
 

 

 

                                                                                                                                              17-4-18           ,לכבוד

 ההסתדרות הלאומית חברי 

 

 שלום רב,

 למעט ענף אבטחה -הנדון: עדכוני חקיקה וצווי הרחבה

 צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק 

נחתם על ידי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים צו הרחבה המרחיב את הוראותיו של  15.3.18ביום 

שעות שבועיות והוא נכנס  42העבודה במשק ל  לקיצור שבוע 29.3.17ההסכם הקיבוצי הכללי אשר נחתם ביום 

 .1.4.18לתוקפו החל מיום 

 להלן עיקרי צו ההרחבה:

כפי שהיה  43במקום  42שבוע עבודה מלא יעמוד על  –היקף שבוע העבודה במשק יקוצר בשעה אחת  .1

 עד כה וזאת ללא הפחתה בשכר.

 ודה מוגדר וקבוע.קיצור שבוע העבודה יבוצע על ידי הפחתת שעת עבודה אחת ביום עב .2

היום המקוצר ייקבע בהתאם לצורכי העבודה ולמקובל במפעל וככל הניתן בהתחשבות בבקשות  .3

 ובצרכי העובדים.

היה ועובד יידרש לעבוד בשעה המופחתת ביום המקוצר, תשולם לו תמורה בגין עבודה בשעה  .4

 נוספת.

 מקוצרת בהתאמה.גם במקומות עבודה בהם ישנה עבודת משמרות, תהיה משמרת אחת  .5

 שעות לחודש(. 186שעות לחודש ) במקום  182שב על פי בסיס של שכר העבודה החודשי יחו .6

 על כן ", של שכר המינימום 186-החלק ה –"שכר מינימום לשעה" " לפי חוק שכר מינימום 

) שכר מינימום חודשי( 5300/182של שכר המינימום,   182שכר המינימום ישתנה בהתאם לחלק ה 

 לשעה. ₪ 29.12 =

זכויות עובדים אשר שיטת החישוב נעשית על בסיס "שעת עבודה" יותאמו לשיעור הצמצום בשעות  .7

 העבודה.

 

** זהו החודש הראשון מאז שנכנס הצו לתוקפו ועדיין ישנן סוגיות שלא נפתרו ושאלות שטרם קבלו מענה, 

 ודרות.אנו נדאג לעדכן אתכם ברגע שהסוגיות ייפתרו ויהיו הנחיות מס

 

 



 

 

 תיקון חוק שעות עבודה ומנוחה

לחוק שעות עבודה ומנוחה לפיו במפעל שעובדים בו במשמרות,  17פורסם ברשומות תיקון מספר  13.3.18ביום 

 . לא יועסק עובד בעבודת לילה יותר משבוע אחד בתוך שבועיים

 שבועות(. 3) טרם התיקון ניתן היה להעסיק במשך שבוע אחד מתוך 

 

 כללי להעסקת עובדים בשעות נוספותהיתר 

שעות  12אורך יום עבודה של עובד לא יעלה על נחתם היתר כללי להעסקה בשעות נוספות לפיו  14.3.18ביום 

 שעות(. 15נוספות ) טרם התיקון  שעות 16בשבוע עבודה לא יועסק עובד מעבר ל )כולל השעות הנוספות(,  ביום

                                   שעות כולל השעות הנוספות. 58ורך שבוע העבודה לא יעלה על אלגבי עובד המועסק בעבודת לילה, 

 

 

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                       

 אוראל אוזן אלל, עו"ד       

 יועמ"ש חטיבת נותני שירותים           

 

 העתק:

 יו"ר האגף לאיגוד מקצועי -מר ששי שדה

 מנהל מחלקה משפטית  -עו"ד רן קונפינו

 יועמ"ש האגף לאיגוד מקצועי -עו"ד נירית מאירי

 מנהלת חטיבת נותני שירותים -הגב' עדי קוסטה דואק

 


