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  כבוד השופט צבי פרנקל : בפני
  מרים יעייש' נציגת ציבור עובדים גב

 רות קפלן' נציגת ציבור מעסיקים גב

  :12554-06-14התובעת בתיק 

  

  

  

  :11068-01-15התובעות בתיק 

  אתי אלאשוילי 
  580085686ר "ע, ת הנשים בישראל י שדול"ע

  ד אפרת דויטש וענבל פלמור דורי"י עו"שתיהן ע

  

  אפרת כהן

  שדולת הנשים בישראל

 ד אפרת דויטש וענבל פלמור דורי"י עו"שתיהן ע

  
 נגד

  

  :נתבעת

  

  

  

  :צד דרוש

  

  

 :12554-06-14צד דרוש בתיק 

  513569772. פ.מ ח"חברת נמל אשדוד בע
  עורכי דין, אמןכ הרצוג פוקס נ"י ב"ע

  ד חיה ארמן"עו

  

  משרד האוצר –מדינת ישראל 

  י פרקליטות מחוז דרום"ע

  

  הסתדרות העובדים הכללית החדשה

    ד שי תקן ומורן פרידמן "י עוה"ע

  

 : חקיקה שאוזכרה

   '10סע :1988-ח"תשמ, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה

 (א(4ו ( ,12 ,א ,)8א( ,7א( ,6 ,)6ב  '2 ,3 ,)4סע :1996-ו"תשנ, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

   '29סע :1985-ה"תשמ, חוק יסודות התקציב

 1951-א"תשי, חוק שעות עבודה ומנוחה

  (ג  ')512סע :1984-ד"תשמ, תקנות סדר הדין האזרחי
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 :י עתכתב

 497) 2016(,  ספר סטיב אדלר, ",פיצויים ללא הוכחת נזק", צבי פרנקל

 377) 2016(,  ספר סטיב אדלר, :"הקץ להפליה מגדרית בשכר", רויטל טרנר

  

  

  :רציו-מיני

 אצל עובדים שלושתם בה הלקוחות בחטיבת אחר עובד של לעבודתו ערך שוות התובעות עבודת* 

 ענייניים טעמים אין וכי עובד אותו ובין התובעות בין שכר פערי קיימים כי, מעמד ובאותו הנתבעת

 כל בותלר, עובד אותו של לשכרו התובעות של שכרן את להשוות הנתבעת על, לפיכך. זאת המצדיקים

  . ממוני לא נזק בגין ₪ 15,000 של בסך מהתובעות אחת כל ולפצות, כסף ובשווה בכסף הנלוות התוספות

  שכר שווה לעובדת ולעובד –שכר עבודה  –עבודה * 

  שכר שווה לעובדת ולעובד –שוויון בעבודה  –עבודה * 

.  

 שכרן תנאי להשוואת הוא עותהתבי עיקר. הנתבעת אצל הלקוחות בחטיבת עובדות 2 והתובעת 1 התובעת

) ח"הרמ: להלן( הלקוחות שירות מחלקת מנהל – הלקוחות בחטיבת אחר עובד של לאלו התובעות של

 עותרות כן. בעבודה הזדמנויות שוויון חוק ומכוח) החוק: להלן( ולעובד לעובדת שווה שכר חוק מכוח

 ועד התביעות הגשת ממועד וריבית דההצמ הפרשי בצירוף, ₪ 30,000 בסך ממוני שאינו לפיצוי התובעת

  .ל"הנ החוקים שני מכוח, בפועל התשלום למועד

.  

 בחלקן התביעות את קיבל) קפלן' ר, יעיש' מ הציבור ונציגי פרנקל' צ השופט( לעבודה האזורי הדין בית

  :כי ופסק

 משנת החוק לעומת( 1996 משנת שהחוק כך ועל בחוק הקבועה הנורמטיבית המסגרת על עמד ד"ביה

, ערך שוות עבודת או בעיקרה שווה לעבודה גם, עבודה אותה בעד שווה משכר השוויון את הרחיב) 1964

 מועסקים בה לצורה נפקות אין, ודוק. לעבודתו בקשר בשבילו או לעובד מעביד שנותן אחר גמול לכל וכן

 זכות למעלת 1996 בשנת הועלה השווה השכר. קיבוצי בהסכם או אישי בחוזה, העובדת או העובד

 ידרוש שהעובד מבלי גם, שווה שכר לשלם חובה מוטלת המעביד שעל היא המשמעות. לעובדים הקנויה

, ערך שוות בעבודות מדובר אם לבחון יש שבו במקום; לוויתור או להתניה ניתנת אינה זו זכות. זאת

 נדרשים שבו במקום יינודה המעשי תוכנו ולפי התפקיד אופי של ומעמיק ענייני באופן תעשה הבחינה

 ואותם אחריות רמת אותה; בביצוע מיומנות אותה; העבודה בביצוע מאמץ רמת אותה, כישורים אותם

 החוק; שווה לשכר זכאים בהן שהעובדים, שווה ערך בעלות בעבודות שמדובר הרי – סביבתיים תנאים

 על מצביע עבודה אותה המבצעים לעובדת עובד בין בשכר הפער לפיה חלוטה חזקה קובע למעשה

 זהות ואת בשכר הפער את להוכיח החוק מכוח להפליה הטוען שעל כל. מין מחמת אפליה של קיומה

 לפערי הגורם בין סיבתי קשר אין כי בטענה להישמע יכול אינו והוא למעסיק הנטל עובר שאז העבודות

, ההתקשרות חופש דוגמת ונייםחיצ לשיקולים לטעון יכול אינו אף המעסיק. המגדרי השיוך לבין השכר

  .ומתן המשא בניהול שוני או אחרות שכר דרישות

 מדובר וכי שכר פערי דהיינו, לחוק 2 סעיף תנאי מתקיימים אם לבדוק יש ראשון בשלב, החוק לפי

 על המוטל נטל – מעסיק אותו ואצל עבודה מקום באותו, ערך שוות או בעיקרן שוות, שוות בעבודות
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 לפערי ומידתית סבירה הצדקה להוכיח מנת על למעסיק הנטל מועבר השני בשלב; התובעת העובדת

 העובדת אל הנטל חוזר שלישי בשלב; בחוק הנמנים השיקולים מן יותר או אחד על בהתבסס השכר

 של האמיתי השיקול, לחוק) א(6 בסעיף המנויים השיקולים אחד מתקיימים אם גם כי להוכיח התובעת

  .מין מחמת יהבהפל נעוץ המעסיק

 כל מבוצעות בהן הסביבתיים התנאים: ח"הרמ לעבודת ערך שוות התובעות שמבצעות העבודות

 בעלי משלושת הנדרשת האחריות; זהה והחברתית הפיזית העבודה סביבת. תנאים אותם הם העבודות

 הן ,מקצועית מבחינה הן שווה משקל בעלי הם משלושתם הנדרשות והמיומנויות המאמץ, התפקידים

 שלושת; שווה התפקידים שלושת חשיבות; מולם שעובדת המערכת מבחינת והן הלקוחות מבחינת

; ח"הרמ משל יותר בכירים היו התובעות נשאו בהן האחריות תחומי לעיתים; בזה זה שלובים התפקידים

 שאף ומכאן ח"הרמ לעבודת מקבילה התובעות עבודת כי עולה התפקידים של העיסוקים מניתוחי גם

 מן יותר בכיר אינו ח"הרמ, שווה הוא התפקידים שלושת מעמד גם; אחריות אותה היא האחריות

 לא הנתבעת. מעמד ובאותו ח"הרמ לעבודת ערך שוות היא התובעות עבודת, האמור כל לאור. התובעות

 שכרל וותק או בחברה מוותק הנובעים פערים. השכר פערי את המצדיקים ענייניים טעמים יש כי הוכיחה

 ניסיון, ניהולי לניסיון או ח"הרמ של מבכירותו הנובע לפער טענה לקבל אין, ואולם. מותרים פערים הם

, לגיטימי בפער מדובר שככלל הרי, נוספות שעות מביצוע נובע בשכר הפער כי הטענה; והשכלה מקצועי

  . האמור הפער להשוות מנת על, נוספות שעות לבצע לתובעות לאפשר יש אך

 ידי על אושרה ואשר ח"לרמ המשולמת האישית מהתוספת נובע בשכר הפער עיקר כי הנתבעת טענת

 הטעמים. נדחתה, לטענתה לגיטימי פער שהוא, באוצר השכר על והממונה הממשלתיות החברות רשות

 מצאה בו מקום, לכך מעבר. החוק לפי מותרים טעמים אינם ח"לרמ האישית התוספת מתן להצדקת

, בתפקיד הקשורה בתוספת שמדובר הרי, ככזה בתפקידו האישית התוספת את ח"לרמ להעניק הנתבעת

 העובדה. התוספת את לתובעות אף להעניק שיש הרי, התובעות לתפקידי ערך שווה שתפקידו ומשנמצא

 עבודות הן העבודות כי משנקבע; לנתבעת לסייע יכולה אינה הקודם בתפקידו התוספת של מקורה כי

 כפוף הדבר ואין, האישית התוספת לרבות, ח"הרמ שמקבל שכר לאותו התובעות יותזכא, ערך שוות

 להשוואת מפורשת חוקית זכות על לגבור קיבוצי הסכם של בכוחו אין, בנוסף; השכר על הממונה לאישור

  . שכר

 הנתבעת. לעבודתו ערך שוות עבודתן היות בשל ח"הרמ כשל לשכר זכאיות התובעות, האמור כל לאור

 מתן ולרבות כסף ובשווה בכסף הנלוות התוספות כל לרבות, ח"הרמ לשכר התובעות שכר את והתשו

 ממענק הנובע ופער ביצוע פי על נוספות שעות ובנטרול מוותק הנובע פער ובנטרול, האישית התוספת

 תהיינה לא התובעות גם, חוקיות אינן ח"הרמ שקיבל מהתוספת שחלק יקבע השכר על הממונה אם; יובל

 לקבל אין; ממוני לא נזק בגין ₪ 15,000 בסך מהתובעות אחת כל תפצה הנתבעת; תוספות לאותן זכאיות

 בטרם יתהיה השכר תנאי קביעת כי הוכח שכן, בעבודה הזדמנויות שוויון חוק מכוח התובעות תביעת את

  . התפקידים ממלאי של מגדרם ידוע היה

  

 פסק דין
 

 

והתובעת ) גברת אלאשוילי או 1התובעת  –להלן (וילי הגברת אתי אלאשו, 1התובעת   .1

עובדות בחטיבת הלקוחות ) גברת כהןאו  2התובעת –להלן (הגברת אפרת כהן , 2

-12554-06ש "סע(עיקר התביעות שלפנינו ). הנתבעת –להלן (אצל חברת נמל אשדוד 

הוא להשוואת תנאי שכרן של התובעות לאלו של עובד אחר ) 15-01-11068ש "סע; 14
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ח שירות "רמ –להלן (' מר ש, מנהל מחלקת שירות הלקוחות -בחטיבת הלקוחות 

חוק  -להלן( 1996 –ו "תשנ, מכוח חוק שכר שווה לעובדת ולעובד) 'לקוחות או מר ש

חוק שוויון  -להלן( 1988-ח "תשמ, חוק שוויון הזדמנויות בעבודהומכוח ) שכר שווה

 ).הזדמנויות

  

  :להלן יפורטו העובדות הדרושות לצורך הכרעתנו  .2

  

תחילה כחשבת  22.3.2006הגברת אלאשווילי החלה עבודתה בנתבעת ביום   . א

שכר וקודם למינויה כמנהלת המכירות בחטיבת הלקוחות שימשה כחשבת 

בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים ' בכירה בדירוג אקדמאי דור ב שכר

בעלת תואר ראשון , הגברת אלאשווילי היא כלכלנית בהשכלתה. בנתבעת

  .מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני מאוניברסיטת בר אילן

  

תחילה כעוזרת אישית  20.10.2005הגברת כהן החלה עבודתה בנתבעת ביום   .ב

נתבעת ואחר כך למשך כארבע שנים כעוזרת אישית ר דירקטוריון ה"ליו

בעלת תואר שני , הגברת כהן היא כלכלנית בהשכלתה. ל הנתבעת"למנכ

קודם להעסקתה . התמחות במימון מאוניברסיטת בן גוריון, במנהל עסקים

בנתבעת מילאה תפקידים שונים ובין היתר שימשה כיועצת כלכלית לשר 

וכרכזת משרד התעשייה המסחר והתעסוקה , מר בנימין נתניהו, האוצר דאז

  .ומשרד התיירות במשרד האוצר באגף החשב הכללי

  

  . הנתבעת היא חברה ממשלתית המפעילה את נמל אשדוד  .ג

  

מר , ל לקוחות"הוקמה חטיבת הלקוחות בנתבעת ובראשה סמנכ 2010בשנת   .ד

  ). ל לקוחות או מר בר יוסף"סמנכ –להלן (אלי בר יוסף 

  

הקמתה של חטיבת הלקוחות בנתבעת הוא בהחלטת דירקטוריון הרקע ל  .ה

 6/09בה אישר דירקטוריון החברה בישיבתו מספר  5.5.2009הנתבעת מיום 

תקן אשר  –את הקמת חטיבת הלקוחות בנתבעת אשר תכלול מנהל שיווק 

ת שירות /מנהל, ת מכירות/מנהל, ל"היה כבר קיים וכן על גיוס סמנכ

דים חלוקים בשאלת פרשנות החלטת הדירקטוריון הצד. לקוחות ומזכירה

 –להלן (כאמור והאם זו קבעה את מעמדם ודרגתם של המנהלים בחטיבה 

  ).2009החלטת הדירקטוריון מחודש מאי 
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הוחלט  24.5.2011מיום  2/11בישיבת דירקטוריון החברה שמספרה , כמו כן

המכירות  מנהל, כי מנהל השיווק בחטיבת הלקוחות יועסק בחוזה אישי

החלטת  –להלן (ח שירות לקוחות יועסק בהסכם קיבוצי "ורמ, בחוזה אישי

גם כאן הצדדים חלוקים בשאלה האם ). 2011הדירקטוריון מחודש מאי 

יש בה לשנות את החלטת  2011החלטת הדירקטוריון מחודש מאי 

בדבר מעמדם וזכויותיהם של המנהלים  2009הדירקטוריון מחודש מאי 

  .בחטיבה

  

הנתבעת פרסמה מכרז לתפקיד מנהל  4.5.11ביום  –ובחזרה אל התובעות   .ו

הצדדים חלוקים בשאלה . זכתה הגברת כהן במכרז 5.6.11השיווק וביום 

מילאה תפקיד זה עוד קודם לזכייתה במכרז ובנוסף אף  2האם התובעת 

טרם (מילאה באופן מלא תפקיד של מנהל המכירות ומנהל שירות הלקוחות 

מר , וכי למעשה החליפה את קודמה בתפקיד מנהל השיווק) ם לתפקידכניסת

  . ח"מעמד רמ –שרון גילת ובשל כך יש לזכותה באותה המעמד שהיה לו 

  

מסרה הנתבעת לגברת כהן הסכם עבודה לפיו שכרה יעמוד על  7.8.2011ביום 

עודכן שכרה ומשכורתה פוצלה  2012החל בחודש ינואר . ברוטו₪  18,000סך 

תמורת שעות נוספות גלובאליות ובהמשך ₪  2,000-משכורת ו₪  16,000-ל

  .תמורת שעות נוספות גלובליות₪  2,020-משכורת ו₪  16,160לסך של 

  

כמנהלת השיווק הגברת כהן אחראית על ביצוע פעילות עסקית מול לקוחות   .ז

החברה לשם שימור והגדלת נפח הפעילות העסקית של לקוחות קיימים 

בניית , ניתוח מידע עסקי, ריכוז המידע העסקי על לקוחות הנתבעת ,וחדשים

 2כן אחראית התובעת . ניתוחי שוק של ענפים שונים ועוד, תחזיות הכנסות

פיתוח , על מערך השיווק בנתבעת שכולל הכנת הודעות כלכליות לעיתונות

התובעת אף אחראית על קידום '; דוחות ניהוליים על לקוחות החברה וכו

ובמסגרת תפקידה עובדת , הנחות ותמריצים מסחריים בהיקפים גדולים מתן

כמו כן ובמסגרת תפקידה . מחלקת כלכלה ומחלקת חישובים, מול דוברות

. מנהלת משא ומתן מסחרי מול לקוחות הנתבעת בדרגים גבוהים ועוד

' ז-ו' נספחים ד, וממכרז לתפקיד מנהלת השיווק, כעולה מניתוח העיסוקים[

  ]. 2של התובעת  לתצהירה

  

עברה , ובעקבות יציאתה של הגברת כהן לחופשת לידה 11.6.2012ביום   .ח

הגברת אלאשווילי מתפקידה כחשבת שכר בכירה לממלאת מקום של הגברת 

ערב מעברה לתפקיד . כהן בתפקידה כמנהלת שיווק בחטיבת לקוחות
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מעמד ב, הועסקה היא במסגרת הסכם קיבוצי, ממלאת מקום מנהלת השיווק

ברוטו ללא ₪  15,353ומשכורתה עמדה על סך  1אקדמאיים חדשים בדרגה יז

קיבלה הגברת אלאשווילי תוספת , עם מעברה לתפקיד כאמור. רכב ליסינג

  .והטבת רכב₪  14,709כך ששכרה עמד על ₪  1,109ניהול בסך 

  

מונתה הגברת , ומששבה הגברת כהן מחופשת הלידה 1.1.13החל ביום 

תפקיד , באופן זמני לתפקיד מנהלת המכירות בחטיבת הלקוחותאלאשווילי 

  . אשר טרם אויש קודם לכן

  

לתפקיד מנהלת מכירות  16/2013פורסם מכרז פנימי מספר  14.3.13ביום 

בנוסח המכרז . כאשר הגברת אלאשווילי היתה מתמודדת יחידה במכרז

ההגנה לכתב ' נספח ב(שפורסם נקבע כי תנאי ההעסקה הם בחוזה אישי 

  ).1לתביעת התובעת 

  

הצדדים חלוקים בעניין המכרז האמור ומשמעויותיו ובין היתר האם 

ניתנה הבטחה כי אם יזכה במכרז מועמד המועסק בהסכם קיבוצי  1לתובעת 

  . ימשיך להיות מועסק בהסכם קיבוצי או לאו

  

נמסרה לגברת אלאשווילי הודעה בדבר בחירתה לתפקיד  28.4.13ביום   .ט

זמן מה לאחר זכייתה נתבקשה לחתום על חוזה אישי אך . ת המכירותמנהל

סירבה לכך משלטענתה הובטח לה כי תמשיך להיות מועסקת תחת ההסכם 

ממשיכה היא לקבל שכר כממלאת מקום מנהלת מכירות , לפיכך. הקיבוצי

  .בהסכם קיבוצי

  

במסגרת עבודתה של הגברת אלאשווילי כמנהלת המכירות נדרשת היא   .י

לביצוע פעילות עסקית מול לקוחות החברה תוך שימור נפח הלקוחות ואף 

ניתוח , ריכוז המידע העסקי על לקוחות הנתבעת, הרחבת מעגל הלקוחות

  .ב"ייזום וביצוע הסכמים מסחריים וכיו, מידע עסקי

  

מר אלי בר יוסף הכפוף , ל לקוחות"בראש חטיבת הלקוחות עומד סמנכ, כיום  .כ

' מר ש -מנהל מחלקת שירות לקוחות: מנהלים 3תחתיו ל החברה ו"למנכ

 –מנהלת השיווק , אליו מבקשות התובעות להשוות את תנאי העסקתן

כן מועסקות בחטיבת . הגברת אלאשווילי –הגברת כהן ומנהלת המכירות 

עוזרת ראש מחלקת לקוחות ומנהל פרויקטים , הלקוחות שתי מזכירות

  . שהוא מושעה מתפקידו
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 2004החל עבודתו בנתבעת בשנת ' מר ש, מחלקת שירות הלקוחות מנהל .כא

נבחר בהליך מכרז לתפקיד מנהל שירות הלקוחות  2011ובמהלך שנת 

  ). ח"רמ(ומועסק במסגרת הסכם קיבוצי בדרגת ראש מחלקה 

  

שכרה של הגברת אלאשווילי נכון למועד הגשת כתב התביעה עמד על סך של   .כב

המורכב (ברוטו ₪  18,180ת כהן עמד על סך של ושכרה של הגבר₪  16,279

). בעד שעות נוספות גלובאליות₪  2,020ח וסך "ש 16,160משכר בסיס בסך 

שכרה של הגברת אלאשווילי הוא בהתאם להגדרתה כממלאת מקום מנהלת 

מכירות ואילו על פי ההסכם האישי עליו נדרשה לחתום עומד השכר על סך 

ג "י, ביגוד, הבראה(לא תשלומים חד שנתיים ל' שכרו של מר ש. ₪ 16,000

שכר זה כולל תשלום ). 7/16נכון לחודש (₪  24,200עומד על סך של ) ויובל

שעות נוספות לפי ביצוע בפועל וכן את התוספת האישית לברוטו המשולמת 

  .כפי שעוד יפורט בהמשך פסק דיננו' למר ש

  :טענות הצדדים

  

  ת ערך שוות בעיקרן או שוו, עבודות שוות

  
, לטענת התובעות תפקידן כמנהלת מכירות וכמנהלת שיווק הם תפקידים מקבילים  .3

וזאת כעולה , ח שירות לקוחות"רמ' במעמד שווה ושווי ערך לתפקידו של מר ש

מנגד טוענת הנתבעת כי מעמד . מהחלטות דירקטוריון הנתבעת וממסמכי הנתבעת

הסכם קיבוצי הוגדרו מראש כל תפקיד ואופן ההעסקה בו בחוזה אישי או ב

בהחלטות הדירקטוריון טרם היה ידוע מגדרן של בעלי התפקידים שייבחרו וכי אין 

כל עיגון לכך כי תפקידם של שלושת המנהלים בחטיבת הלקוחות הם זהים או שווי 

  :להלן טענות הצדדים במפורט. ערך לא במסמכי והחלטות הנתבעת ואף לא בפועל

  

לטענת התובעות בהתאם  – 2009החברה מחודש מאי  החלטת דירקטוריון  .א

ועל פי עץ המבנה הארגוני של  5/2009להחלטת דירקטוריון החברה מחודש 

חטיבת הלקוחות אשר אושר באותה החלטה בראשה של חטיבת הלקוחות 

מאחר ; ל מכירות ותחתיו שלושה מנהלי חטיבות במעמד זהה"עומד סמנכ

של מר גילת אשר שימש אותה עת כמנהל (שבנתבעת היה תקן למנהל שיווק 

נדרש להוסיף שני תקנים , )ח"ל לקוחות והיה בדרגת רמ"שיווק תחת סמנכ

בהתאם למצגת חטיבת הלקוחות פועלת ; למנהלים מקבילים למר גילת

מכירות והשירות והללו , באמצעות שלוש הזרועות העיקריים שלה שיווק

  ;שווים במעמדם
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יגוד לטענת התובעות בהחלטת הדירקטוריון מנגד טוענת הנתבעת כי בנ

ח או מעמד שווה שכן החלטה זו "אין כל עיגון למעמד רמ 2009מחודש מאי 

כי אין המדובר בעץ המבנה הארגוני של , תקנים בלבד 4עסקה בהוספת 

כי ; חטיבת הלקוחות כי אם המבנה הארגוני המומלץ שהוצג לדירקטוריון

בעלי התפקידים אלא בהחלטה  3ה של לא דובר באותה ישיבה על היררכי

, שיווק –תחומי העיסוק שלה  3עקרונית על הקמת החטיבה תוך קביעת 

תוך שהדירקטוריון דיבר על תוכן המשרות ומהות , מכירות ושירות לקוחות

  ; התפקידים ולא למעמדן או להיררכיה

  

לטענת התובעות דירקטוריון החברה אישר עלויות  – עלויות ההעסקה  .ב

עסקה זהות לשלושת בעלי התפקידים על בסיס פרופיל שכרו של מנהל ה

ח ומשכך המטרה הברורה היתה "שהיה במעמד רמ, השיווק דאז מר גילת

בעניין זה מוסיפות התובעות ; להשוות את שני המנהלים הנוספים למעמדו

וטוענות כי על אף מסגרת עלות השכר הזהה שהוגדרה בדירקטוריון הרי 

מצאה הנתבעת לנכון לחרוג מפרופיל השכר שהוגדר ' מר ש שבעניינו של

ואילו בעניינן נאמר כי זוהי תקרת השכר באופן המפלה את התובעות מול מר 

  ';ש

  

משרות שוות  3מנגד טוענת הנתבעת כי עלויות ההעסקה אינן מצביעות על 

כי גם מניתוח ; כי אם בעלויות העסקה מקסימאליות בלבד, ח"במעמד רמ

ויות ההעסקה המציגה השוואת עלויות העסקה בין מנהל מכירות טבלת על

לא עולה כי מדובר , מר גילת, ומנהל שירות לקוחות למנהל שיווק דאז

שכן מלשון החלטת הדירקטוריון ברור  –ח "בשלוש משרות שוות במעמד רמ

כמסגרת תקציבית כאשר השכר , כי המדובר בעלויות מקסימום בלבד

בכל ; ולא בסכומי ברוטו חודשיים–לפי כל מועמד והתשלום בפועל יקבע 

אינו חורג ממסגרת העלות אם מנטרלים את התוספת ' מקרה שכרו של מר ש

  ; ח"האישית שהוא מקבל ושאינה קשורה לתפקידו כרמ

  

לתצהירה ' ה-ו' נספחים ד( ניתוחי העיסוקים שערכה הנתבעת לתפקידים  .ג

, והן לאחריה 2011ן ממאי הן לפני החלטת הדירקטוריו) 1של התובעת 

לטענת התובעות מצביע כי שלושת התפקידים הינם במעמד זהה וזאת כעולה 

למשל בניתוח העיסוק לתפקיד מנהל השיווק ומנהל שירות לקוחות  2מסעיף 

ח ומקבילים האחד לשני "הקובע כי שלושת המנהלים הם במעמד של רמ

כי אין בדרישות ההכרחיות לעניין זה טוענות ). לסיכומי התובעות 34סעיף (
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בניתוח העיסוקים השונות מתפקיד לתפקיד כל רלבנטיות שכן השוני נובע 

מהעיסוק עצמו כאשר באותו אופן יש גם דרישות הכרחיות לתפקידי מנהלת 

  ;מכירות ומנהלת השיווק שאינן נדרשות ממנהל שירות הלקוחות

  

ת הדירקטוריון ניתנו מנגד טוענת הנתבעת כי התובעות לא הוכיחו כי החלטו  

לא טרחו לברר מי הכין את ניתוחי , כאשר הונחו בפניהם ניתוחי העיסוקים

התובעות עצמן הודו כי ניתוחי ; לצורך מה ובפני מי הם הוצגו, העיסוקים

לא טענו כי הסתמכו על ; העיסוקים הוכנו לאחר החלטות הדירקטוריון

י מעדי הנתבעת בקשר לא חקרו מ; ניתוחי העיסוקים בטרם ניגשו למכרז

כי ניתוח העיסוק של מנהלת ; למעמדם המחייב של ניתוחי העיסוקים

ח ביחס למשרות מנהלת השיווק "המכירות כלל אינו נוקב במעמד רמ

הניסוח המובא בניתוחי העיסוקים לא מצא ביטוי ; ומנהלת המכירות

בהחלטות החברה ובמסמכיה והללו לא הובאו וממילא לא אושרו על ידי 

הדירקטוריון ועל כן לא ניתן לגזור מהם מעמד שווה לשלושת התפקידים 

  ;)לסיכומי הנתבעת 65-72סעיפים (

  

לטענת התובעות במסגרת החלטה  2011החלטת הדירקטוריון מחודש מאי   .ד

זו הוחלט כי מנהלת מכירות ומנהלת שיווק יועסקו בחוזים אישיים ואילו 

כאשר אלו אינן משנות את , וציח שירות לקוחות יועסק בהסכם קיב"רמ

מעמד ורמת התפקיד כאשר גם בהחלטה זו אושר כי המדובר בתפקיד ניהולי 

לטענתן המדובר בעדכון אופי . בכיר של ראש יחידה או ראש מחלקה

אך ללא כל , סטאטוס העסקה, ההתקשרות עם שלושת בעלי התפקידים

 25-33ים סעיפ(ח "שינוי במעמדם כשתנאי הסף לכולם הם כתנאי רמ

  ;)לסיכומי התובעות

  

בעניין זה טוענות התובעות כי גם בפרוטוקול ועדת כוח אדם ומינהל מיום 

עולה כי אין המדובר  17.5.11וכן ממכתבו של מר כהן עובדיה מיום  24.5.11

בשינוי מעמדם של שלושת בעלי התפקידים כי אם אך ורק בעדכון אופי 

יחידות אינו /ילים מחלקותהשימוש במ; ההתקשרות וסטאטוס העסקה

מעיד כי הדירקטוריון טרם גיבש עמדתו והטענה נסתרת בפרוטוקול ישיבת 

  ).לסיכומי התובעות 27-30סעיפים (הדירקטוריון עצמה 

  

אין כדי  2011מנגד טוענת הנתבעת כי גם בהחלטת הדירקטוריון מחודש מאי 

לטה ממאי לאשר את בכירות המשרות מקום בו בכירות זו לא נקבעה בהח

ניתן ללמוד שאין כל קשר בין הגדרת  2011כי מעיתוי ההחלטה במאי ; 2009
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היררכית המשרות לבין המגדר של בעלי התפקידים שכן טרם אוישו באותה 

יחידות מעיד כי בשלב זה טרם /כי השימוש במונח מחלקות; העת התפקידים

של גיבשו חברי הדירקטוריון את עמדתם בקשר עם המבנה הארגוני 

כי התובעות מתעלמות מנוסח ההחלטה האמורה הקובעת ; החטיבה

מנהל שיווק : "ח ניתן למשרה אחת בלבד שכן הוחלט"מפורשות כי מעמד רמ

ח שירות לקוחות בהסכם "רמ; מנהל מכירות בחוזה אישי; בחוזה אישי

  ".קיבוצי

  

בעניין זה טוענת הנתבעת כי אין בדברים המובאים מתוך פרוטוקול ישיבת 

כדי להצביע  24.5.2011ועדת כוח האדם ומנהל של הדירקטוריון מיום 

שלשיטתה מעמד התפקידים הוא שווה או כי זו קבעה כי אין כל שינוי 

שכן עד אותה עת כלל לא הוכרעה , במעמד כפי שמנסות התובעות לטעון

שאלת מעמדם של התפקידים והוועדה דנה בשאלת מעמד התפקידים לצורך 

 17.5.11דירקטוריון כי בכל הנוגע למכתבו של מר כהן מיום המלצה בלבד ל

הרי שמדובר במכתב אשר באותה עת טרם התקבלה החלטה כלשהי בדבר 

כי במכתב זה מתבקש אישור , המעמד או ההיררכיה של בעלי התפקידים

למבנה הארגוני וכי בכל מקרה מר כהן וועדת כוח אדם ומינהל אינם 

פועל את מעמד בעלי התפקידים או את אופי מוסמכים לקבוע ולא קבעו ב

  . ההתקשרות

  

לטענת  - 24.3.13ל משאבים דאז מר עובדיה כהן מיום "עמדת סמנכ  .ה

בתכתובת , מר עובדיה כהן, ל משאבים דאז"התובעות גם לפי עמדת סמנכ

מאשר מר  ,ל לקוחות מר אלי בר יוסף"לסמנכ 24.3.13דואר אלקטרוני מיום 

ל הנתבעת המדובר בשלושה תפקידים שהם "שתו עם מנככהן כי בעקבות פגי

המדובר בדואר אלקטרוני שהוא מאוחר למועד פרסום כל ; במעמד שווה

לאחר הדיונים בנושא מבנה חטיבת הלקוחות , שלושת המכרזים

ל "ר הדירקטוריון וסמנכ"אליו מכותבים גם יו, וההתכתבויות השונות בנושא

; )לסיכומי התובעות 38-41סעיפים (רת לקוחות מבלי שאף אחד לא טוען אח

מנגד טוענת הנתבעת בסיכומיה כי אין בעצם כפיפותם של שלושת המנהלים 

ל לקוחות כדי להעיד כי המדובר בתפקידים שווי מעמד וכי הודעת "לסמנכ

יתרה . אינה מוכיחה אחרת 24.3.13הדואר האלקטרוני של מר כהן מיום 

ח שירות "מר כהן לנכון להדגיש כי רמ מכך טוענת הנתבעת בתכתובת זו מצא

ח בהסכם קיבוצי ואילו מנהלת השיווק ומנהלת המכירות "לקוחות הוא רמ

  ). לסיכומי הנתבעת 216-218סעיפים (הן בחוזה אישי ולא בכדי 
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התובעות מוסיפות וטוענות כי  - 2016החלטת הדירקטוריון מחודש מרץ   .ו

לאחר שההליך החל להתנהל , 2016החלטת דירקטוריון הנתבעת מחודש מרץ 

אינה אלא ניסיון לעקוף את החלטת בית הדין והתקבלה על סמך , לפנינו

כי החלטה זו נתקבלה ; עובדות מוטות תוך ניסיון ליצור מצב עובדתי חדש

הוצגה בפניו מסכת עובדתית , תוך שהוקצבו לדירקטוריון רק ימים בודדים

תוך הצגה , דיון מעמיק כנדרש ללא, מוטעית כאשר ההחלטה התקבלה בחטף

מבלי שגולה לתובעות פרוטוקול , ל הנתבעת"מגמתית של הדברים על ידי מנכ

ל לקוחות את חומר הרקע להיערך "מבלי ליתן לסמנכ, קודם שעסק בעניין

ויש בכל אלו להעיד כי  –לישיבה תוך שהוא נקרא לישיבה בהתראה קצרה 

והיכולת לדון בדברים לעומקם  המידע, בפני הדירקטוריון לא היו הכלים

בכל מקרה לטענת התובעות לפי סיכום . ולקבל החלטה מושכלת ונכונה

אף היא מלמדת על כך כי , )27.3.16מיום (וועדת כוח האדם של הדירקטוריון 

שלושת התפקידים במעמד שווה וכי אין עדיפות לתפקיד מנהל שירות 

חים בחטיבה ויש מקום "אין מקום לשלושה רמ: "בקביעתה כי, הלקוחות

  ".ח"שיהיו שלושה מנהלים ללא רמ

  

העלתה , מנגד טוענת הנתבעת כי נוכח הטענות שהועלו בהליכים בבית הדין  

הנתבעת את הסוגיה להחלטת הדירקטוריון אשר נתן את דעתו בעניין 

וקבע כי הטענה כי מעמדן של התובעות הוא  2016בהחלטתו מחודש מרץ 

וכי אין כל בסיס לטענה לאפליה מגדרית וזאת לאחר  ח אין לה כל בסיס"רמ

עמדות בעלי התפקידים , שהונחו בפניו ונלמדו על ידו כל החומרים הנדרשים

הרלבנטיים ולאחר שנשקלו הדברים בכובד ראש וכל הטענות בעניין זה דינן 

כי ההחלטה להעלות את העניין להחלטת הדירקטוריון נעשתה ; להידחות

ם עניינים בלבד כאשר טענות התובעות בעניין זה הן חוסר בתום לב וממניעי

מר בר יוסף שב ואמר בעדותו כי ביקש להביא את , תום לב שכן העד מטעמן

הנושא להחלטת הדירקטוריון והן לאור טענתן הן עצמן כי עניינן עלה 

לסיכומי  36-40.6סעיפים (לדירקטוריון מספר פעמים ובוטל כביכול 

ה מוסיפה הנתבעת וטוענת בקשר לוועדת כוח האדם של בעניין ז). הנתבעת

כי בניגוד לטענות התובעות זו קבעה באופן חד  27.3.16הדירקטוריון מיום 

משמעי כי אין המדובר באפליה מגדרית וכי לא עולה ממנה כי מדובר 

בתפקידים במעמד שווה ומסקנתה נכון להיום היא כי יש להשאיר את מבנה 

לסיכומי  40.4סעיף (יבחן המבנה הארגוני של החברה החטיבה על כנו עד ש

  ). התובעות
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בנתבעת  בדיקת הממונה על קידום מעמד האישהלטענת התובעות גם   .ז

מנגד טוענת הנתבעת . מצאה כי על התובעות לקבל שכר ברמת ראש מחלקה

כי ממכתבה של הממונה על קידום מעמד האישה לא עולה בהכרח כי נמצאו 

אלא החברה התבקשה לבצע בדיקה , ורם באפליה מגדריתפערי שכר שמק

חים אחרים בחוזה אישי בעלי "בהשוואה לרמ 2של שכרה של התובעת 

מאפיינים דומים כן טוענת הנתבעת שלא הוכח שלא ניתן מענה לפנייתה של 

  ).לסיכומי התובעות 212-215סעיפים (הממונה ומר בלומנטל העיד בעניין זה 

  

מלמדים על מעמד שווה  המכרזים לתפקידים האמוריםגם לטענת התובעות   .ח

לשלושת בעלי התפקידים וזאת מאחר שעל פי פרופיל השכר למנהל שיווק 

שהוכן טרם היציאה למכרז התבסס השכר על שכרו של מנהל השיווק היוצא 

וזאת באופן התואם את החלטת הדירקטוריון ₪  20,000 –בתחילת דרכו 

שכר הנמוך מהפרופיל שהוכן כפי שיפורט  2ת אם כי בסוף שולם לתובע(

 2011אשר למנהלת המכירות פרופיל השכר שהוכן כבר במכרז בשנת ; )להלן

סכום הקרוב ביותר לשכר שאושר על ידי  –ברוטו ₪  20,900היה על סך 

התובעות טוענות כי פרופיל השכר למנהלת המכירות בשנת . הדירקטוריון

הוסתרו על ידי הנתבעת והדבר עומד לחובתה ' ופרופיל השכר של מר ש 2013

  . 'באופן בו ניתן להסיק על הפלייתן של התובעות מול מר ש

  

מנגד טוענת הנתבעת כי אין כל קשר בין אומדן פרופיל השכר לבין מגדרה של 

 22.6.2011- 26.4.11בהתאם לתכתובות הדואר האלקטרוני מיום ( 2התובעת 

, וכי לאחר היציאה למכרז) 23.6.16מיום נספחים להודעה על הגשת מסמכים 

אך טרם הסתיים שלב הגשת המועמדות וטרם היה ידוע מגדרו של הזוכה 

ברוטו ובכל ₪  17,500ביקשה החברה לבסס פרופיל שכר על סך , במכרז

כאשר בקשת יחידת , בפני וועדת הקליטה 2מקרה לפני הופעתה של התובעת 

₪  17,500שיווק לפי שכר יסוד של  הגיוס בחברה לקבל פרופיל שכר למנהל

לבין מועמד נוסף במכרז  2לא כלל התייחסות למגדר או אבחנה בין התובעת 

כי גם לאחר בחירתה של התובעת לתפקיד ביססה החברה את ; שהוא גבר

בתוספת ביצוע שעות נוספות בפועל וכי ממילא ₪  17,500פרופיל השכר על 

באופן מפלה כאשר ברור הוא כי כל אין לקבל טענתה לחישוב פרופיל שכר 

הפער עליו מצביעה התובעת כביכול מול פרופיל השכר נעוץ באי ביצוע שעות 

על הסכם  2כמו כן לאחר חתימתה של התובעת ; נוספות בפועל על ידה

העבודה פנתה החברה לקבל את אישור החברות לשמר את שכרה הפנסיוני 

מאותו  –ספות הגלובאליות ולבצע את ההפרשות גם על רכיב השעות הנו

לטענת החברה לא . 'רציונאל לפנייתה לשימור שכרו הפנסיוני של מר ש
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ח "הסתירה נתונים או מסמכים ביחס לפרופיל שכר למנהל מכירות ורמ

שירות לקוחות כטענת התובעות ובעניין זה העיד מר אלמוג כי מצא את 

ישיבת  רק לקראת 2המסמכים בקשר עם פרופיל השכר של התובעת 

ההוכחות וממילא התובעות לא ביקשו הצגת המסמכים ורק בהמשך חקרו 

  ;)108-110סעיפים (על כך את מר אלמוג 

  

הנתבעת מוסיפה וטוענת כי במכרזים לאיוש משרותיהן של התובעות נכתב 

ח "במפורש כי המדובר בהעסקה בחוזה אישי והתפקידים לא הוגדרו כרמ

התובעות ידעו זאת ; ח"משרות יהיה רמולא הייתה כל כוונה כי מעמד ה

כי המשרה למנהלת מכירות ; היטב וניגשו תחת ידיעה זו למכרזים האמורים

כך עולה מכלל  –ח "שתועסק כרמ 1ח ולא הובטח לתובעת "לא פורסמה כרמ

המדבר על  15.5.12ובין היתר ממכתבו של מר כהן מיום , המסמכים שהוגשו

הודעת דואר , ד"כפי תנאי רמ –ג מ לחודש לרכב ליסינ"ק 750המרת 

בו כותב מר כהן למר בר יוסף ולגברת קסלר כי  26.12.2012אלקטרוני מיום 

ל הנתבעת דאז מר סגיס "מכתבו של מנכ, ד"המעמד הוא מקביל לדירוג רמ

  ).95-96סעיפים ( 2.4.2013ומכתבו של מר כהן למר זהבי מיום  5.3.13מיום 

  

ח "של התובעות כעת להעסקה ברמת רמעוד טוענת הנתבעת כי דרישתן 

להיות מועסקת תחת הסכם קיבוצי הן הלכה  1ותביעתה של התובעת 

למעשה שינוי תנאי המכרז בדיעבד ויש בו כדי לפגוע בעקרון השוויון החולש 

  ;על דיני המכרזים

   
לטענת התובעות מעבר למסמכי הנתבעת המעידים כי המדובר בתפקידים בעלי   .4

בפועל כאשר מנהל שירות לקוחות והתובעות מבצעים עבודה שווה  מעמד שווה גם

בעיקרה או עבודה שוות ערך וזאת בהתאם לתחומי עיסוקה של החטיבה ולפי עדותו 

בהתאם לכישורים הנדרשים ; )לסיכומי התובעות 132סעיף (ל החטיבה "של סמנכ

כי ; לקוחותמכל אחת מהן אשר אינם נופלים ואף עולים על אלו של מנהל שירות ה

ל החטיבה שהוא הממונה על שלושת בעלי התפקידים "גם בהתאם לעדותו של סמנכ

; המדובר בעבודות במעמד שווה לכל הפחות, ומי שבקיא בפרטי עבודתם היומיומית

כי ; כי גם בנמל חיפה העובדים המאיישים את אותם התפקידים הינם במעמד שווה

ל "ן דינו להידחות לאור עדות סמנכניסיונות הנתבעת להמעיט בחשיבות תפקיד

לטענתן הנתבעת אף לא ביקשה מינויו של . חטיבת הלקוחות ועדויות התובעות

  . לחוק שכר שווה לעובד ולעובדת ולא בכדי 5מומחה לניתוח עיסוקים לפי סעיף 

  
ח לקוחות אינם "מנגד טוענת הנתבעת כי תפקידיהן של התובעות ותפקידו של רמ  .5

ח שירות לקוחות הוא "וכי תפקיד רמ, שווים בעיקרם או שווי ערך, תפקידים שווים
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הארגוניים והענייניים ואין כל בסיס , תפקיד בכיר יותר בכל הפרמטרים המקצועיים

להשוואה אותה מנסות התובעות לבצע והדבר אף עולה מעמדת הממונה על השכר 

חות בכיר יותר ח שירות לקו"לטענת הנתבעת תפקיד רמ. שהוגשה לתיק בית הדין

והדבר נלמד מהעובדה שהוקצה לתפקידו תקן ראש מחלקה בעוד בעניינן של 

כי מהות תפקידו ; )לסיכומים 118-120סעיפים (ח "התובעות לא תוקננו בדרגת רמ

ח שירות לקוחות מוכיחה כי הוא תחום עתיר פעילות ביחס לשני התחומים "של רמ

וה את ליבת העיסוק של החטיבה ולכן כי הוא מהו, האחרים בהם עוסקות התובעות

אף גובש לו נוהל וכי הוא עוסק בתפקידי רוחב בחברה וכמוביל שינוי ארגוני המספק 

מענה לכלל לקוחות החברה בעוד התובעות מטפלות בכמה עשרות לקוחות בארץ 

ח שירות לקוחות "כי כפיפות העובדים לרמ ;בלבד וככזה מצדיק את מעמדו הבכיר

רותו בעוד לתובעות לא כפופים עובדים ויש לדחות את טענות מעידה על בכי

עובדים ובאשר למנהל  5התובעות בעניין מנהל הפיתוח העסקי שכן כפופים לו 

כי יש לדחות את טענות התובעות ; ח"ד לרמ"הסיכונים מדובר בתפקיד שבין רמ

וספת שכן ההצעה לה) לוי' הגב(ח שירות לקוחות "בקשר עם איוש משרת עוזרת לרמ

וכי משרה זו יש בה צורך חיוני והמשרה אושרה  2009התקן האמור נולדה כבר במאי 

כי כל ; לוי מהסכם אישי להסכם קיבוצי' על ידי הדירקטוריון וכך המעבר של הגב

הטענות כי יש להוסיף תקנים תחת התובעות הן על דעת התובעות בלבד וכל ניסיונן 

והעובדה כי לא הוספו תקנים כאמור היא לייחס לעצמן סמכויות דינו להידחות 

כי גם עבודתו של ; משיקולים עניינים כאשר הנתבעת עומדת בפני תהליכי התייעלות

מול עובדים בכירים בנתבעת ומחוצה לה והמאופיינת בפעילות חוצת ארגון ' ש

נלמדת גם ' כי בכירות מעמדו של מר ש; )129-130סעיף (מעידה על בכירות מעמדו 

, כי מתוקף תפקידו הוא מנהל ועומד בראשם של שלושה פורומים בחברה מהעובדה

אינה מנהלת פורומים או חברה בוועדות  1חבר במספר וועדות היגוי בעוד התובעת 

היגוי וכן כי תחת אחריותו מספר פרויקטים כאשר שתי התובעות אינן מנהלות 

והמטלות נוצרו עבור  פרויקטים וכי בעניין זה יש לדחות את טענות התובעות כאילו

כי גם ההבדלים בתנאי הסף ובדרישות ההכרחיות ; לאחר הגשת התביעות' מר ש

שווי ערך או שווים , לשלוש המשרות מוכיחים כי אין המדובר בתפקידים שווים

בעיקרם כאשר עיקר תפקידיהן של התובעות דורש הבנה כלכלית ואילו תפקידו של 

כי פעילות התובעות ; יסיון מקצועי אחר לגמריאינו נדרש לכך כלל אלא לנ' מר ש

ואין בה ' בכל הקשור להנחות מסחריות איננה רלבנטית להשוואה לתפקידו של מר ש

להעיד על בכירות מעמדן וכל שיש בטענה זו הוא להצביע זה על שוני בין תפקידן 

כאשר בכל מקרה התובעות אינן מוסמכות לקבל ; ח שירות לקוחות"לתפקידו של רמ

החלטות בנושא זה כי אם רק מגישות בקשות להנחות מסחריות כשהגוף המחליט 

כי גרסתן של התובעות לעניין מתן ההנחות הייתה בלתי ; והמאשר הוא פורום שיווק

כי ניסיונן של התובעות להסיק ; השתנתה מספר פעמים ועל כן יש לדחותה, סדורה
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לקוחות מר בר יוסף אינה  ל"על בסיס עדותו של סמנכ' על מעמדן השווה למר ש

יכולה לסייע בידיהן שכן מר בר יוסף אינו מוסמך להחליט על מעמד ודרג התובעות 

והוא אינו קובע את המבנה הארגוני של החברה וכי בשום שלב לא ביקשו התובעות 

מינוי למומחה עיסוקים למרות שהנטל עליהן בעניין זה ויש לדחות את טענתן לעניין 

  ; מוטל על הנתבעת זה כאילו הנטל

  

מבלי לגרוע מהאמור טוענת הנתבעת כי העבודה של התובעות אף אינה עבודה שווה 

שכן מבחינה מהותית אין נקודות השקה בין התחומים ' בעיקרה לעבודתו של מר ש

וכפועל יוצא אף הכישורים הנדרשים הם שונים וכך גם היא ' וסוג העיסוק של מר ש

שכן ועל אף כי העבודות כולן מבוצעות ' ודתו של מר שאינה עבודה שוות ערך לעב

ברמת , בתנאי הסף, באותה סביבת עבודה ישנם הבדלים ניכרים בדרישות התפקיד

  ). לסיכומים143סעיף (המאמץ וברמת האחריות 

  

לטענת הנתבעת אין כל עילה להתערבות בפררוגטיבה הניהולית שבאה לידי ביטוי   .6

, שומן על ידי הנתבעת ובכלל זה קביעת תקן משרהבהחלטות הדירקטוריון ויי

מעמדה ודירוגה כל עוד זה הופעל בסבירות בהגינות ובתום לב וכל התערבות בעניין 

כי אין ; )לסיכומי הנתבעת 41-46ראה סעיפים (זה תעמוד בסתירה להלכות הקיימות 

מד כל הצדקה מבחינת היקף פעילות החטיבה וגודלה לשלושה בעלי תפקידים במע

והנהלת החברה , מר בר יוסף עצמו, ח והדבר אף הוא לפי עמדת הדירקטוריון"רמ

כשכל ניסיון ללמוד ממחלקות אחרות שהן גדולות משמעותית מחטיבת הלקוחות 

חים וגם בנמל חיפה "רמ 3כאשר היקף פעילות חטיבת הלקוחות אינו מצדיק 

; )60 -55סעיפים (לבד ד ב"ל שיווק שהינם ברמת רמ"עובדים תחת סמנכ 4מועסקים 

קביעה כאמור תהיה לה השלכות פנים ארגוניות נרחבות כאשר בעניין זה טוענת 

כי יש לדחות את ; הנתבעת שהתוכנית להרחבת החטיבה ופיתוחה לא מומשה

הטענות בדבר ישיבות דירקטוריון נוספות בעניין מבנה חטיבת הלקוחות שכביכול 

מנעו מלהעיד את הגורמים הרלבנטיים בעניין נקבעו ובוטלו כטענת התובעות אשר נ

כי עצם ; )לסיכומי הנתבעת 47-48סעיפים (וממילא העידו שלא מידיעה אישית 

ל לקוחות אינו מעיד על תפקידים שווי מעמד "כפיפותן של שלושת המנהלים לסמנכ

ל אך הם אינם בעלי מעמד "ובנתבעת חטיבות נוספות בהן עובדים כפופים לסמנכ

  ;)62-64יפים סע(שווה 

  

  

שווה בעיקרו או , התובעות מוסיפות וטוענות כי לאור העובדה כי תפקידן הוא שווה  .7

הן זכאיות לשכר זהה לשכרו של , ולאור פערי השכר', שווה ערך לתפקידו של מר ש

ואשר מהווה את עיקר ', לרבות התוספת האישית לברוטו אותה מקבל מר ש' מר ש
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ת על פי חוק שכר שווה אין צורך להוכיח אפליה מחמת לטענת התובעו. הפער בשכר

  . מגדר אלא די בפערי השכר כדי להעניק להן את הסעד המבוקש

אין כל הצדקה עניינית לפערי השכר האמורים וכי הנתבעת המציאה , לטענתן

חלקן במהלך החקירות ודין כולן דחייה , שונות להצדקת פערי השכר" תזות"

  : כמפורט להלן

  

או מצדיקים את פערי השכר שכן  ומעמדו אינם בכירים יותר' של מר ש תפקידו -

המדובר בתפקידים שווים כפי שבא לידי ביטוי במסמכי הנתבעת וכפי שפורט 

והן מגמתיות ובלתי , כי העדויות שהובאו בעניין זה אינן מסייעות לנתבעת; לעיל

וסקים העבודה של שלושת המנהלים היא שלובה ולעיתים הם ע; מהימנות

שתי התובעות עמדו בתנאי הסף לתפקידו של ; באותם לקוחות תוך שיתוף פעולה

, הוא עובד איטי או יסודי' התובעות עובדות בעומס עבודה רב בעוד מר ש'; מר ש

הינם מטלות שהוטלו עליו רק ' הן עובדות מסביב לשעון והפורומים שקיבל מר ש

; ר את תפקידו מול תפקידןלאחר הגשת כתב התביעה על מנת לנסות ולהאדי

נוהל שירות הלקוחות שצורף על ידי הנתבעת אינו מלמד על שירות הלקוחות 

  ; כליבת העיסוק של החטיבה אלא מאחר שהוא נושא טכני ניתן לערוך בו נוהל

  

שכן שני העובדים  אינה מעידה על מעמדו או בכירותו' כפיפות עובדים למר ש -

קיבוצי אשר הנתבעת היתה מחויבת למצוא ששובצו תחתיו הם עובדים בהסכם 

כי ממילא מספר העובדים במחלקה ; להם שיבוץ חלופי ובשל אילוצי הנתבעת

הפער בשכר היה קיים עוד בטרם הוספו ; אינו מעיד על בכירות או מעמד

כי בנתבעת בעלי ; ועוד לפני שהיו לו בכלל כפיפים' התקנים לעובדים תחת מר ש

כי התובעות ; רחבת שאין להם עובדים כפופים כללתפקידים חברי הנהלה מו

נפגשות עם מנהלים בכירים ודרגים בכירים בדיוק כמו מנהל שירות הלקוחות 

 . וכי גם עבודתן של התובעות מצדיקה עובדים אשר יעבדו תחתיהן

 

ח אחד טוענות התובעות "גם הטענה כי גודל החטיבה אינו מצדיק יותר מרמ -

חים ואף יותר "רמ 2עת שכן בנתבעת חטיבות בהן יש אינה יכולה לסייע לנתב

 ; וממילא גודל החטיבה אינו מצביע על חשיבותה או על מעמד העובדים בה

  

אינה יכולה  כי הטענה להעדר הניסיון של התובעות הוא ההצדקה לשכרן -

בכל מקרה . להישמע מקום בו הועלתה רק בחקירות והיא בבחינת הרחבת חזית

היה ניסיון  2ענה זו הוכחה כלא נכונה שכן לתובעת מספר טוענות התובעות ט

בלטו עוד בתפקידה  1בשיווק עוד טרם הגיעה לתפקיד וכי כישוריה של התובעת 

' הקודם ולמעשה העדר הניסיון הוא תירוץ לשכרן הנמוך בעוד בעניינו של מר ש
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כומי לסי 185-189סעיפים [שגם הוא היה נעדר ניסיון זה לא היווה כלל שיקול 

כי קודם לעבודתה בנמל צברה ניסיון רב  2בעניין זה טוענת התובעת ; ]התובעות

כי למעשה היא עמדה בדרישות הסף הן ; הן ניהולי והן מקצועי בתחום השיווק

ח שירות לקוחות והן לתפקיד מנהלת השיווק וכי רק מאחר שידעה "לתפקיד רמ

כי עת ; מנהלת השיווק כי מדובר בשלושה תפקידים שווים בחרה לגשת למכרז

מר עובדיה כהן כי רשות החברות , ל לקוחות דאז"נכנסה לתפקיד אמר לה סמנכ

לא תאשר לה שכר גבוה יותר מזה שהוצע לה כך שלכל הפחות היא הוטעתה 

תפקיד שאותו , ל כיום"כי עוזר המנכ; אושר שכר גבוה יותר' כשמנגד למר ש

משתכר שכר , בכיר מתפקידה כיום והוא פחות, מילאה לפני למעלה מחמש שנים

גבוה יותר משכרה כיום ואף במשרה שאינה משרה מלאה וכל ניסיון לטעון כי 

 ;הוא בעל ניסיון העולה על שלה דינו להידחות

  

צומצמו לעומת המכרז  2013-הטענה כי תנאי המכרז למנהלת המכירות בכי  -

דינה  י השכרככאלו המצדיקים את פער 2011-הקודם שנערך לאותו תפקיד ב

להידחות שכן התנאים לא צומצמו כי אם שונו בהתאם לכישורים הנדרשים 

לא ניגשה למכרז הראשון לא בגלל תנאי הסף כי אם מאחר  1לתפקיד והתובעת 

 ; שזה היה בהסכם אישי

  

ל "למר גילת שכן זה היה קודם לסמנכ 2הטענה כי אין להשוות את התובעת כי  -

לא גובתה בתצהיר ואף לא  רות ושירות הלקוחותבמכי, לקוחות ועסק בשיווק

. במסמכים הגם שבידי הנתבעת תיקו האישי של מר גילת ועל כן דינה להידחות

כי למעשה החליפה בתפקידה את מנהל השיווק  2בעניין זה טוענת התובעת 

ח ועל כן אף היא צריכה להיות במעמד "שהיה במעמד רמ, מר גילת, הקודם

 8/2010נתבעת לטעון כי מר גילת סיים עבודתו רק בחודש ח וניסיונה של ה"רמ

הוא ניסיון להטעות את בית הדין שכן זה לא עבד בפועל משך חודשים ארוכים 

מפרופיל השכר למנהל שיווק  2לטענת התובעת ; עוד טרם סיים העסקתו כאמור

ניתן ללמוד על הפלייתה שכן טרם , שנחשף על ידי הנתבעת רק בשלב ההוכחות

יאה למכרז פרופיל השכר עמד בהתבסס על שכרו של מנהל השיווק היוצא היצ

ואילו לאחר היציאה למכרז ולאחר שהופיעה ₪  20,000בתחילת דרכו על סך 

לא כולל שעות נוספות והוצאות ₪  17,500-בפני וועדת הקליטה הופחת השכר ל

שעות לא כולל ₪  17,500רכב ולאחר בחירתה לתפקיד נקבע בפרופיל שכר של 

כך שבכל  -₪  18,000שכר של  2נוספות שישולמו לפי ביצוע ובפועל הוצע לתובעת 

מקרה הן השכר לאחר הופעתה בפני וועדת הקליטה והן השכר שהוצע לה לאחר 

כשמנגד לא הוצג  –בחירתה נופלים מפרופיל השכר שהוכן בטרם היציאה למכרז 
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שכרו עולה על מסגרת עלות אך הוכח כי ' פרופיל השכר שהוכן למשרתו של מר ש

 .ועל כן הופלתה לעומת המקביל לה –שאושרה בדירקטוריון 

  

אינה  כי הטענה כי לא ניתן להשוות בין עובד בחוזה אישי לעובד בהסכם קיבוצי -

יכולה להישמע שכן מעבר בין חוזה אישי להסכם קיבוצי הוא שכיח בנתבעת 

  ; וקורה אף בפועל

  

דינה להידחות שכן ראשית טענה זו  הסכם קיבוציח הוא רק ב"כי הטענה כי רמ -

לוי ' נטענה בשלב מאוחר ומהווה הרחבת חזית וממילא נסתרה בעדותה של הגב

ואף על פי המבנה הארגוני של הנתבעת כפי שהוא מפורסם , ל לקוחות"ושל סמנכ

חלקם בחוזים , חים"באתר האינטרנט ומצביע על חברי הנהלה המוגדרים כרמ

 ; אישיים

  

נטענה לראשונה בחקירות  - לא היה תפקיד לחזור אליו 2הטענה כי לתובעת  כי -

מהווה הרחבת חזית אסורה ובכל מקרה הוכחה כלא נכונה בעדותה של התובעת 

 ; )לסיכומי התובעות 211-213סעיף ( 2

  

אינה יכולה בתפקידו הקודם ' טענת הנתבעת לשמירת תנאי שכרו של מר שכי  -

שמהווה את עיקר הפער , כיחו כי התוספת האישיתלעמוד משהנתבעות לא הו

 ,לחוק שכר שווה )א(6בסעיף מוצדקת על פי אחת מהנסיבות המנויות , בשכר

סגורה אלא אם הוכחו  כאשר רשימת ההגנות המנויות בסעיף כאמור היא רשימה

בעניין זה טוענות התובעות כי . שיקולים אחרים מאותו סוג הנזכר באותו סעיף

; לא הוכח כי התוספת האישית נובעת ממהותה או מאופייה של העבודה הנדונה

כי התוספת שולמה לו כחלק מההטבות שניתנו לו מעבר לתקרת השכר שנקבעה 

רה לא באה לשמור על שכרו הפנסיוני כי התוספת האמו; על ידי הדירקטוריון

כי התוספת אושרה רק לאחר ; כטענת הנתבעת כי אם בפועל מהווה הגדלת שכרו

פניה חריגה לרשות החברות בעוד עובדת אחרת בנתבעת שהיא אישה ועברה 

כי התוספת האישית למעשה מביאה ; מהסכם אישי להסכם קיבוצי שכרה ירד

כי התוספת האישית מגלמת ; ין שעות נוספותנהנה מתשלום כפול בג' לכך שמר ש

כי הזכות לשכר שווה ; הטבה שאינה מוענקת לתובעות, בתוכה הצמדה למדד

מעסיקו המדינה או , היא מוחלטת ואינה ניתנת להתניה לא על ידי העובד

הממונה על השכר ושעה שהממונה על השכר בחן ואישר את שכרו של מנהל 

הן זכאיות , ההשלכה של כך על התובעותשירות הלקוחות אך לא בדק את 

לאחר זכייתו במכרז ולו ' כי התוספת האישית שולמה למר ש; לאותם תנאי שכר

; אחרים היו יודעים על התוספת האמורה ייתכן והיו מגישים מועמדותם למכרז

לא היה המועמד היחיד במכרז לא הייתה הצדקה להעניק לו תנאי ' משמר ש
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אושרו גם התובעות המקבילות לו זכאיות לאותו העסקה מיטיבים ומשאלו 

ואינם " הליקוט והטשטוש"התגבשו בשיטת ' כי תנאי שכרו של מר ש; השכר

נובעים מאופייה ומהותה של העבודה ומשכך בהעדר הצדקה מסוג הנסיבות 

מה לתובעות הזכות להשוואת תנאי ק, לחוק שכר שווה )א(6בסעיף המנויות 

 .'שכרן לשכרו של מר ש

  

שוות בעיקרן או , מנגד טוענת הנתבעת כי אף אם נקבע כי מדובר בעבודות שוות  .8

הנובעים מאופי וממהות , שוות ערך הרי שפערי השכר נובעים מטעמים עניינים בלבד

השונות " תזות"בעלי התפקידים וכי ה 3התפקידים ומנתוניהם האישיים השונים של 

דינן דחייה שכן התובעות  -הנטענות על ידי התובעות כאילו נטענו על ידי הנתבעת 

ואין בהעלאת שאלות , מייחסות לנתבעת טענות אשר לא נטענו על ידה כלל וכלל

 .במהלך חקירה נגדית כדי להוות טענות מטעם הנתבעת

  
תה ותנאי העסקתה בין משר 2טוענת הנתבעת כי ההשוואה שעורכת התובעת , כך

מנהל השיווק הקודם בניסיון לטעון כי , למשרתו ותנאי העסקתו של מר גילת

ח היא חסרת בסיס שכן מר גילת שימש כמנהל "משרתה היא שוות ערך למשרת רמ

ודומה יותר  2ל ועל כן היה בכיר יותר מהתובעת "והיה כפוף למנכ 2007-השיווק מ

כמו כן מר גילת היה בעל ניסיון קודם ; סףל הלקוחות מר בר יו"למעמדו של סמנכ

 2שנים קודם לניודה של התובעת  3בתחום השיווק שכן היה בחטיבת הלקוחות משך 

לחטיבת הלקוחות והוא אף בעל ניסיון רב שנים בתפקידים בכירים בתחום השיווק 

כי מר גילת ; לה לא היה ניסיון בשיווק 2כעולה מקורות חייו וזאת בניגוד לתובעת 

מלבד תחום השיווק היה אחראי גם על המכירות ושירות הלקוחות שכן כשנכנס 

 3לא מילאה את  2כי התובעת ; לתפקידו לא הייתה קיימת חטיבת הלקוחות

הפונקציות כמר גילת אלא לכל היותר מילאה פונקציות חלקיות עד לאיוש המשרות 

כך גם ; )לסיכומי הנתבעת 102-106סעיפים (החטיבה בהתאם למבנה החדש 

ל הנוכחי אף היא חסרת בסיס "בינה לבין עוזר המנכ 2ההשוואה שעורכת התובעת 

; שנים כמנהל פרויקטים בכיר 13ל הנוכחי נקלט לעבודתו לאחר "שכן עוזר המנכ

הוא בעל תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול ותואר שני במנהל עסקים ועל בסיס 

רק משום שהחל עבודתו בחברה במהלך אלו נקבע שכרו והוא עובד במשרה מלאה ו

היקף המשרה אליו מפנה התובעת חושב באופן יחסי למשך אותה שנה  2014שנת 

  ).לסיכומי הנתבעת 107סעיף (

  

מוסיפה הנתבעת וטוענת בקשר לפרופיל השכר שחושב לתפקיד מנהל השיווק   .9

ן פרופיל כי זה מצביע על אפלייתה שאין כל קשר בין אומד 2ולטענה של התובעת 

בהתאם לתכתובות הדואר האלקטרוני מיום ( 2השכר לבין מגדרה של התובעת 
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שכן לאחר ) 23.6.16נספחים להודעה על הגשת מסמכים מיום  22.6.2011- 26.4.11

אך טרם הסתיים שלב הגשת המועמדות וטרם היה ידוע מגדרו של , היציאה למכרז

ברוטו ובכל מקרה ₪  17,500סך  הזוכה במכרז ביקשה החברה לבסס פרופיל שכר על

כאשר בקשת יחידת הגיוס בחברה , בפני וועדת הקליטה 2לפני הופעתה של התובעת 

לא כלל התייחסות ₪  17,500לקבל פרופיל שכר למנהל שיווק לפי שכר יסוד של 

כי גם לאחר ; לבין מועמד נוסף במכרז שהוא גבר 2למגדר או אבחנה בין התובעת 

₪  17,500לתפקיד ביססה החברה את פרופיל השכר על  בחירתה של התובעת

בתוספת ביצוע שעות נוספות בפועל וכי ממילא אין לקבל טענתה לחישוב פרופיל 

שכר באופן מפלה כאשר ברור הוא כי כל הפער עליו מצביעה התובעת כביכול מול 

תה כמו כן לאחר חתימ; פרופיל השכר נעוץ באי ביצוע שעות נוספות בפועל על ידה

על הסכם העבודה פנתה החברה לקבל את אישור החברות לשמר את  2של התובעת 

 –שכרה הפנסיוני ולבצע את ההפרשות גם על רכיב השעות הנוספות הגלובאליות 

לטענת החברה לא . 'מאותו רציונאל לפנייתה לשימור שכרו הפנסיוני של מר ש

ח שירות "ירות ורמהסתירה נתונים או מסמכים ביחס לפרופיל שכר למנהל מכ

לקוחות כטענת התובעות ובעניין זה העיד מר אלמוג כי מצא את המסמכים בקשר 

רק לקראת ישיבת ההוכחות וממילא התובעות על  2עם פרופיל השכר של התובעת 

אף כי העיד על כך בפתח חקירתו לא ביקשו הצגת המסמכים בפני בית הדין ורק 

  ) .108-110פים סעי(בהמשך חקרו על כך את מר אלמוג 

  

שמתחייבים מאופייה וממהותה של , לטענת הנתבעת ישנם שיקולים לגיטימיים  .10

העבודה וכך גם לפי עמדת הממונה על השכר באוצר כאשר ממילא לטענתה השוואת 

עובד בהסכם קיבוצי לתובעות שהמכרז לתפקידן הוא בחוזה אישי אינה השוואה 

ונים ולא אמור להתקיים שווין בין השלושה נכונה היא שכן מדובר בהשוואה בין ש

  ).150-154סעיפים (

  

הנקבע בהתאם למועד  מהוותק לשכרכך לטענת הנתבעת הוכח שהפער בשכר נובע   .11

כי ; )155-157סעיפים (קבלת התואר האקדמי של כל עובד ולתקופת שירותו הצבאי 

כולן תוספות  – שיפטינג ומענק יובל, תוספת וותק, הפער בשכר נובע מפרמיה

 2010תוספת הסכם , המושפעות מהוותק לשכר בחברה ולרבות תוספת כוננות

-158סעיפים (המושפעות מוותק לשכר ויש לדחות את חישובי התובעות בעניין זה 

מניסיון ניהולי עשיר ורלבנטי שיש למר כי לגיטימיות הפער בשכר נובעת אף ; )160

ובתפקידו  עובדים 2הנוכחי כפופים  בתפקידו' בכך למר שהבא לידי ביטוי  'ש

עובדים ואילו לעומתו התובעות לא צברו ניסיון ניהולי משמעותי  10הקודם ניהל 

 161-162סעיפים (בתפקידיהן הקודמים וגם כיום אינן נדרשות לנהל עובדים 

העולה על וותקן של התובעות וכן ניסיון מקצועי  וותק בחברה' כי למר ש; )לסיכומים
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ניסיון בגינו , משמעותי ועולה על הניסיון המקצועי של התובעות, חוצה להבחברה ומ

וכן השכלתו האקדמית הנרחבת כמו גם קורסים , קיבל מכתבי הערכה רבים

הפער כך ; )163-166סעיפים (מקצועיים רבים שהשלים מצדיקים את הפערים בשכר 

ת רבע מכמות מבצע 1שכן התובעת בשכר נובע גם מהיקף העבודה בשעות נוספות 

הוא זהה אך  1והתובעת ' ושיעור הפרמיה של מר ש' השעות הנוספות שמבצע מר ש

הרי שסכום הפרמיה משתנה ולא יעלה על הדעת , בהיותו נגזר גם מהשעות הנוספות

מבצעת חמישית  2כי התובעת ; שהם יקבלו סכום פרמיה זהה בעד פחות שעות

מקבל שכר בגין שעות נוספות בפועל ' וממילא מר ש' מהשעות הנוספות שמבצע מר ש

הבדל הנובע מהעובדה כי היא מועסקת  –קבלת גמול שעות גלובאלי  2בעוד התובעת 

בכל מקרה ממוצע השעות הנוספות ; בהסכם קיבוצי' בהסכם אישי ואילו מר ש

 1כי דרישתה של התובעת ; )167-173סעיפים (בלבד ₪  1,667עומד על ' שמקבל מר ש

אינה לגיטימית כאשר זו נמצאה בלתי כשירה לתפקיד ' ה למר שלהשוואת שכר

ח שירות לקוחות לאור ציונה במכרז ודי בכך כדי להעיד כי כישוריה של התובעת "רמ

כי היא עצמה  2וכי טענתה של התובעת ' נמוכים משמעותית מכישוריו של מר ש 1

ל לא הגישה היא היפותטית שכן היא כל' עמדה בתנאי המכרז לתפקידו של מר ש

  ;)174-179סעיפים (מועמדות לתפקיד זה 

  

מהווה ' לטענת הנתבעת יש לדחות את הטענה כי תשלום התוספת האישית למר ש  .12

כפל תשלום כביכול בגין שעות נוספות שכן הממונה על השכר עדיין בודק את הנושא 

וממילא אם יקבע כי אכן מדובר בכפל תשלום החברה תפעל בהתאם להחלטת 

ממונה על השכר ואף יהיה בכך כדי לשמוט את הבסיס לתביעתן של התובעות ובית ה

הדין לא יתן ידו לדרישת תשלום תוספת שכר שהיא חורגת והנוגדת את הוראות 

אשר לטענת התובעות כי שכרו של . 1985 –ה "התשמ התקציבחוק יסודות ל 29סעיף 

התגבש בשיטת הליקוט והטשטוש טוענת הנתבעת כי טענה זו נטענה לראשונה ' מר ש

טענה זו יש בה הטלת דופי של ממש ; במסגרת סיכומי התובעות ויש לדחותה על הסף

שכר בנתבעת ובבעלי תפקידים מסורים ומקצועיים תוך קשירת שמם לחריגות 

כי גם לגופם של דברים ; משמעותיות ומרחיקות לכת ומוטב ולא היתה מועלת כלל

ובכל מקרה יש לדחות את הטענה ואין מקום לערוך השוואה בין עניינן של התובעות 

לפסק הדין בעניין מפעל הפיס שכן שם דובר על חריגות שכר קיצוניות ובעשרות 

תמונה מלאה אודות התנאים שאישר  אחוזים וכן כי לדירקטוריון החברה לא היתה

ואילו בענייננו אישור התוספת האישית נעשה על ידי כל הגורמים הרלבנטיים מחוץ 

  ).לסיכומים 219-224סעיפים (לחברה 

  

הנתבעת מוסיפה וטוענת כי למרות שאין כל מקום להגדיר את התובעות בהסכם   .13

י מול הסכם קיבוצי הרי שגם קיבוצי וכי אין כל מקום להשוואת שכר לפי הסכם איש
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ח לפי ההסכם הקיבוצי ובהתאם "אם העסקתן של התובעות היתה בדרגת רמ

השכר אשר היה משולם להם היה נמוך יותר מהשכר המשולם , לנתוניהן האישיים

לפי ההסכם האישי עליו היא מסרבת  1להן היום ומזה שאמור להשתלם לתובעת 

  .לחתום

  

ללא , ח"בהסכם קיבוצי בדרגת רמ, 1של התובעת כך לטענת הנתבעת שכרה   .14

 14,007היה עומד על סך של , שעות נוספות והתוספת האישית, תשלומים חד שנתיים

היה עומד על  1המוצעים לה בהסכם האישי ושכרה של התובעת ₪  16,000לעומת ₪ 

  .המשולם לה כיום לפי החוזה האישי₪  16,160לעומת שכר של ₪  15,889סך 

מכך טוענת הנתבעת אפילו היו מבצעות התובעות את כמות השעות הנוספות יתרה   

  .עדיין שכרן היה נמוך מזה המוצע להן בהסכם האישי', שמבצע העובד מר ש

  

וגם אם יושוו תנאי , בכל מקרה, הנתבעת שבה וטוענת כי לעניין קביעת השכר  .15

היעשות תוך נטרול הרי שההשוואה צריכה ל', העסקתן של התובעות לאלו של מר ש

שנובעת מתפקידו הקודם בחברה כמנהל תחום ', התוספת האישית המשולמת למר ש

עת עבר ' משכורתו של מר ש, כך לטענתה. ואינה קשורה לתפקידו הנוכחי, פרויקטים

, פגיעה מהותית ולפיכך, לחודש₪  6,600-היתה עתידה לרדת בכ, לתפקידו הנוכחי

ני ורמת השתכרותו פנתה לרשות החברות ועל מנת לשמר את שכרו הפנסיו

שהיא תוספת הולכת ונשחקת בהתאם , הממשלתיות שאישרה את מתן התוספת

  . בלבד₪  2,668על סך של  12/16העומדת נכון לחודש , לשינויים בשכרו המשולב

  

לאור האמור לעיל טוענות התובעת בנטרול התוספת האישית הרי שהפער בין שכרו   

לפי ההסכם האישי הוא של , כם הקיבוצי לבין שכרן של התובעותלפי ההס' של מר ש

  . הנובע מטעמים עניינים כאמור לעיל, בלבד₪  1,000-כ

  

  

  העסקה תחת הסכם קיבוצי ולא הסכם עבודה אישי - 1טענות נוספות הנוגעות לתובעת 

  

מוסיפה וטוענת לעניינה כי היא זכאית להיות מועסקת תחת הסכם  1התובעת   .16

כי ניגשה למכרז לתפקיד  1בעניין זה טוענת התובעת . וצי ולא תחת חוזה אישיקיב

מנהלת המכירות לאחר שהמצג שהוצג לה על ידי כלל הממונים עליה הוא כי ככל 

שבמכרז פנימי עובד פנימי בהסכם קיבוצי יזכה הוא ימשיך להיות בהסכם קיבוצי 

אין  ;א הייתה ניגשת למכרזוכי ככל שהייתה יודעת כי מדובר בהסכם אישי כלל ל

; המדובר בעניין חריג וגם בעבר מכרזים שפורסמו בחוזה אישי שונו להסכם קיבוצי

כי לראייה לא ניגשה למכרז לתפקיד זה תחת חוזה אישי אשר פורסם בחודש 
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ל "מאשר סמנכ 15.5.2012כי במכתב מיום ; שבסופו של דבר אף בוטל 10/2011

כי המכרז ככל שיהיה פנימי ויזכו עובדים פנימיים מר עובדיה כהן , משאבים דאז

; יהיו בהסכם קיבוצי ואם יצא לחיצוני ויתקבל מישהו מן החוץ יהיה בהסכם אישי

כי בתכתובות דואר אלקטרוני טרם היציאה למכרז נכתב כי ההעסקה היא בהסכם 

טה כי בוועדת הקלי; אישי ובמידה ויבחר מועמד בהסכם קיבוצי ייבחן אופי העסקתו

היו חברים מי שהתחייבו בפניה כי במידה ותזכה העסקתה תהיה בהסכם קיבוצי 

והללו לא עדכנו אותה לא לפני ולא אחרי המכרז או במהלכו כי המצג שהציגו בפניה 

 15.5.12ל משאבים בין "כי לא התקיימה כל שיחה בינה לבין סמנכ; השתנה לכאורה

ימי יועסק בהסכם קיבוצי ועד לשיחה מועד בו התחייב בפניה כי אם יבחר עובד פנ

כי מסמכי המכרז אינם נוקבים ברמת ; עשרה חודשים לאחר המכרז – 6.2.14ביום 

כי רק ; השכר ובזכויות הנלוות והיא גם לא התעמקה בכך נוכח ההבטחה שניתנה לה

חודשיים לאחר זכייתה נודע לה לראשונה כי היא נדרשת לחתום על הסכם עבודה 

כי הנתבעת ; ישה ממנה לחתום על הסכם אישי מנוגדת לעמדת הוועדכי הדר; אישי

כי גם ; לא הביאה ולו עד אחד לסתור את טענתה בעניין ההבטחה שהובטחה לה

ד בלבד מלמדת "הצעתה החלופית של הנתבעת להסדיר את תנאי העסקתה ברמת רמ

ש כי לנתבעת למעשה אין כל התנגדות עקרונית שתפקיד מנהלת המכירות יאוי

; ח"בהסכם קיבוצי אלא כל ניסיונה הוא להפחית עלויות ולמנוע ממנה מעמד של רמ

נספחים ( 1.1.3ומיום  26.12.12ל משאבים מיום "כי גם מסמכים נוספים של סמנכ

כי ; מלמדים על היותו של התפקיד לעובד תחת הסכם קיבוצי) לתצהירה' כג -'כב

בוצי של עובדים שזכו במכרז במקרים קודמים אישרה הנתבעת העסקה בהסכם קי

  ; שהתפרסם כתפקיד בהסכם אישי

  

היא זכאית להותיר את תחולת ההסכם הקיבוצי על  1לפיכך טוענת התובעת 

ל הלקוחות תומכת בטענותיה "ח כאשר עדותה ועדות סמנכ"בדרגת רמ, העסקתה

  .כמו גם ראיה בכתב שלא נסתרה

  

שה למתן צו עשה שהגישה שיש לדחות את הבק 1לאור האמור טוענת התובעת 

הנתבעת גם לאור העובדה כי מר עובדיה כהן ומר דודו זהבי שתצהיריהם הוגשו עם 

  . לא הובאו לעדות ויש להורות על הוצאת תצהיריהם מהתיק, הבקשה למתן צו עשה

  

מנגד טוענת הנתבעת כי במסמכי המכרז נקבע במפורש באופן שאינו משתמע לשני   .17

צירפה אחת מן הטיוטות של  1כאשר התובעת , א בהסכם אישיפנים כי ההעסקה הי

הודתה בחקירתה כי קראה את נוסח המכרז וכי זה מדבר על העסקה , נוסח המכרז

לטענת ). לסיכומי הנתבעת 73-78סעיפים (וכי זהו הנוסח המחייב אותה , בחוזה אישי

הוצג בפניה  או/כי תועסק בהסכם קיבוצי ו 1הנתבעת בשום שלב לא הובטח לתובעת 
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כאשר , מצג כי אם ייבחר מועמד פנימי לתפקיד אזי העובד יועסק בהסכם קיבוצי

בעוד שבתחילה טענה להבטחה אישית אחר כך , בעניין זה עדותה היתה מזגזגת

ל הנתבעת אישר בתצהירו כי "כי מנכ; שינתה גרסתה וטענה שלא הובטח לא אישית

העסקה בהסכם קיבוצי ואף נאמר  1עת מר כהן האחרון מסר לו כי לא הובטח לתוב

ר "ל בתצהירו הצהיר שגם יו"כי המנכ; לה מפורשות כי ההעסקה תהיה בחוזה אישי

לוגסי נתנה הסכמתה עוד טרם פרסום המכרז שתפקיד מנהל ' הגב, ועד עובדי מנהל

כי ; ל לעניין זה"נמנעה מלחקור את המנכ 1מכירות יאויש בהסכם אישי והתובעת 

כי גם ; לוגסי לעדות והדבר פועל לחובתה' תנגדה לזימונה של הגבה 1התובעת 

הטענה כי הסתמכה על מצג של מר בר יוסף אינה יכולה לעמוד שכן זה הודה כי 

להסתמך על  1כי יש לדחות את ניסיונה של התובעת ; הדבר אינו מצוי בסמכותו

ר מיום ד פרט ושכ"ל לקוחות ולרמ"ל משאבים מר כהן לסמנכ"מכתבו של סמנכ

כבסיס  13.5.2012ל משאבים מיום "ומכתבו של מר בר יוסף לסמנכ 15.5.2012

ולא , מקום בו היא הודתה שאינה מכותבת למכתבים, להעסקתה בהסכם קיבוצי

ידעה לומר מי העביר לה את המכתב הראשון ולא הוכיחה כי הגיע אליה בזמן אמת 

כל מקרה לא ידעה לספק תשובות בעוד את השני קיבלה ממר בר יוסף וביוזמתו וכי ב

; כאשר עומתה עם העובדה כי מדובר במכתבים שהינם שנה טרם המכרז אליו ניגשה

, אין כדי לתמוך בטענתה להעסקה בהסכם קיבוצי 2013כי גם במסמכים משנת 

וגם  2012למעשה מבטל את מכתבו ממאי  24.2.2013כאשר מכתבו של מר כהן מיום 

גרסה  –ח בהסכם אישי "ותה עת הייתה כי מדובר ברמעמדתו של מר בר יוסף בא

כי יש לדחות את הטענה כי לאחר המכרז ; אשר השתנתה לפתע רק במסגרת עדותו

ישונו תנאי ההעסקה להסכם קיבוצי וכי מדובר בדבר שכיח שכן מדובר במקרים 

בודדים וחריגים ובאישור הדירקטוריון וכי במכרזים אחרים שהציגה התובעת 

  ).לסיכומי הנתבעת 81סעיפים (לופה מפורשת להסכם קיבוצי נרשמה ח

    

ח למנהל משאבי "קיים עמה רמ, במכרז 1לטענת הנתבעת לאחר זכייתה של התובעת   .18

בהן הוצג לה פרופיל השכר וכי התובעת לא , אנוש דאז מר זהבי פגישות אישיות

ל הסכם אישי הביעה כל התנגדות כך שכל טענותיה כי הופתעה כשנדרשה לחתום ע

  .אינן אמת

  

שלאחר שראתה כי תנאי המכרז , 1עוד טוענת הנתבעת כי היתממותה של התובעת   .19

שכן המדובר , אינה מתקבלת על הדעת, אינם כפי שהובטחו לה לא פנתה לברר הדבר

. המתמודדת למשרה ניהולית בכירה ואף התמודדה בעבר למכרזים, בעובדת ותיקה

להסדיר את העסקתה בהסכם  1כי לא הוצע לתובעת  מכל מקום טוענת הנתבעת

ד כי אם רק דובר על אפשרות שכזו שלא נבחנה עד הסוף וירדה מן "קיבוצי בדרג רמ

  .הפרק וכי בכל מקרה הצעה שכזו כפופה לאישור הדירקטוריון
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להיתלות בכך שלא ניגשה למכרז  1כן טוענת הנתבעת כי ניסיונה של התובעת   .20

משום שזה היה בחוזה אישי אינה יכולה להתקבל שכן ) 2011בשנת ( הראשון לתפקיד

היא לא ניגשה למכרז הראשון מאחר שלא עמדה בתנאי הסף ואילו התנאים במכרז 

; השני צומצמו וכי בכל מקרה בשני המכרזים המשרה הוגדרה להעסקה בחוזה אישי

שפר את תנאי ביקשה בעבר להעבירה להסכם אישי על מנת ל 1כן הוכח כי התובעת 

העסקתה ולכן טענתה כי לא היתה ניגשת למכרז לו היתה יודעת שמדובר בחוזה 

  .אינה אמת –אישי 

  

, לאחר זכייתה במכרז 1כמו כן וכאמור טוענת הנתבעת כי דרישתה של התובעת   .21

ד מהווה שינוי מהותי בתנאי המכרז "להעסקתה תחת הסכם קיבוצי ובמעמד רמ

סעיפים (וויון ההזדמנויות שעמד לפני המתמודדים במכרז וככזו מהווה פגיעה בש

לחתום על הסכם העסקה  1עוד טוענת הנתבעת כי סירובה של התובעת ). 111-111

אישי משמעה אי עמידתה בתנאי המכרז ולפיכך פקיעת תוקף ההצעה ועל כן מתבקש 

לחתום על  1בית הדין להיעתר לבקשת החברה למתן צו עשה ולהורות לתובעת 

הסכם העבודה האישי ולחילופין לבטל את זכייתה במכרז ולאפשר לנתבעת לפרסם 

  ).112-115סעיפים (מכרז חדש לתפקיד 

  

בסיכומי התשובה טענו התובעות כי טענת הנתבעת לפגיעה בשוויון ההזדמנויות   .22

שעמד לפני המתמודדים במכרז דינה להידחות שכן הוכח כי הנתבעת אינה מפרסמת 

העסקה שהיא מציעה והדבר נתון למשא ומתן מול המתמודד שזכה וכי את תנאי ה

באשר למעבר מהסכם אישי להסכם קיבוצי המדובר בתהליך שכיח בנתבעת הנעשה 

כי כל בקשתה של  1כן טענה התובעת ). לסיכומי התשובה 61סעיף (מבלי לבטל מכרז 

הגשה רק לאחר ו, 1הנתבעת למתן צו עשה אינה אלא כדי להלך אימים על התובעת 

הגשת התביעה וכשנה וחצי לאחר שהתובעת זכתה בתפקיד והמבוקש בה אינו 

בסמכות בית הדין שאינו מוסמך להתערב בחופש החוזים ולכפות עליה לחתום על 

  ).לסיכומי התשובה 62סעיף (תנאי עבודה המפלים אותה לרעה 

  

  טענות נוספות של הצדדים

  

התובעות כי הנתבעת מנסה למצוא דרכים להתנכל טוענות  -התנכלויות לתובעות   .23

להן ובין היתר בכך שהנתבעת לא פנתה לרשות החברות בבקשה לאשר הצמדת 

למדד בעוד בעניינו של מנהל השירות עשתה הכל על מנת לשמר  2שכרה של התובעת 

תדווח נוכחות פעמיים ביום  2הנתבעת עמדה על כך כי התובעת ; את תנאי העסקתו

תפקידה הקודם דיווחה נוכחות פעם אחת ביום ואף מנהל השיווק הקודם למרות שב
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עת אישרה לה  2פגעה בהשתכרותה של התובעת ; לה דיווח נוכחות פעם אחת ביום

לא אישרה העלאה כלל בעוד  2014ובשנת  2013בשנת  1%העלאת שכר מינימלית של 

; ל הלקוחות"מנכובניגוד להמלצות ס 15שיש עובדים להם אושרה העלאת שכר מעל 

עת הקצתה לחטיבת  2015בנוגע לבונוסים לשנת  2פעלה באופן מפלה כלפי התובעת 

עובדים  2הלקוחות הקצאה אחת ואילו למחלקות אחרות ניתנה אפשרות לבחור 

להשתתף  1אינה מאפשרת לתובעת ; בדרוג הגבוה ביותר לצורך קבלת הבונוס

בוועדת התפעול של לשכת הספנות , םבפורום הנהלה מורחב המיועד לעובדים בכירי

הטבות הניתנות למנהל ' ואף אינה זכאית למתן רכב בליסינג ללא הגבלת קילומטראז

ל "בכל המדדים נתבקש והוא על ידי מנכ 5ל לקוחות בציון "סמנכ; שירות הלקוחות

הנתבעת מתעלמת מבקשות חוזרות מסרבת אפילו לדון ; הנתבעת לשנות את הערכתו

ס כוח אדם נוסף תחת מנהלת השיווק ומנהלת המכירות ממניעים בלתי בהצעה לגיו

כגון " פינוקים"מקבל ' בניגוד לתובעות מר ש; עניינים ועל אף הצורך האמיתי בכך

לא אושרה  1ל כולל מימון מלא זאת בעוד לתובעת "אישור נסיעת לימודים לחו

  .השתתפות במספר כנסים הרלבנטיים לעבודתה

  

 1הנתבעת כי יש לדחות טענות אלו של התובעות שכן ובאשר לתובעת  מנגד טוענת  .24

ההחלטה שלא לאשר את השתתפותה בכנסים שונים התקבלה ממניעים עניינים 

ומקצועיים בלבד ואין בעובדה כי בעבר אושרו לה כנסים כדי ללמד על התנכלות כעת 

ל החברה "של מנכשכן כל אישור ניתן לגופו של עניין ונתון לשיקול דעת מקצועית 

באשר ; 2014ואף לאחר התביעה אושרה השתתפותה בכנס וועידת ענף הרכב לשנת 

ח שירות לקוחות ולגברת לוי מדובר בנסיעה "ל שאושרה לרמ"לנסיעת הלימודים לחו

שאושרה לעובדי הנמל גברים ונשים הלומדים לתואר שני וככל שמי מהתובעות היו 

' למר ש" פינוקים"ת בנסיעה ואין בכך ללמד על נרשמות ללימודים אלו היו משתתפו

גם לעניין השאלונים אין בכך להראות כל ; מול התנכלויות מוכחשות לתובעות

ל החברה כי "התנכלות שכן ובהתאם להנחיות היועץ הארגוני של החברה סבר מנכ

ל הלקוחות טעה כשהעריך את התובעות בכל הפרמטרים בציון הגבוה ביותר "סמנכ

עובד שכל כישוריו מושלמים וזהים ברמתם ואף מבחינה מקצועית לא נכון  שכן אין

ל או "לעשות כן ובכל מקרה חוות הדעת שהגיש מר בר יוסף לא שונו על ידי המנכ

היא אכן מקבלת גמול בכירים וזאת החל  1בניגוד לטענת התובעת ; היועץ הארגוני

שהיא מסרבת לחתום על אינו מתעדכן מאחר  1שכרה של התובעת ; 13.3.13מיום 

הסכם ההעסקה האישי בהתאם לתנאי המכרז ולא משום התנכלות כטענתה וכך גם 

  ; באשר לתיאור תפקידה בפורטל הפנים ארגוני של הנתבעת

  

טוענת הנתבעת כי מרבית טענותיה מתייחסות לתקופה , 2בכל הנוגע לתובעת   

בכל מקרה . ה על הסףשקדמה להגשת תביעתה ולו מן הטעם הזה יש לדחות טענותי
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גם לגופם של דברים אי הצמדת שכרה למדד המחירים לצרכן אינו מלמד על 

התנכלות או פגיעה בתנאי העסקתה שכן הדבר נובע מהוראה מפורשת של רשות 

ח "בזמן אמת והחברה פעלה כך גם כלפי רמ 2החברות והדברים היו ידועים לתובעת 

לא היתה צפויה כל  2בעניין זה שכן לתובעת ' אין כל בסיס להשוואה מול מר ש; בינוי

היה צפוי להיפגע בשכר באלפי ' פגיעה בשכרה עת זכתה בתפקידה ואילו מר ש

כי ההצמדה למדד וביטולה ; שקלים כך שהיה צורך לפנות בעניינו לרשות החברות

אינה מהווה ביטול הטבה שכן כאמור מדובר בהנחיה של רשות החברות וממילא 

תחתים כרטיס נוכחות פעמיים ביום  2הדרישה כי התובעת ; הוא שליליכיום המדד 

בהתאם לנהלי החברה ובהתאם לתפקידה , נדרשת מכוח הסכם עבודה עליו חתמה

עצמו ' כאשר מר ש 1951 –א "התשי חוק שעות עבודה ומנוחהשאינו מוחרג מתחולת 

 1%-ביותר מ 2אי העלאת שכרה של התובעת ; ס נוכחות פעמיים ביוםמחתים כרטי

היה בשל העובדה כי דובר בשנה תקציבית קשה וכי רשות החברות אישרה תקציב 

 1%קידום מצומצם במסגרתו רק מספר מצומצם של עובדים קיבלו העלאה של מעל 

פגיעה  אף מנע 1%-ב 2עדכון שכרה של התובעת ; והמלצת הממונה אינה מחייבת

נושאי משרה , בשכרה בשים לב לכניסתו לתוקף של חוק השתתפותם של עובדים

ובעלי תפקידים אחרים בשירות הציבורי בצעדים לייצוב המצב הפיסיקלי במדינה 

אין באי עדכון שכרה של ; 2013 –ג "התשי) הוראת שעה( 2013-2014במהלך השנים 

רם של עובדים בחוזה אישי נעשית כדי להעיד על התנכלות שכן עדכון שכ 2התובעת 

בתוספת המקסימאלית  2עודכן שכרה של התובעת  2015בשנת ; אחת לשנתיים

אין באי קבלת הבונוס בדרגה הגבוהה ביותר ללמד על ; כהמלצתו של מר בר יוסף

התנכלות שכן הנתבעת פעלה בהתאם לנוהל בעניין והנחיות רשות החברות ופעלה 

לטענת החברה ). 193-195סעיפים (בדים בכל החטיבות באותו אופן ביחס לכל העו

התובעות עצמן ומר בר יוסף בעדותם סתרו את הטענה כי הנתבעת מתנכלת להן מאז 

  ).196סעיף (הוגשו תביעותיהן 

  

יש לתת משקל מכריע לעדותו של מר , לטענת התובעות בסיכומיהם - מהימנות עדים  .25

כי זה לא העיד מטעם התובעות ועמדתו  ל לקוחות לאור העובדה"סמנכ, בר יוסף

מקצועיותו והיכרותו עם שלושת המנהלים באופן , נשענת על החלטות הדירקטוריון

הייתה מחוץ לאולם בעת עדותו וזאת  1יש לתת משקל לכך שהתובעת ; יומיומי

עדי הנתבעת ; ל הנתבעת שהעיד לאחר ששמע את עדותו של מר אלמוג"בניגוד למנכ

לא שלטו בעובדות והנתבעת נמנעה מהלביא עדים , בנטייםנמצאו בלתי רל

ל הנתבעת נמצאה לא רלבנטית באשר הוא לא הועסק בנתבעת "עדות מנכ; רלבנטיים

הנתבעת ; במשך השנים בהן הוקמה חטיבת הלקוחות ואין לו ידיעה אישית בעניין

פעיל ל משאבים לשעבר אשר היה לו חלק "סמנכ, נמנעה מלהעיד את מר עובדיה כהן

ביצירת פערי השכר , ודומיננטי בקביעת תנאי העסקתן של שלושת המנהלים
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בקשר להעסקתה בהסכם קיבוצי וזאת על אף היותו  1ובהבטחה שניתנה לתובעת 

כן נמנעה הנתבעת מהבאתו של מר דודו זהבי אשר אף הוגשו בהליך ; בקו הבריאות

וכן יש בהימנעות הנתבעת  תצהיריהם ועל כן יש להורות על הוצאתם מתיק בית הדין

עדותו של מר אלמוג הייתה מגמתית ; מלהביא אותם לעדות כדי לפעול לחובתה

הייתה ' עדותו של מר ש; ומתחמקת והוא הרבה להשיב כי אינו זוכר או אינו יודע

דעותיו הובעו בקיצוניות והסבריו היו בלתי משכנעים ולא , בלתי מהימנה, מגמתית

לוי הייתה בלתי רלבנטית שכן זו אינה ' עדותה של הגב ;תרמו לבירור המחלוקת

עדותה הייתה מוטת ואין לתת ' מכירה את עבודת התובעות ולאור כפיפותה למר ש

  ; לה משקל

  

ל שהוא הסמכות "עדים מטעמה לרבות המנכ 4מנגד טוענת הנתבעת כי הביאה   .26

וברורה והוא עובד הבכירה ביותר בעניינים שבתביעות ועדותו היתה מהימנה עקבית 

ומכיר את הנתבעת  1998רשות הנמלים עוד בטרם הוקמה חברת נמל אשדוד משנת 

כך גם שאר עדי הנתבעת העידו באופן . היטב ואף בירר העובדות טרם נכנס לתפקידו

אשר לטענה כי החברה נמנעה מלהעיד את מר זהבי ומר כהן טוענת . עקבי ומפורט

ך הזמני ואין המדובר בעד שלא התייצב לחקירתו הנתבעת כי מר זהבי הצהיר בהלי

כ הנתבעת ויתרה על חקירתו במסגרת ההליך "שכן ההליך הזמני והעיקרי אוחדו וב

אשר למר כהן טוענת הנתבעת כי במועד הגשת תצהירי עדות . הזמני בו הוגש תצהירו

ראשית מר כהן כבר סיים העסקתו וגרסתו למעשה נמסרה באמצעות העדים 

אילו סברו . שהובאו מטעם החברה והמדובר בהחלטה סבירה ולגיטימיתהאחרים 

התובעות כי עדותם של גורמים נוספים בחברה חיונית לבירור המחלוקת עמדה להן 

האפשרות לזמנם לעדות אך הן לא עשו זאת כאשר מנגד יש ראיה בכתב לפיה 

וכיח התמודדה למכרז בהעסקה בחוזה אישי ועליהן מוטל הנטל לה 1התובעת 

  .אחרת

  

ל לקוחות מר בר "הנתבעת עוד טוענת כי אין לייחס משקל ראייתי לעדותו של סמנכ  

מעבר לכך התנהלותו . יוסף שכן גרסתו היתה בלתי סדורה ונתגלו בה סתירות רבות

לפני ההליכים ובמהלכם יש בה לפגום באמינותו שכן מר בר יוסף בחר למסור 

לרבות חוות דעת חסויות מבלי לקבל את לתובעות מסמכים ותכתובות פנימיות 

אישור הנתבעת או לעדכנה ויש בכך להעלות חשש לתיאום גרסאות כך שהיעדרותה 

מר ; מאולם בית הדין במהלך עדותו אין בה לרפא תאום גרסאות זה 1של התובעת 

ל "ל החברה והניסיון לטעון כי מנכ"בר יוסף השתמש בעדותו על מנת להתנגח במנכ

עמדתו בקשר עם הסוגיות בהליך זה אינה נכונה וזה התנהל בהתאם  החברה שינה

עדותו של מר בר יוסף נגועה באינטרס אישי ; ובהמשך להתנהלות קודמיו בתפקיד

שיש בו לפגום במשקל עדותו שכן שדרוג מעמדן של התובעות כבקשתן מעצים את 
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הן של התובעות כוחו של המנהל בארגון ועל כן למר בר יוסף יש עניין כי תביעותי

יתקבלו וזאת להבדיל מעדותה של הגברת לוי שאין לה כל אינטרס או השלכה על 

  ).204-205סעיפים (תפקידה 

  

התובעות מוסיפות בסיכומיהן טענות כנגד הנתבעת  - טענות הנוגעות לניהול ההליך  .27

 ,בקשות ותגובות, בדבר ניהול ההליך לרבות בעניין ניהול הליך גילוי המסמכים

, הגשת מסמכים חדשים שלא גולו בשלבים מאוחרים של ההליך ותוך כדי חקירות

). 261-266סעיפים (התנגדויות לגילוי מסמכים רלבנטיים להליך ועוד טענות נוספות 

הנתבעת בסיכומיה טוענת כי ניסיונן של התובעות בהעלאת טענות אלו הוא להסיט 

י בבקשות ותגובות שונות שהגישה את מוקד הדיון לעבר טענות סרק וכי הטלת דופ

הנתבעת הן חוסר תום לב שכן המדובר בהגנה על אינטרסים לגיטימיים של הנתבעת 

כי הטענות על הסתרת מסמכים שכן הנתבעת פעלה לגילוי רחב של ; בניהול ההליך

מסמכים ועשתה כמיטב יכולתה ומוטב היה לו התובעות היו בוחנות את אופן ניהול 

הגישו ; ן במהלכו צירפו מסמכים שלא גולו בהליך גילוי מסמכיםההליך מצדן שכ

  ).209-211סעיפים (ב "בקשות לאקוניות והתנגדו לזימון הגברת לוגסי לעדות וכיו

  

בסיכומי התשובה של התובעות טענו התובעות בין היתר כי הנתבעת באופן מגמתי   .28

ז לעדותה של העובדת תוך מתן משקל מופר', האדירה והעצימה בסיכומיה את מר ש

עוד הוסיפו . ועל כן יש לדחות את טענותיה בעניין זה, הכפופה לו הגברת לוי

התובעות כי הנתבעת הסתמכה בסיכומיה על עדותה של הגברת לוי לעניין המבנה 

בעוד במקור זו הוזמנה לעדות , הארגוני והתהליכים שהובילו להקמת החטיבה

ח שירות לקוחות ותפקיד התובעות ועל כן יש "עבודתו של רמ –לצורך עניין אחר 

כך גם אין לייחס משקל לעדותו של מר . לראות בעדות זו בעלת משקל אפסי

נטל כפי שמבקשת הנתבעת לעשות בסיכומיה שכן אף הוא לא היה בנתבעת בלומ

כן טוענות . במועדים בהם התקבלו החלטות הנתבעת והוקמה חטיבת הלקוחות

שצורפו לסיכומי הנתבעת לראשונה בשלב  1-3התובעות כי אין להתייחס לנספחים 

ישית כמו כן באשר לתוספת הא. הסיכומים ולא הוגשו וגולו במהלך ההליך

והתייחסות הנתבעת אליה לפי תשלומה כיום אינה רלבנטית שכן תביעתן של 

כי הפער הנוגע לתוספת האישית , התובעות הן להשוואה החל ממועד כניסתן לתפקיד

וגם אם ' אולי הולך ומצטמצם אך הוא גדל ביחס לרכיבים אחרים בשכרו של מר ש

  . זהו פער שיש לתקנו₪  1,000מדובר בפער של 

  

עיריית  14-05-1842ע "ענתבעות והתובעות הוסיפו טענות הנוגעת לעניין פסק הדין ה

עניין  –להלן  28.12.16ניתן ביום ] פורסם בנבו[, גלית קידר ודפנה אילוז –ירושלים 

  .בהן נדון בהמשך פסק הדין עירית ירושלים
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  חוק שוויון הזדמנויותהתביעה לפי 

  

התובעות טוענות כי התביעה לפי חוק שוויון הזדמנויות הוכחה אף היא במלואה וכי   .29

  .אין ולא יכול להיות ספק כי הסיבה לפערי השכר היא היותן של התובעות נשים

  

מנגד טוענת הנתבעת כי אין מקום להיפוך נטל ההוכחה מכוח חוק שוויון הזדמנויות   

כיח כי המעסיק קבע תנאים או כישורים מסוימים לתפקיד או להכשרה שכן יש להו

 1וכי נתקיימו בעובד אותם כישורים או תנאים ובענייננו לטענתה הוכח כי התובעת 

ח שירות לקוחות במסגרת המכרז ודי בכך להוכיח "נמצאה בלתי כשירה לתפקיד רמ

זו בכלל לא ניגשה  2כי לא היתה בעלת הכישורים לתפקיד ואילו לגבי התובעת 

ח שירות לקוחות ועל כן אין מקום בעניינה לטעון להעברת הנטל עקב "למכרז רמ

  .פגיעה בתנאי עבודה או בקידום בעבודה מכוח חוק שוויון הזדמנויות

  

  :הסעדים הנתבעים

  

לאור כל האמור לעיל טוענות התובעות כי אין כל הצדקה לפערי השכר הניכרים בין   .30

מלבד פער מוצדק שמקורו בוותק ואותו ניתן לנטרל בביצוע (' ל מר ששכרן לשכרו ש

לפיכך טוענות ). ההשוואה וכן מענק יובל לו אינן זכאיות התובעות לאור ותק עבודתן

ללא שעות נוספות וללא (לשכרה של אפרת ' התובעות סך הפער בין שכרו של מר ש

ואילו ₪  6,738פער של  הוא) בנטרול ההפרש המוצדק בוותק, תשלומים חד שנתיים

ומול שכרה המוצע ₪  7,050הפער מול שכרה של אתי כיום כממלאת מקום הוא 

  .₪ 6,086.83בהסכם אישי הפער הוא 

  

  :עותרות התובעות כדלקמן, על כן  .31

  

  : 1באשר לשכרה של התובעת 

לחודש על כל המשתמע ₪  7,050.21בסך ' להשוות את שכרה לאלו של מר ש  -

  ; ואילך 4/13טיבית מחודש מכך רטרואק

להשוות רטרואקטיבית את שכר היסוד לשכרו של מנהל שירות הלקוחות   -

  ; לרבות כל התוספות הנלוות

  ;ח מיום זכייתה במכרז ואילך"להשוות את התקן רטרואקטיבית לתקן רמ  -

לחילופין והיה ותידחה תביעתה ; להותיר את תחולת ההסכם הקיבוצי על כנו  -

הסכם הקיבוצי בתחולה על יחסי הצדדים עותרת אתי להשוות להותיר את ה

' את תנאי העסקתה לעומת הסכם האישי המוצע לתנאי העסקתו של מר ש
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לחודש וכל הזכויות הנלוות מכך ₪  6,086.83ולשלם לה הפרשי שכר בסך 

  . ואילך 4/13רטרואקטיבית מחודש 

  .להורות לנתבעת למנותה כחברת פורום הנהלה מורחב  -

  

  : 2שר לתובעת א

' להשוות את שכרה דרגתה ותנאי העסקתה וכן תוספות השכר לאלו של מר ש  -

לחודש וכל הזכויות הנלוות מכך ₪  6,738ולשלם לה הפרשי שכר בסך 

  ; ואילך 6/11מחודש 

  '; להשוות רטרואקטיבית ומכאן והלאה את שכרה לשכרו של מר ש  -

מיום זכייתה במכרז ואילך על ח "לתקן רמ 2להשוות את התקן של התובעת   -

  ; כל המשתמע מכך לפי כל דין ולרבות נהלי ונוהלי הנמל

  .להורות לנתבעת מעתה ואילך למנותה לחברת פורום הנהלה מורחב  -

  

 )א(4ולסעיף  חוק שוויון הזדמנויות בעבודהל 10לסעיף כן עותרות התובעת בהתאם   .32

בצירוף ₪  30,000לחוק שכר שווה לפסוק לכל אחת מהן פיצוי שאינו ממוני בסך של 

  .הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעות ועד למועד התשלום בפועל

  

טוענת הנתבעת כי התובעות אינן זכאיות לכל סעד מכוח חוק שכר שווה שכן מנגד   .33

מבלי לגרוע מן האמור . שווים בעיקרם או שווי ערך, כאמור התפקידים אינם שווים

טוענת הנתבעת כי בחישוב בפערי השכר יש לנטרל את תשלום רכיב התוספת 

שוני מובנה בתנאי כן טוענת הנתבעת כי הוכח כי יש . 'האישית המשולמת למר ש

השכר הנגזר מנתוניהם האישיים של בעלי התפקידים המתאפשרים מכוח חוק שכר 

נהנה מרכיבי שכר שונים ' שווה ובעניין זה טוענת כי טענתן של התובעות לפיה מר ש

מהם הם אינן נהנות מתעלמת מכך שתוספות אלו משולמות לו בהתאם להסכם 

בלבד ולא בנוסף לשכר בסיס בגובה של ₪  3,037הקיבוצי בנוסף על שכר יסוד בסך 

). לסיכומי הנתבעת 187סעיף (התובעות ויש לדחות את חישובי התובעות בעניין זה 

כי התובעות אינן זכאיות , בכל מקרה טוענת הנתבעת כי אין בסיס לחישובי התובעות

כי אין , ג שמקורה בהסכם קיבוצי בעוד הן מועסקת בהסכם אישי"למשכורת י

ואם יקבע  1וות שכרן רטרואקטיבית שכן המדובר בכפל תשלום ובאשר לתובעת להש

כי יש לחשב שכרה בהתאם להסכם קיבוצי יש לעשות כן לפי מתח דרגות התחלתי 

אשר לסעד המתבקש ). 189-190סעיפים (לפי הסימולציה שבוצעה על ידי הנתבעת 

ממילא חברה  2עת למינוי כחברה בפורום הנהלה מורחב טוענת הנתבעת כי התוב

מתוקף תפקידה אינה זכאית להיות בפורום הנהלה  1בפורום זה ואילו התובעת 

  .ל הנתבעת"מורחב שהוא מצוי במסגרת הפררוגטיבה הניהולית של מנכ
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אשר לתביעה מכוח חוק שוויון הזדמנויות טוענת הנתבעת כי התובעות לא הוכיחו   .34

יה המוכחשת ובעניין זה די בכך שמעמד כל קשר סיבתי בין מגדרן או מינן לבין אפל

תפקיד ואופי ההעסקה היה ידוע עוד טרם היה ידוע מגדרם של בעלי התפקידים כדי 

מבלי לגרוע מכך הרי שהחברה הוכיחה כי . להוכיח טענת החברה בהקשר זה

  . ההבחנה בתנאי ההעסקה והשכר מתחייבת מאופיים ומהותם של התפקידים

  

י התובעות אף אינן זכאיות לפיצוי בגין נזק שאינו ממוני וטוענת כי הנתבעת טוענת כ  .35

התובעות לא טענו וממילא לא הוכיחו כי הופלו על רקע מגדר ואין המקרה המונח 

בפני בית הדין אינו עולה כדי אפליה המצדיקה פסיקת פיצוי עונשי או פיצוי אחר 

  .מגדר בפרט כלשהוא עת כלל לא הוכחה אפליה בכלל או אפליה על רקע

  

חוק שיווי זכויות כן טוענת הנתבעת כי התובעות אינן זכאיות לסעדים אף מכוח   .36

שכן התובעות זנחו טענה זו בסיכומיהן וכי בכל מקרה ואם  1951 -א "תשי, האישה

מ כרכיב "נקבל את תביעות התובעות לתשלום הוצאות אין לפסוק להן תוספת מע

ד "התשמ, תקנות סדר הדין האזרחיל )ג(512תקנה נפרד לסכום שייפסק וזאת מכוח 

– 1984.  

  

  עמדת הממונה על השכר באוצר

  

לפיה התוספת האישית , במהלך ההליך הגיש הממונה על השכר באוצר עמדתו  .37

נובעת מתפקידו הקודם וכי בכל , והמהווה את עיקר הפערים בשכר', ה למר ששניתנ

 29לסעיף שכן הדבר יהווה חריגת שכר בניגוד , מקרה אין לאשרה לתובעות גם הן

  .חוק יסודות התקציבל

  

טוענות התובעות כי למעשה עמדתו של הממונה , אשר לעמדת הממונה כאמור לעיל  .38

שונות שנקבעה על ידי , על השכר נשענת על הנחות לא נכונות של שונות במעמד

. הנתבעת תוך אפלייתן של התובעות מבלי שהוא מצביע על בדיקה שערך בעניין זה

לט על ידי הממונה על השכר לבצע טוענות התובעות כי רק בעקבות ההליך דנן הוח

כי בניגוד לעמדת הממונה ', בדיקה בקשר עם התוספת האישית שאושרה למר ש

כי בניגוד לעמדת הממונה מרכיב השעות , הפער בוותק הוא חלק קטן מפערי השכר

כי התוספת האישית לא , הנוספות נוטרל מהטבלה ועדיין הפער בשכר ברור וקיים

עוד טוענות . לשכרו הקודם כי אם שיפרה את שכרו' מר ש רק השוותה את שכרו של

התובעות כי הממונה על השכר לא הביא מי מטעמו לעדות ונדמה כי לא בוצעה 

 חוק יסודות התקציבל 29לסעיף אשר . בדיקה כנדרש על ידו בטרם הגשת עמדתו

טוענות התובעות כי זכותו של עובד לשכר שווה היא מוחלטת והיא איננה ניתנת 
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המדינה לרבות הממונה על השכר ועל כן אין , מעסיקו, להתניה גם לא על ידי העובד

מנגד טוענת . יון שהוכר כעקרון חוקתי על חוקיכדי לגבור על עקרון השוו 29בסעיף 

הנתבעת כי בעמדת הממונה על השכר באוצר יש כדי לתמוך בגרסת הנתבעת שכן 

לפיה הבדלי השכר מקורם בין היתר בוותק לשכר והתוספת האישית מקורה 

בתפקידה הקודם וכל הטענות בקשר לעדות מטעם הממונה על השכר דינן להידחות 

  ).206-208סעיפים (

  

כי בכוונתו לקיים , הודיע הממונה על השכר באוצר, לאחר הגשת סיכומי הצדדים  .39

בקשר עם התוספת , חוק יסודות התקציבל 29לסעיף בהתאם ', שימוע למר ש

הנתבעת טענה כי לאור הודעה זו ומשיש בהחלטת הממונה על  .האישית האמורה

, השכר באוצר להשפיע על תביעתן של התובעות שעיקרה בקבלת התוספת האמורה

, התובעות הודיעו כי אין להשהות ההחלטה בעניינן. יש להשהות את מתן פסק הדין

, רמקום שתביעתן היא תביעה עקרונית וכי הודעתו של הממונה על השכר באוצ

לאחר זמן כה רב שההליך מתנהל ולאחר שהודיע מספר פעמים כי עמדתו ניתנת 

בעניין זה קבענו כי ההליכים . לאחר בדיקה של התוספת כאמור היא עזות מצח ממש

  .יימשכו כסדרם

  

הגיש הממונה על השכר אף בקשה להגשת סיכומי טענות מטעמו בכל  16.2.17ביום   .40

בהתאם להחלטתנו סיכומי הממונה על . ריית ירושליםבעניין עיהנוגע לפסק הדין 

ובעיקרם טען הממונה על השכר כי יש לאבחן את פסק  2.3.17השכר הוגשו ביום 

ואנו נתייחס לטענות הללו במסגרת ההכרעה , הדין בעניין עיריית ירושלים מענייננו

  . להלן

  

  :עמדת ההסתדרות

  

הגישה עמדתה בעניין  27.1.15יום גם ההסתדרות צורפה כצד להליך שבפנינו וב  .41

בעניין זה הודיעה . בהסכם אישי ולא בהסכם קיבוצי 1העסקתה של התובעת 

בין ועד סקטור מנהל  11.9.2007ההסתדרות כי מעיון בהסכם הקיבוצי שנחתם ביום 

להסכם זה נראה כי תפקיד מנהלת מכירות אינו אחד  1והנתבעת וכן מעיון בנספח ב

דהיינו כי תפקידה , דרים תחת אפשרות ההעסקה בחוזה אישימן התפקידים המוג

  .צריך להיות תחת ההסכם הקיבוצי 1של התובעת 

  

הנתבעת טענה בסיכומיה כי עמדה זו של ההסתדרות אין בה כדי להוות את עמדת   .42

ל הנתבעת הסכימה "אשר לפי תצהירו של מנכ, הגברת לוגסי, ר ועד עובדי מנהל"יו

לטענת הנתבעת . כרז שתפקיד מנהל מכירות יאויש בהסכם אישיעוד טרם פרסום המ
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ל הנתבעת ואף התנגדה לזימונה "לא ביררה סוגיה זו בחקירתו של מנכ 1התובעת 

לעדות של הגברת לוגסי הגם כי לשיטתה הגברת לוגסי היתה שותפה למצג שהוצג לה 

לסיכומי  80.3סעיף (כביכול בדבר העסקתה בהסכם קיבוצי ויש בכך לעמוד לחובתה 

עוד טוענת הנתבעת כי דין עמדת ההסתדרות להידחות שכן זו סותרת את ). הנתבעת

טרם נולדה חטיבת  2007המסגרת ההסכמית ובמועד חתימת ההסכם משנת 

הלקוחות במבנה הארגוני שלה כיום וטרם נוספו המשרות והתקנים הקיימים 

יש להסתמך על הוראות על כן . בחטיבה היום ועל כן אין רלבנטיות להסכם זה

אשר קובע כי העסקה בהסכמים אישיים תהיה  24.4.2002ההסכם הקיבוצי מיום 

לטענת הנתבעת כדבר שבשגרה . בהתאם למוסכם בין ההנהלה לנציגות העובדים

מתנהלת הידברות בין הנתבעת לנציגות העובדים וכאשר מפורסם מכרז בהסכם 

כאשר  1נעשה עם משרתה של התובעת  אישי הדבר נעשה בתיאום עם הוועד וכך אף

מר כהן שוחח עם הגברת לוגסי שהביעה את הסכמת הועד לפרסום המכרז בהסכם 

לטענת הנתבעת . 12.2.2015ל החברה ביום "אישי ואף אישרה זאת בשיחתה עם מנכ

ההסתדרות סירבה במכוון ובעקביות מלפרוש את חסותה על מי מהתובעות ואף 

ייצב לדיון וגרסתה נותרה ללא תמיכה בין בתצהיר ובין ביקשה לפטור עצמה מלהת

בעדות בעל פה ואין לראות בעמדתה כראייה כלשהיא לטענה עובדתית ואף יש 

  .להוציאה מתיק בית הדין

  

  דיון והכרעה

  המסגרת הנורמטיבית –זכות לשכר שווה 

  

ד ישלם קבע את העיקרון לפיו מעבי 1964-ד"תשכ, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד   .43

 1996בשנת . לעובדת שכר שווה לשכרו של עובד באותו מקום עבודה בעד אותה עבודה

והעקרון של שכר  1996 –ו "התשנ, הוחלף חוק זה בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד

מצהיר  1996שווה הורחב לגבי שוויון בין המגדרים כאשר הסעיף הראשון בחוק משנת 

הרחיב את השוויון  1996נוסף לכך החוק משנת . ניםכי הוא נועד לקדם שוויון בין המי

משכר שווה בעד אותה עבודה גם לעבודה שווה בעיקרה או עבודת שוות ערך וכן לכל 

בכך הורחב מעגל העובדים . גמול אחר שנותן מעביד לעובד או בשבילו בקשר לעבודתו

בחוזה אישי  ,וכן אין נפקות לצורה בה מועסקים העובד או העובדת. הזכאים לשוויון

 –סטטוס , "ה שווה למעביד/כמה את", פרנקל' דוד א' ראו פרופ(או בהסכם קיבוצי 

  ).47 – 44, 2000אפריל  106גליון  ,הירחון לחשיבה ניהולית

הימצאותו של עובד בתוך אחד ממעגלים אלה מעניקה לו זכות לשכר "מכל מקום  

ע "ע( "אים באותה קבוצהשווה ולתנאי עבודה שווים ביחס לחבריו לעבודה הנמצ

פרשת  -להלן( 26.7.09ניתן ביום ] פורסם בנבו[, מדינת ישראל –שושנה כרם  06222/

הקץ להפליה , טרנרר רויטל "ראו אצל ד, דיון מקיף בחוק שכר שווה). שושנה כרם
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, ספר סטיב אדלר, רפורמה מוצעת לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד : מגדרית בשכר

  . 377' עמ

  

  :קובע, 1996-ד"התשנ, לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד 2סעיף     .44

 לשכר זכאים, עבודה מקום באותו מעסיק אותו אצל המועסקים ועובד עובדת"

 זו הוראה ;ערך שוות עבודה או בעיקרה שווה עבודה ,עבודה אותה בעד שווה

; לעבודתו בקשר עבורו או לעובד מעסיק שנותן ,אחר גמול כל לעניין גם תחול

 תנאים ,מענק ,קצובה ,הנאה טובת ,תוספת כל - "  אחר גמול" ,זה חוק לעניין

 ,בטלפון שימוש ,רכב החזקת בשל תשלומים ,הוצאות לכיסוי תשלום ,נלווים

 תגמול כל או ,ברכב שימוש ,ביגוד ,מקצועית ספרות רכישת ,נוספות שעות מכסת

  ."עבודה שכר אינם אם אף והכל ,בעקיפין או במישרין, כסף בשווה או בכסף אחר
  
  

הוא . קובע במפורש שהשכר השווה הוא זכות הקנויה לעובדים 1996החוק משנת 

הסתפק  1964החוק משנת ". הזכות לשכר שווה"את גם בכותרת הסעיף מציין ז

 1964ובכותרת הסעיף בחוק משנת , "'בהוראה שמעביד ישלם לעובדת שכר שווה וגו

. העלה המחוקק את השכר שווה למעלת זכות 1996-ב". שכר שווה"נכתב רק 

ד ידרוש גם מבלי שהעוב, המשמעות היא שעל המעביד מוטלת חובה לשלם שכר שווה

אף קובע שזכות זו אינה ניתנת להתניה או לוויתור  1996לחוק משנת  12סעיף . זאת

שגם אם עובד או עובדת , מכאן". איסור התניה"ובכותרת הסעיף הוא מציין במפורש 

נו משווה מיוזמתו את השכר או מעסיק שאי. אין לוויתור כל נפקות –ויתרו על זכות זו 

מפר את חובתו ופוגע בזכותם , הגמול יש לראותו כמפלה את העובדת או העובד

להכרזה האוניברסלית ) 2(23הנשענת גם על סעיף , שיש לראותה כזכות יסוד, לשוויון

על חיזוקה של . הקובע זכות לשכר שווה ללא הפלייה 1948של זכויות האדם משנת 

כאשר הכנסת , 2012 -ב "מדים גם מהתיקון שנעשה בחוק בשנת  תשעזכות זו אנו לו

לחוק המקורי שקבע תקופת התיישנות  )א(8בסעיף ביטלה את ההוראה שהיתה 

הקובע התיישנות דיונית של חמש  א7בסעיף מהותית של שנתיים והחליפה אותה  

  ).484ח הכנסת "ה(שנים כפי שהוסבר בהצעת החוק 

   

לחוק   2בסעיף על מורכבות השאלה אם עובד או עובדת נמצאים בקבוצת השוויון   .45

   -באיםשכר שווה כתב השופט צור בפרשת שושנה כרם הדברים ה

 
כפי שאנו רואים החוק מגדיר שלושה מעגלים של קבוצות עובדים "

עובד המבצע : פשוט, לכאורה, המעגל הראשון הוא. המהווים קבוצת שוויון
מצב זה מתייחס לעובד המבצע תפקיד . זכאי לשכר שווה" אותה עבודה"

קופאי במרכול או טלפן בחברה המעניקה , למשל, כך. הזהה לזה של זולתו
אך לא תמיד שני . ממש" אותה עבודה"רות מענה טלפוני מבצעים ש

, למשל, כך": אותה עבודה"מבצעים " אותה משרה"עובדים המכהנים ב
? "אותה עבודה"האם כל המנהלים הכלליים של משרדי הממשלה מבצעים 

היקף הפעילות והיקף , האם אין יסוד להבחין ביניהם בשל תוכן התפקיד
ואם ? תם והעוצמה התקציבית הנתונה בשליטתםכח האדם הנתון למרו
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כמו " אותה עבודה"האם הקופאי במרכול מבצע , נחזור לדוגמת המרכול
, "עבודה שווה בעיקרה"או שמא מדובר ב? מוכר הגבינות באותו מרכול

כאן השאלה כבר מורכבת יותר והיא כרוכה . לחוק שכר שווה 2כלשון סעיף 
לי התפקידים ומציאת הנקודות השוות בניתוח העיסוקים של כל אחד מבע

  .והשונות ביניהם
  

לחוק  2קושי זה מתגמד לעומת הקושי שבבחינת המעגל השלישי שבסעיף 
זהו מעגל רחב יותר מזה של ". עבודה שוות ערך"הוא מעגל ה, שכר שווה

כאן נצרך המחוקק להגדרה ". עבודה שווה בעיקרה"או " אותה עבודה"
  ... לחוק 3מיוחדת המצויה בסעיף 

קשה ליישום שכן במקרה של תפקידים שאינם זהים , על פניה, הגדרה זו
, המאמץ, מבחינת הכישורים" משקל שווה"או דומים לא ברור מהו 

. השוואת העיסוקים אינו דבר המובן מאליו. 'המיומנות והאחריות וכו
יישומה של הגדרה שבחוק במקרה נתון הוא עניין מורכב וכרוך בבחינת 

יישומה של ההגדרה שבחוק במקרה נתון הוא עניין . דקת ומקצועיתמדוק
שהרי לא כל שני תפקידים דומים זה לזה , הטעון הוכחה ברורה ומסודרת

  ..." או שווים זה לזה מן הבחינות שנקבעו בחוק
  

חברה " עלית" 3-71/לזנדונה בעניין " עבודה שווה בעיקרה"משמעות הביטוי     .46

ושם נקבע  255, ע ט"פד] פורסם בנבו[שרה לדרמן  -מ "ישראלית תעשיית שוקולד בע

הכלל שלפיו בחינת השוויון בעבודה המבוצעת בידי העובדת והעובד תתייחס לעיקרו 

  :נאמר. או לחלק שאינו טפל לביצוע, לחלק החשוב שבו, של התפקיד

עת " שווה בעיקרה"מעות של הדיבור יש לעמוד על המש"
מטרתו ודרך , לנגד עיננו כל האמור לעיל לעניין מהות החוק

בענייננו משקל רב לתשובה שתינתן ....הפירוש הראויה לו
במקום העבודה שבו מדובר , במפעל, בסדנא –בחיי המעשה 

לשאלה אם על אף השוני שבעבודות המבוצעות על ידי  –
במובן הרחב של  –ודה באותו סווג יסווגו את העב, השניים

, gardingולא דירוג  classificationהיינו , "סוג"הדיבור 

 material(עת ידוע שרק שוני בעל משמעות מהותית 

difference (מובא בחשבון לעניין הסיווג ."  

מצא המחוקק לנכון לקבוע קריטריונים לפיהם ניתן יהיה , באשר לעבודה שוות ערך  .47

  : לחוק 3בסעיף מדובר בעבודות שהן בעלות ערך שווה  לקבוע האם

אף אם הן אינן אותן , יראו עבודה כשוות ערך לחברתה"
אם הן בעלות משקל , עבודות או עבודות השוות בעיקרן זו לזו

המיומנות , המאמץ, בין היתר מבחינת הכישורים, שווה
יות הנדרשים לביצוען ומבחינת התנאים הסביבתיים והאחר

  ". שבהם הן מבוצעות

הבחינה תעשה באופן , מכאן שבמקום שבו יש לבחון האם המדובר בעבודות שוות ערך  .48

ענייני ומעמיק של אופי התפקיד ולפי תוכנו המעשי דהיינו במקום שבו נדרשים אותם 

אותה רמת ; ה מיומנות בביצועאות; אותה רמת מאמץ בביצוע העבודה, כישורים

, הרי שמדובר בעבודות בעלות ערך שווה –אחריות ואותם תנאים סביבתיים 
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, אירית בן משה –מ "קומברס בע 09114/ע "עראו . (שהעובדים בהן זכאים לשכר שווה

  ).וירט ליבנה) כתוארה אז(השופטת  'י כב"ע 27.1.10ניתן ביום ] פורסם בנבו[

  

, לחוק 2בסעיף לחוק שכר שווה קובע חריגים לזכות לשכר שווה הקבועה  )א(6סעיף   .49

  :וזו לשונו

וע הפרש בשכר או בגמול כדי למנ 2אין בהוראות סעיף ) א(6"
אחר המתחייב מאופייה או ממהותה של העבודה 

, איכות העבודה, הנדונה ובכלל זה תפוקת העבודה
או מיקומו , ההכשרה או ההשכלה, הוותק בעבודה

והכל כשאין בכך , הגיאוגרפי של מקום העבודה
  . משום אפליה מטעמי מין

כי , בתובענה לפי חוק זה, מצא בית הדין לעבודה) ב( 
עבודות שוות , העבודות שבמחלוקת הן אותן עבודות

וטען המעביד שקיימות , בעיקרן או עבודות שוות ערך
המצדיקות הפרש ) א(נסיבות כאמור בסעיף קטן 

  ".עליו נטל ההוכחה, בשכר או בגמול אחר

רשימת השיקולים המותרים אינה רשימה סגורה אולם הוכחת שיקולים אחרים   .50

לחוק שכר שווה מחייבת כי אף שיקולים אלו יהיו מאותו  )א(6בסעיף  מנוייםשאינם 

עשה (הום סנטר ' אורית גורן ושדולת הנשים נ 111758/ ץ"בגראו (הסוג הנזכר בסעיף 

 ).ץ גורן"בג –להלן  17.5.2012מיום ] בנבו רסםפו[ )זאת בעצמך

  

החוק למעשה קובע חזקה חלוטה לפיה הפער בשכר בין עובד לעובדת המבצעים אותה   .51

). ץ גורן"עניין עיריית ירושלים וכן בג(עבודה מצביע על קיומה של אפליה מחמת מין 

את זהות כל שעל הטוען להפליה מכוח חוק שכר שווה להוכיח את הפער בשכר ו

העבודות שאז עובר הנטל לכתפי המעסיק והוא אינו יכול להישמע בטענה כי אין קשר 

סיבתי בין הגורם לפערי השכר לבין השיוך המגדרי וטענות ההגנה שלו מוגבלות רק 

כך שיוכל  –להוכחה שאין המדובר בעבודות זהות מבחינת מאפייני העבודה הפנימיים 

שיקולים , דוגמת איכות ותפוקה, ביצוע העבודה לטעון לשיקולים הנוגעים לדרך

שיקולים , הכשרה והשכלה, הנוגעים לנתוני העובדת הספציפית דוגמת ותק שונה

הנוגעים למקום הגיאוגרפי של ביצוע העבודה וכן שיקולים אחרים שאינם מנויים 

המעסיק אינו יכול לטעון לשיקולים . במפורש בסעיף אך הם דומים להם במהותם

  .דרישות שכר אחרות או שוני בניהול המשא ומתן, ניים דוגמת חופש ההתקשרותחיצו

  

הבחינה העולה מן החוק היא למעשה תת שלבית כשבשלב הראשון יש לבדוק אם   .52

ות בעיקרן שו, דהיינו פערי שכר וכי המדובר בעבודות שוות – 2סעיף מתקיימים תנאי 

נטל המוטל על העובדת –באותו מקום עבודה ואצל אותו מעסיק , או שוות ערך

מועבר הנטל למעסיק על מנת להוכיח הצדקה סבירה  –השלב השני ; התובעת
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בשלב ; ומידתית לפערי השכר בהתבסס על אחד או יותר מן השיקולים הנמנים בחוק

גם אם מתקיימים אחד השיקולים השלישי חוזר הנטל אל העובדת התובעת להוכיח כי 

לחוק השיקול האמיתי של המעסיק נעוץ בהפליה מחמת מין  )א(6בסעיף המנויים 

  ).עניין עיריית ירושלים(

  

 נוכח השוני המהותי בין חוק שכר שווה לבין חוק שוויון הזדמנויות שלפיו על בית הדין  .53

להשתכנע בדבר קיומו של קשר סיבתי בין שיוכו הקבוצתי של התובע לבין התוצאה 

המפלה נקבע בפסיקה כי עצם קיומה של עילת תביעה לפי חוק שכר שווה אינה מקימה 

עם ). ץ גורן"ראו בג( חוק שוויון הזדמנויות בעבודהבאופן אוטומטי את העילה לפי 

בנסיבות מסוימות די יהא בהוכחת קיומו של פער משמעותי בשכר בין עובד , זאת

לעובדת בכדי להעביר את הנטל בתביעה לפי חוק שוויון הזדמנויות לכתפיו של 

  ).לפסק הדין 56ץ גורן ועניין עיריית ירושלים בפסקה "בג(המעסיק 

  

ארצי וקבע בקשר עם טענת העירייה כי הוסיף בית הדין ה, בעניין עיריית ירושלים  .54

התובעות שם והעובדים אליהן ביקשו להשוות את שכרן מהווים קבוצות מיקוח 

כי עצם העובדה כי התובעות והעובדים אליהן ביקשו  -נפרדות וקבוצות שוויון שונות 

להשוות את תנאי שכרן מבצעים עבודה זהה או עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות 

פסקה (לא הם מהווים את קבוצת השוויון הרלבנטית לצורך חוק שכר שווה ערך ממי

  ). לפסק דינה של השופטת דוידוב מוטולה 60

  

חוק יסודות בית הדין הארצי בעניין עיריית ירושלים דן אף בשאלת ההשלכות של 

  . מכוח חוק שכר שווהעל עילת תביעה  1999והסכם  התקציב

  

נוגע לתשלומים הסכמיים בלבד ואינו שולל  חוק יסודות התקציבבית הדין פסק כי 

מהרשות המקומית את הזכות והחובה לשלם תשלומים להם היא מחויבת מכוח 

חוק ספציפי אשר , בכאשר חוק שכר שווה הוא מאוחר לחוק יסודות התקצי, החוק

עקרון השוויון המעוגן בו הוא זכות חוקתית שתיסוג רק במקרים חריגים מפני זכויות 

  :אחרות

  

נועד להטיל איסור על גוף מתוקצב להסכים  29סעיף   "
או להנהיג תוספות שכר החורגות מהמקובל לגבי כלל 
עובדי המדינה אלא אם קיבל לכך אישור הממונה אך 

לא נועד למנוע מגוף ציבורי  29ף מובן הוא כי סעי
לקיים אחר הוראות חוק המחייבות אותו לשלם את 
אותו תשלום ותשלום מכוח חוק אינו מנוגד לתכלית 

ככל שבית הדין , לכן. והוראותיו חוק יסודות התקציב
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 מגיע למסקנה כי העירייה מחויבת לבצע השוואת
אין  –שכר מכוח הוראתו המפורשת של חוק שכר שוו 

, לממונה זכות וטו על הוראתו הברורה של המחוקק
העירייה אינה אמורה לפנות לקבל את אישורו 
והממונה אינו נדרש להפעיל שיקול דעת אם עקרון 
השוויון בין המינים חשוב בעיניו מספיק כדי לאשר 

ן ברור חוק שכר שווה חל באופ. את השוואת השכר
גם על גופים ציבוריים מבלי שהוסף לו כל סייג 
כלשהו המחייב את אישורו של הממונה על השכר 

  ".טרם ביצוע השוואת שכר מכוח החוק

  

באשר לכך כי התשלומים המשולמים לעובדים המקבילים הם בלתי חוקיים ועל כן   

ימית לעניין אינם יכולים להשתלם לעובדת קבע בית הדין כי טענה שכזו אינה לגיט

בעיקר עת התשלום ממשיך להשתלם לעובד והזכות , לחוק שכר שווה 6סעיף 

ממילא קובע בית הדין כי מרגע שתוספות . להשוואת שכר אינה אמורה לפקוע בשל כך

כן קבע . לתי חוקיותאלו הוכשרו על ידי הממונה על השכר אין המדובר עוד בתוספות ב

בית הדין כי הזכאות לשכר שווה קמה מרגע שהוכח כי התובעות ושני העובדים 

הגברים מבצעים את אותה עבודה וטענה כי פערי השכר נובעים מתוספות שכר 

שאמורות להשתלם מכוח הסכם קיבוצי אך ורק לגברים אינה טענה אפשרית לפי 

  . לחוק שכר שווה )א(6סעיף 

  

  :בית הדין הדגיש כי  

הסכם קיבוצי אינו יכול לשלול זכאות לשכר שווה "  
הסתמכות על הוראותיו של . מכוח חוק שכר שווה

אינה טענת הגנה העומדת בתנאיו של  קיבוציהסכם 
 והסדריםהסכמים  –נהפוך הוא ; לחוק 6סעיף 

מקרים רבים ליצירת פערי קיבוציים הם שהובילו ב
שכר והם לעיתים חלק מההפליה המגדרית 
ההיסטורית מבנית עמה נועד חוק שכר שווה 

  ".להתמודד

בהתאם לכללים אלה שהותוו בפסיקה ולעקרונות שנקבעו בפסק הדין בעניין עיריית   .55

נבחן האם הנתבעת הפרה את הוראות חוק שכר שווה בעניינן של , ירושלים לעיל

  .ותהתובע

  שוות ערך או שוות בעיקרן, עבודות שוות

עובדים אצל אותו מעסיק ובאותו , אליו מבקשות להשוות את שכרן' התובעות ומר ש  .56

השאלה שבמחלוקת היא האם . לחוק שכר שווה 2בסעיף מקום עבודה כמשמעותם 
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שוות ערך או שווה בעיקרה , ות היא עבודה שווההעבודה אשר מבצעות התובע

  .'לעבודתו של מר ש

בעניין זה שוכנענו כי העבודות שמבצעות התובעות הן עבודות שוות ערך לעבודתו של   . 57

וסקת לחוק שכר שווה ולפסיקה הע 3בסעיף וזאת בהתאם לפרמטרים שנקבעו ' מר ש

  :הכל כמפורט להלן, בנושא

התנאים הסביבתיים בהן מבוצעות שלוש העבודות הינם אותם תנאים   . א

מבצעים את עבודתם ' התובעות ומר ש–ואף אין חולק על כך סביבתיים 

ל חטיבת הלקוחות מר "תחת סמנכ, בחטיבת שירות הלקוחות של הנתבעת

רתו מודה כי העבודות לסיכומי הנתבעת במסג 143ראו גם סעיף (בר יוסף 

גם מניתוח העיסוקים עולה כי סביבת ). מבוצעות בתנאים סביבתיים דומים

לתצהירה ' ה-ו' נספח ד(העבודה הפיזית והחברתית היא סביבת עבודה זהה 

  ; )1של התובעת 

המאמץ והמיומנויות , האחריות הנדרשת משלושת בעלי התפקידים  .ב

מר בר יוסף  –בעלי משקל שווה הינם ' הנדרשות מהתובעות כמו ממר ש

הן , שווי מעמד הן מבחינה מקצועיתהעיד בפנינו כי שלושת התפקידים הם 

 7-8שורות  6עמוד ( מבחינת הלקוחות והן מבחינת המערכת שעובדת מולם

של שלושת התפקידים היא שווה  חשיבותםכי ; )23.5.16לפרוטוקול מיום 

לפרוטוקול  13-16שורות  5עמוד (וכי אין תפקיד אחד שבא על חשבון השני 

שירות , כי למעשה שלושת התפקידים שלובים זה בזה; )15.2.2016מיום 

כאשר לתובעות , הלקוחות הוא חלק אינטגראלי מעבודת המכירות והשיווק

וכי החלוקה היא חלוקה טכנית והתחומים , יש מרכיב כבד בשירות הלקוחות

לפרוטוקול מיום  11-14רות שו 6עמוד (הם תחומים משלימים אחד לשני 

מעדותו של בר יוסף עולה כי לעיתים תחומי האחריות , יתרה מכך; )23.5.16

כאשר דובר בשירות ', בהן נשאו התובעות היו בכירים יותר משל מר ש

לפרוטוקול מיום  20-26שורות  6עמוד (בתחום הבכיר הנוגע לתחום העסקי 

נדרשים לעבוד ' התובעות והן מר שכך גם העיד מר בר יוסף כי הן ; )23.5.16

 16-19שורות  7עמוד (שעות ביממה  24סביב השעון ולהיות זמינים 

דבר אשר יש בו להצביע על רמת מאמץ שוות ) 23.5.16לפרוטוקול מיום 

  .משקל

  :על היותם של התפקידים שווים במהותם העיד מר בר יוסף עוד כך
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מהעובדה , ים האלהאתה גוזר את השוויון בין שלושת התפקיד. ש"

  ?ששלושתם כפופים ישירות אלייך

 22עמוד (".וממהות תפקידםאני גוזר את זה מהחלטת דירקטוריון . לא. ת

  ).15.2.2016לפרוטוקול מיום  20-22שורות 

ככזו , טענת הנתבעת כי שירות הלקוחות היא ליבת העיסוק של החטיבה

' תפקידו של מר ש המצביעה על כי העבודות אינן שוות ערך ועל בכירות

נסתרה בעדותו של מר בר יוסף אשר העיד כי ליבת העיסוק של החטיבה היא 

וכי הנוהל שנערך לשירות הלקוחות אין בו כדי להצביע על , עסקית מסחרית

אלא הוא גובש לאור הקלות שניתן לעשות נוהל בשירות לקוחות מול , כך

 7עמוד , 1שורה  6ד עמו(העדר האפשרות לגבש נוהל בשאר תחומי החטיבה 

  ). 5-13שורות 

' אשר לאחריות שבעבודתן של התובעות העיד בפנינו עוד מר בר יוסף כי הגב

כהן למעשה אחראית ומעורבת בכל פרט ברמה המסחרית והעסקית ועובדת 

 1-5שורות  8עמוד (מול כל היצואנים והיבואנים המשמעותיים של הנמל 

  ).23.5.16לפרוטוקול מיום 

העיד מר בר יוסף כי מנהלת המכירות הוא אחד התפקידים  1בעת אשר לתו

כי מנהלת המכירות עובדת מול גורמים בכירים , המאתגרים והקשים בחברה

מאוד ורמת המכירות לה היא נדרשת היא מהגבוהות ביותר ולמעשה 

אף יותר מחשיבות , תפקידה והאחריות המוטלת עליה הן בחשיבות רבה

לפרוטוקול מיום  1-3שורות  8עמוד , 13-30שורות  7וד עמ(' תפקידו של מר ש

15.2.2016(;  

 ...שלושת התפקידים הללו שווים בהגדרה "...: מר בר יוסף הוסיף כי

משקל סגולי של מנהל מכירות בכיר הוא עצום כי הוא צריך להוביל 

יש מנהלי . מהלכים מהשורה הראשונה של הנמל וזו הגדרה שהסתדרה לי

הוא תמיד דורש בכירות  BE TO BEיני רמות אבל עולם המכירות בכל מ

לפרוטוקול  1-9שורות  10עמוד "(וניסיון ויכולת וידע מהשורה הראשונה

  ). 15.2.2016מיום 

נקלטו ללא ניסיון ', והן מר ש 2העיד בר יוסף כי הן התובעת , 2אשר לתובעת 

שורות  13עמוד (בתחום שלהם אך כבסיס ללמוד וכי מבחינה זו הם שווים 

אמנם לא ניהול ישיר אך ניהול , ניסיון ניהולי עשיר 2כי לתובעת ; )28-29

התובעת אף היא ). 23.5.2016לפרוטוקול מיום  9-10שורות  14עמוד (מערכות 
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העידה בהגינותה כי אמנם אין לה עובדים ישירים אך היא נדרשת להנחות 

לינו שמדובר במשימה כך שמקובל ע, עובדים כיצד לפעול על אף אי הכפיפות

שכן עליה לגרום לעובדים לעשות , אף קשה יותר הדורשת מאמץ רב יותר

זאת ועוד ובאשר ). 1-6שורות  21עמוד (פעולות ללא ניהול ישיר שלהם 

לסמכויותיהן של התובעות בעניין מתן הנחות מקובל עלינו כי אמנם הללו 

בותן היא קריטית אינן מקבלות את ההחלטה הסופית אך אין ספק כי מעור

עמוד (בעניין ויש בדברים להצביע על רמת האחריות הגבוהה המוטלת עליהן 

  ).23.5.16לפרוטוקול מיום  13-23שורות  14

כשמר בר יוסף לא העיד , עדותו של מר בר יוסף השאירה עלינו רושם מהימן

' מטעם מי מהצדדים והמדובר במי שמשמש כמנהלם של התובעות ומר ש

כך שהוא יכול להעיד ממקור ראשון , בעיסוקיהם היומיומיים והוא בקיא

המטלות הנדרשות מכל אחד מנושאי , מעמדם, ומהימן על תחומי העיסוקים

לא מצאנו להטיל דופי בעדותו . האחריות והכישורים וכיוצא בזאת, התפקיד

לוי ' ובאשר לעדותה של הגב, מנגד. ואנו דוחים את טענות הנתבעת בעניין זה

לא מצאנו כי יש בזו לשנות ממסקנתנו שכן ', לאופי תפקידו של מר ש באשר

בעוד מר בר יוסף הוא הממונה על שלושת ', לוי היא כפיפה של מר ש' הגב

לוי אינה יכולה להעיד על עבודתן של התובעות ' כך שהגב, בעלי התפקידים

יה לא לפ 23-29' ש 104' לוי בעמ' ראו עדותה של הגב(' מול עבודתו של מר ש

מתקיימות ישיבות צוות ולכן היא לא ממש יודעת מה מתבצע אלא באופן 

  ). כללי

  :2ובאשר למהות העיסוקים העידה בפנינו התובעת , זאת ועוד  .ג

  ?תסכימי שבמהות התחומים האלה הם שונים ועוסקים בעולמות שונים. ש"

ם הרבה פעמים מתעסקים עם אות) פ"צ –ל רם "צ(אני ורעם . ממש לא. ת

יתכן שתגיע פניה לרם לוועדת חריגים ושם יבקשו פיצוי . לקוחות בדיוק

רם יתחקר את הלקוח ויגיע למסקנה . שהנמל עושה לו, לטענת הלקוח

את אותו לקוח לא מרוצה . שבהתאם לתקנות הנמל הוא לא יכול לתת פיצוי

גם בנושא פלשתינאי שזה . התפקידים לא כל כך שונים. רם מעביר אליי

לי קשה להביא את , אם הוא לא נתן את השירות. בודה משותףממש ע

  ) .1-4שורות  27עמוד , 30-32שורות  26עמוד ... (הלקוח

, התרשמנו כי תפקידה נושא אחריות ומאמץ רבים, 2מעדותה של התובעת 

שורות  18עמוד (בתחומו ' אינו נופל מניסיונו של מר ש, וכי ניסיונה בתחומה
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לפרוטוקול  25-29, 11-21, 1-6שורות  21עמוד , 1-3ת שורו 19עמוד , 25-32

  ).23.5.2016מיום 

לתצהירה של ' ד' ט-'נספחים ז(גם מניתוחי העיסוקים של התפקידים   .ד

לעבודתו של מר  מקבילהעולה מפורשות כי עבודתן של התובעות ) 2התובעת 

ל הם במעמד ראש "שלושת המנהלים כפופים לסמנכ..: "שכן שם נרשם' ש

פועל יוצא מכך הוא כי אף  -) שהוא תפקיד בכיר בחברה) ח"רמ(חלקה מ

  ; )לניתוח העיסוקים 2סעיף (האחריות היא אותה אחריות 

ערים אנו לכך כי בדרישות הניסיון ותנאי הסף כפי שהם עולים מניתוחי   .ה

כאשר , העיסוקים ומתנאי המכרזים לשלושת התפקידים יש שוני מסוים

ת נדרש ידע כלכלי בעוד שזה אינו בהכרח מהווה תנאי בתפקידן של התובעו

עם זאת מצאנו כי ). לסיכומיה 137טענות הנתבעת בסעיף (' סף אצל מר ש

ולעיתים כאלו הנדרשים , ישנם יותר ממשקים משותפים משאינם משותפים

ובשים לב לעדותו של מר בר יוסף , ולהפך' מהתובעות ואינם נדרשים ממר ש

לא מצאנו , שלושת התפקידים והשלמתם האחד את השני בעניין שילובם של

  . בשונות זו כדי לשנות ממסקנתנו כי המדובר בעבודות שוות ערך

כפי שעולה מניתוחי העיסוקים ממשקי העבודה של שלושת התפקידים , כך

ל כאשר אצל התובעת "מחוץ לארגון הינם עם לקוחות החברה מהארץ ומחו

, משלחים, גם עם חברות עמילות מכסיש ממשק עבודה ' ואצל מר ש 1

סעיף (יצואנים ומנהלי מערכי מכירות של חברות ספנות ונציגיהן , יבואנים

הממשקים בתוך הארגון גם הם בעלי משקל שווה ; )לניתוח העיסוקים 11

בשלוש העבודות והשלושה נדרשים לממשק עם כל הגורמים שעובדים 

מניתוח העיסוקים ; )עיסוקיםלניתוח ה 10סעיפים (מול הלקוח " בפרונט"

כאמור לעיל עולה כי אף בדרישות ההכרחיות לביצוע שלושת התפקידים יש 

ובחלקם (ממשקים רבים בין שלוש העבודות שכן שלושת בעלי התפקיד 

לראייה ; להבנה עסקית; נדרשים למיומנויות ניהוליות) שניים מהם

; נעה פנימית ויוזמהליכולת ה; לייצוגיות; לתודעת שירות גבוהה; מערכתית

לתצהירה של התובעת ' ט-'נספחים ז(של יזם ולנאמנות לארגון " דרייב"ל

  ). תחת הדרישות ההכרחיות לכל תפקיד ותפקיד

ניסיונה של הנתבעת בסיכומיה לערער את תוקפם והרלבנטיות של ניתוחי 

בהתכתבויות בינו , מקום בו מר כהן בזמן אמת, העיסוקים דינו להידחות

מציין את הסתכמות הנתבעת על ניתוחי העיסוקים במסגרת , בר יוסףלבין 
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היציאה למכרזים השונים ובזמן שהיא עצמה השתמשה בניתוחי העיסוקים 

  ).2לתצהירה של התובעת ' נספח יב(' במסגרת תצהירו של מר ש

נציין כי מתן תקן לתפקיד ' אשר למעמד תפקידן של התובעות מול מר ש, זאת ועוד  .58

ואי מתן אותו התקן לתפקיד אחר אינו בהכרח מצביע ) 'ח למר ש"ובענייננו רמ(אחד 

שוות בעיקרן או שוות ערך ויש לבחון את טיב , על כך כי אין המדובר בעבודות שוות

' ח למר ש"מתן תקן רמ, על כן. העבודות בהתאם לכללים שנקבעו בפסיקה כאמור

ועל ' יד על בכירותו של מר שואי מתן אותו התקן לתובעות כטענת הנתבעת כמע

אין הוא יכול לשמש נימוק למתן שכר שונה והנתבעת איננה  –השונות בעבודתם 

 –יכולה להסתתר מאחורי מתן התקן על מנת לחמוק מהוראות חוק שכר שווה 

  .שוות בעיקרן או שוות ערך, כשמדובר בעבודות שוות

סקנה כי גם מעמדם של שלושת הגענו לכלל מ, לאחר שבחנו את הראיות, מכל מקום  .59

, אינו בכיר יותר מן התובעות וכפועל יוצא מכך' כי מר ש, התפקידים הוא שווה

  : התובעות אף זכאיות לשכר שווה והכל כמפורט לעיל

וממבנה העץ הארגוני  2009בהחלטת דירקטוריון הנתבעת מחודש מאי   .א

קוחות בצורה ל ל"עולה כי שלושת התפקידים הינם תחת סמנכ, שהוצג שם

דבר אשר יש להעיד בו כי דירקטוריון הנתבעת ראה בשלושת  –שווה 

ז שצורף לתצהירו של מר "בנספח ט. התפקידים שווי ערך גם מבחינת מעמד

מנהל  –נכתב מפורשות במבנה העץ הארגוני , 2בתביעתה של התובעת ' ש

לא כל ל –מנהל חטיבת מכירות ומנהל חטיבת שיווק , חטיבת שירות לקוחות

אין בידינו לקבל את טענות "). מנהלים"כולם (שוני במעמדם של השלושה 

הנתבעת כי בישיבה זו לא דובר בהיררכיה של התפקידים או במעמדם כי אם 

שכן המצגת שהוצגה ובתוכה מבנה , רק בחלטה עקרונית על תחומי החטיבה

ות העץ הארגוני נועדה להראות היררכיה ומעמד ואינה מדבר רק על מה

כך גם אף אם היינו מקבלים את טענת הנתבעת כי העץ הארגוני . התפקידים

הרי שבפרוטוקול , שהוצג אינו העץ הארגוני כי אם הוא בגדר המלצה

את ההמלצה שהוצגה בפני הדירקטוריון  לאמץ ולאשרהדירקטוריון הוחלט 

ראו פרוטוקול (דהיינו שלושת המנהלים שהינם כאמור במעמד שווה  –

בעמוד האחרון לו בפסקת , לתצהירו של מר בלומנטל 1טוריון נספח הדירק

  ).ההחלטה

לא שונה . השוויון בין שלושתם היה כל הזמן: "בעניין זה העיד מר בר יוסף

מה שהיה פה זה עדכון מהותי מאוד שאחד הבכירים הופך להיות . לרגע

ל "צ(כל התרשימים כל התכתובות אפילו שוקי שגיש . בהסכם קיבוצי
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אני כל הזמן ...שישב על הגדר כתב כל הזמן שהם בדרג שווה) פ"צ–סגיס 

ח בלבד "היתה החלטה מקורית וההחלטה הזו עברה לעדכון לרמ. חוזר

אבל בשום פנים ואופן בשום מצב לא נאמר . לשירות לקוחות ואת זה יישמנו

הם היו שווים , בהחלטת דירקטוריון שהחוזים האישיים יורדים בדרגתם

לפרוטוקול  14-16, 1-3שורות  21עמוד " (ח שירות לקוחות"מן לרמכל הז

  ).15.2.2016מיום 

נספח עלויות ההעסקה שצורף והוצג לדירקטוריון בישיבתו מיום , זאת ועוד  .ב

קובע במפורש כי שכרם של ) לתצהירו של מר בלומנטל 2נספח ( 23.6.2009

, "מנהל השיווקלפי שכר "מנהל המכירות ומנהל שירות הלקוחות יהיו 

בעדותה ועדותה מקובלת  2בעניין זה הסבירה התובעת . דהיינו מר גילת

 15עמוד (כי תקצבו את שני התפקידים הללו לפי שכרו של מר גילת  –עלינו

קביעת השכר לכל שלושת התפקידים ). 5-12שורות  18עמוד , 12-19שורות 

המדובר בסכום  אפילו, ח"ולפי שכרו של מר גילת שהיה רמ, באופן שווה

יש בה להעיד על ראייתה של הנתבעת את  –מקסימום כטענת הנתבעת

  . שלושת התפקידים כשווי מעמד ודרגה

שצורפו לתצהירי הנתבעת מול  2-ו 1לא מצאנו בשוני שקיים במוצגים 

משום שוני שיש בו לשנות , 2נספחים אלו שצורפו לתצהירה של התובעת 

המסגרת הקבועה בשתי  –בדלים מסקנתנו שכן מהותית אין בהם ה

הגרסאות היא זהה לכל שלושת התפקידים וכך גם מבנה העץ הארגוני בשתי 

  .הגרסאות הוא של שלושה מנהלים מקבילים האחד לשני

מעמדם השווה של שלושת התפקידים עולה גם בפרוטוקול הדירקטוריון   .ג

דת כוח אדם וכן מישיבת וע) לתצהירו של מר בלומנטל 3נספח ( 2/11מחודש 

תנאי הסף : "מפיו של מר יעקב רז כי 2בעמוד , ומינהל במסגרתה נאמר

 ".ח ויקבעו על פי הנוהל"כתנאי רמ) פ"צ –שלושת התפקידים (בשלושתם 

אמנם נכון הוא כי במסגרת ישיבה זו מצוין כי מנהל שירות הלקוחות יהיה 

לקבוע את אך יש בכך , ח בהסכם קיבוצי ואילו התובעות בחוזה אישי"רמ

המדברת על תנאי סף שווים לשלושת , אופי ההעסקה בלבד בעוד אמירה זו

ח והתייחסותה לשלושת המנהלים כשלושה "התפקידים כתנאי סף של רמ

העובדה כי . יש בה להצביע על ראייתם כשווים מבחינת מעמדם –ראשי חץ 

ח בהסכם קיבוצי ואילו את שתי המשרות "הנתבעת תיקננה תקן אחד כרמ

ח אינה יכולה לסייע לנתבעת בטענותיה ומקום "הנוספות לא תיקננה כרמ

המדובר בעבודות , ח"שהיא עצמה ראתה אותם כבעלי תנאי סף שווים כרמ

בעניין זה אף הוכח בפנינו . מעמד שווה וכפועל זכאיות לשכר שווה, שוות ערך
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 בעמוד' עדותו של מר ש(ח "כי גם בהסכם אישי יש המועסקים בדרגת רמ

לפרוטוקול מיום 23-24שורות  114לוי ' עדותה של הגב, 19-20ש  151

 3נספח ( 17.5.11וראה גם מכתבו של מר עובדיה כהן מיום ) 7.7.2016

של שלושת  בסטאטוס ההעסקההעוסק ) לתצהירו של מר בלומנטל

כמו כן במכתב זה עולה מפורשות . ולא במעמדם -המנהלים  –התפקידים 

עת כי המבנה הארגוני אושר בהחלטת הדירקטוריון מיום בניגוד לטענת הנתב

כך גם אין . ולמעשה בקשתו של מר כהן היא לאישרור המבנה 5.5.2009

יחידות בישיבת הדירקטוריון כדי להעיד על כך /בשימוש במילים מחלקות

שהדירקטוריון טרם גיבש עמדתו בנוגע למבנה הארגוני של החטיבה כפי 

ן לא ברור מתי לשיטתה של הנתבעת הוחלט על ובעניי(שטוענת הנתבעת 

המבנה הארגוני והיא לא הציגה בפנינו מתי לשיטתה כן הוחלט על המבנה 

כמו כן ומשקבענו כי מעמדם השווה של שלוש התפקידים נקבע ). הארגוני

הרי שטענות הנתבעת כי גם בהחלטת הדירקטוריון  2009כבר בישיבה ממאי 

, ון את עמדתו בנוגע למעמד התפקידיםטרם גיבש הדירקטורי 2011-מ

  .קורסת ואנו דוחים אותן

מעמדם השווה של שלושת התפקידים עולה במפורש , אם לא די באמור  .ד

לתצהירה ' נספח יב( 24.3.13מיום , מתכתובת הדואר האלקטרוני של מר כהן

המדובר בתכתובת דואר אלקטרוני ממועד המאוחר לפרסום  –)2של התובעת 

ובה מר כהן כותב כי התפקידים הינם  –ים לשלושת התפקידים כלל המכרז

-216סעיפים (לא מצאנו כי יש בטענות הנתבעת בסיכומיה . LEVELבאותו 

כדי לסתור את המסקנה המתבקשת מתכתובת זו בדבר מעמדם השווה ) 218

של שלושת המנהלים ולא ברורה טענת הנתבעת כיצד אין בתכתובת זו 

כאשר נכתב מפורשות כי  –תפקידים אינם שווי מעמד לסתור את הטענה כי ה

הוא בהסכם קיבוצי ' כך גם ציון העובדה שמר ש. LEVELמדובר באותו ה

איננה מלמדת על מעמד שונה אלא על אופן  –והתובעות בהסכם אישי 

העסקה שונה בלבד שכן וכאמור הוכח בפנינו כי גם בהסכם אישי ישנם 

  .חים בנתבעת"רמ

למוד על מעמדם השווה של שלושת התפקידים בהשוואה לנמל עוד ניתן ל  .ה

וגם בכך  –ד "רמ –שם ממלאי שלושת התפקידים הינם במעמד זהה  -חיפה 

ח "בין אם כרמ –עליהם להיות במעמד שווה ' יש להעיד כי התובעות ומר ש

לפרוטוקול מיום  12-19' ש 63' עדותו של מר בלומנטל בעמ(ד "ובין אם כרמ

3.4.2016.(  
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נכתב מפורשות כי שלושת התפקידים ) 'ט–' נספחים ז(גם בניתוחי העיסוקים   .ו

אף נכתב כי שלושת ' ומר ש 2מקבילים ובניתוח העיסוקים של התובעת 

ניסיונה של הנתבעת בסיכומיה לכפור , כאמור. ח"התפקידים הם בדרגת רמ

בתקפותם של ניתוחי העיסוקים אינה יכולה להתקבל מקום בו עשתה 

  .צמה שימוש באלובע

בפרוטוקול ועדת כוח אדם של הדירקטוריון אשר התקיימה במהלכו של   .ז

חים "קבעה האחרונה כי אין מקום לשלושה רמ, )27.3.2016(ההליך שבפנינו 

הוא טעות ולו היו הדברים תלויים ' ח למר ש"בחטיבה וכי מתן דרג רמ

ידנו יש באמירות לד. בדרגת מנהל' בוועדת כוח אדם ומינהל היה אף מר ש

אלו הצגת עמדה חד משמעית כי שלושת המנהלים הם שווים במעמדם ולא 

ח "ניתן להשאיר את המצב כמות שהוא שכן לקביעה כי אחד יישאר בתקן רמ

ואילו השתיים האחרות לא יש השלכות מבחינת השכר והדבר מביא להפליה 

אשר . ךאשר מצאנו כי עבודתם היא שוות ער –' בין התובעות למר ש

העובדה כי , כאמור לעיל – 2016להחלטת הדירקטוריון עצמה מחודש מרץ 

הדירקטוריון קבע כי הן אינן באותו מעמד אין בו די לצורך השאלה האם 

כמו כן הדירקטוריון עצמו . שוות בעיקרן או שוות ערך, מדובר בעבודות שוות

 ני בכירותאו לתנאי העסקתו סממ' אין לעבודתו בפועל של מר שקבע כי 

ראו עמוד אחרון לפרוטוקול (המעניקים לו עדיפות על פני שתי המנהלות 

ובכך  –) לסיכומי התובעות 5אשר צורף כנספח  30.3.2016הדירקטוריון מיום 

על פני ' יש משום סתירה של טענות החברה בדבר בכירותו של מר ש

יון לדון תמוה בעינינו כי לאחר תחילת ההליך התכנס הדירקטור. התובעות

מקום בו טענותיהן היו ידועות לחברה זה , בשאלת מעמדן של התובעות

  .מכבר ועוד בטרם תחילתו של ההליך

אשר לא מצאנו , בעדות אחידה וקוהרנטית, מר בר יוסף שב והעיד בפנינו  .ח

כי מעמדם של שלושת התפקידים במחלקה הוא מעמד שווה , להטיל בה דופי

חינת הלקוחות והן מבחינת המערכת שעובדת הן מב, הן מבחינה מקצועית

 21-22שורות  6וכן עמוד  23.5.2016פרוטוקול מיום , 7-8שורה  6' עמ(מולם 

  ). 15.2.2016לפרוטוקול מיום 

כי היה ברור כי היא – 2מר בר יוסף העיד כי באשר לתפקידה של התובעת 

ד הוא וכי מעמד התפקי, מר שרון גילת, מחליפה את מנהל השיווק הקודם

לפרוטוקול מיום  8-14שורות  11עמוד ) (בדומה למר גילת(ח "של רמ

23.5.16 .(  
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לא ביצעה את  2בעניין זה אין אנו מקבלים את טענות הנתבעת כי התובעת 

שכן הן , תפקידו של מר גילת קודמה וכי אין להשוות בין מעמדה למעמדו

לושת התפקידים והן בר יוסף העידו כי התובעת ביצעה את כל ש 2התובעת 

ואילו הנתבעת בחרה שלא , )25-28שורות  7עמוד (שביצע מר גילת קודמה 

כך גם באשר לניסיון לטעון כי מר גילת למעשה היה . להעיד את מר גילת

קודמו של מר בר יוסף בתפקיד ומכך ללמוד כי התובעת לא החליפה את מר 

את מר גילת בעניין  אנו דוחים ניסיון זה שכן הנתבעת נמנעה מלהעיד - גילת 

על מנת שיהיה ניתן לחקור אותו על טיב עבודתו בטרם כניסתו של מר בר 

כי מר גילת היה כפוף , יוסף לנתבעת בעוד בר יוסף העיד ועדותו לא נסתרה

ל "וכי שניהם דיווחו למנכ, 2היה קולגה של התובעת , אליו משך חצי שנה

). 1-2שורות  13עמוד , 21-31שורות  12עמוד (בטרם הקמת חטיבת הלקוחות 

ועדותה לא נסתרה כי בעוד בתקופתו של מר גילת  2כך גם העידה התובעת 

הסכמים כאלו וכי מר  50הסכמים מסחריים הרי שבתקופתה ישנם  10היו 

גילת לא עסק ביותר תחומים משעוסקת בהם התובעת מאחר שבתקופתו לא 

). 1-3שורות  22עמוד (היתה חטיבה ולא היה לו מעמד לקדם נושאים אלו 

ל אינה "טרם כניסתו של מר בר יוסף היה כפוף למנכ, העובדה כי מר גילת

. שכן אז לא היתה קיימת החטיבה, מעידה על היותו קודמו של מר בר יוסף

טרם כניסתו של מר בר , 2כך גם באותה הלוגיקה היה ניתן לומר כי התובעת 

כך גם העיד . ל"במעמד סמנכ ל או"ל אך לא היתה סמנכ"יוסף דיווחה למנכ

ועל כן , 2מר בר יוסף כי למר גילת לא היה ניסיון בשיווק בדיוק כמו התובעת 

היה נמוך משל מר גילת נובע מהעדר  2הניסיון לטעון ששכרה של התובעת 

לפרוטוקול מיום  24-32שורות  13עמודים (דינו להידחות  –ניסיונה בשיווק 

23.5.16 .(  

הוכח בפנינו כי טרם היציאה  2רופיל השכר של התובעת ובאשר לפ, כמו כן

ל "ראו דוא(למכרז התבקש פרופיל שכר בהתאם לשכרו של מר שרון גילת 

ויש בכך להצביע על ) 23.6.16שצורף להודעת הנתבעת מיום  26.4.11מיום 

העובדה כי לאחר . ראיית תפקידה של התובעת כמקביל ושווה לשל מר גילת

קש פרופיל שכר אחר אין בה להראות כי הנתבעת לא היציאה למכרז התב

ונסיבות שינוי השכר לא , ראתה בתפקיד זה כשווה ערך לזה של מר גילת

שכן מי שהנחה לקבל פרופיל שכר נמוך יותר מזה , הובררו דיין בפנינו

לא העיד בפנינו , דהיינו מר עובדיה כהן, שהתבקש טרם היציאה למכרז

ה כי פרופיל השכר שהתבקש לאחר היציאה למכרז לכל היותר העובד. בעניין

יכולה להעיד כי לא היה קשר סיבתי בין , וטרם היה ידוע מגדרו של הזוכה

  . קביעת השכר הנמוך לבין מגדרה של התובעת
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מר בר יוסף העיד בפנינו כי לאורך כל הדרך היה ברור כי תפקיד מנהלת 

לפרוטוקול מיום  12-26 שורות, 11עמוד (ח "השיווק הוא בדרג בכיר של רמ

15.2.17 .(  

ח ונכתב "אשר לטענת הנתבעת כי במכרזים לא הוגדרו התפקידים כרמ

מפורשות כי המדובר בהעסקה בחוזה אישי והתובעות ניגשו למכרזים 

בידיעה זו נאמר כי ראשית וכאמור הוכח בפנינו שגם בחוזים אישיים ישנם 

במכרז אינה מעידה על כי  חים כך שהעובדה שהדבר לא צוין מפורשות"רמ

במיוחד לאור העובדה שהוכח בפנינו כי הנתבעת אף , ח"התפקיד אינו רמ

, מנהלת משא ומתן עם הזוכים לאחר הזכייה במכרז בנוגע לענייני השכר

אשר פועל יוצא –ח "ולדידנו ניתן לעשות כן גם בנוגע למעמד התפקיד רמ

  .ממנו הוא גם גובה השכר

ח לאחד ואי מתן התקן לשתיים "מתן תקן רמ, ליתרה מכך וכאמור לעי

, אינו יכול לסייע בידי הנתבעת מקום בו המדובר בעבודות שוות, האחרות

זכאיות , משקבענו כי המדובר בעבודות שוות ערך. שוות בעיקרן או שוות ערך

הדברים . ח אפילו זה לא נקבע במסגרת מסמכי המכרז"התובעות למעמד רמ

בהסכם קיבוצי בעוד התובעות ' יין העסקתו של מר שיפים ונכונים אף לענ

בעניין זה טענה הנתבעת בסיכומיה כי למעשה . מועסקות בהסכם אישי

ההשוואה המבוקשת על ידי התובעות היא השוואה בין שונים ולא בין שווים 

טענה זו . מועסק בהסכם קיבוצי ואילו התובעות בהסכם אישי' שכן מר ש

שכן מקום בו  –טענה אשר נדחתה  –ריית ירושלים דומה לשנטען בעניין עי

  .ממילא מדובר בקבוצת השוויון הרלבנטית, נקבע כי העבודות הן שוות ערך

בכיר יותר מהתובעות וכי ' אין בידינו לקבל את טענות הנתבעת בדבר היותו של מר ש  .60

. השכר בכירותו יש בה להצביע כי העבודות אינן שוות ערך או כדי להצדיק את פערי

כדי להעיד על בכירותו מקום בו העיד מר בר יוסף ' אין בכפיפות עובדים למר ש, כך

' כדי לסייע בידיו ולא משום חשיבות תפקידו של מר ש' לוי הוכפפה למר ש' כי הגב

' וכי העובד הנוסף שהוכפף למר ש) 15.2.2016פרוטוקול מיום  3-10שורות  8עמוד (

-27' ש 54עדותו של מר בלומנטל בעמוד (' חת מר שמושעה ולמעשה כמעט לא עבד ת

 15-25' ש 74' עדותו של מר אלמוג עמ, 3.4.2016לפרוטוקול מיום  1-25' ש 55' עמ, 30

ח כדי להעיד על בכירותו "כרמ' אין בתקן שניתן למר ש;)7.7.2016לפרוטוקול מיום 

היה  2בעת שכן מר בר יוסף העיד בעניין זה כי לאורך כל הדרך המכרז של התו

ח "וממילא כאמור אין במתן תקן רמ) 7-8שורות  11עמוד ) (בהסכם אישי(ח "לרמ

מקום בו מדובר בעבודות שוות , ואי מתן התקן לתובעות כדי להצביע על בכירות

עובדות מול לקוחות , כפי שהעידו בפנינו וכפי שהעיד מר בר יוסף, גם התובעות; ערך
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עובד ' הן מחוצה לה ועל כן טענת הנתבעת כי מר שוגורמים בכירים הן בתוך החברה ו

מנהל ועומד בראש ' היותו של מר ש; מול גורמים בכירים אין בה להעיד על בכירותו

שלושה פורומים אין בו כדי להעיד על בכירותו מול התובעות שכן המדובר בפורומים 

יותם לאחר הגשת התביעה כך שאנו מטילים ספק בה' אשר בחלקם התווספו למר ש

ניסיונה של הנתבעת להצביע על בכירות . 'של אלו כמצביעים על בכירותו של מר ש

נסתרת בפרוטוקול דירקטוריון החברה מחודש , מול התובעות', לכאורה של מר ש

שם נאמר מפורשות , 2016ובפרוטוקול וועדת כוח אדם ומנהל מחודש מרץ  2016מרץ 

מנהל ' וכי מר ש, "טעות"בר למעשה בכי המדו', ח למר ש"כי אין הצדקה לתקן רמ

או לתנאי העסקתו סממנים של בכירות  ואין לעבודתו בפועלעובדת אחת בלבד 

עם זאת קביעת הדירקטוריון . המעניקים לו עדיפות על פני שתי המנהלות הנוספות

שכן יש , אין היא נכונה –לתובעות כל משמעות ' כי אין לשוני במעמדות בין מר ש

  .ר כך משמעות בזכויותיהן מכוח חוק שכר שווהלקביעה כאמו

אשר לטענת הנתבעת כי גודל חטיבת הלקוחות אינו מצדיק שלושה בעלי תפקיד   .61

בנמל חיפה , דחייה שכן בעניין זה וכפי שנטען ולא נסתר דין הטענה –ח "רמ במעמד

ד אבל "ח אלא רמ"אמנם לא רמ, שלושה בעלי התפקידים האמורים הם במעמד זהה

לפרוטוקול מיום  12-19' ש 63' עדותו של מר בלומנטל בעמ(עמדם הוא זהה מ

הווה אומר כי משמדובר בעבודות זהות יש לקבוע להן מעמד זהה וככל  –)3.4.2016

עליה לקבוע את שלוש המשרות , חים"רמ 3שהנתבעת סבורה שאין הצדקה להעסקת 

טענה כי אין הצדקה אך אין היא יכולה להסתתר תחת ה, במעמד שווה פחות מכך

ח לנושא משרה אחד ולשתיים "חים כהצדקה למתן מעמד רמ"להעסקת שלושה רמ

  .למרות שהעבודות המבוצעות הן עבודות שוות ערך, האחרות מעמד אחר

אינה יכולה לעמוד מקום בו הנתבעת  גם טענת הנתבעת לפררוגטיבה הניהולית  .62

ח "קטוריון הנתבעת קבע מעמד רמוהעובדה כי דיר, מחויבת לתנאי חוק שכר שווה

למשרה אחת ואילו לשתי המשרות הנוספות לא נקבע תקן כאמור אינה יכולה 

מקום בו קבענו כי המדובר בשלוש משרות שוות ערך אשר כפועל יוצא  –להתקבל 

בהסכמים קיבוציים , לא ניתן לקבוע, כך גם. צריכות להיות בעלות מעמד שווה

וגם אם לנתבעת הפררוגטיבה לקבוע מספר  –ר שווה הוראות הנוגדות את חוק שכ

לחוק והיא  )א(6סעיף אין המדובר בשיקולים לגיטימיים מכוח  –משרות בהסכם אישי 

אינה יכולה לעשות שימוש בפררוגטיבה הניהולית כדי לעקוף את הוראות חוק שכר 

  .שווה

אנו קובעים כי עבודתן של התובעות היא שוות ערך לעבודתו של , כל האמור לעיל לאור  .63

היה , לאור הראיות שהוצגו בפנינו, לא מצאנו כי בתיק דנן. ובאותו המעמד' מר ש
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ועל כן טענות הצדדים האחד כלפי משנהו , מקום למנות מומחה לניתוח עיסוקים

  .אין בהן להשפיע על הכרעתנו בעניין אי בקשה למינוי מומחה לניתוח עיסוקים

  :הנתבעת לא הוכיחה כי ישנם טעמים ענייניים המצדיקים את פערי השכר

ואין חולק כי ', משקבענו כי עבודתן של התובעות היא שוות ערך לעבודתו של מר ש  .64

הרי שבהתאם לפסיקה עובר הנטל לכתפי הנתבעת להוכיח כי , קיימים פערי שכר

הנתבעת טענה שורה של טענות אשר לדידה יש . עניינייםהפערים מקורם בטעמים 

אנו מקבלים את טענות הנתבעת כי פערים , ראשית. בהן להצדיק את פערי השכר

לחוק שכר  6סעיף הנובעים מוותק בחברה או וותק לשכר הם פערים המותרים מכוח 

אין ' לטענת הנתבעת כי הפער בשכר נובע מבכירותו של מר שבאשר , ואולם. שווה

כפי  2016בידינו לקבל וזאת כאמור עולה אף מפרוטוקול דירקטוריון החברה ממרץ 

כך גם הטענה לפערים הנובעים מניסיון ניהולי עשיר הבא לידי ביטוי . שפורט לעיל

אינו מהווה אחד דינה להידחות שכן ניסיון ניהולי  –' עובדים למר ש 2בכפיפות 

גם טענת הנתבעת לפער הנובע מניסיון ; לחוק שכר שווה 6סעיף הפרמטרים לפי 

דינה להידחות מקום ' השכלה אקדמית וקורסים מקצועיים שהשלים מר ש, מקצועי

נם נופלים מאלו של קורסים ותארים שאי, בו הוכח כי אף התובעות בעלות תעודות

העולה על ניסיונן של התובעות נדחה על ' וטענת הנתבעת בדבר ניסיון מר ש' מר ש

עדותו של מר בר יוסף בדבר ניסיון קודם של הצדדים כפי שפורט (ידינו כמפורט לעיל 

אשר לטענה כי הפער בשכר נובע מביצוע שעות נוספות נאמר כי ככלל המדובר ). לעיל

על מנת להשוות , ם זאת יש לאפשר לתובעות לבצע שעות נוספותע. בפער לגיטימי

   .הפער האמור

  : התוספת האישית המהווה את עיקר הפער בשכר

הנתבעת טענה כאמור כי עיקר הפער בשכר נובע מהתוספת האישית המשולמת למר   .65

כאמור ואשר אושרה על ידי רשות החברות הממשלתיות והממונה על השכר ' ש

שהוא לגיטימי לטענתה וכי בכל מקרה אין מקום לקחת אותה בחשבון  פער–באוצר 

  . לאור נימוקיה אשר פורטו לעיל

הטעמים , ראשית. אין בידינו לקבל את טענות הנתבעת בעניין התוספת האישית  .66

אינם באופיים , כפי שנטענו על ידי הנתבעת' להצדקת מתן התוספת האישית למר ש

, מעבר לכך. לחוק וכבר מטעם זה דינם להידחות 6בסעיף מסוג הטעמים המצוינים 

את התוספת ' להעניק למר ש, גם לגופו של עניין הרי שמקום בו מצאה הנתבעת לנכון

ח שירות לקוחות הרי שהמדובר בתוספת "דהיינו כרמ, האישית בתפקידו הנוכחי

ומשמצאנו שתפקידו זה הוא שווה ערך לתפקידיהן של  - נוכחי הקשורה בתפקידו ה



  מ"ל אשדוד בעחברת נמ' אתי אלאשוילי נ   12554-06-14) ש"ב(סעש 

52 

 

העובדה כי מקורה . הרי שיש להעניק אף לתובעות את התוספת האמורה –התובעות 

שכן משביקשה  –של התוספת בתפקידו הקודם אינה יכולה לסייע בידי הנתבעת 

עמדת ובעניין זה ככל הנראה ולפי (את התוספת האישית ' הנתבעת להעניק למר ש

וכי תפקיד , ח שירות לקוחות"גם בתפקידו כרמ) הממונה על השכר אף להגדילו

ח לקוחות מצדיק הוספת התוספת האמורה הרי שהתוספת היא חלק משכרו "רמ

, ח שירות לקוחות והיה עליה להעלות את השכר בתפקידיהן של התובעות"כרמ

הרי שניתן , ר אחרתשהרי אם נאמ. משמדובר בתפקידים שווי ערך כפי שפורט לעיל

יהיה במסגרת מתן תוספות עבר כאלו ואחרות להפלות עובדים ולטעון כי מקור 

הדברים נכונים אף ביתר . התוספת הוא בתפקיד קודם ואינו קשור לתפקיד הנוכחי

שאת מקום בו התוספת האישית מביאה לחריגה ממסגרת השכר שהוגדרה על ידי 

לפרוטוקול מיום  6-9' ש 79וג בעמוד עדותו של מר אלמ(דירקטוריון החברה 

וכי כל טענות הנתבעת בסיכומיה בדבר עמדתו של הממונה על השכר ) 7.7.2016

  באוצר בעניין זה אינן רלבנטיות לאור עמדתו האחרונה של הממונה על השכר באוצר

אין הנתבעת , כי כפי שעולה מפסק הדין בעניין עיריית ירושלים, נדגיש בעניין זה

הסתתר תחת הטענה כי מתן התוספת האמורה לתובעות תהווה חריגה יכולה ל

וכי הדבר כפוף לאישורו של הממונה על  חוק יסודות התקציבל 29לסעיף בהתאם 

זכאיות התובעות לאותו , הן עבודות שוות ערךמשקבענו כי העבודות . השכר באוצר

ח שירות "לרבות התוספת האישית המשולמת לו בתפקידו כרמ', השכר שמקבל מר ש

  . ואין הדבר כפוף לאישורו של הממונה על השכר, לקוחות

לא מצאנו כי יש ממש באבחנות שעשתה הנתבעת בין ענייננו לבין פסק הדין בעניין 

אשר אומצו כך נראה ללא כל בחינה מעמיקה דיה על ידי  אבחנות, עיריית ירושלים

הממונה על השכר באוצר ואשר התבססו על הנחות שהן במחלוקת ואשר נדחו על 

חלות  –פסק הדין בעניין עיריית ירושלים ובעיקר הקביעות הנורמטיביות שבו . ידינו

הממונה על  ואושרה על ידי' בענייננו ויש לשלם לתובעות את התוספת שניתנה למר ש

שכן הן זכאיות לה מכוח חוק שכר שווה ומכוח קביעתנו כי עבודתן ) לעת הזו(השכר 

אשר צורף כבר , אין לנו אלא להצר כי הממונה על השכר. 'שווה לעבודתו של מר ש

לא ערך בדיקתו הנוגעת לתוספת האמורה בשלב , בשלבים מוקדמים של ההליך

עמדות חד משמעיות כי התוספת האמורה מוקדם יותר ותחת זאת בחר להגיש שתי 

  .ואין להעניקה לתובעות' אושרה למר ש

ככל הנראה , בחלקה, מעמדתו האחרונה של הממונה על השכר עולה כי התוספת

קביעת . 'דהיינו כי בחלקה האחר היא חלק משכרו של מר ש, מהווה חריגת שכר

ות אך נכון לעת תחול גם על התובע, הממונה על השכר באשר לתוספת לכשתתקבל

  .'הזו זכאיות הן לתוספת האמורה במלואה כפי ששולמה למר ש



  מ"ל אשדוד בעחברת נמ' אתי אלאשוילי נ   12554-06-14) ש"ב(סעש 

53 

 

בעת בדיקת התוספות יש לזכור  שאין בכוחו של הסכם קיבוצי לגבור על זכות חוקית 

תמיד "בפסק הדין  בעניין עירית ירושלים בית הדין קבע כי . מפורשת להשוואת שכר

וצים אלה עשויים להיראות לנו יהיו תירוצים שיצדיקו את השכר השונה ותיר

חוק שכר שווה לא נועד לקשט את "אך " סבירים שהרי כך אנו רגילים לחשוב ולפעול

אלא נועד ליצור כלי , ממומשת של שוויון-ספר החוקים הישראלי באצטלה בלתי

  ".אפקטיבי למאבק באפליה

ת שכרן לפי כי לו היו מקבלות התובעו, נוסיף עוד כי לא מצאנו שיש בטענות הנתבעת

השאלה העומדת . ח בהסכם קיבוצי היה שכרן נמוך מזה שכיום הן משתכרות"רמ

להכרעתנו היא שאלה עקרונית וממילא שכאמור התוספת האישית היא חלק מהשכר 

תוספת אשר בסימולציית השכר שערכה , אליו יש להשוות את שכרן של התובעות

שכר לו הן זכאיות כנטען על הנתבעת לא נלקחה בחשבון ויש בה לשנות את סך ה

  .ידה

וטעמים " תזות"התובעות בסיכומיהן העלו טענה כי הנתבעת העלתה בחקירות 

כדוגמת הטענה כי העדר הניסיון של התובעות הוא ההצדקה (שונים לפערי השכר 

לא מצאנו להתייחס לכל התזות שהועלו שם מעבר להתייחסותנו כפי , ואולם). לשכרן

תבעת עצמה לא העלתה את התזות האמורות בסיכומיה ככאלו משהנ, שפורטה לעיל

  .המצדיקות את הפער בשכר

   - בחוזה אישי מול העסקתה בהסכם קיבוצי כנטען על ידה 1אשר להעסקתה של התובעת 

הרי ', היא שוות ערך לעבודתו של מר ש 1משקבענו כי עבודתה של התובעת   .67

הבטחה להעסקה בהסכם  1בעת שמתייתר הצורך לדון בשאלה האם ניתנה לתו

, לרבות העסקה בהסכם קיבוצי, והיא זכאית להשוואת תנאי שכרה, קיבוצי אם לאו

בהתאם " גמול אחר"שכן העסקה בהסכם קיבוצי היא כשלעצמה מהווה ', כמר ש

באשר לתובעת , ואולם. דהיינו היא גמול שהוא שווה כסף, להגדרתו בחוק שכר שווה

זכאית היא לתנאי השכר , רה להעסיקה תחת הסכם קיבוצימשזו האחרונה לא עת, 2

מבלי ) אשר הוכח כי ניתן גם לעובדים בהסכם אישי(ח "לרבות מעמד רמ', של מר ש

אלאשוילי כי ניתנה ' התרשמנו מעדותה של הגב. להגדירה תחת הסכם קיבוצי

על  ,התחייבות לפיה ככל שמועמד פנימי יזכה במכרז אזי יועסק הוא בהסכם קיבוצי

ל שהיו "וזאת לאור תכתובות הדוא, אף נוסח המכרז שפורסם תחת הסכם אישי

עדותה של התובעת (בידיה ואשר מי מטעם הנתבעת לא טרח לעדכן או לחזור בו מהן 

לפרוטוקול מיום  1-6' ש 39' עמ, 1-10' ש 32עמוד , 11-29שורות  31בעמוד  1

' ש בטענות הנתבעת כי הגבולא מצאנו ממ) לתצהירה' י-'ונספחים ט 6.3.2016

התובעת בהגינותה לא ביקשה להסתיר כי קראה את . בעדותה" זיגזגה"אלאשווילי 
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אך עמדה על כך בעקביות והעידה באופן קוהרנטי , נוסח המכרז וכי זה בהסכם אישי

מנגד נציין כי הנתבעת נמנעה מלהעיד את מי שהיה . כי ניתנה לה ההתחייבות כאמור

, מר עובדיה כהן, ל משאבים"סמנכ–ת באשר לעניינן של התובעות הדמות הדומיננטי

דרך המשא ומתן הנוגע לשכרן לאחר , בנוסחם, החל ממעורבותו בפרסום המכרזים

עובר בשאלת מעמדן של התובעות וכן באשר להבטחות שנטענו על ידי , המכרזים

די בכך כי  אין. ויש בכך לעמוד לחובת הנתבעת -להעסקה בהסכם קיבוצי  1התובעת 

מר בלומנטל העיד כי בירר עם מר כהן את העניין שכן מר בלומנטל לא היה עד 

לא מצאנו כי יש באי . לדברים בעצמו והיה על הנתבעת להעיד את מר כהן עצמו

לוגסי הסכימה כי ' לוגסי כדי לשנות ממסקנתנו שכן אפילו הגב' עדותה של הגב

הדבר אינו משנה את , )הנתבעת כפי שטוענת(משרה זו תפורסם בהסכם אישי 

דהיינו כי , העובדה כי לא נאמר לתובעת כי ההתחייבות שניתנה בעניין התפקיד

כך גם לא . אינה בתוקף יותר, מועמד פנימי ימשיך להיות מועסק בהסכם קיבוצי

כבסיס להעסקתה של  15.5.2012מצאנו כי אין להסתמך על מכתבו של מר כהן מיום 

, שכן התובעת העידה כי קיבלה את התכתובת האמורה, ציהתובעת בהסכם קיבו

' ש 31עמוד , 1לתצהירה של התובעת ' נספח י(דהיינו בזמן פרסום המכרז , בזמן אמת

והיא היתה מצויה בתיקה האישי וכן בעניין זה ) 6.3.2016לפרוטוקול מיום  18-25

מיום  גם מכתבו של מר כהן. עומד לחובת התובעת כי לא העידה את מר כהן

, אין בו לבטל את מכתביו הקודמים בכל הנוגע לתובעת כטענת הנתבעת 24.2.2013

אשר לטענותיה של . מקום שלא הוכח בפנינו כי זה הגיע לידי התובעת בטרם המכרז

הרי שאלו לא  –לאחר זכייתה במכרז עם מר זהבי  1הנתבעת לפגישות עם התובעת 

שות כאמור וממילא התובעת העידה הוכחו כשמר זהבי לא העיד בפנינו על פגי

 4-8' ש 33עמוד (שמדובר בפגישות שנערכו עמה מספר חודשים לאחר זכייתה 

ביקשה בעבר  1לא מצאנו בטענות הנתבעת כי התובעת ). 6.3.2016לפרוטוקול מיום 

להיות מועסקת בהסכם קיבוצי וכי לא ניגשה למכרז הראשון מאחר שלא עמדה 

סקנתנו ובעניין זה אנו מעדיפים את עדותה של התובעת בתנאי הסף כדי לשנות ממ

  .אשר השאירה עלינו רושם מהימן

בחוזה אישי או בהסכם -לוי ניתן ללמוד כי נושא אופי ההעסקה ' גם מעדותה של הגב

אז שאלתי אם זה : ".. לוי העידה בעניין זה' קיבוצי לא היתה ברורה דיה כשהגב

אני ....וגם אם זה יהיה בהסכם קיבוצי ,כנראה, כןבוודאות בהסכם אישי ואמרו לי 

  ). 7.7.16לפרוטוקול מיום  18-21שורות  105עמוד ..." (לא יודעת 

אין בידינו לקבל בעניין זה את טענת הנתבעת לפגיעה בשוויון בשל דרישה בדיעבד   .68

ח לשתי התובעות והעסקה בהסכם קיבוצי "קביעת תקן רמ(לשינוי תנאי המכרז 

שכן בנוסח המכרז עצמו לא נכתב ממילא מהו המעמד של המשרות  )1לתובעת 

בעניין זה כפי שהוכח . אליהן התמודדו התובעות ומהו השכר בעד המשרות האמורות
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-19' ש 151בעמוד ' עדות מר ש(ח גם בהסכם אישי "בפנינו ניתן להעסיק במעמד רמ

ח אינה מעידה כי אין "ועל כן העובדה כי לא נכתב רמ, )7.7.2016לפרוטוקול מיום  20

. ח ועל כן אינה יכולה לשמש את הנתבעת בטענה לפגיעה בשוויון"המדובר במעמד רמ

כפי שהוכח בפנינו הרי שהנתבעת שומרת לעצמה האפשרות לנהל משא ומתן , כך גם

 33עמוד (באשר לגובה השכר והיא איננה מפרסמת את נתוני השכר במסגרת המכרז 

ועל ) 7.7.2016לפרוטוקול מיום  1' ש 77עמוד , 30 -26רות שו 76עמוד , 28-31שורות

כדי פגיעה בעקרון ' כן אין בדרישתן של התובעות להשוות את שכרן לשכרו של מר ש

להעסקה בהסכם קיבוצי על אף כי  1אשר לטענה כי דרישתה של התובעת . השוויון

 –בשוויוןבחוברת המכרז נכתב מפורשות כי המדובר בהסכם אישי מהווה פגיעה 

ולכל , היתה סיבה סבירה לחשוב כי תועסק בהסכם קיבוצי 1משקבענו כי לתובעת 

הפחות הנתבעת לא עדכנה אותה אחרת מכפי שהובטח לה שנה בטרם פרסום המכרז 

, יתרה מכך. זכאית היא להעסקה בהסכם קיבוצי על אף נוסח המכרז שפורסם –

כות המגיעה לה מכוח חוק שכר היא ז 1העסקה בהסכם קיבוצי לה עותרת התובעת 

כי , מכאן. מקום בו קבענו כי העבודות הן עבודות שוות ערך או שוות בעיקרן –שווה 

להתנות על זכות שכזו ואיננה יכולה , הנתבעת אינה יכולה במסגרת מכרז כאמור

אף התוספת , זאת ועוד. שאינם במעמד של חוק –להסתתר תחת תנאי המכרז 

, ואשר הביאה לחריגה ממסגרת השכר הקבוע לתפקיד זה' האישית שניתנה למר ש

ניתנה לו לאחר זכייתו במכרז ועל כן לא יכולה הנתבעת להישמע בטענה לפגיעה 

  .לשוויון

זכאית התובעת להיות מועסקת תחת הסכם קיבוצי בדרגת , לאור כל האמור לעיל  .69

על הסכם  לפיכך אף בקשתה של הנתבעת למתן צו כנגד התובעת לחתום. ח"רמ

  .דינה להידחות –עבודה אישי 

  :חוק שוויון הזדמנויות בעבודההתביעה לפי 

הרי שלא מצאנו כי יש , למרות שקיבלנו את תביעתן של התובעות מכוח חוק שכר שווה  .70

בעניין זה הוכח בפנינו כי . חוק שוויון הזדמנויות בעבודהלקבל את תביעתן מכוח 

ועל כן , קביעת תנאי השכר היתה בטרם היה ידוע מגדרם של ממלאי התפקידים

  . מקובלת עלינו טענת הנתבעת בעניין זה

  

  :התביעה בגין נזק לא ממוני על פי חוק שכר שווה

  

לפסוק , קובע שבית הדין רשאי נוסף על כל סעד אחר, לחוק שכר שווה )ב(4סעיף   .71

על . אף אם לא נגרם נזק של ממון בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין, פיצויים

פיצויי ללא  ,נקל פיצויים ללא הוכחת נזקפר' השיקולים שיש לשקול במתן פיצוי ראו צ
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' עמ, ספר סטיב אדלר, הוכחת נזק של ממון ופיצויים לדוגמא בחוקי העבודה בישראל

הכותב שהשיקולים שעל בית הדין לשקול כאשר הוא פוסק פיצוי בגין , 526 – 525

  : עוולות ללא הוכחת נזק של ממון הם אלה

הביא בחשבון את שיעור השכר שהיה צפוי יש ל –עצמת הפגיעה מבחינת השכר   .1"
  .בחוקים שאינם עוסקים בהפליה הכוונה לנפגע. קרבן ההפליה להשתכר

. יש להביא בחשבון את עצמת הפגיעה –עצמת הפגיעה בנזק שאינו של ממון   .2
יש להעריך את הנזק לפי עצמת הפגיעה ולא  –במקרה של עצמת פגיעה נמוכה 

  .לפי חומרת ההפרה
במקרה של כוונה להפלות וכן במקרה . הנפשי שהתלווה למעשה ההפליה היסוד  .3

הפיצוי צריך להיות גבוה מבמקרה של התנהלות  –של התנהגות חסרת תום לב 
בחוקים שאינם עוסקים בהפליה . מפלה שאין בצדה חוסר תום לב או כוונה

  .הכוונה למעשה הפגיעה
נהגות חד פעמית או חוזרת וכן אם הייתה זו הת. מידת החזרה על מעשה ההפליה  .4

בחוקים שאינם . אם מדובר בהתנהלות כלפי עובד אחד או כלפי כמה עובדים
  .עוסקים בהפליה הכוונה למעשה או למחדל בניגוד לדין

וזאת לפי סוג , כאשר ההתנהגות המפלה גרמה להשפלה –מידת ההשפלה   .5
עה גישה לעיסוק או כגון אם ההפליה מנעה הטבה כלכלית גרידא או מנ, ההפליה

  .בחוקים שאינם עוסקים בהפליה הכוונה להתנהגות שלא כדין. למקום עבודה
דתית , אתנית, באיזו מידה ההתנהגות המפלה היא על רקע השתייכות קבוצתית   .6

בחוקים שאינם עוסקים בהפליה הכוונה לפגיעה על רקע השתייכות . ואחרות
  .קבוצתית

, כגון זכות ההתארגנות, ה פוגעת בערכים שוניםבאיזו מידה ההתנהגות המפל  .7
בחוקים שאינם עוסקים בהפליה הכוונה להתנהגות או למחדל . ייצוג ושוויון

  .שפוגעים בערכים אלה
  .התנהגות המעסיק לאחר שהתברר ששגה  .8
  .תקופת העבודה  .9

 גילו ונתוניו, יכולתו העתידית של העובד להשתלב בשוק העבודה לפי מצב השוק  .10
  . האישיים

לרבות באיזו מידה יביא הפיצוי שיוטל לקידום השגת  –אפקטיביות הפיצוי   .11
  .המטרה של מניעת הפליה

ככל שבמקום העבודה מועסק מספר רב . לרבות עובדי כוח אדם, מספר העובדים  .12
  " .יותר של עובדים כך יש להעלות את שיעור הפיצוי בהתאם

  

למסקנה שעל הנתבעת לפצות את כל אחת מהתובעות לאור יישום השיקולים הגענו    

  . ₪ 15,000בסך של 

  :אשר לטענות נוספות של הצדדים

 1לא מצאנו כי יש להתערב בהחלטות הנתבעת האם לאשר השתתפותה של התובעת   .72

בדבר גיוס כוח אדם , 2בקביעת הבונוסים והעלאות השכר לתובעת , בכנסים אם לאו

המדובר בעניינים המצויים במסגרת . התובעות בעניין זהתחת התובעות ויתר טענות 

לא מצאנו כי באי מתן רכב ללא הגבלת , כך גם. הפררוגטיבה הניהולית של הנתבעת

והשתתפות בפורום הנהלה מורחב ביקשה הנתבעת להתנכל אל ' קילומטראז

עם זאת משקבענו כי מעמדה . כי אם הדבר נבע מהמחלוקת שנדונה בפנינו 1התובעת 

', הרי שזו זכאית לכל גמול אחר לו זכאי מר ש', כמעמדו של מר ש 1של התובעת 

דהיינו גם למתן רכב ליסיניג ללא הגבלת  –בכסף ובשווה כסף על פי החוק 

תהא חברת פורום הנהלה  1באשר להחלטה האם התובעת , ואולם. 'קילומטראז
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גמול "עניין שהוא אין המדובר ב –ח "אפילו שקבענו כי היא רמ -מורחב אם לאו 

. והעניין מצוי במסגרת הפררוגטיבה הניהולית של הנתבעת, לפי הגדרתו בחוק" אחר

שכר שווה  2בעניין זה משמבקשת התובעת  –אשר לדרישה להחתמת כרטיס נוכחות 

' הרי שעליה להחתים כרטיס נוכחות כפי שמר ש', ותנאי העסקה שווים לשל מר ש

  .נדרש לעשות

הצדדים בדבר מהימנות עדים לא מצאנו מקום להוסיף מעבר אשר לטענות   .73

  . להתייחסותנו כפי שפורטה בפסק הדין לעיל

  :סוף דבר

, לאור הבחינה המתבצעת אצל הממונה על השכר באוצר בעניין התוספת האישית  .74

אשר תחול על התובעות ואשר ייתכן ויש בה לשנות את גובה התוספת האישית לה 

קביעתנו היא קביעה עקרונית , הן רטרואקטיבית והן מעתה ואילך, זכאיות התובעות

וזאת בשל היות עבודתן שוות ערך ' לפיה התובעות זכאיות לשכר כשל מר ש

  :הנתבעת תפעל בקשר עם שכרן ומעמדן של התובעות בהתאם לאמור להלן. לעבודתו

ח מיום זכייתן "הנתבעת תשווה את התקן של התובעות לתקן רמ  .א

  ;אילךבמכרז ו

  

על כל , תחת הסכם קיבוצי 1הנתבעת תגדיר העסקתה של התובעת   .ב

  ;המשתמע מכך

על כל ' הנתבעת תשווה את שכרן של התובעות לשכרו של מר ש  .ג

בכסף ובשווה כסף , לרבות כל התוספות הנלוות, המשתמע מכך

וזאת בנטרול פער הנובע מוותק , ולרבות מתן התוספת האישית

פות על פי ביצוע וכן הפער הנובע ממענק יובל לאור ובנטרול שעות נוס

לסיכומי התובעות רטרואקטיבית ממועד מינוי  296האמור בסעיף 

  .לתפקידו' של מר ש

הנתבעת תשלם את השכר והפערים שהם רטרואקטיבים ובכלל זה   .ד

אך מובן . יום מיום קבלת פסק הדין 90את התוספת האישית בתוך 

אינן ' ע שחלק מהתוספת שקיבל מר ששאם הממונה על השכר יקב

  .גם התובעות לא תהיינה זכאיות לאותן תוספות, חוקיות

חוק שוויון הזדמנויות אשר לתביעה בגין נזק לא ממוני מכוח חוק שכר שווה ומכוח   .75

מכוח חוק שכר שווה  זו מתקבלת חלקית באופן שהפיצוי הנפסק הוא – בעבודה
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יום מיום  30בתוך ₪  15,000על כן תשלם הנתבעת לשתי התובעות סך של . בלבד

  . קבלת פסק הדין

לכל ₪  12,000ד בסך "ושכר טרחת עו  2 –ו  1כן תישא הנתבעת בהוצאות התובעות   .76

  . יום מיום קבלת פסק הדין 30תובעת שעליה לשלם בתוך 

  .ארצי כדיןזכות ערעור לבית הדין ה  .77

  

  . בהעדר הצדדים ותישלח אליהם, )2017מרץ  29(, ז"ניסן תשע' ב, ניתן היום5129371

  נציגת ציבור עובדים
  מרים יעיש' גב

  נציגת ציבור מעסיקים  שופט, צבי פרנקל
 רות קפלן' גב

5129371  

512937154678313  

  
 הקש כאן –חקיקה ועוד באתר נבו , בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה

  
  

  /- 54678313צבי פרנקל  
 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה


