הרבש"ץ ומזכיר התבעת כדי לחתום על חוזה עבודה חדש עם  2020בחודש יוי 

ובע ביקש באותו מעמד השלמה לשכר שהובטח לו מאז חודש ספטמבר התובע כסגן רבש"ץ. הת

, והרבש"ץ סירב בטעה שהתובע לא ביצע את התפקידים שהוטלו עליו בהיותו סגן רבש"ץ. 2019

  בסופו של דבר ההסכם לא חתם.

  טעת התובע  .ב

התובע טוען שהובטח לו שכר קבוע כבר בספטמבר, והעובדה שקיבל שכר שעתי היתה רק 

ה, כפי שאמר לו הרבש"ץ במפורש. בפועל הוא ביצע את המשימות שכלולות בתפקיד סגן מכמקד

כיוון  ,הרבש"ץ ביקש ממו לבצע. יתכן שלא כל המשימות עליהן דובר בוצעואותן ש ,רבש"ץ

שבה הרבש"ץ כותב לו  2020שהרבש"ץ לא ביקש את ביצוען. התובע הציג הודעה מחודש יואר 

ו זקבוע תמורת מילוי מקומו. לדבריו, זה גם מה שבוצע קודם לכן, אולם  שמעכשיו הוא יקבל שכר

  היתה דרכו של הרבש"ץ להתבטא.
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הפרשות על פי חוק. בתחילה הוא ביקש תוספת ₪ +  1500התובע מבקש השלמה לשכר קבוע בסך 

תשלום על מילוי מקומו של הרבש"ץ בשבת שלח תש"פ, אולם, בהמשך הודה שאיו זכאי לכך אם 

  יקבל שכר קבוע כסגן רבש"ץ.

  טעות התבעת  .ג

בחודש. אולם, בפועל התובע לא ₪  1500הרבש"ץ טוען שאכן אמר לתובע שיקבל למפרע שכר בסך 

קבל שכר ולכן הוא  ,2019ביצע את כל המשימות עליהן סוכם בעת כיסתו לתפקיד בספטמבר 

  שכר. השלמת זכאי לשעתי בלבד ואיו 

חילה חשב שעליו לשלם לתובע שכר קבוע, אולם, כאשר ודע לו מזכיר התבעת אמר כי בת

  שהתובע קיבל שכר שעתי עבור עבודתו חזר בו.

  דיון  .ד

ד של התבעת. מהדברים ששמעתי מהצדדים עלה שהאדם המוסמך לסכם עם התובע הוא עוב

  התובע את תאי עבודתו הוא הרבש"ץ.

מעשה בשכירות פועלים, שה מעשה קיין. על פי ההלכה סיכום בעל פה עם עובד מחייב ובלבד שע

הקיין השכיח ביותר והמחייב הוא תחילת עבודתו של העובד (שו"ע חו"מ שלג, א). מצא שכאשר 

הרי זה כאילו חתם  ,מעסיק מסכם עם עובד על תאי עבודתו, ולאחר מכן העובד מתחיל לעבוד

  חוזה כתוב. 

לחודש, ₪  1500כסגן רבש"ץ, ובכלל זה שכר קבוע בסך בפועל סוכמו עם התובע תאי שכרו 

לאחר שי  .2020ופעם שיה בוואצאפ ביואר  2019פעמיים לפחות. פעם אחת בעל פה בספטמבר 

  כך שלסיכום היה תוקף מחייב.  ,הסיכומים התובע עבד

 טעות הרבש"ץ שהתובע לא ביצע את כל המשימות שסוכמו מראש איה מתקבלת. בסוג כזה של

עבודה, שאיה מוגדרת בשעות אלא במשימות, על המעסיק להורות לעובד מה לעשות, ואם איו 

חלק מהשכר בגלל שלא מהעובד מסכים יתן לפטרו או להגיע להסכם חדש. אין אפשרות לשלול 

  ביצע משימות שלא התבקשו ממו.

קבלת. כיוון שאמר גם הטעה שהתובע כבר קיבל שכר שעתי ולכן לא זכאי לשכר וסף, איה מת

במפורש לתובע שהוא יקבל השלמה למפרע של שכרו, עד לשכר החודשי שהובטח לו, הרי שקבלת 

 שכר שעתי ישולםישו לפיה  ,של שי הצדדיםחדשה מלמדת על הסכמה  איההשכר השעתי 

  .בלבד



  

 עפרהבבית הדין ב    80117-1 החלטה

 3מתוך  3עמוד 

 

  החלטות  .ה

בתוספת ההפרשות המחויבות ₪  1500שכר בסך  ,חייבת לשלם לתובע, התבעת .1

, ביכוי השכר 24.06.20ועד לתאריך  27.09.19לכל חודש מתאריך על פי חוק, 

 שכבר שולם לו.

הצדדים יהלו מו"מ בייהם על הסכום המגיע לתובע עד לתאריך כ"ז תשרי  .2

ושאים ה(יתן לקבל ארכה קצרה וספת), ויוכלו להעביר להכרעתי את  פ"אתש

 כמות.בהם לא הגיעו להס

  על החלטה זו אין אפשרות ערעור. .3

  .2020בספטמבר  30י"ב בתשרי תשפ"א, פסק הדין יתן ביום 

  על החתום תיבזאת בא

  _______________  

  , אב"דעדו רכיץהרב 

  

 


