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 מעסיק מחוייב בתשלום שעות נוספות האם

   ?בארצות הברית בשכר גלובלי עובדים עבור

 2016 נובמברב13  ,נשטייןראנדריאה בי אמריקא עו"דר וד מאירה פרזיג"עומאת 

 
הוציא שופט פדראלי בטקסס במפתיע צו מניעה זמני המונע את היישום  2016 בנובמבר 22הערה: ביום 

ייכנסו הכללים החדשים , או אם, אין הדבר ברור בשלב זה מתי. של שינויי הכלל כפי שמתואר להלן
  . לתוקף

 מצורפת טבלה מעודכנת. הקיים בנוסחן FLSA-בינתיים מעסיקים אמורים להמשיך ולעמוד בדרישות ה
 .מתשלום עבור שעות נוספות FLSA-המסכמת את דרישות הפטור העדכניות של ה

שכל עוד העובד בארצות הברית משולם על בסיס שכר גלובלי , מעסיקים רבים מניחים
מהדרישות " פטור"לסווג את העובד כ( חלט אפשראו בה)יש (, בניגוד לבסיס שעתי)

( ”Fair Labor Standards Act“)לתשלום שעות נוספות בחוק התקן להעסקה הוגנת 
ולפיכך אין צורך , וחוקים מדינתיים כלשהם לתשלום שעות נוספות( ”FLSA“: להלן)

 .לשלם לעובד שכזה בגין שעות נוספות שעבד

וחוקי שעות נוספות מדינתיים מניחים שכל העובדים  FLSA-ה. הנחה זו שגויה
" פטור"אלא אם עובד פרטני , בארצות הברית זכאים לתשלום בגין שעות נוספות

וחוקים אלה קובעים סטנדרטים מאד ספציפיים למעמד , באופן ספציפי מדרישות כאלה
 .פטור שכזה

מדרישות לתשלום  אם עובד יכול להיות מסווג כפטור, השאלה, כמודגם בטבלה להלן
 ,תלויה בניתוח מפורט של חובות המשרה של העובד, FLSA-שעות נוספות על פי ה

שהטבלה מציינת מבחנים של , אנא שים לב, חשּוב. וגם בתעריף השכר של העובד
, אך מדינות רבות מקיימות מבחנים קפדניים יותר לפטור, החוק הפדראלי לפטור

. נה מסויימת זכאות לתשלום בגין שעות נוספותולפיכך מעניקות ליותר עובדים במדי
 -ראה לדוגמא את דרישות הפטור של קליפורניה ב

http://www.dir.ca.gov/dlse/faq_overtimeexemptions.htm. 

, ”the “United States Department of Labor)) בהתאם למשרד העבודה האמריקני
מהעובדים  35%-השפעתם של שינויים אלה בתעריף השכר תהיה הפיכתם של כ

מיליון עובדים  4.2 –ב לזכאים לתשלום בגין שעות נוספות "הגלובליים בארה
התעריף הרלוונטי לתשלום , בנוסף. נוספים על אלה הזכאים כעת לתשלום שכזה

ובכל שלוש שנים לאחר מכן על מנת לשקף  2020מתוכנן לעבור התאמה בינואר 
כך שמספר העובדים הזכאים לתשלום בגין שעות , שינויים כלליים בתעריפי שכר

 .נוספות צפוי להמשיך ולעלות

אשר יהיו זכאים לתשלום בגין שעות נוספות , לאור העליה במספר העובדים הגלובליים
שיעור התשלום והחובות של כל מעסיקים צריכים לנתח את , 2016בדצמבר  1-החל מ

אם , העובדים המשולמים על בסיס גלובלי וצריכים להעריך בעזרת יועץ משפטי
 .עובדים כאלה יהיו זכאים לתשלום שעות נוספות החל מהתאריך האמור

בשל הכללים  2016בדצמבר  1-אם עובד גלובלי הופך לזכאי לתשלום שעות נוספות ב
 :המעסיק צריך לשקול אם, החדשים

 47,476$מעל לשיעור השנתי של  להעלות את שכרו של העובד .1

 שבוע( על מנת לסווג את העובד במעמד פטּור;/913$)
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שעות שבועיות  40-ל להגביל באופן מוקפד את שעות העבודה של העובד .2
שעות ביום(, כך שהעובד לא ירוויח תשלום בגין  8-)או במקרים מסויימים ל

 שעות נוספות ; ו/או

לחוקי השכר והשעות הפדראליים  ד בגין שעות נוספות בהתאםלשלם לעוב .3
מתעריף השכר הרגיל של העובד, אם כי  1.5והמדינתיים )באופן כללי פי 

 לעתים יהיה זה שיעור גבוה יותר(. 

אז המעסיק נדרש על פי התקנות לקבוע , לעיל 3או  2אם המעסיק בוחר בחלופות 
על בסיס שבועי , ה/שעבד, ת לרשום באופן מדוייק את השעות/שיאפשר לעובד, מנגנון

 .ולדווח עליהן

התוצאות של סיווג שגוי של עובד והמחדל הנילווה מלשלם את תעריפי השעות 
לדרוש תשלום על פי החוק הפדראלי לעובד יש זכות . הנוספות הנדרשים משמעותיים

עבר עבור שעות נוספות בלתי משולמות עד כדי תקופה בת שלוש שנים קודם לתאריך 
ומעסיק עלול להידרש לשלם עד כדי כפליים הסכום של תשלום , של תביעת העובד

בנוסף להוצאות , שהוא חייב בפועל לעובד, השעות הנוספות הבלתי משולמות
וז בלתי נחוץ שכזה של משאבי על מנת להימנע מבזב. המשפטיות של העובד

מעסיקים לעבוד בצמוד ליועץ משפטי על מנת להבטיח שהעובדים מומלץ ל, המעסיק
אם תשלום כזה נדרש על פי חוק , מסווגים כראוי ומשולמים בגין שעות נוספות שעבדו

 .פדראלי או מדינתי החלים

 

נא , למידע נוסף בנושאים אלה. פטיזה נועד לצורכי מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ מש SWAמידעון 
ד "עואו עם , 077-667-0794 או mferziger@swalegal.com-ב ד מאירה פרזיגר"עוצרו קשר עם 

אין לראות בהזמנה ליצור קשר . 077-667-0775 או abernstein@swalegal.com-ב ברנשטיין אנדריאה
 .לקוח תאושר בכתב/כל מערכת יחסים חדשה של עורך דין. שידול לעבודה משפטית

 

 
 

 []טבלה בעמוד הבא
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 עובדים הפטורים מדרישות תשלום שעות נוספות 

 2016בדצמבר  1החל מיום  1על פי החוק הפדראלי

 חובות המשרה הנדרשות 2סוג הפטור
 3לשם סיווג כפטור

לשם שכר מינימום 
 4סיווג כפטור

 ת מנהלי /עובד

(“Executive Employee”) 

 תת אגף מוכרים במיזם/החובה העיקרית הינה לנהל מיזם או מחלקה. 

 ת באופן מסורתי ושגרתי את עבודתם של לפחות שני עובדים או /מנהל
 (.או שוות ערך לזה)יותר במשרה מלאה 

 המלצות המקבלות לפטר עובדים אחרים או לתת /ת סמכות להעסיק/בעל
קידום (, advancement)העלאה בדרגה , פיטורין, משקל בענין העסקה

(promotion )או שינוי מעמד. 

 שבוע/ 913$

 (שנה/ 46,476$)

 ת מנהלתי /עובד

(“Administrative Employee”) 

 שאינה עבודת כפיים /החובה העיקרית הינה לבצע עבודה משרדית
הכלליות של המעסיק או /העסקיות הניהוליותהקשורה במישרין לפעילות 

 .של לקוחות המעסיק

  עיקר התפקיד כולל הוצאה לפועל של שיקול דעת ושיקול דעת עצמאי
 .בעניינים בעלי משמעות

 שבוע/ 913$

 (שנה/ 46,476$)

 ת מקצוע מלומד /בעל

(Learned Professional”)" 

  אינטלקטואלית הדורשת ידע החובה העיקרית הינה לבצע בעיקר עבודה
 שיפוט /מתקדם ומימוש מתמיד של שיקול דעת

    הידע המתקדם חייב להיות בתחום מדעי או לימודי וחייב להירכש
באופן כללי על ידי קורס ארוך של הדרכה אינטלקטואלית 

 .שבמומחיות

 שבוע$/913

 (שנה/ 46,476$)

 ת מקצוע יצירתי/בעל

(Creative Professional”)" 

 מקוריות או , דמיון, החובה העיקרית הינה לבצע עבודה הדורשת המצאה
 .כישרון בתחום אמנותי או יצירתי מוכר

 שבוע/ 913$

 (שנה/ 46,476$)

אשת מקצוע בתחום /איש
 המחשבים

(“Computer Professional”) 

 ת /מהנדס, מתכנת מחשבים, ת מערכות מחשב/ת מועסק כמנתח/העובד
 . מקצועי דומה בתחום המחשביםת /תוכנה או עובד

 החובה העיקרית כוללת: 

 כולל התייעצות עם משתמשים , יישום טכניקות והליכים לניתוח מערכות
 ;תוכנה או תפקוד מערכת, על מנת לקבוע מפרטי חומרה

 בחינה או שינוי של מערכות מחשב , יצירה, ניתוח, תיעוד, פיתוח, עיצוב
בהתבסס על משתמש או מפרט , טיפוסובכלל זה אבות , או תכנות מחשב

 ;עיצוב מערכות או בקשר לאלה

 יצירה או שינוי של תוכנות מחשב הקשורות , בחינה, תיעוד, עיצוב
 או; למערכות להפעלת מכונות

 שביצועו דורש אותה רמה של כישורים, שילוב של התפקידים דלעיל. 

 שבוע/ 913$

או אם ( שנה/ 46,476$)
אז , התשלום שעתי

 שעה/ 27.63$

 ת מכירות חיצוניות/עובד

(“Outside Sales Employee”) 

  החובה העיקרית הינה לבצע מכירות(כהגדרתן ב-FLSA ,)ה /או משיג
אשר עבורם , הזמנות או חוזים עבור שירותים או לשימוש במתקנים

 ; הצרכן משלם תמורה/הלקוח

 ה הרגיל של/ת באופן מסורתי ושגרתי מחוץ למשרדו/ת עובד/העובד 
 (.בית או מעסיק)ת /העובד

 שעה/ 7.25$
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אשר יש להעריכם בעזרת יועץ משפטי , הטבלה מתייחסת לסטנדרטים של החוק הפדראלי בלבד ואינה כוללת דרישות של חוקי מדינות פרטניות 1
 .על בסיס כל מקרה לגופו

כגון )כמו גם מגיבים ראשונים (, שרברבים, מכונאים, לדוגמא נגרים)אחרים המבצעים עבודה פיזית חוזרנית " עובדי צווארון כחול"עובדי כפיים ו 2
 .ולפיכך אין התייחסות אליהם בטבלה, נחשבים ככלל ללא פטורים(, כבאים ועובדי הצלה, פרמדיקים, שוטרים

העּובדות של כל תפקיד חייבות לעבור הערכה על ידי יועץ משפטי על בסיס ; התפקיד כאל קווים מנחים בלבד יש להתייחס לקריטריונים לחובות 3
 .כל מקרה לגופו

שנים  3רמות שכר אלה תתעדכנה מדי , בהתייחס לכלל החדש. 2016בדצמבר  1דרישות שכר המינימום הקבועות בטבלה תיכנסנה לתוקף ביום  4
מעבידים רשאים להשתמש  2016בדצמבר  1החל מיום , שאף על פי שהדבר אינו מצויין באופן ספציפי בטבלה, שים לב. 2020בינואר  1החל מיום 

אחוזים מרמת שכר המינימום הנדרש  10על מנת לעמוד בעד ( ובכלל זה עמלות)בתשלומי בונוסים ותמריצים מסויימים שאינם לפי שיקול דעת 
 .Administrative -ו Executive ,Professional -עבור הפטורים ל( בתקנות הרלוונטיות בכפוף לדרישות מוקדמות אחרות כקבוע)

 

-ב ד מאירה פרזיגר"עונא צרו קשר עם , למידע נוסף בנושאים אלה. טבלה זו נועדה לצורכי מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי
mferziger@swalegal.com ב ברנשטיין אנדריאה אמריקאי ד"ועאו עם ,  0794 667 077 או-abernstein@swalegal.com 0775 667 077 או.  

 .לקוח תאושר בכתב/כל מערכת יחסים חדשה של עורך דין. אין לראות בהזמנה ליצור קשר שידול לעבודה משפטית

 

 ת שכר גבוה/ת בעל/עובד

(“Highly Compensated 

Employee”) 

 שאינה עבודת כפיים/החובה העיקרית הינה לבצע עבודה משרדית. 

  אך לא בהכרח )מבצע באופן מסורתי ושגרתי לפחות חובה פטורה אחת
או  Executive ,Administrativeת /של עובד( החובה העיקרית

Professional. 

 שנה/ 134,004$

שבוע / 913$כולל לפחות )
המשולמים על בסיס שכר 

 (גלובלי
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