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  תקציר

ובפרט החלתו של , אות על סדר היום הציבורי הצעות לשינוי שבוע העבודה בישראלנמצאחדות זה שנים 

הפעיל עסקים ל) ובאירופה(הישראלי שק במ הגוברת הנטייה אל מול ההצעות מוצעות . נוסףןם שבתווי

   . מהשכירים בישראל עובדים במהלך סוף השבוע17%–כ המביאה לכך שבסוף השבוע

התועלת המרכזית הצפויה ממהלך   ניכר כיראשון שבתון ביום של יוםאפשרות החלתו בבחינת 

כלכלות עם וכן הגברת התיאום , יום מנוחה לעובדים שאינו חל בשבתעוד בדמות , חברתיתהיא כזה 

בעיקר , שליליותכלכליות להיות השלכות עשויות מהלך שכזה למנגד . בעיקר מדינות אירופה, המערב

ה הארכת ימי צפוישלהניח אפשר בשל כך . ראשוןמלא ליום תחליף ת להיואינו צפוי שישי יום ש משום

  .בשעתייםשבוע העבודה של  קיצור אףו, העבודה

  וקשיחות השכרבשל ייקור העבודה. תוצרמה 3%–כעד אבדן שנתי של  ויגררשינויים אלו 

פויה תוספת כמו כן צ.  ובעיקר בענפים עתירי עבודה,על שוק העבודהצפויות למהלך השלכות שליליות 

, מדי שנהח "שארד י מיל20–סך עלות המעבר צפויה לעמוד על כ. כר עובדי המגזר הציבורישלתקציבית 

  . במונחי תוצר

תאפשר חצי יום אך , השבת ציבור שומרילתועלת פחותה תהיה שישי החלתו של שבתון ביום ל

מעבר של על כן . שישיביום  מהעובדים מועסקים 40%–רק ככיום .  שאינו חל בשבת לפחות שבועיחופש

ציבוריים ביום זה ירותים מתכונת מיוחדת למתן שקביעת ו  ימי לימודיםחמישהערכת החינוך למ

  . נמוכה ביותרבעלות שישי עשויות לאפשר שבתון ביום 

מערכת בין ובפרט , סנכרון בין מערכות המשקב כל אפשרות יש לשים דגש מיוחד בבחינת

, בו מצאו ענפי המשקש, המצב הקיים לנוכח יש לבחון תחלופואת שתי ה .העבודהלבין שוק החינוך 

 בכל הקשור לפעילות ביום המעסיקים והלקוחות, רכי העובדיםואת האיזון הנדרש בין צ ,במידה רבה

אך בשל הפערים בתוצר לנפש ובשיעור , המקובל במערבמאמנם שבוע העבודה הישראלי ארוך  .שישי

בחון את  לבסוף יש ל.פוי קיצור שעות העבודה לפגוע במשק הישראליח העבודה צותפות בכתההש

הצטרפות ה ולנוכח ) למשל,יה ממלכתיתיחוק פנס (שינויים אחרים במשק לנוכחהשינוי המוצע 

  .של ישראל לשוק האירופיהעתידית אפשרית ה

                                                 
  .טיוטה לפני עריכההמסמך המוגש כאן הוא    *
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  מבוא. א

מספר הצעות לשינוי  יוןעלו לד, אופי השבת בישראלעל הציבורי בד בבד עם הדיון , בשנים האחרונות

 בעמודים . בהחלתו של יום שבתון נוסף בישראלעוסקותהצעות החלק מ. שבוע העבודה בישראל

 בקצרה חוק שעות עבודה יוצג, ראשית. תוצגנה הסוגיות המרכזיות בשינוי שבוע העבודההקרובים 

   .ומנוחה בישראל

,  מול התועלות שבמהלך כזה אל.ראשון ביום סףנויום שבתון לאחר מכן תיבחן החלתו של 

לא יוכל לשמש כתחליף הולם ליום שישי בעיקר בשל העובדה כי יום ,  מכךהצפויות תפורטנה העלויות

 את ה פחותה במידפראשר עשויה לש, שישיהחלתו של יום שבתון ביום אפשרות  וצגת בהמשך. ראשון

בו ש,  לשקול אל מול המצב הקייםלשינוי ישכל האפשרויות את . בעלות נמוכה יותראך , המצב הקיים

בנספח יוצגו . המעסיקים והלקוחות, רכי העובדיםוענפי המשק את האיזון הנדרש בין צמצאו מרבית 

  .בסופי שבוע בפרט, העבודה בישראל ובעולםעל נתוני רקע לדיון 

 על כן אין בכוונתנו. יש לציין כי הדיון בנושא מתקיים במידה זו או אחרת מזה מספר שנים

בסוף המסמך נמצאת . אלא להציג את המרכזיים שבהם,  הטיעונים אשר הושמעו בעברל כלאת פרטל

  .רשימת מקורות לקריאה נוספת

 -  ו כי אם רק בימים הסמוכים ל, גופאשבתיום  של ובהצעות לשינוי אופי זה לא יעסוק מסמך

התאחדות ,  לשכות המסחרלצורך הכנת הנייר הסתייענו בגורמים המקצועיים מאיגוד .שישי וראשון

  . גוף המסמךכמפורט ב, במקורות נוספיםוכן , הסתדרות והמשרד האוצר, התעשיינים
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  חוק שעות עבודה ומנוחה והצעות לשינויו. ב

 8בן הוא ויום עבודה ,  שעות45בן הוא חוק שעות העבודה והמנוחה בישראל קובע כי שבוע העבודה 

 הקיצור הוחל על שאר 1. שעות43– קוצר שבוע העבודה ל1995 בהסכם הקיבוצי אשר נחתם בשנת. שעות

מחושב על בסיס השכר ,  על פי ההסכם2000.2ענפי המשק בצו הרחבה של שר העבודה והרווחה בשנת 

  . שעות עבודה בחודש186של 

 שעות לפחות ועבור יהודי תכלול את שבת כיום 36בת היא החוק קובע כי המנוחה השבועית 

בעת . בהתאם לדתם, ראשוןשבת או יום , שישייום הוא ים יום המנוחה יהוד לא בשביל. המנוחה

  . ב"חנויות וכיו, וכן אסור להפעיל עסקים עצמאיים, ת עובדיםסקהמנוחה השבועית אסורה הע

בעיקר במקרים של ,  רשאי לתת היתר חריג לעבוד בשבתהמסחר והתעסוקה, התעשייהשר 

ת עובד בשבת סקהחוק קובע כי הע. דינה או בתהליכים חיונייםטחון המיבב, פגיעה חמורה בכלכלה

  . ומתן מנוחה שבועית ביום אחר, לפחות,  משכר העובד150%מחייבת תשלום של 

ההצעות קוראות לקיצור שבוע .  הצעות לשינוי שבוע העבודהכמהבשנים האחרונות עלו 

 3,) שעות עבודה35 בןעבודה בוע למשל מעבר לש(אם על ידי קיצור שעות העבודה מדי יום , העבודה

 עד כה לא התקבל כל שינוי 4.מטעמים אשר יוצגו להלן, ראשוןאם על ידי החלת יום שבתון נוסף ביום ו

  . לחוק בנושא זה

                                                 
כל האתרים  (www.moital.gov.il: המסחר והתעסוקה, מתוך אתר משרד התעשייה, 95/7010' הסכם קיבוצי כללי מס     1

  .)2007במחקר זה אוחזרו לאחרונה ביוני 
, 2000 ביוני 7ביום ,  נחתם בידי השר אלי ישי,1957- ז"הסכם מסגרת לפי חוק הסכמים קיבוציים התשי: צו הרחבה     2

    www.moital.gov.il: המסחר והתעסוקה, מתוך אתר משרד התעשייה
כ דב חנין "הוגשה על ידי ח, 2006ו "התשס, ) קיצור שבוע העבודה:תיקון(הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה , 1225/17/פ   3

  .2006 ביולי 17ואחרים בתאריך 
כ לאה נס " של ח2211/ וכן הצעת החוק פ2000 ביולי 17כ נחום לנגנטל מיום " של ח2029/הצעת החוק פ, ראו למשל     4

  .2004 במרס 24מיום 



    6 
 

  וצעות לשינוי שבוע העבודה בישראלחלופות מ. ג
  הן המרכזיותיוהשלכות    

ראשית .  בישראל והשלכותיהן הצפויות העבודהשבועלשינוי המרכזיות חלופות שתי הלהלן תוצגנה 

לאחר מכן תוצג . זה והשלכות מהלך כגון ראשוןתוצג אפשרות החלתו של יום שבתון נוסף ביום 

   . שישיהאפשרות להחיל יום שבתון נוסף ביום 

  יום שבתון נוסף ביום ראשון: ראשונהחלופה . 1

  תועלת אפשרית

, ראשית. ראשוןשל המציעים יום שבתון נוסף ביום שלושה טיעונים מרכזיים עומדים לנגד עיניהם 

אשר כיום שובתות , יתרום לסנכרון בין המשק הישראלי לשאר כלכלות המערבראשון שבתון ביום 

מהעולם ואינם עובדים ביום ' במנותק'בישראל עסקים רבים עובדים ביום ראשון . בימים שבת וראשון

  .בו פועל שאר העולם המערביששישי 

תאפשר לציבור הדתי בישראל ליהנות מיום ראשון ביום ' אזרחי'לתו של יום שבתון הח, שנית

בצד התועלת . בניגוד למצב כיום, ב"קניות וכיו, בו יוכל ציבור זה לבלות באתרי תיירותשחופש 

מסחר בתחומים כמו פנאי ופויה תרומה לכלכלה צבכך יש הטוענים כי החברתית שבאפשרות זו 

, ההוצאה על צריכה מנוחה לבין כי אין בידינו נתונים ברורים על הקשר המוצע שביןיש לומר . קמעונאי

   5.)כגון ההכנסה(בחון את חשיבותם של גורמים אחרים בהקשר זה לויש 

אזרחים לבלות יותר זמן בחיק כלל ההנהגת שני ימי מנוחה מלאים תאפשר ל, שלישית

  . ון בין שעות העבודה לשעות הפנאיוכך תחזק את האיז, משפחתם ובפעילות תרבות ופנאי

הצורך בסנכרון . מהלך רצויהוא  משק המערביל כי סנכרונו של המשק הישראלי עם הוברי לכ

מצב זה . ב"מסחר וכיו, גובר ככל שחלקים רבים יותר במשק נחשפים לתהליכים גלובליים של ייצור

ובפרט לשוק , וש כלכלי מאורגןיוחלט בעתיד על הצטרפותה של ישראל לגאם עשוי לגבור אף יותר 

כמו כן מוסכם כי בישראל יש למצוא פתרונות לשבוע העבודה אשר יאפשרו לכל . האירופי המשותף

  . האפשראדם למלא אחר מצוות דתו ככל 

  . אל מול התועלות האפשריות יש לשקול את העלות הכלכלית הצפויה

  כחצי יום עבודהשישי יום 

נשאלת השאלה עד כמה יוכל . שישיאופיו המיוחד של יום  בו הוא לוקהההצעה שסרון המרכזי יהח

כל עוד לא יוכל . אם זה יתבטל, ראשוןתחליף ליום עבודה מלא הקיים כיום ביום שישי לשמש יום 

  . ותגדולצפויות למהלך עלויות כלכליות , ראשוןתחליף ליום שישי לשמש יום 

בשל  אינו יכול לשמש יום עבודה סטנדרטישישי יום ש מסכימים סוגיהכלל העוסקים בניכר ש

על מנת לאפשר לעובדים , כלומר. נכנסתהשבת  בקיץ 19:00שעה  בחורף ל16:00בין השעה שהעובדה 

 במיוחד למקומות נכון הדבר. יש לסיים את העבודה באמצע היום, כחוק, להגיע לביתם לפני השבת

טחון ימערכת הב, היענף הבני, ים בפריפריהים עסקנאלו נמ עם.  מביתם של המועסקיםיםקועבודה הרח
                                                 

 69%. 'דתיים-מסורתיים'או ' דתיים', 'חרדים '31% מגדירים עצמם 20ה היהודית מעל גיל ייצוין כי מתוך האוכלוסי   5
 . 2006הסקר החברתי ,  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:מקור. 'חילונים'או ' מסורתים לא דתיים'מגדירים עצמם 
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הן על ידי (יש לזכור כי בישראל נהוג לערוך הכנות רבות לקראת השבת . ועוד) כולל שחרור מילואים(

יוכל לשמש יום עבודה עד לשעה שישי יום שלצפות אפשר ועל כן , )הן על ידי שאינם כאלושבת  שומרי

 רות ערך בבורסהמסחר בנייבלמצוא אפשר  שישיום דה ביבעייתיות שבעבולדוגמה .  לכל היותר13:00

  . שישילקיים יום מסחר מלא ביום עקב חוסר האפשרות  בלבדחמישי עד ראשון המתקיים בימים 

 בשל על התועלת שבפתיחת מקומות העבודהבעל השלכות שליליות הוא ל "כנ' חצי יום'

 לתמרץ אפשר–איכמו כן ביום שכזה . ב"ווכיבלבד חצי יום משך הפעלת המכונות ל, הוצאות התחזוקה

מתקיים וכן  (בארצות הברית ליצור קשר עם שותפים עסקיים אפשר–אי, את העובדים בשעות נוספות

  . כלל הפעילות במשק צפויה לרדתו, )אירופהבלבד עם שותפים בקשר חלקי 

שינוי אזור כגון , שישירונות מלאכותיים להארכת משך העבודה ביום תפ הוצעויש לציין כי 

). כך שהשמש תשקע מאוחר יותר, השעון בשעה אחת קדימהפעמית של –חד ההזז(הזמן הנהוג בישראל 

שינוי נועד אשר את מצוקותיו , השלכות שליליות כלפי הציבור המתפללגם וצפויות לו , פתרון זה חלקי

 בשל שישיביום עם מדינות אירופה הקשר העסקי  כמו כן ייפגע .שבוע העבודה לפתור מלכתחילה

  .הגדלת הפרש השעות

  שינוי שעות העבודה

, אפשרות אחת. תחייב השלמת העבודה בימים אחריםראשון רוב הפעילות הכלכלית ביום סגירה של 

ביום הארכה מינימלית של יום העבודה בימי חול היא , אשר הועלתה על ידי חלק מיוזמי השינוי בחוק

כך יישמר המבנה .  שעות7ועבודה ביום שישי בהיקף של ) םכיו 8.6-8.5במקום ( שעות 9– לחמישי

  .ולכאורה לא תיגרם ירידה בתוצר,  שעות עבודה43השבועי של 

 בשל ובכך צפויה להביא לירידה בתוצר ,הרגילהארכת יום העבודה את הצעה זו טומנת בחובה 

יפעל שישי ביום שדא  צורך לווכן יהיה. התפוקה השולית הפוחתת של העובדים בשעת העבודה הנוספת

 יש לעבוד לפחות עד השעה 08:00הנחה שיום העבודה יחל בשעה ב, כלומר .המשק שבע שעות מלאות

  . בעיקר בימות החורף, וכאמור זהו פתרון בעייתי, 15:00

נת מ עלולכן ,  שעות5ישמש חצי יום עבודה בן שישי יום שסביר יותר שמניחה אפשרות שנייה 

לא  ( שעות ביום9.5– יש להאריך עוד את העבודה בשאר ימי השבוע לודה בשבוע שעות עב43לשמור על 

הארגונים הכלכליים העריכו בעבר כי תפוקתו של . תהליך שיפחית עוד יותר את התפוקה, )כולל הפסקה

   . מזו של שעה רגילה20%–העובד בשעה הנוספת במקום העבודה נמוכה בכ

 בשל יאת נשים לעבודה בהיקף מלאלהקשות על יצהארכה של יום העבודה הסטנדרטי צפויה 

עלות במחיר , להאריך את שעות פעילותה של מערכת החינוךאפשר . חוסר הסנכרון עם מערכת החינוך

  . שיש לבחון אותה כנגד התועלת הפחותה הצפויה משעת העבודה הנוספת,כלכלית

בדיהם באמצעות ככל שיתארך יום העבודה הסטנדרטי יקשה על המעסיקים לתמרץ את עו

לפני חישוב השעות הנוספות ,  שעות במקום העבודה10במצב כזה העובד יידרש לשהות . שעות נוספות

תמורת , פנאי יתבטא ביותר שעות פנאי בסוף השבוע-שינוי היחס עבודה, כלומר. וזמן ההגעה והחזרה

  . פחות שעות פנאי מדי יום
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  הפחתת שעות העבודה

מעבר היא האפשרות הנראית סבירה ביותר .  מספר שעות העבודה במשקתפחתאפשרות שלישית היא ה

קיצור שעות העבודה במשק . שישי שעות ביום 5 ועוד  שעות בכל אחד מימי החול9: עבודה שעות 41–ל

גם באפשרות זו ישנה הארכה של יום העבודה ועימה , ראשית. צפוי להיות בעל השלכות כלכליות רחבות

אין  .ירידה בשעות העבודה משמעה ירידה בתוצר, שנית. ונההעבודה האחרירידה בתפוקה בשעת 

כי להעריך באופן כללי אפשר אולם , עלותה של שעת עבודה במונחי תוצרעל ברשותנו נתונים מדויקים 

במשרה שכיר  בתפוקתו הממוצעת של עובד 5%– מהווה הפסד של כ שעות43בדן של שעתיים מתוך א

תוכם  מ70%–ו,  מהעובדים במשק הם שכירים87%–שכמכיוון .  לחול השינויעליו בעיקר צפוי, מלאה

התוצר פי נתוני  עלח "ש מיליארד 18–או כ, 3%–של כשנתי תוצר   צפוי אבדן6מועסקים במשרה מלאה

עמדה על  2006– ו2005ים  בשנמקומי הגולמיהצמיחה השנתית בתוצר ה:  לשם השוואה.2006לשנת 

  .)נתוני בנק ישראל( בהתאמה ,5.1%– ו5.2%

 כי  בהקשר זהלטעוןאפשר ) ובמערבשבועיות בישראל שעות עבודה ( בנספח 1לוח מהתבוננות ב

אף על פי ששבוע העבודה במדינות אלו קצר , תוצר לנפש גבוה מזה שבישראלהר מדינות המערב בשא

 משקי המערב בשני תעומכיום בנחיתות לין יהמשק הישראלי מאופלזכור כי  בבחננו סוגיה זו יש .יותר

 וגובה ) בנספח2כך מובאים בלוח על נתונים  (ח העבודהושיעור ההשתתפות בכ :פרמטרים מרכזיים

אשר הורדת שעות העבודה , נתונים אלו מצביעים על פריון נמוך ממילא בישראל .תוצר לעובדה

  .הנמיכו עוד יותרהשבועיות צפויה ל

כי כאשר עבר המשק  הצפויה בתוצר היא העובדה כנגד הפגיעה להעלות שאפשרה ייטענה שנ

זעזע המהלך את המשק לא  1995בשנת  שעות 43 שעות לשבוע בן 45הישראלי משבוע עבודה של 

 שעות 43–שעיקרו מעבר ל(עיקר השינוי בהסכם הקיבוצי הקודם בהקשר זה יש לציין כי . הישראלי

לעומת  .שישישל העבודה ביום האפשר ככל   וצמצום ימי עבודה אפקטיביים5–מעבר להתבטא ב )עבודה

אשר , שישי והוספת שעות ביום חול מלא ואפקטיבי ביוםעבודה  הורדת שעות השינוי המוצע כורךזאת 

  . אפקטיביות פחותהמידת בעל , יום עבודה צפוי להיות חציכאמור 

 צמצום שעות. קר והתעסוקה במשכההשפעה הצפויה על השהיא ל ויש לשקשסוגיה עוד 

קיימת בהמשך לכך .  ולפגיעה בהם המועסקיםלירידה בשכרבאופן טבעי העבודה במשק צפוי להוביל 

 צמצום .)' וכוחוק שכר המינימום, בשל הסכמים קיבוציים( השכר החודשימטה של  קשיחות כלפי

 עקב שליליותצפוי להיות בעל השלכות תעסוקתיות , ללא הורדה מקבילה של השכר, בשעות העבודה

 פרסם הבנק 2005בשנת .  אשר עלול לגרום לעלייה בשיעור האבטלהור מרכיב העבודה בתוצרייק

מבהיר המחקר  .ה במדינות אירופה בשנים האחרונותבו הציג את נתוני העבודו ,האירופי המרכזי מחקר

בעלות העבודה לשעה של גדולה יה יכי הירידה בשעות העבודה בשלושת העשורים האחרונים לוותה בעל

 ולעלייה רכזיים לאבטלה הגבוהה בגוש האירוה זו כאחד הגורמים המילזהות עליאפשר . ל עובדכ

  7.האטית בתעסוקה

                                                 
  . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, )12.11לוח ( מתוך השנתון הסטטיסטי לישראל 2005נתוני      6
7      Leiner-Killinger et. al. ,2005. Trends and Patterns in Working Time Across Euro Area Countries 1970-2004: 

Causes and Consequences, European Central Bank, Occasional Paper Series, No. 41, December 2005.  
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כיום מבנה שבוע העבודה והשכר נקבעים בהסכמים קולקטיביים בין הארגונים יש לזכור ש

עובדים  צפויים ארגוני המול ההחלטה על קיצור שעות העבודהשאל , מכאן. הכלכליים לבין העובדים

להגיע להסכמה בין   גםיש.  עבור שעות עבודה פחותותלדרוש שמירה על רמת השכר הראלית

אשר על פי הצעות החוק השונות לא תהיה כרוכה , ראשוןהעבודה ביום על המעסיקים לעובדים 

 אך בכל זאת במקומות  ימים5ט על מעבר לשבוע עבודה בן כאשר הוחל. 100%–בתשלום מעבר ל

יש מקום להניח כי . ו ארגוני העובדים תוספת שכרדרש, שישירשו העובדים לעבוד גם ביום מסוימים נד

  . ראשוןתהליך דומה יתרחש לגבי העבודה ביום 

  המגזר הערבי

עסקים , כך.  שישי או שבת או ראשון-ת עובדים ביום המנוחה הדתי שלהם סק על הע אוסרכיום החוק

אך הפגיעה ,  אמנם אינם נמצאים בסנכרון עם שאר המשקשישיבמגזר הערבי אשר אינם פעילים ביום 

ק בימים שבת יושבת רוב המשאם לעומת זאת . שישיבהם היא מינימלית בשל אופיו החלקי של יום 

ימים להתנתק מהפעילות המשקית במשך שלושה , על פי חוק,  העסקים במגזר הערבייידרשו, וראשון

החלש , פויות השלכות שליליות על תפקודו הכלכלי של המגזרלמהלך זה צ. שבת וראשון, שישי - בשבוע

  . ממילא

  סנכרון בין המערכות

 יש לשקול את ופים העוסקים במתן שירותים לאזרחבהתאם לשינוי הצפוי בשעות הפעילות של הג

יהיו סגורים ' הדואר וכו, משרדי הממשלה, ם הבנקיםא, כך למשל. ההשפעה הצפויה על שבוע העבודה

צפויה בעיה , בת וראשון ומנגד יידרשו העובדים לעבוד יותר שעות בימות החול וכן ביום שישיבימים ש

. פתרון אפשרי הוא הארכת שעות הפעילות של נותני השירותים לשעות הערב. במתן השירותים לקהל

  . תקל בהתנגדות העובדיםייתכן שייו, מהלך כזה יהיה כרוך בעלויות

כפי , ראשוןסוימים יהיו פתוחים בצורה חלקית לקהל ביום גם לקבוע כי שירותים מאפשר 

יום  כך ייאבד , רבים יותרככל שייפתחו שירותים). בנקים, דואר (שנהוג ביום שבת במדינות אירופה

מנת לערוך  בפועל יש מקום להניח כי יותר עובדים ייעדרו ממקום העבודה על.  ככזההשבתון את אופיו

  . את סידוריהם

היא אשר התאמתה לשעות העבודה , נודע לתיאום הנדרש עם מערכת החינוךמקום מרכזי 

יש לקבוע כיצד יתארכו ימי הלימודים בשל ביטול הלימודים ביום . נדבך מרכזי בפעילות המשקית

  . ומהן ההשלכות הצפויות מכך, ראשון

 כיום מושבתת חלקיתש ת המערכת הפיננסיבכלל זה, גם מול מערכות אחרות נדרש תיאום

 יםהממשקאחד  אשר טחוןימערכת הבוכן . ועל כן התיאום מולה נראה אפשרי, שישיוביום ראשון ביום 

יהיה לגייס מילואים אפשר יש לקבוע אם (בתחום המילואים הוא  שלה למשק האזרחי יםהעיקרי

  .)ראשוןולאמנם ביום 

  הערכת העלות

 בגדר שהםדה יש להתייחס לנתונים רבים  ימי עבו4.5על מנת לקבוע את עלות המעבר לשבוע בן , כאמור

כיצד יבחר כל , ראשוןיורשו לפעול ביום בדיוק לו עסקים יא, כיצד ייראו הסכמי העבודה: נעלם כרגע
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כמו כן קשה לאמוד במדויק את התועלות הצפויות מהגברת הצריכה . ב"ענף להתמודד עם השינוי וכיו

  . הפנאי והתיירות, נאי והעלייה בפעילות המסחר הקמעו8של הציבור הדתי

 נאספו על ידי מרכז המחקר והמידע של רהערכות העלות אשלהלן תוצגנה כמסגרת לדיון 

נת היקף העבודה החישובים מתבססים בעיקרם על הקט . ועדכונן במידת האפשר20039הכנסת בשנת 

  . עבודה שעות 43מנת לשמור על   או תשלום של שעות נוספות עבור שעתיים אלו עלבשעתיים מדי שבוע

 8–בכראשון את עלות המעבר לשבתון ביום  העריך המסחר והתעסוקה, התעשייהמשרד 

את עלות  2003בשנת אחדות התעשיינים העריכה הת .)לא נמסר פירוט החישוב (מדי שנהח "ש דמיליאר

בדן נובעים בעיקר מאה  בלבדיהיבתעשח "ש מיליארד 5–מתוכם כ, שנתייםח "ש מיליארד 18–המעבר בכ

די שבוע על מנת לשמור מ בשעה הנוספת מדי יום ובצורך לשלם עבור שעתיים נוספות 20%תפוקה של 

בהתאם להתפתחויות , ההתאחדות להערכה זולאחרונה הוציאה ש עדכון .על אותה רמת ייצור

ח "ש מיליארד 6מתוכם , ח"ש מיליארד 24–העלות השנתית של המהלך בכאומד את , הכלכליות במשק

  10.יהילתעש עלות

ת ו שעשינויבשל  עובדי המדינה עבורשכר התוספת הצפויה בעלות האת  אמד משרד האוצר

 340–בכדומה  ואת הצורך בהוספת משרות לשם מתן שירותים ברמה לשנהח "ש מיליון 42–כב ההעבוד

. דינהעבור שכר עובדי המח "ש מיליון 380–כתוספת עלות תקציבית של  מדובר בלוהכך בס. ח"ש מיליון

  ).' וכדרשויות מקומיות(עלייה בהוצאות השכר של כלל המגזר הציבורי לצפות גם אפשר בהתאם לכך 

 על ידי 11ח"ש מיליארד 22–האוצר בכדאז למשק העריך המקסימלית אובדן התוצר את עלות 

  עם זאת מכיוון. וחישוב אובדן שעות העבודה השנתי, ערך התוצר לשעת עבודהאת  אמודסיון לינ

, שינוי זה  עליהםלהניח כי לא יחולאפשר , מועסקים במשרה חלקיתבמשק  מהעובדים 30%–שכ

   .והפגיעה תהיה נמוכה יותר

אפשר , )לעילד' הפחתת שעות העבודה'בסעיף פי שפורט כ(סיון להעריך את הירידה בתפוקה ינב

 18–ככיום  שהם , השנתי בתוצר3%– יהווה פגיעה של כ שבועיות שעות עבודה2הפסד של לצפות כי 

 הארכתו של )מערכת החינוך, הסכמי עבודה( לציין כי אם לא תיתכן מסיבות שונות יש .ח"מיליארד ש

יעמוד , כמצופה שעות 5 יועסקו העובדיםשישי  וביום  שעות הנהוגות כיום8.5–מעבר ליום העבודה 

עד  תוכפל הפגיעה בתוצר במצב כזה.  שעות שבועיות4שהן אבדן ,  שעות39על הסטנדרטי שבוע העבודה 

  . ישנתהתוצר מה 6%–כלאבדן של 

 למעט -על כן . בייקור מרכיב העבודההוא הפגיעה הצפויה בתוצר עיקר מקור חשוב להדגיש כי 

ליצור כי אם , המשקענפי  בכלל שוויונילהתרחש באופן ה יצפולא הפגיעה  ההפסד הגלובלי של התוצר

  .)תעשיות מסורתיות, למשל(עבודה הי חריף יותר בענפים עתירי משברמצב 

                                                 
אשר , יש לזכור כי חלק משמעותי מהציבור שומר השבת אשר צפוי ליהנות משבתון ביום ראשון הוא המגזר החרדי     8

  . עסוקה נמוכים ובכוח קנייה נמוךמאופיין כיום בשיעורי ת
  .והמידע של הכנסת מרכז המחקר, 2005 בינואר 30, השלכות כלכליות:  שינוי שבוע העבודה,סמי כהונאי     9

המחלקה למחקר , אגף כלכלה, השלכות צפויות על התעשייה: מעבר לשבוע עבודה מקוצר, התאחדות התעשיינים   10
 .2007 ביוני 17, כלכלי ואסטרטגיה

 מיליארד  26– תהיה כ2006בהתאם לכך העלות על פי נתוני .  מהתוצר המקומי הגולמי בשנה בה ניתנה ההערכה4%–כ  11
 . ח"ש
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ביום עלות המעבר לשבתון על פיה ש, לקבוע מסגרת לדיוןאפשר  זו מזו שונותההערכות בשל ה

 אפשר–אי וכי ,כללית ההערכ יש לציין כי זוהי .בשנהח "ש מיליארד 20 עד 15–צפויה להיות כראשון 

מעבר לשבוע כמו כן . מי ראשון ושישי ללא הבנה מדויקת של אופי העבודה בילקבוע מספרים מדויקים

  . את העלותכפיל צפוי לה שעות 39של ) ראלי(עבודה 

לא יוכל לשמש שישי העובדה שיום על  בקרב הגורמים המקצועיים  שוררתתמימות דעים

אינה מעבר ראשון על כן משמעותו העיקרית של שבתון נוסף ביום . בעתיד הנראה לעין כיום עבודה מלא

שבוע .  ימים4.5אלא מעבר לשבוע עבודה בן , השונים מאלו הנהוגים כיום,  ימים5 בן לשבוע עבודה

 5לשבוע בן מ ימים 4להידמות יותר לשבוע בן לאורך זמן עבודה כזה אינו מוכר במדינות העולם וצפוי 

הצפויה מיום  בתועלת החברתיתללא התחשבות , בלבד כלכליותחשוב לציין כי מדובר בהערכות . ימים

  .'אשר ישמש לפעילות משפחתית וכו, נוחה נוסףמ

לא יתקיים יום עבודה מלא בשל כניסת שישי ביום שסיון לקבוע נורמה יכי הנאפוא נראה 

סיון יבחזקת נהוא  ,מנת לפתור בעיות הקשורות ביום השבת יחול שבתון עלראשון ביום שהשבת ו

קום יש מ, במשק להוסיף יום מנוחה טותחפצים מקבלי ההחלאם על כן  .לאחוז את החבל בשני קצותיו

   .שיוצג להלןבאופן  לשקול מנוחה בימים שישי ושבת

  שישישבתון ביום : שנייהחלופה . 2

קרון של הענקת שני ימי מנוחה שבועיים לכל יעומד העשישי בבסיס ההצעה להחלת שבתון נוסף ביום 

בהם ייקבע יום מנוחה נוסף ש, חדיםאלא במקרים מיו, ימי המנוחה יהיו יום שישי ויום שבת. עובד

ללא העלות הכרוכה בביטול העבודה ביום ,  ימים בלבד5אפשר שבוע עבודה של תיכך . שאינו יום שישי

  .ראשון

לעומת ,  מהשכירים40%–כשישי  ביוםעובדים כיום , 2003על פי נתוני משרד העבודה משנת 

תהיה שישי הסתגלות המשק לחופש ביום ,  כלומר12. מהשכירים90%–בהם עובדים מעל לשימי החול 

עשוי גם לטמון בחובו חלק מהיתרונות החברתיים שישי יום חופש רשמי ביום . קלה מבכל יום אחר

  . שבתבשל חופש שאינו לפחות   מחצי יוםושבת ייהנ יגם שומרמשום ש, ראשוןכרוכים בשבתון ביום ה

יונהג בענפי שבה בפירוט למידה יש להידרש שישי  לקבוע את השפעתו של שבתון ביום כדי

מספר העובדים ביום לכך שככלל יש לשאוף . יש להשאיר לתהליך התגבשותו של החוקזה ואת , המשק

. יום מנוחהכשישי אחרת תפחת האפקטיביות של יום , 20%–כיעלה על לא והאפשר זה יהיה נמוך ככל 

אופן עקרוני את פעילותם של בתי להשתמש בהגדרות רבות מהחלופה הראשונה ולאפשר באפשר  לפיכך

 לוודא  גםמומלץ.  ימים7 אשר ממילא רשאים לעבוד ,מקומות תרבות ובילוי ומפעלים, מסחר קמעונאי

  . יינתן שירות חלקי) ב"דואר וכיו, בנקים, משרדי ממשלה(כי בתחום השירותים לציבור 

  סנכרון בין המערכות 

ביטול הלימודים ביום .  ימי לימוד5–בר מערכת החינוך למעהוא שישי שינוי מרכזי להחלת שבתון ביום 

הרחבת מעגל , ראשית.  והוא צפוי להשיג שתי מטרות חשובות בהקשר זה13,הומלץ בדוח דברתשישי 

                                                 
 .2003 ביוני 11, הרשות לתכנון כוח אדם,  משרד העבודה,שבת וראשון, העובדים ביום שישי, סיגל שלח    12
 .113' עמ, 2005ינואר , אומית לחינוךהתכנית הל, כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל    13
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 יינתןובכך , )עובדי מערכת החינוך (באופן משמעותישישי ד ביום ועבנדרשים להמועסקים אשר אינם 

 וליהנות מיום חופש למשפחות לבלות את יום שישי יחדיוהמצב יאפשר , שנית. משנה תוקף לשבתון

 אך אינה, הכרחית למהלך זהשישי היא יש להדגיש כי סגירת מערכת החינוך ביום . משותף שאינו שבת

לא הילדים  שכדי, 20%–כ עלה עללא י העובדים במשק ביום זה בד בבד יש לוודא ששיעור. מספיקה

  .ימצאו עצמם ללא מסגרת

 לאפשר כדי שישילשמור על מסגרת שירותים בסיסית לציבור ביום אפשר במגזר הציבורי 

 על ידי החלת תורנויות  זאתלהשיגאפשר . שלא על חשבון העבודה' סידורים'לאזרחים לנצל יום זה ל

 חופש נוספות באותו בשבוע מסוים יזכה לשעותשישי כאשר עובד בתורנות ביום , שישיעבודה בימי 

אחת למספר שישי כך ימצאו עצמם עובדי המגזר הציבורי מועסקים ביום ). ראשוןלמשל יום (השבוע 

לשקול שינויים בהצעה זו על ידי הוספת שעות אפשר .  ובתמורה ייהנו מחופש בימים אחריםשבועות

  . בהתאם לעלויות הצפויות, )שישיבמקום ביום (שירות בערב 

נת לספק שירותים במקומות על משישי סי המערכת כבר עובדת באופן חלקי ביום בתחום הפיננ

המערכת פועלת ראשון ביום  ת העבודה מתאזנות על ידי כך שגםשעו.  ריכוז של משקי ביתבהם יש

כך שהתאמתה של מערכת זו למצב החדש . בשל השבתת המגזר הפיננסי בשאר העולם, באופן חלקי

  .  מיוחדים לעורר קשייםה צפויהאינ

השבתת המשק בימים שישי ושבת ש משום, ון הולם למגזר הערבי בישראלחלופה זו מציעה פתר

  . ללא פגיעה מיוחדת, תביא לסנכרון כמעט מלא של מגזר זה עם שאר המשק

  עלויות צפויות

, אינה צפויה לשנות באופן דרמטי את שעות העבודה במשקשישי הפחתת שיעור המועסקים ביום 

 ימי 5 מהשינוי צפוי להגיע מהעברת מערכות החינוך והבריאות למתכונת של ניכרמכיוון שחלק בעיקר 

 שעות עבודה 43אינן מועסקות על פי כיום  ממילא אוכלוסיות המורים והאחיות 14.עבודה מלאים

 מכיוון שמפעלים רבים אינם פועלים כיום ביום, כמו כן לא צפויה פגיעה משמעותית בתעשייה. שבועיות

ואילו המפעלים בעלי ההיתר לעבוד בכל השבוע צפויים להמשיך , )בשל היותו חצי יום עבודה(שישי 

  . במתכונת זו

ייאלץ לשנות את מתכונת העבודה שלו משישה ימי עבודה לחמישה יוכל לשמור שכל מעסיק 

ארכת יום ה. ום ברוב המשקכפי שנהוג כי,  שעות8.6 ימים של 5 שעות עבודה במשך 43על מסגרת של 

שבד י פנמ,  בשוק העבודהנשיםהשתלבות  על ותקשהצפויה לאינה  ,קצר יותרהוא שבמקומות  ,העבודה

   .תחול הארכת יום הלימודיםמהלך זה בבד עם 

יהיה להשלים את שעות אפשר  שישיעבור עובדים אשר ייאלצו להמשיך ולהיות מועסקים ביום 

לבין ) שישי( לאזן בין שעות העבודה ביום המנוחה הרשמי יכד, )שנה, חודש(המנוחה על פני תקופת זמן 

להיות יוסיף  אשר ובדלקבוע כי עאפשר , למשל). 8.6( אם ינוחו ביום אחר  להןיזכוששעות המנוחה 

שיטת .  ימי חופש מלאים ביום חול לאורך חודש3–יהיה זכאי ל, שישי שעות מדי יום 6מועסק במשך 

והיא מאפשרת למעסיקים ולעובדים להתאים את , במדינות רבותהעסקה גמישה זו הופכת לנפוצה 

  . ללא פגיעה בזכויות העובדים או בתפוקתם, שבוע העבודה בהסכמה

                                                 
 .במערכת הבריאות יכולה להישמר העבודה במתכונת שבת בסופי השבוע    14
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המשק הישראלי מפני ש, סרון בולטיחלוקה ב חלופה זו :באשר לתיאום אל מול מדינות העולם

כבר כיום ש זה יש לצייןבהקשר . ראשוןוביום שישי לא יהיה מתואם עם שאר מדינות המערב ביום 

לשקול מתן היתרים לעבודה אפשר . של הבדלי השעותב, שישימועט ביום לאומי –ביןנעשה תיאום 

בתמורה למנוחה ביום ) כגון חדרי עסקאות(ם בעבורהתיאום הוא חיוני שבגופים שישי מוגבלת בימי 

  . כפי שקורה כיום במידה רבה,ראשון

שישי  את עלות המעבר לשבתון ביום מסחר והתעסוקהה, התעשייה העריך משרד 2003בשנת 

 התעשיינים את לאחרונה העריכה התאחדות 15.)לא נמסר פירוט לחישוב ( מדי שנהח"ש מיליארד 2–בכ

  16.מדי שנהח "ש ארד מילי1– בכעלותו של מהלך כזה

 תהיה תלויה במידה רבהשישי  החלתו של יום שבתון נוסף ביום עלותלומר כי אפשר , לסיכום

שיטת את  ורותים אשר יינתנו לציבור ביום זהיש לקבוע את אופי השי, ראשית. באופן יישומו של החוק

מערכת החינוך תהיה סגורה ביום זה שיש לוודא , שנית. ההעסקה הגמישה של העובדים בשירותים אלו

שעות  בשמל משלא צפויה ירידה מבחינת התפוקה  .האפשרשמספר העובדים במשק יהיה מועט ככל ו

  . מהחלופה הראשונהומכאן שעלות חלופה זו תהיה נמוכה יותר, העבודה במשק

 משבתון ביום פחות אטרקטיביתהיא  כי עבור הציבור שומר השבת חלופה זו חשוב להדגיש

עם זאת יזכה ציבור זה לפחות .  וההכנות הנדרשות לכךעקב כניסתה של השבת במהלך היום, ראשון

בהקשר זה יש לציין כי שבוע העבודה . א במהלך השבתל נוחה משפחתיתי יום מדי שבוע של מבחצ

רכי ובין צהאפשר סיון לאזן ככל י ובנמקורם מלכתחילה בשבת, נות לשנותוסיויוכן הנ, הקיים בישראל

  . יהיקבוצות האוכלוס

                                                 
  .והמידע של הכנסת מרכז המחקר, 2005 בינואר 30 ,השלכות כלכליות: שינוי שבוע העבודה, סמי כהונאי    15
המחלקה , נכתב על ידי אגף כלכלה,  התעשייההשלכות צפויות על: מעבר לשבוע עבודה מקוצר, התאחדות התעשיינים   16

  .2007 ביוני 17, למחקר כלכלי ואסטרטגיה
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  ומבט לעתיד סיכום. ד

 הנאמדות ת כלכליות כבדותכו צפויה להיות בעלת השלראשוןהחלתו של יום שבתון נוסף בישראל ביום 

הנובע מייחודו של יום , )5ולא ( ימים 4.5בעיקר בשל המעבר לשבוע עבודה בן ,  מהתוצר הלאומי3%–בכ

כזה בשל מורכבותו יך את ההשלכות המדויקות של מהלך עם זאת קשה להער. במדינת ישראלשישי 

תיתכן ). ?באיזו עלות? אשוןרמי יעבוד ביום (ובשל העובדה שטרם נקבעו כל פרטי ההסדר המוצע 

 ובהשלכות החברתיות של זמן חופשי רב יותר לציבור יקר בתחום המסחר הקמעונאי והפנאיתועלת בע

  . העובדים

אם כי , שישילקבוע יום שבתון ביום אפשר  לתת מענה חלקי לצרכיו של הציבור הדתי כדי

,  קל וזול יותרשישיבר לשבתון ביום  המעמבחינה משקית יהיה. ך לציבור זה חלקיתהתועלת הצפויה מכ

  . לו ייסגרויואשישי לו גופים יפעלו ביום יואופיו יהיה תלוי בעיקר בהחלטה א

ופתיחתם ראשון  עולה כי אמנם סגירת העסקים ביום עם שאר העולם העסקיבחינת התיאום מ

לא תתאפשר , בכל מקרה. מדינות אירופהעם  בעיקר אך, יגבירו את התיאום עם העולםשישי ביום 

סגירת מוחלטת של העסקים . ועל כן התועלת צפויה להיות קטנה, שישי ביום ארצות הבריתעבודה מול 

, תביא לניתוק הקשר שלהם לכלכלה העולמית במשך שלושה ימים, הרלוונטייםבמגזרים , שישיביום 

יוחל שבתון אם גם  להפעילםשאפשר פתרונות   ישבפועל. חלקי ביותרשישי אולם כבר כיום הקשר ביום 

  .ב" וכיומתן היתרים מיוחדים ,תורנותקיום כגון  ,שישיביום 

אפשר , שני ימי מנוחה רשמייםבעניין בצד החקיקה , על מנת להשיג גמישות תפעולית רבה יותר

  . לקבל חופש ביום אחרשישי נדרשים לעבוד ביום ה שיאפשרו לעובדים לקיים הסדרי העסקה פרטניים

את יש לבחון . שקמוהיא המצב הקיים כיום ב, נוספת' חלופה'מוטב לשקול היטב  ה כל זלנוכח

רכי ו מצאו ענפי המשק את האיזון הנדרש בין צכיום. מגרעותיו של המצב הקיים ואם כדאי לשנותו

 ,בהם רבים ממערכת החינוך, שישירק חלק מהעובדים מועסקים ביום . המעסיקים והלקוחות, העובדים

בהסכמי העבודה . ןכאללא קשר לדיון ו שנים נמצאת על הפרק זה כמהשישי ום אשר סגירתה בי

 שלא בשבת עם ילדיהםליהנות מיום חופש עובדים המאפשרים לשנתיים ' ימי בחירה' מוגדרים כיום

  ).למשל בחנוכה או בחול המועד פסח(

ם ביום מספקת שירותיהכגון המערכת הפיננסית , מערכות שונות מפגינות גמישות בהעסקה

 מבוטלת  אמנם מתקיימת פעילות מסחרית לא.ראשון וסגורה חלקית ביום לפרטים ולפירמותשישי 

.  את החוקאכיפה נוקשהקוו ואינו אוכף  אולם השלטון שומר על הסטטוס, )בניגוד לחוק(ביום שבת 

 תרבות במקום(אופי פעילותם של העסקים אשר ייפתחו בשבת על להגיע להסכמה שאפשר יתכן י

 מבצע פעילויות בו חלק מהציבורשאולם בכך לא ישתנה באופן משמעותי המצב הקיים , )מסחר

 זה המקום לעסוק בהשלכות החברתיות לא, כך או כך.  וחלק אחר אינו עושה זאתכלכליות ביום שבת

  .והפוליטיות של מהלך כזה

  הצורך בסנכרון שלומרכזיות, ראשית. כל מהלך עתידיבואנו לבצע  בכמה ענייניםראוי לזכור 

יש לבדוק את  בבואנו לבחון ולו שינוי בשעת עבודה אחת :רוצה לומר. כלל המערכות המשקיות

היבשתית התחבורה , הדואר, הנמלים, נותני השירותים,  המערכות הציבוריותההשלכות של הדבר על
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יה להיות מותאמת  ועל,עוגן מרכזי בשבוע העבודהשהיא  ,בולטת מרכזיותה של מערכת החינוך. ועוד

  .  כתנאי מקדים לשינויים אפשרייםאליו

מהלך אסטרטגי בעל הוא שינוי שבוע העבודה בישראל . שנייה היא תזמון השינוייםסוגיה 

שינויים יחד עם  על כן לא מומלץ לערוך אותו .פריון העבודה והתוצר, עלות העבודה עלהשלכות 

יה יק שני שינויים מרכזיים בדמות החלתו של חוק פנסבתקופה זו עובר המש, לדוגמה. מרכזיים אחרים

מוטב לבחון את התמודדות המשק עם מהלכים אלו . ממלכתית והעלאתו ההדרגתית של שכר המינימום

  .  בשינוי נוסףיוחלבטרם 

 חוקי עבודה רבים כיום. י החוקים אל דוכני המכירותיש לזכור כי ארוכה הדרך מספר, שלישית

אשר על כן אין . רות על חוק שעות עבודה ומנוחהוהדבר בא לידי ביטוי גם בעב, אויאינם נאכפים כר

ל העובדים המועסקים עסיבה מיוחדת להניח כי שינוי חוקי של שבוע העבודה יהיה בעל השלכות בשטח 

בעוד שאר , יתכן כי עובדים אלו ימשיכו להיות מועסקים גם בשבתון הנוסףי. למשל, כיום בשבת

  . ם מחופש רב יותרהעובדים נהני

 להעריך אפשר–אי, למשלכך . תוך הסתכלות לעתידמיש לשקול את השינויים המוצעים , לבסוף

אם תוכל מדינת ישראל לשמור על מבנה שבוע העבודה הנוכחי כאשר תחפוץ להצטרף לשוק האירופי 

ההסדרים  לשנות את ,ח השוקוח החוק או מכו מכ,במצב כגון זה תידרש ישראלשתכן יי. המשותף

  .כנהוג באירופה, ראשוןהשבתה ביום לושישי הקיימים ולעבור ממילא לעבודה ביום 
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  מערבמדינות ההעבודה בישראל ובעל נתוני רקע : נספח

 לאחר מכן תוצג .כחומר עזר לדיון יוצגו בנספח שעות העבודה המקובלות בישראל ובמדינות המערב
 לעומת בישראל ח העבודהותפות בכתשיעור ההשן בעניי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההשוואה של 

ולאחר מכן , העבודה בישראל בסוף השבועהיקף על  בסעיף ג מוצגים נתונים .מדינות מפותחות נבחרות
  .באירופה העבודה בסוף שבוע במדינותמגמות מוצגות 

  וארצות הברית עבודה בישראל לעומת מדינות אירופההשעות . 1

על פי הסכמים , של שעות העבודה השבועיות לעובד במשרה מלאהלאומית –ביןלהלן השוואה 
יש לציין כי ההסכמים הם בעלי אופי שונה . בישראל לעומת מדינות נבחרות באירופה, קולקטיביים

 יש לאפשר בכל מדינות האיחוד על פי הנחיה שהוציא האיחוד האירופי. ענף לענףמממדינה למדינה ו
  . יבוציים בפועל שעות המנוחה הן רבות יותר בשל ההסכמים הקאבל 17. שעות לכל עובד24מנוחה של 

  1לוח 
  *מערבארצות השעות עבודה שבועיות בישראל וב

  שעות שבועיות  מדינה

  43  ישראל

  40  ארצות הברית

  40  הונגריה

  40  פולין

  39  אירלנד

  38.8  שוודיה

38.6ממוצע האיחוד האירופי

38.5ספרד

38איטליה

37.7גרמניה

37.2אנגליה

37הולנד

**35צרפת

  .שעות העבודה הרשמיות מחושבות על פי חוקי העבודה וההסכמים הקיבוציים המכסים את רוב העובדים במדינה  * 
  סרקוזי רוצה שהצרפתים יעבדו', רונן סברלמשל ראו (לאחרונה הודיע נשיא צרפת הנבחר כי יפעל להעלאת שעות העבודה  **

   .)2007 במאי 11 ,הארץ', יותר    

 ,EIROnline, European Industrial Relations Observatory On-line, Working Time Developments, 2005: מקור
 August 10, 2006.. Source for USA data: U.S. Department of Labor  

                                                 
17  Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain 

aspects of the organisation of working time. Accessed online at: http://eur-lex.europa.eu 
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  ח העבודהושיעור ההשתתפות בכ. 2

לראות אפשר .  ואילך2000משנת , ה בגיל העבודהח העבודו ההשתתפות בכת שיעורלהלן השווא

 בהשוואה נמוךו,  מדינות באירופהכמהלזה של דומה  משיעור השתתפות המשק הישראלי סובלש

  . מדינות המערבשאר ל

  

  2לוח 

   נתונים מותאמים- *ה בגיל העבודהיח העבודה מהאוכלוסיואחוז בכ

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  מדינה

  55.2  54.9  54.5  54.1  54.3  54.3  ישראל

  65.4  64.7  64.6  64.4  64.4  64.4 אוסטרליה

  ...  49.1  49.1  48.5  48.2  48.1  איטליה

ארצות 

  הברית
67.1  66.8  66.6  66.2  66.0  66.0  

  ...  56.5  56.0  56.4  56.7  56.7  גרמניה

  65.2  65.7  65.2  64.9  63.9  64.4  הולנד

  63.1  63.0  63.0  62.9  62.7  62.9  בריטניה

  60.0  60.0  60.3  60.8  61.6  62.0  יפן

  ...  56.9  57.0  57.1  56.8  56.5  צרפת

  67.0  67.3  67.3  66.7  65.9  65.8  קנדה

  ...  63.7  64.0  64.0  63.7  63.8  שוודיה

  . ארצותבכמה  ומעלה 16בני ,  ומעלה ברוב המדינות15 בני *

  .ית לסטטיסטיקההלשכה המרכז ,28.4 לוח ,2006שנתון סטטיסטי לישראל : מקור

  

  שבועף הסוישראל בעבודה ב. 3

או גופא יום שבת בבכניסת השבת או , 2005 משנת המסחר והתעסוקה, התעשייהעל פי נתוני משרד 

 11%–כו,  עובדים בכניסת השבת או ביום שבת10%–כ -  מהשכירים17.2%מוצאי השבת עובדים ב

 מהעובדים בסוף 60%–כי כצא המשרד מעוד . )חלק מהעובדים מועסקים (עובדים במוצאי השבת

 30%–וכ,  עובדים בשלוש שבתות בחודש11%.  פעמים או יותר בשבת4עובדים מדי חודש , השבוע

  . עובדים בשבת אחת או שתיים
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  3לוח 

  עובדים בישראל ביום שבת

  עובדים  ערבים  עולים חדשים  יהודים ותיקים  סך הכול

 יםאחוז באלפים יםאחוז יםבאלפ יםאחוז באלפים  יםאחוז באלפים

 סך הכול

  שכירים

1826.9 100  1246.6  100  328.1  100  339.7  100  

 סך הכול

עובדים 

  *' שבת'ב

314.2  17.2  120.9  9.7  61.7  18.8  88.0  25.9  

בכניסת 

  השבת 

180.9  9.9  64.8  5.2  35.8  10.9  46.9  13.8  

  19.0  64.5  12.0  39.4  5.8  72.3  10.4  190.0  ביום שבת

  13.0  44.2  13.6  44.6  7.6  94.7  11.4  208.3  אי שבתבמוצ

  .או במוצאי שבת/או ביום שבת ו/יסת השבת ונ מכ*

  . 2006 במאי 24, מחקר וכלכלה, נהל תכנוןימ, המסחר והתעסוקה, התעשייה משרד ,?2005כמה עובדים בשבת : מקור

  

ונמצא כי , שבוע האחרים גם את העבודה בימי ההמסחר והתעסוקה, התעשייה בדק משרד 2003בשנת 

ביום ראשון  .עובדים ביום ראשוןש 93%–לעומת כ, עובדים ביום שישי 65-18 ם מהשכירים בגילי40%–כ

ביום שישי הייצוג של המגזר אבל ,  מהמגזר הציבורי91%–ו,  מהשכירים במגזר העסקי94%עובדים 

.  מהעובדים במגזר הציבורי44%– מהשכירים במגזר העסקי עובדים ביום זה ו40%: הציבורי גבוה יותר

 10%–כביום שבת עובדים . שישיחס נתון זה לפעילות מערכות החינוך והבריאות ביום יליאפשר 

   18.יעסק מהמגזר ה16%–מגזר הציבורי ומהשכירים ב

  שבועף הסואירופה בעבודה ב. 4

רבע התברר כי  19הרגלי ההעסקה בסופי שבועעל איחוד האירופי בערך לאחרונה נבמחקר מקיף אשר 
בראש .  מעובדיהם עבודה קבועה בימי שבת20%–מלפחות   דורשים20במדינות האיחודמהמעסיקים 

 בתחתית ניצבות ספרד . מהמעסיקים דורשים עבודה ביום שבת38%שם , המדינות ניצבת בריטניה

 לשבת המקבילים(בימי ראשון . ים בשבתסיקמע, בהתאמה, בידים מהמע11%– ו13% רק בהןשופורטוגל 

 .לעבוד)  מעובדיהם20%–מלפחות (מהמעסיקים דורשים  15%אך בכל זאת ,  המספר קטן יותר)בישראל

 ופינלנד) 22%(שוודיה אחריה ו, 27% עם בריטניה ניצבת בראש :רבההשונות בין המדינות גם כאן 

  ). בלבד4%(ופורטוגל ) 7%(יוון , )8%(ספרד את הרשימה  סוגרות ).19%(

                                                 
  .2003 ביוני 11, הרשות לתכנון כוח אדם, משרד העבודה, שבת וראשון, העובדים ביום שישי, סיגל שלח    18
19  European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Extended and Unusual Working 

Hours in European Companies, Establishment Survey on Working Time 2004-2005, Published in 2007.   
 15נבדקו .  מעסיקים המייצגים את שוק העבודה במגזרים השונים ובמדינות השונות21,000–הסקר נערך בקרב יותר מ    20

 .ניהפולין וסלוב, לטביה, הונגריה, קפריסין, כיה'צ:  מהחברות החדשות6ותיקות באיחוד ועוד והחברות ה
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 - ענף המלונאות והמסעדנות : במיוחדפעילים ביום ראשון בולטים שני ענפים כביום שבת גם 

  . 48%עם , וענף הבריאות והעבודה הסוציאלית - בענף זה דורשים עבודה בימי ראשוןעסיקים המ מ67%

על מלמדים  200121משנת האירופי  נתוני האיחוד :)קיםיעסמלהבדיל מה (העובדים מספר

 מהעובדים 40%– ל30%בריטניה עובדים בין באירלנד וב, דנמרקב, בפינלנד: תבין המדינוגדולים הבדלים 

  .  מהעובדים בימי ראשון18%ולעומתן בפורטוגל ובאיטליה עובדים רק , ביום ראשון

                                                 
,  ביוני11,  מאת סיגל שלח,שבת וראשון, העובדים ביום שישי, הרשות לתכנון כוח אדם, מצוטטים אצל משרד העבודה    21

2003.  
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הצעת חוק , )שינוי שבוע העבודה) (11' תיקון מס (הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה. 2001,  נחום,לנגנטל
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