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 71.2.7102של פורום משאבי אנוש  7102סיכום ומצגות מהמפגש השלישי לשנת : הנדון 
 

 .אנו מודים לכם על השתתפותכם במפגש השני של הפורום ומקווים שהפקתם ממנו את המירב

 
 

 להלן סיכום קצר של המפגש
 

  התעשיינים ראש אגף עבודה בהתאחדות, ד מיכל וקסמן חילי"עו//  עדכונים בתחום חקיקת ויחסי עבודה 
 

 לחץ כאן -למצגת שהוצגה 
 

 : במסגרת המפגש התקיים דיון פתוח עם מיכל וניתנו הדגשים הבאים
 שעות 17-ל 14-קיצור שבוע העבודה מ .0

זאת בתנאי שיתקיימו שני תנאים , 7.1..1..קפו בתאריך להיכנס לתו היה צריךהסכם קיצור ששבוע העבודה  .א
  -נוספים 

 .י שר הכלכלה והתעשייה"הרחבת ההסכם בצו הרחבה על כל המשק ע( .)
 אחת לשבועיים )ביצוע שינוי חקיקה בחוק שעות עבודה ומנוחה להגדלת תדירות העבודה בלילה ( .)

 .וכן להעלאת מכסת השעות הנוספות( במקום אחת לשלושה     
 

יתכן כי יכנס לתוקפו במהלך ) 7.1..0..ההערכה הינה כי הסכם קיצור שבוע העבודה יכנס לתוקפו בתאריך  .ב
 (.7.1.חודש אוגוסט 

 
הסכם קיצור שבוע העבודה אינו תוצאה של הרצון להביא לשיפור הפריון במשק ולהשוואת ישראל למדינות  .ג

סופשבוע )פשרות עקב מספר הצעות חקיקה פרטיות אשר הונחו על שולחן הכנסת אלא תולדה של , OECDה
 (.ארוך

 
או קיצור שבוע /ההסכם כולל סעיף יעודי כך שבמידה ותקודמנה הצעות חקיקה בעניין סופי שבוע ארוכים ו

 .הסכם זה' יקזזו'הצעות אלו , העבודה
 

כי עיקר הנטל בהתמודדות עם ההסכם הינו בהתאמת הסכמי העבודה במפעלים ולא במהלך הדיון הוסבר  .ד
 .בכל חברה קיימים עשרות הסכמים שונים אשר יצריכו שינוי. בהתאמת תלושי השכר

 
 ?מה הדין לאמהות לאחר חופשת לידה  .ה

מהות א, שעות עבודה בשבוע 24-.2ההסכם מגדיר כי קיצור שבוע העבודה יחול על עובדים העובדים 
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במקרה זה לא יחול שינוי במספר , לאור זאת(. 'שעת הורות'לאחר הפחתת )שעות שבועיות  43מועסקות 
 .שעות העבודה השבועיות

 
 ?מדי יום ' דק 07או /האם באפשרותו של המעסיק להחליט כי יקצץ שעה שלמה ביום ספציפי בשבוע ו .ו

 .ל המעסיק לבחור בכל אחת מהאלטרנטיבותפרשנות הארגונים העסקיים להסכם הינה כי באפשרותו ש. כן
 

 ?המרוויחים שער לפי שעה , האם ההסכם פוגע בעובדים שעתיים .ז
. ההסכם קובע באופן חד משמעי כי עובד שעתי לא יפגע בשכר החודשי הכולל בעבור משרה מלאה. לא

 .שעות 31.כפי שהיה בעבור  .3.השכר החודשי יישאר על כנו בעבודה של , כלומר
 

 .%...ות הינה כי השכר השעתי של העובד עולה בהמשמע
 

 x.31(שכר חודשי בעבור משרה מלאה)       : חישוב השכר השעתי החדש
                                                                             .3. 

 

 :סוכם
 השעות הנוספות הגלובליות בדיקת הסוגיה האם השינוי בשכר הגלובלי יביא עימו עלייה בתשלום

   
 

 העסקת עובדים זרים .7
 .אין מכסת עובדים זרים בתעשייה, כידוע .א
 .או עובדים פלסטינאים/באפשרותה של התעשייה להעסיק פליטים ו, יחד עם זאת .ב

 
 העסקת פליטים

בהתאם לפסיקת . י המעסיק"העסקת פליטים אפשרית זאת גם ללא הוצאת אישור העסקת עובדים זרים ע
 .י הרשויות"צ היעדר האישור לא ייאכף ע"בג

 
 !חשוב מאוד

הפסיקה קובעת כי גם במקרים . א במיקור חוץ"י חברות כ"ברוב המוחלט של המקרים מועסקים הפליטים ע
 .אלו חובת בדיקת אישור הפליט מוטלת על המעסיק מהיום הראשון

 
על מהיום הראשון ולבצע בדיקת מומלץ להתייחס לעובדים אלו כמועסקים ישירים של המפ, לאור זאת

 .רישיונות יומית לפליטים וכן לוודא את תוקף הרישיון
 
 

 העסקת עובדים פלסטינאים
 .עובדים פלסטינאים לתעשייה בישראל 77.,.במסגרת פעילות התאחדות התעשיינים אושרה הקצאת 

 
 .מהמכסה 07%-נוצלה כ, עד כה

 
 !חשוב מאוד

 שכן על העובדים הפלסטינאים להתייצב , בדגש על משמרת לילה ,ישנה מגבלה בהעסקה במשמרות( .)
 . 0:77במחסום עד לשעה       

 העובדים הפלסטינאים עוברים בדיקה קפדנית ובעבור כל חשש ישיר או עקיף נפסלת אפשרות ( .)
 .העסקת העובדים      

 .השכר מועבר למשרד הפנים וממנו לעובדים הפלסטינאים( 4)
 טרם קליטת העובדים הפלסטינאים יש לוודא עם עובדי ומנהלי המפעל כי יקלטו הפלסטינאים באופן ( 2)

 מיטבי     
 

 .ניתן להסתייע בהתאחדות התעשיינים בשלבי הגשת הבקשה
 
 

 המצאת תלושי שכר באמצעים אלקטרוניים .4



 .התקנות טרם נכנסו לתוקפן .א
וסדרו בחקיקה והביאו לסיטואציה בה יכול היה העובד לטעון עד כה המצאת תלושי שכר באופן אלקטרוני לא ה .ב

 .זאת במידה והדבר בוצע באמצעי אלקטרוני, כי לא קיבל את תלוש השכר
 .מעסיקים אשר הנפיקו את תלושי השכר באמצעי אלקטרוני עד כה פעלו שלא במסגרת החוק .ג

 

 

 מנחת הפורום , רונית מילר// סוגיות בגיוס ומיון עובדים  
 

 לחץ כאן -שהוצגה  למצגת
 

 .'ראיון התנהגותי מובנה'במסגרת זו התקיימה סימולציה לביצוע ראיון העבודה על סמך מתודולוגית  ..
 
 

 !!!נודה להערותיכם על מנת להשתפר למפגשים הבאים

 
 

 ,בברכה                                                                  
 

 פנינה אביטל                                                                                             אביב חצבני
 מנהלת פיתוח שותפויות                                                                                    מנהל מרחב דרום

 מרכז לאודר לקידום תעסוקה בנגב                                                                              התאחדות התעשיינים
avivh@industry.org.il                                                                             pnina@torhamidbar.org.il 

70.-13041.7                                                                                        707-1132211 
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