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 1  2018אוקטובר  10

  2 

    :פניל
  איריס רש  שופטתכב' ה

  מר אברה# פרקשנציג  ציבור (עובדי#)  
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  321089618ת.ז.  אירינה גרייזר  תתובעה
 ורקליס ואח' ע"י ב"כ: עו"ד

� 

  580036242ע.ר.  איל"� איגוד ישראלי לילדי# נפגעי# תנתבעה
  יעל הדני ואח' ע"י ב"כ: עו"ד

 3 

 4 

 פסק די�

 5 

1.   
 6התובעת) כנגד מעסיקתה לשעבר,  �לפנינו תביעתה של הגב' אירינה גרייזר (להל

 
 7שכר הנתבעת) לתשלו" הפרשי  �איגוד ישראלי לילדי" נפגעי" (להל
  –איל"

 8  עבור עבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית.

  9 

 10  העובדות 

  11 

 12היא עמותה המטפלת בילדי" ובבוגרי" בעלי מוגבלויות פיזיות הנתבעת   .2

 13הסובלי" מנכויות פיזיות מוטוריות וממחלות שרירי" ועצבי", כגו
 שיתוק 

 14ילדי", שיתוק מוחי
, ניוו
 שרירי" ומחלות נוספות, זאת באמצעות סניפי" 

 15  ומוסדות הפזורי" בכל רחבי האר'.

  16 

 17בית קסלר הינו מער� דיור מוג
 לאנשי" בעלי נכות פיזית, המעונייני" לצאת   .3

 
 18לדר� חיי" עצמאית, הוא משמש כיחידה כלכלית נפרדת בתו� איל"
, והוא נות

 19שעות ביממה  24מענה למטופליו השוהי" במסגרתו במש� כל ימות השנה, 

.("
 20  ("המעו

  21 
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 1, בתפקיד מטפלת סיעודית 19.3.2003החלה את עבודתה בנתבעת ביו"  התובעת  .4

 2מילאה התובעת תפקיד ממלאת מקו"  31.12.2011ועד  2.5.2010במעו
. מיו" 

 3ע" התפטרותה  15.7.2014התובעת סיימה את עבודתה בנתבעת ביו" ראש אג+. 

 4  ).נספח ב' לכתב התביעה –מחמת מצב בריאות לקוי (הודעה על הפסקת עבודה 

  5 

 6בי
 הצדדי" נחת" הסכ" עבודה, שכותרתו "חוזה עבודה אישי מטפלי"" (נספח   .5

 7  ג' לכתב התביעה).

  8 

 9לא היתה מחלוקת בי
 הצדדי" שעבודת המטפלי" הסיעודיי" במעו
 מתבצעת   .6

:
 10  במשמרות, כאשר היממה מתחלקת לשלוש משמרות כדלקמ

  11 

 12  ;15:00 שעה עד בבוקר 07:00 משעה: בוקר משמרת

 13  ;בערב 23:00 שעה עד בצהריי" 15:00 משעה: ערב משמרת

 14  .בבוקר 07:00 שעה עד בערב 23:00 משעה: לילה משמרת

  15 

 16ג" לא היה חולק בי
 הצדדי", כי שכרה של התובעת שול" לפי שעות, כאשר כ�   .7

 17תשלו" שכר העבודה עבור עבודה במשמרות, לרבות בשעות נוספות ובימי מנוחה 

:
 18  וחג, היה כדלקמ

  19 

 20  ;עבודה שעת כל עבור 100%בשיעור  תמורה שולמה: בוקר במשמרת עבודה בגי�

  21 

 22 השעות 7 עבור 100% בשיעור תמורה שולמה: ערב במשמרת עבודה בגי�

 23 השעה בגי
, מהשכר 150% בגובה ותמורה, בערב 22:00 לשעה עד, הראשונות

 24  ;23:00ועד לשעה  22:00 משעה החלהאחרונה 

  25 

 26 השעות 7 עבור מהשכר 150% בגובה תמורה שולמה: לילה במשמרת עבודה בגי�

 27השעה השמינית של המשמרת ,  עבור מהשכר 100% בגובה ותמורה, הראשונות

 28  בבוקר. 07:00ועד השעה  06:00היינו משעה 

 29 

 30 בגובה תמורה שולמה): 17:00 מהשעה החל( וחג שבת ובערבי בחגי#, בשבתות

 31  .המשמרת משעות אחת כל עבור מהשכר 150%
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 1ועד  2.5.2010תקופה במהלכה מילאה התובעת תפקיד ראש אג+ במעו
, מיו" ב  .8

 2 אי
. בוקר)�לילה�משמרות רצופות (ערב 3התובעת בצעה ג" , 31.12.2011

 3מחלוקת כי בשעות הלילה, התובעת בתפקידה כמנהלת אג+ היתה אחראית על 

 4עור לא היה הבדל בשישלושה עד ארבעה אגפי" במעו
. עוד לא היה חולק, כי 

 5התשלו" עבור המשמרות בי
 עבודת התובעת כמטפלת לבי
 עבודתה כמנהלת 

 6 22:00מהשכר עבור השעות שעד לשעה  100%אג+ כ� ששול" לה שיעור של 

 7 100%בבוקר;  06:00ועד לשעה  22:00 עבור השעות שהחל מהשעה 150%בערב; 

 8ביו"  15:00בבוקר ועד לשעה  06:00מהשכר עבור השעות שהחל מהשעה 

 9עבור משמרות שחלו בימי מנוחה ובחג שול" לתובעת בהיותה  ,למחרת. כ� ג"ש

 10 בשיעורשול" למטפלי" הסיעודיי", היינו שכר  בו אופ
 מנהלת אג+, באותו

 11  עבור כל שעה משעות המשמרת בימי מנוחה שבועית/חג. 150%

  12 

 13  ההלי, בבית הדי�

  14 

 15י שכר בסכו" בכתב התביעה עתרה התובעת לחייב את הנתבעת בתשלו" הפרש  .9

 16ש"ח, המתייחס לעבודה בשעות נוספות, בלילה, במנוחה  70,758כולל של 

 17  השבועית ובחג, לתוספת ותק, תוספת יוקר ועדכו
 שכר מינימו".

  18 

 19בכתב ההגנה הכחישה הנתבעת את זכאות התובעת להפרשי שכר, וטענה כי   .10

 20וספות, וא+ שולמה לתובעת תמורה כדי
 עבור עבודתה בשעות רגילות ובשעות נ

 21  למעלה מכ�.

  22 

 23לאחר שהוגש תצהיר עדות ראשית מטע" התובעת עתרה הנתבעת בבקשה   .11

 24לתיקו
 כתב ההגנה, מהטע" שנשמטה מכתב ההגנה התייחסות לעבודתה של 

 25הותר התיקו
 המבוקש,  7.7.16התובעת כראש אג+. בהחלטה שניתנה ביו" 

 26ע" הנתבעת הוגשו ובהתא" הגישה התובעת תצהיר עדות ראשית משלי". מט

 
 27מר דולב), ושל  �תצהירי עדות ראשית של מנהל המעו
, מר משה דולב (להל

 
 28  גב' ונונו). �מנהלת החשבונות במעו
, הגב' אתי ונונו (להל

  29 

 30בישיבת ההוכחות נחקרו המצהירי" על תצהיריה". הצדדי" סיכמו טענותיה"   .12

 31  בכתב.
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 1  גדר המחלוקת

  2 

 3  מחלוקת בי
 הצדדי":אלו ה
 השאלות השנויות ב  .13

  4 

 5להסכ" ההעסקה,  4הא" הפרה הנתבעת את התחייבותה מכוח סעי+   )א(

 6וא" כ
, הא" התובעת זכאית להפרשי שכר עבור תוספת ותק, תוספת 

 7  יוקר ועדכו
 שכר מינימו".

  8 

 9 השמינית בשעה נוספות בשעות עבודה לגמול זכאית התובעת הא"  )ב(

 10 חישוב לעניי
" הרגיל שכר"ה מהו, כ
 וא"; הלילה משמרת במסגרת

 11  .הנתבע הגמול

  12 

 13 השמינית השעה לאחר נוספות בשעות עבודה לגמול זכאית התובעת הא"  )ג(

 14 ההפסקה מש� ומהו יממה באותה אחת ממשמרת ביותר עבודה בעת

 15 עבודה שעות בחוק כהגדרתו" עבודה יו""ב העבודה רצ+ את המנתק

 16 ימי" בשני מדובר א" ובי
 אחד קלנדרי ביו" מדובר א" בי
, ומנוחה

 17  .רצופי" קלנדריי"

  18 

 19 במנוחה עבודה בעת נוספות בשעות עבודה לגמול זכאית התובעת הא"  )ד(

 20 חג/שבועית במנוחה עבודה לגמול זכאית התובעת והא", חג/שבועית

 21 בשיעור לתגמול בנוס- חג/שבועית במנוחה לילה במשמרות עבודה עבור

 22  .לה ששול" 150%

  23 

 24 או הלילה שעות במהל� התובעת עבדה אג+ כמנהלת בתפקידה הא"  )ה(

 25 בגי
 שכר להפרשי זכאית היא הא", כ
 וא"; כוננות בשעות מדובר שמא

 26  .חג/שבועית ובמנוחה נוספות בשעות עבודה גמול

  27 

 28  דיו� והכרעה

  29 

 30נדו
 בשאלות שבמחלוקת כסדר
 תו� התייחסות לטענות הצדדי", כפי שעולה   .14

 31  מהסיכומי" ומכלל החומר שבתיק.מכתבי הטענות, מהעדויות, 
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 1  מינימו# שכר ועדכו� ותק תוספת עבור שכר להפרשי התובעתזכאות   ]א[

  2 

 3  העובדות

  4 

 5להסכ"  4.1, ולפי סעי+ 19.3.2003התובעת החלה את עבודתה במעו
, ביו"   .15

 6  ש"ח. 18ההעסקה, בעת קבלתה לעבודה השכר השעתי עמד על ס� 

  7 

 8"העובד יהא זכאי לקבל על שכרו הנ"ל את להסכ" ההעסקה קובע, כי  4.2סעי+   .16

 9תוספות היוקר אשר ישולמו במשק בהתא# להוראות ההסכ# הקיבוצי 

 10  .הכללי..."

  11 

 12להסכ" ההעסקה קובע את זכאות התובעת לתוספת ותק,  4.3בנוס+, סעי+   .17

:
 13  וקובע כדלקמ

  14 

 15ה מהתקופה של "החל מחודש ינואר הראשו�, לאחר שחלפה שנ

 16העסקת העובד על פי הסכ# זה, ובכל חודש ינואר לאחר מכ�, כל עוד 

 17הסכ# זה יעמוד בתוקפו, יהא העובד זכאי לתשלו# תוספת ותק בשיעור 

 18  .לעיל, כולל על תוספות היוקר" 4.1על שכרו הנקוב בסעי-  1%

  19 

 20להסכ", התובעת רשאית לצבור תוספת ותק מירבית של  4.4לפי הוראת סעי+ 

30%.  21 

  22 

 23  טענות הצדדי"

  24 

 25לטענת התובעת, הנתבעת הפרה את התחייבותה לפי ההסכ" לשל" לה תוספת   .18

 26מתערי+ שכר שעתי בתחילת כל שנה, וזאת בנוס+ לעדכוני שכר  1%בשיעור 

 27המינימו" הנהוג במשק. התובעת טענה בסיכומיה, כי יש לפרש את הסכ" 

 28  השכר המוסכ". ההעסקה כ� שתוספת יוקר ותוספת ותק תשולמנה על

  29 

 30לטענת הנתבעת, שכר עבודתה של התובעת עודכ
 בהתא" לתוספות יוקר במשק   .19

 31  ו/או תוספת ותק ו/או עדכוני שכר מינימו".

  32 
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 1  דיו
 והכרעה

  2 

 3לאחר ששקלנו את טענות הצדדי", הגענו למסקנה כי הדי
 ע" הנתבעת. בסעי+   .20

 4בטבלה תעריפי שכר פורטו לסיכומי הנתבעת  6ובסעי+ לכתב ההגנה  15.2

 5המינימו" בכל תקופת ההעסקה, וכ
 פורטו העדכוני" בשכרה השעתי של 

 6, התובעת לפי המנגנו
 שנקבע בהסכ" ההעסקה, היינו תוספות היוקר במשק

 7בכל תחילת שנה קלנדארית  1%ותוספת ותק בשיעור  עדכוני שכר המינימו"

 8בדיקת נתוני לו). (כאשר שכר הבסיס היה התערי+ השעתי בחודש דצמבר שקד" 

 9השוואת נתוני" אלה מול השכר השעתי ששול" לתובעת בפועל, לפי הטבלה ו

 10תלושי השכר, מביאה למסקנה שהנתבעת מילאה אחר התחייבויותיה 

 11ההסכמיות ושכרה של התובעת עודכ
 על פי עדכוני שכר מינימו" שעתי, על פי 

 12  בהסכ" ההעסקה.תוספות היוקר שהוחלו מעת לעת, ועל פי המנגנו
 המוסכ" 

  13 

 14ככל שנית
 להבי
 מסיכומי התובעת, לטענתה, היא הייתה זכאית לעדכו
 שכר   .21

 15בשיעור עליית שכר המינימו", ג" במקרה שבו שכרה עלה על גובה שכר 

 16המינימו". אי
 בידינו לקבל טענה זו, היות והיא אינה עולה מהסכ" העבודה. 

 17בהתא" לתוספות היוקר לשו
 ההסכ" מפורשת ומתייחסת לעדכוני השכר 

 18ולתוספת ותק אחת לשנה בלבד. למותר לציי
 כי עדכוני שכר המינימו" נעשו על 

 19פי החוק ואול" אי
 בכ� כדי לחייב את הנתבעת להעלות את שכרה של התובעת 

 20במועד עדכו
 שכר המינימו", ככל ששכרה באותה העת, עלה על שכר המינימו" 

 21הנתבעת בהעלאת שכרה של התובעת  ומקל וחומר שאי
 כל בסיס לחייב את

 22  בשיעור עליית שכר המינימו". 

  23 

 24התביעה ברכיב זה נדחית והשכר השעתי לצור� חישובי זכאות התובעת לפיכ�,   .22

 25ליתר רכיבי התביעה המבוססי" על ער� השעה יחושבו על פי השכר השעתי 

 26  ששול" לתובעת בפועל בתקופה הרלוונטית.

  27 

 28 הלילה במשמרת השמינית בשעה נוספות בשעות עבודה לגמול התובעתזכאות   ]ב[

 29  ואיל,

  30 

  31 
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 1  הצדדי" טענות

  2 

 3 בשיעור תוספת שולמה לפיו נוהג של בקיומו הודתה הנתבעת, התובעת לטענת  .23

 4 התעלמות תו�, השביעית השעה ועד לילה במשמרת הראשונה מהשעה החל 50%

 5או חוק שעות  החוק �(להל
  �1951, התשי"אומנוחה עבודה שעות חוק מהוראות

 6 השעות בגי
 נוספות שעות לגמול זכאית שהתובעת, ומכא
; עבודה ומנוחה)

 7 עליו" הרגיל השכר" גובה כאשר, לילה במשמרת השביעית השעה מתו" שהחל

 8  בנתבעת הנהוגה התוספת את כולל נוספות בשעות עבודה גמול ישול"

)150%X125% .(  9 

  10 

 11כדי
 בגי
 עבודה בשעות נוספות, וא+ לטענת הנתבעת, שולמה לתובעת תמורה   .24

 12למעלה מכ�, מאחר שתוספת משמרות מגלמת ג" את התשלו" בעד השעות 

 13הנוספות. לפי הטענה, לצור� חישוב גמול עבודה בשעות נוספות אי
 להביא 

 14  בחשבו
 במסגרת השכר הרגיל את תוספת המשמרות.

  15 

 16  המסגרת המשפטית

 17  קובע:(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה 2סעי+   .25

  18 

 19  "יו# עבודה לא יעלה על שמונה שעות עבודה".

  20 

 21  (ב) לחוק, קובע:2סעי+ 

  22 

 23וביו# שלפני המנוחה השבועית וביו# שלפני חג  בעבודת לילה"

 24לא יעלה שהעובד אינו עובד בו, בי� על פי חוק ובי� על פי הסכ# או נוהג, 

 25  א.ר.). –(ההדגשות הוספו  יו# עבודה על שבע שעות עבודה

  26 

 27"עבודה ששתי שעות ממנה,  פירושה"עבודת לילה" חוק, קובע ל 1סעי+ 

 28  ".06.00ובי�  22לפחות, ה� בתחו# השעות שבי� 

  29 

 30שדי בכ� שלפחות שעתיי" מהמשמרת שילוב הוראות החוק האמורות מלמד 

 
 31ובי
  22:00יפלו בתחו" המוגדר בחוק כעבודת לילה היינו בתחו" השעות שבי
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 1כולה לעבודת לילה כהגדרתה בחוק. בנוס+, על מנת להפו� את המשמרת  06:00

 2  שעות במשמרת לילה היא שעה נוספת. �7כל שעה שעבד העובד מעבר ל

  3 

 4(א) לחוק 16אשר לגמול שהחוק מחייב לשל" בגי
 עבודה בשעות נוספות, סעי+   .26

 5  קובע כ�:

  6 

 7"הועסק עובד שעות נוספות, ישל# לו המעביד בעד שתי השעות 

 8מהשכר  1¼�הנוספות הראשונות שבאותו יו# שכר עבודה לא פחות מ

 9" מהשכר הרגיל 1½�, ובעד כל שעה נוספת שאחריה� לא פחות מהרגיל

 10  א.ר.). –(ההדגשות הוספו 

  11 

 12 �17ו 16סעיפי" לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי "שכר רגיל" לעניי
  18סעי+   .27

 13(המפרטי" את דר� חישוב גמול העבודה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית) לחוק 

 14  ."כולל כל התוספות שמעסיק משל# לעובדו"שכר הוא 

  15 

 16  דיו
 והכרעה

  17 

 18השאלה הא" תוספת משמרות היא חלק מהשכר הרגיל לעניי
 חוק שעות עבודה   .28

 
 19בפסיקתו של בית הדי
 הארצי ומנוחה נדונה ה
 בפסיקת בית המשפט העליו
 וה

 20גמול עבודה בשעות נוספות מחושב על יסוד לעבודה. ההלכה הפסוקה היא ש

 21השכר המשול" לעובד בעד עבודתו בשעות העבודה הרגילות, לרבות על יסוד 

 22  , כגו
 "תוספת משמרות". תוספות לשכר המשולמות בעד שעות אלה

  23 

 24 �(להל
  421, פד"ע י זאב למפל –בע"מ בתי זיקוק לנפט  24�3דב"ע (ארצי) לט/ב  .29

 25) השאלה שעמדה לבירור היתה הא" לצור� חישוב ער� השעה עניי� בתי הזיקוק

 26לעניי
 גמול שעות נוספות, יש לכלול את תוספת המשמרות המשולמת לעובדי" 

 27בגי
 עבודת" במשמרות מכוח הוראות ההסכ" הקיבוצי שחל על הצדדי". 

 28רגיל' הוא השכר המשתל# בעד כל אחת "'השכר הבהקשר זה נפסק כי 

 29שמונה ליו# עבודה  �מהשעות שבתחו# הנורמה של שעות שקבע המחוקק 

 30(ב) 2(א) לחוק ושבע בעבודת לילה או ביו# שלפני חג (סעי- 2מכוח סעי- 

 31לחוק  18). בית הדי
 הארצי לעבודה עמד על הוראת סעי+ 428(ש", בעמ'  ")לחוק
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 1עמדת המוצא של החוק מגיעי# אפוא למסקנה "משעות עבודה ומנוחה, ופסק: 

 2 �זאת: רצו� המחוקק הוא שבעד כל אחת משתי השעות הנוספות הראשונות 

 3ישול# לעובד השעה השמינית והשעה התשיעית, בערב חג ובעבודת לילה, 

 4מ'השכר הרגיל' המשתל# לו בעד שעות שקדמו לאות� שעות  �%25שכר גדול ב

 5" (ש", התוספות היינו ג# תוספת משמרות ו'השכר הרגיל' כולל כל נוספות

 6  א.ר.). –) (ההדגשה הוספה 429בעמ' 

  7 

 8פסיקה זו אושרה על ידי בית המשפט העליו
 בעתירה שהוגשה על פסק דינו של   .30

 9בתי זיקוק לנפט  613/79בג"' בית הדי
 הארצי לעבודה בעניי
 בתי הזיקוק (

 10השכר אז אושרה ההלכה לפיה ). מ317, פ"ד לד בע"מ נ' בית הדי� הארצי לעבודה

 11הרגיל לעניי
 גמול שעות נוספות משמעו השכר המשתל" בעד השעות שקדמו 

 12לשעות הנוספות, והוא יכלול ג" תוספות שהשתלמו בשעות אלו, כמו "תוספת 

 13, פד"ע יח ההסתדרות הכללית –מדינת ישראל  11�4דב"ע מו/(ראו:  משמרות"

 14א.נ.  233/06ע"ע ; 13.10.2004, מיו" "מבזק בע –יוס- ברנע  1089/02ע"ע ; 128

 15  ). עניי� טרנרידר �להל
  – 16.12.2007, מיו" לב טרנרידר �נתניה בע"מ 

  16 

 17, ההסתדרות הכללית החדשה –מדינת ישראל  12�12�26965עס"ק (ארצי) ב  .31

 18, חזר בית הדי
 הארצי לעבודה על הלכה זו, תו� התייחסות 25.2.2015מיו" 

 19  לתכלית החוק, באומרו: 

  20 

 21לחוק, ומתו, בחינת התכלית, שהיא  18"בבואו לפרש את הוראת סעי- 

 22לשל# לעובד עבור שעות נוספות תמורה גבוהה יותר משכרו הרגיל בעד 

 23פות, הגיע בית הדי� שעות העבודה הרגילות שקדמו לשעות העבודה הנוס

 24הארצי למסקנה, כי חישוב ער, השעה צרי, להיער, על יסוד שכרו של 

 25העובד בגי� השעות שבנורמה. דהיינו, על יסוד השעות הקודמות לשעות 

 26הנוספות, לרבות התוספות המשולמות בעבור אות� שעות, ובאותו מקרה 

 27  . תוספת משמרות" �

  28 

 29  בענייננו:  .32

 30שעות העבודה הראשונות במשמרת לילה היא  7ר עבו 50%התוספת בשיעור 

 31תוספת שמקורה כאמור בנוהג שהוחל במעו
, והיא משולמת על כל שעה רגילה 
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 1לנוכח הגדרת עבודת לילה בחוק שעות עבודה ומנוחה שבתחו" משמרת הלילה. 

 2לא נית
 להפריד בי
 שבע השעות הראשונות במשמרת לילה לבי
 השעה 

 3 7חיל את התוספת עבור משמרת לילה רק עבור משמרת ולה האחרונה באותה

 4של העובד  מהשכר הרגיל, תוספת זו מהווה חלק השעות הראשונות. לפיכ�

 5במשמרת לילה, לעניי
 חוק שעות עבודה ומנוחה, ועל כ
 יש לחשב את גמול 

 6שעות העבודה הרגילות במשמרת  �7השעות הנוספות בגי
 כל שעה שמעבר ל

 7עות הרגילות שקדמו לאות
 שעות, היינו, תו� לילה בהתא" לשכר הרגיל בש

 8  .50%הכללת התוספת בשיעור 

  9 

 10אמנ" מדובר בהסדר מטיב, א� לאור הסקירה המשפטית שהובאה לעיל באשר 

 11לתכלית חוק שעות עבודה ומנוחה, הרי שאי
 בהסדר מטיב זה כדי לפטור את 

 12. אי כהגדרת� בחוקהמעסיק מתשלו" גמול שעות נוספות עבור שעות נוספות 

 13שבא במקו" תשלו" גמול שעות לכ�, נדחית טענת הנתבעת בנוגע להסדר מטיב 

 14  שעות עבודה ומנוחה. נוספות לפי חוק


 15עבודת לילה חל רק עבור משמרות שבוצעו בימי   ע" זאת, הנוהג המטיב בגי

 16 7ש'  7; חקירתה הנגדית של התובעת בעמ' לתצהירו של מר דולב 8(סעי+  חול

 17שמדובר בהסדר מטיב, הנתבעת רשאית לקבוע את היקפו . משעה )לפרוטוקול

 18ואי
 להצדקה להרחיב את היק+ ההסדר המטיב ולהחילו ג" על עבודת לילה 

 19  בסופי שבוע. 

  20 

 21שעבור כל שעה נוספת שעבדה התובעת  המסקנה המתבקשת מ
 האמור היא  .33

 22(לרבות במקרי" בה" התארכה  באמצע שבוע שעות במשמרת לילה �7מעבר ל

 23  שעות), ישול" לה גמול עבודה בשעות נוספות: �8הלילה מעבר ל משמרת

  24 

 25השעות הראשונות, בשווי  7בעד שתי השעות הנוספות הראשונות שעבדה לאחר 

 26 50%מהשכר השעתי במשמרת לילה, היינו השכר כולל התוספת בשיעור  125%

 27  ) מהשכר השעתי.150% + 25%=  175%( 175%ובסה"כ 

  28 

 29בעד כל שעה נוספת שלאחר שתי השעות הראשונות כאמור לעיל, התובעת 

 30מהשכר השעתי במשמרת לילה,  150%זכאית לגמול עבודה בשעות נוספות בשווי 

 31על אופ
 החישוב של  ) מהשכר השעתי.150% +  50%=  200%( 200%ובסה"כ 
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 1 300175/97ע"ע (ראו: השעות הנוספות על דר� צירו+ התוספת לשכר הרגיל 

 2  ).49דניאל כה� נ' עיריית נהריה, פד"ע לז 

  3 

 4כפועל יוצא מכ�, התוצאה היא שהתובעת זכאית להפרשי שכר עבור גמול עבודה 

 �5בשעות נוספות בגי
 עבודה במשמרת לילה עבור כל שעה נוספת שעבדה מעבר ל

 6ההפרש בי
 מה ששול" לה בפועל, לבי
 הסכומי" שעות במשמרת לילה, בשווי  7

 7  הנובעי" מקביעתנו לעיל.

  8 

 9בחינת תחשיביה" של הצדדי" מובילה למסקנה שיש להעדי+ את תחשיב   .34

 10לתצהירה של גב'  1הנתבעת על פני תחשיב התובעת. תחשיב הנתבעת (נספח 

 11מחודשי  ונונו) מתייחס לכל שנת עבודה בנפרד, וכולל חלוקה פנימית של כל אחד

 12העבודה. זאת ועוד: התחשיב שערכה הנתבעת מפנה לתארי� הספציפי בו עבדה 

 
 13התובעת משמרת לילה, ובדיקת התאריכי" מעלה שקיימת התאמה מלאה בי

 14דו"חות הנוכחות של התובעת (נספח ד' לכתב התביעה) לבי
 פירוט המשמרות 

 15) אינו מפריד בתחשיב הנתבעת. מנגד, תחשיב התובעת (נספח ה' לכתב התביעה

 16בי
 רכיבי התביעה השוני", כ� שבאותה טבלה מופיע חישוב גמול עבודה בשעות 

 17נוספות במשמרת לילה, במנוחה השבועית, במשמרות כפולות וכ
 תוספת ותק, 

 18מבלי שנית
 להפריד בי
 החישובי" או לבודד אות". תחשיב התובעת מפרט 

 19אי
 בו פירוט בנוגע  תה לקבל, אול"יבטבלה את השכר שלגרסתה אמורה הי

 20לשכר ששול" בפועל לפי חלוקה לעמודות שונות, אלא סיכו" חודשי של השכר 

 21כ� ג", לא ברור מחישובי התובעת הא" ששול", השכר המגיע וההפרש הנתבע. 

 
 22הובאה  50%התוספת הנוהגת עבור משמרת לילה בשיעור של החישוב בגי

 23ג" עבור משמרות לילה בחשבו
 רק עבור משמרות לילה באמצע השבוע או 

 24יתרה מזו, בסיכומיה הדגישה התובעת שנפלו מספר שבוצעו במהל� סופשבוע. 

 25טעויות אריתמטיות בתחשיבה, שמקור
 בהזנת נוסחאות לטבלאות אקסל. 

 26אול", לפי הטענה, מאחר שהסכומי" שחושבו בתחשיב נמוכי" מהסכומי" 

 27, עיו
 בטבלה המסכמת זאת ועודהמגיעי" בפועל, היא אינה תובעת את ההפרש. 

 28תחשיב התובעת בגי
 ההפרשי" לסיכומי") עולה כי   37בסיכומי התובעת (סעי+ 

 ,
 29בהתחשב באמור לעיל, עבור עבודת לילה קרוב לתחשיבי הנתבעת. אשר על כ

 30, הג" עדי+ עלינו תחשיב הנתבעת בנוגע לעבודת התובעת במשמרות לילה

 31  . דניאל כה�על פי הלכת ולא  למפלשהתחשיב נעשה ביתר על פי הלכת 

http://www.nevo.co.il/case/32611
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 1לפי תחשיב הנתבעת, הסכו" הכולל שהתובעת זכאית לו עבור הפרשי שכר עומד 

 2  ש"ח.  8,660.84על 

  3 

 4אי לכ�, אנו קובעי" שעל הנתבעת לשל" לתובעת הפרשי שכר עבור עבודת לילה   35.

 5   ש"ח. 18,66בסכו" כולל של 

  6 

 7  כפולות במשמרות עבודה בעד שכר להפרשי התובעתזכאות   ]ג[

  8 

 9כפי שעולה מדו"חות הנוכחות שצורפו לכתב התביעה, היו מקרי" בה" נדרשה   .36

 10התובעת לעבוד במשמרות נוספות (מלאות או חלקיות), לאחר שסיימה את 

 
 11משמרות כפולות). הצדדי" חלוקי"  �המשמרת המלאה שאליה שובצה (להל

 12  ביניה" לגבי אופ
 חישוב שכרה של התובעת בנסיבות אלו.

  13 

 14  עבודה בשתי משמרות רצופות באותו יו" קלנדרי

 15, קלנדרי יו" באותונקדי" ונאמר כי בכל הנוגע לעבודה בשתי משמרות רצופות   .37

 16אשר לא חלה ביניה
 הפסקה, לא היה חולק א+ לשיטת הנתבעת כי קיימת 

 17רציפות של המשמרות. במצב דברי" זה, כאשר התובעת עבדה יותר ממשמרת 

 18מסוי" ולא חלה הפסקה בי
 משמרת אחת לשנייה, היא  אחת ביו" קלנדארי

 19השעות הראשונות של המשמרת  8זכאית לחישוב שכרה באופ
 הבא: בעד 

 20מהשכר הרגיל; בעד שתי השעות  100%הראשונה התובעת זכאית לשכר בשווי 

 21מהשכר הרגיל; ובעד כל שעה שלאחר מכ
, עד  125%שלאחר מכ
 לשכר בשווי 

 22רת האחרונה או חלקה (ככל שעבדה משמרת חלקית) לשעה האחרונה של המשמ

 23  מהשכר הרגיל.  150%שכר בשווי 

  24 

 25באמצע  לאור קביעה זו מובהר שככל שהמשמרת הראשונה היתה משמרת לילה  .38

 26שכר בשווי נדרש לשל" השעות הראשונות של המשמרת  7בעד ש, הרי השבוע

 27מהשכר  175%מהשכר הרגיל; בעד שתי השעות שלאחר מכ
 שכר בשווי  150%

 28הרגיל; בעד כל שעה שלאחר מכ
, עד לשעה האחרונה של המשמרת האחרונה 

 29  מהשכר הרגיל.  200%או חלקה (ככל שעבדה משמרת חלקית) שכר בשווי 

 30ככל שהמשמרת הראשונה הייתה משמרת לילה בשבת או בחג, באופ
 דומה,   

 31בעד ; רגילהמהשכר  150%צרי� לשל" השעות הראשונות של המשמרת  7עבור 
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 1מהשכר הרגיל; בעד כל שעה שלאחר  175%שתי השעות שלאחר מכ
 שכר בשווי 

 2מכ
, עד לשעה האחרונה של המשמרת האחרונה או חלקה (ככל שעבדה משמרת 

 3  מהשכר הרגיל. 200%חלקית) שכר בשווי 

 4הוא הדי
 ג" במקרה שבו נכללת במשמרות הרצופות כאמור, משמרת ערב, שאז 

 
 5לעניי
 חישוב גמול השעות , 22:00 מהשעה שהחל השעההשכר הרגיל בגי

 6, עבור 50%(היינו כולל התוספת בשיעור  150%הנוספות, כפי שקבענו לעיל, הוא 

 7  ).22:00 מהשעה שהחל השעה

  8 

 9מתחשיב הנתבעת, שכאמור מקובל עלינו כמדויק ומהימ
, והוא בא לידי ביטוי   .39

 10נשמטו משמרות כפולות  לעיל, 35בסעי+ בסכו" שנפסק לזכות התובעת, כאמור 

 11  ספורות, ויש להוסיפ
 לסכו" שחויבה הנתבעת לשל" לתובעת.

  12 

תארי, 

  ויו#

כניסה, 

  יציאה

וסה"כ 

  שעות

הפרש   צרי, להיות  שול# בפועל

  כספי

100%  125%  150%  100%  125%  150%  175%  200%  

1.8.2008  
  יו" ו'

(*)  

07:00 
עד 

23:00  
16 

  שעות

8  2  6  8  2      6  62 6.  

5.9.2008  
  יו" ו'

(*)  

07:00 
עד 

23:00  
16 

  שעות

8  2  6  8  2      6  62 6.  

12.9.2008  
  יו" ו'

(*)  

07:00 
עד 

23:00  
16 

  שעות

8  2  6  8  2      6  62 6.  

18.9.2008  
  יו" ה'

06:00 
עד 

23:00  
17.08 
  שעות

8  8  1.08  8  2      6  62 6.  

4.1.2010  
  יו" ב'

07:00 
עד 

23:00  
16 

  שעות

8  2  6  8  2      6  64 6.  

2.5.2011  
  יו" ב'

07:00 
עד 

23:00  
16 

  שעות

8  2  6  8  2      6  66 6.  
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17.6.2011  
  יו" ו'

07:00 
עד 

23:00  
16 

  שעות

8  2  6  8  2      6  66 6.  

1.7.2011  
  יו" ו'

07:00 
עד 

23:00  
16 

  שעות

8  2  6  8  2      6  66 6.  

2.9.2011  
  יו" ו' 

07:00 
עד 

23:00  
16 

  שעות

8  2  6  8  2      6  66 6.  

15.9.2011  
  ה' יו"

07:00 
עד 

23:00  
16 

  שעות

8  2  6  8  2  5    1  11 6.  

30.9.2011  
  יו" ו'

07:00 
עד 

23:00  
16 

  שעות

    16  8  2      6  )33 6 (  

8.10.2011  
  יו" שבת

07:00 
עד 

19:00  
12 

  שעות

    12      8  2  2  33 6.  

22.10.2011  
  יו" שבת

07:00 
עד 

23:00  
16 

  שעות

    16      8  2  6  78 6.  

17.2.2012 
  יו" ו'

07:00 – 
23:00  

16 
  שעות

8  2  6  8  2      6  67 6.  

21.4.2012 
  יו" שבת

07:00 
עד 

23:00  
16 

  שעות

    16      8  2  6  78 6.  

8.9.2012  
  יו" שבת

07:00 
עד 

23:00  
16 

  שעות

    16      8  2  6  78 6.  

14.11.2012  
  יו" ד'

15:00 
עד 

07:00  
16.77 
  שעות

8  0.77  8  7    7  2  0.77  37 6.  

  1 

 2) שאי
 רלוונטיות לטענות התובעת 18יצוי
, כי בסיכומיה טענה הנתבעת (סעי+   (*)

 3, מאחר 12.9.2008 �ו 5.9.2008, 1.8.2008בנוגע למשמרות שבוצעו בתאריכי" 

 4, וחלה התיישנות ביחס לאות
 משמרות. די
 20.9.15שהתביעה הוגשה ביו" 

 5כתב התביעה, הטענה להידחות. משמרות אלו צוינו במסגרת התחשיב שצור+ ל
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 1ואילו הנתבעת לא העלתה את טענת ההתיישנות בהזדמנות הראשונה, אלא 

 2  לראשונה בסיכומי". לפיכ�, נדחית טענת ההתיישנות בנוגע למשמרות אלו.

  3 

 4תובעת הפרש גמול שעות נוספות בגי
 עבודה לאשר על כ
, הנתבעת תשלי"   .40

 5  . 5 925במשמרות רצופות בס� של 

  6 

 7  כפולותבמשמרות עבודה 

  8 

 9המחלוקת בי
 הצדדי" נסובה על השאלה באלו נסיבות יראו שתי משמרות   .41

 10כפולות או יותר כרצ+ עבודה לעניי
 תשלו" גמול שעות נוספות, ובאילו נסיבות 

 
 11  . חוק שעות עבודה ומנוחהיראו את אות
 משמרות כיחידות זמ
 נפרדות לעניי

  12 

 13  המסגרת המשפטית

  14 

 15, שכותרתו "יו" חוק שעות עבודה ומנוחהל(א) 2כפי שאוזכר לעיל, סעי+   .42

 16  עבודה", קובע כי:

  17 

 18  ."יו# עבודה לא יעלה על שמונה שעות עבודה"

  19 

 20  לחוק שכותרתו "הפסקות" קובע: 20סעי+ 

  21 

 22ביו# עבודה של שש שעות ולמעלה, תופסק העבודה למנוחה   "א.

 23הפסקה רצופה אחת שעה לפחות, ובכלל זה תהיה ¾ �ולסעודה ל

 24של חצי שעה לפחות; ביו# שלפני המנוחה השבועית וביו# 

 25  שלפני חג, ההפסקה היא של חצי שעה לפחות.

 26  הפסקה לפי סעי- קט� (א) לא תעלה על שלוש שעות".  ב.

  27 

 28  לחוק שכותרתו "הפסקה בי
 יו" עבודה למשנהו", קובע כי: 21סעי+ 

  29 

 30  .שמונה שעות לפחות""בי� יו# עבודה למשנהו תחול הפסקה של 

  31 
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 1  דיו
 והכרעה

  2 

 3הוכרעה לאחרונה בבית בנתבעת רצופות סוגיה זו, הנוגעת לעבודה במשמרות   .43


 4קפל
 בס"ע �די
 זה על ידי מותב בראשות כב' השופטת (כתוארה אז) א' רימו

 5 איגוד ישראלי לילדי# נפגעי#�איל"� –מיכאל מוחדינוב ואח'  30347�04�14

 6). יצוי
 כי ערעור תלוי ועומד מוחדינובעניי
  �) (להל
 10.10.17(פסק די
 מיו" 

 7  ). 24481�11�17בבית הדי
 הארצי לעבודה (ע"ע 

  8 

 
 9ד
 בית הדי
 בתביעותיה" של שישה עובדי" לשעבר בנתבעת,  מוחדינובבעניי

 10שהועסקו במתכונת עבודה זהה לזו של התובעת. וראש אג+ מטפלי" סיעודיי" 

 11תייחס לעבודה במשמרות כפולות קבע בית הדי
, תו� סקירת ההיסטוריה בה

 12, כי כאשר חלה חוק שעות עבודה ומנוחהל 21 �ו 20החקיקתית של סעיפי" 

 13רי אחד, היא אינה מנתקת את אשעות במהל� יו" קלנד �3של פחות מ הפסקה 

 14  וכדלקמ
: ריארצ+ העבודה באותו יו" קלנד

  15 

 16וגמול השעות הנוספות המגיע לפי החוק, "לעניי� חישוב שעות העבודה 

 17שעות במהל, יו# עבודה קלנדארי אחד, איננה  �3הפסקה של פחות מ

 18מנתקת את רצ- העבודה באותו יו# קלאנדרי, כ, שכל השעות שעבדו 

 19התובעי# באותו יו# קלנדארי ייחשבו כ'יו# עבודה' אחד לעניי� חישוב 

 20ה. לעומת זאת, השעות הנוספות בהתא# לחוק שעות עבודה ומנוח

 21שעות במהל, יו# עבודה קלנדארי אחד, מנתקת  �3הפסקה של יותר מ

 22את רצ- העבודה באותו יו#, כ, שהשעות שעבדו התובעי# לאחר 

 23שעות באותו יו#, יחושבו כיו# עבודה 'חדש' לעניי�  3הפסקה שעולה על 

 24 38(סעי+  חישוב השעות הנוספות בהתא# לחוק שעות עבודה ומנוחה"

 25  י
).לפסק הד

  26 

 27גישתו של בית הדי
 לעניי
 רציפות העבודה באותו יו" עבודה קלאנדרי מקובלת   

 28עלינו ואי
 מחלוקת כי כ� פעלה הנתבעת. המחלוקת בי
 הצדדי" התגלעה ביחס 

 29לרציפות העבודה במשמרות בי
 יו" קלנדארי אחד למשנהו, כאשר לשיטת 

 30מול לצור� הזכאות לגהתובעת יש לראות במשמרות הכפולות כמשמרות רצופות 
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 1שעות נוספות, ככל שההפסקה ביו" יו" עבודה קלנדארי אחד למשנהו הייתה 

 2  קצרה משמונה שעות.

  3 

44.   
 4לחוק,  21התייחס בית הדי
 הארצי לעבודה לפרשנותו של סעי+  טרנרידרבעניי

 5וקבע כי אי
 לראות בשעות שעבד העובד במשמרת נוספת, ג" א" לא חלה 

 6"סברה זו אינה כשעות נוספות. בית הדי
 הארצי הסביר כי שעות,  8הפסקה של 

 7. לחוק שעות עבודה ומנוחה, ועל כ� אי� לקבלה" 21עולה מהוראת סעי- 

 8לחוק, והבהיר  21לאחרונה שב בית הדי
 הארצי לעבודה ונדרש לפרשנות סעי+ 

 9לחוק סעד כספי מפורש ובכ,,  21"המחוקק לא קבע בצד הפרת הוראת סעי- כי 

 �10 להקנות סמכות לצקת סעד כספי בדמות של תשלו# גמול שעות נוספות לא נית

 11חברת קבוצת  68015�03�17(ע"ע  לחוק" 16עבור עבודה שלא מכוח הוראת סעי- 

 12באותו ). 17.4.2018, מיו" דמיטרי קליני� –השומרי# שמירה ובטחו� בע"מ 

 13  עניי
 הוסי+ בית הדי
 הארצי וקבע כ�:

  14 

 15שעות,  8 �משנהו יש הפסקה שהיא פחות מ"העובדה שבי� יו# עבודה ל

 16לחוק, אינה מביאה בהכרח למסקנה שהשעות  21תו, הפרה של סעי- 

 17של המשמרת העוקבת ה� בבחינת שעות עבודה באותו 'יו# עבודה' של 

 18 �(להל
  המשמרת הקודמת ולכ� מזכות בגמול עבודה בשעות נוספות"

.(
 19  עניי
 קליני

  20 

 21נדחתה  קליני� נ' בית הדי� הארצי לעבודה ואח'דמיטרי  4658/18בג"צ לעתירה   

 22  ).26.6.2018ביו" 

  23 

 24על יסוד כל האמור לעיל, אנו קובעי" כי כאשר התובעת עבדה משמרת מלאה   .45

 25, כאשר בי
 שתי המשמרות ביו" קלנדרי אחר ולאחריה שובצה למשמרת נוספת

 26עת שעות, הרי שאי
 לראות בשעות שעבדה התוב �8חלה הפסקה שהיא פחות מ

 27 בתשלו" גמול עבודה בשעות נוספות.במשמרת הנוספת כשעות נוספות המזכות 

 
 28שעות בי
 יו"  8 –הפסקה של פחות מ ולפיה  מוחידנובערי" אנו לפסיקה בעניי

 29עבודה קלנדרי אחד למשנהו אינה מנתקת את רצ+ העבודה של המשמרות 

 30נית
 טר" פסיקתו  מוחדינובלפסק הדי
) ואול" פסק הדי
 בעני
  38(בסעי+ 

 31   לעיל. קליני�האחרונה של בית הדי
 הארצי לעבודה בפרשת 
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 1על כ
, מקובלת עלינו טענת הנתבעת לפיה ככל שההפסקה בי
 משמרת אחת   .46

 2שעות, נותק הרצ+ בי
 המשמרות  3 �שעות א� ארוכה מ 8 �לשנייה היתה קצרה מ

 3מול עבודה בשעות לצור� מניית שעות העבודה ככזו המקימה זכאות לתשלו" ג

 
 4נוספת. יובהר כי בדיקת דו"חות הנוכחות מעלה שכאשר לא נותק הרצ+ בי

 5המשמרות, שול" לתובעת שכר עבור עבודה בשעות נוספות. לחילופי
, נכללו 

 6המשמרות הללו בתחשיב הנתבעת והפרשי השכר נכללו בסכו" שנפסק לזכות 

 7  לעיל. 35בסעי+ התובעת 

  8 

 9על יסוד האמור לעיל, נדחית תביעת התובעת לתשלו" גמול עבודה בשעות   .47

 10 3נוספות במקרי" בה" עבדה משמרות כפולות שחלה ביניה
 הפסקה העולה על 

 11  שעות. 8 �קצרה מושעות 

  12 

 13  ובחג שבועית במנוחה נוספות בשעות עבודה בעד שכר להפרשי התובעתזכאות   [ג]

  14 

48.   
 15כפי שצוי
 לעיל, במקרי" רבי" שובצה התובעת למשמרות בימי מנוחה וחג. אי

 16לכל  150%בימי מנוחה וחג שול" שכרה של התובעת בשווי חולק בי
 הצדדי" כי 

 17  בערב שבת/חג). 17:00השעות בה
 עבדה (החל משעה 

  18 

 19  טענות הצדדי"

  20 

 21נו יש לגזור המחלוקת בי
 הצדדי" נסובה על השאלה מהו "השכר הרגיל" שממ  .49

 22ולחשב את הגמול עבור עבודה במנוחה השבועית ובחג, לרבות בשעות נוספות 

 23במשמרת ערב), אשר חלו  �22:00ובמשמרות לילה (לרבות בעד השעה שהחל מ

 24  במנוחה שבועית ובחג.

  25 

 26בגי
 עבודה במשמרות  150%בהקשר זה התובעת טוענת שהשכר ששול" בשיעור   .50

 27לילה בימי המנוחה/חג הוא ה"שכר הרגיל" (כמו השכר ששול" לה בגי
 משמרת 

 28לילה בימי חול), שעליו יש להוסי+ את גמול העבודה במנוחה שבועית וחג. מנגד, 

 29שבועית וחג הוא  הנתבעת טוענת כי הבסיס לחישוב גמול שעות נוספות במנוחה

 30, כשעליו שולמה תוספת בשיעור 100%שכר הבסיס עבור "שעות רגילות" בשיעור 

 31  בגי
 עבודה במנוחה שבועית וחג כמתחייב מחוק שעות עבודה.  50%
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 1עבור  50%הנתבעת מוסיפה וטוענת, כי לא הוכח נוהג לפי שולמה תוספת בשיעור 

 2  משמרת לילה במנוחה שבועית/חג.

  3 

 4  דיו
 והכרעה

  5 

 6כפי קבענו לעיל, התובעת לא הוכיחה קיומו של נוהג בדבר תשלו" תוספת של   .51

 7עבור משמרת לילה בשבתות והנתבעת רשאית לקבוע את היקפו של  50%

 8ההסדר המטיב לרבות מהטעמי" שצוינו על ידי באת כוחה בדיו
 המוקד" מיו" 

 9נת לתמר' את לפרוטוקול) לפיה" התוספת ניתנה על מ 11�16ש'  4(עמ'  2.6.2013

 10העובדי" לבצע משמרות לילה בימי חול, בעוד שבשבתות ובחגי" לא היה צור� 

 11לתמר' את העובדי" מאחר שהעובדי" היו מעונייני" בביצוע משמרות אלו 

 12  מרות אלו מכח החוק.הגמול המשול" במשלנוכח 

  13 

 14באשר למשמעות ה"שכר הרגיל" לעניי
 הוראות  עוד בהתא" לקביעותינו לעיל  .52

 15אנו מקבלי" את תביעת התובעת ברכיב זה, וקובעי"  – חוק שעות עבודה ומנוחה

 16כי התובעת זכאית לגמול עבודה במנוחה שבועית/חג כהגדרתו בחוק שעות 

 17עבודה ומנוחה, אשר ישול" לה על ה"שכר הרגיל" ששול" בפועל עבור משמרות 

 18שמרת ערב) במ �22:00לילה כהגדרת
 לעיל (היינו, לרבות בגי
 השעה שהחל מ

 19אשר בוצעו בימי מנוחה/חג, כ� שישול" לה עבור משמרות לילה כהגדרת
 לעיל, 

 20מהשכר השעתי במשמרת  150%שבוצעו במנוחה שבועית/חג, גמול בשווי של 

 21במקרה בו עבדה  ) מהשכר השעתי.150% + 50%=  200%( 200%לילה, ובסה"כ 

 22 בימי, לעיל דרת
כהג לילה במשמרות שעות �7ל מעבר נוספות שעותהתובעת 

 23 השעה תו" שלאחר הראשונות השעות שתי עבור זכאית היא, חג/המנוחה

 24מהשכר  225%מהשכר הרגיל שקבענו ובסה"כ  125% בשיעור לגמול, השביעית

 25עבור כל שעה שלאחר מכ
 התובעת זכאית לגמול בשיעור ו  השעתי) 200%+25%(

 26  מהשכר השעתי.) 200% + 50%( 250%מהשכר הרגיל שקבענו ובסה"כ  150%

  27 

 28שעות  7(או מעל  שעות בימי המנוחה והחג 8זאת ועוד: ככל שהתובעת עבדה מעל   .53

 29 עבודה לגמול זכאית היא, במשמרת לילה בתחו" המנוחה השבועית/החג)

 30עבור השעתיי"  175%( השמינית השעה שלאחר מהשעה החל, נוספות בשעות

 31  .מהשכר השעתי עבור השעות הנוספות הבאות) 200% –הנוספות הראשונות ו 
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 1כפי שקבענו לעיל, בכל הנוגע לרציפות משמרות, קביעות אלו תקפות ג" בכל   .54

 2הנוגע לגמול עבור עבודה במשמרות לילה במנוחה שבועית/חג, וג" לגבי עבודה 

 3  בשעות נוספות במנוחה שבועית/חג. 

  4 

 5ו" בגי
 הפרשי השכר עבור עבודה כמתחשיבי הצדדי" לא נית
 לחל' את הס  .55

 6וחות דבשעות נוספות בחגי" ובמנוחה שבועית. לפיכ�, על בסיס תלושי השכר ו

 7  . 2013הנוכחות ערכנו אומדנא על יסוד שנת 

 8עולה כי התובעת זכאית להפרש שכר  2013מעיו
 בעבודת התובעת בחגי" בשנת   

 9  על סמ� הפירוט הבא: 6 392בס� של 

  10 

תארי, 

  ויו#

 כניסה,

  יציאה

וסה"כ 

  שעות

הפרש     צרי, להיות  שול# בפועל

  כספי

100%  125%  150%  100%  125%  150%  175%  200%  225% 

26.3.2013  
  'גיו" 

  (פסח)
  

23:00 
עד 

07:00  
  שעות 8

1    7          7  1  111 6.  

1.4.2013  
  'ביו" 

  (פסח)

15:00 
עד 

23:00  
  שעות 8

    8      7    1    12 6.  

16.4.2013  
  'גיו" 

  (עצמאות)

07:00 
עד 

15:00  
  שעות 8

    8      8          

15.5.2013  
  'דיו" 

  (שבועות)

לא 
 עבדה

  

                    

5.9.2013  
  יו" ה'

  ראש השנה

07:00 
  עד 

15:00  
  שעות 8

    8      8          

6.9.2013  
  'ויו" 

מוצאי 
  ראש השנה

23:00 
עד 

07:00  
  שעות 8

ח נלק    1    7      7    1
 
בחשבו

הפרש 
משמרת 

  .לילה
14.9.2013  

  שבת
  כיפור יו"

עבדה 
ברצ+ 

כל 
סופ"ש 

מ 
17:00 

בשישי 
ועד 

23:30 
  בשבת

    27.5      7  2  15  3.5 
)250%
(  

269 6.  

19.9.2013  
  'היו" 

  (סוכות)

לא 
 עבדה
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26.9.2013  
  ' היו" 

  (סוכות)

07:00 
עד 

15:00  
  שעות 8

    8      8          

  1 

 2רשי שכר בגי
 על כ
, בהתחשב בכפו+ לתקופת ההתיישנות התובעת זכאית להפ

 3  . 5 2,352שני"= X 6 6 392עבודה בחגי" בס� 

  4 

 5עבודה במשמרת לילה במנוחה שבועית נלקחה בחשבו
 תחשיב הנתבעת אותו   .56

 6עולה  2013לפיכ�, מעיו
 בדוחות הנוכחות לשנת  לעיל. 34�35אימצנו בסעיפי" 

 7 שעות עבודה במשמרת ערב 15כי בנוס+, התובעת זכאית לתשלו" הפרש עבור 

 8בעוד שצרי�  150%עבור
 שול"  �23:00ל  22:00במנוחה שבועית בי
 השעה 

 9 %150במקו"  %175ושעה נוספת אחת בשבת בגינה יש לשל"  %200להשתל" 

 10    .6 182ובס� כולל של 

 11על דר� האומדנא ועבור כל תקופת העבודה בכפו+ להתיישנות, התובעת זכאית   

 12להפרשי שכר עבור שעות נוספות במנוחה שבועית בס� כולל על פי התחשיב 

 13  .5 1,092שני"= X 6  6 182הבא: 

  14 

 15אשר על כ
, התובעת זכאית להפרשי שכר בגי
 עבודה במנוחה שבועית ובחגי"   57.

 16  .5 3,444בס� של 

  17 

 18  אג- כמנהלת עבודתה בעד נוספות בשעות עבודה לגמול התובעתזכאות   ]ה[

  19 

 20  העובדות

 21מילאה התובעת תפקיד  2010 מאי מחודש כי, הצדדי" בי
 מחלוקת היתה לא  .58

 22ממלאת מקו" ראש אג+. קיימת מחלוקת בי
 הצדדי" בנוגע למועד סיו" 

 23התפקיד. בעוד שבכתב ההגנה המתוק
 טענה הנתבעת שהתובעת מילאה תפקיד 

 24 למש� זה תפקיד שמילאה בתצהירה ציינה התובעת, 2011 דצמבר חודש עדזה 

 25 את שסיימה תובעתה טענה בסיכומי"). 2011 שנת מחצית עד היינו( כשנה

 26 טענה בסיכומיה הנתבעת ואילו, 2011 פברואר בחודש אג+ כמנהלת תפקידה

 27 זו במחלוקת. אג+ כמנהלת למשמרות התובעת שובצה 2011 אוגוסט חודש שעד


 28 ללמוד נית
 מה", הנוכחות חות"בדו הרישומי" על לסמו� אלא לנו אי

 29 עד, אמנ". 2011 אוגוסט חודש עד אג+ כמנהלת משמרות ביצעה שהתובעת



  
  אזורי לעבודה בחיפה בית די�

  35701�09�15 סע"ש  

   

 30מתו�  22

 1, יותר תכופות היו אג+ כמנהלת שביצעה המשמרות תדירות 2011 פברואר חודש

 2 העוקבי" החודשי" במהל� ג" אג+ כמנהלת משמרות לבצע המשיכה היא אול"

 3  ). 31.8.2011, 21.7.2011, 22.6.2011, 28.4.2011, 31.3.2011 בתאריכי"(

  4 

 5משמרות  7העבודה של התובעת כלל בתקופה עבודתה כמנהלת אג+, סידור   .59

 
 6שעות  17 �ל 16רצופות, בממוצע, מדי חודש (מש� המשמרת הכפולה בי

 7בממוצע), כאשר אחת המשמרות היא משמרת לילה. בתפקיד ראש אג+ היתה 

 
 8התובעת אחראית על צוות המטפלי" הסיעודיי". עוד לא היתה מחלוקת בי

 9כמנהלת אג+ היתה אחראית על  הצדדי", כי בשעות הלילה, התובעת בתפקידה

 ,
 10שלושה עד ארבעה אגפי" במעו
. כעולה מעדותה של התובעת בבית הדי

 11ומטבחו
 (עמ'  ע" מיטה, מחשב, מקלחת במשמרת הלילה הועמד לרשותה חדר

 12  ). לפרוטוקול 25ש'  7

  13 

 14עוד לא היה חולק, כי בתמורה לעבודתה במשמרות כמתואר לעיל, שול"   .60

 15שול" למטפלי" הסיעודיי",  בו אופ
 מנהלת אג+, באותולתובעת בתפקידה כ

 16עבור השעות  150%בערב;  22:00מהשכר עבור השעות שעד לשעה  100%היינו 

 17מהשכר עבור השעות  100%בבוקר;  06:00ועד לשעה  22:00 שהחל מהשעה

 18ביו" שלמחרת. כ� ג" עבור  15:00בבוקר ועד לשעה  06:00שהחל מהשעה 

 19 אופ
 וחה וחג שול" לתובעת בהיותה מנהלת אג+, באותומשמרות שחלו בימי מנ

 20עבור כל שעה משעות  150%שול" למטפלי" הסיעודיי", היינו שכר בשווי  בו

 21  המשמרת בימי מנוחה שבועית/חג.

  22 

 23  טענות הצדדי"

  24 

 25בעוד שלגרסת הנתבעת, במהל� שעות הלילה שימשה התובעת כוננית בלבד,   .61

 26במקרי חירו" חריגי", הרי שלגרסת שאינה נדרשת לעבודה בפועל, אלא 

 27התובעת, כל שעות עבודתה כמנהלת אג+, לרבות במשמרות לילה, ה
 שעות 

 28"עבודה", ובהתא" יש לזכותה בהפרשי שכר, גמול שעות נוספות וגמול עבודה 

 29  בימי מנוחה/חג.

  30 
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 1בית הדי
 נדרש, אפוא, להכריע בשאלה כיצד יש להתייחס לשעות שעבדה   .62

 
 2במהל� משמרות הלילה, בתקופת עבודתה כמנהלת אג+, והא" התובעת במעו

 3כהגדרת מונח זה בחוק שעות עבודה  יש לראות בשעות אלו כ"שעות עבודה",

 4, לעניי
 תשלו" גמול עבודה בשעות נוספות. זאת בהינת
 ששול" לתובעת ומנוחה

 5עבור שעות אלו, לפי ההסדר החל בנתבעת בנוגע לתשלו" עבור  מלא שכר עבודה

 6   .עבור השעה השמינית) 100% �שעות, ו 7עבור  150%מרת לילה (מש

  7 

 8  המסגרת המשפטית

 9"הזמ� שבו לחוק שעות עבודה ומנוחה כ 1המונח "שעות עבודה" מוגדר בסעי+   .63

 10  .עומד העובד לרשות העבודה"

  11 

 12ההלכה הפסוקה קובעת כי "שעות נוכחות/שהייה" אינ
 שקולות לביצוע "שעות   .64

 
 13עבודה", ולכ
 לא חל עליה
 חוק שכר מינימו" או חוק שעות עבודה ומנוחה, וה

 14אינ
 מזכות בשכר (בהתייחס למבחני" המנחי" שנקבעו בפסיקה לצור� בחינת 

 15המועצה  –רו�  אברה# 2 �4דב"ע לג/השאלה הא" מדובר בשעות שהייה, ראו: 

 16, אליהו פלד –רוברט יקואל  �3 4דב"ע לד/; 386, פד"ע ד המקומית מצפה רמו�

 17  ).433, פד"ע כב רו� ראוב� –מדינת ישראל  3�84דב"ע ש
/; 328פד"ע ה 

  18 

 19יו" נית
 ב(אחוזת רעי#, עמותה רשומה  –שירלי חנדז'י  13�08�29712ע"ע ב  .65

21.8.2016 
 20ית הדי
 הארצי לעבודה בזכאותה של ) ד
 בעניי� חנדז'י �) (להל

 21עובדת לשכר עבודה בגי
 משמרות לילה במהלכ
 נדרשה לשהות במקו" העבודה. 

 22עובדות המקרה בעניי
 חנדז'י דומות לענייננו, שכ
 העובדת הועסקה כמדריכת 

 23שיקו" אצל המעסיקה אשר ניהלה הוסטל בו מתגוררי" צעירי" פגועי נפש. 

 24יה כמדריכת שיקו" במשמרות יו" (בוקר או אחר עיקר עבודתה של המערערת ה

 
 25הצהריי"). במהל� משמרות אלה ביצעה העובדת את פעילות ההדרכה וכ

 26משימות של סדר, בישול וניקיו
. במשמרות הלילה לא נדרשה העובדת לבצע את 

 ,
 27עבודתה הרגילה כמדריכת שיקו", אלא לדאוג לכ� שדיירי המעו
 ילכו לישו

 28פשית לנפשה, א" כי לא הייתה רשאית לצאת מ
 ההוסטל, ולאחר מכ
 היתה חו

 29והיתה זמינה למקרה חירו" שאותו תיארה כמקרה שבו יש צור� להזעיק רופא 

 30  וכיו"ב. 

  31 
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66.   
 1חזר בית הדי
 הארצי על המבחני" לקביעת שעות שהייה בלילה,  חנדז'יבעניי

:
 2  במובח
 מ"שעות עבודה", והוסי+ בזו הלשו

  3 

 4"... לא די בעצ# דרישת המעסיק מהעובד לנכוח במקו# העבודה כדי 

 5להגדיר את כל שעות שהייתו כשעות עבודה (א# כי זהו שיקול שיילקח 

 6בחשבו� בי� שאר השיקולי#), וא- לא די בהפקת תועלת כלשהי על ידי 

 7המעסיק מעצ# שהותו של העובד במקו# העבודה, אלא יש לבחו� א# 

 8על ידי העובד במהל, השעות שבמחלוקת, בהתא# אכ� בוצעה 'עבודה' 

 9  למאפייניו של מקו# העבודה ומהות המשרה בה הוא מועסק. 

 10בחינה זו אינה טכנית אלא מהותית ונעשית על פי מכלול נסיבות 

 11המקרה, ה� מהיבט מקו# העבודה וה� מנקודת המבט של העובד עצמו. 

 12פעילותו של מהיבט מקו# העבודה עלינו לבחו� בי� היתר מה עיקר 

 13ה'מפעל'; הא# הצור, לשמו נדרשת שהות העובד במקו# הוא להגשמת 

 14תכליתו של מקו# העבודה ככזה; ומהי התועלת המופקת למעסיק 

 15מאות� שעות שהייה. מנקודת המבט של העובד עלינו לבחו� בי� היתר 

 16עד כמה מוגבל היה לעשות כרצונו במהל, השעות שבמחלוקת, עד כמה 

 17ורח חיי# רגיל, הא# במהל, שעות ה'שהייה' נדרש נדרש לשינוי מא

 18להפעלת אות# כישורי# לשמ# נשכר כוח עבודתו מלכתחילה ובה# הוא 

 19עושה שימוש בשעות עבודתו ה'רגילות', והא# נדרש במהל, שעות 

 20ה'שהייה' להשקעת משאבי# פיזיי#, קוגניטיביי# או נפשיי# בהתא# 

 21  ).חנדז'ייי
 לפסק הדי
 בענ 16(סעי+  למאפייני משרתו"

  22 

 23באותו עניי
 שכרה של העובדת עבור משמרות היו" עמד על שכר מינימו" שעתי,   .67

 
 24ועבור משמרות הלילה ומשמרות סופי השבוע שול" לה שכר גלובלי. בית הדי

 25האזורי קבע באותו מקרה, כי מתו� עשר השעות של משמרת הלילה או משמרת 

 26"שעות עבודה", בגינ
 העובדת היתה שעתיי" וחצי ראשונות היוו  –סו+ השבוע 

 27זכאית לשכר מינימו", א� שכר זה כלול בתערי+ הגלובלי שקיבלה בגי
 משמרות 

 28הלילה או בגי
 משמרות סופי השבוע, בהתא" להסדר החוזי בי
 הצדדי". לגבי 

 29יתרת משמרת הלילה, קבע בית הדי
 האזורי כי היא אינה בגדר "שעות עבודה". 

 30  לעובדת הפרשי שכר כלשה" בגי
 משמרות הלילה.  לאור זאת, לא נפסקו
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 1לנסיבות הספציפיות של בית הדי
 הארצי דחה את ערעורה של העובדת, ובאשר 

 2  העניי
 נדו
, נקבע כ�:

  3 

 4"לא מצאנו מקו# להתערבות בקביעותיו העובדתיות של בית הדי� 

 5האזורי, ומסקנתו המשפטית בהתבסס על העובדות שנקבעו על ידו 

 6הלכה הפסוקה שפורטה לעיל. בית הדי� שוכנע כי מהות תואמת את ה

 7תפקידה של המערערת לא הייתה השגחה על הדיירי# אלא הדרכה 

 8אקטיבית וביצוע פעילויות שונות ע# הדיירי# בשעות היו#; במסגרת 

 9זו נדרשה מעת לעת להישאר ללו� במעו�, א, זאת מבלי שביצעה 'עבודה' 

 10וחצי הראשונות). בכ, איננו במהל, שעות הלילה (מלבד בשעתיי# 

 11מתעלמי# מהעובדה שהמערערת נדרשה ללו� מחו8 לביתה במהל, 

 12משמרות אלו על אי הנוחות הברורה הנגרמת כתוצאה מכ,, א, בית הדי� 

 13שוכנע כי המערערת פוצתה בגי� אי הנוחות, בהתא# להסדר החוזי בי� 

 14ילה הצדדי#. א- לא התעלמנו מטענת המערערת בדבר הכללת שעות הל

 15כחלק מס, 'שעות העבודה' בחלק# התחתו� של תלושי השכר לצור, 

 16חישוב היק- משרתה, א, לא מצאנו כי בכ, בלבד יש כדי להטות את 

 17  לפסק הדי
). 20(סעי+ הכ-" 

  18 

68.   
 19, וקביעותיו בנוגע לאבחנה חנדז'יפסיקתו של בית הדי
 הארצי לעבודה בעניי

 20כוננות, יפות ג" לענייננו, וזאת לנוכח בי
 שעות עבודה לבי
 שעות שהייה/ 

 21נסיבותיו הדומות של המקרה שלפנינו. לפיכ�, וכפי שיובהר להל
, מצאנו לאמ' 

 22קביעות אלו לענייננו בכל הקשור למעמד
 של השעות בה
 מילאה התובעת 

 23  תפקיד מנהלת אג+ בשעות הלילה כשעות כוננות, ולא כשעות עבודה.

  24 

 25סיווג שעות השינה של בנוגע ל מוחדינובי" שנקבעו בעני
 לענייננו, יפי" ג" הדבר  .69

:
 26  מנהל האג+ בנתבעת כשעות כוננות שאינ
 בגדר שעות עבודה וכדלקמ

  27 

 28"אי לכ, ולאור כל המבואר לעיל, אנו קובעות, כי השעות בה� יש� התובע 

 29מר מירוזיא� במעו� בלילה, והיה זמי� לפניות המטפלי# הסיעודיי# 

 30חריגי#, ה� שעות כוננות, ולא שעות עבודה כהגדרת� על לעזרה במקרי# 

 31  פי חוק.
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 1כפועל יוצא מכ,, התמורה ששולמה בגי� אות� שעות הכוננות, איננה 

 2שכר עבודה, אלא תמורה חוזית, שיש בה כדי לפצותו עבור אי הנוחות 

 3  הכרוכה בלינה מחו8 לבית.

 4ננות אינ� כ, ג# כפועל יוצא מ� האמור לעיל, והואיל ואות� שעות הכו

 5מהוות שעות עבודה כהגדרת מונח זה בחוק, אי� זאת אלא שה� בפני 

 6כהגדרת� בחוק, או שעות  נוספותעצמ� אינ� יכולות להוות שעות עבודה 

 7לפסק הדי
)  74(סעי+  כהגדרת� בחוק" עבודה במנוחה שבועית

 8  א.ר.). –(ההדגשות במקור 

  9 

 10, בית הדי
 לא הסתפק דינובמוחבעניי
 לא נעל" מעינינו, כי נציי
 כבר עתה, 

 11בקביעה זו והוסי+ וקבע כי קיי" קושי לתחו" את שעות הכוננות מתו� כל 

 12המשמרת של מנהל האג+ וזאת על מנת להכריע בשאלה הא" קיימת הפסקה 

 13בי
 יו" עבודה קלאנדרי אחד  חוק שעות עבודה ומנוחהל 21הגדרתה בסעי+ כ

 14למשנהו. בסופו של יו", בית הדי
 קבע ש" כי בהעדר כל נוהל, הסכ" או הסדר 

 15בכתב המגדיר את היק+ שעות הכוננות מתו� המשמרת, יש להעביר את הנטל 

 16ההוכחה לנתבעת ומשעה שהנתבעת לא הרימה את נטל ההוכחה כי יש להגדיר 

 17), בית הדי
 07:00לבי
  23:00השעות שבי
 את כל משמרת הלילה כשעות כוננות (

 18חייב את ו חוק שעות עבודה ומנוחהלב(ב) 26גזר גזירה שווה מהוראות סעי+ 

 19  שעות חודשיות.  60הנתבעת על דר� ההיקש בתשלו" שעות נוספות בהיק+ של 

 20לנוכח קביעתנו השונה לעניי
 רציפות ההעסקה במשמרות בה
 חלה הפסקה 

 21שעות בי
 יו" עבודה קלאנדרי אחד למשנהו, אי
 בידינו לאמ' את  8 �הקצרה מ 

 22היק+ שעות הכוננות וכפועל יוצא היק+ שעות העבודה הקביעות הנוספות בדבר 

 .
 23      והשעות הנוספות במשמרות של מנהל האג+, כפי שיפורט להל

  24 

 25  דיו
 והכרעה

  26 

 27גדרת התפקיד של מנהל אג+ לתצהירו של מר דולב ומה 13כפי שעולה מסעי+   .70

 28לתצהיר, תפקידו של ראש אג+ הינו להיות אחראי על צוות  4שצורפה כנספח 

 29ייעו' ובפתרו
 המטפלי" הסיעודיי" במשמרת ובכלל זה לסייע למטפלי" ב

 30הטיפול  תכניות, לרכז ולתא" את הביצוע של לגבש את סידורי העבודהבעיות, 

 31האישיות של הדיירי", לפתור בעיות הקשורות בתיאו" ע" רכזי הפעילויות, 
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 1רישו" ותיעוד של מקרי" חריגי", קיו" ישיבות צוות, הדרכת מטפלי" חדשי", 

 2מעקב ובקרה אחר איכות העבודה של המטפלי" ועובדי הניקיו
 באג+, קידו" 

 3  יד. כיוצא בזה כמפורט בתיאור התפקועובדי" 

  4 

 5"לית� ייעו8 והדרכה מקצועיי# רסת התובעת במהל� משמרת הלילה נדרשה לג  .71

 6לתצהיר המשלי"). אול", התובעת לא תיארה,  5(סעי+  למטפלי# סיעודיי#"

 7בתצהירה או בעדותה, מצבי" בה" נדרשה לתת ייעו' או הדרכה לצוות 

 8המטפלי"; לא תיארה את סוג הייעו' וההדרכה ואת הנסיבות בה
 התעורר צור� 

 9כזה. מדובר, אפוא, בגרסה עובדתית דלה בפרטי", שלא נית
 להבי
 ממנה מה 

 10נכלל במסגרת תפקיד זה מעבר לנוכחות עצמה במקו". על כ
, מדובר בגרסה 

 11  שאנו מתקשי" לקבלה.

  12 

 13"להגיע לפי כל קריאת לחצ� של המטופלי# בתצהירה ציינה התובעת כי נדרשה   .72

 14הנתבעת מר דולב הכחיש בעדותו בבית לתצהיר המשלי"). עד  5(סעי+  עצמ#"

 15הדי
 את גרסת התובעת משהעיד, כי כאשר שני מטופלי" או יותר לוחצי" על 

 16לחצ
 ומבקשי" עזרה, ה" ממתיני" עד שאחד המטפלי" הסיעודיי" מתפנה 

 17). גרסה זו סבירה, אמינה בעינינו לפרוטוקול 31, 24, 20ש'  10וניגש אליה" (עמ' 

 18  ת.ועדיפה על גרסת התובע

  19 

73.  
 20וכי  בחקירתה הנגדית העידה התובעת שנדרשה לגשת למטופל שלא יש

 21המטופלי" נמצאי" במיטה א� לא ישני"  וה" מתלונני" בפניה על המטפלי" 

 22). גרסה זו אינה עולה מ
 התשתית העובדתית לפרוטוקול 28�30ש'  7(עמ' 

 23מתיישבת שנפרשה לפנינו, ואי
 בידנו לקבלה ג" מהטע" שאינה סבירה ואינה 

 24ע" ההיגיו
. מ
 העדויות שנשמעו עולה, כי המטפלי" הסיעודיי" ה" שפוני" אל 

 25לפי גרסתה שלה בתצהיר  –המטופלי" שעה שמופעל לחצ
, ואילו התובעת 

 26ניגשת למטופל א� וככל שהמטפל הסיעודי באותו אג+ עסוק בטיפול  –המשלי" 

 27י מטופלי" פוני" במטופל אחר. נבהיר: בתצהירה תיארה התובעת מצב בו שנ

 28לקבלת טיפול במהל� הלילה, בו זמנית. התובעת ציינה כי במהל� הלילה יש 

 29באג+ מטפל סיעודי אחד ומטפלת סיעודית אחת. ככל שהמטפל הסיעודי נדרש 

 30לגשת למטופל, ומטופל אחר קורא לעזרה, התובעת נדרשה לגשת אל המטופל 

 31ת קראו לעזרה בו זמנית, ולהמתי
 עד שהמטפל יתפנה. במקרה שבו שתי מטופלו
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 1ויש רק מטפלת סיעודית אחת בכל אג+, התובעת נדרשה לגשת אל המטופלת 

 2 5(סעי+  "ניגשתי ועשיתי את המבוקש או הנדרש כמטפלת רגילה"השנייה, 

 3לתצהיר המשלי"). כלומר: מגרסת התובעת עולה שהיא ניגשת למטופל במהל� 

 4וקי" ואינ" יכולי" לגשת משמרת הלילה א� וככל שהמטפלי" הסיעודיי" עס

 5בעצמ" למטופל נוס+. מדובר, אפוא, בהיענות לפניות מטופלי" במקרי" יוצאי 

.
 6  דופ

  7 

 8"המטפלי# של האגפי# פנו זאת ועוד: בתצהירה המשלי" ציינה התובעת:   .74

 9. אנו סבורי", כי זמינות טלפונית לפניות המטפלי" לעזרתי טלפונית"

 10ת והמטלות שביצעה התובעת במשמרת הסיעודיי" מלמדת על אופי המשימו

 
 11הלילה בתפקידה כמנהלת אג+, ויש בכ� כדי להעיד על עבודת כוננות, במובח

 12  משעות עבודה של מטפל סיעודי.

  13 

 14"אפילו לנמנ#, התובעת הצהירה שבמהל� משמרות הלילה לא התאפשר לה   .75

 15 לתצהיר המשלי"). בעדותה בבית הדי
 חזרה 5(סעי+  שלא לדבר על שינה"

 16), 23לפרו', ש'  7התובעת על גרסתה והעידה שלא הצליחה לישו
 בלילה (עמ' 

 17אול", מנגד העידה, כי  ).27פעמי" בממוצע ללילה (ש'  9עד  8ונקראה לתפקיד 

 18). לאור האמור, לא שוכנענו מגרסת 2לפרו', ש'  8(עמ'  "זה לא היה כל לילה"

 �19 משמרות הלילה. התובעת בנוגע לתדירות המקרי" בה" נדרשה לטפל במהל

 20הואיל והתובעת לא מסרה גרסה סדורה ומפורטת בנוגע להיק+ המקרי" 

 21המצריכי" את טיפולה בשעות הלילה, כמו ג" בנוגע לאופי האירועי" בה" 

 22נדרשה לטפל, הרי שאי
 לנו אלא לדחות את הגרסה לפיה עבדה בכל שעות 

.
 23  משמרת הלילה והעמידה עצמה לרשות העבודה בכל רגע נתו

  24 

76.   
 25מ
 האמור עולה שהתובעת לא מסרה כל פירוט ממנו נית
 יהיה להבי
 מה

 26המטלות המוגדרות שהוטלו עליה במסגרת תפקידה, לרבות תדירות האירועי" 

 27בה" נדרשה למשימות בשעות הלילה. מנגד, עדי הנתבעת העידו, ועדות" לא 

 28ער� נסתרה, כי בתפקיד ראש אג+ התובעת משמשת כוננית, ואינה חלק ממ

 29המטפלי" הסיעודיי", אלא נקראת לסייע במקרי" חריגי" (עדות גב' ונונו, עמ' 

 30  .)לפרוטוקול 19�31ש'  10לפרוטוקול; עדותו של מר דולב בעמ'  17, 15 �13ש'  9

  31 
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 1שלרשות התובעת הועמד חדר ע" מיטה, מקלחת ומטבחו
, והיא אי
 חולק   .77

 .
 2י עבור משמרת הלילה שול" עוד אי
 מחלוקת, כנדרשה להישאר בשטח המעו

 3לתובעת שכר עבודה לפי הנהוג ביחס למטפלי" הסיעודיי", היינו שכר בתערי+ 

 4  עבור השעה האחרונה במשמרת. 100%שעות, ושכר בתערי+  7עבור  150%

  5 

 6התמונה המצטיירת מכל האמור לעיל היא שהתובעת לא נדרשה לבצע עבודה   .78

 7בשעות הלילה, אלא נדרשה להיות זמינה למקרי" בה" התבקשה להיענות 

 8, ביתר זמ
 המשמרת, התובעת כלשהוחריג לפניות הצוות הסיעודי לטפל באירוע 

 9. מהעדויות חדר שהועמד לרשותההייתה רשאית לישו
 או לעשות כרצונה ב

 10עבודת התובעת במשמרת לילה הייתה מצומצמת שנשמעו לפנינו שוכנענו, כי 

 11  ביחס לעבודה במשמרות בוקר וערב ויוחדה לטיפול באירועי" חריגי".  

 12בנסיבות אלו, אנו קובעי" כי שעות משמרת לילה בתקופה בה תפקדה התובעת   

 13  לא שעות עבודה.כמנהלת אג+ ה
 בגדר שעות כוננות ו

   ,
 14ננות/שעות משמרת הלילה כשעות עבודה אי
 למנות את שעות הכואשר על כ

 15  לצור� חישוב שעות העבודה וגמול שעות נוספות והתביעה ברכיב זה נדחית.

  16 

 17  סו- דבר

  18 

 19לאור כל האמור לעיל, התביעה מתקבלת בחלקה, ואנו מחייבי" את הנתבעת   .79

 20  את הסכומי" הבאי":ימי"  30בתו� לשל" לתובעת 

 21  .6 8,661  בגי
 עבודה בשעות נוספות במשמרת לילההפרשי שכר   א.  

 22  הפרשי שכר בגי
 עבודה במשמרות רצופות באותו יו"   ב.  

 23  .6 925              קלנדרי בס�    

 24  הפרשי שכר בגי
 גמול עבודה בשעות נוספות   ב.

 25  .6 3,444        במנוחה שבועית ובחגי" בס� 

  26 

 27ועד למועד  1.8.2014סכומי" אלה יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיו" 

 28  התשלו" המלא בפועל. 

  29 
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 1יו"  30תו� שישולמו  6 2,000הנתבעת תשא בהוצאות שכ"ט ב"כ התובעת בס�   .80

 2הפרשי הצמדה וריבית כחוק סכו" זה ממועד קבלת פסק הדי
, שאחרת ישא 


 3 ועד למועד התשלו" המלא בפועל. ממועד קבלת פסק הדי

  4 

5129371  5 

 6ימי" ממועד קבלת  30לבית הדי
 הארצי לעבודה בירושלי" בתו� ערעור בזכות   .5467831381

.
 7  פסק הדי

  8 

 9  .ויישלח אליה# , בהעדר הצדדי#)2018אוקטובר  10(, א' חשוו� תשע"טנית� היו#, 

  10 

              11 

              12 
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