
לא ניתן להטיל עליו אחריות לתשלום  -ככל שאין מדובר במעסיק ולו במשותף אלא בקבלן שירותים 
 זכויותיהם של עובדים שאינם שלו

 ושות' משרד עורכי דין המתמחה בתחום דיני עבודה הכותבים:  חיים ברנזון

, 2009-2013עשרה עובדים אזרחי אריתריאה שהועסקו מטעם חברת "חן מחזור" במועדים שונים בין השנים 

בייצור לוחות טרומיים במפעל הממוקם בנתיבות והשייך לחברת מנרב, ואשר עבודתם הופסקה בעקבות סיום 

רב, תבעו זכויות סוציאליות בגין עבודתם והפסקת עבודתם, הן מחברת "חן ההתקשרות בין "חן מחזור" למנ

מחזור" והן מחברת מנרב. בנוסף תבעו העובדים את חיובם האישי של בעלי המניות של "חן מחזור" תוך הרמת 

 מסך. 

ין העובדים הועסקו במפעלה של מנרב במסגרת הסכם קבלני למתן שירותים שנחתם בין חברת "חן מחזור" לב

מנרב, בו התחייבה "חן מחזור" לספק למנרב שירותי ייצור אלמנטים טרומיים במפעל באמצעות עובדי "חן 

מחזור". בהסכם נקבע כי התמורה לה תהא זכאית "חן מחזור" בגין ביצוע עבודה קבלנית, ולא הייתה בו 

מחזור" למנרב בבקשה התייחסות לזכויות עובדיה. שנתיים לפני סיום העסקתם של העובדים, פנתה "חן 

להעלאת התמורה המוסכמת בשל הפסדים תפעוליים. עם הפסקת ההתקשרות בין החברות, נכנסה חברת "חן 

 מחזור" להליכי פירוק. 

בית הדין הארצי קיבל את ערעורה של חברת מנרב וביטל את החיובים שהוטלו עליה בפסק הדין של בית דין 

ם זכויותיהם של עובדי "חן מחזור" בחצרה, בית הדין הארצי קבע כי קמא, אשר הטיל על מנרב אחריות לתשלו

במקרה בו אין מדובר במעסיק ולו במשותף, או בצרכים ספציפיים, לא ניתן להטיל על משתמש שאיננו המעסיק 

אחריות לתשלום זכויותיהם של עובדים שאינם שלו. בנוסף התקבל ערעורם של בעלי המניות בחברת "חן מחזור" 

חלטת בית דין קמא להרים את המסך כלפיהם, בית הדין הארצי ביטל את חיובם האישי, וקבע כי לא הוצגה על ה

תשתית עובדתית מספקת כדי להצדיק הרמת מסך, וכי לא די בעצם הפרת חוקי העבודה השונים, ובפירוק 

 חברה, להוות עילה להרמת מסך.
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