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 לכל חברי התאחדות

 2018/12חוזר מנכ"ל 

 לכבוד 
 המנהל /ת הכללי/ת

  
 נכבדי/תי

 
 הסדרים פרטניים לקיצור שבוע העבודההנדון: 

 
לבין ההסתדרות הכללית הסכם קיבוצי נחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים  29.3.2017כזכור, ביום  .1

 שעות. 42 -שעות שבועיות ל 43 -") מההסכםשעניינו קיצור שבוע העבודה (להלן: "
 

ימי  6יל חכזכור, הסכם זה נחתם כחלופה להצעת החוק, אשר אושרה לחקיקה בכנסת ובממשלה, לה .2
 ה, ההסכם יבוטל. הסכם זה קובע במפורש כי במידה ויתווספו ימי החופשחופשה נוספים בשנה. 

 
להסכם קובע,  כי קיצור שבוע העבודה יבוצע על ידי הפחתת שעת עבודה אחת ביום מוגדר וקבוע  2.2סעיף  .3

 במהלך שבוע העבודה. 
 

לאשר במקומות עבודה להסכם הקיבוצי מוסמך צוות ההיגוי שהוקם מכוח ההסכם  5.2בהתאם לסעיף  .4
, תוך שנקבעו בהסכם זה לעניין קיצור שבוע העבודההסדרים פרטניים, השונים מההסדרים מסוימים 

חלוקה גמישה של שעת הפחתה על פני השבוע.  -. קרישעות עבודה שבועיות 42שמירת הנורמה של עד 
 דק' בכל יום עבודה בשבוע עבודה בן חמישה ימים. 12הפחתת  מאלדוג

 
אמור מוזמנים לפנות לוועדת מפעלים המעוניינים באפשרות למימוש קיצור שעת העבודה בהסדר פרטני כ .5

 היגוי בבקשה להיתר להסדר פרטני. 
 

 לבקשה להסדר הפרטני יצורפו: .6
 

שם החברה, מספר ח.פ, מספר העובדים בחברה, האם עובדי החברה בגינם נדרש  -פרטי החברה .א
 ההסדר מאוגדים והיכן.

תיאור ההסדר הפרטני הנדרש, תיאור אופי וסדרי העבודה במפעל,  -ההסדר הפרטני הנדרש .ב
הנימוקים בגינם מתבקש ההסדר הפרטני, ההשלכות, ככל שישנן, באי קבלת הסדר פרטני כל זאת 

 בצירוף אסמכתאות תומכות, במידת האפשר. 
 שם, שם משפחה, תפקיד, טלפון נייד, כתובת מייל. -פרטי איש הקשר בנוגע לבקשה .ג

 
. במקומות אלה יקבע בעבודה במשמרותמקומות עבודה בהם עובדים ירכם, יוצאים מן הכלל הם להזכ .7

כתוצאה מקיצור  המעסיק את שעות העבודה של כל משמרת ואת סדרי העבודה בהתאם לצרכי העבודה,
, למעסיק במשמרות הזכות לחלק את שעת הקיצור בדרך גמישה בהתאם לצרכי עבודתושבוע העבודה. קרי, 

 את אף ללא צורך בפנייה להסדר פרטני.וז
 

את הבקשה יש לשלוח לגב' אביבה קרני, מזכירת אגף עבודה בהתאחדות התעשיינים, בדוא"ל  .8
 avivak@industry.org.ii '5198819-03, טל. 

 
ובדוא"ל   03-5198820בטל' עו"ד מיכל וקסמן חילי, ראש אגף עבודה, לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ל

michalh@industry.org.il , 'ובדוא"ל 5198824-03למנהל תחום משפט קיבוצי עו"ד מוטי עזרן בטל 
motia@industry.org.il  , 'ובדוא"ל  5198731-03או לעו"ד מוריה ברבי בטלmoriah@industry.org.il . 

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 רובי גינל
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