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חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א - 1951-וחקיקה נוספת ,פסיקה והיתרים
תוכן הענינים של החוק

עמ'
סע'
מראי מקום בספר החוקים ,והטלת הפיקוח
(בהערות) 2א
על קיום החוק
פרק ראשון :מבוא
 .1פירושים (כולל הגדרות "שעות עבודה"; 		
		
"שעות נוספות"; "עבודת לילה"
2א
ו"מפקח עבודה")

עמ'
סע'
מרקחת תורניים; בבית אוכל ,בבית מלון
או בבית קפה; עובדים ביציקות בטון
מסויימות; בעבודות חקלאיות עונתיות
מסויימות; רפתנים ולולנים; יצור והספקת
קרח; נהגי מכוניות ועוזריהם; ורו"ח
(להכנת דוחות ע"פ דין) (בהערות)  11ואילך
13
 .12היתר העסקה במנוחה השבועית
14
 .13שעות נוספות והגברת תעסוקה
14
 .14תנאים והגבלות להיתר
15
 .15היתר כללי והיתר מיוחד
15
 .16גמול שעות נוספות
16
 .17גמול עבודה במנוחה השבועית
17
 .18שכר רגיל
17
 .19תקנות בדבר חישוב הגמול

פרק שלישי :מנוחה שבועית
 .7שעות המנוחה השבועית
 .8שינוי שעות המנוחה השבועית
תקנות שעות המנוחה השבועית בעבודה
במשמרות :כללי; בבתי דואר (מסירת
מברקים ומכתבים דחופים); בשירותי
		
תחבורה; בבתי קולנוע ובבתי חולים
7
(בהערה לסעיף )8
8
 .9איסור העסקה במנוחה השבועית
		
היתרים כלליים להעסקה
8
במנוחה השבועית (בהערה לסעיף )9
9
9א .איסור עבודה במנוחה השבועית
10
9ב .תחולת סעיף 12
10
9ג .איסור הפליה
9ד .עובד שנדרש לעבוד במנוחה השבועית 10א
9ד .1סירוב לעבוד ביום המנוחה השבועי 10א
10ב
9ה .שינוי סביר בתנאי עבודה
10ב
9ו .אי-תחולה
10ג
9ז .סמכות בית הדין לעבודה

פרק חמישי :הפסקות
17
 .20הפסקות
		
היתרים לקיצור ולהארכת
17
(בהערות לסעיף )20
הפסקות
20א .הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים18א
18ב
 .21הפסקה בין יום עבודה למשנהו
 .22עבודת לילה (והיתרים בהערה :לענין
מוסדות שמטפלים בחולים ,קשישים
18ב
וילדים ,ולענין ענף המלונאות)
19
 .23היתר בדבר הפסקות

.2
.3
.4
.5
.6

פרק שני :שעות עבודה
3
יום עבודה
3
שבוע עבודה
3
שינוי יום עבודה ושבוע עבודה
תקנות שעות עבודה בלולנות ,וברפתנות 		
3-5
(ובעבר בשמירה .בהערות לסעיף (4א)())2
6
שינוי לפי הסכם קולקטיבי
7
איסור העסקה בשעות נוספות
7
7

פרק רביעי :עבודה בשעות אסורות
10ג
 .10העסקה המותרת בשעות נוספות
		
הפניה לתקנות בענין העסקת
(בהערה) 10ג
כבאים במשמרות
10ד
 .11היתר העסקה בשעות נוספות
היתרים כללים לעובדים בתפקידים
מסויימים בתעשיית המים; בנמלים;
בשמירה; במקום שמטפלים בחולים,
במחלימים ,בזקנים ובילדים ,ובבתי

פרק ששי :פיקוח וענשים
 .24סמכויות מפקח עבודה
 .25פנקס שעות עבודה וכו'
 .26ענשים
 .27אחריותם של חברי ההנהלה
ושל מנהלים
 .28דין חבורת עובדים
 .29בית המשפט המוסמך (בוטל)

19
19
20א
		
20א
21
21

פרק שביעי :הוראות שונות
 .30תחולת החוק (והפניה לפסיקה סותרת) 21
23
 .31המדינה כמעסיק
23
 .32ביצוע ותקנות
23
 .33חובת התיעצות
23
 .34העברת סמכויות
24
 .35שמירת זכויות
24
 .36ביטול
24
 .37תחילת תוקף

ראה את המשך התוכן ,וכן תוכן עניינים לפסיקה ולחקיקה נוספת ,מעבר לדף.
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תוכן עניינים  -פסיקה וחקיקה נוספת

עמ'
נושא
פרק 10.5.1
תקנות לביצוע החוק
הפניות לפרק  - 10.3איסור שכר כולל ,מועד
תשלום גמול שעות נוספות ,ונטל הוכחה 25
עיקרו של חוק שעות עבודה ומנוחה ומטרתו 25
(בהערה) 25
הפניות לאמנות בין לאומיות
26
חוק כפוי (קוגנטי)
שעות העבודה מהן  -סעיף  1לחוק (עומד
לרשות העבודה; תורנות; כוננות; לינה
בעבודה; שהייה; זמן נסיעה וטיסה) 30
33
יום עבודה (כולל עבודת לילה)  -סעיף 2
		
הפסקות שאינן חלק מיום העבודה -
		
סעיף  20לחוק (ע"פ הגדרת סעיף )1
36
והחריג  -ס' (20ג) סיפא
שבוע העבודה (וגמול שעות נוספות על בסיס
שבועי)  -סעיף  3לחוק ,הסכמים וצווי
)2(38
הרחבה
חודש העבודה (וגמול שעות נוספות על
בסיס חודשי וכן ערך  60שעות נוספות לפי
)4(38
סעיף 26ב(ב) לחוק הגנת השכר)
מנוחה שבועית  -הפרק השלישי לחוק (ומתן
הזכות גם כאשר החוק אינו חל ובגין
38א
"שעות שהייה")
מנוחת פיצוי בגין עבודה במנוחה השבועית 38ד
ימי חג ושבתון  -דברי חקיקה (חוק-יסוד :ישראל
 מדינת הלאום של העם היהודי; פקודתסדרי השלטון והמשפט; הודעה על ימי חג
לפיה; חוק יום העצמאות; ימי בחירות
לפי חוקי הכנסת והרשויות המקומיות;
חוק יום הזכרון לחללי מלחמות ישראל;
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה; חוק
39
ירושלים ותקנות לפיו) והפניות
הסכם או זכות להעסקה בשעות נוספות,
ביטול ,פיקטיביות ועקרון תקנת הציבור 42
44
חובת העבודה בשעות נוספות
		
עבודה בשעות נוספות בלי הוראה או
44
בניגוד להוראת המעביד
"השכר הרגיל" והתוספות על פיהם מחושב
		
גמול שעות נוספות וגמול בעד עבודה
45
במנוחה השבועית  -סע'  18לחוק
		
גמול שעות נוספות  -סעיפים  1ו 16 -
46ד
לחוק  -הפניות
גמול עבודה במנוחה השבועית (וגמול שעות

עמ'
נושא
נוספות במנוחה השבועית)  -סע'  17לחוק 47
		
גמול שעות נוספות עבור עבודה
48א
בשעות אסורות
		
היתרים להעבדה בשעות נוספות
48א
ובימי המנוחה השבועית
חישוב שעות נוספות (ורגילות) לעובד במשרה
48ב
חלקית או בשעות גמישות
49
שעות נוספות לעומת שעות עודפות
משרה חלקית  -הגדלת החלקיות באמצעות
50
שעות עודפות (ונוספות?)
		
סוגי עובדים שחוק שעות עבודה ומנוחה
אינו חל על העבדתם  -סע'  30לחוק 50ב
		
1א .האיסור להתנות על תחולת
50ב
החוק ומשקלה של הסכמה
1ב .הוצאה מתחולה מכוח הוראותיהם 		
50ד
של חוקים אחרים
		
2א" .שעות עבודה"" ,אי-תחולה"
של החוק ,וערבוב פנאי ועבודה 50ד
2ב .מתן זכויות לפי החוק ,גם כאשר הוא
51
אינו חל
		
2ג .פיצוי בגין אי-תחולת החוק
52
 הלכה שאולי בוטלה		
3א .נטל ההוכחה להתקיימות
53
חריג לתחולת החוק
		
3ב .נטל ההוכחה לענין מספר השעות
54
הנוספות  -הפניה לפרק 10.3
54
4א .פרשנות החריגים
56
4ב .כל מקרה לגופו?
 .5היחס בין סעיפי המשנה של סע' 57 30
		
 .6סעיף ( 30א)( )5לחוק -
		
עובדים בתפקידי הנהלה או
		
בתפקידים הדורשים מידה
58
מיוחדת של אמון אישי
		
 .7סעיף (30א)( )6לחוק  -עובדים
		
שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם
מאפשרים למעביד כל פיקוח על
שעות העבודה והמנוחה שלהם 69
 .8סעיף (30א)( )2לחוק  -עובדי מדינה
שתפקידם מחייבם גם מחוץ לשעות
75
העבודה
10.5.2 - 10.5.5
אמנות עבודה בינלאומיות

(המשך בעמוד 2א)
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