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"סירוב לעבוד ביום   

 המנוחה השבועי

 –ד)א( 9-ג)א( ו9בלי לגרוע מהוראות סעיפים  )א( .1ד9

הזקוק לעובד לקבל אדם לא יסרב  (1)       

לעבודה בשל כך בלבד שהוא הודיע עם 

קבלתו לעבודה שאינו מסכים לעבוד בימי 

המנוחה השבועית, ולא ידרוש ממנו ליתן 

התחייבות לעבוד בימי המנוחה השבועית 

 ; כתנאי לקבלתו לעבודה

עובד שמעסיקו דורש ממנו לעבוד  (2)       

בימי המנוחה השבועית, או שהודיע לו על 

כוונתו לדרוש ממנו לעבוד כאמור, רשאי 

להודיע למעסיקו, לא יאוחר משלושה ימים 

מיום הדרישה או ההודעה כאמור, שהוא 

 עית.אינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבו

  –הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו   )ב(      

במקומות עבודה או בעבודות  (1)       

 ;ו)ב(9בסעיף  המנויים
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במקום עבודה שאישרה ועדת  )א( (2)       

בשל  ,)ב(12בסעיף  הנזכרתהשרים 

ם באותו טעמים ייחודיים הקשורי

ואם לדעת ועדת השרים  מקום עבודה

תחולת הסעיף הקטן האמור עלולה 

באותו מקום  פגיעה משמעותיתלפגוע 

או  חיוני עבודהבתהליך , עבודה

בסיפוק צרכים חיוניים לציבור או 

 טובתב , והכל בהתחשבלחלק ממנו

; ניתן אישור כאמור לגבי העובדים

תנמק  עבודהמקום כלל העובדים ב

הוועדה את החלטתה בכתב ותמסור 

על כך דיווח לוועדת העבודה, הרווחה 

 והבריאות של הכנסת.

אישור לפי פסקה זו יכול  (ב)        

תפקיד מקצוע או שיינתן גם לגבי 

 מסוים במקום העבודה.

לעניין פסקה זו יכול כל אחד  (ג)        

מחברי ועדת השרים האמורה למנות 

עובד משרדו,  ,מטעמו אדם אחר

 שיהיה חבר בוועדת השרים האמורה.

ועדת השרים תתכנס לצורך  (ד)        

פסקה זו לפחות הפעלת סמכותה לפי 

, במועד פעם אחת בכל רבעון

 הוועדה דוןתההתכנסות כאמור 

בכל הבקשות שהועברו אליה ותחליט 

  .אותו מועדעד ל

שר העבודה הרווחה  (ה)        

והשירותים החברתיים ידווח לוועדת 

העבודה הרווחה והבריאות של 

הכנסת אחת לשנה על האישורים 

פסקה  שניתנו על ידי ועדת השרים לפי

 זו."
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 תחולהתחילה 

 והוראות מעבר

תחילתו של חוק זה ביום כ"ד בטבט בכפוף לאמור בסעיף קטן )ב(,  )א( .3

והוא יחול גם על עובד  יום התחילה(, –( )להלן 2019בינואר  1)התשע"ט 

 .י יום התחילהנשהתחיל את עבודתו אצל המעסיק לפ

( לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, ביום 2)ב()1ד9תחילתו של סעיף  )ב(  

הפרסום של חוק זה; ועדת השרים, כמשמעותה בסעיף האמור תתכנס 

, במועד ההתכנסות כאמור תדון לראשונה בתוך שלושה חודשים מיום הפרסום

 .הוועדה ותחליט בכל הבקשות שהועברו אליה עד לאותו מועד

יודיע על כוונתו לדרוש מעובד כאמור בסעיף קטן )א(, בתקופה מעסיק  (ג)  

 .לעבוד בימי המנוחה השבועית שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום התחילה,

עד ליום התחילה ידווח שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים  )ד(  

לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת על התכנסותה של ועדת השרים 

 ., כאמור בסעיף קטן )ב(ועל ההחלטות שהתקבלו על ידה

 

 


