
  עוקץ/ טסטמי 
  
  

  בעקבות משבר הקורונה סוגיות שכיחות בדיני עבודה

  )2020 אפרילב 30מפגש עיון מקוון ביום (
  

  פירוט  שאלות שכיחות  'מס  תחום משנה  תחום ראשי

חייב לכפות על /האם מעסיק רשאי  )1(  ת קורונה"חל  דיני עבודה
עקב משבר ת "עובדיו יציאה לחל

פגישת אם המהלך מחייב ה? קורונהה
  ?שימוע

  

הרעה מהווה ת כפוי "האם חל  )2(
  ?מוחשית בתנאי העבודה

  

האם העובד יכול לכפות על מעסיק   )3(
: למשל(ת קורונה "וצאתו לחלאת ה

עקב היותו בקבוצת סיכון או בגלל 
חששו לצאת מביתו או הצורך לטפל 

  ?)בילדיו הקטינים

  

 "מפעל חיוני"-האם מעסיק הנחשב ל  )4(
  ?ת קורונה"רשאי להוציא עובד לחל

  

ת כפוי מותנה בזכאות "האם חל  )5(
נוער : במיוחד(העובד לדמי אבטלה 

עובדים ; 67עובדים מעל לגיל ; עובד
ועובדים " תקופת אכשרה" נעדרי
  ?)"מסתננים/"זרים

  

- ת עד ל"האם ניתן לקבוע תקופת חל  )6(
ללא קביעה : קרי" (מועד לא ידוע"

  ?  )מראש של מועד סיום מוגדר

  

האם עובד שהיקף משרתו צומצם   )7(
עקב משבר הקורונה יכול להימצא 

  ?זכאי לדמי אבטלה

  

לחייב בתקופת /ניתן לשלב האם  )8(
ת קורונה עבודה מהבית או "חל

  ? במקום העבודה פגישות

  

ת קורונה "האם ניתן להוציא לחל  )9(
עובדת המוגנת מפיטורים מכוח חוק 

  ?)היריון: כגון(עבודת נשים 

  

ת קורונה "האם ניתן להוציא לחל  )10(
עובד המוגן מפיטורים מכוח חוק 

  ?)מילואיםעקב (ררים חיילים משוח

  

ת קורונה "האם ניתן להוציא לחל  )11(
עובד הנמצא בהיעדרות ללא תשלום 

תאונת  עקב: למשל(ללא כושר עבודה 
  ?)עבודה

  

או  האם מעסיק יהיה רשאי לקצר  )12(
  ?ת"תקופת חלצדדית -להאריך חד

  

ת עובד "האם ניתן להוציא לחל  )13(
ת הנמצא בתקופת הודעה מוקדמ

  ? להתפטרות/לפיטורים

  

ת עובד חדש "האם ניתן להוציא לחל  )14(
  ?העסקתו בפועלאת שטרם החל 

  

ת קורונה "האם ניתן להוציא לחל  )15(
 יסידור(מתחדש /חבר קיבוץ שיתופי

  ?)ובדי חוץעבודה וע

  

ת  קורונה "האם ניתן להוציא לחל  )16(
המתוגמל כנגד חשבוניות " פרילאנס"

  ?מס
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האם עובד הנמצא בבידוד ביתי ללא   )17(  מחלה דמי
יתרה מספיקה של ימי מחלה זכאי 

תעודת מחלה "מהי ? לשכר עבודה
  ?"ורפתג

  

ת עובד "האם ניתן להוציא לחל  )18(
הנמצא בבידוד ביתי מכוח צו בריאות 

בידוד ) (נגיף הקורונה החדש(העם 
  ? 2020-ף"תש, )בית והוראות שונות

  

את או לדחות ל לסכל האם עובד יכו  )19(
ת באמצעות הוצאת "הוצאתו לחל
     ?תעודות מחלה

  

ניצול מחלת בני משפחה ימנע האם   )20(
  ?ת קורונה"יציאה לחל

  

לנהוג במקרה בו עובד יש כיצד   )21(
ת יוכנס לבידוד ביתי "הנמצא בחל

  ?כפוי

  

רת ימי חופשה האם הכרח לנצל ית  )22(  חופשה שנתית
כתנאי ( ת קורונה"לפני יציאה לחל

  ?)לזכאות בדמי אבטלה

  

האם עובד יכול למנוע את הוצאתו   )23(
ת באמצעות דרישה לניצול "לחל

  ?יתרת ימי חופשתו

  

האם מעסיק פרטי רשאי להצטרף   )24(
להסדר עליו סוכם במגזר הציבורי 

  ?)22.3.20ושנכנס לתוקף ביום (

  

  זכויות עובד 
  קורונה ת"בחל

ת מזכה בצבירת "האם תקופת חל  )25(
ימי : קרי(זכויות תלויות ותק 

  ?)ימי מחלה וימי הבראה; חופשה

  

ת תיכלל בוותק "האם תקופת חל  )26(
  ?המזכה לחישוב פיצויי פיטורים

  

ת מזכה בהמשך "האם תקופת חל  )27(
מעסיק לקופות גמל -עובדהפקדות 

ביטוח פנסיוני וקרנות : קרי(אישיות 
  ?)השתלמות

  

האם מעסיק רשאי להמשיך בהעברת   )28(
הפקדות פנסיוניות בגין תקופת 

ולזקוף ) חלק העובד: כולל(ת "החל
לתקופת  בדומה(זאת כמקדמת שכר 

  ?)לידה והורות

  

ת העובד מחויב "האם בתקופת חל  )29(
להשיב את ציוד המעסיק שברשותו 

  ?)רכב ארגון וטלפון נייד: במיוחד(

  

האם הותרת רכב המעסיק ברשות   )30(
או ת תפחית "העובד בתקופת החל

  ?בזכאותו לדמי אבטלהתפגע 

  

האם התחייבות מעסיק   )31(
השלמת דמי האבטלה /להגדלת

ומה לגבי ? עלולה לפגוע בעובד
  ?תשלום מענק פסח או מענק קורונה

  

ת המעסיק רשאי "האם בתקופת חל  )32(
הפרשי שכר לעובד בגין תקופת לשלם 

  ?העסקה קודמת

  

האם מעסיק מחויב למתן שי לחג   )33(
  ?ת"פסח לעובד הנמצא בתקופת חל

  

מקפיאה ת "תקופת חלהאם   )34(
אוטומאטית ניכויי רשות של 

החזרי הלוואות : כגון(המעסיק 
  ?)מעסיק או מקדמות שכר

  



3 

 

  צמצום תנאי
  סיוםעסקה וה

  יחסי העבודה

)35(  
  

האם בעקבות משבר הקורונה מעסיק 
תנאי  קבוע/רשאי לצמצם באופן זמני

  ? יםקודמהעסקה 

  

ת מעסיק "האם בתום תקופת החל  )36(
  ?יהיה רשאי לפטר את העובד

  

)37(  
  

עובד לעבודה ת חזר-השלכות אימהן 
  ? ת"סדירה בתום תקופת חל

  

השלכות הנהגת משמרות עבודה מהן   )38(
העובדים המרבי ' מפאת מגבלת מס
  ?במקומות העבודה

  

האם מעסיק רשאי להפסיק תשלום   )39(
החזרי הוצאות עקב מעבר לעבודה 

  ?)ארוחות/דמי נסיעות: כגון(מהבית 

  

)40(  
  

בהפסדים שנצברו מי אמור לשאת 
צבירת פיצויי פיטורים בקופות ערכי ב

בחישובי השלמות פיצויי גמל אישיות 
  ?)העובד או המעסיק(פיטורים 

  

  הבטחת סביבת 
  "מוגנת"עבודה 

)41(  
  

הגבלת מספר (תקנות שעת חירום 
העובדים במקום עבודה לשם צמצום 

, )החדש התפשטות בגיף הקורונה
  2020- ף"תש

  

)42(  
  

נגיף הקורונה (תקנות שעת חירום 
  2020-ף"תש, )הגבלת פעילות-החדש

  

)43(  
  

נגיף הקורונה (צו בריאות העם 
) בידוד בית והוראות שונות) (החדש

  2020-ף"תש, )הוראת שעה(

  

)44(  
  

  שעון נוכחות ביומטרי* 
  הסדרי הסעות* 
  חללי עבודה משותפים* 
  לעובדיםחום  בדיקות* 
  לינה במקומות העבודה* 
  חדרי אוכל במקומות העבודה* 

  

)45(  
  

מגבלות עתידיות בשוק העבודה 
: לרבות( לאחר תום משבר הקורונה

איזון הולם בין איסור הפלייה לבין 
   )הבטחת סביבת עבודה מוגנת

  

  )46(  כללי
  

הגמשת זמנית של תקרות העסקה 
  במשק

  

)47(  
  

כפיית עובד להתייצב לעבודה במפעל 
חוק שירות עבודה בשעת חיוני מכוח 

  ואישורי מעבר בחירום חירום

  

)48(  
  

    העסקת בני נוער

)49(  
  

    העסקת מתנדבים

)50(  
  

חיים לשגרת סופסוף ומתי נחזור 
 דירהס עבודהרגילה ולשגרת 

  ?")אחרי החגים("

  

  
  

miki@seanet.co.il 

052-2603524 


