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))אא((  ))20202020יוני יוני ((פסיקה חדשה פסיקה חדשה 

    מוחדינובמוחדינוב  ''ננ  ))רר""עע((  ןן""אילאיל  1818--0303--3831338313  עע""עע��

::))20202020..0606..0101((  ''ואחואח

    בעבודתבעבודת  ננ""שש  גמולגמול  חישובחישוב  לצורךלצורך  ""רגילרגיל  שכרשכר""��

וולונטאריתוולונטארית  ארגוניתארגונית  לילהלילה  תוספתתוספת  כוללכולל  לילהלילה

    ))נוספותנוספות  שעותשעות  גמוליגמולי((  ""ההכפלהההכפלה  שיטתשיטת""��

))שבתשבת  גמולגמול((  ""הצבירההצבירה  שיטתשיטת""  לעומתלעומת

    העולההעולה  הפסקההפסקה  בכלבכל  עבודהעבודה  משמרותמשמרות  אתחולאתחול��

שעותשעות  שלוששלוש  עלעל

55

))בב((  ))20202020יוני יוני ((פסיקה חדשה פסיקה חדשה 

    מוחדינובמוחדינוב  ''ננ  ))רר""עע((  ןן""אילאיל  1818--0303--3831338313  עע""עע��

::))20202020..0606..0101((  ''ואחואח

    המועסקהמועסק  בשכרבשכר  לעובדלעובד  מצטברמצטבר  תשלוםתשלום  חובתחובת��

שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  גמולגמול++חגחג  דמידמי  ::מועדמועד//חגחג  ביוםביום

    הועסקהועסק  העובדהעובד  לפיהלפיה  הנחההנחה  ==  ""כורחכורח""  חזקתחזקת��

חופשיחופשי  רצוןרצון  מתוךמתוך  שלאשלא  מועדמועד//חגחג  ביוםביום

    בכלבכל  במשכורתבמשכורת  לעובדלעובד  בשכרבשכר  עובדעובד  השוואתהשוואת��

מועדמועד//חגחג  ביוםביום  לעבודהלעבודה  הנוגעהנוגע

66

))גג((  ))20202020יוני יוני ((פסיקה חדשה פסיקה חדשה 

    מוחדינובמוחדינוב  ''ננ  ))רר""עע((  ןן""אילאיל  1818--0303--3831338313  עע""עע��

::))20202020..0606..0101((  ''ואחואח

    יוםיום  ללאללא((  חגחג  ימיימי  88  ==  ""ישראלישראל  מועדימועדי""��

))בחירותבחירות  ימיימי  וללאוללא  העצמאותהעצמאות

    חלקיחלקי  משרהמשרה  בהיקףבהיקף  המועסקהמועסק  עובדעובד  זכאותזכאות��

!!חגיםחגים  לדמילדמי  קבועיםקבועים  עבודהעבודה  ימיימי  ללאללא

    הוכרוהוכרו  לאלא  ))שינהשינה  המאפשרותהמאפשרות((  לילהלילה  כוננויותכוננויות��

))מוסכמתמוסכמת  חוזיתחוזית  תמורהתמורה((  עבודהעבודה  כשעותכשעות
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סיכום ביניים  סיכום ביניים  - - נגיף הקורונהנגיף הקורונה

99

""יציאהיציאה""תוכנית תוכנית 

שגרת 

עבודה

מצב 

חירום

מעבר הדרגתי ומבוקר
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11111111

מרחב התמרון של מעסיקמרחב התמרון של מעסיק

::העיקריהעיקרי  הניהוליהניהולי  ""הכליםהכלים  ארגזארגז""

  קורונהקורונה  תת""חלחל  חידושחידוש//המשךהמשך1)1)

עבודהעבודה  לשגרתלשגרת  חזרהחזרה2)2)

העסקההעסקה  תנאיתנאי  שנמוךשנמוך3)3)

חופשהחופשה  ניצולניצול"/"/רגילרגיל""  תת""חלחל4)4)

))ופיטוריםופיטורים((  שימועשימוע  הליךהליך5)5)

1212

23.4.2023.4.20הנחיית משרד העבודה הנחיית משרד העבודה 
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1313

23.4.2023.4.20הנחיית משרד העבודה הנחיית משרד העבודה 

1414

שלבי הליך השימועשלבי הליך השימוע

לעובדלעובד  נאותנאות  גילויגילוי1)1)

לעובדלעובד  טיעוןטיעון  זכותזכות2)2)

    בעמדתבעמדת  התחשבותהתחשבות  חובתחובת3)3)

    ההחלטהההחלטה  בגיבושבגיבוש  העובדהעובד

    ::לרבותלרבות((  בעניינובעניינו  הסופיתהסופית

))פיטוריםפיטורים  חלופותחלופות  בחינתבחינת

הנמקההנמקה  חובתחובת4)4)

1515

))אא((פסיקה חדשה פסיקה חדשה   --הליך שימוע הליך שימוע 

  ביטוחביטוח  מבטחיםמבטחים  מנורהמנורה  1515--1010--1094010940  עע""עע��

::))20182018..0909..0606((  רוןרון  ''ננ  ממ""בעבע

    המוזמןהמוזמן  לעובדלעובד  סבירהסבירה  התראההתראה  מתןמתן  חובתחובת��

שימועשימוע  לפגישתלפגישת

    השימועהשימוע  לעילותלעילות  הולםהולם  פירוטפירוט  מתןמתן  חובתחובת��

הזימוןהזימון  בהודעתבהודעת  המפורטותהמפורטות

    יפסיקיפסיק  לקוילקוי  שימועשימוע  הליךהליך  בגיןבגין  כספיכספי  פיצויפיצוי��

העובדהעובד  שכרשכר  מכפלתמכפלת  באמצעותבאמצעות  מחושבמחושב  להיותלהיות
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1616

))בב((פסיקה חדשה פסיקה חדשה   --הליך שימוע הליך שימוע 

    מנורהמנורה  ''ננ  רוןרון  1010--0505--2739527395  ))אא""תת((  שש""סעסע��

    פיצויפיצוי  הפחתתהפחתת  - -   ))20192019..0101..0505((  ממ""בעבע  ביטוחביטוח

    שששש((  ₪ ₪ 000000,,290290--ממ((  לקוילקוי  שימועשימוע  הליךהליך  בגיןבגין

))בדבדבלבל  000000₪₪,,7070--לל  ))משכורותמשכורות

    מכוןמכון  ''ננ  קפלןקפלן  1717--0101--6769467694  ))אא""תת((  שש""סעסע��

    שלשל  פיצויפיצוי  מתןמתן  - -   ))20192019..0808..2222((  בוטינסקיבוטינסקי''זז

  חסרחסר  לשימועלשימוע  זימוןזימון  בגיןבגין  לבדלבדבב  ₪₪  000000,,1515

קיצוניותקיצוניות  בנסיבותבנסיבות  הגינותהגינות  ונעדרונעדר  פירוטפירוט

1717

))גג((פסיקה חדשה פסיקה חדשה   --הליך שימוע הליך שימוע 

    ..בב..שש..מימי..עע  ''ננ  גטהגטה  חירותחירות  1616--0909--7180171801  עע""עע��

  זכותזכות  הרחבתהרחבת  --  ))20192019..0101..2121((  ממ""בעבע  שירותיםשירותים

    עלעל  החלטההחלטה  לפנילפני  שירותשירות  מזמיןמזמין  כלפיכלפי  השימועהשימוע

    שירותשירות  קבלןקבלן  עובדעובד  העסקתהעסקת  הפסקתהפסקת

שימועשימוע  בהליךבהליך  העובדהעובד  בגילבגיל  התחשבותהתחשבות  חובתחובת��

    גלטרוניקסגלטרוניקס  ''ננ  גלעדגלעד  1717--0303--99139913  שש""סעסע��

))20192019..0707..2222((  ממ""בעבע  קורפוריישןקורפוריישן

    המסלולהמסלול  ''ננ  הדרהדר  1717--0606--2646126461  ))אא""תת((  שש""סעסע��

))20192019..0606..1212((  למינהללמינהל  המכללההמכללה  שלשל  האקדמיהאקדמי

1818

20042004--דד""תשסתשס, , חוק גיל פרישהחוק גיל פרישה

גיל  

≠פרישה
גיל פרישת 

חובה

  זכות עובד

לפרישה 

לגמלאות 

וקבלת פנסיה

 זכות מעסיק

לכפות יציאה 

לגמלאות 

ללא הפליה (

)מטעמי גיל

≠

  זכות עובד

ליציאה 

לגמלאות 

וקבלת פנסיה 

חלקית

גיל פרישה 

מוקדמת
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19191919

הליך שימועהליך שימוע

השימועהשימוע  פגישתפגישת  עיתויעיתוי��

זימוןזימון  הודעתהודעת//השימועהשימוע  עילתעילת��

))??בכתבבכתב  ;;??בזוםבזום((  השימועהשימוע  דרךדרך��

ארגוניתארגונית  העסקההעסקה  חלופתחלופת��

השימועהשימוע  זכותזכות  עלעל  העובדהעובד  ויתורויתור��

    חוזיותחוזיות//חוקיותחוקיות  מגבלותמגבלות��

העסקההעסקה  בתנאיבתנאי  מוחשיתמוחשית  הרעההרעה��

בכסףבכסף//בזמןבזמן  מוקדמתמוקדמת  הודעההודעה��

2020

פיטורי  

עובד

דחיית תוקף  

הפיטורים

תוקף מיידי  

לפיטורים

סיום מיידי של יחסי  * 

)עצירת הוותק(העבודה 

זכאות העובד לפיצוי  ** 

   הודעה מוקדמת

זכות  

הבחירה 

למעסיק

עבודה  

בפועל
ויתור  

המעביד

שכר  

עבודה

זכאות העובד לפיצוי  

הודעה מוקדמת

21212121

דגשים ביישומי הודעה מוקדמתדגשים ביישומי הודעה מוקדמת

    העובדהעובד  מצדמצד  ויתורויתור��

המעסיקהמעסיק  מצדמצד  ויתורויתור��

חופשהחופשה  ימיימי  ניצולניצול��

מחלהמחלה  ימיימי  ניצולניצול��

    מוקדמתמוקדמת  להודעהלהודעה  הזכותהזכות  שלילתשלילת��

מוקדמתמוקדמת  הודעההודעה  פיצויפיצוי  חישובחישוב��

התשלוםהתשלום  מועדמועד��

    אבטלהאבטלה  לדמילדמי  הזכותהזכות  דחייתדחיית��
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גמר חשבון בגין סיום העסקהגמר חשבון בגין סיום העסקה
  !!תת""חלחל  בתקופתבתקופת  ותקותק  ""עצירתעצירת""��

פפ""פפ  לתקנותלתקנות))33((1010  ''תת  ::חריגחריג��

הבראההבראה//חופשהחופשה  פדיוןפדיון��

פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  השלמתהשלמת��

    הפנסיוניתהפנסיונית  בצבירהבצבירה  ""הפסדיםהפסדים""��

פפ""פפ  השלמתהשלמת  לתשלוםלתשלום  המועדהמועד��

  בתשלומיםבתשלומים  חשבוןחשבון  גמרגמר  פירעוןפירעון��

מתביעותמתביעות  וסילוקוסילוק  ויתורויתור  כתבכתב��

2323

חוק פיצויי פיטוריםחוק פיצויי פיטורים
")")סילוקסילוק  והודאתוהודאת  פשרהפשרה("("  2929  סעיףסעיף��

פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  לענייןלעניין  פשרהפשרה""

,,תוקףתוקף  להןלהן  יהאיהא  לאלא  סילוקסילוק  והודאתוהודאת

    בהןבהן  ונאמרונאמר  בכתבבכתב  נערכונערכו  אםאם  אלאאלא

פיצוייפיצויי  לגבילגבי  שהןשהן  במפורשבמפורש

""..הפיטוריםהפיטורים

2424

1414סעיף סעיף - - פיצויי פיטוריםפיצויי פיטורים
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2525

פפ""פפהיקף הפרשות למרכיב היקף הפרשות למרכיב 

הפרשה  הפרשה  שנהשנה

חודשיתחודשית

הפרשה  הפרשה  

שנתיתשנתית

יתרת יתרת 

פיצויים פיצויים 

200820080.834%0.834%10.008%10.008%89.992%89.992%

200920091.68%1.68%20.16%20.16%79.84%79.84%

201020102.5%2.5%30%30%70%70%

201120113.34%3.34%40.08%40.08%59.92%59.92%

201220124.18%4.18%50.16%50.16%49.84%49.84%

201320135%5%60%60%40%40%

6%6%72%72%28%28%ואילךואילך  20142014

2626

היקף הפרשות שכיח למרכיב היקף הפרשות שכיח למרכיב 

פיצויי פיטורים בקופות גמלפיצויי פיטורים בקופות גמל

קופת  קופת  

הגמלהגמל

הפרשה  הפרשה  

חודשיתחודשית

הפרשה  הפרשה  

שנתיתשנתית

יתרת יתרת 

פיצויים פיצויים 

ביטוח  ביטוח  

מנהליםמנהלים

881/31/3%%100%100%00

קרן פנסיה  קרן פנסיה  

מקיפהמקיפה

6%6%72%72%28%28%

פי צו  פי צו  - - עלעל

ההרחבה  ההרחבה  

6%6%72%72%28%28%

2727

""פיצויים ותגמוליםפיצויים ותגמולים""

פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  לחוקלחוק  1414  סעיףסעיף��

    אואו  פנסיהפנסיה  לקרןלקרן  ,,תגמוליםתגמולים  לקופתלקופת  תשלוםתשלום""

    פיצוייפיצויי  במקוםבמקום  יבואיבוא  לאלא  ,,באלהבאלה  כיוצאכיוצא  לקרןלקרן

    הקיבוציהקיבוצי  בהסכםבהסכם  כךכך  נקבענקבע  אםאם  אלאאלא  פיטוריםפיטורים

    אואו  ,,שנקבעשנקבע  ובמידהובמידה  והעובדוהעובד  המעסיקהמעסיק  עלעל  החלהחל

  העבודההעבודה  שרשר  ידיידי--עלעל  אושראושר  כאמורכאמור  תשלוםתשלום  אםאם

""..שאושרשאושר  ובמידהובמידה
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2828

לחוק פיצויי פיטוריםלחוק פיצויי פיטורים  1414סעיף סעיף 

הפרשת  

כספים 

פ   "למרכיב פ

  "במקום"

פ  "תשלום פ

)14' י ס"עפ(

  "על חשבון"

פ  "תשלום פ

)14' ללא ס(

!   חובת השלמה - פ"בזכאות לפ

זכות   - פ"ובהעדר זכאות לפ

משיכה למעביד 

!   פטור מהשלמה - פ"בזכאות לפ

העדר   - פ"ובהעדר זכאות לפ

זכות משיכה למעביד  

2929

צו הרחבה לפנסיה חובהצו הרחבה לפנסיה חובה

    1414  סעיףסעיף  תחולתתחולת  מישורימישורי  שלושתשלושת  בחינתבחינת��

    חובהחובה  בפנסיהבפנסיה  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  לחוקלחוק

    ::))תקופהתקופה++שיעורשיעור++שכרשכר  רכיבירכיבי==תת""רשרש((

;;קופת ההפרשהקופת ההפרשהתת))אא((  

;;יעור ההפרשהיעור ההפרשהשש))בב((  

..כיבי השכר הפנסיוני המבוטחכיבי השכר הפנסיוני המבוטחרר))גג((  

3030

פפ""פפלחוק לחוק   1414בחינת תחולת סעיף בחינת תחולת סעיף 

חל   14' האם ס

מכוח הסכם  

?צו הרחבה/קיבוצי

"  על חשבון"

פ"תשלום פ
"  במקום"

פ"תשלום פ

האם לעובד חוזה  

אישי הממלא כל  

?תנאי ההיתר הכללי

כן לא

כן לא
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))אא((ת עקב משבר הקורונה ת עקב משבר הקורונה ""חלחל
    עובדיועובדיו  עלעל  לכפותלכפות  חייבחייב//רשאירשאי  מעסיקמעסיק  האםהאם1)1)

    האםהאם  ??הקורונההקורונה  משברמשבר  עקבעקב  תת""לחללחל  יציאהיציאה
    ??שימועשימוע  פגישתפגישת  מחייבמחייב  המהלךהמהלך

הרעההרעה""  מהווהמהווה  כפויכפוי  תת""חלחל  האםהאם2)2)

    ??""העבודההעבודה  בתנאיבתנאי  מוחשיתמוחשית  

    יציאהיציאה  לכפותלכפות  יכוליכול  עובדעובד  האםהאם3)3)

עקבעקב  ::למשללמשל((    קורונהקורונה  תת""לחללחל  

לצאתלצאת  חששוחששו    בגללבגלל  אואו    סיכוןסיכון    בקבוצתבקבוצת    היותוהיותו  

??))הקטיניםהקטינים  בילדיובילדיו    טיפולטיפול    לצורךלצורך    אואו    מביתומביתו              

32323232

))בב((ת עקב משבר הקורונה ת עקב משבר הקורונה ""חלחל
  רשאירשאי  ""חיוניחיוני  מפעלמפעל""--לל  הנחשבהנחשב  מעסיקמעסיק  האםהאם4)4)

??הקורונההקורונה  משברמשבר  עקבעקב  תת""לחללחל  עובדעובד  להוציאלהוציא

    בזכאותבזכאות  מותנהמותנה  כפויכפוי  תת""חלחל  האםהאם5)5)

;;עובדעובד  נוערנוער((  אבטלהאבטלה  לדמילדמי  עובדעובד

  עובדיםעובדים  ;;6767  לגיללגיל  מעלמעל  עובדיםעובדים

    ;;""אכשרהאכשרה  תקופתתקופת""  נעדרינעדרי

??")")מסתנניםמסתננים/"/"זריםזרים  עובדיםעובדים

    תת""חלחל  תקופתתקופת  לקבועלקבוע  ניתןניתן  האםהאם6)6)

??""ידועידוע  לאלא  מועדמועד""- - לל  עדעד

33333333

))גג((ת עקב משבר הקורונה ת עקב משבר הקורונה ""חלחל
משרתומשרתו  שהיקףשהיקף    עובדעובד    האםהאם7)7)

    הקורונההקורונה  משברמשבר  עקבעקב  צומצםצומצם

    ??אבטלהאבטלה  לדמילדמי    זכאיזכאי  יימצאיימצא

במהלךבמהלך  לחייבלחייב//לשלבלשלב  ניתןניתן  האםהאם8)8)

מהביתמהבית  עבודהעבודה  קורונהקורונה  תת""חלחל

??העבודההעבודה  במקוםבמקום  פגישותפגישות  אואו

    עובדתעובדת  קורונהקורונה  תת""לחללחל  להוציאלהוציא  ניתןניתן  האםהאם9)9)
  נשיםנשים  עבודתעבודת  חוקחוק  מכוחמכוח  מפיטוריםמפיטורים  המוגנתהמוגנת

??))פוריותפוריות  טיפוליטיפולי//בהיריוןבהיריון    היותההיותה  עקבעקב  ::כגוןכגון((
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))דד((ת עקב משבר הקורונה ת עקב משבר הקורונה ""חלחל
    עובדעובד  קורונהקורונה  תת""לחללחל  להוציאלהוציא  ניתןניתן  האםהאם10)10)

    חייליםחיילים  חוקחוק  מכוחמכוח  מפיטוריםמפיטורים  המוגןהמוגן
??))מילואיםמילואים  עקבעקב((  משוחרריםמשוחררים

עובדעובד  תת""לחללחל  להוציאלהוציא  ניתןניתן  האםהאם11)11)

תשלוםתשלום  ללאללא  היעדרותהיעדרותבב  הנמצאהנמצא

עקבעקב  ::למשללמשל((  עבודהעבודה  כושרכושר  ללאללא

    ))עבודהעבודה  תאונתתאונת

  לקצרלקצר  רשאירשאי  יהיהיהיה  מעסיקמעסיק  האםהאם12)12)

??תת""החלהחל  תקופתתקופת  אתאת    צדדיתצדדית- - חדחד  להאריךלהאריך    אואו

35353535

))הה((ת עקב משבר הקורונה ת עקב משבר הקורונה ""חלחל
  הנמצאהנמצא  עובדעובד  תת""לחללחל  להוציאלהוציא  ניתןניתן  האםהאם13)13)

    אואו  לפיטוריםלפיטורים  מוקדמתמוקדמת  הודעההודעה  תקופתתקופתבב
??להתפטרותלהתפטרות  מוקדמתמוקדמת  הודעההודעה  בתקופתבתקופת

  עובדעובד  תת""לחללחל  להוציאלהוציא  ניתןניתן  האםהאם14)14)

    העסקתוהעסקתו  אתאת  החלהחל    שטרםשטרם  חדשחדש

    ??))מוגנתמוגנת  הסתמכותהסתמכות((  בפועלבפועל

תת""לחללחל      להוציאלהוציא    ניתןניתן    האםהאם15)15)

    מתחדשמתחדש//שיתופישיתופי  קיבוץקיבוץ  חברחבר

??))חוץחוץ  ועובדיועובדי    עבודהעבודה  סידוריסידורי((

36363636

))וו((ודמי מחלה ודמי מחלה ת קורונה ת קורונה ""חלחל

תת""לחללחל    להוציאלהוציא    ניתןניתן    האםהאם16)16)

    כנגדכנגד  המתוגמלהמתוגמל  ""פרילאנספרילאנס""

??מסמס  חשבוניותחשבוניות

    ללאללא  ביתיביתי  בידודבידודבב    עובדעובד    האםהאם17)17)

    ??לשכרלשכר  זכאיזכאי  מחלהמחלה  ימיימי  יתרתיתרת

  ??""גורפתגורפת  מחלהמחלה  תעודתתעודת""    מהימהי

תת""לחללחל    להוציאלהוציא  ניתןניתן  האםהאם18)18)

??ביתיביתי  בידודבידודבב  הנמצאהנמצא  עובדעובד
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))זז((ודמי מחלה ודמי מחלה ת קורונה ת קורונה ""חלחל

לדחותלדחות//לסכללסכל    יכוליכול  עובדעובד  האםהאם19)19)

באמצעותבאמצעות  תת""לחללחל  הוצאתוהוצאתו  אתאת

??מחלהמחלה  תעודותתעודות

  משפחהמשפחה  בניבני  מחלתמחלת  ניצולניצול  האםהאם20)20)

  ??קורונהקורונה    תת""לחללחל    יציאהיציאה  ימנעימנע

      עובדעובד    בובו    במקרהבמקרה  לנהוגלנהוג  כיצדכיצד21)21)

    לבידודלבידוד  יוכנסיוכנס  תת""בחלבחל  הנמצאהנמצא

??חוקחוק  מכוחמכוח  כפויכפוי  ביתיביתי

3838

19511951- - אא""תשיתשי, , חוק חופשה שנתיתחוק חופשה שנתית
")")החופשההחופשה  ימיימי  חישובחישוב("("  ))אא((55  סעיףסעיף��

::החופשההחופשה  ימיימי  במניןבמנין  יובאויובאו  שלאשלא  הימיםהימים  ואלהואלה""

......

העובדהעובד  איןאין  שבהםשבהם  הימיםהימים))44((

    תאונהתאונה  מחמתמחמת    לעבודלעבוד    מסוגלמסוגל

""......;;מחלהמחלה  אואו

3939

19761976- - וו""תשלתשל, , חוק דמי מחלהחוק דמי מחלה

מחלהמחלה  דמידמי  לחוקלחוק  ..אא44  סעיףסעיף��

    מעבודתומעבודתו  שנעדרשנעדר  עובדעובד  יפטריפטר  לאלא  מעבידמעביד))אא"("(

    לדמילדמי  הזכאותהזכאות  תקופתתקופת  במהלךבמהלך  ,,מחלתומחלתו  עקבעקב

    זהזה  חוקחוק  לפילפי  לולו  הצבורההצבורה  מחלהמחלה

    ,,קיבוציקיבוצי      הסכםהסכם      לפילפי    אואו

    הזכאותהזכאות  לתקופתלתקופת  עדעד  וזאתוזאת

    ""..44  סעיףסעיף  לפילפי  המקסימאליתהמקסימאלית
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4040

19761976- - וו""תשלתשל, , חוק דמי מחלהחוק דמי מחלה

::מאלהמאלה  באחדבאחד  יחולויחולו  לאלא  זהזה  סעיףסעיף  הוראותהוראות))בב((

    מוקדמתמוקדמת  הודעההודעה  לעובדלעובד  נתןנתן  המעבידהמעביד  ))11((

    עקבעקב  העובדהעובד  נעדרנעדר  בטרםבטרם......חוקחוק  לפילפי  לפיטוריםלפיטורים

;;מחלתומחלתו

    אואו  מלפעולמלפעול  פסקפסק  העובדהעובד  שלשל  עבודתועבודתו  מקוםמקום))22((

    תאגידתאגיד  הואהוא  ואםואם......רגלרגל  פושטפושט  הוכרזהוכרז  שהמעבידשהמעביד

..פירוקפירוק  צוצו  ניתןניתן  --

    שאינהשאינה  פעילותפעילות  הפסקתהפסקת  --  ''מלפעולמלפעול  פסקפסק''

    ""  ..זמניתזמנית

4141

    19761976- - וו""תשלתשל, , חוק דמי מחלהחוק דמי מחלה

    דיניםדינים  תחולתתחולת("("  מחלהמחלה  דמידמי  לחוקלחוק  1111  סעיףסעיף��

")")אחריםאחרים

  בעדבעד  חיקוקחיקוק  כלכל  פיפי- - עלעל  לתשלוםלתשלום  הזכאיהזכאי  עובדעובד""

    ,,בריאותבריאות  מטעמימטעמי  לעבודהלעבודה  כושרכושר--איאי  תקופתתקופת

    22גג  פרקפרק  לפילפי  גמלהגמלה  ,,נכותנכות  בעדבעד  תשלוםתשלום  למעטלמעט

    מכוחמכוח  פיצוייםפיצויים  אואו  הלאומיהלאומי  הביטוחהביטוח  לחוקלחוק

    מחלהמחלה  לדמילדמי  זכאיזכאי  יהיהיהיה  לאלא  ,,הנזיקיןהנזיקין  פקודתפקודת

    הואהוא  שבעדהשבעדה  התקופההתקופה  לגבילגבי  זהזה  חוקחוק  פיפי- - עלעל

""......כאמורכאמור  לתשלוםלתשלום  זכאיזכאי

4242

הסכם קיבוצי במגזר הציבורי  הסכם קיבוצי במגזר הציבורי  
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))חח((ודמי חופשה ודמי חופשה ת קורונה ת קורונה ""חלחל

    לפנילפני  חופשהחופשה  ימיימי  יתרתיתרת  לנצללנצל  הכרחהכרח  האםהאם22)22)
??קורונהקורונה  תת""לחללחל  יציאהיציאה

יציאהיציאה      למנועלמנוע    יכוליכול    עובדעובד    האםהאם23)23)

דרישהדרישה  באמצעותבאמצעות  תת""לחללחל  כפויהכפויה

    ??חופשתוחופשתו  ימיימי  יתרתיתרת    לניצוללניצול

    רשאירשאי    פרטיפרטי      מעסיקמעסיק    האםהאם24)24)

    סוכםסוכם  עליועליו  להסדרלהסדר  להצטרףלהצטרף

??))2020..0303..2222((  הציבוריהציבורי  במגזרבמגזר

44444444

))טט((ת קורונה ת קורונה ""זכויות עובד בחלזכויות עובד בחל

  זכויותזכויות  בצבירתבצבירת  מזכהמזכה  תת""חלחל  תקופתתקופת  האםהאם25)25)
;;חופשהחופשה  ימיימי  ::קריקרי((    ותקותק  תלויותתלויות

??))הבראההבראה    וימיוימי  מחלהמחלה  ימיימי

    ותקותקבב  תיכללתיכלל  תת""חלחל  תקופתתקופת  האםהאם26)26)

??פיטוריםפיטורים  בפיצוייבפיצויי  המזכההמזכה

  מחייבתמחייבת    תת""חלחל    תקופתתקופת  האםהאם27)27)

    מעסיקמעסיק--עובדעובד  הפקדותהפקדות  המשךהמשך

??אישיותאישיות  גמלגמל  לקופותלקופות

45454545

))יי((ת קורונה ת קורונה ""זכויות עובד בחלזכויות עובד בחל
  להמשיךלהמשיך  רשאירשאי  מעסיקמעסיק  האםהאם28)28)

פנסיוניותפנסיוניות  הפקדותהפקדות  בהעברתבהעברת

??תת""החלהחל  תקופתתקופת  בגיןבגין

העובדהעובד  תת""חלחל    בתקופתבתקופת    האםהאם29)29)

    רכושרכוש//ציודציוד  אתאת  להשיבלהשיב  מחויבמחויב

    ??שברשותושברשותו  המעסיקהמעסיק

    העובדהעובד  ברשותברשות  המעסיקהמעסיק  רכברכב  הותרתהותרת  האםהאם30)30)
    בזכאותובזכאותו  תפחיתתפחית  אואו  תפגעתפגע  תת""החלהחל  בתקופתבתקופת

??אבטלהאבטלה  לדמילדמי
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))יאיא((ת קורונה ת קורונה ""זכויות עובד בחלזכויות עובד בחל
    השלמתהשלמת//הגדלתהגדלתלל  מעסיקמעסיק  התחייבותהתחייבות  האםהאם31)31)

    לגבילגבי  ומהומה  ??בעובדבעובד  לפגועלפגוע  עלולהעלולה  האבטלההאבטלה  דמידמי
??המעסיקהמעסיק  יי""עע  קורונהקורונה//פסחפסח  מענקמענק  תשלוםתשלום

המעסיקהמעסיק    תת""חלחל  בתקופתבתקופת  האםהאם32)32)

בגיןבגין  שכרשכר  הפרשיהפרשי  לשלםלשלם  רשאירשאי

    ??קודמתקודמת  העסקההעסקה  תקופתתקופת

שישי  במתןבמתן  מחויבמחויב  מעסיקמעסיק  האםהאם33)33)

    הנמצאיםהנמצאים  לעובדיולעובדיו    פסחפסח    לחגלחג

??תת""חלחל  בתקופתבתקופת

47474747

))יביב((פיטורים פיטורים //הפחתת שכרהפחתת שכר
    אוטומאטיתאוטומאטית  מקפיאהמקפיאה  תת""חלחל  תקופתתקופת  האםהאם34)34)

  החזרהחזר  ::כגוןכגון((  המעסיקהמעסיק  שלשל  רשותרשות  ניכוייניכויי
??))שכרשכר  מקדמותמקדמות  אואו  מעסיקמעסיק  הלוואותהלוואות

הקורונההקורונה  משברמשבר  בעקבותבעקבות  האםהאם35)35)

    באופןבאופן    לצמצםלצמצם  רשאירשאי  מעסיקמעסיק

    ??העסקההעסקה  תנאיתנאי  קבועקבוע  אואו  זמניזמני

    תת""החלהחל  תקופתתקופת  בתוםבתום  האםהאם36)36)

    לפטרלפטר  רשאירשאי    יהיהיהיה    מעסיקמעסיק

??לשימועלשימוע  בכפוףבכפוף  העובדהעובד  אתאת

48484848

))יגיג((פיטורים פיטורים //הפחתת שכרהפחתת שכר

  עובדעובד  חזרתחזרת--איאי  השלכותהשלכות  מהןמהן37)37)

??תת""החלהחל  בתוםבתום  סדירהסדירה  לעבודהלעבודה

    משמרותמשמרות  הנהגתהנהגת  השלכותהשלכות  מהןמהן38)38)

מספרמספר    מגבלתמגבלת      מפאתמפאת    עבודהעבודה

??המרביהמרבי  העובדיםהעובדים

    להפסיקלהפסיק  רשאירשאי  מעסיקמעסיק  האםהאם39)39)

    עקבעקב    הוצאותהוצאות  החזריהחזרי  תשלוםתשלום

    ??מהביתמהבית  לעבודהלעבודה  עובדעובד  מעברמעבר
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49494949

))ידיד((""מוגנתמוגנת""סביבת עבודה סביבת עבודה 
    בערכיבערכי  שנצברושנצברו  הפסדיםהפסדיםבב  לשאתלשאת  אמוראמור  מימי40)40)

    אישיותאישיות  גמלגמל  בקופותבקופות  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  צבירתצבירת
??פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  השלמותהשלמות  בחישוביבחישובי

  העובדיםהעובדים  מספרמספר  הגבלתהגבלת((  חירוםחירום  שעתשעת  תקנותתקנות41)41)
    ,,))העבודההעבודה  במקוםבמקום

    20202020--ףף""תשתש

חירוםחירום  שעתשעת  תקנותתקנות42)42)

החדשהחדש  הקורונההקורונה  נגיףנגיף((

))פעילותפעילות  הגבלתהגבלת  --

5050

))22.11.201722.11.2017מיום מיום ((  3992139921--0101--1616ע ע ""עע

))aa((  ))''חוחו  9494((  שניםשנים  8383..77  ==  עבודהעבודה  תקופתתקופת��

  ))bb((  ₪₪  915915,,1010  =  קובעתקובעת  משכורתמשכורת��

  ))bb**aa((  ₪₪  500500,,8585  =  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי��

))₪ ₪ 304304,,55((  ₪ ₪   196196,,8080  =  צבירהצבירה  אישוראישור��

חודשיםחודשים  1616  ==  ''פנפנ  המתנההמתנה  תקופתתקופת��

  ₪ ₪ 548548,,1414  =  3333%%..88  **  ₪₪  915915,,1010  **  ''חוחו  ��1616

    3333%%..88  ==  פפ""פפ  למרכיבלמרכיב  הפרשההפרשה  שיעורשיעור��

!!1414  סעיףסעיף  שלשל  קיבוציקיבוצי//חוזיחוזי  אימוץאימוץ  העדרהעדר��

5151

))הגבלת פעילותהגבלת פעילות((תקנות שעת חירום תקנות שעת חירום 

")")מעסיקמעסיק  אחריותאחריות("("  44  תקנהתקנה��

--  אלהאלה  לכללכל  אחראיאחראי  עבודהעבודה  במקוםבמקום  מעסיקמעסיק""

    למדידתלמדידת  עמדהעמדה  תוצבתוצב  עבודהעבודה  למקוםלמקום  בכניסהבכניסה1)1)

    פולשניפולשני  לאלא  אמצעיאמצעיבב    חוםחום

    ;;למקוםלמקום  לנכנסיםלנכנסים

  עםעם  אדםאדם  כניסתכניסת  תותרתותר  לאלא

    3838    עלעל    העולההעולה      גוףגוף    חוםחום

""..צלזיוסצלזיוס  מעלותמעלות
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5252

))הגבלת פעילותהגבלת פעילות((תקנות שעת חירום תקנות שעת חירום 

")")מעסיקמעסיק  אחריותאחריות("("  44  תקנהתקנה��

    אדםאדם  ביןבין  מטריםמטרים  22  שלשל  מרחקמרחק  שמירתשמירת""2)2)

""..הניתןהניתן  ככלככל  ,,לאדםלאדם

53535353

))טוטו((""מוגנתמוגנת""סביבת עבודה סביבת עבודה 
  ))החדשהחדש  הקורונההקורונה  נגיףנגיף((  העםהעם  בריאותבריאות  צוצו43)43)

    20202020--ףף""תשתש  ,,))שונותשונות  והוראותוהוראות  ביתבית  בידודבידוד((

הסעותהסעות  הסדריהסדרי44)44)

ביומטריביומטרי  נוכחותנוכחות  שעוןשעון��

לעובדיםלעובדים  חוםחום  בדיקותבדיקות��

      העבודההעבודה  במקוםבמקום  לינהלינה��

לל""לחולחו  נסיעהנסיעה  איסוריאיסורי��

לאחרלאחר  עתידיותעתידיות  מגבלותמגבלות45)45)

הקורונההקורונה  משברמשבר  תוםתום

5454

))בידוד בית והוראות שונותבידוד בית והוראות שונות((צו בריאות העם צו בריאות העם 

")")חוםחום  מחלתמחלת  עםעם  לאדםלאדם  בידודבידוד  חובתחובת("("  ..11אא22  תקנהתקנה��

    העולההעולה  גוףגוף  חוםחום  עםעם  אדםאדם""

    צלזיוסצלזיוס  מעלותמעלות  3838  עלעל

לפילפי    בבידודבבידוד      ישההישהה

""..))אא((22  סעיףסעיף
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55555555

))טזטז((כללי כללי 
במשקבמשק    העסקההעסקה    תקרותתקרות    שלשל    זמניתזמנית    הגמשההגמשה46)46)

    מפעלמפעל""- - בב  לעבודהלעבודה  להתייצבלהתייצב  עובדעובד  כפייתכפיית47)47)
    שירותשירות  חוקחוק  מכוחמכוח  ""קיומייםקיומיים  שירותיםשירותים  למתןלמתן

    חירוםחירום  בשעתבשעת  עבודהעבודה

אישוריאישורי      ובאמצעותובאמצעות

  ??בחירוםבחירום  מעברמעבר

    נוערנוער  בניבני  העסקתהעסקת48)48)

    משברמשבר      בתקופתבתקופת

הקורונההקורונה

56565656

))יזיז((כללי כללי 
הקרונההקרונה  משברמשבר  בתקופתבתקופת  מתנדביםמתנדבים  העסקתהעסקת49)49)

    סופסוףסופסוף  נחזורנחזור  ומתיומתי50)50)

רגילהרגילה  חייםחיים  לשגרתלשגרת

  ??סדירהסדירה  ולעבודהולעבודה

5757
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