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בשנת  תשלום שכר לעובדים שנעדרו עקב המצב הביטחוניבעניין הסכם קיבוצי : הנדון
 2019 -ו 2018

 

 ההסתדרות ,נחתם הסכם קיבוצי בין נשיאות הארגונים העסקיים 14.8.19נעדכנכם, כי ביום  .1
, בדבר חובת תשלום שכר לעובדים אשר נעדרו או יעדרו ומדינת ישראל הכללית החדשה

, בהתאם להנחיות פיקוד 31.12.2019ועד ליום  1.5.2018מעבודתם בשל המצב הביטחוני מיום 
 העורף. 

 
 .הקיבוצי הסכםמצ"ב ה

 

 ה סוגיכי הזכאות לתשלום תהא בקשר להיעדרות עובד עקב שלוש ,ההסכם הקיבוצי קובע .2
סגירת מקומות החלטה בדבר  החלטות של פיקוד העורף: החלטה בדבר סגירת מוסד חינוך,

 . והחלטה בדבר איסור התקהלות עבודה שאינם חיוניים
 

ובטווח  הימים המזכיםבגין  הנוהתשלום לעובד התאם להוראות ההסכם הקיבוצי, ב .3
האזורים והיישובים הרלוונטיים, כפי שנקבע או יקבע בהחלטות פיקוד העורף, החל משעת 
התחילה של ההחלטה של פיקוד העורף או החל משעת התחילה של המשמרת, לפי המאוחר 
ביניהם, ועד לסיומה של המשמרת, וכן בגין משמרת שזמן תחילתה נקבע עד שלוש שעות 

ועד גובה השכר  העורף, בתנאים המפורטים בהסכם הקיבוצימתום מועד החלטת פיקוד 
  . המירבי כקבוע בהסכם

 

 : , כמפורטהמועדים האחרונים לתשלום הקיבוציעוד נקבעו בהסכם  .4

תשלום משכורת חודש במועד , 30.6.2019ועד ליום  1.5.2018גבי התקופה מיום ל •
 ;2019המשתלמת בחודש אוקטובר  2019ספטמבר 

, לא יאוחר ממועד תשלום 31.12.2019ועד ליום  1.7.2019יום לגבי התקופה מ •
 . 2020המשתלמת בחודש מרץ  2020משכורת חודש פברואר 

 

תקנות בעניין פיצוי מעסיקים התקנת  באה לאחריודגש, כי חובת התשלום שבהסכם הקיבוצי  .5
סים לקבלת פיצוי בגין יומשכך, ניתן להגיש תביעה לרשות המ בגין תשלום שכר העובדים,

סים הגבילה את המועדים להגשת תביעות לפיצוי יתשלום זה. לתשומת לבכם, רשות המ
 כאמור, ומשכך מומלץ לפעול בנושא בהקדם. 

 

https://www.industry.org.il/files/work/pdf/הסכם%20קיבוצי%20לפיצוי%20עקב%20מצב%20בטחוני%2014_8_19.pdf


 

 
 

 

 :התאחדות התעשיינים עומדת לרשות חבריה במתן שירות מקיף בנושא .6
 

 מרחב דרוםלאביב חצבני מנהל לפנות  ניתןלסיוע בהגשת תביעות לרשות המסים 
 .08-6466705, בטל' בהתאחדות התעשיינים

 
-03לפנות לח"מ בטל'  יתןנוההסכם הקיבוצי בנושא יחסי עבודה לשאלות או הבהרות 

עו"ד מוטי עזרן למנהל תחום משפט קיבוצי  ,michalh@industry.org.ilובדוא"ל  8195198

03-או לעו"ד מוריה ברבי בטל' , motia@industry.org.il ובדוא"ל 5198824-03בטל' 

 .moriah@industry.org.ilובדוא"ל  5198731
 

 

 בברכה,
 

   חילי, עו"ד-מיכל וקסמן
 

 ראש האגף
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