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עובדים זרים לתעשייה12,000.
טיוטת המלצות של הוועדה הבינמשרדית למומחים זרים❑

תיכנסנה לתוקף עם פרסום רשות האוכלוסין וההגירה נוהל ביצוע❑

:  עיקרי ההמלצות❑

מהשכר הממוצע130%❑

מכלל המועסקים הישראלים בחברה10%עד ❑

(מהנדסים)היתרים 600-מקצועות בביקוש גבוה ובשכר גבוה ❑

('חרטים וכו, רתכים, מכונאים, חשמלאים)היתרים 800–" כשל שוק"מקצועות ב❑

('נגרים וכו, מפעילי מכונות, צבעים)היתרים 200–מקצועות בשכר נמוך ❑

,  מומחים למטרולוגיה, מהנדסי מכרות)היתרים 400–עובדים במקצועות חריגים ❑
('מניחי לבנים חסינות אש וכו
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(ימים45עד )מומחים זרים לתקופה קצרה .2
טיוטת המלצות של הוועדה הבינמשרדית למומחים זרים❑

תיכנסנה לתוקף עם פרסום נוהל ביצוע על ידי רשות האוכלוסין וההגירה ❑

:עיקרי ההמלצות❑

פטור מהצורך בקבלת היתר עבודה ❑

ל"למעסיקים אשר חתמו על חוזה רכש ציוד מגוף עסקי בחו❑

תיקון או הדרכה, לצורך ביצוע התקנה❑

עובדים פלסטינים לתעשייה32,000.
(?)החלטת ממשלה מהבוקר ❑

היתרים יוקצו באופן מיידי1,000❑

היתרים נוספים יוקצו עם שינוי שיטת ההקצאות1,000❑
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עדכוני חקיקה  4.

1951-א"התשי, תיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה❑

מעגן את זכותו של עובד לסרב לעבוד במנוחה השבועית מכל סיבה שהיא❑

1.1.19כניסה לתוקף בתאריך ❑

2018-ח"התשע, החוק לצמצום השימוש במזומן❑

₪ 11,000–הסכום המקסימלי לתשלום במזומן ❑

במהלך שלוש השנים הראשונות לא יחול על ישראלי המשלם שכר לתושב הרשות❑

1.1.19כניסה לתוקף בתאריך ❑

1963-ג"התשכ, תיקון לחוק פיצויי פיטורים❑

גם אם עובד של הקבלן ממשיך לעבוד אצל מזמין השירות תחת קבלן  , זכאות לפיצויי פיטורים❑
אחר

29.10.18כניסה לתוקף בתאריך ❑
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היעדרות בשל טיפולי פוריות-תיקון לחוק עבודת נשים❑

שעות היעדרות לעובדת במשרה מלאה בתשלום מלא על חשבון מכסת ימי מחלה40❑

6.2.2019כניסה לתוקף בתאריך ❑

היעדרות בשל תרומת איבר על ידי בן זוג או הורה-תיקון לחוק דמי מחלה❑

הורה על חשבון מכסת ימי המחלה/ימים בגין תרומת איברים של בן זוג7היעדרות עד ❑

1.2.2019כניסה לתוקף בתאריך ❑
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יוזמות לשינויי דין באמצעות בתי הדין.5

ד בעניין גלרוב  "פס❑

המעסיק אינו אחראי לסוג הביטוח הפנסיוני  , למרות הוראות צו ההרחבה לביטוח פנסיה חובה❑
של העובד

ד בעניין חננשוילי"פס❑

בית הדין מרחיב את היקף ההתאמות שמעסיק חייב לבצע כדי לאפשר עבודה של אדם עם ❑
מוגבלות

באמצעות בתי הדין" קנה"יוזמות ב.6

בענף המתכת" עובד כפיים"הגדרת ❑

?האם קיימת תוספת ותק בענף העץ❑

?מאיזו שעה משולמות שעות נוספות בעבודה בלילה❑
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הקמת ועדה מקצועית חדשה .7
ועדת בטיחות וגהות בעבודה  ❑

הימשכות הליכים בפנייה לממונה על חוק עבודת נשים.8
מילואים, טיפולי פוריות, נשים בהריון❑

שלב איסוף הנתונים❑

עיכוב במתן החלטות על ידי ועדות הערר על עיצומים כספיים.9
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2019קורסים בשנת 3–קורס מעשי בדיני עבודה לחברים .10
מרחב דרום6.3–קורס ראשון ❑

2019כנסים בשנת /ימי עיון.11
(ולא רק)לחברי הקרן ההדדית –מ בסכסוכי עבודה קיבוציים "ניהול מו❑

הדרכה לממונות על מניעת הטרדה מינית❑

❑engagement - מחוברות ארגונית

התעמרות במקום העבודה❑
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10מהדורה –ניוזלטר דיני עבודה .12

20.1.19-מועד❑

כנסים וימי עיון  , פירוט פעילות האגף, חידושי פסיקה, תיקוני חקיקה❑

חוזר טיפים למעסיק הנבוך-תעודות מחלה שאינן אותנטיות.13

20.1.19–מועד ❑

נשיאות הארגונים העסקיים-כנס אילת לנושאי עבודה .14

2019בפברואר 16עד 12


