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   ייצוגיתתובענהלאישור בקשה 
  
  

  לבקשה זו והמהווה חלק בלתי נפרד הימנההמצורפת תובענה הנכבד מתבקש לאשר את הדי�בית ה

 –ו "תשס,  ייצוגיותתובענותראות חוק בהתא% להו,  ייצוגיתתובענהכ, ")הייצוגית תובענהה: "להל�(

ולהורות , ")התקנות: "להל� (2010 –ע "תש, ולתקנות תובענות ייצוגיות, ")החוק: "להל� (2006

  .כמפורט להל� בבקשה זו

  

  :)לחיצה על פרט בתוכ� הענייני' תעבור לפרט בגו( המסמ) (יני'יתוכ� ענ

I  רקע כללי  

II   2)(א(2תקנה (העובדות המצביעות על עילות תביעתו האישית של המבקש((  

III   2)(א(2תקנה (הוראות הדי� המקימות את עילת התביעה האישית((  

IV   1)(א(2תקנה (התאמת התובענה האישית להתברר כתביעה ייצוגית(( 

V   6)(א(2תקנה (הגדרת הקבוצה((  

VI   5)(א(2תקנה (העובדות המקימות את עילת התביעה של הקבוצה((  

VII   5)(א(2תקנה (הוראות הדי� המקימות את עילת התביעה לקבוצה((  

VIII  הקבוצה בגדרו של הפרט בתוספת השנייה הנימוקי% שעל פיה% באה עילת התביעה של 

  ))5)(א(2תקנה (
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  ))10)(א(  

XV  11)(א(2תקנה (כ המבקש והגמול המוצע למבקש"שכר הטרחה המוצע של ב((  

XVI  %הסעדי% המבוקשי  

  

I .לירקע כל  

 והכל גמול שעות נוספות כדי�עבודה ואי תשלו%  תשלו% שכרב חוסרעניינה של תובענה זו הוא  .1

  .לבקשה זו, על נספחיה, בתובענה הייצוגית המצורפתלהל� וכמפורט 

העוסקת במת� שירותי תדלוק באמצעות רשומה בישראל המוגבלת פרטית המשיבה הינה חברה  .2

 ביניה� תחנת עקרו�, ")המעסיקה"או " המשיבה": להל� (מספר רב של תחנות דלק ברחבי האר0

 . בה עבד המבקש")התחנה: "להל�(

ועבד כמתדלק בתחנת עקרו� החל ") העובד"או " המבקש": להל�(המבקש היה עובד של המשיבה  .3

 שלושתקופה המסתכמת ב, ")תקופת העבודה: "להל�( 17.02.2011 ועד ליו% 21.01.2008מיו% 

 .ואחד עשר ימי%שני% 

כאשר במשמרות לילה , לשעה 1 20.70שכרו הרגיל של העובד היה שכר המינימו% בס& של  .4

 .לשעה 1 25.86היינו השכר לשעה במשמרת לילה היה , 25%שילמה המעסיקה תוספת של 

 . ימי% בשבוע7 ימי% בשבוע כאשר לפעמי% עבד ג% 6העובד עבד  .5

 אי תחולת הסכ' קיבוצי

לור� פייגלסו�  1251/06) 'נצ(ב "עהמשיבה בתיק שאישרה י כפי ה לא חל הסכ% קיבוצעסיקעל המ .6

 . לבקשה1כנספח  המצור# ) נבופורס%( מ"ט� חברה לדלק בע' נ

 .  ולא שילמה לעובדיה כדי�י העבודהחוקהמעסיקה לא קיימה את הוראות , ל�כפי שיתואר לה .7

  

II .2)(א(2תקנה  (העובדות המצביעות על עילות תביעתו האישית של המבקש((   

  עבודהתשלו' שכרב חוסר. א

משמרת בוקר :  שעות כל אחת8בתחילת עבודתו העבודה בתחנה התנהלה בשלוש משמרות בנות  .8

 עד 22:00 ומשמרת לילה משעה 22:00 עד 14:00משמרת צהרי% משעה , 14:00 עד 06:00משעה 

06:00. 

 למשמרת הבוקר נוספה . בוטלה משמרת הלילה והתחנה עברה לשירות עצמי בלילה11/10מחודש  .9

% יה משמרת צהרפ ולמשמרת הצהרי% נוס16:00 עד 08:00משמרת בוקר שנייה החל משעה 

 .24:00 עד 16:00יה החל משעה ישנ

כ& שמועד , בבוא% ובצאת%, על העובדי% היה להעביר כרטיס עבודה בשעו� העבודה שבתחנה .10

כל המידע הזה נרש% .  בהתא%וזמ� הימצאות% בתחנה חושב, הגעת% לתחנה וצאת% ממנה נרש%

 שעל בסיסו הוכ� תלוש השכר של ")ח כרטיס עובד"דו: "להל�(ח כרטיס עובד חודשי "בדו

 .העובדי%
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 למכור מוצרי% נלווי%  היה עליה%,בנוס# לתדלוק הרכבי%,  בתחנהי% של העובד%כחלק מעבודת .11

 .תוס# דלק ועוד, כמו שמ� מנוע

 המשמרת על מנת לבצע ספירת תחילתלפני מספר דקות  להגיע לתחנה י%לפיכ& היה על העובד .12

. ח של העובד אותו ה% מחליפי%"ולהשוות את הספירה לדו, אשר באחריות%מלאי של המוצרי% 

 דקות 15 עד 10- נמש& כ הלי& זה .א% התגלו אי התאמות היה עליה% למצוא אות� ולתקנ�

 .בממוצע

בולי% בכספת כיו� שנאסר עליה% להחזיק תו& כדי עבודת המשמרת היה על העובדי% להפקיד תק .13

 .במשמרת לילה 1 500-במשמרת יו% ולא יותר מ 1 1,000-יותר מ

בסיו% המשמרת היה על העובדי% לבדוק את ספירת מלאי המוצרי% לעומת הספירה שביצע  .14

 .וכ� לבצע ספירת כס#, כמתואר לעיל, המחלי# שלה%

המחשב אס# .  באמצעות המחשב שבתחנהח פירט תקבולי%"הלי& ספירת הכס# כלל הדפסת דו .15

ח זה לכספי% שהפקידו "את הנתוני% בזמ� אמת ממשאבות הדלק ועל העובדי% היה להשוות דו

 .א% לא נמצאו הפרשי%,  דקות הממוצע20 עד 15- הליכי% אלו נמשכו כ.בכספת

את למשל ה% היו סופרי% מחדש . לבדוק את הסיבות להפרשא% התגלה הפרש היה על העובדי%  .16

או בודקי% את ההפקדות הקודמות שביצעו , המזומ� שביד% שאותו ה% עומדי% להפקיד בכספת

 .ואת סכומ%

 .ל"ביצע א# הוא את כל הפעולות הנ, כמו כל העובדי% בתחנה, המבקש .17

 .לעתי% התארכה המשמרת כיו� שהעובד המחלי# הגיע מאוחר או שהלי& החפיפה התאר&, בנוס# .18

והמעסיקה הכירה ,  שעות המשמרת8ל של העובד הינו ארו& יותר מאשר זמ� עבודתו בפוע, לפיכ& .19

 שעות למשמרת 8.5-רק ב" מכירה"המעסיקה קבעה באופ� שרירותי כי היא , אול%. בעובדה זו

 .ולא שילמה לעובד כאשר נאל0 העובד להישאר בעבודתו זמ� מה נוס#") המכסה: "להל�(

היה קצר , ח כרטיס העובד"כמתועד בדו, רתזמ� עבודת העובד במשמלמותר לציי� שא% לא  .20

 .כלומר פחות מהמכסה, שילמה המעסיקה לעובד את זמ� עבודתו המדויק, ממכסת שעות זו

לא שילמה המעסיקה לעובד עבור כל זמ� עבודתו והחסירה , ללא הצדקה ושלא כדי�, אשר על כ� .21

 .זמ� עבודה מחישוב שכרו של העובד

  

 תאי תשלו' גמול שעות נוספו. ב

המעסיקה לא שילמה כלל , וכ� מתלושי השכר של העובד, חות כרטיס עובד"כפי שנית� לראות בדו .22

 .גמול שעות נוספות

עבודה של העובד האול% שעות " 125%לשל' "ח כרטיס עובד ישנה עמודה בש% "בדואמנ%  .23

בד שכרו הרגיל של העו, כלומר. שעות רגילות במשמרת הלילהברוב� שחושבו בעמודה זו הינ� 

זאת נית� לראות מכיו� ששעות . במשמרת היו%ש משכרו הרגיל 125%במשמרת הלילה היה 

דה במש& היו% אשר ושעות עבאילו ו, שנרשמו בעמודה זו תמיד היו שעות עבודה במשמרת לילה
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,  גמול שעות נוספות25% יש לשל% עליה% תוספת של די�ואשר לפי ה,  שעות עבודה8-היו מעבר ל

 . כמו כל שעות העבודה הרגילות" 100%לשל' "נרשמו בעמודה 

גמול בגינו  שעות יש לשל% 8- כל זמ� עבודה מעבר ל,  ימי% בשבוע6כיו� שהעובד עבד , כמו כ� .24

כלומר היה ,  שעות8.5 מכסת השעות במשמרת הייתה , לעילכאמור. 25%שעות נוספות בס& של 

חות "כפי שנית� לראות בדו. ו%כל י, על חצי שעהלפחות  125%על המעסיקה לשל% גמול של 

לשל' "נרש% תחת עמודת , במשמרת שאינה לילה, כל זמ� עבודתו של העובד, כרטיס העובד

100%." 

 שעות אלו 12וכל , 17:40 ועד 09:39בי� השעות ,  שעות12:01 עבד העובד 06.07.2008ביו% , למשל .25

לא ,  שעות14:25עבד העובד  21.07.2008ביו% , באופ� דומה". 100%לשל' "נרשמו תחת עמודת 

פרט לינואר ומאי , חות כרטיס עובד"דו". 100%לשל' "וכול� ג% נרשמו בעמודת , במשמרת לילה

 .3כנספח תלושי השכר מצורפי% . 2כנספח מצורפי% ,  אשר אינ% בידי העובד2008

א אינה מתייחסת לגמול שעות נוספות אל" 150%לשל' "באופ� דומה נית� לראות שג% עמודת  .26

 .לעבודה בשבת או חג

אול% . 150% שעות ביו% יש לשל% עליה� גמול שעות נוספות של 10שעות עבודה מעל , על פי הדי� .27

 אלא בשכר 50%חות כרטיס עובד נית� לראות ששעות עבודה אלו לא תוגמלו בתוספת של "מדו

 עבודה א% ה� שעות, או בשכר לשעת עבודת לילה, עות היו%שא% ה� שעות עבודה ב, הרגיל

 .במשמרת הלילה

 היה 21.07.2008 וביו% 150% שעות בגמול של 2:01- היה העובד זכאי ל06.07.2008ביו% , למשל .28

אול% באות% ימי% כל שעות עבודתו נרשמו תחת , 150% שעות בגמול של 4:25-העובד זכאי ל

 ".100%לשל' "עמודת 

חות כרטיסי העובד אשר בידי "על פי דו, כ המבקש הכניס את כל נתוני עבודתו של העובד"ב .29

לגיליו� חישוב בתוכנת אקסל וער& , וכ� השלמות בהתבסס על תלושי השכר של העובד, העובד

חישוב של השכר אשר היה מגיע לעובד לו שילמה המעסיקה לעובד את כל שכרו ואת כל גמול 

דשי% וחושבו כמו כ� הוכנסו תשלומי השכר על פי תלושי השכר עבור אות% חו. השעות הנוספות

 .הפרשי השכר אשר היה על המעסיקה לשל% לעובד מדי חודש בחודשו

, 01/2009, 05/2008,  01/2008חות כרטיסי עובד עבור החודשי% "שחסרי% למבקש דויש לציי�  .30

 לא הוכנס לחישוב בהיותו חודש עבודה 01/2011חודש . 11/2010-  ו10/2010, 07/2010, 06/2010

 .חלקי בלבד

 על המעסיקה להשלי% 12/2010 ועד 02/2008 חודשי% שבתקופה 29שוב שנעשה עבור על פי החי .31

1  702.57אשר הינו ממוצע של 1  20,375לעובד שכר עבודה וגמול שעות נוספות בס& כולל של 

 .לחודש

הכלל הראשו�  . נלקחו בחישוב שני כללי% חשובי%, עובדבחישוב גמול שעות נוספות אשר נער& ל .32

חוק שעות עבודה : "להל�( 1951 –א " לחוק שעות עבודה ומנוחה תשי1סעי# הינו שעל פי 

 שעות בעבודת 7או מעל ,  שעות ביו8%שעה נוספת היא כל שעה שעובד העובד מעל ") ומנוחה

כמו כ� קובע הסעי# שכאשר עובד עובר את מכסת .  ימי% בשבוע6עבור עובדי% העובדי% , לילה
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" שבועי' נוסשעות "עמודת .  שעות נוספותמעל מכסה זו הינ�ו כל שעות עבודת, השעות השבועית

בגיליונות החישוב מראה את מספר השעות הנוספות היומי הנובע מיישו% כלל החישוב השבועי 

 . עבודה באותו שבוע43ויופיעו בה ערכי% רק לאחר שהעובד השלי% 

דה שעה נוספת אשר נעב כל שעת עבודה שהינה ההלכההכלל השני שנלקח בחישוב הינו שעל פי  .33

 .150%מעבר להיתר יש לשל% עליה 

.  שעות נוספות בשבוע12 ימי% בשבוע מתיר להעביד עד 6ההיתר הכללי עבור עובדי% העובדי%  .34

 חושבו על פי תערי# מבקש שעות נוספות שבועיות שעבד ה12-כל השעות הנוספות אשר מעל ל, לכ�

 החישוב מראה את מספר השעות הנוספות היומי בגיליונות" IIשבועי כפול "עמודת . 150%של 

יש לציי� . 150% אול% עקב יישו% הכלל השני יש לשל% עליה� 125%שהיה צרי& לשל% עליה� 

 הרי עמודה זו תכיל 125%שמכיוו� שרק על השעתיי% הנוספות הראשונות שבכל יו% יש לשל% 

 . שעות2ער& שהוא לכל היותר 

 וסיכו% כל חישובי השכר עבור כל תקופת עבודת התובע 4כנספח גיליונות חישוב השכר מצורפי%  .35

  .לבקשה זו 6כנספח הסבר העמודות בגיליונות החישוב מצור# . 5כנספח מצור# 

  

III . 2)(א(2תקנה (האישית הוראות הדי� המקימות את עילת התביעה((   

  חוסר תשלו' שכר עבודה. א

 , לבקשה זו7כנספח המצור# , קיבל העובד להודעה בדבר פירוט תנאי העסקה לעובד ש5סעי#  .36

משמע שעל המעסיקה ". בהתא% למשמרות בפועל"וכי ישול% " שכר שעתי"קובע ששכרו הוא 

 .עבור כל שעות עבודתו, לשל% לעובד את שכרו עבור המשמרות שביצע בפועל

בו עומד הזמ� ש"קובעי% ששעת עבודה הינה לחוק שעות עבודה ומנוחה  1וסעי# , יש לציי� שהדי� .37

 ).ראה להל�" (העובד לרשות העבודה

 אי תשלו' גמול שעות נוספות. ב

 :כדלקמ�" שעות נוספות"ומה� " שעת עבודה"מגדיר מהי לחוק שעות עבודה ומנוחה  1סעי#  .38

קצרות  לרבות הפסקות ,  הזמ� שבו עומד העובד לרשות העבודה� פירושו " עות עבודהש" "

  ;20חו/ מהפסקות על פי סעי( , כוח ואוירומוסכמות הניתנות לעובד להחלפת 

   � שעות העבודה העודפות � ושו ירפ" עות נוספותש"     

או על יו' עבודה שייקבע על פי , 2ל התחו' שנקבע ליו' עבודה בסעי( ע )א(  

  או, 4סעי(   

או על שבוע עבודה שייקבע על פי , 3ל התחו' שנקבע לשבוע עבודה בסעי( ע )ב(  

 ";4סעי(   

 בחוק לעיל נובע שכדי לדעת הא% שעת עבודה היא שעה נוספת יש לבדוק זאת בחישוב מהקבוע .39

 . בחישוב שבועי לפי סעי# ב לעילאו , יומי לפי סעי# א לעיל

 :כדלקמ�, "שבוע עבודה" מהו קובע 3וסעי# " יו% עבודה"מהו קובע  2סעי#  .40

  .ו' עבודה לא יעלה על שמונה שעות עבודהי )א(  .2"
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וביו' שלפני חג שהעובד אינו  לילה וביו' שלפני המנוחה השבועיתעבודת ב )ב(  

לא יעלה יו' עבודה על שבע , בי� על פי חוק ובי� על פי הסכ' או נוהג, עובד בו  

  .ודהעבשעות   

 ."וע עבודה לא יעלה על ארבעי' וחמש שעות עבודהשב  .3 

 שעות בצו הרחבה 43-לקוצר שבוע העבודה שעות עבודה ומנוחה נחקק חוק שמאז יש לציי� ש

 לקוט פרסומי% בי%שפורס  הסכ' מסגרת–צו הרחבה ראה  (01.07.2000שנכנס לתוק# ביו% 

לתוספת שבה מפורטות ההוראות ) 2)(א(3ובו נקבע בסעי# ) 4002 מוד ע,ס" תש4895מספר 

 :המורחבות

 ".  שעות ללא הפחתה בשכר43העובדי' יעברו לשבוע עבודה ב� "

כל שעת עבודה החל מהשעה התשיעית באותו , בשבוע עבודה ב� שישה ימי%שהכלל הוא , כלומר .41

וכ� כל שעת , )שבת זה החל מהשעה השמינית/בעבודת לילה א� בערב חג(יו% היא שעה נוספת 

 . באותו שבוע היא שעה נוספת44-עבודה החל מהשעה ה

  שעות נוספות על בסיס יומי ושבועיקביעת סטאטוס: כלל א

שהיא ) א(2נובע מסעי# , עת העבודה הראשונה ביו% הראשו� שבשבוע העבודהא% נסתכל על ש .42

בדיו� שלהל� נניח ששעות העבודה ( שעות העבודה באותו יו% 7כ& ג% לגבי שאר . אינה שעה נוספת

 ). שעות8אינ� בעבודת לילה בערב שבת או בערב חג כ& שיו% עבודה הינו ב� 

שעה זו מקיימת  כי  של אותו שבוע הינה שעה נוספתדה התשיעית ביו% הראשו�בוברור ששעת הע .43

ל התחו' שנקבע ליו' עשעת עבודה עודפת "היינו היא  ,של הגדרת שעות נוספות )א(חלופה את 

 . כל שעת עבודה נוספת באותו יו%כ& ג% .")החלופה הראשונה: "להל� ("2עבודה בסעי( 

 שעות העבודה של 8-ה העודפות מעל ל שעות העבוד3 שעות ולכ� 11נניח שהעובד עבד באותו יו%  .44

 .אותו יו% הינ� שעות נוספות

ובדומה .  שעות עבודה ה� שעות נוספות3אזי באופ� דומה ,  שעות ביו% השני11א% אותו עובד עבד  .45

 שעות 9כ הוא צבר "וסה,  שעות נוספות3 שעות ביו% השלישי אזי הוא צבר עוד 11א% עבד 

 .נוספות

 שעות 2לפי אותו חישוב צבר כעת העובד עוד .  שעות10 עבד העובד שביו% הרביעי, נניח כעת .46

-כמו כ� נשי% לב שס& שעות עבודתו באותו שבוע הצטבר ל.  שעות נוספות11כ צבר "נוספות וסה

 . שעות עבודה43

הא% היא שעה נוספת א% .  לבדוק מהו סטטוס שעת העבודה הראשונה של היו% החמישיישכעת  .47

 .לאו

שעת עבודה זו היא הראשונה ביו% החמישי אזי היא אינה מקיימת את החלופה ברור שמכיוו� ש .48

 )ב(אול% בבדיקה דקדקנית נובע שהיא מקיימת את חלופה . הראשונה של הגדרת שעות נוספות

ל התחו' עשעת עבודה עודפת "היינו היא , ")החלופה השניה: "להל� (של הגדרת שעות נוספות

 של העובד 44-זאת כיו� שזוהי שעת עבודתו ה. "3בודה בסעי( ל התחו' שנקבע לשבוע עעשנקבע 

 . שעות עבודה43-וראינו לעיל שתחו% שבוע העבודה קוצר ל, באותו שבוע
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יש לשי% לב שהחלופה הראשונה והחלופה השניה לסעי# הגדרת שעות נוספות הינ� חלופות מכיו�  .49

ת עבודה יהיה שעה נוספת כדי שהסטאטוס של שע, משמע". או"שהסעי# משתמש במילת היחס 

כמו כ� יש לשי% לב שסעי# .  את החלופה השניהאועל שעת העובדה לקיי% את החלופה הראשונה 

אשר כולל ה� שעות נוספות  וה� " שעות עבודה" לחוק שעות עבודה ומנוחה משתמש במושג 2

 .שעות שאינ� נוספות

� שעות נוספות כיו� שה� עונות על ני השל העובד באותו שבועשעות עבודתו שאר כל ש לפיכ& נובע .50

 .החלופה השניה של הגדרת שעות נוספות

 נוספות השעות עבור הגמול החישוב 

יש לקבוע מהו , לאחר שנקבע אלו משעות העבודה בכל יו% ה� בעלות סטאטוס של שעות נוספות .51

עות עבודה לחוק ש) א(16על כ& עונה סעי# . הגמול אשר יש לשל% לעובד בגי� עבודתו בשעות אלו

 :ומנוחה שקובע

ות הראשונות ספישל' לו המעביד בעד שתי השעות הנו, ועבד עובד שעות נוספותה"

ובעד כל שעה נוספת שאחריה� לא ,  מהשכר הרגיל1¼�שבאותו יו' שכר עבודה לא פחות מ

 ." מהשכר הרגיל1½�פחות מ

 זה משנה על פי איזו  ואי�125% השעות הנוספות הראשונות בכל יו% הינ� בשכר של 2, משמע .52

שאר השעות הנוספות באותו יו% הינ� . חלופה מהגדרת שעות נוספות נקבע שה� שעות נוספות

 .150%בשכר של 

 השעות הנוספות של ימי% 2,  שעות בכל יו11%א% נחזור לדוגמא דלעיל של עובד העובד , לכ� .53

 10הרביעי עבד העובד ביו% . 150% והשעה השלישית היא לפי 125%ראשו� עד שלישי ה� לפי 

 החלופה –עד כא� החישוב נעשה לפי חישוב יומי . 125% שעות נוספות לפי 2שעות ולכ� צבר עוד 

 . שעות עבודה43העובד כבר בארבעת הימי% הללו עבד . הראשונה

  .על פי החלופה השניה, "שעה נוספת"שיעבוד העובד הינה לפיכ& כל שעת עבודה נוספת 

ה� לפי של אותו יו% הראשונות העבודה  שעות 2 לכ� שעות 8העובד בד ביו% החמישי ענניח ש

  .150%תחושבנה לפי , שא# ה� שעות נוספות,  שעות העבודה6 ושאר 125%

 שעות הינ� שעות 19 שעות עבודה אשר מתוכ� 51הינו ב� , בדוגמא לעיל, שבוע העבודה של העובד

 השעות הינ� לפי גמול של 9 ושאר 125% ל% גמול שלוישעליה�  שעות 10 מתוכ� כאשר, נוספות

150%.  

 125%הדי� קובע כלל נוס# אשר ימיר חלק מהשעות הנוספות מגמול של , כפי שנראה להל�, אול% .54

 .150%לגמול של 
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 חישוב גמול שעות נוספות מעבר להיתר: כלל ב

הגביל את אחת ממטרות חוק שעות עבודה ומנוחה היא לאסור העבדה בשעות נוספות ול .55

 לחוק שעות עבודה 6כ& נקבע במפורש בסעי# . י% מהעבדת עובדיה% שעות נוספותסיקהמע

 :ומנוחה

או א' לא הותרה לפי , 10א' אינה מותרת לפי סעי( , אסורהת בדת עובד בשעות נוספוהע"

 ."11סעי( 

 #11 סעי. אלא א% קיבל היתר לכ&,  להעביד עובד בשעות נוספותמעסיק לעאסור חל , כלומר .56

לפרס% היתר כללי אשר בתקופות מסוימות מתיר העבודה מתיר לשר שעות עבודה ומנוחה לחוק 

  .להעסיק שעות נוספות

-ג"תשל, 1977מספר ילקוט הפרסומי% ראה (שקובע היתר כללי פרס% שר העבודה , בהתא% לכ& .57

 ):553בעמוד  ,1974

אני מודיע כי נתתי היתר , �1951 א"לחוק שעות עבודה ומנוחה תשי) ב(15תא' לסעי( הב"

 "להעבדת העובדי' ארבע שעות נוספות ליו' ושתיי' עשרה שעות נוספות לשבועכללי 

 אינו מקיי% את הוראות ההיתר ומעביד את עובדיו שעות נוספות מעסיקמה קורה כאשר , אול% .58

 ?מעל ומעבר להיתר, רבות

לפיה כאשר קבע הלכה  ו ישראלבנק' דוד אלו� נ 34 - 3/ע מד"דבבעל כ& ענה בית הדי� הארצי  .59

 דורש מעובד לעבוד שעות נוספות מעל לשעות המותרות על פי ההיתר הכללי להעבדת מעסיק

. 150% יש לשל% לפי בהיתר הכלליכל השעות הנוספות שמעל השעות המותרות , שעות נוספות

 :וכ& קבע בית הדי� הארצי

, ולה על מכסת ההיתר הכללישא' קורה שהמערער עובד מספר שעות עבודה הע, כלומר"

 ".של השכר הרגיל 150%יש לשל' לו גמול שעות נוספות לפי 

נית� ביו% ש מ"הראשו� בעהאופטי סטור אופטיקנה ' ויסא' רמדא� נ 3212/01ב "עוכ� ראה 

  . ואשר בו יושמה הלכה זו28.11.06

 .'כעת נחזור לדוגמא דלעיל ונפעיל את כלל ב .60

 שעות כאשר 33ימי העבודה הראשוני% של השבוע עבד העובד בשלושת כאמור בדוגמא חושב ש

  .150% לפי גמול של 3- ו125% לפי גמול של 6,  שעות ה� שעות נוספות9מתוכ% 

כ לאותו שבוע "סה. 125% שעות נוספות לפי גמול של 2מתוכ� ,  שעות10העובד ביו% הרביעי עבד 

  . שעות נוספות11 שעות עבודה שמתוכ� 43

� שעות נוספות כי העובד עבד ינכל שעות העבודה של היו% החמישי ה', שלפי כלל א, ראינו לעיל

  . באותו שבוע שעות43כבר 

והשעה השניה ,  של אותו שבוע12-נוספת הלכ� השעה הראשונה של היו% החמישי הינה השעה ה

ל% תשו,  לחוק שעות עבודה ומנוחה16 על פי סעי# 125%שבדר& כלל תשול% לפי , של אותו יו%

 שעות נוספות באותו 12- עבר על ההיתר והעביד את העובד למעלה ממעסיק בגלל שה150%לפי 

 לחוק 16בי� א% על פי סעי# , 150%שאר שעות העבודה באותו יו% ג% ה� תשולמנה לפי . שבוע

  .'שעות עבודה ומנוחה ובי� א% על פי כלל ב



 )2 (ט� חברה לדלק' מסושניק נ בקשה לאשור 9 עמוד 

 
 

 

 ועל כ� שבוע העבודה 150%גמול של  ל125%העביר שעה נוספת מגמול של ' שימוש בכלל ב, משמע

 כאשר,  שעות הינ� שעות נוספות19 שעות עבודה אשר מתוכ� 51הינו ב� , בדוגמא לעיל, של העובד

 .150% השעות הינ� לפי גמול של 10 ושאר 125%ל% גמול של ויש שעות 9על מתוכ� 

 

IV .1)(א(2תקנה  (להתברר כתביעה ייצוגיתהאישית  תובענההתאמת ה((  

 :לחוק תובענות ייצוגיות) א(3פי סעי# -על .61

 לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה או בעני� שנקבע בהוראת"

 "חוק מפורשת כי נית� להגיש בו תובענה ייצוגית

  : לתוספת השניה) 1(10עילת התביעה במקרה דנ� היא כאמור בסעי#  .62

  סמכות הייחודית לדו� בה לפי סעי( תביעה בעילה אשר לבית די� אזורי לעבודה ה"

ובלבד שלא נדרש במסגרתה , �1969ט"התשכ, לחוק בית הדי� לעבודה) 3(או ) א1(, )1)(א(24

פיצויי הלנת שכר או פיצויי הלנת פיצויי פיטורי' לפי הוראות , סעד של פיצויי הלנת קצבה

  ."1958 �  ח"התשי,  לחוק הגנת השכר�20 ו17, 16סעיפי' 

  :לחוק תובענות ייצוגיות רשאי להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית) 1)(א (4 י#פי סע-על .63

המעוררת שאלות מהותיות של , )א(3אד' שיש לו עילה בתביעה או בעני� כאמור בסעי( "

 בש' אותה –עובדה או משפט המשותפות לכלל החברי' הנמני' ע' קבוצת בני אד' 

 "קבוצה

ה במש& תקופה של עסיק בשירות הממתדלק עבד כדעובה, בתצהיר המצור#וכמפורט לעיל  .64

הנזכרי% לעיל ובכתב התובענה  ובעבור עבודתו הינו זכאי לתשלומי% הנתבעי%, כשלוש שני%

  .המעסיקהנגד אישית כ עילת תביעה בדועמכא� שיש ל .הייצוגית המצור#

לי% עליו ועל העובד יטע� כי המעסיקה חישבה את שכרו בניגוד להוראות הדי� וצווי ההרחבה הח .65

 בנוס# יטע� העובד כי התנהגות המעסיקה כלפיו לא הייתה .וכ� הפרה את הדי�, המעסיקה

עובדי% ה נעשו ג% כלפי כל ,והפרות הדי�, ייחודית ולמעשה כל החישובי% השגויי% של המעסיקה

 .אחרי%  שעבדו ועובדי% אצל המעסיקה

ועילה זו מעוררת , העסיקמה אישית כנגד עילת תביעהלו ת קיימ , כמתואר לעיל, כייטע� עובדה .66

 .לקבוצה המוגדרת להל� וכמפורט להל�שאלות משותפות של עובדה ומשפט המשותפות 

, כיו� שלכאורה נגר% לו נזק, לחוק) 1)(ב(4 יוסי# ויטע� כי הוא א# עומד בתנאי סעי# עובדה .67

 .כמפורט לעיל

 :לחוק תובענות ייצוגיות קובע) 1) (ב (5 סעי# .68

אישור תוגש לבית המשפט אשר לו הסמכות הענינית והמקומית לדו� בתובענה בקשה ל"

יראו את סכו' התביעה או שווי נושאה , ולעני� הסמכות הענינית, הייצוגית א' תאושר

כסכו' או כשווי המצטבר של תביעותיה' של כל הנמני' ע' הקבוצה שבשמה מוגשת 

  ."הבקשה לאישור
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לבית די� זה הסמכות המקומית לדו�  הריעקרו� תחנת הדלק בהואיל והמדובר בעובד אשר עבד ב .69

כמו כ� הסכסו& נובע מיחסי עובד מעביד ועל כ� לבית די� זה נתונה . האישיתבעניי� תביעתו 

הסמכות העניינית , לפיכ&. הסמכות העניינית לדו� בתביעתו האישית של העובד כנגד המעסיקה

 .ה לבית די� זה הייצוגית נתונבתובענהוהמקומית לדו� ג% 

  

V .6)(א(2תקנה  (הגדרת הקבוצה((  

 קבוצות מיוצגות המתאימות שתי עילות תביעה יש צור& להגדיר שתימכיו� שהתובענה כוללת  .70

 .לעילות התביעה השונות

 :הינה כדלקמ�כדי�  חוסר בתשלו% שכר עבודהלעניי� קבוצה הגדרת ה .71

שול' לה' שכר לפי אשר , ובענהבשבע שני' שלפני מועד הגשת הת ,עסיקהכל עובדי המ"

  ").' אקבוצה" :להל� ("לא שילמה עבור כל זמ� העבודה של העובד עסיקההמשעת עבודה ו

 : הינה כדלקמ�גמול שעות נוספותלעניי� אי תשלו% קבוצה גדרת הה .72

היו זכאי' לגמול שעות אשר , שבע שני' שלפני מועד הגשת התובענהב ,עסיקהכל עובדי המ"

  ").' בקבוצה" :להל� ("או שול' בחסר, ל' לה'נוספות ולא שו

  

VI .5)(א(2תקנה  (ותת התביעה של הקבוצוהעובדות המקימות את עיל((  

כאשר , ות של הקבוצהמבקש יטע� כי העובדות המפורטות להל� מקימות את עילות התביעה .73

 : להל�Xבפרק חישוב הנזק והפיצוי לחברי הקבוצה נעשה 

 ;ותהייתה או הינה המעבידה של כל חברי הקבוצ עסיקההמ  .א

 'לחברי קבוצה אחוסר בתשלו' שכר עבודה 

 ;קבוצההחברי המעסיקה ניהל רישו% יומי של מועדי עבודה של   .ב

הפחיתה מזמ� עבודת חברי הקבוצה בפועל כאשר חישבה את זמ� העבודה המעסיקה   .ג

 ;לצור& חישוב השכר

 .שילמה שכר חודשי חסריקה המעסעבור כל אחד מחברי הקבוצה   .ד

 'לחברי קבוצה ב גמול שעות נוספותאי תשלו' 

 ;חוק שעות עבודה ומנוחהעל חברי הקבוצה חל   .ה

 ;חברי הקבוצה נדרשו על ידי המעסיקה לעבוד שעות נוספות  .ו

 ;גמול שעות נוספות בהתא% לדי�המעסיקה הייתה צריכה לשל% לחברי הקבוצה   .ז

 היו גמול שעות נוספות לוילמה לחברי הקבוצה את  חובה זו ולא שקיימההמעסיקה לא   .ח

 .זכאי% 
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VII .5)(א(2תקנה  (ותהוראות הדי� המקימות את עילת התביעה לקבוצ((  

 IIIבחלק שהוראות הדי� המקימות את עילות התביעה האישית שלו והמפורטות המבקש יטע�  .74

 .. את עילות התביעה לקבוצההינ� זהות להוראות הדי� המקימות, לעיל

  

VIII .בגדרו של הפרט ותת התביעה של הקבוצו עילותהנימוקי' שעל פיה' בא 

  ))5)(א(2תקנה  (בתוספת השנייה

 .לתוספת השנייה לחוק) 1(10תובענה זו נכנסת בגדרו של סעי#   ,IVבחלק , כנטע� לעיל .75

  

IX .6)(א(2תקנה  (ות הקבוצהמספר המשוער של חברי((  

מעסיקה ה, 8כנספח  בקשהשמצור# ל, עסיקההבית באינטרנט של המ באתר %על פי פרסו .76

 . תחנות דלק37מפעילה ברחבי האר0 

תחנת הדלק בעקרו� בה עבד העובד הינה קטנה יחסית וצוות העובדי% מנה כשישה עד שבעה  .77

 המסקנה היא שלהפעלת לפיכ&.  אנשי13%-מאיד& בתחנת הדלק בפתח תקוה עובדי% כ. עובדי%

 . אנשי10%תחנת דלק דרוש בממוצע צוות של  

 .חברי% 370- כהינו ות קבוצהחברי לפיכ& משער המבקש כי מספר  .78

  

X . 7)(א(2תקנה  (ות הקבוצחבריתביעות השווי המשוער של((  

שכר העבודה וגמול שעות נוספות אשר לא שילמה המעסיקה למבקש הינו סכו% , כאמור לעיל .79

 . לחודש1  702.57

  = X 12 X 7  X 370 702.57 הינו ותקבוצההשווי המשוער של תביעת חברי , אשר על כ� .80

21,835,876 1. 

  

IX . ינ' של חברי יענו את  וינהלוייצגהמבקש ובא כוחו קיי' יסוד סביר להניח כי

 ))8)(א(2תקנה  (ת ובתו' לב בדר) הולמותהקבוצ

שמר על רוב המסמכי% התומכי% , ש שני%שלוכה עסיקהמבקש הינו עובד שעבד אצל המ .81

ועל , ותה באותו אופ� שבו נפגעו חברי הקבוצעסיקוהנדרשי% להגשת תובענה זו ונפגע ממעשי המ

 .ותכ� הינו מייצג ראוי של חברי הקבוצ

 .ותהמבקש מגיש את תביעתו בתו% לב ומתו& אמונה בה ובהצלחתה לטובת כלל חברי הקבוצ .82

ושעניינ% של או התובענה שהגיש בשמ% / וותביחס לחברי הקבוצי% מבקש אי� כל ניגוד עניינל .83

על מנת לתק� את העוול שנעשה , תו& הקפדה על יושר והגינותעל ידו  ינוהל ותכלל חברי הקבוצ

 .ותלחברי הקבוצ
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 י בעלנ%וכ� הי,  כל ניגוד ענייני% בנוגע לתובענה זו ובנוגע למשיבהי חסרכ המבקש א# ה%"ב .84

ועל כ� קיי% , ה� בבתי המשפט וה� בבתי הדי� לעבודה, כולל ייצוגיות, יעותניסיו� בהגשת תב

 . בדר& הולמת ובתו% לבות את חברי הקבוצו ייצג%יסוד סביר שה

  

IIX .תקנה  (שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לחברי הקבוצה

 ))9)(א(2

 :בי� היתר, � הינ'ה אקבוצהמשותפות לחברי ומשפט  העובדמהותיות של שאלות  .85

הפחיתה המעסיקה מזמ� עבודת% של חברי הקבוצה בפועל לצור& חישוב השכר הא%   .א

 ;החודשי

 .בחסר את שכר העבודה החודשי של חברי הקבוצה המעסיקה שילמההא%   .ב

 :בי� היתר,  הינ�'קבוצה בהמשותפות לחברי ומשפט  העובדמהותיות של שאלות  .86

 ;ברי הקבוצהלחגמול שעות נוספות הא% שילמה המעסיקה   .א

 .מהו הדי� לעניי� חישוב שעות נוספות ולגמול עליה�  .ב

, )5( ד מט"פ, זילברש/' טצת נ 4556/94א "רע(ד טצת "יש לציי� כי כבוד הנשיא אהרו� ברק בפס .87

 כבר קבע שאי� צור& שכל השאלות יהיו משותפות לחברי הקבוצה ודי בכ& שהשאלות )1996 (774

  : תהעיקריות שבמחלוקת יהיו משותפו

די בכ) . אי� כל צור) שכל השאלות המתעוררות ביחס לקבוצה תהיינה משותפות..."

 ".שהיסוד המשות( מהווה מרכיב מהותי בהתדיינות

  

IIIX .תקנה  ( הקבוצהלטובתיוכרעו השאלות המשותפות  אפשרות סבירה שקיימת

  ))9)(א(2

,  הנוכחי של הבקשהבשלב, משמעה שעל בית הדי� להשתכנע" יש אפשרות סבירה"הדרישה ש .88

 .שקיימת אפשרות סבירה שהמחלוקות תוכרענה לטובת המבקש והקבוצה

והנתמכות בראיות המצורפות אליה שהינ% , המבקש יטע� שהעובדות המפורטות בבקשה .89

 .הינ� פשוטות ואינ� יכולות להיות במחלוקת, מסמכי% אשר החברה הנפיקהבחלק% 

ח "הפחיתה מזמ� העבודה בפועל בדות שהמעסיקה המבקש יטע� כי לא יכולה מחלוק, כמו כ� .90

ח הינ� "של חברי הקבוצה וכ� לא חישבה אלו מבי� שעות העבודה שרשומות בדועובד כרטיס 

 .שעות נוספות

ואפילו , קיימת אפשרות סבירה,  והדי�כי על סמ& העובדות ולשו� החוק,  המבקשלפיכ& יטע� .91

 .והקבוצהשהמחלוקות תוכרענה לטובת המבקש , למעלה מזה
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VIX .י�י ייצוגית היא הדר) היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענתובענה 

 ))10)(א(2תקנה (

חס% בפני הגשת תביעה אישית על ידי , הלכה למעשה, מחברי הקבוצה הינועבור  הסעד הנדרש .92

כאשר כל , ויות הגבוהות שבניהול הלי& משפטיעקב העל, כל אחד ואחד מחברי הקבוצה

אול% זאת  1 25,000-ו סכו% התביעה האישית הינו כנ בעניינ.פיצוי כספי נמו&בוקש הוא שמ

לחודש וברור  1 700-סכו% התביעה החודשי הינו כ.  שני3%- מכיו� שהמבקש עבד למעלה מ

 .שבקבוצה ישנ% חברי% שסכו% תביעת% האישי נמו& לאור מש& עבודת% אצל המעסיקה

כולל שעות , שכר עבודהשילמה נו קביעה שהמעסיקה לא הי י%נדרשה י%הסעדאחד כמו כ�  .93

 ועל כ� זו הדר& היעילה וההוגנת  חברי הקבוצותהינו משות# לכל וסעד זה על פי הדי� ,נוספות

 .להכריע במחלוקת בנסיבות העניי�

בירור העניי� באופ� מרוכז במסגרת של תובענה ייצוגית אחת מהווה את הדר& היעילה וההוגנת  .94

 ותהבירור המרוכז יביא לא רק לסעד הול% לחברי הקבוצ. חלוקת בנסיבות העניי�להכרעה במ

 .אלא ג% יחסו& זמ� שיפוטי יקר אשר היה מתבזבז על ניהול תביעות הנפרדות

ספק רב א% .  עבור עובדי% אשר סיימו את עבודת% אצל המשיבהא# י% נדרשי%הסעד, כמו כ� .95

ג% א% ידעו על כ& ו, וההלי& יהיה פרטני למבקשעובדי% אלו ידעו על הכרעה לטובת% במידה 

 . א% יפנו לבית הדי� לבקש את הפיצוי המגיע לה%ספק רב 

מדובר בקבוצת עובדי% חלשה אשר מקבלת שכר מינימו% ונדרשת לעבוד שעות רבות על בנוס#  .96

מתקשי% לפנות לערכאות כיחידי% לש% מימוש , בדר& כלל, עובדי% כאלו. מנת לקיי% את עצמה

 .כויותיה% המשפטיותז

 והמשיבה תקיי% אותו ותירתע #ניהול ההלי& בדר& של תובענה ייצוגית יוודא שהדי� ייאכ .97

 . בחוק לסעי# המטרה2סעי# -כאמור בתת, י% אחרי% במשקמעסיקכ& ג% לגבי . מהפרתו בעתיד

  

XV .11)(א(2תקנה (  והגמול המוצע למבקשכ המבקש"שכר הטרחה המוצע של ב(( 

אינו נמו& והוא נובע מהעוול אשר גרמה המעסיקה לעובדיה ללי המבוקש בבקשה זו הפיצוי הכ .98

 .ולאור& הזמ� אשר הוא בוצע

הסיכו� בהגשת הבקשה וניהולה של אי כ המבקש את " בה% עליו נטלבמסגרת הכנת הבקשה .99

 לגמול מוגדל לעומת הגמול הנהוג בתביעות עובד כנגד % זכאי ועל כ& ה%קבלת שכר טרחה כלל

 .עבידמ

ולעתי% אפילו ,  מהפיצוי הנתבע לעובד40% עד 20%שכר הטרחה הנהוג בדיני עבודה הינו בי�  .100

 הציבורית והתועלת התובענה של הציבורית החשיבותלאור שיקולי% אלו וכ� לאור . 50%-מגיע ל

 משווי 10%כ המבקש יהיה "מוצע ששכר הטרחה של ב, ולאור גובהה של התביעה, תניב שהיא

 .מ"בתוספת מע 1 1,000,000אבל שלא יפחת מס& של , ר יינת� לחברי הקבוצההסעד אש
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 את ועצמ על נטל, עצמו נפגע מהתנהלות המשיבה מבקשהבגמול המוצע למבקש נלקח בחשבו� ש .101

שהמבקש יז% את הגשת , ה ותשלו% הוצאות במקרה שתידחההתובענ בהגשת הכרו& הסיכו�

 .תניב שהיא הציבורית והתועלת התובענה לש הציבורית החשיבותוכ� לאור , התובענה

,  משווי הסעד אשר יינת� לחברי הקבוצה1%לאור שיקולי% אלו מוצע שהגמול למבקש יהיה  .102

  . 250,0001אבל שלא יפחת מס& של 

  

IXV .'הסעדי' המבוקשי 

 :לאור האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מת� הסעדי% הבאי% .103

 כללי

 ; ייצוגיתתובענהכ תובענהלאשר את ה  .א

 ;כאמור לעיל,  הייצוגיתתובענהת לצורכי הו המיוצגותלהגדיר את הקבוצ  .ב

לקבוע את נוסח , לית� הוראות בדבר אופ� פרסו% ההחלטה בבקשה זו לכשתתקבל  .ג

 ; בהוצאות הפרסו%משיבהפרסו% ולחייב את הה

 'לחברי קבוצה אחוסר בתשלו' שכר עבודה 

 ; לחברי הקבוצהחוסר בתשלו% שכר עבודהנה ת התובענה היועילאחת מלקבוע כי   .ד

הפרשי בצירו# , שכר העבודה החסרלחייב את המשיבה לשל% לכל אחד מחברי הקבוצה   .ה

 ;רבית והצמדה

לחייב את המשיבה לתק� את דרכיה ולשל% לעובדיה שכר עבודה עבור כל זמ� עבודת%   .ו

 ;בפועל

 'ב לחברי קבוצה גמול שעות נוספותאי תשלו' 

 ;גמול שעות נוספות לחברי הקבוצהת מעילות התובענה הינה אי תשלו% לקבוע כי אח  .ז

 היו ו שלגמול שעות נוספותלחייב את המשיבה לשל% לכל אחד מחברי הקבוצה את   .ח

 ;הפרשי רבית והצמדהבצירו# , זכאי% חברי הקבוצה

 ;% לעובדיה גמול שעות נוספות כדי�לחייב את הנתבעת לתק� את דרכיה ולשל  .ט

 כללי

 ;או הוכחת נזקו של כל אחד מהעובדי% חברי הקבוצה/ת אופ� שומת ולקבוע א  .י

לחייב את המשיבה לפצות את כל אחד מחברי הקבוצה במלוא נזקו לרבות הפרשי   .יא

 ;הצמדה וריבית כחוק

יש לשל% בונוס , תו& זמ� סביר, במידה וישנ% חברי קבוצה אשר לא ניתני% לאיתור  .יב

הבונוס יחושב . קבלי% משכורת חודשיתאשר אינ% מ, באותה עת, לעובדי המעסיקה

מחולקת במספר עובדי המעסיקה , כולל הפרשי הצמדה ורבית, כיתרה אשר טר% שולמה

לחילופי� מתבקש בית המשפט לית� פתרו� חליפי צודק ליתרת הכס# . הזכאי% לבונוס

 .אשר לא שול%

 ;מ"ד ומע"כולל שכר טרחת עו, לחייב את המשיבה בהוצאות בקשה זו  .יג



 )2 (ט� חברה לדלק' מסושניק נ בקשה לאשור 15 עמוד 

 
 

 

 ; וכמפורט לעיל לחוק22בהתא% לאמור בסעי# , ת על תשלו% גמול הול% למבקשלהורו  .יד

 ; וכמפורט לעיל לחוק23בהתא% לאמור בסעי# , כ המבקש"לקבוע את שכר הטרחה של ב  .טו

לפי שקול דעתו של בית , לית� למבקש ולקבוצה כל סעד נכו� וצודק נוס# בנסיבות העניי�  .טז

 ;המשפט הנכבד

 .לפי שקול דעתו של בית המשפט הנכבד,  הדיו� בתובענה בדברלית� הוראות נוספות  .יז

  

 כללי

בעל שאלות של עובדה מ עיי� בפנקס התובענות הייצוגיות ולא מצא הלי& תלוי ועומד "הח .104

 . להלי& דנ�ומשפט זהות או דומות

 .בקשה זוממהווי% חלק בלתי נפרד , כל המסמכי% המפורטי% ברשימת הנספחי% ומצורפי% .105

 . בעובדות המצוינות בבקשה&התומ המבקשתצהיר מטע%  #לבקשה זו מצור .106

 .מ� הדי� ומ� הצדק להיעתר לבקשה זו .107

 

  :רשימת נספחי%

   מ"ט� חברה לדלק בע' לור� פייגלסו� נ 1251/06) 'נצ(ב "עד "פס  "1"נספח 

  חות כרטיס עובד של העובד "דו  "2"נספח 

  תלושי שכר של העובד  "3 "נספח

  של העובד השכר  חישוב נותגיליו  "4 "נספח

  סיכו% כל חישובי השכר עבור כל תקופת עבודת העובד  "5"נספח 

  הסבר העמודות בגיליונות החישוב  "6 "נספח

  הודעה בדבר פירוט תנאי העסקה לעובד  "7 "נספח

  ד# אתר הבית באינטרנט של המעסיקה  "8 "נספח
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