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מזכר

גמול שעות נוספות
ביום 7000106102ניתןפסקדיןעלידי ביתהדיןהארצילעבודה [עע(ארצי) 62671-12-02ניסים לנקרי נ'
אינופרו  -פתרונות טכנולוגיים חדשניים בע"מ (פורסם בנבו , ])7000106102הדן בסוגיית תשלום גמול
שעותנוספותלעובדיםשעיקרעבודתםמתבצעתמחוץלחצרותהמעסיק ,אשר עשויים,לכאורה ,להיחשב
עלידיהמעסיקיםכעובדיםשהוראותחוקשעותעבודה ומנוחה,תשי"א 0590-("חוק שעות עבודה") לא
חלעליהם0
פסקהדיןצמצםאתהחריגשבסעיףסעיף(71א)()2לחוקשעותעבודה(הקובעכיחוקשעותעבודהאינוחל
עלהעסקתםשל"עובדיםשתנאיעבודתםונסיבותיהאינםמאפשריםלמעסיקכלפיקוחעלשעותהעבודה
והמנוחה שלהם") ,והגביר אתהחובה שלהמעסיקלבצערישוםשלשעותעבודתםשלעובדיו,וקבעשרק
במקרים חריגים ומצומצמים חוק שעות עבודה לא יחול על עובדים שעבודתם מתבצעת מחוץ לחצרות
המעסיק,ובהתאם,ישלשלםגםלעובדיםאלהגמולשעותנוספות0
א 0ההכרעהוההלכהשניתנועלידיביתהדיןהארצילעבודה
במקרה בו קיימת אי וודאות לגבי עצם השאלה האם העובד עבד שעות נוספות ,נטל השכנוע רובץ על
המעסיק ולא על העובד ,וזאת בעקבות תיקון  62לחוק הגנת השכר ,תשי"ח  - 10597("החוק להגנת
השכר")0גםכאשרעיקרעבודתושלהעובדהיאמחוץלחצריהמעסיק(כמוסוכןמכירות,טכנאיתיקונים,
נהגים וכיוצ"ב) ,הרי על פי פסק הדין ,החובה על המעסיק להוכיח שלא קיימת כל אפשרות פיקוח על
מסגרתשעותהעבודה,לרבותבאמצעיםאלקטרוניים,כאשררק במקרים חריגים ומצומצמיםלאיחולועל
העובדהוראותחוקשעותעבודה0במקרהשהמעסיקלאמצליחלהוכיחשאיןכלאפשרותלפיקוח,רשאי
ביה"ד לפסוק גמול שעות נוספות במלוא השיעור הקבוע בסעיף 62ב(ב) לחוק הגנת השכר ( 21"שעות
נוספות"לחודש)0עםזאת,לביתהמשפטמסורשיקולדעתלפסוקגמולנמוךמהתקרהשבחוק0
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ס"חתשס"חמס'6026מיום20206117עמ'206(ה"חהכנסתתשס"חמס'025עמ')62–תיקוןמס'062

ב0

עובדותהמקרה

התובע (העובד) הועסק כסוכן מכירות אצל הנתבעת (המעסיקה) במשך כשנתיים וחודשיים 0הנתבעת,
המעסיקה ,טענה כי בנסיבות העניין מוחרג התובע (העובד) מתחולת חוק שעות עבודה ,ולכן אינו זכאי
לגמול שעות נוספות ,שכן לטענתה התובע שימש כאיש מכירות העובד בשטח תוך מעבר מלקוח ללקוח,
ולכן לא היה בידה לפקח על שעות עבודתו,ובהתאם,כךלטענתהמעסיקה ,חלבמקרהזההחריגהקבוע
בסעיף(71א)()2לחוקשעותעבודה,ולכןהעובדאינוזכאיכלללגמולשעותנוספות0
ג0

החלטתביתהדיןהארצילעבודה

ביתהדיןהארציהצביעעלכךשהמגמה בפסיקה היא לפרש את החריגים בחוקשעותעבודה בצמצום כך
שחוקשעותעבודהיפרוש כנפיו גם על עובדים הנדרשים לעבודה תדירה מחוץ לחצרי המעסיק,כגון נהגים
וסוכני מכירות ,ואין בעצם העבודה התדירה מחוץ לחצרי המעסיק כדי להחריגם מתחולת חוק שעות
עבודה0המבחן לתחולתושלהחריגהקבועבסעיף(71א)()2לחוקשעותעבודה-הקובעכיחוקשעותעבודה
אינו חלעלהעסקתםשל"עובדיםשתנאי עבודתם ונסיבותיהאינםמאפשריםלמעסיקכלפיקוחעלשעות
העבודה והמנוחה שלהם"  -הוא בקיומה של אפשרות פיקוח (להבדיל מפיקוח בפועל) על מסגרת שעות
העבודהוהמנוחהבכללותה(להבדילמפעולותהעובדבגדרייוםהעבודה)0
ביתהדיןהארציצייןבהחלטתוכימלאכתהפיקוחעלעובדהמצוידרךקבעמחוץלחצריהמעסיקמורכבת
יותר ממלאכת הפיקוח על עובד בחצרי המעסיק ,אולם – וזה העיקר לדעתו – הנטל לשכנע כי זו בלתי
אפשרית ,באופן המצדיק החרגת העובד מתחולת חוק שעות עבודה ,יורם במקרים חריגים ומצומצמים0
זאת,בשים לב לקיומם של כלים ניהוליים והשתכללותם של אמצעים טכנולוגיים0מכל מקום,קבעבית
הדין הארצי כי בחירה ניהולית של מעסיק ליתן לעובד דרגת חופש גבוהה בניהול זמן עבודתו אינה
מצדיקה,כשלעצמה,החרגתומתחולתחוקשעותעבודה0ראוילציין,כיבכלהכבוד,ביתהדיןהארציאינו
מפרט מההםאותםאמצעיםהטכנייםהמאפשריםפיקוח,אךאנומניחיםשהכוונההיאבדיקתמיקום
הרכב בשעות שונות לפי "איתורן" או אמצעי דומה ,או התקנת אפליקציה בה מדווח העובד על שעות
עבודתווניתןלזהותבאמצעותהאתהמיקוםבונעשההדיווח(חשובלצייןכיביתהדיןאינומצייןאמצעים
אלה באופן מובחן ,וייתכן שקיימים אמצעים נוספים לפיקוח על שעות עבודת העובדים מחוץ לחצרות
המעסיק)0
נטל ההוכחה לעניין מספר השעות הנוספות  -כאמור ,הדין החל הוא בהתאם להוראות תיקון  62לחוק
הגנתהשכר (מיום ,)20206117אשר מכוחן חל היפוך בנטלי השכנוע 0אם וככל שהמעסיק לא הציג רישום
נוכחות שנערך על פי הוראות החוקלהגנתהשכר,הנטל מועבר לשכם המעסיק להוכיח את היקף העבודה
הנוספת,אם בכלל0ביתהדיןהארציהבחיןבין 6מצבים -מצבאחד,שהמעסיקמצליחלהביאראיותשל
ממש,ביןבאמצעיטכנולוגיוביןאםבדרךאחרת ,שהעובדלאעבדכללבשעותנוספות;מצבשני,במידה
וקיימתאיוודאותלגביעבודהבשעותנוספות,נטלהשכנועעוברלכתפייהמעסיק,ובהינתןכך,רשאי בית
הדיןלפסוקגמולשעותנוספותבמלואהשיעורהקבועבסעיף62ב(ב)לחוקהגנתהשכר(09שעותשבועיות,
21שעותחודשיות)0ביתהדיןאינוחייבלפסוקאתהשיעורהמרבי,ולביתהדיןמסורשיקולהדעתלפסוק
גמולנמוךמהתקרהשבחוקהגנתהשכר0

2

ד0

השלכותעלהמעסיקיםוהמלצותלעתיד

כמבוארלעיל,פסקהדין קבע,למעשה -כימעבידהרוצהלהבטיחשלאיאלץלשלםשעותנוספותלעובד
העובדמחוץלחצריםשלהחברהולכאורהאיןפיקוחעלשעותהעבודהשלו,נדרשלדאוגולפקחעל שעות
העבודה ,בין באמצעים טכנולוגיים ובין בדרך אמינה אחרת ,שאם לא כן ,יחויב לשלם לעובד את כמות
השעותהנוספות הקבועה בחוק הגנתהשכר בהיקףשל 21שעות נוספות לחודש (אםכיביתהדיןמוסמך,
עלפיראיותשמובאותבפניו,לפסוקגםמספרשעותנוספתנמוךמרףה21-שעותהנוספותהקבועבחוק)0
אנוממליציםלכם לפעול,לגבייעובדיםשלכאורה אין לכםפיקוח ו/אושליטה על שעותהעבודהשלהם
וברצונכםלהימנעמסיטואציהבהתחויבובתשלוםשעותנוספות,בדרכיםהבאותאולמצערבחלקמהן:
()0

מומלץלהוציאהנחיהברורההאוסרתעלהעובדיםלעבודמעברלשעותהעבודההמותרות,ולהבהיר
להם שהם רשאים לעבוד מעבר לשעות העבודה רק באישור כתוב מראש מהמנהל שלהם 0ראוי
לציין,כיפעולהזאתאינהמגנהעליכםלחלוטיןוקיימתפסיקההקובעתכיגםבמקרהשבוניתנה
הוראה של מעסיק האוסרת על עבודה בשעות נוספות ,במידה והעובד מוכיח כי בפועל עבד שעות
נוספות,המעבידיחויבבתשלוםבגינן0בהתאם,אנוממליצים,כיככלשאתםמבחיניםשעובדמבצע
שעותנוספותבניגודלהנחייתכם,עליכםלהעירלועלכךבכתבולחילופין,לקחתבחשבוןשביתהדין
עשוילדרושמכםלשלםעבורהשעותהנוספותשבוצעובפועל0

()6

מומלץלהתקין מערכתשעותהמוזנתבאמצעותאפליקציהאוהזנהממחשבמרחוק,שניתןלזהות
אתהמיקוםבומזיןהעובד אתהנתונים (שעתהתחלהושעתסיום) -מומלץלהנחותאתהעובדים
להזין את תחילת העבודה רק כאשר הם מגיעים ללקוח הראשון ,ולהזין שעת סיום כאשר הם
נמצאים במענו של הלקוח האחרון 0זמני הנסיעות מבית העובד לבית הלקוח הראשון ומהלקוח
האחרוןחזרהלביתהעובדאינםנחשביםכזמןעבודה0

()7

ניתן לדרוש מהעובדים ,להגיע בתחילת יום העבודה לחצרות המעסיק ולהזין את תחילת עבודתם
("להחתים כרטיס") וכן להגיע לחצרות המעסיק בתום יום העבודה ולהזין את סיום עבודתם0
מומלץלהורותכךרקבמידהשההנחיההנ"לפרקטיתולאתפגעבסדרהעבודההתקין0

()2

ישעובדיםשמטבעעבודתםניתןלהניחכייאלצולעבודשעותנוספותואיןלכםיכולתלפקחעלכך,
מומלץלהגיעעםעובדיםאלהבהסכםהעבודהלהסכמהעלשכרנוסףגלובליעבורהשעותהנוספות,
תוך הבהרה חד משמעית שאוסרת עליו לחרוג ממכסת שעות העבודה הנוספות המוסכמת ללא
אישור מראש ובכתב 0גובה התוספת עבור השעות הנוספות הגלובליות חייב להיות לפחות 069%
משכר המינימום או משכר הבסיס של העובד (במקרה ששכר העובד גבוה משכר המינימום) ,ויש
לקבועבמפורשאתכמותהשעותהנוספותשכלולותבסכוםהגלובלי0

כלהמידעהנכללבמזכרזההינובבחינתמידעכלליבלבדואינובגדרחוותדעתמשפטית0נשמחלעמוד
לרשותכםבכלשאלהאוהבהרה,אובמתןייעוץמשפטימוסמךלכלשאלהאובעיהספציפיתשתתעורר
בנושא,לגופהולנסיבותיה0
בכבודרב,
יוסיאברהםושות',עורכידין
3

