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העסקת עובד באמצעות תלוש שכר או כפרילסר – מה עדיף?  /עו"ד קובי בן-סימון
מכ"ל עסק משלם לעצמו במשך שים את שכרו כגד חשבוית .לאחר שהעסק מכר והבעלים החדשים החליט להפסיק
את העסקתו ,מגיש המכ"ל תביעה גד העסק ,בטעה שבפועל מעמדו היה של עובד שכיר ואף דורש לקבל בדיעבד את
הסכומים שהיו צריכים )כון יותר :שהוא כמכ"ל היה צריך לשלם לעצמו( במהלך העסקתו לשלם לו כשכיר .האם
מצב הזוי כזה אפשרי ?
במקרה המתואר מעלה ,1במסגרת בדיקת האותות לעסקה ,אישר המכ"ל לרוכשים שהוא מועסק כעצמאי ,הוא קיבל
תמורה כגד חשבויות מס ושילם את המע"מ המתחייב והוא שהגדיר את מערכת היחסים שבין הצדדים ,הן עובר
לתחילת העסקתו והן סמוך לסיומה ,כיחסי קבלן עצמאי ומזמין שירות ,ולכן בית הדין דחה את התביעה .אולם ,לא
כל תביעה כזו מסתיימת באופן דומה.
יחסי עובד מעביד הם עיין של סיווג סטטוס ועל כן ,האופן בו הצדדים התייחסו אליו במסגרת הסכם בייהם איו
המבחן היחידי כדי לקבוע האם מתקיימים יחסים אלה ,בדיוק כפי שלא תוכר הסכמה בין עובד ומעביד לתשלום שכר
המוך משכר המיימום הקבוע בחוק .בפסק דין תקדימי של בית הדין הארצי לעבודה מחודש אפריל  2,2021קבע בית
הדין הלכה חדשה ששיתה את כללי המשחק ,בכל הוגע להעסקת עובדים באמצעות חשבוית )פרילסר  /קבלן עצמאי(:
אם יתן להראות השתלבות של הפרילסר בעסק והמעסיק לא מצליח להראות שאם אותו פרילסר היה מועסק כעובד
שכיר הוא היה מרוויח פחות ,עשוי העובד להיות זכאי להשלמת ההפרשות הסוציאליות למשך כל תקופת עבודתו וכן
לפיצוי .עם זאת ,התהלות בחוסר תום לב על ידי קבלן שטוען לקיום יחסי עובד-מעביד ,לאחר שהוא זה שדרש לעבוד
כפרילסר ,עשויה למוע הכרה בקיום יחסי עובד-מעביד.
באותו מקרה דובר בערעורים בשלושה תיקים שוים שאוחדו יחד .באחד מהם דובר במורה לריקודי עם שהתקשר עם
עירייה בהסכם להעקת שיעורי ריקוד בבתי ספר וקבע שלא התקיימו בין הצדדים יחסי עובד-מעביד .במקרה אחר
דובר באדם שהועסק כפרילסר קרוב ל 8-שים ,כמהל ברשות התאגידים ושם דווקא קבע שהתקיימו יחסי עובד-
מעביד ,אך ההפרשות ופיצויי הפיטורים בלעו במלואם ,במסגרת הפער שבין השכר שהיה מקבל כשכיר לבין התמורה
הקבלית שקיבל .בעיין השלישי ,דובר באדם שהועסק כפרילסר במשך יותר מ 12-שה אך שם קבע שלא התקיימו
יחסי עובד-מעביד ,מכיוון שהפרילסר בחר ביוזמתו להיות פרילסר ופעל לכך שיוכר ככזה משיקוליו הכלכליים בלבד.
כבמקרים אחרים ,גם בהעסקת עובדים ,לאור מסקות פסק דין זה ,כדאי ואף רצוי לפעול בדרך המלך ולהעדיף להעסיק
עובדים באמצעות תלושי שכר וקיום יחסי עובד-מעביד מלאים ולא להעדיף להעסיק עובדים באופן שתכליתו לעקוף
באופן מלאכותי תשלום זכויות סוציאליות ,וזאת על מת לצמצם את האפשרות של מעסיקים להיות חשופים לתביעות
עובדים על רקע זה ,הכרוכה בתשלומי פיצויים גבוהים מהם יש להימע .אם בכל זאת ,קיימת סיבה אמיתית להעסקת
עובד באמצעות חשבוית כקבלן עצמאי ,חשוב שההסכם יוסח בסיוע עורך דין בעל מומחיות בתחום ,על מת להימע
מסכסוכים משפטיים עתידיים ,הכרוכים בעלויות רבות שכלל אין מבוטלות ,אותן יתן לחסוך או לצמצם.
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Hiring an employee through a pay slip or as a freelancer - which is better? / Kobi Ben-Simon, Adv.*

A CEO of a business pays his salary for years against an invoice. After the business is sold and the
new owners decided to terminate his engagement, the CEO files a lawsuit against the company,
contending that in fact he was an employee and even demanded retroactive payments that the business
(actually, he as the CEO) should have paid him during his employment. Is this illogical case possible?
In the case described above, as part of the due diligence for the transaction, the CEO confirmed to the
purchaser that he is self-employed, he received payments against tax invoices and paid the required
VAT and defined the relationship between the parties, both at the beginning and near their
termination, as an independent contractor, and thus the Court dismissed the claim. However, not all
such lawsuits ends in a similar way.
An employer-employee relationship is a matter of status and therefore, the way the parties define it
in an agreement is not the only test to determine whether this relationship exists, in the same manner
that as an agreement between an employee and an employer for remuneration lower than the
minimum set by law will not be recognized. In a precedent-setting holding of the Israeli National
Labor Court in April 2021, the Court established a new caselaw that changed the rules of the game,
regarding the engagement against an invoice (a.k.a. freelancer or self-employed contractor): If the
freelancer integrated into the business and the employer fails to show that if the same freelancer was
employed as an employee he would have earned less, the employee may be entitled to retroactive
payment of social benefits for the entire period of work and to damages. In addition, conduct in bad
faith by a service provider who contends to have an employee-employer relationship, after being the
one who demanded to work as a freelancer, may prevent recognition of an employee-employer
relationship.
That case dealt with three joined appeals. One was a folk-dance instructor who entered into an
agreement with a municipality to provide dance lessons in schools and it was held that there no
employee-employer relationship existed. In another case, a person was employed as a freelancer for
nearly 8 years, as a director of the Israeli Corporations Authority, but the Court held that employeeemployer relationship existed, but the social benefits element was absorbed in the higher
remuneration he received. The third case concerned a freelancer who was engaged as such for more
than 12 years but the Court held that no employee-employer relationship existed because the
freelancer is the one who demanded to be engaged as such for his economic reasons.
As in other cases, in employment relationship, including due to the holdings in such caselaw, it is
advisable to take the high road and prefer to employ the work force through pay slips and full
employee-employer relations and not to employ them in an artificial way to circumvent the payment
of social benefits, all in order to minimize the risk of employee claims that may end in paying high
compensation. If there is a real reason to hire the work force via an invoice as an independent
contractor, it is vital that the agreement be drafted with the assistance of a lawyer with expertise in
the field, in order to avoid future legal disputes, which may involve costs that can be saved or reduced.
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