
 שנים באמצעות חברות קבלניות, הוכרה כעובדת מדינה 26גרפיקאית שנתנה שירותים ליחידה ממשלתית 

 ום דיני עבודההכותבים:  חיים ברנזון ושות' משרד עורכי דין המתמחה בתח

הלשכה"), באמצעות חברות קבלניות להלן:"שכת הפרסום הממשלתית (שנים בל 26גרפיקאית, שהועסקה 

עובדות מדינה, פנתה לבית הדין  2-נותני שירותים חיצוניים ו 6גרפיקאים. מתוכם,  8מתחלפות, במחלקה הכוללת 

דינה, האזורי, בבקשה לסעד זמני למניעת פיטוריה, וביקשה כי בית הדין יכיר בקיומם של יחסי עבודה בינה לבין המ

 ויורה על קליטתה כעובדת מדינה.

בית הדין קיבל את התביעה וקבע כי זהות המעסיק לא תקבע לפי האופן בו הגדירו הצדדים את מערכת היחסים, אלא 

בבחינה מהותית של התקשרות אותנטית ולגיטימית של יחסי עבודה, לפי מבחני עזר שונים שנקבעו בפסיקה, אשר 

פורמלי בו הולבשה תבנית ההעסקה, תואם את העסקה האמיתית שנרקמה בין הצדדים, נועדו לבחון האם הלבוש ה

והאם בתבנית ההעסקה אין כל דבר הנוגד את יסודות משפט העבודה. בעת יישום המבחנים יש להתחשב במאפייניה 

להבחנה זו  של תבנית ההעסקה הנבחנת, לרבות האם לפנינו מיקור חוץ של כח אדם, או מיקור חוץ של פונקציות,

. נקבע כי בין הצדדים 1996-חשיבות גם לצורך חלותו של חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו

מתקיימים במהות יחסי עובד ומעסיק לכל דבר ועניין, לפי שהמדינה (המשתמשת) סיפקה לחברות כח האדם את 

ית; החברות הקבלניות שהעסיקו את העובדת; התובעת התראיינה לעבודה במשרדי לשכת הפרסום הממשלת

הגורמים המקצועיים במדינה; שעות  על ידיהתובעת שימשו כצינור להעברת שכרה; ההנחיות לביצוע עבודתה ניתנו 

הלשכה; הכוח לפטרה בידי הלשכה;  על ידיעבודתה נקבעו ופוקחו ע"י סמנכ"ל הלשכה; הציוד לביצוע עבודתה סופק 

ה למול העסקתן של גרפיקאיות עובדות מדינה; עוד נקבע כי בהעסקת המדינה לא הראתה שוני במהות העסקת

התובעת על ידי החברות הקבלניות, פגעה המדינה בהשגת תכליות משפט העבודה ובעיקרון כי העבודה אינה "מצרך", 

 ומשכך לא ניתן להתקשרות עוקפת כזו תוקף משפטי. 

מתקיימים יחסי עובד מעביד החל ממועד תחילת עבודתה בית הדין נתן צו הצהרתי הקובע כי בין התובעת למדינה 

₪ הוצאות ושכ"ט  17,500, והורה למדינה לקלוט את התובעת כעובדת מדינה בפטור ממכרז, ולשלם לה 1995-ב

 עו"ד.  
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