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??חובהחובהאו או   זכותזכות--חיסוני קורונהחיסוני קורונה

  עובדיו את לחייב רשאי מעסיק האם

  ?להעסקתם  כתנאי קורונה  מפני להתחסן

66

))אא((  תעודת מחלהתעודת מחלה  - - דיני מחלה דיני מחלה 

    נהליםנהלים((  מחלהמחלה  דמידמי  לתקנותלתקנות  ))אא((22  תקנהתקנה��

19761976--וו""תשלתשל  ,,))מחלהמחלה  דמידמי  לתשלוםלתשלום

  בעדבעד  מחלהמחלה  דמידמי  לקבלתלקבלת  למעבידלמעביד  הפונההפונה  עובדעובד""

    מחלהמחלה  תעודתתעודת  ימציאימציא  ,,מחלהמחלה  עקבעקב  העדרוהעדרו  ימיימי

  מצויניםמצוינים  שבהשבה  ,,בידובידו  חתומהחתומה  רופארופא  מאתמאת

::כדלקמןכדלקמן  הפרטיםהפרטים

;;זהותוזהותו  ומספרומספר  החולההחולה  שםשם  ))11((

;;המחלההמחלה  אבחוןאבחון  ))22((
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  ))בב((  תעודת מחלהתעודת מחלה  - - דיני מחלה דיני מחלה 

    מסוגלמסוגל  העובדהעובד  היההיה  לאלא  שבהשבה  התקופההתקופה  ))33((

    עדייןעדיין  ואםואם  ;;מחלהמחלה  עקבעקב  לעבודהלעבודה

    ,,לעבודהלעבודה  לחזורלחזור  מסוגלמסוגל  אינואינו

    לאלא  שבהשבה  המשוערתהמשוערת  התקופההתקופה

;;לעבודהלעבודה  מסוגלמסוגל  יהיהיהיה

;;ומענוומענו  הרופאהרופא  שםשם  ))44((

    ""..התעודההתעודה  הוצאתהוצאת  תאריךתאריך  ))55((

88

    כללי זהירות בעידן הקורונהכללי זהירות בעידן הקורונה
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הירוקהירוק//הסגולהסגולהיקף תחולת התו היקף תחולת התו 
  להתמודדותלהתמודדות  מיוחדותמיוחדות  סמכויותסמכויות  תקנותתקנות1)1)

    ))שעהשעה  הוראתהוראת((  החדשהחדש  הקורונההקורונה  נגיףנגיף  עםעם

    ,,))העבודההעבודה  במקומותבמקומות  פעילותפעילות  הגבלתהגבלת((

  20202020- - ףף""תשתש

  להתמודדותלהתמודדות  מיוחדותמיוחדות  סמכויותסמכויות  תקנותתקנות2)2)

    ))שעהשעה  הוראתהוראת((  החדשהחדש  הקורונההקורונה  נגיףנגיף  עםעם

    ,,))נוספותנוספות  והוראותוהוראות  פעילותפעילות  הגבלתהגבלת((

  20202020- - ףף""תשתש
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הירוקהירוק//הסגולהסגולהיקף תחולת התו היקף תחולת התו 

  ''מסמס((  העםהעם  בריאותבריאות  פקודתפקודת  לתיקוןלתיקון  חוקחוק3)3)

    ,,))החדשהחדש  הקורונההקורונה  נגיףנגיף--שעהשעה  הוראתהוראת--3636

20212021--אא""תשפתשפ

    חובתחובת  להטלתלהטלת  ממשלתיתממשלתית  חוקחוק  הצעתהצעת4)4)

  העבודההעבודה  במקומותבמקומות  עובדיםעובדים  עלעל  חיסוןחיסון

    לחיסוןלחיסון  בנוגעבנוגע  הבריאותהבריאות  משרדמשרד  חוזרחוזר5)5)

))20212021..0202..2828((  הבריאותהבריאות  מערכתמערכת  עובדיעובדי

1111

הירוקהירוק//הסגולהסגולהיקף תחולת התו היקף תחולת התו 

  בנוגעבנוגע  המשפטיםהמשפטים  משרדמשרד  הנחייתהנחיית6)6)

  במקומותבמקומות  אפידמיולוגייםאפידמיולוגיים  לתשאוליםלתשאולים

))20202020..22..1111..2525((  העבודההעבודה

    ''ננ  אבישיאבישי  2121--0202--4240542405  ))אא""תת((  שש""סעסע7)7)

    ''ואחואח  יאיריאיר  כוכבכוכב  מקומיתמקומית  מועצהמועצה

  לממשלהלממשלה  המשפטיהמשפטי  היועץהיועץ  דעתדעת  חוותחוות8)8)

))20212021..0202..1111((  הוראההוראה  לעובדילעובדי  בנוגעבנוגע

1212

הירוקהירוק//הסגולהסגולהיקף תחולת התו היקף תחולת התו 
  סקטוריאליותסקטוריאליות  משפטיותמשפטיות  דעתדעת  חוותחוות9)9)

    עלעל  חיסוןחיסון  חובתחובת  הטלתהטלת  ונגדונגד  בעדבעד((

))עובדיםעובדים

  כלליתכללית  הסתדרותהסתדרות  שלשל  משותפתמשותפת  הודעההודעה10)10)

  - -   בישראלבישראל  העסקיהעסקי  המגזרהמגזר  ונשיאותונשיאות

    קהלקהל  מקבלימקבלי  ועובדיםועובדים  עובדותעובדות  התחסנותהתחסנות""

    כנגדכנגד  בסיכוןבסיכון  אוכלוסיותאוכלוסיות  עםעם  במגעבמגע  אואו

    ))20212021..0202..2323((  ""הקורונההקורונה  נגיףנגיף
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מרחב תמרון מעסיק מרחב תמרון מעסיק 
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עקרונותעקרונותאיזון בין איזון בין 

זכויות  

העובד

הזכות 

הניהולית

מאזני צדק

15151515

עידן חוסר ודאותעידן חוסר ודאותהתנהלות מעסיק בהתנהלות מעסיק ב
    ארגוניארגוני  מיפוימיפויא א --

מידעמידע  דרישתדרישת  ≠ ≠   מידעמידע  בקשתבקשת��

    מתחסןמתחסן  תעודתתעודת��

מחליםמחלים  תעודתתעודת��

    ""העסקההעסקה  מעגלימעגלי""בב--

ארגוןארגון  עובדיעובדי��

קבלןקבלן  עובדיעובדי��

""פרילאנסריםפרילאנסרים""��

    לעבודהלעבודה  מועמדיםמועמדים��
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עידן חוסר ודאותעידן חוסר ודאותהתנהלות מעסיק בהתנהלות מעסיק ב
    ארגוניתארגונית  מדיניותמדיניות  קביעתקביעתגג--

    מידתימידתי  ""אמצעיםאמצעים  סרגלסרגל""��

    מרחוקמרחוק  העסקההעסקה  חלופתחלופת  מיצוימיצוי��

    בעבודהבעבודה  ""מגעיםמגעים""  מזעורמזעור��

    ומתוקשרומתוקשר  מפורטמפורט  נוהלנוהל  גיבושגיבוש��

מורחבמורחב  ארגוניארגוני  ירוקירוק  תותו  אימוץאימוץדד--

חיסוןחיסון  חובתחובת  ≠≠  בדיקותבדיקות  חלופתחלופת��

))שימועשימוע  מעיןמעין((  אישיתאישית  פגישהפגישה��

שבועייםשבועיים  שלשל  תת""לחללחל  הוצאההוצאה��

1717

דמי מחלהדמי מחלה
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??""מורה נבוכיםמורה נבוכים""--המעסיק כהמעסיק כ

  נאות גילוי יבטיח שמעסיק ראוי האם

  ?החוקיות  לזכויותיהם הנוגע בכל לעובדיו



7

1919

בחירות לכנסתבחירות לכנסת
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הכנסתהכנסת: : יסודיסוד--חוקחוק
")")שבתוןשבתון- - הבחירותהבחירות  יוםיום("("  1010  סעיףסעיף��

    תחבורהתחבורה  שירותישירותי  אךאך  ,,שבתוןשבתון  יוםיום  יהיהיהיה  הבחירותהבחירות  יוםיום""

    ציבורייםציבוריים  שירותיםשירותים  ושארושאר

""..כסדרםכסדרם  יפעלויפעלו

::הערותהערות��

שעותשעות  3636  ≠ ≠ הבחירותהבחירות  יוםיום��

קבועקבוע  מנוחהמנוחה  יוםיום  ≠≠שבתוןשבתון��

))ישראלישראל  מועדימועדי  ++  שבתותשבתות((

2121

תקן יומי בערב יום בחירותתקן יומי בערב יום בחירות
")")עבודהעבודה  יוםיום("("  ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות  לחוקלחוק  ))בב((22  סעיףסעיף��

    וביוםוביום  השבועיתהשבועית  המנוחההמנוחה  שלפנישלפני  וביוםוביום  לילהלילה  בעבודתבעבודת""

  וביןובין  חוקחוק  פיפי- - עלעל  ביןבין  ,,בובו  עובדעובד  אינואינו  שהעובדשהעובד  חגחג  שלפנישלפני

    ,,נוהגנוהג    אואו    הסכםהסכם    פיפי--עלעל

    עלעל  העבודההעבודה  יוםיום  יעלהיעלה  לאלא

""..עבודהעבודה  שעותשעות  שבעשבע
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]]נוסח משולבנוסח משולב[[חוק הבחירות לכנסת חוק הבחירות לכנסת 
")")הבחירותהבחירות  ליוםליום  לשכרלשכר  זכותזכות("("  136136  סעיףסעיף��

    רצופיםרצופים  ימיםימים  1414  לפחותלפחות  מעסיקמעסיק  אצלאצל  שעבדשעבד  עובדעובד""

    יזומותיזומות  בעבודותבעבודות  שעבדשעבד  עובדעובד  וכןוכן  ,,הבחירותהבחירות  ליוםליום  סמוךסמוך

  מתוךמתוך  ימיםימים  1414  לפחותלפחות  הציבורייםהציבוריים  המוסדותהמוסדות  אצלאצל

    ,,הבחירותהבחירות  יוםיום  שלפנישלפני  החודשייםהחודשיים

  השכרהשכר  אתאת  המעסיקהמעסיק  לולו  ישלםישלם

    אצלואצלו  משתכרמשתכר  היההיה  שהעובדשהעובד

""..שבתשבת  אילולאאילולא  הבחירותהבחירות  ביוםביום

2323

))10/1810/18((הנחייה מנהלית הנחייה מנהלית 

2424

))12/1212/12((הנחייה מנהלית הנחייה מנהלית 
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19491949--טט""תשתש, , חוק יום העצמאותחוק יום העצמאות
")")העצמאותהעצמאות  יוםיום("("  ))גג((11  סעיףסעיף��

""..שבתוןשבתון  יוםיום  יהיהיהיה  העצמאותהעצמאות  יוםיום""

2626

20162016הנחייה מנהלית יוני הנחייה מנהלית יוני 

2727

גמול שעות נוספותגמול שעות נוספות
ומנחהומנחה  עבודהעבודה  שעותשעות  לחוקלחוק  1616  סעיףסעיף��

    שתישתי  בעדבעד  המעסיקהמעסיק  לולו  ישלםישלם  ,,נוספותנוספות  שעותשעות  עובדעובד  הועסקהועסק""אא--

    לאלא  עבודהעבודה  שכרשכר  יוםיום  שבאותושבאותו  הראשונותהראשונות  הנוספותהנוספות  השעותהשעות

    שאחריהןשאחריהן  נוספתנוספת  שעהשעה  כלכל  ובעדובעד  הרגילהרגיל  מהשכרמהשכר  44//1111--ממ  פחותפחות

......הרגילהרגיל  מהשכרמהשכר  22//1111--ממ  פחותפחות  לאלא

פיצויפיצוי  מנוחתמנוחת

    המעסיקהמעסיק  יהאיהא......חודשחודש  שלשל  בסיסבסיס  עלעל  העובדהעובד  שלשל  שכרושכרו  היההיהב ב --

    תשלוםתשלום  במקוםבמקום......המפורטותהמפורטות  העבודותהעבודות  מןמן  בעבודהבעבודה  ליתןליתן  זכאיזכאי

    כלכל  תמורתתמורת  לפחותלפחות  ורבעורבע  שעהשעה  שלשל  מנוחהמנוחה  ,,זהזה  סעיףסעיף  לפילפי  שכרשכר

    יוםיום  שבאותושבאותו  הראשונותהראשונות  הנוספותהנוספות  השעותהשעות  משתימשתי  שעהשעה

    נוספתנוספת  שעהשעה  כלכל  תמורתתמורת  לפחותלפחות  וחציוחצי  שעהשעה  שלשל  ומנוחהומנוחה

""..שאחריהןשאחריהן
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))17.917.9((שכר עבודה בגין יום הבחירות שכר עבודה בגין יום הבחירות 
הבחירותהבחירות  ביוםביום  הועסקהועסק  שלאשלא  זכאיזכאי  לעובדלעובד1)1)

        יומייומי  שכרשכר  --    מלאהמלאה  במשרהבמשרה  עובדעובד��

    ממוצעממוצע  משרהמשרה  היקףהיקף//עבודהעבודה  סידורסידור  --  חלקיתחלקית  במשרהבמשרה  עובדעובד��

הבחירותהבחירות  ביוםביום  שהועסקשהועסק  זכאיזכאי  לעובדלעובד2)2)

חופשהחופשה  שעותשעות  חלףחלף  //  בפועלבפועל  עע""שש  ++  ))11((  --  היומיהיומי  לתקןלתקן  עדעד��

לל""כנכנ  - -   ))ננ""שש  ::קריקרי((  היומיהיומי  לתקןלתקן  מעלמעל��

שעתישעתי  בשכרבשכר  עובדעובד��

חודשיתחודשית  במשכורתבמשכורת  עובדעובד��

גג""שנשנ  ++  חודשיתחודשית  במשכורתבמשכורת  עובדעובד��

גלובאליגלובאלי//כוללכולל  בשכרבשכר  עובדעובד��

2929

שי פסיקהשי פסיקה))דד((חידוחידו
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דמי חגיםדמי חגים
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))אא((דמי חגים דמי חגים 

    מסגרתמסגרת  הסכםהסכם  --  הרחבההרחבה  צוצו  --  משפטימשפטי  מקורמקור��
))20002000//77--ממ((

(*)(*)  כלליתכללית  תחולהתחולה  --  היקףהיקף��

!!מינימוםמינימום  הסדרהסדר  --  מעמדמעמד��

    בהודעהבהודעה  פירוטפירוט  חובתחובת  - -   נגישותנגישות��

))עבודהעבודה  תנאיתנאי((  לעובדלעובד

  בשכרבשכר  הנכללהנכלל  שכרשכר  תחליףתחליףבב  המדוברהמדובר  --  מהותמהות��
..המבוטחהמבוטח  הפנסיוניהפנסיוני

3232

))בב((דמי חגים דמי חגים 
    ))אא((66  סעיףסעיף��

  שלאשלא  העבודההעבודה  במקוםבמקום  עבודהעבודה  חודשיחודשי  33  לאחרלאחר  עובדעובד""
    ויוםויום  החגהחג  לפנילפני  יוםיום((  החגהחג  ליוםליום  סמוךסמוך  מהעבודהמהעבודה  נעדרנעדר
  זכאיזכאי  יהיהיהיה  ,,המעבידהמעביד  בהסכמתבהסכמת  אלאאלא  ,,))החגהחג  אחריאחרי

    ;;השנההשנה  ראשראש  ימיימי  22((  חגחג  ימיימי  99  בעבורבעבור  מלאמלא  לתשלוםלתשלום
    שבועותשבועות  חגחג  ;;פסחפסח  ימיימי  22  ;;סוכותסוכות  ימיימי  22  ;;כיפורכיפור  יוםיום

    החליםהחלים  חגחג  לימילימי  זכאיזכאי  יהיהיהיה  לאלא  עובדעובד  ..))העצמאותהעצמאות  ויוםויום
""..בשבתבשבת

    ))בב((66  סעיףסעיף��

  זכאיזכאי  יהיהיהיה  לאלא  חודשיחודשי  עובדעובד""

""..חגחג  ימיימי  עבורעבור  נפרדנפרד  לתשלוםלתשלום

3333

))בב(() ) 20202020יוני יוני ((ן ן ""ד אילד איל""פספס

    מוחדינובמוחדינוב  ''ננ  ))רר""עע((  ןן""אילאיל  1818--0303--3831338313  עע""עע1)1)

::))20202020..0606..0101((  ''ואחואח

    המועסקהמועסק  בשכרבשכר  לעובדלעובד  מצטברמצטבר  תשלוםתשלום  חובתחובת��

שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  גמולגמול++חגחג  דמידמי  ::מועדמועד//חגחג  ביוםביום

    הועסקהועסק  העובדהעובד  לפיהלפיה  הנחההנחה  ==  ""כורחכורח""  חזקתחזקת��

חופשיחופשי  רצוןרצון  מתוךמתוך  שלאשלא  מועדמועד//חגחג  ביוםביום

    בכלבכל  במשכורתבמשכורת  לעובדלעובד  בשכרבשכר  עובדעובד  השוואתהשוואת��

מועדמועד//חגחג  ביוםביום  לעבודהלעבודה  הנוגעהנוגע
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3434

))גג(() ) 20202020יוני יוני ((ן ן ""ד אילד איל""פספס

    מוחדינובמוחדינוב  ''ננ  ))רר""עע((  ןן""אילאיל  1818--0303--3831338313  עע""עע1)1)

::))20202020..0606..0101((  ''ואחואח

    יוםיום  ללאללא((  חגחג  ימיימי  88  ==  ""ישראלישראל  מועדימועדי""��

))בחירותבחירות  ימיימי  וללאוללא  העצמאותהעצמאות

    חלקיחלקי  משרהמשרה  בהיקףבהיקף  המועסקהמועסק  עובדעובד  זכאותזכאות��

!!בהתאםבהתאם  חגיםחגים  לדמילדמי  קבועיםקבועים  עבודהעבודה  בימיבימי

    חלקיחלקי  משרהמשרה  בהיקףבהיקף  המועסקהמועסק  עובדעובד  זכאותזכאות��

!!יחסייםיחסיים  חגיםחגים  דמידמילל  קבועיםקבועים  עבודהעבודה  ימיימי  ללאללא

35353535

))אא((  מלאהמלאהמשרה משרה - - דמי חג לעובד בשכר שעתידמי חג לעובד בשכר שעתי

ווההדדגגבבאא    

8888888844))00((  חגחג

    ::שבועישבועי  שכרשכר

100100%%  עע""שש  88  ==  חגחג  דמידמי

100100%%  עע""שש  3434

125125%%  ננ""שש  22

36363636

))בב((  מלאהמלאהמשרה משרה - - דמי חג לעובד בשכר שעתידמי חג לעובד בשכר שעתי

ווההדדגגבבאא    

8888888844))88((  חגחג

    ::")")כורחכורח""  חזקתחזקת((  שבועישבועי  שכרשכר

150150%%  עע""שש  88++עע""שש  88  ==  חגחג  דמידמי

100100%%  עע""שש  3232

125125%%  ננ""שש  22
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37373737

))גג((  מלאהמלאהמשרה משרה - - דמי חג לעובד בשכר שעתידמי חג לעובד בשכר שעתי

ווההדדגגבבאא    

8888888844))88((  חגחג

    ::))העובדהעובד  בחירתבחירת((  שבועישבועי  שכרשכר

150150%%  עע""שש  88  ==  חגחג  דמידמי

100100%%  עע""שש  3232

125125%%  ננ""שש  22

38383838

))דד((  חלקיתחלקיתמשרה משרה - - דמי חג לעובד בשכר שעתידמי חג לעובד בשכר שעתי

ווההדדגגבבאא    

--88--88--))00((  חגחג

))הה++גג((  קבועיםקבועים  עבודהעבודה  ימיימי  שנישני

    ::שבועישבועי  שכרשכר

00  ==  חגחג  דמידמי

100100%%  עע""שש  1616

39393939

))הה((  חלקיתחלקיתמשרה משרה - - דמי חג לעובד בשכר שעתידמי חג לעובד בשכר שעתי

ווההדדגגבבאא    

--88--88--))00((  חגחג

משתניםמשתנים  עבודהעבודה  ימיימי  שנישני

    ::שבועישבועי  שכרשכר

1616//4242  **  עע""שש  88  ==  חגחג  דמידמי

100100%%  עע""שש  1616
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40404040

))וו((  חלקיתחלקיתמשרה משרה - - דמי חג לעובד בשכר שעתידמי חג לעובד בשכר שעתי

ווההדדגגבבאא    

--88--88--))88((  חגחג

משתניםמשתנים  עבודהעבודה  ימיימי  שנישני

    ::")")כורחכורח""  חזקתחזקת((  שבועישבועי  שכרשכר

++  1616//4242  **  עע""שש  88  ==  חגחג  דמידמי

100100%%  עע""שש  1616  ++150150%%  עע""שש  88

4141

שעות עבודה ומנוחהשעות עבודה ומנוחה

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          

4242

מנוחה שבועיתמנוחה שבועית

    3636  בתבת  שבועיתשבועית  למנוחהלמנוחה  זכאיזכאי  מוגןמוגן  עובדעובד  כלכל��

..לפחותלפחות  רצופותרצופות  שעותשעות

    ,,תכלולתכלול  השבועיתהשבועית  המנוחההמנוחה  --  יהודייהודי  עובדעובד  לגבילגבי��

      !!שבתשבת  יוםיום  אתאת  ,,בהכרחבהכרח

    מנוחתומנוחתו  יוםיום  אתאת  לבחורלבחור  זכאיזכאי  יהודייהודי  לאלא  עובדעובד��

..))ראשוןראשון  אואו  שבתשבת  ,,שישישישי((  השבועיתהשבועית

..שבועיתשבועית  במנוחהבמנוחה  עקרוניעקרוני  העסקההעסקה  איסוראיסור��

    לגמוללגמול  זכאיזכאי  השבועיתהשבועית  במנוחתובמנוחתו  המועסקהמועסק  עובדעובד��

!!חלופיתחלופית  למנוחהלמנוחה  וכןוכן  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה
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4343

עבודה במוצאי שבתעבודה במוצאי שבת

    הפסקההפסקה  שבתשבת  במוצאיבמוצאי  לעבודהלעבודה  קדמהקדמה  לאלא  אםאם""��

  תיחשבתיחשב  אזאז  כיכי  ,,שעותשעות  וששושש  שלושיםשלושים  בתבת  רצופהרצופה

    במנוחהבמנוחה  כעבודהכעבודה  שבתשבת  במוצאיבמוצאי  העבודההעבודה

    ......שבועיתשבועית

  חברהחברה- - ניצניםניצנים  0707//402402  עע""עע((��

    ,,''ואחואח  חודאדיחודאדי  ''ננ  לאבטחהלאבטחה

))1010..11..1919  מיוםמיום

44444444

))11אא((  תקדים מיקודתקדים מיקוד  עדעדש ש ""שכר מוצשכר מוצ

שש""מוצמוצ                        ווההדדגגבבאא  

8888              888888    --                    55

שעותשעות  3636  ==  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  ::הכללהכלל

שבתשבת  יוםיום  ==  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  הגדרתהגדרת

חדשחדש  שבועשבוע  ==  שש""מוצמוצ

100100%%  עע""שש  55

45454545

))11בב((  תקדים מיקודתקדים מיקוד  עדעדש ש ""שכר מוצשכר מוצ

שש""מוצמוצ                        ווההדדגגבבאא  

8888              8888--    --                    55

שעותשעות  3636  ==  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  ::הכללהכלל

שבתשבת  יוםיום  ==  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  הגדרתהגדרת

חדשחדש  שבועשבוע  ==  שש""מוצמוצ

100100%%  עע""שש  55
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46464646

))11גג((  תקדים מיקודתקדים מיקוד  עדעדש ש ""שכר מוצשכר מוצ

שש""מוצמוצ                        ווההדדגגבבאא  

8888              888888    55                    55

שעותשעות  3636  ==  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  ::הכללהכלל

שבתשבת  יוםיום  ==  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  הגדרתהגדרת

    ))שעותשעות  3636  חלוףחלוף  עדעד((  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  ==  שש""מוצמוצ

175175%%  נוספותנוספות  שבתשבת  שעותשעות  22

200200%%  נוספותנוספות  שבתשבת  שעותשעות  33

47474747

))11דד((  תקדים מיקודתקדים מיקוד  עדעדש ש ""שכר מוצשכר מוצ

שש""מוצמוצ                        ווההדדגגבבאא  

8888              888888    55                    55

שעותשעות  2525  ==  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  ::החריגהחריג

שבתשבת  יוםיום  ==  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  הגדרתהגדרת

חדשחדש  שבועשבוע  ==  שש""מוצמוצ

100100%%  עע""שש  55

))השלמההשלמה  פעולתפעולת((

4848

שעותשעות  2525--קיצור המנוחה השבועית לקיצור המנוחה השבועית ל

    שעותשעות  2525--לל  השבועיתהשבועית  המנוחההמנוחה  תחוםתחום  קיצורקיצור��

::מצטבריםמצטברים  תנאיםתנאים  בשניבשני  לעמידהלעמידה  בכפוףבכפוף

משמרותמשמרות  עבודתעבודתבב  המדוברהמדובר  ))אא((��

    ""השלמההשלמה  פעולתפעולת""  ))בב((��

    הסתדרותהסתדרות  1616--0707--1628816288  קק""עסעס((��

נמלנמל    חברתחברת  ''ננ    הכלליתהכללית  העובדיםהעובדים

))20172017..1212..2727    מיוםמיום((    ממ""בעבע  אילתאילת
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4949

שעותשעות  2525--קיצור המנוחה השבועית לקיצור המנוחה השבועית ל

    ""השלמההשלמה  פעולתפעולת""  מאפיינימאפייני��

פנימיפנימי  בנוהלבנוהל  אואו  חוזיחוזי  ,,קיבוציקיבוצי  עיגוןעיגון��

פיצויפיצוי  מנוחתמנוחת  אואו//וו  כספיכספי  תשלוםתשלום��

ממשיממשי  תוכןתוכן  בעלתבעלת��

    הסתדרותהסתדרות  1616--0707--1628816288  קק""עסעס((��

נמלנמל    חברתחברת  ''ננ    הכלליתהכללית  העובדיםהעובדים

))20172017..1212..2727    מיוםמיום((    ממ""בעבע  אילתאילת

5050

שעות עבודה ומנוחהשעות עבודה ומנוחה--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    ישראלישראל  מיקודמיקוד  1818--0202--96239623  ))ארציארצי((  עע""עע2)2)

    ''ואחואח  דדיאשוילידדיאשוילי  ''ננ  ממ""בעבע  שירותיםשירותים  אבטחהאבטחה

    גמולגמול((  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  יישומייישומי  --  ))20202020..0404..0707((

))חלופיתחלופית  ומנוחהומנוחה  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה

    עבודהעבודה  בהםבהם  המקריםהמקרים    הגדרתהגדרת��

    לעבודהלעבודה  תיחשבתיחשב  שבתשבת  במוצאיבמוצאי

    בגמולבגמול  ותזכהותזכה((  שבועיתשבועית  במנוחהבמנוחה

..))פיצויפיצוי  ובמנוחתובמנוחת  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה

5151

המנסחהמנסח//כנגד המעסיקכנגד המעסיקפרשנות חוזה פרשנות חוזה 
  בעקבותבעקבות((  19731973--גג""תשלתשל  ,,))כלליכללי  חלקחלק((  החוזיםהחוזים  לחוקלחוק  2525  סעיףסעיף��

))20112011  בינוארבינואר  2626  מיוםמיום  22  ''מסמס  תיקוןתיקון

    שהואשהוא  כפיכפי  ,,הצדדיםהצדדים  שלשל  דעתםדעתם  אומדאומד  לפילפי  יפורשיפורש  חוזהחוזה))אא((
    אומדאומד  אםאם  ואולםואולם  ,,הענייןהעניין  ומנסיבותומנסיבות  החוזההחוזה  מתוךמתוך  משתמעמשתמע

    יפורשיפורש  ,,החוזההחוזה  מלשוןמלשון  במפורשבמפורש  משתמעמשתמע  הצדדיםהצדדים  שלשל  דעתםדעתם
..ללשונוללשונו  בהתאםבהתאם  החוזההחוזה

    אותואותו  המקייםהמקיים  פירושפירוש  ,,שוניםשונים  לפירושיםלפירושים  הניתןהניתן  חוזהחוזה))בב((
..בטלבטל  הואהוא  שלפיושלפיו  פירושפירוש  עלעל  עדיףעדיף

    הצדדיםהצדדים  לאחדלאחד  והייתהוהייתה  שוניםשונים  לפירושיםלפירושים  הניתןהניתן  חוזהחוזה))11בב((
    פירושפירוש  עלעל  עדיףעדיף  נגדונגדו  פירושפירוש  ,,תנאיותנאיו  בעיצובבעיצוב  עדיפותעדיפות  לחוזהלחוזה

..לטובתולטובתו

    בהםבהם  להשתמשלהשתמש  שנוהגיםשנוהגים  בחוזהבחוזה  ותניותותניות  בביטוייםבביטויים))גג((
    להםלהם  הנודעתהנודעת  המשמעותהמשמעות  לפילפי  יפורשויפורשו  סוגסוג  מאותומאותו  בחוזיםבחוזים
""......חוזיםחוזים  באותםבאותם
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5252

על המעסיקעל המעסיק  נטל הפרכהנטל הפרכה

::))עבודהעבודה  תנאיתנאי((  לעובדלעובד  הודעההודעה  לחוקלחוק  ..אא55  סעיףסעיף  הוספתהוספת��

  שבהשבה    מעבידומעבידו    נגדנגד    עובדעובד    שלשל    בתובענהבתובענה""

  לפילפי    מהענייניםמהעניינים      ענייןעניין      במחלוקתבמחלוקת    שנוישנוי

  הודעההודעה  לעובדלעובד  מסרמסר  לאלא  והמעבידוהמעביד  ,,22  סעיףסעיף

  בסעיפיםבסעיפים    כאמורכאמור  במסירתהבמסירתה  חייבחייב  שהואשהוא

תהיהתהיה  ,,ענייןעניין    אותואותו  לגבילגבי    אואו  בכללבכלל  ,,33  אואו  11

  הענייןהעניין  בדברבדבר  המעבידהמעביד    עלעל  ההוכחהההוכחה  חובתחובת

  העידהעיד  שהעובדשהעובד  ובלבדובלבד    ,,במחלוקתבמחלוקת    השנויהשנוי

""......בתצהירבתצהיר  לרבותלרבות  ,,ענייןעניין  באותובאותו  טענתוטענתו  עלעל

5353

))אא(() ) 20202020אפריל אפריל ((ד מיקוד ד מיקוד ""פספס

    השבועיתהשבועית  למנוחהלמנוחה  בדומהבדומה  הפיצויהפיצוי  מנוחתמנוחת......""��

    לכללכל  ,,לחלקהלחלקה  ניתןניתן......רציפהרציפה  להיותלהיות  צריכהצריכה

    2525  בןבן  הואהוא  מהםמהם  שאחדשאחד  חלקיםחלקים  לשנילשני  ,,היותרהיותר

    ""..))שעותשעות  1111  עדעד((  יתרתהיתרתה  והשניוהשני  לפחותלפחות  שעותשעות

  רצוירצוי  קבועיםקבועים  אינםאינם  המשמרותהמשמרות  שמועדישמועדי  ככלככל""��

  יי//מועדמועד  בדברבדבר  מראשמראש  ברורהברורה  הודעההודעה  תינתןתינתן  כיכי

""..הצפוייםהצפויים  הפיצויהפיצוי  מנוחתמנוחת

    הפיצויהפיצוי  מנוחתמנוחת  בגיןבגין  כיכי  ,,נעירנעיר  מוסגרמוסגר  במאמרבמאמר""��

""......לתשלוםלתשלום  זכאיזכאי  אינואינו  העובדהעובד

5454

))בב(() ) 20202020אפריל אפריל ((ד מיקוד ד מיקוד ""פספס

  חלףחלף  יהאיהא  הפיצויהפיצוי  מנוחתמנוחת  זמןזמן  כיכי  להקפידלהקפיד  ישיש""��

    בהןבהן  שעותשעות  היינוהיינו  ,,פוטנציאליתפוטנציאלית  עבודהעבודה  שעותשעות

    ......העובדהעובד  אתאת  להעסיקלהעסיק  מניעהמניעה  הייתההייתה  לאלא

""..השבועיהשבועי  אואו  היומיהיומי  בהיבטבהיבט

    הסעדהסעד  מהומהו  עמדהעמדה  להביעלהביע  כדיכדי  באמורבאמור  איןאין""��

    מנוחתמנוחת  ניתנהניתנה  לאלא  כיכי  יסתבריסתבר  בובו  במקרהבמקרה  הראויהראוי

    אנואנו  זוזו  בשאלהבשאלה  ההכרעהההכרעה  אתאת  ..כדיןכדין  פיצויפיצוי

    בצורהבצורה  תתעוררתתעורר  היאהיא  בובו  ,,מצואמצוא  לעתלעת  מותיריםמותירים

""......ישירהישירה
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5555

))גג(() ) 20202020אפריל אפריל ((ד מיקוד ד מיקוד ""פספס

    מצויןמצוין  כאשרכאשר  אואו  שבתשבת  תחוםתחום  הגדרתהגדרת  בהעדרבהעדר��

    ,,העובדהעובד  לטובתלטובת  יפעליפעל  הספקהספק""  --  ""שבתשבת  יוםיום""

    יוםיום  הואהוא  השבועיהשבועי  המנוחההמנוחה  יוםיום  כיכי  היינוהיינו

..))חצותחצות  עדעד::קריקרי((  ""לוחלוח  כיוםכיום  השבתהשבת

    שהגדרתשהגדרת  וככלוככל  ,,השלמההשלמה  פעולתפעולת  בהעדרבהעדר......""��

    אינהאינה  לעובדלעובד  בהודעהבהודעה  השבועיהשבועי  המנוחההמנוחה  יוםיום

  תיחשבתיחשב  --  מנוחהמנוחה  שעותשעות  3636  לולו  מעניקהמעניקה

    המנוחההמנוחה  ביוםביום  כעבודהכעבודה  שבתשבת  במוצאיבמוצאי  העבודההעבודה

""..השעותהשעות  3636  מכסתמכסת  להשלמתלהשלמת  עדעד  השבועיהשבועי

5656

עבודה 

ש"במוצ

הגדרת 

תחום שבת

אורך מנוחה 

שבועית

וגם

הבהרה /נטל הגדרה

על המעסיק

  שעות 36: הכלל

  שעות 25: החריג

)פעולת השלמה(

57575757

))22אא((  תקדים מיקודתקדים מיקוד  לאורלאורש ש ""שכר מוצשכר מוצ

שש""מוצמוצ                        ווההדדגגבבאא  

8888              888888    --                    55

שעותשעות  3636  ==  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  ::הכללהכלל

שבתשבת  תחוםתחום//יוםיום  ==  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  הגדרתהגדרת

))בבוקרבבוקר  ראשוןראשון  עדעד((  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  ==  שש""מוצמוצ

150150%%  רגילותרגילות  שבתשבת  שעותשעות  22

    175175%%  נוספותנוספות  שבתשבת  שעותשעות  22

200200%%  נוספתנוספת    שבתשבת    שעתשעת  11
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58585858

))22בב((  תקדים מיקודתקדים מיקוד  לאורלאורש ש ""שכר מוצשכר מוצ

שש""מוצמוצ                        ווההדדגגבבאא  

8888              8888--    --                    55

שעותשעות  3636  ==  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  ::הכללהכלל

שבתשבת  תחוםתחום//יוםיום  ==  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  הגדרתהגדרת

))בבוקרבבוקר  ראשוןראשון  עדעד((  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  ==  שש""מוצמוצ

150150%%  רגילותרגילות  שבתשבת  שעותשעות  22

    175175%%  נוספותנוספות  שבתשבת  שעותשעות  22

200200%%  נוספתנוספת    שבתשבת    שעתשעת  11

59595959

))22גג((  תקדים מיקודתקדים מיקוד  לאורלאורש ש ""שכר מוצשכר מוצ

שש""מוצמוצ                        ווההדדגגבבאא  

8888              888888    55                    55

שעותשעות  3636  ==  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  ::הכללהכלל

שבתשבת  תחוםתחום//יוםיום  ==  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  הגדרתהגדרת

שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  ==  שש""מוצמוצ

175175%%  נוספותנוספות  שבתשבת  שעותשעות  22

200200%%  נוספותנוספות  שבתשבת  שעותשעות  33

60606060

))33גג((  תקדים מיקודתקדים מיקוד  לאורלאורש ש ""שכר מוצשכר מוצ

שש""מוצמוצ                        ווההדדגגבבאא  

8888              888888    55                    55

שעותשעות  3636  ==  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  ::הכללהכלל

שש""מוצמוצ  עדעד  שישישישי  ==  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  הגדרתהגדרת

חדשחדש  שבועשבוע  ==  שש""מוצמוצ

100100%%  עע""שש  55
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61616161

))22דד((  תקדים מיקודתקדים מיקוד  לאורלאורש ש ""שכר מוצשכר מוצ

שש""מוצמוצ                        ווההדדגגבבאא  

8888              888888    55                    55

שעותשעות  2525  ==  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  ::החריגהחריג

שבתשבת  יוםיום  ==  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  הגדרתהגדרת

שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  ==  שש""מוצמוצ

175175%%  נוספותנוספות  שבתשבת  שעותשעות  22

200200%%  נוספותנוספות  שבתשבת  שעותשעות  33

62626262

))33דד((  תקדים מיקודתקדים מיקוד  לאורלאורש ש ""שכר מוצשכר מוצ

שש""מוצמוצ                        ווההדדגגבבאא  

8888              888888    55                    55

שעותשעות  2525  ==  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  ::החריגהחריג

שבתשבת  תחוםתחום  ==  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  הגדרתהגדרת

חדשחדש  שבועשבוע  ==  שש""מוצמוצ

100100%%  עע""שש  55

6363

))דד(() ) 20202020אפריל אפריל ((ד מיקוד ד מיקוד ""פספס

::מיקודמיקוד  תקדיםתקדים  בעקבותבעקבות  לבחינהלבחינה��

    שישישישי  מיוםמיום  ""שבתשבת  תחוםתחום""  הגדרתהגדרת  השלכותהשלכות��

    ))שעותשעות  3636((  שבתשבת  למוצאילמוצאי  ועדועד  בבוקרבבוקר

  עבודהעבודה  בגיןבגין  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  גמולגמול��

ישראלישראל  חגיחגי  מוצאימוצאיבב

    שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  תחוםתחום  הגדרתהגדרת��

יהודייםיהודיים  לאלא  עובדיםעובדיםלל

מנהליתמנהלית  אחריותאחריות��
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6464

צורות שכר עבודהצורות 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

6565

שעות עבודה ומנוחהשעות עבודה ומנוחה--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    טנדרטנדר  ''ננ  רוזןרוזן  1818--1111--3321033210  ))ארציארצי((  עע""עע3)3)

    פסיקתפסיקת  --  ))20202020..0808..1818((  ממ""בעבע  קארקאר  לאבינגלאבינג

    נוספותנוספות  שעותשעות  גמוליגמולי  הפרשיהפרשי

    הגבוהיםהגבוהים  בפועלבפועל  חודשייםחודשיים

נוספותנוספות    שעותשעות    מתוספתמתוספת

גלובאליתגלובאלית  חודשיתחודשית

6666

שעות עבודה ומנוחהשעות עבודה ומנוחה--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    ממ""בעבע  כהןכהן  שישי  גררגרר  2020--0303--3815438154  ))ארציארצי((  עע""עע4)4)

    מתכונתמתכונת  בחינתבחינת  --  ))20202020..0808..3131((  דוויקדוויק  ''ננ

    שהועסקשהועסק  שבועשבוע  וסופיוסופי  לילהלילה  שומרשומר  העסקתהעסקת

    כוללתכוללת  חודשיתחודשית  במשכורתבמשכורת

באמצעותבאמצעות      ")")גלובאליתגלובאלית("("

שהייהשהייה  שעותשעות    ביןבין  הבחנההבחנה

  ))ופנאיופנאי    שינהשינה    ::הכוללותהכוללות((

עבודהעבודה  שעותשעות  לביןלבין
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6767

שעות עבודה ומנוחהשעות עבודה ומנוחה--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    ''ננ  נקונקו''רניצרניצ''צצ  1818--1010--2961329613  ))ארציארצי((  עע""עע5)5)

    ומדינתומדינת  ממ""בעבע  רפואהרפואה  שירותישירותי  ..אסאס..אראר..אואו

    מטפלמטפל  תביעתתביעת  דחייתדחיית  --  ))20202020..0303..1818((  ישראלישראל

    נוספותנוספות      שעותשעות    גמוליגמולי    לתשלוםלתשלום

    ""כפולותכפולות""    עבודהעבודה  משמרותמשמרות  בגיןבגין

    ידוידו  עלעל    שנקבעושנקבעו))עע""שש  1616  ::קריקרי((

  תוםתום  בחוסרבחוסר  ,,המטופלהמטופל  בהסכמתבהסכמת

    ..שכרושכרו  הגדלתהגדלת  לצורךלצורך  ,,משוועמשווע  לבלב

6868

אכיפה מנהליתאכיפה מנהלית

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          

6969

מדרג אחריותמדרג אחריות  - - מישור מנהלי מישור מנהלי 

'  חלק א

לתוספת 

השנייה

'  חלק ב

לתוספת 

השנייה

'  חלק ג

לתוספת 

השנייה
5,000 ₪

20,000 ₪

35,000 ₪
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7070

""מחירון מנהלימחירון מנהלי""

))1818((' ' חלק גחלק ג))2121((' ' חלק בחלק ב))2121((' ' חלק אחלק א

אסורהאסורה  ננ""שש  העסקתהעסקתשנתיתשנתית  חופשהחופשה  מתןמתןחופשהחופשה  פנקספנקס

בשבתבשבת  אסורהאסורה  העסקההעסקהחופשהחופשה  דמידמי  תשלוםתשלוםעבודהעבודה  שעותשעות  פנקספנקס

אסורהאסורה  נערנער  העסקתהעסקתחופשהחופשה  פדיוןפדיון  תשלוםתשלוםמיניתמינית  הטרדההטרדה  ''תקתק

שכרשכר  ניכוייניכויי  העברתהעברתננ""שש  גמולגמול  תשלוםתשלוםמינימוםמינימום  שכרשכר  ''מודמוד

עבודהעבודה  שכרשכר  הלנתהלנתשבתשבת  גמולגמול  תשלוםתשלום    מפלהמפלה  עבודהעבודה  מודעתמודעת

7171

ארגוניארגוני//ממשל תאגידיממשל תאגידי

חיוב  

השתדלות
=

נהלים  

פנימיים
+

אכיפה 

- פנים

ארגונית

7272

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524

  - - ס ו ף ס ו ף   --


