תאריך פרסום29.6.2018 :

שכר והסכמי עבודה
החודש בדף המידע
שכר והסכמי עבודה
 קצובת הבראה לשנת ;2018
 תשלום מענק יובל לעובדי הוראה;
 הסכם מסגרת לשנים – 2013-2017

יישום תוספות השכר השקלית
והאחוזית החל מיוני ;2018
 עדכון תוספות שכר רוחביות שאינן
מובאות בחשבון לעניין חישוב ערך
שעה;
 עדכון שכר לסטודנטים במגזר
הציבורי;
 הסכם קיבוצי מיום  26.3.2018בענף
הבניה ,התשתיות ,צמ"ה ,עבודות
ציבוריות ושיפוצים.
דיני עבודה

 חוק עבודת נשים (תיקון מס' ,)60
התשע"ח;2018-
 העסקה נכונה של בני נוער בקיץ.

חוזר זה נועד למידע כללי בלבד וייתכן כי
נפלו בו טעויות ו/או השמטות .לפיכך אין
בחוזר זה כדי להוות תחליף לחוות דעת
מקצועית פרטנית וכל המסתמך על
המידע בכל דרך שהיא ,עושה זאת על
אחריותו בלבד .האמור בחוזר זה כפוף
לאמור בחקיקה ,פסיקה ,הוראות ביצוע
מנהליות ,והסכמים מחייבים אחרים.

עדכון תעריף קצובת הבראה לשנת 2018
תעריף קצובת הבראה במגזר הציבורי
לפי חוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום  ,16.5.2018החל מ-
 1.6.2018התשלום ליום הבראה במגזר הציבורי יעודכן מסכום של ₪ 424
לסכום של .₪ 426
תעריף קצובת הבראה בקצבת גמלאים במגזר הציבורי שקצבתם הוקפאה
והוצמדה למדד
בשנת  2018ערך יום הבראה המשולמת לגמלאים המקבלים פנסיה
תקציבית ,אשר הוקפאה והוצמדה למדד ,נשאר ללא שינוי בסך של .₪ 429
תעריף קצובת הבראה במגזר הפרטי – טרם עודכן .התעריף לשנת  2017הינו
 ₪ 378ליום הבראה.

תשלום מענק יובל לעובדי הוראה
כמידי שנה ,עפ"י הסכמי השכר הקיבוציים ,במשכורת חודש יוני משולם
מענק יובל לעובדים בדירוגי ההוראה ,לרבות עובדי הוראה המועסקים
בתנאי רפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה".
בדירוגי ההוראה ,הוותק המינימאלי הנדרש לקבלת מענק יובל עומד על 25
שנה.
הוותק לצורך תשלום מענק יובל אינו כולל שנות ותק מואץ כגון :לימודי
תואר שני ,שלישי ,לימודי תעודה וכד' .המענק מחושב לפי  60%מהשכר
המהווה בסיס לערך שעה ובהתאם לחלקיות המשרה וימי העבודה בשנת
הזכאות.
מענק היובל אינו מהווה שכר לשום עניין ,ולא משמש בסיס להפרשות
סוציאליות כגון :קופת גמל וקרן השתלמות.
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הסכם מסגרת לשנים  - 2013-2017יישום תוספת השכר
השקלית והאחוזית החל מיוני 2018
כפי שפורסם בעבר ,בהסכם הקיבוצי (מסגרת) מיום  18.4.2016וההסכמים המתקנים שנחתמו ביום 8.8.2016
וביום  ,9.1.2018הוסכם ,בין היתר ,על תשלום תוספות השקלית  2016והאחוזית  ,2016לעובדים בשירות
המעסיקים ,אשר משכורתם מחושבת לפי הסכמים קיבוציים החלים לגבי הדירוגים המיוצגים על-ידי ההסתדרות,
כמפורט בהסכם.
ביום  3.6.2018פרסם הממונה על השכר והסכמי העבודה חוזרים שלהלן ,בעניין עדכון תוספות השקלית 2016
והאחוזית :2016


הסכם המסגרת לשנים  - 2013-2017עדכון תוספות השכר השקלית והאחוזית ,החל מחודש יוני ( 2018חוזר
מס'  7להסכם שבסימוכין);



עדכון תוספת השכר השקלית ותוספת השכר האחוזית לחלק מהדירוגים הרפואיים ולפסיכולוגים ,החל מיוני
;2018



עדכון תוספות השכר השקלית והאחוזית לדירוגים הפארה רפואיים ,החל מחודש יוני ;2018



עדכון תוספת השכר לחודש יוני  2018של ההסכם הקיבוצי מיום  28.2.2017לדירוג המפקחים הימיים;



עדכון תוספות השכר השקלית והאחוזית של הסכם המסגרת לדירוג העובדים הסוציאליים ולעובדים
הסוציאליים במערכת הבריאות החל מחודש יוני ;2018



עדכון תוספת השכר השקלית לדירוג האחים והאחיות ,החל מחודש יוני ;2018

 הסכם המסגרת לשנים  - 2013-2017עדכון תוספות השכר השקלית והאחוזית ,החל מחודש יוני 2018,
לדירוגים ייחודיים בשירות המדינה.
בנוסף ,בהמשך להסכם קיבוצי מיום  5.9.2017ותיקונו מיום ( 14.3.2018פורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר
לחודש אפריל  ,)2018בעניין שינוי בתנאי השכר של עובדי ההוראה בחטיבות העליונות ,ביום  26.3.2018פרסם
משרד החינוך חוזר לבעלויות עם הוראות ביצוע להסכם ,לפיו בתוקף מיום  ,1.6.2018עודכנה תוספת שקלית 2016
לעובדי הוראה בחטיבות עליונות ,כמוצג בטבלה שלהלן.
בנוסף ,בהמשך להסכם קיבוצי מיום ( 1.2.2018פורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש פברואר )2018
בעניין יישום הסכם מסגרת מתוקן שני ברשויות המקומיות  ,עודכנה תוספת שקלית  2016ותוספת אחוזית 2016
לעובדים בדרוגים מנהלי ומח"ר (למעט פסיכולוגים) כמוצג בטבלה שלהלן.
לפי החוזרים הנ"ל ,בתוקף מיום  1.6.2018עודכנו תוספות השקלית  2016והאחוזית  2016כדלקמן:
שם דירוג

תוספת אחוזית 2016

תוספת שקלית 2016

עד 31.5.2018

מ1.6.2018-

עד 31.5.2018

מ1.6.2018-

מינהלי בשירות המדינה
מינהלי בשלטון המקומי
מח"ר ועיתונאים
מח"ר בשלטון המקומי
מהנדסים בשירות המדינה

1.375
0.925
1.375
0.925
1.375

2.125
1.675
2.125
1.675
2.125

102.93
37.47
125.62
37.47
151.24

158.10
84.69
194.15
84.69
233.67

הנדסאי/טכנאי בשירות המדינה

1.375

2.125

170.47

261.53

פסיכולוגים
משפטנים

5.125
1.375

5.875
2.125

463.92
177.01

531.39
270.57
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פרקליטים
שרות החוץ
ע .סוציאליים לא במשרד הבריאות

1.375
1.375
1.375

2.125
2.125
2.125

195.49
185.09
104.81

302.12
286.57
161.98

ע .סוציאליים במשרד הבריאות
סנגורים ציבוריים
משפט'-מתמחים
מקצועות טכניים
בכ"מ -עמ"מ
טכנאי רנטגן
רוקחים
סטודנטים לרפואה
פארה-רפואיים ,קלינאי תקשורת ,מרפאים
בעיסוק ,פיזיותרפיסטים

2.625
1.375
1.375
1.375
5.125
5.125
5.125
1.375
2.625

3.375
2.125
2.125
2.125
5.875
5.875
5.875
2.125
3.375

216.47
197.16
89.72
145.30
484.33
373.66
356.68
96.75
203.11

278.32
304.70
139.24
225.00
555.23
428.44
408.96
146.36
260.52

חניכים ושוליה
חינוך נוער וקהילה בשלטון המקומי
אחים ואחיות ,לרבות בריאות הציבור

1.375
1.375

2.125
1.875

54.09
109.41
228.07

83.58
160.23
377.86

מפקחים ימיים
קלדניות שופטים ,רשות מקרקעי ישראל,
יהלום (נציבת מס הכנסה)

לא זכאי
לא זכאי

442.78
100.10

684.30
154.70

עובדי הוראה בחטיבה עליונה המועסקים
על פי רפורמת "עוז לתמורה"

לא זכאי

832.62

963.11

עובדי הוראה בחטיבה עליונה שלא
מועסקים על פי רפורמת "עוז לתמורה"
ומנהלים

לא זכאי

619.19

749.68

לא זכאי

עדכון תוספות שכר רוחביות שאינן מובאות בחשבון לעניין
חישוב ערך שעה
כפי שפורסם בדפי המידע של מלם שכר לחודש יולי  2016ואפריל  ,2017בהמשך להסכם קיבוצי (מסגרת) מיום
 18.4.2016והוראות ביצוע להסכם זה שפרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה ביום  ,28.6.2016בתוקף מיום
 1.7.2016מבוצע עדכון הדרגתי של תעריפי תוספות שכר רוחביות שאינן מובאות בחשבון לעניין חישוב ערך שעה.
מדובר בתוספות השכר שמתקיימים בהן התנאים שלהלן ,במצטבר:


אינן מובאות בחשבון לעניין חישוב ערך שעה;



אינן מושפעות מערך השעה ואינן מתעדכנות עקב עדכון המשכורת הקובעת לפנסיה;



משולמות על בסיס חודשי ,שבועי ,או יומי;



מתעדכנות על בסיס הסכמי תוספות היוקר ואין להן מנגנון עדכון אחר;



אינן השלמת שכר ,עד לשכר המינימום ,בהתאם לחוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-



אינן מהוות רכיבי שכר המשולמים כהחזרי הוצאות מכל סוג שהוא.
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בהמשך לחוזר בנושא עדכון תוספות שכר רוחביות שאינן מובאות בחשבון לעניין חישוב ערך שעה ,בתוקף מיום
 1.6.2018,כל אחת מהתוספות המיוחדות כאמור לעיל יעודכנו כדלקמן:
תוספת שכר

תוספת מעונות בגין ילד עד גיל 5
תוספת מעונות
תוספת רמת הגולן
תוספת ערבה
תוספת שטחים
תוספת ניהול
אחראי לביטחון במוסד שבו עד 15
כיתות:
אחראי לביטחון במוסד שבו עד 15
או יותר כיתות:
עוזר לאחראי לביטחון בפנימייה:
עוזר לאחראי ביטחון בפנימייה
שאינה בתחום רשות מקומית:
תוספת לחוקרים מבקרים
גמול מנב"ס
בריכות
גמול חיפוש
גמול השתתפות בוועדה ציבורית
משמרת רצופה
תוספת רכב כבד א
תוספת רכב כבד ב
תוספת משאות
מאמץ הוצל"פ
משמרת כפולה
אחראי משמרת רנטגנאי
שטחים יומית ג' לפי  6ימים בשבוע
תוספת כביש פתוח
שטחים יומית לפי  6ימים בשבוע
שטחים יומית ב' לפי  6ימים בשבוע
תוספת שתיה
תוספת מאמץ
קבלת קהל ברצף

עד 31.5.2018

מ1.6.2018-

96.30

97.71

42.79

43.42

110.85

112.47

110.85

112.47

221.67

224.90

38.98

39.55

48.19

48.89

57.99

58.83

28.97

29.39

48.19

48.89

38.86

39.42

39.32

39.89

0.88

0.89

74.78

75.87

12.96

13.15

6.19

6.28

1.80

1.82

3.41

3.45

1.80

1.82

2.75

2.80

9.39

9.53

4.33

4.39

28.08

28.49

11.60

11.77

8.87

9.00

28.49

28.90

2.20

2.24

4.42

4.48

73.94

75.02

עדכון שכר לסטודנטים במגזר הציבורי
עדכון תוספת שקלית לתואר שני
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש יולי  ,2016ביום  18.4.2016נחתם הסכם קיבוצי לדירוג
הסטודנטים (המועסקים על בסיס של שעה) בין המעסיקים בשירות הציבורי ,לבין הסתדרות העובדים הכללית
החדשה ,בו הוסכם ,בין השאר ,על שינוי מבנה השכר לסטודנטים המועסקים במגזר הציבורי .בהמשך לכך ,ביום
 30.5.2016פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע להסכם האמור.
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לפי ההסכם החל מיום  1.7.2016משולמת לסטודנט לתואר שני תוספת שקלית לתואר שני.
ביום  4.6.2018פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא סטודנטים במגזר הציבורי  -הסכם קיבוצי,
לפיו ,ביום  9.1.2018נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת) בו תוקנו גם תאריכי התשלום וגובה התשלום של התוספת
השקלית לתואר שני כדלקמן:
תאריכי התוקף

סכום תוספת שקלית לתואר שני

מ 1.3.2017-עד 31.5.2018

₪ 0.79

מ 1.6.2018-עד 31.7.2019

₪ 1.22

מ 1.8.2019-עד 30.11.2019

₪ 1.72

מ 1.12.2019-ואילך

₪ 2.27

עדכון שכר יסוד לשעה לסטודנט לומד לתואר ראשון
בהמשך להסכם הקיבוצי לדירוג סטודנטים מיום  ,18.4.2016החל מיום  1.7.2016השכר השעתי לסטודנט לומד
לתואר ראשון מורכב מחיבור של שלושה רכיבים ,שאחד מהם הינו שכר המינימום לשעה ,כהגדרתו לפי חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז ,1987-כפי שהוא מפורסם מעת לעת.
בהמשך ל יישום צו הרחבה לקיצור שבוע עבודה במשק (פורסם בהרחבה באיגרת המידע של מלם שכר מיום
 ,)29.3.2018התקבלה מאגף השכר והסכמי עבודה הבהרה ,לפיה ,בעקבות קיצור שבוע עבדוה במשק מ 186-שעות
לחודש ל 182-שעות לחודש ,בתוקף מיום  1.4.2018,יש לעדכן שכר המינימום לשעה לסטודנט לומד לתואר ראשון
מ ₪ 28.49-לשעה ל ₪ 29.12 -לשעה (.)5,300/182

הסכם קיבוצי מיום  26.3.2018בענף הבניה ,התשתיות ,צמ"ה,
עבודות ציבוריות ושיפוצים
ביום  26.3.2018נחתם ,בין התאחדות בוני הארץ והסתדרות העובדים הכללית החדשה ,הסכם קיבוצי מיום בענף
הבניה ,התשתיות ,צמ"ה ,עבודות ציבוריות ושיפוצים ולהלן עיקריו:

עדכונים ושינויים בשעות העבודה
לא יחול שינוי בשבוע העבודה בענף הבנייה ,לעומת מה שנקבע בהסכם הקודם בענף זה ,מיום  29.6.2015והוא
ימשיך לעמוד על  42שעות.

הגדלת שיעורי ההפקדות לביטוח פנסיוני
שיעורי הפקדות המעסיק לתגמולים בביטוח פנסיוני ,וכן חלק העובד המנוכה משכרו לטובת ביטוח פנסיוני ,יגדלו
ב– 1.2%מהשכר המבוטח  0.6% -על חשבון המעסיק ,ו– 0.6%על חשבון העובד ,כך שחלק המעסיק לתגמולים
יעמוד ,לכל הפחות ,על  7.1%מהשכר המבוטח ,וחלק העובד לתגמולים יעמוד על  6.6%מהשכר המבוטח.

צו הרחבה
בהמשך להסכם הנ"ל ,ביום  11.6.2018פורסם ברשומות צו הרחבה בענף הבנייה לפי חוק הסכמים קיבוציים.
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דיני עבודה
חוק עבודת נשים (תיקון מס'  ,)60התשע"ח2018-
סעיף ( 6ג) לחוק עבודת נשים ,תשי"ד ,1954-קובע כי עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד ,זכאית להאריך
את תקופת הלידה וההורות בשלושה שבועות נוספים ,בעד כל ילד נוסף שילדה באותה לידה ,החל בילד השני.
ביום  31.5.2018פורסם ברשומות חוק עבודת נשים (תיקון מס'  ,)60התשע"ח( 2018-להלן :התיקון) ,לפיו ,עובד
שבת זוגו ילדה בלידה אחת יותר מילד אחד ,יהיה רשאי לממש ,בתוך תקופת הלידה וההורות של בת זוגו ,החל
מיום הלידה ואילך ,תקופה אחת רצופה של לפחות שבעה ימים ולכל היותר שבועיים  -מתוך שלושת השבועות ,בעד
כל ילד נוסף שנולד באותה לידה ,וזאת לצורך טיפול בילדו במקום בת זוגו ובהסכמתה.
בהמשך לכך ,תוקן סעיף  49לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה ,1995-שעניינו תשלום דמי לידה לאישה
ובן זוגה ,בכפוף להוראות החוק ,לפיו ,אם בחר עובד שבת זוגו ילדה בלידה אחת יותר מילד אחד ,לממש את זכותו
לפי התיקון כמפורט לעיל  ,יהיה זכאי לתשלום דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי בעד תקופה זו ובכפוף ליתר
הוראות החוק.

העסקה נכונה של בני נוער בקיץ
לקראת חופשת הקיץ הקרבה ,להלן סקירה מקיפה של עיקרי הכללים לעניין העסקה נכונה של בני נוער:

גיל העסקה


אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל .14
נער שמלאו לו  14וטרם מלאו לו  ,15ניתן להעסיקו רק בחופשות רשמיות מלימודים ורק בעבודות קלות שאין
בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו.



אין להעסיק נערים (גם אם מלאו להם  15שנה ולא חל עליהם חוק לימוד חובה) בעבודות מסוכנות מסוימות,
כגון  :עבודה עם מכונות גזירה וחיתוך כבדות ,ייצור ועיבוד חומרים מתלקחים במהירות ,עבודה במקומות
שהטמפרטורה אינה בין  4ל 40-מעלות.
לגבי העסקת נוער בהופעה ובפרסומת ,ישנם כללים מיוחדים ,ובעניין זה דורשת העסקת נער מתחת לגיל ,15
לקבלת היתר מיוחד ממשרד העבודה והרווחה ,וחלים כללים מיוחדים לעניין תנאי העסקה ושעות ההעסקה.





מסמכים ואישורים
המעסיק נדרש להחזיק במקום העבודה של הנער/ה מסמכים ואישורים הבאים:


צילום תעודת זהות שלו/ה או של הוריו/ה.



אישור רפואי להעסקתו מטעם רופא המשפחה .על המעסיק לשמור את האישור הרפואי ,או העתקו ,במשך כל
תקופת ההעסקה ועד שנה לאחר תום ההעסקה.



בעבודות מסוימות ,יש לקבל אישור מיוחד של רופא תעסוקתי ,כתנאי להעסקתו של הנער.

חוק הודעה לעובד
חובה למסור לכל נער ונערה ,הבאים לעבוד למשך  30ימים לפחות ,תוך  7ימים מיום תחילת העבודה ,טופס בנוסח
הקבוע בתקנות ,שבו מפורטים בין היתר :זהות המעסיק והעובד ,תאריך תחילת העבודה ומשך התקופה בה יועסק,
עיקרי התפקיד של העובד ,שמו ותפקידו של הממונה הישיר של העובד ,גובה השכר לשעה של העובד ,אורכו של יום
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העבודה ושל שבוע העבודה וכן פרטים נוספים שיוכלו לסייע לעובד לדעת טוב יותר מה מצופה ממנו במהלך תקופת
עבודתו.

שעות עבודה
שעות עבודה ביום  /בשבוע  -נער יועסק לכל היותר  8שעות ביום חול ו 7-שעות ביום שישי או ערב חג ולא יותר מ-
 40שעות שבועיות .ניתן להעסיק בני  16ומעלה עד  9שעות ביום ולא יותר מ 40-שעות שבועיות.
הפסקות  -לאחר  6שעות עבודה ,חובה לתת הפסקה של  45דקות ,מתוכן לפחות חצי שעה רצופה .ביום שישי או
ערב חג יש לתת הפסקה של חצי שעה לפחות .ההפסקה ככלל היא על חשבון העובד ,אלא אם כן שהות העובד
במקום העבודה בזמן ההפסקה נדרשה על ידי המעסיק.
עבודת לילה  -בין השעות  20.00בערב ל 08.00 -בבוקר ,אין להעסיק בני נוער שגילם מתחת ל .16 -ניתן להעסיק בני
נוער מגיל  16עד  18עד השעה  .24:00אם ההעסקה הסתיימה לאחר  23:00,על המעסיק לדאוג להסעת הנערים
הביתה.
יום המנוחה השבועי  -אין להעסיק בני נוער ביום המנוחה השבועי (ליהודי יום המנוחה השבועי הינו יום שבת .בן
דת אחרת יכול לבחור בין הימים שישי ,שבת וראשון).
שעות נוספות  -העסקה בשעות נוספות אסורה.
רישום שעות העבודה
חובה על מעסיק לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער ,ואם רישום זה נעשה באמצעי שאינו מכני או
אלקטרוני (שעון נוכחות) ,יש לאשר את רישום שעות העבודה בסיומו של כל יום עבודה ,בחתימה של הנער
ומעסיקו.

נסיעות לעבודה
בנוסף למשכורת ,ישולמו הוצאות הנסיעה מהמגורים אל מקום העבודה ובחזרה (בסכום של עד  ₪ 22.60ליום
עבודה) .על המעסיק להקפיד ולוודא כי לבני הנוער יש אמצעים לחזור לביתם.

תשלום שכר בגין "תקופת התלמדות"" ,תקופת ניסיון".
כל תקופת העסקתו של הנער ,מחייבת תשלום שכר בעד העבודה ,לרבות תקופת "התלמדות" או ",תקופת "ניסיון".
יש לשלם שכר עבור כל שעת עבודה ,החל מן השעה הראשונה.
על כל שעה של "יום הכנה" או "השתלמות" או "ישיבת עבודה" צריך לשלם ,לרבות השתלמויות לקראת קייטנות.

קנסות ועונשים
אין להטיל על בני הנוער העובדים קנסות או עונשים .כל ניכוי מהשכר ,בגין "קנסות" "נזקים" וכיוצא באלה אסור,
כל עוד לא הותר על פי החוק.

שכר המינימום לבני נוער עובדים
המחוקק קבע את הסכום המינימאלי אותו חובה על המעסיק לשלם לבן נוער שעובד משרה מלאה (עד  40שעות
שבועיות ,ולא יותר מ 173 -שעות בחודש) ,אף אם בני הנוער מוכנים לעבוד תמורת שכר נמוך יותר .שכר המינימום
לעובד במשרה חלקית יחושב יחסית לחלקיות המשרה.
להלן פירוט תעריפי שכר מינימום לבני נוער לפי גילאים ,לשנת :2018
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הסכום לחודש

תעריף שעה

גיל

 %משכר מינימום

₪ 18.38

חניך

60%

₪ 3,180.00

עד 16

70%

₪ 3,710.00

₪ 21.45

עד 17

75%

₪ 3,975.00

₪ 22.98

עד 18

83%

₪ 4,399.00

₪ 25.43

הפקדה לקופות גמל
צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק ,קובע כי חובת ההפקדה ,כאמור בצו ,לא תחול על עובדים שטרם הגיעו
לגיל הזכאות  -גיל  21לגבר וגיל  20לאישה .הווה אומר ,אין חובה להפריש לקופות גמל עבור בני נוער.

מס הכנסה וביטוח לאומי
הכנסתו של הנער העובד חייבת במס הכנסה לפי מדרגות המס הרגילות ,כאשר נער עובד ,בגילאים  16או ( 17לא
בשנה שמלאו לו  ,)18זכאי לנקודת זיכוי ,נוסף על נקודות הזיכוי הרגילות .כלומר ,נער עובד בגילאים כאמור לעיל,
זכאי ל 3.25 -נקודות זיכוי ,ונערה עובדת זכאית ל 3.75 -נקודות זיכוי.
נער עובד פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות .המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בשיעור מופחת משכרו
של הנער העובד ("חלק המעסיק") .בשנת המס  2018חלק המעסיק עומד על  0.38%עד לסכום של  ,₪ 5,944ו-
 2.02%מסכום זה ועד לסכום של .₪ 43,370

סנקציות כנגד מעסיקים מפרי החוק


המעסיק נער בניגוד להוראות החוק ,דינו מאסר או קנס כמפורט להלן:



העסקה מתחת לגיל המותר עפ"י החוק  -מאסר עד שנה או קנס מרבי בסך .₪ 43,800



העסקה ללא אישור רפואי/העסקה ,שלא בהתאם לשעות העבודה המותרות  /אי מתן הפסקות  :מאסר עד 6
חודשים או קנס מרבי בסך .₪ 29,200



העסקה ללא הוצאת פנקס עבודה לנער -קנס מרבי בסך .₪ 14,400



ניתן להטיל קנסות מינהליים הנעים בין  ₪ 1,500עד  ₪ 5,000לכל עבירה ,לפי העניין ,על פי תקנות העבירות
המינהליות (קנס מינהלי  -עבודת נוער) ,התשנ"ד.1994-



עיצום כספי על הפרת הוראות חוק יכול לנוע בין  35,380ש"ח –  5,050ש"ח ,לכל הפרה לכל עובד ,כך שהעיצום
הכספי בגין הפרות של חוקי העבודה ,עלול להגיע לעשרות ואף מאות אלפי שקלים .בגין עבירות חמורות אף
מוגש כתב אישום פלילי.
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