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5.8.2021התיקון העדכני מיום -דמי בידוד. 1

-שעות עבודה ומנוחה. 2

חגים, הפסקות, עבודת לילה, ש"עבודה בשבת ובמוצ, שעות נוספות

חופשה שנתית ופדיונה. 3

זכאות לפיצויי פיטורים בהתפטרויות שונות. 4

?על מה נדבר היום



עדכון הסדר

דמי בידוד

הקורונהנגיף)כלכלילסיועהתכניתלחוק6'מסתיקון

5.8.2021ביוםפורסם,2020-א"התשפ,(שעההוראת()החדש



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

☺" היסטוריה"קצת -דמי בידוד

מתן תעודת  
מחלה  
גורפת 

9.3.2020

סוף הסדר  
דמי בידוד

6.7.2021

תחולת הסדר דמי בידוד
המקורי

דמי בידוד כדמי מחלה

תום הארכת  
תוקף תעודת  
מחלה גורפת 

29.10.2020

תוקף תעודת  
מחלה גורפת  

פג לפי  
ץ"הכרעת בג

1.10.2020

לחוק  3תיקון 
שקובע את הסדר  

דמי בידוד

19.11.2020



6' גובה דמי בידוד עד לתיקון מס

(:בעד בידוד שלו או של ילדו)התשלום לעובד 

או מנוכה מימי חופשה, ללא תשלום-היום הראשון

100%תשלום בשיעור -יתר הימים

העובד חייב למסור דיווח למשרד הבריאות על הבידוד ולהמציא 
.למעסיקו העתק מהדיווח האמור



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

הסדר דמי בידוד מעודכן5.8.2021

מתן תעודת  
מחלה  
גורפת 

9.3.2020

סוף הסדר  
דמי בידוד

6.7.2021

תחולת הסדר דמי בידוד
המקורי

דמי בידוד כדמי מחלה

תום הארכת  
תוקף תעודת  
מחלה גורפת 

29.10.2020

תוקף תעודת  
מחלה גורפת  

פג לפי  
ץ"הכרעת בג

1.10.2020

לחוק  3תיקון 
שקובע את הסדר  

דמי בידוד

19.11.2020

–6תיקון 
הסדר  
מעודכן

5.8.2021



שינויים שחייבו התייחסות

האוכלוסיההתחסנות ➢

פטור מבידוד למחוסנים או מחלימים➢

בדיקות שמאפשרות לקצר את הבידוד לפי הוראות משרד ➢
הבריאות



פטור מבידוד  
למתחסנים ומחלימים

החצנת 
עלויות בידוד  
של מי שאינו  

מתחסן

הורים  
מחוסנים  
לילדים  

שחייבים  
בבידוד



עובד שהוא הורה מלווה

:עובד שמתקיימים בו כל אלה–" עובד שהוא הורה מלווה"

;הוא נעדר מעבודתו משום שחלה על ילדו חובת בידוד( 1)

והוא המציא למעסיקו אישור על , לא חלה עליו חובת בידוד לפי צו בידוד בית( 2)
;היותו מחלים

;ילדו אינו חוזר או חולה( 3)

ולפיה אין לילד הורה , הוא מסר הצהרה למעסיקו לפי הטופס שבתוספת( 4)
:אחר שבימי היעדרותו של העובד מתקיים בו אחד מאלה

;"עובד בבידוד מזכה"להגדרה ( 5)ההורה האחר הוא עובד בבידוד מזכה לפי פסקה (א)
;ההורה האחר הוא עובד שהוא הורה מלווה(ב)
וחדל מלעסוק בעסקו או במשלח ידו בשל בידוד  , ההורה האחר הוא עובד עצמאי(ג)

;הילד

הוא מסר דיווח לגבי הבידוד של ילדו והמציא למעסיקו העתק מהדיווח ( 5)
;כאמור



עובד שהוא הורה מלווה

לסרוגיןעובדים שהם הורים מלווים יכולים להתחלק בהיעדרות ➢

רק מאחד מהם-הפחתת יום ההיעדרות הראשון➢

1.1.2021תחולה רטרואקטיבית מיום ➢

בקשה לשיפוי רטרואקטיבי להורה מלווה תוגש החל מיום ➢

.בלבד15.12.2021ועד 15.10.2021



פטור מבידוד  
למתחסנים ומחלימים

החצנת 
עלויות בידוד  
של מי שאינו  

מתחסן

הורים  
מחוסנים  
לילדים  

שחייבים  
בבידוד



עובד השוהה  
בבידוד עובד בבידוד  

מזכה



עובד בבידוד מזכה

או עובד שמתקיימים בו ( 4)עד ( 1)שמתקיים בו אחד מהתנאים שבפסקאות , עובד השוהה בבידוד–" עובד בבידוד מזכה"

(:5)התנאים שבפסקה 

ימים מהמועד שבו קיבל את מנת החיסון  30הוא קיבל מנת חיסון ראשונה ובמועד תחילת תקופת הבידוד טרם חלפו ( 1)

האמורה או שקיבל שתי מנות חיסון ובמועד תחילת תקופת הבידוד טרם חלפו שבעה ימים מהמועד שבו קיבל את מנת  

;לפי העניין, ובלבד שהמציא למעסיקו אישור על קבלת מנת חיסון אחת או שתי מנות חיסון, החיסון השנייה

;והוא חייב בבידוד לפי צו בידוד בית, הוא מחלים והמציא למעסיקו אישור על כך( 2)

המתפרסמות באתר האינטרנט של משרד  , 1940, בהתאם להוראות המנהל כהגדרתו בפקודת בריאות העם, רופא קבע( 3)

:והוא המציא למעסיקו אישור על כך מאת הרופא, כי מתקיים אחד מאלה, הבריאות

;יש לגביו מניעה רפואית להתחסן(א)

;לגבי הציבור שהוא נמנה עימו, אין המלצה של משרד הבריאות להתחסן(ב)

;הוא קטין(4)



עובד בבידוד מזכה

ומתקיימים לגביו , הוא שוהה בבידוד לפי צו בידוד בית עם ילדו שחלה עליו חובת בידוד(5)

:כל אלה

;ילדו אינו חוזר או חולה(א)

;הוא נעדר מעבודתו משום שהוא שוהה בבידוד בשל חובת הבידוד של ילדו או משום שהוא עובד השוהה בבידוד(ב)

;הוא מסר דיווח לגבי הבידוד שלו ושל ילדו והמציא למעסיקו העתק מהדיווח כאמור(ג)

ולפיה אין לילד הורה אחר שבימי היעדרותו של העובד מתקיים , הוא מסר הצהרה למעסיקו לפי הטופס שבתוספת(ד)

:בו אחד מאלה

;ההורה האחר הוא עובד בבידוד מזכה לפי פסקה זו(1)

;ההורה האחר הוא עובד שהוא הורה מלווה(2)

;וחדל מלעסוק בעסקו או במשלח ידו בשל בידוד הילד, ההורה האחר הוא עובד עצמאי(3)



עובד השוהה בבידוד

(  1)עובד שמתקיימים לגביו כל התנאים בפסקאות –" עובד השוהה בבידוד"

למעט מי שחלה עליו חובת בידוד בשל הגעתו לישראל  , שלהלן( 3)עד 

:ממדינה אחרת או שהוא חולה 

;הוא נעדר מעבודתו משום שחלה עליו חובת בידוד( 1)

הוא מסר דיווח על הבידוד לפי צו בידוד בית והמציא למעסיקו העתק ( 2)

;מהדיווח האמור

;הוא שהה בבידוד לפי צו בידוד בית( 3)



תקופה מזערית לבידוד

תקופת שתחילתה ביום שבו נודע לעובד שחלה עליו או על ילדו –" תקופה מזערית לבידוד"

וסיומה במועד המוקדם ביותר שבו יכולה להסתיים לגבי , בשל עילת בידוד מסוימת, חובת בידוד

;חובת הבידוד כאמור, לפי העניין, העובד או ילדו

תקופה רצופה שתחילתה ביום הראשון שבו נודע לעובד שחלה עליו או על –" תקופת בידוד"

אף אם במהלך אותה תקופה  , וסיומה ביום האחרון שבו חלה חובת בידוד כאמור, ילדו חובת בידוד

ובלבד שכל תקופה הנמנית בשל אותה עילת בידוד לא , השתנתה העילה שבשלה חלה חובת הבידוד

לעניין עובד שדיווח למשרד הבריאות לפי צו בידוד בית על חובת  ; תעלה על התקופה המזערית לבידוד

יחל מניין התקופה  –בידוד החלה עליו או על ילדו ארבעה ימים או יותר אחרי שנודע לו האמור 

;ארבעה ימים לפני המועד שבו דיווח כאמור



ניצול צבירת המחלה של העובד

:ניכוי מצבירת המחלה של העובד

-בהסדר הקודם

.ימים ורק עבור ימי עבודהארבעהעד לתקרה של 

-כיום

.ימים ורק עבור ימי עבודהשלושהעד לתקרה של 



ניצול צבירת המחלה של העובד

: אם אין לעובד ימי מחלה צבורים

עד תקרה של )החוק מחייב לצבור לעובד יתרה שלילית 
(.שלושה ימים

.כנגד חופשה ולאחר מכן מחיקת החוב: בסיום העבודה



אומנה ודמי בידוד

מנחהמאתאישורובידואומןשהואעובדלגבייחולוזהפרקהוראות

בידודחובתילדאותועלשחלהבעת,אצלובאומנהילדשהייתעלאומנה

:זהובשינויהמחויביםבשינויים,מעבודתוהעובדהיעדרותבתקופת

עובד"להגדרה(ד()5)פסקהלפילמעסיקולמסורנדרששהעובדההצהרה

לא,"מלווההורהשהואעובד"להגדרה(4)פסקהלפיאו"מזכהבבידוד

אתהאמורהלהצהרהיצרףוהעובד,באומנההילדפרטיאתתכלול

–"אומנהמנחה"ו"אומן",זהבסעיף;האומנהמנחהמאתהאישור

.2016-ו"התשע,לילדיםאומנהבחוקכהגדרתם



מועדי הגשת בקשת השיפוי

90-לא יאוחר מ,הבקשה לשיפוי תוגש למוסד לביטוח לאומי➢

מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד ימים 

.לפי העניין, או של ילדו

ניתן יהיה להגיש בקשה לשיפוי לפי ההסדר החדש החל ➢

.  15.10.2021מיום 



תוקף ההסדר

31.10.2021עד ליום 



דמי בידוד

יום בידוד ראשון

עובד לא מקבל תשלום



דמי בידוד

יום בידוד שני והלאה

זכאות לדמי בידוד  

100%בגובה 

/ לעובד בבידוד מזכה 

נשלח  / הורה מלווה 

ל מטעם המעסיק"לחו

זכאות לדמי בידוד  

75%בגובה 

לעובד השוהה בבידוד



שיפוי המדינה

ממה ששולם לעובד100%בשיעור -יום אחד מלא➢

בעד שאר ימי העבודה בתקופת הבידוד שהמעסיק שילם בעדם  ➢

:דמי בידוד לעובדו

לכל היותר העסיק ( 2020באוגוסט 1)ף"התשא באב "למי שביום י( א)

;מהעלות שבה נשא המעסיק75%–עשרים עובדים 

יותר מעשרים  העסיק ( 2020באוגוסט 1)ף"התשא באב "למי שביום י(ב)

.מהעלות שבה נשא המעסיק50%–עובדים 



שיפוי המדינה

:תקרת מקסימום

(מדמי הבידוד30%ועד ל, בפועל)עלויות נלוות + דמי בידוד 



שיפוי המדינה

הבידודבתקופתימיםבעדרקיבוצעזהסעיףלפיתשלום➢

בהתאם,המוסדלמנהלהודיעהבריאותמשרדשלגביהם

אושהייתועללגביהםדיווחהעובדכי,יב26סעיףלהוראות

,בבידוד,הענייןלפי,ילדושהיית

,בידודבתקופתימיםשבעהבכלימיםמחמישהיותרלאובעד➢

שישה–ימיםשישהבןעבודהשבועהעבודהבמקוםנהוגואם

.הבידודבתקופתימיםשבעהבכלימים



ועובד שחלה, עבודה בתקופת בידוד

-עובד שעבד מביתו בזמן הבידוד

מקבל שכר ולא דמי בידוד

ובכל מקרה המדינה לא תשפה

-(הוא או ילדו)עובד שחלה בקורונה 

, אינו זכאי לדמי בידוד

זכאי לדמי מחלה או לדמי פגיעה אם נדבק בעבודה



הסדר מטיב

שבו העובד זכאי לתשלום על  , אם יש הסדר דמי מחלה מטיב

המעסיק יכול להחליט האם להחיל זאת  , יום המחלה הראשון

.ולהודיע לעובד, גם על הסדר דמי בידוד



ל"עובד שחזר מחו

:בבידוד בחזרתוומחוייבל "עובד שיצא לחו

-יציאה מטעם המעסיק

זכאי לתשלום עבור כל ימי הבידוד כולל היום הראשון

-יציאה מבחירה אישית

אין זכאות לדמי בידוד בכלל



מועד תשלום דמי בידוד

:  מועד תשלום דמי בידוד

במועד תשלום שכר העבודה

בתנאי שהעובד מסר למעסיק את העתק הדיווח למשרד  

ימים לפני מועד זה7הבריאות לפחות 



דין היעדרות בתקופת בידוד ודמי בידוד

דין היעדרות עובד בתקופת הבידוד כדין היעדרותו בתקופת 

:לרבות לעניין, מחלה ודין דמי בידוד כדין דמי מחלה

,  איסור פיטורים

ביצוע הפרשות לקופת גמל  

. וצבירת ותק



שיפוי למעסיק-דמי בידוד

:למעט אם הוא אחד מאלה, יהיה זכאי לשיפוי מהמדינה, מעסיק שמשלם לעובדו דמי בידוד

.המדינה.1

למעט חברה ממשלתית  , לחוק יסודות התקציב21כהגדרתו בסעיף גוף מתוקצב .2

.כהגדרתה באותו סעיף

לחוק יסודות התקציב שסכום השתתפות הממשלה 32כהגדרתו בסעיף גוף נתמך .3

.לפחות מתקציבו25%היה 2019בתקציבו בשנת 

.קופת חולים.4



שיפוי למעסיק-דמי בידוד

.לחוק יסודות התקציב21כהגדרתו בסעיף תאגיד בריאות .5

וסכום השתתפות  , במישרין או בעקיפין, שהממשלה משתתפת בתקציבומוסד חינוך .6

.לפחות מתקציבו40%היה 2019הממשלה בתקציבו בשנת 

או מוסד  , 1958-ח"התשי, לחוק המועצה להשכלה גבוהה9כמשמעותו בסעיף מוסד מוכר .7

שהממשלה  , א לחוק האמור21שניתנה לו תעודת היתר מאת המועצה להשכלה גבוהה לפי סעיף 

היה 2019וסכום השתתפות הממשלה בתקציבו בשנת , במישרין או בעקיפין, משתתפת בתקציבו

.לפחות מתקציבו40%

עבירות )לעניין העסקה של מסתנן כהגדרתו בחוק למניעת הסתננות , מעסיק של מסתנן.8

.1954-ד"התשי, (ושיפוט



שיפוי למעסיק-דמי בידוד

נשאשבההעלותבעדשיפוייקבללאמעסיקהבאיםבמצבים

:הבידודבתקופתאחדיוםבשל

.המעסיקמטעםל"לחושנסעעובד.א

הסדרמכוחהראשוןהבידודיוםעללעובדשילםכשהמעסיק.ב

הסדרמכוחאואישיחוזהאוקיבוציהסכםלפימטיבמחלהדמי

.מיטיבבידודדמי



רציפות תקופות

חוליםהפכוילדואוהואכיבבידודלהיותחדלהעובדאם

המחלהדמיחישובולעניין,תקופותרציפותיש,בקורונה

יימנו,ילדומחלתתקופתאומחלתותקופתבעדלוהמגיעים

כאילולרשותושעמדוהמחלהימיהופחתושבעדםהבידודימי

.המחלהמתקופתכחלקחושבו



מעסיק מגיש  

בקשה מקוונת  

לשיפוי 



הגשת בקשה לשיפוי

להוראותבהתאםלעובדבידודדמיתשלוםעלהמעסיקשלהצהרהתכלוללשיפויבקשה

הוכחתלשםזהפרקלפיהנדרשיםהמסמכיםאתלוהמציאשהעובדכךועלזהפרק

:שלהלןהמידעפרטיאתוכןבידודלדמיזכאותו

בנקחשבוןמספר,אלקטרונידוארכתובת,טלפוןמספר,מזההומספרהמעסיקשם(1)

;המעסיקשלניכוייםתיקומספר

רשותידיעלשניתןאחרמזההמספראודרכוןמספר,זהותומספרמשפחהשם,שם(2)

העובדדיווחשבאמצעותו,הענייןלפי,ילדושלאוהעובדשל(מזההמספר–להלן)שלטונית

וכןהעובדשלטלפוןמספר,בבידוד,הענייןלפי,ילדושהייתאושהייתועלהבריאותלמשרד

;ישנהאם,שלואלקטרונידוארכתובת



הגשת בקשה לשיפוי

לתקופתשקדמוהחודשיםבשלושתהמעסיקאצלהעובדהועסקשבההמשרההיקף(3)

;הבידוד

ומספרסיומהמועד,הענייןלפי,ילדושלאוהעובדשלהבידודתקופתתחילתמועד(4)

ג26אוב26סעיפיםהוראותלפיבידודדמילעובדשילםשבשלהםהבידודבתקופתהימים

דיןלפימיטיבמחלהדמיהסדרולעניין,בידודלדמיהעובדזכאישבשלהההוראהבציון

;ההסדרנקבעשבוהדין–(ב)ב26בסעיףכאמור

השכר,העובדשלהבידודלתקופתהראשוןהעבודהביוםשוויםלפיהבידודדמיגובה(5)

נשאשבהוהעלות,הבידודדמישוויחושבשלפיוהאחרוןברבעוןהעובדשלהממוצע

;זהפרקלפיבידודלדמיהעובדמזכאותהנובעתהמעסיק



הגשת בקשה לשיפוי

מלווההורהשהואעובד,בבידודהשוההעובדהעובדהיות(6)

בהגדרההפסקהציוןתוך–הענייןלפי,מזכהבבידודעובדאו

ואם,בידודדמילתשלוםזכאיהואשמכוחה"מזכהבבידודעובד"

עםלסירוגיןמעבודתושנעדרמלווההורהשהואעובדהוא

ראשוןמעבודתונעדרמההוריםמי–הילדשלהאחרההורה

.לושנמסרהההצהרהלפי



100%
1יום למעט

100%
1יום למעט



מעסיק מגיש  

בקשה מקוונת  

לשיפוי 

ביטוח לאומי מעביר  

למשרד הבריאות  

,  ז"ת, רשימת שמות

ומועדי בידוד



מעסיק מגיש  

בקשה מקוונת  

לשיפוי 

משרד הבריאות מודיע  

לביטוח לאומי מי  

ברשימה היה בבידוד

ביטוח לאומי מעביר  

למשרד הבריאות  

,  ז"ת, רשימת שמות

ומועדי בידוד



מעסיק מגיש  

בקשה מקוונת  

לשיפוי 

משרד הבריאות מודיע  

לביטוח לאומי מי  

ברשימה היה בבידוד

ביטוח לאומי מעביר  

למשרד הבריאות  

,  ז"ת, רשימת שמות

ומועדי בידוד

ביטוח לאומי מודיע  

למעסיק איזה עובדים  

אינם מזכים בשיפוי



שווי יום בידוד לעניין השיפוי

,  ט26לעניין שיפוי מהמוסד לביטוח לאומי למעסיק לפי סעיף 

לעניין כל תקופת  , יראו שווי דמי בידוד בעד יום בידוד של עובד

כפי שחושבו ביום הראשון של תקופת  , הבידוד של אותו עובד

גם אם , וכפי שצוין בבקשה לשיפוי שהגיש המעסיק, הבידוד

שווי דמי הבידוד בעד יום בידוד של העובד השתנה לאחר מועד 

.הגשת הבקשה 



חוק שעות עבודה  

ומנוחה

שבת,נוספותשעות,לילהעבודת,ושבועיוםתחום

חגים,ש"במוצועבודה



-תזכורת

שעות עבודה 

ומנוחה

תחום שבוע



-תזכורת

שעות עבודה 

ומנוחה

תחום שבוע

תחום יום



-תזכורת

שעות עבודה 

ומנוחה

תחום שבוע

תחום יום

תחום עבודת לילה



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

:ומנוחהעבודהשעותלחוק(ב)2סעיף

חגשלפניוביוםהשבועיתהמנוחהשלפניוביוםלילהבעבודת

,נוהגאוהסכםפיעלוביןחוקפיעלבין,בועובדאינושהעובד

.עבודהשעותשבעעלעבודהיוםיעלהלא

:ומנוחהעבודהשעותלחוק1סעיף

הן,לפחות,ממנהשעותששתיעבודה-פירושו"לילהעבודת"

;06.00ובין22.00שביןהשעותבתחום

עבודת לילה



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

עבודת לילה

:*ומנוחהעבודהשעותלחוק22סעיף

בויועסקלא,במשמרותבושעובדיםמפעל

בתוךאחדמשבועיותרלילהבעבודתעובד

.שבועיים

.2018-ח"התשע(17'מסתיקון)ומנוחהעבודהשעותחוק*



. צו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי: 1990שנת 

במקום שישה, קיצור שבוע עבודה לחמישה ימי עבודה
8שעות  במקום 9יום העבודה הוארך ל

לפני
שעות 7: תחום לילה

אחרי

?:  תחום לילה

לפני
שעות 8: תחום יום

אחרי 

שעות 9: תחום יום

7.4.2020מיום , דדיאשוילילבן ' מ נ"אדם בעוכחשרותיםמיקוד ישראל אבטחה 9623-02-18( ארצי)ע "ע



. צו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי: 1990שנת 

במקום שישה, קיצור שבוע עבודה לחמישה ימי עבודה
8שעות  במקום 9יום העבודה הוארך ל

לפני
שעות 7: תחום לילה

אחרי

שעות 7נשאר :  תחום לילה

לפני
שעות 8: תחום יום

אחרי 

שעות 9: תחום יום

7.4.2020מיום , דדיאשוילילבן ' מ נ"אדם בעוכחשרותיםמיקוד ישראל אבטחה 9623-02-18( ארצי)ע "ע

פסיקה

4.2020



-תזכורת

שעות עבודה 

ומנוחה

תחום שבוע

תחום יום

תחום עבודת לילה

שעות מנוחה בשבת



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

יום המנוחה השבועית

:ומנוחהעבודהשעותלחוק7סעיף

הןלשבוערצופותשעותושששלושיםלפחות(א)
.העובדשלהשבועיתהמנוחה

-תכלולהשבועיתהמנוחה(ב)

;השבתיוםאת-יהודילגבי(1)

הראשוןיוםאתאוהשבתיוםאת-יהודישאינומילגבי(2)
כיוםעליוהמקובללפיהכל,בשבועהששיהיוםאתאו

.שלוהשבועיתהמנוחה



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

יום המנוחה השבועית

:ומנוחהעבודהשעותלחוק8סעיף

לעבודות,בתקנות,לקבוערשאיהעבודהשר

פחותשתחומהשבועיתמנוחה,מסויימות

מעשריםפחותלאאך,שעותוששמשלושים

.רצופותשעותוחמש



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

שעות נוספות במנוחה שבועית

:בשבתנוספותשעות

,175%-הראשונותהנוספותהשעתייםעבור➢

לשעתייםמעברהנוספותהשעותיתרתעבור➢

.200%-הראשונות

נהריהעירית'נכהןדניאל300175/97(ארצי)ע"ע



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

מהו המבחן שלפיו ייקבע האם שעות העבודה 

?ש מזכות בגמול שבת"במוצ

חמישי 
ערב 

שישי
בוקר

שישי 
ערב

ש"מוצ
תחילת עבודה

שבת
בוקר

ראשון
בוקר

עבודה 

שעות36



עבודה במוצאי שבת

חמישי 
19:00

שישי
7:00

שישי 
19:00

שבת  
( ש"מוצ)

19:00
שבת
7:00

ראשון
7:00

3משמרת 2משמרת 1משמרת 

שעות36

.7.4.2020מיום , דדיאשוילילבן ' מ נ"אדם בעוכחשרותיםמיקוד ישראל אבטחה 9623-02-18( ארצי)ע "ע

פסיקה

4.2020

קיבל גמול שבת 
מנוחת פיצוי+ 





ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

השכר לחישוב שעות נוספות

:לחוק שעות עבודה ומנוחה16סעיף 

ישלם לו המעביד בעד שתי השעות  , הועסק עובד שעות נוספות
1¼-הנוספות הראשונות שבאותו יום שכר עבודה לא פחות מ

1½-ובעד כל שעה נוספת שאחריהן לא פחות מ,מהשכר הרגיל
.מהשכר הרגיל

:לחוק שעות עבודה ומנוחה18סעיף 

כולל כל התוספות שמעסיק  " שכר רגיל"17-ו16הסעיפים לענין
.משלם לעובדו



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

עבודה ביום רגיל

שעות רגילות

שעתיים ראשונות: שעות נוספות

שעה שלישית ואילך: שעות נוספות



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

עבודה ביום רגיל עבודה בשבת

"שיטת הצבירה"

שעות רגילות

שעתיים ראשונות: שעות נוספות

שעה שלישית ואילך: שעות נוספות



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

עבודה ביום רגיל עבודה בשבת 150%עבודה שמזכה בתוספת 

"שיטת הצבירה" "שיטת ההכפלה"

שעות רגילות

שעתיים ראשונות: שעות נוספות

שעה שלישית ואילך: שעות נוספות

פסיקה

6.2020



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

חגים

:18סעיף,1948-ח"התש,והמשפטהשלטוןסדריפקודת

,הכיפוריםיום,השנהראשימישני–ישראלומועדישבת(א)

וחגפסחשלושביעיראשון,סוכותשלעצרתושמיניראשון

.ישראלבמדינתהקבועיםהמנוחהימיהם–השבועות

חגים.וחגיהםבשבתםמנוחהימילקייםהזכותיהודיםלשאינם

שתפורסםהממשלההחלטתפיעלעדהכללגביייקבעואלה

.ברשומות

:(ג)1סעיף,העצמאותיוםחוק

.שבתוןיוםיהיההעצמאותיום



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

חגים

:18סעיף,1948-ח"התש,והמשפטהשלטוןסדריפקודת

,1951-א"תשי,ומנוחהעבודהשעותחוקהוראות(ב)

–יחולוהשבועיתהמנוחהעלהחלות

(1)ישראלמועדיעל-יהודילגבי;

(2)חגיעלאוישראלמועדיעל–יהודישאינומילגבי

.עליוהמקובללפיהכל,עדתו



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

דמי חגים

:7סעיף,2000מסגרתהסכםהרחבהצו

נעדרשלאהעבודהבמקוםעבודהחודשי3לאחרעובד.א
,(החגאחריויוםהחגלפנייום)החגליוםסמוךמהעבודה

9בעבורמלאלתשלוםזכאייהיה,המעבידבהסכמתאלא
2,סוכותימי2,הכיפוריםיום,השנהראשימי2)חגימי
.(העצמאותויוםשבועותחג,פסחימי

.בשבתהחליםחגלימיזכאייהיהלאעובד

.חגימיעבורנפרדלתשלוםזכאייהיהלאחודשיעובד.ב



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

חג ושבת

(:א)7סעיף , 2000צו הרחבה הסכם מסגרת 

.עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלים בשבת



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

חג ושבת

(:א)7סעיף , 2000צו הרחבה הסכם מסגרת 

.עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלים בשבת

הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר  -צו הרחבה 
:העסקי

עובד לא יהיה זכאי לתשלום נפרד בעבור ימי חג 
.החלים ביום הפנוי



-'יום ד'יום ג'יום ב'יום א

יום חג

'יום ו'יום ה

�😴😴🔠🤠🤠�ג-עובד בימים א

ו-עובד בימים ד

משמרות  3עובד 

לא קבועות בשבוע



-'יום ד'יום ג'יום ב'יום א

יום חג

'יום ו'יום ה

�😴😴🔠🤠🤠�ג-עובד בימים א

ו-עובד בימים ד

משמרות  3עובד 

לא קבועות בשבוע



-'יום ד'יום ג'יום ב'יום א

יום חג

'יום ו'יום ה

�😴😴🔠🤠🤠�ג-עובד בימים א

�🤠🤠🨴😴😴�ו-עובד בימים ד

משמרות  3עובד 

לא קבועות בשבוע



-'יום ד'יום ג'יום ב'יום א

יום חג

'יום ו'יום ה

�😴😴🔠🤠🤠�ג-עובד בימים א

�🤠🤠🨴😴😴�ו-עובד בימים ד

משמרות  3עובד 

לא קבועות בשבוע



-'יום ד'יום ג'יום ב'יום א

יום חג

'יום ו'יום ה

�😴😴🔠🤠🤠�ג-עובד בימים א

�🤠🤠🨴😴😴�ו-עובד בימים ד

משמרות  3עובד 

לא קבועות בשבוע
😴/🤠😴/🤠😴/🤠😴/🤠😴/🤠😴/🤠



-'יום ד'יום ג'יום ב'יום א

יום חג

'יום ו'יום ה

�😴😴🔠🤠🤠�ג-עובד בימים א

�🤠🤠🨴😴😴�ו-עובד בימים ד

משמרות  3עובד 

לא קבועות בשבוע
😴/🤠😴/🤠😴/🤠😴/🤠😴/🤠😴/🤠



ואולם שונה הדין כאשר עסקינן בעובד אשר עובד במשרות  "

שהרי גם אם בסופו של החודש היקף  . שאינן קבועות

המשמרות שבו הועסק שווה להיקף המשמרות הרגיל שלו  

אין מדובר במצב שבו הושווה  -( בחודש שבו לא חל חג)

כי נאלץ לעבוד במשמרות נוספות  , מצבו לעובד חודשי

". על מנת להגיע לאותו היקף משמרות( שלא בימי חג)

1.6.2020מיום , בבית הדין הארצי לעבודה', ואחמוחדינובמיכאל ' איגוד ישראלי לילדים נפגעים נן''איל38313-03-18ע "ע

פסיקה

6.2020



גמול עבודה בחג150%

+

דמי חגים 100%

______________________

250%כ "סה

גמול עבודה בחג 150%

כורח בחירה



כי כל עוד לא הוכח על ידי המעסיק  , כללם של דברים הוא"

הרי שגם אם השיבוץ  ( שהנטל הוא עליו בעניין זה)אחרת 

נעשה בשיתוף עם העובדים ובהתחשב בבקשותיהם  

המעסיק הוא זה שקובע את  , בסופו של דבר, והעדפותיהם

לצורך  " כורח"ועל כן נראה בכך , סידור העבודה ומסכים לו

".הזכאות לדמי חגים

1.6.2020מיום , בבית הדין הארצי לעבודה', ואחמוחדינובמיכאל ' איגוד ישראלי לילדים נפגעים נן''איל38313-03-18ע "ע

פסיקה

6.2020



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

ערב חג

:ומנוחהעבודהשעותלחוק(ב)2סעיף

עובדאינושהעובדחגשלפניוביוםהשבועיתהמנוחהשלפניוביוםלילהבעבודת

שעותשבעעלעבודהיוםיעלהלא,נוהגאוהסכםפיעלוביןחוקפיעלבין,בו

.עבודה

–העסקיבמגזרמקוצרעבודהשבועהנהגת-הרחבהצו

בןהעבודהיוםיהיהבולעבודחייבשהעובדביוםהחליםישראלחגיבערבי

.שעות8שלבתשלוםשעות7בןעבודהיוםאושעות9שלבתשלוםשעות8

כיפוריוםבערב.לבחורחלופהבאיזויקבעוהעובדיםונציגותההנהלה

עבדושבהםעבודהבמקומות.שעות9שלבתשלוםשעות6העובדיםיעבדו

שעות6לעבודהעובדיםימשיכושעות8שלבתשלוםשעות6חגבערבי

.שעות8שלבתשלום



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי-צו הרחבה 

אחסנה כללית

בלדרות

האחדות מטענים

הובלה יבשתית

הפצת סרטי קולנוע וטלוויזיה

סוכנויות לסחר חוץ

  סוכנויות של יצרנים או סוחרים

ל"מחו

השגחה

סוכני קניות

ספירת סחורות

 (סוכנויות)ספנות

עמילות מכס

שילוח בינלאומי

שירותי משרד

שירותי תקשורת וטלקס

 (סוכנויות)תעופה

תעשיה

מלאכה

שמירה ואבטחה

בתי קולנוע

חברות ביטוח

קבלני ניקיון ואחזקה

יבוא

יצוא

למעט מעביד , מסחר בסיטונות
שעיסוקו בחלקו במסחר סיטונאי 

.וחלקו במסחר קמעונאי

ענפי השירותים העסקיים המפורטים 
:להלן

  אריזה מזון

 (כללי)אריזות מוצרים

אחסנה בערובה

אחסנה בקירור



-חופשה שנתית

צבירתה ופדיונה



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

צבירת חופשה

:לחוק חופשה שנתית7סעיף 

ואולם רשאי העובד  ; אין החופשה ניתנת לצבירה(א)➢
לקחת רק שבעה ימי חופשה  , בהסכמת המעסיק

לפחות ולצרף את היתרה לחופשה שתינתן בשתי  
.שנות העבודה הבאות

לאסור צבירת חופשה , בתקנות, שר העבודה רשאי(ב)➢
אם לדעתו בריאות העובד או הנסיבות בהן העבודה  

נעשית מחייבים כי כל החופשה תינתן לעובד מדי שנה  
.בשנה



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

פדיון חופשה

בן ציון  ' נפינדיוריןאלכסנדר 42510-06-15( ארצי)ע "ע

:3.5.2017, זיסמן

ושלושהשוטפתהעבודהשנתבגיןשיתבצעצריךהזכאותחישוב"

.להשקדמוהשנים

התיישנהשלאבתקופההעובדלזכותשעמדוהחופשהימיכלסך

מתוכם,ימים67הוא,ההובלהבענףההרחבהלצובהתאם,כאמור

כך,חופשהימי37,האזוריהדיןביתקביעתלפי,העובדניצל

לפי,מנוצליםלאחופשהימי30בגיןחופשהלפדיוןזכאישהעובד

."שנפסקכפי364₪שליומישכר



ההנחה היא כי מספר ימי החופשה הנקוב בתלוש השכר  "

.  דעת המעסיק באשר ליתרת ימי החופשהאומדמבטא את 

ככל שהמעסיק מבקש לטעון אחרת הרי שעליו הנטל  

. לשכנע בכך

במקום בו תלושי השכר כוללים פירוט נכון של מאזן  

הרי שהימים הנקובים בהם יעמדו לזכות העובד  , החופשה

מהתקופה שקדמה  , כולם או חלקם, אף אם הם נובעים

".למועד ההתיישנות

11.11.2019מיום , אופיר קאופמן' צומת מהנדסים נ11647-12-18( ארצי)ע "ע

פסיקה

11.2019



זכאות לפיצויי  

פיטורים  

בהתפטרויות 

שונות



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

הזכות לפיצויי פיטורים

:פיטוריםפיצויילחוק1סעיף

שתיעונתיובעובד–ברציפות,אחתשנהשעבדמי(א)

במקוםאואחדמעסיקאצל–רצופותשניםבשתיעונות

פיצויישפיטרוממעסיקולקבלזכאי,ופוטר,אחדעבודה

.פיטורים

בשנהרצופיםחדשיםשלושה–זהחוקלענין"עונה"

יום60לפחותעבדשבהם



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

הרעה מוחשית או נסיבות אחרות

:פיטוריםפיצויילחוק11סעיף

בתנאימוחשיתהרעהמחמתעובדהתפטר(א)

שביחסיאחרותנסיבותמחמתאו,העבודה

כיממנולדרושאיןשבהןהעובדאותולגביעבודה

לעניןההתפטרותאתרואים,בעבודתוימשיך

.כפיטוריםזהחוק



אין חולק שהמשיבה נקלעה לקשיים כלכליים וכי מפאת  "

מצבה הכלכלי היה ספק אם יעלה בידה לשלם שכר  

ל  "והדבר הובהר במסגרת כינוס שערך מנכ, לעובדיה

נסיבות אלה מצדיקות תשלום פיצויי  . החברה לעובדיה

פיטורים אף אם נניח כי המדובר בהתפטרות וזאת מכוח  

."1963-ג"התשכ, לחוק פיצויי פיטורים( א)11סעיף 

16.6.2021מיום , מ"משפטיים בעשרותים. ט. א' נאבלסשלמה 34918-10-20( ארצי)ע "ע

פסיקה

6.2021



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

התפטרות לרגל העתקת מגורים

:לחוק פיצויי פיטורים8סעיף 

חוק זה יראו כפיטורים התפטרות של עובד  לענין

–עקב העתקת מקום מגוריו 

לישוב בישראל בו היה גר  –לרגל נישואיו (1)

בתנאים שנקבעו בתקנות באישור ועדת  , זוגו-בן

;העבודה של הכנסת



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

התפטרות לרגל העתקת מגורים

והתפטרותהפיצוייםחישוב)פיטוריםפיצויילתקנות12סעיף

:(כפיטוריםאותהשרואים

8לסעיף(1)פסקהלפיכפיטוריםעובדשלהתפטרותורואים(א)

מגוריומקוםלביןהחדשמגוריומקוםביןהמרחקאםלחוק

יותררחוקהחדשמגוריוומקום,לפחותמ"ק40הואהקודם

לעניןהמרחקים.הקודםמגוריומקוםמאשרעבודתוממקום

בפרסומיכמובאישוביםשביןהמרחקלפייחושבוזומשנהתקנת

.העבודהבמשרדהמדידותמחלקתשלדרךמרחקי



התכלית  , הלשוניהמימדגם אם קיים מתח בין "

לנו  שעניןהרי , הסובייקטיבית לבין התכלית האובייקטיבית

ויונק את  " חי הנושא את עצמו"בדבר חקיקה שהוא מעין 

לכך יש להוסיף כי דעתנו  . חיותו ממציאות החיים המשתנה

היא שפרשנות נכונה של חוק פיצויי פיטורים נעשית תוך  

להבדיל  , מבט אל עבר מציאות החיים האמיתית של האדם

".מהדפוס הרשמי המגדיר את מעמדו האישי

8.12.2020מיום , מזאוויסילביה ' מ נ"אינדקס הגליל תקשורת ועיתונות בע48000-01-17( ארצי)ע "ע

פסיקה

12.2020



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

התפטרות לרגל העתקת מגורים

:פיטוריםפיצויילחוק8סעיף

העתקתעקבעובדשלהתפטרותכפיטוריםיראוזהחוקלענין

–מגוריומקום

פיתוחבאזורלישובאו,חקלאישאינומישוב–חקלאילישוב(2)

באישורבתקנותשנקבעובתנאים,פיתוחבאזורשאינומישוב

ישוב"או"חקלאיישוב"זופסקהלענין;הכנסתשלהעבודהועדת

בתקנותשנקבעוישוביםסוגיעםשנמנהישוב–"פיתוחבאזור

ישוביםאוחקלאייםכישוביםהכנסתשלהעבודהועדתבאישור

;העניןלפיהכל,פיתוחבאזור



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

התפטרות לרגל העתקת מגורים

:(כפיטוריםאותהשרואיםוהתפטרותהפיצוייםחישוב)פיטוריםפיצויילתקנות12סעיף
לפחותגרהעובדאם,לחוק8לסעיף(2)פסקהלפיכפיטוריםעובדשלהתפטרותורואים(ב)
.מגוריואתהעתיקשאליופיתוחבאזורבישובאוחקלאיבישובחדשים6

–זומשנהבתקנת●
;חקלאיםהםתושביושמרביתישובאו,מושב,קיבוץ-"חקלאיישוב"●
,חצור,דימונה,שמש-בית,שאן-בית,אילת,אופקים:הישוביםאחד-"פיתוחבאזורישוב"●

,תרשיחה-מעלות,רמון-מצפה,בוקרשדהמדרשת,העמק-מגדל,כרמיאל,ירוחם
,שלומי,שדרות,שמונה-קרית,מלאכי-קרית,גת-קרית,צפת,ערד,עילית-נצרת,נתיבות
,מנוף,מורשת,שכניה,קורנית,יעד,יודפת,עצמון,גילון,עפולה,טבריה,עכו,עלית-יקנעם
ורד,מכמנים,כמון,חרשים,עמקה,אדר,מתת,הילה,ורדים-כפר,יבנאל,ספירמרכז

,מטולה,מנחמיה,קציר,כליל,אלטל,צורית,אביבפרחי,הררית,עדי,ארשת,הגליל
מצפה,מסד,המעלהיסוד,תבורכפר,(המושבה)כנרת,פינהראש,ישירמת,מגדל

,הושעיהמצפה,חורפיש,רקפת,צביהמעלה,יובלים,חלוץהר,אשחר,חיספין,נטופה
.שורשים,אבטליון,הגלילאלון,אבניגבעת,אלהגבעת



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

התפטרות לרגל העתקת מגורים

והתפטרותהפיצוייםחישוב)פיטוריםפיצויילתקנות12סעיף

:(כפיטוריםאותהשרואים

לחוק8לסעיף(3)פסקהלפיעובדשלהתפטרותורואים(ג)

-בןשלבתפקידהעברהעקבמגוריומקוםהעתיקאםכפיטורים

,קבעלשירותהתחייבותפיעלצבאיבשירותהמשרתזוגו

40הואהקודםמגוריומקוםלביןהחדשמגוריומקוםביןוהמרחק

עבודתוממקוםיותררחוקהחדשמגוריוומקוםלפחותמ"ק

זומשנהתקנתלעניןהמרחקים;הקודםמגוריומקוםמאשר

.(א)משנהבתקנתכאמוריחושבו



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

התפטרות לרגל העתקת מגורים

חישוב הפיצויים  )לתקנות פיצויי פיטורים 12סעיף 

(:והתפטרות שרואים אותה כפיטורים

פסקה לעניןרואים התפטרות של עובד כפיטורים (ד)

אם העובד העתיק את מקום מגוריו , לחוק8לסעיף ( 3)

זה שר  לעניןשיאשרו למקום התנחלות או היאחזות 

ששה  ושר החקלאות וגר באותו מקום לפחות הבטחון

.חדשים רצופים



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

התפטרות לרגל העתקת מגורים

והתפטרותהפיצוייםחישוב)פיטוריםפיצויילתקנות12סעיף

:(כפיטוריםאותהשרואים

לחוק8לסעיף(3)פסקהלפיעובדשלהתפטרותורואים(ה)

-בןשלבתפקידהעברהעקבמגוריומקוםהעתיקאםכפיטורים

והמרחק,הסוהרבתיבשירותאוישראלבמשטרתהמשרתזוגו

40לפחותהואהקודםמגוריומקוםלביןהחדשמגוריומקוםבין

מקוםמאשרעבודתוממקוםיותררחוקהחדשמגוריוומקוםמ"ק

כאמוריחושבוזומשנהתקנתלעניןהמרחקים;הקודםמגוריו

.(א)משנהבתקנת



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

התפטרות לרגל העתקת מגורים

והתפטרותהפיצוייםחישוב)פיטוריםפיצויילתקנות12סעיף

:(כפיטוריםאותהשרואים

לחוק8לסעיף(3)פסקהלפיעובדשלהתפטרותורואים(ו)

זוגולבןהצטרפותועקבמגוריומקוםהעתיקאם,כפיטורים

בשליחותלארץלחוץחדשיםששהעלהעולהלתקופההיוצא

היהודיתהסוכנות-העולמיתהציוניתההסתדרות,המדינה

המגבית-היסודקרןאולישראלקיימתקרן,ישראל-לארץ

שלאחופשהלעובדלאשרסירבוהמעביד,לישראלהמאוחדת

.כאמורהשליחותלתקופתבשכר



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

התפטרות לרגל העתקת מגורים

והתפטרותהפיצוייםחישוב)פיטוריםפיצויילתקנות12סעיף

:(כפיטוריםאותהשרואים

לחוק8לסעיף(3)פסקהלפיעובדשלהתפטרותורואים(ז)

מקוםוהעתיקגירושיועקבמעבודתוהתפטראםכפיטורים

מגוריוממקוםלפחותמ"ק40המרוחקבישראלליישובמגוריו

;לפחותחדשיםששהכאמורביישובשגרובלבד,הקודם

משנהבתקנתכאמוריחושבוזומשנהתקנתלעניןהמרחקים

.(א)



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

התפטרות לרגל העתקת מגורים

והתפטרותהפיצוייםחישוב)פיטוריםפיצויילתקנות12סעיף

:(כפיטוריםאותהשרואים

לחוק8לסעיף(3)פסקהלפיעובדשלהתפטרותורואים(ח)

עקבמגוריומקוםוהעתיקמעבודתוהתפטראם,כפיטורים

אחרציבוריגוףאוהמדינהבשירותהעובדזוגלבןהצטרפותו

הזוגבןהועסקשבההיחידהואשר,הממשלהזהלעניןשאישרה

מקוםביןוהמרחק,הממשלההחלטתפי-עללירושליםמועברת

.לפחותמ"ק40הואירושליםוביןהקודםמגוריו



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

התפטרות לרגל העתקת מגורים

והתפטרותהפיצוייםחישוב)פיטוריםפיצויילתקנות12סעיף

:(כפיטוריםאותהשרואים

לחוק8לסעיף(3)פסקהלפיעובדשלהתפטרותורואים(ט)

עקבמגוריומקוםוהעתיקמעבודתוהתפטראם,כפיטורים

מגוריםולמקוםאחרעבודהלמקוםהעוברזוגולבןהצטרפותו

ממקוםקילומטריםארבעיםלפחותהנמצאיםבישראלאחר

יותררחוקהעובדשלהחדשמגוריושמקוםובלבד,הקודםמגוריו

חודשיםשישהגרושהעובדהקודםמגוריוממקוםעבודתוממקום

.החדשמגוריובמקוםלפחות



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי

:פיטוריםפיצויילחוק6סעיף

,משפחתו-בןשלאוהואבריאותומצבלרגלעובדהתפטר➢

העניןנסיבותושארהעבודהתנאי,הרפואייםהמימצאיםולאור

פיטוריםפיצויילעניןרואים–להתפטרותמספקתסיבההיתה

.כפיטוריםהתפטרותואת

בתקנותשנקבעמשפחה-בן–"משפחה-בן",זהבסעיף➢

.הכנסתשלהעבודהועדתבאישור



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

בן משפחה

חישוב הפיצויים והתפטרות  )לתקנות פיצויי פיטורים 11סעיף 

(:שרואים אותה כפיטורים

:לחוק הוא אחד מאלה6סעיף לעניןמשפחה -בן

;זוגו-לרבות הידוע בציבור כבן, זוגו של העובד-בן(1)

;ילדו של העובד לרבות ילד מאומץ או חורג(2)

;הורה של העובד(3)

זוגו הגר עם העובד  -סבו או הורה של בן, נכדו של העובד(4)

.עליוכלכלתוועיקר 



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

התפטרות של הורה לשם טיפול בילד

:לחוק פיצויי פיטורים7סעיף 

,  תוך תשעה חדשים מיום שילדה, התפטרה עובדת(א)

חוק זה את  לעניןיראו –על מנת לטפל בילדה 

.  התפטרותה כפיטורים



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

התפטרות של הורה לשם טיפול בילד

:פיטוריםפיצויילחוק7סעיף

:מאלהאחדלגביהשהתקיימועובדתלגביהדיןוהוא...(א)

ובתוך,למעסיקהכךעלוהודיעהשנים13לומלאושטרםילדלאימוץקיבלה(1)

;בולטפלכדיהתפטרהלאימוץקבלתומיוםחודשיםתשעה

אישור)עובריםלנשיאתהסכמיםחוקלפימיועדכהורה,למשמורתהקיבלה(2)

הילדקבלתמיוםחודשיםתשעהובתוך,ילד,1996-ו"התשנ,(היילודומעמדהסכם

;בולטפלכדיהתפטרהכאמור

שגילוילד,2016-ו"התשע,לילדיםאומנהבחוקכהגדרתוכאומן,לביתהקיבלה(3)

כדיהתפטרהכאמורהילדקבלתמיוםחודשיםתשעהובתוך,עשרעלעולהאינו

כיהאמורבחוקכהגדרתוהאומנהמנחהמאתאישורשניתןובלבד,בולטפל

.הילדטובתשלמטעמיםנדרשהההתפטרות



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

התפטרות של הורה לשם טיפול בילד

בונתקייםאםוהכל,עובדעל,המחוייביםבשינוייםיחולו(א)קטןסעיףהוראות(ב)

:מאלהאחד

לפחותרצופיםחדשיםששהבמשךכעובדתהועסקההעובדשלזוגובת(1)

שבהבעבודההפסקהתקופתגםכעבודהיראוזהלענין;התפטרותויוםלפניבסמוך

;עבודהיחסינמשכים

שלמחלהאונכותמחמתהבלעדיבטיפולואו,הבלעדיתבהחזקתונמצאהילד(2)

;זוגובת

רצופיםחודשיםעשר-שניםבמשךעצמאיתעובדתהיתההעובדשלזוגובת(3)

אולמשמורת,לאימוץהילדקבלתלפניבסמוךאוהלידהיוםלפניבסמוךלפחות

.בילדטיפוללצורךעיסוקהאתהפסיקהולא,העניןלפי,לאומנה



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

התפטרות של הורה לשם טיפול בילד

:1988-ט"תשמ,(למעבידהודעותמסירתחובת)פיטוריםפיצוייתקנות

ימסור,לחוק(ב)7סעיףמכחמעבודתולהתפטרהמבקשעובד.1

ובידיבידוחתומההתפטרותומועדלפניבכתבכךעלהודעהלמעבידו

הטופסלפי,בלבדבידו-לחוק(4)2בסעיףהאמורותובנסיבות-זוגובת

.שבתוספת

אונכותמחמתבילדולטפלכדימעבודתולהתפטרהמבקשעובד.2

בתמחלתאוהנכותבדבררפואיאישורלהודעהיצרףזוגובתמחלת

.הזוג

אלאלחוק(ב)7סעיףמכחפיטוריםלפיצוייזכאייהיהלאעובד.3

.2-ו1תקנותהוראותאתשקייםמיוםימיםעשרחמישהבתום



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

התפטרות של הורה לשם טיפול בילד

:פיטוריםפיצויילחוק7סעיף

או(א)קטןבסעיףכאמורהזוגמבניאחדהתפטר(ג)

הזוגבןעלזהסעיףהוראותיחולולא,העניןלפי(ב)

.השני



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

התפטרות אחרת שדינה כפיטורים

:פיטוריםפיצויילחוק11סעיף

,הפרישהלגילשהגיעלאחרעובדהתפטר(ה)

רואים,2004-ד"התשס,פרישהגילבחוקכמשמעותו

;כפיטוריםזהחוקלעניןההתפטרותאת



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים  

מוכות

:פיטוריםפיצויילחוקא7סעיף

אשר,מוכותלנשיםבמקלטשהייתהעקבעובדתהתפטרה

העבודהמשרדאוחברתייםלשירותיםמחלקהידיעלאושרה

ובלבד,כפיטוריםזהחוקלעניןההתפטרותאתרואים,והרווחה

שלתקופהכאמורבמקלטשהתההתפטרותהלפנישסמוך

מחלקה","אישור",זהסעיףלענין;לפחותימיםשישים

בסעיףכהגדרתם–"מוכותלנשיםמקלט"ו"חברתייםלשירותים

.1954-ד"תשי,נשיםעבודתלחוק(5()ג)7



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

פשט רגל/ מעסיק שנפטר 

נמחקה/ או חברה מעסיקה שפורקה 

:לחוק פיצויי פיטורים4סעיף  

עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה או פשיטת רגל 

זכאי לפיצויי  , פירוקו או מחיקתו–ובתאגיד , של מעסיקו

.פיטורים כאילו פוטר



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

עובד שנפטר

:פיטוריםפיצויילחוק5סעיף
.אותופיטרכאילופיצוייםלשאיריוהמעסיקישלם,עובדנפטר(א)➢

והואזוגוכבןבציבורהידועלרבות,פטירתובשעתהעובדשלזוגבן–זהלענין"שאירים"➢

לחוק'גפרקלפיגימלאותלעניןבמבוטחתלויבגדרשהואהעובדשלוילד,עמוגר

ילדים–כאמורילדיםאוזוג-בןובאין,1968-ח"תשכ,[משולבנוסח]הלאומיהביטוח

הנפטרשלבביתושגרוואחיותאחיםוכןהנפטרעלהיתהפרנסתםשעיקרוהורים

.הנפטרעלהיתהפרנסתםוכלפטירתולפניחודשעשר-שניםלפחות

יופקדו,כאמורהתלויילדאוזוג-בןשאינםלשאיריםמשתלמיםפיטוריםפיצוייהיו(ב)➢

לעבודההאזוריהדיןביתשיקבעלשאיריםויינתנולעבודההאזוריהדיןבביתהפיצויים

.שנפטרבעובדתלותםובמידתהכלכליבמצבםבהתחשב,שיקבעהחלוקהולפי

.מהעזבוןכחלקאותםיראולאשנפטרעובדשללשאיריםהמשתלמיםפיצויים(ג)➢



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

התפטרות אחרת שדינה כפיטורים

:פיטוריםפיצויילחוק11סעיף

לפחותשעבדלאחרעונתיעובדהתפטר(ב)

מחמתעבודהמקוםבאותורצופותעונותשלוש

מקוםבאותורצופהעבודהלוהובטחהשלא

.פוטרכאילואותורואים–עבודה



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

אזרחי/ לאומי / התפטרות בסמוך לשירות צבאי 

:פיטוריםפיצויילחוק11סעיף

מהתנאיםאחדלגביושהתקייםלפניסמוךשהתפטרעובד(ג)

זהחוקלענייןההתפטרותאתרואים,תנאיאותוובשל,להלןהמפורטים

:כפיטורים

החייליםלחוק1בסעיףכמשמעותוסדירלשירותהתגייסהוא(1)➢

;1949-ט"התש,(לעבודההחזרה)המשוחררים

(ב)3בפסקהכמשמעותולאומיבשירותלשרתהתנדבהוא(2)➢

,[משולבנוסח]הלאומיהביטוחלחוק238שבסעיף"ילד"להגדרה

;לפחותחודשיםשישהלאומיבשירותששירתובלבד,1995-ה"התשנ



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

אזרחי/ לאומי / התפטרות בסמוך לשירות צבאי 

:פיטוריםפיצויילחוק(ג)11סעיף

שירותדחייתלחוק(א)6בסעיףכהגדרתואזרחיבשירותלשרתהחלהוא(3)➢

בשירותששירתובלבד,2002-ב"התשס,אומנותםשתורתםישיבהלתלמידי

;עיסוקלענייןהאמורהחוקמהוראותלגרועובלי,לפחותחודשיםשישהאזרחי

(4)בפסקהכאמורלאומיתאוציבוריתלמטרהבשירותלשרתהתנדבהוא(4)➢

חוקלפיהסדירשירותונדחהכךועקב,(2)בפסקההאמורה"ילד"להגדרה

בהתנדבותבשירותששירתובלבד,1986-ו"התשמ,[משולבנוסח]ביטחוןשירות

;לפחותחודשיםשישהכאמור

,אזרחי-לאומישירותבחוקכהגדרתואזרחי-לאומיבשירותלשרתהחלהוא(5)➢

.לפחותחודשיםשישהאזרחי-לאומיבשירותששירתובלבד,2014-ד"התשע



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

התפטרות אחרת שדינה כפיטורים

:פיטוריםפיצויילחוק11סעיף

רשותלראששנבחרמחמתשהתפטרעובד(ד)

במשכורתוכהונתומקומיתרשותראשלסגןאומקומית

לעניןההתפטרותאתרואים,המקומיתהרשותמקופת

המעסיקאםתחוללאזוהוראה;כפיטוריםזהחוק

העובדיכהןשבההתקופהכיהעובדכלפיבכתבהסכים

.תשלוםללאכחופשהתיחשבבכהונתו



ד "עו, אפרת מרקוס
כל הזכויות שמורות

פיצויים למתגייס למשטרה

:פיטוריםפיצויילחוקא11סעיף

היהגיוסולפניובסמוך,הסוהרבתילשירותאוישראללמשטרתהמתגייס

זכאיםשאיריואוהואיהיו,כאמורלהתגייסמנתעלמעבודתווהתפטרעובד

:מאלהאחתבונתקיימהאםפיטוריםלפיצויי

;לפחותחדשיםששההסוהרבתיבשירותאובמשטרהשירתהוא(1)➢

פיטוריםבפיצוייהמזכותהעילותאחתמחמתנפסקכאמורשירותו(2)➢

;זהחוקלפי

ובלבד,לשירותמתאיםבלתישנמצאמחמתנפסקכאמורשירותו(3)➢

פרישהבפיצוייאותומזכותהיושלאבנסיבותהשירותנפסקשלא

.העניןלפיהכל,הסוהרבתימשירותאומהמשטרה



!תודה על ההקשבה

ד"עו, אפרת מרקוס
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