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  הקדמה  .1

משפיע ישירות על היבטים מרכזיים בכלכלה ובחברה  1951 -ומוחה, התשי"א חוק שעות עבודה 

בלים העובדים במקום העבודה, רמת הפריון במשק, יכולת הישראלית, כגון משך הזמן בו מ

שביעות רצון העובדים. בהיתן רמת , והם הפרטייםבין דרישות העבודה וחיי לגשר העובדים 

ועבר  1951חשיבותו והשפעתו הרבה של החוק, בולטת העובדה שהחוק הקיים במדיה חקק בשת 

הדרמטיים שחלו מאז בכלכלה בכלל ובשוק מאז תיקוים קלים בלבד. זאת, על אף השיויים 

ההשתתפות של שים בשוק  בשיעורעלייה ההעבודה בפרט. בין שיויים אלה יתן לכלול את 

התרחבות השימוש בתצורות התפתחות של טכולוגיות חדשות המאפשרות עבודה מרחוק, העבודה, 

התארכות תוחלת מיים), חוזים זותעסוקה "בלתי שגרתיות" (כגון העסקה דרך חברות כוח אדם 

שיויים בורמות החברתיות ובציפיות העובדים לגבי האיזון הראוי בין עבודה ופאי. וכן החיים 

תרמו לכך שרבים מהעובדים, כמו גם המעסיקים, חשים שהחוק הקיים איו ואחרים שיויים אלה 

  מותאם באופן מספק למציאות המתהווה בשוק העבודה. 

 השיבו, 2016-מ ס"הלמ של החברתי הסקר תוי פי על. בתוים גם לאישוש זוכה זו התאמה אי

דיווחו  48%בין עבודתם לתחומי חיים אחרים, הוכחי שאים מרוצים מהאיזון מהשכירים  41%

שהתקשו לשלב טיפול אף השיבו  52%-לחלוטין, ו עבדו מרבית מהזמן בלוחות זמים קשיחיםש

ם מתוייותר מכך,  עבודה.דרישות הבגלל של "שעה או שעתיים" בעייים משפחתיים או אישיים 

בישראל עולה באופן משמעותי בפועל עולה שמספר שעות העבודה  OECD-ההשוואתיים שמפרסם 

 לממוצע ישראל זה במספר השעות השתיות ביןער בשה החולפת, פ .במדיות מקבילותעל ההוג 

-הפוץ של המשתקף גם במדד זה פער   ).שבועיות וחצי שעתיים או( 7%-כ על עמד הארגון מדיות

OECD  כות החיים אילמדידת)(Better Life  Index בין היתר את האיזון בין עבודה , אשר בודק

על פי מספר פרמטרים. בחיה של המדד מעלה שבאופן השוואתי לשאר המדיות המפותחות,  ופאי

, כלומר שהאיזון בין עבודה ופאי מדיות) 38מתוך  32ישראל מדורגת קרוב לתחתית הדירוג (

  .בהשוואה למדיות המפותחותבאופן בולט בעייתי בישראל 

עם זאת, לצד הצורך הברור בגמישות רבה יותר בהסדרי העבודה, לעובדים ולמעסיקים ישם צרכים 

שעות במצד העובדים, ישו רצון להגדיל את הגמישות . זה עם זה שוים שאים בהכרח מתיישבים

 אישייםם יהול חיילדרישות העבודה בין טוב יותר  לאזןפשר לכל פרט אתיכך ש דפוסי העסקה,בו

בעולם המתמודדות ים ארגווה חברותהשל  הכלכליים והתפעולייםצרכים הבהיתן  עם זאת,ופאי. 

המעסיקים  .על ידי העובד לאפשר את הגמישות המבוקשת יםלא תמיד מסוגל יםהמעסיק, תחרותי
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חישוב שעות ; בעוד החוק מחייב מעוייים בגמישות תעסוקתית, אך בהיבט אחר בתכליתמצדם, 

מעסיקים רבים מתמודדים עם , במקרה של שישה ימי עבודה בשבוע) שבועיו(וספות על בסיס יומי 

ישו  בהןתקופות  לצדוכחות ועבודה מוגברת מצד העובדים, זקוקים להם בהן תקופות של עומס 

לשלם לעובדיהם גמול פי חוק -עלהמעסיקים חוייבו  2018סוף מרץ עד כך, מועט בעבודה. צורך 

שעות בשבוע  43 -יותר משעות ביום או  8.6 -יותר משעות וספות בעבור ימים ושבועות בהם עבדו 

שעות). חובה זו לשלם עבור השעות הוספות  42 -קוצר שבוע העבודה ל ,1.4.18 -החל מציין כי (

(שבוע, חודש, שה) העובדים לא עבדו הבחת זמן הגם אם בחישוב על פי תקופת  ,על המעסיקחלה 

מביא את עלויות המעסיקים,  דילגממצב זה, אשר . פי חוק-מעבר לשעות המותרות על בממוצע

דרישה מצדם לשיוי האופן בו קבעות שעות העבודה על פי חוק כך שיאפשר גמישות רבה יותר ל

  . פרק זמן מוגדרלאורך העבודה ת שעות באופן חלוק

מתוך  , אךגמישות בהסדרי העבודה בין העובד למעסיק היה צורך של שי הצדדיםמאחר ו

את מימוש התכלית א מתכות שתאפשר ו, או יצבים בפי האתגר למצודגשים שויםאיטרסים 

את חוק שעות יש לשות כיצד אם כן המשותפת באופן שיאזן בצורה מיטבית בין צורכי הצדדים. 

   לצרכי הגורמים השוים בשוק העבודה?טוב יותר מעה  שייתןהעבודה כך 

צעדי מדייות שי מעלה שישם שוות במדיות הסדרי עבודה גמישות ם סקירה של מדייות בתחו

 וןמגשל עיגון הראשון היו הרלבטיים להקשר הישראלי.  מודל חלופילכיוון של הביית אפשריים 

בהתאם לקריטריוים קבועים מראש.  עבודה גמישה הסדרל למעסיק הבקשהמאפשר לעובד להגיש 

הארוך מיום, פרק זמן כלומר קביעה בחוק של , ארוכהתקופת התייחסות הגדרה של השי היו 

תי את שלקדם כפי שיוצג בהמשך, יתן . עשה סיכום שעות העבודה בין העובד למעסיקיעל פיו אשר 

יתרוות וחסרוות בהיבט ישן  תבפרד. לכל אחת מהווריאציו תכל אח, או המדייות יחדהצעות 

  .לעיל ואשר יפורט המהותי והיישומי

הציג תמוה כיום. בכדי ל מדייות שעות גמישות בישראלבידון  2 פרק .כדלקמן המסמך המשך

הסכמים לחקיקה, להתייחסות מלאה של הדין הוהג בישראל בהקשר זה, ציג סקירה המשלבת 

בהמשך, ציג שי מאפייים וספים  פרשות שתן לשיהם בית הדין לעבודה.כן לקיבוציים, ו

 המעצבים את יחסי העבודה בישראל; שעות עבודה מרובות וטשטוש בין מסגרות עבודה לפאי.

בעיצוב חשוב מאפייים אלו אים עומדים במרכזה של מדייות שעות גמישות, אך יש להם תפקיד 

יחסי העבודה בישראל וכן השפעה על יכולתם של עובדים לאזן בין עבודה לבין חייהם האישיים. 

יציג  3 פרק או סבורים על כן, כי יש לדון בסוגיית הגמישות בשעות העבודה על רקע מאפייים אלו.

בשי ק ידון לעומ 4 פרקסקירה בילאומית של מדייות שעות גמישות בשמוה מדיות שוות. 
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. בהקשר המקומיבאפשרות להתאמתם והטמעתם ו הרלבטיים לשוק העבודה הישראליהמגוים 

  ידון במסקות המחקר.  5 פרקלבסוף, 

  המצב בישראל .2

  מרכיבי הדין הוהג  2.1

יהם בית הדין והג בהדין התן לשות שישראל הוא שילוב של חקיקה, הסכמים קיבוציים, והפרש

תתי סעיפים; בסעיף הראשון דון  חמישהלציג את המצב בישראל בחלוקה בפרק זה . לעבודה

השי דון בעמדת בסעיף בחקיקת העבודה הרלווטית לעייו, להלן חוק שעות עבודה ומוחה. 

בפסיקת בית הדין הארצי  תהדין הישראלי באשר להסדרי עבודה גמישים, כפי שהיא מתבטא

מדייות שעות גמישות של הסכמים קיבוציים לעיצוב  תםדון בתרומהשלישי בסעיף לעבודה. 

 העבודה יחסי את המעצבים וספים מאפייים שיב דוןהרביעי והחמישי  בסעיפיםבישראל. 

 מרובות עבודה ; שעותבמשק שכירים של העבודה שבוע מבה על ישיר באופן ומשפיעים בישראל

   לפאי. עבודה מסגרות בין וטשטוש

  1951-ומוחה, תשי"א חוק שעות עבודה .2.1.1

חוק שעות עבודה ומוחה מגדיר את שעות העבודה המותרות, אורך המוחה השבועית, עבודת שעות 

החוק מגביל את יום העבודה לשמוה שעות ואת שבוע העבודה   1וספות וההפסקות בזמן העבודה.

" אשר קיצר 2000הסכם מסגרת  -הוחל "צו הרחבה  2000ביולי עם זאת, לארבעים וחמש שעות. 

את מספר שעות העבודה השבועיות מארבעים וחמש לארבעים ושלוש שעות, ללא הפחתה בשכר, 

 2017במרץ וציין כי "המעביד יקבע את שיטות העבודה וסדרי העבודה בהתאם לצרכי העבודה". 

חתם הסכם קיבוצי בין הסתדרות העובדים הכללית לבין שיאות הארגוים העסקיים לקיצור 

החוק הצו כס לתוקף הרחבה לכלל המשק.  2018, ובאפריל שעות 42-ע העבודה בשעה וספת, לשבו

במידה ויש צורך בהחרגות, לקבוע בתקות או לתת היתרים מיוחדים לשיויים , מתיר לשר העבודה

שעות  12במספר שעות העבודה היומי והשבועי, ובלבד שמספר שעות העבודה ביום לא יעלה על 

    2שעות. 24בודה לא יעלה על ושבוע הע

                                                            
ובדי המדיה שתפקידם עי שמה עם שירות בתי הסוהר; מל חוק זה איו חל על שוטרים במשטרת ישראל, וכן כ 1

ובדים עשי צוות אויר; אורדי ים ועובדי דיג; ימחייב לעמוד לרשות העבודה גם מחוץ לשעות העבודה הרגילות; 
יה אים ותובדים שתאי עבודתם וסיבעבתפקידי ההלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי; 

 ק כל פיקוח על שעות העבודה והמוחה שלהם.מאפשרים למעסי

לעבודות מסוימות בחקלאות ועבודות הקשורות במישרין לטיפול בבעלי חיים; לעבודות במקום שמטפלים בחולים,  2
מרקחת, במוסדות החלמה, במוסדות לטיפול בזקים או בילדים; לעבודות בבתי אוכל, בבתי מלון ובבתי קפה;   -בבתי
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האופן בו מהלים המעסיקים והעובדים את שבוע העבודה תלוי במספר ימי העבודה בשבוע, כאשר 

(בעקבות קיצור שבוע העבודה,  שעות ביום בשבוע של חמישה ימי עבודה 8.6יום עבודה יחושב לפי 

ומספר  )שעות 7.6 לפי חושבוי אחת בשעה העבודה יום אורך יופחת, בשבוע קבוע אחד יום במהלך

שעות ביום שישי). הזכויות הסוציאליות,  7שעות שוה בשבוע של שישה ימי עבודה (תחת מגבלת 

  .של העובד בהתאם למספר שעות העבודה ותשבוכגון דמי חופשה ודמי מחלה, מח

העסקה במסגרת שעות וספות מותרת רק עם קבלת היתר משר הכלכלה. לאורך השים, פרסם 

ר היתרים ספציפיים והיתרים כלליים, כאלה המאפשרים העסקה בשעות וספות תחת תאים הש

מסוימים. בחוק מוגדרת עבודת שעות וספות כעבודה בשעות העוברות את מכסת השעות ביום 

לא יעלה  ,אורך יום עבודה, כולל שעות וספות, תריםאו בשבוע עבודה מלא. על פי ההי עבודה מלא

בוסף, קבעה תקרה שבועית למכסת השעות הוספות . רבות משמרת לילה)(ל שעות 12על 

שהגמול לשעתיים הראשוות גם החוק קובע . שעות וספות בשבוע 16 המותרות, אשר עומדת על

לפחות בעד כל שעה וספת מעבר לכך. יחד  150%-משכר הבסיס  ו 125%יהיה תשלום של לפחות 

אחת מהעבודות ב המועסקים במקרים של עובדים בשכר חודשי(ב) לחוק, כי 16עם זאת, קובע ס' 

שמירה, עבודות בבתי אוכל, בבתי מלון ובבתי קפה, עבודות במקום  - 4' עיףהמפורטות בס

י המעסיק לתת גמול שעות וספות בצורה של מוחה במקום תשלום ארש - שמטפלים בחולים ועוד

 3.שכר

שעות  36כה להיות רצופה ובאורך של יכאי כל עובד צרהמוחה השבועית לה זכמו כן, החוק קובע ש

שעות  8לפחות (כולל את יום המוחה השבועי), ואילו המוחה היומית הרצופה צריכה להיות בת 

הפסקה זו . שעות ויותר 6דקות ביום עבודה של  45מתן הפסקה יומית בת גם  מחייבהחוק  לפחות.

  4רש העובד ע"י מעסיקו להישאר במקום העבודה.איה חשבת כחלק משעות העבודה, אלא אם ד

  פסיקת בית הדין לעבודה .2.1.2

בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, ותן תוקף להסדרי כיום הדין הישראלי, כפי שהוא מתבטא 

בחוק שעות אין פגעות ביחס לזכויות המוגדרות עובדים הזכויותיהם של כאשר רק  עבודה גמישים

                                                            
בשירות המדיה או בשירות רשות מקומית עבודה שאיה תעשייתית, לכולם או לחלק מהם,  לשמירה; לעובדים

 בעבודות שהן לדעת שר העבודה חיויות לציבור ושפורטו בתקות.

: "במקום תשלום שכר לפי סעיף זה, מוחה של שעה ורבע לפחות תמורת כל שעה משתי השעות כך קובע החוק 3
 ם, ומוחה של שעה וחצי לפחות תמורת כל שעה וספת שאחריהן".הוספות הראשוות שבאותו יו

 .לתפילה הפסקה זמן לעובד לתת שיש קובע גם החוק 4
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, התבטאויות הקוראות להכירפסיקה בישראל מצביעה על כך שישן סקירה של העבודה ומוחה. 

בין המעסיק. ישם גם מספר  בהסדרים גמישים ומוסכמיםוכח המציאות המשתה בשוק העבודה, 

בתאים מסוימים (שאליהם תייחס יתו פסקי דין המכירים בהסדרי עבודה גמישים מקרים בהם 

 –העבודה הגמישהקרים בהם מביתקן עיוותים לרעת העובד . אולם, ככלל, בית הדין הארצי להלן)

פגעה בזכויות העובד ביחס לחוק המגן הרלבטי, שהוא  –על ידי שי הצדדים גם אם הייתה מוסכמת 

חוק שעות עבודה ומוחה. לצד זאת, ישם מספר מקרים, בהם תן בית הדין לעבודה תוקף להסכמי 

כי הסכם וע בחוק שעות עבודה ומוחה, וזאת בתאי עבודה גמישים אשר עומדים ביגוד לקב

ועשה לטובת  עובד ביחס לקבוע בחוק שעות עבודה ומוחהקיפח את ה לא העבודה כפי שהג בפועל

  . העובד ולבקשתו

 סמיפס"ד בלמשל דוגמא להתבטאויות בפסיקה הקוראות להכיר בהסדרים גמישים יתן למצוא 

לעיין הסדרים גמישים לכון להעיר הערה כללית ביה"ד זה, מצא  . בפס"דקל ביין בע"מגד  בוג'ו

  : על בסיס שבועי וחודשי, ולא על בסיס יומישעות העבודה יותר, כגון חישוב 

 ביחסי החלות ולתמורות המשתה למציאות הפסיקה את להתאים שיש ספק"אין 

 על להקפידו הדרשת התאמההבמשק. יחד עם זאת, יש לבחון בכל מקרה מה  העבודה

בהקשר של חוק שעות עבודה  .ההרחבה וצווי המגן חוקי פי על העובדים זכויות שמירת

ומוחה אי סבורה כי אכן לאור התמורות שחלו בשוק העבודה יש מקום לשקול ההגת 

שבועי/חודשי ולא על בסיס יומי),  בסיסהסדרים גמישים יותר בחוק (כגון חישוב על 

 ת תחולתם של החריגים לתחולת חוק שעות עבודה ומוחה". אולם אין מקום להרחיב א

שעות  על בסיס העיקרון המקובל בחוק ,מדוקדק בהמשך פסק הדין, מתבצע חישוביחד עם זאת, 

של חישוב שעות וספות על בסיס יומי, הייו: כמה שעות וספות עבד העובד בכל  עבודה ומוחה,

 רגילותישוב וסף על בסיס שבועי, הייו: כמה שעות ח –ימי השבוע; ואחר כך חמשת יום ויום מ

שבוע ביום השישי של העובד עבד  וספותשבועיות) וכמה שעות עבודה שעות 42 -(שהן ההשלמה ל

 ביום שעות 10 מסוים  עבד בשבוע העובד בית הדין הארצי אף מביא דוגמא שלפיה, אם 5.העבודה

 שעתיים בעד וספות לגמול שעות זכאי יהיה הוא ,')ה עד ב׳ בימיםבמשך ארבעה ימים בלבד (יח, 

 המדוקדקהחישוב אופן דגים את ממקרה זה . 'א ביום עבד שלאאף על פי ה',  עד ב׳ בימיםעבור ה

זכויות במקרה בו פגעות המתעלם מהסדרי עבודה גמישים לחישוב הזכאות לשעות וספות, חישוב 

                                                            
 שבועי בסיס על וספות שעות גמול כאשר  יומי בסיס על חישוב הוא הכון : "החישובהארצי הדין בית של כלשוו 5

 ".שבוע באותו הרגילות השעות מלוא את השלים העובד אם רק משולם בשבוע השישי ביום עבודה בעד
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ההלכה הרווחת אם כן לידי ביטוי בפס"ד ה"ל היה חוק. ההלכה הבאה העובד כפי שאלו מוגדרות ב

  שעות וספות על פי החוק כיום.שכר לעבודה בבושא חישוב 

גם בפסק   יתן למצוא שעות וספות שכר לעבודה בהלכה הרווחת בושא חישוב לדוגמא וספת 

אשר שי ישה לפיה אין לדחות שיטת חישוב שעות וספות גמ ת הדיןהערה של בי דין זה יתן למצוא

אם השיטה הבחרת איה תואמת את הוראות חוק שעות עבודה  . עם זאת,יחד הצדדים בחרו בה

  בלשוו של ביה"ד: בהתאם לקבוע בחוק. ומוחה ומקפחת את העובד, יש לתקה

אין  ,מלכתחילה כי כוה וקבע ,בחברה השכר תשלום שיטת את בחן האזורי הדין בית" 

 .השכר ותשלום העבודה לשעות בקשר פיה על להוג הצדדים רושבח גמישה שיטה לדחות

 עבודה שעות חוק הוראות את תואמת איה השכר תשלום שיטת בו מקום ,זאת עם יחד

 שאלו ,לכך שיביא באופן לתקה שיש הרי העובדים את ,ככלל מקפחת בעת ובה ומוחה

 האזורי הדין בית עלפיכך, קב .החוק פי על להם המגיע בתשלום, הפחות לכל, יזכו

 הקבועות המידה אמות פי על ,וספות בשעות עבודה בגין ההפרשים לחישוב עקרוות

  ". המגן בחקיקת

אפשר אולי להסיק מהערה זו שאם ההסדר הגמיש והמוסכם בין המעסיק לעובד סותר את הוראות 

יה"ד יאות לקבל ביחס להוראות החוק, אזי בם העבוד עמיטיב אף החוק, אך איו מקפח או אולי 

   ולאמץ את ההסדר הגמיש המוסכם על הצדדים.

יהם פס"ד ידוגמאות ליישום של הפרשות העולה מהערה זאת, ביתן למצוא במספר פסקי דין 

בין אשר תבעה , בחברת מחשבים המדובר בתביעה של עובדת. מ"בע תוכה קורן. א'  ויסמן ורית

שבועיות באופן עבודתה הועסקה העובדת בשעות עבודה . במסגרת שעות וספותעבור השאר גמול 

שעות).  5), לצד יום או שי ימי עבודה קצרים (ביום שעות 13או  11: שלושה ימי עבודה ארוכים (הבא

יום עבודה בימי העבודה  עבור כלשעות וספות תשלום ל היא זכאית בין היתר, כי ,העובדת טעה

בעיין זה דחה בית הדין את  החוק.הגדרת על פי  "תהרגילו"שבהם עבדה מעל שעות העבודה 

כתב, כי מהראיות עולה שההחלטה לעבוד בימים ארוכים  פסק הדין יבקשתה של העובדת. בימוק

המעסיקה, וכן כי לא היה צורך מערכתי בביצוע העבודה בימי של העובדת ולא היתה יוזמה של 

התרשמו כי הסכם העבודה כפי שהג בפועל "לא עבודה מרוכזים. בית הדין סיכם באופן הבא: 

עבודתה היומיות והתשלום בגין. שוכעו כי בסיבותיו  קיפח את התובעת בכל הוגע לשעות

הצדדים בייהם בתום לב על שעות עבודה גמישות איה וגדת  הייחודיות של מקרה זה, הסכמת
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תן בית הדין לעבודה תוקף להסכם אם כן, בפס"ד זה  ומוחה." את תכליתו של חוק שעות עבודה

  עובדת. את ה עבודה גמיש אשר עומד ביגוד לקבוע בחוק שעות עבודה ומוחה, אך איו מקפח

   קיבוציים הסכמים .2.1.3

מידת הגמישות בעבודה בישראל מושפעת באופן ישיר גם מהסכמים קיבוציים אשר מהווים מרכיב 

ראל. להסכמים שכאלה ישם מספר השכירים בישרבים ממרכזי בהסדרת תאי העבודה של 

 םיתרוות חשובים בכל הקשור לקביעת הסדרי הגמישות בעבודה. ראשית, הצדדים הרלבטיי

בעף או בחברה.  םמעורבים בעיצוב ההסדרים, דבר המוביל להסדרה המותאמת לתאים הספציפיי

ובר של השותפים מעבר לכך, מעורבות הצדדים במו"מ תורמת ללגיטימציה של ההסדרים ולציות ג

להסכם. יתרון משמעותי וסף של הסכמים קיבוציים הוא היכולת להתמודד עם צרכים משתים 

בשוק העבודה באופן מהיר הרבה יותר מאשר דרך הליך תיקון חקיקה, דבר העשוי לעתים להימשך 

עובדים  יש לציין, כי הסכמים קיבוציים, בדומה לכל הסכם עבודה, כפופים לזכויותיהם של שים.

מכוח חוק שעות עבודה ומוחה. עם זאת, כוחם של הסכמים קיבוציים טמון ביכולתם להיטיב את 

  תאי ההעסקה של העובדים מעבר לקבוע בחוק. על כן, הם מהווים דבך חשוב בדין הוהג בישראל. 

ים בישראל לאורך השים שיויים הכוללים מעבר מהסכמים כלל ארציים להסכמבתחום זה, חלו 

חקיקה במו"מ קיבוצי וריבוי בעפיים ומהסכמים עפיים להסכמים מפעליים, צמצום בשימוש 

-ראשית. בוסף, שיעור ההתאגדות של השכירים בישראל הצטמצם מאד תוך עשורים ספורים: מכ

). בשת Mundlak, 2007( 2006, ירד שיעור ההתאגדות לכשליש מהעובדים בשת 80-בשות ה 80%

מהעובדים ושיעור הכיסוי (הכולל עובדים המכוסים  25%-יעור ההתארגות על כעמד ש 2012

). בשים האחרוות חלה 2012הרחבה) עמד על כשליש (בק ישראל,  יבהסכם קיבוצי גם דרך צוו

התעוררות ברמת ההתאגדויות של עובדים, כולל בחברות ובעפים שלא הייתה בהם בעבר עבודה 

רישת עובדים לגמלאות הכוללת עובדים מאוגדים רבים יחסית, שיעור מאורגת. עם זאת, בגלל פ

  ).2016(למ"ס, סקר חברתי  27%חברי ארגוי העובדים במשק ותר על מספר דומה של 

בשעות עבודה גמישות, בהסכמים קיבוציים עבודה מסדירה איה אשר בשוה מחקיקת העבודה, 

אף למצוא הסדרים המעודדים את העובד לבחור . יתן תחום זהמסוימים יתן למצוא הסדרה של 

אף במסגרת עבודה גמישה. כך למשל, לעיתים לעבוד במשרה חלקית, בשעות עבודה מופחתות ו

מעוגת התייחסות לעבודה במסגרת יום  ,טבעחברת באחד ההסכמים הקיבוציים המפעליים ב

יקפה לעבודה במשרה חלקית עבודה גמיש. בדומה, בתקון שירות המדיה מעוגת זכות מוגבלת בה

מאחר שכאמור רבים מההסכמים הקיבוציים הם עפיים או עם זאת,  ). 236-240, עמ' 2013(לוריא, 
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לא יתן להקיש  ,בהעדר צו הרחבה רלבטישמתייחסים למעסיק מסוים או לאיגוד מעסיקים, הרי 

ילו של רוב העובדים מהם לגבי תאי העבודה הגמישים של כלל העובדים השכירים במשק, או אפ

  השכירים.

ג בושא שעות וספות ואפשרות העבודה בשעות והה הדיןם כן לסכם את הדיון באופן הבא. איתן 

 הקשורהבין חוק שעות עבודה ומוחה לבין פסיקת בית הדין הארצי  שילובשל  תוצר היוגמישות 

 בהסכמים הקיימים יפייםספצ הסדרים - עבורםלגבי עובדים שהדבר רלבטי  –, וכן לעיין

  .קיבוציים

כך, מחד, חוק שעות עבודה ומוחה  ג בישראל פורש בפיו תמוה מורכבת.והדין הה דיון במרכיביה

תשלום לעובד עבור עבודה בשעות כולל חישוב המחייב חישוב יומי וחישוב שבועי של שעות וספות, 

ההמרה של שעת עבודה וספת בשעות  חוק שעות עבודה ומוחה אף מגביל את אפשרות וספות.

במקביל  ןישבפסיקה עם זאת,  עבודה רגילות, ביחס לעפים מסוימים ולפי מפתח מסוים.

בתאים מסוימים ומוגבלים, תוכר עבודה בשעות גמישות. הכרה זו  ,לפיהןאשר התבטאויות 

הסכמה התב, בכדרשת להיות ממוסמכת שהסכמת העובד והמעסיק  בתאים, למשלמאד מוגבלת 

העובד . זאת ועוד, על רצון חופשי של הצדדים או אפילו על בקשת העובד חייבת להיות מבוססת

העובד גם אם , שעות עבודה ומוחה חוק שקובע כפישכר מוך משכרו החודשי  קבלל רשאי איו

   .הסכים לכך

גמישה. זאת,  במסגרת מוסכמת של עבודהשל בית הדין בכך, הלכה למעשה, מוגבלת מאד ההכרה 

לו היה זכאי מאחר שאם תשלום השכר לעובד בעקבות הסדר העבודה הגמישה יהיה מוך מהשכר 

חושב שכרו על פי החוק האמור, לרבות עבור השעות הוספות שעבד, הרי אז יבוטל ההסדר אילו 

רף  בכך מוצב החוק.הגדרות העובד יהיה זכאי לשכר על פי . במצב זה, המוסכם של עבודה גמישה

היה גם אם . זאת, שיפוטי פטרליסטי, המוודא שזכויות העובד תשמרה תמיד וששכרו לא יפגע

הביא לפגיעה בשכרו באותה תקופה אשר  הסכים להסדר עבודה גמישהחלק מהסכם קיבוצי או 

   חוק שעות עבודה ומוחה.לחישוב שכרו על פי ביחס 

רק מחדד  סגרת מוסכמת של עבודה גמישההרף השיפוטי שמציב בית הדין בכל הוגע להכרה במ

להשאירו , במקום חוק עצמומסגרת הומדגיש את הצורך בהסדרת ושא העבודה הגמישה ב

  מקרה.ומקרה המשתה בין פסיקה במסגרת עובדים ומעסיקים ספציפיים, או  בין להסדרה 
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  חיים אישיים-מאפייים וספים המשפעים על איזון עבודה .2.2

   עבודהה שעותמספר  2.2.1

הסדרי ההעסקה של השכירים בישראל מושפעים מאד ממאפיין בולט וסף של שוק העבודה 

, עמד 2016-המקומי, והוא הוהג של שעות עבודה מרובות ביחס למדיות מפותחות אחרות. ב

 7% -גבוה בזה שעות בשה. מספר  1,889-כ עלבישראל ממוצע מספר שעות העבודה בפועל לעובד 

מהממוצע  39%-וגבוה ב,  (או שעתיים וחצי בשבוע) OECD-במדיות ה העבודהממוצע שעות 

 ,OECD( בקרב המדיות המפותחות בגרמיה, המדיה עם מספר שעות העבודה המוך ביותר

2016( .  

 הסקר של גם מהממצאים ללמוד יתן הישראלי העבודה בשוק הגמישות ורמת העבודה שעות על

השכירים  כי עולה ,2016-, אשר בוצע בטטיסטיקה. מהסקרלס המרכזית הלשכה שפרסמה החברתי

עובדים במשרה  78%-), ומתוכם כעצמאים 13%(לעומת  בישראלמכלל העובדים  87%מהווים 

 המועסקים מרבית כי לראות יתן, בשבוע העבודה ימי התפלגות את המציג, 4 בתרשים מלאה.

 בין כי לציין חשוב. ופחות ימים רבעהא עובדים בלבד 12%-ו בשבוע ימים חמישה עובדים) 62%(

 15%-ו (עבודה בהיתר) השבת כיסת לאחר) כלל בדרך( שבוע בסופי גם עובדים 16% המועסקים,

  .במשמרות עובדים

 ). 2015מציג את התפלגות שעות העבודה השבועיות כפי שמשתקף מסקר כוח אדם (למ"ס,  1תרשים 

כפי שמשתקף מסקר  בקרב כלל המועסקים, בועיותמציג את התפלגות שעות העבודה הש 1תרשים 

שעות שבועיות  35העובדים במשרה מלאה חשבים ככאלה שעובדים ). 2015כוח אדם (למ"ס, 

, (המיוצגים בתרשים בעמודות הכהות)  כפי שיתן לראות, מבין המועסקים במשרה מלאהומעלה. 

למעלה מחמישים שעות בשבוע  עובדיםשעות שבועיות. שיעור ה 45עובד מעל  מדווח שהוא רוב ברור

למעלה , עומד שיעור העובדים בקרב המועסקים במשרה מלאהמועסקים. מכלל ה 15%-עומד על כ

  מעשרים אחוזים. על יותר מחמישים שעות בשבוע
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  (אחוזים) דיווח עצמי –  : התפלגות שעות עבודה בשבוע בקרב המועסקים 1 תרשים

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 

  

  

  

   2015מקור: עיבוד המחברים מתוי הלמ"ס, סקר כוח אדם 

  

תוי הסקר החברתי בבין היתר ביטוי  מקבלתבישראל  הגבוה העבודה שעותשבמספר  בעייתיותה

בין עבודתם הוכחי שאים מרוצים מהאיזון  מהשכירים 41%השיבו בו , 2016-של הלמ"ס מ

בשה החולפת  התקשו מועסקיםמה 37% -מתוי הסקר עולה ש, בוסף לתחומי חיים אחרים.

שיעור עומד על , באופן לא מפתיע, תון זה; לעבודה מחויבות בגלל תיתמשפחבמסגרת ה לתפקד

  6., שכבת גיל המאופיית בהורים רבים לילדים צעירים44-35 בקרב בי )44%גבוה במיוחד (

רק על היכולת לאזן בין עבודה וחיים אישיים, אלא משפיע לא בישראל  הגבוה העבודה שעותמספר 

מכיוון שהקשר בין שעות העבודה  זאת  .(תוצר לעובד) העבודה פריון בתוי ביטוי לידי לבוא עשויגם 

 7.מסוים לסף מעבר משמעותי באופן פוחתת השולית התפוקה; ליארי איו העובד שללתפוקה 

השפעה שלילית על הפריון, המחושב כערך  להיותיכולה  בשבוע לשעות עבודה מרובותכלומר, 

מצביע על מתאם שלילי בין כמות שעות עבודה שתית  2תרשים  התפוקה לעובד ביחידת זמן.

על סיבתיות, אך הממצא בהכרח ממוצעת לעובד ורמת הפריון במדיה. כמובן שאין לגזור מקשר זה 

                                                            
 בגלל במשפחה לתפקד שהתקשית לך קרה האם, האחרוים החודשים עשר-וסח השאלה היה כדלקמן: "בשים 6

 לעבודה?". כשליש מהמשיבים בחרו את התשובות "לעיתים קרובות" או "לפעמים, מדי פעם". מחויבות

 מצא, בבריטיה במפעל יצור ותפוקות עבודה שעותלגבי  תוים שבחן), Pencavel( פסאבל של במחקרו 7
 העבודה שעות חמישים סףזו עוברת את  כאשרשהתפוקה השולית של העובדים פוחתת באופן משמעותי 

 בשבוע.
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יחסית  תורם לפריון המוךמספר השעות הגבוה בישראל האפשרות שמעלה ביתר שאת את 

  .OECD-בישראל, אשר עומד על כשלושים אחוזים פחות מממוצע ה

  ממוצע שעות עבודה בשה ותפוקת העובד לשעה :  2 תרשים

 

  

  פאיהפרדה בין מסגרות עבודה ו 2.2.2

בחוק שעות עבודה ומוחה קבע כי שעות עבודה הן "הזמן שבו עומד העובד לרשות המעסיק". 

יויים טכולוגים אשר הפכו את העבודה לזמיה בכל מקום ושעה טשטשו אט אט אולם, מגוון ש

בין מסגרת העבודה בה "עומד העובד לרשות המעסיק" לבין והפסיקה חוק ה ואת הגבול שהגדיר

זמיות הגוברת של העובדים (דרך המייל, הטלפון) עשויה להוביל לתהליך זוחל של הזמן הפאי. 

שעות עבודה ב , מדוברכלומר. פות שלא כללות במסגרת הרגולטוריתעלייה בשעות עבודה וס

ה בהיותן מעבר להגדר(מכל סוג שהוא, אפילו לא שכר בסיס) שעבורן העובד איו מקבל גמול 

הדין  זאת משום שכיום , במהלכן העובד עומד לרשות המעסיקאשר הפורמלית של שעות העבודה 

  . העבודה הרגילות או כשעות וספותכיר בשעות עבודה אלו כחלק משעות לא מ

 הסקר מתוישל התהליך או עדים כבר היום, כפי שמעידים עובדים רבים וכפי שעולה  ליציו

" בחודש פעמיים-פעם" לפחות עובדים מהשכירים 37%-כ, הסקר תוי פי על. 2016 של החברתי
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 מתרחש זה שמצב תאריםמ יםרמהשכי 15% כאשר, העבודה בדרישות לעמוד בכדי הפוי בזמם

  ".יום בכל כמעט"

קריגר דל"ן '  שירן מלמדובסקיבית הדין האזורי לעבודה דן לאחרוה בסוגיה זאת בפס"ד 

 דין התובעת, עורכת עוסק בשאלת זכאות ק הדין. פס2018יואר ב 13-ביתן אשר , טי.אל.וי.בע"מ

ממעסיקתה  שיחות או למסרוים מעה בגין וספות וזכויות וספות שעות לגמול במקצועה,

בית הדין  .לאחר שעות העבודה המוגדרות כלומר ,של העובדת בזמה הפוי הייד בטלפון שהתקבלו

לזמן עבודה תחשב  בזמה הפוי של העובדתאשר עשתה קבע כי על מת שעבודה (בטלפון או במייל) 

לעמוד בשי שעשתה  העבודה לע, שעות וספותשכר עבור עבודה בבגיו המעסיק מחויב בתשלום 

. קרי, העובדת מחויבת לבצע לעמוד במבחן החיצות בראי הגדרת התפקיד העלימבחים: ראשית, 

 אשר עשה זמן עבודה במכשיר סלולריעבודה זאת בזמה הפוי מתוקף הגדרת תפקידה. שית, 

 האת זמ במקבילצל עדיין ל היכול תלא ייחשב זמן עבודה אם העובד בזמה הפוי של העובדת,

כופות. במקרה דן, התובעת לא הצליחה ללא הפרעות תוהאישיים  ההפוי מעבודה שגרתית לצרכי

לצל את זמה הפוי מעו ממה את היכולת להראות כי שיחות הטלפון והמיילים ממעסיקה 

ובדת העבודה "הוספת" של העביה"ד פסק כי לצרכיה האישיים ללא הפרעות תכופות. על כן, 

  לגמול שעות וספות. בגיההתובעת איה זכאית הייתה בגדר זוטי דברים וכי 

אם כן, למרות ששיעור בלתי מבוטל מהשכירים בישראל עובדים בזמם הפוי, החוק הישראלי לא 

 מסדיר תשלום עבור שעות עבודה אלו. על פי הפרשות שתן בית הדין לעבודה לחוק, יש להכיר

בשי  ות, בתאי שאלה עומדכחלק משעות העבודה הרגילות או כשעות וספותבשעות עבודה אלו 

יחד עם זאת, גם במידה ושעות העבודה שעבדה העובדת בזמה הפוי עומדות התאים שצויוו לעיל. 

בשי התאים, היא תזכה לתשלום בגים רק לאחר שתתבע את מעסיקיה בבית הדין לעבודה, 

  ין. ותצליח להוכיח זאת בבית הד

 בילאומית השוואה .3

 מאפייי הגמישות בהיבט השוואתי .3.1

 מאופיין הישראלי העבודה שוק כי ללמוד יתן, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שהציגה תויםמ

 המרכזית הלשכה מתוי שעולה כפי .האירופי האיחוד למדיות בהשוואה קשיחים העסקה בהסדרי

 בין, ביטוי לידי באה בישראל העבודה בהסדרי היחסית הקשיחות, )1 לוח ראה( לסטטיסטיקה

 רבים שעובדים בכך: היבטים בשלל יותר ווקשה קבועה בישראל ההעסקה שמסגרת בכך, היתר

 והיומיות השבועיות עבודהה שעות מספרש בכך ;שבוע בכל קבועים בימים עובדים בישראל יותר
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 בתאי קשות לפגוע עלולהמסוג זה  יצירת שוויון מכי וסיום התחלהה זמיוש, משתה איו שלהם

  8.קבועים העבודה יום של, לדעתו. העובדים של העבודה

 האירופי והאיחוד ישראל: העבודה הסדרי קשיחות. 1 לוח

    איחוד אירופי  ישראל
86%    מספר ימים זהה בכל שבוע  75%

  מספר שעות זהה בכל שבוע   64%  78%

      

  מספר שעות זהה בכל יום   57%  71%

  זמי התחלה וסיום קבועים של יום   62%  69%
  

. התוים לגבי האיחוד האירופי 2016: התוים לגבי ישראל מבוססים על סקר כוח אדם ומהסקר החברתי תוים
  .2015שת ל יםמתייחסו, תאי העבודה באירופהלגבי  Eurofound-ההסקר השישי של מבוססים על 

   

 מצביע) Eurofound( היורופאודשערך  2016-מחוד האירופי , סקר תאי העבודה של האיבהתאמה

 לעומת ,האישיים לחיים עבודתם בין מהאיזון מרוצים האיחוד ברחבי מועסקיםמה 81%-ש כך על

 הסדרי כי ספק אין, הרצון בשביעות לפער הסיבות את לבחון בבואו 9.מהישראלים בלבד %58

, האישיים לחייהם עבודתם בין לאזן עובדים של םיכולת על משפיעים, היעדרם או, גמישה עבודה

  . משפחתיתוה אישיתה במסגרת לתפקד ויכולתם רצום שביעות על וכן

 מרכזיים פרמטרים גמישות בהסדרי העבודה במדיות השוות מושפעת במידה רבה ממספר

 ועלות מספר, החוק שמגדיר הבסיס שעות מספר את כולליםו העבודה שעות חוק את המעצבים

 , אלהפרמטרים  בין. העבודה שעות חישובל התייחסות ותקופת, החוק שמתיר הוספות השעות

 זה זמן פרק הגדרת אופן. בחשיבותה בולטת ,העבודה שעות חישוב מוגדר בה ,התייחסות תקופת

 גמישות מאפשר ארוך זמן פרק. המעסיקים על ובפרט, התעסוקה בשוק הגורמים כלל על משפיע

 תשלוםל גלישה ללא העסק צורכי לפי העבודה שעות את לקבוע ושיוכל כך, יםיקלמעס יותר רבה

 קשיחה העסקה למסגרת םאות וכובל יםהמעסיק צעדי את מגביל קצר זמן פרק בעוד, וספות שעות

 תקופות הגדירו שוות אירופאיות מדיות, יומית היה בישראל התייחסותה תקופת בעוד. יחסית

הארוכה שבהן ו כפי שקובע החוק בארה"ב, שבהן היא שבוע הקצרה כאשר ,מכך ארוכות התייחסות

                                                            
), "לקט תוים בושא תאי עבודה והעסקה בישראל: סקר חברתי וסקר כוח 2017( הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 8

  אדם."

9 Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the nd "Eurofou
.. Publications Office of the European Union, 2016EU 
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  המדיות הספציפיות.: עיבודי המחברים לתוי מקור

  

אשר מטיבה בעיקר עם המעסיקים ומקלה עליהם לעבוד , ארוכה תתקופת התייחסולצד הגדרת 

שיפור ללקידום הסדרי עבודה גמישים פיתחו מדיות שוות מגוים בהסדרי עבודה גמישים, 

סדר עבודה המגוים הללו מגדירים תהליך הקבוע בחוק, בו העובד יכול לבקש ה. עובדיםרווחת ה

כהחרגה עבור עובדים בעלי מחויבויות יו זילד בבריטיה ופותחו המגוים בבמקור גמיש. 

משפחתיות הדרשים לטפל בתלויים, אך בשים האחרוות התרחב השימוש בכלי זה לכלל 

    האוכלוסייה.

   

                                                            
תקופת ההתיחסות היא יומית לכל העובדים למעט אלו המועסקים שישה ימים בשבוע. עבורם תקופת  10

 ההתיחסות היא שבועית.
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שלמה  בישראל ההתיחסות תקופת, כפי שמראה   10כפי שקובע החוק בפולין. ,היה שה 

  .האחרות למדיות ביחס בולט באופן קצרה

  . 2017בימים), ( ת. אורך תקופת ההתייחסו3תרשים 

3תרשים 
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 במדיות אחרותמודל ההסדרה של עבודה גמישה מדייות לגבי   .3.2

 עושה הסדרת הדין הוהג בשווקי עבודה של השוות בווריאציות וסקתהמחקרית הע הספרות

ארבע מודלים המאופייים במאזן כוחות שוה בין החוק לבין המיקוח הקיבוצי:  בין הפרדה

, בו לחקיקה תפקיד מרכזי בעיצוב שוק העבודה וקביעת מודל החקיקה המלאההראשון היו 

מודל השי היו מעטים.  וציים והסכמי שעות עבודהמסגרת שעות העבודה, כשלצידה הסכמים קיב

על פיו החקיקה משחקת תפקיד כבד ו ,ישראלב למבה ביותר הקרוב המודל, חקיקה מותאמת

ברגולציה של שעות עבודה, אבל ישם הסכמים קיבוציים או מו"מ ברמות שוות באמצעותם יתן 

ים. המודל השלישי הייות בהסכםו לבצע התאמות בהתאם לצרכים השועל פי מודל מודל מדי .

זה, להסכמים הקיבוציים תפקיד מרכזי בקביעת הסטדרטים ברמה הסקטוריאלית כאשר אפשר 

על פיו לחקיקה  צדדית-מודל הסדרה חדלהשלימם ברמת החברה. לבסוף, המודל הרביעי היו 

   מועט. תפקיד שולי בקביעת זמן העבודה, מבה המיקוח מבוזר ולעובדים כוח מיקוח

מיפוי מאזן הכוחות בכל אחת מהמדיות משפיע, מטבע הדברים, על ההסדרים שהתפתחו 

בבואו להציע שיויים על כן,  והתקבעו בעבר, וכן על האמצעים האפשריים ליצירת שיוי עתידי.

אופן  אשר השפיע עלבתחום יחסי העבודה בישראל, עליו להבין ראשית מה הוא מאזן הכוחות 

מקבלי ההחלטות הדים  , ומהם האמצעים העומדים לרשותהסדרי העבודה הקיימים התפתחות

  . בשיוי הסדרים אלה

מחד, ולהבין את מאזי  הסדרי עבודה גמישהל בוגע הקיימת במדייות ההבדלים את לבחון כדי

 המייצגות מדיות מספר כמקרי בוחן בחרו הכוחות הקיימים בישראל ובמדיות אחרות מאידך,

שתיים  במודל החקיקה המלאה.מאופייות  תיים מהמדיות, הוגריה ופולין,ש. הזו השוות תא

מהמדיות, קדה ואירלד, מאופייות במודל חקיקה מותאמת. שתיים מהמדיות, גרמיה 

ושבדיה, מאופייות במודל מדייות בהסכם. ולבסוף, שתיים מהמדיות, ארה"ב ובריטיה, 

מהשוואה זו יתן ללמוד על הקשר בין מבה המערכת  צדדי.  -דרה חדמאופייות במודל הס

הקובעת את הסדרי העבודה במשק ומאפייי המדייות הקבעת בפועל.
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  :שוות במדיות המודל וסוג עיקריים פרמטרים. 1 לוח

תקופת   שבוע עבודה \יום  מודל מדיה
 התייחסות

מגבלת העסקה 
 שעות וספותב

חופשה 
 שתית 

מום מוחה מיי
 שעות 24-ב

שעות  הפסקה יומית
עבודה 
בפועל, 

2016  

תוצר לשעת 
  2015עבודה 

 הוגריה
 חקיקה

  מלאה
 בשבוע 40 -ביום ו 8

חודשים  4
ואפשרות 
להארכה 

 12או  6-ל
חודשים 

תחת 
 הסכם

וספות שעות  250
עם אפשרות בשה 

תחת  300-להארכה ל
 הסכם

ימים.  20
עולה עם 

 30הגיל עד 
ולפי מספר 

 ילדים

שעות לכלל  11
 8-העובדים ו

שעות לעובדים 
במשמרות או 

 עותיים

דק' בעבודה מעל  20
דק'  25-שעות ו 6

וספות בעבודה מעל 
 שעות 9

33.9*  31.4  

  פולין
  חקיקה

  מלאה

 40שעות ביום,  8
  שעות בשבוע. 

 . שהעד 

להעסיק עובד  אין
שעות  48-יותר מ

 בממוצעשבועיות 
 בתקופת

  .ההתייחסות

ימים  20
שים  10-ב

ראשוות 
ימים  26-ו

  לאחר מכן

  28.5  37.1  שעות 6-דק' ל 15  שעות 11

 קדה
חקיקה 
  מותאמת

 40ביום, שעות  8
 בשבועשעות 

שבועיים 
או יותר 
בהתאם 
 . להסכם

אין להעסיק עובד 
שעות  48-יותר מ

 שבועיות. 
  48.6  32.7 לא מוגדר בחוק  לא מוגדר בחוק  ימים 10

 אירלד
חקיקה 

  ותאמתמ

 39הסטדרט הוא 
שעות (לא במסגרת 

 חקיקה)
 חודשים 4

אין להעסיק עובד 
שעות  48-יותר מ

שבועיות בממוצע 
בתקופת 

 ההתייחסות.

 שעות  11 ימים 20
-שעות ו 4.5-דק' ל 15
 שעות  6 -דק' ל 30

36.1  81.3  

  מוסכם  גרמיה

(יתן שעות ביום  8
שעות  10-להאריך ל

עבודה, בתאי ששמר 
שעות  8של ממוצע 

עבודה יומיות 
 בתקופת ההתייחסות)

חודשים  6
 24או 

 שבועות
 ימים 20 לפי הסכם

שעות עם  11
הסתייגות עבור 

סקטורים 
 מסוימים.

שעות  6-9-דק' ל 30
 9 -דק' ל 45עבודה, 

שעות ומעלה וחובת 
 6הפסקה לאחר 

 שעות.  

26.2  59.2  

 2018כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה 
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 שבועות 4 בשבוע שעות  40  מוסכם שבדיה

 -4וספות בשעות  48
 שעות  50 שבועות,
 200-בחודש ו וספות
 בשהוספות שעות 

 ימים 25
שעות כולל  11

את השעות בין 
 בבוקר 5-חצות ל

  56.1  31.2 שעות 5כל 

  יתשבוע  בשבועשעות  40  חד צדדי  ארה"ב
  אין הגבלה

  

לא מוגדר 
  בחוק

  לא מוגדר בחוק 
  63.1  34.3  לא מוגדר בחוק

  שבועות 17  בשבועות שע 48  חד צדדי  בריטיה

מעל לא יתן לעבוד 
 -שבועיותשעות  48

אלא ע"י חתימה על 

  opt outהסכם 

5.6 
  שבועות

  48.2  32.2  שעות 6דק' כל  20  שעות  11

חקיקה  ישראל
  מותאמת

 8.6בשבוע, שעות  42
 11.ביוםשעות 

יומית 
  12ושבועית

ימים  6לעובדים 
שעות  4  -בשבוע 
 12, ביוםוספות 
 5בדים לעו בשבוע. 

 3.4 –ימים בשבוע 
ליום, שעות וספות 

 בשבוע. 15

 0.75 -שעות  6מעל  שעות לפחות 8 ימים 12 
 שעה לפחות 

36.3  35.1  

פורטל  – Working hours, ACAS advice and guidance   http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1373  ,GOV.UK  -בריטיה : תוים. OECD-*בדומה לממוצע ה
  hours/overview-working-weekly-https://www.gov.uk/maximumממשלתי 

  tWorking Hours Ac ,internet.de/arbzg-im-http://www.gesetze/ ,ILO ,http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/37814/64928/E94DEU01.htm –גרמיה 
   /e actWorking tim  ,narbetstidslage-act-hours-working-environment/1982673-work-and-law-policy/labour-http://www.government.se/government –שבדיה 

  Government of Canada , work.html-standards/reports/hours-development/services/labour-social-https://www.canada.ca/en/employment –קדה 
   United States Department of Labor ,https://www.dol.gov/general/topic/workhours –ארה"ב 
  citizens information ,http://www.citizensinformation.ie/en/employment/employment_rights_and_conditions/hours_of_work/working_week.html -אירלד

  Eurofound ,profiles-country-life-eurwork/working-life-working-of-atoryobserv-https://www.eurofound.europa.eu/observatories/european –כל המדיות 
  . 1951–חוק שעות עבודה ומוחה, תשי"א  –ישראל  

                                                            
    .שעות 7.6 לפי ויחושב אחת בשעה העבודה יום אורך יופחת, המעסיק בחירת פי על, בשבוע קבוע אחד יום במהלך, העבודה שבוע קיצור בותבעק 11

 .וספות שעות עבור בגמול דהעוב את ומזכה וספות בשעות כהעסקה מוגדרת מלא עבודה שבועב או מלא עבודה יוםב השעות מכסת את העוברות בשעות עבודה כלכלומר,  12
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  מודל חקיקה מלאה .3.2.1

, 2004מודל זה פוץ מאד במדיות מזרח אירופה. מדיות אלה, אשר הצטרפו לאיחוד האירופי בשת 

הביא לצמצום שעות העבודה בפועל במדיות , מהלך שהאירופית הדירקטיבהאימצו עם כיסתן את 

עם זאת, הן שוות מרוב מדיות האיחוד האירופי בכך שהן מקצות מקום  2011.13אלה עד שת 

מכריע לחקיקה הארצית וכמעט ואין מאפשרות שוות בהסדרי העבודה בעפי המשק השוים. 

אד ומקיפה, והיא חלה על כלל לדוגמא, בהוגריה ובפולין החקיקה בושא שעות העבודה מפורטת מ

הסקטורים. תקופת ההתייחסות לחישוב ממוצע שעות העבודה יכולה להגיע לשה ומעיקה גמישות 

שה). בהוגריה, החוק מאפשר מספר רב של רבה למעסיקים (בפולין תקופת ההתייחסות קבעה 

פות באמצעות הסכם. של שעות וספות ויתן לקבוע את תקופת ההתייחסות ואת היקף השעות הוס

להרחיב את מסגרת העבודה בשעות וספות באמצעות הסכמים. באשר לעבודה  יתן ,בדומה בפולין

בשעות גמישות עבור העובדים, ראה כי אפשרות לעבודה בשעות גמישות באמצעות הסכמים 

 22.8%(בהוגריה  איו גבוהאך שיעור העובדים המכוסים בהסכמים  ,אמם קיימתקיבוציים 

  ). OECD, 2012, 2014;14.7%ובפולין 

לאחר שאימצו את  בשיםבפועל במדיות מזרח אירופה חלה ירידה במספר שעות העבודה 

זאת, החוק במדיות אלה מפורט מאד ואיו מותיר כמעט מקום  עם 14.האירופיתהדירקטיבה 

קים המכוסים להסכמים קיבוציים לשות את הסדרי העבודה. בוסף, השיעור המוך של מועס

  גבוה של עובדים שאין באפשרותם לעבוד תחת הסדר שעות גמישות. מספר בהסכמים מותיר 

  חקיקה מותאמתמודל  .3.2.2

במסגרתו למערכת החוקית תפקיד מרכזי בעיצוב מסגרת וקדה ואירלד, מדיות כמודל זה קיים ב

. ההרצוי לעמדתלכוון את שוק העבודה באופן  המאפשרת לממשל. בכך, המערכת שעות העבודה

באמצעותם יתן לבצע התאמות על פי צרכי אשר הסכמים קיבוציים גם לצד חקיקת העבודה, ישם 

  השחקים במשק. 

                                                            
13 Council of the European Union, 2003  

 .2011-2002 השים בין, בממוצע שבועיות עבודה שעות 40.8-לכ שעות 41.5-מכ ירידה חלה 14

 2018כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה 

20

דיון
ה ל
יוט
ט



 2018כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה 

 

מספר ולפי בקדה מתאפשרים הסדרים לעבודה גמישה באמצעות הסכמים קיבוציים,  כך למשל,

ה עבור כלל העובדים. מגון למעבר לעבודה גמישבקדה  לראשוה עגןהמ 15חוק אף חוקקחודשים 

רשאים המעסיקים לאמץ עבודה גמישה באמצעות  , היובהיעדר הסכם קיבוציטרם חוקק החוק, ו

על פי תאים מסוימים וכאשר לוח  זאת, work schedulesmodified (.16( מותאם זמים לוח םהסכ

 העבודה , לצד חקיקתגם באירלד .ממו המושפעים מהעובדים 70% לפחות י"ע אושרמ הזמים

מעוגים הסדרים לעבודה בשעות גמישות באמצעות הסכמים קיבוציים. אולם, בשוה מקדה, 

חתמים ההסכמים מגזר הפרטי ב , בעודהסכמים קיבוציים אלה פוצים במגזר הציבורי בלבד

 ברמת החברה ולא באופן עפי. 

בשוק העבודה. החוק גבוהה  על אף האיזון היחסי שמציע מודל זה, הוא איו מוביל בהכרח לגמישות

ותרים  ,לא גבוה של הסכמים קיבוציים כיסוי אמם מעיק גמישות למעסיקים, אך בהיתן שיעור

 כאמור, עוגן לאחרוה בקדהתית לעבודה בשעות גמישות. בשל כך, יעובדים רבים ללא אפשרות אמ

ציאת איזון הולם בין עבודה לאזרחים ולמיכולת תמרון טובה יותר מגון לגמישות כצעד להקיית 

  לחיים אישיים. 

מהיסיון הקדי יתן ללמוד כי כאשר שיעור ההסכמים הקיבוציים מוך, לא די במתן גמישות 

העובדים, אלא של  להטבת תאי ההעסקהלמעסיקים תוך הסתמכות על הסכמים קיבוציים ככלי 

  כוסים בהסכם. יש צורך בהרחבת ההסדרים לעבודה גמישה גם לעובדים שאים מ

   םהסכבמדייות מודל  .3.2.3

 , בהן קבעות שעות העבודה באמצעות הסכמים קיבוציים (גרמיה ושבדיה)הסקרות,  מדיותב

כמו ). 1פועל משק חזק כלכלית עם שיעור תעסוקה ותוצר לשעת עבודה גבוהים במיוחד (ראה לוח 

אף המוך ביותר שיעור זה הוא יה בגרמ( במדיות אלה מוך יחסית ממוצע שעות העבודה בפועל כן,

  OECD(.17-מדיות המכלל 

עוד מספר שעות העבודה בשבוע בשתי המדיות דומה, ישו שוי בתקופת ההתייחסות לחישוב ב

שבועות ובשבדיה על פי  24של פי זמן משתרע על ממוצע החישוב גרמיה . בשעות העבודה ממוצע

                                                            
15 reading‐first/63‐bill/C/1‐42http://www.parl.ca/DocumentViewer/en/ 

, למשל כך. גמישות עבודה ושעות דחוסים עבודה שבועות כגון תכיות כולל "modified work schedul" המוח 16
   , או לעבוד חלק משעות העבודה מהבית. ימים מחמישה בפחות שעות 40 לעבוד לבחור יכול עובד

 אחוזים, בהתאמה 68.6-ו 76.2 74.7שיעורי התעסוקה בגרמיה שבדיה וישראל הם  17
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קביעת גמישות גבוהה יותר בקופה ארוכה מעיק למעסיק חישוב ממוצע לתכאמור, . בלבד שבועות 4

חיסכון בתשלום שעות וספות. בגרמיה שעות כן ותורם לזמי העבודה בהתאם לצורכי העסק ו

העבודה קבעות ע"י המעסיקים והחוק מאפשר החרגות עבור סקטורים שוים או באמצעות 

ת שותפים בהחלטות היא בעלת הסכמים קולקטיביים. ברמה הממסדית, זכות העובדים להיו

חשיבות גבוהה ומשחקת תפקיד כבד בקביעת שעות העבודה והסדרי עבודה גמישה  

)codetermination.( ות עבודיש לציין כי בוספות מתאפשרת באמצעות ב השתי המדי שעות

 הרי שבגרמיה אין ,בעוד שבשבדיה החוק מפרט את ההגבלות בעבודת שעות וספות , אךהסכמים

 במסגרת ופלת הסטטוטורית לורמה מעבר בגרמיה העבודה שעות הארכת ,לכך. על כןעיגון חוקי 

  הקיבוצי.  המיקוח

באמצעות  והם מוסדרים בחוק יםמעוג םאילעובדים  הסדרי עבודה גמישהבשתי המדיות 

 בלתבק העובדים שותפים למשל, בגרמיהמסוג זה. הסדר כאשר אין חקיקה המגבילה  ,הסכמים

שותפות  .גמישה עבודהוהסדרי , וספות שעות, עבודה שעותבושאי  כוללרבים, בושאים  החלטות

בושאים  עמדותיהםמביעים ה ,ההלההעובדים בישיבות הבהשתתפותם של ציגי זו מקבלת ביטוי 

 תצורותבהם מוגדרות  קיבוציים בהסכמים מוצאים ביטוי גמישה עבודה הסדרי ,כמו כן. שעל הפרק

). בהסדר שכזה, מחויב flextimeההגת "שעון גמיש" (או  גרעין שעות קביעת כגון שוותעבודה 

העובד לעובד בשעות מסוימות ביום, אך את שאר מכסת העבודה רשאי העובד למלא בשעות הוחות 

, לראייה. מקומיים או קיבוציים הסכמים באמצעות להשגה יתת גמישה עבודה ,בשבדיהגם . לו

 מועסקים עשרה בהן מהחברות כמחציתעולה ש  2013 -בשערך בין מעסיקים שבדים  סקר יפ על

יש אפשרות לעבוד תחת  מהעובדים 80%-לכ. סה"כ, גמיש שעוןעבודה בהסדר  מאפשרות ויותר

   .הסדרים שכאלה

לפי האמור, מדייות בה יש מקום רחב להסכמים קיבוציים תחת מסגרת החוק מובילה לגמישות 

הן עבור המעסיקים והן עבור העובדים. כאשר שעות העבודה קבעות במסגרת  ,ות העבודהבשע

מיקוח קיבוצי וצר תהליך של הידברות והגעה להסכם, תוך הבה וראייה של צורכי הצדדים 

להסדרת עבודה  המגון עיגון, במדיה בה אין קרקע פורייה להסכמים קיבוציים, עם זאתהשוים. 

 חשוב ולעיתים אף הכרחי.  בחקיקה גמישה

  מודל הסדרה חד צדדי .3.2.4

תפקיד שולי בקביעת לחקיקה יש מודל זה קיים בשווקי העבודה בארה"ב ובבריטיה. במודל זה 

מודל בידי כוחות השוק הבמסגרת קבעת מסגרת שעות העבודה. הסדרת מסגרת שעות העבודה 
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 ,ם שווקים אלו במבה מיקוח מבוזרוהשחקים הפועלים בו. לצד היעדר חקיקה בושא, מאופייי

. בארה"ב קיימת הגבלה מזערית על מעסיקים במסגרת החוק וגבלועל כן לעובדים כוח מיקוח מ

שעות עבודה שבועיות.  40-בכל הוגע לשעות עבודה, והיא החובה לתשלום שעות וספות מעבר ל

 בין להסכם זאת ומשאיר ותוספ שעות עבור תשלום מחייבאיו  החוקבשוה מארה"ב, , בבריטיה

קיימות מספר הגבלות אחרות במסגרת החוק הבריטי בכל הוגע לשעות  . אומםהצדדים שי

 לדירקטיבהעבודה, אך הן מאפשרות מרווח רחב לתמרון. עם זאת, בשל מחויבותה של בריטיה 

     18 יחידים.מול המעסיקים כאל הסכמים שועדו להגן על העובדים בעמדם מספר ישם  ,האירופית

מגוים להגת העובד, שכן מתן  יםבשוק בו ההתהלות היה בעיקר בין העובד למעסיק דרש

להביא ו את האיזון בין הצדדיםעשויה להפר גמישות למעסיקים ללא התייחסות לצורכי העובדים 

רות באמצעות מתן אפש איזון בין הצדדיםלבסס את ה. בבריטיה יסו לפגיעה ברווחת העובדים

). חתימת העובד על הסכם Opt-Outעל הסכם "יציאה מבחירה" ((או לסרב לחתום) לחתום לעובד 

 העבודה משעות , מאפשרת חריגההחוקי להעסיק עובד בשעות וספות מבטלת את האיסור שכזה

 ,מעסיקים. עם חתימת העובד על ההסכםעובדים ולומעיקה גמישות בשעות עבודה ל המותרות

  חודשים).  4שעות העבודה משתרע על פי זמן ארוך יחסית (חישוב ממוצע 

ייזום של מגון מפורט המאפשר לעובד להגיש  וצעד וסף שעשו הבריטים לטובת צרכי העובדים הי

 26המועסק במקום עבודתו מעל מגון זה מאפשר לכל עובד בבריטיה בקשה לעבודה גמישה. 

עבודה, הכגון מיקום של גמישות היבטים שוים תייחס ליכולה להשכזו, אשר להגיש בקשה שבועות 

עליו  לבקשת העובד, המעסיק מסרבאם על פי המגון, ב. המשרה היקףזמן גמיש והסכם, הסוג 

  למק את הסירוב באחת מעילות הסירוב הסביר המופיעות בחוק. 

להסדרי עבודה  ה המדייות הקיימת בשמוה מדיות שוות, בוגעבח לעיל בסקירה, לסיכום

מודלים המאופייים במאזן כוחות שוה בין  הגמישה. את הסקירה ערכו תוך הבחה בין ארבע

המיקוח הקיבוצי לבין החוק; מודל החקיקה המלאה, מודל חקיקה מותאמת, מודל מדייות 

 הממצאים מצביעים על קשר בין מידת המרכזיות של ההסכמיםבהסכם ומודל הסדרה חד צדדית. 

או  והסדרי העבודה בפועל. במדיות בהן המודל הוהג הוא של חקיקה מותאמת בוצייםהקי

                                                            
, והשבועית היומית המוחה אורך, הםיב. העבודה בתחום וסקיםהע מגן חוקי מספר מכתיבה האירופית הדירקטיבה 18

 העובדים של לזכויותיהם כפוף, קיבוצי או אישי, עבודה הסכם כל. המיימלית שתיתה חופשהומשך ה, הפסקותאורך 
  .לכך הסכים העובד אם גם, מזכויותיהם גרוע יכול איו הוא, כלומר. הדירקטיבה מכוח
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רמה מוכה יותר של שעות עבודה, שימוש פחות בשעות וספות, בממוצע  מדייות בהסכם, יש

וחריגה קטה יותר בין הגדרות החוק לגבי שעות העבודה בפועל. עולה מכך שככל שההסדרה מושגת 

ם ומותאמת לצרכים הספציפיים לעף או הפירמה, כך יתן לספק הסדרי עבודה בהסכמה בין הצדדי

בשי המודלים ה"קיצויים", מידת ההתאמה לצרכי  ,. לעומת זאתולמעבידים וחים יותר לעובדים

העובדים פחותה. בהקשר של מודל החקיקה המלאה יש לשער שהדבר קשור לקושי שבקביעת חוק 

במודל הסדרה חד צדדי, לעובדים יש מעט כוח  ,. לעומת זאתורמיםכל הגלשעות עבודה המתאים 

ההלים, מה שמביא לעליה בכמות השעות ולהקטת הגמישות בהסדרי העבודה. ראה להשפיע על 

אם כן שלמאפייי המודל בכל הוגע למידת מרכזיותם של הסכמים קיבוציים יש חשיבות גדולה 

  בקביעת הסדרי העבודה במשק. 

, בישראל העבודה בשוקדומה לקדה ואירלד, משתייכת למודל החקיקה המותאמת. , בישראל

 קיבוציים הסכמים ישם ולצידהלמערכת החוקית תפקיד מרכזי בעיצוב מסגרת שעות העבודה 

אך  ,האחרוים בעשורים מאד הצטמצםבישראל  ההתאגדות שיעור אמם .שוות ברמות"מ מוו

מהישגים שהשיגו הים אים מאוגדים אשר גם עובדים צווי הרחבה מביא לכך שהשימוש ב

בהיתן כי ישראל משתייכת למודל . )בתחום הפסיה(כגון  ארגוי העובדים בתחומים שוים

. בפיו יותר מדרך אחת הבבואו להציע שיויים בשוק העבודה פתוחשהחקיקה המותאמת, הרי 

אפשרות גם מאידך, ישה . קיקה בכסתקידום חשיוי באמצעות למחד, ישה אפשרות להוביל 

לעודד משא ומתן בין ארגוי העובדים וארגוי המעסיקים, ולאחר שהללו הגיעו להסכמה, לפעול 

שאלת השאלה, מהם השיויים עליהם   באמצעות צווי הרחבה.באופן גורף יותר להחלת ההסדר 

סקירה עולה כי במדיות מהיש לדון בכדי לאפשר גמישות המתאימה לשוק העבודה הישראלי? 

צעדי מדייות במקד את הדיון  בפרק הבאשוות ישם פתרוות שוים להתמודדות עם הסוגיה. 

    . הישראליבהקשר גם ואשר ראים מבטיחים  יושמו במספר מדיותאשר 

  

  בישראלחלופי לעבודה גמישה  מודל .4

 העבודה לשוק הרלבטיים ,פיחלו מודל לתכון אפשריים כיווים שי בהרחבה ציג זה בפרק

צעדים אלו . ארוכההתייחסות  תקופת קביעתו, גמישה עבודה להסדרת מגון יצירת :הישראלי

לא רק מאפשרים הרחבה של שימוש בהסדרי העסקה גמישים, אלא גם מתאפייים בכך שהם 

. מההפיר או עףשל ה הספציפיים לצרכיםבויים ממסגרת חקיקתית כללית המאפשרת התאמה 

  .המקומי בהקשר והטמעתם להתאמתם אפשרותה את גםבמסגרת הדיון בחן 
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 עבודה גמישה להסדרת גוןמ יצירת .4.1

 שמטרתם בחוק המעוגים מגוים כיום קיימים אוסטרליהו זילד יו, בריטיה כמו במדיות

 מגויםה  19.הפירמה ברמת גמישה עבודה להסדרת ברורים וקריטריוים ראוי תהליך של הגדרה

, ראשית. מבים הם אותו המרכזי בתהליךמאד  דומים הם אך, זהים אים השוות במדיותשעוגו 

 יכול המעסיק, בכתב הבקשה הגשת לאחר. גמישה עבודה להסדר בקשה למעסיקו מגיש עובד

באם . החוק שמגדיר פרמטרים פי עלו מראש מוגדר זמן בפרק, וזאת לבקשה לסרב או להסכים

 הטיפול כי סבור שהעובד ובמידה, גמישה עבודה להסדרמעסיק לדחות את הבקשה החליט ה

 לגוף ערר להגיש המגון לו מאפשר, החוק שקבע הסירוב לתאי בהתאם סביר בלתי היה בבקשתו

בערר יכול לדחות את בקשת העובד או לקביע סקציה (כגון קס)  הדן הגוף  .כך על כאחראי שקבע

  .בכללי הסבירות שהגדיר המגוןעל מעסיק שלא עמד 

   :לכלול מגוון מסלולים, כאשר במסמך זה תמקד בשלושה מסלולים יכוליםהסדרי עבודה גמישה 

במספר שעות העבודה  ולמעסיק לעובדגמישות המאפשר  ימי עבודה גמישיםהסדר של   .א

יהיו על פי הסדר שכזה . קרי, , במשך פרק זמן קבוע מראש (למשל, במשך שבוע)היומיות

צרכיו של העובד, ובתאי לימי עבודה קצרים לצד ימי עבודה ארוכים, וזאת בהתאם 

שיוגדרו מראש ואין פגיעה ממשית בצרכי  שהעובד מקפיד על וכחות בשעות הליבה

שעות  10.6שעות, תעבוד העובדת  8.6למשל, במקום חמישה ימי עבודה של  המעסיק.

 שעות ביום העבודה הותר.  8.6-, ושעות יומיים בשבוע 6.6יומיים בשבוע, 

המאפשר עבודה במספר מצומצם של ימים בשבוע, בהם יושלמו כלל  שבוע עבודה מרוכז  .ב

שעות, תעבוד  8.6שעות העבודה השבועיות. כך למשל, במקום חמישה ימי עבודה של 

  .דבלב ארבעה ימים בשבועבמשך שעות  42העובדת 

מאפשר להתחיל ולסיים ה "שעון גמיש"הסדר . האו סיומ\גמישות בשעת תחילת העבודה ו  .ג

תוך בתוך מסגרת איחור יומי מרבי קבועה מראש, את יום העבודה בשעות הוחות לעובד, 

ובתאי שהעובד מקפיד על וכחות בכל יום עבודה, שמירה על מספר שעות העבודה היומיות 

בשעה תשע בבוקר,  בשעות הליבה. לדוגמא, עובדת יכולה לבחור להתחיל את יום העבודה

                                                            
 אישיים חיים -עבודה לאיזון הסדרים", משה טע של מחקרה ראה, שוות במדיות מויםמג של מקיפה לסקירה19

   .2015. ישראל כסת, והמידע המחקר מרכז, "שוות במדיות
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ולעבוד שמוה שעות עד השעה חמש אחה"צ, או לחילופין להתחיל את יום העבודה בשעה 

  .עשר בבוקר, ולעבוד שמוה שעות עד השעה שש אחה"צ

  :בישראל המוצע ההסדר בחית

, שיזמה חברת הכסת מרב גמישים עבודה הסדרי חוק הצעת הכסת הוחה על שולחן 2017 יוליב

בחיה מעמיקה של הצעת החוק מעלה שמדובר בהצעה רציית ומדודה. עם . 20)1ראו ספח מיכאלי (

את המגון המוצע  בכדי להתאים ,זו הצעת חוקשיויים חשובים למספר  לדעתודרשים  זאת, 

, על פי מספר פרמטריםהמוצע  מגוןהבחן את בפרק זה . לשוק העבודה הישראלי טוב יותרבאופן 

ביישום המגון המוצע, באם יוטמע באופן מושכל  גלוםלפוטציאל השיוי התרבותי הוכן תייחס 

  ומידתי.

  :המוצע המגון לבחית הפרמטרים

דרשות להגשת  ,אם בכלל ,אילו הצדקות :גמישה עבודה להסדר בקשה להגשת תאים -

 הזכות להגיש בקשה צריכה להיות תלויההאם . בהקשר זה עולות שאלות כגון הבקשה

  .היקף משרהב או  מסויםמימילי ותק ב

 כשיקולים ייחשבו שיקולים אילו :שיקולים אפשריים לדחיית הבקשה ע"י המעסיק -

 את לדחות המעסיק החלטת ביטול תצדיק מהם ושחריגה, לשקול המעביד שעל סבירים

  .גמיש להסדר הבקשה

המעסיקים? או  האם ההסכם עתיד לחול על כלל :על אילו מעסיקים עתיד לחול ההסדר -

  .הבחה בין סקטורים, מספר מועסקים וכיוצא בזהצריכה להעשות שמא 

כמה זמן לפי תחילת ההסדר המבוקש על העובד להגיש את הבקשה,  :הליך הגשת הבקשה -

אופן הגשת הבקשה ומהו תוך איזה פרק זמן דרש המעסיק לפסוק באשר לבקשה שהוגשה, 

 .הרצוי

(ביה"ד לעבודה, או גוף מהלי  ובד רשאי לערער ולאיזה גוףהאם הע :ערעורים וסקציות -

במקרה והיתה  אם תהייה סקציותה, , מהן הסקציות על טיפול לא הוגן בבקשהכלשהו)

  .הסדר עבודה גמישהפרה של כללי מגון הבקשה ל

                                                            
   .חקיקה לעייי השרים בועדת ידוה טרם החוק הצעת, המסמך לפרסום כון 20
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  2017–בחית התאמתה של הצעת חוק הסדרי עבודה גמישים, התשע"ז

, לאחר התאמה מושכלת שר יש לבחון ברציות את האפשרות להטמעתוא מגון וצעהצעת החוק מב

עשוי לאפשר לעובדים רבים להות מהסדרי עבודה גמישים, שכן לשוק המקומי. המגון המוצע 

הפוטצאיל הטמון בו יחד עם זאת, ברמת הפרטית. עבודה גמישה הוא מגדיר הליך ברור להסדרת 

להידברות וחים מיצירת תאים גם ן מחייב בחוק הישראלי, אלא מעיגון המגון באופרק איו ובע 

שיח במקום העבודה, בו  -כלומר, הטמעה של המגון עשויה לקדם תרבותבין המעסיק לעובדיו. 

 הצדדים מבקשים העובדים והמעסיקים לקדם הסדרי עבודה גמישה, תוך התחשבות בצרכי

ביישום המגון המוצע, ולאור שיקולים  לאור פוטציאל השיוי התרבותי הגלום השוים.

 להצעת מרכזיים עדכוים שלושהרלווטיים וספים שיפורטו בהרחבה בהמשך, או מציעים 

  :החוק

, גם אם על חשבון זכות העובד ויש מקום לפשטו בירוקרטיתתהליך המוצע היו מסורבל  . 1

 ידתי על המעסיק. זאת, בכדי למוע טל בירוקרטי בלתי מ לדיון מלא וממצה בבקשתו.

 שתעסוק המשפטית האיסטציה בתור לעבודה הדין בית על להסתמך מציעה החוק הצעת . 2

זמי היהול הארוכים של תיקים העומס ובשל  , בין היתראו סבורים .העובדים בפיות

. הגוף המתאים לדון בהסדרי עבודה גמישה איולעבודה  הדין בית כיבבית הדין לעבודה, 

לממוה לעיין זה מטעם משרד ון בהסדרי עבודה גמישה צריכה להיתן הסמכות לד

 העבודה והרווחה.

 הסיון בהתןלעמדתו, . המשק בכלל החוק של וגורפת מיידית החלה מציעה ת החוקהצע . 3

 ההתהגותיות ההשלכות לגבי המועט והידע, שכאלה במגוים בשימוש המוגבל העולמי

 זה באופן. ומדורג יסויי באופן המגון יש להחיל את, זאת במקום. שגויה גישה זוהי, שלו

 והעובדים המעסיקים התהגות על המגון השלכות את מבוקר באופן לבחון יהיה יתן

 לעדכו בהתאם. או  , ולהרחיבוכאחד

הללו, ישם גם ושאים צרים יותר המצריכים התייחסות בהביית המרכזיים וסף על השיויים 

הגמשת הסדרי העבודה. בפרק זה סקור את מאפייי המגון ואת האופן בו יש לדעתו המגון ל

  להבותו בכדי להפכו לאפקטיבי וישים בשוק העבודה המקומי.
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  תאים להגשת בקשה להסדר עבודה גמישה

שבועות לפחות מתחילת העסקתו במקום העבודה, זכאי  26על פי הצעת החוק ה"ל, "עובד שחלפו 

עסיקו בקשה מומקת בכתב לעבוד בהסדר עבודה גמיש". כלומר, כל עובד בעל וותק של להגיש למ

שבועות רשאי להגיש בקשה. על פי לשון הצעת החוק, על העובד למק בבקשה את הטעמים  26

, בוסףטעמים לגיטימיים להגשת בקשה. חשבים מהם בהצעת החוק לבקשתו, אולם לא צויו 

, עובדים שמטפלים או אחראים על טיפול בבן משפחה תלוי לילדיםהורים קובעת הצעת החוק ש

  .ועובדים בעלי מוגבלות, רשאים להגיש בקשה להסדר עבודה גמישה מיד עם תחילת העסקתם

הצעת החוק מבקשת להחיל הסדרים לעבודה גמישה על כלל העובדים במשק הישראלי ובתאי 

בהן  (כגון בריטיה ואוסטרליה) מדיות מסוימותשאלו עומדים בסף הוותק. זאת ביגוד למדייות ב

. בין סיבות אלה רשאים העובדים להגיש בקשה להסדר עבודה גמישה רק בסיבות מיוחדות

מצב במקרים בהם ישו באדם תלוי או בילד מתחת לגיל, או כללים מקרים בהם העובד מטפל 

מוגדר כסיבות המצדיקות  מעל גיל  ההור. גם טיפול בבן משפחתושל בריאותי מורכב של העובד או 

שלא להגביל את האפשרות הקביעה בהצעת החוק . או סבורים כי הגשת בקשה להסדר גמיר

להסדרי עבודה גמישה לאוכלוסייה מסוימת היה מושכלת ועומדת בהלימה אחת עם מטרות 

  .קהמעסיחיים אישיים, תוך התחשבות בצרכי  -יצירת איזון עבודהובראשן הרפורמה, 

הצדקות להתיית הזכאות בותק במקום העבודה.  כך למשל, יש לצפות מהעובד להכיר  ישןכן,  כמו

תחילה את מקום העבודה, צרכיו והליו, ורק לאחר מכן להגיש בקשה להסדר עבודה גמישה, שתהא 

הזכאות  את םייתבהתסבירה בסיבות העיין. על כן, או סבורים כי כון עשו הוגי הצעת החוק 

 הזמן פרק קיצורעם זאת, יתן לבחון אפשרות של  .העבודה במקום מיימאלי בוותק, בקשה להגשת

    .העומד על חצי שי הדרש המיימלי

  שיקולים אפשריים לדחיית הבקשה ע"י המעסיק

להצעת החוק מוה רשימה של עילות לסירוב סביר מצד המעסיק. חמשת השיקולים לסירוב  6סעיף 

  ;יהוליים -על פי הצעת החוק, הים כלכליים סביר,

  ;ההסדר המבוקש כרוך בעלויות גבוהות ובלתי סבירות  ) 1(

בפעילות יפגע אוההסדר המבוקש יפגע ביכולת לספק שירותים או מוצרים ללקוחות המעסיק,   )2(

  ;המעסיק אצל התקיה

  ם העבודה;  ההסדר המבוקש יפגע בתאי העבודה של עובדים אחרים במקו  )3(
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  ההסדר המוצע יפגע בקיום התחייבויות המעסיק על פי דין או הסכם;  )4(

  אישור הבקשה יפגע פגיעה בלתי סבירה ביכולתו של העובד לעמוד ביעדי העבודה.    )5(
  

רשימת העילות לסירוב סביר מופיעה בוסח דומה גם בחוק הבריטי, בו מוה המחוקק שמוה עילות 

או השלכות עם העבודה בקרב הצוות הקיים של אפשרות לארגון מחדש העדר הן, יבלסירוב סביר. 

טל תקציבי בלתי סביר למעסיק. או סבורים כי השיקולים לדחיית הבקשה המים בהצעת החוק 

  .הים סבירים ואף הכרחיים ליצירת איזון בין צרכי המעסיקים לבין זכויות העובדים

 עובדים אלו לבחון אותו מחייבת המעסיק י"ע הבקשה לדחיית ייםאפשר שיקולים רשימת, זאת עם

 העבודה בשוק המודל הטמעת על הצפויות ההשפעות ומה, גמיש בהסדר מעבודה מראש מועים יהיו

 כל לאורך במשמרות מתבצעת העבודה בו ייצור במפעל עובדים כי להיח יש, למשל כך. הישראלי

 בהכרח תפגע גמישות בשעות עבודה שכן גמיש סדרבה מעבודה מועים יהיו ביממה שעות

 צפוי גמיש עבודה להסדר מגון יישום, כלומר. המעסיק של והמהליים הכלכליים באיטרסים

  .מסויימים בסקטורים רלבטי פחות להיות

  על אילו מעסיקים עתיד לחול ההסדר

במגזר הן ם במשק, הצעת החוק הידוה מבקשת להחיל הסדרי עבודה גמישה על כלל המעסיקי

הולד וסן פרסיסקו, בהם חלים מקומות כפרטי. זאת בשוה מהסדרי עבודה גמישה בהן בהציבורי ו

בהתאמה. ההיגיון העומד מאחורי  ,עובדים ומעלהאו עשרים על מעסיקים של עשרה רק ההסדרים 

חלתם תפגע אי החלת הסדרי עבודה גמישה על עסקים קטים היו כי ישה סבירות גבוהה כי ה

. אולם, על פי הצעת החוק, בכל מקרה רשאי המעסיק לסרב של מקום העבודהבפעילות התקיה 

לבקשה להסדר עבודה גמיש מימוק עסקי ממשי. כלומר, כל מעסיק, בין אם למספר מצומצם של 

עובדים או לאו, הסבור כי ההסדר המבוקש איו סביר בסיבות העיין, רשאי לסרב תוך הצגת 

בוסף, החלת ההסדר החוקי רק על מעסיקים שלהם כמות מיימלית של עובדים, וקים עיייים. ימ

מעסיקים אשר להם כמות קטה יותר של עובדים ובכל זאת הסכימו להסדר עבודה התחשוף את 

אם ההסדר הגמיש (חרף היותו מוסכם מראש) יגרע ב גמיש לתביעות מצד אותם עובדים

 להחיל יש כי סבורים אועל כן, בדים ביחס לחוק שעות עבודה ומוחה. מזכויותיהם של אותם עו

 לוודא יש, זאת עם יחד .החוק בהצעת שהוצע כפי, במשק המעסיקים כלל על גמישה עבודה הסדרי

 בעסקים מדובר כאשר הסביר מגדר חורג ושאיו מיימלי יהיה בכך הכרוך הבירוקרטי הטל כי

   .קטים
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שבמקרה של מעסיק קטן, בו אין פוקציה ייעודית המטפלת בושאי משאבי  כך למשל, יתן לקבוע

במקרה אוש, יתבצע התהליך כולו בכתב, מבלי לחייב פגישה אישית בין העובד והמעסיק או ציגו. 

הקלה  כזה, הבקשה הכתובה, והתשובה שבכתב, ימצו את זכות הטיעון והמעה של שי הצדדים.ש

  ליך הערעור, שיכול להתקיים כולו במסגרת התדייות בכתב. זו יתן להחיל גם על תה

במקרה  על ייצוג הצדדים באמצעות עורכי דיןאיסור על פישוט וסף לתהליך שיתן לשקול הוא 

. זה יקצר, במקרה של מחלוקת בין הצדדים. איסור שכזהערעור לממוה על עבודה גמישה של 

שמירה אותה על אשר אחריותו תהיה להבטיח  ,וזיל את הליך הערעור בפי הממוהיפשט וי

  זכויות הצדדים בהליך עצמו.

  הליך הגשת הבקשה

מספר שלבים להגשת בקשה להסדר עבודה בהצעת החוק במסגרת הליך הגשת הבקשה מפורטים 

גמישה, ובחיתה על ידי המעסיק. ראשית, על העובד להגיש למעסיקו בקשה מומקת בכתב לעבוד 

 14ש, בו מפורטים הטעמים לה. המעסיק מצדו דרש להיפגש עם העובד בתוך בהסדר עבודה גמי

ימים מיום הגשתה במטרה לדון עליה יחדיו, ולהשיב לבקשה בתוך שבעה ימים מיום שפגש עם 

  .שלושה שבועות מיום שהוגשהתוך מקסימום לבקשה דרש להשביע העובד. כלומר, המעסיק 

מק את סירובו ולהציע לעובד הסדר עבודה חלופי. עוד, במידה ודחה את הבקשה, על המעסיק ל

רשאי העובד אשר בקשתו דחתה להגיש בקשה לעיון מחדש, המחייבת את המעסיק להיפגש עם 

ימים מיום הגשתה. על המעסיק למסור לעובד את החלטתו הסופית בבקשה לעיון  14העובד בתוך 

לכל היותר, ישיב המעסיק לבקשה לעיון  . כלומר,עם העובד יום שפגשהימים מ 14מחדש בתוך 

   .ימים מיום שהוגשה 28מחדש 

 העובד זכות חשבון על אם גם, לפשטו צורך ויש מדי מסורבל היו החוק בהצעת המוצע תהליךה

 לעיון בבקשה לדון מהחובה המעסיק את לפטור יש כי סבורים או .בבקשתו וממצה מלא לדיון

 יהיה הוא, גמיש עבודה להסדר מסרב המעסיק אם, כן כמו. מכבר זה להצעה שסירב לאחר, מחדש

 פשוט רשאי יהיה המעסיק, לחילופין. חילופי גמיש עבודה הסדר לעובד להציע, חייב לא אך, רשאי

יותר על שיח בין הצדדים,  תהקלה בירוקרטית מסוג זה תאפשר הידברות המושתת .לבקשה לסרב

   שר על מגון כופה ומסורבל.המאפשרים ומעודדים זאת, מאת בתאי מסגר

 רשאיבמידה והמעסיק אישר את הבקשה, ייכס ההסדר לתוקף בהתאם לתאים שסוכמו. עם זאת, 

כל אחד מהצדדים לסגת מההסכם בהודעה מראש. העובד איו דרש למק את בקשתו לביטול 

הסביר  ההסדר, ואילו המעסיק דרש למק את בקשתו לביטול ההסכם באחת מעילות הסירוב
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המויות בחוק. מגון זה מאפשר 'תקופת יסיון' במהלכה יכולים שי הצדדים לבחון את התאמתו 

של ההסדר, וכן להתאים עצמם למציאות חיים דיאמית. מגון דומה פועל ביו זילד, על פיו יתן 

  .לסכם מראש על תקופת מבחן בה ייבחן ההסדר המבוקש

  

  ערעורים וסקציות

העובד סבור כי הטיפול בבקשתו היה בלתי הוגן, הוא רשאי להגיש ובמידה קבע ש ת החוקעל פי הצע

סמכות ייחודית לדון בהליך תהיה  דין זה, על פי ההצעה, . לביתערעור לבית הדין האזורי לעבודה

רשאי לקבוע כי סירוב המעסיק בלתי סביר בסיבות העיין, ולהורות יהיה אזרחי. בית הדין 

לפסוק פיצויים לטובת התובע בשל יהיה רשאי בית הדין קבע ש אישור הבקשה. עוד למעסיק על

), או בשל סירוב בלתי סביר של 8פגיעה בעייי עבודה של העובד מחמת שהגיש בקשה (סעיף 

, תהיה חובת 8או סעיף  6). בתובעה של העובד בשל הפרת הוראות סעיף 6המעסיק לבקשה (סעיף 

   .זאת ביגוד להוג על פי רוב בדיןההוכחה על התבע, ו

וכן בגלל זמי היהול הארוכים של תיקים בבית הדין לעבודה, העומס ואו סבורים כי בשל 

הגוף המתאים לדון  איולעבודה  הדין ביתת עבודתו, אהמאפיות  פרוצדורות וקשות יחסית

בתי הדין לעבודה בישראל, . הזמן הממוצע שבו מוהלות תביעות עובדים בבהסדרי עבודה גמישה

גם אם הדיון  21.)2017,גורודיסקי( שתיים וחציעומד על כמיום הגשת התביעה ועד מתן פסק הדין, 

כמו תביעות "רגילות" ממושך וההכרעה בבקשות לאישור הסדר עבודה גמיש לא תארכה זמן 

מדובר תר, עדיין וגם אם תיקבע לבקשות כאלו פרוצדורה פשוטה וקצרה יו ,המוגשות לבית הדין

אף מקום אולי וצרכיו בתקופת זמן ארוכה במהלכה עשויים להשתות סיבות חייו של העובד, 

עבודתו. כך למשל, עובד עשוי לבקש הסדר עבודה גמישה לקראת  חופשת הקיץ של ילדיו, או בשל 

ד לאחריהם כבר לא יזדקק עוו מחלה של בן משפחה. אלה עשויים לחלוף תוך מספר חודשים

הסמכות לדון בהסדרי עבודה גמישה על בית הדין לעבודה, הרי שהליך ותוטל להסדר. על כן, במידה 

   .הערעור יאבד מכוחו באופן משמעותי

להיתן לממוה לעיין זה מטעם משרד  יםצריכאו סבורים כי הסמכות לדון בהסדרי עבודה גמישה 

שים במשרד העבודה, אשר בסמכותו מתן העבודה והרווחה. זאת, בדומה לממוה על חוק עבודת 

                                                            
, בבתי הדין האזוריים עובדים תביעות בעקבות, 1620את כלל פסקי הדין שיתו במהלך שת  ויתחסקר  המחקר 21

  .לעבודה ברחבי הארץ בסכסוכים בין עובדים ומעסיקים
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היתרים למעסיק המבקש לפטר או לפגוע בהיקף משרה/הכסה של עובדת בהריון או במהלך חופשת 

הלידה. הממוה משיב לבקשה עד חודש ימים, ובכך מאפשר הסדרת סכסוכים הרלווטיים לתקופת 

  זמן קצרה. 

 יריבומצב של ה כרוכה בעלויות, עשוי להיווצר עם זאת, מכיוון שהפייה לממוה פשוטה, זריזה ואי

יש לזכור כי הממוה בהקשר זה פיות מצד עובדים, גם כאשר אין מדובר בפייה עם בסיס סביר. 

על חוק עבודת שים במשרד העבודה אמון על פיות מטעם קבוצת אוכלוסייה מצומצמת יחסית. 

בפיות מטעם קבוצת אוכלוסייה רחבה  לעומתו, יידרש הממוה על הסדרי עבודה גמישה לדון

ועל כן תידרש יצירת תשתית מתאימה והקצאת  -- כל עובד היו פוה פוטציאלי ,למעשה –בהרבה 

כי יש לחייב לכן או סבורים  .סקציות"-, במקביל לסמכות להטלת "מייכוח אדם רב יותר לשם כך

באופן לא סביר מעסיקים שסירבו ם כמו גפייה לממוה האמור, מסוימת עבור  הבאגרעובדים 

שקלים צריכה להספיק  100-200-של כקביעת אגרה שכזו על סכום   .לבקשה להסדר עבודה גמישה

  במקרים מופרכים. פייה לממוהכדי להבטיח שעובדים יחשבו פעמיים לפי שיגישו 

  אופן היישום

גורף על כלל המשק. ישו כמובן  על פי הצעת החוק, המגון לקביעת הסדר עבודה גמיש יוכל באופן

יתרון בהחלת חוק על כולם, דבר המוע התחמקויות ממילוי דרישות החיק בתואות כאלה ואחרות. 

מעסיק, -על יחסי עובדבעל השלכות משמעותיות פוטציאלית עם זאת, כיוון שמדובר בחוק חדש ו

בדיקה של השלכות החוק על  ראוי לדעתו לשקול גישה מדורגת ליישום החוק. גישה שכזו תאפשר

התהגות הצדדים ובחית האפקטיביות שת המגון. כמו כן, יישום מדורג יאפשר להתחיל בהחלת 

החוק בסקטורים מסויימים, דבר שיקל על היישום בשלב הראשוי ויאפשר הסקת מסכות 

  והתאמות למגון בטרם ייושם בסקטורים בעלי מאפייים בעייתים יותר.

רגת ליישום החוק משתלבת היטב אם הגישה היסויית בחקר מדייות, בה עשה שימוש גישה מדו

בהקצאה אקראית של קבוצות "טיפול" ו"ביקורת", דבר המאפשר אמידה מדויקת ומהימה יותר 

של השלכות המדייות הבדקת. או חזור לושא זה בדיון לגבי כיווי מדייות אפשריים (סעיף 

4.3 .(  
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  שיויים הדרשים בהצעת החוקה  סיכום

הסדרים לעבודה גמישה לעובדים בהתאם  הקובעותתכיות הין תכיות להסדרי עבודה גמישה 

מגיש העובד למעסיקו ן המעוגות בחוק, במסגרתתכיות אלו הין תכיות לקריטריוים שקבעו. 

לתאים שקבעו וזאת בהתאם  ,המעסיק מצדו רשאי לסרב לבקשה בקשה להסדר עבודה גמישה.

בישראל, ברחבי העולם. הולך וגדל מדיות  בחוק. תכיות להסדרי עבודה גמישה מעוגות במספר

. וזאת על אף הצורך הגובר של עובדים בגמישות בשעות העסקה טרם יושמו הסדרי עבודה גמישה

הכסת יזמה חברת אשר הוחה על השולחן הצעת חוק הסדרי עבודה גמישים  2017זאת, בשת עם 

, ועל כן היא מהווה הצעת החוק גובשה לאחר בדיקה, מחקר ועבודה מעמיקיםכי יכר . מרב מיכאלי

אשר  מגוןבסיס איכותי לדיון וגיבוש המלצות מדייות. ככלל, או סבורים כי הצעת החוק מציעה 

תפת עם יש לבחון ברציות את האפשרות להטמעתו בשוק העבודה הישראלי, זאת תוך היוועצות שו

. עם זאת, לעמדתו, יש לעדכן הן מצד העובדים והן מצד המעסיקים, הגורמים הרלווטיים במשק

  (ראו טבלה מסכמת).  פרמטרים מרכזייםאת הצעת החוק במספר 

  

  :מסכם לוח

  ההמלצה שלו  המוצע בהצעת החוק  פרמטר
תאים להגשת בקשה להסדר 

  עבודה גמישה
חילת שבועות לפחות מת 26עובד שחלפו 

העסקתו במקום העבודה, זכאי להגיש 
למעסיקו בקשה מומקת בכתב לעבוד 

   .בהסדר עבודה גמיש

יתן עם  בהתאם להצעת החוק.
זאת לשקול קיצור מסוים של פרק 

  חודשים). 4הזמן המיימלי (למשל, 
  

על אילו מעסיקים עתיד לחול 
  ההסדר

כלל המעסיקים במשק, במגזר הציבורי 
  והפרטי.

סיקים במשק, במגזר כלל המע
   הציבורי והפרטי.

לבעלי עסקים קטים (עשרה 
עובדים או פחות), ייתו הקלות 

  ביהול התהליך.
במסגרת הליך הגשת הבקשה מפורטים   הליך הגשת הבקשה

מספר שלבים להגשת בקשה להסדר 
  :עבודה גמישה, ובחיתה על ידי המעסיק

הגשת בקשה מומקת ע"י  -
 העובד.

סיק עם העובד פגישה של המע -
ימים מיום הגשת  14תוך 

 הבקשה.
דחייה של הבקשה תוך  \אישור -

  ימים מיום הפגישה. 7
  במידה והמעסיק דחה את הבקשה:

להגיש בקשה רשאי  העובד -
לעיון מחדש, המחייבת את 

 14תוך  עמוהמעסיק להיפגש 
 ימים מיום הגשתה.

על המעסיק למסור לעובד את  -
החלטתו הסופית בבקשה לעיון 

ימים מיום  14חדש בתוך מ
  .עם העובד שפגש

תהליך המוצע היו מסורבל מדי ה
  .ויש מקום לפשטו

יש לפטור את המעסיק  -
מהחובה לדון בבקשה 

לעיון מחדש, לאחר 
שסירב להצעה זה 
מכבר. כמו כן, אם 

המעסיק מסרב להסדר 
עבודה גמיש, הוא יהיה 

רשאי, אך לא חייב, 
להציע לעובד הסדר 

  לופי.עבודה גמיש חי
מעסיקים קטים יוכלו  -

להל את ההתדיות עם 
העובד בכתב, ללא צורך 

אישית בין  בפגישה
העובד והמעסיק או 

  .ציגו
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שיקולים אפשריים לדחיית 
  הבקשה ע"י המעסיק

 עילותחמש הצעת החוק מוה רשימה של 
לסירוב סביר מצד  יהוליות -כלכליות

המעסיק. כך למשל, המעסיק רשאי לסרב 
ה אם ההסדר המבוקש כרוך לבקש

  בעלויות גבוהות ובלתי סבירות

   בהתאם להצעת החוק.

במידה שהעובד סבור כי הטיפול בבקשתו   ערעורים וסקציות
היה בלתי הוגן, הוא רשאי להגיש ערעור 

   .לבית הדין האזורי לעבודה

הסמכות לדון בהסדרי עבודה 
גמישה צריכה להיתן לממוה 

העבודה לעיין זה מטעם משרד 
  והרווחה.

  
לבית הדין תהיה הסמכות להורות   סקציות

למעסיק על אישור הבקשה וכן לפסוק 
חובת ההוכחה   פיצויים לטובת התובע.

  .על התבעתהיה 

הסמכות להורות לממוה תהיה 
. למעסיק על אישור הבקשה

במקרה של סרבן סדרתי, יכול 
הממוה לחייב את המעסיק 
  .בכיסוי הוצאות ההתדיות

-100-אגרת פייה על סכום של כ  הגשש ערר לבית הדין ללא עלות  עלות הגשת ערר
200 .₪  

   

 היא עמדתורחב יותר, יתן לומר שביגוד מסויים לגישה המאפיית את הצעת החוק,  באופן

 של כפיה להיות צריכה לא העבודה בשוק הגמישות הסדרי להרחבת המוצע המגון של שתרומתו

 שהתרומה סבורים או, זאת במקום. הצדדים בין זה ושא להסדרת ותובעיים םוקשי כללים

 בין לדיאלוג מסגרת שיצור בכך טמוה, היישום הראשוי בשלב ודאי, המגון של העיקרית

 הצדדים בין להתדיות ורמה של מהתפתחות לבוא צריך השיוי. זה ושא סביב ועובדים מעסיקים

  .הצדדים בין להתדיות לעומתיתו וקשה מסגרת של מכפיה ולא, יםגמיש ההעסקה הלי להסדרת

מעסיק, הקביעת פרוצדורה בחוק לאכיפת הסדר עבודה גמישה על ש בכך להכיר ישזה,  בהקשר

למשל אם ימק את סירובו לבקשת העובד לאפשר הסדר גמיש כזה בימוקים בלתי סבירים (כאשר 

המעסיקים לקביעת פרוצדורה מקבילה וכופה  מצדדרישה  להעלות הימוק סביר יוגדר בחוק), עשוי

 םללא הסכמת לאפשר למעסיקים לכפות עבודה גמישה על עובדים לדעתו אין. יםכלפי העובד

 מחויב המעסיקבו  מצב, מאידך. העסקתם בתאי קשות יפגעהדבר  שכן, שכזה להסדר לעבור

 זאת לכפות יתן המעסיק לשע בעוד, גמישה עבודה של הסדר לכל העובד הסכמת בהשגת

דיו ולהמע מקביעת  גמיש. יש על כן ליצור מגון בעייתי מצב היובחוק,  שתיקבע בפרוצדורה

 .הצדדים בין לעומתית התדיות מערכת שיעודדוכללים וקשים 

     התייחסותה תקופת הארכת  .4.2

למספר פרמטרים;  אופן חישוב השעות הכולל מוגדר בחוק שעות עבודה ומוחה וכולל התייחסות

 יםהפרמטראחד הגדרת כמות שעות העבודה, תקופת התייחסות ותגמול עבור שעות וספות. 

, קרי פרק הזמן על פיו עשה סיכום שעות העבודה בין תלעיייו היו תקופת ההתייחסו יםהמרכזי

ת, היה יומי בישראל כיום . תקופת ההתייחסותלצורך תשלום שעות וספות העובד למעסיק
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שעות ביום  8.6-מחויב בתשלום שעות וספות לעובד שעבד יותר מהיה  2018עד לחודש מרץ ומעסיק 

מספר ב), וללא תלות שעות ביום עבודה 8.4 – 2018(החל מאפריל  ימים 5בשבוע עבודה בן , עבודה

 העובד לא עבדבמקרה קיצון בו , גם ההמחשהלצורך  22הימים והשעות שהעובד עבד ביתר השבוע.

כלל ביתר השבוע, הרי שהמעסיק מחויב בתשלום שעות וספות בגין יום אחד. במסגרת מודל זה 

  תאפשר גמישות בהעסקה והפחתת עלויות העסקה.  אשר  ציע תקופת התייחסות ארוכה יותר

החוק יכול לקבוע פרקי זמן שוים לחישוב: שבוע, חודש, שה או כל תקופת התייחסות אחרת. 

שבועות, לעומת גרמיה שם מאפשר החוק  4-כל עעומד  תאורך תקופת ההתייחסובשבדיה למשל, 

פולין קבעה תקופת התייחסות של שה. ככל שפרק הזמן , ותקופת התייחסות של עד שישה חודשים

המוגדר לחישוב ארוך יותר, כך גדלה רמת הגמישות מצד המעסיקים ומצטמצם השימוש בשעות 

רק הזמן שקבע לסיכום שעות העבודה. מאידך, ככל שתקופת וספות, הגזרות כחריגה מפ

ההתייחסות ארוכה יותר, כך ישולם לעובד פחות שכר עבור עבודה בשעות וספות, ביחס לקבוע 

  כיום בחוק שעות עבודה ומוחה הוכחי.

 עמדה שהגישייר ראוי לציין כאן, כי עמדת ארגוי הפורום לאכיפת זכויות עובדים, כפי שעולה מ

הפורום, לוועדה לבחית חוק שעות עבודה ומוחה בראשות אלי פז, היה שאין לאפשר גמישות 

בשעות עבודה ואין לאפשר פגיעה בזכויות קיימות היום על פי חוק שעות עבודה ומוחה, בחסות 

  23הכותרת של "עבודה גמישה". 

ההתייחסות בשוק העבודה  , תקופתהוגדים ריבוי האיטרסיםרגישות העין ואו סבורים כי בשל 

 עם זאת, .הממשלההמעסיקים ו, ציגי ארגוי העובדיםלהיקבע תוך משא ומתן בין צריכה  הישראלי

ולאור המקובל במשקים המפותחים מולם או מתחרים,  ,המקומיבהיתן מאפייי שוק העבודה 

שר תאי העסקה זהו פרק זמן מידתי המאפ. ימים חודשכעל תקופת התייחסות של או ממליצים 

  גמישים יותר, וכן מהווה יחידת חישוב מקובלת לושאי שכר וותק. 

   

                                                            
 .לעיל שהובאו מהפסיקה הציטוטים, למשל, ראו 22

(ב) של חוק שעות עבודה ומנוחה,  16 -ו 4לזו הקיימת כיום בסעיפים המסמך מקבל חריגה רק בהקשר  23
מסוימים כקבוע בחוק, היינו: מתן מנוחה, במקום תשלום עבור שעות נוספות,  ביחס לעבודות מסוימות ולעובדים

 .לפי אותו מפתח של מנוחה/תשלוםאך 
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  חסרוות בהארכת תקופת ההתייחסות  .4.2.1

בודה מעבר לקבוע כיום בחוק שעות ע –הארכה של תקופת ההתייחסות לחישוב השעות הוספות 

גיעות פגיעה ברווחת וזכויות העובדים. שתיים מהפפוטציאל לטומת בחובה  -ומוחה

) המרה של עבודה בשעות 2) מעבר למתכות של עבודה שעתית. (1הפוטציאליות המהותיות הין: (

  וספות כגד שעות "רגילות".

 המעסיקים בידי כלי להוות עלול גמישה עבודה של מודל :שעתית עבודה של למתכות מעבר) 1(

 או שבוע, יום בכל, כלומר יתשעת עבודה של למתכות, חודשיים עובדים כולל, עובדים להעביר

 היקף שיוי , אמם מגד .המעסיק ודרישות צרכי פי על העסקתם היקףעשוי להשתות  חודש אפילו

, מפוטר בדין להתפטר זכות לעובד להקות יכול תוה בתקופה פעמים ממספר יותר העבודה שעות

הווה משקל גד לכוח היתן זהו כמובן איו איום המ עבודתם למקום החרדים עובדים מבחיתאך 

  .למעסיקים

אם יקבע פתרון של המרה כפויה של  "רגילות": שעות כגד וספות בשעות עבודה של המרה) 2( 

כגד שעות עבודה  –לאחר שהעובד הסכים לעבוד בשעות וספות  –העבודה בשעות וספות 

פוגעת בזכויות העובדים  1:1"רגילות", בתוך תחומי תקופת ההתייחסות, הרי אז המרה ביחס של 

 –ביחס לזכויותיהם על פי חוק שעות עבודה ומוחה כיום (שכן העובד מפסיד את תוספת השכר 

עבור העבודה בשעות וספות); ואילו המרה ביחס הקבוע בחוק לתשלום עבור עבודה  - 50% -ו 25%

ית ואילך; כדוגמת לשעות השליש 1:1.5 -לשעתיים הראשוות, ו 1:1.25בשעות וספות (הייו: 

לחוק) לא תביא לרווח רב למעסיקים (שממילא משלמים כיום שכר  16 -ו 4ההסדר שבסעיפים 

  באותו יחס עבור עבודה בשעות וספות), בעוד שהיא עלולה לפגוע בתכון היומיומי של העובד.

רטו לעיל, להערכתו, קיים בוודאי פוטציאל להיווצרות פגיעות וספות בעובד ובמעסיק, שלא פי

   אם ייקבע הסדר כפוי ולא מושכל של עבודה גמישה.

בכדי להבטיח כי הטמעתו של מודל זה לא תיפגע ברווחתם של העובדים, ובפרט ברווחתם של 

העובדים החלשים והפגיעים במשק, הרי שמתחייבת בחית דרכים לפיצוי העובדים על הפגיעה 

את האפשרות להעלאת התגמול עבור השעות  הצפויה בתאי העסקתם. כך למשל, יתן לבחון

  הוספות שהעובד כן עובד.

כי לא תיגרם פגיעה ובטח הארכת תקופת ההתייחסות, יכמו כן, מוצע כי במסגרת ההסכמות ל

אחת החלופות להשגת  יתן לשקול מספר אפשרויות בהיבט זה: .משמעותית בשכרם של העובדים
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רכת תקופת ההתייחסות עם קיצור שבוע העבודה, כך מטרה זו יכולה להיות באמצעות כריכת הא

  . OECD -השעות העבודה השבועיות במדיות לממוצע או יתקרב שישתווה 

בשבוע, ו ת ביוםובמקביל, צריכה להישמר ההקפדה על מסגרת שעות עבודה ושעות וספות מרבי

זאת, בכדי למוע  .כמות שעות מוחה מיימלית בין יום עבודה אחד למשהו כמו גם ההקפדה על

בשאר בכלל של עבודה "מסביב לשעון" בחלק מתקופת ההתייחסות שתיקבע, והעדר עבודה מצב 

בגין אותה  ןכלשהתשלום שעות וספות מבלי שהמעסיק דרש לזאת תקופת ההתייחסות שתיקבע, 

  . מצב כזה יקפח את זכויות העובדים.מורחבת תקופת התייחסות

שיש לאזן היטב את האיטרסים הלגיטימיים של המעסיקים מול  הובע מהאמור הוא, ראשית,

הסדרה של הושא צריכה להיות  העובדים בכל קביעה חוקית כופה של תקופת התייחסות; ושית,

     .והממשלה ארגוי העובדים, המעסיקיםציגי פרי של משא ומתן בין 

  יסויית גישהאימוץ  .4.3

ודה במשק סבוכים ורגישים. יתן לכן להבין מדוע הושאים בליבת הדיון סביב חוק שעות העב

המחוקק מתקשה לאורך עשורים רבים לשות את החוק באופן משמעותי. גם כיום, אם ולכשתבשיל 

במקום לוותר או סבורים כי הצעה משמעותית לשיוי החוק, צפויה התגדות מצד גורמים שוים. 

של השיויים שידוו  סוייתיישום במסגרת י ןלבחו מקום ישאו להימע מטיפול בושא חשוב זה, 

  לעיל. מסגרת יסויית שכזו יכולה להיעשות במספר דרכים:

יתן להגדיר מספר עפים בהם יוגדרו הפרמטרים לשיוי (כגון  –"פיילוט" בעפים מסוימים   )א

אופן חישוב השעות, מגון בקשות עובדים להגמשה) ויעשה במקביל מעקב מסודר לאורך 

פת יישום מוגדרת מראש מהן ההשלכות של השיוי על המעסיקים והעובדים. בדיקה תקו

בהסכמה ולהיות מוגדרת על ידי ציגות של המעסיקים והעובדים  תשכזו צריכה להיעשו

שכזו על ידי עזרה במימון המחקר ובמתן תמיכה  תיחד. המדיה יכולה לעודד גישה סייי

 לביצוע היסוי. םיימקצועית מצד משרדי הממשלה הרלבט

אשר תכלול שיויים בחוק באופן בהוראת שעה יתן לקדם חקיקה –חקיקה תחומה בזמן   )ב

). לקראת סיום מועד היסוי תעשה הערכה שתייםלפרק זמן של שיוגדר מראש כזמי (יח, 

מחדש של גורמי המקצוע לגבי הצלחת השיויים והתאמתם לצרכי המשק. יתן גם לשלב 

 התחומה בזמן כצעד שי לאחר יסוי פיילוט ברמה עפית. את החקיקה
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 צעדי של אפקטיביות לבחית יסויים בכלים בשימוש ממש של מהפכה ישה האחרוות בשים

 או, RCT המכוים( זה מסוג יסויים בכלים במחקר וגובר ההולך השימוש. חדשים מדייות

(randomized controlled trial   אפקטיביות של  בדיקת בהםשל תחומים, בולט במגוון רחב

, למשל  RCTיסויי לשלב החלו בישראל גםתעסוקה.  מדייותרווחה, חיוך מיוחד או  תכויות

 בשוק חזרה מובטלים לשילוב" תעסוקה מעגלי" בתוכית השקעה של היעילות בבדיקת

קורת, וקבוצת בי יסוישל משתתפי היסוי לקבוצת  אקראיתידי הקצאה  עלהעבודה. 

 בשיטות להסיק היה שיתן מכפי בהרבה מהימות מסקות הסקת RCT מחקרי מאפשרים

 שיתן רק לא. שאין כוללות הקצאה אקראית וקבוצת ביקורת של מדידת מדייות הישות

 הגמישות בהסדרי שיוייםשל  השלכות לבחיתיסויית  גישהרבות משימוש ב ללמוד יהיה

 – הכדאיותעד להערכת התוצאות ולבחית  – כפיילוטשיוי בעבודה, אלא שעצם הגדרת ה

עשויה להקל על הצדדים המעורבים במו"מ להסכים ליוזמות חדשות הטומות בחובן רמה 

  זו כאחת מהמלצות הצוות.  בגישה שימוש לשקולרב  הגיוןכן  על ישמסיימת של אי ודאות. 

 והמלצותסיכום  .5

בישראל. שיויים ומוחה ב חוק שעות עבודה הקיימת סבי תמסמך זה סקר את הבעייתיו

טכולוגים, כלכליים וחברתיים הפכו בעשורים האחרוים את יחסי העבודה למורכבים ומאתגרים 

אל מול שיויים אלה, אין זה מפתיע שחקיקה  .כאחד והמעסיקים העובדים עבור יותר הרבה

עשרים, איה מתאימה שכתבה בעיקרה להסדרת שוק העבודה של שות החמישים במאה ה

למציאות של ימיו. הצורך בשיוי החוק כך שידע להתמודד טוב יותר עם צרכי הגמישות של שוק 

  העבודה המודרי ברור. 

לשיוי שכזה יכולות להיות השלכות מרחיקות לכת. גמישות בשוק העבודה עשויה לתרום במגוון 

לוב אוכלוסיות המוגבלות בשעות שיבמשק (למשל, דרך הכולל תחומים, בהם העלאת התוצר 

, עלייה הפחתת היעדרויות מעבודה, לעובד הבודד עבודהה העלאת פריוןהעבודה האפשריות), 

. הסדרי עבודה ואיזון טוב יותר בין עבודה לחיים אישיים רווחת העובדיםוכמובן עלייה ב בבריאות

ובזמן לעובדים בכמות  לאיכות הסביבה, בכך שיחסכולבטיחות וגמישה עשויים לתרום אפילו 

  הסיעות למקום העבודה ובהיגה בשעות העומס. 

עם זאת, לצד הצורך הברור בגמישות רבה יותר בהסדרי העבודה, לעובדים ולמעסיקים ישם צרכים 

שוים שאים עולים בהכרח בקה אחד. המעסיקים מצדם רואים בהסדרי העסקה גמישים 

.  מסגרת שכזו הפירמהצרכי יעילה, המותאמת טוב יותר להזדמות ליצירת מסגרת עבודה חדשה ו
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יותר של כוח העבודה וצפויה לחסוך בעלויות, בין אם בהפחתה של אפקטיבי וביל ליהול יכולה לה

עבור העובדים תשלום עבור שעות עבודה וספות או בהורדת עלויות של אחזקת מקום העבודה. 

דמות לשיוי הסדרי העבודה המסורתיים באופן לעומת זאת, הסדרי העסקה גמישים מהווים הז

שיאפשר איזון כון יותר מבחיתם בין דרישות העבודה לחיי המשפחה והפאי. צורך זה מתחזק אל 

מול מגוון שיויים טכולוגים ההופכים את העבודה לזמיה בכל מקום ושעה, ולאור שבוע העבודה 

  . יתופריון העבודה המוך יחס הארוך יחסית בישראל

בהיתן הצרכים השוים של הצדדים, יש להיח כי הדרך הרצויה להתקדמות בושא היא דרך מו"מ 

הסקירה והדיון שהוצע לעיל, ראה שדרשת עסקת חבילה,  על רקע בין ציגי העובדים והמעסיקים. 

  תשלב את הטמעתם של שי מגוים להסדרי עבודה גמישה: אשר 

מגון להסדרי עבודה גמישה יאפשר מעה לצרכי העובדים  :הגמיש עבודה להסדרי מגון .1

סבורים כי הצעת החוק שיזמה חברת הכסת מרב  אותוך התחשבות בצרכי הארגון. 

יש לבחון את  אשר מוצלחמודל  מציעה", גמישים עבודה הסדרי חוק הצעת" ,מיכאלי

 עדכויםשיויים ו מספרשילוב של האפשרות להטמעתו בשוק העבודה הישראלי, זאת תוך 

אשר פורטו לעיל ועיקרם פישוט המגון באופן שיצמצם את הטל הדרש על המעסיקים, 

העברת הסמכות הדיוית מבית הדין לעבודה למשרד העבודה והרווחה (במבה דומה 

יישום בשלבים של המגון במקום החלה מידית בכלל ), וכן לממוה על חוק עבודת שים

 המשק.

הארכת תקופת ההתייחסות תאפשר מודל העסקה יעיל  :ההתייחסות פתתקו הארכת .2

 תקופת על ממליצים או, הישראלי העבודה שוק מאפיייוחסכוי עבור המעסיקים. לאור 

  .ומתן למשא כבסיס, חודש של התייחסות

את ההשלכות של הצעדים להגמשת שוק  לבחון מקום יש :גמיש למודל מדורג מעבר .3

 מבוקר יסוי במסגרת יערכו אלה. מסוימים בעפיםבפיילוטים  ימוששהעבודה באמצעות 

)RCT ף/סקטור  על) שיוגדרההשלכותלתקופה קצובה מראש ויאפשר לבחון את או  מסוייםע 

בהסכמה ולהיות מוגדרת  להיעשות צריכה שכזו בדיקה. והעובדים המעסיקים על השיוי של

שכזו על ידי  תהמדיה יכולה לעודד גישה סיייעל ידי ציגות של המעסיקים והעובדים יחד. 

לביצוע  םעזרה במימון המחקר ובמתן תמיכה מקצועית מצד משרדי הממשלה הרלבטיי

באם תוצאות הפיילוט מתבררות כמוצלחות, יתן להרחיב את שיויים המדייות לכלל  היסוי.

  המשק תחת ההתאמות הדרשות.
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  : 1ספח

 2015444מספר פימי: 

  הכסת העשרים
  

      מרב מיכאלי חברת הכסת       יוזמת:

___________________________________________

__   

  4473/20פפ/          

   2017–סדרי עבודה גמישים, התשע"זהצעת חוק ה

לקדם איזון בין חיי העבודה לבין חייהם הפרטיים של העובדים,מטרתו של חוק זה  .1  המטר

כדי לקדם את רווחת העובדים ולהגדיל את שיעור ההשתתפות בתעסוקה ואת היקפי

      המשרה בקרב כלל האוכלוסיות, ובכלל זאת הורים לילדים ואשים עם מוגבלות.

  –בחוק זה   .2  הגדרות

לחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות, 5כהגדרתו בסעיף  –"אדם עם מוגבלות"     

;199824–התש"ח

    זוג; בן או הורה, ילד –משפחה"  "בן    

בן משפחה שרופא, פסיכולוג או עובד סוציאלי אישר כי הוא –" תלוי משפחה בן"    

ו הבריאותי, ובכלל זה הגופי או הפשי,זקוק לסיוע משמעותי בשל מצב

  לרבות בשל היותו אדם עם מוגבלות;

במקום ביצועה, בשעות העבודה גמישות המאפשר הסדר – "גמיש עבודה "הסדר    

המעסיק, לרבות גמישות לעיין שעות ידי על ובאופן ביצועה, כפי שקבע

ומית, שבועית,התחלת העבודה וסיומה, אופן חלוקת שעות העבודה במסגרת י

חודשית או שתית, ביצוע העבודה, כולה או חלקה בבית העובד, בשלוחה של

  מקום העבודה או במקום אחר שאיו במקום העבודה הרגיל;

   שים; 14 להם שטרם מלאו ילדה או ילד –"ילד"     

  שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. –"השר"     

הסדר בקשה ל

 שעבודה גמי

שבועות לפחות מתחילת העסקתו במקום העבודה, זכאי 26עובד שחלפו   (א)     .3

בקשה –להגיש למעסיקו בקשה מומקת בכתב לעבוד בהסדר עבודה גמיש (להלן 

להסדר עבודה גמיש); בבקשה יפורטו הטעמים לה.

על אף האמור בסעיף קטן (א), זכאי כל אחד מאלה להגיש בקשה להסדר  (ב)  

תחילת העסקתו במקום העבודה: עבודה גמיש עם

עובד שעמו ילד, או שמטפל או אחראי על טיפול בבן משפחה תלוי;  )1(

  עובד שהוא אדם עם מוגבלות.  )2(  

                                                            
 . 152ס"ח התשנ"ח, עמ'  24

42

דיון
ה ל
יוט
ט



 2018כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה 

 

בקשה להסדר עבודה גמיש שעייו חלוקה גמישה של שעות העבודה, תהיה  (ג)    

בד הוגשהמלווה בתצהיר כמשמעותו בפקודת הראיות, המעיד כי בקשתו של העו

  מרצוו החופשי.

הליך הדיון 

בבקשה להסדר 

עבודה גמיש

14עם העובד בתוך  שמעסיק שעובדו הגיש לו בקשה להסדר עבודה גמיש, ייפג  (א) .4

 ימים מיום הגשתה וידון עמו עליה.

להשיב לבקשה בתוך שבעה ימים מיום שפגש עם העובד לפי סעיף סיקהמעעל   (ב)  

  קטן (א).

חליט המעסיק לדחות את הבקשה, ימק את סירובו ויציע לעובד הסדרה  (ג)  

חלופי מטעמו, אשר יביא בחשבון את הטעמים שפירט העובד כהמקה לבקשתו.

עיון מחדש 

  בבקשה

עובד שבקשה שהגיש להסדר עבודה גמיש דחתה, רשאי לבקש ממעסיקו  (א)  . 5

מיום ימים שלושים תוךב  בקשה לעיון מחדש) –בכתב לעיין מחדש בבקשה (להלן 

       שמסרה לו החלטת המעסיק.

ימים מיום 14הוגשה בקשה לעיון מחדש, ייפגש המעסיק עם העובד בתוך   (ב)    

   הגשתה. 

14הסופית בבקשה לעיון מחדש בתוך את החלטתו ימסור לעובד  המעסיק  (ג)    

    ימים מיום שפגש עם העובד כאמור בסעיף קטן (ב).

המעסיק לא יסרב לבקשה להסדר עבודה גמיש,  אלא מימוק  עסקי ממשי לכך.         6  בירסירוב ס

שההסדר המבוקש איו סביר בסיבות העיין, לוכח אחד או יותר מהשיקולים

   שלהלן:

   ההסדר המבוקש כרוך בעלויות גבוהות ובלתי סבירות;  ) 1(

שירותים או מוצרים ללקוחות המעסיק,ההסדר המבוקש יפגע ביכולת לספק   )2(   

  ;המעסיק אצל התקיה בפעילות יפגע או

  ההסדר המבוקש יפגע בתאי העבודה של עובדים אחרים במקום העבודה;    )3(  

  ההסדר המוצע יפגע בקיום התחייבויות המעסיק על פי דין או הסכם;  )4(  

ל העובד לעמוד ביעדיאישור הבקשה יפגע פגיעה בלתי סבירה ביכולתו ש  )5(   

  העבודה.  

תוקף הבקשה 

והגבלה על מספר 

  הבקשות

אישר המעסיק בקשה להסדר עבודה גמיש שהגיש עובד, יציין המעסיק  (א)  .7

באישור בכתב שתן לעובד את תוקפו של הסדר העבודה הגמיש, כפי שהוסכם בין

  הצדדים. 

ף קטן (א),  ייחשב ההסדרלא ציין המעסיק באישור את התוקף כאמור בסעי  (ב)    

  לקבוע.

עובד שבקשתו להסדר עבודה גמיש אושרה, לא יגיש בקשה חדשה להסדר  (ג)    

עבודה גמיש במהלך ששה חודשים מיום אישור הבקשה הקודמת, אלא אם כן קיימים

  טעמים מיוחדים לכך.  
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כתבבעל אף האמור בסעיף זה, רשאי כל צד להסדר העבודה הגמיש להודיע   (ד)    

בכל עת על רצוו לבטל את הסדר העבודה הגמיש ולשוב להסדר העבודה שקדם לו,

;  ביטול6ובלבד שאם המעסיק הוא היוזם את ביטול ההסדר, מתקיימים תאי סעיף 

ההסדר ייכס לתוקפו שלושים ימים מיום קבלת הודעת צד מהצדדים כאמור.           

הגה על מבקש 

  ומתלון

מחמת שהגיש בקשה ושל עובד ולא יפטר הלא יפגע מעסיק בעייי עבוד  א)(  .8

,או אי טיפול בה בעקבות דחיית בקשתושקט  הליך, או מחמת הסדר עבודה גמישל

       כאמור. להליךאו מחמת שסייע לעובד אחר בקשר לבקשה או 

  כל אחד מאלה: –"עייי עבודה" בסעיף זה,   (ב)     

;תאי עבודה  )1(

  קידום בעבודה;  )2(  

  הכשרה או השתלמות מקצועית;  )3(  

  פיטורים או פיצויי פיטורים;  )4(  

  הטבות ותשלומים היתים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.  )5(  

סמכות שיפוט 

  ותרופות 

לפי חוק זהלבית הדין האזורי לעבודה סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי    (א)  .9

     – והוא רשאי

לקבוע כי סירוב מעסיק לבקשה להסדר עבודה גמיש איו סביר  )1(   

הורות למעסיק על אישור הבקשה להסדר עבודה גמיש,לבסיבות העיין ו

במידה ובאופן שיראה לכון בסיבות העיין;

לטובת המבקש או המתלון, בשל פגיעה כמשמעותהלפסוק פיצויים   )2(    

 ;אף אם לא גרם זק של ממון ,יןיאה לו בסיבות העבשיעור שייר, 8בסעיף 

בשל פגיעה, םלרבות צו המבטל פיטורי, ליתן צו מיעה או צו עשה  )3(    

  צודקת. יהאם ראה שהעקת פיצויים בלבד לא תה ,8כמשמעותה בסעיף 

תהיה חובת ההוכחה על התבע ,6בתובעה של עובד בשל הפרת הוראות סעיף   (ב)    

  בו לבקשה להסדר עבודה גמיש היה סירוב סביר.סירוכי 

, תהיה חובת ההוכחה על התבע8בתובעה של עובד בשל הפרת הוראות סעיף   (ג)    

  .כי פעל שלא ביגוד להוראות הסעיף האמור

חוק שוויון ההזדמויות בעבודה,אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות   (א)  .10  שמירת דיים

  .199826–שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות, התש"ח וחוק, 198825–תשמ"חה

                                                            
  . 38ס"ח  התשמ"ח, עמ'  25

  . 152ס"ח התשנ"ח, עמ'  26
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אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מזכויות העובד לפי חוק שעות עבודה ומוחה   (ב)    

לחלוקה גמישה של ה, ואולם אם הבקשה להסדר עבודה גמיש היית195127–התשי"א

ום העבודהשעות העבודה, יוגדרו במפורש באישור הסדר העבודה הגמיש תחומי י

-ו 2ושבוע העבודה המוסכמים, ודים יהא כדין יום עבודה ושבוע עבודה לפי סעיפים 

  לחוק האמור, לעיין עבודה בשעות וספות, הפסקות ומוחה שבועית.   3

  אחר. מעסיקדין המדיה לעיין חוק זה כדין כל   .11  דין המדיה

  רשאי להתקין תקות בכל עיין הוגע לביצועו. השר ממוה על חוק זה והוא  (א)  .12  ביצוע ותקות

השר, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכסת, רשאי לקבוע  (ב)    

  הוראות לעיין בקשה, לרבות את וסח הבקשה.

  דברי הסבר

בשוק העבודה הישראלי לאזן כראוי  ולעובדות לעובדיםהיא לאפשר  מטרתה של הצעת חוק זו

עבודה וצרכי הפרסה לבין חייהם הפרטיים, ובכללם מחויבויותיהם המשפחתיות בין דרישות ה

)“work-life balance”ים של העסקה גמישה. -, או "איזון חייםמלבדעבודה"), באמצעות מודלים שו 

גם תרומתה הברורה לרווחת העובדים ומשפחותיהם, גמישות תעסוקתית מגלמת בחובה יתרוות 

באמצעות הגדלת שיעור המועסקים,  ;ע לטובה על שוק העבודה בכללותולהשפי וצפויהלמעסיק 

  .במשק ת, הגדלת היעילות והפריון ושיפור התחרותיוהמיים ביןפערים הצמצום 

 העבודה ביצוע במקום, השעות במסגרת גמישות המאפשר הסדר הוא" גמיש עבודה הסדר"

, מרכז המחקר והמידע של דיות שוותחיים במ-הסדרים לאיזון עבודה(טע משה,  ביצועה ובאופן

 מוגדרות וסיום התחלה שעות על המתבסס, המסורתי העבודה לדפוס ביגוד זאת). 2015הכסת, 

  .מפעל או משרד כגוןועל ביצוע העבודה במקום מסוים  ווקשות

 העבודה שבוע. תעסוקתית גמישות של הסדרים תכולל הואי כמעט תהישראלי יקההחק

 שוק לצורכי מותאם שאיו ,1951–א"תשיה ,ומוחה עבודה שעות חוק במסגרת רמוסד בישראל

האגודה הישראלית ", השעות עבודה ומוחדוח יו"ר ועדת חוק "דעון הולין, ( המודרי העבודה

 אפשרות למעסיק אין המקריםתש"ו). במרבית  343, ו שתון משפט העבודהה, למשפט העבוד

(למשרה  שבועיות שעות 45 או 43-ו יומיות שעות תשע או השמו של במסגרת מהעסקה לחרוג

 הפחתה לדרוש זכות אין לעובדים, בהתאם. וספות שעות שכר עבור תשלום של במחיר אלא), מלאה

  .לצרכיהם בהתאם העבודה שעות של הגמשה או

שמרות החוק הישראלי עומדת בסתירה למגמה העולמית להרחבת הגמישות בשוק העבודה 

 "OECD, "Working hours: latest trends and policy initiatives( ם מספר שעות העבודהולצמצו

in OECD, Employment (Outlook 1998, Paris, pp 153-4   ותים, מדיבעשורים האחרו .

, מתקדמות רבות בעולם אימצו מודלים של גמישות תעסוקתית במסגרת הסדרים חקיקתיים

הסדרים לאיזון גרמיה, הולד, שבדיה,  אוסטרליה ויו זילד (כך לפי בייהן קדה, בריטיה, 

עולה  ומגמה ז ), הזכר לעיל).2015, מרכז המחקר והמידע של הכסת (חיים במדיות שוות-עבודה

ן וזיסקרים ברחבי העולם, המלמדים כי לגמישות תעסוקתית, המאפשרת א בקה אחד עם ממצאי

תאגיד בחסות עבור עובדים. בסקר מקיף שערך  חה, חשיבות עליוהבין חיי העבודה לחיי המשפ

עובדים במשרות מלאות בשמוה מדיות: ארה"ב,  9,700בקרב  Ernst & Youngראיית החשבון 

מהמשיבים כי האפשרות לעבוד במסגרת  70%-כ צייו, בריטיה, הודו, יפן, גרמיה, מקסיקו וברזיל

פגעו אפשרויות הקידום שלהם, מהווה שיקול מכריע בבחירת של שעות עבודה גמישות מבלי שיי

                                                            
 . 204ס"ח התשי"א, עמ'  27
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, העובדיםמקום העבודה ובהשפעה על איכות חייהם. הסוגיה תפסה כחשובה ביותר עבור כלל 

-דורג הפרמטר של "איזון חיים OECD-ה ערךשהם הורים לילדים. במחקר ש כאלו עבור ובפרט

ים המשפיעים על איכות חייהם, מעל עשר בדירוג המשת-עבודה" במקום החמישי מתוך אחד

 OECD, (2015) , How's Life? 2015: Measuring( משתים כגון איכות הסביבה, דיור והכסה

Well-being, OECD Publishing, Paris, p. 37(  

היא פיתוח וקידום הכלכלה הישראלית. מחקרים הראו כי  ו,חוק זהצעת של  מטרה וספת

שוק העבודה ומשפרת את התחרותיות במשק. זאת, בין היתר, כיוון גמישות תעסוקתית תורמת ל

 .שהיא מאפשרת את הגדלת שיעור ההשתתפות בשוק התעסוקה וצמצום פערים מגדריים ואחרים

גמישות תעסוקתית תקל מאוד על שילובם בתעסוקה של אשים עם מוגבלות ושל הורים  בין השאר, 

היא מאפשרת למעסיק  , שכן ת טובה למעסיקים. גמישות תעסוקתימהותילילדים, בעיקר א

כמו להתאים את דפוסי העבודה לצרכים המשתים בשוק גלובלי ובכך להתייעל ולחסוך במשאבים. 

היא מפחיתה השפעות שליליות של לחץ פשי על העובדים, מאפשרת לצמצם את זמן ההיעדרות כן, 

 מחויבות מאובדן החשש חרף. העבודהימי העבודה יותר מאשר הארכת  ריוןמהעבודה, ותורמת לפ

 היצרות להגברת מובילה העבודה במקום שגמישות הוכיחו מחקרים, העובדים מצד משמעת או

 של אמותם ולחיזוק המעסיק לבין העובדים בין היחסים לשיפור, עובדים בקרב והמוטיבציה

  :תעסוקתית ישותגמ המקדם, עצמאי אמריקאי(דו"ח של ארגון מחקר  עבודתם למקום העובדים

 The Future of the Work Institute, "The Benefits of Flexible Working Arrangements – 

A Future of Work Report" 2012  
הקרן  מחקר, 2013מחקר של המרכז הקדי למדע ולחיוך משת  ,דוח ועדת האיחוד האירופי

: ארגון שעות העבודה, השלכות על פריון האירופאית לשיפור איכות החיים ותאי העבודה בושא

  ועבודה:

Goudswaard, A.; Dhondt, S.; Vergeer, R.; Oeij, P.; Leede, J. de; Adrichem, K. van C; 

Csizmadia, P.; Makó, C.; Illésy, M.; Tóth, A., Organisation of working time: Implications 

for productivity and working conditions - Overview Report (European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions, 2012)  

 במדיות תעסוקתית גמישות של מודלים של משווה מחקר בסיס על וסחה החוק הצעת

 עיקרון הוא, בעולם דומים ממודלים השאוב, חוקהצעת הב המרכזי העיקרון. בעולם מובילות

 פי על גמיש עבודה דפוס לקבוע , לעובד ולמעסיק,הצדדים לשי המאפשר, והדדיות הסכמיותה

  .בייהם הסכמה

ועדו לסייע לעובדים בעלי מחויבות משפחתית ולקדם בושא זה  בעבר ושהוגש חוק הצעות

לפיה מודל העסקה של שאת היריעה מתוך תפיסה  ועדה להרחיבשוויון מגדרי. ההצעה הוכחית 

. , כפי שפורט לעילודה גמישה הוא חיוי לכלל העובדים במשק ולשוק העבודה הישראלי בכללותועב

, ילדים צעיריםהמגדלים עדיפות פרוצדוראלית לעובדים  ועדה להקותעם זאת, הצעת החוק 

בקרובי משפחה תלויים או שהם עצמם אשים עם מוגבלות, בשל הצורך להסיר מדרכם  מטפלים

  גמישים.  -וצות אלה את החסם התעסוקתי הובע מדפוסי העסקה שמריים ובלתישל עובדים מקב

על מודל "העובד האידיאלי", דורש מהעובד שעות  שוק העבודה המודרי המושתת 1סעיף 

עבודה מרובות וכמעט ואיו מאפשר איזון ראוי בין חיי העבודה לחיי הפרט. מודל זה איו מוכח 

ים על כך שעובדים שמתאפשר להם איזון ראוי הם עובדים טובים כאפקטיבי ומחקרים אף מצביע

 לאפשר כדי, גמישים במודלים העסקה לעודדהיא  וחוק זהצעת של  הומועילים יותר למשק. מטרת

העבודה וצרכי הפרסה לבין  דרישותבשוק העבודה הישראלי לאזן כראוי בין  ולעובדות לעובדים

, גמישות יםם המשפחתיות. מלבד התרומה לרווחת העובדחייהם הפרטיים, ובכללם מחויבויותיה

להשפיע לטובה על שוק העבודה בכללותו.  וצפויה יםלמעסיקגם תעסוקתית מגלמת בחובה יתרוות 

מעבר לדפוסי העסקה גמישים הוא הכרחי כדי להתאים את שוק העבודה לאוכלוסיות המתקשות 

46

דיון
ה ל
יוט
ט



 2018כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה 

 

  לות.ואשים עם מוגב להשתלב בו, דוגמת הורים עצמאיים

המודלים המוצעים להסדר עבודה גמיש מבוססים  –"הסדר עבודה גמיש"  מגדיר מהו 2 סעיף

 1996לדוגמה (על מחקר משפטי משווה ועל מודלים המיושמים במדיות שוות בעולם. 

Employment Rights Act יהבבריט.(  

וקים לסיוע בשל טל התמיכה בקרובי משפחה הזקמגולם הרעיון כי הגדרה "בן משפחה תלוי" ב

מצבם הבריאותי מוטל, לעתים קרובות, על שים בגילאי העבודה, ומאלצן להפסיד ימי עבודה. 

הסדרי עבודה גמישים יקלו על עובדים המטפלים בבי משפחה את המשך התפקוד התקין בעבודה. 

בלות, חוק שוויון זכויות לאשים עם מוגהוא כהגדרתו ב"אדם עם מוגבלות" בסעיף זה, המוח 

: "אדם עם לקות פיסית, פשית או שכלית לרבות קוגיטיבית, קבועה או זמית, 1988–תש"חה

  אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים". 

 The Flexible Working(מבוסס על תקות בבריטיה  ,מודל הזכאותהקובע את (א) 3 סעיף

Regulations 2014 ,(ותשבועות במקום העבודה את הזכות להגיש  26ותק של  בעללכל עובד  המק

  בקשה מומקת להסדר עבודה גמיש. 

בהסדרי עבודה גמישים בקרב עובדים עם מוגבלות דחוף וכבד משקל צורך עוסק ב  (ב)3 סעיף

ה, תאי . עבור עובדים אלבהם תלוייםה תםצעירים או בבי משפחהם העובדים המטפלים בילדיו

העבודה מהווים שיקול מכריע בעצם הכיסה לתפקיד ולשוק העבודה בכלל. על כן, קבע בהצעת 

  להגשת בקשה לעובדים המים על אחת הקבוצות לעיל. מוקדם יותרהחוק מסלול 

 יעיל יהיה בה והטיפול הבקשה הגשת תהליך כי להבטיחקובעים מגון שמטרתו  5-ו  4 סעיפים

 הסדר על הסכמה שתאפשר, למעסיקו העובד בין והדדית מתמשכת, ישירה הידברות דולעוד, ועייי

  .הצדדים שי על מקובל שיהיה העסקה

ת גם בחוק הבריטי. וקיימהרשימה סגורה של עילות לסירוב סביר מצד המעסיק מוה  6סעיף 

מעסיק לבין מטרת השיקולים המויים בסעיף היא ליצור איזון בין הפררוגטיבה היהולית של ה

זכויות העובד, ולמוע סירוב שרירותי לבקשה. השיקולים תואמים חוקי עבודה אחרים ומתאימים 

  למגוון רחב של מצבים.

ועדו לשמר את היציבות ביחסי העבודה, ולהגן על שי הצדדים להסדר שהוראות קובע  7סעיף 

ת יכול שיתבקש שיוי ולפיכך מפי שיויים חד צדדיים במילויו. עם זאת, במציאות חיים דימי

צדדים האפשרות לסגת מן ההסדר המוסכם בהודעה מראש, בסייג שעל המעסיק כל אחד מהיתת ל

  .  6למק את בקשתו לביטול ההסדר באחת מעילות הסירוב הסביר המויות בסעיף 

כתוצאה מעצם בקשת הסדר  יםלהגן על עובדים מפי התכלות מצד המעסיקועד  8סעיף 

  ודה גמיש, ובכך לעודד את קיומם של הסדרים אלה.  עב

מעיק סמכות שיפוט ייחודית לבית הדין האזורי לעבודה לעיין חוק זה, בשל מומחיותו  9סעיף 

ביחסי עבודה ובזכויות עובדים. יודגש כי בסמכות בית הדין לעבודה לפסוק פיצויים לעובד אך ורק 

ש, ולא בגין סירוב המעסיק לבקשת העובד. ככל שמדובר פגיעה על רקע בקשת הסדר עבודה גמי שלב

במחלוקת על סבירות החלטת המעסיק, מוקית לבית הדין הסמכות לתת סעד של אכיפת הסדר 

  העסקה גמיש.  

להדגיש כי לעובד עומדות ההגות המויות בחוק שוויון הזדמויות בעבודה, מטרתו  (א)10סעיף 

, במקרים שבהם דחיית 1998–ות לאשים עם מוגבלות, התש"ח, ובחוק שוויון זכוי1988–תשמ"חה

הבקשה להסדר עבודה גמיש ובעת משיקולים שאים מן העיין, באופן העומד ביגוד להוראות 

   החוקים האמורים.

היא לאפשר את הגמישות הדרשת, ולאפשר את הסכמת של סעיף זה  ומטרת (ב)10סעיף 

מההוראות הוקשות שבחוק שעות עבודה  ה, אף בסטייבודההצדדים על חלוקה מחדש של שעות הע

. עם זאת, אין בהוראות חוק זה כדי לפגוע בזכויותיו של עובד לגמול שעות 1951–ומוחה, התשי"א

בהסדר העבודה הגמיש תקבע מסגרת הזמים לפיה אם וספות, להפסקות ולמוחה שבועית. 
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במקרה של  צא בזה, הרישתית וכיוהדשית, חו-דוהחודשית, ה שבועית,, התחושב מכסת השעות

חריגה ממכסת השעות המוסכמת, ישולם לעובד גמול עבור עבודה שעות וספות, כחוק. כדי למוע 

יצול של חוק זה לצורך הימעות מתשלום עבור שעות וספות, על העובד לבקש את ההסדר הגמיש 

רש או משתמע, במישרין או בעקיפין, מצד מרצוו החופשי והמלא, ומבלי שיופעל עליו כל לחץ, מפו

בושא ארגון שעות העבודה המתירה  EC2003/88/המעסיק. גם דירקטיבת האיחוד האירופי מספר 

) למדיות החברות לחרוג מההוראות בדבר מכסת שעות העבודה השבועית, קובעת 22(בסעיף 

  בריאותו.תאים מחמירים לכך, במטרה להבטיח את ההגה על שלום העובד ועל 

עשרה על ידי חברת הכסת אורית -הוחו על שולחן הכסת השמוה דומות בעיקרןהצעות חוק 

עשרה על ידי חבר הכסת דב -), על שולחן הכסת התשע4101/18כסת (פ/הזוארץ וקבוצת חברי 

על ידי חברת הכסת שלי יחימוביץ' וקבוצת חברי הכסת  ,)336/19חין וקבוצת חברי הכסת (פ/

 כסתה חברי וקבוצת חין דב הכסת חבר ידי על עשריםה הכסת שולחן ועל), 918/19(פ/

  ).268/20פ/(

  

---------------------------------  

  והסגים הכסת ר"ליו הוגשה

  ביום הכסת שולחן על והוחה

 24.7.17 – ז"התשע א' באב

48

דיון
ה ל
יוט
ט




