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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס'  ,)16התשע"ח2017-
תיקון סעיף 12

	.1

בחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א1951- ,1בסעיף  ,12אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א  	)1במתן היתר לפי סעיף קטן (א) יתחשב שר העבודה ,הרווחה והשירותים

החברתיים בשיקולים האלה:
()1

רווחת העובד;

()2

מסורת ישראל;

()3

קיום חלופה שאינה מחייבת העסקה בשעות המנוחה השבועית;

()4

מידת הפגיעה הצפויה במרחב הציבורי במקום שבו מתבקש ההיתר".

דברי הסבר
מטרת החוק המוצע היא להבנות את שיקול הדעת
שעל שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים להפעיל
בעת מתן היתר להעסקת עובדים בשעות המנוחה השבועית
בהתאם לעילות הקבועות בסעיף  12לחוק שעות עבודה
ומנוחה ,התשי"א( 1951-להלן  -החוק).
סעיף  9לחוק קובע כי העסקת עובדים במנוחה
השבועית אסורה אלא אם כן היא הותרה לפי סעיף 12
לחוק .על פי סעיף (12א) לחוק ,רשאי שר העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים (להלן  -השר) להתיר העסקת
עובדים בשעות המנוחה השבועית אם הוא משוכנע
שהפסקת העבודה למנוחה השבועית ,כולה או חלק ממנה,
עלולה לפגוע בהגנת המדינה או בביטחון הגוף או הרכוש,
או לפגוע פגיעה רבה בכלכלה ,בתהליך עבודה או בסיפוק
צרכים שהם ,לדעתו ,חיוניים לציבור או לחלק ממנו.
לאיסור העסקת עובדים במנוחה השבועית שתי
תכליות :האחת  -תכלית סוציאלית ,והיא לשמור על רווחת
העובדים; והשנייה  -תכלית דתית-לאומית  -קביעת יום

1

השבת כיום המנוחה בהתאם לצביונה של מדינת ישראל
כמדינה יהודית.
מוצע ,בהתאם לתכליות אלה ,לעגן בחוק שורה של
שיקולים שיצטרך השר לשקול בעת החלטה על מתן היתר
לעבודה במנוחה השבועית ,מקום שקיימת עילה לעשות
כן לפי סעיף (12א) לחוק .השיקולים שמוצע לחייב את השר
לשקול כאמור הם אלה :קיומה של חלופה שלא תחייב
העסקת עובדים במנוחה השבועית ,רווחת העובד ,מסורת
ישראל ומידת הפגיעה הצפויה במרחב הציבורי אם יינתן
ההיתר.
לשם כך ,מוצע לתקן את סעיף  12לחוק ולקבוע כי
בהחלטה על מתן היתר להעסקת עובדים בשעות המנוחה
השבועיות ,לפי סעיף קטן (א) של סעיף  12האמור ,על שר
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשקול ,נוסף על
התקיימותם של התנאים למתן ההיתר כאמור באותו סעיף
קטן ,גם את כל השיקולים הנזכרים לעיל.
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