
  
  עדכונים בדיני עבודה 

    *מתמחה בדיני עבודה הכותבת: עו"ד עדי ינקלביץ
 

ריכזתי עבורכם את ההנחיות העדכניות לשעה זו יחד עם שאלות שעולות המופנות אלי, בנושאי השעה והתשובות שאני   . 1

 מעניקה. 

 : , בהתאם לתקנות שעת חירום כפי שניתנוהנחיות ממשלה . 2

  עובדים   10/  מכוח האדם  30%מספר העובדים במקום העבודה, כך שיגיעו למקום רק יש לצמצם את ; 

  מטר;  2יש לשמור במקום העבודה (ובחוץ כמובן) על מרחק בין העובדים של 

   כל מעסיק הממשיך לפעול, נדרש להקים עמדת מדידת חום באמצעי שאינו פולשני, לכל אדם הנכנס למקום

 ומעלה.  38C של לאפשר כניסה למי שיש לו חום   (ולא רק לעובדים), ונדרש שלא

  י שלא להגיע למקום העבודה. שאמעסיק שלא מסוגל לעבוד בהנחיות האלה, מסכן את העובדים ועובד ר 

  שירות הסעות לעובדים למקום עבודתם וחזרה   לאור הגבלת שירותי התחבורה ואף ביטולם, מותר להפעיל

מעסיקים יבחנו את יכולת הגעתם וחזרתם של  אבהיר כי מוצע ש. מניעת הדבקההקפדה על ההנחיות ל ממנו, 

  ואף תשקל ביתר מניעת יציאת העובדים מביתם.  העובדים ישירות לביתם, על מנת שלא יפרו את התקנות 

  5,000 -₪ ל 500נושאת בחובה קנסות מנהליים, בסכומים שבין  ההנחיותהפרת  ₪ .  

 ל במסגרת מקומות העבודה הרשאים להמשיך לפעול או  תחום עיסוק חברתכם נכל יש לכם ספק האם ככל ש

אצל כל אחד   שמח לסייע לכם לבחון את העובדות באופן פרטניא צמצם את מספר העובדים, נדרש אם מקום 

 מכם.

   עובדים זרים / פלסטינאים אינם זכאים לגמלת אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי. ייתכן שמשום כך ענף הבניה

 חיוני. הוכרז כענף 

  משק לשעת חירום מנפיקה אישורים לעבודה עבור עסקים שרשאים להמשיך לעבוד - ל"ח  ממנהלת . 

 

  להלן שאלות שכיחות המופנות אלי והמענה שאני מעניקה, לשימושכם: 

 האם צריך לקיים שימוע לפני הוצאה לחל"ת?  . 1

לא. לא ניתן פיסית לקיים פגישה עם רבבות או מאות אלפי עובדים ועורכי הדין שלהם, שעה שנכפתה על מעסיק  

צריך להיות ברור שהוצאה לחל"ת היא רק בהסכמת  עם זאת, לצמצם את מצבת כח האדם שלו ולשמוע כל עובד. 

קום לשמוע באופן פרטני כל עובד  הגם שהוצאו מכתבים גורפים לעובדים בנסיבות מגפת הקורונה, יש מ . העובד

שמעלה עניין אישי המבדיל אותו מהכלל ובפרט כשעובד שלא מסכים לצאת לחל"ת. אני סבורה שבכל מקרה של  

התנגדות מצד העובד יש לבחון את המקרה שלו. ההנחיה הראשונה היא אחריות כלפי העובדים והתנהגות בתום לב,  

פחות טובה  וה להוצאתו לחל"ת, האופציה הבאה ככל שעובד מתנגד . י הצדדים של עובדים ושל מעסיקיםשל שנ

  . לאין ערוך, היא פיטורים

 משכרם של העובדים המועסקים בפועל בתקופה זו?  25%האם ניתן להפחית  . 2

חד משמעית כן. מעסיק רשאי לסיים את חוזה העסקה הנוכחי ולהציע תנאים חדשים, מופחתים (ללא קשר לתקופת  

הקורונה). עובד המתנגד לכך, רשאי לסיים את העובדה בדין מפוטר לרבות תשלום הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים  

  מלאים. 

עם זאת, מוצע לאפשר שיח ומו"מ פתוח עם העובד/ים בנושא במקום "להנחית" ולפעול חד צדדית. במסגרת ההדברות  

  100%ם מנגד, ההפרשות הפנסיוניות יישארו על בסיס ניתן להגיע להסכמות לפיהן מחד תתקיים הפחתה בשכר אול

מהשכר, לרבות לעניין קרן ההשתלמות או לאו. ניתן גם להסכים להפחתה של חודש/חודשיים אולם בקשר לחודש  

מהשכר ולא על   25%השלישי ואילך הנושא יישאר בבחינת "דיה לצרה בשעתה". ניתן גם להסכים על הקפאה של 



חודשים או בסיום עבודה  X) בעוד 25%כך שהעובד יהיה זכאי לתשלום השכר המוקפא ( מהשכר,  25%וויתור של 

. ניתן  הפחתה)  50%הפחתה או  10% -הפחתה הוא לצורכי דוגמא בלבד, הדבר נכון גם ל  25%(השיעור  וגמר חשבון 

  ולא השכר המופחת וכן הלאה.  100%  -גם להסכים שלצורך חישוב פיצויי פיטורים נלקח השכר ה

משום שאלו   - מוצע להתייחס בדין שונה לעובדים מיוחדים כגון נשים בהריון, עובדים שממש לפני פרישה, לפני מילואים 

ייפגעו באופן חמור לא רק בשכרם החודשי, אלא בתשלום בדמי הלידה שיקבלו, בקצבה הפנסיונית לגימלאים ובתשלום  

  ממשרד הביטחון למשרתי המילואים. 

  . . אשמח לסייע בענייןאו כהודעה כללית גורפת לעובדים בכתב, כנספח לחוזה העסקה  מוצע לעגן את הנושא 

 ימי עבודה ובכך להפחית את שכרו? 4 - האם ניתן להקטין את היקף המשרה של העובד ל  . 3

ות  התשובה נתונה בעדיפ למעשה השאלה שואלת מה עדיף? להפחית שכר או להפחית היקף משרה ובהתאם שכר?

, ישנם מעסיקים שעדיין  הפחתה 20%ימים תמורת  4אישית: ישנם עובדים שירגישו פחות "פראיירים" אם יעברו לעבוד 

  צריכים העסקה מלאה אבל חייבים לקצץ בעלויות.  

, פיצויי  שימו רק לב, שהפחתת המשרה מהווה בסיס להפחתה אוטומטית בזכויות כגון, דמי נסיעה, חופשה הבראה

  תקופות וכמובן הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות.   2 -פיטורים שיחולקו ל

 ? האם חובה לשלם דמי מחלה לעובדים שנשארים עם ילדיהם בבית בשל השבתת מערכת החינוך . 4

ימי מחלה בשנה בקשר למחלה של ילדם, ולקבל בעדם דמי מחלה  8בהתאם לחוק דמי מחלה, עובד רשאי לזקוף עד 

  כמובן, ובתנאי שבן הזוג שלו יוצא לעבודה. בימים אלו מקובל שלא לדרוש אישור מחלה. 

ימי המחלה הללו, עובד/ת עדיין לא מגיעים לעבודה, למרות שמדובר במקום עבודה חיוני ו/או   8 -הבעיה היא לאחר ש

ים לנצל את ימי החופשה  המורשה להמשיך לעבוד ונדרש לעבודתם של העובדים. במקרים כאלו, ניתן לאפשר לעובד 

הצבורה שלהם, אף על פי שלא מדובר בהודעה מראש על יציאה לחופשה כקבוע בחוק. צריך רק לקחת בחשבון שימי  

החופשה יסתיימו מתישהו גם הם. ניתן, באופן מאו מיוחד בנסיבות המגיפה, לאפשר לעובדים להיכנס ליתרה שלילית  

  של המעסיק ראשית ולפני הכל.  של ימי החופשה, ברם דרוש לכך רצון טוב

ניתן לנסות גם כאן להגיע להדברות והסכמה כגון כך שהעובד יעבוד מביתו מספר ימים   אגב רצון טוב של המעסיק, 

זכאותו לדמי אבטלה, במקום   יצא לחל"ת תוך בדיקתעובד שבחפיפה עם בן הזוג שגם עובד. ניתן גם להסכים  בשבוע 

  סיק אפשרות תזרימית לשלם דמי חופשה. כשאין למעלשלם לו דמי חופשה, 

 ? מה חובות המעסיק לתשלום פנסיה בתקופת החל"ת בחודש שבחלקו העובד עבד רגיל ובחלקו היה בחל"ת . 5

נניח, ומאז הוא הוצא   15.3.20כל התשלומים של שכר והפרשות מבוססים על תלוש השכר. אם עובד עבד עד ה 

₪ ברוטו. על   ₪6,000 ברוטו הוא יקבל בתלוש רק  12,000שכר. לדוגמא: במקום לחל"ת, אזי יונפק לו תלוש על חצי 

יופרשו הפרשות פנסיוניות, קרן השתלמות, דמי נסיעות יקטנו בחצי,   –₪ בלבד  6,000הבסיס הזה של התלוש, קרי 

  שנים) וכד'.   4ימים חופשה (עובד הוותק של עד  0.5צבירה של 

נוספות גלובליות ובעקבות המצב לא רק שלא מבצעים שעות נוספות אלא  אם במקום עבודה נהוג לשלם שעות  . 6

 ?  האם אפשר לא לשלם שנ"ג  –אף פחות ממלוא השעות החודשיות המלאות, מה לגבי שעות נוספות 

,  שנית ביתם והם במקום העבודה, אכן לא מבצעים שעות נוספות. מ, צריך לוודא שהעובדים שכן עובדים, הן ראשית

, בכתב (אם אישור התקבל), מהמעסיק לעובדיו שאין לבצע יותר שעות  וראה ברורה וחד משמעית לצאת הצריכה 

ועד להודעה חדשה (במאמר מוסגר יובהר, כי ההוראה לחדול לבצע עבודה בשעות נוספות   Xעובדה נוספות החל מיום 

ין מפוטר; היינו לעובד אין  הרעה בתנאי העסקה שדינה התפטרות בד לא מהווהבעסק שעד כה העסיק בשעות נוספות, 

זכות קנויה לגמול עבודה בשעות נוספות ומעסיק רשאי לשנות את המדיניות בעסקו אם עובדים / לא עובדים אצלו  

  בתקופות מסוימות או בכלל, במסגרת שעות נוספות). 

ופן גורף או  , למעסיק הפררוגטיבה להפסיק בכל זמן את העבודה בשעות הנוספות בעסקו לכל העובדים באשלישית

להקפיד  האחריות לעובד כזה או אחר ולפיכך גם לא לשלם לו גמול עבודה בשעות נוספות מאותו רגע ואילך. על מעסיק 



עבודה בשעות נוספות, על אף ההוראה על כך; חשוב להפנים שעובד שכן מבצע שעות   לא מבצע בפועלשהעובד אכן 

אה של המעסיק, עדיין יהיה המעסיק חב בתשלום גמול עבודה נוספות פעול, קיים סיכוי רב שחרף האיסור וההור

  בשעות נוספות הואיל והחוק מטיל על מעסיק אחריות מוחלטת למעקב אחר שעות העובדה של עובדיו. 

מבלי לפגוע באמור לעיל לעניין הפררוגטיבה של המעסיק להפסיק כליל את העבודה בשעות נוספות ומכאן את  , רביעית

יש לקחת בחשבון שעובדים רבים חתומים על הסכם עבודה שמגדיר "משכורת" ככזו  התשלום עבור שעות נוספות, 

להפרשות לפנסיה ולקרן   ווים את הבסיס אלו מה הכוללת שכר בסיס + שעות עבוד נוספות גלובליות ואף ששני רכיבים 

  50%לעיתים (השנ"ג מהווה נדבך משמעותי ב"משכורת"  כוללים על פי רוב גם מצב בו רכיבמקרים כאלה, השתלמות. 

לל בעסק  כאם יופסק תשלום השעות הנוספות הגלובליות באין עבודה בשעות נוספות במשכך  ). משכר הבסיס ומעלה

ו ההפרשות לפנסיה ולקרן ההשתלמות על רכיב השעות הנוספות הגלובליות, עובדים עלולים  בימים טרופים אלו, ויופסק 

  בהפרשות הסוציאליות. בהשתכרות החודשית ו  אנושהוא עצמם עם פגיעה צלמ

  ! לפיכך מוצע, גם כאן להיכנס להדברות, למו"מ ולהגיע להבנות ולהסכמות בכתב 

 ?פטור  המעסיקתלוש  כשאין ת או "חל שהוצא ל עובד האם צריך לשלם ביטוח לאומי על  . 7

   חובת תשלום דמי הביטוח עבור מי שנמצא בחופשה ללא תשלום בחודשיים הראשונים חלה על המעסיק.

חייב לשלם דמי ביטוח לאומי   כעצמאי, החל מהחודש השלישי מי שנמצא בחופשה ללא תשלום ואינו עובד כשכיר ו/או

  לחודש.  ש"ח  177 -יעור המינימום בש ודמי ביטוח בריאות עבור עצמו

  01.01.2020 - הסכום מעודכן ל 

 ? מה לעניין שווי רכב צמוד בעת חופשה ללא תשלום . 8

   -בחופשה ללא תשלום אין רכב, אין תשלום שכר, אין טלפון, אין לפטופ, אין תן ביס, אין תלוש שכר אין צבירת זכויות 

אין כלום. לכן אין גם שווי רכב צמוד כי אין רכב, זה לעניין מקרים בהם העובדים נדרשים להשיב את הרכבים לחברה הן  

ברה (בהסכם עם חברות הליסינג קיים בדר"כ סעיף ביטול חוזה עם  את הרכבים בליסינג והן את הרכבים בבעלות הח

  קנס).  

נשיא  סגן עובדים בחל"ת או בבידוד, שהרכב חונה ליד ביתם ואינם עושים בו שימוש, גק בלנגה, עו"ד ורו"ח ומי שהיה 

שבון, גורס שאין לחייב שווי שימוש רכב צמוד ככל שלא משמש כלל את העובד (בכפוף לצילום  לשכת רואי הח

  ספידומטר והצהרת העובד). מצ"ב קישור לתובנות שלו: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=877128972758021&id=112110642593195  

 ? דיןהעובדת לא מסכימה. מה ה   ת כפוי עובדת בהריון (נמצאת בתחילת חודש רביעי)."מעסיק שוקל להוציא לחל  . 9

, יש להגיש דחוף בקשה להיתר הוצאתה את העובדת לממונה על עבודת נשים במשרד העבודה. בימים אלו  ראשית

, אם תושג  שניתישנו עומס מאוד גדול על הממונה ולכן קיימת סבירות לקבל את החלטתה בעניינכם בעיכוב משמעותי. 

הדבר נכון גם בקשר לעובד/ת המצויים  בכל זאת הסכמה עם העובדת ויוגש הסכם חתום בקשר להסכמה = עדיף. 

, הממונה רשאית להתיר רטרואקטיבית למועד הגשת הבקשה את ההוצאה לחל"ת אז זה שלישית . בטיפולי פוריות

שבועות עד למועד קבלת החלטה של  אפשר להגיע עם העובדת להסכם שהיא תקבל שכר /חלק מהשכר במשך ה

, צריך לוודא שרוב  רביעית הממונה, ואם תותר הוצאתה לחל"ת השכר והזכויות שהיא קיבלה יושבו למעסיק או יקוזזו. 

רובם של העובדים מוצאים לחל"ת ולא רק העובדת ההריונית; ואם היא נמנית על קבוצת עובדים קטנה שמוצאים  

  את הדעת מדוע היא לא יכולה למלא תפקיד שלא מוצא לחל"ת, לאור מצבה.  לחל"ת יש להצטייד בהסבר מניח

גם דמי   ד מאוד אז ככה שהיא נפגעת פעמיים:צריך לקחת גם כאן בחשבון שמדובר בעובדת שדמי הלידה שלה יוקטנו ע

 האבטלה קטנים משכרה החודשי וגם דמי הלידה שלה קטנים. 

ימים   14לעבוד מן הבית, שהרי משלמים לו ימי מחלה בגובה של  האם ניתן לחייב עובד בבידוד (שאינו חולה) . 10

 ? לפחות



, אעפ"י  זכאי לדמי מחלה על חשבון מכסת ימי המחלה שלוהווה אומר שהוא עובד בבידוד יש לו אישור מחלה גנרי, 

בידוד,   הוגשה עתירה לבג"צ בקשר לאי חיוב מעסיקים בתשלום דמי מחלה בזמןאגב, דעו ש. שלא הציג אישור מרופא 

  הואיל ומדובר בהוראת ממשלה ולא במחלה "אמיתית" של העובד. בוא נראה מה יצא משם.   

אסור לעובד המצוי בימי מחלה לעבוד ואין לדרוש ממנו זאת. יחד עם זאת,  דמי מחלה קובה שחוק בנוסף, אבהיר ש

(יש לו מחשב  הואיל ולא מדובר במחלה אלא בבידור והוא יכול לבצע, פיסית הוא כן מסוגל לבצע עבודתו ממקום בידודו 

סבורה שכן ניתן לחייב  אני   -ואין כאן "חמת מחלה" כלשון החוק  וכד')  / טלפון  עם יכולת התחברות מרחקו / אינטרנט

אותו לעבוד ואין לו הזכות לסרב אחרת לא יהיה זכאי לדמי מחלה. אני סבורה שהסירוב של עובד כזה לעבוד בבידודו,  

; יחד עם זאת, ככל שלעובד יש  , באופן הפוגע באינטרסים הכלכליים של המעסיק באופן מכוון סירוב שלא בתום לבהוא 

הסבר אמיתי לחוסר ההיענות שלו, יש להגיע איתו לשיח פתוח ואמיתי בנושא. ברור   / בסיס מוצק לחוסר יכולת לעבוד 

 עובד שהוא בנאי לא יכול לעבוד מהבית ולכן לא מדובר בסירוב בכלל. 

 

עדכן מעת לעת בהתאם  ווטסאפ ואבמייל, טלפון,  ה וזמינ  בעבודתי  ה לרשותכם בתקופה ייחודית זו, ממשיכ  יאנ  . 11

 שיצאו. להוראות השונות  

 

  
  
  

  בברכה,                 
  

  עדי ינקלביץ, עו"ד                 
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