
שכר -
 שכר המינימום במשרה מלאה (לכל היותר 182 שעות בחודש) הוא 5600 ₪, כאשר שכר המינימום

לשעת עבודה הוא 30.76 ₪. מעסיקים בענף הבניין מחויבים להעסיק את העובדים הזרים בהיקף של
לפחות 211 שעות, כך שלפחות 29 שעות עבודתך יהיו "שעות נוספות", המשולמות בשכר גבוה יותר

בהתאם לדין הישראלי ולכן שכרך החודשי יהיה גבוה יותר משכר
המינימום. הנ"ל מתייחס לשכר ברוטו, לפני ניכויים מותרים כפי שיפורט להלן.     

שעות נוספות - 
שעות העבודה הרגילות ביום לא תעלנה על 8 שעות עבודה בשבוע עבודה בין

6 ימים. אם עבדת יותר משמונה שעות ביום, תקבל עבור כל שעה
מהשעתיים הראשונות של השעות הנוספות 125% משכר העבודה הרגיל שלך לשעה; עבור כל שעה

נוספת תהיה זכאי לתשלום בשיעור של 150% משכר העבודה הרגיל.

הוצאות נסיעה –
 כאשר מעסיקך אינו מספק לך הסעה לצורך ההגעה לעבודה ,הנך זכאי  לקבל מהמעסיק החזר

הוצאות נסיעה ממקום העבודה למקום מגוריך וחזרה  בהתאם לתקרת השתתפות כפי שמתעדכנת
מעת לעת וכיום עומדת על 22.6 ₪ או עלות כרטיס חופשי, הנמוך מבניהם. אם תידרש להגיע למקום

עבודה המרוחק מעל 40 ק"מ ממקום מגוריך, מבלי שהמעסיק יעמיד לרשותך הסעה, תהיה זכאי
להחזר בגובה 150% מהתעריף האמור. 

ניכויים -
 המעסיק חייב לנכות משכרך תשלומים שונים בהתאם לקבוע בחוק (מס הכנסה וביטוח לאומי) וכן

רשאי לנכות סכומים נוספים, בהתאם לחוק, למשל לצורך מגורים, הוצאות נלוות וביטוח בריאות
(בהתאם לסכומים שקבועים בחקיקה). סכומי הניכויים לא יכולים להיות גבוהים יותר מ- 25% מהשכר

חודשי. לפירוט על כלל הניכויים המותרים, ניתן להיכנס לזכותון, שמפורסם בשפות שונות באתר
הרשות, בכתובת:

https://www.gov.il/he/departments/general/foreign_workers_rights_booklets

שעות עבודה ושכר בענף הבנייןשעות עבודה ושכר בענף הבנייןשעות עבודה ושכר בענף הבניין
עובד יקר, אנו מתכבדים להציג בפניך מידע בנוגע לתשלום

שכר לעובד זר בענף הבניין. 

ממה מורכבת המשכורת שלי? 

מינהל עובדים
 זרים

האגף להסכמים
בילטראלים
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מינהל עובדים
 זרים

המעסיק נדרש לשלם את המשכורת שלך ישירות לחשבון בנק בישראל שהוא על שמך בלבד.
      

כל תשלום של משכורת במזומן הוא אסור.
    

המעסיק שלך מחויב לשלם את השכר לא יאוחר מהתשיעי לחודש שלאחר חודש העבודה.
       

מעסיק מחויב לתת, מידי חודש תלוש שכר, אשר מפרט את המשכורת, מרכיבי השכר
והניכויים על פי הקבוע בחוק.

        
שים לב - קבלת תשלום על עבודה  בשעות נוספות במזומן  זה לא חוקי ולא משתלם!

 הנך זכאי למנוחה שבועית בת 36 שעות רצופות. שתכלול את כל יום השבת, אלא אם כן
הוסכם אחר ובכתב.

  
המעסיק אינו רשאי להעסיק אותך ביום המנוחה השבועי או בחופשות או בחגים.

בכל מקרה של הפרה ופגיעה בזכויותיך, אנו ממליצים לפנות
למרכז לפניות עובדים זרים או לממונה על זכויות עובדים זרים

במשרד העבודה, בכתובת:       
foeignr@labor.gov.il או בטלפון: 074-7696161

 וכן במספר 050-6290758, באמצעות הודעות
טקסט/וואטצאפ.

 For question and information    
Call our" call center for Foreign Workers"  1-700-707-899

פנייה באמצעות הטופס המקוון :
https://cimihotline.formtitan.com/homepage#/

Observe the rules

האגף להסכמים
בילטראלים

שעות עבודה ושכר בענף הבנייןשעות עבודה ושכר בענף הבנייןשעות עבודה ושכר בענף הבניין

https://cimihotline.formtitan.com/homepage#/

