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2020מהדורת יוני 

  חברים יקרים שלום!

, פרץ לחיינו ולתודעתנו נגיף2020מאז המידעון האחרון בדיני עבודה אותו הפצנו בחודש ינואר 
     הקורונה, וכידוע לכולנו, שינה את שוק העבודה הישראלי באופן דרסטי ובמפתיע. 

עם תחילת המשבר ולאחר מיפוי הקשיים עימם צפויה היתה להתמודד התעשייה במישור יחסי
בין היתר, מול משרד העבודה לפרסום היתר כללי להעסקת עובדים בשעות פעלנו,  – העבודה 

נוספות מעבר למכסה המותרת בימי שגרה, עתרנו לבג"צ נגד המדינה בשל חיוב מעסיקים
בתשלום בגין בידודי בית של עובדים, פעלנו להארכת תוקפם של היתרים רגולטורים שונים וכן

מעסיקים ובזכאות עובדים לדמי אבטלה. נזכיר, כי בימיםמול הביטוח הלאומי בהקלות בתשלומי  
     אלה נידון בוועדת הכספים בכנסת מתווה המענק המתוכנן לעידוד תעסוקה.

על כל אלה, ועל פעילותה של התאחדות התעשיינים בכלל, דיווחה התאחדות התעשיינים
באפליקציית הטלגרם של ההתאחדות. בהזדמנות זו, אנחנו מזמינים אתכם שוב להצטרף אליה

      ולהתעדכן במידע בזמן אמת.

1,300  - ות בכנציין, כי בתקופת שיאו של המשבר ולאורך חודשיים וחצי טיפל אגף עבודה בהתאחד
     פניות שלכם בנושא יחסי עבודה, ובנושא יישום הוראות שעת חירום במקומות העבודה.

לפניכם מהדורה נוספת של מידעון האגף, הכולל עדכונים חשובים ביחסי עבודה, ולא רק בנושאי
     קורונה... 

 מקווים שתמצאו בו עניין ושיהיה לכם לעזר.

   שלמה ובמהרה  בברכה ובתקווה לשגרה
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  חילי, עו"ד - מיכל וקסמן 
    ראש אגף עבודה

ריכוז הוראות החלות על מקומות עבודה בשל נגיף הקורונה 

לנוחותכם, מצורפות הוראות עדכניות ומרוכזות לשעת חירום, בנושאים כגון מדידת חום  
  בכניסה למקום העבודה, הקצאת ציוד אישי, הסעות לעובדים, ועוד. 

  להמשך קריאה >>  

  גמול עבודה בחג

פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, עבור עבודה בחג ישולמו, בנוסף לשכר עבודה בחג, גם דמי-על
  חגים.  

לתקציר פסק הדין >>  

חישוב גמול שעות נוספות

 שעות עבודה יומיות. 9בית הדין האזורי לעבודה הכיר בתשלום גמול שעות נוספות לאחר 

לתקציר פסק הדין >>

https://www.industry.org.il/files/work/news/0620/%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A2%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%2031_5_2020.pdf
https://www.industry.org.il/files/work/news/0620/%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%91%D7%97%D7%92.pdf
https://www.industry.org.il/files/work/news/0620/%D7%97%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%20%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%AA%20_%20%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9A%20%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94.pdf
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  עבודה בלילה ועבודה במוצ"ש  
   

שתי שאלות עקרוניות הונחו לפתחו של בית הדין הארצי לעבודה לאחרונה, באשר לעבודה בלילה
ולעבודה במוצ"ש. להלן קביעות בית הדין בתמצית, וכן פירוט עמדת ארגוני המעסיקים בסוגיות הללו,

    אשר הוגשה לבית הדין במסגרת ההליך.
   

  
   לתקציר פסק הדין >>  

    

  
   

    חישוב פיצויים למבוטחים בביטוחי מנהלים
   

    פסק דין עקרוני בשאלת זקיפת הרווחים בפוליסות ביטוח מנהלים בעת חישוב פיצויי פיטורים.
   

  
   לתקציר פסק הדין >>  

    

  
   

   חיוב בריבית פיגורים בשל העברת תשלומים באיחור
   

  ₪ בשל העברת כספים לקופות גמל באיחור.  110,000-מעסיק חויב בתשלום כ
   

  
   לתקציר פסק הדין >>  

 

 

  

  השבת כספי פיקדון לעובדים זרים מסתננים 
   
   

צ בוטלה ההוראה שחייבה מעסיק לנכות, בפסיקת בג"30.4.2020כפי שציינו בפניכם בחוזרנו מיום 
משכרו של עובד זר מסתנן לקופת הפיקדון, ונותרה על כנה רק חובת המעסיק להעביר את חלקו  20%

  מהשכר לקופת הפיקדון. כן נקבע בפסיקה זו, כי כספי הפיקדון שנוכו יושבו לעובדים.   16%בשיעור 
   

ירה הנחיות למעסיקים, לפיהן החל מיוםבעקבות פסיקת בג"צ, פרסמה רשות האוכלוסין וההג
. כמו כן השיקה הרשותאין לנכות משכרו של העובד המסתנן סכומי פיקדון כלשהם 23.04.2020

 שירות חדש, המאפשר לעובדים להגיש בקשה לקבלת הסכומים שנוכו משכרם מחשבונות הפיקדון. 

https://www.industry.org.il/files/work/news/0620/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA%20%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%95%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A9.pdf
https://www.industry.org.il/files/work/news/0620/%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%D7%99%20%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%9C%D7%90%20%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3%2014.pdf
https://www.industry.org.il/files/work/news/0620/%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F%20%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf
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   להנחיות הרשות למעסיקים >>  

   לבקשה להחזר לעובדים >>  

    

  
   

    היעדרות עובדים השוהים בבידוד
   

ימים לכל עובד 14נעדכנכם, כי נוכח הנחיות משרד הבריאות, בדבר מתן תעודת מחלה גורפת של 
שנעדר מעבודתו עקב שהיה בבידוד וחיובם למעשה של המעסיקים בתשלום דמי מחלה בגין בידוד

ה למנוע פגיעה כלכלית נוספתבית, הגישה התאחדות התעשיינים עתירה לבג"צ בנושא. זאת, במטר
במגזר העסקי בתקופת משבר זו ולהימנע מהשתת עלויות כספיות נכבדות על המעסיקים בגין הבידוד

    ציבור העובדים. –לו נדרש חלק מהציבור, ובעניינו 
   

בעתירה נטען ע"י התאחדות התעשיינים, בין היתר, כי מתן תעודת מחלה גורפת נעשה בחוסר סמכות
ל בסיס משפטי, המאפשר למדינה להשית על ציבור המעסיקים את עלות הבידוד. העתירהוללא כ

נסמכת, בין היתר, על העובדה שאין מדובר במחלה בה חלה העובד בפועל, אלא בנקיטת אמצעי
זהירות בלבד בהוראת וביוזמת הממשלה, וכן כי לא לשם כך נועדו ימי מחלה. זאת ועוד, תוצאת

ים בבידוד עלולים להיוותר ללא ימי מחלה, או שימי הבידוד ימומנו על חשבונם,הדברים היא שעובד
    במקרה בו לא נצברה לזכותם מכסת ימי מחלה מספקת עבור תקופת הבידוד.

   
במסגרת דיון בעתירה שהתקיים לאחרונה, הורה בג"צ למשרד הבריאות להשיב מדוע לשיטתו, על

של העובדים, וכן להבהיר מה מקור הסמכות המאפשר למשרדציבור המעסיקים לשלם את ימי הבידוד  
    הבריאות לפרסם תעודת מחלה גורפת כאמור.

   
    התיק נקבע לדיון, ונמשיך לעדכנכם בהתפתחויות בנושא.

   
   
   
  

    

 

  
   

   חובות מעסיקים כלפי עובדים פלשתינאים בעלי היתרי לינה
   

, ובו פירוט של10.5.2020מצורף חוזר ראש מינהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה מיום 
חובות חדשות המוטלות על מעסיקים ביחס לעובדיהם הפלשתינאים, שקיבלו היתרי לינה על רקע

    משבר הקורונה.

  

   לחוזר >>  

 

    

 

  
   

https://www.gov.il/he/departments/alerts/notice_for_employers_following_bagatz
https://www.gov.il/he/service/foreign-workers-deposit-release-corona
https://www.industry.org.il/files/work/news/0620/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D.pdf
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   מנהלי מחוזות בקופת חולים כללית
   

מצורפים, לשימושכם, פרטי התקשרות עם הגורמים הרלוונטיים במחוזות השונים בקופת חולים
כללית, אליהם ניתן לפנות במקרים בהם אישורי המחלה ניתנו בניגוד לחוזר משרד הבריאות בדבר

    מתן תעודות מחלה, ובמקרים רלוונטיים אחרים.
   

  

   לפרטי התקשרות >>  

   לחוזר משרד הבריאות >>  

    

  
   

   בני משפחה מטפלים
   

נעדכנכם, כי נציב שירות המדינה פרסם הנחיות למתן הטבות לעובדי מדינה המטפלים בבני משפחה,
במסגרת פיילוט בן שנה. ההטבות השונות, דוגמת האפשרות לנצל ימי מחלה צבורים לצורך טיפול

עובד המטפל או הלווה  -בבן משפחה ומתן שלוש שעות סיוע חודשיות, מיועדות ל"בן משפחה מטפל"  
   בן משפחה עקב מוגבלות, מחלה קשה או כרונית ו/או ירידה תפקודית עקב זקנה.

   
מעסיקים במגזר הפרטי, המעוניינים להחיל הטבות דומות או אחרות בקרב עובדיהם המטפלים בבני

ארגון הישראלי לבני משפחה מטפלים, אשר  -  Caregivers Israelמשפחה, יכולים להסתייע בעמותת  
    מלווה ומספק מידע, ייעוץ וכלים בנושא. 

  

   לאתר הארגון >>  

   לרקע בנושא ולסקירה בינלאומית >>  

   להנחיות נציב שירות המדינה >>  

  

  

המידע שלעיל הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על  
  המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו במידעון.  

    אגף: לשאלות או הבהרות בנושאים המפורטים או בכל נושא אחר, הנכם מוזמנים לפנות לעורכי הדין ב
    michalh@industry.org.il  או במייל 03-5198819חילי, ראש האגף, בטל' -לעו"ד מיכל וקסמן

   motia@industry.org.il או במייל 03-5198824לעו"ד מוטי עזרן, מנהל תחום משפט קיבוצי, בטל' 
או  03-5198731וכן לעו"ד מוריה ברבי, מנהלת תחום משפט עבודה פרטי, בטל' 

   moriah@industry.org.il   במייל

     

 

  

https://www.industry.org.il/files/work/news/0620/%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%20%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.industry.org.il/files/work/news/0620/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%2017%20%D7%9E%D7%AA%D7%9F%20%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94.pdf
https://caregivers.org.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://caregivers.org.il/wp-content/uploads/2016/07/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA-CAREGIVERS-2016.pdf
https://www.industry.org.il/files/work/news/0620/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%91%20%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94%20%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8%202019.pdf



