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לפנינו עתירה למתן צו על תנאי המכוונת נגד פסק דינו של בית הדין הארצי
.1
לעבודה בע"ע ) 17762-12-17השופטים ל' גליקסמן  ,ר' פוליאק  ,ח' אופק-גנדלר ( מתאריך
) 28.2.2019להלן :בית הדין הארצי ( .פסק דין זה ניתן בהסכמת הצדדים בדרך של פשרה,
בהתאם לסעיף 79א לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד) 1984-להלן :חוק בתי

המשפט (.
רקע עובדתי וההליכים בבתי הדין לעבודה

בין השנים  ,2010-1994להוציא הפסקה של שנה אחת במהלכן ,עבד העותר
.2
בחברה "פעילים ניהול תיקי השקעות בע"מ" ,חברה פיננסית המתמחה בניהול תיקי
השקעות .בתקופה הרלוונטית לעתירה ,בין השנים  ,2010-2006הועסק העותר כמנהל
אזור .במסגרת תפקיד זה ,בנוסף לשכר הבסיס ששולם לו ,שולמה לו גם פרמיה בשיעור
של  4.5%מתוך סך דמי הניהול ששולמו לחברה מלקחותיה באזור פעילותו .בשנת ,2010

2

על מנת לתמרץ את מנהלי האזורים להשקיע יותר משאבים בגיוס לקוחות חדשים ,יצרה
החברה מודל פרמיה חדש שבמסגרתו עיקר הפרמיה שולמה למנהלי אזורים עבור גיוס
לקוחות חדשים לחברה )להלן :מודל הפרמיה החדש או המודל ( .העותר התנגד לשינוי
חוזה העסקתו בהתאם למודל זה ,ובעקבות זאת נתגלע בינו ובין החברה סכסוך שהוביל
לפיטוריו בשלהי שנת .2010
ביום  6.10.2013הגיש העותר תביעה נגד המשיבה בבית הדין האזורי לעבודה
.3
תל אביב-יפו )להלן :בית הדין האזורי ( ,בגדרה טען שלל טענות באשר להתנהלותה
הלקויה לאורך שנות העסקתו .טענתו העיקרית נגעה לפיטוריו על רקע התנגדותו להוספת
מודל הפרמיה החדש לחוזה העסקתו בשל אי חוקיותו .לדידו ,המודל יצר אצל מנהלי
האזורים תמריץ להתמקד בגיוס לקוחות חדשים ,שלא בהכרח מתאימים לחברה ,על פני
שירות הלקוחות הקיימים .לגישת העותר ,תמריץ זה נוגד את הוראת סעיף )17א( לחוק
הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה-
) 1995להלן :חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ( .יתר טענות העותר נסבו על סירובה
של המשיבה לשלם לו תשלומים ופיצויים שונים שלדבריו מגיעים לו על פי דין.
בפסק דינו מיום  26.11.2017דחה בית הדין האזורי לעבודה את מרבית טענותיו
.4
של העותר ,למעט שתי טענות שנגעו לתשלום גמול שעות נוספות ולפיצוי המגיע לו
מכוח סעיפים  3ו)5-א( לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והליכי מיון
וקבלה לעבודה( ,התשס"ב.2002-
על פסק דין זה הגיש העותר ערעור לבית הדין הארצי .הדיון בערעורו התקיים
.5
ביום  ,28.2.2019ובסופו הסמיכו בעלי הדין את בית הדין לפסוק בדרך של פשרה לפי
סעיף 79א לחוק בתי המשפט .לנוכח הסכמתם ,פסק בית הדין הארצי כי על המשיבה
לשלם לעותר סך של  60,000ש"ח.
על פסק דין זה הוגשה העתירה דכאן ,בגדרה מלין העותר על התנהלותו של בית
.6
הדין הארצי בדיון שהתקיים בערעורו.
טענות העותר

העותר טוען כי במהלך הדיון בערעורו בית הדין הארצי התעלם מכללי הראיות,
.7
נתן משקל שגוי לראיות שהובאו בפניו ,ואף לא דן בבקשתו לקיים את הדיון בדלתיים
פתוחות ,וזאת בניגוד להחלטתו מיום  .5.12.2018העותר מוסיף וטוען כי בית הדין לא
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נתן דעתו על טעויות שנפלו בפסק דינו של בית הדין האזורי אשר כוללות ,בין היתר,
קביעות עובדתיות סותרות ,פירוש לא נכון של הדין ומתן משקל בלתי נכון לראיות.
העותר מבקש אפוא כי נבטל את פסק דינו של בית הדין הארצי ,ושנורה על
.8
החזרת התיק לבית הדין האזורי ,וכן על ניהולו בדלתיים פתוחות .לדידו ,נסיבות עניינו
מצדיקות את התערבותנו :ראשית ,ניהול הדיון בתיק בדלתיים סגורות ,תוך התעלמות
מבקשתו לנהלו בדלתיים פתוחות ,מעיד על כך שההליך נוהל בצורה לא הוגנת ושהופעל
עליו לחץ לקבל את הצעת הפשרה של בית הדין הארצי; שנית ,בהליך בעניינו נפלו
פגמים רבים ,כמו גם טעויות עובדתיות ומשפטיות מהותיות; שלישית ,חלק מטעויות
אלו מעלות שאלה משפטית כללית החשובה לציבור המשקיעים.
דיון והכרעה

עיינתי בעתירה ובנספחיה ובאתי לכלל מסקנה כי דין העתירה להידחות על הסף,
.9
ללא צורך בקבלת תגובת המשיבים .הלכה היא כי בית משפט זה אינו יושב כערכאת
ערעור על פסקי דינו של בית הדין הארצי לעבודה ,וכי ההתערבות בהחלטותיו תיעשה
בריסון רב ,במשורה ובמקרים חריגים בלבד ,בהם מתגלית בפסק הדין טעות מהותית
בעלת חשיבות כללית ,וכאשר התערבותו של בית משפט זה נדרשת כדי למנוע חוסר צדק
משווע )ראו :בג"ץ  525/84חטיב נ' בית הדין הארצי לעבודה ,ירושלים  ,פ"ד מ),673 (1
 ;(1986) 674-673בג"ץ  7029/95הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' בית-הדין הארצי
לעבודה  ,פ"ד נא) ;(1997) 90-89 ,63 (2בג"ץ  3515/18שדולת הנשים בישראל נ' בית

הדין הארצי לעבודה  ,פסקה  .(15.5.2018) 20הדברים הם בבחינת קל וחומר כאשר מדובר
בפסק דין שניתן בדרך של פשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט .במקרים אלו
התערבותנו תהיה מצומצמת אף יותר ,ותוגבל לאותם מקרים נדירים ויוצאי דופן בהם
פסק הדין שניתן חרג באופן קיצוני ביותר מגבולות הסבירות ,במסקנותיו או בסכומים
שנפסקו בו )ראו ע"א  8560/17אדרי אל ישראל קרקעות בע"מ נ' אפיקי נדל"ן בצפון בע"מ ,
פסקה  14לפסק דינה של השופטת ד' ברק-ארז ) ;(10.3.2019ע"א  1639/97אגיאפוליס
בע"מ נ' הקסטודיה אינטרנציונלה דה טרה סנטה ) ;(17.1.1999רע"א  6756/96זוננשוילי נ'
חוד ,חברה לתעשיית מוצרי מתכת בע"מ ) .((15.12.1997ע"א  516/17חברה קדישא גחש"א
נ' קל בניין ).(23.7.2017
המקרה שלפנינו אינו בא בגדר אותם מקרים חריגים .למעלה מכך :רוב טענותיו
.10
של העותר נגד פסק דינו של בית הדין הארצי הן טענות ערעוריות מובהקות שאינן חורגות

4

מתחום עניינו הספציפי ,וממילא אינן מעלות שום שאלה משפטית בעלת חשיבות
ציבורית רחבה.
.11

אני מציע אפוא לחבריי לדחות עתירה זו על הסף ללא צו להוצאות.
ניתן היום ,יא' בניסן התשע"ט ).(16.4.2019
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