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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה )תיקון מס' 17(, התשע"ח-2018

בחוקשעותעבודהומנוחה,התשי"א-11951)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-11עתיקוןסעיף11

)1(,הרישהעדהמילה"וכן"-תימחק,ובסופהיבוא"אולדעתהשר בפסקה )1(
לביטחוןהפניםכשהמדוברהואבמקומותעבודההנתוניםלהוראותיו";

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

ניתנההחלטהעלשעתחירוםומצבהמשקבשלשעתהחירוםמחייבזאת; ")1א(
בפסקהזו,"החלטהעלשעתחירום"-כלאחתמאלה:

הכרזהעלמצבמיוחדבעורףלפיסעיף9גלחוקההתגוננותהאזרחית, )א(
התשי"א-21951;

הוצאתצוהקוראליוצאיצבאלהתייצבלשירותמילואיםלפיסעיף8 )ב(
לחוקשירותהמילואים,התשס"ח-32008;

עבודה שעות לחוק 11 סעיף את לתקן מוצע  סעיף 1
ומנוחה,התשי"א-1951)להלן-החוק(,הקובע  כללי

העסקת להתיר ניתן שבשלהן העילות את 
העסקת כי קובע לחוק 6 סעיף בשעותנוספותע עובדים
עובדיםבשעותנוספותאסורהאלאאםכןהיאמותרת
לפיסעיף10לחוקאוהותרהלפיסעיף11לחוקעסעיף11
לחוקמקנהלשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים
)להלן-השר(להתירהעסקתעובדיםבשעותנוספותמכוח
)7(שלאותוסעיףע )1(עד העילותהמפורטותבפסקאות
היתריםלפיסעיף11יכוליםלהיותמיוחדים,עלפיבקשת

מעסיק,אוכללייםע

11לחוקקובעתכיניתןלהתיר )1(שלסעיף פסקה
העסקתעובדיםבשעותנוספותבתקופהשבהקייםמצב
סדרי לפקודת 9)א( סעיף לפי הכרזה בתוקף חירום של
שצורכי בשעה וכן התש"ח-1948, והמשפט, השלטון
ההספקהוהשירותיםהחיונייםמחייביםזאת,לדעתהשר,
אולדעתשרהביטחוןכשהמדוברהואבמקומותעבודה
הנתוניםלהוראותיואושבהםמבצעיםהזמנותשלצבא־

הגנהלישראלע

במהלךשניהעשוריםהאחרוניםהתקבלוהחלטות
ממשלהאשרהנחואתמשרדיהממשלהלפעוללקידום
הניתוקשלהחקיקהשבתחוםאחריותםמהזיקהלהכרזה
עלמצבחירוםהאמורהעהחלטתהממשלההאחרונהשבהן
היאהחלטתממשלהמס'1948מיוםח'באלולהתשע"ו)11

בספטמבר2016(ע

בפועל,עדכההתגלהקושיבניתוקשלסעיף11)1(
לחוקמהעילהשלהכרזהעלמצבחירום,בשלהעובדה
בשעות עובדים להעסקת הכלל–משקיים שההיתרים
נוספותהעומדיםבתוקפםמשנת1973ועדהיוםמתבססים

עלהעילההאמורה,ובהעדרהסכמותבקשרלתיקוןהחוקע
ההיתריםהכלל–משקייםלהעסקתעובדיםבשעותנוספות
שהוצאומכוחהעילהכאמורוהעומדיםבתוקפםכיוםהם
מיוםכ"בבכסלוהתשל"ד)17בדצמבר1973()י"פהתשל"ד,
עמ'553(ומיוםכ"הבאיירהתשמ"ט)30במאי1989()י"פ

התשמ"ט,עמ'3349()להלן-ההיתריםהכלל–משקיים(ע

לפסקאות )1( ו–)2(

מוצעלמחוקאתהרישהשלפסקה)1(בסעיף11לחוק
נוספות בשעות העסקה להתיר השר בסמכות העוסקת
ובמקומה בתוקף, חירום מצב על הכרזה על בהתבסס
להוסיףלסעיף11פסקה)1א(שלפיהיהוועילהלמתןהיתר
להעסקתעובדיםבשעותנוספות,מצביחירוםאלה:הכרזה
עלמצבמיוחדבעורףמכוחחוקההתגוננותהאזרחית,
התשי"א-1951;גיוסכוחותמילואיםמורחבכמשמעותו
בסעיף8לחוקשירותמילואים,התשס"ח-2008,והכרזה
עלאירועאסוןהמונימכוחסעיף90בלפקודתהמשטרה
]נוסחחדש[,התשל"א-1971)להלן-פקודתהמשטרה(עכל
אחדממצביחירוםאלהמוגדרעלפיההצעהכהחלטה

עלשעתחירוםע

עודמוצע,להרחיבאתהעילההקבועהבסיפהשל
פסקה)1(בסעיף11לחוק,העוסקתבמתןהיתרכשהדבר
מתחייבמצורכיההספקהוהפעלתםשלשירותיםחיוניים,
גםאםהדבר היתרכאמור ולקבועכיהשררשאילתת
מתחייבלדעתהשרלביטחוןהפניםבקשרלמקומותעבודה
הנתוניםלהוראותיועישמצביםשבאחריותהשרלביטחון
הפניםאשרבהםעשוילהתעוררצורךבמתןהיתרלהעסקה
בשעותנוספותאףשלאמוכרזבהםעלאירועאסוןהמוני
מכוחסעיף90בלפקודתהמשטרה,כדוגמתאירועשריפת

הענקבכרמלמשנת2010)"אסוןהכרמל"(ע

ס"חהתשי"א,עמ'204;התשע"ח,עמ'73ע 1

ס"חהתשי"א,עמ'78 2

ס"חהתשס"ח,עמ'502 3

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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הכרזהעלאירועאסוןהמונילפיסעיף90בלפקודתהמשטרה]נוסח )ג(
חדש[,התשל"א-41971;";

אחריפסקה)7(יבוא: )3(

מטעמיםהקשוריםבצורכיהכלכלהוהמשקאומטעמיםייחודייםהקשורים )8("
בצורכיסוגעבודהמסוים,מקוםעבודהמסויםאוענףעבודהמסוים,מתוך

התחשבותבטובתהעובדיםע"

בסעיף14לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:2עתיקוןסעיף14

היתרלפיסעיף11)1א(יכולשיינתןלגביהשטחשלגביוניתנההחלטהעלשעת ")ג(
חירוםאולגבישטחשמחוץלשטחכאמור,והואיעמודבתוקפוכלעודההחלטהעל

שעתחירוםעומדתבתוקפהאועדמועדמוקדםיותרשנקבעבהיתרע"

בסעיף22לחוקהעיקרי-3עתיקוןסעיף22

בסעיףקטן)א(,במקום"בתוךשלושהשבועות"יבוא"בתוךשבועיים"; )1(

סעיףקטן)ב(-בטלע )2(

בסעיף33לחוקהעיקרי,בסופויבוא"ולענייןהיתרכללילפיסעיף11)8(-אלאלאחר4עתיקוןסעיף33
ששקלאתהמלצתםשלארגוןהעובדיםושלארגוניהמעבידיםכאמור,אםניתנה
המלצהכזאת,ואםההיתרכאמורהואלגביענףעבודהמסוים-אתהמלצתםשל
ארגוןהעובדיםהמייצגאתהמספרהגדולביותרשלעובדיםבאותוענףעבודהושל

ארגוניהמעבידיםכאמור,אםניתנההמלצהכזאתע"

הכרזהעלאירועאסוןהמונילפיסעיף90בלפקודתהמשטרה]נוסח )ג(
חדש[,התשל"א-41971;";

אחריפסקה)7(יבוא: )3(

מטעמיםהקשוריםבצורכיהכלכלהוהמשקאומטעמיםייחודייםהקשורים )8("
בצורכיסוגעבודהמסוים,מקוםעבודהמסויםאוענףעבודהמסוים,מתוך

התחשבותבטובתהעובדיםע"

תיקוןסעיף14בסעיף14לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:2ע

היתרלפיסעיף11)1א(יכולשיינתןלגביהשטחשלגביוניתנההחלטהעלשעת ")ג(
חירוםאולגבישטחשמחוץלשטחכאמור,והואיעמודבתוקפוכלעודההחלטהעל

שעתחירוםעומדתבתוקפהאועדמועדמוקדםיותרשנקבעבהיתרע"

תיקוןסעיף22בסעיף22לחוקהעיקרי-3ע

בסעיףקטן)א(,במקום"בתוךשלושהשבועות"יבוא"בתוךשבועיים"; )1(

סעיףקטן)ב(-בטלע )2(

בסעיף33לחוקהעיקרי,בסופויבוא"ולענייןהיתרכללילפיסעיף11)8(-אלאלאחר4ע
ששקלאתהמלצתםשלארגוןהעובדיםושלארגוניהמעבידיםכאמור,אםניתנה
המלצהכזאת,ואםההיתרכאמורהואלגביענףעבודהמסוים-אתהמלצתםשל
ארגוןהעובדיםהמייצגאתהמספרהגדולביותרשלעובדיםבאותוענףעבודהושל

ארגוניהמעבידיםכאמור,אםניתנההמלצהכזאתע"

תיקוןסעיף33

לפסקה )3(

מאחרשהעילותלמתןהיתרלשעותנוספותהקיימות
)7(שבסעיף11לחוקנקבעועלפיענף )2(עד בפסקאות
להוסיף מוצע מסוים, עבודה סוג או מסוים עבודה

בתקופת תאפשר אשר כללית חדשה עילה )8( בפסקה
רגיעהלהתירהעסקתעובדיםבשעותנוספותגםמטעמים
הקשוריםבצורכיהכלכלהוהמשק,וזאתלצדעילהלמתן
עבודה סוג בצורכי הקשורים ייחודיים מטעמים היתר
מסוים,מקוםעבודהמסויםאוענףעבודהמסויםעמתן
התחשבות מתוך  ייעשה המוצעת )8( פסקה לפי היתר

בטובתהעובדיםע

בכךיישמרהאיזוןהקייםהיוםבחוקבקשרלהעסקת
כללית עובדיםבשעותנוספות,וזאתבהישעןעלעילה
להיזקק בלי כאמור היתרים לתת השר את המסמיכה
לעילתההחלטהעלשעתחירוםלפיפסקה)1א(המוצעתע

מוצעלתקןאתסעיף14לחוקהעוסקבהגבלות  סעיף 2
)ג(שבוכי ותנאיםלהיתר,ולקבועבסעיףקטן 
היתרשניתןלפיסעיף11)1א(לחוקכנוסחוהמוצעיכול
שיינתןגםמחוץלשטחשלגביוחלהההחלטהעלשעת
חירוםכמשמעותהבאותוסעיף,וכיהואיהיהבתוקףכל
עודההחלטהעלשעתחירוםעומדתבתוקפהאועדמועד

מוקדםיותרשנקבעבהיתרע

שעניינו לחוק, 22 סעיף את לתקן מוצע  סעיף 3 
כי שבו )א( קטן בסעיף ולקבוע לילה, עבודת 
עובד יועסק לא במשמרות עובדים שבו עבודה במקום
זאת, שבועייםע בתוך אחד משבוע יותר לילה בעבודת
במקוםההסדרהקייםהיוםשלפיולאיועסקעובדכאמור
יותרמשבועאחדבתוךשלושהשבועותעהמשמעותהיא
שניתןלהעסיקעובדיםשבעהימיםבמצטברבתוךתקופה
של14ימיםעבכךישהגמשהבאסדרההקיימתהיוםבעניין
סעיף במשמרותעכמוכןמוצעלמחוקאת עבודתלילה

קטן)ב(שלסעיף22לחוק,שאינורלוונטיעודע

וזהנוסחושלסעיף22)ב(לחוק,שמוצעכאמורלמחקו:

בסעיף כאילו יראו ו־1993 1992 ,1991 בשנים ")ב(
קטן)א(,במקום"משבועאחד"נאמר"משנישבועות"ע"

33לחוק,שעניינוחובת מוצעלתקןאתסעיף  סעיף 4
השרהיתר ייתן בטרם כי ולקבוע התייעצות, 
עליו המוצע, כנוסחו )8(11 שבסעיף העילה מכוח כללי
לשקולאתהמלצתארגוןהעובדיםהמייצגאתהמספר
הגדולביותרשלעובדיםבמדינהאובאותוענףעבודה,
לפיהעניין,ושלארגונימעבידיםארצייםויציגים,בדבר
מתןההיתרכאמור,ככלשניתנההמלצהבידיארגונים

אלהע

דינימדינתישראל,נוסחחדש17,עמ'390ע 4

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר

הערות
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עדלמתןהיתרכללילפיסעיף11)8(לחוקהעיקריכנוסחובסעיף1)3(לחוקזה,מטעמים5עהוראתמעבר
הקשוריםבצורכיהכלכלהוהמשק,ימשיכולעמודבתוקפםההיתריםהכללייםשניתנו
לפיסעיף11)1(לחוקהעיקריכנוסחוערבתחילתושלחוקזהושעמדובתוקפםערב

המועדהאמורע

בהתחשבבכךשבמהלךהשניםשמאזחקיקת  סעיף 5
לחוק, )1(11 סעיף מכוח היתרים ניתנו החוק 
כי לקבוע מוצע הכלל–משקיים, ההיתרים זה ובכלל

בהיתר הוחלפו לא כלעוד לחול ימשיכו אלה היתרים
כללישניתןמטעמיםהקשוריםבצורכיהכלכלהוהמשק

לפיפסקה)8(שלסעיף11כנוסחההמוצעע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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