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 דיון בתובענה ייצוגיתבקשת הצטרפות ל

 

להשתתף בדיונים בתובענה הייצוגית ובבקשה לאישור  למבקשים להתיר מתבקש הנכבד דיןה בית .1

 .2016-"והתשסלחוק תובענות ייצוגיות,  15התאם להוראות סעיף בהתובענה הייצוגית, והכל 

הנתבעת. המבקשים כולם הם  בתיווךלעת -מעת מבצעים משלוחיםכפי שיפורט להלן, המבקשים כולם 

התובענה הייצוגית. שיתופם בהליך נחוץ לשם ניהולה היעיל חברי הקבוצה שבשמה מבקש התובע לנהל את 

 וההוגן של התובענה. שיתופם בהליך נחוץ גם לשם הגנה על עניינו של כל אחד מהם.
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להצטרף ולהשתתף בהליך אינם מעוניינים בסעד הנתבע. המבקשים להצטרף סבורים כי  המבקשים

הול התובענה עצמה, ייפגע פגיעה קשה בעניינם קבלת הבקשה לאישור התובענה הייצוגית, לא כל שכן ני

 .שלהם הפרנסה באפשרויותידם,  במשלחכחברי הקבוצה, בפרנסתם, 

 להתברר מתאימים אינםהמבקשים להצטרף סבורים כי עניינו של התובע וטענותיו אל מול המשיבה 

אחד מחברי הקבוצה  , באשר עניינו של התובע שונה מעניינו של כל אחד מהם, שכן לכלייצוגית כתובענה

מאפיינים ונסיבות ספציפיים בהתקשרותו ועבודתו בשירות המשיבה. כפי שיפורט להלן, בדיוק לטובת מצב 

 יתברר כתובענה ייצוגית.  לאדברים כזה קבע החוק וקבעה גם הפסיקה כי העניין 

להתיר את צירופם של המבקשים בייצוגם של הח"מ,  דיןאשר על כן, וכפי שיפורט עוד להלן, מתבקש בית ה

ובמסגרת זו לעשותם כצד לכל דבר ועניין להליך, לרבות הגשת כתבי טענות והשתתפות בדיונים ככל 

 )ב( לחוק.15שיתקיימו, וכן ליתן כל הוראה לעניין זה בהתאם לסמכותו לפי סעיף 

 

 על המבקשים להצטרף .א

שמספקות לו תיווך  שונות אפליקציותעושה שימוש בהוא שליח עצמאי ו יבגני קושנירנקו  – 1המבקש  .2

המאפשרת לו לנהל  זו פעילות מאופן. יבגני מרוצה 'פיק פאק'למשלוחים ובהם: המשיבה, 'גט דליברי', ו

  נה.זמיפרנסה עסק עצמאי באופן גמיש ו

מאפשרת לזואי לשמור . החברה 'זיפ פתרונות מקוונים בע"מ'היא בעלת חברת  לסרי זואי – 2המבקשות 

הם זואי חפצה לעסוק: תיירות, שיווק באינטרנט וביצוע בועוסקת במגוון תחומים שעל עצמאותה 

 משלוחים. כמו יבגני גם זואי מבצעת משלוחים בתיווכן של אפליקציות שונות.

לעת כאשר אין . מעת פרויקטיםכעוסק מורשה לפי  הןכשכיר ו הן בתכנות עוסק יהודה צדיק – 3המבקש 

והגמישות  משלוחים. חוסר המחוייבות למשיבה זמינים, או בסופי שבוע עוסק יהודה בביצוע פרויקטים

היא שמאפשרת לו לעסוק בתחום. יהודה חושש ששינוי מעמדו ביחס למשיבה יסכל את יכולתו לעסוק 

 בתחום ולהתפרנס בכבוד.

חום השליחויות באמצעות תיווך אפליקציות הוא עוסק מורשה המתעסק בתמרט קרבינסקי  – 4המבקש 

מש גם ובשלוש השנים האחרונות הוא משת 'גט דליברי'זה חמש שנים. בתחילה השתמש באפליקציה של מ

. עיסוק זה מאפשר לו להתפרנס בכבוד באופן עצמאי וללא תלות בגורם זה או באפליקציה של המשיבה

 ותעלולבין השליחים והמשיבה  מעביד-יחסי עובדבלת התובענה הייצוגית וההכרה אחר. מרט חושש שקב

 .לפגוע פגיעה קשה בפרנסתו

 ייצוגיתלתובענה  ההצטרפות  .ב

סמכות בית הדין להתיר את השתתפות המבקשים בדיוני התובענה הייצוגית, והתנאים לאישורה נקבעו  .3

 גית'(:)להלן: 'חוק תובענות ייצו 2006-, התשס"ולחוק תובענות ייצוגיות 15במסגרת סעיף 
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בית המשפט רשאי להתיר לחבר קבוצה שבשמה מנוהלת תובענה ייצוגית, וכן לרשות  )א(  .15"

ן שבו עוסקת התובענה הייצוגית יציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעני

או לארגון הפועל לקידום מטרה כאמור, אשר אינם התובע המייצג, להשתתף בדיונים 

הדבר דרוש לשם ניהולה היעיל וההוגן של התובענה מצא כי בתובענה הייצוגית, אם 

ין י, ולענלשם הגנה על ענינו של אותו חבר קבוצה –וכן, לענין חבר קבוצה הייצוגית, 

 של חברי הקבוצה. עניינםלשם הגנה על  –רשות ציבורית או ארגון 

 ]...[ )ב( 

  הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם לענין השתתפות בדיונים בבקשה  )ג(   

 לאישור.

זיקה לתובענה; תרומה  –שלושת התנאים שבהם נדרש לעמוד המבקש להצטרף להליך הייצוגי הם אפוא 

המבקשים לדיון מתבקש  צירוף 1 להליך; והגנה על עניינם של חברי הקבוצה או עניינו של המבקש להצטרף.

  שכן הוא מגשים את כל התכליות האמורות בחוק:

  2לתובענה ברורה מעצם חברותם בקבוצה.המבקשים זיקתם : זיקה

כפי שנראה להלן, בענייננו התובע כלל אינו מייצג את חברי הקבוצה ואף נמצא בניגוד עניינים : להליך תרומה

המייצגים מספר רב יותר של חברי הקבוצה, הם שיכולים  ביחס למרבית חברי הקבוצה. דווקא המבקשים,

לייצג את עניינם של חברי הקבוצה באופן יעיל והוגן. העובדה שמדובר במבקשים שונים שאופן התקשרותם 

עם המשיבה שונה זה מזה יאפשר להם לפרוש בפני בית הדין את מכלול העובדות מעבר לסיפורו הצר של 

משפטי רחב -בסיס עובדתי 3שלמה יותר של יחסי המשיבה עם השליחים. התובע על מנת שתתקבל תמונה

שלהכרעה בתובענה זו צפויה השפעה רחבה על כלל חברי הקבוצה )ואף מעבר  שכזה מתחייב נוכח העובדה

הצטרפותם  (.שעליה נשענת פרנסת חלק מהמבקשים בישראל לכך, על עתידה של הטכנולוגיה השיתופית

  .ום תרומה משמעותית להליךלתר אפוא צפויהלהליך 

: אישור התובענה ומתן הסעדים המבוקשים הקבוצה ועניינם של המבקשים חברי של על עניינםהגנה 

לתם ולפגוע פגיעה חמורה בעסקיהם של חברי הקבוצה וביכ צפוייםבמסגרתה ביחס לכלל חברי הקבוצה 

ית הדין הנכבד כי המבקשים עצמם יוחרגו בענייננו אף אם יורה ב, יתרה מזולהתפרנס בכבוד ואופן עצמאי. 

 .עצמם תחול רק על שאר חברי הקבוצה, עדיין יהיה בכך כדי לפגוע במבקשים ומהחלטתו בתביעה וז

כי המשיבה תבחר לשנות את תנאי השימוש ביישומון באופן שימנע ממשי במקרה שכזה ישנו חשש 

ף המבקשים נדרש אפוא על מנת להגן על צירומהמבקשים להמשיך ולנהל את עסקיהם כפי שעשו בעבר. 

 עניינם ועניין שאר חברי הקבוצה.

 

                                                           
( )להלן: 'עניין אדם טבע 27.09.2017. )15, עמ' אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ' צדוק לוי פירסק -אדם טבע ודין  7842/16ע"א 1 

  .ודין'(
 .11עמ' עניין אדם טבע 2 
 .12שם עמוד 3 
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 שה:עיתוי הבק .4

בהן יעסוק שנוגעת בין היתר בשאלות  היאכיוון ש טרם אישור הבקשה בקשה זו מוגשת כעת עוד בשלב זה

האם שאלות אלו כוללות בין היתר את השאלה  עת שיחליט אם לאשרה כתובענה ייצוגית.ב בית הדין הנכבד

והאם ; תדון במסגרת תובענה ייצוגית ,העולות ממנההמשפטיות והעובדתיות על השאלות  זו,תובענה ראוי ש

יש בכוחו של התובע המייצג לייצג כראוי את חברי הקבוצה שבשמם הגיש את הבקשה. הצטרפות המבקשים 

אדם בעניין  זה כבר נקבע על כגוןמיותר.  סרבול צפויה למנוערעו טרם שנדונו סוגיות אלה והוככעת בכבר 

מוגשת בשלב מתקדם של ההליך כך יש בה כדי לסרבלו, ובית המשפט  כי ככל שבקשת ההצטרפות טבע ודין

   לאשר את הצטרפות המבקשים להליך כבר בשלב זה. נכוןלפיכך  4ייטה שלא לאשרה.

ואת  להליך התובענה הייצוגית מבית הדין הנכבד להתיר את הצטרפותם המבקשים יבקשו ,לאור האמור .5

 השתתפותם בדיון.

, שכן המבקשים סבורים שעיון בהם כנספח אהמסומנים  לבקשה זו מצורפים עיקרי הטיעון של המבקשים .6

 יסייע לבית הדין הנכבד להכריע בבקשה זו.

 

 י' בכסלו תשפ"ב

 2021בנובמבר  14

 מאיר בוחניק, עו"ד

 ב"כ המבקשים
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 עיקרי טיעון מטעם המבקשים להצטרף להליך

 תמצית .ג

המבקשים, כולם חברי הקבוצה שבשמה הוגשה התובענה הייצוגיות, מבקשים מבית הדין הנכבד שלא לאשר   

 את התובענה כייצוגית, ושלא לפגוע ביכולתם להתפרנס בכבוד באופן חופשי ועצמאי. 

 טרם הדיון המשפטי נציע תשתית קצרה אודות הטכנולוגיה השיתופית. טכנולוגיה זו עומדת במוקד התובענה

בהיותה האמצעי שמאפשר את התקשרות הצדדים זה עם זה. נבקש להראות שלאופי הטכנולוגיה, תכליתה 

ומרכיביה ישנן השלכות הנוגעות גם למבחני הפסיקה בנוגע להתקיימות יחסי עבודה בין הצדדים. נציע כי 

אך לא תפגע  בזהירות המתאימה באופן שתשמור על זכויות העובדלהיעשות החלת דיני העבודה צריכה 

 בהתפתחות הטכנולוגית החדשה ולתועלות הרבות שהיא מביאה בכנפיה.

לגופו של עניין נראה כי הבקשה לאישור התובענה כייצוגית אינה עומדת בתנאים החוק והפסיקה לשם 

 אישורה. בכלל זה יראו המבקשים כי:

ובענות ייצוגיות הוא שהתובע כלל ראשוני ובסיסי בת – לא ניתן לראות בשליחים השונים קבוצה אחידה .1

יראה כי שאר חברי הקבוצה נפגעו באופן דומה. תנאי זה אינו מתקיים בענייננו. השליחים, העסקים בהם 

הם מחזיקים ושבמסגרתם הם מבצעים את השליחויות, היקף הפעילות שלהן ואופי השימוש שלהם 

ם לאור השאלות המשותפות שהציג המשיבה משתנים משליח לשליח. אף בחינת מעמד השליחי ביישומון

התובע תגלה כי אין מדובר בקבוצה אלא באוסף אקלקטי של משתמשים שונים. בחינת חברי הקבוצה 

קבוצות באופן שיסרבל את -תתי-תחייב את בית הדין לבחון כל חבר בנפרד או לחלוטין לחלקם לתתי

 ההליך ויאיין את הגיון ניהולה כתובענה ייצוגית.

די בבקשת הצטרפות זו כדי להוכיח  – ברי הקבוצה לא יוכל להתנהל בדרך הולמת או בתום לבעניינם של ח .2

שהתובע נמצא בניגוד עניינים ואינו יכול לייצג מהימנה את האינטרסים השונים של חברי הקבוצה 

המנוגדים לאינטרס שלו עצמו. ייתרה מזאת, גם החרגת המבקשים עצמם מתוך חברי הקבוצה אין בה 

לרפא את הפגם האמור שכן הכרעה בתובענה זו על פי בקשת הנתבע צפויה להשליך על התנהלותה כדי 

העתידית של המשיבה ולפגוע בעסקיהם ויכולת השתכרותם של המבקשים. המבקשים אינם מטילים 

ספק בתום ליבו של התובע בעת שהגיש את התובענה. אולם כעת, משנתברר לתובע כי חברי הקבוצה 

 ניהול התובענה כייצוגית, המשך ניהולה ככזאת יהיה נגוע בחוסר תום לב מוחלט.מתנגדים ל

בחינה ראשונית של סיכויי התובע להוכיח את קיומם של יחסי העבודה בין  – סיכויי התביעה נמוכים .3

חברי הקבוצה ובין המשיבה מלמדת כי אלו נמוכים ביותר. לא ניתן לראות במבקשים כבמי שהשתלבו 

בחינת עסקיהם של חלק ניכר מחברי הקבוצה )והמבקשים כולם( לפי לכך, במפעלה של המשיבה. בנוסף 

כי מדובר בבעלי עסקים עצמאיים. אף מבחני הפסיקה הנוספים )המפורטים בגוף  כללי הפסיקה מלמדת

 מעביד.-עיקרי הטיעון( מוכיחים שלא ניתן לראות במערכת היחסים שבין השליחים והמשיבה יחסי עובד
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 טכנולוגיה שיתופית ומשפט העבודה  על – הקדמה .ד

לפתחו משמעותי ומציבה אתגר חדש  צרת בין אנשיםומאפייני ההתקשרות שהיא יוהטכנולוגיה השיתופית  .7

למודי ניסיון בכל הנוגע להתפתחויות ותמורות  לעבודה דיןה יובת משפט העבודה. משפט העבודה של

צריכה משפט העבודה באופן נכון  החלתאולם,  .המתרחשות חדשים לבקרים במשק ותחום התעסוקה

 מרכיביה ותכליתה. ,אופיה הבנת ועל בסיסטכנולוגיה השיתופית שב שתעשה בזהירות המתאימה לחידוש

 לתכלית זו נועדה הקדמה קצרה זו.

 מהי?  – טכנולוגיה שיתופית

. שניהםבין צדדים שונים על מנת לבצע עסקה הכדאית ל ומתווך הטכנולוגיה השיתופית היא כלי המגשר .8

החידוש בטכנולוגיה  ,רובפי -עלימים ימימה. מרבית העסקאות דומות לעסקאות מסורתיות הנעשות בשוק מ

שעל גביו יכולות להתבצע עסקאות  )פלטפורמה( השיתופית אינו בהמצאת עסקות חדשות אלא ביצירת מצע

 . הטכנולוגיהכךמלכתחילה אך חסרו את הכלים או המידע הנדרשים לשם  ןבהשהצדדים היו מעוניינים 

 :קשורים זה בזהש השני מאפייני מאפשרת את קיומו של המצע בזכותהשיתופית 

עסקאות רבות שלא היו  – ניצול יעיל של משאבים באמצעות הקטנת עלויות העסקה בין הצדדים .א

הרחבה מאפשרת לכלל הצדדים חשיפה הפלטפורמה בעלת הודות לכך שהיוצאות לפועל מתאפשרות 

 שהצעתו מתאימה או שחקן באמצעות הפלטפורמה צד זהותול העסקית הצעתםבנוגע ללפרסם פרטים 

יוכל למצוא בקלות דייר  לימים אחדיםמי שמבקש להשכיר את דירתו  ,לעסקה המבוקשת. כך לדוגמה

 ,באמצעים המסורתיים המעוניין לשכור את הדירה וזאת מבלי להשקיע משאבים רבים בפרסום הדירה

שאבים רבים בסקירת מדורי תאימה לו בלי להשקיע מואילו הדייר הפוטנציאלי יימצא בקלות דירה המ

אם בעבר לא היה משתלם לבעל דירה להשקיע בפרסום להשכרה קצרת מועד הרי שהיום  הנדל"ן.

  הקטנת עלות ה"שידוך" מאפשרת ביצוע של עסקאות מעין אלה.

חשיבות מאפיין זה שנשען במידה רבה על המאפיין הקודם היא  – רשתיות הטכנולוגיה והעדר המדרג .ב

. הצדדים כולם הצורך בגורם מתכלל ומנהלמייתרת את זמינותו של המידע ונגישותו הרבה בכך ש

 –יכולים לקחת חלק במערכת מבלי שאף צד מהווה גורם מנהל או מפקח כלפי האחר. לשם ההמחשה 

כאשר מתרחשת עסקה באמצעות הפלטפורמה של המשיבה, אף צד אינו נדרש לדעת מראש על זמינותם 

חרים. בעל המסעדה, מזמין הארוחה, ואף מפעילת האפליקציה אינם נדרשים לדעת של הצדדים הא

מזמיני אילו על מנת שתתבצע עסקה. השליח אינו נדרש לדעת  ,איזה מהשליחים יהיה זמין, אם בכלל

בהן יהיה זמין למשלוח. המידע שארוחות יהיו רעבים באותו יום או אילו מסעדות ייפתחו בשעות 

באמצעות "מנהל" שתפקידו לאגור את המידע, מגושר  בשיטה המסורתיתר האסימטרי המגוש

כולם יודעים חד מהצדדים אינו מפקח על האחר, אף אבעוד שכך באמצעות היצף וזמינות המידע. 

 1.בה יהיו מעוניינים תצא לפועלשבוודאות רבה כי העסקה 

                                                           
. ניתן להשיג את 3עמ'  2017ניתוח מדיניות והצעת מודל", פורום קהלת, ספטמבר  –'תחבורה שיתופית בישראל  –להרחבה ראו  1

https://kohelet.org.il/%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-נייר המדיניות בכתובת 
%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa  

https://kohelet.org.il/%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa
https://kohelet.org.il/%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa
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שלא היו זמינות בעבר עבור המשתמשים. יות רבות ומאפיינים אלו של הטכנולוגיה השיתופית פותחים אפשר .9

היקף מצומצם של עסקאות,  גם עבור לצדדים הקטנת עלויות העסקה הפכה את ביצוע העסקאות לכדאי

עסקאות בודדות. חוסר ההיררכיה יחד עם זמינות המידע הפכו את השימוש בטכנולוגיה  ואפילו עבור

 לצורך הצעתבכלל ירצה לעשות שימוש במערכת כמה ואם  השיתופית לעניין גמיש. המשתמש יכול להחליט

אינו כפוף לאף אחד מהצדדים האחרים, הוא גם  היות והוא. לקבל הצעות מאחריםו מרכולתו או שירותיו

לוגיה ובשורתה של הטכנ –סיכומו של דבר דין וחשבון. על כך השימוש בלי לתת  יכול להפסיק את

היכולת של הצדדים השונים להתקשר זה עם יצירת אינספור הזדמנויות חדשות באמצעות השיתופית היא 

 .שמירה על עצמאותםוך עלויות נמוכות תביעילות וב ,קלותזה ב

פלטפורמה בנוגע ל גםמסיבות שונות. כך בכלל וכך והטכנולוגיה השיתופית קורצת לאנשים שונים  תבשור .10

. מסיבות מגוונות להשתמש בטכנולוגיה ובחרומשיבה. המבקשים עצמם אינם עשויים מקשה אחת השל 

 משתמשא וה בתכנות.בעל עסק  3 עוסק בשליחויות באמצעות פלטפורמות שונות. המבקש 1המבקש 

 .את הכנסתו בלי להידרש למסגרת נוקשה ותובעניתלהגדיל  מעת לעת כאשר הוא מבקש פלטפורמתב

והפלטפורמות השונות למשלוחים אפשרו לה להוסיף  ,בעלת חברה העוסקת במגוון תחומים היא 2המבקשת 

 .התחברעיסוקי תחום עיסוק נוסף ל

  :טכנולוגיה שיתופית ודיני העבודה

יכולה להיות  ואופי השימוש של כל אחד מהם של המשתמשים מאפיינים אלו של הטכנולוגיה ולמנעד הרחבל .11

מבחני הפסיקה לעת לאור -המבצע משלוחים מעת סטודנטבדיקת מעמדו של . על תחולת דיני העבודה השלכה

 מנעדבהמשך.  על כך בהרחבה נעמוד .המשלוחיםבעל חברת ל ביחסייתכן שתניב תוצאה שונה מבדיקה דומה 

לייצג אינה קבוצה בעלת מאפיינים אחידים ולכן  התובעמבקש  אותהש" התובעיםזה מלמד גם כי "קבוצת 

 . אף על כך נרחיב להלן. לא ניתן לברר את עניינה של התובענה כתובענה ייצוגית

הביא ל יםעלול הם עובדים כלל המשתמשיםכרה ביחסי עבודה וקביעה גורפת כי לבסוף, אך חשוב לא פחות, ה .12

באפליקציה. שינוי המשתמשים אחידה על כלל חיל מערכת יחסים קשיחה ולה דרשילכך שגם המשיבה ת

 תוך ,והעדר המדרג הגמישות, העצמאות –ונות הטכנולוגיה השיתופית מדיניות כזה ינטרל למעשה את יתר

 להמשיך ולהתפרנס בכבוד. של חברי הקבוצה )והמבקשים בכללם( פגיעה חמורה ביכולתם

אפליקציה של המשיבה, הביאה בכנפיה בשורה , ובכלל זה גם הטכנולוגיה השיתופיתה פרק זה, לסיכום .13

יתרונות ומאפיינים שפתחו בפני הציבור הרחב הזדמנויות פרנסה עצמאיות ומכבדות שלא היו  –חדשה 

החלת דיני העבודה באופן גורף על כלל חברי הקבוצה תסכל למעשה את זמינות בעבר אלא למתי מעט. 

. יתר על כן, החלת דיני לכל הפחות ברבים מהם – האלו, ותפגע פגיעה קשה בחברי הקבוצהיתרונות ה

העבודה באופן גורף על כלל חברי הקבוצה, השונים זה מזה הן באופי עיסוקם והן במערכת היחסים 

 ותחטא לתכליות דיני העבודה. תמשפטי טעותהמתקיימת בינם ובין המשיבה, תהיה 

ואין להם כל עמדה בשאלת זכאותו האישית , התובעמבקשים אין כל יריבות עם לסיום נבקש להעיר כי ל .14

. לו היה פונה אך בשם עצמו אל בית הדין הנכבד היו לתחולת דיני העבודה על ההתקשרות שלו עם הנתבעת
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לפגוע במטה לחמם. לא די בכך, בכך ומתיימר לייצג את עניינם של המבקשים כולם  תובעמחרישים. אלא שה

לא נותרה למבקשים ברירה אלה. לאור זאת  ו תגמול על צעדיםית הדין להעניק למבקש מבוא גם אלא שה

ולעמוד על  את עמדתם ביחס לבקשת אישור התובענהלפרוס בפניו  הזדמנות בית הדין הנכבדאלא לבקש מ

 .זכותם שלא תיפגע פרנסתם

 הטיעון המשפטי .ה

 :תובענה ייצוגיתכ דוןהימתאימה ל אינההתובענה . 1ה.

)א( לחוק תובענות 8מנויים בסעיף  תובענה ייצוגית על ידי בית המשפטהתנאים הנדרשים לשם אישור  .15

 :)ההדגשות הוספו( ייצוגיות

 :כל אלהבית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית, אם מצא שהתקיימו   )א(       .8"

המשותפות לכלל חברי התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט    (1)

 סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה;, ויש אפשרות הקבוצה

 ;תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין   (2)

נם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך יקיים יסוד סביר להניח כי עני   (3)

 ; הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בענין זה;הולמת

 .נם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לביים יסוד סביר להניח כי עניקי   (4)

 הכרחיותבדרישות  התובענה שמבקש התובע לאשר כתובענה ייצוגית אינה עומדת בפרק זה נבקש להראות כי

 אלו. לאור זאת נטען כי אין לאשרה כתובענה ייצוגית.

 קבוצה אך איןהשאלות משותפות 

מעביד לשאלות -מתרגם התובע את מבחני הפסיקה אודות יחסי עוסקר התובענה במסגרת הבקשה לאישו .16

 , לעניין אישור התובענה כייצוגית:משותפות לכלל חברי הקבוצהה השאלות שלדעתו הן

 של משלוחי מזון אשר ניתן להשתלב בו? האם המשיבה מפעילה עסק .1

 ומהווים חלק אינטגרלי ממנו?עמם היא מתקשרת משתלבים בעסקה של המשיבה שהאם השליחים  .2

מדים לרשותה של וולט ניתן לראות בהם כבעלי עסק והאפליקציה מופעלת והשליחים ע רהאם כאש .3

 עצמאיים?

 האם המשיבה מפעילה שליטה ופיקוח על השליחים? .4

 האם השליחים הם עובדים של המשיבה? .5

 ככל שכן מה הזכויות המגיעות להם? .6

 

כדי להפכן  בכך לא די.ביחס לכל אחד מחברי הקבוצה באופן נפרד, אך  שאלינות להאמנם ניתשאלות אלו 

הנסיבות העומדות בבסיס השאלות תהיינה זהות, שאם לא כן מדובר בשאלות נדרש כי גם לשאלות משותפות 

הדבר כך גם , וכפי שהרחבנו לעיל, אופי ההתקשרות שבין המשיבה ובין השליחים גמיש מאודואולם  אחרות.
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לאלו ישנה השלכה ישירה על המענה לשאלות כלפי כל  .של כל אחד מהשליחים העצמאי ול העסקניהל בנוגע

וצה באופן אם בית הדין יבחן כל חבר קבאלא במסגרת התובענה לא ניתן יהיה לענות על השאלות . שליח ושליח

ציונאל התובענה באופן שיאיין את ר קבוצות בעלות מאפיינים דומים-תתי-לתתי, או לכל הפחות יחלקם נפרד

)בצדק או שלא בצדק( כי נעשה לו עוול וכי התשובות לשאלות ביחס אליו תוכחנה  גם אם סבור התובע. הייצוגית

בהתקיימותה  וא נרחבת אין די בכך כדי לקבוע כי מדובר בתופעהכי התקיימו יחסי עבודה בינו ובין המשיבה, 

 קבוצה:של 

"כלל ראשוני ובסיסי הוא שתובע אשר רוצה שתתקבל בקשתו להגשת תובענה ייצוגית ישכנע 

, קיימת קבוצה נוספת של אנשים אשר נפגעו בדרך דומה ובנסיבות דומותבמידה הראויה כי 

וגית אין די לו לתובע בדרכם הרגילה של הדברים בכדי לעבור את המשוכה ולתבוע בתביעה ייצ

אם כך אירע לי אז ודאי שכך אירע גם  –ישי ולצידו יציג את הטענה הסתמית זקו האשיוכיח את נ

 2".לרבים אחרים

לשאר חברי הקבוצה, בוודאי גם אכן נעשה לו  טוען התובע המייצגשבענייננו אין אפשרות לטעון כי העוול  

ניתן לענות עליה להלן נבחן את השאלות שהציב התובע ונראה ביחס לכל אחת מהן שלא ובוודאי שלא לכולם. 

 במרוכז.

 

 האם המשיבה מפעילה עסק של משלוחי מזון שניתן להשתלב בו?

העיסוק במבחן זה  .הראשון של הפן החיובי במבחן ההשתלבות החלקהיא שאלת מהות העסק של המשיבה  .17

 לכך ששאלה זו אינה עומדתהנכבד  בית דין ו שללבנבקש רק להסב את תשומת  פרק זהב ייעשה בפרק הבא.

, השאלה  הופכת – האם פלוני השתלב בעסקה של המשיבה השאלה – ללא חלקו השני של הפן החיובי .בפני עצמה

נבקש אפוא לבחון האם ניתן להשיב על שאלה זו  .ותיאורטית חסרת משמעות מנקודת המבט של דיני העבודה,

    בחיוב ביחס לכלל חברי הקבוצה הנטענת.

  המשיבה והאם הם מהווים חלק אינטגרלי ממנו? אם השליחים משתלבים בעסקה שלה

האם בכלל קיים "מפעל" יצרני שניתן " על פי הפסיקה השאלה שנשאלת במסגרת מבחן ההשתלבות היא .18

האם הפעולה המבוצעת דרושה לפעילות הרגילה של המפעל, והאם מבצע העבודה מהווה חלק  להשתלב בו,

"האם קיים  –לפיו השאלה היא  בעניין טריינןניסוח אחר למבחן הובא  3."של המפעל הרגילמהמערך הארגוני 

  4".והאם קיים מי שתפקידו למלא מטרות אלו למען המעבידמעביד הזקוק לעובד למטרות מסויימות 

 .רכיב זה מסויים שתפקידו לבצע רגילה המפעל "ישען" על עובדה ופעילותרכיב בשלצורך  הדרישה היא –כלומר 

לראות בכל חברי בלתי אפשרי ואף המשיבה, קשה  שליחויות נדרשת לשם פעילותפעילות הגם בהנחה ש ,ונעניינל

 כדי להגדיר את השליחים כבעלי תפקיד שהמפעל נשען על ביצוע תפקידם .תפקיד זהמי שמקיימים כהקבוצה 

ע שליחויות בודדות ברור כי שליח המבצאו לכל הפחות וודאות כלשהי ביחס לעבודתו.  מסויימת נדרשת תדירות

                                                           
24912-בעניין זה ראו גם ת"צ )מחוזי מרכז(  (. 2003) 654( 2נק לאומי לישראל פ"מ התשס"ב)טרוים נ' ב 17027/01בש"א )מחוזי(  2 

 .10, עמ' (27.3.2011חגי נ' חברת פרטנר ) 03-10
 .15עמ'  ואצ'סלב איליאגוייב -סלקום ישראל בע"מ  14-12-26932ע"ע )ארצי (  3 
 (2002) 433( 2002חריש, לז)מיכה  -זאב טריינין, עו"ד  300021/98ע"ע )עבודה ארצי( 4 
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 בלהיחשאינו יכול  ,והיעדרותומבלי שנדרש לתן דין וחשבון על זמינותו או  סדיר, ובאופן שאינובמהלך החודש, 

בעל תפקיד. כאמור אופי ההתקשרות של המשיבה עם השליחים הוא כזה המאפשר לשליחים גמישות רבה בנוגע 

של  תתנודתיות אף בנוגע להיקף השליחויובים ישנה לשעות פעילותם ומספר השליחויות שיבצעו. במקרים ר

שליח בודד משבוע לשבוע ומחודש לחודש. ברי אפוא שלא ניתן יהיה במסגרת התובענה הייצוגית לקבל תשובה 

 ל המשיבה.השתלב בעסקה שאחידה ביחס לכלל הקבוצה האם כל אחד ואחד מחברי הקבוצה 

 

היא חלק אינטגרלי מפעילות המשיבה אינה ברורה מאליה. אמנם בשולי הדברים נציין כי גם ההנחה שהשליחות 

פעילות האפליקציה מותנית בכך שגורם מסויים יבצע את רכיב המשלוח, אולם הדבר נכון באותה מידה ביחס 

ללא קיומן של המסעדות לא תהיה כל תועלת באפליקציה, אולם אף אחד אינו מעלה על  –לפעילות המסעדות 

 מעסיק בין המסעדות והמשיבה.-עובדדעתו להחיל יחסי 

 

 האם כאשר האפליקציה מופעלת והשליחים עמודים לרשותה של וולט ניתן לראות בהם כבעלי עסק עצמאיים?

לבצע שילוחים  כדימתחום השילוח. אחרים מחזיקים בעסק  חלק מהשליחים ישנם לקוחות אחריםל .19

. והחלטתם באיזו אפליקציה להשתמש ברגע נתון תלויה ברווחים הצפויים מכל אחת מהם באפליקציות השונות

כלי התחבורה  באותם מבוסס על שימושצמאי בתחום התיירות הבעסק עכבר כמה שנים מחזיקה  2 המבקשת

 נותנת שירותי שליחות גם עבור אפליקציותגם שבהם היא משתמשת לשליחויות ושבהם השקיעה כסף רב. זואי 

רות . ניתן להניח כי בנוגע לשליחים שונים תתקבלנה תשובות אחGett Package -ו Gett Deliveryאחרות כגון 

באופן אחיד ביחס  שאלות אלוללא ניתן להשיב  –ביחס לשאלות השונות, אולם מכל האמור עולה תמונה ברורה 

 לכלל חברי הקבוצה.

 

 ?וככל שכן מה הן הזכויות המגיעות להםהאם ניתן לראות בחברי הקבוצה עובדי המשיבה 

 מעמד חברי הקבוצהלשאלות אלו אין תשובה אחידה ביחס לחברי הקבוצה. די באמור לעיל כדי ללמד ש .20

ממבחני הפסיקה בנוגע ליחסי עבודה, ובהן גם השאלות  יםנגזר להן מחמת מעמד זההם זכאים שוהזכויות 

משותפת לכלל חברי הקבוצה, ותובענה ייצוגית אינה הדרך היעילה או הנכונה  אפוא גם שאלה זו אינהדלעיל. 

 לענות עליה.

 

 לה וההוגנת לדון בענייןיהתובענה הייצוגית אינה הדרך היע

השאלה שצריכה  .די בכךאין  ,בית הדין הנכבד כי שאלה זו או אחרת משותפת לחברי הקבוצהאם ימצא גם  .21

 :ושאלה זבחן היא מה משקלה של ילה

"לפיכך, ומאחר שכמעט לעולם יהיו גם שאלות משותפות  וגם שאלות נפרדות לכלל חברי הקבוצה, 

השאלה אינה אם יש שאלות משותפות, אלא מה משקלן של שאלות אלה. הטענה שמשקל השאלות 

לדון בעניין,  תהמשותפות אינו רב זהה למעשה לטענה שתובענה ייצוגית אינה הדרך היעילה וההוגנ

 5".שלא יהיה מנוס מפיצול ההליך הייצוגי לסדרה של משפטי משנה משום

                                                           
 ; ההדגשה הוספה.156(, עמ' 2017, )נבו תובענות ייצוגיותאביאל פלינט וחגי וניצקי, 5 
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באותות ובמופתים כי מתקיימים יחסי עבודה בינו ובין המשיבה לא יהיה בכך כדי  תובעגם אם יוכיח ה, לסיכום .22

לבחון את תנאי  יששאר השליחים  מעמדם שללהגיע לכלל מסקנה על  כדילהשליך על שאר חברי הקבוצה. 

גם לאחר מבחן ההשתלבות, וגם אם יקבע . ביחס למשיבההשליחים השונים ואופי הפעילות של ההתקשרות 

עדיין נדרשת בדיקה בשאלה האם כל שליח עבד כעצמאי, על פי מבחני הפסיקה.  –בית הדין כי ישנה השתלבות 

נה הדרך היעילה התובענה הייצוגית אי –מסקנת הדברים ברורה אפוא  אף זו בדיקה שיש לעשותה באופן פרטני.

או ההוגנת לדון ביחסי המשיבה עם כלל השליחים. הכרעה אחידה ביחס לכלל השליחים פסולה משפטית, תחטא 

לתכליות דיני העבודה, ועלולה לפגוע במבקשים ובשליחים אחרים אשר בדיקה פרטנית היתה מעלה ממצאים 

 אחרים בנוגע אליהם.

 

 :וליהשוני בין חברי הקבוצה הוא מהותי ולא ש .23

 הערה ביחס לדברים שכתב המבקש ביחס לגובה הנזקים. וכך כותב המבקש: להעיר י עניין זה נבקשבשול

"יובהר כי על פי ההלכה הפסוקה חרף העובדה כי עשויים להיות הבדלים בגובה הנזק בין החברים 

התובענה בקבוצה, הרי שבהתאם להלכה הפסוקה אין בעובדה זו כדי להוות שיקול נגד ניהול 

 כייצוגית"

באופן בדברים אלו מבקש התובע הייצוגי לשכנע כי אין בהבדלים שבין חברי הקבוצה כדי לפגוע בניהול התובענה 

 בעניין זה התובע טועה. בכל הכבוד, יעיל והוגן במסגרת התובענה הייצוגי.

על מנת רק הנפרדת נדרשת בו הבדיקה העובדתית שנו אין מדובר במקרה נכפי שנוכחנו לראות, בעניי ראשית, .24

דרש ינפגעו באופן דומה. בעניינו י םכול אלהלאחר שנקבע כי  חברי הקבוצהבין  הנזק בגובהזהות את ההבדלים ל

בעניין הצורך בבירור ראייתי קבע  .בית הדין לבדיקה עובדתית ולבדיקה משפטית נפרדת עבור כל שליח ושליח

 6וירון:בית הדין הארצי בעניין 

אכן, ייתכנו מקרים בהם יתעורר קושי אמיתי, לברר מהו שיעורו של הסעד הכספי שכל אחד "

מחברי הקבוצה זכאי לו בשל העובדה שהסעד הנתבע איננו זהה. זאת, בין אם משום שמדובר 

ום שבירור זה יצריך בירור ובין אם משבחישוב מורכב ומסובך לגבי כל אחד מחברי הקבוצה, 

 –אז, רשאי בית המשפט ..[ .] ורו של הסעד ובין אם מטעמים אחריםלהוכחת שיע ראייתי

לבחון האם לא נפגמה יעילותה של התובענה הייצוגית, ויכול הוא אף  –במסגרת שיקול דעתו 

להגיע למסקנה, כי יש להעדיף את ניהולן של תביעות אישיות רבות על פני מכשיר התובענה 

 ."הייצוגית

כאשר מדובר בבדיקה משפטית ועובדתית נפרדת וכמה י הנוגע לנזק, על אחת כמה אם כך לעניין בירור ראיית

הלא היא התקיימות עילת התובענה ביחס לכל אחד  –לא בנוגע לשוני הנזק אלא בנוגע לשאלה הבסיסית ביותר 

דרך הוגנת  כיוון שהתובענה הייצוגית אינהממהשליחים. או אז יש להעדיף את ניהולן של תביעות אישיות לא רק 

תביעות שונות שהתובע  מקבץ שלאלא  כלל שאין כאן תובענה ייצוגית כיוון לאא ויעילה לבירור התובענה,

                                                           
ליבנה )פורסם  טלפסק דינה של השופטת ורדה ויר 36, פס' תבל אבטחה ניקיון ושירותים בע"מ -יגאל וירון  07-629ע"ע )ארצי( 6 

 (3.1.2011 –בנבו 
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הם למעט החלטתם לעשות שימוש יושדבר אין בינ ,לכך תנתן לו רשומבקש לנהל בשם מי שלא מתיימר והמייצג 

 באותה האפליקציה.

התובע המייצג מבקש להיבנות מדברים שנאמרו וא נסמך. התובע גם שוגה בהצגת פסק הדין שעליו ה ,שנית .25

ולא נתקבלו בפסק הדין. דעת הרוב היתה דווקא שציטט נאמרו בדעת מיעוט אלא שהדברים  7בעניין גרוס.

 הפוכה וקבעה כי:

לאחר בירור תובענה ייצוגית נותרות עדיין סוגיות רבות לברור שאם סבור  "אשר לדעתי, הנני

מהווה הדבר טעם טוב  התובענה הייצוגית,מחברי הקבוצה בשמם נוהלה  בעניינו של כל אחד

שלא לאשר את התובענה הייצוגית. זאת, גם מן הטעם שבמקרה כזה, אין לומר כי "תובענה 

על פני הדברים, הכרעה בנוגע לזכויות  ייצוגית היא הדרך היעילה... להכרעה במחלוקת".

, תותיר עדיין סוגיות לא אבסטרקטית בתביעות שהגיש המערער, לו תתנהלנה כתובענות ייצוגיות

לפיכך אף מטעם זה אין לאשר תביעות  מבוטלות לבירור בעניינם של כל אחד מחברי הקבוצה,

 המערער כתובענות ייצוגיות".

דתו של התובע המייצג וקבעה כי מקום שבו יתקיים צורך בבירור סוגיות במפורש את עמאפוא הפסיקה דחתה 

שאלות על מדובר אין נו נלא מבוטלות של כל אחד מחברי הקבוצה אין לאשר את התובענה כייצוגית. בעניי

ניהול התובענה כתובענה  יורדות לשורש ומהות התובענה עצמה.אלא בשאלות ה בלבד "ש"אינן מבוטלות

 הדרך ההוגנת או היעילה לבררן.יהא לא אי בוודייצוגית 

 

 בתום לבעניינים של חברי הקבוצה לא ייוצג וינוהל בדרך הולמת או 

עניינם של חברי הקבוצה לא ייוצג יש סיבה להניח שאף לו היה ניתן לראות בשליחים השונים קבוצה אחידה,  .26

להתנגד לתובענה כדי להליך כדי או ינוהל בדרך הולמת על ידי התובע המייצג. די בבקשת המבקשים להצטרף 

ניתן לומר שהתובע ייצג את עניינם של כלל חברי הקבוצה  ברור שלאיינם. ללמד כי עניינו של התובע אינו זהה לענ

טענת מבהירים כי הם מתנגדים מכל וכל לטענות התובע או לדרישתו כי כאשר חלק נכבד מחברי הקבוצה הנ

אישור את חששם כי  . איך ניתן לומר כי עניינם ייוצג כדבעי, שעה שהם מבהיריםיחולו עליהם יחסי עבודה

 ניגוד עניינים ברור מזה. לך ייפגע פגיעה חמורה בעסקם שלהם וביכולתם להשתכר? אין ה נהתובע

שעניינם של חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך  כדישומט את היסוד הסביר הנדרש ומו של ניגוד עניינים שכזה קי .27

 8:עניין זמרוני. כך נקבע בהולמת

היעדרו של ייצוג הולם הינו בולט לעין בעיקר בשל ניגוד האינטרסים בין חברי במקרה דנן "

עדרו של ניגוד עניינים במסגרת הדרישה . יש לציין כי אמנם נהוג לבחון היהקבוצה המיוצגת

של סוגיית ניגודי האינטרסים  אך קיימת גם הגישה כי משכנה הנאות, 'התביעה הוגשה בתום לב'ש

הדרישה לייצוג הולם ולהיעדר ניגוד אינטרסים ]...[  הוא דווקא תחת כנפי דרישת הולמות הייצוג

                                                           
 (.9.1.2007 –לפסק דינו של השופט פליטמן )פורסם בנבו  4, פס' מדינת ישראל משרד הביטחון -נפתלי גרוס  04-1154ע"ע )ארצי(  7 
(, פיסקה 2002) 66( 2אבנר זמרוני נ' החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ, תשסא) 5538/01בש"א )מחוזי ירושלים(  8 

55-58. 
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סטייה ...'ת שהינה הסדר שיש בו משום בין חברי הקבוצה נובעת מאופייה של התובענה הייצוגי

 מההליך השיפוטי האדברסרי וחריגה מכללי המשפט המקובלים בדיני החוזים ובדיני השליחות

נראה לי שיש לאמץ את המבחן הצר יותר ולמנוע תובע מלייצג קבוצה, כאשר קיים ניגוד   ']...[

אשר לסיכויים ולסיכונים עניינים פוטנציאלי, וזאת לאור נקודת האיזון שאותה הזכרתי ב

כן די -הכרוכים בהגשת תובענה ייצוגית. מכל מקום, בענייננו ניגוד האינטרסים הינו מהותי, ועל

 ."בו כדי לשמש טעם לדחיית הבקשה

 9:בעניין ליברמןוכך נקבע גם 

קושי נוסף שבאת כוח המשיבה השכילה לחשוף הוא ניגוד העניינים הקיים בין חברי הקבוצה. "

המבקש, כמו גם חלק מדיירי הבניינים הגובלים בקניון ערים, מתנגד לעצם פתיחתה של מסעדה 

בחלקו הדרומי של הקניון. לדידו ראוי כי כל המסעדות ודוכני האוכל שפועלים בקניון ירוכזו 

מכאן שהשאיפה האמיתית העומדת לנגד עיני המבקש )ריכוז המסעדות ]...[  בחלקו הצפוני

השילוב ]...[  של הקניון(, איננה משותפת לכל חברי הקבוצה, ואף לא למרביתם בחלקו הצפוני

וניגוד   שבין האינטרס הפרטני של המבקש )ריכוז המסעדות בחלקו הצפוני של קניון ערים(

( 6האינטרסים הפוטנציאלי בו מצוי כיום בא הכוח המייצג )בשל היותו בא כוחם של דיירי בניין 

נם של כלל חברי הקבוצה ייוצג יקיים יסוד סביר להניח כי עני'ומר כי מביא לכך שלא ניתן ל

 ".( לחוק תובענות ייצוגיות איננה מתקיימת4)א()8מכאן שגם דרישת סעיף . 'וינוהל בתום לב

 סותר אתבענייננו אין ספק שניגוד העניינים שבין המבקשים ושליחים נוספים ובין עניינו של התובע גם 

 עניינם של חברי הקבוצה באופן הולם. יכולתו לייצג את 

אין צורך שהמבקשים יוכיחו כי הם רוב חברי הקבוצה הנטענת על מנת לפסול את אפשרות הייצוג  – נבהיר

אין הלימה ותמימות דעים בין חברי הקבוצה בנוגע לאינטרסים ההולם. די בכך שיראו המבקשים כי 

 כייצוגית באופן שיחול על כלל חברי הקבוצה. המבוקשים כדי לקבוע כי אין מקום לדון בתובענה

עת שהגיש את תביעתו. המבקשים ב: המבקשים אינם מבקשים להטיל ספק בתום הלב של התובע תום הלב

נאותים להניח כי התובע סבר בכנות כי תביעתו תביא תועלת לקבוצה הנטענת. ואולם, כעת משידוע לתובע 

וקידומה כתובענה ייצוגית ייפגע בעניינם של שאר חברי הקבוצה,  כי תביעתו אינה הולמת את רצון הקבוצה,

סבורים המבקשים כי כל החלטה להמשיך ולנהל את התובענה בשם אלו הזועקים ומבקשים כי לא תנוהל 

נזכיר כי גם החרגת המבקשים עצמם מחברי הקבוצה . של ממשתהיה נגועה בחוסר תום לב בשמם התובענה 

למבקשים כיוון שהכרעה בתובענה צפויה להשליך על אופי הפעלת האפליקציה  לא תרפא את הנזק הצפוי

   לדחות את בקשת אישור התובענה.כדי די בכך בעתיד. 

    

 האם מתקיימים יחסי עבודה בין וולט ובין השליחים –סיכויי התביעה  .ו

                                                           
. בעניין זה ראו גם ת"צ )מרכז( 11( עמ' 30.10.2014סרג'יו מיכאל ליברמן נ' הפורמאלית )נבו  11-04-20607ת"צ )מחוזי מרכז( 9 

 טל שיין נ' דקל אחר יזום ובניה בע"מ. 27551-02-10
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ברור כי ככל מעביד הינה תכלית סוציאלית כאמור, -מאחר שתכלית קביעת קיומם של יחסי עובד"

קבלן -מעביד או מזמין-שקשה יותר במקרה גבולי קונקרטי לאבחן ולקבוע אם מדובר ביחס עובד

נותן שירות, כך במקביל פוחת הצידוק לקבוע את מעמדו של התובע כעובד הזכאי לזכויות משפט 

 משפט.פי אותו ה-העבודה המגן, ופוחת גם הצידוק לכפות על צדו השני ליחס את חובת המעביד על

מעביד, כך יש ליתן יותר משקל במקרה -ככל שפוחת הצידוק כאמור לקבוע קיומם של יחסי עובד

אף מעבר להעברת  דעתם הסובייקטיבי של הצדדים לגבי טיבו של היחס שביניהם-הגבולי לאומד

 10.נטל הראיה לטוען ליחס שונה מן היחס למראית עין שעטו הצדדים על הקשר שביניהם"

 דיון מה.מוקד התובענה עצב היא העומדתשל יחסי עבודה בין חברי הקבוצה ובין הנתבעת שאלת קיומם  .28

השאלות  ובחינתהבקשה הדיון באישור אפוא רק בשלב מאוחר יותר לאחר  זו יתקיים סוגיהב מעמיק

הסיכוי  אתלשקול  על בית הדין הנכבד זה בשלב כברעלו בפרקים הקודמים. עם זאת, המקדימות שהו

 לנושא יחסי העבודה להתייחסנבקש זאת לאור בענה יוכרעו לטובת התובע. והעולות מהת שהשאלות

 , כדי להראות כי סיכויי התביעה נמוכים.בקצרהולו  ,ולמבחני הפסיקה

  :מבחן ההשתלבות

המבקשים סבורים כי אין לראות בהם ובשאר חברי הקבוצה כמי שהשתלבו ב"מפעלה" של  –המבחן החיובי  .29

 המבקשים לעמדתהמשיבה. טענת התובע היא כי המשיבה היא חברה המספקת שירותי משלוחים למזון. 

ויחסים  ות. למשיבה פנים רבמדובר בתמונה פשטנית למדי שאינה מתארת נכון את "מפעלה של המשיבה"

. מנקודת מבטם של הסועדים כתתווכמ פעילותההם הוא יכאשר הצד השווה בינ לקוחות שוניםשונים עם 

מקום אחד לממגוון מסעדות  המתווכת את הליך הזמנת המזוןונוחה  המספקת המשיבה פלטפורמה מהימנ

(One Stop Shopמנקודת מבטם של המסעדות .) תיווך בין המסעדה מספקת המשיבה שירות של  לעומת זאת

 . בנוסף מספקת המשיבה למסעדה שירות תיווך לשליחים ומייתרת את הצורך בהחזקתלקוחות נוספים ובין

של תיווך עסקאות מנקודת המבט של המבקשים מספקת המשיבה שירות מערך משלוחים עצמאי. ואילו 

וא שילוח. ההתקשרות עם המשיבה מאפשרת לשליחים לקבל עסקאות שילוח בדומה לעסקאות שניתן למצ

אלא שירות תיווך אינה שירות משלוחים  אפוא המשיבהבפלטפורמות משלוחים אחרות או באופן פרטי. 

 אינם משתלבים בו. השליחיםו

לראות במשיבה חברת שליחויות, העובדה שחברי הקבוצה הם שליחים אין בה כדי ללמד גם לו היה מקום  .30

לקבוע כי מאן דהוא  כדי 11הראנו לעיל,על כך שבעצם התקשרותם עם המשיבה השתלבו במפעלה. כפי ש

שהשליח הפך חלק השתלב במפעל מסויים יש להראות כי קיים מעביד הזקוק לעובד למטרות מסויימות ו

אף אחד מהם כי הוא . ואולם בנוגע לחברי הקבוצה לא ניתן לקבוע ביחס למהמערך הארגוני הרגיל של העסק

או לא בכל עת שירצה,  יישומוןבוע בעצמו האם יתחבר ל. כל אחד מן השליחים רשאי לקהפך חלק מהמערך

 וזאת מבלי שיחוייב להודיע על כך למשיבה. 

                                                           
 241איתן אביבי, ]פורסם בנבו[ פד"ע ל"ו,  -פלאי קרני  300064/96ע"ע 10 
 .7הערה 11 
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, או "התפקיד" על גורם ספציפי הצורך בהטלת לבטל אתהשימוש בטכנולוגיה השיתופית נועד למעשה,  .31

לבצע שליחות  מי שחפץלכל  הצעת הזדמנויות השילוחצעות מוזאת בא את הדרישה לייצור מערך ארגוני,

האלגוריתם הממוחשב המאפשר מעקב  מחליף את הצורך בקיום מערך ארגוני. ללא התחייבות מוקדמת

חברי הקבוצה השונים לעשות  אם נרצה, נכונות וויסות בין הביקוש להזמנות וזמינות ומיקום השליחים.

בוצה אינו חלק אינטגרלי שימוש באפליקציה מאפשרת את קיומו של המערך הארגוני, אך אף אחד מחברי הק

 מהמערך, שכן הוא יכול בכל עת לעזוב את המערך מבלי לפגוע בתפקודו.

חברי הקבוצה כמי שמשתלבים במפעלה של המשיבה, פעילות גם לו היה מקום לראות ב – המבחן השלילי .32

 כי:ככלל קבעה הפסיקה זאת מתבצעת, לפחות ביחס לחלק ניכר מהם, במסגרת העסק העצמאי שברשותם. 

עצמאי הטוען לפעילות כשכיר הנפרדת מעסקו כעצמאי בעיסוק זהה, צריך להצביע על סימנים "

 12."מובהקים המצביעים על העסקה נפרדת בלתי תלויה בעסקו כעצמאי

השפעתה קודם שנבחן את סממני הניהול של העסק העצמאי שנקבעו בפסיקה, רואים אנו לנכון להעיר על  .33

ים" על אופיים של עסקים עצמאיים. כפי שראינו לעיל, רוהתפתחות ה"פרילנסשל הטכנולוגיה השיתופית 

התפתחות הטכנולוגיה השיתופית יצרה "דמוקרטיזציה" של עולם השירותים. אם בעבר כדי למצוא מספיק 

עבודה נדרש אדם למצוא מקום עבודה מסודר ולהתמקד בתחום מתן שירותים של מקום  הזדמנויות

מאפשרות ומציעות תיווך במגוון רחב של עסקאות מזדמנות ה, הרי שהיום האפליקציות השונות העבוד

 לכל אדם לעסוק במנעד רחב של שירותים במקביל. 

, לתת שרותי עריכה, Gettכך יכול אדם לתת שירותי שליחות דרך המשיבה או האפליקציות השונות של  .34

תמורות תי הסעה דרך אפליקציה שלישית וכן על זו הדרך. עיצוב, ובנית אתרים דרך אפליקציה אחרת, שירו

הם המבקשים עצמם, פותחים עסקים עצמאיים יובינ ,אלו הביאו לכך שהמשתמשים באפליקציות השונות

שירותים שונים  לספק . ייעודם של עסקים אלו הוא לאפשר לעוסקשאינם מתמקדים בשירות כזה או אחר

 .השונות דרך האפליקציות

השפעה ישירה על השאלה האם האדם  נה. לאופיו המשתנה של העסק העצמאי ישרבהחשיבות  ולנקודה ז .35

לעסקאות שהוא  מנהל עסק עצמאי. כך לדוגמה העובדה ששליח מסויים אינו מספק שירותי שליחות מעבר

ן בה כדי להעיד על אי קיומו של , בעוד שהוא מספק שירותים אחרים, אימבצע דרך פלטפורמת המשיבה

המבחן אינו צריך להתמקד בסוג השירותים או העסקאות אלא בשאלה האם ישנה פעילות  .עצמאי קעס

 עסקית באמצעות העסק.

 מבחני הפסיקה לקיומו של עסק עצמאי

ושליחים אחרים שעושים שימוש בפלטפורמה של המשיבה אינם חייבים  המבקשים  – השליח כאדון לעצמו .36

מרגע שעבר  13.ואת מועדי יציאתם לחופשה ת משכהכמות העבודה, אהם קובעים את דין וחשבון למשיבה. 

                                                           
 .14פרשת קרני לעיל הערה  12 
 449' עניין טריינין עמ13 
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לקבוע לעצמו מתי ואם בכלל להפעיל את האפליקציה. יתר על כן, גם במידה  השליח את הליך הרישום יכול

חייב לאשר לקיחת משלוח, וזאת גם אם הוא השליח הקרוב הפעיל את האפליקציה הוא אינו שהשליח 

על בסיס מציאות מעין זו של  ם לא יאשר את המשלוח יאשר אותו שליח אחר.א ביותר לנקודת האיסוף.

 כי לא התקיימו יחסי עבודה:  בעניין חברת החדשותעצמאות וגמישות קבע בית הדין הארצי לעבודה 

המשיב היה מגיש למפקח על המקליטים במערערת, בכל המשיב הוא שבחר את ימי עבודתו. "

, ובהתאם לאותם ימים נעשה הוא פנוי לקבל עבודה בשבוע הבא יום ד', רשימה של ימים שבהם

"סידור העבודה". כמו כן, במקרים שבהם נקרא המשיב בהתראה קצרה למשמרות שלא שובץ 

 14."אליהן מראש, יכול היה המשיב שלא להיענות לקריאה

רשימה  בוצהמחברי הק אף אינה דורשתהעבודה והעצמאות אצל המשיבה רבה אף יותר. המשיבה גמישות  .37

קיימת נוכחות דלה של שליחים זמינים אין כל חובה בהם ששל מועדים שבהם יעבדו. זאת ועוד, במקרים 

-אדכנס לאפליקציה. אדרבה לעיתים קרובות תציע המשיבה יענות לבקשת המשיבה להיעל השליחים לה

ם ואין לה כל דרך תוספת תשלום למשלוח מתוך ידיעה שרק כך תוכל לשכנע שליחים להפוך זמיניהוק 

 לכפות על השליחים זמינות במועד ספציפי.ממשית 

שליח לשליח. ובכל זאת תקופת ההתקשרות של השליחים השונים כמובן משתנה מ –תקופת ההתקשרות  .38

ניתן לומר כי תקופת ההתקשרות מתאפיינת בתנודתיות רבה. תנודתיות זאת אינה מאפיינת יחסי עובד 

 ומעסיק.

נתון נותן העבודה לפיקוח וכפוף ארגונית  בחן משנה זה יש לבחון באיזו מידהמ במסגרת"–כפיפות ופיקוח  .39

השאלה האם חלה חובה לקבל אישור לביצוע בפסיקה לעניין זה הוא  ואחד המבחנים שנקבע 15למעביד".

כפי שראינו חברי הקבוצה אינם כפופים למרותה של המשיבה ואינם נדרשים לקבל אישור  16עבודה אחרת.

כזה. אדרבה חברי הקבוצה כלל אינם נדרשים ליתן למשיבה דין וחשבון כלל חוץ מבנוגע לעסקאות ש

 שהסכימו ליטול על עצמם.

במסגרת הבקשה מאריך התובע לטעון כי השליח כפוף לביקורת ופיקוח צמודים וקפדניים בעת ביצוע  .40

בין מערב נראה שהתובע  ,יחסי כפיפות. בכל הכבוד מבקש לראות בכך הוכחה לקיומם שלהמשלוח ו

המשיבה נותנת שירותים שונים ללקוחות  ,כפי שציינו לעיל יעילות. פיקוח ומאפיינים של מאפיינים של

המוצר שהמשיבה מספקת )שאינה חברת שליחויות אלא חברה טכנולוגית( אינו רק חיבור  שונים.

המשתמשים השונים אלא גם היכולת, באמצעות חישובי האלגוריתמים השונים, להעריך מראש את משך 

לספק את השירותים האלו באופן יעיל ואמין  כדיאולם  דרש לביצוע העסקה מתחילתה ועד סופה.יהזמן שי

שלוקח על עצמו ת מבלי לדרוש מאף אחד מהצדדים להתייצב בזמן מסויים( חובה שכל אחד מהצדדים )וזא

הדרישה שכל צד יעמוד בהתחייבותו אינה מייצרת יחסי כפיפות או מרות, ימלא את חלקו בעסקה. התחייבות 

 .קבלן-חסי מזמיןמעביד יותר מאשר י-, ואין הצדקה לראות בה אינדיקציה ליחסי עובדאלא וודאות ויעילות

                                                           
 לפסק הדין. 12חברת החדשות הישראלית בע"מ נ' שחר צרפתי עמ'  13-02-56745עע )ארצי(  829/093תעא )ארצי( 14 
 . 9ברנדה קרסנטי )להלן: 'עניין תדיראן'( עמ'  -תדיראן בע"מ  1466/04ע"ע )ארצי ( 15 
 עניין טריינין שם.16 
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הרי גם מזמין עבודה מקבלן עשוי לפקח על ביצוע העבודה, לראות שהיא נעשית לשביעות רצונו ובהתאם 

 לתנאי חוזה הקבלנות. זהו איננו פיקוח של מרות.

בטענה כי במשך זמן זה  התובע מבקש לצמצם את הבחינה רק למועד שבו מבצע חבר הקבוצה את המשלוח .41

אכן, צמצום המבט אל נקודה מצומצמת יכול לעיתים קרובות להשאיר רושם . הקבוצהקיים פיקוח על חבר 

המציאות. אל לו לבית הדין  עשוי גם לעוות אתאחר מאשר מבט רחב על התמונה כולה, אולם רושם שכזה 

 הנכבד להסכים להצעה זו בבואו לדון דין אמת, בוודאי לא במסגרת תובענה ייצוגית בעלת השלכות כלפי כלל

  חברי הקבוצה ואולי אף על תחום הטכנולוגיה השיתופית בישראל.

אינה  שליטה על מתח הרווחים בעל עסקהבחינה האם יש ל – והסיכון להפסד יכולת להשפיע על רווחים .42

יחס לשליטתו על מתח אלא ב, עם המשיבהעסקאות המתבצעות צריכה להבחן באופן צר רק ביחס ל

העובדה שלבעל עסק ישנם גם לקוחות עם תעריף קשיח אינה שוללת  .לשהוא מנה העסקכלל הרווחים של 

כל עוד בעל העסק עצמאי לקבוע את היקף העבודה מול הלקוח, ואת את יכולתו להשפיע על מתח הרווחים. 

בהם הביקוש גבוה יותר שלזמנים מודעים שהשליטה על הרווחים בידו. כך המבקשים  ,עיתוי העבודה

התעריף שמציעה המשיבה, עצמאים לחלוטין לבחור מתי להתחבר לאפליקציה של ובהתאם לכך גם 

באופן  שהגיעו אליהןבעסקאות אחרות  או להשקיע את זמנם המשיבה ומתי לעבוד דרך פלטפורמות אחרות

יכולת השליטה על מתח הרווחים יחד עם קיומם של לקוחות נוספים מהווים סממנים מובהקים  עצמאי.

 17עצמאי. לקיומו של עסק

כך  –אפשרות להשפיע על מתח הרווחים גם באמצעות ההחלטה על השקעותיו בעסק ישנה לחבר הקבוצה  .43

להשקיע  חלקם מעדיפים מבקשים יש אסטרטגיות שונות להגדלת מספר המשלוחים שיספיקו בזמן נתון.ל

 ם שיספיק לבצע.יל את מספר המשלוחיכדי להגד ,הכרוכות בכך , על ההוצאות הגדולותבכלי רכב ממונע

אחרים מעדיפים כלי רכב צר יותר שיאפשר לו הגעה מהירה יותר מבלי לעמוד בפקקים, או כדי לחסוך 

מתוך שיקולי  לדוגמה משתמש לסירוגין ברכב ובאופניים חשמליות 3בהוצאות הביטוח והדלק. המבקש 

ופני הרים כדי לשלב בין תמש בכלי ממונע אלא באשמעדיפה שלא לה 2המבקשת ומהירות.  עלויות אחזקה

שיקולים אלו  היא מודעת לכך שהיא עשויה להספיק פחות משלוחים.אף שכושר גופני ושעות עבודה, על 

ולכלים לא רק למשלוחים שיבצע דרך המשיבה אלא גם לשאר עסקאותיו  רלוונטייםששוקל חבר הקבוצה 

החלטות אלו של חבר הקבוצה הן שתקבענה את גודל רווחיו ביחס להשקעותיו  הדרושים לו לשם ביצוען.

העובדה שכלי העבודה החשובים ביותר, והיקרים ביותר עובר העסק, נרכשים בעסק או חלילה הפסדים. 

על כך שלא מתקיימים  יאגם ה המצביע ,באופן עצמאי על ידי חבר הקבוצה לפי שיקול דעתו העצמאי

 בין המשיבה.יחסי עבודה בינו 

 18שאלת התלות הכלכלית של צד אחד בצד השני.מבחן נוסף לקיומם של יחסי עבודה הוא  –תלות כלכלית  .44

לבחון  כדיבנוגע למבחן זה חשוב להדגיש כי אין כל דרך לקבוע קביעה אחידה ביחס לכל חברי הקבוצה. 

ע כי כביכול בשל הקורונה עם זאת, טענת התובאם התקיימה תלות כלכלית יש לבחון כל מקרה לגופו. 

                                                           
 .9; עניין תדיראן עמ' 36(, עמ' 1992) 031( 1אהרון גליברמן, כה) -/נב רות יאיר 158-3דיון )עבודה ארצי(  17 
 .840( עמ' 2002) 817( 2001תה"ל תכנון המים לישראל בע"מ, לו) -אורי אייזיק  300256/98ראו ע"ע )עבודה ארצי(  18 
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טענה זו ממחישה את חולשתו  ,התעצמה התלות הכלכלית בין חברי הקבוצה ובין המשיבה תמוהה. אדרבה

היחסית של מבחן זה. למשיבה אין יכולת השפעה על מקורות הפרנסה האחרים של חברי הקבוצה. העובדה 

ה את אופי ההתקשרות בין הצדדים. אינה משנ – שכיר נפגעהאו פרנסת חבר הקבוצה כ שהכנסות העסק

כזכור למשיבה גם אין כל יכולת לדרוש מחבר קבוצה לבצע עסקאות נוספות או להפחית משעות פעילותו, 

חיצוניות אלו ה אפוא לקבל את הטענה שהתרחשויות הללו תלויים לחלוטין בכל משתמש בעצמו. קש

 יכולות להקרין על מעמדם של הצדדים זה מול זה.

של עניין, תובענה זו אינה עומדת בתנאים המינימליים הנדרשים על פי הפסיקה ועל פי החוק סיכומו  .45

ניהול כדי לאשרה כתובענה ייצוגית. הניסיון לאחד את כלל השליחים תחת קבוצה אחת נועד לכישלון. 

באופן השימוש ביישומון   – התובענה כתובענה ייצוגית מסורבל ולא יעיל שכן השליחים שונים זה מזה הן

 לאמור והן באינטרסים שאותם הם מבקשים לקדם. בנוסף ,הן באופן ניהול עסקיהם הפרטיים ,המשיבה

. בחינה ראשונית של מערכת היחסים שבין השליחים ובין המשיבה גם סיכויי התביעה נמוכים ביותר

 . מעביד -במבחני הפסיקה מלמדת שאלו אינם יחסי עובד

ע בפרנסת ועסקיהם ייתבקש בית הדין הנכבד שלא לאשר את התובענה הייצוגית ושלא לפגולאור האמור 

 שאר חברי הקבוצה.של המבקשים ו

 

 

 


