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 כב' השופט  דורי  ספיבק בפני 
 נ.צ. גב' לאה חלה )עובדים(
 נ.צ. גב' חנה וייץ )מעבידים(

 
 התובעים  

 
 נאיל חדד .1

 פלד ערן .2

 רז בן דורע"י ב"כ עו"ד 
 

 נגד
 

 מוביליקום בע"מ .1 הנתבעים

 אורן אלקיים .2

 סיגל יוסי .3

 ע"י ב"כ עוה"ד סיגל קורן הלדנברג
 
 

 פסק דין
 1 

 2 

 3אפ בבעלות -שני מהנדסים הועסקו אצל הנתבעת, שהיא חברת סטארט .1

 4. השניים התפטרו לאחר שלטענתם הפרה התחייבות שנתנה להקצות 3-ו 2הנתבעים 

 5להם אופציות לרכישת מניות בחברה. בפנינו שתי תביעות ותביעות שכנגד מאוחדות 

 6 לאחר סיום יחסי העבודה. שהוגשו

 7ובתביעה שכנגד  1בחלקו הראשון של פסק הדין נדון בתביעת התובע 

 8ובתביעה שכנגד  2שהוגשה נגדו. בחלקו השני של פסק הדין נדון בתביעת התובע 

 9 שהוגשה נגדו.

 10 

 11 הצדדים

 12(, עבד בנתבעת בתפקיד מנהל צוות נאיל, מר נאיל חדד )להלן: 1התובע  .2

VHDL  13( עבד ערן, מר ערן פלד )להלן: 2. התובע 14.9.09עד ליום ו 14.9.08מיום 

 14. הנתבעת, מוביליקום 27.8.09ועד ליום  12.10.08מיום   DSPבנתבעת בתפקיד מהנדס
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 1מודם  –אפ המפתחת טכנולוגייה ייחודית -(, היא חברת סטארטהחברהבע"מ )להלן: 

 2אלחוטיות.  אלחוטי להעברת מידע בקצבים גבוהים בין משתמשים ברשתות תקשורת

 3מר יוסי סגל  3( הינו מנכ"ל החברה. הנתבע אורןמר אורן אלקיים )להלן:  2הנתבע 

 4( הינו סמנכ"ל הפיתוח. השניים הם הרוח החיה שמאחורי מוביליקום, יוסי)להלן: 

 5מנהליה ובעלי המניות היחידים בה. על פי תדפיס רישום החברות ברשם החברות נכון 

 6מניות רגילות בערך נקוב של  1,000,000 -ניים מחזיק ב, כל אחד מהש21.12.09ליום 

 7, 2006מהבעלות בחברה. החברה, שהוקמה בנובמבר  50%דהיינו לכל אחד ₪,  0.01

 8 מעסיקה עד היום מספר מצומצם של עובדים.

 9 

 10 נאיל תביעה שלה

 11 

 12 , לרבות ההתחייבות למתן אופציותהסכם העבודה שנחתם עם נאיל

 13הקשר הראשוני של מוביליקום עם נאיל נוצר באמצעות חברת השמה.  .3

 14התקיימה פגישה ראשונה, ובעקבותיה עוד אחת. במהלך הפגישה  2,007באוקטובר 

 15השנייה ציין אורן בפני נאיל שהוא מעוניין מאוד לצרפו לצוות ההקמה, אך עד לגיוס 

 16 כסף לשלם משכורות. חודשים, אין לחברה  6ההון הראשוני, שאמור להסתיים בתוך 

 17לטענתו של נאיל, אורן ביקש ממנו בכל זאת להתחיל לעבוד בחברה, התחייב 

 18חודשים, יקבל אופציות לרכישת מניות  6בפניו כי לאחר גיוס ההון הנדרש, בתוך 

 19החברה במחיר מופחת, תמורת ויתור על קבלת חלק משכרו. נאיל החל לטענתו לספק 

 20. 2007ם, בעיקר מביתו הפרטי, כבר בנובמבר לנתבעים שירותים ועבודות שוני

 21הנתבעים מכחישים שנאיל עבד עבורם בתקופה זו, וטוענים שהקשר שבין הצדדים 

 22בתקופה הזו התמצה באותה התקופה מצד אחד בבדיקת נאותות שערך נאיל לחברה 

 23לכתב ההגנה(,  2א-1)ולכן נמסר לו מידע רב אודותיה, תחת התחייבות לסודיות, נ/א

 24שני בבדיקות התאמה מקצועית של נאיל שערכה לו החברה, לבחינת מידת ומצד 

 25 התאמתו של נאיל לתפקיד שיועד לו. 

 26הועבר אל נאיל "מסמך התקשרות" )נ/ב' לתביעתו(  18.2.08מכל מקום, ביום 

 27שכלל תוכנית להקצאת אופציות. בסופו של דבר המסמך לא נחתם, ונאיל הודיע 

 28)נ/ד'  ל לעבוד )לטענתו, להמשיך לעבוד( ללא תמורהלאורן וליוסי כי הוא לא יוכ

 29 לכתב ההגנה(. הקשר בין הצדדים נותק למשך מספר חודשים. 
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 1פנה נאיל ליוסי ושאל האם הצליחו לגייס הון, והתעניין באפשרות  2008ביוני  .4

 2לעבוד בחברה. יוסי ואורן הזמינו אותו למשרדיה החדשים של החברה,  והציעו 

 3ני, עד לביצוע השקעה מהותית בחברה, יעבוד תמורת שכר לנאיל שבשלב הראשו

 4מינימום בלבד. כנגד ויתור על שכר גבוה בתקופה הראשונית הוצעה לנאיל התחייבות 

 5 למתן אופציות בחברה. 

 6הועבר אל אורן "תקציר הצעת עבודה" )נ/ג' לתביעתו( שבו  10.8.08ביום  .5

 7 נקבע בין היתר כך:

 8שכר העבודה הכולל עד למועד השקעה מהותית בחברה  .1

 9 ₪.  3,000)גלובאלי( הינו 

 10לאחר קבלת השקעה מהותית בחברה שכר העבודה  .2

 11 ₪.... 35,000החודשי הכולל )גלובאלי( יהיה 

 12 

 13...בהתאם להשקעה הצפויה מצד העובד כולל ויתור על 4

 14שכר עבודה גבוה יותר בתקופה שעד להשקעה מהותית 

 15העניק בחברה, ההנהלה תמליץ לדירקטוריון החברה ל

 16לעובד אופציות להמרה למניות רגילות של החברה על פי 

 17(, כפי שתאושר ESOPתוכנית האופציות לעובדים בחברה )

 18על ידי הדירקטוריון ותקבע בין היתר את תנאי האופציות, 

 19לדוגמא: מחיר המימוש של האופציות למניות על פי מועד 

 20 ההקצאה.

  21 

 22שנתית  שנים בחלוקה 4אופציות, בוסטינג של  40,000 (א

 ESOP. 23 -על פי תוכנית ה

 24אופציות, שיוקצו בתום השנה הראשונה  10,000 (ב

 25מהקצאת האופציות הראשונה )סעיף ב'( בכפוף 

 26לעמידה ביעדים וביצועי העובד כפי שייקבעו ע"י 

 27 הנהלת החברה.

 28בהתאם למדיניות החברה יתכנו הקצאות נוספות לעובד  (ג

 29 במהלך תקופת העסקתו.

 30 

 31הסדר לפיו במידה ונאיל יפוטר במהלך חצי שנת  עוד נקבע בהצעת העבודה

 32העבודה הראשונה, בטרם בוצעה השקעה מהותית בחברה ובעודו מקבל שכר מינימום 

 33 6יום מסיום עבודתו את האופציות בגין וסטינג של  90בלבד, יוכל לממש בתוך 

 34אופציות(. "השקעה מהותית" הוגדרה בהצעת העבודה כהשקעה  5,000חודשים )קרי 

 35 נסית של לפחות מיליון וחצי דולר בסיבוב השקעה בודד.פינ

 36(. בהסכם העבודה נקבע 4נחתם בין הצדדים הסכם עבודה )נ/ 14.8.08ביום  .6

 37בקשר לאופציות ההסכם חוזר ₪(.  3,000)ולא ₪  3,850ששכרו של נאיל יעמוד על 
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 1)בשפה האנגלית( על עיקרי האמור בהצעת העבודה. נתון נוספים שלא הייתה 

 ₪2  0.01חסות בהצעת העבודה היא הקביעה שערכה הנקוב של כל מניה הוא התיי

(NIS 0.01סעיף חשוב ומודגש במסגרת נספח .)A  :3 לחוזה קבע כדלקמן 

"Employee acknowledges that the issuance of the 4 
options is subject to the approval of the board, to 5 
adoption of the plan and to execution of a valid 6 
option agreement and other instruments by the 7 
employee, as shall be contemplated by the plan. In 8 
the event of any contradiction between the 9 
provisions of this agreement and the option 10 
agreement, the option agreement shall prevail."  11 
 12 

 13לטענתו של נאיל, הוא מחה כבר במועד חתימת ההסכם על כך שתוכנית  .7

 14האופציות לא צורפה להסכם עצמו. לטענתו, בחודשי עבודתו הראשונים פנה פעם 

 15אחר פעם ליוסי ולאורן הן על מנת לברר האם חלה התקדמות עם השקעה מהותית 

 16ועל ₪(,  35,000 -בחברה )שבעקבותיה  היה אמור שכרו לעלות, בהתאם למוסכם, ל

 17מנת לברר אימתי תומצא לו תוכנית האופציות. לטענתו, מסרו לו אורן ויוסי 

 18שהחליטו לדחות את גיוס ההשקעה בחברה בשנה משיקולים עסקיים שונים, ובכל 

 19( שאז הבטיחו 2009מקרה ביקשו ממנו להמתין עד לתום שישה חודשי עבודה )מרץ 

 20 לו לטענתו שתנאי העסקתו יפתחו מחדש. 

 21שאינם יכולים  והסבירו התקיימה פגישה, שבה שבו אורן ויוסי 2009רץ במ .8

 22השניים הציעו לו, ₪(.  3,850לשלם לנאיל מעבר לשכר המינימום המשולם לו )

 23ממניות החברה עבור כל  0.0625%במקום העלאת שכר, אופציות נוספות בשיעור 

 24( 2010מרץ  עד –חודש שבו ימשיך לעבוד בשכר מינימום, כך שבתום שנה )קרי 

 25 -ממניות החברה )בנוסף ל 0.75%יוענקו לו בסך הכל אופציות בשיעור נוסף של 

 26שכבר הובטחו לו עם תחילת עבודתו(. התובע הסכים, אך לטענתו התנה  2.5%

 27הסכמתו בכך שהנתבעים יעבירו לו פירוט בכתב של תנאי הענקת האופציות. בשלב 

 28ן תנאי העסקה" )נ/י"ב לכתב ההגנה(. הזה טוענת החברה שהועבר לנאיל "נספח עדכו

 29נאיל מכחיש שקיבל את המסמך הזה. מכל מקום, אין מחלוקת שעל מנת שהתיקון 

 30הזה לתנאי ההעסקה ייכנס לתוקף היו צריכים שני הצדדים לחתום עליו, דבר שלא 

 31 נעשה.

 32פנה נאיל ליוסי ולאורן, לאחר שהסתבר לו לטענתו כי בפועל  2009בסוף יולי  .9

 33א החלה לעבוד על תוכנית האופציות" שכן לשיטתה המדובר ב"בזבוז זמן "החברה ל
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 1לכתב התביעה(. נאיל הודיע שהוא דורש לקבל את  46וכסף מבחינת החברה" )סעיף 

 2התוכנית בתוך שבוע ימים. כשלא קיבל את התוכנית גם בחלוף אותו שבוע, הודיע 

 3ין בכוונתו לחזור ולעבור הודיע שא 8.8.09על יציאתו לחופשה, וביום  3.8.09ביום 

 4התקיימה פגישה שלא עלתה יפה, שבסופה  12.8.09עד ל"פתרון המשבר". ביום 

 5הודיע נאיל על התפטרותו. כשבוע ימים לאחר ההתפטרות קרא אורן לנאיל ומסר לו 

 option agreement under the mobilicom ltd the 2009 share 6"טיוטת הסכם שכותרתו )

option plan – /7ז' לכתב התביעה(. ההסכם חסר פרטים מלאים, למשל מחיר מימוש נ 

 8, שבו סיים לטענתו את תקופת ההודעה 14.9.09של האופציות. נאיל לא חתם, וביום 

 9 המוקדמת, עזב את עבודתו. 

 10 

 11 האם השלימה החברה הכנת תוכנית אופציות עד למועד התפטרות נאיל?

 12פרה את התחייבותה להכין בכתב ההגנה הכחישה החברה את טענת נאיל כי ה .11

 13לכתב הגנתה טענה  83.2תוכנית אופציות בהתאם להסכם העבודה עימו. בסעיף 

 14הנתבעת מפורשות כי "פעלה להכנת תוכנית אופציות... ולאחר שהשלימה את 

 15 התהליך אף מסרה לתובע לחתימתו הסכם אופציות, נספח ז' לכתב התביעה". 

 16הדין, כמו גם עדויות הצדדים, אנו לאחר בחינת מסכת הראיות שהוגשו לבית 

 17קובעים שאין בסיס לטענתה זו של הנתבעת, וכי נכון למועד התפטרותו של נאיל היא 

 18טרם השלימה הכנתה של תוכנית כזו, ובפרט טרם קיבלה תוכנית שכזו תוקף מחייב 

 19 על ידי הדירקטוריון, שהוא הגורם המוסמך לאשרה בחברה. וכך הגענו למסקנה זו:

 20קודת המוצא שלנו היא ההלכה שנקבע על ידי בית הדין הארצי נ ראשית

 21 ((:21.8.07) רוני גרושקהנ'  מיקרוסופט ישראל 182/07)ע"ע  מיקרוסופטבפרשת 

 22"תכנית למתן אופציה לעובדים לרכוש מניות בחברה 

 23המעסיקה אינה עניין של מה בכך והיא טעונה לא רק 

 24גם החלטה מוסכמת של הנהלת החברה המעסיקה אלא 

 25טעונה פירוט והבהרה של תנאיה. לא הרי תכנית אופציה 

 26בחברה פלונית כהרי תכנית אופציה בחברה אלמונית וכל 

 27מעסיק משרטט לעצמו את מסגרת התכנית על פי צרכיו, 

 28מטרותיו ויכולותיו. תכנית של אופציה להענקת מניות 

 29לעובד יכולה לבוא לידי ביטוי בחוזה העבודה ויכולה גם 

 30ביטוי במסמך נפרד החיצוני לחוזה העבודה.  לבוא לידי

 31קיומה של תכנית שכזו, היקפה ותנאיה יילמדו מן המקור 
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 1המשפטי ממנו נולדה מן הראיות הנוגעות לדבר ומכלל 

 2 נסיבות העניין".

 3 

 4עיון במסמך אליו היפנו אותנו הנתבעים )נ/ז' לכתב התביעה(, שנמסר לנאיל 

 5במסמך נעדר הפירוט והבהירות הנדרשים  רק שבוע לאחר התפטרותו, מגלה שמדובר

 6על מנת שניתן להתייחס אליו כאל הצעה חוזית לתוכנית למתן אופציות. רק לדוגמא, 

 Share 7 -וכתוב בו מפורשות שהוא כפוף ל option agreementכותרת המסמך היא 

Option Plan and its Israeli Appendix  8שלא צורף ולא הוגש; דוגמא נוספת היא 

 9 (,שהושארה ריקה;exercise priceיקה של מחיר המימוש )הרובר

 10( נטען כי דירקטוריון הנתבעת קיים דיון 54בתצהירו של אורן )סעיף  שנית

 $11 למניה, אך לא נמסר אימתי 0.55ואף החליט להקצות לנאיל אופציות במחיר 

 12התקיים הדיון, ולא צורף פרוטוקול הישיבה או כל מסמך אחר התומך בטענה שדיון 

 13שכזה אכן התקיים בדירקטוריון החברה, והחלטה בעניין הקצאת המניות לנאיל אכן 

 14התקבלה. אשר על כן, ואף מן הטעם שמדובר בטענה עובדתית שלא נזכרה בכתב 

 15 ההגנה, איננו נותנים בה אמון;

 16פיסקה שלישית( כי  63בתצהירו של יוסי מצויין מפורשות )סעיף  שלישית

 17ה לחברה תוכנית אופציות, ובהמשך תצהירו לא מצאנו כל לא הית 12.8.09נכון ליום 

 18התייחסות נוספת לנושא. בחקירתו הנגדית נשאל יוסי האם לתפיסתו בכלל ישנה 

 19חשיבות שתהיה לחברה תוכנית אופציות. יוסי חזר וטען שלתוכנית זו אין שום 

 20ש'  54חשיבות, כיוון שממילא "את האופציות ניתן לממש רק כשעושים אקזיט" )עמ' 

 21(. יוסי הוסיף וסיפר שבעבודה קודמת הוא עצמו קיבל את תכנית האופציות 14

 22 54שהובטחו לו רק שנתיים וחצי אחרי תחילת עבודתו, לקראת השקעה בחברה )עמ' 

 23 (;10ש' 

 24( טענו הנתבעים ש"האופציות אושרו על ידי 7בסיכומיהם )ס'  רביעית

 25הדירקטוריון ונרשמו ברשומות החברה כחודשיים לאחר חתימת ההסכמים". בהתאם 

 26להפניה שבסיכומים, אנו מתבקשים לקבוע ממצא עובדתי זה על בסיס תשובתו של 

 27פה -ה בעל(. המדובר בטענ10ש'  65אורן לשאלה שהפנינו אליו במהלך הדיון )עמ' 

 28בלבד, שלא נתמכה במסמך כלשהו, ועל כן איננו יכולים לקבלה כמוכחת. טעם נוסף 

 29שלא לתת אמון בטענה זו הינה שמדובר בטענה כבושה, שלא נזכרה כלל בכתב 

 30 ההגנה או בתצהירי הנתבעים;
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 32מתוך  7

 1לתצהירו המשלים של אורן עולה שרק בסוף  17מן האמור בסעיף  וחמישית

 2 102ה לעורכת דין לצורך הכנת תוכנית האופציות לפי סעיף שילמה החבר 2009יולי 

 3לפקודת מס הכנסה. גם יוסי בחקירתו הנגדית העיד שהאור הירוק  לעורכת הדין 

 4(. ואמנם, מנספח י"ד לכתב 20ש'  54)עמ'  2009להכנת התוכנית ניתן רק בסוף יולי 

 5שורה של  9.8.09ההגנה עולה שעו"ד הללי ברט מטעם החברה העבירה רק ביום 

 6מסמכים הקשורים להסכם האופציות )ובין היתר: החלטת דירקטוריון, החלטת אסיפה 

 7כללית, תקנון מתוקן, הסכם נאמנות ועוד(. מן העובדה שכל המסמכים לא הוגשו 

 8לתיק בית הדין )כל שהוגש לנו הוא אימייל קצר של עורכת הדין( אין לנו אלא להסיק 

 9מתהליך עבודה על תוכנית האופציות )וראו בעניין שמדובר היה בטיוטות שהיוו חלק 

 10לתצהירו של אורן(. מכאן מסקנתנו, שנכון  45זה גם את פיסקה אחרונה לסעיף 

 11למועד סיום העסקת נאיל כלל לא הבשיל תהליך העבודה לכדי הקצאת אופציות 

 12אובג'ט גיאומטריות נ'  חנן יוספי 5634/04בעלת תוקף מחייב )ראו גם: תע"א )ת"א( 

 13 . מכל מקום, לא הוכח בפנינו אחרת.((12.5.11) בע"מ

 14 

 15 מהו המועד שעד אליו היתה חייבת החברה להשלים את הכנת תוכנית האופציות?

 16לסיכומיהם( כי ב"הסכמי ההעסקה אין כל התחייבות  17הנתבעים טוענים )ס'  .11

 17להכין תוכנית אופציות או למסור לתובעים את תוכנית האופציות במועד מסוים או 

 18לסיכומיהם(  20בכלל". לפיכך, הם מבקשים מאיתנו לדחות את טענת התובעים )ס' 

 19לפיה היה על הנתבעים לקיים את התחייבותם להמליץ לדירקטוריון החברה להקצות 

 20 לנאיל אופציות לכל המאוחר בתוך מספר שבועות למן כריתת הסכמי העסקה. 

 21הוסכם על מועד  קובע: "חיוב שלא 1973-חוק החוזים, התשל"גל 41סעיף  .12

 22משכו של הזמן קיומו, יש לקיים זמן סביר לאחר כריתת החוזה". הלכה היא כי "

 23המשפט ולפי -הסביר ייבחן לפי נסיבותיו של כל מקרה, על יסוד הראיות שבפני בית

 24, 185( 4, פ''ד נד)פתחיה נסארנ'  חאלד נסאר 1168/99ע"א )  "הקשרו של העניין

 25 בורסון השקעות בע"מנ'  אביתר זכאי 456/05(; עע )ארצי( 21.2.00) 190

(3.7.06 .)) 26 

 27במקרה שלפנינו, ועל יסוד הראיות שהובאו בפנינו, אנו קובעים שחובתם של  .13

 28שלושה הנתבעים היתה להשלים את הכנת תוכנית האופציות לכל המאוחר בחלוף 

 29 למן כריתת הסכמי העסקה. נסביר להלן כיצד הגענו למסקנה זו: חודשים
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 32מתוך  8

 1"לשיטה של תגמול עובדים באמצעות הענקת אופציות יתרונות  ראשית

 2רבים. כך למשל, אין היא מחייבת תשלום כסף מזומן לעובד, דבר אשר עשוי 

 3אשר להקשות על מצב הנזילות של החברה המעבידה" )כב' השופט )כתוארו אז( 

 4((. במקרה 31.12.08) יחזקאל לפידנ'  3פקיד שומה תל אביב  6159/05  , עאגרוניס

 5הסכם שלפנינו, ברור כי החברה הנתבעת ביקשה לנצל את היתרון הזה עד תום. 

 6העבודה עם נאיל, מהנדס מקצועי ובעל ותק, קבע ששכרו יעמוד על שכר מינימום 

 7עולה ממנו בבירור כי מתן האופציות היווה את המרכיב העיקרי ₪(.  3,850בלבד )

 8דווקא משום כך, לא סביר לדעתנו לפרש את הסכם  בתגמול המוסכם עבור עבודתו.

 9העבודה באופן שהחברה היתה זכאית על פיו לקבל מנאיל עבודה לאורך חודשים 

 10ארוכים, מבלי שהצדדים ישלימו )בהתאם להתחייבות החברה( את הקצאת האופציות, 

 11לרבות קביעת התנאים בהם יהיה זכאי נאיל לאופציות. חובת תום הלב המוטלת על 

 12ברה חייבה אותה לעבור במהירות יחסית משלב ההמלצה )שאינה מחייבת בהכרח הח

 13את דירקטוריון החברה( להקצות לנאיל אופציות, לשלב שבו היתה אמורה להיות 

 14לנאיל "ביד" תוכנית אופציות מפורטת ומאושרת על ידי דירקטוריון. במילים אחרות, 

 15רט אפ קטן" הם היו רשאים איננו מקבלים את טענת הנתבעים כי בשל היותם "סט

 16לחסוך את עלויות שכירת שירותיו המקצועיים של עורך דין לצורך הכנת התוכנית. 

 17למעלה מן הנדרש נציין שאין זה סביר בעינינו )וודאי שלא הוכח בפנינו( שעלות 

 18הכנת תוכנית שכזו הינה "אלפי דולרים ואפילו עשרות אלפי דולרים בשביל לעשות 

 19 (;9ש'  57יד יוסי בחקירתו הנגדית )עמ' דבר כזה" כפי שהע

 20חובתה של חברה המתחייבת להמליץ לדירקטוריון שלה על הקצאת שנית 

 21אופציות להשלים את תהליך ההקצאה בזמן סביר נגזרת גם מחובתה לסכם סופית עם 

 22העובד את מחיר מימושן של האופציות המוקצות. כמקובל, וכפי שסוכם גם במקרה 

 23הקצאת האופציות קובע דירקטוריון החברה, בדרך כלל בהתאם של נאיל, את מחיר 

 24למחיר המניה בבורסה במועד ההקצאה. אם המניות אינן נסחרות כמו במקרה 

 25שלפנינו, מקובל שהשווי נקבע בהתאם לשווי החברה ששימש את המשקיעים 

 26במסגרת סבב הגיוס האחרון, או על פי הערכת שווי החברה הנמסרת לדירקטוריון על 

 27י משרד רואי חשבון. ניתן להמחיש בקלות את חשיבות הנושא על ידי בחינת יד

 28המחלוקות שהתגלעו בין נאיל לנתבעים בקשר למחיר מימוש האופציות שהובטח לו. 

 29( שמחיר מימוש של 2008נאיל טען שיוסי ואורן הבטיחו לו בראשית הדרך )ספטמבר 

 30ב הצטרפותו המוקדם של נאיל כל אופציה יהיה "אגורות בודדות" לכל מניה לאור של



 
 יפו -בית דין אזורי לעבודה בתל אביב 

  

 ערן פלד נ' מוביליקום בע"מ ואח' 12403-09 תע"א
 

  

 32מתוך  9

 1 2009לתצהירו(. הנתבעים הכחישו וטענו שמסרו לנאיל באוגוסט  35לחברה )סעיף 

 $2, המייצג ערך חברה 0.55כי דירקטוריון החברה החליט שמחיר המימוש עבורו יהיה 

 3(. הנתבעים הוסיפו 22ש'  66לתצהיר אורן, וכן עמ'  54מיליון דולר )סעיף  1.1של 

 4עם עובד חדש שהחליף את נאיל כבר  2009ם עבודה שנחתם בספטמבר וטענו שבהסכ

 5לתצהירו המשלים  $12 למניה, סעיף 1.36נקבע מחיר מימוש גבוה פי שתיים וחצי )

 6 2.7של אורן(. דהיינו, לעובד החדש כבר הוצעו אופציות על פי  ערך חברה של 

 7מטי מנקודת מבטו מיליון דולר. משמעות ההבדל בין מחירי המימוש השונים הוא דר

 8אגורות,  10האופציות שהוצעו לו על פי מחיר מימוש של  55,000של נאיל. מימוש 

 9בלבד. לעומת זאת, מימושן על ₪  5,500לדוגמא היתה מחייבת אותו להוציא מכיסו 

 $10, 30,250 -$ היתה מחייבת אותו להוציא מכיסו לא פחות מ0.55פי מחיר מימוש של 

 $11 )כפי 1.36וריון היה מחליט על מחיר מימוש של ואם בסופו של דבר הדירקט

 12 -שהוחלט לגבי העובד החדש( כבר היה מדובר בהוצאה מכיסו של לא פחות מ

 $13. במצב זה, ברור כי עצם העיכוב בקבלת החלטת הדירקטוריון השאיר את 74,800

 14נאיל "באוויר", תוך שהוא ממשיך לעבוד בשכר מינימום וללא כל ודאות בדבר עלות 

 15 68איות( רכישת הון מניות החברה שהובטח לו )וראו גם הודאתו של אורן עמ' )וכד

 16 בדבר חשיבות החלטת הדירקטוריון בעניין מחיר המימוש של האופציות(; 12ש' 

 17למועד הקצאת האופציות קיימת חשיבות רבה, גם מהיבט החיוב  שלישית

 18פקודת מס ל 102במס בגין ההקצאה, הכל בהתאם להסדר המפורט הקבוע בסעיף 

 19, פ"ד נח יאיר דרנ'  פקיד שומה כפר סבא 7034/99)ראו: ע"א   הכנסה ]נוסח חדש[

 20 10133/06 ם(-בל )י -ב אייל אברהמי(; ופסק דינו של כב' השופט 12.5.04) 913( 4)

 21רק לדוגמא, קיים הסדר  .((11.5.08) סניף ירושלים-בטוח לאומינ'  בנק המזרחי

 22 24 -חודשים במסלול הכנסת עבודה, ו 12מינימום )לגבי תקופת  102ספציפי בסעיף 

 23חודשים במסלול רווח הון(, שבה על המניות להיות מופקדות אצל נאמן כדי להנות 

 24מכאן ברורה החשיבות שבמועד ההקצאה, שרק לאחריו ניתן לממש . מהטבות המס

 25את האופציות, ולהפקידן אצל נאמן; ראו לעניין זה גם את ההנחיה המקצועית 

 26)לאחר הגשת הסיכומים בתיק זה( על ידי רשות  24.7.12ה שפורסמה ביום החדש

 27לפקודת מס הכנסה". ההנחיה  102המסים בישראל "הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 

 28החדשה הכוללת שורה של הוראות בדבר המועדים שבהם על החברה להעביר לידי 

 29הנוגעים לתוכנית הנאמן מסמכים שונים, לרבות מסמכים החתומים על ידי העובד, 

 30האופציות וכוללים את כל פרטיה. עוד נקבע באותה הנחיה שמועד ההקצאה לעניין 
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 32מתוך  11

 1יהא "מועד החלטת  102תום התקופה וחישוב המרכיב הפירותי כמשמעותו בסעיף 

 2הדירקטוריון המפורטת המסוימת והלא מותנית". על אף שכמובן שהוראה חדשה זו 

 3אן, מצאנו בה תימוכין ברורים לכך שרשות אינה חלה על עניינם של התובעים כ

 4המסים רואה חשיבות עליונה בשמירה הדוקה לא רק על הפרוצדורה אלא גם על 

 5 לוחות זמנים בהליכי הקצאת אופציות לעובדים;

 6מכאן ברור כי אין כל בסיס לתמיהה שהביע יוסי )מנכ"ל החברה(  רביעית 

 7בחקירתו הנגדית, כשציין שעדיין אינו הבין מדוע היה חשוב בכלל לנאיל לקדם את 

 8( ולטענתו כי "את האופציות ניתן לממש רק 6ש'  54נושא תוכנית האופציות )עמ 

 9במקרה שלפנינו  (. כמקובל, גם6ש'  64; עמ' 14ש'  54כשעושים אקזיט" )עמ' 

 10היתה מותנית  לאההתחייבות להמליץ לדירקטוריון להקצות לנאיל אופציות 

 11ב"אקזיט"  )דהיינו, בהנפקה או במכירת החברה לחברה גדולה אחרת(.  דומה 

 12שהנתבעים נתפסו בטעות במקרה שלפנינו לעמדה השגורה והשגויה לפיה אין 

 13עוד לא בוצע אקזיט המניות שיכול  לאופציות ערך כל עוד אין אקזיט באופק. אכן, כל

 14לקבל העובד בתמורה לאופציות הן בבחינת "ציפור על העץ", שכן אין להן ערך 

 15מימוש מיידי, ולכן בדרך אין כל סיבה לממשן באשר אין הם פוקעות כל עוד העובד 

 16ממשיך בעבודתו בחברה. עם זאת, ברור שבדרך כלל וגם במקרה שלפנינו זכותו של 

 17יום  90-את עבודתו היתה לממש אופציות שכבר הבשילו )לא יאוחר מ םהמסייהעובד 

 18מסיום עבודתו בחברה(. ההחלטה האם לקחת את הסיכון ולרכוש את המניות )מבלי 

 19לדעת אם יהיה אקזיט או לא, דהיינו האם יהיה להן ערך בעתיד( היא כמובן של 

 20 העובד, ושלו בלבד;

 21 6לנאיל זכות להתפטר בתום בהסכם העבודה נקבע מפורשות כי  וחמישית

 22חודשי עבודה ולקבל חלק מהאופציות, ובלבד שיודיע על כך לחברה חודש קודם 

 23למועד התפטרותו. כיצד בדיוק ציפו אורן ויוסי שנאיל יוכל לממש זכותו זו, אם כלל 

 24 לא טרחו להכין תוכנית אופציות בחודשי עבודתו הראשונים? 

 25 

 26 2009אפריל -ך מרץהמשא ומתן שהתנהל בין הצדדים במהל

 27עד כאן מצאנו שהחברה הפרה את התחייבותה להקצות לנאיל אופציות, בכך  .14

 28שלא השלימה תוכנית אופציות )באישור הדירקטוריון שלה( לכל המאוחר בחלוף 
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 32מתוך  11

 1שבו נחתם בין הצדדים הסכם העבודה, דהיינו עד  14.8.08שלושה חודשים מיום 

 2 .14.11.08ליום 

 3התקיימה פגישה בין הצדדים,  2009שבחודש מרץ כאן המקום לחזור ולציין  .15

 4ביוזמתו של נאיל, שביקש העלאה בשכרו, וכן מחה על כך שתוכנית האופציות טרם 

 5לכתב התביעה(. אין מחלוקת כי בתום משא ומתן בין  40הועברה לידיו )סעיף 

 6הצדדים הוסכם שנאיל ימשיך לקבל שכר מינימום, ובתמורה החברה תמליץ 

 7להקצות לו, בנוסף לאופציות שכבר הובטחו לו, אופציות נוספות לדירקטוריון 

 8ממניות החברה עבור כל חודש שבו ימשיך לעבוד בשכר מינימום,  0.0625%בשיעור 

 9( יוקצו לו בסך הכל אופציות בשיעור נוסף של 2010עד מרץ  –כך שבחלוף שנה )קרי 

 10ילת עבודתו(. שכבר הובטחו לו עם תח 2.5% -ממניות החברה )בנוסף ל 0.75%

 11לטענתו של נאיל הסכמתו ניתנה בתנאי שתוכנית האופציות תועבר לידיו ללא דיחוי. 

 12בשלב הזה טוענת החברה שהועבר לנאיל "נספח עדכון תנאי העסקה" )נ/י"ב לכתב 

 13ההגנה(. נאיל מכחיש שקיבל את המסמך הזה. מכל מקום, אין מחלוקת שעל מנת 

 14לתוקף היו צריכים שני הצדדים לחתום עליו, שהתיקון הזה לתנאי ההעסקה ייכנס 

 15 דבר שלא נעשה.

 16אפילו נצא מנקודת הנחה )לטובת הנתבעים( כי נוכח ההסכמות עם נאיל  .16

 17בחודש מרץ בדבר הקצאת אופציות נוספות, ניתנה להם )גם אם לא בכתב( ארכה על 

 18ו ידי נאיל להכנת תוכנית האופציות, הרי שהיה עליהם, מכל הטעמים עליהם עמדנ

 19חודשים ממועד הארכה,  3קודם לכן, להשלים את הכנת תוכנית האופציות בתוך 

 20המועד שבו סיכמו עם נאיל על תנאי העסקה חדשים. דהיינו, לכל המאוחר עד ליוני 

 21היה עליהם לאשר בדירקטוריון ולהמציא לידיו של נאיל את תוכנית האופציות.  2009

 22 כפי שמצאנו קודם לכן, הם לא עשו כן.

 23)נ/ו  16.8.09זאת נוסיף שבמכתב ההתפטרות ששלח נאיל לחברה ביום לכל  .17

 24 לכתב התביעה( נאמר כך:

 25"אני מודיע בזה על התפטרותי מחברת מוביליקום... הסיבה 

 26להתפטרות היא הפרת הנהלת החברה לכל התחייבות 

 27שנתנה לי בכל הקשור להענקת אופציות של החברה כפיצוי 

 28ז תחילת עבודתי על ויתור מהותי במשכורת שלי מא

 29. אני חושב שברור לכל צד שלישי בתמורה 2008בספטמבר 

 30לקבלת אופציות של החברה כפיצוי עתידי אפשרי. מאחר 

 31וכבר חודשים רבים ולאחר דרישות רבות ונשנות החברה 
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 32מתוך  12

 1לא מסרה לידי כל מסמך שמבטיח הענק זו של אופציות 

 2ומאחר שהתברר לי שלחברה אין בכלל תוכנית אופציות 

 3ושרת עד עצם היום הזה, אני נאלץ לסיים את מא

 4ההתקשרות בינינו. אם בכל זאת החברה תראה לנכון 

 5להסדיר את כל המסמכים הדרושים להענקת האופציות 

 6 14 -בכמויות שהובטחו לי )במעמד חתימת החוזה ב

 7יום מתאריך מכתב זה, אני מוכן  30( תוך 2008לאוגוסט 

 8 לשקול חזרה בי מהתפטרותי זו".

 9 

 10ה כי כן. אפילו נניח, לטובת הנתבעים, כי במכתב ההתפטרות נכללה הנ

 11הסכמה מצידו של נאיל להארכת המועד לקיום התחייבות החברה אליו להשלמת 

 12, הרי שגם במועד נדחה זה לא עמדה החברה. כפי 16.9.09תוכנית האופציות עד ליום 

 13ד כלשהו, עד ליום שהראינו קודם לכן, החברה לא הציגה בפנינו כל ראייה כי במוע

 14ואף לאחר מכן, קיבל דירקטוריון החברה החלטה מחייבת בדבר הקצאת  16.9.09

 15האופציות לנאיל, וכן לא הוצגה בפנינו כל ראיה כי התוכנית אושרה על ידי מס 

 16לכתב  102.2הכנסה ומונה לה נאמן )והכל, בניגוד מוחלט לטענת הנתבעים בסעיף 

 17 הגנתם(.

 18 

 19 ין הפרת ההסכם עימוהסעד לו זכאי נאיל בג

 20מכל שאמרנו עד כה אנו מגיעים למסקנה שהנתבעים הפרו הפרה יסודית את  .18

 21הסכם העבודה עם נאיל, וסיכלו את זכותו לקבלת אופציות בהתאם להסכם העבודה 

 22לפסק  29(, בסעיף 3.6.10) ארזים השקעות בע"מנ'  יצחק ענבר 83/09)השוו: עע 

 23 י התרופה לה זכאי נאיל בגין הפרת ההסכם? (. מהשמואל צורדינו של כב' השופט 

 24בטרם נפנה לדון בשאלת זכותו של נאיל לפיצוי כספי על הפרת ההסכם, 

 25כבקשתו בכתב התביעה, נציין במאמר מוסגר שלו התבקשנו לכך בכתב התביעה, 

 26היינו שוקלים בנסיבות לחייב את החברה להקצות לתובע כפיצוי לפחות את אותו 

 27שילו בתום שנה לעבודתו. בהינתן שהנתבעת התחייבה לנאיל חלק מהאופציות שהב

 28להקצות לו הון מניות, בדיוק מהסיבה שמלכתחילה לא היו לה משאבים כספיים כדי 

 29לשלם לו משכורת במזומן, זוהי לכאורה התרופה המתאימה ביותר להפרת ההסכם. 

 30ם של התחייבויות הצדדים בהסכ ביצוע בקירובזוהי התרופה שהיה בה משום 

 31המקורי. זוהי התרופה שהייתה מגשימה במידת הקרבה הרבה ביותר את אומד דעת 

 32, קדמת עדן בע"מנ'  וולף וייזמן 2686/99הצדדים ואת תכלית ההסכם )ראו: ע"א 
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 32מתוך  13

 1 דוד שרוןנ'  עזבון המנוח מרדכי קליין 11965/05((; ע"א 5.8.01) 365( 5פ"ד נה )

 2ב במשפט העבודה ראו: עע )ארצי( (; לתחולת דוקטרינת הביצוע בקירו27.8.09)

 3(; 21.8.10) פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבנין בע"מנ'  מטין אילינדז 137/08

 4למורכבות הכרוכה בהחלת דוקטרינה זו באכיפת הסכם להקצאת מניות בין עובד 

 5 פרודקטיב משאבי אנושנ'  ברק ענבר 2308/04ומעביד ראו לדוגמא: עב )ת"א( 

(24.9.07 .)) 6 

 7ברם, איננו מוסמכים לפסוק לנאיל סעד אותו לא ביקש בכתב תביעתו )עע 

 8((, וראו גם התייחסות 4.6.08) כרמלה עציוןנ'  מדינת ישראל 349/07)ארצי( 

 9לסיכומיהם(. על מנת לשקול בכלל מתן סעד כאמור,   30התובעים לנקודה זו בסעיף 

 10ב תביעתו, לאפשר לצדדים היה עלינו להציע לנאיל בשלב הזה של הדיון לתקן את כת

 11להגיש ראיות משלימות ולטעון טענות בקשר אליהן. דהיינו, היה עלינו להחזיר תיק 

 12זה לשלב מוקדם של ההתדיינות. אין זה מתפקידנו. כל שאנו מתבקשים לעשות הוא 

 13להכריע במחלוקת כפי שהוגדרה על ידי הצדדים, ובמקרה שלפנינו עלינו להכריע 

 14 נתו, לפיצוי כספי נוכח הפרת הסכם העבודה על ידי החברה.האם זכאי נאיל, כטע

 15מהי אם כן תביעתו הכספית של נאיל? כפי שציינו בפתח הדברים, במועד  .19

 16לחודש )שכר מינימום(. ₪  3,850חתימת החוזה הסכים נאיל לכך ששכרו יהיה 

 17בהסכם העבודה נקבע שלאחר קבלת השקעה מהותית על ידי החברה שכרו החודשי 

 18 12לטענת נאיל, לאור הפרת ההסכם עימו, הוא זכאי לקבל בגין ₪.  35,000על יעמוד 

 19שקיבל, דהיינו ₪  3,850לבין ₪  35,000החודשים שבהם עבד בה את ההפרש שבין 

 20 (.X 12₪  ₪31,150 ) 373,800לכל חודש, ובסך הכל ₪  31,150

 21נדס אנו מסכימים עם נקודת המוצא של כתב התביעה, לפיה עומדת לנאיל, מה .21

 22ותיק יחסית ומנוסה, שנשכר על ידי הנתבעים לצורך עבודה מקצועית, הזכות לפיצוי 

 23כספי משמעותי. הסכמתו לעבוד בשכר מינימום לאורך שנה תמימה ניתנה בתנאי 

 24מפורש שהחברה תקצה לו אופציות. התחייבות זו, כפי שהראינו עד כה, הופרה. 

 25מוחלטת של יחסי האמון בין  אלמלא הופרה, והופרה באופן שהביא להתערערות

 26הצדדים, עד שנאיל החליט להתפטר, בהחלט ייתכן שנאיל היה עובד בחברה הנתבעת 

 27עד עצם היום הזה. בהחלט ייתכן שהיו בידיו כיום מניות שהיו מקרבות אותו למה 

 28שהגדיר מנכ"ל הנתבעת יוסי כ"חלום ההתעשרות", שיכול להתגשם ככל שאכן 

 29ש'  56וביליקום תונפק או תירכש על ידי חברה גדולה )עמ' יתרחש אקזיט, דהיינו שמ
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 1(. נדגיש כי אין בעצם טענת הנתבעים כי נכון למועד ההוכחות טרם התרחש אותו 24

 2"אקזיט" כדי לשנות דבר ממסקנתנו זו, שכן היתרון הגדול בהחזקת מניות של חברת 

 3בתקווה סטארט אפ כדוגמת הנתבעת אינו בשווין נכון להיום, אלא כאמור 

 4)שלהבנתנו, עודנה קיימת גם נכון למועד חתימת פסק דין זה( שהחברה תירכש על 

 5 ידי חברה גדולה אחרת. 

 6במקום זאת, נאיל עבד קשה במשך שנה בשכר מינימום, ובסופו של דבר 

 7החליט להתפטר. החלום נשבר, וגם על כך הוא זכאי לדעתנו לקבלת פיצוי כספי, 

 8למצב שבו היה אלמלא ההפרה. זכותו של נאיל לפיצוי שישיב אותו, במידת הניתן, 

 9נ'  ליאור בן שטריתקמה גם מכח דיני עשיית עושר ולא במשפט )השוו: עע )ארצי( 

 10(( ובשל הפרת זכותו לכבוד כעובד. כדבריה של כב' השופטת 7.8.08) פלונית

 11 : נילי ארד)כתוארה אז( 

 12"'כבוד האדם העובד' כולל כמובן מאליו, למשל, את 

 13זכות... לשכר ראוי ולפיצוי המאפשר קיום בכבוד למציאת ה

 14עבודה אחרת למי שבעל כורחו נאלץ לעזוב את מקום 

 15סופיה נ'  פלונית 247/09עבודתו הקודם" )עע )ארצי( 

 16 ((.24.9.09) קוצ'יק

 17 

 18יחד עם זאת, אין בידינו לקבל את טענת נאיל, כי הפיצוי שעלינו לפסוק לו  .21

 19מקובלת עלינו טענת ₪.  35,000שכר חודשי של  צריך להיות מחושב על בסיס

 20החברה, שלא הייתה יכולה לעמוד בתשלום שכר כה גבוה לנאיל, כי התחייבה לשלם 

 21מיליון דולר  1.5שכר זה לנאיל רק בתנאי שתצליח לגייס השקעה מהותית בחברה של 

 22לפחות, וכי אם נאיל היה דורש שכר כה גבוה מלכתחילה, לא היתה שוכרת את 

 23 ותיו.שיר

 24לאחר שהבאנו בחשבון מספר שיקולים, אותם נפרט להלן, אנו מעמידים את  .22

 25לחודש עבודה, כולל תוספת שעות ₪  25,000הפיצוי אותו אנו פוסקים לנאיל לפי 

 26אותם קיבל נאיל מהחברה מדי ₪  3,850נוספות גלובלית. מסכום זה יש להפחית 

 27 ובה הפיצוי:חודש. ואלה השיקולים אותם הבאנו בחשבון בקביעת ג

 28עם סיום עבודתו של נאיל גייסה הנתבעת עובד חדש, למלא את  ראשית

 29, סוכם על שכר חודשי של 21.9.09תפקידו. עם העובד החדש, שהחל לעבוד ביום 

 30תוספת שעות נוספות ₪  5,000 -כשכר יסוד ו₪  15,000שמתוכם הוגדרו ₪,  20,000

 31לה(. בנוסף, קיבל -נספחים לד ו לתצהירו המשלים של אורן וכן 12גלובלית )סעיף 
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 32מתוך  15

 1אופציות. מכאן הנחתנו, שהשכר הראוי עבור  6,000אותו העובד התחייבות להקצאת 

 2 -עבודתו של נאיל, שההתחייבות להקצות לו אופציות הופרה, צריך להיות גבוהה מ

20,000 ;₪ 3 

 4בסמוך לאחר תחילת עבודתו של נאיל גייסה החברה את ערן )התובע  שנית

 5 לכל הפחותזה, שבתביעתו נדון בהמשך(, לתפקיד שעל פניו נראה לנו  השני בתיק

 6כמקביל לתפקידו של נאיל. לערן הוצעו שתי חלופות להעסקתו: האחת, שכר עבודה 

 7)בהתאם לעמידה ביעדים( ₪  24,000בתוספת בונוס שנתי של ₪  23,000של 

 8ד )כולל בלב₪  21,000אופציות, והשנייה שכר של  7,500והתחייבות להקצאת 

 9אופציות. ערן בחר בחלופה  15,000הוצאות רכב( בתוספת התחייבות להקצאת 

 10השנייה, אך אנו רואים בחלופה הראשונה כאמת מידה טובה יותר לתמורה הראויה 

 11עבור עבודתו של נאיל, ככל שהיה מסוכם עימו על שכר עבודה ללא התחייבות 

 12 לאופציות;

 ₪13  35,000 -יל כי הוא זכאי לאמנם איננו מקבלים את טענת נא שלישית

 14לחודש, כפי שהתחייבה החברה לשלם לו אם וכאשר תגייס השקעה מהותית, ואנו 

 15מקבלים את טענת הנתבעים כי לו דרש נאיל מראש שכר שכזה החברה לא היתה 

 16מעסיקה איתו. יחד עם זאת, העובדה שסכום זה נכלל במפורש בחוזה העבודה של 

 17וזי העבודה של ערן ושל העובד שהחליף את נאיל לאחר נאיל )ולא נכלל, לדוגמא, בח

 18התפטרותו( יש בה כדי להצביע על כך שהנתבעים סברו שהתמורה הראויה עבור 

 19עבודתו של נאיל אינה פחותה, ואולי אף גבוהה, מעבודתם של השניים האחרים. 

 20נציין כאן כי לפי הסכם העבודה של נאיל, ככל שהחברה הייתה מצליחה לגייס 

 21 לאופציות; בנוסףלחודש ₪  35,000ה מהותית, היה אמור נאיל לקבל השקע

 22בין נאיל לנתבעים הייתה בתיק זה מחלוקת בדבר זכותו לשעות  רביעית

 23שעות נוספות.  17 -נוספות. לטענת נאיל בכתב תביעתו הוא עבד מדי שבוע כ

 24וכחות הנתבעים מכחישים. החברה לא ערכה )וממילא גם לא הציגה בפנינו( רישומי נ

 25-חוק הגנת השכר, תשי"חל 24המעידים על שעות עבודתו של נאיל. על פי תיקון 

 26חובת ההוכחה כי העובד לא עמד לרשות העבודה במשך  1.2.09, החל מיום 1958

 27שעות העבודה השנויות במחלוקת מוטל על החברה. על פי ההלכה הפסוקה, אף עוד 

 28בד מתכונת העסקה קבועה הועבר , משהוכיח העו24קודם לכניסתו לתוקף של תיקון 

 29ימית א.  212/06הנטל למעסיק להראות שהעובד לא עמד לרשות עבודתו )עע )ארצי( 
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 1((. נציין כי בהסכם העבודה עם נאיל נכתב  12.1.08) אלי אפרים( נ' 1988) בטחון

 2( A Annex-ל 1.2שהוא צפוי להידרש מדי פעם בפעם לעבוד בשעות נוספות )סעיף 

 3ל גם תגמול גלובלי עבור שעות אלה. בכך, כמו גם בעובדה שתנייה וכי שכרו כול

 4שכזו נכללה גם בהסכמי העבודה עם ערן ועם העובד החדש, אנו רואים חיזוק לטענת 

 5נאיל כי מתכונת העבודה בחברה כללה עבודה בשעות נוספות, וכי בפועל עבד שעות 

 6של השעות הנוספות אלה. בהעדר אפשרות במקרה שלפנינו לביצוע חישוב מדוייק 

 7להן זכאי נאיל )שכן יש מחלוקת לגבי משכורת הבסיס, ובהינתן שלא נראה לנו נכון 

 8לחשבן על פי שכר המינימום שקיבל, וכן בהינתן שגם העובדים האחרים קיבלו פיצוי 

 9גלובלי  קבוע מראש עבור שעות נוספות בהיקף הנטען(, התחשבנו גם בנתון זה עת 

 10 לחודש;₪  25,000נאיל על שהעמדנו את הפיצוי ל

 11על עוגמת נפש ₪  50,000בכתב התביעה ביקש נאיל פיצוי בסך  חמישיתו

 12ונזק הלא ממוני שגרמו לו הנתבעים בכך שנהגו בחוסר תום לב והפרו את 

 13התחייבויותיהם כלפיו. איננו פוסקים לנאיל פיצוי בנפרד על עוגמת הנפש והנזק הלא 

 14נו גם בעוגמת הנפש שנגרמה לו עת שהעמדנו ממוני שנפסק לו, ותחת זאת התחשב

 15 לחודש.₪  25,000את הפיצוי הכספי לחודש עבודה על סך 

 16לכל חודש עבודה ₪  21,150לסיכום, על החברה לשלם לנאיל סך של 

 17בצירוף הפרשי ₪,  253,800חודשי עבודה סך  12(, ובסך הכל עבור 25,000-3,850)

 18 העסקתו( ועד ליום התשלום בפועל. )אמצע תקופת 14.3.09הצמדה וריבית מיום 

 19 

 20 פיצויי פיטורים

 21לנוכח כל ממצאינו עד כה, ברור כי התפטרותו של נאיל נעשתה עקב הפרה  .23

 22יסודית של הסכם העבודה עימו. אנו מקבלים את טענתו כי המדובר בנסיבות שביחסי 

 23חוק פיצויי ל 11עבודה "שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו" )סעיף 

 24(, וכי התפטרותו נעשתה רק לאחר שנתן לחברה התראות 1963-ים, תשכ"גפיטור

 25מוקדמות שסיפקו לה הזדמנויות לתקן, שלא נוצלו. על כן הוא זכאי לפיצויי פיטורים 

 26של שכר חודש אחד, שאף אותם נכון יהיה לדעתנו לחשב לפי שכר חודשי של 

 27בצירוף ₪  25,000סך מכאן שעל  החברה לשלם לנאיל פיצויי פיטורים ב₪.  25,000

 28 )יום סיום עבודתו( ועד ליום התשלום בפועל. 14.9.09הפרשי הצמדה וריבית מיום 

 29 
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 1 2008עד פברואר  2007שכר עבודה בגין החודשים נובמבר 

 2בכתב תביעתו הוסיף נאיל ותבע שכר עבודה עבור עבודות שונות שביצע  .24

 3, עוד קודם שהחל 2008ועד פברואר  2007עבור הנתבעים בין החודשים נובמבר 

 4שעות  80 -. נאיל טען שבתקופה זו עבד כ2008לעבוד בצורה מסודרת בספטמבר 

 5בממוצע בחודש. לטענתו, הנתבעים התחייבו בפניו כי התמורה עבור עבודתו זו 

 6תשולם לו על ידי הנתבעים לאחר שיחל את עבודתו בחברה. לשיטתו, משהפרו 

 7צאת האופציות, הוא זכאי לתשלום שכר גם הנתבעים את התחייבותם כלפיו בעניין הק

 8נ'  שמואל גרובר 474/80)ע"א  גרוברעבור תקופה זו, בין היתר בהסתמך על הלכת 

 9 ((.15.7.81) 45( 4, פ"ד לה)יוסף קבוצת פועלים להתיישבות-תל

 10לטענת הנתבעים, התובע כלל לא סיפק לנתבעים שירותים ועבודות בין  .25

 11נתם, בתקופה המדוברת התנהל בין הצדדים משא . לטע2008לפברואר  2007נובמבר 

 12ומתן לקראת אפשרות שכירתו של נאיל כעובד החברה, במסגרתו קוימו פגישות, 

 13הוחלפו מיילים וקוימו שיחות טלפון ל"התרשמות הדדית". לטענתם, בתקופה זו 

 14ביקש נאיל מידע רב אודות החברה )כדי לברר את מידת התאמתו אליה( ואילו 

 15ו בדיקות שונות לגבי כישוריו של נאיל ומידת התאמתו לעבודה הנתבעים ערכ

 16 בחברה, לרבות מתן תרגילים ומשימת חשיבה.

 17לאחר בחינת מכלול הראיות שבתיק בסוגיה זו, איננו מקבלים את הטענה  .26

 18שנאיל זכאי לשכר עבודה עבור חודשים אלה. בהעדר הסכם עבודה או מסמכים 

 19התקיימו יחסי עבודה בתקופה זו, מוטל היה אחרים המעידים על כך שבין הצדדים 

 20על נאיל הנטל להוכיח כי אכן עבד עבור החברה בתקופה זו, ובפרט מוטל היה עליו 

 21 הנטל להוכיח את היקף העבודה בתקופה הזו. 

 22עיון בכתב תביעתו ובתצהירו מגלה שנאיל טוען באופן כללי וסתמי כי עבד 

 23לתצהירו(.  91צע מדי חודש" )סעיף שעות בממו 80-עבור הנתבעים בתקופה זו "כ

 24הוא אינו מפרט דבר אודות ימי העבודה ושעות העבודה, ימים בהם לא עבד וכיוצא 

 25 14לתצהיר יוסי, וסעיפים  30עד  14בזה. לעומת זאת, בתצהירי הנתבעים )סעיפים 

 26לתצהיר אורן, והנספחים המוזכרים בהם( מצאנו הסברים מפורטים וסדורים  23עד 

 27געים בין הצדדים בתקופה זו, הסברים שלא נסתרו על ידי נאיל, הסברים אודות המ

 28המעידים על כך שנאיל לא עבד עבור החברה בתקופה זו. לכל זאת יש להוסיף את 

 29העובדה שנאיל לא הצליח להוכיח שביקש בשלב כלשהו, קודם להגשת כתב תביעתו, 
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 1הלו מספר משאים שכר עבור עבודה בתקופה זו. זאת, על אף שבין הצדדים התנ

 2. 2009, ובהמשך במרץ 2008ומתנים, לקראת תחילת עבודתו של נאיל בספטמבר 

 3לכאורה ניתן היה לצפות, שככל שלנאיל תביעה הנוגעת לעבודה בהיקף משמעותי 

 4בתקופה זו, היה מעלה דרישה לתשלום עבורה אל מול הנתבעים. דרישה שכזו לא 

 5 . הועלתה על ידי נאיל גם במכתב התפטרותו

 6עד  2007לסיכום, התביעה לתשלום שכר עבודה עבור החודשים נובמבר 

 7 נדחית.  2008פברואר 

 8 

 9 דמי הבראה

 10נאיל טען בכתב תביעתו שהנתבעים לא שילמו לא כלל דמי הבראה. מנגד,  .27

 11 2009לכתב הגנתם כי שילמו לנאיל במשכורת ספטמבר  128הנתבעים טענו בסעיף 

 12ראיה את תלוש שכר לחודש זה. בסיכומיו זנח נאיל דמי הבראה מלאים כדין, והציגו ל

 13 רכיב תביעה זה, ועל כן הוא נדחה.

 14 

 15 דמי נסיעות

 16בכתב התביעה טען נאיל לזכותו לקבל החזר מלא עבור הוצאות נסיעה  .28

 17לחלופין, טען לזכותו ₪.  25.000-שהוציא בפועל בתקופת עבודתו, בסך המוערך בכ

 18ליום ובסך הכל ₪  22.7לקבלת החזר הוצאות בהתאם להוראות צו ההרחבה, לפי 

 19הכחישה החברה  ימי עבודתו. בכתב הגנתה 260לכל תקופת עבודתו, לפי ₪  5,902

 20שהתחייבה לשלם לתובע הוצאות נסיעה ברכב פרטי. באשר לטענתו החלופית 

 21ימים,  180להוצאות נסיעה לפי צו ההרחבה, טענה החברה  שהתובע עבד לכל היותר 

 22ימי חופש לכל הפחות, וכן עבד יום אחד בשבוע מביתו. לפיכך, היא  20 -שכן שהה ב

 23 ברכיב תביעה זה. ₪  3,960 -טוענת שנאיל זכאי לכל היותר ל

 24נאיל לא היפנה אותנו להתחייבות חוזית או אחרת של החברה למתן החזר  .29

 25מלא עבור הוצאות נסיעה, ועל כן טענתו זו נדחית. לעומת זאת, טענתו החלופית 

 26לקבלת החזר נסיעות בהתאם להוראות צו ההרחבה הינה מבוססת, הנתבעים לא העלו 

 27 ל כן היא מתקבלת.כל טענת הגנה ממשית כנגדה, וע
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 32מתוך  19

 1באשר לחישוב הוצאות הנסיעה המגיע, בתצהירו של נאיל לא מצאנו  

 2התייחסות לטענת הנתבעים לפיה מספר הימים בהם הגיע לעבודה במהלך השנה לא 

 3יום, שכן עבד יום משבוע מביתו, וכן היה בחופש בתקופה האחרונה  180עלה על 

 4נתבעים יש לחשב את הוצאות לעבודתו. אשר על כן, אנו מקבלים את טענות ה

 5ימי עבודה, ועל פי חישוב הנתבעים שלא נסתר קובעים  180הנסיעה המגיעות לפי 

 6בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום ₪  3,960שנאיל זכאי להחזר הוצאות נסיעה בסך 

 7 )אמצע תקופת עבודתו( ועד ליום התשלום בפועל. 14.3.09

 8 

 9 הרמת מסך

 10ם את מסך ההתאגדות ולחייב את אורן ויוסי לטענתו של נאיל, עלינו להרי .31

 11באופן אישי. לשיטתו אורן ויוסי פעלו בחוסר תום לב קיצוני, והונו אותו בכך 

 12 שהבטיחו לו "אופציות דמיוניות" רק על שום שלא היה בידם לשלם לו את שכרו. 

 13על פי ההלכה הפסוקה, הרמת מסך ההתאגדות תעשה רק במקרים חריגים  .31

 14בין היתר סיטואציות בהם בעלי מניות בחברה ניצלו את עקרון  וקיצוניים, ובהם

 15האישיות המשפטית הנפרדת למטרות תרמית או ככסות לפעילות בלתי חוקית או 

 16במצבים שבהם בפועל לא הייתה אישיות משפטית נפרד, שכן בעלי המניות ערבבו 

 17ו נסיבות את נכסיהם הפרטיים עם נכסי החברה. במקרה זה, נאיל לא הוכיח שהתקיימ

 18קיצוניות שכאלה. כל המעשים והמחדלים בהם דנו באריכות בפסק דין זה, לרבות 

 19הפרת הסכם העבודה עם נאיל, נעשו על ידי החברה הנתבעת בשמה ומטעמה. 

 20 התביעה להרמת מסך נדחית.

 21 

 22 התביעה שכנגד

 23החברה הגישה תביעה שכנגד, שבה העלתה שורה של טענות בדבר נזקים  .32

 24, 2009עשים ובמחדלים שנעשו במהלך אוגוסט וספטמבר שגרם לה נאיל במ

 25 כשהתקרבו יחסי העבודה בין הצדדים לסיום. להלן נדון בטענות החברה אחת לאחת.

 26למשך שבועיים ללא  3.8.09טוענת החברה, שנאיל נעדר מעבודתו החל מיום  .33

 27ברם, בכתב ₪.  80,000 -תיאום מראש, באופן שגרם לה לנזקים המוערכים על ידה ב

 28התביעה שכנגד לא מצאנו התייחסות לדרך שבה חושב סכום הנזק הנטען, וגם לא 
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 1בתצהירי החברה, למעט אמירה כללית שהעדרותו של נאיל "גרמה לדחייה 

 2לתצהיר  52ועיכובים... וגרמה לכך שהנתבעת נדרשה לשלם תשלומים נוספים". )ס' 

 3יל אכן נעדר מעבודתו אורן(. מכל האמור עולה, שאפילו נניח )לטובת הנתבעת( שנא

 4למשך שבועיים באופן שהפר את הסכם העבודה בין הצדדים, הרי שבהעדר ראיה 

 5 כלשהי בדבר היקף הנזק שנגרם כתוצאה מכך, דין רכיב תביעה זה להידחות.

 6מוסיפה וטוענת החברה, שנאיל לא העמיד לרשותה את המחשב הנייד לצורך  .34

 7שדרשה שיגיע לפגישה שהתקיימה ביום  עריכת גיבוי לקוד התוכנה עליו עבד, על אף

 8עם המחשב. עוד לטענתה, לאחר שנאיל סיים את עבודתו והחזיר לה את  12.8.09

 9המחשב, הסתבר לה שהוחזר לה מחשב ריק לחלוטין, שנמחקו ממנו פיתוחים שביצע 

 10נאיל עקב ובמהלך עבודתו בחברה, לרבות סביבת עבודה וכלי עבודה שיצר, וכן קוד 

 11, קוד שהיה אמור להיות מקטע מהמוצר הסופי שלה. לטענתה, מחיקה זו תוכנה נאיל

 12שביצע, בד בבד עם העובדה שנאיל לא הקפיד על נהלי גיבוי כפי שנדרש ממנו, גרמו 

 13לירידתה לטמיון של חצי שנת עבודה, ואילצה אותה להוציא הוצאות מרובות לצורך 

 14יל גרמו לה לאובדן פיתוח מחדש. לטענת החברה, מעשיו ומחדליו אלה של נא

 15, והשני  TTIהכנסות משני פרויקטים גדולים, האחד עבור חברה אירופאית בשם

 16שבמרכזו תכנון מערכת משולבת עבור  GNIUSפרויקט שיתוף פעולה עם חברה בשם 

 17 פרויקט של משרד הביטחון. 

 18לאחר שבחנו את הראיות הרבות שהגישו הצדדים במסגרת התביעה שבנגד,  .35

 19 חות גם את שני רכיבי תביעה אלה, וזאת מהנימוקים הבאים:אנו מחליטים לד

 20בחקירתו הנגדית של יוסי, הוא העיד שמחיקת המידע מהמחשב של  ראשית

 21לפרוטוקול(. ברם, בתיק בית  16ש'  44)עמ  2009נאיל נעשתה בתחילת ספטמבר 

 22זאת פה לנאיל בעניין זה, ו-הדין לא מצאנו כל תיעוד על פנייה בכתב ואפילו לא בעל

 23. למעשה, להיפך, יוסי העיד שלא פנה 11.3.10עד למועד הגשת התביעה שכנגד ביום 

 24( אי הפנייה לנאיל במשך חצי שנה תמימה מחליש 12ש'  45לנאיל בעניין זה )עמ' 

 25לדעתנו את אמינות הטענה שאכן חומרי מחשב נמחקו ולא ניתן היה לשחזרם. סביר 

 26ים כפי הנטען, היה נעשה נסיון לפנות לדעתנו שאם אכן מדובר היה בנזקים אדיר

 27 לנאיל ולו רק כדי לנסות ולדרוש ממנו להפחית את הנזק בדרך זו או אחרת;

 28על מנת להוכיח נזק מהסוג לו טוענת החברה, היה על החברה להציג  שנית

 29ראיות ברורות וחד משמעיות לכך שחומר המחשב שבמחלוקת לא גובה, ולא ניתן 
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 1בבית המשפט השלום  חנה פלינרהיה לשחזרו )השוו לפסק דינה של כב' השופטת 

 2((. ברם, 9.9.08) יוספי חנןנ'  אובג'ט גאומטריות בע"מאביב בתיק תא )ת"א( -בתל

 3החברה לא הוכיחה באמצעות חוות דעת מקצועית או בדרך חד משמעית אחרת שאכן 

 4חק חומר שכזה, לא ניתן היה נמחקו קבצים קריטיים ממחשבו של נאיל, ושככל שנמ

 5לשחזרו. החברה אמנם צירפה מייל של עובד החברה שהחליף את נאיל, שטען באופן 

 6כללי למדי שחסר חומר )נספח י"ח לכתב הגנתה( אך מדובר במייל מתאריך מאוחר 

 7( שלא ניתן לשלול את האפשרות שהינו מייל "מוזמן" לקראת הגשת 15.2.10מאוד )

 8, להבדיל ממייל שנשלח בזמן אמת, במועד שבו נעלם 2010רץ כתב ההגנה בתחילת מ

 9. לכך יש להוסיף שאותו עובד לא הגיש 2009לפי הטענה חומר המחשב, בספטמבר 

 10תצהיר ולא העיד בפנינו, ואף משום כך איננו סבורים שיש מקום ליתן משקל ראייתי 

 11 כלשהו לאמור באותו מייל ששלח )נספח י"ב(;

 12ערן העידו שכל החומרים והמסמכים עליהם עבדו  נאיל עצמו וגם שלישית

 13גובו באופן שוטף והיו שמורים בשרת החברה. עדותם זו היתה מהימנה, והיא 

 14מתיישבת עם הגיונם של דברים. בהעדר ראייה חד משמעית לסתור, לא סביר לדעתנו 

 15שחברה מתקדמת כמו הנתבעת לא גיבתה קוד תוכנה כה משמעותי עבורה במשך 

 16 ארוכים; חודשים כה

 17לתצהירו טען יוסי כי הקוד שפיתח נאיל בשלושת  79.2בסעיף  רביעית

 18החודשים האחרונים לעבודתו לא גובה. ברם, בשיחתם שהוקלטה הטיח יוסי בנאיל: 

 19"יש לך חודש של עבודה על הדבר הזה. המחשב ילך הלך החודש. גיבוי אפילו לא 

 20שת של יוסי לפיה הנזק הנטען לתמליל(. לפנינו הודאה מפור 9ש'  61עשית" )עמ' 

 21חודש ימים של עבודה, דהיינו  לכל היותרכתוצאה מאובדן מחשבו של נאיל הוא 

 22 הרבה פחות ממה שטענה לו החברה בתביעתה הנגדית;

 23הנתבעים לא הוכיחו את היקף הנזק שנגרם לשיטתם, ואפילו לא את  חמישית

 24כספיים המתעדים את  מקצתו. לא צורפה חוות דעת חשבונאית ולא צורפו דו"חות

 25גובה ההפסדים. אין בידינו לקבל את טענת החברה לפיה העובדה ששכרה עובד אחר 

 26במקומו של נאיל, כשלעצמה, מהווה "נזק" שגרם לה נאיל, בגובה שכרו של אותו 

 27לסיכומיה, וכן תלוש השכר של העובד  56חודשים )ראו סעיף  6העובד במשך 

 28ר אורן(. כמו כן, לא הוצגו בפנינו ראיות לקשר שהחליף את נאיל, נספח י"א לתצהי

 29סיבתי חד משמעי בין אובדן ההכנסות בגין שני הפרוייקטים, לבין מחיקת חומרים על 
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 1ידי נאיל )ועל ידי ערן(, ובעניין זה, ודאי שאין די ב"ראיות נסיבתיות" מן הסוג אליו 

 2 ג'אנם האיל' נ מחמוד דלאשה 1054/01היפנו אותנו הנתבעים )השוו: עב )נצ'( 

(10.2.02;)) 3 

 4הבאנו בחשבון בהחלטתנו לדחות את התביעה שכנגד גם את העובדה  ישיתש

 5שמטבע הדברים עזיבתו של כל עובד מנוסה גורמת לחברה בה הועסק נזק מסויים, 

 6ומחייבת אותה להוציא הוצאות נוספות על מנת "להתגבר" על אובדן ידע ונסיון 

 7מה וכמה שנכון הדבר בסטארט אפ המעסיק מעט שנרכש במהלך עבודתו. על אחת כ

 8עובדים כמו הנתבעת, ושבה שימש נאיל בתפקיד מפתח. להבנתנו, "הנזקים" 

 9שנגרמים לחברה עקב התפטרות שכזו אינם מקימים בדרך כלל לחברה הנתבעת עילת 

 10תביעה נגד העובד המתפטר, בוודאי מקום שבו ההתפטרות עצמה נעשתה כדין ובתום 

 11 צאנו שהיה כאן;לב, כפי שמ

 12יוסי עצמו העיד  -באשר לדרישה לפיצוי בגין "גזל סוד מסחרי"  ושביעית

 13בחקירתו שהטריד אותו במיוחד שנאיל "יסתובב בכל העולם" עם החומרים שגזל, כך 

 14(. ברם, נכון למועד קיום הליך ההוכחות, 5ש'  27לפי הטענה, מהנתבעת )עמ' 

 15ל, לא הצליחה הנתבעת להראות כי אכן שנתיים וחצי לאחר סיום עבודתו של נאי

 16 החומרים שנגזלו )אם בכלל נגזלו( הגיעו לידיו של גורם שלישי כלשהו.

 17 נוכח כל האמור, נדחית התביעה שכנגד.

 18 

 19 ערן תביעה שלה

 20נעבור עתה לדון בתביעה שהגיש ערן נגד הנתבעים, ובתביעה שכנגד שהגישה  .36

 21וכן הניתוח המשפטי משותף נגדו החברה. מכיוון שחלק משמעותי מהעובדות 

 22לתביעה של נאיל ולתביעה של ערן )ולתביעות שכנגד שהוגשו נגדם( ייעשה חלק 

 23 מהדיון מכאן ואילך על דרך הפנייה לאמור בפסק הדין בעניינו של נאיל.

 24 

 25 ערן, לרבות ההתחייבות למתן אופציותהסכם העבודה שנחתם עם 

 26ל ראיונות ומפגשים קיימו יוסי ואורן סידרה ש 2008במהלך אוגוסט  .37

 27אינטנסיביים עם ערן, בסופם הציעו לו לעבוד כראש צוות עיבוד אותות בחברה. 
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 1)נספח ב' לכתב תביעתו( הוצעו  2.9.08בתקציר הצעת העבודה שנשלחה לערן ביום 

 2 לערן שתי חלופות לתגמול עבור עבודתו:

 3: א( שכר העבודה הכולל )גלובאלי( הינו אופציה א' (1

 4החברה תעניק לעובד בונוס שנתי בגובה ב( ₪.  23,000

 5אשר יחולק באופן יחסי בתום כל רבעון ₪  24,000של 

 6)שלושה חודשים( וזאת בהתאם לעמידת העובד ביעדיו 

 7 האישיים כפי שיוגדרו ע"י הנהלת החברה.

 8 

 9א( שכר העבודה הכולל )גלובאלי( הנו  אופציה ב': (2

 10ב( בהתאם לויתור על שכר עבודה גבוה ₪.  20,000

 11ותר בתוקפה שעד להשקעה מהותית בחברה, ההנהלה י

 12תמליץ לדירקטוריון להכפיל את כמות האופציות 

 13א'. ג( כל עוד מועסק העובד בשכר 4שמוצעות בסעיף 

 14תעניק החברה סיוע הוצאות רכב  2א2על פי סעיף 

 15 ₪.... 1,000בגובה של 

3) ... 16 

 17ההנהלה תמליץ לדירקטוריון החברה להעניק לעובד  (4

 18למניות רגילות של החברה על פי  אופציות להמרה

 19(, כפי ESOPתוכנית האופציות לעובדים בחברה )

 20שתאושר על ידי הדירקטוריון ותקבע בין היתר את תנאי 

 21האופציות, לדוגמא מחיר המימוש של האופציות 

 22 למניות על פי מועד ההקצאה.

 23שנים בחלוקה  4אופציות, בוסטינג של  7,500 (א

 ESPO. 24 -שנתית על פי תוכנית ה

 25בהתאם למדיניות החברה יתכנו הקצאות נוספות  (ב

 26 לעובד במהלך תקופת עבודתו. 

 27 

 28נחתם בין ערן לחברה הסכם ההעסקה )נספח ג' לתביעתו(  7.9.08ביום  .38

 29בהתאם לאופציה א', זו עם השכר הנמוך יותר ומספר האופציות הגבוה יותר. ערן 

 30אליו בתום זמן קצר. טוען כי הובטח לו במועד החתימה כי תוכנית האופציות תועבר 

 31החל ערן לעבוד בחברה. באותה העת עברו בה מלבדו שלושה בלבד  12.10.08ביום 

 32 יוסי, אורן ונאיל.  –

 33פנו אורן ויוסי לערן וביקשו ממנו להפחית חלק נוסף  2009במהלך מרץ  .39

 34משכרו, על מנת לסייע לחברה להקטין את הוצאותיה ובכך להימנע מהצורך בגיוס 

 ₪35  6,000 -בשלב זה. בין הצדדים הוסכם ששכרו של ערן יופחת בכספים חיצוני 

 36אופציות נוספות. ערן טוען שהסכים לשינוי זה  6,000לחודש, ובתמורה יוענקו לו 

 37בתנאי ההעסקה בתנאי שהסיכום ייעשה בכתב, וכי יקבל סופסוף את תוכנית 
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 1כם האופציות. מכל מקום, שכרו הופחת בלי שבוצע שינוי פורמלי בכתב בהס

 2 העבודה.

 3העבירו הנתבעים לתובע מסמך שאמור היה להוות "תוספת  23.7.09ביום  .41

 4להסכם העבודה", ובו עיגון הורדת שכרו )נספח ד' לכתב התביעה(. התובע, 

 5שלטענתו בשלב זה הבין שלחברה אין כלל תוכנית אופציות וכי אין בכוונת הנתבעים 

 6התקיימה פגישה  3.8.09ם. ביום לממש את התחייבותם אליו בעניין זה, סירב לחתו

 7בין ערן, יוסי ואורן בעניין זה. לטענתו, בפגישה אמרו לו אורן ויוסי כי מבחינתם 

 8הכנת המסמכים הנוגעים לתוכנית האופציות היא "בזבוז זמן" אך הם מוכנים להתחיל 

 9הציעו אורן ויוסי לערן להיפגש עם עורכת הדין של החברה  5.8.09בהכנתם. ביום 

 10 קבל הסברים על התוכנית המתוכננת. ערן סירב.כדי ל

 11הודיע ערן ליוסי טלפונית שהחליט להתפטר, לאור אובדן  10.8.09ביום  .41

 12התקיימה פגישה בנסיון אחרון למנוע את  16.8.09האמון שלו בנתבעים. ביום 

 13מכתב התפטרות  17.8.09ההתפטרות. משזו לא צלחה, שלח ערן לנתבעים ביום 

 14, שבו הודיע שהתפטרותו תיכנס לתוקף בתום תקופת הודעה )נספח ה' לתביעתו(

 15. לטענת הנתבעת, ערן לא מילא את חובותיו כלפיה במהלך 27.8.09המוקדמת, ביום 

 16תקופת ההודעה המוקדמת שקבע לעצמו, שממילא היתה קצרה יותר מזו בה היה חייב 

 17 על פי הסכם העבודה והחוק.

 18 

 19 עד למועד התפטרות ערן? האם השלימה החברה הכנת תוכנית אופציות

 20הניתוח העובדתי והמשפטי אותו ערכנו במסגרת תביעתו של נאיל מתאים,  .42

 21בשינויים המחוייבים, אף לעניין תביעתו של ערן. המסקנה הינה זהה: בניגוד לטענת 

 22לכתב ההגנה, לפיה "תהליך אישור האופציות... הסתיים בחודש  86.4החברה בסעיף 

 23ך; התוכנית אושרה במס הכנסה ומונה לה נאמן", בפועל או בסמוך לכ 2009אוגוסט 

 24החברה לא הצליחה להוכיח בפנינו שהתקיים בכלל דיון על אישור תוכנית שכזו 

 25בדירקטוריון שלה, ובוודאי שלא הצליחה להוכיח שהתוכנית אושרה על ידי מס 

 26 הכנסה ומונה לה נאמן.

 27 

 28 נת תוכנית האופציות?מהו המועד שעד אליו היתה חייבת החברה להשלים את הכ
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 32מתוך  25

 1גם כאן, הניתוח העובדתי והמשפטי אותו ערכנו במסגרת תביעתו של נאיל  .43

 2מתאים, בשינויים המחויבים, אף לתביעתו של ערן. גם כאן מסקנתנו היא שהיה על 

 3החברה להשלים את הכנת תוכנית האופציות בתוך שלושה חודשים מחתימת הסכם 

 4ל המאוחר. כמו כן, אפילו אם נניח לטובת לכ 7.12.08העבודה, דהיינו עד ליום 

 5החברה כי במסגרת המשא ומתן שבין הצדדים שנערך במרץ ניתנה לחברה ארכה של 

 6שלושה חודשים נוספים להשלמת תוכנית האופציות, הרי שהיה על החברה להשלים 

 7. אי קיום התחייבות זו מהווה הפרה יסודית 2009את התוכנית לכל המאוחר עד ליוני 

 8 כם העבודה.של הס

 9 

 10 הסעד לו זכאי ערן בגין הפרת ההסכם עימו

 11בטרם נפנה לדון בשאלת זכותו של ערן לפיצוי כספי על הפרת ההסכם,  .44

 12כבקשתו בכתב התביעה, נציין במאמר מוסגר שגם כאן, כפי שהסברנו בפירוט 

 13במסגרת תביעתו של נאיל, לו התבקשנו לכך בכתב התביעה, היינו שוקלים לחייב את 

 14להקצות לתובע כפיצוי לפחות אותו חלק מהאופציות שהבשילו בתום שנה החברה 

 15לעבודתו. ברם, מכל הסיבות אותן הזכרנו בדיון בתביעה של נאיל, אין אנו מוסמכים 

 16לשקול סעד שכזה, ותחת זו עלינו לדון אך בשאלה האם זכאי ערן לפיצוי כספי בגין 

 17 הפרת החוזה.

 ₪18  20,000קבלת שכר מופחת בסך ערן טען בכתב תביעתו שעצם הסכמתו ל .45

 19, הותנתה בכך 2009החל ממרץ ₪  14,000לחודש החל מתחילת עבודתו, ובסך 

 20שהנתבעים יפעלו בהתאם להתחייבותם לאישור הקצאת האופציות עבורו. לטענתו, 

 21)בהתאם לאופציה א' בהצעת ₪  23,000משלא עשו כן, הוא זכאי לשכר מלא בסך 

 22 ₪.  24,000תו, בצירוף הבונוס השנתי המובטח בסך העבודה( עבור כל חודשי עבוד

 23לאחר ששקלנו את טיעוני הצדדים לכאן ולכאן, אנו נעתרים לסעד המבוקש  .46

 24לכל אחד ₪  3,000על ידי ערן באופן חלקי. אנו קובעים שערן זכאי לפיצוי בסך 

 25בגין כל אחד מחמשת ₪  9,000מחמשת חודשי העבודה הראשונים, וכן פיצוי בסך 

 26(. להלן ₪3,000X5  +9,000X5 ) 60,000 -העבודה השניים, ובסך הכל לחודשי 

 27 הנימוקים לגובה הפיצוי אותו אנו פוסקים:

 28אנו מקבלים את נקודת המוצא של ערן בתביעתו, לפיה מאחר שהוצעו  ראשית

 29לו שתי חלופות במסגרת המשא ומתן לקראת חתימת הסכם העבודה, ומאחר שהוא 
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 32מתוך  26

 1סתמכות על התחייבות החברה )שהופרה( להקצות לו בחר בחלופה השנייה תוך ה

 2אופציות, התרופה הראויה היא להעמידו ככל הניתן במצב בו היה לולא הוצעו לו 

 3 לחודש;₪  23,000שתי החלופות, דהיינו במצב שבו משכורתו היתה 

 4יחד עם זאת, איננו סבורים שנכון יהיה לפסוק לערן, כבקשתו, גם את  שנית

 ₪5  2,000ה אמור לקבל על פי החלופה הראשונה, בסך נוסף של הבונוס השנתי שהי

 6לחודש. כפי שנקבע מפורשות בהצעת העבודה, המדובר בבונוס שהיה אמור מראש 

 7להיות מותנה בעמידת העובד ביעדיו האישיים כפי שהוגדרו על ידי הנהלת החברה. 

 8היה מקבל לא הוכח בפנינו שערן עמד ביעדים האלה, ושלולא בחר בחלופה השנייה 

 9 את הבונוס לאורך תקופת עבודתו בחברה;

 10בקביעת גובה הפיצוי הבאנו בחשבון גם את העובדה שערן קיבל  שלישית

 11לחודש הוצאות רכב על פי החלופה השניה, סכום שלא הוצע לו בהתאם ₪  1,000

 12לחלופה הראשונה. שקלנו להפחית גם סכום זה מהפיצוי אותו אנו פוסקים )דהיינו 

 13מהפיצוי בחישוב שנתי(. בסופו של דבר החלטנו שלא להפחית ₪  12,000להפחית 

 14סכום זה, מאחר שבכל מקרה היתה חייבת החברה לשלם לערן סכום מסוים עבור 

 15הוצאות נסיעה )אם לא על פי הסכם ההעסקה, כי אז סכום מופחת בהתאם לצו 

 16ן( הוא ההרחבה(, וכן בהתחשב בכך שגם על פי החלופה הראשונה )שבה לא בחר ער

 17 קיבל התחייבות למתן אופציות.

 18איננו נעתרים לעתירתו של ערן למתן פיצוי כללי בגין נזק לא ממוני  ורביעית

 19בגין הפרת ההסכם, שכן במסגרת סך השיקולים בקביעת הפיצוי אותו קבענו לעיל 

 20 התחשבנו גם בזכותו של ערן לקבל פיצוי מסויים על עוגמת הנפש שנגרמה לו.

 21 

 22 ם עבור שעות נוספותהתביעה לתשלו

 23חובת  1.2.09, החל מיום 1958-חוק הגנת השכר, תשי"חל 24על פי תיקון  .47

 24ההוכחה כי העובד לא עמד לרשות העבודה במשך שעות העבודה השנויות במחלוקת 

 25מוטל על החברה. על פי ההלכה הפסוקה, אף עוד קודם לכניסתו לתוקף של תיקון 

 26עה הועבר הנטל למעסיק להראות שהעובד , משהוכיח העובד מתכונת העסקה קבו24

 27 אלי אפרים( נ' 1988) ימית א. בטחון 212/06לא עמד לרשות עבודתו )עע )ארצי( 

 28((. במקרה שלפנינו לא ערכה החברה )ולא הציגה בפנינו( רישומי נוכחות, 12.1.08)
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 32מתוך  27

 1ועל כן נטל ההוכחה לכך שערן לא ביצע שעות נוספות כטענתו מוטל על הנתבעים, 

 2 .24הפחות בהיקף השעות שנקבע בתיקון לכל 

 3על אף זאת, לאחר בחינת הראיות שהציגו הצדדים בעניין זה, אנו סבורים  .48

 4 שאין מקום להיעתר לרכיב תביעה זה. להלן נסביר כיצד הגענו למסקנה זו:

 5בכתב התביעה טען ערן שעבד שעות עבודה ממושכות ביותר, לפחות  ראשית

 6בודה רבה בסופי שבוע. ברם, ערן כלל לא ציין באיזה שעות עבודה ביום ובנוסף ע 13

 7שעות נהג להתחיל ביום עבודתו, ובאיזה שעות סיים. דהיינו, הוא לא טען למתכונת 

 8 עבודה קבועה, ולא הוכיח מתכונת עבודה קבועה;

 9בכתב התביעה ציין ערן כי עבד בשעות נוספות רק בחלק מתקופת  שנית

 10 40מירה כללית לפיה עבד שעות נוספות במשך עבודתו, אך לא טרח לפרט מעבר לא

 11שבועות עבודתו. בכך פגע ביכולתם של הנתבעים להתגונן ולהזים ספציפית  46מתוך 

 12 את טענותיו בדבר עבודה בשעות נוספות בשבוע זה או אחר;

 13על אף טענתו שעבד שעות נוספות רבות בסופי שבוע, בתחשיב  שלישית

 14תייחסות לתשלום עבור עבודה בסופי שבוע, השעות הנוספות שנתבעו לא נכללה ה

 15 עובדה שעוררה אצלנו ספקות לגבי תחשיביו של ערן;

 16במסכת השיקולים לדחיית התביעה ברכיב זה הבאנו בחשבון גם את  רביעית

 17העובדה שבהסכם העבודה עם ערן נקבע כי השכר החודשי אותו יקבל יכלול גם 

 18רה הפיצוי אותו פסקנו לערן לעיל תוספת גלובלית עבור שעות נוספות. לכן, לכאו

 19 5לחודש עבור ₪  9,000 -חודשי עבודתו הראשונים ו 5לחודש עבור ₪  3,000)

 20חודשי עבודתו השניים( מהווה, לפחות על פי אומד דעת הצדדים בעת חתימת 

 21 ההסכם ביניהם, פיצוי מסוים גם עבור שעות נוספות ככל שבוצעו על ידי ערן;

 22התייחסו הנתבעים בפירוט ל"אבסורדיות"  כבר בכתב ההגנה וחמישית

 23לשיטתם, של טענת ערן בעניין השעות הנוספות, תוך שהם מפנים בעניין זה לימי 

 24לכתב ההגנה(.  121חופשה וימי מחלה שנטל ערן במהלך תקופת עבודתו )סעיף 

 25למרות זאת, לא מצאנו בתצהירו של ערן כל מענה לטענות הנתבעת בעניין זה, 

 26( מהווה העתקה, 83עד  81ו לעניין עבודה בשעות נוספות )סעיפים והאמור בתצהיר

 27ללא כל פירוט נוסף, של המעט שנאמר בעניין זה בכתב התביעה. הנתון הרלוונטי 

 28הנוסף החדש אותו מצאנו בתצהיר ערן בעניין זה הינו כי במהלך החודשים יולי 
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 32מתוך  28

 1עם הריון תאומות  היה ערן עסוק מאוד גם בטיפול באישתו )שאושפזה 2009ואוגוסט 

 2ואושפזו  29.7.09בסיכון גבוה( ובהמשך בטיפול גם בבנותיו התאומות שנולדו ביום 

 3בטיפול נמרץ פגייה. נתון זה מחליש את אמינות טענתו של ערן בדבר היקף השעות 

 4הנוספות שביצע, שכן אין זה סביר בעינינו שבתקופה זו, ואפילו בחלקה, המשיך 

 5. לא מצאנו כל הסבר בתצהירו כיצד הדבר אפשרי, אם שעות ביום 13לעבוד ערן 

 6 בכלל. 

 7 

 8 פיצויי פיטורים

 9גם דינה של תביעתו של ערן לפיצויי פיטורים להידחות. אפילו אם נניח  .49

 10, דהיינו כי 1963-חוק פיצויי פיטורים, התשכ"גל 11לטובתו כי עניינו בא בגדר סעיף 

 11נוכח הפרת הסכם העבודה על ידי החברה נוצרו נסיבות בהן לא ניתן היה לדרוש 

 12ממנו כי ימשיך לעבוד )כפי שקבענו לגבי נאיל(, לא יהא בכך כדי לסייע לו. אין 

 13, 27.8.09ורק עד ליום  12.10.08מחלוקת שערן עבד בנתבעת במשך רק החל מיום 

 14 . חודשים וחצי בלבד 10דהיינו במשך 

 15לחוק הזכות לפיצויי פיטורים קמה רק למי שהשלים שנת  1על פי סעיף 

 16עבודה ברציפות. ערן היה מודע לקושי זה בתביעתו, וטען על כן בכתב תביעתו כי 

 17)באופן שהיה מאפשר  2009הציע לנתבעים "תקופת חפיפה ארוכה" עד סוף אוקטובר 

 18בות אלה אנו קובעים שערן לו לסיים שנת עבודה מלאה(. הנתבעים מכחישים, ובנסי

 19פה -. המדובר בטענה בעל2009כלל לא הוכיח שהיה מוכן לעבוד עד סוף אוקטובר 

 20כנגד מסמך בכתב, שנוסח על ידי ערן בעצמו: במכתב ההתפטרות של ערן )נספח ה'( 

 21לא מצאנו כל התייחסות לנכונותו להמשיך ולעבוד עד סוף אוקטובר, ונאמר בו ברחל 

 22 74. יתירה מזאת, בסעיף 27.8.09עבודתו האחרון בחברה יהיה  בתך הקטנה כי יום

 23לכתב ההגנה לתביעה שכנגד מצאנו טענה עובדתית של ערן לפי "העמיד עצמו 

 24", אמירה העומדת בסתירה לטענה 2009לרשות החברה... עד מחצית חודש ספטמבר 

 25 .2009שהיה מוכן להעמיד את עצמו לרשות החברה עד סוף אוקטובר 

 26 

 27 ראהדמי הב
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 32מתוך  29

 1גם הזכות לדמי הבראה קמה על פי הוראות צו ההרחבה הרלבנטי רק למי  .51

 2שהשלים שנת עבודה מלאה. משמצאנו )לעיל, במסגרת הדיון בפיצויי פיטורים( כי 

 3 ערן לא השלים שנת עבודה מלאה בחברה, נדחה גם רכיב תביעה זה. 

 4 

 5 הרמת מסך

 6שחייבנו את  התביעה להרמת מסך ההתאגדות וחיובם של אורן ויוסי בכל .51

 7החברה לשלם לערן נדחית, מאותם הנימוקים שהבאנו קודם לכן במסגרת תביעתו של 

 8 נאיל.

 9 

 10 התביעה שכנגד

 11לטענת התובעת, התובע הפר את חובתו על פי הסכם ההעסקה ליתן לה הודעה  .52

 12מוקדמת, בכך שנתן לה הודעה מוקדמת הקצרה בשבעה ימים מזו שהיה עליו לתת 

 13 .2001-מקודמת לפיטורים והתפטרות, התשס"א חוק הודעהלפי הוראות 

 14טענות ההגנה שהעלה ערן בקשר לכך הן שתיים. הראשונה היא שהעמיד את  .53

 15עצמו לרשות החברה עד לסוף אוקטובר, טענה אותה דחינו עוד קודם לכן, במסגרת 

 16הדיון בתביעתו לפיצויי פיטורים. השנייה היא שבפועל מסר את התפטרותו שבוע 

 17כפי  17.8.09ולא ביום  10.8.09שום במכתב ההתפטרות, דהיינו ביום ימים קודם לר

 18פה נגד מסמך בכתב, המוכחשת על -שנרשם במכתב ההתפטרות. המדובר בטענה בעל

 19 ידי הנתבעים, ועל כן היא נדחית.

 20אנו מקבלים את התביעה שכנגד ברכיב זה, ופוסקים לטובת  על כןאשר 

 21על פי תחשיבה שלא ₪  3,266, סך של הנתבעת את מלוא הסכום שתבעה בסעיף זה

 22( ועד ליום 17.8.09נסתר, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום סיום העבודה )

 23 התשלום בפועל. 

 24באשר לחלקה העיקרי של התביעה שכנגד, שבה מעלה החברה שורה של  .54

 25טענות בדבר נזקים שגרם לה ערן במעשים ובמחדלים שנעשו בתקופת עבודתו 

 26חר שעיינו במלוא החומרים שבתיק, אנו סבורים שדין התביעה האחרונה בחברה, לא

 27כנגד להידחות. מרבית הנימוקים אותנו פרטנו לדחיית התביעה שכנגד שהגישה 

 28החברה נגד נאיל תקפים בשינויים המחויבים אף לכאן, ועל מנת שלא להאריך לא 
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 1יעה שכנגד נחזור עליהם כאן. להלן נתייחס כאן רק לשלושה עניינים הייחודיים לתב

 2 נגד ערן:

 3איננו רואים ליתן משקל ממשי לכך שערן הגיע לפגישה שנקבעה עימו  ראשית

 4ללא מחשב החברה, שכן יוסי עצמו מודה שלאחר שדרש מערן להביא  1.9.09ביום 

 5את המחשב ללא דיחוי, יצא ערן מהמשרדים והביא את המחשב בתוך פחות משעה 

 6 תצהיר יוסי(; 149)סעיף 

 7דעתנו גירסתו של ערן לפיה גרס את כל מסמכי החברה שהיו סבירה ל שנית

 8(. מכל מקום, בחלוף שנתיים וחצי ממועד סיום עבודתו של 13ש'  37ברשותו )עמ' 

 9ערן ועד למועד דיון ההוכחות שהתקיים בתיק זה,  אין בפי הנתבעים טענה )ובוודאי 

 10אופן שפגע שהם להם הוכחה( לכך שהמסמכים הגיעו לצדדים שלישיים כלשהם, ב

 11 בחברה;

 12הנתבעים עצמם מודים שהצליחו לשחזר לא מעט מהקבצים שנמחקו שלישית 

 13לתצהיר יוסי, ונספח כו לתצהירו(. לא מצאנו  162לפי הטענה על ידי ערן )ס' 

 14בתצהיריהם כל הסבר מדוע הצליחו לשחזר חלק זה ולא אחר מאותם קבצים שלפי 

 15שגם אם מחק ערן קבצים שהיו  הטענה נמחקו. מכאן שאין לשלול את האפשרות

 16שייכים לחברה, הרי שהחברה הצליחה באמצעות פעולות שחזור למזער ואולי אפילו 

 17 לאפס לחלוטין את הנזקים שנגרמו לה )לטענתה( כתוצאה ממחיקת אותם קבצים;

 18לא מצאנו להתייחס לטענות הנתבעים בעניין חומר מחשב סודי  רביעיתו

 19שנמצא על מחשבו של ערן השייך למעסיקתו הקודמת, חברת מארוול בע"מ. כפי 

 20( טענותיה של מארוול נגד ערן מתבררות 173שנמסר בתצהירו של יוסי )סעיף 

 21 במסגרת תובענה אחרת התלויה ועומדת בבית דין זה. ככל הידוע לנו, הטענות

 22הכלולות בכתב התביעה שם לא הוכחו. גם במסגרת תיק זה לא ניתנה לערן הזדמנות 

 23ממשית להתייחס אליהן, כיון שפרשת מארוול לא נזכרה כלל בכתב התביעה שכנגד, 

 24אלא רק בתצהיר יוסי )שהוגש לאחר שהוגש תצהיר ערן(. מכל מקום, אפילו נניח 

 25ערן, אין לכך לטעמנו כל רלבנטיות לטובת הנתבעים כי יש אמת בטענות מארוול נגד 

 26 להוכחת התביעה שכנגד שהוגשה נגדו כאן.

 27 

 28 
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 1 סוף דבר

 2 ( את הסכומים הבאים:1החברה תשלם לנאיל )התובע  .55

 3בצירוף הפרשי הצמדה ₪,  253,800פיצוי בגין הפרת הסכם העבודה בסך  .א

 4 )אמצע תקופת העסקתו( ועד ליום התשלום בפועל. 14.3.09וריבית מיום 

 5בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום ₪,  25,000פיטורים בסך פיצויי  .ב

 6 )יום סיום עבודתו( ועד ליום התשלום בפועל. 14.9.09

 7 14.3.09הוצאות נסיעה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום ₪  3,960 .ג

 8 )אמצע תקופת העסקתו( ועד ליום התשלום בפועל.

 9 60,000ודה בסך ( פיצוי בגין הפרת הסכם העב2החברה תשלם לערן )התובע  .56

 10)אמצע תקופת העסקתו( ועד ליום  15.3.09בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום ₪, 

 11התשלום בפועל. מסכום זה תקזז החברה את דמי ההודעה המוקדמת שחב לה ערן, 

 12)יום סיום העבודה( ועד  17.8.09בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום ₪  3,266בסך 

 13 ליום התשלום בפועל.

 14 התביעות והתביעות שכנגד נדחים. שאר רכיבי  .57

 15החברה תשלם לנאיל שכר טירחת עורך דין והוצאות בגין התביעה והתביעה 

 16וכן תשלם לערן שכר טרחת עורך דין והוצאות בגין ₪,  20,000שכנגד בסך כולל של 

 17 ₪.  12,000התביעה והתביעה שכנגד בסך כולל של 

 18ים כולם, לא ראינו לעשות בנסיבות העניין, ולאור הייצוג המשותף של הנתבע

 19( על אף שהתביעה האישית נגדם 3 –ו  2צו להוצאות לטובת אורן ויוסי )הנתבעים 

 20 נדחתה.

 21 30על פסק דין זה ניתן לערער בפני בית הדין הארצי לעבודה. ערעור יש להגיש בתוך 

 22 יום ממועד קבלת פסק הדין.

 23 

 24 ר הצדדים., בהעד2012אוגוסט  28, ' אלול תשע"ביניתן היום,  

 25 

 26 
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 לאה חלה, 

 נציגת ציבור העובדים

 דורי ספיבק, שופט 

 אב"ד

 חנה וייץ, 

 נציגת ציבור המעבידים
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