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 בדיקה השוואתית של חוקי שעות עבודה ומנוחה במדינות נבחרות

 

 תמצית המסמ0

התאמת שעות עבודה " בנושא 2029/ נחו: לנגנטל הצעת חוק פחבר הכנסת  הגיש 2000 ביולי 817ב

הפו6 את יו: ראשו5 לשל הצעת חוק זו  מטרתה ."2000 8ס"התש, רכי המשק והחברהוומנוחה לצ

ובעקבות כ6 להגדיל את מספר שעות , יו: השבת לעבשבוע ליו: מנוחה במדינת ישראל נוס> 

 .ישאר ב5 חמישה ימי: ויהיה משני עד שישיי   שבוע העבודה. שעות9 8העבודה היומיות ל

שעות  יו: עבודה לא יעלה על שמונה :המצב כיו:זה , 81951א"לפי חוק שעות עבודה ומנוחה התשי

לפחות שלושי: ושש שעות רצופות , שבוע עבודה לא יעלה על ארבעי: וחמש שעות עבודה, עבודה

העבדת עובד , המנוחה השבועית תכלול את יו: השבת, לשבוע ה5 המנוחה השבועית של העובד

 .בתקופת מנוחה שבועית אסורה

ובחקיקה לאומי 89הבימטרת המסמ0 לבדוק כיצד יו6 המנוחה ושעות העבודה מעוגנות במשפט 

 .בריטניה ודנמרק, צרפת, גרמניה, ב"ארה: אלההקיימת במדינות 

לחוקי העבודה לאומית 8הבי5האנציקלופדיה : בשלושה מקורות עיקריי:במסמ6 זה נעשה שימוש 

 ILO  8 International Labour 8אתר האינטרנט של ה, 1998מעודכנת עד לספטמבר ה

Organization ,:מחקרי:, מספק בי5 היתר סטטיסטיקותה, לאומי8בי5 הארגו5 העובדי ,

וכ5 מחקר השוואתי ) לאומיות 8 בי5ג: באמנותהמתבטאי: ( של עבודה לאומיי: 8בי5סטנדרטי: 

 .1 מדינות8151החקיקה והפרקטיקה של תנאי העבודה והמנוחה בבעניי5 

 רבות נמנעות מלעג8  מדינות. כי אי8 למעשה דפוס חקיקה דומה בכל המדינות ,מ8 הנתוני6 עולה

על מנת להשאיר גמישות רבה ככל שנית8  בחקיקה ספציפית את שעות העבודה והמנוחה

הדורשי6 שעות עבודה , לחוזי6 ספציפיי6ולעבודות ספציפיות , לקבוצות עובדי6 ספציפיות

 . ומנוחה מיוחדות

 

 

 

                                                 
1 Condition of Work Digest 1995 : Working time around the world 
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 עיקרי הממצאי6 בהתייחס לרעיונות של הצעת החוק. 1

 עות עבודה ש1.1 

ברוב המדינות יש ,  מדינות שנבדקו151מתו6 , 1995 משנת ILO 8פי מחקר השוואתי של הל

 .בחלק מהמדינות מצוי5 מספר שעות העבודה היומיות, חקיקה לגבי שעות עבודה שבועיות

 מתו6 המדינות מצוי5 כי מספר 16 8 ב , שעות עבודה שבועיות40   מדינות הנורמה היא של42 8ב

 . שעות8 8כ הוא ותשעות העבודה היומי

 .48 הוא מספר שעות העבודה השבועיות  מדינות53 8ב

 שעות העבודה המדינה
 שעות 37הנורמה הכללית היא של , אי5 חקיקה דנמרק

 .שבועיות
 שעות בשבוע ברמה הפדרלית 40,  שעות ביו:8 ב"ארה

 .וברוב המדינות
 . שעות ביו:10 8לא יותר מ,  שעות בשבוע35839 צרפת
 שעות עבודה 35840  :בפרקטיקה. אי5 חקיקה ניהבריט

 .שבועיות
 . שעות עבודה ביו:8 גרמניה

 

 מנוחה שבועית 1.2

 24 מהמדינות מצוי5 בחקיקה כי המנוחה השבועית תהיה בת 115 8ב,  מדינות שנבדקו145מתו6 

שי הוא יו:  מהמדינות יו: שי9 8ב.  מהמדינות מצוי5 כי יו: ראשו5 הוא יו: המנוחה56 8ב. שעות

 .המנוחה

 ,  שעות מנוחה36 מדינות מציי5 החוק 12 8ב, שאר המדינות נותנות יותר שעות מנוחה שבועיות

 . שעות42 מהמדינות המנוחה השבועית היא בת 12 8ב

 מנוחה שבועית המדינה
בנוס> למנוחה ,  שעות שבועיות של מנוחה24 דנמרק

 .עדי> ביו: ראשו5, יומית
 שעות רצופות של מנוחה 24 .אי5 חקיקה ב"ארה

בחלק מהמדינות יו: ראשו5 מוגדר , שבועית
 .כיו: חג

 . שעות מנוחה שבועית ביו: ראשו245 צרפת
 .שבת וראשו5:  בפרקטיקה. אי5 חקיקה בריטניה
 .מת5 עדיפות ליו: ראשו5,  שעות מנוחה24 גרמניה
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 מגמות כלליות. 2

תהלי6 של הפחתה במספר שעות העבודה בשני: האחרונות ברוב המדינות בעול: חל  .1

 .השבועיות

הסכמי: קולקטיביי: או פרקטיקה על מנת לקד: , המדינות מתבססות על חקיקה .2

 . העובדי:: שלתנאיהזכויות והולשנות את 

יה היא לעג5 בחוקי: כמה שפחות תנאי: לעובדי: על מנת לאפשר כמה יהנט, באופ5 כללי .3

 ספציפיי: יותר ה5 מדינות שאי5 בה5 איגודי עובדי: מדינות בעלות חוקי:. שיותר גמישות

 . ולכ5 החוק בא להג5 על העובדי:,חזקי:

יה ליותר ליברליזציה ייש נט, בבריטניה ובצרפת קיי: חוק חדש למסחר ביו: ראשו5 .4

 .בפתיחת חנויות בימי ראשו5

דה לרוב מצייני: מספר שעות עבו, ה ליותר גמישות במספר שעות העבודה היומיותינטי .5

 .שבועיות בחוק

 

 לאומיות 9בי8אמנות . 3

לאומי8 הבי5היתה אחד הנושאי: הראשוני: שעליה: דנו בארגו5 העובדי:" המנוחה השבועית"

“International Labour Organization”(ILO)  ,8ה ILO  לאומיות 8בי5 עיג5 במסגרת אמנות

שעות עבודה , הגנת שכר, ריאותב, ביטחו5: הכוללי: קריטריוני: כגו5, סטנדרטי: לתנאי העסקה

 . וכיוצא באלהומנוחה

שמספר  מחייבת מדינות החתומות עליה לקבוע 1919, )יהיתעש(האמנה בדבר שעות העבודה 

האמנה אושררה .  שעות עבודה בשבוע48 9על  שעות עבודה ביו6 ו8שעות העבודה לא יעלה על 

וספו לאמנה זו אמנות רבות אשר מזכות  נ1919מאז ). אנספח (בה5 ישראל ו מדינות 52י ידי 8על

 .באות5 זכויות) הימלבד התעשי(תחומי עבודה נוספי: 

משלימה את האמנה בדבר שעות העבודה  1921, )יהיתעש(האמנה בדבר המנוחה השבועית 

ממנוחה , הנה בכל תקופה של שבעה ימי6יי, פרטית או ציבורית, יהיומגדירה שכל עובד בתעש

 . שעות רצופות24 9משבועית של לא פחות 
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ותעמוד בקנה אחד ע6 יו6 המנוחה א: הדבר אפשרי תינת5 המנוחה באותו זמ5 לכל העובדי: 

שירותי: לאמנת שעות המנוחה למסחר ו. המסורתי או המנהגי באותה מדינה ובאותו אזור

 ).בנספח (מציינת את אות: הסטנדרטי: לעובדיה 

 36בת ותו זמ5 והמליצה שהמנוחה השבועית תהיה אומצה בא,  הנלווית לאמנה103 פר המלצה מס

 ). גנספח(א: הדבר אפשרי , שעות רציפות

 . ישראלובה5  מדינות 113 ידי 8האמנה בדבר המנוחה השבועית נחתמה ואושררה על

 

 ב"ארה. 4

 .: וג: במסגרת חוקי: מדינתיי:יב בחוקי: פדרלי"חוקי שעות עבודה ומנוחה מעוגני: בארה

 שעות עבודה 40מעג8 בחוק  , FLSA(the Fair Labor Standards Act (, ברמה הפדרלית

אי8 הגבלה בחוק לגבי שעות העבודה היומיות .  יש לשל6 שעות נוספות8שלאחריה, שבועיות

 .ושעות המנוחה היומיות והשבועיות

שבוע עבודה ב5 : תנאי: בסיסיי:כמה מציי5 פדרליות החוק לגבי עובדי: העובדי: במסגרות 

 . שעות עבודה יומיות כבסיס8, שני עד שישי א: אפשרי, שה ימי:חמי

ב נהוגות שעות העבודה השבועיות הגבוהות "בפועל בארה, ILO 8ואתי של הומתו6 המחקר ההש

 ).דנספח  ( שעות בממוצע842יתיות אחרות יביותר ביחס למדינות תעש

 . מפורטי: יותרא6, החוקי: במדינות דומי: מאוד לחוק הפדרלי

 : נמצא כי חוזי: קולקטיבי: שנבדקו 400פרקטיקה מתו6 ב

 . שעות שבועיות40 8 שעות עבודה יומיות ו8 מצייני: 94%

 . מצייני: שבוע עבודה משני עד שישי40%,  ימי:5 מהחוזי: מצייני: שבוע עבודה של 57%

דינות ואי5 אחידות בי5 המ,   החוק הפדרלי אינו מגדיר מנוחה שבועית8 חוק מנוחה שבועית

 .חסות לסוגיה זויבהתי

נהוג לתת שעות . אול: נית5 לבקש לעבוד ביו: ראשו5, בחלק מהמדינות יו: ראשו5 מצוי5 כחג

 .נוספות על ימי החופשה השבועית

 ). היורק לדוגמ8ניו( שעות רצופות 24בחלק אחר מצוי5 רק שהעובדי: זכאי: למנוחה שבועית בת 

 מתנגד להיות פתוח אינו כל עסק ש: של שלילה בנוסח הבאבמדינות מסוימות החוק כתוב בצורה 

 .חלק גדול מהמדינות אינו מתייחס לנושא. ביו: ראשו5 יכול להיפתח
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 גרמניה. 5

 Act on Working Time',  נחת: בגרמניה חוק חדש לשעות העבודה1994 באביב 8 שעות עבודה

רופי בדבר שעות יאיחוד האהחוק החדש ממלא אחר המלצות ה. 1938שהחלי> את החוק משנת 

 .העבודה

מספר שלא השתנה מאז , קובע רק את מקסימו: שעות העבודה היומיות) כמו קודמו(חוק זה 

מצוינות אי8 ג6 בחוק החדש וג6 בחוק היש8 .  שעות עבודה יומיות8והוא  המוקדמות 20 8שנות ה

 .בועיות שעות עבודה ש38הפרקטיקה קובעת ממוצע של , שעות העבודה השבועיות

יו: עבודה יכול :  כיהחוק החדש  שונה מהחוק היש5 בכ6 שהוא מאפשר יותר גמישות וקובע

הממשל ,  שעות עבודה ליו:8 שעות כל עוד במש6 שישה חודשי: נשמר הממוצע של 10 8להגיע ל

 א: מהלדוג(הפדרלי יכול לצמצ: עוד יותר את מספר שעות העבודה היומיות לעבודות ספציפיות 

נית5 להארי6 את שעות העבודה היומיות לעובדי: במשמרות או כ5 8וכמו, ) סכנה בריאותיתקיימת

 .אול: הדבר דורש אישור מיוחד מצד המפקח על העובדי:, לעבודות תקופתיות

חוקי: נוספי: מגדירי: חריגות . לפחות באופ5 עקרוני, עבודה ביו6 ראשו8 אסורה 8 יו6 מנוחה

 . : מסוימי:עובדילסוגי עבודות ובנוגע ל

חוק שעות העבודה החדש אינו .  שעות מנוחה שבועית החלות ביו6 ראשו248החוק הכללי קובע 

החוק הרחיב והגמיש את . לעובדי: אסור לעבוד ביו: ראשו5 מחצות עד חצות. משנה דפוס זה

 .קבוצות העובדי: הרשאיות לעבוד ביו: ראשו5

 כל עובד יהיה רשאי ליו: ראשו5 . מנוחה אחרעובד שצרי6 לעבוד ביו: ראשו5 יהיה זכאי ליו:

 .אחד בחודש

 הממשל הפדרלי והמפקח על העבודה ה6 הרשאי6 לתת אישור מיוחד 9הסכמי6 קולקטיביי6

 מעניי5 לציי5 שאחת הסיבות הלגיטימיות לנתינת אישור כזה היא התחרות, לעבוד ביו6 ראשו8

וקיי: ויכוח מתמיד בי5 , ראשו5 עדיי5 קיימתהבעייתיות בגרמניה לגבי עבודה ביו: . לאומית8הבי5

 .ארגוני העובדי: לבי5 המעבידי: בנושא זה
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 בריטניה. 6

כללי בדבר שעות עבודה יומיות , לבריטניה אי8 חוק סטטוטורירופיות אחרות יבניגוד למדינות א

 .או שבועיות או בדבר שעות מנוחה שבועיות

 .נוער עובד או חנויות, נהגי משאיות באשר לכמו , היש חוקי: ספציפיי: המגבילי: שעות עבוד

את השיטה הבריטית לקביעת תנאי ות נוגדה5  בטענה ש 8ILOבריטניה סירבה לקבל את אמנות ה

 .העובדי:

 כ6 למשל צומצמו מספר שעות העבודה .לרוב נקבעי6 תנאי העובדי6 בהסכמי6 קולקטיביי6

 . בשבוע42 8ועד היו: גדלו מספר השעות לאול: מאז , 1984 שנת ב38 8 ל40 8השבועיות מ

 ברוב החוזי6 מצוי8 כי שבוע עבודה חל מיו6 .חסות בחוקישאי8 התיפי 9על9א> � יו6 המנוחה

 The Sunday פי החוק 8על. שבת וראשו8 ה6 הנורמה למנוחה ברוב החוזי6. שני עד שישי

Trading Actאלא א: כ5 ה: עובדי ,ראשו5עובדי: בחנויות אינ: יכולי: לעבוד ביו: , 1994 8 מ 

 .יו: ראשו5 בלבד

 מכלל העובדי: עובדי: ביו: 40% 8היו: כ,  מספר העובדי: ביו: ראשו5 ושבת גדל1992מאז 

 .כמחצית עובדי: בשבת, א: בצורה קבועה וא: לא, ראשו5

 

 צרפת. 7

 French Labour Code (Code du, שעות העבודה בצרפת מעוגנות בחוק ברור ומוסדר

Travail) . החוק משתמש בתקנות אדמיניסטרטיביות על מנת לאפשר גמישות בשעות העבודה של

 .קבוצות עובדי: אחרותשל ה ויהתעשי

)  וכיוצא באלהחשמל, רכבות(וחלק מהתעשיות הלאומיות , כורי:, חולי:8בתי , עובדי תחבורה

 .דה החקלאיחוק העבוידי 8עלהעובדי: בחקלאות מכוסי: .  החוקידי 8 עלאינ: מכוסי:

.  שעות ביו106 שעות בשבוע ומקסימו6 של 39935 9 מספר שעות העבודה הרגילות החוקיות

 .היוצאי: מ5 הכלל מעוגני: בתקנות ומחייבי: תשלו: שעות נוספות

 ,הוא יו6 ראשו8,  פי החוק9 יו6 המנוחה השבועי על. שעות24יו6 המנוחה הוא ב8  8 יו6 המנוחה

אופי טכני של :  אלהעבודה ביו: ראשו5 מותרת מסיבות. צאי: מ5 הכללא: כי ג: כא5 קיימי: יו

 .פגיעה במוצר או הפסדי: בהכנסות, מחיר גבוה של  אי השימוש בציוד, יהיתעש

 .עבודה ביו: ראשו5 מותרת ג: למי שמספק לציבור פעילויות תרבותיות ובידוריות ולחנויות
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ובתמורה לעבודה ביו: ראשו5 יקבלו , רוטציהנת5 לעובדי: ביבמקרי: כאלה יו: ראשו5 חופשי י

6 העובדי6 או מקומות העבודה הרשאי6 ההחוק מפרט באופ8 ספציפי מי. יו: מנוחה אחר

 .להיפתח ביו6 ראשו8

 

 דנמרק. 8

. 1990ז  שעות עבודה מא37 ,רופהיבדנמרק מספר שעות העבודה השבועיות הוא הנמו0 ביותר בא

שעות העבודה השבועיות אינ5 מעוגנות בחוק אלא .  אחידי:מטרת החוק היא ליצור תנאי עבודה

 .בחוזי: קולקטיביי:

 . כיו6 המנוחה השבועי עדיפות תינת8 ליו6 ראשו8 החוק קובע כי 8 יו6 המנוחה

.  שעות24 שעות לאחר יו: עבודה ובנוס> יו: מנוחה שבועי של 88118 החוק מגדיר מנוחה של 

 שעות לעובד במשמרות או 32 9מנוחה שבועית לעובד רגיל ו  שעות רצופות של 35ס6 הכול כלומר 

 .בחקלאות

עבודה שלא  : אלהינת5 מסיבות י האישור .יוצאי: מ5 הכלל חייבי: אישור של המפקח על העבודה

שר העבודה יכול לתת אישורי: קבועי: לתחומי עבודה או . עבודות ספציפיות, יכולה לסבול דיחוי

 .ביו: ראשו5עובדי: ספציפיי: לעבודה ל

 . אישור מיוחד5אלא א: כ5 נית5 לה,חנויות חייבות להיות סגורות ביו: ראשו5 
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