
ד איילת רם"עו: מרצה

מחלקת דיני עבודה

ד"משרד עו', ליפא מאיר ושות

03-6070600: בית אמות השקעות   טל, 64239א "ת, 2וייצמן , ד"עו', ליפא מאיר ושות



:היתרביןקובע1951-א"תשי,ומנוחהעבודהשעותחוק

.העובדאתלהעסיקלמעסיקשמותרהשעותהיקף•

.ולהפסקהשבועיתמנוחהלשעותהעובדזכות•

ובשעותהשבועיתהמנוחהבשעותעבודהבעדלשלםשישהגמול•
.נוספות



לרבות,המעסיקלרשותעומדהעובדבהןהשעות
לצבירתלעובדהניתנותומוסכמותקצרותהפסקות

.עבודהכשעותייחשבוואווירכוח

בענייניולעסוקהעובדרשאיבמהלכהאשר,הפסקה
מעמידולא(פרטייםסידוריםעריכת,ארוחה,מנוחה)

שעות"במסגרתתיכלללא-המעסיקלרשותעצמו
."העבודה



שעות42שבוע עבודה הוא בן 

5לעובדיםעבודהיום
שעות8.6:בשבועימים

אחדליוםבכפוף)
(מקוצר

עבודהיום
ימים6לעובדים

:בשבוע
שעות8:'ה-'א
שעות3:'ו
אחדליוםבכפוף)

(מקוצר

.שעות לפחות8בין יום עבודה למשנהו תחול הפסקה של 

שעות7–(בהםעובדיםשלאחגיםלגבי)חגערבי



:צו לקיצור שבוע העבודה במשק*

,העבודהשבועלקיצורההרחבהצובעקבות*
שעות42מונהמלאעבודהשבוע2018מאפריל

בשכרהפחתהללא(43במקום)

בשבועימים5המועסקלעובדיישום*

בשבועימים6המועסקלעובדליישוםאופציות2*

המקוצרהיוםמהוהעובדאתליידעיש*

היוםשלהמשמעותמההעובדאתליידעיש*
פיעלנוספותשעותעובדהאם–משתנה)המקוצר

נוספותשעותעובדלאאוגלובלינוספותשעות,דין
(כלל



שעות  182שכר שעה מחושב על בסיס *
(186במקום )

מי שעובד משרה מלאה  : על מי חל הצו*
[שעות בשבוע42-יותר מ]

על כל מי שמוחרג  : על מי לא חל הצו*
מתחולתו של חוק שעות עבודה ומנוחה  

[אמון אישי וללא אפשרות פיקוח]



שעתייםשלפחותכעבודהמוגדרתלילהעבודת
.06:00-ל22:00השעותביןמבוצעותמתוכה

.שעות7בתהינהלילהמשמרת•

שעותלגמולזכאיהנך?שעות7-מיותרעבדת•
.ואילךהשמיניתהשעהעלנוספות



שעות7.6/7)ביוםשעות8.6/8-למעברעובדהעסקת•
(המקוצרביום

בשבועשעות42-למעברעובדהעסקת•

למעט במקרים של , העסקה בשעות נוספות טעונה היתר•
שעה נוספת אחת  –במשמרות / מאורע בלתי צפוי ודחוף 

4–רישום מלאי או מכירה לפני חג , בהכנת מאזן שנתי/ ליום 
שעות נוספות ביום

:ניתן היתר כללי במשק להעסקה בשעות נוספות•
(כולל שעות נוספות)שעות 12יום עבודה יכלול מקסימום •
16: מקסימום שעות נוספות בשבוע•

הכלשעות עבודה בשבוע סך 58



/  במנוחה שבועית 
משמרות/ חג 

חג לפי  / תעריף שבת 
תוספת משמרות/ חוק 

בנוסףגמול שעות נוספות 
לתעריף המיוחד

ביום רגיל

השעתיים הנוספות  עבור 
תשלום  -ביום עבודה הראשונות 

משכר שעה רגילה       125%של 

כל שעה מעבר לשעתיים 
תשלום  -הנוספות הראשונות 

משכר שעה רגילה150%של 



מנוחה שבועית מוגדרת כהפסקה רצופה  
שעות בשבוע36בת 

יום שבת-לגבי יהודי •

שישי או  )יום המנוחה לפי דתו -לגבי מי שאינו יהודי •
.לפי העדפת העובד, או יום שבת( ראשון

המנוחהביוםלעבודעובדלחייבניתןלא•

ניתןלאהמנוחהביוםלעבודמסכיםאינועובד•
כךבשללעבודהאותולקבללסרב



150%תשלום של 
משכר שעה רגילה  

מנוחת פיצוי  + 



היתר-העסקה בשבת 

,שוניםבענפיםבשבתלהעסקהכלליהיתרניתן
בתי,מיםהספקת,חייםבבעליטיפול,שמירה:למשל
.כדורגל,רפואייםמוסדות,כבאות,מצילים,אירוח

,העבודההפסקתאםניתניםמיוחדיםהיתרים
:לפגועעלולה,ממנהלחלקאושבועיתלמנוחה

.המדינהבהגנת▪
.הרכושאוהגוףבביטחון▪
.המדינהבכלכלת▪
.העבודהבתהליך▪
.לציבורחיונייםצרכיםבאספקת▪



:שלהעסקתםעלחלאינוומנוחהעבודהשעותחוק

הדורשיםבתפקידיםאוהנהלהבתפקידיעובדים▪
;אישיאמוןשלמיוחדתמידה

מאפשריםאינםונסיבותיהעבודתםשתנאיעובדים▪
.שלהםוהמנוחההעבודהשעותעלפיקוחכללמעסיק



.בפועלפיקוחבאיולאלפקחהאפשרותבהיעדרחלהחריג
:כלומר

האםולא,פיקוחאפשרוונסיבותיההעבודהתנאיהאם
.בפועלפיקוחהיה

מפעלשללחצריםמחוץעבודה,הפסיקהפיעל
כלממעסיקנשללתשבהעבודהכללבדרךאינה,כשלעצמה

להביאהישאך,העובדשלעבודתושעותעלפיקוחאפשרות
.בחשבון

...2019-בפיקוחהיעדר



בלבדבכיריםעובדים•

הנהלהבישיבותיושבים/אסטרטגיהמתווים•

,עובדיםבגיוסלמשל–בעבודהעצמאידעתשיקוללהםיש•
משמעותיתכספיםבהוצאת

עובדיםתחתםמנהלים•

בארגוןלאחריםיחסיתגבוהשכרמרוויחים•

יש ספק                    אין אמון אישי





נוספותשעותגמוללושילםלאשהמעסיקעובד:בעבר
אםרקנוספותשעותגמולקיבל,כךבשלתביעהוהגיש
.בפועלהנוספותהשעותאתעבדכיהוכיח

:המעסיקעלכיוקבע,זאתשינה24תיקון

העבודהשעותאתלתעד•
ושעותימיתקןאתהשכרבתלושלכלול•

.בפועלעבודהושעותימיוכןהעבודה



ניהול רישומי שעות וימי עבודה

שעותפנקס)כדיןשעותרישומיניהלשלאמעסיק•
;(עבודה

ימימספראתהשכרבתלושהציגשלאומעסיק•
.בפועלהעובדשלהעבודהושעות

השעותכמותבדברההוכחהנטלאתיעבירו
לכתפיהעובדמכתפיהעובדשעבדהנוספות
.המעסיק



בדברההוכחהבנטלעמדלאהמעסיק
?בפועלעבדשהעובדהעבודהשעות

שעות60עבדהעובדכיהיאהחזקה
בחודשנוספות



:המישור האישי-סנקציות פליליות מכוח החוק 

שניתןכלולעשותלפקחחייבבתאגידמשרהנושא•
מיאוהתאגידידיעל,לעילשפורטוהעבירותלמניעת
.מעובדיו

מחציתתשלום-זוהוראההמפרמשרהנושאשלדינו•
.העבירהלאותההקבועמהקנס

אתהפרהמשרהנושאכי,היאחזקה-עבירהנעברה•
נושאהוכיחכןאםאלא,העבירהאתולמנועלפקחחובתו

.העבירהאתלמנועכדישניתןכלעשהכי,המשרה





:  תכלית החוק

.  לייעל ולהגביר את אכיפתם של דיני העבודה•

להטיל אחריות מנהלית על מעסיקים בגין הפרת חוקי העבודה•

אזרחית ופלילית על מזמיני שירותים  , להטיל אחריות מנהלית•
שמירה והסעדה בגין הפרת חוקי העבודה  , בתחומי ניקיון

המוצבים בחצרי  , הנעשית על ידי קבלן השירותים כלפי עובדיו
.מזמין השירותים

 אנו מתמקדים היום רק בחובות המוטלות על מעסיק מכוח
הנוגעות לחוק שעות עבודה ומנוחה, החוק



אחריות מנהלית

העבודהחוקיהפרתבשלמעסיקיםעלכספיעיצוםהטלת•
.השונים

נקבעהמדרגפיעל-מדרגיםלשלושהמחולקתההפרהחומרת•
.(בהמשךשיפורטכפי)העיצוםגובה

אוהפליליתמאחריותולגרועכדיכספיעיצוםבהטלתאין•
.אחריםחוקיםלפיהמעסיקשלהאזרחית



(מנהלי)=עיצום כספי 

1מדרג  2מדרג  3מדרג 

–" מסמוך"הוראות 

:קלות במהותן כגון

שעותפנקסניהולאי•
.עבודה

במהלךהפסקותמתןאי•
יוםוביןהעבודהיום

למשנהואחדעבודה

עיצום כספי בסך

.לכל הפרה5,120₪

פגיעות מהותיות יותר
:כגון

אי תשלום גמול •
שעות נוספות

תשלום גמול  -אי•
מנוחה השבועית

עיצום כספי בסך

.לכל הפרה20,460₪

פגיעות קשות
:כגון

העסקה בשעות •
נוספות ללא היתר

העסקה במנוחה  •
שבועית ללא היתר

עיצום כספי בסך

.לכל הפרה35,800₪



(:מעסיקים)אחריות אישית למנהלי תאגידים 

הסביריםהאמצעיםכלאתולנקוטלפקחחייבהתאגידל"מנכ(א)*
השנייהבתוספתהמנויהחיקוקהוראתשלהפרהלמניעת

רשאי,השנייהבתוספתהמנויהחיקוקהוראתהתאגידהפר(ב)*
אמצעיםנקיטתעללפקחעליוולפיההתראהל"למנכלשלוחהממונה

,הישנותהלמניעתאובהתראההמפורטתההפרהלהפסקתהתאגידבידי
.בהתראההנקובהזמןבפרק

אתהפרל"שהמנכהיאחזקה,בהתראהכאמוראמצעיםננקטולא(ג)*
כןאםאלא,כספיעיצוםעליולהטילוניתן,(א)קטןסעיףלפיחובתו
.חובתואתלמלאכדישניתןכלעשהכיהוכיח





03-6070666: פקס03-6070600: טל64239א "ת, בית אמות השקעות, 2וייצמן , ד"משרד עו', ליפא מאיר ושות

aram@lipameir.co.il: ל"דוא


