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44

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

55

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

6666

))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
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))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

8888

))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

9999

))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((
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שעותשעות  2525- - קיצור מנוחה שבועית לקיצור מנוחה שבועית 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

1111

שעות עבודה ומנוחהשעות עבודה ומנוחה--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    ישראלישראל  מיקודמיקוד  1818--0202--96239623  ))ארציארצי((  עע""עע1)1)

    ''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

1212

המנסחהמנסח//המעסיקהמעסיק  כנגדכנגדפרשנות 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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על המעסיקעל המעסיק  הפרכההפרכהנטל נטל 

::))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

1414

))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

1515

))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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))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

17171717

))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

18181818

))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
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))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

20202020

))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

21212121

))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
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22222222

))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

2323

))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  במוצאיבמוצאי

    שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  תחוםתחום  הגדרתהגדרת��

יהודייםיהודיים  לאלא  לעובדיםלעובדים

מנהליתמנהלית  אחריותאחריות��

2424

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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2525

""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

2626

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

27272727

חישוב גמול שעות נוספותחישוב גמול שעות נוספות

    מוגןמוגן  שהעובדשהעובד  כךכך  עלעל  מעידמעיד  גג""שנשנ  גמולגמול  תשלוםתשלום��

  !!ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות  חוקחוק  ידיידי- - עלעל

  פיפי--עלעל  ייעשהייעשה  ננ""שש  גמולגמול  חישובחישוב��

    לחריגהלחריגה      אואו  יומייומי  תקןתקןממ    חריגהחריגה

!!מביניהןמביניהן  הגבוהההגבוהה  ,,שבועישבועי  תקןתקןממ

    בנייןבניין  קלקל  ''ננ  וו''בוגבוג  0606//188188  עעעע((��

))1010..1111..2828  מיוםמיום  ,,ממ""בעבע
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282828282828

חישוב גמול שעות נוספותחישוב גמול שעות נוספות

חריגה מתקן  

?עבודה יומי

העדר 

זכאות
זכאות 

נ"לגמול ש

חריגה מתקן  

  ?עבודה שבועי

כן לא

כן לא

29292929

פסולפסולמונה קיזוז מונה קיזוז 

שעות עבודה 

רגילות

שעות נוספות

משרה  

מלאה

כ שעות  "סה

  עבודה חודשיות

182

 ע"ש≠ נ "ש
בהעסקה קשיחה  

של עובד מוגן

30303030

))אא((נ נ ""יישום מונה שבועי לחישוב שיישום מונה שבועי לחישוב ש

וו                    הה      דד  גג        בבאא  

66                  88              88          חופשהחופשה            8888

      בתשלוםבתשלום              

שישישישי  יוםיום  שכרשכר

100100%%  עע""שש  22

125125%%  ננ""שש  22

150150%%  ננ""שש  22
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31313131

))בב((נ נ ""יישום מונה שבועי לחישוב שיישום מונה שבועי לחישוב ש

וו                    הה      דד  גג        בבאא  

88                  88              88          מחלהמחלה            8888

      תשלוםתשלום  ללאללא      

שישישישי  יוםיום  שכרשכר

100100%%  עע""שש  77

125125%%  ננ""שש  11

))100100%%  עע""שש  3939  ::ככ""סהסה((

32323232

))גג((נ נ ""יישום מונה שבועי לחישוב שיישום מונה שבועי לחישוב ש

וו                    הה      דד  גג        בבאא  

חופשהחופשה          88              88    88            8888

בתשלוםבתשלום    

שישישישי  יוםיום  שכרשכר

100100%%  עע""שש  77

))שכרשכר  תחליףתחליף((

3333

19511951--אא""תשיתשי, , חוק שעות עבודה ומנוחהחוק שעות עבודה ומנוחה

")")רגילרגיל  שכרשכר("("  1818  סעיףסעיף��

    כלכל  כוללכולל  ''רגילרגיל  שכרשכר''  1717--וו  1616  הסעיפיםהסעיפים  לענייןלעניין""

""..לעובדולעובדו  משלםמשלם  שמעסיקשמעסיק  התוספותהתוספות
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3434

שעות עבודה ומנוחהשעות עבודה ומנוחה--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    איגודאיגוד  ןן""אילאיל  1818--0303--3831338313  ))ארציארצי((  עע""עע2)2)

    ''ואחואח  מוחדינובמוחדינוב  ''ננ  נפגעיםנפגעים  לילדיםלילדים  ישראליישראלי

))0101..0606..20202020((    

    בחישובבחישוב  ארגוניתארגונית  לילהלילה  תוספתתוספת  הכללתהכללת  חובתחובתאא--

נוספותנוספות  שעותשעות  גמוליגמולי

    המועסקהמועסק  שעתישעתי  בשכרבשכר  עובדעובד  זכאותזכאות  בחינתבחינתב ב --

    בנוסףבנוסף  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  לגמוללגמול  שבתוןשבתון  חגחג  ביוםביום

החגהחג  לדמילדמי

3535

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

    מוחדינובמוחדינוב  ''ננ  ))רר""עע((  ןן""אילאיל  1818--0303--3831338313  עע""עע2)2)

::))20202020..0606..0101((  ''ואחואח

    בעבודתבעבודת  ננ""שש  גמולגמול  חישובחישוב  לצורךלצורך  ""רגילרגיל  שכרשכר""��

וולונטאריתוולונטארית  ארגוניתארגונית  לילהלילה  תוספתתוספת  כוללכולל  לילהלילה

    ))נוספותנוספות  שעותשעות  גמוליגמולי((  ""ההכפלהההכפלה  שיטתשיטת""��

))שבתשבת  גמולגמול((  ""הצבירההצבירה  שיטתשיטת""  לעומתלעומת

    העולההעולה  הפסקההפסקה  בכלבכל  עבודהעבודה  משמרותמשמרות  אתחולאתחול��

שעותשעות  שלוששלוש  עלעל

36363636

))אא((  פי חוקפי חוק--משמרת לילה עלמשמרת לילה על

::))עע""שש  1010((  0808::0000  עדעד  2222::0000

100100%%  עע""שש  77  ==0000::2222--0000::0505

125125%%  ננ""שש  22  ==0000::0505--0000::0707

    %%150150  ננ""שש  11  ==0808::0000--0707::0000

100100%%  עע""שש  1111        ==  יומייומי  שכרשכר

ארגוניתארגונית  לילהלילה  תוספתתוספת  תחולתתחולת  ללאללא  **
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37373737

))בב((  ןן""משמרת לילה הנוהגת באילמשמרת לילה הנוהגת באיל

::))עע""שש  1010((  0808::0000  עדעד  2222::0000

150150%%  עע""שש  77  ==0000::2222--0000::0505

150150%%  עע""שש  22  ==0000::0505--0000::0707

    %%150150  ננ""שש  11  ==0808::0000--0707::0000

100100%%  עע""שש  1515        ==  יומייומי  שכרשכר

5050%%  שלשל  ארגוניתארגונית  לילהלילה  תוספתתוספת  תחולתתחולת  **

38383838

))גג((  ןן""משמרת לילה לאור תקדים אילמשמרת לילה לאור תקדים איל

::))עע""שש  1010((  0808::0000  עדעד  2222::0000

150150%%  עע""שש  77  ==0000::2222--0000::0505

55%%..187187  ננ""שש  22  ==0000::0505--0000::0707

    %%225225  ננ""שש  11  ==0808::0000--0707::0000

100100%%  עע""שש  5050..1616  ==  יומייומי  שכרשכר

5050%%  שלשל  ארגוניתארגונית  לילהלילה  תוספתתוספת  תחולתתחולת  **

39393939

))דד((  ןן""לאור תקדים איללאור תקדים איל  שבתשבתמשמרת משמרת 

::))עע""שש  1010((  0808::0000  עדעד  2222::0000

225225%%  עע""שש  77  ==0000::2222--0000::0505

250250%%  ננ""שש  22  ==0000::0505--0000::0707

    %%275275  ננ""שש  11  ==0808::0000--0707::0000

100100%%  עע""שש  5050..2323  ==  יומייומי  שכרשכר

!!בשבתבשבת  חלהחלה  הארגוניתהארגונית  הלילההלילה  תוספתתוספת  אםאם  **
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4040

דמי חגיםדמי חגים

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          

4141

))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

4242

))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
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4343

19491949--טט""תשתש, , יום העצמאותיום העצמאותחוק חוק 
")")העצמאותהעצמאות  יוםיום("("  ))גג((11  סעיףסעיף��

""..שבתוןשבתון  יוםיום  יהיהיהיה  העצמאותהעצמאות  יוםיום""

4444

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

    מוחדינובמוחדינוב  ''ננ  ))רר""עע((  ןן""אילאיל  1818--0303--3831338313  עע""עע2)2)

::))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

4545

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

    מוחדינובמוחדינוב  ''ננ  ))רר""עע((  ןן""אילאיל  1818--0303--3831338313  עע""עע2)2)

::))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
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46464646

))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

47474747

))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

48484848

))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
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49494949

))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

50505050

))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

51515151

))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
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תקרות העסקה כדיןתקרות העסקה כדין

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          

5353

פסיקה חדשה בדיני עבודהפסיקה חדשה בדיני עבודה

    שופרסלשופרסל  ''ננ  ישראלישראל  מדינתמדינת  1414--0404--1416314163  פפ""תת3)3)

    פליליתפלילית  הרשעההרשעה  --  ))20192019..0909..2929((  ''ואחואח  ממ""בעבע

    חריגותחריגות  שלשל  מקריםמקרים  223223  בגיןבגין  מזוןמזון  רשתרשת  שלשל

    ))עע""שש  1212  ::קריקרי((  יומיתיומית  העסקההעסקה  מתקרתמתקרת

    ₪ ₪ 000000,,252252  שלשל  כספיכספי  פיצויפיצוי  בתשלוםבתשלום  וחיובהוחיובה
    להימנעותלהימנעות  התחייבותהתחייבות  עלעל  החתמתההחתמתה  וכןוכן  בדבדבלבל

    שניםשנים  שלוששלוש  במשךבמשך  דומותדומות  מעבירותמעבירות

    קנסותקנסות  בתשלוםבתשלום  תחויבתחויב  ,,כןכן  שאלמלאשאלמלא((

))מלאיםמלאים  פלילייםפליליים

5454

פסיקה חדשה בדיני עבודהפסיקה חדשה בדיני עבודה

    ''ננ  ישראלישראל  מדינתמדינת  1919--0909--3694136941  ))ארציארצי((  פפ""עע4)4)

  נדחהנדחה  - -   ))20202020..0303..0303((  ''ואחואח  ממ""בעבע  שופרסלשופרסל

    הפליליהפלילי  הקנסהקנס  להגדלתלהגדלת  המדינההמדינה  ערעורערעור

    אחריותאחריות  ולהוספתולהוספת  המזוןהמזון  רשתרשת  עלעל  שהושתשהושת

..הרלוונטייםהרלוונטיים  למנהליםלמנהלים  אישיתאישית  ניהוליתניהולית



19

5555

ארגוניארגוני//ממשל תאגידיממשל תאגידי

חיוב  

השתדלות
=

נהלים  

פנימיים
+

אכיפה 

- פנים

ארגונית

5656

שעות עבודה ומנוחהשעות עבודה ומנוחה--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    ממ""בעבע  כהןכהן  שישי  גררגרר  2020--0303--3815438154  ))ארציארצי((  עע""עע5)5)

    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

57575757

והזכות הניהולית  והזכות הניהולית    הוגנותהוגנות

  כללי( דעת שיקול להפעיל מעסיק על

  !הניהוליות זכויותיו מימוש לפני )ופרטני
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5858

19631963--גג""תשכתשכ, , חוק פיצויי פיטוריםחוק פיצויי פיטורים

")")כפיטוריםכפיטורים  שדינהשדינה  אחרתאחרת  התפטרותהתפטרות("("  ))הה((1111  סעיףסעיף��

  ,,הפרישההפרישה  לגיללגיל  שהגיעשהגיע  לאחרלאחר  עובדעובד  התפטרהתפטר""

    ,,20042004- - דד""התשסהתשס  ,,פרישהפרישה  גילגיל  בחוקבחוק  כמשמעותוכמשמעותו

    ,,כפיטוריםכפיטורים  זהזה  חוקחוק  לענייןלעניין  ההתפטרותההתפטרות  אתאת  רואיםרואים

    הפיטוריםהפיטורים  פיצוייפיצויי  חשבוןחשבון  עלעל  לזקוףלזקוף  מותרמותר  ואולםואולם

    סכוםסכום  כלכל  ,,במקומםבמקומם  אואו  ,,זהזה  קטןקטן  סעיףסעיף  מכוחמכוח  המגיעיםהמגיעים

    4747  בסעיףבסעיף  כמשמעותהכמשמעותה  ,,גמלגמל  מקופתמקופת  לעובדלעובד  המשתלםהמשתלם

    ,,לקופהלקופה  המעסיקהמעסיק  תשלומיתשלומי  עקבעקב  ,,הכנסההכנסה  מסמס  לפקודתלפקודת

    ,,במקומםבמקומם  לבואלבוא  אואו  פיטוריםפיטורים  כפיצוייכפיצויי  לשמשלשמש  ושנועדושנועד

  האמוריםהאמורים  התנאיםהתנאים  נתקיימונתקיימו  לאלא  אםאם  אףאף  והואוהוא

""..2020  אואו  1414  בסעיפיםבסעיפים

5959

שעות עבודה ומנוחהשעות עבודה ומנוחה--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    ''ננ  נקונקו''רניצרניצ''צצ  1818--1010--2961329613  ))ארציארצי((  עע""עע6)6)

    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((

    הצדקההצדקה  ללאללא  ,,המטופלהמטופל  בהסכמתבהסכמת

    ..שכרושכרו  להגדלתלהגדלת  ,,ענייניתעניינית

6060

דמי מחלהדמי מחלה
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6161

בידודבידוד//דמי מחלהדמי מחלה--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

  התעשייניםהתעשיינים  התאחדותהתאחדות  2020//20702070  ץץ""בגבג7)7)

    ''ואחואח  ישראלישראל  מדינתמדינת  ''ננ  ''ואחואח  בישראלבישראל

    שלשל  מנהלימנהלי  הסדרהסדר  ביטולביטול  --  ))20202020..0707..2727((

20202020//0909  חודשחודש  מתוםמתום  ""גורפתגורפת  מחלהמחלה  תעודתתעודת""

    ''ואחואח  המלךהמלך  שלמהשלמה  אבותאבות  ביתבית  1919//68936893  אא""עע8)8)

    הפטוריםהפטורים  החלתהחלת  --  ))20202020..0808..0404((  שש""פפ  ''ננ

    זריםזרים  עובדיםעובדים  בגיןבגין  מעסיקיםמעסיקים  היטלהיטל  מתשלוםמתשלום

    עלעל  גםגם  ))חקלאותחקלאות  ::כגוןכגון((  מועדפיםמועדפים  בענפיםבענפים

))מוסדימוסדי  לסיעודלסיעוד  מלבדמלבד((  ""מסתנניםמסתננים""

6262

""מסתנניםמסתננים""--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    הפניםהפנים  שרשר  ''ננ  ''ואחואח  גרסנהרגרסנהר  1717//22932293  ץץ""בגבג9)9)

    שלשל  למפרעלמפרע  בטלותבטלות  --  ))20202020..0404..2323((  ''ואחואח

  זרזר  עובדעובד  חלקחלק  גבייתגביית

    מנהלימנהלי  בפיקדוןבפיקדון  ""מסתנןמסתנן""

    תקנותתקנות  מכוחמכוח  ))2020%%((

20172017//55  מחודשמחודש

63636363

??""מורה נבוכיםמורה נבוכים""--המעסיק כהמעסיק כ

  נאות גילוי יבטיח שמעסיק ראוי האם

  ?החוקיות  לזכויותיהם הנוגע בכל לעובדיו
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6464

    כללי זהירות בעידן הקורונהכללי זהירות בעידן הקורונה
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6565

""התו הסגולהתו הסגול""היקף תחולת היקף תחולת 

  להתמודדותלהתמודדות  מיוחדותמיוחדות  סמכויותסמכויות  תקנותתקנות��

    ))שעהשעה  הוראתהוראת((  החדשהחדש  הקורונההקורונה  נגיףנגיף  עםעם

    ,,))העבודההעבודה  במקומותבמקומות  פעילותפעילות  הגבלתהגבלת((

  20202020- - ףף""תשתש

    ))החדשהחדש  הקורונההקורונה  נגיףנגיף((  העםהעם  בריאותבריאות  צוצו��

    הוראתהוראת((  ))שונותשונות  והוראותוהוראות  ביתבית  בידודבידוד((

20202020--ףף""תשתש  ,,))שעהשעה

6666

שכר שווה לעובדת ולעובדשכר שווה לעובדת ולעובד
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6767

שכר מגדרי שווהשכר מגדרי שווה--פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    ''ננ  אסוליןאסולין--כהןכהן  1616--0808--3694336943  ))שש""בב((  שש""סעסע10)10)

  - -   ))20202020..0808..3131((  בריאותבריאות  שירותישירותי  לאומיתלאומית

שכרשכר  בהפלייתבהפליית  הכרההכרה

הפרשיהפרשי  ופסיקתופסיקת  מגדריתמגדרית

רפואירפואי  מרכזמרכז  למנהלתלמנהלת  שכרשכר

לתנאילתנאי  בהשוואהבהשוואה((  באילתבאילת

))הקודםהקודם  המנהלהמנהל  שלשל  השכרהשכר

6868

עבודת נשיםעבודת נשים
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6969

))אא((עבודת נשים עבודת נשים --פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    ''ננ  ישראלישראל  מדינתמדינת  1919--1111--43334333  ))ארציארצי((  עע""עע11)11)

    סעיףסעיף  פרשנותפרשנות  - -   ))20202020..0303..2929((  ''ואחואח  גוטמןגוטמן

בדברבדבר  נשיםנשים  עבודתעבודת  לחוקלחוק  ))33)()(הה((99

שלשל  ""המוגנתהמוגנת  התקופההתקופה""  גבולותגבולות

    פוריותפוריות  טיפוליטיפולי  בגיןבגין  ותות//עובדיםעובדים

))הפרייההפרייה  בטיפוליבטיפולי    עובדותעובדות    וכןוכן((

    בשלבשל  מעבודתםמעבודתם  נעדריםנעדרים  שאינםשאינם

    ..הטיפוליםהטיפולים
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7070

))בב((עבודת נשים עבודת נשים --פסיקה חדשהפסיקה חדשה

  רמהרמה  שלשל  המטבחהמטבח  1919--0101--673673  ))ארציארצי((  עע""עע12)12)

    התפטרותהתפטרות  - -   ))20202020..0707..0505((  דודדוד  בןבן  ''ננ  ממ""בעבע

    עקבעקב  בהיריוןבהיריון  ""מוגנתמוגנת""  עובדתעובדת

    מצריכהמצריכה    אינהאינה    שכרשכר    הפחתתהפחתת

    מעסיקמעסיק  מבחינתמבחינת  מנהלימנהלי  היתרהיתר

  כספייםכספיים  בסעדיםבסעדים  מזכהמזכה  ואינהואינה

..נשיםנשים  עבודתעבודת  חוקחוק  מכוחמכוח

7171

חופש ההתאגדותחופש ההתאגדות
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7272

20192019אכיפה מנהלית אכיפה מנהלית 

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          



25

7373

סיכום ביניים  סיכום ביניים  - - נגיף הקורונהנגיף הקורונה

7474

""יציאהיציאה""תוכנית תוכנית 

שגרת 

עבודה

מצב 

חירום

מעבר הדרגתי ומבוקר

75757575

מרחב התמרון של מעסיקמרחב התמרון של מעסיק

::העיקריהעיקרי  הניהוליהניהולי  ""הכליםהכלים  ארגזארגז""

  קורונהקורונה  תת""חלחל  חידושחידוש//המשךהמשך1)1)

עבודהעבודה  לשגרתלשגרת  חזרהחזרה2)2)

העסקההעסקה  תנאיתנאי  שנמוךשנמוך3)3)

חופשהחופשה  ניצולניצול"/"/רגילרגיל""  תת""חלחל4)4)

))ופיטוריםופיטורים((  שימועשימוע  הליךהליך5)5)
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7676

הליך שימועהליך שימוע
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7777

חובת שימוע הלכתיתחובת שימוע הלכתית

    הצדקהצדק  כלליכלליממ  הנגזרתהנגזרת  בחובהבחובה  המדוברהמדובר  - -   כלליכללי��

  ..הציבוריהציבורי  במשפטבמשפט  ושמקורהושמקורה  הטבעיהטבעי

    טיעוןטיעון  זכותזכות  מתןמתן  --  מהותמהות��

    ההחלטהההחלטה  גיבושגיבוש  לפנילפני  לעובדלעובד

    פתוחפתוח  בלבבלב("("    פיטוריופיטוריו    בדברבדבר

..")")חפצהחפצה  ובנפשובנפש

  כספיכספי  פיצויפיצוי  --  משפטיתמשפטית  תרופהתרופה��

..השימועהשימוע  חובתחובת  הפרתהפרת  בגיןבגין

7878

היקף תחולת חובת השימועהיקף תחולת חובת השימוע

::הרלוונטיהרלוונטי  העובדהעובד  מעמדמעמדממ  ,,ככללככלל  ,,נגזרתנגזרת��

    מכוחמכוח  במיוחדבמיוחד  נוקשהנוקשה  תחולהתחולה  - -   קבועקבוע  עובדעובדאא--

    לתקפותלתקפות  הכרחיהכרחי  כתנאיכתנאי((  קיבוצייםקיבוציים  הסכמיםהסכמים

..))הפיטוריםהפיטורים

!!מלאהמלאה  תחולהתחולה  - -   ארעיארעי  עובדעובדב ב --

הלכתיתהלכתית  תחולהתחולה  - -   זמניזמני  עובדעובדגג--

    !!בלבדבלבד  חלקיתחלקית              
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7979

קצובהקצובהתקופת עבודה תקופת עבודה 

    ::))הה""שפשפ((  אפשריותאפשריות  השלכותהשלכות  בחינתבחינת��

ימועימועשש))אא((��

יצויי פיטוריםיצויי פיטוריםפפ))בב((��

ודעה מוקדמתודעה מוקדמתהה))גג((      ��

8080

שלבי הליך השימועשלבי הליך השימוע

לעובדלעובד  נאותנאות  גילויגילוי1)1)

לעובדלעובד  טיעוןטיעון  זכותזכות2)2)

    בעמדתבעמדת  התחשבותהתחשבות  חובתחובת3)3)

    ההחלטהההחלטה  בגיבושבגיבוש  העובדהעובד

    ::לרבותלרבות((  בעניינובעניינו  הסופיתהסופית

))פיטוריםפיטורים  חלופותחלופות  בחינתבחינת

התייחסותהתייחסות((  הנמקההנמקה  חובתחובת4)4)

))העובדהעובד  לטענותלטענות

8181

))אא((פסיקה חדשה פסיקה חדשה   --הליך שימוע הליך שימוע 

  ביטוחביטוח  מבטחיםמבטחים  מנורהמנורה  1515--1010--1094010940  עע""עע1)1)

::))20182018..0909..0606((  רוןרון  ''ננ  ממ""בעבע

    המוזמןהמוזמן  לעובדלעובד  סבירהסבירה  התראההתראה  מתןמתן  חובתחובת��

שימועשימוע  לפגישתלפגישת

    השימועהשימוע  לעילותלעילות  הולםהולם  פירוטפירוט  מתןמתן  חובתחובת��

הזימוןהזימון  בהודעתבהודעת  המפורטותהמפורטות

    יפסיקיפסיק  לקוילקוי  שימועשימוע  הליךהליך  בגיןבגין  כספיכספי  פיצויפיצוי��

העובדהעובד  שכרשכר  מכפלתמכפלת  באמצעותבאמצעות  מחושבמחושב  להיותלהיות
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8282

))בב((פסיקה חדשה פסיקה חדשה   --הליך שימוע הליך שימוע 

    מנורהמנורה  ''ננ  רוןרון  1010--0505--2739527395  ))אא""תת((  שש""סעסע2)2)

    פיצויפיצוי  הפחתתהפחתת  - -   ))20192019..0101..0505((  ממ""בעבע  ביטוחביטוח

    שששש((  ₪ ₪ 000000,,290290--ממ((  לקוילקוי  שימועשימוע  הליךהליך  בגיןבגין

))בדבדבלבל  000000₪₪,,7070--לל  ))משכורותמשכורות

    מכוןמכון  ''ננ  קפלןקפלן  1717--0101--6769467694  ))אא""תת((  שש""סעסע3)3)

    שלשל  פיצויפיצוי  מתןמתן  - -   ))20192019..0808..2222((  בוטינסקיבוטינסקי''זז

  חסרחסר  לשימועלשימוע  זימוןזימון  בגיןבגין  לבדלבדבב  ₪₪  000000,,1515

קיצוניותקיצוניות  בנסיבותבנסיבות  הגינותהגינות  ונעדרונעדר  פירוטפירוט

8383

))גג((פסיקה חדשה פסיקה חדשה   --הליך שימוע הליך שימוע 

    אחרונותאחרונות  ידיעותידיעות  1919--0404--2653026530  ))ארציארצי((  עע""עע4)4)

    בפיטוריבפיטורי  --  ))20202020..0202..2727((  אביטלאביטל  ''ננ  ממ""בעבע

    להציגלהציג  בהכרחבהכרח  נדרשנדרש  אינואינו  המעסיקהמעסיק  צמצוםצמצום

אישיתאישית  שימועשימוע  עילתעילת

    ..בב..שש..מימי..עע  ''ננ  גטהגטה  חירותחירות  1616--0909--7180171801  עע""עע5)5)

  זכותזכות  הרחבתהרחבת  --  ))20192019..0101..2121((  ממ""בעבע  שירותיםשירותים

    עלעל  החלטההחלטה  לפנילפני  שירותשירות  מזמיןמזמין  כלפיכלפי  השימועהשימוע

שירותשירות  קבלןקבלן  עובדעובד  העסקתהעסקת  הפסקתהפסקת

8484

))דד((פסיקה חדשה פסיקה חדשה   --הליך שימוע הליך שימוע 

    השמההשמה  התאמההתאמה  1818--0606--4727147271  ))ארציארצי((  עע""עע6)6)

    חובתחובת--  ))20202020..0707..0505((  ''ואחואח  הפוטההפוטה  ''ננ  ממ""בעבע

    ביחסביחס  שירותשירות  מזמיןמזמין  עלעל  לחוללחול  עשויהעשויה  השימועהשימוע

    אצלואצלו    המועסקיםהמועסקים  אא""ככ//שירותשירות    קבלןקבלן    לעובדילעובדי

שימועשימוע  בהליךבהליך  העובדהעובד  בגילבגיל  התחשבותהתחשבות  חובתחובת��

    גלטרוניקסגלטרוניקס  ''ננ  גלעדגלעד  1717--0303--99139913  שש""סעסע7)7)

))20192019..0707..2222((  ממ""בעבע  קורפוריישןקורפוריישן

    המסלולהמסלול  ''ננ  הדרהדר  1717--0606--2646126461  ))אא""תת((  שש""סעסע8)8)

))20192019..0606..1212((  למינהללמינהל  המכללההמכללה  שלשל  האקדמיהאקדמי
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8585

20042004--דד""תשסתשס, , חוק גיל פרישהחוק גיל פרישה

גיל  

≠פרישה
גיל פרישת 

חובה

  זכות עובד

לפרישה 

לגמלאות 

וקבלת פנסיה

 זכות מעסיק

לכפות יציאה 

לגמלאות 

ללא הפליה (

)מטעמי גיל

≠

  זכות עובד

ליציאה 

לגמלאות 

וקבלת פנסיה 

חלקית

גיל פרישה 

מוקדמת

8686

))הה((הליך שימוע הליך שימוע --פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    גיווןגיוון  ''ננ  רוזנברגרוזנברג  1818--1111--2653026530  ))ארציארצי((  עע""עע9)9)

    מעסיקמעסיק  חובתחובת  --  ))20202020..0606..0606((  ממ""בעבע  ינגינג''אימגאימג

  פיטוריפיטורי  לפנילפני  ארגוניתארגונית  העסקההעסקה  חלופתחלופת  למיצוילמיצוי

    רפואיותרפואיות  תפקודתפקוד  מגבלותמגבלות  עקבעקב  עובדעובד

  חציחצי  בובו  כלכל  ''ננ  ''פפ  1717--0505--5053750537  ))אא""תת((  שש""סעסע10)10)

    בתשלוםבתשלום  מעסיקמעסיק  חיובחיוב  --  ))20202020..0505..1010((  חינםחינם

    לחוקלחוק  בניגודבניגוד  עובדתעובדת  פיטוריפיטורי  בגיןבגין  כספיכספי  פיצויפיצוי

מוגבלויותמוגבלויות  עםעם  לאנשיםלאנשים  הזדמנויותהזדמנויות  שוויוןשוויון

8787

))הה((פסיקה חדשה פסיקה חדשה   - - דיני מחלה דיני מחלה 

  אוניברסלאוניברסל  ''ננ  טט""אא  1515--1111--23572357  ))אא""תת((  שש""סעסע11)11)

    לעובדלעובד  כספיכספי  פיצויפיצוי  --  ))20192019..0707..2828((  ממ""בעבע

מחלהמחלה  בתקופתבתקופת  פיטוריופיטוריו  בגיןבגין  ))₪₪  000000,,5050((

    ..שש..חח  ''ננ  אלעזיזאלעזיז  1616--1111--3032030320  ))חיפהחיפה((  שש""סעסע12)12)

    פיצויפיצוי  --  ))20192019..0707..0101((  ממ""בעבע  נכסיםנכסים  יהודהיהודה

מחלהמחלה  תקופתתקופת  בתוםבתום  עובדעובד  פיטוריפיטורי  עקבעקב  כספיכספי

    ממ""בעבע  לבידודלבידוד  חברהחברה  ..אא..אא  1616--1212--1835418354  עע""עע13)13)

  בדברבדבר  רפואירפואי  אישוראישור  --  ))20192019..0404..1818((  דואקדואק  ''ננ

  העבודההעבודה  יחסייחסי  אתאת  מפקיעמפקיע  אינואינו  עע""אכאכ
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88888888

))אא((  דגשים בהליך שימועדגשים בהליך שימוע

השימועהשימוע  פגישתפגישת  עיתויעיתוי��

זימוןזימון  הודעתהודעת//השימועהשימוע  עילתעילת��

))??בכתבבכתב  ;;??בזוםבזום((  שימועשימוע  פגישתפגישת��

ארגוניתארגונית  העסקההעסקה  חלופתחלופת��

השימועהשימוע  זכותזכות  עלעל  העובדהעובד  ויתורויתור��

    חוזיותחוזיות//חוקיותחוקיות  מגבלותמגבלות��

אישיאישי  תיקתיק  //  ""שמעתשמעת""  מחלתמחלת��

    שימועשימוע  פרוטוקולפרוטוקול��

89898989

))בב((  דגשים בהליך שימועדגשים בהליך שימוע

מבוגרמבוגר  עובדעובד  בגילבגיל  התחשבותהתחשבות��

!!שימועשימוע  ללאללא  לגמלאותלגמלאות  פרישהפרישה��

פיטוריםפיטורים  כדיןכדין  התפטרותהתפטרות��

עבודהעבודה  כושרכושר  אובדןאובדן��

    התפטרותהתפטרות  הודעתהודעת  תיעודתיעוד��

עבודהעבודה  זניחתזניחת��

בהסכמהבהסכמה  פיטוריםפיטורים��

    ""פרילאנספרילאנס""  העסקתהעסקת  הפסקתהפסקת��

9090

))וו((פסיקה חדשה פסיקה חדשה   --הליך שימוע הליך שימוע 

    ממ""בעבע  אלטקאלטק  ''ננ  שחרשחר  1616--0101--4312843128  שש""סעסע14)14)

    לל""לסמנכלסמנכ  מעסיקמעסיק  הצעתהצעת  --  ))20192019..0909..2424((

    בפיטוריםבפיטורים    אואו  בהתפטרותבהתפטרות  עבודתועבודתו  לסיוםלסיום

    השימועהשימוע  הליךהליך  אתאת  מייתרתמייתרת  בהסכמהבהסכמה

    ..כדיןכדין  שלאשלא  לפיטוריםלפיטורים  ונחשבתונחשבת  המאוחרהמאוחר
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9191

חוק הודעה מוקדמתחוק הודעה מוקדמת

    בזמןבזמן((  התארגנותהתארגנות  אפשרותאפשרות  מתןמתן  - -   החוקהחוק  תכליתתכלית��

    בפיטוריםבפיטורים((  העבודההעבודה  ליחסיליחסי  השניהשני  לצדלצד  ))בכסףבכסף  אואו

..))למעסיקלמעסיק  - -   בהתפטרותבהתפטרות  ;;לעובדלעובד  --

    מוקדמתמוקדמת  להודעהלהודעה  זכאיזכאי  אינואינו  ==  ""זמניזמני""  עובדעובד��

..))מראשמראש  וידועוידוע  נקבענקבע  העבודההעבודה  יחסייחסי  סיוםסיום  מועדמועד((

    עובדעובד  בהןבהן  חריגותחריגות  נסיבותנסיבות  --  ""עבודהעבודה  זניחתזניחת""��

    הסכמתהסכמת  ללאללא  ממושכתממושכת  תקופהתקופה  מעבודתומעבודתו  נעדרנעדר

..))התפטרותהתפטרות(=(=  סבירהסבירה  הצדקההצדקה  ובלאובלא  המעסיקהמעסיק

9292

חוק הודעה מוקדמתחוק הודעה מוקדמת

תנאי הודעה 

כדיןמוקדמת 

תקופה  בכתב

מזערית

מועד  

מסירה
מועד  

סיום
כסף בזמן

9393

פיטורי  

עובד

דחיית תוקף  

הפיטורים

תוקף מיידי  

לפיטורים

סיום מיידי של יחסי  * 

)עצירת הוותק(העבודה 

זכאות העובד לפיצוי  ** 

   הודעה מוקדמת

זכות  

הבחירה 

למעביד

עבודה  

בפועל
ויתור  

המעביד

שכר  

עבודה

זכאות העובד לפיצוי  

הודעה מוקדמת
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9494

התפטרות  

עובד

דחיית תוקף  

ההתפטרות

תוקף מיידי  

להתפטרות

סיום מיידי של יחסי  * 

)עצירת הוותק(העבודה 

זכאות המעביד לפיצוי  ** 

   הודעה מוקדמת

זכות  

הבחירה 

לעובד

עבודה  

בפועל
ויתור  

המעביד

שכר  

עבודה

זכאות העובד לפיצוי  

הודעה מוקדמת

9595

19761976--וו""תשלתשל, , חוק דמי מחלהחוק דמי מחלה

")")מחלהמחלה  לדמילדמי  הזכאותהזכאות  בתקופתבתקופת  פיטוריםפיטורים("("  ..אא44  סעיףסעיף��

    ,,מחלתומחלתו  עקבעקב  מעבודתומעבודתו  שנעדרשנעדר  עובדעובד  יפטריפטר  לאלא  מעבידמעביד  ))אא"("(

    חוקחוק  לפילפי  לולו  הצבורההצבורה  מחלהמחלה  לדמילדמי  הזכאותהזכאות  תקופתתקופת  במהלךבמהלך

    הזכאותהזכאות  לתקופתלתקופת  עדעד  וזאתוזאת  ,,קיבוציקיבוצי  הסכםהסכם  לפילפי  אואו  זהזה

..44  סעיףסעיף  לפילפי  המקסימאליתהמקסימאלית

::מאלהמאלה  באחדבאחד  יחולויחולו  לאלא  זהזה  סעיףסעיף    הוראותהוראות))בב((

    לפילפי  לפיטוריםלפיטורים  מוקדמתמוקדמת  הודעההודעה  לעובדלעובד  נתןנתן  המעבידהמעביד))11((

- - אא""תשסתשס  ,,ולהתפטרותולהתפטרות  לפיטוריםלפיטורים  מוקדמתמוקדמת  הודעההודעה  חוקחוק

..מחלתומחלתו  עקבעקב  העובדהעובד  נעדרנעדר  בטרםבטרם  ,,20012001

    שהמעבידשהמעביד  אואו  מלפעולמלפעול  פסקפסק  העובדהעובד  שלשל  עבודתועבודתו  מקוםמקום))22((

""......רגלרגל  פושטפושט  הוכרזהוכרז

9696

חוק החיילים המשוחררים  חוק החיילים המשוחררים  

))אא((  19491949--טט""תשתש, , ))החזרה לעבודההחזרה לעבודה((

")")במילואיםבמילואים  המשרתהמשרת  עובדעובד  זכויותזכויות("("  ..אא4141  סעיףסעיף��

    שירותושירותו  בשלבשל  עובדעובד  מפעלמפעל  בעלבעל  יפטריפטר  לאלא  ))11אא"("(
    שירותושירותו  אואו  מילואיםמילואים  לשירותלשירות  קריאתוקריאתו  ,,במילואיםבמילואים

    אואו  תדירותותדירותו  בשלבשל  לרבותלרבות  ,,מילואיםמילואים  בשירותבשירות  הצפויהצפוי
..הפיטוריםהפיטורים  בטליםבטלים  - -   פיטרופיטרו  ואםואם  ,,משכומשכו

  בשירותבשירות  היותוהיותו  בתקופתבתקופת  עובדעובד  מפעלמפעל  בעלבעל  יפטריפטר  לאלא    ))בב((
  ולענייןולעניין  ;;התעסוקההתעסוקה  ועדתועדת  מאתמאת  בהיתרבהיתר  אלאאלא  מילואיםמילואים

    יפטרויפטרו  לאלא  ,,רצופיםרצופים  יומייםיומיים  עלעל  העולההעולה  מילואיםמילואים  שירותשירות
    ימיםימים  שלושיםשלושים  שלשל  בתקופהבתקופה  גםגם  כאמורכאמור  היתרהיתר  בלאבלא

""......המילואיםהמילואים  שירותשירות  תוםתום  לאחרלאחר
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97979797

דגשים ביישומי הודעה מוקדמתדגשים ביישומי הודעה מוקדמת

    העובדהעובד  מצדמצד  ויתורויתור��

המעסיקהמעסיק  מצדמצד  ויתורויתור��

חופשהחופשה  ימיימי  ניצולניצול��

מחלהמחלה  ימיימי  ניצולניצול��

    מוקדמתמוקדמת  להודעהלהודעה  הזכותהזכות  שלילתשלילת��

מוקדמתמוקדמת  הודעההודעה  פיצויפיצוי  חישובחישוב��

התשלוםהתשלום  מועדמועד��

    אבטלהאבטלה  לדמילדמי  הזכותהזכות  דחייתדחיית��

9898

פיטוריםפיטורים  כדיןכדיןהתפטרות התפטרות 

    ))))אא((1111  סעיףסעיף((  העבודההעבודה  בתנאיבתנאי  מוחשיתמוחשית  הרעההרעה��

    יסודותיסודות  משלושהמשלושה  המורכבהמורכב  הוכחההוכחה  נטלנטל  לעובדלעובד

::))השלמההשלמה  אואו  מיידיתמיידית  התפטרותהתפטרות←←((  מצטבריםמצטברים

  משפטיתמשפטית  בזכותבזכות  פגיעהפגיעה  ==  ""הרעההרעה""אא--

  ))נוהגנוהג  אואו    הסכםהסכם  ,,חוקחוק  מכוחמכוח((    קיימתקיימתבב--

נסבלתנסבלת  בלתיבלתי//קיצוניתקיצונית  ==  ""מוחשיתמוחשית""גג--

  ;;תפקידתפקיד    ;;שכרשכר  ==  ""עבודהעבודה  תנאיתנאי""דד--

""עבודהעבודה  סביבתסביבת""  אואו  משרהמשרה  היקףהיקף

9999

כדיןכדיןשלילת פיצויי פיטורים שלילת פיצויי פיטורים 

שלילת פיצויי  

כדיןפיטורים 

הסכם 

קיבוצי
היתר  

ד"בי
התפטרות  

כפויה

בחוזה 

עבודה
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פיצויי פיטוריםפיצויי פיטורים  חישובחישוב

    למיוןלמיון  הכלליםהכללים  בחינתבחינת  ==  עבודהעבודה  שכרשכר  מבנהמבנה��

""נלוותנלוות""  לביןלבין  ""יסודיסוד""  ביןבין  העבודההעבודה  שכרשכר  רכיבירכיבי

  היקף משרה  X משכורת  X   ותק= פיצויי    

ממוצע  קובעת       כוללפיטורים    

101101101101

גמר חשבון בגין סיום העסקהגמר חשבון בגין סיום העסקה

  !!תת""חלחל  בתקופתבתקופת  ותקותק  ""עצירתעצירת""��

פפ""פפ  לתקנותלתקנות))33((1010  ''תת  ::חריגחריג��

הבראההבראה//חופשהחופשה  פדיוןפדיון��

פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  השלמתהשלמת��

    הפנסיוניתהפנסיונית  בצבירהבצבירה  ""הפסדיםהפסדים""��

פפ""פפ  השלמתהשלמת  לתשלוםלתשלום  המועדהמועד��

  בתשלומיםבתשלומים  חשבוןחשבון  גמרגמר  פירעוןפירעון��

מתביעותמתביעות  וסילוקוסילוק  ויתורויתור  כתבכתב��

102102

))זז((הליך שימוע הליך שימוע --פסיקה חדשהפסיקה חדשה

    מוסדותמוסדות  חברתחברת  1818--1111--2974429744  ))ארציארצי((  עע""עע15)15)

    ))20202020..0202..3131((  לוילוי  ''ננ  בהרצליהבהרצליה  ותרבותותרבות  חינוךחינוך

    טופסיטופסי  למילוילמילוי  הנוכחיהנוכחי  המנהליהמנהלי  הנטלהנטל  לאורלאור  --

    מעשיתמעשית  אפשרותאפשרות  למעסיקלמעסיק  איןאין  ,,..אא161161--וו  161161

    הפיטוריםהפיטורים  פיצוייפיצויי  השלמתהשלמת  בתשלוםבתשלום  לעמודלעמוד

  העבודההעבודה  יחסייחסי  סיוםסיום  ממועדממועד  לוחלוח  ימיימי  1515  בתוךבתוך

    הלנתהלנת  פיצויפיצוי  בתשלוםבתשלום  המעסיקהמעסיק  חיובחיוב  מיתוןמיתון((

    ))בלבדבלבד  חריגותחריגות  לנסיבותלנסיבות  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי
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חוק פיצויי פיטוריםחוק פיצויי פיטורים

")")סילוקסילוק  והודאתוהודאת  פשרהפשרה("("  2929  סעיףסעיף��

פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  לענייןלעניין  פשרהפשרה""

,,תוקףתוקף  להןלהן  יהאיהא  לאלא  סילוקסילוק  והודאתוהודאת

    בהןבהן  ונאמרונאמר  בכתבבכתב  נערכונערכו  אםאם  אלאאלא

פיצוייפיצויי  לגבילגבי  שהןשהן  במפורשבמפורש

""..הפיטוריםהפיטורים

104104104104

שאלות מסכמותשאלות מסכמות

    ::כגוןכגון((  מעסיקמעסיק  שלשל  רצוניתרצונית  לילהלילה  תוספתתוספת  האםהאם1)1)
    ??נוספותנוספות  שעותשעות  גמוליגמולי  בחישובבחישוב  תיכללתיכלל  ))5050%%

    המועסקהמועסק  בשכרבשכר  עובדעובד  האםהאם2)2)

    לדמילדמי  ,,ככללככלל  ,,זכאיזכאי  חגחג  ביוםביום

    ??בחגבחג  עבודתועבודתו  לשכרלשכר  בנוסףבנוסף  חגחג

ימיימי  יתרתיתרת  ללאללא  עובדעובד  האםהאם3)3)

,,בקורונהבקורונה    שחלהשחלה    ,,מחלהמחלה

מחלהמחלה  דמידמי  לתשלוםלתשלום  זכאיזכאי

??בידודבידוד  דמידמי  אואו

105105
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