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ע"ב
בית דין אזורי לעבודה תל אביב - יפו

בפני השופט:
שמואל טננבוים 

- נגד -

התובע:
חנה דרורי

עו"ד איתי בסיס

הנתבע:
הטלוויזיה החינוכית לישראל

פסק-דין

1.         זוהי תביעה להכרה ביחסי עובד ומעביד בין הצדדים ומכח יחסים אלו לתשלום סכום של 1,312,897 ש"ח בגין זכויותיה של
התובעת במהלך עבודתה ובסיומה.

                        רקע

2.         התובעת ילידת 1955 הינה במאית, עורכת סרטים ותסריטאית במקצועה. התובעת הועסקה כבמאית דיבוב סרטים החל
משנת 1981 במעמד של פרילנסרית וזאת כטענת הנתבעת או כעובדת לכל דבר כטענת התובעת. אין מחלוקת, כי כחודשיים ימים
בשנת 1981 הועסקה כעובדת. עבודתה הופסקה נכון ליום 16.12.03. הצדדים חלוקים גם על אורכן של הפסקות העבודה שחלו

במהלך אותה תקופה. שכרה של התובעת שולם כנגד חשבוניות מס וחושב לפי תוצר סופי ועל פי תעריפון המבוסס על טווחים של
דקות.  התובעת היתה רשומה אצל שלטונות מס הכנסה כעצמאית והגישה דוחות שנתיים בהתאם.

            הצדדים חלוקים בשאלת קיומם של יחסי עובד ומעביד, רציפות העסקתה של התובעת, חישוב זכויותיה ככל שיקבע שקיימים
יחסי עובד ומעביד לרבות שאלת קיזוז והשבה.

            קיומם של יחסי עובד ומעביד - העובדות

3.         העובדות הרלוונטיות עולות מעדותה של התובעת ומעדויותיהם של עדת הנתבעת גב' אורית יואלי אשר עבדה בנתבעת
כמפיקה אחראית והיתה אחראית על קבלת שירותי בימוי דיבוב מהתובעת במהלך 8-10 השנים שקדמו לסיום העסקתה. עד נוסף

מטעם הנתבעת הינו מר דוד בן נאים אשר שימש כחשב הנתבעת החל מחודש נובמבר 2000.

במאות הדיבוב הוא הפקה לעברית של תוכנית ששפתה אינה עברית. במרבית התקופה הרלוונטית עבדה הנתבעת עם אולפנים
חיצוניים לצורך ביצוע משימת הדיבוב וזאת הואיל ובאותה תקופה לא היו לנתבעת אמצעים של הקלטה בתוך הבנין שלה ועל כן,

נשכרו אולפני חוץ לעבודה הזאת. הנתבעת היתה זו שקבעה באיזה אולפן לבצע עבודה מסויימת. התובעת היתה פונה בעצמה
לשחקנים, מלהקת אותם לתפקידים הדרושים במסגרת דיבוב התוכנית, מסדרת עצמאית את העבודה מול האולפן ונותנת הוראות

בימוי דיבוב לשחקנים. השחקנים שליהקה התובעת היו בעצמם פרילנסרים. מועדי העבודה באולפנים הותאמו למועדי השידור
ולצרכים ולזמנים שהקצו האולפנים לנתבעת. לתובעת היה שיקול דעת עצמאי בכל הנוגע לבימוי הדיבוב לרבות החלפת שחקן, שינוי
תוכן וכדומה ובכפוף לאישור המפיק האחראי. השחקנים שהיתה בוחרת התובעת נבחרו, בין השאר, בהתאם לתקציב שהוקצב על ידי

הנתבעת והתובעת היתה זו שדיווחה לנתבעת על עבודתו של כל שחקן. כל פרק שהוקלט על ידי התובעת, היא העבירה למפיקה לצורך
צפיה ואישור המשך עבודה. במידת הצורך, ביצעה התובעת את השינויים שהתבקשה לעשות על ידי המפיקה.

העבודה באולפנים החיצוניים נעשתה ברוב תקופת העסקתה של התובעת ורק בשנתיים האחרונות, הועברה העבודה לתוך בנין
הנתבעת הואיל והנתבעת רכשה את המיחשוב לביצוע עבודות הדיבוב. בתקופת העבודה באולפנים החיצוניים היתה התובעת מגיעה
לבנין הנתבעת לפחות פעמיים בחודש כדי לערוך בחדרי העריכה של הנתבעת את הפתיח והסגיר של הסדרה שביימה באותה העת.

99% מהזמן היתה התובעת באולפנים החיצוניים.

התובעת לעיתים גם תרגמה, תימללה שירים והיו תוכנית בהן גם עשתה קולות בעצמה. כמו כן ביצעה לפעמים עריכות וידאו של
פתיחים/סגירים ולעיתים אף נתנה ייעוץ מוזיקלי, עבור התירגום, התמלול, עשיית הקולות, עריכת הוידאו והיעוץ המוזיקלי קיבלה

התובעת תשלום בנפרד, בנוסף לתשלום שקיבלה עבור בימוי הדיבוב. חלק קטן מעבודות התירגום נעשה מביתה של התובעת.
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לתובעת היה שיקול דעת לסרב לקבל משימות אך במשך כל שנות העסקתה, היא לא סירבה מעולם למשימה שהוצעה לה.

התובעת עבדה מידי יום, חמישה ימים בשבוע לפחות משעה 09:00 עד שעה 14:00-15:00. לעיתים נשארה התובעת מעבר לשעות
אלו לצורך השלמת עבודתה. מידי פעם עבדה התובעת גם בימי שישי.

עד יוני 2003 לא היה שעון נוכחות בנתבעת והתובעת לא היתה מחוייבת לשעון הנוכחות.

4.         התובעת לא העסיקה עובדים מעולם ולא היה לה עסק עצמאי בנוסף על העסקתה אצל הנתבעת.

            התשלום שקיבלה התובעת נעשה לפי תוצר סופי ובהתאם להיקף העבודה שביצעה. חישוב התמורה נעשה על פי תעריפון
המבוסס על טווחים של דקות. הואיל ותעריפון זה היה בעייתי וגרם לויכוחים רבים, שונה התעריפון באופן שהיה מבוסס על מחיר

לדקה לפי שלוש דרגות מורכבות תוך שנלקח בחשבון אופי המשימה.

            התובעת קיבלה את התמורה על בסיס דיווח שהגישה לנתבעת מעת לעת. תשלומים אלו לא היו קבועים, לא מבחינת מועדי
קבלתם ולא מבחינת שיעוריהם. התובעת היתה ממלאת טופס הקרוי "אישור עבור ביצוע שירותים על ידי גורמי חוץ" ובו צויין

השירות שניתן על ידי התובעת. לאישור זה צורפה מעת לעת קבלה/חשבונית מס של התובעת עליה צוין "חנה דרורי - קאשי שירותי
הפקה". גם באותה חשבונית מס פורטו המשימות שביצעה התובעת עבור הנתבעת. התובעת לא קיבלה תלושי שכר. הנתבעת הנפיקה

לתובעת מסמכים בדבר התשלומים והניכויים שבוצעו עבורה תחת הכותרת "אישור תשלום שירותים וטובין". הנתבעת היתה מנכה
במקור מהתשלומים שהועברו לתובעת, תשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי. לסכומים שהעבירה הנתבעת לתובעת בגין המשימות

שביצעה, צורף מס ערך מוסף כדין.

            התובעת היתה מגישה מעת לעת "חשבון נסיעות ואשל" בו היו מפורטים נסיעותיה לאולפנים החיצוניים ועל פי דיווח זה,
היתה מקבלת החזר נסיעות. חישוב ההחזר נעשה על פי תעריף מרצים בהתאם להוראות החשב הכללי.

            התובעת הגישה לשלטונות מס ההכנסה דוחות מידי שנה. במסגרת זו, היא זקפה הוצאות מוכרות שכללו: כבלים, הוצאות
הבית, ספרות מקצועית, טלפון, דמי חבר לאקו"ם, הוצאות משרדיות, מתנות, נסיעות, נסיעות ואשל, תא דואר וספרות מקצועית

ופרסום. התובעת הגישה לנתבעת מפעם לפעם אישורים על היותה עוסק מורשה וניהול פנקסי חשבונות.

הציוד בו השתמשה התובעת לצורכי עבודתה לא היה ציוד שלה אלא של הנתבעת או של האולפנים החיצוניים.

התובעת קיבלה תמלוגים בגין עבודתה מאקו"ם ומאשכולות.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות:

הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים
להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין
מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את

הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת

Disclaimerהודעה
באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים
לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא

במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר
המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין

האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או
גוף המופיע באתר.

https://www.psakdin.co.il/CourtFile/83428?Ref=%2fCourt%2f%25D7%2591%25D7%2599%25D7%2594%2522%25D7%2593-%25D7%2594%25D7%259B%25D7%2599%25D7%25A8-%25D7%2591%25D7%2599%25D7%2597%25D7%25A1%25D7%2599-%25D7%25A2%25D7%2595%25D7%2591%25D7%2593-%25D7%259E%25D7%25A2%25D7%2591%25D7%2599%25D7%2593-%25D7%2591%25D7%2599%25D7%259F-%25D7%2591%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2599%25D7%25AA-%25D7%25A1%25D7%25A8%25D7%2598%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259C%25D7%2591%25D7%2599%25D7%259F-%25D7%2594%25D7%2598%25D7%259C%25D7%2595%25D7%2595%25D7%2599%25D7%2596%25D7%2599%25D7%2594-%25D7%2594%25D7%2597%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%259B%25D7%2599%25D7%25AA
https://www.psakdin.co.il/Charge?RefCourtDocumentID=83428&Ref=%2fCourt%2f%25D7%2591%25D7%2599%25D7%2594%2522%25D7%2593-%25D7%2594%25D7%259B%25D7%2599%25D7%25A8-%25D7%2591%25D7%2599%25D7%2597%25D7%25A1%25D7%2599-%25D7%25A2%25D7%2595%25D7%2591%25D7%2593-%25D7%259E%25D7%25A2%25D7%2591%25D7%2599%25D7%2593-%25D7%2591%25D7%2599%25D7%259F-%25D7%2591%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2599%25D7%25AA-%25D7%25A1%25D7%25A8%25D7%2598%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259C%25D7%2591%25D7%2599%25D7%259F-%25D7%2594%25D7%2598%25D7%259C%25D7%2595%25D7%2595%25D7%2599%25D7%2596%25D7%2599%25D7%2594-%25D7%2594%25D7%2597%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%259B%25D7%2599%25D7%25AA
https://www.psakdin.co.il/%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94?UserType=Existing&Ref=%2fCourt%2f%25D7%2591%25D7%2599%25D7%2594%2522%25D7%2593-%25D7%2594%25D7%259B%25D7%2599%25D7%25A8-%25D7%2591%25D7%2599%25D7%2597%25D7%25A1%25D7%2599-%25D7%25A2%25D7%2595%25D7%2591%25D7%2593-%25D7%259E%25D7%25A2%25D7%2591%25D7%2599%25D7%2593-%25D7%2591%25D7%2599%25D7%259F-%25D7%2591%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2599%25D7%25AA-%25D7%25A1%25D7%25A8%25D7%2598%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259C%25D7%2591%25D7%2599%25D7%259F-%25D7%2594%25D7%2598%25D7%259C%25D7%2595%25D7%2595%25D7%2599%25D7%2596%25D7%2599%25D7%2594-%25D7%2594%25D7%2597%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%259B%25D7%2599%25D7%25AA
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