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 1  2018דצמבר  12

 2  לפני: 

 3   אור� שגב שופטהכב' 

  4 

  :מבקשתה

   (הנתבעת)

  מוסט לווינות בתנועה בע"מ
  ואח' אפרת דויטש ע"י ב"כ: עו"ד

                                                        � 

  :משיבה
   (התובע)

    אלכסנדר טריוחי�
 עופר ב� אבי ע"י ב"כ: עו"ד

  5 

 6  החלטה

 7הנתבעת לית צו לעיו בתיבת הדוא"ל וביומ הפגישות של התובע, וזאת לפניי בקשת 

 8עבד שעות נוספות מבלי שקיבל תמורה ראויה הוא על מנת להתגונ בפני טענתו, לפיה 

 9  , ששולמה לו בגי כ�).  2,000לכ� (מעבר לתוספת הגלובאלית בס� 

 10לאחר ששקלתי את טענות הצדדי#, באתי לכלל מסקנה, כי די הבקשה להתקבל 

. 11  בחלקה, והכל כפי שיפורט להל

  12 

 13  העובדות הצריכות לעניי

 14עוסקת בפיתוח אנטנות לווייניות ניידות והתובע הנתבעת היא חברה פרטית ש .1

 15הגיעו יחסי , אז 28.02.17ליו#  ועד 24.06.12מיו# הועסק אצלה בתפקיד מהנדס 

 16 .העבודה לסיומ#

 17התובע הגיש תביעה זו, ובה דרש, בי היתר, גמול שעות נוספות. לטענתו,  .2

 18בשנתיי# הראשונות לעבודתו, הוא עבד שעות רבות וממושכות, מבלי שקיבל על 

 19, לאחר שהפחית   208,326כ� גמול ראוי, ולפיכ� תבע בגי רכיב זה ס� של 

 20,   2,000בגי התשלו# הגלובאלי החודשי הקבוע בס�    48,000סכו# של 

 21 שקיבל בגי שעות נוספות.

 22יתור וסילוק הנתבעת הכחישה את טענות התובע, ציינה כי הוא חת# על כתב ו .3

 23) לחוק 5(א)(30, כי לאור בכירות תפקידו, חל עליו החריג הקבוע בסעי+ הוסיפהו

 24, כמי שנמנה על תפקידי ההנהלה הבכירה �1951שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

 25בנתבעת. יחד ע# זאת, ולטענתה, מטעמי זהירות בלבד, שול# לו תשלו# חודשי 
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 1את כל בגי עבודה בשעות נוספות וסכו# זה מכסה    2,000גלובאלי בס� 

 2לכתב ההגנה). לאור  40השעות הנוספות שהתובע נדרש לעבוד בפועל (סעי+ 

 3האמור לעיל, התובע ג# לא נדרש ולא חת# על דוחות נוכחות במהל� תקופת 

 4 עבודתו.

 5הנתבעת הוסיפה, כי התובע הרבה להיעדר ממקו# העבודה למש� שעות ארוכות  .4

 6ומ בדבר היעדרויות לצרכיו האישיי# וצרפה לבקשתה דוגמאות מזימוני הי

 7 המשיב לצור� פגישות חיצוניות שנקבעו ביומ מנכ"ל החברה (נספח א' לבקשה).

 8הקיימי# בתיבת הדוא"ל של התובע כדי לשפו�  לטענת הנתבעת, יש בנתוני# .5

 9אור על המחלוקת הקיימת בי הצדדי# בדבר השעות הנוספות שבה עבד 

 10ת הדוא"ל תוכל המבקשת בילכאורה, והבהירה, כי "באמצעות הגישה את ת

 11להציג לבית הדי הנכבד את מסגרת שעות עבודתו של המשיב באמצעות הצגת 

 12השעה בה נשלחה על ידי המשיב הודעת הדוא"ל הראשונה בכל יו# עבודה ואת 

 13ההודעה האחרונה לאותו יו# עבודה שנשלחה על ידו ובכ� להפרי� את טענת 

 14הנתבעת הדגישה,  לבקשה). 8+ הסרק של המשיב לעבודה בשעות נוספות" (סעי

 15כי אי בכוונתה לעיי בתוכ ההתכתבויות, אלא רק להציג את מסגרת השעות 

 16 שבה עבד מידי יו#, דבר שיצמצ# את הפגיעה בפרטיותו.

 17ביחס ליומ הדיגיטלי ששימש את התובע במהל� עבודתו, טענה הנתבעת, כי יש  .6

 18וי הפגישות הפרטיות שהוא בהצגת זימוני היומ של המשיב כדי להראות את ריב

 19 קיי# במהל� שעות העבודה, וזאת על מנת להפרי� את טענותיו.

 20מעבר להיותו של המידע המבוקש רלוונטי מבחינה משפטית, טענה הנתבעת, כי  .7

 21וחיוני להגנתה ולחשיפת האמת, אי בו פגיעה שלא לצור� בפרטיותו של התובע, 

 22למחוק את כל הנתוני# האישיי#  שכ, ע# סיו# עבודתו, ניתנה לתובע האפשרות

 23שהיו קיימי# במחשב שלו וחזקה שהוא עשה כ. הנתבעת הוסיפה, כי המחשב, 

  24על המידע האצור בו, הוא קניינה וממילא רשאית היא להציגו, על תכולתו, בדיו

 25 ההוכחות.

 26בקשה והקדי# וטע, כי הואיל ותבע גמול שעות נוספות רק ביחס התובע התנגד ל .8

 27אשונות של העסקתו, אי כל רלוונטיות למידע המבוקש ביחס לכל לשנתיי# הר

 28מועד אחר. עוד הוסי+, כי הואיל ולא הונהג שעו נוכחות אצל הנתבעת והיא לא 

 29 הודיע למנכ"ל על היעדרויותיו"דרשה מעובדיה למלא דוחות נוכחות, הרי שהוא 

 30או ביו# לצרכי# שוני#, למספר שעות, אות השלי# באותו יו# של היעדרות 

 31התובע הטעי#, כי מעבר לכ�, אי  לתגובת הנתבע). 8שלמחרת..." (סעי+ 
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 1רלוונטיות לתכתובות הדוא"ל שלו, שכ תיבת הדוא"ל לא שימשה אותו ככלי 

 2עבודה עיקרי ולכ אינה יכולה לשמש ככלי למדידת שעות עבודתו; ביחס לזימוני 

 3בר, שכ הוא השלי# את הפגישות הפרטיות ביומ, טע, כי אי בכ� להוכיח ד

 4 לתגובה). 12שעות ההיעדרות (סעי+ 

 5התובע הוסי+, כי הנתבעת לא הציגה לא הציגה כל נימוק שיש בו הצדקה לפגוע  .9

 6 על פסיקת בית הדי הארצי בפרשת איסקוב.ותיו בפרטיותו וסמ� יתד

  7 

 8 אשר להכרעתי

 9בנוגע למקו# עבודה שלא  עניי לנו ברכיב תביעה הנוגע לגמול שעות נוספות  .10

 10 הונהג בו שעו נוכחות או מילוי דוחות נוכחות ידניי#. 

 11הדר� היחידה של הנתבעת להתגונ בפני החזקה הקבועה בחוק הגנת השכר,   .11

 12היא להפרי� באמצעות ראיות שונות את טענת העובד, לפיה עבד שעות נוספות, 

 13  שעות חודשיות (מעבר לכ�, נטל ההוכחה מוטל על העובד). 60וזאת עד לגובה 

 14ה, הא# המידע מכא, שיש לאפשר לנתבעת להציג ראיות בעניי, ונשאלת השאל

 . 15 שביקשה לחשו+ הוא רלוונטי ומידתי בנסיבות העניי

 16לעניי הרלוונטיות, מקובלת עלי טענת התובע, לפיה אי כל רלוונטיות למידע   .12

 17אינו מתייחס באופ ישיר לתקופה שבגינה הוא תבע, שכ ברי, כי מידע זה לא ש

 18בודתו הוא אכ הא# בשנתיי# הראשונות לע �שבמחלוקת, היינו יתרו# לשאלה 

 19לפיכ�, אני  את.עבד שעות נוספות רבות, וכי הגמול הגלובאלי שקיבל, לא כיסה ז

 20 שנתיי# הראשונות בלבד.הקובע כי התקופה הרלוונטית למידע שנתבקש הוא 

 21ביחס למידע עצמו, מרגע שהתובע הודה, כי נהג לעדכ את מנכ"ל הנתבעת על   .13

 22רלוונטיות לטענת ההגנה של  אודות היעדרויותיו בדוא"ל, הרי שיש לכ�

 23הנתבעת. הואיל ולא נטע, כי היעדרויותיו של התובע דווחו לאד# אחר, הרי 

 24שאי רלוונטיות לכל תכתובת הדוא"ל שהתובע אי פע# היה צד לה במהל� 

 25. לא מ הנמנע כי קיימות תכתובות ע# כולי עלמא השנתיי# הראשונות לעבודתו

 26שאי ו , שאינ מעניינו של בית הדילא נמחקושפרופסיונליות ואולי א+ אישיות 

  27 שבמחלוקת. תרומה לשאלה בה

 28אי בידי לקבל את הנחת הנתבעת, לפיה תכתובת הדוא"ל הראשונה והאחרונה  .14

 29ולעת הזו,  ,אינדיקציה לשעות עבודתו של התובע ה בהכרחבכל יו# נתו, מהוו

 30היווה את ל לא בהיעדר ראיה לסתור, מקובלת עלי טענת התובע, לפיה הדוא"

 31 כלי העבודה המרכזי שלו ולכ לא נית להסיק ממנו ביחס לשעות עבודתו.
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 1בנוגע  לבי מנכ"ל הנתבעתבינו מדובר בתכתובות ולדברי התובע, הואיל  .15

 2, הרי שאי כל מניעה שמנכ"ל הנתבעת יצר+ תכתובות ספציפיות להיעדרויות

 3 , ביותו צד לה.אלה לתצהירו

 4ני של התובע, מקובלת עלי עמדת הנתבעת בנוגע לשאלת קטרוביחס ליומנו האל  .16

 5הפרטיות. מדובר ביומ הפגישות המקצועי של התובע, שנער� ונוהל על המחשב 

 6של הנתבעת, והואיל ולתובע ניתנה האפשרות למחוק נתוני# אישיי# (מכל 

 7מקו#, לא נטע אחרת ע"י התובע), נית להניח שלא נותרו ביומ נתוני# אישיי# 

 8  בה# משו# פגיעה בצנעת חייו של התובע.שיש 

 9לאור האמור לעיל, אני מתיר לנתבעת לצר+ את יומ הפגישות של התובע  .17

 10בתקופת השנתיי# הראשונות בלבד לעבודתו. אדגיש, כי אי באמור לעיל כדי 

 11להוות אמירה כלשהי בנוגע לער� הראייתי שיש ליומ הפגישות כשלעצמו 

 12, וזאת בהנחה (שניתנת לסתירה) בפועל התובע לשעות עבודתו שלכאינדיקציה 

 13 מלוא יו# העבודה. חזות כי יומ הפגישות אינו 

 14 אחרית דבר

 15הנתבעת רשאית לצר+ לתצהיריה את התכתבות הדוא"ל בי התובע לבי מנכ"ל   .18

 16הנתבעת במש� השנתיי# הרשונות בלבד להעסקתו של התובע אצלה. למע הסר 

 17כי הנתבעת בחרה את התכתובות באופ  ספק, ועל מנת שלא ייטע חלילה,

 18סלקטיבי, הנתבעת תצר+ את כל ההתכתבויות בי השניי#, ללא יוצא מ הכלל, 

 19וככל שבמסגרת אות התכתבויות, קיי# מידע שהנו בבחינת סוד מסחרי שלה, 

 20 רשאית היא להשחיר אותו.

 21הנתבעת רשאית לצר+ לתצהיריה את יומ הפגישות האלקטרוני של התובע  .19

 22ופה הרלוונטית, כאמור לעיל, ולתובע שמורה הזכות לטעו בנוגע לער� לתק

 23 הראייתי של המידע הנ"ל כאינדיקציה לשעות עבודתו בפועל.

 24 אי צו להוצאות.  .20

  25 

 26  , בהעדר הצדדי' ותישלח אליה'.)2018דצמבר  12(, ד' טבת תשע"טהיו',  נהנית

                     27 

 28 
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 1 




