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אל :מר יוסי איצקוביץ ,סגן בכיר לחשב הכללי ,משרד האוצר

הנדון  :קיצור שבוע העבודה בשירות המדינה  -שכר מינימום לשעה
צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק ,מיום 15.3.2018
הנחיות נציב שירות המדינה בעניין צו ההרחבה בנושא קיצור שבוע העבודה מיום
12.04.2018
ביום  15.3.2018פרסם שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים צו הרחבה בדבר קיצור שבוע
העבודה במשק (להלן ":צו ההרחבה") .בצו ההרחבה נקבע בין היתר כי:
א .היקף שבוע העבודה במשק יקוצר בשעה אחת ,כך ששבוע העבודה יעמוד על  42שעות עבודה,
ללא הפחתה בשכר (סעיף  2.1לתוספת לצו ההרחבה).
ב .קיצור שבוע העבודה ל  42 -שעות שבועיות יחול גם על עובדים העובדים כיום יותר מ 42 -שעות
בשבוע ,אך פחות מ 43 -שעות עבודה (סעיף  2.7לתוספת לצו ההרחבה).
ג .בהתאמה לקיצור שבוע העבודה ,כמפורט בצו ההרחבה ,שכר השעה יחושב על בסיס של 182
שעות לחודש עבודה (סעיף  2.8לתוספת לצו ההרחבה).
ד .הפחתת שעת העבודה לפי צו ההרחבה לא תהווה עילה לתביעת תוספות שכר או להפחתות שעות
עבודה או לשינויים בתנאי העבודה של עובדים המועסקים לפי תחילת צו ההרחבה  42שעות או
פחות (סעיף  2.10לתוספת לצו ההרחבה).
ביום  12.04.2018פרסם מ"מ נציב שירות המדינה הנחיות ראשוניות בנושא קיצור שבוע העבודה
בשירות המדינה.
יצוין כי ביום  24.04.2018נחתמה החלטת צוות ההיגוי שהוקם מכוח סעיף  5להסכם הקיבוצי לקיצור
שבוע העבודה במשק הישראלי.
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בהמשך להנחיות נציב שירות המדינה ,להלן הנחיה משלימה לעניין קיצור שבוע העבודה בשירות
המדינה:
החל מיום  ,01.04.2018שכר מינימום לשעה יעלה מ ₪ 28.49 -לשעה ל ₪ 29.12 -לשעה
( ₪ 5,300חלקי  182שעות) ,והסכום הבסיסי (כהגדרתו בסעיף (3ב)( )5לחוק שכר מינימום)
יעלה מ ₪ 25.03-לשעה ל ₪ 25.58 -לשעה ( ₪ 4,655.95חלקי  182שעות).
מובהר על כן ,כי ערך השעה של עובד במשכורת חודשית כמו גם השכר לשעה של עובד שעתי ,לא
יפחת מהאמור לעיל (.)₪ 29.12
יצוין כי הנחיה זו עולה בקנה אחד עם הסכמת משרד האוצר מיום  09.01.2018לתמוך בקידום תיקון
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987-בהתאם לאמור.
הנחיות משלימות נוספות בדבר קיצור שבוע העבודה בשירות המדינה יופצו בתקופה הקרובה.
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