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עוקץ  /טסטמי
2021בדצמבר  29ביום מפגש עיון 

 )ב(עבודה בדיני  2021סיכום שנת 

miki@seanet.co.il ©
2603524-052     
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שעות עבודה ומנוחה

©ilco.seanet.miki@

052-2603524     
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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
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שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה

קנסטו 'נ ברד 15-09-23402 )ארצי( ע"ע  
  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

5

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה

אינטל 'נ הלוי 16-01-53389 )א"ת( צ"ת  
  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

6

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה

הומטקס 'נ ריין 15-12-52804 )ארצי( ע"ע  
  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
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שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה

טנדר 'נ רוזן 18-11-33210 )ארצי( ע"ע  
  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

8

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה

  נאות סיעודי מרכז 20-09-41258 )ארצי( ע"ע20)
  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

9

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה

  בית 'נ לוי 18-07-54386 )א"ת( ש"סע21)
  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
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שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה

  מוסט 'נ טריוחין 17-06-23756 ש"סע22)
  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(.  

11

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה

  דניאל 'נ רביעה 20-06-62413 )ארצי( ע"ע23)
   )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

12

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה

  דניאל 'נ רביעה 20-06-62413 )ארצי( ע"ע23)
   )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
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שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה

  דניאל 'נ רביעה 20-06-62413 )ארצי( ע"ע23)
   )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

14

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה

  איציק 'נ כדורי 17-10-15621 )ש"ב( ש"סע24)
   )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

15

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה
  איציק 'נ כדורי 17-10-15621 )ש"ב( ש"סע24)

   )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
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שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה
  איציק 'נ כדורי 17-10-15621 )ש"ב( ש"סע24)

   )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

17

תקנות מנוחה שבועית

18

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



7

19

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

20

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה

ישראל מיקוד 18-02-9623 )ארצי( ע"ע  
  '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

 

21

)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
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)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

23

)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

24

עבודה  
ש"במוצ

הגדרת  
תחום שבת

אורך מנוחה  
שבועית

וגם

הבהרה /נטל הגדרה
על המעסיק

 שעות 36: הכלל
 שעות 25: החריג

)פעולת השלמה(
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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

 

26

)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

27

מנוחה שבועית-פסיקה חדשה

  'נ TAHLI 20-09-34451 )ארצי( ע"ע25)
 )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
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מנוחה שבועית-פסיקה חדשה

  "בכפר פרוטיאה" 20-11-21979 )ארצי( ע"ע26)
 )2021.04.25( חוסיין 'נ

   מנוחה כיום  שבת קביעת-א

   צוין  בהן בנסיבות שבועי

 - הקליטה בערכת

 "העבודה  סידור פי-על"

)מיקוד תקדים בסיס על(

29

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

30

קיום יחסי עבודה

©ilco.seanet.miki@

052-2603524     
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)א( מעסיק-יחסי עובד

לתחולת והכרחי מוקדם תנאי - עבודה יחסי  
 .העבודה דיני

עובד ולכן( כופה הסדר = עובד מעמד   

 .)כעובד מעמדו על לוותר יכול אינו

הגדרה כל העדר - חקיקתי חסר   

 !העבודה בחוקי "עובד"-ל מפורשת

ודינאמי הלכתי - עבודה יחסי לקיום המבחן! 

32

)ב( מעסיק-יחסי עובד

צורות העסקה  
אפשריות

יחסי 
עבודה

יחסי 
קבלנות

משתתף  
חופשי

עובד 
שכיר

קבלן "פרילאנס"
עצמאי

?"מתלמד"מעמד 

33

יחסי עבודה בדיעבד-פסיקה חדשה

  עיריית 'נ כותה 18-04-15868 )ארצי( ע"ע27)
  של מחדש בחינה - )2021.04.07( רעננה

   עבודה ביחסי להכרה המבחן

   אפשרות    והוספת   בדיעבד

   ממוני לא פיצוי של לפסיקה

   המוכר הממוני לפיצוי בנוסף

.)מיעוט דעתו רוב דעת כולל(
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34

יחסי עבודה בדיעבד-פסיקה חדשה
סיפק עם לריקודי מורה - )כותה( 'א ערעור  

 .רעננה לעיריית הרקדה שירותי

מחלקה מנהל העסקת - )רבין( 'ב ערעור  
  מלאה משרה בהיקף המשפטים במשרד

 .בלעדית ובהעסקה

בחברת תחום מנהל העסקת - )לוי( 'ג ערעור  
  הצעת חרף קבלנות ביחסי גדרה זרעים

  מפורשת בקשה עקב עבודה ליחסי החברה
  .אישיים מיסוי משיקולי המנהל של

35

)2021אפריל ( כותהד "פס

כותה תקדים בעקבות לבחינה: 

בנסיבות עבודה יחסי של מובהקת העדפה  
 !פרטי עסק  במסגרת שלא יחיד העסקת של

עובד קיום-אי / קיום בחינת 

 ")לכתף כתף(" מקביל שכיר

ליחסי הצעה דחיית חשיבות   

 המעסיק י"ע שניתנה עבודה

מקיף פנסיוני ביטוח

36

יחסי עבודה בדיעבד-פסיקה חדשה

  .ק.ד.ס.נ 'נ הקר 18-01-21159 )א"ת( ש"סע28)
  בקיום הכרה - )2021.04.30( מ"בע אחזקות

  לשבועון גרפיקאית בין בדיעבד עבודה יחסי
  לוי תקדים יישום תוך העין בראש

  פסיקת ;"ההשתלבות" מבחן התקיימות(
  הקבלני הגמול יסוד על סוציאליות זכויות
  ;חלופי שכר בהוכחת המעסיק כישלון לאחר

.)₪ 40,000 של ממוני לא פיצוי פסיקת
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37

יחסי עבודה בדיעבד-פסיקה חדשה

  ורסנו 'נ גיל 18-09-1261 )נצרת( ש"סע29)
  הכרה-אי - )2021.06.20( מ"בע תעשיות

   בדיעבד  עבודה  ביחסי

  לבין הסעות  קבלן  בין

   מזמינה/לקוחה-חברה

;)כותה תקדים יישום(

38

יחסי עבודה בדיעבד-פסיקה חדשה

  הום 'נ מאייר 17-11-53870 )א"ת( ש"סע30)
  הכרה - )2021.07.29( מ"בע השרון נכסי

  ן"נדל תיווך סוכן בין מעסיק-עובד ביחסי
   יישום( תיווך משרד לבין

 ;)לוי תקדים

   פי-על  = ממוני פיצוי

 ;בפועל הקבלני השכר

.0 = ממוני לא פיצוי

39

יחסי עבודה בדיעבד-פסיקה חדשה

  מרכז 'נ נחמני 20-05-49267 )ארצי( ע"ע31)
  קבלת - )2021.08.22( השן בינת רפואי
   בקיום והכרה ערעור

   בדיעבד עבודה יחסי

 שיניים   רופאת  בין

   חרף( שיניים למרפאת

.)מס בחשבוניות תגמול
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40

יחסי עבודה בדיעבד-פסיקה חדשה

  'נ ארואטי 17-01-67657 )א"ת( ש"סע32)
  ביחסי הכרה - )2021.10.28( גן-רמת עיריית

   של אוצרת בין מעסיק-עובד

   עיריית לבין  מוזיאונים שני

   :)לוי תקדים יישום( גן-רמת

  0 = ממוני פיצוי

   ;)השכר על הממונה בגיבוי(

(!) ₪ 350,000 = ממוני לא פיצוי

41

יחסי עבודה בדיעבד-פסיקה חדשה

  'נ שאלתיאל 19-09-21555 )חיפה( ש"סע33)
 - )2020.07.02( מ"בע לחימה מערכות רפאל

  של שכר תלושי לגילוי צו מתן בדבר החלטה
  בירור לשם ")לכתף כתף(" מקבילים עובדים

   שהיה "השכירי השכר"

   שהועסק  לתובע משולם

.מס חשבוניות כנגד

42

קיום יחסי עבודה-פסיקה חדשה

  מפעת 'נ GEBRIL 20-06-65753 )ארצי( ע"ע34)
  ביחסי הכרה העדר - )2021.08.19( מ"בע

 בפועל מעסיק בין עבודה

   בהעדר  אדם כוח לעובדי

   רצופה  העסקה   תקופת

.חודשים תשעה של
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43

קיום יחסי עבודה-פסיקה חדשה

  'נ מ"בע שופרסל 19-10-37538 )ארצי( ע"ע35)
Gebremichel )2021.06.22(   

משותף  מעסיקכ  מזמין   

 .אדם כוח קבלן עובד של

להעסקת  התקשרות  קיום   

 לתקופה אריתראים עובדים

.חודשים תשעה  של מרבית

44

קיום יחסי עבודה-פסיקה חדשה

  'נ מ"בע שופרסל 19-10-37538 )ארצי( ע"ע35)
Gebremichel )2021.06.22(   

השבת  לבחינת  המלצה   

   המשתמש לפיה חזקהה

   משותף למעסיק  ייחשב

   שמדובר ידו על יוכח לא אם

.ולגיטימית אותנטית בהעסקה

45

כוח אדם/קבלן שירות-פסיקה חדשה

  מחמוד סחניני 21-02-33769 )ארצי( ע"ע36)
 - )ROSOM )2021.10.21 ’נ  מ"בע כללי

  :קרי( זמן על המבוסס קבלני תגמול מפתח
   על  ולא )עבודה ימי  או שעות

   חזקה יוצר  פעולות או תוצרת

   בקבלן המדובר לפיה לכאורה

  )!שירות קבלן ולא( אדם כוח
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46

קיום יחסי עבודה-פסיקה חדשה

-ש"מת 'נ זר 19-05-30279 )ארצי( ע"ע37)
 - )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

47

אכיפה מנהלית

©ilco.seanet.miki@

052-2603524     

48

מדרג אחריות -מישור מנהלי 

' חלק א
לתוספת  
השנייה

' חלק ב
לתוספת  
 השנייה

' חלק ג
לתוספת  
 השנייה

 

 

5,000   ₪

20,000   ₪

35,000   ₪
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49

ארגוני/ממשל תאגידי

חיוב  
 השתדלות

=
נהלים  
אכיפה  + פנימיים

-פנים
ארגונית

50

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה

ביכורי 'נ ברילקין 19-10-7526 )ארצי( ע"ע  
  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

 

51

שעות עבודה ומנוחה-פסיקה חדשה

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

  עילת כל בהעדר לעבודה הארצי ד"בי
   המצדיקה עקרונית

.ץ"בג התערבות את
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52

הליך שימוע

©ilco.seanet.miki@

052-2603524     

53

הליך שימוע-פסיקה חדשה

  .ק.ר 'נ וידבסקי 18-11-27289 )א"ת( ש"סע38)
  פסיקת - )2021.06.13( מוגבלת שותפות מתן

  עובד פיטורי בגין ₪ 6,000 של כספי פיצוי
 שלושה של ותק בעל

   בלבד  עבודה  חודשי

(!) שימוע הליך ללא

54

הליך שימוע-פסיקה חדשה

  דניאל 'נ שפנר 19-06-40162 )א"ת( ש"סע39)
  חוסר - )2021.07.26( מ"בע השקעות פז

   הודעת משלוחב נאותות

   בווטסאפ לשימוע זימון

.)כספי פיצוי פסיקת ללא(
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55

הליך שימוע-פסיקה חדשה

  'נ אלמגור 20-06-22774 )ארצי( ע"ע40)
   )2021.09.01( גוריון בן אוניברסיטת

לתוצאת בנוגע המעסיק של ראשונית דעה  
  בה נעול אינו עוד כל ,לגיטימית השימוע

  בלב(" השימוע במהלך לשינוייה פתוח והינו
 .")חפצה ובנפש  פתוח

לעריכת כללים קביעת   

.משלים שימוע

56

סיום העסקה כדין-פסיקה חדשה

  חן 'נ גאנם ד"עו 21-03-40806 )ארצי( ע"ע41)
  מזכירה מצד אמון הפרות - )21.10.2021(

  וביצוע אמת אמירת-אי :כגון( ד"עו במשרד
   בשעות  פרטיות פעולות

   מכשירות אינן )העבודה

  ללא  מיידיים  פיטורים

   פיצויי שלילת או שימוע

.'מוקד הודעה/פיטורים

57

סיום העסקה כדין-פסיקה חדשה

  אלונה 'נ אשורוב 20-12-17014 )ארצי( ע"ע42)
  שלילת דחיית - )2021.08.09( מ"בע הסעות
  עקב פוטר עובד בו במקרה פיטורים פיצויי
   החברה   סגירת

   בדיעבד  ונתגלה

   הסעות ביצע כי

   ברכב    פרטיות

.החברה
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58

סיום העסקה כדין-פסיקה חדשה

  דוד בן 'נ נחמני 19-12-40137 )ם-י( ש"סע43)
  בהיריון עובדת פיטורי - )15.02.2021(

  עבודה חודשי שישה השלמת לפני בסמוך
  תקופה"-ל כניסתה את למנוע מנת על

  נמצא ולא מאחר לגיטימיים נמצאו "המוגנת
 .ההיריון לבין הפיטורים בין כלשהו קשר

פיטורים בגין ₪ 12,000 של פיצוי פסיקת  
.פורמאלי שימוע הליך ללא

59

סיום העסקה כדין-פסיקה חדשה

  קופת 'נ גרמאי 17-03-17503 )א"ת( ש"סע44)
  פסיקת - )2021.02.11( מאוחדת חולים
   עובדתל ₪ 100,000 של פיצוי

   בתקופת שפוטרה "מוחלשת"

   בעקבות  זמני עבודה כושר-אי

   פסול שימוע בגין עבודה תאונת

  שוויון  לחוק  בניגוד  והפלייה

.מוגבלות עם לאנשים זכויות

60

סיום העסקה כדין-פסיקה חדשה

  'נ פוגרשיי 17-06-49439 )ש"ב( ש"סע45)
 - )2021.05.05( מ"בע אלקטרוניקה אינטל
  בריאותי מצב עקב עובד בהתפטרות הכרה

   המעסיקה  וחיוב לקוי

   הלנת  פיצוי  בתשלום

   )₪ 10,000( מחלה דמי

 עוגמת  בגין  פיצוי  וכן

.)₪ 10,000( נפש



21

61

סיום העסקה כדין-פסיקה חדשה

  מפעלי 'נ פלוני 19-03-10806 )ם-י( ש"סע46)
  פסיקת - )2021.09.29( מ"בע פלסטיק כתר

  כנגד ₪ 35,000 של ממוני לא כספי פיצוי
   הפלייה בגין מעסיק

   עקב מוגבלות מטעמי       

 התאמה בקשת דחיית       

   נסיעות דמי(   סבירה       

 .)₪ 400 של חודשיים       

62

סיום העסקה כדין-פסיקה חדשה

  מפעלי 'נ פלוני 19-03-10806 )ם-י( ש"סע46)
  פסיקת - )2021.09.29( מ"בע פלסטיק כתר

  ללא פיטורים עקב ₪ 20,000 של כספי פיצוי
  בדבר המעסיקה טענות ודחיית שימוע הליך

 .מותנה מאוחר שימועו בהסכמה פיטורים

63

©ilco.seanet.miki@
052-2603524

  -'חלק בס ו ף  -


