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   2017יולי  19 נית� ביו�
  

 המערערת  חברת מעונות הורי� חל"צ

  שכנגד) (המשיבה בערעור

                  � 

 איזבלה פלקובי .1

 בלה סטר�.2
 ותהמשיב

 )ות בערעור שכנגד(המערער

 

  
  קפל� �הנשיא יגאל פליטמ�, השופטת רונית רוזנפלד, השופטת אביטל רימו�לפני: 

  נציג ציבור (עובדי�) אלעזר ויי , נציג ציבור (מעסיקי�) מר אמנו� גדעו�            
  
  

  עו"ד אורי ויזנברג    –בש� המערערת (משיבה בערעור שכנגד) 
  

  אביר�עו"ד מאיר  –בש� המשיבות (מערערות בערעור שכנגד) 
 

 

 פסק די�
  

  קפל��ת אביטל רימו�השופט

לפנינו ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית הדי� האזורי לעבודה בירושלי (השופטת 

ועב  1657/08שרה שדיאור ונציגי הציבור מר איל� לוי וגב' יעל רייכמ�; בתיקי המאוחדי עב 

1312/09   מתביעותיה� של המשיבות כנגד המערערת., במסגרתו התקבל חלק 21/8/12) מיו

 

  רקע כללי ועובדות המקרה

המערערת היתה בתקופה הרלוונטית למחלוקת, הבעלי והמפעילה של בית לדיור   .1

בית הדיור), שבו התגוררו ביחידות דיור  –סוציאלי ברחוב רחל אמנו בירושלי (להל� 

ה סיפקה המערערת שירותי נפרדות קשישי עצמאיי, בעיקר עולי מרכז אירופה, ל

  תחזוקה, א בית, עובדת סוציאלית, מועדו� חברתי ופעילות חברתית.

 1991, עלתה לאר- בשנת 1941), ילידת 1המשיבה  –הגב' איזבלה פלקובי-' (להל�   . 2

 , מועד בו פוטרה 31/12/06ועד ליו  1/4/98והועסקה בבית הדיור כסגנית לא בית, מיו

 מעבודתה.
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 1085עלתה לאר- בשנת   1941), א. היא ילידת 2המשיבה  –ב' בלה סטר� (להל� הג  . 3

 , מועד בו פרשה 12/12/05ועד ליו  17/10/95והועסקה בבית הדיור כא בית, מיו

במערערת  2לגמלאות. לא היה חולק כי קוד לתקופת עבודה זו, הועסקה המשיבה 

   .15/11/94ו ועד לי 17/9/89תקופת עבודה קודמת שהחל מיו

הגב' שולמית ברק� /בזמני הרלוונטיי לתביעה, הועסקה בבית הדיור, מנהלת הבית  .4

, וסגניתה 2המשיבה  /מנהלת הבית), כשלצידה של מנהלת הבית פעלו א  הבית  /(להל� 

  .1המשיבה  –

, המשיבות התגוררו ע בני זוג� בדירות שהועמדו לרשות� על ידי המערערת בבית הדיור  .5

  על חשבו� המערערת.

6.   שתי המשיבות חתמו ע המערערת על הסכמי עבודה בעת קבלת� לעבודה, ובד בבד ע

כ� חתמו על הסכמי שכירות בקשר ע הדירות שהועמדו לרשות�. על פי הסכמי השכירות 

 ,המשיבות לא שילמו כאמור שכר דירה למערערת בגי� הדירות, א� נשאו בחשבונות מי

  חשמל וארנונה בגי� השימוש בדירות.טלפו�, גז, 

את ימי העבודה במהל� החודש (לרבות ימי שבת), וזאת  לסירוגי�המשיבות חלקו ביניה�   .7

  על פי סידור שקבעו ביניה�.

ימי לחודש, לפי  16/ל 14כפועל יוצא מכ�, מדי חודש הועסקה כל משיבה בהיק. שנע בי� 

  העניי�.

יד� של המשיבות היה לדאוג לצרכיה של דיירי בית לא היה חולק בי� הצדדי שתפק  .8

הדיור, וזאת בהתא לקריאות שהופנו אליה�, כאשר לצור� מילוי תפקיד� זה, נמסר לה� 

.  טלפו� נייד וכ� מכשיר קריאה למקרי חירו

9.   כ� ג לא היה חולק בי� הצדדי, שמנהלת בית הדיור נכחה בבית הדיור, ארבעה ימי

ה', וכי ביו בו נעדרה החליפה אותה העובדת הסוציאלית של בית /ג' ו/בשבוע בימי א'

הדיור, כפו. למחלוקת בי� הצדדי, הא שעות עבודתה של מנהלת הבית היו בי� השעות 

  , כטענת המשיבות. 08:00/13:00, כטענת המערערת או שמא בי� השעות 08:00/16:00

של המשיבות החלו ממועד עזיבת א לא היה חולק בי� הצדדי כי למצער המשמרות   .10

בבוקר למחרת. גדר המחלוקת ביניה  08:00הבית/העובדת הסוציאלית את המקו ועד 

נסב על השאלה, הא כטענת המשיבות, המשמרת החלה במקביל לנוכחות מנהלת 

בבוקר למחרת,  08:00בבוקר ועד  08:00הבית/העובדת הסוציאלית, היינו החל מהשעה 
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המערערת, המשמרת החלה רק לאחר עזיבת מנהלת הבית/העובדת  או שמא כטענת

  בבוקר למחרת. 08:00לשיטתה ועד  16:00הסוציאלית את המקו, היינו החל מהשעה 

כעולה מהסכמי העבודה שנחתמו ע המשיבות, בתמורה לעבודת� שול למשיבות שכר   .11

לחודש, ושכרה  1 2,000עמד על ס�  1חודשי. כאשר שכרה ההתחלתי של המשיבה 

לחודש. ע השני הועלה שכר� החודשי  1 1,500עמד על ס�  2ההתחלתי של המשיבה 

 2,444.5עמד על  12/06לחודש  1של המשיבות, כאשר שכרה החודשי האחרו� של המשיבה 

. לא היה חולק 1 3,568עמד על  12/05לחודש  2ושכרה החודשי האחרו� של המשיבה  1

  י השכר, שולמו למשיבות בפועל.שהסכומי הנקובי בתלוש

יצוי� עוד, כי בי� המערערת, חברת בית הורי בע"מ וארגו� עולי אירופה מצד אחד לבי�   .12

 הסכ קיבוצי מיוחד  5/2/78ההסתדרות הכללית של העובדי בא"י מצד שני, נחת ביו

מועסקי ההסכ הקיבוצי), בעניי� תנאי עבודת של העובדי ה/) (להל�151/78(מספרו 

על ידי המערערת ועל ידי בית הורי, ואשר מעת לעת הוספו לו תוספות (הסכמי מס' 

  ).266/83/ו 169/82

  ע סיו עבודת� במערערת חתמו המשיבות על כתבי קבלה וסילוק.  .13

  

  ההלי( בבית הדי� האזורי ופסק דינו של בית הדי� האזורי

מספר שני לאחר סיו עבודת�, הגישו שתי המשיבות את תביעותיה� לבית הדי� האזורי   .14

את  1כנגד המערערת לתשלו זכויות בגי� תקופת עבודת� אצלה. תחילה הגישה המשיבה 

את תביעתה. בהמש� אוחד הדיו� בשתי  2תביעתה וכעבור כשנה הגישה המשיבה 

 האזורי.  התביעות וה� נשמעו במאוחד בפני בית הדי�

 לחייב את המערערת לשל לה: 1במסגרת כתב תביעתה המתוק�, עתרה המשיבה   .15

מכח  8.3%גמול עבודה בשעות נוספות וגמול עבודה בשבתות וחגי; תוספת שכר בשיעור 

ההסכ הקיבוצי; תוספת עומס מכח ההסכ הקיבוצי; פרמיית אי היעדרות מכח 

או הפרשי שכר בגי�  2ואה לשכרה של המשיבה ההסכ הקיבוצי; הפרשי שכר בגי� השו

הפרשי שכר מינימו למשרה מלאה; הפרשי פיצויי פיטורי והפרשי תגמולי (חלק 

  המעסיק) בגי� הפרשי השכר כאמור.

  עתרה במסגרת כתב תביעתה, לחייב את המערערת לשל לה: 2המשיבה 

מכח  8.3%שכר בשיעור  גמול עבודה בשעות נוספות וגמול עבודה בשבתות וחגי; תוספת

ההסכ הקיבוצי; תוספת עומס מכח ההסכ הקיבוצי; פרמיית אי היעדרות מכח 

  ההסכ הקיבוצי; תוספת ותק מכח ההסכ הקיבוצי; ופדיו� ימי מחלה.
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מעבר להכחשת זכאות� של המשיבות לזכויות ולסכומי שנתבעו על יד�, עתרה המערערת 

י השכירות של הדירות שסיפקה למשיבות, מכל במסגרת כתבי הגנתה לקיזוז שווי דמ

  סכו שייפסק, א ייפסק למשיבות.

בפסק דינו, דחה בית הדי� האזורי את טענותיה המקדמיות של המערערת בעניי� כתב   .16

הוויתור עליו חתמו המשיבות וקבע כי המשיבות לא היו מנועות או מושתקות מלהגיש 

רי את טענות המערערת לתחולת החריג לחוק את תביעת�. כ� ג דחה בית הדי� האזו

 שעות עבודה ומנוחה על המשיבות וקבע כי המשיבות היו נתונות לפיקוח מטע

תפקיד� של המשיבות, שיעור שכר� וסמכויותיה�, לא מדובר  המערערת, וכי לנוכח מהות

ניהולי המחייב מידה מיוחדת של אמו� אישי כהגדרת  או בתפקיד בתפקיד בכיר

(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה. אי 30ה, ועל כ� לא חל על המשיבות החריג שבסעי. בפסיק

  לכ� קבע בית הדי� כי חוק שעות עבודה ומנוחה חל על יחסיה של המערערת ע המשיבות. 

עוד קבע בית הדי� האזורי כי המשיבות עמדו לרשות המערערת בכל שעות הכוננות וביצעו   

הכוננות של המשיבות ה� שעות עבודה. על יסוד מתכונת  עבודת� לפי הצור�, וכי שעות

העבודה שהוכחה קיבל בית הדי� (ג א באופ� חלקי ביותר) את תביעת המשיבות לגמול 

עבודה בשעות נוספות, תו� שפסק לה� סכומי תחת הכותרת "שעות כוננות". לעומת 

דה במנוחה שבועית זאת, קיבל בית הדי� את תביעותיה� של המשיבות לתשלו גמול עבו

  במלוא�, בקבעו כי המערערת לא הוכיחה את טענתה כי העניקה למשיבות מנוחת פיצוי.

17.   זאת ועוד, בית הדי� האזורי קיבל את טענת� של המשיבות כי לא נית� היה לסייג בהסכ

העבודה האישי עמ� את תחולת ההסכ הקיבוצי עליה�, שכ� לא הועסקו בתפקידי הנהלה 

 כהגדרת ההסכ הקיבוצי, ועל כ� קבע כי על יחסיה� של המשיבות ע המערערת בכירי

חלות הוראות ההסכ הקיבוצי וה� זכאיות לתוספות שכר שנקבעו בו. כ� ג דחה בית 

הדי� את טענת המערערת כי ההסכ הקיבוצי בוטל במועדי הרלוונטיי לתביעות 

  שבנדו�.

� את תביעת המשיבות לפרמיית אי היעדרות כפועל יוצא מהאמור לעיל, קיבל בית הדי

לתשלו תוספת ותק לפי ההסכ  2לפי ההסכ הקיבוצי, ואת תביעתה של המשיבה 

לא תבעה תוספת זו). כ� ג קיבל בית הדי� האזורי את תביעת� של  1הקיבוצי (המשיבה 

המשיבות לתשלו תוספת עומס מכח ההסכ הקיבוצי, א� קבע כי המשיבות עבדו 

וגי�, ועל כ� הועסקו במשרה חלקית בלבד. כפועל יוצא מכ� פסק בית הדי� למשיבות לסיר

  רק מחצית מתביעת� לתוספת עומס.
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ע זאת, דחה בית הדי� האזורי את תביעת� של המשיבות לתשלו תוספת שכר בשיעור   

  לפדיו� ימי מחלה. 2מכח ההסכ הקיבוצי ואת תביעתה של המשיבה  8.3%של 

להשוואת שכרה לשכרה של המשיבה  1חה בית הדי� האזורי את תביעת המשיבה בנוס., ד  .18

, בקבעו כי למרות הדמיו� במטלות שהוטלו על המשיבות, הוכח כי מדובר בתפקיד שונה: 2

"סגנית א בית", מה ג שמדובר בוותק שונה ועל כ� השוני בשכר המשיבות  /"א בית" ו

  רת ואינה נגועה בהפליה או בחוסר שוויו�.הוא חלק מפררוגטיבת הניהול של המערע

לתשלו הפרשי שכר מינימו  1כ� ג דחה בית הדי� האזורי את תביעתה של המשיבה   .19

ואת תביעתה לתשלו הפרשי פיצויי פיטורי ותגמולי בגי� הפרשי השכר כאמור. בית 

לרשותה  הוסכ כי שווי הדירה שהועמדה 1הדי� קבע, כי בהסכ העבודה ע המשיבה 

לחוק הגנת השכר להכיר בשווי  3מהווה חלק מהשכר וכי התקיימו שאר התנאי שבסעי. 

הדירה כשכר. הואיל והטבה זו עולה על הפרשי שכר המינימו שנתבעו, נקבע שהמשיבה 

1  איננה זכאית להפרשי שכר מינימו או להפרשי פיצויי פיטורי או הפרשות תגמולי

  בגי� כ�.

חה בית הדי� האזורי את טענת הקיזוז שהעלתה המערערת, ה� מ� הטע שזו כמו כ�, ד  .20

נזנחה בסיכומיה, ה� מ� הטע שלא כומתה וה� מ� הטע שלגופ של דברי לא מצא בה 

  ממש.

כפועל יוצא מקביעותיו דלעיל, חייב בית הדי� האזורי את המערערת לשל למשיבות את   .21

:  הסכומי הבאי

שתבעה);  1 141,310.13(מתו� הס� של  1 14,085.43בגי� "שעות כוננות" ס�  / 1למשיבה 

שתבעה); בגי� פרמיית אי  1 15,750(מתו� הס� של  1 7,875בגי� תוספת עומס ס� 

(בהתא לסכו שתבעה); בגי� עבודה בימי מנוחה וחג ס�  1 10,501.82היעדרות ס� 

ירו. הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיו (בהתא לסכו שתבעה), והכל בצ 1 43,851.94

  ועד לתשלו בפועל. 30/3/08

שתבעה);  1 122,115.16(מתו� הס� של  1 23,563בגי� "שעות כוננות ס�  / 2למשיבה   

שתבעה); בגי� פרמיית אי  1 10,800(מתו� הס� של  1 5,400בגי� תוספת עומס ס� 

עבודה בימי מנוחה וחג ס� (בהתא לסכו שתבעה); בגי�  1 7,210.82היעדרות ס� 

(בהתא לסכו  1 22,524.72(בהתא לסכו שתבעה); בגי� תוספת ותק ס�  1 31,401

   ועד לתשלו בפועל. 27/1/09שתבעה), והכל בצירו. הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיו

  לכל משיבה.   1 2,750כמו כ� חויבה המערערת בתשלו הוצאותיה� של המשיבות בס�   
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בהמש�, נעתר בית הדי� האזורי באופ� חלקי לבקשת המערערת, ועיכב באופ� חלקי את   .22

ביצוע פסק הדי� עד להכרעה בערעור, תו� שקבע כי על המערערת לשל לכל אחת 

על אתר, ולהפקיד בקופת בית הדי� האזורי פיקדו�  1 35,000מהמשיבות את הס� של  

  .2עבור המשיבה  55,099.54 /ו 1עבור המשיבה  1 41,313.76בס� 

  

  הערעור והערעור שכנגד

המערערת הגישה את ערעורה בתיק זה כנגד דחיית טענותיה המקדמיות למניעות והשתק   .23

מצד המשיבות; כנגד קביעותיו של בית הדי� האזורי בעניי� תחולת חוק שעות עבודה 

ותיו של בית ומנוחה על יחסי הצדדי והסכומי שנפסקו למשיבות מכוחו; וכנגד קביע

  הדי� האזורי בעניי� תחולת ההסכ הקיבוצי על המשיבות ורכיבי השכר שנפסקו מכוחו.

עומס, בלבד.  למחצית תוספת זכאות� המשיבות מצד� הגישו ערעור שכנגד, על קביעת  .24

 השלמה לשכר בגי� שכר להפרשי ערעור כנגד על דחיית תביעתה 1בנוס., הגישה המשיבה 

ודחיית תביעתה  2י� על דחיית תביעתה להשוואת שכרה לשכר המשיבה מינימו ולחילופ

.  להפרשי פיצויי פיטורי ותגמולי בגי� הפרשי השכר הנתבעי

  

  עיקרי טענות הצדדי� בערעור

המערערת טוענת בערעורה, בהתייחס לתביעות בכללות�, כי המשיבות היו מנועות   .25

י� הצדדי לנוכח התנהגות� לאור� שני ומושתקות מלטעו� כנגד תנאי העבודה שחלו ב

רבות אשר בעטיה שינתה המערערת את מצבה לרעה, כאשר לדבריה, הגשת התביעות על 

ידי המשיבות עולה כדי חוסר תו לב; בכל מקרה נטע�, כי כתב הוויתור עליו חתמו 

המשיבות מחייב אות� וא. מכוחו ה� היו מנועות ומושתקות מלטעו� לזכויות נוספות 

  המגיעות לה� בגי� תקופת עבודת�.

עוד טוענת המערערת לעניי� התביעות בכללות�, כי המשיבות לא הוכיחו את רכיבי 

 תביעותיה�; כי המשיבות לא יכלו להסביר את תביעותיה�, מה ג שבית הדי� התעל

לפקודת הראיות ללא כל נימוק וללא כל הסבר מדוע סמ� על עדויות  54מתחולת סעי. 

  ת ללא כל סיוע; וכי בית הדי� התעל מהתיישנות חלק מהתביעות.המשיבו

נטע� כי המשיבות כלל  / לתביעה לגמול עבודה בשעות נוספות או בימי מנוחה וחג אשר  .26

לא הוכיחו את רכיבי תביעת� לגמול עבודה בשעות נוספות או בימי מנוחה וחג; כי טעה 

בית הדי� האזורי בקבעו כי לא חל על המשיבות החריג לחוק שעות עבודה ומנוחה בדבר 

"מידה מיוחדת של אמו� אישי", וא. טעה בקבעו כי לא חל על המשיבות החריג בדבר 
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כולת לפקח על עבודת�; כי תפקיד� של המשיבות היה להיות בכוננות, הא ותו לא, היעדר י

וזאת בתו� הדירות שהועמדו לרשות� בה� התגוררו ביחד ע בני זוג� ועשו לבית� במש� 

שעות הכוננות הנ"ל, כ� שהלכה למעשה היו לה� מטלות לבצע א� ה� לא ביצעו "שעות 

שעות אלא רק  24שהמשיבות לא היו בכוננות של  עבודה" כהגדרת� על פי חוק; כי הוכח

בבוקר; כי טעה בית הדי� האזורי בקבעו כי  08:00/עד למחרת ב 16:00החל מהשעה 

המשיבות הוכיחו מתכונת עבודה קבועה; כי לפי ההיתר הכללי להעבדה במנוחה שבועית 

רס בי"פ ובשעות נוספות במפעלי רפואיי ובמוסדות לטיפול בזקני או בילדי (פו

(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה, רשאי 17/(ב) ו16) ולפי סעיפי 1386, התשמ"א, עמ' 191

המעביד להעניק מנוחת פיצוי, במקו לשל עבור עבודה בשעות נוספות ובימי מנוחה 

שבועית, והמשיבות קיבלו מנוחת פיצוי כאמור הואיל ועבדו רק חצי חודש; על כ� טעה 

עו כי המערערת לא הוכיחה שניתנה מנוחת פיצוי; כי לנוכח מתכונת בית הדי� האזורי בקב

 יולנדה גלוט�, 1678/07בבג"צ עבודת� של המשיבות יש להחיל על עניינ� את אשר נפסק 

ולקבוע כי ג בענייננו לא חל חוק שעות עבודה ומנוחה על המשיבות; מכל מקו לטענת 

כו החלקי שפסק למשיבות בגי� שעות המערערת, בית הדי� לא הסביר כיצד חישב את הס

  הכוננות.

נטע� כי בהסכ האישי  – לתחולת ההסכ� הקיבוצי ופסיקת רכיבי השכר מכוחו אשר  .27

שנחת ע כל משיבה מוצו כל זכויותיה מהמערערת, וכי על פי הוראות ההסכ הקיבוצי 

אישי  ובכירות משרת� של המשיבות, לא היתה מניעה להתקשר ע המשיבות בהסכ

 נחת על ידי חברת בית הורי שהיתה צד  4/8/9תחת הוראות ההסכ הקיבוצי; כי ביו

להסכ הקיבוצי נשוא דיוננו, הסכ קיבוצי מיוחד שהחלי. את ההסכ הקיבוצי נשוא 

דיוננו, ואשר על פי הוראותיו, תפקיד� של המשיבות נכלל בגדר תפקיד ניהולי ו/או תפקיד 

לית, אשר לגביו לא חל ההסכ הקיבוצי, כ� שהמערערת רשאית בכיר בהיררכיה הניהו

  היתה להתקשר בהסכ אישי שהוראותיו מחייבות.

על כ� לטענת המערערת, טעה בית הדי� האזורי בקבעו כי הוראות ההסכ הקיבוצי חלות 

על המשיבות וכפועל יוצא מכ� טעה בכ� שפסק למשיבות רכיבי על פיו; מה ג שכאמור, 

  כלל לא הוכיחו את הסכומי המגיעי לה� לשיטת� בגי� אות רכיבי. המשיבות

טענות המערערת לעניי� ההתיישנות, שכ� ממילא  את לדחות המשיבות מנגד, טענו כי יש  .28

ה� לא תבעו זכויות בגי� תקופה שחרגה מתקופת ההתיישנות וסוגיה זו א. לא נכללה 

למניעות, השתק או  המערערת ענתט בפלוגתאות שנקבעו בתיק; כי יש לדחות את

לב בשי לב לכ� שמדובר בנסיבות בה� המערערת שללה מהמשיבות  בחוסר תו התנהגות
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זכויות מכח חוק קוגנטי ומכח הוראות הסכ קיבוצי, תו� ניצול חולשת� כעולות חדשות 

ת המגיעות לה�; כי יש לדחות א בזכויות בקיאות מבוגרות שאינ� דוברות את השפה ואינ�

טענת המערערת לעניי� חתימת המשיבות על כתבי ויתור שכ� המשיבות אולצו לחתו על 

כתבי הוויתור מבלי שהוסבר לה� על מה ה� מוותרות. עוד נטע� כי אי� יסוד לטענת 

הראיה להוכחת רכיבי תביעותיה� ולקו  נטל את הרימו המערערת לפיה המשיבות לא

מהימנות  בממצאי להתערב ערכאת הערעור של בחוסר בראיות, מה ג שאי� זה מדרכה

 הטענות של כתבי הדיונית, לא כל שכ� במקרה זה; כי עובדתיות של הערכאה ובקביעות

בפני בית הדי� ובפני  עמדו לה שצורפו ותלושי השכר נספחיה על חישוביה המשיבות

מטעמה ולא חלקה על חישובי  תחשיב המערערת ולמרות זאת לא הציגה המערערת כל

  המשיבות. 

טענו המשיבות כאמור  – לתביעה לגמול עבודה בשעות נוספות או בימי מנוחה וחג אשר  .29

ולקו בחוסר  הראיה נטל את הרימו כי אי� יסוד לטענת המערערת לפיה המשיבות לא

 ה�ב ראיה להוכחת השעות כל הביאו לא לפיה המשיבות בראיות; אשר לטענת המערערת

עבודת�, נטע� כי בית הדי� האזורי קבע ממצא עובדתי זה בהסתמ�  עבדו לביסוס מתכונת

בי� היתר על עדות המנהלת מטע המערערת, מה ג שיומני העבודה הועברו למערערת 

במסגרת הלי� גילוי המסמכי והיא יכלה להציג א רצתה לסתור את טענת� של 

לת חוק שעות עבודה ומנוחה על המשיבות, המשיבות; אשר לטענת המערערת לאי תחו

הפסוקה,  ובהלכה נטע� כי קביעות בית הדי� בעניי� זה מבוססות היטב בחומר הראיות

של  עבודת� מתכונת את הדי�; המערערת לא סתרה בפסק ובהרחבה כדבעי מנומקות

(א) לחוק הגנת השכר 25 על המעסיק מכוח המוטל נטל הראיה את הרימה המשיבות ולא

היא  העבודה, הלכה לרשות עבודה; משהוכיחו המשיבות כי עמדו שעות בדבר לנהל פנקס

המשיבות לתשלו;  ה� שעות עבודה בגינ� זכאיות מתכונת באותה הכלולות כי השעות

אישי, הראיות בתיק  אמו� היה משרת של המשיבות תפקיד� כי הוכיחה לא המערערת

או כי המשיבות היו נתונות לפיקוח מטע ובכלל זה עדותו של העד מטע המערערת הר

ניהולי;  או תפקיד תפקיד בכיר היה המשיבות לא של המערערת וכ� ג הוכח שתפקיד�

לא חל עליה� א. אחד מ�  תפקיד� של המשיבות, שיעור שכר� וסמכויותיה�,  לנוכח מהות

כי  (א) לחוק שעות עבודה ומנוחה; אשר למנוחת הפיצוי, נטע�30החריגי שבסעי. 

פיצוי שקיבלו המשיבות לשיטתה או כל  לא הציגה כל רישו בדבר מנוחת המערערת

המשיבות ה� זכאיות לתשלו  חל על ומנוחה שעות עבודה חוק כי חישוב אחר, ומשנקבע

  גמול עבודה במנוחה שבועית וחג. 
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נטע� כי המשיבות הוכיחו  – לתחולת ההסכ� הקיבוצי ופסיקת רכיבי השכר מכוחו אשר  .30

 בסיכומי טענותיה� ובהרחבה כאמור את רכיבי תביעת�; כי המשיבות הוכיחו באריכות

ההסכ הקיבוצי על עבודת�, וכי ה� נכללות בגדר� של ההוראות הקובעות  של תחולתו את

את היקפו; המשיבות הוכיחו כי ההסכ הקיבוצי לא בוטל בתקופת עבודת�, מה ג שעוד 

נקבע כי ההסכ הקיבוצי עמד בתוקפו בתקופת  27/7/11לטת בית הדי� האזורי מיו בהח

עבודת� של המשיבות; כי אי� יסוד לטענת המערערת לפיה נחת כביכול הסכ קיבוצי 

  חדש בהינת� כי המערערת לא היתה צד לאותו הסכ נטע�.

  

  עיקרי טענות הצדדי� בערעור שכנגד

לטענת המשיבות, טעה בית הדי�  / � התביעה לתוספת עומסאשר לערעור שכנגד בעניי  .31

האזורי בקבעו כי ה� עבדו חצי משרה וכפועל יוצא מכ� פסק לה� מחצית מתביעת� 

לתוספת עומס; המשיבות עבדו מחצית החודש א� זאת בהיק. של יממות שלמות, כאשר 

של משרה  מבחינת היק. השעות החודשי המדובר בהיק. ניכר העולה בהרבה על היק.

מלאה; בית הדי� האזורי קבע כי יש לראות בשעות הכוננות שעות עבודה ומכא� שהוכח 

  שעות במש� מחצית מיממות החודש. 24כי המשיבות עבדו 

נטע� כי  – להפרשי שכר מינימו� 1אשר לערעור שכנגד על דחית תביעתה של המשיבה   .32

מהווה שכר  1עמדה לרשות המשיבה חדרי) שהו 1.5טעה בית הדי� בקבעו כי הדירה (בת 

ועל כ� הטבה זו עולה על הפרשי שכר המינימו שנתבעו; כי אי� בהסכ העבודה כל 

הסכמה כי שווי הדירה יהווה חלק מהשכר ולא הוסכ כ� בשו מקו אחר; בהעדר 

לחוק הגנת השכר אינו מאפשר לראות בהטבה האמורה חלק  3הסכמה מצד העובד, סעי. 

ה; מכל מקו לא דובר בהטבה אלא בחובה שהוטלה על המשיבה להתגורר משכר העבוד

במקו ועל כ� ובהתא לפסיקה, אותה הטבה אינה יכולה להוות חלק מ� השכר; מכל 

, הרי שלמצער וא בשכר עסקינ� הרי שהיא 1מקו וג א תדחה טענתה זו של המשיבה 

  בגי� "שכר" זה. זכאית להפרשי פיצויי והפרשות חלק המעביד לתגמולי

להשוואת שכרה לשכר  1לערעור שכנגד על דחית תביעתה החלופית של המשיבה  אשר  .33

נטע� כי טעה בית הדי� האזורי בקבעו כי מדובר היה בהגדרת תפקיד שונה,  – 2המשיבה 

שכ� למרות הכותרת השונה של התפקיד, שתי המשיבות ביצעו בדיוק את אותה עבודה 

ונה על המשיבות מטע המערערת; כ� ג נטע� כי טעה בית הדי� כפי שא. העידה הממ

האזורי בקבעו כי מדובר בוותק שונה של המשיבות, שכ� רכיב הוותק בא לידי ביטוי 

  .2בתוספת ותק לפי ההסכ הקיבוצי שא. נפסקה למשיבה 
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בערעורה שכנגד, ככל שלא תתקבל עתירתה להפרשי שכר  1אי לכ� לטענת המשיבה 

   .1היא זכאית למצער להשוואת שכרה לשכרה של המשיבה מינימו

 1לערעור שכנגד על דחית תביעתה של המשיבה מנגד לטענת המערערת, בכל הנוגע   .34

המערערת העמידה לרשות שתי המשיבות דירת מגורי  /להפרשי שכר מינימו� 

בהסכמת� כפי שעולה מהסכ העבודה, מה ג שהדירה הופיעה כהטבה לצרכי מס 

תלושי השכר של המשיבות; שוויה של הדירה הוכח לפני בית הדי� האזורי על יסוד חוזי ב

, עונה על הגדרת שכר 1שכירות של דירות באותו בני�, ועל כ� ההטבה שקיבלה המשיבה 

על פי חוק הגנת השכר, והיא עולה בהרבה על ההפרש אותו תבעה המשיבה בגי� שכר 

נערכו על בסיס משרה מלאה בעוד שבית הדי�  1ה מינימו; מכל מקו, חישובי המשיב

קבע כי עבדה חצי משרה ומכא� שג אלמלא האמור היא קיבלה תמורה העולה על שכר 

.  המינימו, ואינה זכאית להפרשי שכר מינימו

להשוואת שכרה לשכר המשיבה  1לערעור שכנגד על דחית תביעתה של המשיבה  אשר  .35

הצביעה על כל מקור חוקי המזכה אותה בהשוואת שכר לשכרה לא  1נטע� כי המשיבה  – 2

, מה ג שהוכח בבית הדי� כי מבחינה היררכית המדובר בתפקיד שונה, כפי 2של המשיבה 

לאור� השני בעניי�  1בעדותה; מכל מקו נוכח שתיקת המשיבה  1שא. הודתה המשיבה 

  זה, ממילא די� התביעה ברכיב זה היה להידחות.

המערערת לא התייחסה במפורש   /ערעור בעניי� פסיקת מחצית תוספת עומס ל אשר  .36

לסוגיה זו, למעט טענותיה בערעור לפיה� הוראות ההסכ הקיבוצי, ובכלל זה ההוראה 

בעניי� תוספת עומס אינה חלה על המשיבות, וכי המשיבות לא הוכיחו את סכומי 

  תביעותיה�.

  

  דיו� והכרעה

לכל יו�, נדו� להל� בערעור ובערעור שכנגד במאוחד, תו� התייחסות מטעמי של נוחות הד  .37

  בנפרד, ותחילה לערעורה של המערערת בקשר ע דחיית טענותיה המקדמיות. סוגיה

  

  טענותיה המקדמיות של המערערת

לטענת המערערת כאמור, מ� הראוי היה להורות על סילוק תביעת� זו של המשיבות על   .38

השתק וא. התיישנות חלק מהתביעות. לטענתה המשיבות מנועות  הס., מפאת מניעות,

 ומושתקות מלטעו� כנגד תנאי העבודה שחלו בי� הצדדי לנוכח התנהגות� לאור� שני

רבות ואשר בעטיה שינתה המערערת את מצבה לרעה וכי הגשת התביעות בנסיבות כאמור 



  

  בית הדי� הארצי לעבודה
   12�09�49974 ע"ע  

  
   

 41מתו�  11

תב הוויתור), עליו חתמו כ –עולה כדי חוסר תו לב; כי כתב הקבלה והסילוק (להל� 

  המשיבות מחייב אות�; וכי בית הדי� התעל מהתיישנות חלק מהתביעות.

  נקדי ונאמר כי בדי� נדחו טענותיה המקדמיות של המערערת כאמור, ונבאר להל�.  .39

כלל רכיבי התביעה שנתבעו בתביעות המשיבות   – אשר לטענת ההשתק והמניעות  .40

שמקור� בחוקי המג� או בזכויות מכח הסכ  כויות קוגנטיותזבענייננו, היו למימוש 

קיבוצי. בית די� זה חזר ופסק עוד מקדמת דנא כי זכויות המוקנות לעובד מכוח חוקי 

�59דב"ע לח/המג� ומשפט העבודה הקיבוצי אינ� ניתנות לוויתור, לא מראש ולא בדיעבד [

 �פרידמ�  3�30; דב"ע לב/32', ,פד"ע יארכיטקט אהרו� דורו� ושות' –עזריאל סילשי  3

, פד"ע ד' אטלקה אברה� �איליה צ'יבוטרו 3�12; דב"ע לג/237, פד"ע ד' תלפרי בע"מ

; 299, פד"ע ו' אטי רוזנהויסר �עזבו� המנוח שמואל נת� כה� ז"ל  2�12; דב"ע לה/173

, תחיו �כית� בע"מ  3�140דב"ע מז/ 217, 215, פד"ע ג' קסטנר �ליפוט  3�22דב"ע לא/

]. על כ� שתיקת המשיבות 241, פד"ע לג, לוסקי �תנובה  3�29; דב"ע נו/489פד"ע יט' 

לעניי� זכויותיה� הקוגנטיות במהל� תקופת עבודת� וא. לאחריה, אינה מקימה כלפיה� 

השתק או מניעות לתובע�, וזאת ג א שינתה המערערת את מצבה לרעה במש� שנות 

עזרא שמואלי  3�237/97דב"ע (רת על הפסיקה ההתקשרות. כ� ג הסתמכות המערע

שדנה באות מקרי נדירי  )577, פד"ע לו, ואח' נ' מדינת ישראל, רשות השידור

וחריגי, בה תקו מניעות כלפי העובד עקב חוסר תו לב, אי� בה כדי לסייע למערערת, 

חוסר תו לב ולו מ� הטע שלא מדובר בענייננו באות מקרי נדירי וקיצוניי של 

  משווע, אליה התייחסה אותה פסיקה.

כתבי הוויתור   – אשר לטענה בדבר אי מת� תוק1 לכתב הוויתור עליו חתמו המשיבות  .41

עליה חתמו המשיבות, הינ טפסי סטנדרטיי בה מולאו שמות המשיבות ותקופת 

כל שנאמר באות  עבודת�, מבלי שצוי� אפילו, לא כל שכ� פורט, הסכו ששול למשיבות.

טפסי הוא "מאשרת בזאת כי קיבלתי מבית הורי את מלוא זכויותי כפי שחושבו, 

שולמו ונמסרו על ידכ, לרבות חופשה ופיצויי.." וכי ".. ע קבלת הנ"ל, אי� ולא יהיו 

לי ג בעתיד כל טענות ו/או תביעות מכ בקשר ע תקופת העסקתי בבית המגורי רחל 

  אימנו".

מועט לכתבי ויתור של עובדי המושרש בבתי הדי� לעבודה הינו כי יש לית� משקל הכלל 

וכי רק במקרי בה ברור באופ� חד משמעי שהעובד היה מודע לחלוטי� לזכויותיו 

תנובה  29�3דב"ע נו/ולפירוט� והחליט לוותר עליה� יינת� משקל לחתימת כתב הויתור [

אגודה ארצית של מנהלי� ומורשי  3�217"ע נב/; דב241, פד"ע לג, אסתר לוסקי �בע"מ 
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הבנק הבינלאומי הראשו� לישראל  �חתימה של הבנק הבינלאומי הראשו� לישראל 

לעיל, כי על מנת שיינת� תוק. לכתב  217�3דב"ע נב/ב]. עוד נפסק 3, פד"ע כז' בע"מ ואח'

שעליה� ויתר ויתור, על בית הדי� לבדוק התקיימות שלושת התנאי הבאי: א. הזכויות 

העובד היו ידועות לו. ב. נמסר לעובד לפני חתימתו על כתב הסילוק, חשבו� ברור ומוב� 

של הסכומי שקיבל ו/או שהועברו לו. ג. כתב הסילוק ברור וחד משמעי. ג אלמלא 

ממצאיו של בית הדי� האזורי, לפיה� המשיבות לא ידעו על מה ויתרו, הרי שלנוכח כתבי 

י עליה חתמו המשיבות, ברי שלא התקיי בה א. לא אחד מאות הוויתור הלקוני

תנאי כנדרש בפסיקה, כ� שהמשיבות א. לא יכלו לדעת על מה ויתרו, ואי� כל הצדקה 

  לית� תוק. לכתבי הוויתור.

הגישה את תביעתה  1טוענת המערערת כי הואיל והמשיבה  – אשר לטענת ההתיישנות  .42

 , הרי שלמצער תביעתה להפרשי 2009וא. תיקנה אותה במהל� חודש ינואר  30/3/08ביו

התיישנה ועל כ� לא היה מקו לפסוק לה הפרשי כלשה בגי�  2001שכר בגי� חודש מר- 

הגישה את תביעתה  2יבה כנתבע על ידיה. בהתאמה לכ�, הואיל והמש 2001חודש מר- 

 , התיישנה ועל כ� לא היה 2002, תביעתה להפרשי שכר בגי� חודש ינואר 27/1/09ביו

  כנתבע על ידיה. 2002מקו לפסוק לה הפרשי בגי� חודש ינואר 

לחוק ההתיישנות מבהיר כי "תקופת  6אי� לקבל את טענתה זו של המערערת. סעי.   .43

". אשר לשאלה מהי "עילת נולדה עילת התובענהביו� שבו ההתיישנות מתחילה 

עופרה איל�  533/09ע"ע התובענה" בהקשר לתביעות שלפנינו ובאיזה מועד נוצרה, נפסק [

  ], כי:)15/6/11(מיו�  שירותי בריאות כללית �אח'  �24ו

"כבר נפסק כי למונח "עילת התובענה" תיתכנה משמעויות שונות בהקשרי� 
פפר נ. הוועדה  3319/94בתכליתה של החקיקה הרלוונטית (ע"א שוני�,בתלות בי� היתר 

עניי� פפר). כאשר נבח�  –); להל� 1997( 581) 2המקומית לתכנו� ולבנייה רעננה, פ"ד נא(
משמעותו מושפעת מתכליותיה� של  �המונח "עילת תובענה" לצרכי חוק ההתיישנות

  נקווה).דיני ההתיישנות, לרבות זכות הגישה לערכאות (עניי� אל
בהתא� נקבע, כי "רק כאשר הזכות הופכת לעילת תובענהקונקרטית, נית� לומר כי 
מירו  ההתיישנות מתחיל" (עניי� פפר), וכי"המועד להיווצרות עילת התובענה לצור( 
מניי� ההתיישנות, הוא מועד קיומו של'כוח תביעה' קונקרטי בידיו של התובע" (עניי� 

"הכוונה היא למועד קונקרטי שבו אילו הגיש התובע את אלנקווה). במילי� אחרות, 
תביעתו לבית המשפט, והיה מוכיח את עובדותיה המהותיות, היה זוכה בסעד 
המבוקש... כוח תביעה מהותי זה מותנה ביכולתו הממשית והדיונית של התובע להעמיד 

  את המחלוקת להכרעה שיפוטית בלא תנאי מוקד�" (עניי� פסגת אשדוד)".
עד לתשלו שכר עבודה לעובד חודשי הוא "ע תו החודש בעדו הוא משתל" (סעי. המו

לכל המוקד, היתה בידי  1/4/01/), ומכא� שרק ב1958/לחוק הגנת השכר, התשי"ח  9

יכולת ממשית ודיונית להעמיד את המחלוקת בדבר זכאותה להפרשי שכר   1המשיבה 
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א תנאי מוקד. על כ� עילת התובענה של , להכרעה שיפוטית בל2001עבודה לחודש מר- 

, ומשכ�, במועד 01//1/4נולדה רק ביו  2001בגי� הפרשי שכר לחודש מר-  1המשיבה 

, והוא  הדי� 2001הגשת תביעתה, לא התיישנה תביעתה להפרשי שכר בגי� חודש מר- 

, 2002להפרשי שכר בגי� חודש ינואר  2בבחינת קל וחומר בעניי� תביעתה של המשיבה 

   .27/1/09אשר הוגשה ביו

אי לכ� ולאור כל המבואר לעיל, ערעורה של המערערת כנגד דחיית טענותיה המקדמיות   .44

  נדחה. –

 משזו קביעתנו ביחס לטענותיה המקדמיות של המערערת, נפנה להל� לדו� בערעורי

עבודה  הנוגעי לעילות התביעה לגופ�, ותחילה לערעור המערערת בעניי� התביעה לגמול

  בשעות נוספות.

  

  תביעת המשיבות לגמול עבודה בשעות נוספות

נקדי ונאמר כי לאחר בחינת פסק דינו של בית הדי� האזורי, טענות הצדדי וכלל החומר   .45

 שהונח לפנינו, הגענו לכלל מסקנה כי די� טענותיה של המערערת לתחולת החריגי

   נוחה, על המשיבות, להידחות.) לחוק שעות עבודה ומ6(/)5(א)(30שבסעיפי

קביעותיו של בית הדי� האזורי לעבודה בעניי� אי תחולת החריגי הנ"ל על המשיבות 

מעוגנות היטב בתשתית העובדתית שהונחה לפניו וה� עולות בקנה אחד ע ההלכה 

הפסוקה בסוגיה זו, ה� לעניי� האפשרות לפקח על עבודת העובד, ה� לעניי� מהות תפקיד� 

  שיבות כפי שהוכח, וה� לעניי� משמעות ביטוי "אמו� אישי" שבחוק.של המ

יחד ע זאת, בכל הנוגע ליישו החוק בעניינ� של המשיבות, איו דעתנו כדעתו של בית   .46

  הדי� האזורי ונבאר טעמינו להל� בהרחבה. 

כי באות� משמרות בה� היא  1כ�, במסגרת כתב תביעתה ותצהירה, טענה המשיבה   .47

יממות עבודה  14, ועל כ� כאשר עבדה שעות ביממה 24עבדה סקה במערערת היא הוע

עבדה  /יממות עבודה בחודש  15שעות עבודה בחודש; כאשר עבדה  336עבדה  /בחודש 

שעות עבודה  384עבדה  /יממות עבודה בחודש  16שעות עבודה בחודש; וכאשר עבדה  360

/בחודש. המשיבה הבהירה כי היא מצמצמת את תביעתה לגמול עבודה בשעות נוספות ל

שעות  50/לשעה ו 125%שעות נוספות בער� של  30שעות נוספות בחודש בלבד, מה�  80

לשעה. בהתא לגובה שכר המינימו בתקופה שהחל מחודש מר-  150%נוספות בער� של 

שני לפני הגשת תביעתה) והיק. המשמרות בו עבדה בתקופה זו, חישבה  7( 2001

ואת הגמול המגיע בגי�  125%ת בער� של המשיבה את הגמול המגיע לה בגי� שעות נוספו
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, לכל תקופה כאמור, סכמה את הסכומי בגי� כל תקופה 125%שעות נוספות בער� של 

שעות נוספות לחודש, על הסכו  80כאמור והעמידה את תביעתה לגמול עבודה בגי� 

  .2006עד חודש דצמבר  2001לתקופה שהחל מחודש מר-  1 141,310הכולל של 

 שעות ביממה 24 עבדהטענה א. היא כי באות� משמרות בה� הועסקה היא  2ה המשיב  .48

, א� הבהירה כי היא מצמצמת 1ועל כ� עבדה את היק. החודשי כנטע� על ידי המשיבה 

שעות נוספות  60שעות נוספות בחודש בלבד, מה�  100/את תביעתה לגמול שעות נוספות ל

לשעה. בהתא לגובה שכרה  150%של  שעות נוספות בער� 40/לשעה ו 125%בער� של 

שני לפני הגשת תביעתה) והיק. המשמרות  7( 2002בפועל בתקופה שהחל מחודש ינואר 

בו עבדה בתקופה זו, חישבה המשיבה את הגמול המגיע לה בגי� שעות נוספות בער� של 

לכל תקופה כאמור, סכמה  125%ואת הגמול המגיע בגי� שעות נוספות בער� של  125%

שעות  100ת הסכומי בגי� כל תקופה כאמור והעמידה את תביעתה לגמול עבודה בגי� א

עד  2002לתקופה שהחל מחודש ינואר  1 122,115נוספות לחודש, על הסכו הכולל של 

  .2005חודש דצמבר 

אשר לפסק דינו של בית הדי� האזורי בסוגיה זו, הרי שבדונו במהות תפקיד� של המשיבות   .49

חולת החריגי לחוק שעות עבודה ומנוחה, ולאחר שניתח את המסמכי שהונחו לעניי� ת

לפניו והעדויות שנשמעו, קבע בית הדי� האזורי כי התפקיד אותו ביצעו המשיבות בפועל 

ג יחד, קבע  לשתי המשיבותהיה דומה לתיאור התפקיד שהוצג במסמכי, ובהתייחסו 

דיירי בית המגורי בכל שעות היממה". כי, על המשיבות הוטל "לדאוג לצרכיה של 

בהמש� פסק הדי� בדונו בשאלת האפשרות לפקח על עבודת המשיבות לעניי� תחולת חריג 

זה לחוק שעות עבודה ומנוחה, קבע בית הדי� כי המשיבות נדרשו לעמוד לרשות הנתבעת 

ר; בכל שעות היממה ולש כ�, התגוררו בדירה שהעמידה המשיבה  לרשות� בבית הדיו

כי ג כאשר מנהלת הבית היתה נוכחת בבית הדיור, המשיבות היו עובדות וכי הואיל 

ומכשיר המצוקה אשר הוצמד למשיבות, פעל רק בקרבת בית הדיור, ה� לא היו חופשיות 

לצאת מבית� בשעות העבודה, אלא נדרשו לקבל את אישורה של מנהלת הבית לש כ�. 

עו לעצמ� את שעות העבודה, אלא עמדו לרשות "התובעות לא קבבית הדי� סיכ כי: 

  הנתבעת, במש( כל שעות הכוננות וביצעו עבודת� לפי הצור(".

קביעותיו העובדתיות כאמור של בית הדי� האזורי התבססו על התרשמותו מכלל הראיות   

  ובכלל זה העדויות שהוצגו לפניו, ולא מצאנו טע שיצדיק התערבות בה�.

פסק הדי�, בהתייחסו לתביעת המשיבות לגמול עבודה בשעות מכל מקו, בהמש�   .50

  נוספות, אותה הכתיר בכותרת "שעות נוספות ושעות כוננות", קבע בית הדי�:
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משעה  החל בכוננות שהו התובעות ידועה, שכ� התובעות של העבודה שעות "מסגרת
 ואיזבלה בלה לסירוגי�, כאשר בכוננות שהו למחרת. התובעות 08:00לשעה  ועד 16:00

  לפסה"ד). 24(סעי. בשווה"  שווה הימי� את חילקו ביניה�
עוד נקבע כי חשיבות נוכחות� של המשיבות בשעות הכוננות בבית המגורי ידועה ומובנת 

והיא חלק אינטגרלי מתנאי עבודת�; כי התובעות עמדו לרשות הנתבעת והדיירי בכל 

ומזומנות בכל עת לטפל בכל בעיה שתתעורר זמ� הכוננות והיו חייבות להיות מוכנות 

במש� הכוננות וטיפלו ובכל בעיה שהתעוררה במהלכה; כי מוכנות זו היא חלק מעבודת�, 

 ואי� כל חשיבות לשאלה הא התעוררו בעיות או א לאו, שכ� עצ השהות שלה� במקו

דובר מעידה שמ –תו� זמינות ומוכנות לענות לכל קריאה שתהיה בכל שעות היממה 

בשעות עבודה מובהקות, וזאת, במיוחד כאשר המשיבות לא יכלו לצאת מבית� בשעות 

 הכוננות, אלא א נית� לה� אישור מראש על ידי הגב' ברק�.

בהמש� לכ� קבע בית הדי� כי כבר נפסק שעצ העמדת הזמ� לרשות המעביד היא עבודה, 

רות אירוע, שכ� על פי ג א העובד אינו נדרש לבצע משימות אלא רק להמתי� לק

הפסיקה "שעות עבודה" ה� שעות שבה� עומד העובד לרשות העבודה, דהיינו השעות שבה� 

העובד לא היה חופשי לעשות כרצונו. בית הדי� הוסי. כי מסקנה זו נכונה א. א היה 

העובד בביתו, תו� שהפנה לפסיקה. לאור קביעותיו דלעיל, סיכ בית הדי� האזורי, 

  כדלקמ�:

 מצד לפניות השגחה, והמתנה הייתה במהותה התובעות של האמור, עבודת� לאור"

 או פניה כל היתה לא בה� כוננויות לעיתי� היו א� נפקות כל המגורי�, ואי� דיירי בית

 הנתבעת לרשות ולכ� עמדו המגורי� בית את לעזוב רשאיות היו לא קריאה. התובעות

  לפסה"ד), והוסי. 31(ראה: סעי. כ"שעות עבודה"  אלה לראות שעות ויש

רגילות", תו� שהפנה לציטוט  עבודה כשעות כוננות שעות לחשב הפסיקה, יש פי כי "על

  ):1/1/07(מיו�  לאה יעקב �יולנדה גלוט�  157/03ע"ע שלהל� מתו� פסק הדי� ב

"האמור מעלה את הפרובלמאטיקה הדואלית של שילוב מקו� עבודה ובית. אי� חולק כי 
במקרה הרגיל, כאשר עובד מגיע מדי בוקר למפעל לעבוד, זמ� שהותו בו עד צאתו מש� 

הוא זמ� עבודתו; למעט הפסקת ארוחת בוקר וצהרי�. וככל ששעות עבודתו חרגו  �
זכאי הוא לגמול שעות  �ת עבודה ומנוחה ממכסת שעות העבודה ליו� על פי חוק שעו

נוספות. הזכאות לאותו גמול, קמה לעובד בכל זמ� שהותו במקו� העבודה בי� א� עבד 
בפועל ובי� א� לאו, כי כאמור על ידי חברי, בכל אותה עת הוא עמד לרשות העבודה. 

 לפיהאול� אפילו הלכה זו המתייחסת למקו� עבודה שאינו בית, סויגה בפסיקה, 
הימצאות גרידא במקו� העבודה איננה בגדר שעות עבודה,ולכ� למשל לינה במקו� 

 –(ההדגשה במקור "העבודה אי� להחשיבה לשעות עבודה לעניי� גמול שעות נוספות
  א.ר.ק.).

  

בהתבסס  בגי� שעות כוננותאי לכ� קבע בית הדי� האזורי כי על המשיבה "לשל לתובעות 

ילות המצוינות בתלושי שכר�, את הסכומי הבאי...", של שכר� בגי� שעות עבודה רג
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שתבעה),  1 141,310.13(מתו� הס� של  1 14,085.43את הס� של  1ופסק למשיבה 

שתבעה), זאת מבלי  1 122,115.16(מתו� הס� של  1 23,563את הס� של  2ולמשיבה 

.  שהבהיר כיצד הגיע לאות סכומי ומה ה מבטאי

המשיבות הייתה  של מפסק דינו של בית הדי� האזורי מהות עבודת� הנה כי כ�, כעולה  .51

דיירי בית הדיור, כאשר המשיבות התגוררו בדירותיה�  מצד השגחה והמתנה לפניות

שבבית הדיור ע בני זוג�, ולפי שנקבע לא היו רשאיות לעזוב את בית הדיור בזמ� 

  המשמרת שלה�, אלא באישורה של א הבית. 

ע זאת, בית הדי� האזורי לא הבהיר באילו שעות הוא רואה שעות כוננות ובהעדר פירוט 

  לגבי הסכו שנפסק קשה לדעת כיצד חושבו. 

השאלה לה נדרש בית הדי� האזורי וא. מונחת לפתחנו, היא מה דינ� של השעות בה� נכחו   .52

יבות ביצעו עבודה המשיבות בבית הדיור במהל� המשמרות שלה�. לא היה חולק כי המש

 שבתמורה לה שול לה� שכר חודשי מאת המערערת א� הצדדי נחלקו בשאלה, הא

השעות בה� נכחו המשיבות בזמ� המשמרת בבית הדיור ה� "שעות עבודה" כהגדרת מונח 

זה בחוק שעות עבודה ומנוחה, או שמא מדובר בשעות נוכחות או שהייה, שלכל היותר 

  ננות.יכולות להיחשב כשעות כו

"שעות עבודה" הוגדרו שעות עבודה כ:  1951/לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 1בסעי.   .53

"שעות עבודה", , וכ� ג נקבע בפסיקה כי שבו עומד העובד לרשות העבודה"–פירושו 

הזמ� שבו עומד העובד לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות  �הזמ� פירושו 

 2�4דב"ע לג/[ ..."20פי סעי1 �ת כוח ואויר, חו  מהפסקות עלהניתנות לעובד להחלפ

], כ� ג הובהר וחודד בקשר ע 365פד"ע ד אברה� רו� נ' המועצה המקומית מצפה רמו� 

"הזמ� שבו עומד העובד לרשות העבודה", נאמר  תביעה של מדריכי במוסד לנערי, כי 

ול והעובד יימצא במקו� העבודה ולא הזמ� שבו מצוי העובד במקו� העבודה, ללמד( שיכ

והשעות לא תהיינה שעות עבודה, ויכול ויימצא בבית והשעות תהיינה שעות עבודה. 

רוברט  4�3[דב"ע לד/ הקובע הוא א� העובד עומד "לרשות העבודה", או לרשות עצמו"

"...לא כ� משעה ובהתייחס לנסיבות אותו מקרה נקבע: ], 328פד"ע ה אליהו פלד  �יקואל 

. באותה שעה נפסקה הפעילות והנערי� שכבו לישו�. לינתו של העובד במוסד 22:00

היתה דרושה למעביד והתחייבה ממהות המוסד, א( "עבודה" בשעות הלילה לא היתה 

  במוסד ועל כ� לא עמד העובד, בשעות הלילה, לרשות העבודה". 

מד לרשות העבודה" בסמו� לאחר מכ�, נדרש בית די� זה פע נוספת לבחינת המונח "עו

בהקשר לתביעת מדריכי במוסד לנערי עובדי, לתשלו שכר עבודה בגי� השעות 
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, בה� שהו המדריכי במוסד מבלי שהוטל עליה תפקיד מוגדר למעט 6:00לבי�  22:00

כי:  לעיל 3�4דב"ע לד/טיפול ודיווח במקרי שהתעוררו בשעות אלו. נקבע בהסתמ� על 

ימצאות� של המדריכי� במעו� בשעות אלה אינה "עבודה", א( "הגענו למסקנה, כי ה

, ועבור� ה� ראויי� לפיצוי. 24:00עד  22:00ה� מבצעי� פעולות שונות, בעיקר בשעות 

פיצוי זה הינו מירב התשלו� עבור "עבודת לילה", או עבודת שעות נוספות, והפיצוי אותו 

הפעולות האמורות בשעות אלה, שעות "רגילות") מביא בחשבו� את  4מקבלי� בפועל (

]. 433פד"ע כב'  רו� ראוב� �מד"י  84�3דב"ע ש�/[" 6:00, עד 24:00וא1 בשעות הלילה, 

על ההלכה כאמור חזר בית די� זה בשורה של פסקי די� שדנו בעיסוקי שוני ומתכונות 

" עבודה שונות, תו� שבח� כל מקרה לגופו על פי נסיבותיו ואיבח� בי� "שעות עבודה

:  בהקשר לכ� נפסק כיכהגדרת� בחוק לבי� שעות שהייה במקו העבודה או שעות כוננות. 

התשובה לשאלה א� מדובר ב'שעות נוכחות/שהייה' שאינ� מזכות בשכר או ב'שעות "

הגדרת תפקידו של העובד ומטלותיו במקו� העבודה; עבודה' נגזרת ממכלול הנסיבות:

נלווית לביצוע עבודתו ותפקידו או היא מהות הא� שהותו של העובד במקו� העבודה 

[ע"ע  "עבודתו ותפקידו; הא� העובד נדרש על ידי המעביד להישאר במקו� העבודה

  )]. 4/5/08(מיו�  דלאיכה נאדל �) בע"מ 1991ש. ניר הצפו� ( 328/06

, עבודה ארצי, חברה קבלנית לבני� בע"מ �דמורי נ. קרסני  עמר� 1�2דב"ע נב/כ� למשל ב

 , נדו� ענינו של שומר אשר נכח באתר הבניה ותפקידו היה להזעיק במכשיר750) 1כר( א' (

קשר את מנהל המשיבה ככל שהיה קורה אירוע חריג או שהיתה נשמעת אזעקה ממחס� 

הציוד. נקבע באותו מקרה, בדעת רוב כי בנסיבות אלה, לא היה המערער זכאי לשכר 

יה זכאי לתשלו גלובלי בגי� נוכחותו באתר בשעות עבודה בגי� שעות שהותו באתר, א� ה

הלילה בסכו גלובלי עליו הוסכ בי� הצדדי, ולא מעבר לכ�. לעומת זאת, במקרה אחר 

שבו הוכח כי העובד שמר במקו במש� כל שעות בה� הייתה המעסיקה מחויבת לספק 

 ש. ניר הצפו� 328/06[ע"ע שירותי שמירה באתר, נקבע כי כל אות� שעות ה� שעות עבודה 

לעיל]. כ� ג נקבע ביחס לעובדי שמירה כי עצ השהות במקו העבודה, מהווה ביצוע 

(מיו�  מיכאל דנילוב –תמנו� שירותי מיגו� בע"מ  1302/04ע"ע בפועל של העבודה [

  )].  11/5/12(מיו�  שמירה וביטחו� הצפו� בע"מ �ארקדי נדצקי  211/10); ע"ע 31/5/05

(מיו�  אחוזת רעי�, עמותה רשומה �שירלי חנדז'י  13�08�29712) ע"ע (ארציוב

  שבו סוכמה ההלכה בסוגיה זו, נקבע: )21/8/16
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"מהאמור לעיל עולה כי לא די בעצ� דרישת המעסיק מהעובד לנכוח במקו� העבודה 

כדי להגדיר את כל שעות שהייתו כשעות עבודה (א� כי זהו שיקול שיילקח בחשבו� בי� 

יקולי�), וא1 לא די בהפקת תועלת כלשהי על ידי המעסיק מעצ� שהותו של שאר הש

העובד במקו� העבודה, אלא יש לבחו� א� אכ� בוצעה "עבודה" על ידי העובד במהל( 

השעות שבמחלוקת, בהתא� למאפייניו של מקו� העבודה ומהות המשרה בה הוא 

  מועסק. 

מכלול נסיבות המקרה, ה� מהיבט בחינה זו אינה טכנית אלא מהותית ונעשית על פי 

מקו� העבודה וה� מנקודת המבט של העובד עצמו. מהיבט מקו� העבודה עלינו לבחו� 

בי� היתר מה עיקר פעילותו של ה"מפעל"; הא� הצור( לשמו נדרשת שהות העובד 

במקו� הוא להגשמת תכליתו של מקו� העבודה ככזה; ומהי התועלת המופקת למעסיק 

יה. מנקודת המבט של העובד עלינו לבחו� בי� היתר עד כמה מוגבל היה מאות� שעות שהי

לעשות כרצונו במהל( השעות שבמחלוקת, עד כמה נדרש לשינוי מאורח חיי� רגיל, 

הא� במהל( שעות ה"שהייה" נדרש להפעלת אות� כישורי� לשמ� נשכר כוח עבודתו 

והא� נדרש במהל(  מלכתחילה ובה� הוא עושה שימוש בשעות עבודתו ה"רגילות",

שעות ה"שהייה" להשקעת משאבי� פיזיי�, קוגניטיביי� או נפשיי� בהתא� 

עב' (אזורי �למאפייני משרתו (וראו בקשר לכ( את פסק דינה של השופטת נטע רות ב

מדינת ישראל (לא פורס�) [פורס� בנבו]; ערעור לבית הדי�  �פלוני�  8420/05ת"א) 

מדינת ישראל [פורס�  �פלוני�  54099�09�12ע"ע (ארצי)  –הארצי נדחה בהיבט זה 

  ; להל�: עניי� פלוני�)".1.7.15בנבו] (

ודוק, ככל שמדובר בשעות שה� "שעות עבודה" כהגדרת� בחוק, יחולו על העובד הוראות   .54

ה ומנוחה. מאיד�, ככל שלא מדובר ב"שעות החוקי הקוגנטיי ובכלל זה חוק שעות עבוד

עבודה" כהגדרת� בחוק אלא בשעות שהייה או כוננות, אי� תחולה להוראות הכופות 

שבחוק, והצדדי רשאי להגיע להסדר חוזי באשר לתמורה שתשול לעובד בגי� אותה 

  התקשרות, שעיקרה בנכונותו של העובד לבצע מטלות.

י� את אות המקרי שנדונו כאמור לעיל בפסיקה, הוא שבכל על האמור נוסי. כי המאפי  .55

שהיה  במקו� העבודההמקרי דובר בעובדי שביצעו את המשימות נשוא המחלוקת 

 נפרד מבית, בי� א דובר במדריכי ששהו במעונות למיניה, בי� א דובר בשומרי

 305/05ע"ע [שדה שנכחו באתרי שמירה, או עובדי אחזקה שביצעו תורנויות בבית ספר 

  ].)1/2/07(מיו� החברה להגנת הטבע �אשר מאיר ואח' 

http://www.nevo.co.il/case/3956415


  

  בית הדי� הארצי לעבודה
   12�09�49974 ע"ע  

  
   

 41מתו�  19

לעומת זאת, בענייננו מדובר במשיבות שהתגוררו בפועל בבית הדיור בו בוצעה העבודה, 

ומאיד� לא הוכח וא. לא נטע� כי מעבר לחובת� להיות זמינות לפניות הדיירי בכל עת 

במהל� המשמרת של כל אחת מה�, הוטלו עליה� משימות קונקרטיות נפרדות לביצוע 

  במהל� אות� שעות המשמרת. 

א. זו. המשיבות לא מסרו כל פירוט בתצהיריה� ממנו נית� היה להבי� מה נכלל לא זו 

 .במסגרת תפקיד� מעבר לנוכחות עצמה במקו, שכאמור איכלס דיירי עצמאיי

 מחקירותיה� הנגדיות של המשיבות נית� היה להבי� כי מעבר לעצ נוכחות� במקו

מוגדרות וג ההיענות לפניות הדיירי וזמינות� לפניות הדיירי, לא הוטלו עליה� מטלות 

היתה כרוכה בפעילות מצומצמת ביותר מציד�, כגו� פתיחת דלת למי ששכח מפתח, קבלת 

חבילות דואר עבור הדיירי, עדכו� מנהלת הבית על תקלות בדירות, הזמנת בעלי מקצוע 

ו לתיקוני, פתיחת/נעילת מועדו� הדיירי, וכדומה, כ� שבמהל� רוב המשמרת הי

  המשיבות פנויות לעשות לבית�, וא. לארח אורחי בבית� במהל� המשמרת.

56.   הנה כי כ�, המדובר בענייננו במקרה ייחודי, שבו מחד, עסקינ� בתפקיד שמהותו בעצ

הנוכחות במקו העבודה ונכונות להיות זמי� לקריאות הדיירי, ומאיד�, במובח� 

תה נוכחות וזמינות מתבצעת מבית� של ממקרי אחרי מסוג זה שנדונו בפסיקה, או

  המשיבות בו ה� מתגוררות ע בני זוג�, וחופשיות לעשות לבית�.

ענייננו א. אינו דומה בהכרח לנסיבותיה של "עובדי סיעוד", במוב� זה שתפקידו של 

עובד הסיעוד אינו מתמצה בזמינות לקריאות, אלא מדובר בתפקיד טיפולי הכרו� בביצוע 

, וג א בית המטופלביות מוגדרות, מה ג שעובד הסיעוד מתגורר במשימות אקטי

במש� תקופת העסקתו נית� לראות בו את מקו מגוריו של המטפל, הרי שבענייננו, 

המשיבות התגוררו במהל� כל התקופה בדירותיה� שלה� בבית הדיור ביחד ע בני זוג�, 

  ג בדירת מגורי אחרת. וא. לא עשו שימוש, לא כל שכ� שלא התגוררו בשו שלב

על פני הדברי, ולנוכח תיאור צורת עבודת� של המשיבות על ידי בית הדי� האזורי נחזה   .57

 08:00בבוקר עד השעה  08:00שעות המשמרת, החל מהשעה  לכלכי הכוונה היתה 

עבדו המשיבות בעבודה  16:00שלמחרת, ואול, ככל שהכוונה היתה לכ� שעד השעה 

שהו בכוננות, הרי שלקביעה זו אי� כל תימוכי�  16:00ל, והחל מהשעה מסוימת בפוע

 בחומר הראיות ובעובדות כפי שנקבעו על ידי בית הדי� עצמו. מחומר הראיות, כמו ג

מממצאיו העובדתיי של בית הדי� האזורי, עולה כי לא היה כל הבדל בי� תפקיד� של 

, לבי� תפקיד� בפרק הזמ� שבי� 16:00 עד השעה 08:00המשיבות בפרק הזמ� שבי� השעות 

. בשני המקרי תפקיד� של המשיבות היה להיות זמינות 08:00ועד השעה  16:00השעות 
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לקריאות הדיירי, וכאמור ההיענות עצמה לפניות הדיירי, היתה כרוכה בפעילות 

הקריאות, אפשר להניח כי  תדירותמצומצמת ביותר מצד המשיבות. לכל היותר מבחינת 

  בשעות הלילה כמות הקריאות תהיה פחותה מאלו שבשעות היו והערב. 

58.   מכל מקו, שעות המשמרת אות� ביצעו המשיבות בענייננו, נושאות סממני מובהקי

של שעות שהייה או כוננות, במוב� זה שהמשיבות לא נדרשו לביצוע עבודה קונקרטית 

לקריאות אפשריות של הדיירי, ומוגדרת במהל� שעות המשמרת, אלא להיות זמינות 

כאשר ג ההיענות לאות� קריאות היתה כרוכה בפעילות מצומצמת מציד�. כ� ג הואיל 

ומקו העבודה היה ג מקו מגוריה� של המשיבות, והואיל והמשיבות לא נדרשו לשהות 

במהל� המשמרת במקו מוגדר כלשהו במתח בית הדיור, ה� יכלו לשהות בבית�, ולנהל 

  רח חיי רגיל במהל� המשמרת. או

מנגד, לא נעל מעינינו כי המשיבות לא היו חופשיות לעצמ� לחלוטי�, במוב� זה שנדרשו 

לשהות במהל� המשמרת בבית� או במתח בית הדיור, ויכלו לעזוב את המקו רק 

עוד יש לזכור כי עצ שהות� של המשיבות בבית הדיור, היא מהות באישור מנהלת הבית. 

  ודה ממנה הפיקה המערערת תועלת.העב

נסיבות מיוחדות אלו של מהות ההתקשרות ע המשיבות, ממחישות את הקושי בקביעה   .59

חד ערכית לפיה בכל מקרה ובכל מצב שבו העובד עומד לרשות העבודה, מדובר בהכרח 

בשעות עבודה, כפי הנטע� על ידי המשיבות. לטעמנו, בנסיבות ייחודיות אלו של העסקת 

השילוב בי� עבודה שמהותה בנכונות להיות זמי� לקריאות, לבי� העובדה המשיבות, 

, הופ� את המגבלה שהוטלה על המשיבות לצאת שעבודה זו בוצעה מבית� של המשיבות

ממתח הדיור במהל� המשמרת לשולית וזניחה, באופ� שג א המשיבות העמידו עצמ� 

ת כל עבודת� של המשיבות כביצוע כוננות, לרשות ה"עבודה" בזמ� המשמרת, יש לראות א

ולא ביצוע "שעות עבודה" כהגדרת� בחוק שעות עבודה ומנוחה. לא נעל מעינינו, כי 

במש� שעות הכוננות כאמור, נדרשו המשיבות להיענות לעיתי לקריאות שהיו כרוכות 

ד את בביצוע פעילות מסוימת שנית� לראות בה בגדר "עבודה", א� בהעדר יכולת לבוד

אות� פעילויות, מ� השעות בה� שהו המשיבות בבית� ועשו לבית�, לא נית� א. להצביע על 

  חלק מהמשמרת שהוא בגדר "שעות עבודה", לא כל שכ� בגדר "שעות עבודה נוספות".

של העסקת  בנסיבות הייחודיותסיכומ של דברי. לאור כל האמור לעיל, אנו קובעי כי   .60

לעיל, שעות המשמרת של המשיבות אינ� עונות על הגדרת "שעות  המשיבות כפי שבוארו

עבודה" שבחוק שעות עבודה ומנוחה. לכל היותר נית� לראות בשעות המשמרת כשעות 

כוננות, ונראה כי בעיקרו של דבר ג בית הדי� האזורי השתכנע שכ� היה. כאמור, בהינת� 



  

  בית הדי� הארצי לעבודה
   12�09�49974 ע"ע  

  
   

 41מתו�  21

ק שעות עבודה ומנוחה, הרי כי שעות כוננות אלו אינ� "שעות עבודה" כהגדרת� בחו

 שהוראות החוק אינ� חלות לגביה� ורשאי העובד והמעסיק לקבוע הסדר חוזי ביניה

  באשר לתמורה שתשול בגי� ביצוע אות� שעות כוננות. 

בענייננו סיכמו הצדדי על שכר חודשי גלובאלי בתמורה לעבודת� של המשיבות במהל�   .61

 2,444.5עמד על  12/06לחודש  1האחרו� של המשיבה  מחצית מימי החודש. שכרה החודשי

בהתחשב   . 1 3,568עמד על  12/05לחודש  2ושכרה החודשי האחרו� של המשיבה  1

בהיק. העבודה בו מדובר, ושאר נסיבות ההעסקה עליה עמדנו לעיל, הרי שג א לא 

 תירה שאינ עומדי בסמדובר בסכומי גבוהי במיוחד, מדובר בסכומי סבירי

 עבור אי הנוחות שכרוכה לתקנת הציבור או להוראת כל די�, וה משקפי פיצוי הול

בהתחייבות לשהות במקו ולהיות זמי� לקריאות אפשריות מצד הדיירי, שכאמור א. 

  ה� היו כרוכות בפעילות מצומצמת ביותר מצד המשיבות.

עבודה כהגדרת� בחוק שעות משכ�, ולאור קביעתנו לעיל כי אי� עסקינ� בענייננו בשעות 

עבודה ומנוחה, אי� זאת אלא שהמשיבות אינ� זכאיות לגמול עבודה בשעות נוספות מכח 

חוק שעות עבודה ומנוחה, או לכל תמורה אחרת נוס. על התמורה החוזית ששולמה לה� 

  בגי� שעות המשמרת שביצעו.

רי על ביטול חיוב אשר על כ�, ערעורה של המערערת בסוגיה זו מתקבל, ואנו מו  .62

  המערערת בסכומי שפסק בית הדי� האזורי למשיבות תחת הכותרת "שעות כוננות".

  

  זכאות� של המשיבות לגמול עבודה במנוחה שבועית

ברכיב זה קבע בית הדי� האזורי כי הואיל וטענת המערערת לאי תחולת חוק שעות עבודה   .63

ומנוחה קובע כי ישול שכר עבודה בשיעור ומנוחה, נדחתה, והואיל וחוק שעות עבודה 

המשיבות זכאיות לגמול עבודה  /בגי� כל יו עבודה במנוחה שבועית וחג  150%של 

במנוחה שבועית. בית הדי� הוסי. כי המערערת לא חלקה על חישובי המשיבות, אלא רק 

למרות טענה כי ניתנה למשיבות "מנוחת פיצוי", א� לא הוכיחה מתי ניתנה א ניתנה, 

  שחובת הרישו מוטלת עליה.

  אי לכ� פסק בית הדי� למשיבות גמול עבודה במנוחה שבועית, בהתא לסכומי שתבעו.

משקבענו כי המשיבות נדרשו לאמיתו של דבר ל"שעות כוננות" ולא ל"שעות עבודה"   .64

מול גכהגדרת מונח זה בחוק שעות עבודה ומנוחה, אי� זאת אלא שהמשיבות אינ� זכאיות ל

, עבור ביצוע אותה משמרת כוננות מכח חוק שעות עבודה ומנוחה עבודה במנוחה שבועית

  בימי המנוחה.
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ביו� המנוחה יחד ע זאת, אנו סבורי כי בכל הנוגע למשמרות שביצעו המשיבות 

  , יש לפסוק למשיבות פיצוי, והכל כפי שנבאר להל�.השבועי

ד של אד� באשר הוא אד�, היא ג� זכות� של הזכות למנוחה שבועית, שהיא זכות יסו"  .65

 –אריה זטלמ� ז"ל ואח'  12�10�47576ע"ע [ראה:  העובדי� באשר ה� עובדי�..."

  פרשת זטלמ�). /] (להל� )7/7/16(מיו�  ולנטינה פטרוב

  עוד נקבע בפרשת זטלמ� לעיל:

לתנאי "במילי� אחרות, הזכות למנוחה שבועית נכללת במסגרת זכות הבת החוקתית   

 –עבודה הוגני�, אשר על המדינה להסדירה במסגרת המשפט התת חוקתי, דהיינו 

לענייננו, במסגרת חקיקת המג�. במקרה שהמחוקק אינו מסדיר זכות זו במסגרת הסדר 

חקיקתי, אזי על בית המשפט להסדירה, במת� פרשנות ראויה לחקיקת המג�, או ביצירת 

""Common Law – ת הלכה פסוקה".משפט מקובל, וקביע  

ולענייננו, ג א שוכנענו כאמור כי שעות המשמרת שביצעו המשיבות אינ� מהוות "שעות   .66

עבודה" כהגדרת מונח זה בחוק שעות עבודה ומנוחה, עדיי� ביצוע כוננות ביו המנוחה, 

איננה ג א היא אינה עולה כדי שעות עבודה, כהגדרת� בחוק שעות עבודה ומנוחה, היא 

  .בגדר מנוחה

המשיבות בענייננו הועסקו בימי המנוחה השבועית לסירוגי�, דהיינו במש� שתי שבתות 

בממוצע לחודש, כ� שבמהל� אות� שתי משמרות מתו� כלל המשמרות החודשיות של 

  זכות למנוחה השבועית. מ� המשיבות ה נשללההמשיבות, 

, ובהינת� כי במסגרת הסדר בהעדר הסדר תחיקתי לצורת ההעסקה מסוג זה שלפנינו  .67

התמורה הכוללת החל על המשיבות, לא נית� כל ביטוי לעובדה ששתי משמרות בממוצע 

המנוחה מ� המשיבות  נשללהמתו� כלל המשמרות החודשיות, ה� משמרות שבת שבה� 

  זכות� זו. שלילתהרי שלמצער זכאיות המשיבות לפיצוי בגי� השבועית, 

 גמול עבור עבודהיש לית� את הדעת לכ� שכאמור לא מדובר בבקביעת שיעור הפיצוי,   .68

במנוחה שבועית כהגדרתו בחוק, וא. לא בתוספת בגי� עבודה בפועל, אלא בפיצוי על 

  .שלילת זכות

משכ� ה פני הדברי, ולאחר שנתנו דעתנו למתכונת העסקת� המיוחדת של המשיבות, 

העמיד את הפיצוי האמור על גובה החלטנו ל /ולנסיבות ההתקשרות המסוימות שבנדו� 

המשמרות בממוצע שביצעו המשיבות, לכל שבת  15שוויה של מחצית המשמרת, מתו� 

  שבה נשללה זכות� למנוחה שבועית כאמור. 
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מטעמי של נוחות החישוב יחושב גובה הפיצוי בהתא למשכורתה האחרונה של כל 

  משיבה.

  בהתא לפירוט שלהל�: ,4 12,388הוא  1גובה הפיצוי המגיע למשיבה לאור האמור,   .69

 =  31/12/06עד  1/3/01שתי שבתות בממוצע לחודש, בתקופה נשוא התביעה החל מיו

152 )5.83    שבתות בממוצע לשנה).  X 26שני

  ).1 2,444משמרות בממוצע לחודש:  15( 1 163שווי משמרת לפי משכורת אחרונה = 

  ).1 163: 2( 1 81.5ה = מחצית משווי משמרת לפי משכורת אחרונ

81.5 1 X 152  = 1 12,388שבתות.  

  בהתא לפירוט שלהל�: ,4 12,376הוא  2גובה הפיצוי המגיע למשיבה לאור האמור,   

 =  31/12/05עד  1/1/02שתי שבתות בממוצע לחודש, בתקופה נשוא התביעה החל מיו

104 )4    שבתות בממוצע לשנה).  X 26שני

  ).1 3,568משמרות בממוצע לחודש:  15( 1 238כורת אחרונה = שווי משמרת לפי מש

  ).1 238: 2( 1 119מחצית משווי משמרת לפי משכורת אחרונה = 

119 1 X 104  = 1 12,376שבתות.  

סיכומ של דברי. לאור כל המבואר לעיל, אנו קובעי כי לנוכח מתכונת העסקת�   .70

תקשרות המסוימות שבענייננו, המשיבות המיוחדת של המשיבות, ובשי לב לנסיבות הה

, ובס� 1למשיבה  1 12,388זכאיות לפיצוי בגי� שלילת זכות� למנוחה שבועית, בס� 

  .2למשיבה  1 12,376

אשר על כ� ולאור המבואר לעיל, ערעורה של המערערת בסוגיה זו מתקבל באופ� חלקי   .71

גמול עבודה במנוחה שבועית  ואנו מורי כי במקו הסכומי בה חויבה המערערת בגי�

בצירו. הפרשי הצמדה וריבית כחוק  1 12,388פיצוי בס�  1תשל המערערת למשיבה  /

 בצירו. הפרשי  1 12,376פיצוי בס�  2ועד לתשלו המלא בפועל, ולמשיבה  30/3/08מיו

   ועד לתשלו המלא בפועל. 27/1/09הצמדה וריבית כחוק מיו

 

  יחסי הצדדי�תחולת ההסכ� הקיבוצי על 

72.   נחת הסכ קיבוצי מיוחד (מספרו  5/2/78כאמור, לא היה חולק בי� הצדדי שביו

151/78 ) הוא ההסכ הקיבוצי נשוא דיוננו, בעניי� תנאי עבודת של העובדי המועסקי
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 על ידי המערערת ועל ידי בית הורי. כ� ג לא היה חולק כי נחתמו תוספות להסכ

  '.83/' ו82תנאי עבודה נוספי במהל� השני  הקיבוצי, בעניי�

  (א) להסכ הקיבוצי קובע לעניי� תחולתו כי:1סעי.   .73

"הסכ� זה מקי1 את כל העובדי�, לרבות נוער עובד, המועסקי� כיו� ושיועסקו בעתיד    
על ידי בית הורי� ועל פיו יתנהלו ויקבעו כל הענייני� הנוגעי� לעבודת� של העובדי�, 

  ה� וחובותיה�"זכויותי
  

  (ג) להסכ הקיבוצי קובע, כי:1סעי.     

"תנאי העבודה שנקבעו ואשר הוסכ� עליה� בהסכ� זה באי� להוסי1 ולהשלי�, לייצב   
  ולתא� את תנאי העבודה לעובדי� בבית הורי� ולא לגרוע מה�"

  

  (ד) להסכ הקיבוצי קובע, כי:1וסעי.   

כל הסכ� או חוזה עבודה ע� עובד או ע�  "בכפיפות לסעי1 א' דלעיל לא תעשה ההנהלה
קבוצת עובדי� אשר עליה חל הסכ� זה אלא בהסכמת ההסתדרות, פרט לעובדי� 

  בתפקידי הנהלה או בתפקידי� בכירי�".
  

 7.1כאמור, לא היה חולק שבי� המערערת למשיבות נחתמו הסכמי עבודה אישיי. בסעי.   .74

  , נקבע:1להסכ העבודה של המשיבה 

זה מהווה חוזה עבודה אישי של עובדת בתפקיד הדורש מידה מיוחדת ורבה של  "הסכ�
אמו� אישי והוא מפרט את כל התנאי� וההסדרי� הקשורי� לעבודתה של העובדת 
בחברה. לפיכ(, ומלבד א� מתחייב אחרת על פי כל די�, לא יחולו על העובדת הוראות 

  המתייחס לעובדי החברה..."  הסכ� קיבוצי, בי� א� קיי� ובי� א� שיער( בעתיד,
  להסכ, נקבע כי:   4.2ובסעי. 

"למשכורת היסוד של העובדת תתווספנה א( ורק תוספות שכר שתינתנה לכלל העובדי� 
  במשק על פי ומכח הסכמי� קיבוציי� כלליי� וצווי הרחבה ובמועד שתינתנה".

לעיל, א� הוא  4.2 בנוסח הדומה לסעי. 4.2מצוי סעי.  2ג בהסכ העבודה ע המשיבה 

  .1להסכ העבודה של המשיבה  7.1אינו כולל הוראה דומה לזו הקבועה בסעי. 

75.   לטענת המערערת, המשיבות נכללו בהגדרת "עובדי בתפקידי הנהלה או בתפקידי

(ד) להסכ הקיבוצי, ועל כ� לא היתה מניעה להעסיק� בהסכמי עבודה 1בכירי" שבסעי. 

  תחולת התנאי שנקבעו בהסכ הקיבוצי. אישיי, המסייגי את

 לביסוס פרשנותה את המונח "תפקידי הנהלה", מפנה המערערת להוראות ההסכ

 בי� ההסתדרות לבי� חברת בית הורי בע"מ, ואשר  4/8/97הקיבוצי המיוחד שנחת ביו

נקבע לעניי�  3.2נקבע בו כי הוא מחלי. את ההסכ הקיבוצי נשוא דיוננו. ש בסעי. 

  תחולת ההסכ, כי:

"הסכ� זה אינו חל על בעלי תפקידי� עימ� חתמה ו/או תחתו� החברה חוזה עבודה 
דהיינו בעלי אחריות בתפקיד אדמיניסטרטיבי ו/או ניהולי כגו� מנהלת בית אישי, 
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, אחות ראשית וסגניתה, מנהל אחזקה, מנהל מטבח, מנהל וסגניתה, א� בית וסגניתה
  א.ר.ק.). –" (ההדגשה הוספה ובדת סוציאלית, רופאחשבונות, מזכירת הבית ע

  

(ד) להסכ 1אי� בידינו לקבל את סברת המערערת בדבר הכללת המשיבות בסעי.   .76

הקיבוצי קובע, או את פרשנותה למונח "תפקידי הנהלה או בתפקידי בכירי", ונבאר 

  להל�.

"זכויות המוקנות לעובד כי: לחוק הסכמי קיבוציי, קובע  20הכלל, כפי שנקבע בסעי.   .77

מכא� שאי� בכוחו של הסכ  בהוראות אישיות שבהסכ� קיבוצי אינ� ניתנות לויתור."

העבודה האישי שנחת ע המשיבות לשלול זכויות שהוקנו בהסכ הקיבוצי או לשלול 

 , לקבוע להסכ� הקיבוציאת תחולת ההסכ הקיבוצי עליה�. אכ�, בכוח של הצדדי

 הקיבוצי על מי הוא יחול וא. להחריג ממנו קבוצות של עובדי עליה במסגרת ההסכ

פד"ע יז,  עופר סלע �שירותי תעופה בע"מ  3�117דב"ע מה/לא יחול ההסכ הקיבוצי [

מדינת  507/08ע"ע [ הסכ� הקיבוצי], א� לש כ� יש צור� בהוראה מפורשת לכ� ב284

(פסה"ד מיו�  איזבלה בליימ�מירב ברונר,  �מרכז רפואי אס1 הרופא  –ישראל 

]. עוד נקבע בפסיקה כי בהעדר סעי. כאמור בהסכ הקיבוצי, המעסיק אינו )14/7/2009

]  507/08ע"ע רשאי להעסיק עובדי לפי חוזה אישי שתנאיו פחות טובי מתנאי ההסכ

לעיל]. כ� ג נקבע שהנטל להוכיח כי עובד או קבוצה הוחרגו מתחולת ההסכ הקיבוצי 

  לעיל]. 117�3דב"ע מה/ל על המעסיק הטוע� לכ� [מוט

78.   הנה כי כ�, את התשובה לשאלה הא המשיבות הוחרגו מהוראות ההסכ הקיבוצי, א

לאו, יש לאתר בהוראות ההסכ הקיבוצי נשוא דיוננו, ולא בהוראות ההסכ האישי 

  שנחת ע המשיבות.

ע כי תחולתו היא על כל העובדי, (א) להסכ הקיבוצי נשוא דיוננו קוב1כאמור, סעי. 

לרבות נוער עובד, המועסקי ושיועסקו בעתיד על ידי המערערת, וא. מבהיר כי לא 

ייחת כל הסכ עבודה ע עובד אלא בהסכמת ההסתדרות, פרט לעובדי "בתפקידי 

."  הנהלה או בתפקידי בכירי

ור בדונו במעמד� של אשר לבכירות תפקיד� של המשיבות אצל המערערת, הרי שכאמ  .79

) לחוק שעות עבודה ומנוחה, שעניינו  5(א)(30המשיבות לעניי� החריג הקבוע בסעי. 

"תפקידי הנהלה", קבע בית הדי� האזורי על סמ� המסמכי שצורפו ועדויות שני 

הצדדי, כי המשיבות היו כפופות למנהלת הבית ולעובדת הסוציאלית ומילאו אחר 

משיבות דווחו על כל פעולה לממונות כאמור וא. יידעו אות� בכל הוראותיה�; כי הוכח שה
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אירוע, פעולה או מעשה שיש לעשותו טר עשייתו; וכי לא הוכח שהמשיבות היו שותפות 

  לתהלי� קבלת ההחלטות בנתבעת או שותפות להתוויית מדיניות בנתבעת. 

פקיד ניהולי, ועל כ� כמו כ� קבע בית הדי� כי שכר� הנמו� של המשיבות, אינו מאפיי� ת

  תומ� במסקנה שהמשיבות לא שימשו ב"תפקיד הנהלה".

קביעותיו אלו של בית הדי� האזורי התייחסו אמנ לסוגיית החריג לחוק שעות עבודה 

ומנוחה, א� עולה מה� כי לא נית� לראות במשיבות כמי שנשאו ב"תפקיד בכיר" במערערת 

  (ד) להסכ הקיבוצי.1ת בסעי. ", כהגדרי הנהלהבכלל, לא כל שכ� ב"תפקיד

 "אלא שכאמור, לביסוס פרשנותה את המונח "בתפקידי הנהלה או בתפקידי בכירי

(ד) הנ"ל, מפנה המערערת להוראות ההסכ הקיבוצי המיוחד שנחת ביו 1בסעי. 

כי  3.2בי� ההסתדרות לבי� חברת בית הורי בע"מ, ש נקבע כאמור בסעי.  4/8/97

על עובדי בעלי אחריות בתפקיד אדמיניסטרטיבי ו/או ניהולי כגו�, בי�  ההסכ לא יחול

  היתר, "א בית וסגניתה".

  אי� בידינו לקבל את פרשנותה זו של המערערת.  .80

   ראשית, ועל מנת להעמיד דברי על דיוק, יצוי� כי ההסכ הקיבוצי נשוא דיוננו נחת

מצד אחד, ומצד שני נחת על ידי ארגו� על ידי ההסתדרות הכללית ומועצת פועלי חיפה 

 "הארגו�" וכ� על ידי המערערת, חברת מעונות הורי  –עולי אירופה שהוגדר בהסכ

 "בית הורי". כ� ג  –בע"מ, וחברת בית הורי בע"מ, שהוגדרו שתיה� ביחד בהסכ

 בפרק המבוא להסכ הקיבוצי, הובהר כי המערערת מקיימת בית הורי בירושלי

  מת ח� ואילו חברת בית הורי בע"מ מקיימת בית הורי בחיפה.ובר

 ע חברת בית הורי  4/8/97לעומת זאת, עיו� בהסכ הקיבוצי המיוחד שנחת ביו

בע"מ, עליו נסמכת המערערת בטיעוניה, מעלה כי אמנ נקבע בו שהוא מחלי. את 

חברת בית הורי בע"מ ההסכ הקיבוצי נשוא דיוננו, א� הוא נחת בי� ההסתדרות לבי� 

ולא ע המערערת, והוא מתייחס לבית הורי שמפעילה חברת בית הורי בחיפה, בלבד 

  בלבד.

מבית הדיור נשוא אחר הנה כי כ�, עסקינ� בהסכ קיבוצי מיוחד המתייחס למקו עבודה   .81

ה המערערת לא הביאה ראיות להראות כי מדובר בשני מקומות עבודה זהי מבחינ דיוננו.

ארגונית ומבחינת גודל והיקפ, ולא כל שכ� שלא הוכיחה כי מהות תפקיד� ומעמד� של 

א בית וסגניתה בחברת בית הורי בע"מ, זהה למהות תפקיד� ומעמד� של המשיבות 

  אצלה.  
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להסכ זה, כדי  3.2על כ� נוסי. כי די לעיי� במספר הרב של התפקידי הנקוב בסעי. 

ית המדובר במקו עבודה גדול בהרבה ממקו העבודה להתרש שמבחינה היררכ

שהפעילה המערערת, כ� שש התפקיד הנקוב בסעי. זה, אינו מלמד דבר לגבי מהות 

  התפקיד והיק. האחריות והבכירות הכרוכי בו.

הנ"ל, לש פירוש  3.2משאלו ה פני הדברי, הרי שאי� אפשרות להיעזר בהוראת סעי. 

המונח "תפקידי ההנהלה הבכירי" שבהסכ הקיבוצי מושא דיוננו, ולא כל שכ� שלא 

, מהווי אצל המערערתנית� לראות בה אסמכתא לכ� שתפקידי א בית וסגניתה 

  בוצי החל על המערערת."תפקידי הנהלה בכירי" לעניי� ההסכ הקי

82.   לאור האמור לעיל, ובהינת� כי הנטל להוכיח שהמשיבות הוחרגו מתחולת ההסכ

התוצאה היא שלא הוכח כי המשיבות הוחרגו מהוראות  –הקיבוצי מוטל על המערערת 

ההסכ הקיבוצי נשוא דיוננו, ועל כ� צדק בית הדי� האזורי בקביעתו כי ההסכ הקיבוצי 

  ות, ובקביעתו בדבר זכאות� של המשיבות לזכויות מכוחו.חל על המשיב

אי לכ� טענת המערערת לאי תחולת ההסכ הקיבוצי על המשיבות וזכאות� לזכויות   .83

  נדחית. –מכוחו 

  משזו קביעתנו, נפנה להל� לדו� בטענות הצדדי ביחס לזכויות שמקור� בהסכ הקיבוצי.
  

  תביעת� של המשיבות לפרמיית אי היעדרות

משדחה בית הדי� האזורי את טענת המערערת לאי תחולת ההסכ הקיבוצי על המשיבות,   .84

הוא נעתר לתביעותיה� של המשיבות לתשלו פרמיית אי היעדרות. לעניי� זה, הפנה בית 

לתוספת להסכ הקיבוצי, לעניי� הזכאות לתשלו פרמיית אי  3הדי� האזורי לסעי. 

  יו אחד לחודש.היעדרות בגובה שכר עבודה של 

 2בית הדי� קבע כי לא הוכח לפניו שהתובעות החסירו ימי עבודה, למעט המשיבה 

' מפאת מחלה (א� לא תבעה בגי� שנה זו). הואיל 99ימי עבודה בשנת  5שהחסירה 

את  1והמשיבה לא הגישה תחשיב חלופי לתחשיבי המשיבות, פסק בית הדי� למשיבה 

  אותו תבעה. 1 7,210.82את הס� של  2, ולמשיבה אותו תבעה 1 10,501.82הס� של 

בכפו. לטענתה לאי תחולת ההסכ הקיבוצי (שנדחתה כאמור) טוענת המערערת במסגרת   .85

ערעורה כי ג לגבי רכיב זה לכתב התביעה, המשיבות לא הוכיחו את הסכומי שתבעו 

וכיצד הגיע  ולא הוכיחו את תביעת�, וכי בית הדי� לא ביאר כיצד חושבו הסכומי

  לסכומי שפסק, בפרט כ� שעה שלא היו בפניו כל תלושי השכר של המשיבות.

  אי� בידינו לקבל את טענותיה אלו של המערערת, ונבאר.  .86



  

  בית הדי� הארצי לעבודה
   12�09�49974 ע"ע  

  
   

 41מתו�  28

נספח ד' לכתב התביעה, שבה פירטה את הפרשי /טבלה 1לכתב תביעתה צירפה המשיבה 

א התביעה, תו� ציו� השכר שכר המינימו המגיעי לה לטענתה בגי� תקופת עבודתה נשו

החודשי שהשתכרה בכל חודש מחודשי התביעה. כמו כ� במסגרת תביעתה להשוואת 

נספח ה' לכתב /לכתב התביעה טבלה 1צירפה המשיבה  2שכרה לשכרה של המשיבה 

התביעה, שבה פירטה את השכר החודשי שהשתכרה בכל חודש מחודשי התביעה ואת 

בכל חודש מחודשי התביעה, תו� פירוט ההפרשי  2השכר החודשי שהשתכרה המשיבה 

 המגיעי לה לשיטתה בגי� הפערי בי� השתיי. בהמש�, במסגרת התייחסותה לסכו

המגיע לה בגי� פרמיית אי היעדרות לטענתה, פירטה המשיבה את שוויו של יו עבודה 

ימי  לכל אחד מחודשי הטבלה, הכפילה את מספר החודשי בהתא לשווי השונה של

.  העבודה בכל חודש וסכמה את כלל הסכומי

לנספחי כתב התביעה ולחישובי הכלולי בכתב  1במסגרת תצהירה הפנתה המשיבה 

  .2של תלושי שכרה ושל תלושי שכרה של המשיבה  דוגמאותהתביעה, והוסיפה 

לזכויות הנתבעות  1במסגרת כתב הגנתה, חלקה המערערת על עצ זכאותה של המשיבה   

ידיה. אשר לסכומי הנתבעי, טענה המערערת באופ� גור. כי מדובר בסכומי על 

"מוגזמי, מופרזי וחסרי כל אחיזה במציאות", א� לא התייחסה באופ� ספציפי לסכומי 

של  החישובהשכר שננקבו בכתב התביעה או בטבלאות שצורפו, לא טענה לפג באופ� 

ולו מטעמי זהירות למקרה שטענותיה  הסכומי, וא. ולא הציגה תחשיב אחר מטעמה,

לגופ של דברי, יידחו. כ� ג במסגרת תצהירי העדי מטעמה, לא התייחסה המערערת 

, ולא כל שכ� שלא חלקה על נכונות תלושי השכר 1כלל לסכומי שננקבו על ידי המשיבה 

  שצורפו.

עו להסביר לא נעלמו מעינינו טענותיה של המערערת, לפיה� שתי המשיבות לא יד  .87

בחקירותיה� הנגדיות, כיצד חושבו סכומי התביעה ולא ידעו למסור פרטי לגביה, אלא 

שבנסיבות המקרה שלפנינו, אי� בנסיבה זו כדי לתמו� בסברת המערערת שהמשיבות לא 

הוכיחו את תביעת� ברכיב זה או את זכאות� לסכומי שנתבעו על יד� ברכיב זה. בדוננו 

הרכיב שבנדו�, יש להבחי� בי� ראיות לבי� חישובי. הראיות ברכיב תביעה מסוג 

הדרושות לצור� ביסוס התביעה ברכיב זה ה� מחד עצ אי ההיעדרות המזכה בפרמיה 

ומאיד� גובה השכר החודשי לתקופת העבודה. מעבר לכ�, ביסוס שאר רכיבי התביעה 

  הוא נושא לחישוב.

של בית הדי� האזורי לפיה המשיבות לא אשר לראיות, המערערת לא טענה כנגד קביעתו 

נעדרו בתקופה נשוא המחלוקת מעבודת�, וטוב שכ�, בהינת� כי הנטל להוכיח ימי 



  

  בית הדי� הארצי לעבודה
   12�09�49974 ע"ע  

  
   

 41מתו�  29

 היעדרות ככלל, מוטל על המעסיק. כ� ג המערערת, לא צירפה מטעמה תלושי שכר (שה

 מסמכי שהופקו על ידיה) אחרי, להראות כי הנתוני הנקובי בטבלאות ואשר עליה

התבסס חישוב המשיבות אינ נכוני, אלא הסתמכה על כ� שבמקרה אחד (שהתברר 

), הסכו שננקב בתלוש השכר לא תא לסכו שבטבלה, 1בחקירתה הנגדית של המשיבה

ואילו בתלוש השכר נרש הס�  1 2,263, עת בטבלה נרש הס� של 12/04והכוונה לחודש 

  .1 2,374של 

א� בנסיבות בה� המערערת לא הציגה כלל תלושי שכר  איננו מתעלמי מאי התאמה זו,

שהפיקה היא עצמה, כדי לסתור את נכונות האמור בטבלאות, אי� להסיק ממקרה בודד 

 זה, כי כל הסכומי הנקובי בטבלאות המשיבה, אינ נכוני. יתרה מכ�, ג לעניי� עצ

הסכו המתקבל, החישוב, המערערת כאמור לא חלקה על תחשיבי המשיבה לגבי גובה 

  וא. לא הציגה תחשיב חלופי מטעמה.

עמדה בנטל להוכיח את סכומי תביעתה  1משכ� ה פני הדברי, התוצאה היא שהמשיבה   

  ברכיב זה.

הגישה את תביעתה לאחר שהוגשה תביעתה של  2, הרי שהמשיבה 2אשר למשיבה   .88

לא  2הרי שהמשיבה , 1והדיו� בשתי התובענות אוחד. במובח� מהמשיבה  1המשיבה 

צירפה לכתב תביעתה טבלה המפרטת את גובה שכרה בכל חודש מחודשי התביעה, 

והסתפקה במסגרת התייחסותה לסכו המגיע לה בגי� פרמיית אי היעדרות, בפירוט שוויו 

של יו עבודה לכל אחד מחודשי עבודתה השוני (לפי הטבלה שצורפה לכתב התביעה של 

מספר החודשי בהתא לשווי השונה של ימי העבודה בכל  ), הכפילה את1המשיבה 

. במסגרת תצהירה, 1חודש וסכמה את כלל הסכומי, בדומה לפירוט שערכה המשיבה 

, על אותו פירוט שבכתב התביעה, תו� ציו� כי הדבר נעשה על פי ייעו- 2חזרה המשיבה 

  משפטי שקיבלה ועל פי החישובי שנערכו על ידי בא כוחה.

קדי ונאמר כי אילו היה מדובר בתביעה נפרדת שהוגשה לבית הדי�, אפשר שלא היה די נ  .89

כדי לבסס את סכו התביעה ברכיב זה, בהעדר תשתית  2שהגישה המשיבה  חישובב

לחלוטי�. דא עקא, שכאמור הדיו� בשתי התובענות אוחד, כ� שהתשתית ראייתית 

ברכיב זה, הוצגה בפני  2גיע למשיבה סכו התביעה המ חישובהדרושה לצור�  ראייתיתה

כאמור. על כ�, וג א מבחינת הסדר  1בית הדי� במסגרת כתב התביעה ותצהיר המשיבה 

הטוב, מ� הראוי היה לצר. את המסמכי האמורי ג לכתב התביעה ותצהירה של 

, הרי שמ� הבחינה המהותית, התוצאה היא שבנסיבות המסוימות שבנדו�, ג 2המשיבה 

  עמדה בנטל להוכיח את סכומי תביעתה ברכיב זה. 2יבה המש
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משקבענו כי שתי המשיבות עמדו בנטל להוכיח את סכומי תביעת� ברכיב זה, איננו   .90

נדרשי וא. אי� בידינו לשעות לשאר טענותיה של המערערת בעניי� אי הוכחת רכיב 

  התביעה, על ידי המשיבות.

  נו לנכו� להתערב בקביעה, כמפורט להל�.יחד ע זאת, באשר לסכו שנפסק, מצא  

שתי המשיבות ערכו את חישוביה� לגבי גובה הסכו המגיע לה� ברכיב זה, על בסיס השכר   .91

 בנוס1,נשוא התביעה, כאשר  8.3%שהיה מגיע לה� אילו קיבלו את התוספת בשיעור 

  ות. , אליו ביקשה להשתו2ערכה את החישוב בהתא לשכרה של המשיבה  1המשיבה 

ומשדחה את  8.3%משדחה בית הדי� את תביעת� של המשיבות לתוספת שכר בשיעור 

, יש להפחית את הסכומי 2להשוואת שכרה לשכרה של המשיבה  1תביעתה של המשיבה 

  כאמור, מבסיס החישוב של הסכומי שנפסקו.

כ�  8.3%, הרי שמהסכו שנפסק ברכיב זה יש להפחית 2ככל שהדברי נוגעי למשיבה 

 6,613בגי� רכיב זה לכתב התביעה, עומד על הסכו הכולל של  2שהסכו המגיע למשיבה 

, קביעה סופית באשר לסכו המגיע, תינת� 1כפי שנפסק. אשר למשיבה  1 7,210ולא  1

לאחר שנדו� בערעורה שכנגד של משיבה זו על דחיית תביעתה להפרשי שכר מינימו או 

  , ובכפו. להכרעה בו.2להשוואת שכרה לשכר המשיבה 

אשר על כ� ולאור המבואר לעיל, ערעורה של המערערת בסוגיה זו מתקבל באופ� חלקי   .92

ישול –בגי� פרמיית אי היעדרות  2בלבד, ואנו מורי כי במקו הסכו שנפסק למשיבה 

ועד לתשלו המלא  27/1/09בצירו. הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיו  1 6,613הס� של 

   בפועל.

, קביעה סופית תינת� להל�, לאחר ובכפו. להכרעתנו בערעורה שכנגד על 1אשר למשיבה 

  .2דחיית תביעתה להפרשי שכר מינימו או להשוואת שכרה לשכר המשיבה 
  

  לתוספת ותק 2תביעת המשיבה 

משדחה בית הדי� האזורי את טענת המערערת לאי תחולת ההסכ הקיבוצי על המשיבות,   .93

לא תבעה  1לתשלו תוספת ותק (כאמור, המשיבה  2תביעתה של המשיבה הוא נעתר ל

תוספת ותק). לעניי� זה, הפנה בית הדי� האזורי לפרק ו' סעי. (ה) להסכ הקיבוצי שלפיו 

נקבע, כי לאחר שנת עבודה במקו יקבלו כל העובדי תוספת ותק בשיעור שנקבע בטבלת 

זכאית לתוספת זו. על כ� פסק לה  2המשיבה הדירוג האחיד של עובדי המדינה, וקבע כי 

  כפי שתבעה. 1 22,524.72בית הדי� את הס� של 
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א. רכיב זה מעלה לדיו� את טענת המערערת כי המשיבות לא הוכיחו כלל את תביעותיה�,   .94

  וא. לגביו אי� בידינו לקבל את טענות המערערת. 

כר בי� המעסיקי בשירות כי בהתא להסכמי הש 2בכתב תביעתה ציינה המשיבה   .95

לכל שנת ותק בעבודה.  1%הציבורי לאיגודי המקצועיי, תוספת ותק היא בשווי של 

  17/9/89בהתא לכ� הפנתה המשיבה לתקופת עבודתה הראשונה במערערת החל מיו

 ותק וכ� לתקופת עבודתה  5%(שלא היתה במחלוקת), המקנה לה  15/11/94ועד ליו

ותק  7%הקנתה לה עוד  1/1/02ואשר עד ליו  17/10/95ל מיו השניה במערערת שהח

ותק לשכר. אי לכ�, החל  12%/היתה זכאית ל 1/1/02ותק, כ� שהחל מיו  12%ובסה"כ 

 ותק  14%/היתה זכאית ל 1/1/04ותק לשכר, החל מיו  13%/היתה זכאית ל 1/1/03מיו

 הסתמ� על השכר החודשי . בהתא וב15%/היתה זכאית ל 1/1/05לשכר, והחל מיו

ועד סיו עבודתה  2002) החל מינואר 8.3%ששול לה בפועל (לא כולל התוספת בשיעור 

 , חישבה המשיבה את סכו תוספת הותק לכל שנה וסכמה את הסכו 12/12/05ביו

  הכולל.

א. לגבי רכיב זה, המערערת חלקה במסגרת כתב הגנתה ותצהיריה על עצ הזכאות, א� 

של הסכומי, לא הציגה תלושי לסתור ולא הציגה  החישובלפג באופ� לא טענה 

  תחשיב אחר מטעמה.

, אי� בידינו לשעות לטענת 2מ� הטעמי כמבואר לעיל על ידינו בהתייחס למשיבה   .96

לא עמדה בנטל להוכיח את תביעתה ברכיב זה. לא זו א. זו  2המערערת כי המשיבה 

ברכיב זה בוצע בהתא לשכרה בפועל לא כולל  2בהינת� כי תחשיבה של המשיבה 

  , א. לא מצאנו מתו בתחשיב שנער� לגופו ובסכו שנפסק על פיו.8.3%התוספת בשיעור 

  אשר על כ�, ערעורה של המערערת ככל שהוא מתייחס לרכיב זה, נדחה.

  

  תביעת� של המשיבות לתוספת עומס

כאמור, משדחה בית הדי� האזורי את טענת המערערת לאי תחולת ההסכ הקיבוצי על   .97

  המשיבות, הוא נעתר ג לתביעת� זו של המשיבות, א� באופ� חלקי. 

להסכ הקיבוצי המעניק לעובדי תוספת עומס  18בית הדי� הפנה לעניי� זה לסעי. 

התא לחלקיות המשרה, ל"י לחודש, אשר תשול באופ� חלקי ב 225חודשית בשיעור 

וקבע כי המשיבות, זכאיות לתוספת זו. ע זאת, קבע בית הדי� כי הואיל והמשיבות חילקו 

את עבודת� כ� שיצטרכו לעבוד בכל יו לסירוגי�, הרי שלאור הוראות ההסכ הקיבוצי, 

  ה� זכאיות לתוספת עומס בהתא לחלקיות משרת�.
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פי לתחשיב שהוצג על ידי המשיבות, פסק בית הואיל והמערערת לא הגישה כל תחשיב חלו

 7,875נפסק הס� של  1הדי� לכל אחת מהמשיבות מחצית מהסכו שתבעה, כ� שלמשיבה 

  .1 5,400נפסק הס� של  2ולמשיבה  1

טוענות המשיבות במסגרת ערעור� שכנגד, כי מכיוו� שבית הדי� האזורי קבע כי יש לראות   .98

שעות במש� מחצית  24רי שהוכח כי המשיבות עבדו בשעות הכוננות שעות עבודה, ה

מיממות החודש, כ� שמבחינת היק. השעות החודשי שעבדו, המדובר בהיק. ניכר העולה 

בהרבה על היק. של משרה מלאה, ולא היה מקו לפסוק לה� מחצית מתוספת העומס 

  הקבועה בהסכ הקיבוצי.

ת ג אלמלא קביעותינו לעיל בסוגיית גמול אי� בידינו לשעות לטענת� זו של המשיבות, וזא  .99

  השעות הנוספות והמנוחה השבועית. 

א. לשיטת המשיבות, לא היה חולק כי ה� חלקו ביניה� את העבודה לסירוגי�, כ� שכל 

מחצית מימי החודש. לעניי� זה אפילו היה נקבע כי המשיבות  בממוצעאחת מה� עבדה 

עבודה ומנוחה, בכל יו כאמור וג א היה  שעות עבודה כהגדרת� בחוק שעות 24עבדו 

שעות  24נקבע כי המשיבות זכאיות לגמול עבודה בשעות נוספות עבור כל אחת מאות� 

שמעבר לשעות העבודה הרגילות (ולא כ� קבענו), הרי שהשעות שמעבר ליו העבודה 

תוספת  הרגיל כהגדרתו בחוק, ה� שעות נוספות בה� מועסק העובד מעבר למשרתו הרגילה.

העומס בה מדובר היא תוספת בסכו קבוע המוענקת על פי ההסכ הקיבוצי ב"שיעור 

חלקית, זכאי לשיעור חלקי, יחסי  במשרהכולל" לחודש, תו� הדגשה כי "עובד המועסק 

", וזאת במובח� מתוספת המוענקת בהתא להיק. שעות עבודה, חודשי משרתולחלקיות 

  או שבועי.

הועסקו המשיבות בהיק. של  משרת�והואיל ומבחינת היק.  משאלו ה פני הדברי

מחצית מימי החודש בממוצע, הרי שבהתא להוראות ההסכ הקיבוצי, ה� זכאיות 

  .לשיעור חלקי מהשיעור הכולל של התוספת, באופ� יחסי לחלקיות משרת�

 על כ� צדק בית הדי� האזורי שפסק למשיבות מחצית משיעורה הכולל של תוספת העומס

  לחודש.

.אשר על כ�, צדק בית הדי� האזורי משפסק למשיבות מחצית משיעורה הכולל של תוספת 100

  העומס לחודש ועל כ� ערעור� שכנגד של המשיבות ברכיב זה, נדחה.
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.עד כא� דיוננו בסוגיית תחולת ההסכ הקיבוצי על המשיבות והזכויות הנובעות מכוחו, 101

על דחיית תביעתה לתשלו הפרשי שכר  1של המשיבה ומכא� נפנה לדו� בערעורה שכנגד 

.  מינימו

  לתשלו� הפרשי שכר מינימו�. 1דחיית תביעתה של המשיבה 

להפרשי שכר מינימו. בהקשר לכ�  1.בית הדי� האזורי דחה את תביעתה של המשיבה 102

ר בו נקבע כי "שווי שכ 1להסכ העבודה של המשיבה  4.1הפנה בית הדי� האזורי לסעי. 

הדירה יגול בשכר העובדת", לחוזי שכירות של דירות אחרות במערערת, אשר הוצגו על 

לחודש, ולטבלת הפרשי השכר  $450ידי המערערת, בה סכו דמי השכירות עמד על ס� 

בגי� השימוש בדירה, עולה על  1, וקבע כי ההטבה שניתנה למשיבה 1שהגישה המשיבה 

לחוק הגנת השכר  3הפנה בית הדי� האזורי לסעי.  ההפרשי אות היא תובעת. כמו כ�

המאפשר בהסכמת העובד לשל חלק משכר העובד בדיור, א דר� תשלו זו הוסכמה 

בהסכ עבודה אישי, ובלבד שהשווי המיוחס לא יעלה על המקובל בשוק. בית הדי� קבע 

תמה, סוכמה בהסכ העבודה עליו ח 1כי מאחר והעמדת הדירה לשימושה של המשיבה 

מאחר ולא הוכח כי שווי הדירה עולה על המקובל בשוק, ומאחר והוצגו חוזי שכירות 

לעשות  1אחרי בה מצויני דמי השכירות של דירות דומות לדירה בה נית� למשיבה 

שימוש, הרי שההטבה מהווה שכר ודי� תביעתה ברכיב זה, להידחות. כפועל יוצא מכ�, 

לתשלו הפרשי תגמולי בגי�  1יעתה של המשיבה דחה בית הדי� האזורי ג את תב

.  הפרשי שכר מינימו ולתשלו הפרש פיצויי פיטורי על פי שכר מינימו

כי טעה בית הדי� האזורי בקבעו כי שווי הדירה  1.במסגרת ערעורה שכנגד, טענה המשיבה 103

בתיק  שהועמד לרשותה מהווה שכר. לטענתה, במסגרת המוסכמות והפלוגתאות שנקבעו

 הוסכ כי "תלושי השכר משקפי את ששול לתובעות בפועל"; כי הציו� בהסכ

העבודה לפיו שווי הדירה יגול בשכר, התייחס א� ורק לצרכי מס הכנסה ואמנ המשיבה 

בגי� שווי הדירה בתלושי השכר; כפועל יוצא מכ�, לא ניתנה הסכמת  1 590חויבה בס� 

 3כר העבודה, ולא התקיי התנאי כנדרש בסעי. המשיבה לכלול את הדיור כחלק מש

  לחוק הגנת השכר. 

עוד נטע� כי טעה בית הדי� האזורי בהתעלמו מכ� שהדיור שנית� למערערת לא היה בגדר 

 שכר אלא מדובר בחובה שהוטלה על המשיבה במסגרת הגדרת תפקידה לפיו נקבע כי "א

ותה", וזאת בשל דרישות התפקיד הבית חייבת לגור בבית המגורי בדירה שהועמדה לרש

שעות ביממה; בכ� הפכו, הלכה למעשה,  24שחייבו את המשיבה לשהות בבית הדיור 

מגורי המשיבה ל"מפעל" שבו בוצעה עבודתה והעמדת הדירה לרשותה ל"כלי עבודה"; 
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דב"ע בית הדי� התעל מ� הפסיקה אליה הפנתה המשיבה (פסק דינו של בית די� זה ב

;  ופסק 334, פד"ע כח אור שלו� כפר ילדי� ונוער בע"מ �נו� ואח' �כה ב�מל 125�3נד/

האגודה   �דינה כ   1124/01עב (נצ') בדינו של בית הדי� האזורי לעבודה בנצרת 

  ), בה נקבעו הדברי.)19/8/04.אס (מיו� הישראלית לכפרי ילדי� אס.או

את טענת המערערת לפיה מכל מקו טענה המשיבה כי ג א קיבל בית הדי� האזורי 

שווי הדיור שהועמד לרשות המשיבה מהווה שכר, הרי שפסיקתו זו מחייבת את המערערת 

בתשלו הפרשות חלק המעביד לתגמולי ובתשלו פיצויי פיטורי על שוויו של אותו 

  חלק בשכר, ולא היה מקו לדחות את התביעה ברכיבי אלו.

יב זה, להידחות, שכ� צדק בית הדי� האזורי בתוצאה .די� ערעורה שכנגד של המשיבה ברכ104

  אליה הגיע, ונבאר.

.ראשית, משקבענו שבענייננו שעות המשמרות שביצעו המשיבות אינ� "שעות עבודה" 105

אי� חובה לפי די� לשל בגינ� שכר כהגדרת� על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, הרי ש

בנוגע לשכר שישול בגינ� [ראה ג:  מינימו, אלא רשאי הצדדי להגיע להסדר חוזי

  לפסה"ד). 14, בסעי. לעילשירלי חנדז'י  29712�08�13ע"ע (ארצי) 

 1987/אלא שבכ� לא סגי, שכ� ג אלמלא האמור לעיל, הרי שחוק שכר מינימו, תשמ"ז

  חוק שכר מינימו) קובע מהו שכר המינימו לחודש, ליו ולשעה.  –(להל� 

"המועסק במשרה מלאה, כנהוג במקו� עבודתו, זכאי כי עובד  (א) לחוק קובע2סעי. 

לקבל ממעסיקו שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימו� לחודש, שכר המינימו� היומי 

עובד המועסק במשרה (ב) קובע כי "2, וסעי. או שכר המינימו� לשעה, הכל לפי העניי�"

  משרתו".חלקית זכאי לשכר מינימו� חלקי שיחושב יחסית לחלקיות 

בענייננו כאמור קיבלה המשיבה שכר חודשי, וכפי שקבענו לעיל, היא הועסקה במשרה 

  חלקית, העולה כדי מחצית המשרה בממוצע, לחודש.

מעיו� בטבלה שצירפה המשיבה כנספח ד' לתביעתה, עולה כי א. לשיטתה של המשיבה, 

ממחצית שכר בשו חודש מחודשי העבודה נשוא תביעתה, לא שול למשיבה פחות 

המינימו החודשי, וא לדייק הרי שמהל� התקופה נשוא התביעה, נע השכר ששול לה 

  משכר המינימו. 73%/משכר המינימו ל 68%בי� 

עסקינ�, הרי שכבר מטע זה, (א. לו שוכנענו כי  מינימו�.הואיל ובתביעה להפרשי שכר 106

מדובר בשכר בגי� "שעות עבודה"), די� תביעתה של המשיבה להפרשי שכר מינימו, היה 
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 להידחות, וכפועל יוצא מכ�, המשיבה א. אינה זכאית לתשלו הפרשי פיצויי פיטורי

  .  או שווי הפרשות מעסיק לתגמולי, בגי� הפרשי שכר מינימו

.למעלה מ� הצרי� ולש השלמת התמונה נוסי. כי ג מטעמיו של בית הדי� האזורי לא 107

  שוכנענו כי המשיבה זכאית להפרשי שכר מינימו, ונבאר.

ראשית, אי� בידינו לקבל את טענות המשיבה לפיה�, על פי הפסיקה בכל מקרה בו חויב   

�3דב"ע נד/שכר עבודה. ב העובד להתגורר במקו העבודה, אי� לראות בהטבה זו בבחינת

, אליו הפנתה המשיבה, נדו� עניינ של בני זוג שהועסקו כ"משפחה נו��מלכה ב� 125

אומנת" לילדי אומנה, ובמסגרת תפקיד זה התגוררו ביחד ע ילדיה הביולוגיי וילדי 

האומנה בה טיפלו. על פי תקנו� בית האומנה שבית הדי� ראה בו הסכ עבודה, נקבע 

"א. דיור: בבית המעו�. ב. כלכלה ואחזקת בית: שוטפת ובזמ� כותרת "תוספות": תחת ה

לפי החלטות הנהלת האגודה. ג. טלפו�: מספר  �חופשות, בהתגורר המשפחה במעו� 

שיחות חודשיות. ד. הערכת הוצאות משפחה  350שיחות לשימוש פרטי של המשפחה: 

  ".�400$ילדי� ב"אור שלו�" בכ 3+ 

ה באותו מקרה היתה, הא הרווח הכספי, שקיבלו המערערי באותו השאלה שתעורר

מקרה, באמצעות דיור וכלכלה שהעמידה עבור המעסיקה, הינו חלק משכר היסוד של 

  , ונפסק:לעניי� הזכאות לפיצויי פיטורי�המערערי או תוספת נלווית, 

ר וכלכלה במקרה שלפנינו יש צירו1 של מספר תנאי� המצביעי� על תשלו� דיו  "א)
לחוק הגנת השכר, כרכיב  3סעי1 ) רכיב של השכר שצויי� ב1כשכר יסוד, וה�: (

בחוזה  �) רכיב שנקבע בתקנו� העבודה, היינו 2שנית� להגדירו כשכר; (
העבודה, כתמורה בגי� העבודה. הדיור והכלכלה מוגדרי� בתקנו� כ"תוספות" 

קבוע את מהות� של (ה) לעיל), אבל אי� הגדרה זו יכולה ל2(ראה סעי1 
) ערכו של רכיב 3א� ה� חלק משכר היסוד, א� לאו. (התשלומי�, היינו 

  .�400$הכלכלה נקבע בתקנו�, כשווה ל
 400$לאור צירו1 התנאי� האלה יש לחשב את רכיב הכלכלה, בסכו� של   ב) 

  .בשקלי�, לצור( פיצויי פיטורי�
חישוב פיצויי הפיטורי�, שכ� לא לעומת זאת, אי� לחשב את רכיב הדיור לצור(   ג)

נקבע ערכו. יתר על כ�, המעו� היה "המפעל" בו עבדו המערערי�, ועל כ� יש 
 להגדירו כ"כלי עבודה", הנחו  לביצוע עבודת�".

  

הקביעה לפיה בנסיבות אותו מקרה המעו� היה "המפעל" בו עבדו המערערי ויש להגדירו 

תנה בהקשר להכללת ההטבה בשכר היסוד של כ"כלי עבודה" הנחו- לביצוע עבודת, ני

המערערי לצור� חישוב פיצויי פיטורי, ואי� בה משו קביעה גורפת כי ההטבה כאמור 

אינה יכולה להיחשב כשכר בכלל, א נסיבות התפקיד חייבו את העובד להתגורר בדירה 

  שהועמדה לרשותו על ידי המעסיק.
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בר אי התקיימות התנאי שבחוק הגנת השכר .אשר לטענותיה הנוספות של המשיבה בד108

  לחוק הגנת השכר קובע: 3לש הכרה בהטבה זו כשכר, הרי שסעי. 

"מותר בהסכמת העובד לשל� חלק משכר עבודה באוכל ובמשקאות המיועדי� לצריכה 
במקו� העבודה, להוציא משקאות משכרי�, או בדיור, א� דר( תשלו� זאת נקבעה 

עבודה או שהיא נוהג מקובל בתנאי עבודה, ובלבד שהשווי בהסכ� קיבוצי או בחוזה 
  המיוחס לכל אלה לא יעלה על המקובל בשוק".

  

להסכ העבודה שנחת ע המשיבה, נקבע שכרה החודשי של המשיבה  4.1בסעי. 

, לפיה: "שווי שכר הדירה יגול בשכר העובדת". מעבר לציו� בכתב ידוהוספה לו פיסקה 

תייחסות בהסכ העבודה לדירה שהועמדה לרשות המשיבה או זה בכתב יד אי� כל ה

לחבות במס בגינה, ונושאי אלו הוסדרו בנפרד בהסכ השכירות שנחת ע המשיבה 

  באותו יו שהו נחת הסכ העבודה.

לא מצאנו תימוכי� בחומר הראיות לסברת המשיבה כי הכוונה בפסקה שהוספה בכתב יד, 

 שהמערערת טענה כבר בכתב הגנתה כי יש להוסי. את שווי היתה ל"צרכי מס בלבד". הג

הדירה לשכר ששול בפועל והג שהמצהיר מטע המערערת הצהיר בתצהירו כי שווי 

שכר הדירה נלקח בחשבו� בקביעת שכר� של המשיבות, הוא לא נחקר לעניי� זה או לעניי� 

יו� בהסכ השכירות הנ"ל, בחקירתו הנגדית. לעומת זאת, ע 4.1פרשנות האמור בסעי. 

שנחת בי� אות צדדי, כאמור בד בבד ע חתימת הסכ העבודה הנ"ל, מעלה כי כאשר 

 7התכוונו הצדדי להתייחס לחבות במס ה ידעו לציי� זאת במפורש, עת קבעו בסעי. 

להסכ השכירות כי המשיבה "אינה חייבת בשכר דירה, א� היא חייבת במס הכנסה 

א להוראות פקיד השומה", ואמנ עיו� בתלושי שכרה של הנובע מהשכירות בהת

לחודש. אשר  1 590המשיבה מעלה כי במסגרת נזק. שווי המס בגי� הטבה זו בס� 

לאפשרות כי האמור בפסקה זו נועד להוסי. את התנאי לפיו המערערת תגל למשיבה את 

הפסקה אינה בגי� המס שתחויב בו בשל אותה הטבה, הרי שלא רק שלשו�  שווי המס

תומכת באפשרות זו, אלא שבפועל לא גול שווי המס במסגרת שכרה של המשיבה וא. 

לא נטע� על ידיה כי היא היתה זכאית לכ� ששווי המס בגי� הטבה זו יגול לה במסגרת 

  שכרה.

בנסיבות מצטברות אלו, אי� זאת אלא שהוסכ בי� הצדדי כי שווי שכר הדירה יהווה 

 3, ובכ� התקיי, בניגוד לסברת המשיבה, התנאי הנדרש בסעי. חלק משכר המשיבה

  לחוק הגנת השכר בדבר הסכמת העובד בחוזה העבודה, לשל חלק משכר העבודה בדיור. 

.זאת ועוד, בית הדי� האזורי מצא על סמ� חוזי השכירות שהציגה המערערת, של דירות 109

בר בדירות דומות לדירה שהועמדה לחודש, כי מדו 450$בה שכר הדירה החודשי עמד על 
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לרשות המערערת, וכי לא הוכח ששווי הדירה עולה על המקובל בשוק. אלו ה� קביעות 

  עובדתיות של בית הדי� האזורי, ולא  הוצג לפנינו כל טע שיצדיק להתערב בה�.

לחוק הגנת  3אי לכ�, התוצאה שהתקיימו בעניינה של המשיבה ג יתר תנאיו של סעי. 

  המאפשר לשל חלק מהשכר בדיור.  השכר,

השכר כנטע� על ידי המשיבה בטבלה שצירפה, לא עלו על שווי  הפרשיבהינת� כי כאמור 

לתשלו  1לחודש, צדק בית הדי� האזורי בדחותו את תביעתה של המשיבה  450$של 

אליו הפנתה המשיבה  3�125דב"ע נד/הפרשי שכר מינימו, מה ג שלנוכח הנפסק ב

א. צדק בדחותו את התביעה לתשלו הפרשי פיצויי פיטורי ושווי הפרשות כאמור, 

  לתגמולי בגי� הטבה זו.  

בשולי הדברי נעיר כי בניגוד לסברת המשיבה, הציו� במסגרת המוסכמות והפלוגתאות 

שנקבעו בתיק, לפיו "תלושי השכר משקפי את ששול לתובעות בפועל", אינו תומ� 

די המשיבה, ולו מ� הטע שכל שנית� ללמוד ממנו הוא שלא היה בפרשנות המוצעת על י

ולא שולמו למשיבות בפועל, חולק בי� הצדדי שסכומי הנקובי בתלושי השכר אכ� 

  מעבר לכ�.

  ברכיב זה, נדחה. 1.משאלו ה פני הדברי, ערעורה שכנגד של המשיבה 110

  

  2להשוואת שכרה לשכרה של המשיבה  1תביעתה של המשיבה 

, עתירה חילופית לתביעה להפרשי שכר 1.ברכיב זה לכתב תביעתה עתרה המשיבה 111

, מ� הטע שעבודתה היתה זהה לחלוטי� 2מינימו, להשוואת שכרה לשכרה של המשיבה 

  .2, ועל כ� היא הופלתה בשכרה ביחס למשיבה 2לעבודתה של המשיבה 

� של התובעות היה שונה, בית הדי� האזורי דחה את התביעה בקבעו כי הגדרת תפקיד

היה "א  2היה "סגנית א בית", תפקידה של המשיבה  1בעוד שתפקידה של המשיבה 

בעדותה  1בית"; נוס. על כ�, הוותק של השתיי היה שונה ועל כ� ג הסכימה המשיבה 

  לפני בית הדי�. 

 2בה למשי 1אי לכ� קבע בית הדי� האזורי, כי ההבחנה שעשתה המערערת בי� המשיבה 

עניינית ונובעת מהשונות בוותק של המשיבות ומבוססת על שיקולי רלבנטיי. בית הדי� 

הוסי., כי הבחנה זו אפשרית והינה חלק מפררוגטיבת הניהול של המערערת ואינה נגועה 

  בהפליה או בחוסר שוויו�.
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משקל א� במסגרת ערעורה שכנגד, כי טעה בית הדי� האזורי בכ� שנת�  1.טוענת המשיבה 112

ורק לתואר התפקיד השונה של המשיבות, והתעל מהגדרת התפקיד, מהות העבודה 

ואופ� ביצועה בפועל כפי שהוכחו לפניו. לטענתה, לא היה כל שוני בהגדרת או במהות 

תפקיד� של המשיבות, וה היו זהי לחלוטי�. כ�, הגדרת התפקיד ותיאורו, שקיבלה 

ח ט' לתצהירה) הינו הגדרת תפקיד של "א בית"; ע קבלתה לעבודה (נספ 1המשיבה 

 העבודה אותה ביצעו המשיבות היתה אותה עבודה, ללא קשר לתואר התפקיד בהסכ

העבודה, תו� שהעבודה נחלקה ביניה� באופ� שוויוני ה� מבחינת שעות העבודה וה� 

דה מבחינת האחריות והמטלות שהוטלו עליה�; הממונה על המשיבות, הגב' ברק� העי

מטע המערערת בתצהירה ובעדותה בפני בית הדי� כי שתי המשיבות עשו את אותה 

עבודה, ומאיד� לא הציגה המערערת כל ראיה לכל שוני רלוונטי בי� המשיבות. אשר 

להבדל בוותק של המשיבות אליו הפנה בית הדי� האזורי, טענה המשיבה, כי ממילא 

וי בתוספת הוותק שהמשיבות זכאיות לה הבדלי הוותק בי� המשיבות, באי לידי ביט

  מכוח ההסכ הקיבוצי. 

  ברכיב זה להידחות, ונבאר. 1.די� ערעורה שכנגד של המשיבה 113

המשיבות התקבלו לעבודה במועדי שוני והוסכ עמ� על ביצוע תפקיד שונה ותנאי 

ה דובר בתקופת עבוד 2שכר שוני במסגרת הסכ עבודה אישי, שעה שלגבי המשיבה 

  שני.  5/שניה, אליה התקבלה לאחר שכבר עבדה במערערת תקופת עבודה קודמת של כ

על השוני בגובה השכר בהסכ עבודה אישי שנחת ע שתי  1בענייננו קובלת המשיבה 

  עובדות של אותו מעסיק, בנסיבות בה� לדבריה ביצעו השתיי עבודה זהה.

פרי של משא ומת� בי� עובד למעסיק, מ� הראוי להקדי ולהבהיר כי הסכ עבודה הוא 

וככזה הוא משק. את רצו� הצדדי, במסגרת עקרו� חופש ההתקשרות. יתרה מכ� 

 "ההחלטות בנוגע לדר� ניהול המפעל, גיוס עובדי ופיטור וקביעת גובה השכר, נתוני

 בסופו של יו, בידיו של מעסיק. זכות זו של המעסיק קיימת לו מכח זכותו היסודית על

לחוק יסוד: כבוד האד וחירותו) וזכותו היסודית לחופש העיסוק (חוק  3קניינו (מכח ס' 

 אורית גור� �הו� סנטר (עשה זאת בעצמ() בע"מ  1156/04ע"ע יסוד: חופש העיסוק)" [

  שוני לעובדי, נפסק זה מכבר, כי: לקביעת תנאי עבודה], ואשר )20/11/07(מיו� 

המעביד לקבוע תנאי עבודה שוני� לעובדי� שוני�, ג� א�  "אי� בישראל איסור כללי על
ה� מבצעי� אותה עבודה. כ( יכול המעביד למשל לקבוע תנאי עבודה מועדפי� לעובד 
פלוני מעבר למה שנקבע לעובדי� אחרי�. אי� לראות בכ( 'אפליה בעבודה' זולת א� 

ביחס לעובד לא השוני בתנאי העבודה נבע משיקולי� פסולי� כגו� במקרה שהמדובר 
כפרט אלא כאחד מבני הקבוצה המופלית לרעה על יסוד גזע, מי�,מוצא לאומי, השקפה 

   מדינית וכו'"
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; דב"ע 37, פד"ע לב, צבי רוטנברג –הסוכנות היהודית לאר  ישראל  79�3דב"ע נז/[

  ].(לא פורס�) גחלת בע"מ –שלו� לבבי, עו"ד  63�3מג/

  ברוח זו א. נפסק כי: 

"המגמה הכללית, אשר על בית הדי� להדרי( עצמו לפיה, היא כי 'מדיניותו של המחוקק 
הישראלי היא להימנע מהתערבות בחופש של הצדדי� ליחסי העבודה לקבוע את שכר 

' �1987העבודה של העובדי�, בכפו1 לשכר המינימו� על פי חוק שכר מינימו�, התשמ"ז
). 151, 143מדינת ישראל ואח', פד"ע כג �אל ההסתדרות הרפואית בישר 4�28(דב"ע נא/

החריג לכ( הוא מניעת הפליה בתשלו� שכר, מטעמי� שפורטו בחקיקה. מטע� זה יש 
לנקוט בגישה מצמצמת להתערבות שיפוטית בנושאי� אשר המחוקק העדי1 להשאיר� 

יש לנקוט בגישה רחבה והתערבות  –למשא ומת� בי� הצדדי� ליחסי העבודה, ומאיד( 
  פוטית בנושאי� אשר המחוקק עצמו הורה למנוע בה� הפליה, כמפורט לעיל". שי

  

  ].193, פד"ע ל', אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ �דורית עירו�  3�71דב"ע נו/[

אינה מצביעה על שיקולי פסולי  1, המשיבה 2.בטענותיה ל"הפלייתה" ביחס למשיבה 114

נקבע לשתיי שכר שונה, לא כל שכ� על טעמי שפורטו בחקיקה או טעמי  שבעטי�

שנדונו בהלכה הפסוקה, אלא מבקשת למעשה כי בית הדי� יעצב מחדש את הסכ העבודה 

  .2שלה, וישווה את התנאי הקבועי בו, לאלו שנקבעו למשיבה 

קומה בערכאה זוהי למעשה תביעה כלכלית בכסות משפטית של טענת אפליה, אשר אי� מ

משפטית, ואי� בה כדי להצדיק, בנסיבות המקרה שלפנינו, את התערבות בית הדי� בחופש 

.  ההתקשרות של הצדדי

על כ� וכבר מטע זה, לא היה מקו להיענות לתביעתה זו של המשיבה, ובדי� דחה בית 

  הדי� האזורי את התביעה.

  , נדחה.ברכיב זה 1.אשר על כ�, ערעורה שכנגד של המשיבה 115

על דחיית תביעותיה להפרשי שכר  1.משדחינו כאמור את ערעורה שכנגד של המשיבה 116

לעיל, נפנה  92, ובהתא לאמור בסעי. 2מינימו ולהשוואת שכרה לשכרה של המשיבה 

  .1להל� לקבוע את גובה פרמיית אי ההיעדרות לה היתה זכאית המשיבה 

גבי גובה הסכו המגיע לה� בגי� פרמיית אי כאמור, שתי המשיבות ערכו את חישוביה� ל

נשוא  8.3%היעדרות, על בסיס השכר שהיה מגיע לה� אילו קיבלו את התוספת בשיעור 

, אליו 2ערכה את החישוב בהתא לשכרה של המשיבה  1המשיבה  בנוס1,התביעה, כאשר 

, 8.3%לתוספת שכר בשיעור  1ביקשה להשתוות. משנדחו תביעותיה של המשיבה 

ולתשלו הפרשי שכר מינימו, הרי שיש לערו�  2השוואת שכרה לשכרה של המשיבה ל

  בפועל. 1את החישוב, על בסיס השכר שקיבלה המשיבה 
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בפועל, היא זכאית לפרמיית אי היעדרות בסכו כולל  1בהתא לשכר שקיבלה המשיבה   

  , לפי הפירוט:6,469של 

   1 2,217ועד בכלל:  12/02עד  3/01חודשי החל  22שכר בפועל במש� 

  

  .1 88.68:  1 2,217שווי יו עבודה: 

                               25   

88.68 1  X 22    .4 1,951              =   חודשי

  

   1 2,263ועד בכלל:  12/04עד  1/03חודשי החל  24שכר בפועל במש� 

  

  .1 90.52:  1 632,2שווי יו עבודה: 

                               25   

90.52 1  X 24    .4 2,172              =   חודשי

  

   1 2,444ועד בכלל:  12/06עד  1/05חודשי החל  24שכר בפועל במש� 

  

  .1 97.76:  1 2,444שווי יו עבודה: 

                               25   

97.76 1  X 24    .4 2,346              =   חודשי
                          

                           _______  

  .4 6,469                     סה"כ:

לעיל, אנו מורי כי במקו הסכו שנפסק למשיבה  92.אשר על כ�, בהמש� לאמור בסעי. 117

בצירו. הפרשי הצמדה וריבית  1 6,469ישול הס� של  –בגי� פרמיית אי היעדרות  1

   מלא בפועל. ועד לתשלו ה 30/3/08כחוק מיו

  –סו1 דבר .118

נדחה.  –לאור כל המבואר לעיל בפסק דיננו, התוצאה היא שערעור� שכנגד של המשיבות   

  ערעורה של המערערת מתקבל באופ� חלקי, ואנו מורי כי: 

  חיוב המערערת ב"שעות כוננות" על פי פסק דינו של בית הדי� האזורי מבוטל.  א.

תשל  /המערערת בגי� גמול עבודה במנוחה שבועית במקו הסכומי בה חויבה   ב.

בצירו. הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיו  1 12,388פיצוי בס�  1המערערת למשיבה 

בצירו. הפרשי  1 12,376פיצוי בס�  2ועד לתשלו המלא בפועל, ולמשיבה  30/3/08

   ועד לתשלו המלא בפועל. 27/1/09הצמדה וריבית כחוק מיו
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תשל המערערת  –ומי בה חויבה המערערת בגי� פרמיית אי היעדרות במקו הסכ  ג.

 30/3/08בצירו. הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיו  1 6,469את הס� של  1למשיבה 

בצירו. הפרשי הצמדה  1 6,613את הס� של  2ועד לתשלו המלא בפועל, ולמשיבה 

  ועד לתשלו המלא בפועל.  27/1/09וריבית כחוק מיו

  ות העניי� החלטנו שלא לעשות צו להוצאות בערעור.בנסיב

  

  .ישלח אליהיו בהעדר הצדדי )2017יולי  19( כ"ה תמוז תשע"זהיו,  �נית

  

  

  

  

  

  
  יגאל פליטמ�,
  נשיא, אב"ד

  רונית רוזנפלד,  
 שופטת

קפל�, �אביטל רימו�  
 שופטת

  

                                                             
             ____________________                                           ____________________  

  

  מר אמנו� גדעו�,                ויי , עזרמר אל             
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