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Information about payment for work done during the weekly rest 

According to the Israeli court ruling, every home-based caregiver is entitled to a weekly rest which 

consists of at least 25 consecutive hours.  

In case you worked during the weekly rest, you are entitled to an additional payment.  

As determined in court ruling 47576-10-12 (Article 58): 

" […] First, the employer or someone on his behalf must clarify in advance, both in writing and verbally, 

to the caregiver living in the patient's residence, his right to 25 consecutive hours of rest. 

  

Secondly, it should be noted that during the rest leave, the employee is free to stay at the patient's 

residence or wherever he/she decides.  

Thirdly, the caregiver should be informed in advance that he is exempt from all duties towards the patient during 

his rest leave, and under no circumstances will he be forced to work even if he stays at the patient's residence 

during his rest […]". 

  

Salary for work during the weekly rest 

318 NIS is the value of the caregivers' working day (meaning 24 hours) on the day of rest. 

Because a foreign worker's rest day is 25 hours, an additional hour is needed. An extra hour will cost 

(As determined in court ruling 11874-03-16) 43.68 NIS. 

The total payment for working on the weekly rest caregiver is 361.68 NIS. 

 

 

It is very important that workers use this right in order to rest and to re-energize. For further 

information, please contact ForeignR@labor.gov.il 
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 השבועית מנוחהה במהלךמידע אודות תשלום בגין עבודה 

  

שעות  25זכאי למנוחה שבועית בת בסיעוד בייתי במתכונת של העסקה מלאה  עובדלפי פסיקת בית הדין הארצי, 

 רצופות.

 שעות שהפסיד. 25בגין נוסף הוא זכאי לתשלום  במנוחתו השבועיתככל שהעובד עבד 

   

 (:58, סעיף 47576-10-12מתוך פסק הדין של בית הדין הארצי )ע"ע 

על המעסיק או מי מטעמו להבהיר מראש לעובד הסיעודי הגר בבית המטופל, בכתב בהסכם העבודה  - ראשית ..[." ]

 שעות רצופות. 25ובעל פה, את זכותו לחופשת מנוחה בת 

 יש לציין מראש שבמהלך חופשת המנוחה יכול העובד על פי רצונו לשהות בבית המטופל או מחוצה לו. – שנית

פל הסיעודי, ומראש, כי בזמן חופשת מנוחתו הוא פטור מכל עבודה ומחויבות יש להדגיש בפני המט – שלישית

למטופל, ואין המעסיק או מי מטעמו רשאי לדרוש זאת ממנו, אפילו בחר המטפל הסיעודי לשהות בזמן מנוחתו 

 .]...[ " בבית המטופלהשבועית 

 

  -עבודה במהלך המנוחה השבועיתגין השכר ב 

 .ש"ח 318 זר בסיעוד עבור עבודה ביום המנוחה שווהערך יום העבודה של עובד 

שעות, יש להוסיף לסכום הנ"ל תשלום בגין  25על  תשל עובד זר בסיעוד עומד ה של המנוחה השבועיתמאחר שאורכ

 .ש"ח 43.68שטינברג נ' טודיקה( בסך  11874-03-16ע"ע  ( )כפי שנקבע בפס"ד25 -שעה נוספת )השעה ה

 ₪.  361.68 –הינו עבודה במהלך המנוחה השבועית ן סך התשלום בגי –כלומר 

 

 

למידע נוסף ניתן לפנות באמצעות תא הדואר: . חשוב מאוד שהעובדים ישתמשו בזכות זו כדי לנוח

ForeignR@labor.gov.il 


