
זכותונוער
דרום השרון

גיל ההעסקה המינימלי לבני נוער
הוא 15 שנים במהלך שנת הלימודים,

וגילאי 14 במהלך חופשות

אסור לשלם לנוער עובד
שכר הנמוך משכר מינימום לנוער

+14

גיל

21.45 3710₪ 70%₪עד 16

22.98 3945₪ 75%₪עד 17

25.43 4399₪ 83%₪עד 18

18.38 3180₪ 60%₪חניך*

אחוז משכר 
מינימום
למבוגר

שכר לשעה 
השכר החודשי 

חלקי 173

שכר חודשי 
עד 40 שעות 

שבועיות

 )*( חניך הוא נער עד גיל 18 העובד כדי לרכוש מקצוע על-ידי עבודה 
מעשית מודרכת ולימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות.

טבלת שכר לפי גיל



עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו 
זכאי להחזר הוצאות נסיעה עבור כל יום שבו 

השתמש )או עשוי היה להשתמש( בתחבורה, פרט 
להסעות מטעם המעסיק, כדי להגיע למקום עבודתו.

החל מ-01.02.2016 גובה ההחזר הוא עד 22.60 ש"ח 
ליום )26.40 ש"ח לפני כן( או לפי עלות כרטיסייה 

לכל הנסיעות הנדרשות או לפי עלות כרטיס "חופשי 
חודשי", לפי הזול מבניהם )מלבד בשבתות וחגים 

שבהם אין תחבורה ציבורית(.

אם נקבע בהסכם העבודה החזר גבוה יותר מזה 
שקבוע בצו ההרחבה, זכאי העובד לסכום הקבוע 

בהסכם ולא בצו ההרחבה.

ההחזר נחשב להכנסה לצרכי מס, ועל המעסיק לנכות 
ממנו את הסכומים הנדרשים למס הכנסה, לדמי ביטוח 

לאומי וכן לתשלום דמי ביטוח בריאות.

אם יש צורך בתחבורה ציבורית כדי 
להגיע לעבודה על המעסיק לשלם 

הוצאות נסיעה

הוצאות נסיעה
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במהלך שנת הלימודים הגיל המינימלי בו מותר 
להעסיק הוא 15 שנה, בהתאם לכללים שונים.

גיל ההעסקה המינימלי לבני נוער בזמן חופשה 
מהלימודים הוא 14 שנה. בני נוער שטרם מלאו להם 15 

שנה, מותר להעסיק רק בעבודות קלות. 

למידע נוסף ראו: גיל העסקת נוער.

לפני שמתחילים לעבוד יש צורך בקבלת אישור מרופא 
המשפחה. בנוסף יש להציג בפני המעסיק תעודת 
זהות של הנער או של הוריו, שבה מופיעים פרטיו.

כיום, אין צורך עוד בפנקס עבודה לנוער עובד כפי 
שהיה בעבר. המעסיק נדרש להחזיק רק באישור 

רפואי בתוקף של הנער/ה וצילום תעודת הזהות של 
הנער או הוריו.

מאיזה גיל מותר לעבוד?

מה צריך כדי להתחיל?

זכותונוער דרום השרון



המעסיק מחויב לשלם את שכר המינימום לפי החוק, 
גם אם אתם מוכנים לעבוד עבור שכר נמוך יותר. 

שכר המינימום החודשי לנוער מחושב כאחוזים 
משכר המינימום החודשי הכללי במשק, והוא מחושב 

לפי חלוקה של השכר החודשי ב-173. )קיצור שבוע 
העבודה ל-42 שעות החל מאפריל 2018 אינו משפיע 

על שכר המינימום החודשי או השעתי של נוער עובד(.

)*( חניך הוא נער עד גיל 18 העובד כדי לרכוש מקצוע 
על-ידי עבודה מעשית מודרכת ולימוד בשיעורי מקצוע 

המאושרים לפי חוק החניכות.

שכר העבודה
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מה עוד מגיע לכם מהמעסיק?

זכותונוער דרום השרון

בתוך 7 ימים מיום תחילת העבודה, 
המעסיק חייב למסור לכם הודעה בכתב 

המפרטת את תנאי העבודה )שכר, תנאים 
סוציאליים, שעות העבודה וכו'(.

הודעה על תנאי עבודה

חובת המעסיק להנפיק עבורכם תלוש 
שכר. אי הנפקת תלוש עשויה לזכות את 

העובד בפיצויים לדוגמא בגובה של עד 
5,000 ש"ח בגין כל תלוש שלא נמסר.

תלוש שכר

איחור בתשלום השכר מעבר ל-9 לחודש 
)כאשר מדובר בשכר מינימום( מהווה 

עבירה פלילית.

תשלום השכר במועד

בני נוער עובדים זכאים להפסקות במהלך 
יום העבודה.

הפסקות בעבודה

אסור להעסיק בני נוער בשעות הלילה, 
למעט במקרים מיוחדים, הקבועים בחוק.

עבודת לילה
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אסור למעסיק להעסיק בני נוער מעבר 
ל-40 שעות בשבוע, ובמהלך יום העבודה 

מעבר למכסת השעות הקבועות בחוק.

הגבלת שעות עבודה

המעסיק מחויב לשלם עבורכם דמי ביטוח 
לאומי, ואסור לו לנכות ממשכורתכם את 

התשלומים עבור ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

תשלומי ביטוח לאומי

במשכורות הנמוכות מ-6,893 ש"ח לנער 
או מ-7,675 ש"ח לנערה )נכון לשנת 2020(, 

אסור למעסיק לנכות מס הכנסה.

מס הכנסה

בני נוער העובדים בכל ימות השנה ולא רק 
בחופשות, זכאים לצאת לחופשה מעבודתן 
ולקבל מהמעיק תשלום עבור ימי החופשה 

שלקחו. בני נוער המועסקים בחופשות 
בלבד או באופן זמני )פחות  75ימים רצופים( 

ומקבלים שכר לפי שעות, אינם זכאים לימי 
חופשה אלא לתוספת של 4% למשכורת.

חופשה שנתית

בני נוער זכאים למנוחה שבועית בת 36 
שעות רצופות.

מנוחה שבועית



זכותונוער
דרום השרון

מידע נוסף על העסקת בני נוער 
 באתר משרד העבודה, הרווחה

והשירותים החברתיים

http://www.kolzchut.org.il
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