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??חובהחובהאו או   זכותזכות--חיסוני קורונהחיסוני קורונה

  עובדיו את לחייב יכול מעסיק האם

  ?להעסקתם  כתנאי קורונה  מפני להתחסן
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44

))אא((  תו ירוק מורחבתו ירוק מורחבכפיית כפיית 

    ''ננ  אבישיאבישי  2121--0202--4240542405  ))אא""תת((  שש""סעסעאא--

      יגאליגאל  צורצור--יאיריאיר  כוכבכוכב  מקומיתמקומית  מועצהמועצה

    ))20212021..0303..2121  מיוםמיום  בינייםביניים  החלטתהחלטת((

    שופרסלשופרסל  ''ננ  פיקשטייןפיקשטיין))חיפהחיפה((  שש""סעסעב ב --

  החלטתהחלטת((  ממ""בעבע

    מיוםמיום  בינייםביניים

2626..0303..20212021((

55

))בב((  תו ירוק מורחבתו ירוק מורחבכפיית כפיית 

    שמששמש  אוראור  2121--0202--5894858948  ))שש""בב((  שש""סעסעג ג --

      החינוךהחינוך  משרדמשרד  --  ישראלישראל  מדינתמדינת  ''ננ

    ))20212021..0303..1010  מיוםמיום  בינייםביניים  החלטתהחלטת((

    ''ננ  חןחן  אוריאורי  2121--0202--5074950749  ))אא""תת((  שש""סעסעד ד --

      נתניהנתניה  עירייתעיריית

בינייםביניים      החלטתהחלטת((

))20212021..0505..0202  מיוםמיום

66

מרחב תמרון מעסיק מרחב תמרון מעסיק 
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7777

עידן חוסר ודאותעידן חוסר ודאותהתנהלות מעסיק בהתנהלות מעסיק ב
    ארגוניארגוני  מיפוימיפויא א --

מידעמידע  דרישתדרישת  ≠ ≠   מידעמידע  בקשתבקשת��

    מתחסןמתחסן  תעודתתעודת��

מחליםמחלים  תעודתתעודת��

    ""העסקההעסקה  מעגלימעגלי""בב--

ארגוןארגון  עובדיעובדי��

קבלןקבלן  עובדיעובדי��

""פרילאנסריםפרילאנסרים""��

    לעבודהלעבודה  מועמדיםמועמדים��

8888

עידן חוסר ודאותעידן חוסר ודאותהתנהלות מעסיק בהתנהלות מעסיק ב
    ארגוניתארגונית  מדיניותמדיניות  קביעתקביעתגג--

    מידתימידתי  ""אמצעיםאמצעים  סולםסולם""��

    מרחוקמרחוק  העסקההעסקה  חלופתחלופת  מיצוימיצוי��

    בעבודהבעבודה  ""מגעיםמגעים""  מזעורמזעור��

    ומתוקשרומתוקשר  מפורטמפורט  נוהלנוהל  גיבושגיבוש��

מורחבמורחב  ארגוניארגוני  ירוקירוק  תותו  אימוץאימוץדד--

חיסוןחיסון  חובתחובת  ≠≠  בדיקותבדיקות  חלופתחלופת��

))שימועשימוע  מעיןמעין((  אישיתאישית  פגישהפגישה��

))??קצובקצוב((  תת""לחללחל  הוצאההוצאה��

99

  ??הסוףהסוף--עידן הקורונהעידן הקורונה
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ת קורונהת קורונה""חלחל

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          

1111

דמי בידודדמי בידוד

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          

1212
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חקיקת משנה חדשה בדיני עבודהחקיקת משנה חדשה בדיני עבודה

  אשראשר  לעובדיםלעובדים  שכרשכר  תשלוםתשלום  בענייןבעניין  הרחבההרחבה  צוצו��

  הביטחוניהביטחוני  המצבהמצב  בשלבשל  מעבודתםמעבודתם  נעדרונעדרו

    מיוםמיום  בתוקףבתוקף((  20192019  דצמברדצמבר--מאימאי  במהלךבמהלך

    שכרשכר""  לתשלוםלתשלום  מעסיקמעסיק  חובתחובת  --  ))20192019..1212..0505

    שלשל  החלטותהחלטות""  בגיןבגין  לעובדיולעובדיו  ""היומיהיומי  העבודההעבודה

    עדעד((  ""המיוחדהמיוחד  אזוראזור""--לל  ביחסביחס  ""העורףהעורף  פיקודפיקוד

    עילתעילת  לקיוםלקיום  בכפוףבכפוף  ))עזהעזה  מרצועתמרצועת  ממ""קק  4040

    לאלא  עדעד  וזאתוזאת((  עובדעובד  לאותולאותו  מוגדרתמוגדרת  זכאותזכאות

      ))20202020  פברוארפברואר  חודשחודש  ממשכורתממשכורת  יאוחריאוחר

1414

קיום יחסי עבודהקיום יחסי עבודה
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))אא((  מעסיקמעסיק--יחסי עובדיחסי עובד

    לתחולתלתחולת  והכרחיוהכרחי  מוקדםמוקדם  תנאיתנאי  - -   עבודהעבודה  יחסייחסי��

..העבודההעבודה  דינידיני

    עובדעובד  ולכןולכן((  כופהכופה  הסדרהסדר  ==  עובדעובד  מעמדמעמד��

..))כעובדכעובד  מעמדומעמדו  עלעל  לוותרלוותר  יכוליכול  אינואינו

  הגדרההגדרה  כלכל  העדרהעדר  - -   חקיקתיחקיקתי  חסרחסר��

!!העבודההעבודה  בחוקיבחוקי  ""עובדעובד""- - לל  מפורשתמפורשת

!!ודינאמיודינאמי  הלכתיהלכתי  - -   עבודהעבודה  יחסייחסי  לקיוםלקיום  המבחןהמבחן��
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))בב((  מעסיקמעסיק--יחסי עובדיחסי עובד

צורות העסקה  

אפשריות

יחסי 

עבודה
יחסי 

קבלנות

משתתף  

חופשי

עובד  

שכיר

קבלן  "פרילאנס"

עצמאי

?"מתלמד"מעמד 

1717

))גג((  מעסיקמעסיק--יחסי עובדיחסי עובד

מבחן  האם מתקיים 

?"ההשתלבות"

יחסי 

קבלנות
יחסי 

עבודה

מבחן  האם מתקיים 

?"האופי הפרטי"

כן לא

כן לא

1818

))דד((  מעסיקמעסיק--יחסי עובדיחסי עובד

    עבודהעבודה  יחסייחסי  מתקיימיםמתקיימים  ==  ""ההשתלבותההשתלבות""  מבחןמבחן��

    ::מצטבריםמצטברים  תנאיםתנאים  שלושהשלושה    מתמלאיםמתמלאים  כאשרכאשר

..כפויכפוי  ולאולא  רצונירצוני  בקשרבקשר  המדוברהמדובר  --  חופשיחופשי  רצוןרצון1)1)

    בלתיבלתי  חלקחלק  מהווהמהווה  המועסקהמועסק  --  ""ההשתלבותההשתלבות""  יסודיסוד2)2)

    מובניתמובנית  תחנהתחנה("("  הארגוןהארגון  ממערךממערך  נפרדנפרד

..")")במפעלבמפעל  הייצורהייצור  בקובקו

האפשרותהאפשרות  שלילתשלילת  - -   ""שלילישלילי""  יסודיסוד3)3)

..עצמאיעצמאי--בקבלןבקבלן  שהמדוברשהמדובר
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))הה((  מעסיקמעסיק--יחסי עובדיחסי עובד

    עבודהעבודה  יחסייחסי  מתקיימיםמתקיימים  ==  ""הפרטיהפרטי  האופיהאופי""  מבחןמבחן��

    ::מצטבריםמצטברים  תנאיםתנאים  שנישני    מתמלאיםמתמלאים  כאשרכאשר

    אחדאחד  גורםגורם  מולמול  עיקריתעיקרית  העסקההעסקה  - -   העסקההעסקה  עיקרעיקר1)1)

..))והפרנסהוהפרנסה  הזמןהזמן  מרביתמרבית((

    ::לרבותלרבות((  עסקעסק  שלשל  מנגנוןמנגנון  העדרהעדר  - -   ""פרטיפרטי  אופיאופי""2)2)

..))ופרסוםופרסום  מותגמותג  ;;תשתיותתשתיות  ;;עובדיםעובדים

ייתכן מצב בו אדם המועסק : לפיכך

!מביתו כנגד חשבוניות מס ייחשב לעובד

2020

))וו((  מעסיקמעסיק--יחסי עובדיחסי עובד

    חוזהחוזה  במסגרתבמסגרת  מפורשמפורש  הסדרהסדר  - -   ""גידרוןגידרון""  הסדרהסדר��

    ביןבין  עבודהעבודה  יחסייחסי  בעתידבעתיד  יוכרויוכרו  אםאם  לפיולפיו  ,,קבלנותקבלנות

    ,,אלהאלה  בנסיבותבנסיבות  ,,אוטומטיתאוטומטית  תיערךתיערך  ,,הצדדיםהצדדים

  הצדדיםהצדדים  ביןבין  ,,מבראשיתמבראשית  ,,חדשהחדשה  התחשבנותהתחשבנות

    והעובדוהעובד  ,,))מראשמראש  שנקבעשנקבע((  מופחתמופחת  בסיסבסיס  לפילפי

    !!העודףהעודף  התשלוםהתשלום  אתאת  לאלתרלאלתר  ,,להשיבלהשיב  יחויביחויב

!הסדר גידרון אינו פועל למפרע :ויודגש

2121

))זז((  מעסיקמעסיק--יחסי עובדיחסי עובד
    שלשל  עובדתיעובדתי  פערפער  וכחתוכחתבהבה  ""גידרוןגידרון""  הסדרהסדר  התנאתהתנאת��

    העבודההעבודה  שכרשכר  לביןלבין  הקבלניהקבלני  התגמולהתגמול  ביןבין  לפחותלפחות  4040%%
..")")לכתףלכתף  כתףכתף("("  מקבילמקביל  בתפקידבתפקיד  עובדעובד  שלשל  הבסיסיהבסיסי

    ""עובדעובד""--ככ  ""עצמאיעצמאי""  שלשל  בדיעבדבדיעבד  זיהויזיהוי��

ממ""בעבע  מקורותמקורות  ''ננ  טיברמןטיברמן  0707//570570  עע""עע((

    1010//671671  ץץ""בגבג  ;;0909..1212..2424  מיוםמיום

    1111..1010..55  מיוםמיום  טיברמןטיברמן  ''ננ  מקורותמקורות

ממ""בעבע  גרופגרופ  גלובוסגלובוס  ''ננ  מלכאמלכא  0707//450450  עע""עע

    ))1010..33..77  מיוםמיום
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))חח((  מעסיקמעסיק--יחסי עובדיחסי עובד

חברה של אדם "ייתכן מצב בו : לפיכך

!לכל דבר ועניין, תיחשב לעובד "אחד

לקוח  

מעסיק

ארבל 

מ"בע

מר 

חוזה  ארבל

קבלנות
חוזה  

עבודה

2323

יחסי עבודה בדיעבדיחסי עבודה בדיעבד--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    עירייתעיריית  ''ננ  כותהכותה  1818--0404--1586815868  ))ארציארצי((  עע""עע1)1)

    שלשל  מחדשמחדש  בחינהבחינה  - -   ))20212021..0404..0707((  רעננהרעננה

    עבודהעבודה  ביחסיביחסי  להכרהלהכרה  המבחןהמבחן

    אפשרותאפשרות        והוספתוהוספת      בדיעבדבדיעבד

    ממוניממוני  לאלא  פיצויפיצוי  שלשל  לפסיקהלפסיקה

    המוכרהמוכר  הממוניהממוני  לפיצוילפיצוי  בנוסףבנוסף

..))מיעוטמיעוט  דעתדעתוו  רוברוב  דעתדעת  כוללכולל((

2424

יחסי עבודה בדיעבדיחסי עבודה בדיעבד--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    סיפקסיפק  עםעם  לריקודילריקודי  מורהמורה  - -   ))כותהכותה((  ''אא  ערעורערעור��

..רעננהרעננה  לעירייתלעיריית  הרקדההרקדה  שירותישירותי

    מחלקהמחלקה  מנהלמנהל  העסקתהעסקת  - -   ))רביןרבין((  ''בב  ערעורערעור��

    מלאהמלאה  משרהמשרה  בהיקףבהיקף  המשפטיםהמשפטים  במשרדבמשרד

..בלעדיתבלעדית  ובהעסקהובהעסקה

    בחברתבחברת  תחוםתחום  מנהלמנהל  העסקתהעסקת  --  ))לוילוי((  ''גג  ערעורערעור��

    הצעתהצעת  חרףחרף  קבלנותקבלנות  ביחסיביחסי  גדרהגדרה  זרעיםזרעים

    מפורשתמפורשת  בקשהבקשה  עקבעקב  עבודהעבודה  ליחסיליחסי  החברההחברה

  ..אישייםאישיים  מיסוימיסוי  משיקולימשיקולי  המנהלהמנהל  שלשל
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2626

2727

))20212021אפריל אפריל ((  כותהכותהד ד ""פספס

::כותהכותה  תקדיםתקדים  בעקבותבעקבות  לבחינהלבחינה��

    בנסיבותבנסיבות  עבודהעבודה  יחסייחסי  שלשל  מובהקתמובהקת  העדפההעדפה��

!!פרטיפרטי  עסקעסק    במסגרתבמסגרת  שלאשלא  יחידיחיד  העסקתהעסקת  שלשל

עובדעובד  קיוםקיום--איאי  //  קיוםקיום  בחינתבחינת��

")")לכתףלכתף  כתףכתף("("  מקבילמקביל  שכירשכיר

    ליחסיליחסי  הצעההצעה  דחייתדחיית  חשיבותחשיבות��

המעסיקהמעסיק  יי""עע  שניתנהשניתנה  עבודהעבודה

מקיףמקיף  פנסיוניפנסיוני  ביטוחביטוח��
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יחסי עבודה בדיעבדיחסי עבודה בדיעבד--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    ..קק..דד..סס..ננ  ''ננ  הקרהקר  1818--0101--2115921159  ))אא""תת((  שש""סעסע2)2)

    בקיוםבקיום  הכרההכרה  --  ))20212021..0404..3030((  ממ""בעבע  אחזקותאחזקות

    לשבועוןלשבועון  גרפיקאיתגרפיקאית  ביןבין  בדיעבדבדיעבד  עבודהעבודה  יחסייחסי

    כותהכותה  תקדיםתקדים  יישוםיישום  תוךתוך  העיןהעין  בראשבראש

    פסיקתפסיקת  ;;""ההשתלבותההשתלבות""  מבחןמבחן  התקיימותהתקיימות((

    הקבלניהקבלני  הגמולהגמול  יסודיסוד  עלעל  סוציאליותסוציאליות  זכויותזכויות

    ))חלופיחלופי  שכרשכר  בהוכחתבהוכחת  המעסיקהמעסיק  כישלוןכישלון  בשלבשל((

..))₪₪  000000,,4040  שלשל  ממוניממוני  לאלא  פיצויפיצוי  פסיקתפסיקת  וכןוכן

2929

יחסי עבודה בדיעבדיחסי עבודה בדיעבד--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    ''ננ  שאלתיאלשאלתיאל  1919--0909--2155521555  ))חיפהחיפה((  שש""סעסע3)3)

  - -   ))20202020..0707..0202((  ממ""בעבע  לחימהלחימה  מערכותמערכות  רפאלרפאל

    שלשל  שכרשכר  תלושיתלושי  לגילוילגילוי  צוצו  מתןמתן  בדברבדבר  החלטההחלטה

    בירורבירור  לשםלשם  ")")לכתףלכתף  כתףכתף("("  מקביליםמקבילים  עובדיםעובדים

    שהיהשהיה  ""השכיריהשכירי  השכרהשכר""

    שהועסקשהועסק    לתובעלתובע  משולםמשולם

..מסמס  חשבוניותחשבוניות  כנגדכנגד

3030

שכר פנסיוני מבוטחשכר פנסיוני מבוטח

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          
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3131

))אא((  מבנה שכר העבודהמבנה שכר העבודה

  פיצוייפיצויי  שלשל  לחישובלחישוב  עקרוניעקרוני  בסיסבסיס  --  יסודיסוד  שכרשכר  יישומייישומי��

!!פנסיוניותפנסיוניות  והפקדותוהפקדות  סוציאליותסוציאליות  זכויותזכויות  ,,פיטוריםפיטורים

..מותניםמותנים  שכרשכר  ורכיביורכיבי  הוצאותהוצאות  החזריהחזרי  ==  ""תוספותתוספות""��

שכר 

עבודה
=

שכר 

יסוד
+

תוספות

)מותנות(

    שכרשכר  לצמצוםלצמצום  במקבילבמקביל((  ""תוספותתוספות""  הגדלתהגדלת  ::לפיכךלפיכך
!!הכוללתהכוללת  המעסיקהמעסיק  עלותעלות    אתאת  מקטינהמקטינה  ")")יסודיסוד""--הה

3232

))בב((  מבנה שכר העבודהמבנה שכר העבודה

הנמקההנמקה    מעמדמעמדרכיב השכררכיב השכר

11תקנה תקנה יסודיסודותקותק  תוספתתוספת

יסודיסודיוקריוקר  תוספתתוספת

יסודיסודמשפחהמשפחה  תוספתתוספת

יסודיסודמקצועיתמקצועית  תוספתתוספת

..אא11תקנה תקנה תוספתתוספתננ""שש  גמולגמול

3333

))גג((  מבנה שכר העבודהמבנה שכר העבודה

הנמקההנמקה    מעמדמעמדרכיב השכררכיב השכר

))11((פסיקה פסיקה תוספתתוספתגלובליותגלובליות  ננ""שש

..אא11תקנה תקנה יסודיסודעודפותעודפות  שעותשעות

))22((פסיקה פסיקה תוספתתוספתהוצאותהוצאות  החזריהחזרי

רכיב מותנהרכיב מותנהתוספתתוספתבונוסבונוס

))33((פסיקה פסיקה תוספתתוספתגג""יי  משכורתמשכורת
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3434

))דד((  מבנה שכר העבודהמבנה שכר העבודה

הנמקההנמקה    מעמדמעמדרכיב השכררכיב השכר

99תקנה תקנה יסודיסודמכירותמכירות  עמלתעמלת

))44((  99תקנה תקנה ))יסודיסוד((תוספת תוספת פרמיהפרמיה

רכיב מותנהרכיב מותנהתוספתתוספת  פיצולפיצול  תוספתתוספת

רכיב מותנהרכיב מותנהתוספת  תוספת  התמדההתמדה  מענקמענק

רכיב מותנהרכיב מותנהתוספת  תוספת  סיכוןסיכון  תוספתתוספת

3535

שכר פנסיוני מבוטח בתעשייהשכר פנסיוני מבוטח בתעשייה
    מפעלימפעלי  ''ננ  סליםסלים  141141--33//מטמט  ))ארציארצי((  עע""דבדב��

    פרמיהפרמיה  ,,ככללככלל  - -   ))19901990..0404..0505((  ממ""בעבע  מאירמאיר

    רגילרגיל  בשכרבשכר  נכללתנכללת  אינהאינה  מדודהמדודה  בלתיבלתי//מדודהמדודה

    אפקוןאפקון  ''ננ  ונגרוברונגרובר  0808--10251025  ))שש""בב((  אא""תעתע��

    ))20102010..0606..0909((  ממ""בעבע  בקרהבקרה

//מדודותמדודות    פרמיותפרמיות    הכללתהכללת

    הרגילהרגיל  בשכרבשכר  מדודותמדודות  בלתיבלתי

    לביטוחלביטוח  ההרחבהההרחבה  צוצו  מכוחמכוח

    בתעשייהבתעשייה    מקיףמקיף    פנסיוניפנסיוני

3636

שכר פנסיוני מבוטח בתעשייהשכר פנסיוני מבוטח בתעשייה
    מפעלימפעלי  ''ננ  סליםסלים  141141--33//מטמט  ))ארציארצי((  עע""דבדב��

    פרמיהפרמיה  ,,ככללככלל  - -   ))19901990..0404..0505((  ממ""בעבע  מאירמאיר

    רגילרגיל  בשכרבשכר  נכללתנכללת  אינהאינה  מדודהמדודה  בלתיבלתי//מדודהמדודה

    אפקוןאפקון  ''ננ  ונגרוברונגרובר  0808--10251025  ))שש""בב((  אא""תעתע��

    ))20102010..0606..0909((  ממ""בעבע  בקרהבקרה

//מדודותמדודות    פרמיותפרמיות    הכללתהכללת

    הרגילהרגיל  בשכרבשכר  מדודותמדודות  בלתיבלתי

    לביטוחלביטוח  ההרחבהההרחבה  צוצו  מכוחמכוח

    בתעשייהבתעשייה    מקיףמקיף    פנסיוניפנסיוני
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37373737

בחינת יישומי שכרבחינת יישומי שכר--פרמיות בתעשייהפרמיות בתעשייה

    ))5050%%..66((  מעסיקמעסיק  תגמוליתגמולי��

פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  הפקדותהפקדות��

))0000%%..66((  עובדעובד  תגמוליתגמולי��

//מחלהמחלה//חופשהחופשה((  שכרשכר  תחליפיתחליפי��

    ))ועודועוד  מילואיםמילואים//בחירותבחירות//חגיםחגים

))??((  נוספותנוספות  שעותשעות  גמוליגמולי��

מעסיקמעסיק  השתתפותהשתתפות��

לאומילאומי  ביטוחביטוח  בדמיבדמי

3838

שכר פנסיוני מבוטחשכר פנסיוני מבוטח--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    יונהיונה  ''ננ  יוסףיוסף  1919--1111--75667566  ))ארציארצי((  עע""עע4)4)

))20202020..1111..0202((  ממ""בעבע  חשמלחשמל  מנועימנועי  אושפיזאושפיז

    היעדרותהיעדרות--איאי  מענקמענק  הכללתהכללת--איאיאא--

  בבסיסבבסיס      לאומילאומי    ביטוחביטוח    החזרהחזרוו

..אישיותאישיות  גמלגמל  לקופותלקופות  הפקדותהפקדות

    היעדרותהיעדרות--איאי  מענקמענק  הכללתהכללתבב--

..חופשהחופשה  דמידמי  בחישובבחישוב

3939

שכר פנסיוני מבוטחשכר פנסיוני מבוטח--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    קריולןקריולן  ''ננ  ריימןריימן  1818--1111--2974929749  ))אא""תת((  שש""סעסע5)5)

    הכללתהכללת  - -   ))20202020..1111..0202((  ממ""בעבע  ישראלישראל  זהבזהב

    חודשייםחודשיים  ונוסיםונוסיםבב

מותניםמותנים  ולאולא  קבועיםקבועים

..מבוטחמבוטח  פנסיוניפנסיוני  בשכרבשכר
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4040

שכר פנסיוני מבוטחשכר פנסיוני מבוטח--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    אא""ימקימק  ''ננ  איתןאיתן  1616--1212--4074040740  ))םם--יי((  שש""סעסע6)6)

))20212021..0505..0303((  םם- - יי  הבינלאומיתהבינלאומית

- - וו  ""ניידותניידות  רכברכב""  שלשל  שכרשכר  רכיבירכיבי  הכללתהכללתאא--

הפנסיוניהפנסיוני    בשכרבשכר    ""טלפוןטלפון""

עלעל  לרשותולרשותו  והועמדווהועמדו  מאחרמאחר

    וטלפוןוטלפון  רכברכב  המעסיקההמעסיקה  ידיידי

..תפקידותפקידו  מילוימילוי    לצורךלצורך  ניידנייד

4141

שכר פנסיוני מבוטחשכר פנסיוני מבוטח--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    חוקחוק  מתחולתמתחולת  ראשיראשי  ביטחוןביטחון  קציןקצין  החרגתהחרגתבב--

    מידהמידה  הדורשהדורש  תפקידתפקיד((  ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות

..))אישיאישי  אמוןאמון  שלשל  מיוחדתמיוחדת

    פיטוריפיטורי  בגיןבגין  ₪ ₪   000000,,100100  שלשל  פיצויפיצוי  פסיקתפסיקתגג--

    קודםקודם  הליךהליך  ללאללא  ,,6767  לגיללגיל  הגיעוהגיעו  עםעם  התובעהתובע

..קודםקודם  לל""מנכמנכ  שלשל  פהפה--בעלבעל  להבטחהלהבטחה  ובניגודובניגוד

    הרעהרע  לשוןלשון  בגיןבגין  ₪ ₪   000000,,5050  שלשל  פיצויפיצוי  פסיקתפסיקתדד--

    עלעל  האוסרהאוסר  המחלקותהמחלקות  למנהלילמנהלי  שנשלחשנשלח  מסרוןמסרון

..הארגוןהארגון  למתחמילמתחמי  כניסהכניסה  העובדהעובד

4242

שכר פנסיוני מבוטחשכר פנסיוני מבוטח--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

  ''ננ  אייזנברגאייזנברג  1717--0606--4299042990  ))םם- - יי((  שש""סעסע7)7)

))20202020..1212..2727((  םם- - יי  הבינלאומיתהבינלאומית  אא""ימקימק

- - וו  ""רכברכב  אחזקתאחזקת""  שלשל  שכרשכר  רכיבירכיבי  הכללתהכללתאא--

    בחישובבחישוב  ""טלפוןטלפון  אחזקתאחזקת""

    מאחרמאחר  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי

    צמודצמוד  רכברכב  העמידהעמיד  והארגוןוהארגון

..המנהלהמנהל  לרשותלרשות  וטלפוןוטלפון
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4343

שכר פנסיוני מבוטחשכר פנסיוני מבוטח--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

  למשנהלמשנה  לבדלבדבב  ₪ ₪   000000,,4545  שלשל  פיצויפיצוי  פסיקתפסיקתבב--

  מאחרמאחר  6161  בגילבגיל  שימועשימוע  ללאללא  שפוטרשפוטר  לל""למנכלמנכ

    מעונייןמעוניין  היההיה  ולאולא  המהלךהמהלך  עםעם  והשליםוהשלים

..העסקתוהעסקתו  בהמשךבהמשך

    פדיוןפדיון  לחישובלחישוב  חופשהחופשה  ימיימי  243243  ביתרתביתרת  הכרההכרהגג--

    להתיישנותלהתיישנות  המעסיקהמעסיק  טענותטענות  ודחייתודחיית((  חופשהחופשה

..))אסורהאסורה    חופשהחופשה  ולצבירתולצבירת

    השלמתהשלמת  בחישובבחישוב  ""הכפולההכפולה  הזכייההזכייה""  יישוםיישוםדד--

..19941994  משנתמשנת  מנהליםמנהלים  לביטוחלביטוח  ביחסביחס  פפ""פפ

4444

שכר פנסיוני מבוטחשכר פנסיוני מבוטח--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    יי''גג  ''ננ  מיורמיור  בןבן  1717--0909--6155461554  ))אא""תת((  שש""סעסע8)8)

))20212021..0404..2525((  ממ""בעבע  אסאס  פורפור

    הפנסיוניהפנסיוני  בשכרבשכר  ""שירותשירות  עמלותעמלות""  הכללתהכללתאא--

    פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי((  המבוטחהמבוטח

    מאחרמאחר    ))מעסיקמעסיק    ותגמוליותגמולי

    למרותלמרות  בסדירותבסדירות    ושולמוושולמו

!!מותניתמותנית    להןלהן    שהזכאותשהזכאות

4545

שכר פנסיוני מבוטחשכר פנסיוני מבוטח--פסיקה חדשהפסיקה חדשה
    העסקההעסקה  לחלופתלחלופת  עבודהעבודה  חוזהחוזה  במסגרתבמסגרתבב--

    תביעותתביעות  להעדרלהעדר  החברההחברה  דרישתדרישת  משונמכתמשונמכת

..לגיטימיתלגיטימית  הינההינה  עברעבר

  עקבעקב  כדיןכדין  שלאשלא  פיטוריםפיטורים  שלשל  טענהטענה  דחייתדחייתגג--

..גילגיל  מטעמימטעמי  הפלייההפלייה

    נוהגנוהג  מכוחמכוח  הסתגלותהסתגלות  למענקלמענק  תביעהתביעה  דחייתדחייתדד--

..ארגוניארגוני

    שנהשנה  בגיןבגין  לעמלותלעמלות  העובדהעובד  זכאותזכאות  העדרהעדרהה--

..הצדדיםהצדדים  דעתדעת  אומדאומד  לאורלאור  העסקתוהעסקתו  מסיוםמסיום
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4646

שכר פנסיוני מבוטחשכר פנסיוני מבוטח--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    ''ננ  גרונדשטייןגרונדשטיין  1616--1212--2522225222  ))אא""תת((  שש""סעסע9)9)

))20202020..1212..2727((  ממ""בעבע  ארקדיהארקדיה  ויהויה

  בחישובבחישוב  ביעדיםביעדים  עמידהעמידה  עמלותעמלות  הכללתהכללתאא--

..פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי

    1414  סעיףסעיף  תחולתתחולת  ללאללא  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  חישובחישובבב--

    חוזיחוזי  סיכוםסיכום  חרףחרף((  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  לחוקלחוק

    עמידהעמידה  עמלותעמלות  הכללתהכללת- - איאי  עקבעקב  ))מפורשמפורש

..המבוטחהמבוטח  הפנסיוניהפנסיוני  בשכרבשכר  ביעדיםביעדים

4747

4848
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4949

שכר פנסיוני מבוטחשכר פנסיוני מבוטח--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    מודיעיןמודיעין  ''ננ  סוסנהסוסנה  1919--0303--2078020780  ))ארציארצי((  עע""עע10)10)

))20212021..0404..00((  ממ""בעבע  אזרחיאזרחי

    מחמתמחמת  עובדעובד  תביעתתביעת  שלשל  הסףהסף  עלעל  סילוקסילוקאא--

    בהתחלתבהתחלת  המעסיקהמעסיק  איחוראיחור  לפיהלפיה  התיישנותהתיישנות

    פנסיוניותפנסיוניות  הפקדותהפקדות  ביצועביצוע

    לקצבתלקצבת  זכאותזכאות    ממנוממנו    מנעמנע

    שלשל  השלמההשלמה- - איאי  עקבעקב  נכותנכות

..אכשרהאכשרה  תקופתתקופת

5050

שכר פנסיוני מבוטחשכר פנסיוני מבוטח--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    והןוהן  זקנהזקנה  קצבתקצבת  לגבילגבי  הןהן  ההתיישנותההתיישנות  מירוץמירוץבב--

    נכותנכות  קצבתקצבת  לגבילגבי

    ))נמשךנמשך  וכןוכן((  מתחילמתחיל

    ההפקדותההפקדות--איאי  במועדיבמועדי

    במועדיבמועדי  ולאולא  הפנסיוניותהפנסיוניות

    פנסיוניתפנסיונית  לקצבהלקצבה  הזכאותהזכאות

..))נכותנכות//זקנהזקנה((

5151

חוזה אישי ומישור קיבוצי   חוזה אישי ומישור קיבוצי   

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          
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5252

במשפט העבודהבמשפט העבודה" " מעגלי זכויותמעגלי זכויות""

חוקי  

עבודה

הסכמים  

קיבוציים 

וצווי  

הרחבה

חוזי

עבודה 

אישיים

מנהג  

דפוס  (

)התנהגות
סיווג ענפי

כללי

ארגוני

יחידני

! שדרוג זכויות העובד בלבד

5353

סוגי חוזים ביחסי עבודהסוגי חוזים ביחסי עבודה

חוזה  

צדדי-דו
חוזה  

צדדי- רב

חוזה עבודה  

אישי

≠

הסכם 

קיבוצי

5454

  ??מהומהו  --" " הסכם קיבוציהסכם קיבוצי""

קיבוצייםקיבוציים  הסכמיםהסכמים  לחוקלחוק  11  סעיףסעיף��

    ארגוןארגון  אואו  מעבידמעביד  ביןבין  הסכםהסכם  הואהוא  קיבוציקיבוצי  הסכםהסכם""
  שנעשהשנעשה  עובדיםעובדים  ארגוןארגון  לביןלבין  מעבידיםמעבידים

  בענייניבענייני  ,,זהזה  חוקחוק  לפילפי  לרישוםלרישום  והוגשוהוגש

    ,,עבודתועבודתו  סיוםסיום  אואו  לעבודהלעבודה  אדםאדם  קבלתקבלת

  זכויותזכויות  ,,עבודהעבודה  יחסייחסי  ,,עבודהעבודה  תנאיתנאי

    ,,ההסכםההסכם  בעליבעלי  הארגוניםהארגונים  שלשל  וחובותוחובות

  ""..אלהאלה  מענייניםמעניינים  בחלקבחלק  אואו
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5555

סוגי הסכמים קיבוציים  סוגי הסכמים קיבוציים  

הסכמים 

קיבוציים

הסכם  

קיבוצי 

מיוחד

הסכם  

קיבוצי 

כללי

למפעל מסוים או  

למעביד מסוים 

לכל שטח המדינה או לחלק  

לענפי עבודה מסוימים  , ממנה

או לכל ענפי העבודה  

5656

דרכי תחולת הסכם קיבוצידרכי תחולת הסכם קיבוצי

הסכם  

קיבוצי  

כללי

צו  

הרחבה  

ענפי

תחולה רצונית 

מכוח חברות

≠

תחולה כפויה 

מכוח צו

57575757

כלליכלליתחולת הסכם קיבוצי תחולת הסכם קיבוצי 

האם המעביד חבר  

?בארגון המעבידים

העדר 

תחולה
תחולה 

מחייבת

האם הוצא צו  

?הרחבה להסכם

כן לא

כן לא
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5858

מדרג מקורות בדיני עבודהמדרג מקורות בדיני עבודה

לחוק הסכמים קיבוצייםלחוק הסכמים קיבוציים  2020סעיף סעיף ��

    אישיותאישיות  בהוראותבהוראות  לעובדלעובד  המוקנותהמוקנות  זכויותזכויות""

""..לוויתורלוויתור  ניתנותניתנות  אינןאינן  קיבוציקיבוצי  שבהסכםשבהסכם

לחוק הסכמים קיבוצייםלחוק הסכמים קיבוציים  2121סעיף סעיף ��

    הסכםהסכם  יכוליכול  בחוקבחוק  הקבועותהקבועות  עובדעובד  זכויותזכויות""

      ""..מהןמהן  לגרועלגרוע  לאלא  אךאך  עליהןעליהן  להוסיףלהוסיף  קיבוציקיבוצי

5959

מדרג מקורות בדיני עבודהמדרג מקורות בדיני עבודה

אישייםאישיים  עבודהעבודה  בחוזיבחוזי  שכיחשכיח  הסדרהסדר��

    סופיתסופית  ממציםממצים  זהזה  אישיאישי  עבודהעבודה  חוזהחוזה  הסדריהסדרי""

    לאלא  ולפיכךולפיכך  ,,העובדהעובד  זכויותזכויות  מכלולמכלול  אתאת  ובלעדיתובלעדית

    הסכמיםהסכמים  העובדהעובד  עלעל  יחולויחולו

    צוויצווי  אואו//וו  קיבוצייםקיבוציים

""..כלשהםכלשהם  הרחבההרחבה

6060

מדרג מקורות בדיני עבודהמדרג מקורות בדיני עבודה

לחוק הסכמים קיבוצייםלחוק הסכמים קיבוציים  2222סעיף סעיף ��

    אישיתאישית  מהוראהמהוראה  שונהשונה  שהיאשהיא  עבודהעבודה  בחוזהבחוזה  הוראתהוראת""
    ההוראהההוראה  - -   החוזההחוזה  בעליבעלי  עלעל  החלהחל  קיבוציקיבוצי  שבהסכםשבהסכם
    לטובתלטובת  השינויהשינוי  היההיה  ;;עדיפהעדיפה  הקיבוציהקיבוצי  שבהסכםשבהסכם

  איןאין  אםאם  ,,העבודההעבודה  בחוזהבחוזה  ההוראהההוראה  עדיפהעדיפה  ,,העובדהעובד
""..שינוישינוי  אותואותו  במפורשבמפורש  המונעהמונע  דברדבר  הקיבוציהקיבוצי  בהסכםבהסכם

קיבוצייםקיבוציים  הסכמיםהסכמים  לחוקלחוק  2323  סעיףסעיף��

    ,,אחדאחד  קיבוציקיבוצי  מהסכםמהסכם  יותריותר  עובדעובד  עלעל  חליםחלים  היוהיו""
      ""..העובדהעובד  לטובתלטובת  שהיאשהיא  ההוראהההוראה  אחראחר  הולכיםהולכים
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6161

ביטוח פנסיוניביטוח פנסיוני--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    הכשרתהכשרת  מלונותמלונות  1919--0303--2518125181  ))ארציארצי((  עע""עע11)11)

))20212021..0303..0404((  עמיעמי  בןבן  ''ננ  הישובהישוב

    - -   השתלמותהשתלמות  קרןקרן//פנסיוניפנסיוני  לביטוחלביטוח  עובדעובד  זכותזכותאא--

)!)!חוקחוק  מכוחמכוח  ולאולא((  הסכמיתהסכמית

    ביןבין  הכרחיתהכרחית  חפיפהחפיפה  העדרהעדרבב--

    המבוטחהמבוטח  הפנסיוניהפנסיוני  השכרהשכר

    לצורךלצורך  הקובעהקובע    השכרהשכר  לביןלבין

!!פיטוריםפיטורים    פיצוייפיצויי    חישובחישוב

6262

ביטוח פנסיוניביטוח פנסיוני--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

  בענףבענף  המבוטחהמבוטח  הפנסיוניהפנסיוני  השכרהשכר  קביעתקביעתבב--

    בצובצו  ההסדרההסדר  השוואתהשוואת  ידיידי- - עלעל  המלונאותהמלונאות

    עדעד  מכירותמכירות  עמלותעמלות  ::לרבותלרבות((  הכלליהכללי  ההרחבהההרחבה

    ללאללא((  הענפיהענפי  הקיבוציהקיבוצי  ההסדרההסדר  לביןלבין  ))לתקרהלתקרה

    החלופההחלופה  לפילפי  ,,))תקרהתקרה  וללאוללא  מכירותמכירות  עמלותעמלות

!!מביניהןמביניהן  הגבוהההגבוהה

    קודםקודם  פנסיוניפנסיוני  ביטוחביטוח  לבירורלבירור  מעסיקמעסיק  חובתחובתגג--

    במפורשבמפורש  החתמתוהחתמתו  באמצעותבאמצעות  חדשחדש  עובדעובד  שלשל

..))המתנההמתנה  תקופתתקופת  נחיצותנחיצות  לבחינתלבחינת((  כךכך  עלעל

6363

כללי הכרעהכללי הכרעה--קיבוציקיבוצי//הסכם אישיהסכם אישי

    אילנותאילנות  ''ננ  פורפור  דורדור  1919--1010--14801480  ))ארציארצי((  עע""עע12)12)

))20212021..0202..2424((  ממ""בעבע  שייבהשייבה

  עובדעובד  זכויותזכויות  לזיהוילזיהוי  הכרעההכרעה  כלליכללי  קביעתקביעת��

    עולהעולה  ההסכמיההסכמי    השכרהשכר    כאשרכאשר

  אחדאחד  מצדמצד  ,,הקיבוציהקיבוצי  השכרהשכר  עלעל

    הטבותהטבות    יישוםיישום    העדרהעדר    לעומתלעומת

          ..שנישני  מצדמצד  ,,קיבוציותקיבוציות    אישיותאישיות
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6464

כללי הכרעהכללי הכרעה--קיבוציקיבוצי//הסכם אישיהסכם אישי

  עודףעודף  הסכמיהסכמי  שכרשכר  ==  שייבהשייבה  אילנותאילנות  תקדיםתקדים��

    אישיותאישיות  הוראותהוראות  יישוםיישום  העדרהעדר  עלעל  לחפותלחפות  יכוליכול

  ::מרכזייםמרכזיים  סייגיםסייגים  לשנילשני  בכפוףבכפוף  קיבוציותקיבוציות

;;העבודההעבודה  במשפטבמשפט  כופיםכופים  הסדריםהסדריםאא--

- - וו  ""משכורתמשכורת""--לל  הנחשבהנחשב  מיוחדמיוחד  קיבוציקיבוצי  רכיברכיבבב--

    אואו  במפורשבמפורש((  תכליתותכליתו  אואו  לשונולשונו  פיפי--עלעל""

    הקובעהקובע  הנורמטיביהנורמטיבי  ההסדרההסדר  שלשל))במשתמעבמשתמע

    מתמורהמתמורה  ''לקזזולקזזו  מקוםמקום  איןאין  ,,הזכאותהזכאות  אתאת

    ""..עודפתעודפת  חוזיתחוזית

6565

))אא((  תקדים אילנות שייבהתקדים אילנות שייבהיישומי יישומי 

הנמקההנמקה  נכלל בשכר יתרנכלל בשכר יתרהסדר קיבוציהסדר קיבוצי

הסדר כופההסדר כופה--ננ""שש  גמולגמול

--שנתיתשנתית  חופשהחופשה

''סוצסוצתכלית תכלית --''פנספנס  הפקדותהפקדות

--השתלמותהשתלמות  קרןקרן

6666

))בב((  תקדים אילנות שייבהתקדים אילנות שייבהיישומי יישומי 

הנמקההנמקה  נכלל בשכר יתרנכלל בשכר יתרהסדר קיבוציהסדר קיבוצי

  רכיבי משכורתרכיבי משכורת++גננתגננת  החלפתהחלפת  ''תותו

++פגרותפגרות  שכרשכר

החזרי הוצאותהחזרי הוצאות++  טלפוןטלפון  אחזקתאחזקת

++הבראההבראה  דמידמי  ''תותו
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6767

כללי הכרעהכללי הכרעה--קיבוציקיבוצי//הסכם אישיהסכם אישי

    ''ננ  סטפנסקיסטפנסקי  1919--0707--1596915969  ))ארציארצי((  עע""עע13)13)

))20212021..0505..0606((  ))רר""עע((  מורשהמורשה  תורהתורה  תלמודתלמוד

    למורהלמורה  בנוגעבנוגע  שייבהשייבה  אילנותאילנות  תקדיםתקדים  יישוםיישום��

    שאינושאינו      מוכרמוכר    חינוךחינוך    במוסדבמוסד

  שכרשכר    הפרשיהפרשי    שתבעשתבע    רשמירשמי

ההוראהההוראה  שירותשירות  תקנוןתקנון  יי""עפעפ

    משכורתמשכורת  קיבלקיבל  אךאך  אחדאחד  מצדמצד

..שנישני  מצדמצד  ,,עודפתעודפת

6868

))אא((  סטפנסקיסטפנסקיתקדים תקדים יישומי יישומי 

הנמקההנמקה  נכלל בשכר יתרנכלל בשכר יתרהסדר קיבוציהסדר קיבוצי

''סוצסוצתכלית תכלית --''השתהשת  לקרןלקרן  ''הפקהפק

--''פנספנס  הפקדותהפקדות

הסדר כופההסדר כופה--פפ""פפ  השלמתהשלמת

דד""פסיקת ביפסיקת בי--כדיןכדין  לאלא  פיטוריםפיטורים

6969

))בב((  סטפנסקיסטפנסקיתקדים תקדים יישומי יישומי 

הנמקההנמקה  נכלל בשכר יתרנכלל בשכר יתרהסדר קיבוציהסדר קיבוצי

  רכיבי משכורתרכיבי משכורת++ותקותק  תוספתתוספת

++שחיקהשחיקה  תוספתתוספת

++    משרהמשרה  היקףהיקף  ''תותו

++בחירותבחירות  ימיימי  שכרשכר

החזר הוצאותהחזר הוצאות++נסיעותנסיעות  דמידמי
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7070

צווי ההרחבה בענף החקלאותצווי ההרחבה בענף החקלאות

עובד קבוע

מנהלי- עובד בדירוג חודשי

B

A

עובד בניסיון C

רמות שכר ותנאים סוציאליים

7171

להסכם קיבוצי כללילהסכם קיבוצי כלליצו הרחבה ביחס צו הרחבה ביחס 

    קיבוציקיבוצי  הסכםהסכם  עלעל  מבוססמבוסס  הרחבההרחבה  צוצו  תוקףתוקףאא--

)!)!בחלקובחלקו  אואו  במלואובמלואו((  כלליכללי

  הכלליהכללי  הקיבוציהקיבוצי  ההסכםההסכם  ביטולביטולבב--

    צוצו    בטלותבטלותלל    אוטומאטיתאוטומאטית  גורםגורם

לחוקלחוק  3131  סעיףסעיף  מכוחמכוח((  ההרחבהההרחבה

)!)!קיבוצייםקיבוציים  הסכמיםהסכמים

    הקיבוציהקיבוצי  ההסכםההסכם  שלשל  חלקיחלקי  ביטולביטול  האםהאםגג--

??ההרחבהההרחבה  צוצו  שלשל    חלקיחלקי  ביטולביטוללל    גורםגורם  הכלליהכללי

7272

להסכם קיבוצי כללילהסכם קיבוצי כלליצו הרחבה ביחס צו הרחבה ביחס 

    הכלליהכללי  הקיבוציהקיבוצי  ההסכםההסכם  שינוישינוי  השלכותהשלכות  מהןמהןדד--

??ההרחבהההרחבה  צוצו  שביסודשביסוד

    עלעל  השפעההשפעה  העדרהעדר  - -   העובדיםהעובדים  לטובתלטובת  שדרוגשדרוג1)1)

  ההסדרההסדר  יישוםיישום  המשךהמשך  ::קריקרי((  ההרחבהההרחבה  צוצו

    לאלא  מעסיקיםמעסיקים  עלעל  ההרחבהההרחבה  בצובצו  המעוגןהמעוגן  המקלהמקל

    ..))מאורגניםמאורגנים

    צוצו  שלשל  עקיףעקיף  תיקוןתיקון  - -   העובדיםהעובדים  לרעתלרעת  שנמוךשנמוך2)2)

    לאלא  מעסיקמעסיק  הפלייתהפליית  למניעתלמניעת((  ההרחבהההרחבה

    ..))מאורגןמאורגן  למעסיקלמעסיק  בהשוואהבהשוואה  מאורגןמאורגן
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7373

))אא((  תקדים אילנות שייבהתקדים אילנות שייבהיישומי יישומי 

הנמקההנמקה  נכלל בשכר יתרנכלל בשכר יתרהסדר קיבוציהסדר קיבוצי

הסדר כופההסדר כופה--גג""שנשנ  תוספתתוספת

--    שבתשבת  גמולגמול  הפרשהפרש

--שנתיתשנתית  חופשהחופשה

''סוצסוצתכלית תכלית --מחלהמחלה  דמידמי

--קיץקיץ  עבודתעבודת

7474

))בב((  תקדים אילנות שייבהתקדים אילנות שייבהיישומי יישומי 

הנמקההנמקה  נכלל בשכר יתרנכלל בשכר יתרהסדר קיבוציהסדר קיבוצי

  רכיבי משכורתרכיבי משכורת++ותקותק  תוספתתוספת

++משפחהמשפחה  תוספתתוספת

החזרי הוצאותהחזרי הוצאות++שנשנ  מענקמענק//יגיג  שכרשכר

++במעונותבמעונות  ''השתהשת

7575

אכיפה מנהליתאכיפה מנהלית

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          
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7676

מדרג אחריותמדרג אחריות  - - מישור מנהלי מישור מנהלי 

'  חלק א

לתוספת 

השנייה

'  חלק ב

לתוספת 

השנייה

'  חלק ג

לתוספת 

השנייה
5,000 ₪

20,000 ₪

35,000 ₪

7777

""מחירון מנהלימחירון מנהלי""

))1818((' ' חלק גחלק ג))2121((' ' חלק בחלק ב))2121((' ' חלק אחלק א

אסורהאסורה  ננ""שש  העסקתהעסקתשנתיתשנתית  חופשהחופשה  מתןמתןחופשהחופשה  פנקספנקס

בשבתבשבת  אסורהאסורה  העסקההעסקהחופשהחופשה  דמידמי  תשלוםתשלוםעבודהעבודה  שעותשעות  פנקספנקס

אסורהאסורה  נערנער  העסקתהעסקתחופשהחופשה  פדיוןפדיון  תשלוםתשלוםמיניתמינית  הטרדההטרדה  ''תקתק

שכרשכר  ניכוייניכויי  העברתהעברתננ""שש  גמולגמול  תשלוםתשלוםמינימוםמינימום  שכרשכר  ''מודמוד

עבודהעבודה  שכרשכר  הלנתהלנתשבתשבת  גמולגמול  תשלוםתשלום    מפלהמפלה  עבודהעבודה  מודעתמודעת

7878

ארגוניארגוני//ממשל תאגידיממשל תאגידי

חיוב  

השתדלות
=

נהלים  

פנימיים
+

אכיפה 

- פנים

ארגונית
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7979

שעות עבודה ומנוחהשעות עבודה ומנוחה--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    ביכוריביכורי  ''ננ  ברילקיןברילקין  1919--1010--75267526  ))ארציארצי((  עע""עע14)14)

    פסקפסק  אישוראישור  --  ))20202020..0909..2727((  דרוםדרום  השדההשדה

    בקשהבקשה  שדחהשדחה  לעבודהלעבודה  האזוריהאזורי  דד""ביבי  שלשל  דינודינו

    לקבלתלקבלת  ייצוגיתייצוגית    תביעהתביעה    לאישורלאישור

חריגהחריגה  כלכל  בגיןבגין  אחידאחיד    כספיכספי  פיצויפיצוי

שבועיתשבועית//יומיתיומית  העסקההעסקה  מתקרותמתקרות

ראייתיתראייתית    תשתיתתשתית    בהעדרבהעדר    וזאתוזאת

..הולמתהולמת  קבוצתיתקבוצתית//אישיתאישית

8080

שעות עבודה ומנוחהשעות עבודה ומנוחה--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

  הארציהארצי  דד""ביבי  ''ננ  ברילקיןברילקין  2020//87518751  ץץ""בגבג15)15)

    שלשל  דינודינו  פסקפסק  אישוראישור  --  ))20212021..0202..2424((  לעבודהלעבודה

    עילתעילת  כלכל  בהעדרבהעדר  לעבודהלעבודה  הארציהארצי  דד""ביבי

    המצדיקההמצדיקה  עקרוניתעקרונית

..ץץ""בגבג  התערבותהתערבות  אתאת

8181
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8383

הליך שימועהליך שימוע

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          

8484

סיום העסקה כדיןסיום העסקה כדין--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    קופתקופת  ''ננ  גרמאיגרמאי  1717--0303--1750317503  ))אא""תת((  שש""סעסע16)16)

    פסיקתפסיקת  --  ))20212021..0202..1111((  מאוחדתמאוחדת  חוליםחולים

  עובדתעובדתלל  ₪₪  000000,,100100  שלשל  פיצויפיצוי

  בתקופתבתקופת  שפוטרהשפוטרה  ""מוחלשתמוחלשת""

    בעקבותבעקבות    זמניזמני  עבודהעבודה  כושרכושר--איאי

    פסולפסול  שימועשימוע  בגיןבגין  עבודהעבודה  תאונתתאונת

  שוויוןשוויון    לחוקלחוק    בניגודבניגוד    והפלייהוהפלייה

..מוגבלותמוגבלות  עםעם  לאנשיםלאנשים  זכויותזכויות
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8585

סיום העסקה כדיןסיום העסקה כדין--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    ''ננ  פוגרשייפוגרשיי  1717--0606--4943949439  ))שש""בב((  שש""סעסע17)17)

    - -   ))20212021..0505..0505((  ממ""בעבע  אלקטרוניקהאלקטרוניקה  אינטלאינטל

  בריאותיבריאותי  מצבמצב  עקבעקב  עובדעובד  בהתפטרותבהתפטרות  הכרההכרה

    המעסיקההמעסיקה    וחיובוחיוב  לקוילקוי

    הלנתהלנת    פיצויפיצוי    בתשלוםבתשלום

    ))₪ ₪ 000000,,1010( ( מחלהמחלה  דמידמי

עוגמתעוגמת    בגיןבגין    פיצויפיצוי    וכןוכן

..))₪₪  000000,,1010((  נפשנפש

8686

סביבת עבודה מוגנתסביבת עבודה מוגנת

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il
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8787

רבדים בדיני עבודהרבדים בדיני עבודה

  עבודהעבודה  שכרשכר1)1)

סוציאליותסוציאליות  זכויותזכויות2)2)

פנסיוניפנסיוני  ביטוחביטוח3)3)

עבודהעבודה  סביבתסביבת4)4)

מוגנתמוגנת
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8888

לשון הרע בעבודהלשון הרע בעבודה

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il
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8989

עבודה מוגנתעבודה מוגנתסביבת סביבת 

דרכי העסקה 

פוגענית

הטרדה 

מינית
התעמרות  

בעבודה

התנכלות

9090

מניעת הטרדה מיניתמניעת הטרדה מינית

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          
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9191

מניעת הטרדה מיניתמניעת הטרדה מינית--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

  ''ננ  פארספארס  אבואבו  1919--1212--5127051270  ))ארציארצי((  עע""עע18)18)

  בחינתבחינת  - -   ))20212021..0505..2020((  ישראלישראל  מדינתמדינת

  מינימיני  אופיאופי  בעלבעל    סרטוןסרטון    השלכותהשלכות

    מנהלמנהל  יי""עע  בטעותבטעות  שנשלחשנשלח  בוטהבוטה

  מורימורי    לקבוצתלקבוצת    יסודייסודי    ספרספר--ביתבית

    להטרדהלהטרדה  ונחשבונחשב((    סס""ביבי  ומורותומורות

  מבטםמבטם    מנקודתמנקודת    חמורהחמורה    מיניתמינית

..))סס""ביבי  מורימורי  שלשל

9292

מניעת הטרדה מיניתמניעת הטרדה מינית--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    החברההחברה  ''ננ  פלוניתפלונית  2020--0808--31983198  ))ארציארצי((  עע""עע19)19)

    הגדלתהגדלת  --  ))20212021..0505..0505((  רחובותרחובות  העירוניתהעירונית

    הטרדההטרדה  בגיןבגין  ממונהממונה  מנהלמנהל  כנגדכנגד  כספיכספי  פיצויפיצוי

    ..))₪ ₪   000000,,3030  קוםקוםבמבמ  ₪ ₪ 000000,,7575( ( מיניתמינית

    בפיצויבפיצוי  המעסיקההמעסיקה--החברההחברה  חיובחיוב  ,,בנוסףבנוסף��

    יוםיום  1717  שלשל  שיהוישיהוי  עקבעקב  ))₪₪  000000,,2525((  כספיכספי

    שלילתשלילת  למועדלמועד  ועדועד  התלונההתלונה  הגשתהגשת  ממועדממועד

    הנילוןהנילון--המנהלהמנהל  שלשל  הניהוליותהניהוליות  הסמכויותהסמכויות

..המתלוננתהמתלוננת  לגבילגבי

9393

מניעת הטרדה מיניתמניעת הטרדה מינית--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    חברהחברה  ''ננ  פלוניתפלונית  1818--1010--6426164261  ))ארציארצי((  עע""עע20)20)

    עלעל  אחריותאחריות  הטלתהטלת  - -   ))20202020..0101..0707((  אלמוניתאלמונית

    מיניותמיניות  הטרדותהטרדות  בגיןבגין  מעסיקהמעסיקה--חברהחברה

    במהלךבמהלך    שבוצעושבוצעו

    עבודהעבודה      נסיעותנסיעות

    ..לל""לחולחו
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9494

מניעת הטרדה מיניתמניעת הטרדה מינית--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    ''ננ  ישראלישראל  רוזיתרוזית  1919--0606--2888628886  ))אא""תת((  שש""סעסע29)29)

    הסףהסף  עלעל  סילוקסילוק  - -   ))20202020..0808..0101((  ''ואחואח  אהרוןאהרון

    מניעתמניעת  עלעל  ממונהממונה  כנגדכנגד  אישיתאישית  תביעהתביעה  שלשל

    מיניתמינית  הטרדההטרדה

    סמכותסמכות  בהעדרבהעדר

  וזאתוזאת((  ענייניתעניינית

  מדוברמדובר  אםאם  אףאף

..))משרהמשרה  בנושאתבנושאת

9595

מניעת הטרדה מיניתמניעת הטרדה מינית--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    פלוניתפלונית  ''ננ  אלמוניאלמוני  1919--0707--4225742257  ))ארציארצי((  עע""עע21)21)

  דד""ביבי  שלשל  דיןדין  פסקפסק  ביטולביטול  --  ))20202020..0707..2323((

  העדרהעדר  מחמתמחמת    האזוריהאזורי

    בקשרבקשר  מיניתמינית  הטרדההטרדה

    החורגהחורג    וממשיוממשי    רצונירצוני

    חרףחרף    העבודההעבודה  מיחסימיחסי

מרותמרות  יחסייחסי  שלשל  קיוםקיום

..מוגבליםמוגבלים

9696
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