
דיני עבודה בתקופת משבר הקורונה

מ"בע. איי.בי.דימכללת 

רואה חשבון, דודהרויה-בן

B.A. עסקיםמינהל

יועץ מס מוסמך

עוקץ מערכות  

25.8.20יום עיון לחשבי שכר 
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האופציות למעסיק בתקופת המשבר

.אבטלהדמימשלמתהמדינהעודכלת"חללהמשיך➢

.מהמקורפחותיםבתנאיםהעובדהחזרת➢

.לאלתרהעובדפיטורי➢

.ההעסקהאי/ההעסקהאופצייתהמשךלבדיקתלשימועהזמנה➢
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ת"החלהמשך 

.30.6.21עדאבטלהלדמיזכאיהעובד:המשמעות➢

לצורךעבודהשנתלכליום14-לפרטזכויותצבירתאין➢
.פיטוריםפיצוייתשלום

הודעהלתתצריךלאהוא,אחרתעבודהמוצאהעובדאם➢
.פיטוריםודינומוקדמת

לונגמרה,אחרמעסיקאצלשעהאפילומועסקהעובדאם➢
.לאבטלההזכאות
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החזרת עובדים בתנאים מופחתים

משמעות

.חדשהתקשרותהסכם–חובה.בעייהאין–העובדבהסכמתאם➢

.להפקידלא/להפקיד.המשרהאחוזשינוילמועדעדפיטוריםפיצוייהשלמתלחשבנדרש➢

.בתנאיםלשינויהעובדוהסכמתהוותקהמשךאתההתקשרותבהסכםלהדגיש➢

.קצובהלתקופההסכםלערוךמומלץבמשקהוודאותאילאור➢
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פיטורי העובד

המעסיקהיבט

.בפסיקהלנוהגבהתאםלשימועהזמנה➢

.חשבוןגמרעריכת➢

.השכרתוכנתדרךמדויקתאריך.העובדפיטוריעללאומילביטוחהודעה➢

העובדהיבט

.המשברלתקופתבהתאםולאלחוקבהתאםהאבטלהדמיזכאות➢

.התעסוקהלשירותהודעהמומלץ➢

."עתיד"הלבדיקתקצבהרצף/פיצוייםרצףמומלץ➢

.הזדמנויותניצול,מחדשמסלולחישובבדיקת➢
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כללים-שימוע ופיטורים 

??זום).השימועעריכתאופן,מיקום,מועד,נימוקים:לשימועהזמנהמשלוח➢
)

בענייןלבקשתולהיעתר.חולהאובבידודכשהעובדלא–לשימועהזמנה➢
.בהזמנההמועד

.'שינוי תפקיד או היקף משרה וכד, שינוי ארגוני, קורונה: בין הנימוקים➢

לבדוק מול הסכם העבודה שאין מגבלות הקשורות לנימוקים ולהצעות בהליך  ➢
.השימוע

.להודיע לעובד שעצם הזמנתו לשימוע מפסיקה את זכאותו לדמי אבטלה➢

.בסוף השימוע לערוך פרוטוקול➢

.לשקול ולתעד חלופות. לא באותו רגע ולא באותו יום: ההחלטה➢

(עיצום כספי -₪ 20520) .מכתב סיום, הודעה מוקדמת: אם ההחלטה לפטר ➢

.תקף רק לגבי עניינים חוקיים–כתב ויתור וסילוק מתביעות ➢

והודאת סילוק לא יהא להן  פשרה לעניין פיצויי פיטורים "-פ"פלחוק 29סעיף ➢
.אלא אם נערכו בכתב ונאמר בהן במפורש שהן לגבי פיצויי הפיטורים, תוקף
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משיכה מקרן השתלמות–פטור ממס 

תנאים

.9.2.21עד10.8.20מיוםמשיכה–הפטורתקופת➢

.45000₪שלכוללתמשיכהועדלחודש7500₪שלמשיכהעדהואהפטור➢

:מהתנאיםאחדלגביושמתקיימיםעצמאיאושכיר➢

הגשתלמועדעד1.3.20התקופהבמהלךזוגובןאוהעובדת"לחלהוצאאופוטר.1
.הבקשה

החודשלסוףועד1.3.20בתקופהזוגובןושלשלוהממוצעתהחודשיתההכנסה.2
שקדם

לא).2019בשנתהממוצעתהחודשיתלהכנסהביחספחתה,הבקשהלמועד
(כמהמשנה

שכיראועובדעצמאיהואאםגםל"הנהסכוםאתלמשוךרשאיהזוגמבניאחדכל➢
.חלת/פוטרשלא
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משיכה מקרן השתלמות–פטור ממס 

תנאים

.ייעודיטופסג"עלקרןבקשהמשלוחי"ע–הזכותמימוש➢

עלוהצהרהפיטוריםאות"לחליציאהעלאשור,בנקאשור.ז.תצילום:לצרף
הוכחת

.2019לעומתבהכנסותהירידה

החברהאיחורשלבמקרה,הבקשההגשתמיוםעסקיםימי7תוךיתקבלוהכספים➢
.מביניהםהגבוההקופהרווחיאופיגוריםבריביתלפצותחייבת

.חדשהלפתוחבליקופהלאותהלהפקידלהמשיךיוכל,ל"לנבהתאםשמשךמי➢

.שנים6או3שלרגילהמשיכהלעומת

מיוםשנים6עברושלאבתנאיהיאממספטורים7500₪-להמשיכהסכוםהגבלת➢
י"עפלמשוךניתן-עבראם.הפרישהגילאתעברהעובדאםשנים3או,הקרןפתיחת

.החוק
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היבטי תשלום בחגים

מ"בע. איי.בי.דימכללת 

רואה חשבון, דודהרויה-בן

B.A. עסקיםמינהל

יועץ מס מוסמך

עוקץ מערכות  

25.8.20יום עיון לחשבי שכר 
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דמי חגים

ואחרילפנייוםנעדרשלאבתנאי).בחירתו/לדתובהתאםחגימיעבורמלאלתשלוםזכאיעבודהחודשי3שהשליםשעתי/יומיעובדכינקבעמסגרתהסכםהרחבהבצו➢
(המעסיקהסכמתללאהחג

ימילתשלוםזכאותשולללא–החגאחריאולפנייוםונפלובהםעובדהעובדשאיןימיםנקבעוהעבודהבהסכםאםכינקבע13.4.17ארזי'נאינוסנטגלוריהד"בפס➢
.החג

.העובדשלהמשרהלהיקףקשוריםאינםהחגדמיתשלום➢

(סוכותויומייםש"רהאחדיום:השנה).מקוצרע"שמונהגאםבשישיאובשבתחלהחגכאשרל"הנלעובדתשלוםאין➢

.שינויאיןחודשילעובד➢

שעתיעובדשלחגיוםערך➢

:אחריםמחוקים"גוזרים"ואנוליוםהערךחישובלאופןהעבודהבחוקיאובצוהתייחסותאין

ממוצעחודשישכר=האחרוניםהחודשים12-בהעבודהשעותהיקףכפוללשעהאחרוןתעריף–פ"פמחוק.א

.ליוםממוצעתעריףנקבל–האחרוניםהחודשים12-בהעובדשלהממוצעיםהעבודהימי/ממוצעחודשישכר

.לתקופהע"שאוע"י/שנהרבעשכר.(שנתיתחופשהבחוק)"הממוצעהיומיהעבודהשכר"לפי.ב

.ביותרהמלאההשנהברבעהיומיהשכראתלקחתניתןאזמלאיםלאעבודהימיישהאחרוןברבעאם

.החגלפניהאחרוניםהחודשים3-בעבודהליוםממוצעשכר–מחלהדמיחוקלפי.ג

המיטיבהההוראה–ליוםתעריףאוחגלימיבקשרמיטיבנוהג,אישיעבודהחוזה,הרחבהצו,מיוחד/ענפיקיבוציהסכםוחלבמקרה❖
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(יומי/לעובד שעתי) בשישי שבת " הנופלים"התייחסות בית הדין הארצי לחגים 

יוםבגיןחגלדמיזכאייהיה,בולעבודאמורוהעובדבשישיחלחגאם-ימים6עובדיםבובמקומות➢
.השישי

.חגיםלדמיהעובדזכאי–בשבתחלוהחגבשבתלעבודהיתרישבהםבמקומות➢

בארציד"פס-בשבתאובשישילחגיםזכאותאין–(ה-א)מקוצרעבודהשבועעםבמקומות➢

.מ"בעצעצועיםדיאמנט

המשמרותמכסתאתסייםחודשבאותואםגםחגיםלדמיזכאיהשבועכלבמהלךבמשמרותעובד➢
.נפגעהלאומשכורתושלו
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יומי/שעתי–היבטי תשלום בימי החג 

.המעסיקעלההוכחהנטל.(150%+100%).250%=כורחמתוךבחגעובדיםהעסקת➢

.הארציהדיןבביתפסיקהי"עפ

.בכסףלפדותאיסורוחלההיתרלפישעבדהחגשעותבמקוםפיצוילמנוחתובנוסף150%-לזכאיבהיתרעובד➢

תשלוםיתווסףכינקבעענפיםבמספראךבתשלוםמחוייבתלאהפיצוימנוחת➢

פיצויללאהרגיללשכר50%שלתוספתנקבעבחגיםלעבודהיתרויששמקובלהשמירהבענףהרחבהבצו➢
.נוסף

.שנתיתבחופשהלהמירוניתןסגורוהמפעלדתומצוותלפיחגימישבחרעובד➢

שבתבמוצאיעבודהמצייניםלאאםכי,מתחילזהשעהבאיזולצייןחובה–חגמוצאיאוש"במוצלעובדים:הערה➢
.150%....ואזשבתאובחגלעבודהנחשביםחגאו
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חול המועד וערב חג

.המועדבחולרגיליםעבודהימי➢

.צבירהמספיקישהעובדיםשלכללוודאצריךמרוכזתחופשהעלמחליטיםאם➢

.משכרולנכותניתןלא–איןהעובדיםלאחדאם

.נוהגאוקיבוציהסדר,הסכםישאםאלא,שעות7–חגבערבהעבודהשעות➢

(ותחזוקהניקיון,ואלקטרוניקהחשמלמתכת,פלסטיקה)

.שעות6–כיפוריוםערב
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זכויות עובדים בחילופי מעסיקים

פיטוריםפיצוייבחוק–מעסיקיםחילופיבעתזכויותשמירתלענייןהתייחסות,ככלל➢
.30סעיףהשכרהגנתובחוק1סעיף

אתגם"רכש"עסקשרכשמעביד–הואוהעליוןלעבודההדיןבתיאתהמנחההקו➢
.הקיימיםהעובדים

אתימשיךוהחדשהעובדיםעם"חשבוןיסגור"הישןשהמעסיקהיאאחתאופציה➢
.בוותקהתלויותהזכויותצבירתלהמשךהוותק

שלכוללהעובדיםזכויותמלואאתעצמועללוקחהחדששהמעסיקנוספתאופציה➢
.הקודמתהתקופה

המעסיקחייבה"מחוזרי"עפ-הפוליסותעלבעלותלהעביררוציםכאשר:הערה➢
90%-בלפחותמוחזקתהחדשההבעלותאםאלאפיצוייםצבירתלהשליםהישן

.הקודמתהבעלותלעומת

עבודתולמקוםבעובדביןזיקהקיימת–פלפלייהודה'נויטאליחייםד"פס➢
.הגנהומחייבת
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החוקים השונים המחייבים הגנה

.הקיבוציההסכםעליושחלכמיהחדשהמעבידאתרואים–18סעיף-קיבוצייםהסכמיםבחוק➢

.הקודםמהמעסיקשנותרוהגמללקופתותשלומיםעבודהשכרלשלםהחדשהמעסיקאתמחייבתעסקאומפעלשלמיזוגאובעלותהעברת–30סעיף–השכרהגנתבחוק➢

.(ופירוקר"פששלבמקרהחללא)

.חובהלפנסייתהרחבהצומכוחהפנסיוניותלהפרשותרציפותקיימתמקרהבכל

לאשהעובדתומכתהפסיקה.חשבון"סגר"לאהקודםאם,הקודםהמעסיקשלפיצוייםהשלמותלשלםבכתבלהתחייבהחדשהמעסיקחייב–1סעיף–פיטוריםפיצוייבחוק➢
.הכיסאותביןייפול

.מהישןפיצוייםקיבלאםזולת,הישןשלההעסקהתקופתכוללהחדשמהמעסיקבפיצוייםמזכהבעבודהרציפות=(השומריםאגודת'נפיסקוןאברהםד"פס)

פיצויילמעט...מהוותקהנובעותהזכויותשארוכלותקלתוספתזכאים,העבודהבמקוםאחרלקבלןמקבלןשהועברועובדים"–1985-מניקיוןשירותיספקיענף-קיבוציהסכם➢
."כמעסיקתפקידוסיוםעםלשלםקבלןכלחייבאותם,פיטורים

.הוותקעםאותולקבלחייבוהחדשפיצוייםלרבותמהישןזכויותיוכלאתלקבלזכאיואז,החדשאצללהמשיךרוצהאםמחליטהעובד-2014הניקיוןענףהרחבהצו➢

.מסרבוהעובדחלופיתעבודההציעאםגםמהישןלפיצוייםזכאות–פיטוריםפיצויילחוק21תיקון➢
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החוקים השונים המחייבים הגנה

.בפדיוןהחדשלמעסיקחובהאיןאךנשמרהוותק–מ"בעאזרחיבטחון.אנאלברוןעינתע"תב–?והבראהחופשהפדיוןדיןמה➢

.החדשהמעסיקעלהוותקוגםהפדיוןגם–גניםלפיתוחהחברהר"רנ'נשניטלימ"ד

אין-עליו30סעיףאתלהחילואיןנלוויתזכותזוהבראה-שיווקסמין'ג'נפבניאקאנסטסיהש"דמ
אתלחייב

.ההבראהדמיבפדיוןהחדשהמעסיק

.החלטהאין–בארציפסיקהאין

מלאעבודהחודשלכלוחצייוםשלמצטברתתקופהעלתעלהלאמחלהלדמיהזכאותתקופת"–(א)4סעיף–המחלהימייתרת➢
.מעסיקיםחילופיבעתהעובדזכויותעללשמירהרמז–"...עבודהמקוםבאותואומעסיקאותואצלעבדשהעובד

.הישןשלבוותקבהתחשבמוקדמתהודעהלתתחייבהחדשהמעסיקכינקבעבעמדרווקו'נמקלוףשלמהד"בפס–מוקדמתהודעה➢

.(בעבודהרציפות)

התייחסותבחוקשאיןהעובדהבשל–בארצינקבע(יותרמאוחר)11.2.15ירדנימנעולי'ננוריתדבוד"בפס
.מעסיקיםלחילופי

.אצלוהתקופהבגיןוהחדשאצלוהתקופהבגיןמוקדמתהודעהישלםהישןשהמעסיקהיאהצדקעשיית,ולכן

חדשלמעסיקמכרזבגללשעברועובדיםהאםהסוגייהנדונה4.3.18ביתןגיא'נומסחרייםפרטייםבטחוןשירותיגושןד"בפס➢
(המוקדמתההודעהדמילקיזוזעתירההגישהמעסיק)?מוקדמתהודעהבמתןחייבים
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