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עוקץ  /טסטמי
2022בפברואר  22מפגש עיון ביום 

  )04/22(עסקת החבילה במשק 
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052-2603524     
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גל חמישי-קורונה
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?הסוף-עידן הקורונה
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"תו ירוק"אישור 

miki@seanet.co.il ©
2603524-052     
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ת קורונה"חל

miki@seanet.co.il ©
2603524-052     

66

מרחב התמרון של מעסיק

 :העיקרי הניהולי "הכלים ארגז"

   קורונה ת"חל חידוש/המשך1)
 

 עבודה לשגרת חזרה2)
 

 העסקה תנאי שנמוך3)
 

 חופשה ניצול"/רגיל" ת"חל4)
 

 )ופיטורים( שימוע הליך5)
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7

ת קורונה"חל-פסיקה חדשה

  ת.א 'נ אקוע 20-10-31946 )ש"ב( ש"סע1)
 חיוב - )2021.06.23( תשתיות אלעוברה
  מאובדן 125% של כספי בפיצוי מעסיקה

   "המוגנת תקופה"-ב השכר

   ת"חלל  עובדת הוצאת עקב

 היתר  לקבל  מבלי  קורונה

   עבודת על מהממונה מנהלי

.הכלכלה במשרד נשים

8

דמי בידוד

miki@seanet.co.il ©
2603524-052     
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)  1.2.22מיום (תיקון חוק הבידוד 
  הבידוד בתקופת הראשון העבודה יום גם1)

  :קרי( הרגילים לכללים בהתאם ישולם
  מלווה להורה או מחלים/מחוסן לעובד 100%

  שתקופת ובלבד )אחר עובד לכל בלבד 75%-ו
  בדצמבר 21 מיום ,חלקה או כולה ,הבידוד

 .2022 בינואר 31 ליום ועד 2021

  בתקופת הראשונים העבודה ימי שני בגין2)
  מלא לשיפוי זכאי יהיה המעסיק הבידוד

  אחד יום :במקום( לאומי לביטוח מהמוסד
 .)לכן קודם בלבד
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)  1.2.22מיום (תיקון חוק הבידוד 
  זו שעה הוראת להאריך הוסמך האוצר שר3)

  14 ליום עד :קרי( נוספים בשבועיים
 .)2022 בפברואר

 :שינוי ללא

שלושה ינכה המעסיק בידוד תקופת כל בגין  
  העבודה מיום החל ,היותר לכל ,מחלה ימי

 .ואילך הבידוד בתקופת השני

לניצול זכאי יהיה לקורונה המאומת עובד  
  לכללים בהתאם האישית מחלתו ימי יתרת

 .מחלה דמי חוק של הרגילים

11

עידן פוסט קורונה

miki@seanet.co.il ©
2603524-052     
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עסקת החבילה במשק

miki@seanet.co.il ©
2603524-052     
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29.12  ₪ ≠29.67

5,300  ₪ ≠5,400

14

עסקת החבילה במשק  

15

)3/22עד ( חוקיתמכסת חופשה 

שבוע מלא שנת עבודה
)ברוטו/לוח(

ימי עבודה  6
)ימי תשלום(

ימי עבודה  5
)ימי תשלום(

5-1161412

6181614

7211815

8221916

282420ואילך 13



6

16

חוקיתמכסת חופשה 

 
  שבת אחת+ ימי עבודה  6= ימי חופשה בחוק  7

)לוח" מלא"שבוע (

" מלא"מעבר לשבוע  ← הפחתת יום חופשה אחד בעד  
כל שבעה ימי חופשה בחוק")         נטו("ימי עבודה 

" מקוצר"מעבר לשבוע  ← הפחתת יומיים חופשה  
כל שבעה ימי חופשה ")            נטו("בעד ימי עבודה 

בחוק

17

)4/22-מ( חוקיתמכסת חופשה 

שבוע מלא שנת עבודה
)ברוטו/לוח(

ימי עבודה  6
)ימי תשלום(

ימי עבודה  5
)ימי תשלום(

5-1171513

6181614

7211815

8221916

282420ואילך 13

18

צו הרחבה להנהגת שבוע עבודה מקוצר

שבוע מלא שנת עבודה
)נטו-חוק(

שבוע מקוצר 
)נטו-חוק(

שבוע מקוצר 
)נטו-צו(

5-1151313

6161417

71815

81916

24-2020-1723ואילך 9
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חוק שעות עבודה ומנוחה

2020

כדין נ"חישוב גמול ש

חריגה ממכסת 
?עבודה יומית

העדר  
זכאות

זכאות  
נ"לגמול ש

חריגה ממכסת 
? עבודה שבועית

כן לא

כן לא

21

"שעות חוסר"

שעות עבודה  
רגילות

שעות נוספות

משרה 
מלאה

כ שעות "סה
עבודה חודשיות 

182

  ע"ש≠נ "ש
בהעסקה קשיחה 
של עובד מוגן
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2222

העסקה גמישהתנאים מצטברים ל

      %150 מעל יסוד שכר1)

 )משרה 100%( 'מינ משכר       

 עבודה בחודש נ"ש 17 עד2)

 בלבד 125% נ"ש3)

   ההשלמה  שעות  הכללת4)

 המבוטח הפנסיוני בשכר       

 הניהולית מהזכות חלק5)

 )לעובד להודעה בכפוף(       

23

נוכחי-חישוב גמול שעות נוספות

 הדגבא 

7138122 

 

 שבועי שכר חישוב

 רגילות ע"ש 42

24

נוכחי-חישוב גמול שעות נוספות

150%נ "ש125%נ "ש100%ע "שיום עבודה

--7ראשון

922שני

--8שלישי

921רביעי

--2חמישי

3543:כ"סה
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25

עתידי-חישוב גמול שעות נוספות

150%נ "ש125%נ "ש100%ע "שיום עבודה

--7ראשון

11-2שני

--8שלישי

11-1רביעי

--2חמישי

39-3:כ"סה

2626

צורות שכר עבודה

)חודשי(עובד במשכורת 

")גלובאלי("עובד בשכר כולל 

B

D

)יומי/שעתי(עובד בשכר  A

תוספת מאמץ/ג"שנ+ עובד במשכורת  C

מ"הגנת חוק שעו

27

2018צו הרחבה מרץ 
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)4/18(צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק 

מפסיק תנאי 
"המבוסס מקוצר עבודה שבוע בחוק נקבע  

  - )חופשיים 'א ימי( ארוך שבוע סוף על
   ".זה צו של תוקפו יפקע

 )ההרחבה לצו המבוא(

 

את מאמץ ההרחבה צו בכך   

  הקיבוצי להסכם 3.3 בסעיף המעוגן ההסדר
   .)הקיבוצית החלופה הכללת ללא( בעיקרו

29

)4/18(צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק 

ראשונה פעימה 
כולל מהלך במסגרת ראשון צעד על המדובר  

  לנהוג במשק העבודה שבוע להתאמת
  זו תכלית כשלהשגת( OECDבמדינות

 .)נוספות פעימות שתי בעתיד צפויות
 

סופיים יעדים: 

ע"ש 40 - שבועי תקן 

ע"ש 174 - עבודה חודש 

30

)4/18(צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק 

חודשי מינימום שכר 
בגיר עובד 

  משרה מונחיב ₪ 5,300 :קרי( שינוי כל ללא
  שכר לתקנות 1 לתקנה בכפוף( מלאה

  חישוב לעניין משלימות הוראות( מינימום
 .))1998-ט"תשנ ,)יומי מינימום שכר

קטין עובד 

  לתקנות .א5-ו 4 תקנות לאור( שינוי כל ללא
  ,)וחניכים עובד נוער( מינימום שכר

 .)1987-ח"תשמ
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31

)4/18(צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק 

 שעתי מינימום שכר19.
עובד נוער 

 !שינוי כל ללא

מינימום שכר לתקנות א5 תקנה 

   1987-ח"תשמ ,)וחניכים עובד נוער(

  או עובד לנער שישולם לשעה מינימום שכר"
  שכר של 173-ה החלק יהיה ,לחניך

 "...עליו החל החודשי המינימום

173/X  < 182/X 
 

32

עבודה מהבית

miki@seanet.co.il ©
2603524-052     

33

"מרובע"שבוע עבודה 

miki@seanet.co.il ©
2603524-052     
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34

שעות עבודה ומנוחה

©ilco.seanet.miki@

052-2603524     

35

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה

  מ"בע כהן שי גרר 20-03-38154 )ארצי( ע"ע2)
  מתכונת בחינת - )2020.08.31( דוויק 'נ

  שהועסק שבוע וסופי לילה שומר העסקת
   כוללת חודשית במשכורת

 באמצעות   ")גלובאלית("

 שהייה שעות  בין הבחנה

   )ופנאי  שינה  :הכוללות(

עבודה שעות לבין

36

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה

  'נ נקו'רניצ'צ 18-10-29613 )ארצי( ע"ע3)
  ומדינת מ"בע רפואה שירותי .אס.אר.או

  מטפל תביעת דחיית - )2020.03.18( ישראל
   נוספות   שעות  גמולי  לתשלום

   "כפולות"  עבודה משמרות בגין

   ידו על  שנקבעו)ע"ש 16 :קרי(

  תום בחוסר ,המטופל בהסכמת

   .שכרו הגדלת לצורך ,משווע לב
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37

צורות שכר עבודה

)חודשי(עובד במשכורת 

")גלובאלי("עובד בשכר כולל 

B

D

)יומי/שעתי(עובד בשכר  A

תוספת מאמץ/ג"שנ+ עובד במשכורת  C

מ"הגנת חוק שעו

38

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה

  'נ גלעד 17-03-9913 )נצרת( ש"סע4)
  'ואח מ"בע קורפוריישן גלטרוניקס

  שעות גמולי הפרשי פסיקת - )22.07.2019(
   תחום מנהלל   נוספות

 /כולל בשכר שהועסק

   שכרו פיצול ללא( גלובלי

 משרה בעד(  יסוד לשכר

   .)ג"שנ ולתוספת  )מלאה

 

39

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה

  נאות סיעודי מרכז 20-09-41258 )ארצי( ע"ע5)
  בהעדר - )2021.07.27( אלחפש 'נ השרון

  ריעני הלכת יושמה נוכחות ת"דוחו
  נוספות שעות גמולי בתשלום חויב והמעסיק

  60 של מפתח פי-על

   בגין  נוספות  שעות

(!) עבודה חודש כל
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40

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה

  בית 'נ לוי 18-07-54386 )א"ת( ש"סע6)
  פסיקת - )2021.07.04( מ"בע העץ אומנות
  חות"דו בהעדר נוספות שעות גמולי הפרשי
   על  אמינים נוכחות

    שיחות פלטי בסיס

 יישום תוך נייד טלפון

  7.5(  ריאני הלכת של

.)שבועיות נ"ש

41

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה

  מוסט 'נ טריוחין 17-06-23756 ש"סע7)
  פסיקת - )2021.02.23( מ"בע לווינות
  )K187( נוספות שעות גמולי הפרשי

  לא עבודתו שעות שנתוני ,טכני ל"סמנכל
-ו יסוד K28( הראשוני שכרו ואשר ,תועדו

K2 הופחת )ג"שנ   

   ידי-על צדדי-חד

   30%-ב המעסיק

)K21 פיצול ללא(.  

42

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה

  דניאל 'נ רביעה 20-06-62413 )ארצי( ע"ע8)
   )2021.07.13( מ"בע פיתוח הרוש

   ג"שנ תשלום  חוקיות-א

   לתקופת ביחס ורק אך

   במהלכה שנייה עבודה

   בתלושי  הוצג  זה רכיב

.יסוד משכר בנפרד שכר



15

43

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה

  דניאל 'נ רביעה 20-06-62413 )ארצי( ע"ע8)
   )2021.07.13( מ"בע פיתוח הרוש

  השנייה בתקופה החודשית המשכורת פיצול-ב
   רישומית התאמה היווה

   ולא  המעסיק   ידי-על

   תוך( פיקטיבית חלוקה

   הדין בית עמדת הפיכת

 .)זה במישור האזורי

44

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה

  דניאל 'נ רביעה 20-06-62413 )ארצי( ע"ע8)
   )2021.07.13( מ"בע פיתוח הרוש

  בגין נוספות שעות גמול הפרשי חישוב-ג
  קיזוז( ריין תקדים פי-על השנייה התקופה

  תוספת( הרים בין תקדיםו )בלבד פנימי
  שהפיצול למרות וזאת )נ"ש גמול ח"ע ג"שנ

  השעתי והתעריף היסוד שכר להקטנת גרם
.העובד של

45

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה

  איציק 'נ כדורי 17-10-15621 )ש"ב( ש"סע9)
   )2021.08.29( מ"בע חלפים כדורי

   נוספות שעות גמולי פסיקת-א

   מקרהב  ₪ מיליון 0.5-כ של

   חודשית  משכורת   של

   יסוד לשכר פוצלה שלא

   ובהעדר ג"שנ ולתוספת

.נוכחות נתוני של תיעוד
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46

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה
  איציק 'נ כדורי 17-10-15621 )ש"ב( ש"סע9)

   )2021.08.29( מ"בע חלפים כדורי

  קשרי בעלי צדדים בין עבודה יחסי בחינת-ב
  על הקפדה ללא ,ראשונה מדרגה משפחה

  ;העסקה תנאי( העבודה דיני של פורמליות
 .)שכר ותלושי נוכחות חות"דו

  פיטורים בגין ₪ 60,000 של פיצוי פסיקת-ג
  שנות 33 לאחר פורמאלי שימוע הליך ללא

.")לשימוע תחליף אינן שיחות(" עבודה

47

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה
  איציק 'נ כדורי 17-10-15621 )ש"ב( ש"סע9)

   )2021.08.29( מ"בע חלפים כדורי

 ₪ 40,000 של פיצוי פסיקת-ד

   פיטורים פיצויי  הלנת בגין

 .המעסיק של  רשלנות עקב

   ₪ 8,000  של  פיצוי פסיקת-ה

   על הודעה  מסירת-אי  בגין

.)3 טופס( עבודה תנאי עדכון

48

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה

  קנסטו 'נ ברד 15-09-23402 )ארצי( ע"ע10)
  התנאים בחינת - )2017.02.28( מ"בע

   חוקי לתשלום המצטברים

   נוספות שעות תוספת של

 קבועה חודשית גלובאלית

 נ"ש גמול תשלום במקום(

.)משתנה חודשי בפועל
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49

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה

  אינטל 'נ הלוי 16-01-53389 )א"ת( צ"ת11)
  דחיית - )2019.11.26( מ"בע אלקטרוניקה

  פיצולל טענה בגין ייצוגית לתביעה בקשה
   משכורת של מלאכותי

   יסוד  לשכר   חודשית

   עקב( ג"שנ  ולתוספת

   הגנת לחוק  24 תיקון

.)2009  משנת  השכר

50

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה

  הומטקס 'נ ריין 15-12-52804 )ארצי( ע"ע12)
  גמולי הפרשי בתביעת - )2018.06.03( מ"בע

   בדיקה תבוצע נוספות שעות

   נוספות שעות של  חודשית

   חוסר שעות  לעומת  בפועל

   )קיימת אם ,ג"שנ ותוספת(

   קיזוז  לעומת  פנימי  קיזוז(

.)חיצוני

51

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה

  טנדר 'נ רוזן 18-11-33210 )ארצי( ע"ע13)
  פסיקת - )2020.08.18( מ"בע קאר לאבינג
   נוספות שעות גמולי הפרשי

   הגבוהים בפועל חודשיים

 נוספות   שעות   מתוספת

 :קרי(  גלובאלית  חודשית

 נ"ש גמול או ג"שנ תוספת

!)מביניהם הגבוה - בפועל
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52

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה

  סיסמופ 'נ גל 18-11-33210 )ארצי( ע"ע14)
  חישוב - )2021.11.22( מ"בע טכנולוגיות

 גמולי הפרשי של חודשי-בינ

   של מקרה בכל נוספות שעות

   חלקית ג"שנ תוספת תשלום

  או משותפת שיטה  פי-על

 שתיקבענה ,נפרדת שיטה

.הצדדים להסכמת בהתאם

53

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה

  'נ שוהאדי 21-05-28240 )ארצי( ע"ע15)
   - )2022.01.03( מ"בע תעשיות .אל.פי.די

  כתוספת קבוע חודשי בונוס בתשלום הכרה-א 
 .ג"שנ

  ומפורטת מפורשת חוזית הסכמה בהעדר-ב 
  תשלום חשבון על יבוא החודשי הבונוס

  ייחשב ולא( בפועל נוספות שעות גמולי
.)נוספות שעות לגמולי הזכות למיצוי

54

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה

  אדומים דוד 21-01-30014 )ארצי( ע"ע16)
  - )2022.01.25( חלואני 'נ מ"בע הובלה

  פרמיה/ג"שנ תוספת לעובד ושולמה מאחר-א 
  נ"ש לגמולי כתחליף מוסכמת חודשית

  השעות היקפי על משמעותית העולה בגובה
  בלבד 10%-כ שהיוו( בפועל נוספות

  במרביתה תיכלל היא כי נפסק ,)מהתשלום
  לחישוב( העובד של הרגיל בשכרו )90%(

.)סוציאליות זכויות הפרשי
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55

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה

  'נ אלכרים 21-02-55788 )ארצי( ע"ע17)
  - )2021.12.14( מ"בע ביסטרו גרינברג

  )₪ 30( מוסכם שעתי בשכר הועסק עובד-א 
  נסיעות ₪ 2( ע"ש כל בגין ₪ 3 של בתוספת

  תוספת שולמה ,בנוסף .)הבראה ₪ 1-ו
  העבודה שכר סך בהם עבודה בחודשי מאמץ

  נסיעות תוספת וכן )ושבת נ"ש גמולי :כולל(
  מזערי מוסכם משכר נמוכה הייתה והבראה

 .)₪ 35 במכפלת  בפועל העבודה שעות סך(

56

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה

  'נ אלכרים 21-02-55788 )ארצי( ע"ע17)
  - )2021.12.14( מ"בע ביסטרו גרינברג

  עומד האמור הסיכום כי רוב בדעת נפסק-ב 
   לחוק 5 סעיף בתנאי

   ולפיכך השכר הגנת

   העובד ערעור נדחה

   שכר הפרשי לתשלום

.פנסיוניות והפקדות

57

מנוחה שבועית

36 בת שבועית למנוחה זכאי מוגן עובד כל  
 .לפחות רצופות שעות

תכלול השבועית המנוחה - יהודי עובד לגבי,  
   !שבת יום את ,בהכרח

מנוחתו יום את לבחור זכאי יהודי לא עובד  
 .)ראשון או שבת ,שישי( השבועית

שבועית במנוחה עקרוני העסקה איסור. 

לגמול זכאי השבועית במנוחתו המועסק עובד  
 !חלופית למנוחה וכן שבועית מנוחה
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58

עבודה במוצאי שבת

"הפסקה שבת במוצאי לעבודה קדמה לא אם  
  תיחשב אז כי ,שעות ושש שלושים בת רצופה

  במנוחה כעבודה שבת במוצאי העבודה
   ...שבועית

)חברה-ניצנים 07/402 ע"ע   

  ,'ואח חודאדי 'נ לאבטחה

 )19.1.10 מיום

5959

)1א( תקדים מיקוד עדש "שכר מוצ

 ש"מוצ            והדגבא 

88       888 -          5
 

 שעות 36 = שבועית מנוחה :הכלל

 שבת יום = שבועית מנוחה הגדרת

 חדש שבוע = ש"מוצ

 100% ע"ש 5

 

 

 

6060

)1ב( תקדים מיקוד עדש "שכר מוצ

 ש"מוצ            והדגבא 

88       88- -          5
 

 שעות 36 = שבועית מנוחה :הכלל

 שבת יום = שבועית מנוחה הגדרת

 חדש שבוע = ש"מוצ

 100% ע"ש 5
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6161

)1ג( תקדים מיקוד עדש "שכר מוצ

 ש"מוצ            והדגבא 

88       888 5          5
 

 שעות 36 = שבועית מנוחה :הכלל

 שבת יום = שבועית מנוחה הגדרת

   )שעות 36 חלוף עד( שבועית מנוחה = ש"מוצ

 175% נוספות שבת שעות 2

 200% נוספות שבת שעות 3

 

 

6262

)1ד( תקדים מיקוד עדש "שכר מוצ

 ש"מוצ            והדגבא 

88       888 5          5
 

 שעות 25 = שבועית מנוחה :החריג

 שבת יום = שבועית מנוחה הגדרת

 חדש שבוע = ש"מוצ

 100% ע"ש 5

 )השלמה פעולת(

 

 

63

שעות 25-קיצור המנוחה השבועית ל

שעות 25-ל השבועית המנוחה תחום קיצור  
 :מצטברים תנאים בשני לעמידה בכפוף

)משמרות עבודתב המדובר )א 

)השלמה פעולת" )ב"   

)הסתדרות 16-07-16288 ק"עס   

 נמל  חברת 'נ  הכללית העובדים

 )2017.12.27  מיום(  מ"בע אילת
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64

שעות 25-קיצור המנוחה השבועית ל

השלמה פעולת" מאפייני"   

פנימי בנוהל או חוזי ,קיבוצי עיגון 

פיצוי מנוחת או/ו כספי תשלום 

ממשי תוכן בעלת 

)הסתדרות 16-07-16288 ק"עס   

 נמל  חברת 'נ  הכללית העובדים

 )2017.12.27  מיום(  מ"בע אילת

65

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה

  ישראל מיקוד 18-02-9623 )ארצי( ע"ע18)
  'ואח דדיאשוילי 'נ מ"בע שירותים אבטחה

  גמול( שבועית מנוחה יישומי - )07.04.2020(
 )חלופית ומנוחה שבועית מנוחה

עבודה בהם המקרים  הגדרת   

   לעבודה תיחשב שבת במוצאי

   בגמול ותזכה( שבועית במנוחה

 .)פיצוי ובמנוחת שבועית מנוחה

 

66

המנסח/כנגד המעסיקפרשנות חוזה 
בעקבות( 1973-ג"תשל ,)כללי חלק( החוזים לחוק 25 סעיף  

 )2011 בינואר 26 מיום 2 'מס תיקון
  שהוא כפי ,הצדדים של דעתם אומד לפי יפורש חוזה)א(

  אומד אם ואולם ,העניין ומנסיבות החוזה מתוך משתמע
  יפורש ,החוזה מלשון במפורש משתמע הצדדים של דעתם
 .ללשונו בהתאם החוזה

 אותו המקיים פירוש ,שונים לפירושים הניתן חוזה)ב(
 .בטל הוא שלפיו פירוש על עדיף

  הצדדים לאחד והייתה שונים לפירושים הניתן חוזה)1ב(
  פירוש על עדיף נגדו פירוש ,תנאיו בעיצוב עדיפות לחוזה

 .לטובתו
 בהם להשתמש שנוהגים בחוזה ותניות בביטויים)ג(

  להם הנודעת המשמעות לפי יפורשו סוג מאותו בחוזים
"...חוזים באותם
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67

על המעסיק נטל הפרכה
עבודה תנאי( לעובד הודעה לחוק .א5 סעיף הוספת(: 

   שבה  מעבידו  נגד  עובד  של  בתובענה"

  לפי  מהעניינים   עניין   במחלוקת  שנוי

   הודעה לעובד מסר לא והמעביד ,2 סעיף

   בסעיפים  כאמור במסירתה חייב שהוא

 תהיה ,עניין  אותו לגבי  או בכלל ,3 או 1

   העניין בדבר המעביד  על ההוכחה חובת

   העיד שהעובד ובלבד  ,במחלוקת  השנוי

 "...בתצהיר לרבות ,עניין באותו טענתו על

68

)א() 2020אפריל (ד מיקוד "פס

"...השבועית למנוחה בדומה הפיצוי מנוחת  
  לכל ,לחלקה ניתן...רציפה להיות צריכה
  25 בן הוא מהם שאחד חלקים לשני ,היותר
   ".)שעות 11 עד( יתרתה והשני לפחות שעות

"רצוי קבועים אינם המשמרות שמועדי ככל  
  י/מועד בדבר מראש ברורה הודעה תינתן כי

 ".הצפויים הפיצוי מנוחת

"הפיצוי מנוחת בגין כי ,נעיר מוסגר במאמר  
 "...לתשלום זכאי אינו העובד

 

69

)ב() 2020אפריל (ד מיקוד "פס

"חלף יהא הפיצוי מנוחת זמן כי להקפיד יש  
  בהן שעות היינו ,פוטנציאלית עבודה שעות

  ...העובד את להעסיק מניעה הייתה לא
".השבועי או היומי בהיבט

"הסעד מהו עמדה להביע כדי באמור אין  
  מנוחת ניתנה לא כי יסתבר בו במקרה הראוי
  אנו זו בשאלה ההכרעה את .כדין פיצוי

  בצורה תתעורר היא בו ,מצוא לעת מותירים
"...ישירה
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70

)ג() 2020אפריל (ד מיקוד "פס

מצוין כאשר או שבת תחום הגדרת בהעדר  
  ,העובד לטובת יפעל הספק" - "שבת יום"

  יום הוא השבועי המנוחה יום כי היינו
 .)חצות עד:קרי( "לוח כיום השבת

"...שהגדרת וככל ,השלמה פעולת בהעדר  
  אינה לעובד בהודעה השבועי המנוחה יום

  תיחשב - מנוחה שעות 36 לו מעניקה
  המנוחה ביום כעבודה שבת במוצאי העבודה
".השעות 36 מכסת להשלמת עד השבועי

71

עבודה  
ש"במוצ

הגדרת  
תחום שבת

אורך מנוחה  
שבועית

וגם

הבהרה /נטל הגדרה
על המעסיק

הכלל: 36 שעות 
החריג: 25 שעות 

)פעולת השלמה(

7272

)2א( תקדים מיקוד לאורש "שכר מוצ

 ש"מוצ            והדגבא 

88       888 -          5
 

 שעות 36 = שבועית מנוחה :הכלל

 שבת תחום/יום = שבועית מנוחה הגדרת

 )בבוקר ראשון עד( שבועית מנוחה = ש"מוצ

 150% רגילות שבת שעות 2

   175% נוספות שבת שעות 2

 200% נוספת  שבת  שעת 1
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7373

)2ב( תקדים מיקוד לאורש "שכר מוצ

 ש"מוצ            והדגבא 

88       88- -          5
 

 שעות 36 = שבועית מנוחה :הכלל

 שבת תחום/יום = שבועית מנוחה הגדרת

 )בבוקר ראשון עד( שבועית מנוחה = ש"מוצ

 150% רגילות שבת שעות 2

   175% נוספות שבת שעות 2

 200% נוספת  שבת  שעת 1

 

7474

)2ג( תקדים מיקוד לאורש "שכר מוצ

 ש"מוצ            והדגבא 

88       888 5          5
 

 שעות 36 = שבועית מנוחה :הכלל

 שבת תחום/יום = שבועית מנוחה הגדרת

 שבועית מנוחה = ש"מוצ

 175% נוספות שבת שעות 2

 200% נוספות שבת שעות 3

 

 

7575

)3ג( תקדים מיקוד לאורש "שכר מוצ

 ש"מוצ            והדגבא 

88       888 5          5
 

 שעות 36 = שבועית מנוחה :הכלל

 ש"מוצ עד שישי = שבועית מנוחה הגדרת

 חדש שבוע = ש"מוצ

 100% ע"ש 5
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7676

)2ד( תקדים מיקוד לאורש "שכר מוצ

 ש"מוצ            והדגבא 

88       888 5          5
 

 שעות 25 = שבועית מנוחה :החריג

 שבת יום = שבועית מנוחה הגדרת

 שבועית מנוחה = ש"מוצ

 175% נוספות שבת שעות 2

 200% נוספות שבת שעות 3

 

 

7777

)3ד( תקדים מיקוד לאורש "שכר מוצ

 ש"מוצ            והדגבא 

88       888 5          5
 

 שעות 25 = שבועית מנוחה :החריג

 שבת תחום = שבועית מנוחה הגדרת

 חדש שבוע = ש"מוצ

 100% ע"ש 5

 

 

 

78

)ד() 2020אפריל (ד מיקוד "פס

מיקוד תקדים בעקבות לבחינה: 

שישי מיום "שבת תחום" הגדרת השלכות  
   )שעות 36( שבת למוצאי ועד בבוקר

עבודה בגין שבועית מנוחה גמול   

 ישראל חגי מוצאיב

שבועית מנוחה תחום הגדרת   

 יהודיים לא עובדיםל

מנהלית אחריות
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79

מנוחה שבועית-פסיקה חדשה

  'נ TAHLI 20-09-34451 )ארצי( ע"ע19)
 )2021.04.20( מ"בע פייבקיטשנס

שבת הינו זר עובד של השבועית המנוחה יום  
   )אחרת נקבע לא אם(

   מנוחה גמולי לחישוב

   יישום  תוך(  שבועית

)מיקוד תקדים

80

מנוחה שבועית-פסיקה חדשה

  "בכפר פרוטיאה" 20-11-21979 )ארצי( ע"ע20)
 )2021.04.25( חוסיין 'נ

   מנוחה כיום  שבת קביעת-א

   צוין  בהן בנסיבות שבועי

 - הקליטה בערכת

 "העבודה  סידור פי-על"

)מיקוד תקדים בסיס על(

81

מנוחה שבועית-פסיקה חדשה
  פיטורים פיצויי של מלאה שלילה אישור-ב

  כספיות הנאה טובות קבלת של בנסיבות
  וסירובו( אבות בית מדיירת ניכרות

 .)להשבתן

  הזכות שלילתל המעסיקה ערעור קבלת-ג
  בגין הפיצוי ולהפחתת מוקדמת להודעה
  הצעת לאור( השימוע בהליך שנפלו פגמים

  המשך להתנאת לעובד בשימוע המעסיק
.)לדיירת ההנאה טובות בהשבת העסקתו
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82

אכיפה מנהלית

©ilco.seanet.miki@

052-2603524     

83

מדרג אחריות -מישור מנהלי 

' חלק א
לתוספת  
השנייה

' חלק ב
לתוספת  
 השנייה

' חלק ג
לתוספת  
 השנייה

 

 

5,000   ₪

20,000   ₪

35,000   ₪

84

ארגוני/ממשל תאגידי

חיוב  
 השתדלות

=
נהלים  
אכיפה  + פנימיים

-פנים
ארגונית
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85

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה

  ביכורי 'נ ברילקין 19-10-7526 )ארצי( ע"ע21)
  פסק אישור - )2020.09.27( דרום השדה

  בקשה שדחה לעבודה האזורי ד"בי של דינו
   לקבלת  ייצוגית  תביעה  לאישור

 חריגה כל בגין אחיד  כספי פיצוי

 שבועית/יומית העסקה מתקרות

 ראייתית  תשתית  בהעדר  וזאת

 .הולמת קבוצתית/אישית

 

86

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה

  הארצי ד"בי 'נ ברילקין 20/8751 ץ"בג21)
  של דינו פסק אישור - )2021.02.24( לעבודה

  עילת כל בהעדר לעבודה הארצי ד"בי
   המצדיקה עקרונית

.ץ"בג התערבות את

87

תורנויות מתמחים

©ilco.seanet.miki@

052-2603524     
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88

שכר שווה לעובדת ולעובד

©ilco.seanet.miki@

052-2603524     

89

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

©ilco.seanet.miki@

052-2603524     

90

שכר שווה לעובדת ולעובד-פסיקה

  לאומית 'נ כהן 16-08-36943 )ש"ב( ש"סע22)
  פסיקת - )2020.08.31( בריאות שירותי
  למנהלת סוציאליות וזכויות שכר הפרשי

   שהשתכרה סניף

   פחות  ₪ 2,000

   הסניף   ממנהל

 .בתפקיד הקודם
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91

?חיסיון תנאי השכר-פסיקה חדשה

  מ"בע א"ל 'נ ז"ש 15-08-969 )א"ת( ש"סע23)
  לעובדת שכר הפרשי פסיקת - )20.10.2020(

 )K18=שכר( הייטק חברת

   מגדרית שכר הפליית בגין

 לעובד שכרה השוואת תוך

 ביותר  הנמוך  השכר  בעל

   ההשוואה בקבוצת  הנכלל

.)K24-K50( הרלוונטית

92

"שומר החומות"מבצע 

©ilco.seanet.miki@

052-2603524     

93

חקיקת משנה חדשה בדיני עבודה
אשר לעובדים שכר תשלום בעניין הרחבה צו  

  הביטחוני המצב בשל מעבודתם נעדרו
  מיום בתוקף( 2019 דצמבר-מאי במהלך

  שכר" לתשלום מעסיק חובת - )05.12.2019
  של החלטות" בגין לעובדיו "היומי העבודה

  עד( "המיוחד אזור"-ל ביחס "העורף פיקוד
  עילת לקיום בכפוף )עזה מרצועת מ"ק 40

  לא עד וזאת( עובד לאותו מוגדרת זכאות
  )2020 פברואר חודש ממשכורת יאוחר
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חקיקה עתידית

©ilco.seanet.miki@

052-2603524     
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העסקת בני נוער

©ilco.seanet.miki@

052-2603524     
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חוק עבודת הנוער-פסיקה

  כח שירותי .מ.ל 19-04-12606 )ארצי( פ"ע24)
  - )2020.02.16( י"מ 'נ מ"בע צפון( אדם

  העסקת בגין מעסיק של פלילית הרשעה
  שבת ובימי לילה בעבודת נוער בני ארבעה
  לחוק   בניגוד

   !הנוער עבודת   
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קיום יחסי עבודה-פסיקה חדשה

-ש"מת 'נ זר 19-05-30279 )ארצי( ע"ע25)
 - )2021.10.10( שיקומיים תעסוקה מרכזי
  מפעל לבין משתקם בין עבודה ביחסי הכרה

  סוציאליות זכויות הפרשי ופסיקת מוגן
   כפועל ,לטובתו

   בדעת( מכך יוצא

.)2 כנגד 3 של רוב
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דמי מחלה

©ilco.seanet.miki@

052-2603524     
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©ilco.seanet.miki@
052-2603524

 -ס ו ף  -


