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 סיכומם של דברים 

 3.3.2021ביום 

ההסתדרות הכללית 

פרסמה הודעה בעניין 

התחסנות עובדים 

 .במקום העבודה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיכומם של דברים 

מאמר זה מרכז סוגיות 

שונות הקשורות 

לעובדים ביום 

הבחירות, לקראת יום 

 הבחירות לכנסת.

 

 יםחוזר  

 דים בחל"ת דיווח והתשלום עבור עובהודעה למעסיקים: מועד ה
 16.4.21-נדחה ל

טוח עבור מועד דיווח ותשלום דמי ביפרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה  2.3.2021ביום 
 .16.4.21-נדחה ל 2021עד פברואר  2020ודשים אפריל עובדים בחל"ת לח

ר מתשלום דמי ם משרד האוצר בנושא פטופורסמה הצעת חוק מטע 1.3.21-תשומת ליבכם, ב
למעסיק שעובדיו יצאו לחל"ת בתקופת משבר הקורונה, אולם עד לסיום הליכי החקיקה ביטוח 

 או מלא מדיווח ותשלום.הדחייה אינה מהווה פטור חלקי 

 שימו לב, אין דחייה של הדיווח השוטף עבור עובדים שממשיכים לעבוד בחודשים אלה.

 

 ישום המלצות יו"ר ההסתדרות: "לפעול מול המעסיקים לי
 נגד קורונה"ההתחסנות 

בעניין התחסנות עובדים במקום העבודה, להלן ההסתדרות הכללית פרסמה הודעה  3.3.2021ביום 
  ה במלואה:עדההו

דוד כי ההמלצות, שגובשו יחד עם נשיאות המגזר העסקי, "נועדו לשמור על -במכתב ציין ארנון בר
 כלכלית במקומות העבודה ובמשק, וזאת בשלבריאות הציבור ולמנוע את המשך הפגיעה ה

 ום המשפטי בעניין"הוואק

עול בשיתוף המקצועיים לפדוד קרא היום לראשי הוועדים והאיגודים -יו"ר ההסתדרות ארנון בר
קי, פעולה עם המעסיקים ליישום ההמלצות, שגובשו בשבוע שעבר יחד עם נשיאות המגזר העס

 נגד נגיף הקורונה. בכל הקשור להתחסנות עובדים ועובדות

ובדים והציבור, וכן למנוע את המשך נועדו לשמור על בריאות העדוד ציין כי "ההמלצות -בר
במשק, וזאת בשל הוואקום המשפטי בהיעדר הסדר ת העבודה והפגיעה הכלכלית במקומו

 ובהתאם לנסיבות הקיימות".

במקומות דדית של העובדים את ערך הערבות ההלדברי יו"ר ההסתדרות, "ההמלצות נועדו לעודד 
 .העבודה, תוך איזון בין השימוש בחיסונים ובבדיקות לגילוי נגיף הקורונה

עה כלכלית במקום העבודה והגנה על בריאות ניעת פגיכדי למנוע את התפשטות המגיפה, מ 
 ה על כבודו וזכויותיו של העובד כפרט".העובדים ומשפחותיהם, לבין השמיר

 

 מאמרים  

 רות לכנסת על דיני העבודהל יום הבחישהשלכותיו 
 חיקין -אנדראה קאופמןעו"ד 

 .לכנסתיום הבחירות  בחירות, לקראתמאמר זה מרכז סוגיות שונות הקשורות לעובדים ביום ה

 לחוק יסוד הכנסת, יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון, אולם שירותי 10בהתאם לסעיף 
בסמוך ליום  לכנסת קבע ועדת הבחירות המרכזיתתשכפי  ,יםהתחבורה ושאר שירותים ציבורי

, יפעלו כסדרם. כמו כן, אין איסור בחוק על העסקתם של עובדים ביום הבחירות הבחירות
 צונם. לפיכך, ניתן להעסיק ביום הבחירות עובדים אשר הסכימו לכך.מר

 תשלום לעובד שנעדר ביום השבתון

)להלן: "חוק הבחירות"(  1969 -ירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"טהבח קלחו )*( 136סעיף 
וכן עובד שעבד בעבודות ירות, סמוך ליום הבחימים רצופים  14ו מעסיקקובע, כי עובד שעבד אצל 

שלפני יום הבחירות, החודשיים ימים מתוך  14לפחות יזומות אצל אחד המוסדות הציבוריים 
 כר אצלו ביום הבחירות אילולא שבת. ביוםתובד היה משעת השכר שהישלם לו המעסיק א

ראלי פורסמו תקנות הבחירות לכנסת )תשלום שכר לעובד בסיעוד שאינו אזרח יש 9.2.2020
  לפיהן )**( 2020 -)הוראות לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש(, התש"ףהמועסק על ידי יחיד( 

 חוזרים
  :הודעה למעסיקים

מועד הדיווח והתשלום 
עבור עובדים בחל"ת 

 16.4.21-נדחה ל

  :יו"ר ההסתדרות
"לפעול מול המעסיקים 
ליישום המלצות 
ההתחסנות נגד 

 ה"קורונ

 מאמר
  השלכותיו של יום

ות לכנסת על הבחיר
 י העבודהדינ

 תקצירי פסיקה
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סיעוד אשר נעדר מעבודתו ביום הבחירות אף על פי שנדרש לעבוד באותו יום, לא ישולם לו ב עובד 
יחולו על  אלותקנות  ר. כמו כן, עובד בסיעוד המועסק ביום הבחירות יקבל את שכרו הרגיל.שכ

 בלבד. 23 -יום השבתון לבחירות לכנסת ה

תיקוני וראות מיוחדות והעשרים וארבע )ה חוק הבחירות לכנסת פורסם ברשומות 23.12.2020ביום 
תו ביום הבחירות, לא שמועסק בעבוד עובד שאינו אזרח ישראלי, לפיו 2020 –חקיקה(, התשפ"א 

רח ישראלי, שנעדר זאכמו כן, עובד שאינו  ישולם לו שכר בגין יום בחירות, מעבר לשכרו הרגיל.
שלום בגין יום היעדרות דתו ביום הבחירות אף על פי שהתבקש להגיע לעבודה, לא יהא זכאי לתמעבו

לתשלום על פי חוק. מהנסיבות הבאות יהא זכאי זה. אולם אם העובד נעדר מעבודתו בשל אחת 
ית או היעדרות עוהנסיבות הנן: מחלה, חופשה שנתית, אבל, ימי חג, מנוחת פיצוי חלף מנוחה שב

עובד שאינו אזרח ישראלי הנו עובד המועסק בענף הסיעוד ע"י יחיד,  .ת נשיםחוק עבוד מותרת לפי
 בענף המלונאות, בענף ההסעדה, בענף הבניין, בענף החקלאות או בענף התעשייה.

בחירות )בזהה לחודשים בהם נפלו לא יפגע בשל יום ה עובד חודשישכרו של  הבחירות, קועל פי ח
קבל העובד שכר עבור יום השבתון כאילו ועבד ביום . במידה ומדובר בעובד יומי או שעתי, יהחגים(

מאחר ולא קיימת התייחסות מפורשת בחוק או בפסיקה לעניין אופן חישוב שכרו של עובד  זה.
תיו של העובד וצע משכורממותהיה על פי לחישוב שכרו נראה כי הדרך הנכונה  ,יומי/שעתי

 עבודה בפועל. ליום הבחירות חלקי מספר ימי בחודשים שקדמו 

"ממוצע שכרו של העובד" , לאופן חישוב אפשרויותפרשנויות לעניין זה, עשויות להיות מספר 
 לצורך גובה התשלום בגין יום השבתון כאמור:

אות ביותר, בשנה פות המלשכרו של העובד, בהתאם לשלוש המשכורות הרצוממוצע  על פי .1
  שקדמה לבחירות.

 ממוצע שכרו של העובד, בהתאם לשלושת החודשים שקדמו ליום הבחירות.על פי  .2

 ממוצע שכרו של העובד, בהתאם לשנים עשר החודשים שקדמו ליום הבחירות.על פי  .3

 ןוביום השבתגמול בגין עבודה 

יל ובין כאמור לע בשירותים ציבורייםבין אם עסקינן בעובדים לעניין העסקת עובדים ביום השבתון )
 , לא קיימת כל הנחיה באשר לגובה התשלום שינתן לעובד שעבד בפועל ביום הבחירות. (ם לאוא

ות , חוזר התאחד*(**)על פסיקת בית הדין האזורי לעבודה המבוסס ,בעקבות נוהג שהשתרש במשק
חיית יו"ר ועדת הבחירות בעבר )השופט נהו וראות התקשי"ר לגבי עובדי מדינה, ההתעשיינים

משכרו הרגיל של  200%גובה השכר לעובד שעבד ביום הבחירות יהיה בשיעור של תאודור אור(, 
  בפועל ביום הבחירות.ות העבודה עפשה חלף שאו לחילופין שכר רגיל ובנוסף לכך שעות חו העובד

על שכר  מעסיקיכול ויסכימו העובד וה ש, כי לגבי עובדים שלא מועסקים בשירותים ציבוריים,יודג
 גבוה יותר.

 תחילתו וסופו של השבתון

 פרשנותביחס לתחילתו וסיומו של יום זה.  פרשנויותשתי  לא מוגדרות וקיימותשעות השבתון 
-לחוק הפרשנות, התשמ"א 2בהתאם לסעיף  הםוסופו ן תוכי תחילתו של יום השבאחת גורסת, 

 , המגדיר יום כתקופה מחצות הלילה עד חצות הלילה שלאחריו.1981

(, הכלכלהעל ידי משרד בעבר העולה בקנה אחד עם הפרשנות שניתנה ) השניה פרשנותלבהתאם 
כות הבחירה של הבוחר, נראה כי יש מאחר והרציונל העומד מאחורי יום השבתון הוא מימוש ז

תו וסופו של יום השבתון בהתאם לשעות פתיחת הקלפיות, כקבוע בחוק לראות את תחיל
  .22:00 - 07:00הקלפיות יהיו בין  הבחירות. על פי חוק הבחירות, שעות פתיחת

יום מ 2789, ילקוט פרסומים מס' 2019 -( הוראת שעה, תש"ף73חוק הבחירות )תיקון מס'  )*(
12.12.2019 

ום שכר לעובד בסיעוד שאינו אזרח ישראלי המועסק על ידי של)ת, תקנות הבחירות לכנסת ()**
 ילקוט פרסומים 2020 -יחיד( )הוראות לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש(, התש"ף

 9.2.2020מיום  8345מס'

 .1.1.2003יום ששון משה נ' ר.ד. בנין שלם בע"מ, מ 1990/01ד"מ  *(**)

  משרד עורכי דיןמון ושות', ממשרד לוי אטינגר נקדי – הכותבת

אין במידע המופיע באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי 
ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או   ו/או תחליף לייעוץ משפטי
 . ביחס למקרה מסוים.להביע עמדה ספציפיות, לחוות דעה או 

http://www.koloved.net/
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 חדשה פסיקה יירתקצ 
לעובדת הסובלת ממוגבלות אשר פוטרה  ש"ח 75,000בית הדין פסק פיצוי בסך 

 שלא כדין  
 , ע"י10.5.2020ניתן ביום  .כל בו חצי חינם בע"מנ'  פלורה שרה מוראדי 50537-05-17סע"ש 

 יפו –בתל אביב האזורי לעבודה , בבית הדין ית צדיקהשופטת רוכבוד 

 ,מרכוליםברשת כאורזת מוצרים בקופה, ש שנים שלה מלמע הועסקהאשר  בעלת מוגבלותעובדת 
הגישה תביעה במסגרתה עתרה לתשלום פיצויי פיטורים שלא כדין ועוגמת נפש, פיצוי בגין נזק 

לו פגמים צורניים ומהותיים במהלך השימוע. כי נפ ,שאינו ממוני והפסד השתכרות. העובדת טענה
כי העובדת רשאית לצרף מלווה  ,פתח השימוע ציינהכי בזימון לשימוע וכן ב ,נגדטענה מהמעסיקה 

בית מטעמה לשיחת השימוע, העובדת לא ביקשה לדחות את השיחה או לצרף נציג והתייצבה לבד. 
פיטורי העובדת משהשימוע נערך ללא הדין קיבל את התביעה בחלקה וקבע כי נפל פגם בהליך 

ה, כלל יטורים הנטענת על ידי המעסיקלב למוגבלותה והן משסיבת הפ ה בשיםנוכחות נציג מטעמ
המעסיקה לא הוכיחה, כי היה בהתנהגות העובדת להוביל איננה נזכרת בזימון לשימוע. זאת ועוד, 

לא הוכיחה העובדת. המעסיקה  לפיטוריה, המעסיקה לא הוכיחה ולא הבהירה מדוע פוטרה דווקא
י כי אלמלא מוגבלות העובדת, קרית אחרת, המעסיקה לא הכחישה ה חלופכי הוצעה לעובדת עבוד

תביעת העובדת התקבלה לסיכום  חוסר יכולתה לעבוד במשמרות ערב, לא הייתה מפוטרת.
בגין פיטורים ו ₪ 30,000ם שלא כדין סך של יבגין פיטורהמעסיקה חויבה בתשלום פיצוי בחלקה ו

 .₪ 45,000בניגוד להוראות חוק השוויון סך של 

אי בהירות עובדתית בנוגע לביצוע עבודה בעת שהיית העובד בחצרי במצב שיש 
שעות נוספות חודשיות, בהיקש מן החזקה  60זכאי ל יהיה העובד , המעסיק בלילה

 הקבועה בחוק הגנת השכר
בבית הדין הארצי , 31.08.20 םביו ניתן .י דוויקגרר שי כהן בע"מ נ' סעד ,38154-03-20 ע"ע

 גנדלר-חני אופקונה, לאה גליקסמן ורדה וירט ליבהשופטות ע"י לעבודה, 

חברה המעניקה שירותי גרר, תבע את המעסיק בין היתר לתשלום גמול ב עובד שהועסק כשומר
במנוחה השבועית.  ילה וכןעובד כללה עבודה במשמרת לבגין עבודה בשעות נוספות. עבודתו של ה

 בלילה  וכי החל משעה זו הוא לא עבד 01:00עה המעסיקה טענה כי עבודתו של העובד הופסקה בש
ביה"ד האזורי קיבל תביעתו והיה רשאי לעשות ככל העולה על רוחו.  אלא שהה בחצרי המעסיק

הלילה ולכן  ד בשעותית בנוגע לעבודתו של העובקיימת עמימות עובדתמכיוון ששל העובד וקבע כי 
בערעור שהגישה  חצרי המעסיק.את המעסיק בתשלום כל שעות השהיה של העובד בחייב 

כי בהיעדר אפשרות להבחין במקרה זה ופסק בחלקו את הערעור ביה"ד הארצי קיבל המעסיקה 
עובד להישאר במקום בין שעות השינה לבין שעות הפעילות שבמסגרת שעות שהיה בהן נדרש ה

אם  השכרב לחוק הגנת 26מסעיף  מהחזקה שקבועה להקיש ישלרשות העבודה,  ולעמוד העבודה
 60יש לחייבו בתשלום של שעות עבודה ות שהיה לבין עהמעסיק לא הרים את נטל ההוכחה בין ש

 .שעות נוספות חודשיות כקבוע בחוק הגנת השכר

 

  :מאת הדין יפסק יתקציר
  ראובן בבדז'נובעו"ד ו קישלסמעיין עו"ד 

   www.koloved.net -באינטרנט  ,באתר "כל עובד" אמצנ

 

 

 אולגה פאיגרפי:  ביצוע     בלט-עו"ד מיטל דולבעורכת:          
ף לייעוץ אין במידע המופיע באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחלי

וות דעה או להביע עמדה ביחס או ספציפיות, לחמענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/ ואין באמור כדי להוות  משפטי
 למקרה מסוים.
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