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 ם סיכומם של דברי
 21.3.2021ביום 

פרסמה ההסתדרות 
הודעה לפיה 
 ההסתדרות חתמה על
הסכם קיבוצי ענפי 
להעלאת שכר עובדי 

 .השמירה והאבטחה

 הסבר דברי  

ת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הורא
 -התשפ"א (,9 בודה( )תיקון מס'הע מותבמקו שעה( )הגבלת פעילות

2021 
 עו"ד ג'ולייט אליהו

ות עם נגיף הקורונה החדש ות מיוחדות להתמודדכויברשומת תקנות סמ מופורס 16.3.2021ביום 
"( )להלן: "תקנות 2021-(, התשפ"א9דה( )תיקון מס' עבו ותהגבלת פעילות במקומ))הוראת שעה( 

 :תהתקנוקרי להלן עי ות במקומות עבודה.פעיל בלתהג ענייןלבהקלות מסוימות  ותאשר עוסק

מקצועי או השתלמות מקצועית ס כנכוהוגדר  "כנס מקצועי"תקנות, הוסף המונח ל 1בסעיף 
למעט כנס או השתלמות מעשיים ם, וניפ שמקיים מעסיק לעובדיו, ושכוללים הרצאות פנים אל

 הדורשים השתתפות פעילה של העובדים.

 לעובדים המגיעים למקום העבודה. במדידת חוםהחובה לה בוטנות, קלת 4בתקנה 

 כל הניתן בחדרו הקבוע.יתבצע כבד לעו /שתיההאכילהוד בוטלה ההוראה לפיה מקום ע

בכפוף  , שטח סגור וכנס מקצועילכוא חדרבנוסף, נקבע כי המעסיק רשאי לאפשר פעולות ב
 לתנאים הבאים:

ד שהשולחנות יוצבו במרחק העובדים, ובלבוש שימועד ליבחדר אוכל המ ישיבה בשטח פתוח .1
 ת משני מטרים בין שולחן לשולחן;שלא יפח

 תתאפשר בכפוף להצגת אישור "תו ירוק" בכניסה ובהתאם לפרוט הבא: גורח סבשטשהיית עובד  .2

או סטודיו במקום העבודה, בכפוף להגבלות התפוסה הקבועות בתקנות. בנוסף,  מכון כושר א.
 תיאום מראש.ולא תופעל סאונה במקום וכניסת עובדים תותר בזי 'קופעל גולא י

ף ימוש העובדים, ובלבד שהמעסיק מאפשר איסולש ישיבה בחלל סגור בחדר אוכל המיועד ב.
 עצמי לכלל העובדים.

ובלבד שתותר השתתפות בכנס גם  לרבות כנס הכולל הגשת מזון ומשקאותקצועי, כנס מ ג.
 של עובדים מרחוק. ות תתפשר השפבאמצעי מקוון שיא

 .2021באפריל  14ותוקפן יהיה עד  2021במרס  18תחילתן של התקנות ביום 

 במחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.עו"ד  –ת הכותב

המופיע באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי אין במידע 

נקרטיות ו/או ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קו  טיפשוץ מעו/או תחליף ליי

 למקרה מסוים. חסספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה בי

 

 יםחוזר 

ההסתדרות חתמה על הסכם קיבוצי ענפי להעלאת שכר עובדי השמירה 
 והאבטחה

י פנצי עבויסתדרות חתמה על הסכם קפרסמה ההסתדרות הודעה לפיה הה 21.3.2021ביום 
 :ההודעהעיקרי והאבטחה. להלן עלאת שכר עובדי השמירה לה

בדי האבטחה, הניקיון ראת חג הפסח: איגוד עולקבשורה לעשרות אלפי עובדי ביטחון ומאבטחים 
רה והאבטחה הארצי של מפעלי השמי והטיפול הסיעודי בהסתדרות חתם היום עם הארגון

 ותית לעובדים.מעמש רת שכלאעבישראל על הסכם קיבוצי ענפי, שיביא לה

 לפחות מעל שכר 10%כלל המאבטחים ועובדי הביטחון יקבלו שכר שינוע בין לפי ההסכם, 
ף, השי בחגים מעל שכר המינימום, לפי סוג ההכשרה שעבר כל עובד. בנוס 80%מינימום ועד ה

 ת.ובותר חהולכל עובד. כמו כן, העובדים ייהנו מקרן מיוחדת לרושקל  250יועלה ויעמוד על 

 4:00-ליום ראשון ב 16:00-שבועית לעובד תהיה בין יום שישי בהעוד נקבע בהסכם כי המנוחה 
 ובדים שיעבדו בשעות הללו יהיו זכאים לגמול עבודה במנוחה שבועית.בבוקר. ע

חברות השמירה ה החברים בארגון ה והאבטחמעסיקים בענף השמירההסכם יחול על כל ה
 .ך תוקפו של ההסכםבמהל גוןלארברים כח רפוראל, או שיצטביש

 

 דברי הסבר
  תקנות סמכויות

מיוחדות להתמודדות 

עם נגיף הקורונה 

ת שעה( החדש )הורא

)הגבלת פעילות 

מות העבודה( במקו

 (,9מס' )תיקון 

 2021 -התשפ"א

 יםחוזר
  ההסתדרות חתמה על

הסכם קיבוצי ענפי 

להעלאת שכר עובדי 

 חהאבטוההשמירה 

  פורסם מידע למייצגים

ולמעסיקים בנושא: 

דיווח שנתי על ניכויים 

ממשכורת ומשכר 

(  0126עבודה )טופס 

ועל ניכויים מתשלומים 

שאינם משכורת או 

שכר עבודה )טופס 

( לשנת המס  0856

הארכת מועד  - 2020

 הגשה

 יני עבודהסוגיות בד
 יעדרות עובד ביום ה

הזיכרון לשואה 

 ולגבורה

 ה ביום דהעבו שעות

 הזיכרון

  היעדרות עובד ביום

הזיכרון לחללי מערכות 

 ישראל

  היעדרות עובד ביום

הזיכרון לחללי מערכות 

ישראל כאשר קרוב 

 משפחתו נהרג בפיגוע

  גמול בגין עבודה ביום

 העצמאות

 סיקהפ תקציר
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 ם סיכומם של דברי
המועד להגשת 
הדוחות השנתיים 

 856וטופס  126טופס 
הוארך עד  2020לשנת 

 .1.5.20213ליום 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ם סיכומם של דברי
בחוק יום הזיכרון 

לשואה ולגבורה, 

אין כל  1959-תשי"ט

התייחסות להיעדרות 

של עובד מעבודתו, 

מזכה אותו בשכר ה

כאילו עבד. עם זאת, 

יתכנו הסדרים 

המיטיבים עם העובד, 

לפיהם יום הזיכרון 

ה ייחשב ואה ולגבורלש

זכה כיום בחירה, המ

את העובד להיעדר 

 מעבודתו בתשלום.

 
 
 
 
 

 ם של דבריסיכומם 
יום העצמאות נקבע 

כ"חג" שהוא יום 

לפיכך, בשילוב . שבתון

עם הוראות חוק שעות 

מנוחה הנ"ל, ועבודה 

יום העבודה ביום 

א ערב יום הזיכרון, שהו

 7ל העצמאות, יהיה ש

ע שעות. במידה ונקב

במסגרת של חוזה 

עבודה, הסכם 

קיבוצי/צו הרחבה או 

נוהג, יום עבודה 

יותר, יש שתחומו קצר 

 לנהוג בהתאם.
 

פורסם מידע למייצגים ולמעסיקים בנושא: דיווח שנתי על ניכויים 
( ועל ניכויים מתשלומים שאינם  0126עבודה )טופס  רממשכורת ומשכ

הארכת  - 2020( לשנת המס  0856ה )טופס משכורת או שכר עבוד
 מועד הגשה

. 31.5.2021הוארך עד ליום  2020לשנת  856וטופס  126המועד להגשת הדוחות השנתיים טופס 
 בלבד. ן ווהגשת הדוחות השנתיים בניכויים יתאפשרו אך ורק באמצעות הערוץ המק

, 30.6.2021ורים עד ליום רביעי לפיכך, כל הדוחות שישודרו ויאושרו באופן מקוון במערכת האיש
גשו במועד ובלבד שבידי המעביד/מנכה או המייצג, ישנו אישור להוכחת יחשבו כדוחות שהו

 האישור המקוון על הגשת הדוחות בניכויים באופן תקין.

 

 עבודה ינידב סוגיות

 ון לשואה ולגבורהביום הזיכר דיעדרות עובה
 בלט -מיטל דולב עו"ד 

ל עובד מעבודתו, ש ותיעדראין כל התייחסות לה 1959-תשי"טלשואה ולגבורה,  בחוק יום הזיכרון
 עבד.כה אותו בשכר כאילו המז

בד, לפיהם יום הזיכרון לשואה ולגבורה ייחשב כיום ים המיטיבים עם העועם זאת, יתכנו הסדר
לי יעדר מעבודתו בתשלום, זאת בנוסף על ימי החג הרשמיים, מבאת העובד לה הבחירה, המזכ

 שיום זה ינוכה מימי החופשה העומדים לרשותו. 

גבורה לשואה ול ם הזיכרוןה, נקבע, כי יועל עובדי מדינ ותתקשי"ר, החלהוראות הל, בשלמכך 
 הינו בין ימי הבחירה האפשריים. 

 , רשאי עובד 1951-תית, התשי"אחוק חופשה שנל )ב(6סעיף פי  , על31.05.2010בנוסף, החל מיום 
וספת, ובלבד באחד מהימים המנויים בת ילקחת יום אחד מתוך ימי החופשה השנתית לה הוא זכא

ום ים ג מצוי ,תלתוספ 1ראש לפחות. בין הימים המנויים בסעיף ימים מ 30שהודיע על כך למעבידו 
 הזיכרון לשואה ולגבורה.

 

 הזיכרוןה ביום שעות העבוד
 ס הלפריןעו"ד עמו

קובע, כי ( "ומנוחה החוק שעות עבוד)להלן: " 1951, התשי"א שעות עבודה ומנוחה )ב( לחוק2עיף ס
יעלה יום  חוק, ובין על פי הסכם או נוהג, לאשהעובד אינו עובד בו, בין על פי  ,לפני חגשביום 

  שעות. 7 עלודה העב

 ,לפיכך .1949-התש"טהעצמאות חוק יום סגרת ם שבתון במג" שהוא יוום העצמאות נקבע כ"חי
ערב יום שהוא יום הזיכרון, עבודה בה, יום הנ"ל אות חוק שעות עבודה ומנוחהרהובשילוב עם 
 שעות.  7יהיה של העצמאות, 

יום עבודה שתחומו והג, נ אוחבה חוזה עבודה, הסכם קיבוצי/צו הר במסגרת שלונקבע במידה 
 .וג בהתאם, יש לנהתרקצר יו

מכוח צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה במגזר  ,ימים בשבוע 5בהם עובדים ש ,במקומות עבודה
 9של  בתשלום שעות 8 שלבערב חג, החל ביום שהעובד חייב לעבוד בו, יהיה יום העבודה  )*(העסקי

גות מעביד ונציעות )צו ההרחבה קובע, כי הש 8ל ש םשלובת ,שעות 7 שלאו יום עבודה  ,שעות
 .חלופה לבחור( ם יקבעו באיזוהעובדי

 8בתשלום של  ,רבי חגעשעות ב 6שבהם עבדו  ,קובע עוד, כי במקומות עבודההנ"ל צו ההרחבה 
 שעות, ימשיכו לעבוד כך.

בתי ה, בטחה ואהבאים: תעשייה, מלאכה, שמירוחל על הענפים  16/08/1990פורסם ביום )*( 
למעט מעביד שעיסוקו סחר בסיטונות, יבוא, יצוא, מ ן ואחזקה,לני ניקיוקבקולנוע, חברות ביטוח, 

ענפי השירותים העסקיים המפורטים להלן:  בחלקו במסחר סיטונאי וחלקו במסחר קמעונאי. וכן
 ות,לדרת, בללי(, אחסנה בערובה, אחסנה בקירור, אחסנה כלליכאריזת מזון, אריזות מוצרים )
חוץ, סוכנויות  וכנויות לסחרוטלוויזיה, סרטי קולנוע תית, הפצת סהאחדות מטענים, הובלה יבש

ת סחורות, ספנות )סוכנויות(, עמילות רשל יצרנים או סוחרים מחו"ל, השגחה, סוכני קניות, ספי
 רד, שירותי תקשורת וטלקס, תעופה )סוכנויות(.מכס, שילוח בינלאומי, שירותי מש

http://www.koloved.net/
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 סיכומם של דברים 
עובד יהיה זכאי 
לתשלום בגין היעדרותו 
ביום הזיכרון אם הוא 
קרוב משפחה של חלל 

כמו מערכות ישראל. 
כן, יש לבחון, האם חל 

י, צו צהסכם קיבו
הרחבה הסכם אישי או 

ירים נוהג, המסד
 היעדרות זו.

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 כומם של דברים יס

עובד, שהינו קרוב 
משפחה )הורים, הורי 
הורים, בן זוג, ילדים, 

ם ואחיות( של מי אחי
שנפטר כתוצאה 
מפעולות איבה, רשאי 
להיעדר מעבודתו ביום 

או אותו הזיכרון ויר
 כאילו עבד.

 
 
 
 
 
 

 דברים  לסיכומם ש
בהתאם להוראות 

עבודה במועדי  ,חוקה

ישראל תזכה את 

של  העובד בתשלום

 לפחות מהשכר. 150%

יצוין כי בפסיקה נקבע, 

שאם העובד עובד 

בחג, שלא מתוך 

בחירה אלא מתוך 

כורח, זכאי הוא 

לתשלום בעבור אותו 

יום כיום עבודה, 

 בצירוף הגמול בעבור

 .עבודה בחגים

 ות ישראלהזיכרון לחללי מערכ היעדרות עובד ביום
 רזניצקי-ו"ד הלית כהןע

קובע, כי קרוב משפחה של חלל  1963-, תשכ"גחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראלל 4 יףסע
 מערכות ישראל רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון. 

 לעניין זה יראו עובד שנעדר מעבודתו כאילו עבד.

 , ילדים, אחים ואחיות.הורי הורים, בן זוג הורים,-דר בסעיף כקרוב משפחה מוג

 שראל הינו כל חייל שנפטר במהלך שירותו הצבאי ללא קשר לסיבת פטירתו.לל מערכות ייצוין, כי ח

, )*()להלן: "החוק"( נקבע 1970-ים לנפגעי פעולות איבה, התש"לה לחוק התגמול7כמו כן, בסעיף 
רי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות( של מי שנפטר הוכי עובד, שהינו קרוב משפחה )הורים, 

 כתוצאה מפעולות איבה, רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ויראו אותו כאילו עבד.

, רשאי עובד שאין לו 1951-חוק חופשה שנתית, התשי"אל )ב(6ל פי סעיף , ע31.05.2010החל מיום 
ם בחירה מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה, לקחת יום אחד מתוך ימי החופשה השנתית זכות ליו

ימים מראש  30לה הוא זכאי באחד מהימים המנויים בתוספת, ובלבד שהודיע על כך למעבידו 
לתוספת מצוי גם יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי  1נויים בסעיף לפחות. בין הימים המ

 ר.פעולות איבה וטרו

לפיכך, עובד יהיה זכאי לתשלום בגין היעדרותו ביום הזיכרון, מבלי שניתן יהיה לנכות יום זה 
ממכסת ימי החופשה הצבורים העומדים לזכותו, רק אם הוא קרוב משפחה )כמוגדר לעיל( של 

רשאי לקחת יום רוב משפחה בהתאם להגדרה האמורה, חלל מערכות ישראל. עובד שאינו ק
 הוא זכאי, בהודעה מראש למעביד כמפורט לעיל.חשבון החופשה השנתית לה  על חופשה בתשלום,

. לעובדי רשויות מקומיות )בהתאם לאוגדן 16.02.2010ה לחוק נוסף במסגרת תיקון מיום 7)*( סעיף 
תה הזכות להיעדר תנאי השירות לעובדי השלטון המקומי( ולעובדי מדינה )עליהם חל התקשי"ר( הוקנ

למי שהינו קרוב משפחה )הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות( של חלל , ןביום הזיכרו
 פעילות חבלנית )פח"ע(, ויום זה ייחשב לו כיום עבודה, וזאת עוד בטרם התיקון לחוק כאמור.

 

היעדרות עובד ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל כאשר קרוב משפחתו 
 נהרג בפיגוע

 עו"ד עמוס הלפרין

, עובד, שהינו קרוב משפחה 1963-א לחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, תשכ"ג4י סעיף פ לע
ר )הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות( של חלל מערכות ישראל, רשאי להיעד

 מעבודתו ביום הזיכרון, ויראו אותו כאילו עבד. 

, (*)נקבע)להלן: "החוק"(  1970-, התש"להיבאה לחוק התגמולים לנפגעי פעולות 7כמו כן, בסעיף 
מי שנפטר שהינו קרוב משפחה )הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות( של , כי עובד

 דתו ביום הזיכרון ויראו אותו כאילו עבד.פעולות איבה, רשאי להיעדר מעבוכתוצאה מ

בדי רשויות מקומיות )בהתאם לאוגדן ולע. 16.02.2010ה לחוק נוסף במסגרת תיקון מיום 7סעיף  )*(
תנאי השירות לעובדי השלטון המקומי( ולעובדי מדינה )עליהם חל התקשי"ר( הוקנתה הזכות להיעדר 

, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות( של חלל ביום הזיכרון, למי שהינו קרוב משפחה )הורים
 טרם התיקון לחוק כאמור.עוד בודה, וזאת בע פעילות חבלנית )פח"ע(, ויום זה ייחשב לו כיום

 גמול בגין עבודה ביום העצמאות
 רזניצקי-עו"ד הלית כהן

 קובע כי יום העצמאות יהיה חג מדינה ויהיה יום שבתון.  1949-חוק יום העצמאות, התש"ט

חוק שעות   הוראות  קובע כילפקודת סדרי השלטון והמשפט )להלן: "הפקודה"(  )ב(א18סעיף 
 .מועדי ישראל על עית, יחולו, החלות על המנוחה השבו1951-התשי"א ,ומנוחה ודהעב

תזכה את העובד  ישראל במועדי העבוד 1951-, תשי"אחוק שעות עבודה ומנוחהבהתאם להוראות 
 לפחות מהשכר. 150%בתשלום של 

ם העובד שא ( בע"מ נקבע,1986נחום צמח נ' ש.א.ש. קרל זינגר צפון ) 300360/98בע"ע צוין כי י
כורח, זכאי הוא לתשלום בעבור אותו יום כיום עבודה, עובד בחג, שלא מתוך בחירה אלא מתוך 

 .(250%)סה"כ  לשכרו 150%בצירוף הגמול בעבור עבודה בחגים, דהיינו, יהיה זכאי לתוספת של 
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ץ לעבוד לשנאעובד,  ,2012יודגש, כי בהתאם לחוזר משרד התמ"ת )משרד הכלכלה כיום( מאפריל  
קומות העבודה שמפרסם ראש הממשלה שיש , במקום עבודה הכלול ברשימת מביום העצמאות

(. 200%להפעילם גם ביום העצמאות, זכאי לגמול בגין עבודה ביום חג ובנוסף יום חופשה חלופי )
 אינו רשאי המעסיקעם זאת, רשימת מקומות עבודה כאמור טרם פורסמה. עוד צוין בחוזר זה, כי 

קום עבודה שאינו נמנה על מקומות העבודה שיש להפעילם ביום ות על עובדו לעבוד במפלכ
 עצמאות.ה

יום העצמאות מתחיל בחצות הלילה ומסתיים , 24.4.2012מיום  יצוין, כי בהתאם לחוזר זהמו כן כ
 מתחיל בשעהיום העצמאות נקבע  כי  3.5.2016חוזר משרד התמ"ת מיום ב, ואולם .למחרת בחצות
 ת.בערב למחר 20:00ומסתיים בשעה  בערב יום העצמאות 20:00

 

 בע"מ. דין במחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי  עורכי –הכותבים 

ן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי רות הניתאו בשי ופיע באתר "כל עובד"ע המאין במיד

נסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ל ענהואין באמור כדי להוות מ  ו/או תחליף לייעוץ משפטי

 למקרה מסוים.ביחס ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה 

 

 חדשה פסיקה ריתקצ 

להגיע לעבודה או להתנות את מהקורונה  ףנגילמנוע מעובד שלא התחסן נגד ניתן 
 ת קורונה שלילית אחת לשבועבדיק בהצגתהתייצבותו 

. ניתן ביום )טרם פורסם( ת שרינה בע"מנופא ריבקובסקי סופיה נ' 8241/07דמ )ת"א( 

 מוטולה -בוד השופטת סיגל דוידוב יפו, ע"י כ-, בבית הדין האזורי לעבודה בת"א12.8.2009

ים מיוחדים בבית ספר סורבה להיכנס למקום עבודתה כצר עובדת המועסקת כסייעת לילדים בעלי
ת קורונה שלילית אחת לשבוע על פי קדיב מצאת תוצאותהה להתחסן כנגד נגיף הקורונה ובגלל סירוב

 השבתה לעבודה היותדרישת המעסיק. העובדת הגישה בקשה לביה"ד לעבודה כי יורה למעסיק על 
ביה"ד  טיותה וביצוע בדיקה פולשנית ללא הסכמתה.רלפ ת בזכותגעפוו תלא חוקי הת המעסיקשודרי

כות זאת היא לא זאך  ,יותפרטל אומנם עומדת לעובדת הזכותבקשת העובדת וקבע כי דחה את 
העובדים  חובה מכוח יחסי העבודה לדאוג לביטחונם של מוחלטת אלא יחסית, גם על המעסיק חלה

וא מידע הרלוונטי למעסיק על מנת הים ותם של עובדבמקום העבודה. המידע אשר לעצם התחסנ
קביעת "קפסולות"  ותרבולארגן את אופן העבודה כפי שהוא רואה לנכון, ל שיוכל לכלכל את צעדיו

ם והקהל עבודה, סידורי ישיבה וכיוב'. כל זאת, כמובן, לשם שמירה על ביטחון ובריאות העובדים כול
של סוגיית חובת ההתחסנות והצגת בדיקות  תיביביה"ד הדגיש כי בהיעדר הסדרה נורמט הבא בשעריו.

ידתיים וסבירים להתמודד מם לית במקומות עבודה עדיין יש ליתן בידי המעסיקים כקורונה שליליו
יבוא מי שדרישת המעסיקה כי  עם המצב שנוצר, תוך מזעור מקסימלי של הנזק לזכויות העובדים.

 .תלילית, היא סבירה ועניינישנה יהיה מחוסן או למצער יציג בדיקת קורו בשעריה

 

 

 

 
 
 

 ראובן בבדז'נוב עו"ד מאת הדין פסק תקציר
   www.koloved.net - נטרנטאיב ,באתר "כל עובד" מצאנ

 

 

 

 אולגה פאיגרפי:  ביצוע     בלט-מיטל דולבעו"ד עורכת:         
הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ  פיע באתר "כל עובד" או בשירותע המואין במיד

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