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 2007מרץ 

 

 מעביד כללי וספציפי וחברות כ"א

 
 

כפי שהבטחנו בדפי מידע קודמים, נעסוק הפעם בתאונות שאירעו לעובדים שיש להם שני 

 מעבידים, ונדון בחלוקת האחריות ביניהם.

מדובר במצבים בהם עובדים נשלחים על ידי מעבידם הכללי, הקבוע, לבצע עבודה בשירותו 

 יות מעביד נוסף של העובד ומכונה "המעביד הספציפי".של גורם אחר, שהופך לה

עשוי להיות מעביד רגיל, שקיבל על עצמו לבצע יחד עם עובדיו עבודה  – המעביד הכללי

 זמנית ומוגדרת אצל גורם אחר.

המעביד הכללי יכול להיות גם גורם, שרק שולח עובדים למקומות עבודה, ואינו מבצע 

בתי הסוהר, השולח אסיר לבצע עבודות חוץ, או בית ספר  עבודות בעצמו. לדוגמא, שירות

 מקצועי, השולח חניכים לעבודות לצורך לימוד מעשי.

בשנים האחרונות נפוץ מאוד השימוש בחברות כח אדם, לצורך מיון העובדים והכוונתם 

לעיסוק המתאים, כאשר בפועל, חברת כח האדם ממשיכה לשלם את שכר העובד, על אף 

 שליטת המעסיק בפועל, ולכן הינה סוג של "מעביד כללי".שהוא נמצא ב

בנוסף, קיימות שיטות העסקה "עקיפה", שגם בהן נתון העובד למרותם של שני מעבידים, 

כגון עובד של קבלן משנה, המועסק תחת שליטתו של הקבלן הראשי, או עובד ברג'י, 

 המושאל באופן זמני למעסיק אחר לשם ביצוע עבודה ספציפית.

המיוחד, הוא זה שקיבל לשירותו את אותו עובד, שהמעביד הכללי  – מעביד הספציפיה

שלח אליו, לעיתים באופן זמני. המעביד הספציפי הוא ששולט בפועל על מקום העבודה 

 ואמצעי הבטיחות שבמקום, והוא שקובע בדרך כלל את שיטות העבודה בהן יעבוד.

שולח את עובדיו מחוץ לחצרי המעביד, יעסוק במקרים, בהם מעביד  לאדף מידע זה 

למקום המוחזק בידי אחר, אשר איננו מעסיקו בפועל. בנושא זה הרחבנו בדף המידע 

 הקודם.

יוזכר, כי ההגדרות של עובד ומעביד לפי דיני הנזיקין אינן זהות להגדרות לפי חוק הביטוח 

לם בפועל את שכרו הלאומי, ולכן בחלק מהמקרים, עלול המעביד הספציפי, אשר אינו מש

של העובד שנפגע בתאונה, להיות חשוף גם לתביעת שיבוב של המוסד לביטוח לאומי 

 ששילם תגמולים לעובד, בנוסף לתביעת הנזיקין מצד העובד.

ועוד הערה: יש לשים לב להסכמי השיפוי שנחתמים בין המעביד הספציפי, לבין המעביד 

 הכללי.
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ים על ידי מזמין השירות, שהינו המעסיק הספציפי, ברוב המקרים, הסכמי השיפוי מנוסח

המעביד הכללי, לשפות את המעביד הספציפי, במקרה שיחויב  –ובהם נדרש נותן השירות 

 בפיצוי, בשל תאונה שתיגרם לעובדיו.

חשיבות ההסכם ברורה, שהרי במקרה בו קובע ביהמ"ש שיש להחילו, התוצאה הסופית 

זיקית, ולפיה המעביד הכללי, שאינו נושא בד"כ ברוב עשויה להיות הפוכה מהתוצאה הנ

האחריות הנזיקית, כפי שנראה להלן, הוא שמחויב לשלם את מלוא הפיצוי לתובע, בשל 

 התחייבותו החוזית.

נבחן עתה מספר דוגמאות מהפסיקה, לתאונות בהן נפגע עובד, הנתון למרותם של שני 

 מעבידים.

יע בעבודה באגודת "מכבי נתניה". עובד עיריית נתניה שלחה עובד שלה לסי *

של "מכבי", נתן לנפגע טרקטור מיוחד, שבתחתיתו מסגרת עם סכינים 

לצורך כיסוח דשא, והסביר לו בקצרה כיצד להשתמש בו, לפני שפנה 

לדרכו. הנפגע עבד ומכסחת הדשא הפסיקה לפעול. הוא ניסה לשחרר קפיץ 

 נה.מבלי לכבות את המנוע, ונפגע מסכיני המכו

בית המשפט העליון קבע את אחריותן של שתי המעבידות לתאונה. התובע 

לא הודרך ולא הוזהר כראוי לענין תקלות אפשריות במכסחת, ובעת 

עבודתו, לא היה מי שיסייע בידו או ידריכו, על אף חוסר נסיונו בהפעלת 

מהאחריות, בהיותה  60%-מכונה כזו. על כן נושאת אגודת "מכבי נתניה" ב

עבידה ספציפית של התובע. העיריה, כמעביד כללי, לא קיימה חובתה מ

לברר, במה בדיוק  יעסוק העובד, ולנקוט באמצעי זהירות סבירים כדי 

להגן עליו, מפני סיכונים שהיא יודעת או צריכה לדעת עליהם, בכל מקום 

 אליו נשלח העובד על ידה. 

ולכן חלקה באחריות  העיריה לא נתנה דעתה כלל לעניין בטיחות העובד,

 .40%הועמד על 

 (415( 1אפרים בוארון נ. עיריית נתניה ואח' )פ"ד מ"ב ) 477/85ע"א 

 

ימים  3תלמיד בבית ספר מקצועי של "אורט", הועסק במסגרת הלימודים  *

בשבוע בעבודה מעשית במוסך. בעת העבודה במוסך, עסק בהרכבת 

לטרקטור. תוך כדי  משאבת שמן בטרקטור, תוך שכיבה על הגב מתחת

 הרכבה, החליקה המשאבה ופגעה בתובע.

 25%-נושא ב –בית הספר  –בית המשפט העליון קבע, כי המעביד הכללי  

 . 75%-מהנזק, והמוסך, המעביד הספציפי שגרם לנזק בפועל, נושא ב
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חובת בית הספר היתה לוודא, כי המוסך אכן נוקט בכל האמצעים 

ונה כזו. כך למשל, חייב היה בית הספר הסבירים הדרושים למניעת תא

לקבוע מנגנון פיקוח שיבטיח, כי מנהלי העבודה והמדריכים, האחראים על 

שיעורי העבודה המעשית במוסך, יהיו ערים לכך שמדובר בתלמידים, 

ויוודאו, שהמשימות המוטלות עליהם תהיינה לפי כוחם ושתבוצענה, ככל 

 שהדבר מתחייב, בנוכחות מדריך.

הספר סמך על המוסך, שיעשה את כל הדרוש להבטחת שלמות גופם  בית 

של התלמידים, ולא נקט, מצידו, בצעד כלשהו על מנת לוודא כי כך ייעשה, 

 ובכך רשלנותו של בית הספר.

 (233( 1קלוגר נ. החברה הישראלית לטרקטורים וציוד בע"מ ואח' )פ"ד מ"ד ) 641/87ע"א  

 

לחץ כאן -חה בעניין זה או בנושאים אחרים בנזיקין להרחבה או קבלת חוות דעת מומ

 

 

אסיר, שנשלח על ידי שירות בתי הסוהר, לעבוד במפעל לעיבוד עץ, נפגע  *

 מגלילי המכונה.

יה נתון לשליטתו, מבחינת נקבע כי האסיר עבד לפי הוראות של המפעל וה

ביצוע העבודה, ולכן המפעל חייב היה כלפיו בחובת זהירות, הכוללת גם 

הקפדה על קיום חוקי הבטיחות בקשר לביצוע העבודה, כולל הדרכה 

 ופיקוח מתאימים ושיטת עבודה בטוחה.

בימ"ש קובע, כי שירות בתי הסוהר אינו נושא באחריות. הוא לא היה 

בודה, וניתן להסתפק לגביו, בביצוע בדיקה כללית, מעורב בביצוע הע

ובהכוונת אסירים לעבודה, רק למפעל בו שוררים תנאי בטיחות ושיטת 

עבודה בטוחה, כפי שהיו במפעל זה באופן כללי. אין לדרוש משירות בתי 

הסוהר, שיקפיד על אי קיום תנאים ספציפים, כפי שהיו במקרה זה, ולא 

 עבודה אליה נשלח. הוכח שהתובע לא התאים ל

 (91( 3) 95מחוזי -לוי רפאל נ. דיוק תעשיות מיסודה של ק.ש.ר בע"מ ואח' )תק 199/91ת"א )ב"ש( 

 

המנוח היה אחד מקבוצת פועלי דחק, שהועסקה במסגרת עבודות יזומות  *

יעקב. כשעסק בהצבת דגל מעל במה, הצינור בו החזיק -על ידי מושב עין

והוא התחשמל ומת. הוא נשלח למושב על ידי  בא במגע עם קו מתח גבוה,

חברת "המשקם" לתעסוקת קשישים, שאף שילמה את שכרו, והיתה 

המעבידה הכללית של המנוח, מעין חברת כח אדם. נקבע, כי המושב היה 

המעביד המיוחד, שהעסיק את המנוח בפועל. הוא ששלט באופן מלא על 

http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=
http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=
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אונה. המעביד הכללי אינו אופן עבודתו, והוא שנושא במלוא האחריות לת

נושא באחריות. הוא לא נתן שום הוראות לפועלים בדבר העבודה, טיבה או 

ביצועה, ולא היתה לו זכות, לתת הוראות כאלה ואף לא הזכות, לפטר 

 פועלים כל עוד שהם עבדו.

 (419( 1)סוזן אפינזר ואח' נ. "המשקם" לתעסוקת קשישים וכו' ואח' )פ"מ תשל"ד  318/72ת.א. )חי'( 

רתך נפגע בתאונת עבודה באתר בנייה של בתי הזיקוק לנפט באשדוד,  *

בהיותו מועסק באתר זה מטעם מעבידתו, שעסקה באספקת כח אדם 

לעבודות אחזקה בבתי הזיקוק, לפי חוזה שנתי שנקרא: "עבודות אחזקה 

 מיכנית בתנאי רג'י".

וק לפי בקשתם, בחוזה נקבע, כי חברת כח האדם תעמיד לרשות בתי הזיק

עובדים ואמצעים מתאימים, לביצוע האחזקה המיכנית במפעל. התובע 

נפגע, כשניצוץ של מכשיר ריתוך שעימו עבד גרם לשריפה, ממנה נכווה. 

 חברת כח האדם. –נקבע, שאין לייחס כל רשלנות למעבידה 

האחריות לתאונה מוטלת במלואה על חברת בתי הזיקוק, שבשטחה 

פרצה הדליקה, בהיותה המחזיקה במקרקעין ובציוד  ובתחום אחריותה

באתר. לא ננקטו על ידה כל אמצעי הבטיחות שחייבים היו להינקט, 

במיוחד יצירת חסם למניעת דליפת גז, בין המערכת הפעילה לבין המערכת 

אשר לא נמסרה לאחזקה. נקבע, כי חברת כח האדם לא היתה צריכה 

ספק ציוד מגן, ולכן אין עליה כל לנקוט באמצעי בטיחות כלשהם, או ל

 חבות נזיקית.

 אליהו אלי נ. בתי הזיקוק לנפט בע"מ ואח' )טרם פורסם( 551/90ת.א. )חי'( 

עובד, שהגיע לעבודה במפעל, דרך חברת השמת כח אדם, נפגע ביומו  *

הראשון לעבודה ממכבש, שהגידור בו לא היה מספק. נקבעה אחריותו של 

של אי גידור לבטח של המכבש. על חברת כח האדם בעל המפעל, המעביד, ב

מהאחריות, למרות שלא היתה לה שום שליטה על הבטיחות  25%הוטלו 

במפעל וזאת, רק משום ששלחה את העובד לעבוד במפעל, בו לא סופקה 

סביבת עבודה, שיטת עבודה ומכונות בטוחים, ומכיוון שלא טרחה לברר 

 ה לשם את התובע.את תנאי הבטיחות במקום, לפני ששלח

 יוחנן שאליקר נ. קראוס מפעלי מתכת בע"מ ואח' )לא פורסם( 1395/90ת.א. )ת"א( 

 

המנוח היה עובד של חברת כח האדם "או.אר.אס", שהועסק בחברת  *

חברת  –"הנפלד" לייצור ותיקון שערים חשמליים. הוא נשלח ע"י מעסיקו 

ה". לצורך התיקון, לתקן את השער החשמלי במפעל "טנא נוג –"הנפלד" 
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פרקו המנוח וחברו את השער והשעינו אותו על גדר סמוכה. לאחר מספר 

שעות של עבודה, ועקב רוח סערה פתאומית, הועף השער על העובד, וגרם 

המעביד  –למותו. ביהמ"ש המחוזי מחלק האחריות בין חברת "הנפלד" 

בודה, מהאחריות, לבין מזמינת הע 60%שחלקה הועמד על  –הספציפי 

 רשלנות תורמת. 20%. על המנוח הוטלו 20% –שחלקה 
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קובע בית המשפט, כי היא היתה בעלת השליטה  –לגבי חברת "הנפלד" 

הגמורה על עבודת המנוח וחברו, והיה עליה להזהירם מפני סכנת 

התהפכות השער כתוצאה מרוח פתאומית, להדריכם לקשור את השער או 

ליה לספק להם אמצעים וכלי עבודה בטוחים, להניחו על הקרקע וכן, היה ע

דוגמת משאית מנוף, ולקיים פיקוח מתאים ומספיק על אופן ביצוע 

 העבודה על ידי שני עובדים, שאינם מנוסים בסוג זה של עבודה.

לגבי חברת כח האדם, קובע בית המשפט כי היא לא היתה המעביד על פי 

חריות חברת כח אדם, מבחני "השליטה הגמורה" של דיני הנזיקין. א

השולחת עובד למקום פלוני, אינה משתרעת עד בלי גבול, והמעט שצריך 

להתקיים הוא ידיעתה, או לפחות חובת ידיעתה, אודות הסיכונים 

 האפשריים הצפויים באותו מקום.

משלא היתה לה שום ידיעה אודות המקום אליו נשלח עובדה ואודות 

ה אחריות בשל אי צפיית הרוח הסיכון הצפוי, לא ניתן להטיל עלי

הפתאומית, ואי נקיטת צעדי זהירות מפניה. חברת "או.אר.אס" רשאית 

היתה לסמוך על "הנפלד", בכל הנוגע לשלומו ולבטיחותו של המנוח ולכן 

 היא פטורה מאחריות.

 כח אדם בע"מ ואח' )טרם פורסם( –לאה שרון ואח' נ. "או.אר.אס"  66/92, 445/91ם( -ת.א. )י

 

 

לחץ כאן -להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בעניין זה או בנושאים אחרים בנזיקין 

 

 

 

פועל רומני הובא לארץ על ידי חברת כח אדם והועסק כפועל בניין אצל  *

ולם, שהיה מוצב על רצפת מרפסת קומה חברות בנייה. במהלך ירידה בס

א' בבניין מגורים ששופץ, איבד את שווי המשקל. הסולם זז ממקומו 

ובעודו מנסה להיאחז בעמוד סמוך, על מנת לייצב את עצמו, התפורר 

 העמוד במקום אחיזתו, והוא נפל מגובה ונחבל קשות בגבו.

שור כהלכה בית המשפט המחוזי מצא, כי הסולם היה רעוע, ולא היה ק

 בצורה שתמנע סיכון, וכי לא היה במקום מעקה בטיחות.

http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=
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אין ספק, שלצורך פקודת הנזיקין, חברות הבנייה היו מעבידיו הישירים 

של התובע, והאחריות היתה מוטלת עליהן לדאוג לבטיחות באתר הבנייה 

ולתקינות הציוד, ולהדריך את העובדים בנוהלי עבודה בטוחים. אך לאנשי 

הבנייה לא היתה שפה משותפת עם התובע, שבה היו יכולים  חברות

להדריכו בנוהלי עבודה ובטיחות, ומי ששימש בתפקיד זה היה עובד מטעם 

חברת כח האדם, שתפקידו היה לדאוג לפועלים הזרים למגורים, להסיעם 

 לאתר העבודה, ללוותם בכל צעדיהם ולשמש להם ולמעביד לפה.

מעביד הספציפי, אין לו כל חופש בחירה לגביו הפועל הזר אינו מכיר את ה

ואין לו ברירה אם לעבוד עבורו בתנאים אלה או אחרים, או לעזוב את 

מקום העבודה, כאשר תנאי הבטיחות אינם נראים לו. חברת כח האדם 

היא מעסיקתו, והיא בעלת השליטה הגמורה על מקום העבודה ועל תנאיו. 

מקום עבודה פלוני, ועליה החובה, היא שקבעה לשלוח את הפועל הזר ל

לדאוג שמקום זה יהיה בטוח. מספר פועלים פנו, לפני התאונה, לחברת כח 

האדם והתלוננו על הזנחת תנאי הבטיחות, אך חברת כח האדם זלזלה 

בבטיחות בעבודה ובנהלי העבודה שננקטים על ידי חברות הבנייה ולא 

ליים, אשר גם איש שאינו וידאה, כי הקבלן נוקט באמצעי זהירות מינימ

 בעל מקצוע יכול וצריך להבחין בהם.

המעביד הכללי, לבין חברות  –האחריות חולקה בין חברת כח האדם 

 המעביד הספציפי, בחלקים שווים ביניהם. –הבנייה 

 (332( 2סימו יאנוש נ. ג'וב קלאב בע"מ )דינים מחוזי, ל"ב ) 439/96ת.א. )ת"א( 

 

רץ על ידי חברת כח אדם והועסק כפועל בניין אצל פועל רומני שהובא לא *

 חברות הבנייה הנתבעות, נפצע במהלך הבנייה.

בית המשפט המחוזי הבהיר בהחלטה חלקית, את עקרונות חלוקת 

 האחריות בין שני המעבידים.

המעסיק הכללי הוא חברת כח האדם, ועליה מוטלת החובה הכללית לוודא 

 ו את בטחונו האישי.כי העובד יועסק בתנאים שיבטיח

המעסיק הספציפי הוא חברות הבנייה, והוא אחראי לדאוג לתנאי עבודה 

בטוחים, במסגרת חובתו כמעסיק כלפי כל עובדיו, יהיו הסדרי עבודתם 

 אשר יהיו.
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חברת כח האדם אינה המעביד, שלו השליטה המלאה על העובד במהלך 

 עבודתו.

בודה, אולם ככל שהדבר נוגע אמנם, היא נחשבת מעסיקה לצורך דיני הע

לאחריות על פי דיני הנזיקין, ונקיטת אמצעי זהירות מפני קרות האירוע 

הנזיקי במהלך עבודת הבניה, אין היא נחשבת כמעביד אפקטיבי, אשר לו 

 לפקודת הנזיקין. 2השליטה בעובד ובסדרי עבודתו כמשמעו בסעיף 

ם, כדי לוודא מחברת כח האדם נדרש לנקוט באמצעי זהירות סבירי

שעובדים מטעמה מועסקים בתנאי בטיחות הולמים. עשויות להיות 

נסיבות בהן מעביד כללי יהיה רשאי לסמוך על מי ששולט בפועל במקום 

העבודה, ולא ידרש לנקוט אמצעים נוספים על אלה שהונהגו על ידי 

 המעסיק הספציפי.

יחסי מידת אחריותה של חברת כח האדם צריכה להבחן בשים לב ל

העבודה באתר הבניה, למידת מעורבותה בעצם השליטה על עבודות הבניה 

 בשטח, ובהתאם למבחנים שנקבעו בפסה"ד מנשה, בוארון וסימו יאנוש.

 {286סמיון קחנדה נ. אהרונסון בע"מ ואח' )טרם פורסם(. הופיע בסקירה משפטית חוברת  778/98}ת.א. )חי'( 

 

 

 סיכום

כם דוגמאות אחדות מהפסיקה, הקובעות את חלוקת האחריות בדף מידע זה ליקטנו עבור

 בין המעביד הכללי למעביד הספציפי במצבים שונים.

יצוין, כי גם בנושא זה, כמו בשאר תחומי הנזיקין, יש חשיבות רבה למקצועיותו של 

המומחה, אשר בנוסף לתפקידו לבדוק את אמצעי הבטיחות במקום, עליו לבדוק את זהותו 

ד האחראי להדרכה, לשיטות העבודה, למיגון, לפיקוח ולבטיחות במקום של המעבי

 העבודה.

 "פורום המומחים" ישמח לעמוד לרשותכם לצורך מינוי המומחה המתאים ביותר 

 ועריכת חוו"ד מומחה לבטיחות, גם בכל שאר תחומי הנזיקין.

 

 חזן.-יעל פאל דעו" ינערך ע" המידע

 

לחץ כאן -בעניין זה או בנושאים אחרים בנזיקין  להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה
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