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 הנשיא סטיב אדלר
  

 פתח דבר

1987  -ז  "התשמ          ,חוק  שכר   מ ינ ימו םערעור  זה   מעל ה  בפ נינו  ס וגיה   עקרונית   ה נוגעת  ל          
ובמרכזה  השאלה  האם  ניתן  לשלב  בין  חובת   ת שלום  שכ ר  מ ינימום)  חוק  שכר  מ ינ ימום:  להלן(

האם  יש  לראות  בתשר  המשולם  למלצרים,  לשון  א חרת.  לבין  תשרי ם  המצטברים  ביד י  מלצרים
או  שעל  המעסיקה  לשלם  ל מלצרים  שכ ר  ללא,  על  ידי   לקוחות  המסע דה  כחלק   משכר  ע בוד תם

ברורה  של  סוגיה  זו  מערב  שא לות   הכרוכ ות  בה סדר   הנורמ טיבי  הקיים  כ מו  גם.  זיקה  ל תשר
 . שאלות של מדיניות שיפוטית וכן שיקולים מעשיים לא מבוטלים, הרצוי

כי  ס וגית   מעמד ו  של  התשר   זכת ה  במהל ך  השנים  ל התייחסות   מפורט ת  בפסיקת   ב תי,  נציין          
היועץ  המשפטי.  אך  זו  לה  ה פעם  ה רא שונה  בה  הי א  נידונה   בב ית  דין  זה,  הדין  האזור יים  לעבודה

לממשלה  הודיע  על  ה תייצבות ו  בהליך  וגם  הס תדר ות  העובד ים  הכל לית   החדשה  הוזמ נה
 .להשמיע טענותיה בפנינו

כי  עסק ינן  בת ביע ה  של  מלצרית   כנג ד  מעס יקה  לשעבר,  כהקדמה  ל הבנת  הסוגיה  נצ יין
.ללא  זיקה  לכס פי  התשר  שק יבל ה,  לתשלום  שכ ר  מ ינימום  בעד   תקופת  ע בוד תה  במסעדה

1958  -ח  "התשי,  לחוק  ה גנת   הש כר  1לסעיף  שבהתאם  ,  הטענה  המרכ זית  של   המעסיקה  היא 
  וכך  ה יא  קבל התוך  כד י  ועק ב  עב ודת ושכר  הוא  כס ף  שמ שולם  לע ובד     )חוק  הגנת  ה שכ ר:  להלן(

  שכר  הוא  כ לחוק  שכר   מ ינ ימום ל)  א(2כי  בהתאם  לס עיף   ,  טענת  העובד ת  היא ,  מאידך.  התשר
 .  והיא קבלה סכומי התשר מלקוחות ולא מהמעסיקהעל ידי מעבידוכסף המשתלם לעובד 

כי  ת שר  א ינו  בא   בג דר  שכר  עב ודה  הרי  שתחויב  המסעדה  לשלם,  אם  נגיע  לכ לל  מ סק נה

     300113/98עע 

  

המערערת
   

 מ"אילת מסעדות בע. ב.מ.ג.ד
  - 

 המשיבה
  

 מתייצב בהליך
  

 מתייצבת בהליך

 ענבל מלכה
  

 היועץ המשפטי לממשלה
  

 הסתדרות העובדים הכללית החדשה 
  

 השופט שמואל צור, השופט עמירם רבינוביץ, הנשיא סטיב אדלר: בפני
 יהודה-מר ישראל בן: נציג מעבידים    מר דב פרנקל: נציג עובדים

  
 עמי -ד אלישי מודלין ומר גדעון בן"עו, ד כרמל נפתלי"עו: בשם המערערת
 בעל המסעדה
 מנהל האיגוד המקצועי , אל-מר אגליק דן: בשם המשיבה

 מרחב אילת  -בהסתדרות 
 ד נורית אלשטיין"עו: בשם היועץ המשפטי לממשלה

ד  רוית  "עו,  יק'פרצ-ד  דור ית  טנא"עו:  החדשה    בשם  הסת דרות   הע ובדים  הכללית
 אלתרמן-ד מיה פרי"עו, שחמון
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אם  נב וא  לכלל ,  מנגד.  למלצרית  שכר   מינימום  ל לא  כ ל  זיקה  לכספי  ה תשר  שהיא  צברה
מסקנה  כי  תשר  יכול  בת נאים  מסוימ ים  ל בוא   בגדר  שכר  עבוד ה  הרי  שחוב ת  המסעדה  ל תשל ום
שכר  מינימום  תקום  רק  במ קום   שכס פי  התשר  שצב רו  ה מלצ רית   לא  הגיעו  לגובה   שכר

 . המינימום

התשר  המ שולם  ישיר ות  למלצרית  א ינו  –  מחדכי  ,  אקדים  ואומ ר  את  מס קנתי  הכללית   והיא
ככל  שה תשר  שולם   למ לצר ית  ב אמצ עות  פנקסי  המעסיקה  -  מאידךו,  נחשב  כחל ק  משכרה
 .יחשב הוא לשכר, ובתנאים שיפורטו

  
  עובדות המקרה שלעניין ופסק דינו של בית הדין האזורי] 2[
  
-ניו"הועסקה  כמ לצר ית  ב מס עדת  )  המלצרית  או  ענבל  או  המשיבה:  להלן(ענבל  מ לכה  '  הגב]  א[

1.3.1995החל  מיום  ,  באילת)  המעסיקה  או  המסעדה  או  המערערת  –להלן  "  (יורק-יורק  ניו
היא  -מ  "ב  א ילת   מס עדות  בע.מ.ג.המסעדה  הינה  בבע לות   חבר ת  ד.  27.7.1995ועד  לי ום  

מתכונת  עבודת  המלצר ים  במ סע דה   נק בעה  כמשמ רות   הפר ושות  על  פני  כ ל.  המערערת  בפנינו 
ענבל  השת לב ה  במ תכונת   עבודה  זו  ולעת ים  נדר שה  לעבוד .  לרבות  סוף  השב וע,  ימות  השבוע

 .במשמרות רצופות
  
התמורה  היחידה  שקיבלה  ענב ל  בע ד  ע בודת ה  הייתה  סך  כל,  על  פ י  הנוהג   שהשתרש  במסעדה ]  ב[

כי,  התחייבו  בעלי  המ סעדה,  עם  זאת.  סכומי  התשר   שה ותירו   לה  באו פן  ישי ר  לקוח ות  המסעדה
במידה  ושיעורי  התשר  שתקבל  ענבל  לא  יגיעו  לגוב ה  שכר  המינימום  ה יומי  י שלימ ו  את  שכר ה

 . בסוף החודש, בהתאם מקופתם

  

]1[.  שבע  -עם  נית וק  יחסי ה עבודה  בין  הצ דד ים  הגישה  ענב ל  תביע ה ל בית   הדין  הא זורי  בבא ר]  ג[
תשלום  ש כר  מינימ ום  עבור  כל  חודש י  ה עסקתה  במסעדה  וזאת   ללא ,  בין  הית ר,  בתביעה  ד רשה     

תשלום  התשר  לא   יכול  להוות,  לטענתה.  קשר  ל סכומי  התש ר  שקיבלה   מלקוחות  ה מסעדה
חוק  שכרל)  א(2תחליף  לשכר  עבודה  מאחר  שלא  שולם  על  ידי  המעסי קה  כמצוות  סעיף  

כי  כס פי  התשר  שצב רה  ע נבל  יכ ולים  לבו א  בגדר  ש כר ,  סברה  המע סיק ה,  מאידך.  מינימום
  .לחוק הגנת השכר 1כאמור בסעיף , עבודתה מאחר והתקבלו תוך כדי ועקב עבודתה במסעדה

  
כן  חייב  את  המסעד ה  לשלם   לה-כי  הדין  עם   ענב ל  ועל ,  בית  הד ין  האזו רי  הג יע  לכ לל   מסק נה]  ד[

 של   כולל  בסך   ,עבודתה  תקופת  שכר מינימום בגין כל

את  ה כרעתו  זו  ביס ס  בית  הדין  האזורי  על .  זאת  מעבר  לס כומ י  התשר  שקבל ה.  ₪  12,343.34
עליה  לה יות"  שכר  עבוד ה"כי  על  מנת  שתמ ורה  כ ספ ית  תחשב  ל ,  מסקנתו  מן  החק יקה  והפסיק ה

מאחר  והתשר  משולם  למלצרית  על  ידי  לקוחות  המסעדה  אין  הו א.  משולמת  לעובדת  ממעבידה
בית  הד ין  האזו רי  -לתביעתה  ש ל  ע נבל   לפיצויי  הלנת  שכר       אשר.  יכול  להוות   שכר   ע בודה

הפחיתם  לכדי  הפרשי  הצ מד ה  וריב ית  מ שקבע  שב מק רה  דנן  לא  שולם  השכר  במו עדו  מחמת
כמשמעות  ביטויים  א לה  ב סע יף,  "חילוקי  דעות  בדב ר  ע צם  החוב  שיש  ב הם  ממש"ו"  טעות  כנה "

פדיון,  כי  ענבל  זכא ית  לג מול   בגין  עבו דה  בשב תות  ובח גים,  עוד  נפ סק.  חוק  הגנת  ה שכ רל  18
המסעדה  אף  חויב ה  להמ ציא  ל ענבל  ת לושי.  תמורת  הוד עה  מוקד מת   והחזר  דמי  נסיע ה,  חופשה

ולהפריש  למוסד  לביטוח  לאומי  ולרשויות  המס   את  ההפ רשות,  משכורת  בגין  חודשי  עבודתה
 . המתחייבות

  
כי  ע ל  פסק  דינו  של   בית  הד ין  האזורי  הוגשה  לב ית  דין  זה ,  לשם  השל מת   התמונה  נציין]  ה[

]    ,הדיון  בערע ור  אוחד  עם  הליך  נוסף ).  95-239/  97ע  "דב(בקשת  רשות   ערעור  א שר  התקבלה  
כי  הדיון  בו  אינו  נוג ע,  אולם  אי  התייצבות  חלק  מ הצד דים   בהל יך  ה נוסף  הובילה  למ סק נה    2[

במהלך  הד יון  בהליך  המ ליץ  ב ית      ]3[.  כן  שבנו  והפרדנו  ב ין  ההליכ ים-עוד  לס וגיי ת  התשר  וע ל
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הדין  ל נציגי  הה סתדר ות  ונ ציגי  המ עס יקים   בענף  ל נסות   ולפתור  את  סוגיית  מעמדו  של  הת שר
אותו  ילוו   ל שכ ת  הת אום  של   הא רגונים  הכלכליים  והיועץ,  באמצעות  משא   ומתן  ק יבוצ י

למרבה,  לשם  קיום  המשא   ומ תן  חזר נו  ודחינו  את  שמיעת  הע רע ור  אולם.  המשפטי  לממשלה
   .הצער הדבר לא הסתייע ומכאן נפתחה הדרך למתן פסק דין זה

  

 טענות הצדדים בערעור

  

כי  תשר,    סמכה  ידיה  על   פ סק  ד ינו  של  בית   הדין  האזורי  כמו  גם  על  מ סק נתוהמשיבה      .3
 . המשולם למלצרים ישירות מלקוחות המסעדה אינו יכול לבוא בגדר שכר עבודה

הסותרת"  פרשנות  חדשה"כי  בפס ק  ד ינו  של   בית   הדין  האזורי  יש  משום  ,    טענה המערערת          
פרשנות  שנית נה  לסוגי ה  במסגרת  פס ק  דין  קו דם   שדן  בשאלת  היחס  ש בי ן  תשר   וחוק  שכר

כי  בעצם  הע ובדה  שגרמ ה  ל כך  שהמ שיבה   ת קבל   ת שלום  בעד  ע בודת ה  יצאה ,  כן  נטען;  מינימום
 . היא ידי החובה המוטלת על מעסיק לשלם לעובדו שכר מינימום

כי  ה ורא ות  הדין,  בעמדתו  המפ ורט ת  גורס )  היועץ:  להלן(היועץ  המ שפ טי  לממשלה            
עם.  לפיה  תשר   לא  יכול  להיחש ב  שכר  עב ודה,  והפסיקה  אינן  מח ייב ות  את  הקביע ה  ה גורפת

אם מ פני  ש הדרישה  לתש ר נכל לה  בחשבון(יש  להפ ריד  בין  תשר  שיש  למעביד  שליט ה  לגביו  ,  זאת
לבין  מע נק  כספי  המ שולם   ישירות,  )ואם  מ פני  ש המע סיקה  מעבירה   את   התשר  כתק בול   בקופ ה

תשר  שיש  למ עב יד  שליטה  עליו  יח שב  כשכר ,  לדידו.  לעובד  ואינו  נרשם  כתקבול  של  הע סק
.עבודה  ואילו  מע נק  כ ספי  המשולם  ישירות  לע ובד  לא  יילקח  בחשבון  לצורך  חוק  שכ ר  מינימום

אלא  יש,  כי  א ין  בהכר ח  לבטל  ר טרוא קט יבית  הסכם  ספציפי  הק ובע   אחרת,  כמו  כן  ס בור  היועץ
האם  הסת מכ ותה  של  המע סיקה  נפ גע ה  ואת  שא ר  שיק ולי  הצ דק,  לבחון  האם  העובד  קופח

,לרבות  באמצעות  הצוהר   שנפתח  ב פס יקה  ומ אפ שר  לע קר ון  תום  הלב   ל גבור ,  הקונקרטיים
סבור  היועץ  כי  פסיקת  בתי  הד ין  האזו ריים  היא,  בתוך  כך.  על  הקוגנטיות,  במקרים  חריגים

שאינו  מ וצדק  במק רה  זה  לנוכח  נוהג  שוק  מ ושרש  שביסס  יחסי,  בעלת  אופי  ר טרוא קט יבי
חרף  א י  הבהירות  ה משפטית  ששר רה   סב יב,  הסתמכות  בין  הצדדים  ושעל  פיו  נהגו  שנים  רבות

פסיקת  בית  הדין  הא זורי  מע וררת  קשיים  רבים  בהיותה פ וגעת,  על פ י ט ענה  זו.  העסקת  מל צרים
כשבענייננו  א ף  יש  לפ סיק ה  משמעויות  כ לכליות,  בהגינות  ובציפ יות  ה מושתתות  על   הס תמכות

כל  טענות  היועץ   נט ענו ת  ב מקביל  לקריאה  ברור ה  למחוקק     .כבדות  מבחינת  בעלי  המסעדות 
   .בחקיקה, על כל היבטיו, להסדיר את הנושא

תמכה  בפסק   דינו  של  בית  הדין  ה אזורי  בהיותו  עולה  בקנה ,  הסתדרות  העובדים  החדש ה          
משקף  את  המג מה  שהת גבשה  בפסיקת  ב תי;  עם  פסיקת  בית  המשפט  הע ליון,  לטעמה,  אחד

עולה  בקנה  אח ד  עם  המדיניות  הראויה;  הדין  האזוריים  ואת  עמדת  המשפט  במדינות  הים
      .מבחינת דיני העבודה בכלל וחוקי המגן בפרט

  
  בחקיקה" שכר"הגדרת 

  

כפי  שפס ק  בית.  'שכר  ע בוד ה'המחוקק  הישראל י  לא   הגדיר  ב הג דר ה  כללית  אחת   מ מצ ה  מ הו  .  4
שתהיה  י פה,  אין  לה ני ח  כי  ניתן  להגד יר   שכ ר  ע בוד ה  בהגדרה  אחת "דין  זה  עוד  ברא שית  דרכו  

   ]]4[[  ".לכל המטרות
 

לרבות  תש לומי ם  בע ד  -שכר  עב ודה   :  " כך,    מוג דר  שכר  עבודהלחוק  ה גנת  השכר   1בסעיף            
במשך  ועקב  עבודת ו  לעובדפריון  ע בודה  ו שע ות  נוספות  ותשל ומים  אח רי ם  המ גיע ים  ,  חגים

רוצה...").  לרבות("הגדרה  זו  נוקטת  לשון  שאינה  ממצה  .].  א.ס  –ההדגשה  הוס פה  "  [;עבודתו
ההגדרה  מונה  מספר  ת שלומ ים  שייחשבו  לשכר   ע בודה  ומוסיפה  הנחיה  כללית   באשר,  לומר

 . לאופן ההכרעה לגבי תשלומים שלא נמנו בה

)א(2בסעיף  ,  אולם".  שכר"  אינו  כולל  הגדר ה  של  חוק  שכר  מינימו םסעיף  ההגדרות  של            
כנהוג,  המועסק  במשרה   מ לא ה)  העובד  -להלן  (שנים    18עובד  ש מל או  ל ו  "כי  ,  נקבעחוק  ל

שכר,    שכ ר  ע בודה  של א  יפ חת  משכר  המ ינ ימ ום  לחודש ממעבידוזכאי  ל קבל  ,  במקום  ע בוד תו
הוראת.]  א.ס  –ההדגשה  הוס פה  "  [הכל  ל פי  העניין,  המינימום  הי ומ י  א ו  ש כר  המינימ ום  ל שע ה
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  קוב עת   כלל   בס יסי  לפיו  הזכות  לשכר  מינימ ום  נתונ ה  לכלחוק  שכר   מ ינ ימו םל)  א(2סעיף  

לחוק  ע וסק  3סעיף     ]]5[[    .כל  עוד   ל א  הוצ או  במפורש  מת חולת ו  ש ל  החוק,  העובדים  במ שק
השכר  שי ובא  בח שבון  לע ני ין"כי  ))  א(3בסעיף  (באופן  חישוב  הש כר  לעניין  שכר   מ ינימום  וק ובע   

יהיה  שכ ר  ה עבו דה  שמ שלם.)  א.ס  –הוא  הסע יף  הדן  כ אמ ור  בקביעת  הזכות  עצמה    [2סעיף  
לחוק  מונה  רכיבי  שכר)  ב(3סעיף  ".  מעביד  לע ובד ו  ב עד  יום   עבו דה  רגיל  כנהוג  במק ום  ע בוד תו

       .אך אינו קובע כי המדובר ברשימה סגורה, "שכר"שייחשבו כ

כי  המח וק ק  הו תיר  בידי  בית  הדין  א ת  ההכ רעה,  מסקנתי  מעיון  בשני  החוקים הא מורים  היא        
 :אולם קבע הנחיות לעניין כדלקמן, האם רכיב שכר מסוים ייחשב כשכר

  
 .שכר הוא תשלום המשולם לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו – הנחייה אחת

  
 .שכר הוא תשלום שמשולם לעובד על ידי מעסיקו – ההנחיה השנייה

  
שכן  התשר   משתלם  למ לצר  עק ב  עבודתו,  בין  שת י  ההנחיות  הלל ו,  לכאורה,  קיימת  ס תירה

חוק  שכרעלינו  ל פנות  לת כליתו  של   ,  לפיכך.  אולם  לא  על  ידי  ה מעסיק ה,  ובמשך  עב ודתו 
 .להקשר התעשייתי ולמדיניות הראויה, מינימום

תחיקת  המג ן   .  היא  לה בט יח רמ ת  חיי ם  מינימאלית  לכ ל  עוב דחוק  שכר  מ ינימו םתכליתו  של          
החלק  הארי  של  תחיקת  המגן  נחקק  ל פני.  קובעת  נורמות   ראשונות  במע לה  במקום  ה עבודה

אשר  על  כן  בבוא  ב ית.  בתקופה  בה  ס ביבת   העבודה  ונסיבות   ההעסקה  היו  ש ונות,  שנים  רבות
לפרש  הור אות  הכל ולות   בת חיקת  המגן  עלי ו  ל התאים  את  הפר וש  לחל וף  ה עתים,  כיום,  הדין

יש  ל פר ש  את   חוקי  עבודה:  "כי    ]6[,  פסק  די ן  שור ברוח  זו  נקבע   ב .  ולשוק  העב ודה  הנוכחי
יש  לשמור  על  זכות ם  של  הצדד ים  לחוזה  עבו דה  איש י  לק בוע   תנ אי...  המגן  בהתאם  לתכליתם  

וזאת  בתנאי,  את  דרישות  העבודה  ואת  נוחיותה  של  העבודה,  עבודה  התואמים  את  הנסיבות

  ]]7[[ ". שהנקבע בחוזה העבודה אינו חורג מהוראות חוקי עבודה המגן
 

  

 פסיקת בתי הדין האזוריים בסוגיית התשר

  

  מוכ רעתחוק  שכר   מינימוםסוגיית  מ עמ דו  של  הת שר  כשכ ר  לצ ורך  ,  כאמור  ב פת ח  הדברים.  5
בפסיקת  בתי  הדין  ה אזוריים  זכתה  הסוג יה  במהלך  השני ם,  אולם.  בבית  דין  זה  כעת  לראש ונה 

להלן  נסקור.  התוצאות  אל יהן  הג יעו  בתי  הדין  הא זוריים  א ינן  אחי דות.  להתייחסות  מפורטת 
 . בקצרה חלק מפסקי הדין שעסקו בעניין

אביב  תביעתה  של   מלצ רית-נדונה  בפני  בית  הד ין  האזור י  בת ל  ]]8[[עינת  כהן  בעניין  
פרט  ל סכ ומי  ה תשר  שהות ירו  לה,  שהועסקה  במ שך  למע לה  משנת יים  במ סעדה  ולא   קיב לה   שכר

ליבנה  את -בפסק  דין  מקיף   ויסוד י  ס וקרת   חברת י  הש ופ טת   וירט.  באופן  ישיר   ל קוחות  המסע דה 
הפסיקה  והדין  בסוגיה  ב ארץ  וב ארצ ות  הים  ובאה  לכל ל  מס קנה  שא ין  לראות   בת שר  שכר  עבוד ה

כי  הסכ מת ,  מוסיפה  חבר תי  וקובעת.  מאחר  שמכ וח  החוק  על   שכר  ל השת לם  על   יד י  המע ביד 
לתוצאה  דומה  הגיע  ב ית.  הצדדים  לעב וד  ב תנאים  אלה   אי נה  תק פה  בהיותה   נוג דת   חקיק ת  מגן

 ]9[. צילי אסוליןאביב בעניין -הדין האזורי בתל

כי  ה עסקה  ש ל  מלצריות  באופן,  אביב-פסק  ב ית  הד ין  האזורי  בת ל  ]]10[[מוני  סהר  בעניין            
הינה,  ששכרן  מ שתלם  להן  רק   באמצעות  הת שר  שהן  מקב לות  ישירות   מ לק וחו ת  המסעדה

,למצער,  מקום  בו  ב רור  שהשכ ר  שק יבלו  באמצעות   ה תשר   מגיע,  אולם.  שיטה  פסולה  ונפסד ת
שאם  לא  כן  ימ צא ו.  לגובה  שכר  המינימום   יש  לרא ות  בתשר   כחלק  משכר  המשול ם  ע ל  ידי  א חר

 .העובדות זוכות לכפל השכר

אביב  בין  תשר  שא ין  חוב ה  לשלמו-הבחין  בית   הדין  האזורי  בתל  ]]11[[מיכל  לאו ר  בעניין            
   .שחובה לשלמם ושנחשבים לשכר עבודה" דמי שירות"לבין , ושאינו בגדר שכר עבודה
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כי  למעסיק  בא ותו  מקרה,  פסק  בית  ה דין  האזור י  ביר ושלים   ]]12[[,  יפית  ארמוןבעניין            
שעל  ב סיסם  ה ונפק ו  תלוש י,  חלוקתם  ודרך  ת של ומ ם,  שליטה  מל אה  על  תגמ ול י  הת שר"היתה  

שהונהג  במ סע דה  ושהוביל  לד עת   בית"  מנגנון  חלוק ת  טיפים"זאת  כתוצא ה  מ,  "שכר  ל תוב עת
משכך".  המלצר  לא  הי ה  תלוי  בנ דבת   ל יב ו  של   הלקוח  ביחס  לשכר   המינימום"הדין  לכך  ש

  ]]13[[." דין התשר כדין שכר עבודה לכל דבר ועניין" כי, נפסק
 

בהן,  כי  בנסיבות   או תו  המקרה,  אביב-פסק  ב ית  הד ין  האזורי  בתל  ]14[  יוליה  ד רמו ןבעניין                
ערכה  המעסיק ה  מע קב  וויד אה  כ י  סכ ומי  התשר  שהתקבלו  ה גיעו  לג ובה  השכ ר  שהוסכ ם  בין

כן  א ין-  ועלחוק  שכר   מ ינ ימוםהתמלאה  תכל יתו  של  ,  הצדדים  שישולם  למל צר  בע ד  כל  משמרת
 .זה מוצדק לחייב את המעסיקה בסכומים נוספים

  
 ) 20תיקון (ועדת פרידמן והצעת חוק הגנת השכר 

  

גם  ב ישראל  הט רידה  סוגיית  תשלום  שכ ר,  בדומה  למ צב  הדב רים   ב מדינות  נוספות  בע ולם.  6
,מינתה  שרת  העבוד ה  והרווחה  ד אז  1995בחודש  א פר יל  .  המינימום  למ לצרים  גור מים  שונים

יות  בב תי  קפה  וב מסעדות/ועדה  לבדי קת  נושא  תנאי  העבודה  של  מלצרי ם",  אורה  נ מיר'  הגב
:להלן(פרידמן  )  רמי(אברהם  '  בראש  הוועדה   ע מד  פר ופ".  ואת  מעמדו  של  התשר  כ שכ ר  עב ודה

בדין  ו חשב ון  שהגישה   ה וועדה  לשרה  נמיר  נכתבו  לגבי  מאפ ייני).  הוועדה  או  ועדת  פרי דמ ן
לפי  הנ תונים  שהוב או   בפ ני  הוו עדה   מ תאפ יי נת   קב וצת:  "קבוצת  המל צרים  הדב רים  הבאים

יחסית  משכי ל  וב חל קו  ב של בי   רכ יש ת,  המלצרים  ב חתך  או כלוס יה  צ עיר   ש לאחר  שירו ת  צ באי
.הרואה  ב עיסו ק  ז ה  עבו דה  זמנית  ולא  יע וד  תעסו קת י  אר וך  טווח,  )סטודנטים(השכלה  גבוהה   

ובמיוחד  לאלה   ש מי מושם   הוא,  נראה  שערנותם  ומ ודע ותם  לזכויותיהם   הס וציאל יות,  לכן
במקומות  עבו דה  רבים  א ין   הקפדה  על"כי  ,  הוועדה  מצ אה".  נמוכה  יחסי ת,  בטווח  הארו ך

חוק,  חוק  שכר   מ ינימו ם:  ישום  תנאי  הע בוד ה  ו הש כר  הנ ובע ים  מחוקי  ה עבו דה  הש ונ ים
חוק,  חוק  הגנת   ה שכ ר,  חוק  חו פשה  שנתי ת,  חוק  שעו ת  עבודה  ומנ וחה ,  הביטוח  הלאומי
 ". חוק דמי מחלה, פיצויי פיטורים

המלצת  ה ווע דה  היתה  ש לא  לראות   בתשר  המ שולם  ישירות  על  יד י  הלקוח  למלצ ר  כשכר          
סברה  הוועדה  כי  שכ ר,  מנגד.  עבודה  אל א  כסכום  המשול ם  ל מל צר  מ רצ ונו  הט וב  של   הל קוח

דינו  כ שכר,  אך  הועבר  ל מס עד ה  ונכל ל  בפדיון  ב ית  העס ק  א ו  בת קב וליו,  המשולם  יש ירות  למלצר 
יש  לע גן  בח קיקה  א שר  ת גד יר  א ת  מעמדו  של  התשר  וא ת,  לדעת  הוועד ה,  המלצה  זו.  עבודה

 . מעמדו של המלצר במקום העבודה

  

הצעת  חוקאת    1996הגישה  הממשלה  לכ נסת  בנובמבר  ,  בעקבות  המלצות  ועדת  פריד מן.  7

הוגדר  תשר,  על  פי  הצ עת  החוק     ]]15[[    .1996  -ז  "התשנ,  )תשר)  (20'  תיקון  מס(הגנת  ה שכ ר  
כאשר,  באמצעות  אות ו  ע ובד ,  מענק  כספי   שנתן  לע ובד   מי  שקיבל  א ו  שקנה  שירו ת  ממע בידו"כ

בדברי  ההסבר  להצעת ".  המענק  לא  נכלל  בתמו רה  שד רש  המ עבי ד  ממק בל  או  מקונה  ה שי רות
משולמים...  מאחר  שסכומי  התשר "נכתב  כי  ,  המפנים  להמלצות  ועדת  פרידמן,  החוק

ובעיקר,  של  מקבל  ה שי רות ...  בסכומים  העשויים  לה שת נו ת  ע ל  פי  ר וחב  ידו  ור צונ ו  הט וב   
מוצע  כ י  ת שר   י וצא  מ גדר  שכ ר...  משום  ש אין   הם  מש ול מי ם  על  י די  המ עבי ד  או  באמ צעו תו

כן  מוצ ע  כ י  ק בי עה  זו.  של  התוס פת  לחו ק'  עבודה  לענ יין  חוקי   מ גן  לעו בד  המ פורטי ם  בחל ק  ב
אלא  גם,  .)א.ס  -ועדת  פריד מן  (תחול  לא  רק  בענף   המלצרות  כעולה  ממצא י  הוו עדה   ה ציב ורי ת  

"....המפורטים  א ף  הם  בתו ספת  לח וק ,  בענפי  עב ודה   אח רי ם  ש בהם  נה וג  לש לם  תשר  לעוב דים
מופעי  בידור ,  ַסָּפרּות,  ענפי  ה עבודה  הנו ספ ים  שנמנו  בתוס פת  להצ עת   החוק  הם  מלונאות

-א  "התשי,  חוק  חופשה  שנתי תלהצעת  החוק  הם  '  חוקי  המגן  שנמנו  בת וספת  ב.  ומשלוחים
חוק  דמי;  1963  -ז  "התשכ,  חוק  פי צו יי   פיטור ים;  1953  -ג  "התשי,  חוק  הח ני כו ת;  1951
העסקה(חוק  עוב דים  זרים   ;  1987  -ז  "התשמ,  חוק  שכר  מ ינ ימו ם;  1976  -ו  "התשל,  מחלה

 .1996 -ו "התשנ, חוק שכר שווה לעובדת ולעובדו; 1991 -א "התשנ, )שלא כדין
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עשרה  על  יד י  חבר  הכנסת-שתי  הצע ות  חוק   דומות  בע יקרן  הונחו   על  שול חן  הכ נסת  השש          

אף  עלתה  יוזמה,  לאחרונה    .]16[פז  ועל  ידי  חברי  הכנסת  עמיר  פרץ  ואילנה  כהן  -אופיר  פינס
ממשלתית  בר וח  זו  הב אה   לידי  ביטוי  בטיו טת  חוק  ש הוכנה  על  יד י  מ שר ד  ה תעש ייה   המסחר

,חוק  הגנת  ה שכ רת  יתוקן  "על  פי  הצ עת  מ שרד  התמ  ]17[).  ת"משרד  התמ   -להלן  (והתעסוקה  
 :כך שיוסף סעיף כדלקמן

  
 .א6"
-להלן  (תשלום  ששולם  לעובד  ביד י  מי  שאי נו   המ עבי ד  או  אדם  אחר   מ טע מו               )א(

דינו  כדין  ש כר,  עבור  עבודה  שביצע  ה עובד  ב מס גרת   עב ודת ו,  )נותן  התש לום
 .זולת אם התשלום הוא תשר, עבודה

אשר  נותן  הת שלום  לא,  )א(תשלום  כאמו ר  ב סעיף   קטן     -"  תשר",  לעניין  זה               )ב(
 :והתקיים בו אחד מאלה, נדרש לשלמו

והתשלום,  נותן  התשל ום  נ תן   את  הת של ום  י שירו ת  לידי  הע ובד               )1(
 ;נשאר בידי העובד

חל  על  העובד  הסכם  קי בוצ י  כ ללי   שהור חב   בצ ו  ה רחבה   כמ שמ עות ו              )2(
ואושר  לעניין  סעיף  זה   1957  -ז  "התשי,  בחוק  הסכמ ים  קיבוציים

,בהסכמת  שר  הר ווחה ,  המסחר  והתעס וקה,  בידי  ש ר  התעשי יה 
והתשלום,  ובלבד  שההו ראות   המ ורחב ות  קובעות  את  ש כרו   של  עובד

 ".אינו חלק משכר זה
  

 : כדלקמן, בדברי ההסבר לטיוטת החוק נכתב

  
אם  אין  קשר  ב ין  המ עבי ד  לב ין  התשלום  ואין,  לא  י חשב   כשכר  עבודה"  תשר"מוצע  כ י  .."

 :שלושה תנאים מצטברים מבטיחים זאת. שליטה של המעביד על התשלום
 ;התשר ניתן שלא מידי המעביד או מטעמו. א
 ;התשר ניתן שלא לפי חובה שחייב בה משלם התשר. ב
הוראה  אחרו נה.  באופן  שאי ן  ל מע ביד   שליטה  או  פ יק וח  עליו,  התשר  מגי ע י שי רות   לעובד.  ג

וקיבל  אי שור  לענ יי ן  ז ה,  זו  תסו יג  ב מק ום  ש בו  הס כם  קיבוצ י  כ ללי  ש הור חב  בצ ו  ה רחבה 
 .מסדיר את שכרו של העובד, ת בהסכמת שר הרווחה"משר התמ

שעומד  בת נא ים  האמו רים  א ינ ו  שכר "  תשר"לא  י הי ה  ספק  כי  ,  כתוצאה  מהת יק ון   המוצע 
מכך  יהיה   בר ור  שה עוב ד  זכאי  ל קבל  מ מעב ידו   שכר  עבודה  שלא  י פחת   משכר .  עבודה

 ...".מינימום
  

,עברה  קר יאה  ר אשונה  1996הצעת  החוק   הממ שלת ית  ש הכין  מ שרד  ה עבודה  וה רווחה  בשנת             
ת  ט רם   עברה"הצעת  החוק   שהכין  משרד   התמ.  אך  לא   הצליחה  לע בור  את  ה לי כי  החקיק ה  כולם

המגדיר,  כ  עמיר   פרץ"בימים  האח רונים  ע בר ה  בקריאה  ראשונה  הצ עת  חוק  של   ח.  קריאה  רא שונה
 .את התשר כתשלום למלצר שאינו שכר עבודה

כי  כעת   החוק  ב ישראל  ש ותק  בש אלת  ההכ רה  א ו  אי  ה הכרה  ב תשר  כחלק  מ השכ ר,  עולה  א פוא           
 . נפנה לבחון את ההסדרים החוקיים במדינות הים, לפיכך. המשולם למלצרים

  

 משפט משווה

  

סוגית  מ הות  ת שלום  התשר  והיחס  לתש ר  כח לק  משכר  עבודתם  של  מל צר ים  התעורר ה  גם.  8
 . להלן נסקור חלק מההסדרים הזרים. במדינות הים

  
הן  ברמ ת  המ חוקק,    נקב עו  הוראות   בעניין  תשר  ו שכ ר  מינימום  בח קיק הארצות  ה ברי תב          

-להלן  (Labor Standards Act Fair -החוק הפ דרא לי  הינו ה. הפדראלי והן בח קיקת המ דינות  השונ ות

FLSA  (]18[    ב  .  והוא  מ בחין  ב ין  תשר   שניתן  ישירות  למל צר  ובין  דמי  שירות  שהוספו  ל חשבון- FLSA    כי  ת שר  ה מת קב ל  על  יד י  עובד  יכול  ל היחשב   כשכר   לצורך  חישוב   שכר,  נקבע  עד  לא חרונה
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ככל  ששכר,  כך  ל דוג מה .  משכר  המינימום)  50%(    אך  זאת  רק   ע ד  לגובה   של  מח צית,  המינימום
על  המעס יקה   לשלם  לעובד ,  בחודש  כ תש ר  $  1,000לחודש  והעובד   מקבל    $  1,000המינימום  הו א  

ככל  שהכס פים  מקור ם  בד מי,  לעומת  זאת.  נוספים  כד י  ל השלים  א ת  שכ רו  ל שכר   המינימ ום  500$
שירות  העובר ים  דר ך  ספרי  המעסיקה   רשא ית  ה מעס יקה  לנכ ות  א ת  הס כום  המלא  שהתק בל   אצל 

כי  תשר  ייחש ב  כש כר  רק  אם,  עוד  נקב ע  בחוק.  המלצר  וכולו  יח שב  כחלק  מ שכר  המינימום
המעסיקה  הוד יעה  לע ובד   ע ל  כך  במפורש  ואם  הע ובד  מקבל  את   התשר   ואינו   חייב  ל העביר  את  כולו

אשר  נ יתן  ישיר ות  ל עובד  לפי  רצון ,  החוק  מב חין  בין  תשר,  לאמור.  או  א ת  חלק ו  לידי  המ עס יקה 
 לבין דמי שירות, הלקוח

)payment of charge  אוservice charge ( לחוק 531.52וכך נקבע בסעיף: 
  

“A tip is a sum presented by a customer as a gift or gratuity in recognition of some service performed for him. 
It is to be distinguished from payment of a charge, if any, made for the service. Whether a tip is to be given,
and its amount, are matters determined solely by the customer, and generally he has the right to determine
who shall be the recipient of his gratuity. In the absence of an agreement to the contrary between the recipient
and a third party, a tip becomes the property of the person for whose service the customer presents it. Only
tips actually received by an employee as money belonging to him which he may use as he chooses free of any
control by the employer, may be counted in determining whether he is a ‘tipped employee’ within the 
meaning of the Act…” 
  

נחשב"  דמי  שירות"שכסף  ששולם  למ לצר  ונמסר  למעסיק  או  ש ולם  ל מע סיק   ישירות  כ,  מכאן

 .לקניינה של המעסיקה ועליה חלה החובה לשלם למלצר שכר מינימום
 תוקן החוק ונקבע כי המעסיקה חייב לשלם למלצר שכר בגובה מסוים, לאחרונה     

אך  הוא   ר שא י  לה תחשב  בסכ ומי  התשר  שמתקבלים  אצ ל  ה מל צרים   לצ ורך  ח ובתו)  לשעה  2.13$(
במסגרת  ד ברי.  לשעה  $  5.15העומד  כיום  על  ,  להשלים  את   שכר  ה שעה  לכדי  שכר   המינימ ום

 : ההסבר לתיקון לחוק פרסם משרד העבודה האמריקאי את הדברים הבאים היפים לענייננו

  
"Tipped employees are those who customarily and regularly receive more than $30 a 
month in tips. Tips actually received by tipped employees may be counted as wages for 
purposes of the FLSA, but the employer must pay not less than $2.13 an hour in direct 
wages. 
… 
Where an employer does not strictly observe the tip credit provisions of the Act, no tip 
credit may be claimed and the employees are entitled to receive the full cash minimum 

wage, in addition to retaining tips they may/should have received." [
[19]] 

  
  דומ ה  בע יקר ו  לחוק   הפ דרא לי  וקוב ע  כי  על  המעסיקה  ל שלם  לע ובד  סכ וםהחוק  במדי נת  ניו  יור ק        

אולם  הוא  רש אי  להביא   ב חשב ון  את   סכומי  התשר  שקיבל,  המגיע  כ די  שיעור  ניכר  משכר  המינימום
יורק  לשלם-שכיום  חייב  בעל  מסע דה   במד ינת  ניו ,  כך.  המלצר  לצורך  ההשלמה  לשכר  המינימום

שהוא  ג בוה,  לשעה  וה וא  רשאי  להשלים   סכום  זה  ל שכר  המינימום  $  3.85לעובד  שכר  בגוב ה  של   

כפי  שמופ יע  בספר,  ההסבר  המ וצע  לחוק    ]20[.  באמצעות  סכ ומי  התשר  שק יבל  המלצר,  יותר
נוגע  לצורך  ב איזון  בין  החובה  לשלם   שכר   מינימום  לעובד  ל בין  טוב ת  הל קוחות   המחייב ת,  החוקים

 . הורדת עלות המחירים של ארוחות

Heavenlyפסק הדין ב. ב בסוגיה זו וא ציין  רק  מס פר  דוג מא ות מ תוכ ה"קיימת פסיקה רב ה  בא רה      

Bodies    
]21[

כי  כס פים  שקבלו  חשפ ניות  מלקוחות  בע ת  שרקדו  על  ש ולחנות  מסבאה  אינם,  נקבע    
המעסיקה  ביקשה  לרא ות  בסכ ומים  שהת קבלו  א צל  החש פניות.  אלא  תש ר"  דמי  שירות"בגדר  

,אולם  בית  ה משפ ט  דחה  את   עמדתו  וקבע,  משכר  ה מינימ ום    כדמי  שירות  ש הוא  רשאי  לחשב  כחלק

הסכומים  ניתנו  לחשפ ניות  מרצונם  החופשי  של:  ההכרעה  נומקה  בט עמ ים  אלה.  כי  מדובר  בת שר 
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הסכומים  לא  נר שמו  ב ספרי  $;  5לא  חלה  על  הלקוח  חו בה  לשלם  סכום  העולה  על  ;  הלקוחות

אף  אם  ה יה  מגיע  ב ית  המ שפט   למסקנה  כ י  הסכומים,  אוסיף  כי  לט עמ י.  המעסיקה  כדמ י  שירות 

שכן  לפי,  עדיין  לא  היה   מ קום  להפח ית  אותם  משכר  המינימ ום,  שניתנו  ל חשפניות   הם   ב גד ר  ת שר

עובדות  המ קרה  החשפ ניות  לא  החזיק ו  את   כ ל  הסכומ ים  שקיב לו  בידיהן  מאחר   שנאלצו  לשלם

 . שנפלה בחלקן להיות מועסקות במקום" הזכות"למעסיק את חלקם עבור 

פסק    ]22[    .פסק  די ן  וולייאמס,  1942ב  דן  בס וגיה  ב פסק  ד ין  מש נת  "בית  המ שפט   העליו ן  בארה          
כי  המע סיקה  ר שא ית  להב יא,  וקובע  1938כפי  שהיה  בת וקף  בשנת    ]  FLSA[  דין  זה  מ תייחס   לח וק  

בחשבון  את  ס כומי  התשר   שנתק בלו  ע ל  ידי  עובד יו  כחלק  משכר  המינימום  וזאת  ב תנאי   שהסכומ ים
,Reedדעת  הרוב  היתה  של  השופט  .  נרשמו  בספרי  המע סיקה  והדבר  נעשה  בהתא ם  להס דר  מחייב

 :Blackוכך כתב השופט , Black, Murphy and Douglasאולם דעת המיעוט ניתנה על ידי השופטים 
  

“I am unable to agree that tips given to redcaps [עובדי  הרכבת] by travelers are ‘wages’ paid to the redcaps by 
the railroad…The employer here could have openly charged a fee for the services performed by redcaps…. 
Generally, the traveler who pays a railroad charge knows he is paying it to the railroad. One who gives a
redcap a tip does not necessarily know that he is thereby helping the railroad to discharge its statutory duty of
paying a minimum wage to its employees. The tip-paying public is entitled to know whom it tips, the redcap
or the railroad. A plan like that before us, which covertly diverts tips from employees for whom the giver
intended them to employers for whom the giver did not intend them and to whom any kind of tip doubtless
would not have been voluntarily given, seems to me to contain an element of deception.” 

  
 .בעקבות פסק דין זה תוקן החוק בהתאם לרוחה של דעת המיעוט

  
  דן  בסוגיית  דמי  השירות  בהקשר  לש אלת   היותה  הכנסהבית  המשפט  של  האיחוד  האירופאי           

וקבע  כי  דמי  שירות  נחשבים  כ חלק   מ הכ נסת   המס עד ה  עליה  חייב ת    ]23[    החייבת  במס  ערך  מ וסף 
 :וכך נקבע. נקבע כי התשר אינו נחשב כהכנסה של המסעדה, מנגד. המדינה להטיל מס ערך מוסף

  
“A service charge is to be distinguished from gratuities of voluntary tips paid by the customer spontaneously 
and directly to employees of the establishment in question as a token of his satisfaction, over and above the 
service charge itself”. 

  
, )Low Pay Commission(ועדה לבחינת השכר הנמוך  1997בבריטניה מונתה בשנת  -אנגליה      

פרסמה הוועדה את  1998ביוני . שמטרתה היתה להמליץ על שיעור שכר המינימום הראוי
 : המלצותיה ובמסגרתן המליצה הוועדה כדלקמן

  
"16. Any service charge or centrally organized system of distributing tips and gratuities 
whereby workers receive their share through the payroll, such as the `tronc`, should be 
included in the National Minimum Wage. 
17. Cash tips paid directly by customers to staff should be excluded from calculation of 

the National Minimum Wage"  [[24]] 

  
 .בהתאם לאמור תוקן חוק שכר המינימום האנגלי

  

במסגרתו  ]25[של  ב ית  המשפט  ל ערעור ים    )Nerva(פסק  די ן  נרווה     מצאנ ו  את  בפסיקה  ה אנגל ית 
הופקדו  בקופ ת  המ סעדה  ולאחר  מכ ן,  נקבע  כ י  סכ ומים   ש שולמו  למלצר ים  על  י די  לקוחות  מסע דה

סכומי  תשר   אל ה  נחשבים  כשכר  ל צור ך  חוק   שכר.  הם  בגד ר  דמי  שיר ות,  שולמו  למל צר ים
,שהסכומים  הפכ ו  ל קניינה  של  המ עס יקה,  בית  המשפט  נימק  תוצאה  זו  בכך .  המינימום  האנגלי
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על  הלכת  נרווה  נמתחה,  אולם.  וכאשר  הוא  שילם  באמצעותם  למ לצרים  כאילו  שיל ם  ל הם  שכר 
במסגרתו  הוא   גרס  שא ין  ל השתמ ש  בת שר  שקי בל,  סימסון'  ביקורת  ב מאמ ר  פרי   עטו  של   פרופ

אפילו  אם  עבר   דר ך  ס פר י,  המלצר  כדי  לצמ צם  את   עלות   ניהול  עסקו  של  בעל  המס עד ה

  .המעסיקה
]26[    

      
לגבי סוגיית.  מוסדר נושא שכר המינימום בחקיקת המחוזות המרכיבים את המדינהבקנדה     

 : התשר כחלק משכר המינימום נאמר 

  
"In most jurisdictions, tips and gratuities are especially excluded from wages for the 
purpose of determining whether or not an employee has received the minimum wage. In 
the absence of such a provision, it has been held, in Quebec at least, that tips are not to 

be taken into account…" [[27]]  
 

  
  נקב ע  כי  תשר  א ותו  מקב ל  המלצר  ישירות  מ הלק וח  אינו  נכל ל  במס גר ת  שכרבצרפת          

,"עבור  דמ י  ש ירות "כל  הפרשה  הנעשית   ,  לעומת  זאת .  המינימום  שעל  בעל   המס עדה  ל שלם
כמו  גם  סכומים  הנמסרים  מ רצונם   הטוב   של ,  בצורה  של  אחוז  ה מוסף  לח שבונם  של  הל קוחות
המעביד  נדרש.  חייבים  להימסר  לעובדים,  הלקוחות  לידי  המעסיקה  או  מרוכזים  על  ידו

     ]]28[[  .להשלים את שיעור כספי התשר האמורים לכדי שכר מינימום
 

  
אמנה  ה בינ לאו מי ת  ל הגנת  הש כרב"  שכר"כי  מ צא נו  הגדרה  ר חבה  יותר  של   המונ ח  ,  יצוין

פירושו  גמו ל  או  השתכרות  ב לי  -שכר  "    ;אשר  א וש ררה  על   יד י  מד ינת  ישראל,  1949משנת  
והקבוע  בהסכם  הדדי  או  בחוק ,  שניתן  לבטא  ב מוש גי  ממ ון ,  שים  לב  לכינוי  או   לדרך   החי שו ב

בעד,  על  יד י  מ עבי ד  לע ובד ,    בכת ב  או  ש לא  בכתבהמשתלם  מ כוח  הסכם  עבו דה,  או  בת קנ ות 
ההדגשה  הוס פה."  [או  בע ד  שירותים  שניתנ ו  או  ש יש  לתי תם ,  שיש  לעשות ה,  עבודה  שנ עשת ה

.כי גם האמנה קובעת ששכר הוא תשלום שמשתלם לעובד ממעבידו, מכאן ]]29[[.]. א.ס –
 

  
כן  שכר   המינימ ום  מ וסדר -כי  ישנן  מדינות   בהן  לא   נחקק  חוק  שכר  מינימ ום  ועל,  אוסיף          

חוק  הגנת  הש כר   הבל גי  קוב ע  כי  ת שר,  עם  זאת  .בבלגיהכך  ה וא  המצ ב  .  בהסכמים  קיבוציים

   ]]30[[. ייחשב כשכר ואף אוסר על מעסיקים לחייב עובדים למסור להם סכומי תשרים

  
התשר  או  חלקו  אינו  נחשב   כח לק,  כי  בכל  מדי נות  ה ים  אשר  נבדק ו,    חלק  זה  ע ולהסיכוםל          

בחלק  מהמדינות  נעשתה.  משכר  המלצר  ועל  המעסיקה   ל שלם  למ לצר  שכר  מינימום  מק ופת ו
פשרה  במוב ן  זה  שה מעס יקה  חייבת   לשלם  למלצר   ח לק  מ סוים  מ שכר  המינימו ם  ואילו  ס כומי 

 .התשר משלימים את השכר ששולם על ידי המסעדה עד לגובה שכר המינימום
  

 הכרעה

  
  סוגים שונים של הסדרים הנוגעים לתשלום תשר

  

קיימים  בע נף  המסעדות  דפוסים  שוני ם,  כעולה  מ כל ל  החו מר  שהונח  בפנינו  ומ ן  הפס יקה.  9
 . הנוגעים לתשלום תשר

  
על  פי  ר אות  עיניו   ומב לי,  הוא  זה  שב ו  תשר   משול ם  מ רצונו  החופשי  של   הלקוח  –דפוס  אחד            

במקרים  א לה  הח שבו ן  אינו  כולל  דמי   שירות   ולעיתים  נאמר  בו.  שחויב  ל עשות   כן  על  יד י  המסעדה
אך  לא  תמ יד  נותר  אצל  המל צר,  תשר  מ סוג   זה  משולם  על   יד י  הל קוח  ישירות  ל מלצר.  כך  ב מפורש

בחלק  מ המ קר ים  המלצרים  מ עב ירים  את  הת שר  לקופה  כ לל ית  של  מל צר ים.  מיד  עם  נתינתו 
לעתים  מחולק  ה כס ף  לא   רק .  והכסף  שמצטב ר  ב ה  מחול ק  ביניה ם  בסוף  המשמרת  או  במועד   אחר 
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בשיטה  זו  הכסף  אינו   עובר  דרך  קופת.  או  ל עובדים  נוספים/למלצרים  אל א  ג ם  לע ובדי  המ טבח  ו
אולם  לעתים  בע לי  ה מס עד ה  קוב עים  מראש  את   א ופן.  המעסיקה  ואין  לו  השפע ה  על   חל וקתו

 .חלוקת סכומי התשר ואף מותירים לעצמם אחוז מסוים מהם
  

בדרך  כלל   ע ל  ידי,  הוא  זה  שבו  תשלום  הת שר  נעש ה  בא מצ עות  ק ופת   המ עס יקה   –דפוס  שני          
לפעמים  ה מלצ רים  מקב לים  את  כס פי  הת שר  ומ וסר ים.  הוספת  ד מי  שיר ות  ל חשבון  שנ יתן  ללקוח

על  פי  שיט ה  זו  הת שר  ע ובר  דרך   קופת  המס עדה  ובע ליה  מחלקים  את  התש רים.  אותם  למעסיקה
 .למלצרים ולפעמים גם לעובדים נוספים, כולם או חלקם

האם  התשר   ש ולם  לעובד   ישירות   על,  בסופו  של  ד בר  ההבד ל  העיק רי  בין  השיטות  הוא   בש אלה           
או  הא ם  הסכו ם  שולם  למלצ ר  בא מצעות  ס פר י,  מבלי  שהוא   עובר  ד רך  ספרי  המסעדה,  ידי  הלקוח
במקרה  הרא שון  התשלום  א ינו  נחשב  כשכר  ואילו  ת שלום  שע ובר   דר ך  ס פר י  המס עד ה  -המסעדה  

 .ייחשב כשכר
  

  ההגדרות בחוק
  

  אין  התייחסותחוק  שכר   מינימום  ובחוק  הגנת   השכרב"  שכר"בהגדרות  המ ונח  ,  כאמור  לע יל.  10
אך  כלולות  בחוקים  אלה  הנחיות  כללי ות  לגב י  אופן  ההכ רעה  בשאלה  ה אם  תש לום,  ישירה  לתשר

מתיישבת  עם  עמדת  בעלי  המסעדות  ואילו  רעותה    אחת  הה נחיות,  לכאורה.  כלשהו  בא  בגדר  שכר
 . מתיישבת עם עמדת המלצרים

  
  תשר כתשלום הניתן עקב עבודתו ובמשך עבודתו של המלצר

  

תשלומים  אחרים"    כולל  ג ם  ,חוק  הגנת   ה שכ רל  1על  פי  ה קבוע  בס יפא   ל סעיף  ,  "שכר.  "11
הוראה  זו  מתיישבת  עם  עמ דת  בע לי,  לכאורה".  עקב  עבו דתו  ו במש ך  עבו דתו המגיעים  לעובד  

גם.  לפיה  התשר   ניתן  למ לצר  ע ל  ידי  הל קוח  כתוצא ה  מהיותו  מלצ ר  העובד  במ סעדה,  המסעדות
התלויה  ברצונו  הט וב  של,  "נדבת  ל ב"אם  נת ייחס  ל תשל ום  זה  כאל   תשלום   שהוא  בב חינת  

אין  היא .  הרי  שעדיין  אותה  נד בת  לב  ניתנת  ל מלצ ר  משום  שהוא  עובד  כמלצ ר  במסע דה ,  הלקוח
יוצא.  ינותק  לעצ ם  העבודה-אלא  ק שורה   קשר  ב ל,  מנותקת  מעבודת ו  של  המל צר  ב מס עד ה

יכולה  להיכנס,  כי  לכא ורה  נדבת  הלב  הבאה  לידי  ביט וי  בת שר  שמ עניק   הל קוח  למלצ ר,  אפוא
 . חוק הגנת השכרל 1כקבוע בסעיף , "שכר עבודה"בגדרי המונח 

כמו  גם  בחלק,  מתן  תשר  למלצר  בסוף  הסעודה  הוא  ב בחינת  נוהג  מושרש  ב מדי נת  יש ראל          
כה.  נוהג  זה  מבטא  יו תר  מאשר   את   מ ידת  ההערכ ה  של   הלקוח  למלצר.  נכבד  ממדינות  הים
.עד  שבחלק  מ ן  ה מס עדות  מוס ף  התשר   באופן  אוטומטי  לחשב ון  הסע ודה,  מושרש  ה וא   הנוהג

המלצר  מצפ ה  לתשר  –דהיינו  ,  כי  המחיר   אינו  כול ל  שירות,  במסעדות  א חרות  נרשם  ב חשב ון
הלכה.  מעלות  הסעודה  15%  -ל      10%באותם  המקרים  נהוג  כי  גוב ה  ה תשר  נע  בין  .  מהלקוח
תשלום  התשר  כה  מושרש  בא רץ   עד  שב מקר ים  רבים   גם  סועדים  ש ליבם  רחוק  מלהי ות,  למעשה
,שהארוחה  ש סעדו  לא  ע רבה  לחיכ ם  ושהשירות  לו  זכו  מ המל צר  לא  תאם  את   ציפיו תיהם,  נדיב

 . נוהגים להותיר למלצר בתום הסעודה תשר

הציפייה  של   המל צר  לק בל  תש ר  מהלקוח  ב תום  הסעודה  יצ רה  מעין  יח סים,  זאת  ועוד           
הלקוח  מתחיי ב  לשלם   עב ור  ה שירות   בנו סף  על   מ חיר.  המלצר  והלק וח,  משולשים  בין  ה מסעדה

 .ישירות למלצר או באמצעות המסעדה, הסעודה
ישירות  למלצר  ניתנים  על  יד ם"  תשר"בעיני  קהל  הסועדי ם  הסכומים  המשולמים  כ,  עם  זאת          

,כגון  מפניי  הש ולחנות,  עבור  השירות  אות ו  ק יבל ו  מ המלצר   ולעתים  מע ובד י  המס עד ה  הנוספים
כי  לקוחות   רב ים  סב ורים  שכס ף  שנית ן  למלצר  אינו  חלק,  הדעת  א ף  נות נת.  הטבחים  והברמנים

הדבר  נכון  במיוחד  כאשר   מדובר  בתשר  שניתן  ישירות.  מהשכר  שעל   בעל  המסע דה  לשלם  לו
כאשר  לקוח  משלם  תשר  ישירות  למ לצר  הוא  אינו  בדעה  ש הוא  מש לם  לו  את  ש כרו.  למלצר

אין  לרא ות  בתש ר,  אף  שקמה  חוב ה  מכוח  נוהג  לשל ם  תשר  למלצ ר,  על  כן.  במקום  המעסיק ה
 . כחלק מהשכר כאשר הוא משולם ישירות למלצר

חושב,  בכל  צורה  שהיא ,  כאשר  ה תשר  מש ולם  באמצעו ת  קופת  המ סע דה,  לעומת  זאת          
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במקרים  ר בים.  כי  הכסף  עובר   דר ך  ס פר י  ה מעסיק ה  ומ שולם  ל מלצ ר  על   יד י  המעסיקה,  הלקוח
דמי"הלקוח  אינו  יודע   אם  ,  כמו  כן.  מוסף  לחשב ון  מ בל י  לשאול  את   הלקוח"  דמי  שירות"סכום  

כי  הל קוח  א ינו  מגדי ר  א ת,  בנסיבות  הלל ו  סב יר  להניח.  אכן  יגיע ו  לידי  המל צר "  השירות
השיטה  של  תשל ום  ל מל צר  ב אמצעות.  התשלום  כתשר   אמ יתי  אל א  כח לק  ממחיר  הא רוחה

שכן  הלקוח  יודע  כי  הוא   משלם  למסעד ה  והיא  משל מת ,  ספרי  המעסיקה  מונע  הטעיית  ה לק וח
כמצוות  סעיף,  על  יד י  מעסי קומשולם  למל צר  "  דמי  ש ירות"תשר  שמוגדר  כ ,  יתרה  מזו.  למלצר

שיש  לר אות   בת שר  המשולם  למלצר  ב אמ צע ות  ספרי,  מכאן  מסקנת י.  חוק  שכר   מינימו םל)  א(2
 . המעסיקה כחלק מתשלום שכר לעובד

האם  לחייב  א ת  המ סעדה  להע ביר  לעובדי ה,  עלי  להוסיף  נושא  שעל   המ חוקק  לשקול  והוא          
במקרים  שהמלצ רים  א ינם  מ קבלים,  לטעמי.  המתקבלים  מהל קוח"  דמי  השיר ות"    את  מל וא

כמי  שאינה  פוע לת  בת ום  ל ב,  את  מל וא  סכומי  התשר   יש  מ שום  ה טעיית  הלקוח  ע ל  ידי  המ סעדה
 .כלפי המלצרים והלקוחות

  
  

  שכר כתשלום המשתלם ישירות מידי המעסיקה לידי העובד
  
  

חוק  שכר  מ ינ ימוםל)  א(2סעיף  .  ניתן  להגיע  אל   המס קנה  על יה  עמדת י  ל עיל  ב דרך   נוספ ת.  12
לשון  הסעיף  מ תיישבת   ע ם  ע מדת ".  ממעבידו"קובע  כ י  שכר  עב ודה  הוא   תשלום  שמ קבל   הע ובד  
בעולם  העבוד ה  קיימ ת  חזק ה  לפיה  שכר.  המלצרית  לפ יה  תשר   אינו  ח לק  מ שכ ר  הע בודה

.התשלום  הוא  מסודר  ואמור  לה שתקף  בתל וש  שכ ר,  העבודה  משולם  לעוב ד  מ את  מעסיקו
בחקיקה  אין.  המעסיקה  אחראית  לת שלום  השכר  מ כוח  התחייב ותו  לע שות  כ ן  בחוזה  העבוד ה

תימוכין  ל גישת ,  אולם.  הוראה  מ פור שת  המחייבת  כי  שכ ר  העובד  ישולם  רק  על  ידי  המע סיקה
  ע ליו  עמ דתי  לע יל  והן  לא ורחוק  שכר   מ ינ ימו םל)  א(2המלצרית  ניתן  ל מצוא   הן  לאור  ל שון   סע יף  

שכר הע ובד  ישולם  לו  –  לפיה  חוק  הגנת  השכ ר  ובחוק  שכר  מ ינ ימוםההנחה הב רורה  שמעוגנת  ב
חלק  מת כל ית  חוק ים  א לה  היא   להבטיח  את  תשל ום  שכר  ה עו בד  ע ל  ידי,  כך.  על  ידי   מע סיק ו

 . מעסיקו ולא להעמידו במצב שיאלץ לכתת רגליו ולברר מי האחראי לתשלום שכרו

[      של  בית  הדין  הא רצ יאלכורדיחיזוק  לעמדה  זו  ביק שו  המל צרים  ל מצוא   בפ סק י  הדין  בע ניין        

אם  כי   בהקשר ,  בפסקי  דין  אלה  יש נה  ה תייחס ות  למהות ו  של   ה תשר     ]]32[[    .צ"ושל  הב ג    ]]31[
על  פי  עובדו ת  המ קרה  הע ביר ו  המל צרים  שיעור    .1951  –א  "התשי,  חוק  חופשה  ש נתיתל

מסוים מן  התש רים שק בלו לטבח  המ סע דה  ו הש אלה  שהתעו ררה הית ה ה אם א ותו  סכום  מהווה
 . לצורך חישוב דמי החופשה שנפסקו לטבח על ידי בית הדין" שכר"חלק מה

"שכר"בית  הד ין  הארצי  סב ר  שהדין  עם  המעסיקה  ופסק  כי  ס כום  ה תשר  שק יבל   הטבח  אינו            
דמי  השירות  שהופ רשו  לזכות"    :באומרו,  לצורך  קביעת  גובה  דמ י  החופשה  להם  הו א  זכ אי

לפסק  8'  עמ"  (אינם  מה ווי ם  חלק  משכר  ה עבו דה  לע ניין   דמי  חופשה ,  המשיב  על  י די  המלצרים
 :שזו לשונו, חוק חופשה שנתיתל 10את הכרעתו זו ביסס בית הדין על האמור בסעיף ). הדין

  
המעביד  חייב  לש לם  לע ובד   בעד  ימי  ה חו פשה   דמ י  חו פשה  בסכום  השווה  לש כרו)  א.  ( 10"

 .הרגיל
 ...השכר הרגיל לעניין סעיף זה הוא ) ב(

המשתלמת  לעו בד,  בכסף  או  ב שו וה  כסף,  הוא  כל   תמ ורה )  ב(שכר  עב ודה   ל עניי ן  סעי ף  )  ג(
זולת  אם  נקבע  אחרת  בהסכם,    בעד   שעות  ה עבו דה  הרגילותעל  יד י  מעביד

 .].א.ס –ההדגשה הוספה ..." [ קיבוצי

  
מצביע  על  כך  שהתשר  שהתקבל  ע ל  ידי  הטבח"  על  יד י  מ עבי ד"בית  הד ין  ס בר  שהמונח   ,  לאמור

שהמלצרים,  דמי  השירות "    :וכך  פ סק,  מהמלצרים  א ינו  שכר   לצור ך  חישוב  דמ י  חופשה  שנתית
מתוך  הכספים,  כי  א ם  על  י די  המ לצ רים,  לא  שולמו  על  ידי  ה מעב יד,  התחלקו  בהם  עם  המשי ב

 ". ואין זה מעלה או מוריד שבכך הם מילאו אחרי מצוות המעביד, שגבו מהלקוחות
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השופט  ברנזון.  בית  המ שפט   העליו ן  דחה  ע תיר ה  כנג ד  עמד תו  של  בית  הדין  הארצי  בעניין  זה           
הסכום  ששול ם  לטב ח  על   יד י  המל צרים  כ חלק   מסכומי[כי  תשלו ם  אחרון  זה  ,  ברי  לי"כי  :  קבע

ובהמשך."  כמשמעותו  בח וק  חו פשה  שנתית',  שכר  עב ודה'איננו  בגדר  .]  א.ס  –התשר  שק בלו  
אם  כי  הוא   זכה  בו  בקשר  לעבודתו  ובהשתדלותו  של,  חלקו  של  העותר  בדמי  השירות:  " קבע

הוא  לא  ב א  מכספו,  המשיב  אצל  ה מלצרי ם  כשהעותר  עב ר  מ עבו דת  מלצר ות  לע בוד ת  טב חו ת
איננו  בגדר  שכ ר,  הבא  מ מקור  זר,  תשלום  כזה.  של  המעביד  ולא  הי ה  תחליף  לש כר   עב ודה 

עבודה  אלא   אם  נ עש ה  הסכם  בעניין  ז ה  בין  ה עוב ד  ו המ עבי ד  ש הו א  ייחשב   כחלק  מש כר  עבו דה
 ". או יבוא במקומו

כסף  המשולם  ל עוב ד  של א,  כעולה  מפסיקת  בית  הדין  הארצי  ובית  המשפט  העל יון,  לאמור            
 ". ממקור זר"משום שבא  ,חוק חופשה שנתיתעל ידי המעסיקה אינו נחשב כשכר לצורך 

  
  חשיבות הפיקוח

  

  ה יא  להבט יח  לכל  עובד  רמת  שכר חוק  שכר  מ ינ ימו םכי  ת כל יתו  של   ,  לית  מאן  ד פל יג.  13
חלק  מת כל ית  הח וק   היא  לא פשר   פיקוח  של  ב תי  הדין.  מינימלית  אשר   תא פשר   לו  קיו ם  בכב וד

הדרך  היע ילה  ביות ר  ל פקח   על   ת שלום  שכ ר,  לטעמנו.  ת  על  אכ יפת ו"על  ביצ ועו  ושל   מ שרד  הת מ
שכספי  התשר   יעברו  דרך   קופת  המעסיק ה  ול ימים  ג ם  דרך  ת לוש,  מינימום  למ לצר ים  היא

שלא  ל הגדיר  תשר  כשכר  עבודה  מקום  בו,  שהמדיניות  ה נכונה  היא ,  מכאן  מסקנת נו.  המשכורת
 .הוא אינו משולם לעובד על ידי המעסיקה באמצעות תלוש משכורת

  
     טעמים נוספים להגדרת תשר שבשליטת המעביד כשכר עבודה

  

מעביד  חיי ב  ל נה ל  פנקס  בדב ר  ש כר  העב ודה   ה מגי ע"  קוב ע  כי  חוק  הגנת  ה שכ רל  24סעיף  .  14
פירוט  שכ ר  ה עבו דה,  בכתב,  וכן  חיי ב  הוא  למסור  לע ובד יו,  והשכר  שש ול ם  להם,  לעובדיו

שר  העב ודה   ו הרווחה  יקבע  בהו דעה   שתפורסם   ברש ומ ות   את  סו גי;  ששולם  וה סכומ ים  שנוכו
מכוח  ס עיף  זה  פ ורס מה".  המעבידים  שעלי הם  יחול  סעי ף  זה  ואת  הפרטים   שי ירשמ ו  לפיו

כי,  בהודעה  נקבע    ]]33[[    ".הודעה  בדבר  קביע ת  סו גי  המעבידים  החיי בי ם  לנה ל  פנ קס  שכר "
,על  כל  אדם  המע ביד   עו בד  לצ רכי   עסק "החובה  לנהל  פנקס  ב דבר  שכר  עב ודה  לעוב דים  תחול  

בין,  כי  על  המעביד  לר שום  בפ נקס ו,  בתוספת  להודעה  נקב ע  גם".  משלח  יד  או  ש יר ות  צי בור י
ערך  הש כר  המשולם  ל עוב ד  ב עד  שעת;  השכר  הרגיל ;  את  פר טיו  הא ישיים  של   העובד,  היתר
;סך  כל  השכר  ותש לומים  א חרים  החייבים  במס  הכנסה;  תשלומים  אחרים  ופ ירוט ם;  עבודה

 . דמי ביטוח בריאות ועוד, ביטוח לאומי, ניכויים למס הכנסה

חובת  ה תיעוד   של  בע ל  ה מס עד ה  בכ ל  הנוגע   ל שכר  שהוא  משלם  ל מל צרים  המ ועס קים  בעסקו          
ניהול  פנקסי(הוראות  מס  ה כנ סה  א  ל"לתוספת  י )  א(8מצאה  ב יטויה  גם   בהור את  סעיף  

לפיה  חייב  בעל  מסעדה  לנהל  יומן,  )הוראות  מס  ה כנסה:  להלן  (1973  -ג  "התשל,  )חשבונות
המלצרים  ה מו עסקי ם,  לפני  ת חיל ת  עבודתם,  שינוהל  בספר  כרוך  ו בו  יי רשמ ו  כל  יום",  שירות

סכום  ה פדיו ן  -ובסיום  י ום  העבודה  ,  מענו  ו מספ ר  תעודת  זה ות ו,  שם  ה מל צר:  באותו  י ום  בציון
יצויין  מ ספר  -לא  נ ית ן  לק בוע   את  הפ די ון  היומ י  של  כל  מ לצ ר  ב נפ רד   ;  היומי  של  אותו   מ לצ ר

)א(8  מס ייג  את   תח ולת  ההור אה  שבסעיף  הוראות  מס   הכנ סהל)  ב(8סעיף  ".  שעות  עבו דתם
,בחשבוניות,  באמצעות  מו דעו ת,  הודיע  בעל   המסעד ה  ל קהל  ל קוחו תי ו"במקרים  ב הם  

 ".כי דמי השירות כלולים במחירים, במחירונים וכיוצא באלה

מתן  התשר  ישירות  למ לצר  מקשה  על   מילוי  הנטל  המוטל  על  המע סיק ה  ל דווח ,  הנה  כי  כ ן            
ברוב  המקר ים  כא שר  ה תשר  נית ן  ישירות ,  זאת  ועוד   הלכה  למעשה.  לרשויות  המס  ע ל  הכנסותיו

           .המעסיקה והמלצר אינם משלמים בגינו מס, למלצר

  

.כי  יש  לדחות   את  התביעה  בג ין  חוסר   תום   ה לב   של  המלצרית,  בהליך  זה  המ עס יקה  טענה .  15
במקרה  דנן   הסכימ ה  המשיב ה  להסדר  של  עב ודה  ת מורת   כספ י  התשר  שהצט ברו  ובל בד  שאל ה

,המשיבה  ל א  פירטה  ב פני  בית  הדין  א ת  סכומי  התשר   שקיב לה.  לא  יפ לו  מגובה  שכר   המינימ ום
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אף  לא  התל וננה  ב מהלך  ע בודת ה  במסעדה  כי  הסכומים  ש קיבלה  לא  הג יעו  כדי  גוב ה  שכר
. התביעה הוגשה עם ניתוק יחסי העבודה. המינימום ולא דרשה את השלמתם בתקופת עבודתה

,שכן  בר ור  הוא ,  אין  ל צפות   מ מל צר  להתנג ד  לדפוס  העס קה   זה.  אינני  מ קב ל  טע נה  זו          
נזכיר  שהמ דובר .  קבלתו  לעבוד ה  או  פיט וריו  ה מיידיים-שהתוצאה  של  התנגדות   שכזו  תהא  אי

עובדת  אינה  ר שאית  לוותר  ע ל,  ועוד.  בענף  בו  תחל ופת  העובדים  גדול ה  וכ ך  גם  היצע  העוב דים 
 . שהמלצרית פעלה בתום לב בהגשת תביעה זו, מכאן. זכות שנקבעה בחוק

  
  
  
  

  סיכום 
  

כי  האי זו ן  הראוי  בין  השיקול ים  שמנינו  לע יל  מוב יל  למסק נה,  משבאנו  עד  הל ום  ס בורים  אנו.  16
אינו  יכול,  קופת  המעסיקה    הברורה  ל פיה  תש ר  שנמסר  י שיר ות  למלצר  מבל י  ש הוא  עובר  דרך

מדובר  בשיט ה;  מדובר  בת שלום  שניתן  על   יד י  לקוח  ולא  על   יד י  מעסיק".  שכר  ע בוד ה"לבוא  ב גדר   
על  פ יה  לא  ניתן  ל פקח   על  ת שלום  ש כר  מ ינימום  והמ שחררת  את  המעס יקה  מאחריותה  ל תשל ום

מדובר  בשיטה  המזמינה   ניצול   ש ל  המל צרים  ול עתים  הע דר  תום  לב  של;  שכר  מינימום
מדובר;  תשלום  דמי  ביטוח  לאומי  ופוגע ת  בגב יית  מס-מדובר  בשיט ה  המזמ ינה  אי;  המעסיקים

כי  ייעודו  של  הכ סף  שהותירו  למ לצ ר  הוא  תשר,  בשיטה  המטעה  את   הלקוחות  הסוברים  לתומ ם
 .ולא סיוע למסעדה בתשלום שכרו

חוק  שכר ככל  שהתשר  עובר  ד רך  קופ ת  המע סיקה  ה וא  ייחשב  כשכר  לצור ך  ,  לעומת  זאת                 
קופת"כי  הדבר  נכון  ג ם  כאשר  התשר   עובד  דרך  קופת  ה מע סיקה  באמצעות  ,  נוסיף.  מינימום
המלצר  יודע   מהו  ה סכ ום  שהתקב ל.  כל  עוד   הסכומים  נ רשמים  בספרי  המ עס יקה,  "טיפים

בדרך  זו  המעסיקה  פועלת.  כתשר  והאם  הוא  זכאי  לה שלמ ת  הס כום  כ די  שכ ר  המי נימום
על  פי.  רישום  התשר ים  ורישום  הכ נסות  העס ק,  בשקיפות  מלאה  ב כל   הנוגע  ל תשל ום  השכר 

שיטה  זו  שני  הצד דים  יוד עים  ובטוחים  כי  שכרו  של   המל צר  לא  ייפ ול  משכר  המינימום  והם   אף
רשאים  להסכ ים  ביניהם  כ י  אם  סך   התש רים  עולים  ע ל  שכר   המינימ ום  יוות ר  הסכ ום  העודף

 . בחזקת המלצר

חוקכי  חובת  השקיפות   בכל  הנוג ע  לתנאי  העב ודה  מ וטל ת  על   המעסיקים  גם  מ כוח  ,  נציין          
ברי  ש ככל  שתנא י  ה עבודה  ייקבע ו  מ ראש  .2002  –ב  "התשס,  )תנאי  עב ודה (הודעה  לע ובד   

יתרום  הד בר  לייצוב,  יתנהל  בשק יפות   ולפי  רישומים)  לרבות  הת שר(ובכתב  ות שלום  השכר  
להתנהלותם  התקי נה  ויקט ין  א ת  הא פשרו ת  ל ניצול  המלצרים  ולהונאת  הביט וח,  יחסי  העבודה

 . הלאומי ורשויות המס

  

כי  ל א  בכל  מ קרה  חיי בת  לה יות  אחיד ות  ב התייחסות   ל תשר  מבחינת ,  בשולי  הדברי ם  נציין.  17
נוכח  המטרות   הש ונות  של  הד ינים  וה צורך  לב חון   כל  הורא ת  חוק ,  זאת.  חקיקת  המגן  וד ני  המס 

מסקנתנו  כי  תשר  יוכל  לבוא,  עם  זאת  לכאורה]34[.  על  פי  התכלית   העומדת  מאחורי  חקיקתה
בגדר  שכר  עבודה  רק  מקו ם  בו  עבר  דרך  פנקסי  המ עס יקה  עול ה  בק נה  אחד  גם  עם  מש טר 

 ]35[. המיסוי
 

כי  טוב  יעש ה  המחוקק  אם  יס דיר  אם  מ עמ דו  של  התשר  ע ל  כל,  גם  א נו  בד עה,  נוסף  על   כ ן      
 .היבטיו

     

רק"  שכר  עבוד ה"כאמור  לע יל  הננו  מגדיר ים  תשר  כחלק  מ  -  מן  הכלל   אל  הפרט  וסוף   דב ר.  18
במקרה  דנן   כס פי  התש ר  נ יתנו  ישירות.  מקום  בו  ה וא   נרשם  ועוב ר  דר ך  קופת  המעסיקה

אין,  משכך.  לא  עברו  דרך  קופ ת  ה מסעדה  ולמ סע דה   לא  היתה  שליטה  על   קבל ת  הת שר,  למשיבה
  ובדין   חייב  ב ית  הד ין  ק מא  את חוק  שכר   מינימו םהם  יכולים  להו ות  חל ק  מש כר ה  לצור ך  

 .המערערת לשלם למשיבה שכר עבודה בגין כל תקופת עבודתה
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לכתב  1ועל  פי  האמור  בסעיף    27.7.1995  -  1.3.1995המלצרית  הועסקה  רק  בתקופה  בין            
כפי  שפס ק₪    12,343.34  -ולא  ל  (בלבד  ₪    8772.6התביעה  היא  זכאית  ל שכר  עבודה  בג ובה  

במקום  הסכ ום  של₪    8,772תשלם  המע רע רת  למ שיבה  סך  של  ,  על  כן).  בית  הד ין  ה אזו רי

אנו  מאמ צים  את   קב יעת   בית  הדין,  בנוסף.  שנפסק  על   ידי  בית  הדין  הא זורי₪    12,343.34
כי  א ין  מק ום  להטיל  על   ה מס עד ה  פיצויי  הלנת   שכר  על  הסכום  שנפסק  ל טוב ת,  האזורי
       .המשיבה

 .מ"ח בתוספת מע"ש 4,500המערערת תשלם למשיבה הוצאות ערעור זה בסך      
  
  

 השופט שמואל צור
  

המסעדה  היא   בב על ות  של  פלוני)  האורח  –להלן  (אדם  נ כנס  למ סעדה  לסעוד  את   ליבו                    .1
האורח  מקבל   שר ות  מידיו  של  מל צר   שהוא  עובד  של).  המעסיקה  –להלן  (המעסיקה  עובדים  

עם  תום  ה אר וחה  מש לם  האורח  תמורת   האר וחה  על  פי  חשבו ן).  העובד  –להלן  (המעסיקה  
השאלה.  למלצר  ששיר ת  אותו)  בלעז"  טיפ("משאיר  האורח  תשר  ,  בנוסף.  המוגש  לו

העומדת  בפנינו  היא  מה  מ עמ דו  של  ת שר  זה  והאם  הוא  יכול  ל היחשב  כחלק  מן  השכר
שאלה  זו  שבפ נינו  נוגע ת  לל ב  ליבם  של.  באילו  ת נאים  –שמשלמת  המע סיקה  לע ובד   ואם  כן  

 .למעמדו של העובד כעובד וכאדם  יחסי העבודה ובה במידה
  
  

מרצונו  הח ופשי  של ,  תשר  הוא   ת שלום  הניתן  לעובד  של   נות ן  השרות  על  ידי  מקב ל  ה שרות                  .2
תשלום  תשר  מקובל.  מעבר  למחי ר  ידוע   לדר ישת  הת שלום  עב ור  השרות ,  מקבל  השר ות

בקבלת  ש רות   על,  בנסיעה  מ יוחדת  במונית ,  במסעדות  וב בתי  מל ון:  בענפים  עס קיים  ש ונים 
 . במספרות ועוד, ידי סבלים או שליחים

חברי  ה נשיא  מג יע  ל מסקנה   כי  תשר  יכול   ל היחשב  כשכ ר  עבודה  במק רה  שהוא   משת קף                         
בעיקרו  של  דבר  אני  שו תף  למ סקנה  זו  אך  מבקש  אני  להרחיב   את .  בפנקסי  ה מעסיק ה

 .הדיבור בסוגיה זו ולהוסיף הערות וסייגים למסקנה זו
  
  

ההתקשרות  בין  פל וני  לא למ וני  נע שית  בחוזה   עבודה.  פלוני  עובד  בע יסק ו  ש ל  אלמ וני                  .3
פלוני  מעמיד  לרשותו  של   א למ וני  את  זמ נו).  להבדיל  מיחסי  התנדבות  או  מעב ודת  כפ ייה (

בתמורה  מ תחייב  אל מוני.  את  כישוריו  את   תב ונת  כ פיו  ואת  הידע  המ קצועי  שלו,  ומירצו
אלמוני  המ עסיקה    האם  יכול.  תשלום  השכר  הוא   חלק  מחוזה  ה עבודה.  לשלם  ל פלוני  שכ ר

אך  הדברים,  לכאורה  כן'?  על  ידי   צ ד  ג   –כולו  או  חלק ו    –לקבוע  כי  שכרו  של  פל וני  ישול ם  
 .אינם פשוטים כלל ועיקר

  
  

זכאות  זו  לשכר  הינה  פועל  יוצא  מן   הקשר  החו זי   בין  העובד .  עובד  זכאי  לשכר  עבודה                  .4
זכאותו  של   עובד  לשכר  מ תח ייבת   מע צם  מ עמ דו,  ולא  פ חות  ח שוב,  אך  מע בר  לכ ך.  למעסיקו

כעובד  ומ חובתו  ל הוקיר  את  העב ודה  המב וצעת   עבורו  ולהת ייחס   א ל  עוב דו  ב כבוד   כעובד
תשלום  שכר  אינו  מתת  חסד   א ו  נדב ת  ל ב  הניתנים,  שלא  כת שלום  מתנה  או  ת רומ ה.  וכאדם

תשלום  שכר  הוא  ב יטוי  לכיב וד.  תשלום  שכר  הוא  תמור ה  מוס כמת   עבור  עב ודה.  כלאחר  יד 
תשלום  שכר  חייב  להיעשות   בהת אם  להסכם  העב ודה  וב דרך.  העבודה  והעוב ד  המבצע  אותה

 .מכובדת –ובעיקר , שקופה ומסודרת, ראויה
  
  

בראש,  דבר  זה  מתחייב.  ביסודו  של  דבר  ת שלום   שכר  צ ריך   להתבצע  על  ידי  המ עס יקה                   .5
דבר  זה  עולה  גם  מ הוראות   הח וק.  מהסכם  העבודה  שבין  המעסיק ה  לעובד ה,  ובראשונה

)1987-ז"תשמ,  לחוק  שכר  מינימום)  א(2וסעיף    1958-ח"לחוק  הגנת   השכר  תשי  24סעיף  (
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אך.  גם  מ נורמו ת  ב ינלאומיות  –כפי  שמצ יין  חב רי    –דבר  זה  ע ולה  .  ובעיקר  מרוח  החוק  ותכליתו
.הדבר  מתחייב   בע יקר   מחוב תה  של  המ עסיקה  לנהוג  כלפי  עוב דה  ב כבוד  ובהג ינות,  בעיני

זוהי  חובה  שמ קורה  בכבוד ו.  זוהי  חובה  שמ קורה  בעקרון  תום  ה לב  הנוהג   ביחס ים  חוזיים
המעסיקה  אינה  יכ ולה  לה שתחר ר  מחובתה,  מכאן  שככ לל.  של  העובד   כע ובד  וכאדם

על  ידי   תשלום  שמקורו  ברצון  הטוב  של   מן  דהוא   שהוא  זר,  הבסיסית  ל שלם  ל עובד  שכר 
 .ליחסים החוזיים שבין השניים

  
  

תשלום  ה תשר  הוא  פ ועל  יוצא.  תשלום  תשר  אינו  חובה  ואף  אינו  בב חינת  נוהג   מחיי ב                  .6
הן,  מדפוס  התנהגות  מ קובל  של   מקבל  השר ות  והוא   מותנה  ברצונו  הטוב   של  נותן  התשר

הבלתי  מ חייב ,  מעמדו  הבלתי  יצ יב,  בעיקרו  של  דבר.  לעניין  עצ ם  הנתינה   והן  לעניין  שיעורה
חייב  –על  פ י  ט יבו    –והבלתי  מ סודר   של   התשר  אינו  יכול  להוות  מ קור   לתשלום  שכר  אשר  

 .להיות מובטח וקבוע מראש
  
  

תשלום מס ודר  של  שכ ר חייב  לענות על דרישות. בכך –תשלום ש כר  עב ודה  א ינו דב ר של מה             .7
בסיסיות  המתחייבות  מ הוראות  הח וק  ומנור מות  המתחייב ות  מעצם  קיומ ם  של  יחסי  עובד 

 :ומעביד ומחובת תום הלב של המעסיקה כלפי עובדיה
  
  

לפי  ח וק  ש כר  מינימום  חייבת   המעסיקה   להבטיח  ששכ רו  של  העובד  :שכר  מי ני מו ם                )1(
 .לא יפול מן הרף הקבוע בחוק

  
  
ואת,  על  רכיביו  השונים,  שכר  עבוד ה  חייב  לשקף  נכונה  את   ש כר  העב ודה:  שקיפות                )2(

 ).לחוק הגנת השכר 24סעיף (הסכומים שנוכו ממנו 
  
  
שכר  הע בודה  חייב  להעני ק  לע ובד  בסיס  איתן  ומסוד ר:  הבטחת  זכ ויו ת  סוציא ליות                 )3(

 .להבטחת זכויותיו הסוציאליות
  
  
בין  אם  הן,  שכר  העבודה  חייב  לעמוד  בדרישו ת  המיסוי  ה קשורות  בשכר:  מיסוי                )4(

 .חלות על המעסיקה ובין אם הן חלות על העובד
  

היא  החול שת  על .  קיומן  של  דרישות   בס יסיות   אלה   יכ ול  לה יעשות  אך  ורק   על  ידי  ה מעס יקה
 .הנתונים ורק בידיה היכולת לעמוד בדרישות אלה כלפי העובד

  
מכל  האמור  עד   כה  עולה   כי  מעסיק  חייב  בתשל ום  שכר   והוא  אינו  יכול  להשת חרר  מחובת ו                  .8

זה  הכל ל  וכך  ראוי.  זו  ע ל  ידי  הסתמכ ות  על  ת שלום  של   תשר  המ שולם  לע ובד  על  ידי  א חר
 .שיתקיים

  
אין  לשל ול  אפ שרות  שתשל ום  תשר   יובא   בח שבון  לצ ורך  תשלום  שכר  אם,  לדעתי,  עם  זאת                  .9

 :יתקיימו מספר תנאים הכרחיים מצטברים ואלו הם
  

,במפורש,  בין  הצדדים  קיים  הסכם  איש י  א ו  ש חל  עליהם   הס כם  קי בוצי  הקוב ע                )1(
 .שניתן להביא בחשבון השכר גם תשלומי תשר המשולמים לעובד
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הסכם  העבודה  או  ההסכם  הק יבוצ י  כול ל  הסדר  מ פור ט  ו מסוד ר  ב דבר  דרכ י  הטיפול                )2(
קיומה  של  קופה,  שקיפות  ות יעו ד  של  התשל ומים  –כגון  ,  בהכנסות  מתשר

 .מועדי החלוקה ועוד, דרכי חלוקת הסכומים שהתקבלו, וחשבונאות של ההכנסות
  
  
לא  יפול  משכר   המינימ ום)  השכר  הרגיל   ותשלומי  התשר(השכר  מ שני  ה מק ורות                  )3(

 .הקבוע בחוק
  
  
זכויותיו  הסוציאליות  של  העוב ד  מ בוסס ות  על  ההכנסה  מש ני  המקו רות  והן                )4(

 .מובטחות לאשורן
  
  
 .הבטחת תשלומי המס המלאים המתחייבים משכרו של העובד        )5(
  

יכול  –"  על  השול חן"בבחינת  הסדר   שקוף    –רק  הס דר  מפורט  ה עונה  על   ד רישות  אלה  ,  בעיני
 .בתשלומי תשר כשכר עבודה) מלאה או חלקית(להביא להכרה 

  
  

שנעשה  ב ין  המערערת "  הסדר"ה.  אף  אחד  מהתנא ים  הל לו  לא   התק יימו,  בענייננו              .10
למשיבה  כי  שכר  העבוד ה  יבוא   מן   התשר  אינו  מקו בל  ואינו  ראוי  והוא  בעיני)  המעסיקה(

חלק(לחוק  החוזים    30סעיף  (בבחינת  הסכם  הנוגד  את   תקנת  ה ציבור  שאחת   ד ינו  ל התבט ל  
 ).1973-ג"תשל) כללי

  
בשולי  הדברי ם  יש  מ קום  לקר וא  למ חוקק  להשל ים  את   מ לא כת  החקיקה  אות ה  יזמה               .11

כך  ראוי  לעשות  בתחום  שהוא  כה  פר וץ  ובל תי.  ח  ועדת  פרידמן"הממשלה  בהתאם  לדו
 .מסודר

  
 השופט עמירם רבינוביץ

אני  מ סכי ם  לפ סק  דינו  של   חברי  הנשיא  א דל ר  ול עקרונות  שמעלה  חבר י  השופט  צור                    
 .בפסיקתו

  
  נציג עובדים דב פרנקל

 .אני מסכים לפסק דינו של הנשיא אדלר ולעקרונות שמעלה השופט צור בפסיקתו          
  

  נציג מעבידים ישראל בן יהודה
  
 .הנני מסכים לפסק דינו של הנשיא אדלר 
  

 .הוחלט כאמור בפסק דינו של הנשיא סטיב אדלר ובעקרונות שהעלה השופט צור – סוף דבר
 .בירושלים ויישלח בדואר  )2005, יוני 1(ה "תשס, ג אייר"כ  ,ניתן בהעדר הצדדים היום     

  
  

            _________________     _____________________   _________________   
 השופט שמואל צור     השופט עמירם רבינוביץ       הנשיא סטיב אדלר          

  
  

  _______________________             _________________________ 
 נציג מעבידים מר ישראל בן יהודה                     נציג עובדים מר דב פרנקל      
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