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 חילת העבודה המתנה בחצר המפעל לת

 

הסעות המועסקים במפעל באזור התעשייה עטרות, תושבי השטחים , מעסיק סיפק לעובדיו
ניסתם לחצר המפעל, כהעובדים החתימו כרטיס נוכחות מיד עם מאורגנות עד למקום העבודה. 

, שעת 7:00, אולם המערכת תיעדה את שעות הנוכחות רק החל מהשעה 5:30לרוב סביב השעה 
זמני ההסעות נקבעו על ידי המעסיק,  כיטענו העובדים,  כתב התביעהפתיחת המפעל רשמית. ב

 כשעותבחצר המפעל המתנה יש לראות בשעות ה , ולפיכךבנדון לא הייתה להם ברירהלנוחותו, ו
שעות הפועל יוצא, לקחת אותן בחשבון גם בחישוב , וכאים לתשלום שכרכבגינן הם ז עבודה

קבלן חיצוני, בשיתוף עם העובדים   נעשתה ע"יזמני ההסעות    קביעתגרסת המעסיק,    עפ"ינוספות.  ה
בנוחות בחצר המפעל במקום במחסום להמתין  עדיפולו שהכאשר העובדים הם א, וללא התערבות

  בשעות העומס. 

שעות נסיעה  ככלל, לפיה, השאלה שעמדה על הפרק נבחנה בפסק הדין לאור ההלכה הפסוקה
  מזכות בתשלום שכר. ות ושעות המתנה לנסיעה אינןכלעבודה גם אם הן ממוש

, בחשבון  לקח בית הדיןהכרעתו  בלמסקנה כי דין התביעה להידחות.  בית הדין  הגיע    ,בנסיבות העניין
זה , וסידור  7:00העובדים לא עבדו בפועל עד לשעת פתיחת המפעל בשעה    בין היתר, את העובדה כי

בזמן ההמתנה העובדים   כן נלקחה בחשבון העובדה, כיידוע ומובן להם.  היה  בדבר המתנה ממושכת  
איש לא הגביל את כניסתם ום,  ו חופשיים לעשות כרצונהיאלא  ,  מעסיקעמידו עצמם לרשות הלא ה

 . מקום העבודהמ ויציאתם

במסגרת   .כלפי עובדיו  לב-בהגינות ובתוםהשאלה האם המעסיק פעל    בפסיקתו בחן בית הדין גם את
י כל הסדר ההסעות היה אינטרס ובקשה של העובדים דווקא, הוכרה טענת המעסיק כבחינה זו, 

או שלל  עובדים להגיע בהסעותנמצא כי איש לא הכריח את ה. זאת ועוד, אפשריתלכל הפחות כ
 בשיקולי כדאיות., אלא מדובר הסיעמהם דמי נ

, כי ההסעות סיכומו של דבר, בפסק הדין נקבע כי דרישה ממעסיק המעמיד הסעות לרשות עובדיו
זאת ועוד,  היא בלתי מסתברת. ,תגענה תמיד בשעת תחילת העבודה שאחרת עליו לשאת בתשלום

סביר, למי שמעוניין בו, כל עוד נשמרת לכאורה זכות המעסיק היא לקבוע גם הסדר הסעות בלתי 
כי בנסיבות העניין  צוין, כן. ר נסיעות כדיןהחז וקבלת למי שאינו מעוניין הזכות להגיע עצמאית

קיומן של שתי דבר  ביתר אקטיביות כדי להעמיד בפני העובדים את    על המעסיק לפעולהייתה חובה  
 החלופות. 

 

)ניתן ביום  עומר תיים ואחרים נ' מ.ב. גלאט עוף למהדרין בע"מ 17556-06-16ם( -ס"ע )יראו: 
9.9.19 .) 

 

בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי.  הינו שלעיל המידע
   . במסמך זה לאמורלקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר  יש

         


