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 לכבוד

 מרכזי משק, מנהלי קהילה, מנהלי מש"א

 

 שלום רב, 

 צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק : הנדון

ראינו לנכון לעדכן אתכם  ,בהמשך לפרסומים באמצעי התקשורת ולשאלות שהופנו אלינו מלקוחות רבים

 -ובהבהרות ראשוניות לגביו 15.03.18ה במשק מיום בעיקרי צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבוד

 

 הוראות צו ההרחבה

יקוצר היקף שבוע העבודה במשק בשעה אחת, כך ששבוע  01.04.18, החל מיום על פי צו ההרחבה .1

 שעות עבודה וזאת ללא הפחתה בשכר. 42יהיה בהיקף של מלא עבודה 

ביום מוגדר וקבוע. יום העבודה  קיצור שבוע העבודה יבוצע באמצעות הפחתת שעת עבודה אחת .2

המקוצר ייקבע בהתאם לצרכי העבודה ולמקובל במקום העבודה וככל שניתן בהתחשב בצרכי 

העובדים. במצב בו צרכי העבודה יחייבו זאת, יהיה רשאי המעסיק לשנות את היום המקוצר 

 העובדים(. בהתחשב בצרכי –ובלבד שייתן לעובדים יום מקוצר אחר באותו שבוע )ככל שניתן 

היה ועובד יידרש לעבוד בשעה המופחתת ביום העבודה המקוצר תשולם לו תמורה בגין עבודה  .3

עבודה  שעות 7.6 -המשמעות היא שביום המקוצר השעות הנוספות ייספרו החל מ בשעה נוספת.

ימים ייספרו  6בשבוע עבודה בן  .ימים 5בשבוע עבודה בן  שעות( 8.6 -)וביתר הימים החל מ

 שעות עבודה ביום המקוצר. 7-ות הנוספות החל מהשע

במקומות עבודה בהם עובדים במשמרות יקבע המעסיק את שעות העבודה של כל משמרת ואת  .4

 סדרי העבודה בהתאם לצרכי העבודה ועל פי השינוי שהחיל צו זה.

 שעות. 43 -ל 42קיצור שבוע העבודה יחול גם על עובדים שהיקף עבודתם השבועי הוא בין  .5

 שעות. 43-ל 42במקרה זה לא תופחת שעה שלמה אלא פרק הזמן שבין 

  שעות(. 186שעות לחודש )במקום  182ערך שעת עבודה יחושב על בסיס של  .6

או  הפחתת שעת העבודה לא תהווה עילה לתביעת תוספות שכר או להפחתות שעות עבודה .7

שעות בשבוע או פחות.  42לשינויים בתנאי העבודה של העובדים המועסקים לפני תחילת הצו 

 .שעות בשבוע או פחות מכך. 42המועסקים כלומר: הצו לא חל על עובדים 

זכויות צבורות של עובדים, כגון חופשה ומחלה, המחושבות על בסיס שעות עבודה יותאמו  .8

כלומר: כאשר זכויות אלה מחושבות על בסיס ימי  לשיעור הצמצום בשעות העבודה כאמור.

 וצר ייחשב כיום מלא.עבודה, היום המק
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, אינו חל עליהם 1951 –הוראות הצו אינן חלות על עובדים שחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א  .9

)א( לחוק זה. כלומר: הוראות הצו אינן חלות על שוטרים ועובדי שירות  30מכוח הוראות סעיף 

ת העבודה בתי הסוהר, עובדי מדינה שתפקידם מחייב לעמוד לרשות העבודה גם מחוץ לשעו

עובדים  –הרגילות, יורדי ים ועובדי דיג, אנשי צוות אויר, והסקטור הרלבנטי ללקוחותינו 

בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי וכן עובדים שתנאי 

עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעסיק כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם 

 ובאלי(.)עובדים בשכר גל

יפקע  –ככל שייקבע בחוק שבוע עבודה מקוצר המבוסס על סוף שבוע ארוך )ימי א' חופשיים(  .10

 תוקפו של צו ההרחבה.

 

 הבהרות ראשוניות

צו ההרחבה פורסם לפני ימים ספורים ובעקבות הפרסומים השונים עולות מספר שאלות שאין  .11

וכיו"ב(.  ית של משרד הכלכלה, הנחיה רשמלגביהן כעת מענה מוסמך )מכוח חקיקה, פסיקה

בחוזר זה מובעת עמדתנו הראשונית בלבד ואנו נעדכן בהתפתחויות בכל הקשור ליישום צו 

 ההרחבה הלכה למעשה, כלל שיהיו.

נשאלנו האם קיימת חובה לפעול לפי הצו אך ורק באופן של קיצור שעת עבודה אחת ביום מוגדר  .12

נה ולא בדרך של קיצור כל אחד מימי העבודה בשבוע. אנו בספק אם הוראה זו תיושם כלשו

נכון לעכשיו אנו מציעים לנסות  באופן יחסי ועיקר הספק הוא לגבי מידת האכיפה של הוראה זו.

ביום קבוע באמצעות הפחתת שעת עבודה ולהיצמד ללשון הצו ולהשתדל לקצר את שבוע העבודה 

 בשבוע.

חיד לכלל העובדים. להבנתנו, כל עוד לא הצו אינו מתייחס לשאלה האם מדובר ביום מקוצר א .13

נקבע אחרת, ניתן לקבוע יום מקוצר מוגדר לכל עובד באופן פרטני. כאמור, המעסיק הוא שקובע 

את יום העבודה המקוצר, בהתאם לצרכי העבודה וככל שניתן בהתחשב בבקשת העובד. על 

ים להודיע לכל עובד המעסיק חלה החובה הכללית לפעול בתום לב, גם בהקשר זה. אנו מציע

 בכתב מהו יום העבודה המקוצר שלו. 

שאלת השאלות היא האם הצו מחיל שינוי בתעריף שכר המינימום לאור הקביעה ששכר השעה  .14

 כפי שהיה נהוג עד כה. בהקשר זה נציין כדלקמן: 186שעות ולא  182יחושב על בסיס 

a.  ברוטו( ₪  5,300שכר המינימום החודשי )העומד על סך  –ביחס לעובדים בשכר חודשי

, הוא בשווי ערך שעת השינוי היחיד, מעבר לשינוי במספר שעות העבודהאינו משתנה. 

)ערך שעת עבודה יעמוד על  כגון פדיון חופשה עבודה לצורך עריכת חישוב זכויות שונות

 ברוטו(.₪  28.49ברוטו במקום ₪  29.1סך 

b. קיימת מחלוקת בין ארגוני העובדים לארגוני המעסיקים  –ר שעתי ביחס לעובדים בשכ

)הצדדים להסכם הקיבוצי שמכוחו הוחל צו ההרחבה( בשאלה זו. ארגוני העובדים 

ברוטו בעוד ₪  29.1 -סבורים שמשמעות הצו היא העלאת שכר המינימום השעתי ל
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המינימום  שארגוני המעסיקים גורסים שצו ההרחבה לא החיל שינוי בתעריף שכר

השעתי. אנו נוטים להסכים עם עמדת ארגוני המעסיקים וממליצים בשלב זה לא לבצע 

עדכון בשכר העובדים המקבלים שכר שעתי בגובה שכר המינימום. מובן שעמדה זו 

או הנחיות רשמיות לאופן יישומו עשויה להשתנות עם פרסום הבהרות לצו ההרחבה 

ם לעובדים המקבלים שכר לשתנו, יש להמשיך ולשלגי נעדכן אתכם בכל התפתחות. ואנו

ברוטו( וזאת לפי מספר שעות העבודה ₪  28.49שעתי את שכר המינימום הקבוע בחוק )

שעות ולא  42שעות בשבוע יקבל שכר עבור  42שיעבדו בפועל. כלומר: עובד שכעת יעבוד 

 שעות. 43עבור 

שעות לחודש עבודה היא העלאת  182משמעות הקביעה לפיה שכר השעה יחושב על בסיס של  .15

שווי שכר השעה לכל העובדים המקבלים שכר חודשי, גם כאלה המקבלים שכר גבוה משכר 

המינימום. בהקשר זה יש לוודא שתשלומים אחרים מעודכנים בהתאם, למשל: ערך שעה נוספת 

 אמור להשתנות כנגזרת של ערך השעה החדש.

קת משכורות העובדים המקבלים שכר חודשי )גם שכר קיצור שבוע העבודה מחייב, לגישתנו, בדי .16

תוספת גלובאלית בגין עבודה בשעות נוספות. מאחר שלסל השעות שמעל שכר המינימום( בצירוף 

יש לוודא ש ובמקביל ערך שעת עבודה רגילה עולה הריהנוספות מתווספת שעה אחת בשבוע 

 ות שהעובד מבצע/נדרש לבצע.שהתוספת הגלובאלית מהווה תמורה הולמת לכלל השעות הנוספ

המחלוקת הנ"ל בין ארגוני העובדים לארגוני המעסיקים נוגעת גם להוראה, לפיה הצו אינו  .17

שעות ומטה בשבוע. קביעה  42מהווה עילה לתביעת תוספות שכר וכיו"ב של עובדים המועסקים 

ברוטו וערך ₪  28.49שעות בשבוע הוא  42זו מייצרת מצב בו ערך שעת עבודה של עובד שהועסק 

ברוטו.  גם בשל סוגיה זו יש להניח ₪  29.1שעות בשבוע הוא  43שעת עבודה של עובד שהועסק 

 שיהיו עדכונים והתפתחויות.

 

 עבודת לילה במשמרות

ההסכם הקיבוצי התייחס גם לשינוי הסדרי עבודת לילה במפעל העובד במשמרות. בד בבד עם  .18

שעות עבודה ומנוחה, לפיו במפעל העובד במשמרות אין לחוק  22פרסום צו ההרחבה תוקן סעיף 

להעסיק עובד בעבודת לילה יותר משבוע אחד בתוך שבועיים )במקום שלושה שבועות, כפי 

 שהורה החוק עד כה(.

 

 היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות

קובע  במסגרת השינויים שלעיל פורסם גם היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות. ההיתר .19

שעות. קביעה זו מתייחסת גם לעבודת  12כי אורך יום העבודה, כולל שעות נוספות, לא יעלה על 

שעות במשמרת לילה משום שאורך יום  12לילה והיא מהווה חידוש. עד כה לא ניתן היה להעסיק 

ימים( וחל איסור על העסקה של  6שעות בשבוע עבודה של  7העבודה בעבודת לילה קצר בשעה )

 12שעות נוספות ביום. המשמעות היא שמעתה ואילך ניתן להעסיק בלילה במשמרות של  4על מ
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שעות. תשומת לבכם לכך שההיתר קובע, לגבי עובד שעובד בעבודת לילה במפעל העובד 

 שעות )כולל השעות הנוספות(. 58במשמרות, שאורך שבוע העבודה לא יעלה על 

 שעות בעבר(. 15שעות )במקום  16השבועית היא  ההיתר קובע גם כי תקרת השעות הנוספות .20

 

 

 אנו לרשותכם לכל שאלה נוספת.

 

 ב ב ר כ ה,

 מחלקת דיני עבודה

 עורכי דין ומגשרים –שלמה כהן 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


