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 סיכומם של דברים 

 15.6.2021ביום 

פורסמו ברשומות 

תקנות מס רכוש וקרן 

פיצויים )תשלום 

פיצויים( )נזק מלחמה 

ונזק עקיף( )הוראת 

-שעה(, התשפ"א

תקנות מס  .2021

רכוש וקרן פיצויים 

)תשלום פיצויים( )נזק 

מלחמה ונזק עקיף(, 

)להלן:  1973-התשל"ג

 דירות"התקנות"( מס

את תשלום הפיצויים 

בעד נזק עקיף 

ומגדירות מהו שוויו של 

נזק עקיף. הוראת 

השעה באה לתקן את 

 ההגדרות המצויות

בתקנות. 

 

 הסבר דברי  

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים( )נזק מלחמה ונזק עקיף( 
 2021-פ"א)הוראת שעה(, התש

 לב בלטעו"ד מיטל דו

( )נזק מלחמה תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים ברשומותו רסמפו 2021.6.15ביום 
 ."(הוראת השעה)להלן: " 2021-פ"אונזק עקיף( )הוראת שעה(, התש

)להלן:  1973-קיף(, התשל"גנזק עים )תשלום פיצויים( )נזק מלחמה ומס רכוש וקרן פיצויות תקנ
מהו שוויו של נזק עקיף. ם הפיצויים בעד נזק עקיף ומגדירות "התקנות"( מסדירות את תשלו

בהתייחס  דרות המצויות בתקנות. להלן עיקרי הוראת השעהן את ההגבאה לתק הוראת השעה
 :ם שכרבגין תשלו לפיצוי

 שומרטחוני בתקופת מבצע "ב הביירה מתן פיצוי למעסיקים לאור המצהוראת השעה מסד
 .21.5.2021יום ד לוע 10.5.2021", מיום החומות

אי אפשרות לנצל נכסים  בהתאם להוראת השעה, כאשר נגרם נזק כתוצאה מנזק מלחמה, מחמת
לפי בודה, ניזוק זכאי לפיצויים שלום שכר ענזק שנגרם בשל ת או מחמת הפסקת פעילות, לרבות

 ת, לפי בחירתו:בתקנואחד מהמסלולים הקבועים 

 מסלול שכר עבודה .1

 מסלול מחזורים .2

 תחקלאומסלול  .3

 מסלול שכר עבודה

לכל יום עבודה ששולם  ₪ 430הפיצוי יהיה , לגבי ניזוק שאינו קיבוץ או שאינו מוסד ציבורי זכאי
 טחוני. של המצב הבישל העובד בע"י המעסיק בעד יום היעדרות 

ולמו בשל המצב הביטחוני שש נזק מוכפל בסך כל ימי ההיעדרותווי הלגבי ניזוק שהוא קיבוץ, ש
טחוני הבי לעובד שאינו חבר קיבוץ, בתוספת שווי הנזק מוכפל בסך כל ימי ההיעדרות בשל המצב

 יבוץ, ולמעטבתיירות בקוץ העובדים בתעשייה, במסחר, בשירותים בחקלאות או של חברי הקיב
 רי הקיבוץ עצמם.ם לחבחברי הקיבוץ העוסקים במתן שירותי

לשנת הבסיס, כפי השיעור המתקבל מחלוקת סכום הכנסתו  –לגבי ניזוק שהוא מוסד ציבורי זכאי 
ותרומות בסכום הכנסתו האמורה קודה, שלא מתמיכות לפ 131שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 

 המצב ילם בעד יום היעדרות של העובד בשלווי הנזק שש, מוכפל בשכולל תמיכות ותרומות
 הביטחוני.

לא עבד בעבודתו אצל ניזוק בכל מקום שבו עובד  , הינו יוםיום היעדרות בשל המצב הביטחוני
תאונה, חופשה דוד, שהייה בביחלה, נעדר בשל מ יום שהעובד שהוא בשל המצב הביטחוני, למעט

 :(עט מי שעובד באופן רגיל בימים אלהום שישי )למת ובחג ובישנתית, מילואים, או בשב

והוא נעדר בשל רצועת עזה את פה קית המדר המערכמגק"מ  7 -ל 0העובד מתגורר באזור שבין  .1
 המצב הביטחוני.

והוא נעדר  ת המקיפה את רצועת עזהדר המערכמג ק"מ 0-7אינו מתגורר באזור שבין העובד  .2
 בשל אחת מאלה:

ל מועסק או בשעובד שבו ה ה על סגירת מוסד החינוךב הוראדתו עקמעבוהוא נעדר  .2.1
 סור על התקהלות.אי

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  5סעיף בלות כהגדרתו בהוא אדם עם מוג .2.2
, , או שהוא הורה של אדם כאמור שנעדר מעבודתו לצורך השגחה עליו1998-התשנ"ח

 ומתקיימים בו שני אלה:

ין המציא למעסיק אישור העני ק או שהוא או ההורה לפיעסיה לממוגבלותו ידוע .2.2.1
 עוד רפואי המעיד עליה.או תי

 רדברי הסב
  מס רכוש וקרן תקנות

פיצויים )תשלום 
מה פיצויים( )נזק מלח

ונזק עקיף( )הוראת 
-פ"אה(, התששע

2021 

 חוזר
  נהגי בסיס השכר של

ההובלה לחישוב 
 10%-הפנסיה יעלה ב

 קצירי פסיקהת

http://www.koloved.net/
http://www.koloved.net/
https://www.koloved.net/Document/Index/7133392
https://www.koloved.net/Document/Index/7133392
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 סיכומם של דברים 

 14.6.2021ביום 
פרסמה ההסתדרות 
הכללית הודעה לפיה 
תחול עליה בבסיס 

 השכר לפנסיה.
 
 

ום שמוגבלותו או מוגבלות הוא אינו יכול להגיע למקום העבודה או לשהות בו מש .2.2.2
ממנו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף נעת , מו, לפי הענייןשעליו הוא משגיח לדו י

 ה.כרזבתקופת הה

 ותהנמצא עמו, עקב הוראה על סגירת מוסדה על ילדו לצורך השגחתו עבודהוא נעדר מ .2.3
ך שבו לומד או המצוי באזור המיוחד, או עקב סגירת מוסד החינו, במקום מגוריווך חינ
של בן זוגו מסגרת נאותה ד שאין במקום העבודה של העובד או ובלבהה הילד, שו

 ה:הילד, ומתקיים אחד מאל להשגחה על

של  עצמאישל העובד או שהעובד הוא הורה  עדיתתו הבלהחזקהילד נמצא ב .2.3.1
 הילד.

תו, מעסקו או בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבוד .2.3.2
ובד זוג אינו עובד או עעל הילד, ואם בן ה לצורך השגחה מעיסוקו במשלח ידו,

 נבצר ממנו להשגיח על הילד.  –עצמאי 

ביום  שניתנה ד בעורףלהכרזה על מצב מיוח במפה אשר צורפה ןהאזור אשר מסומ -"אזור מיוחד"
, מפורטים בתוספת להכרזה האמורהת האזורים ה( והכולל א2021מאי ב 10כ"ח באייר התשפ"א )

  ההכרזה. המוכרז בזה יישוב ספר בתקופת

של יום וי בעד אותו יום בבמשפחת אומנה, ובלבד שלא ניתן פיצתחול גם על הורה  והוראה ז
 היעדרות של הורהו של הילד.

שיחסו לכלל שכר העבודה היומי, היה הנזק החלק היחסי מום העבודה, יבד בחלק מיעובד שלא ע
עבודה המור, לסך כל שעות ודה היומי הוא כיחס מספר השעות שבהן לא עבד העובד כאשכר העב

 .1 -ול מן לא עבד העובד גדם של העובד, ובלבד שמספר השעות בההרגילות ביו

וראה דתו עקב הלח יד שעובד במוסד חינוך ונעדר מעבולגבי ניזוק שהכנסתו היא מעסק או ממש
ספר הנזק מוכפל במשווי  –ד ומחזורו נפגע בשל היעדרות זו חינוך שבו הוא עוב על סגירת מוסד

   צב הביטחוני.ל המל העובד העצמאי בשש היעדרותהימי 

 יעהמועד הגשת התב

 .15.10.2021ועד  16.7.2021אופן מקוון החל מיום ם תוגש למנהל בתביעה לפיצויי

 

 מ. .פ.ס מידע עסקי בע"עובד" מבית חשבים הל "כ מנהלת מחלקת –הכותבת 

 להוות ייעוץ משפטין למנויי האתר כדי ות הניתאין במידע המופיע באתר "כל עובד" או בשיר

נה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או אמור כדי להוות מעעוץ משפטי  ואין בו/או תחליף ליי

 וות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.ספציפיות, לח

 

 

 רחוז  

 10%-לחישוב הפנסיה יעלה ב נהגי ההובלה בסיס השכר של
להלן  רות הכללית הודעה לפיה תחול עליה בבסיס השכר לפנסיה.פרסמה ההסתד 14.6.2021ביום 

ות והתאחדות בעלי הטבה לנהגים בענף ההובלה: איגוד עובדי התחבורה בהסתדר עיקרי ההודעה:
תחושב הפנסיה של , ולפיו בסיס השכר שלפיו לי ההובלה חתמו על תיקון להסכם השכר בענףמפע

 השינוי חל ממועד חתימת ההסכם.. 10%-הנהגים יעלה ב

הפנסיה  אדרי: "אנחנו יותר משמחים לחזק את רכיבייו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות אבי 
הגים בענף ההובלה מהווים מנוע צמיחה במשק וחשוב לחזק ולטפח נשל הנהגים בענף ההובלה. ה

 זכויותיהם". את

 

 .www.koloved.netנמצא באתר "כל עובד"  ומלואב החוזר
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 חדשה פסיקה יירתקצ 
 מינית ע"י מנהלה להגדלת גובה הפיצוי לו זכאיתה עובדת שהוטרדהתקבל ערעור 

לתרבות, ספורט ונופש  יפתח נוטמן והחברה העירונית רחובות' נ פלונית 3198-08-20 ע"ע
 השופטת הנשיאהכבוד  י"ע .םלעבודה בירושליארצי ה הדיןבבית , 5.05.2021 ביוםניתן  .בע"מ

 השופט רועי פוליאק כבודו מוטולה-ופטת סיגל דוידובשהכבוד ליבנה, -ורדה וירט

הדין נקבע בבית לפי מנהל שהיה ממונה עליה ובחברה העירונית רחובות כהתקבל ערעור של עובדת 
ם הפיצוי שנפסק על סכובין יתר רכיבי הערעור ת. העובדת ערערה זורי כי הוא הטריד אותה מיניהא

במקרים כמו שלה. בנוסף טענה בה ממתחם הסבירות לפיצוי רמוך בהפיצוי נהסכום תה וטענה כי לטוב
צי קיבל איתה. בית הדין האראותה ואת העובדות  וסיכנה ופן בירור התלונהכשלה באהמעסיקה כי 

וכן  ש"ח לחיוב המנהל 25,000ש"ח במקום  75,000את הערעור בשני נושאים אלו ונפסק פיצוי ע"ס 
 העובדת. תתה במתן טיפול בתלונהשתה קה אשרש"ח לחיוב המעסי 25,000נפסק 

כאשר לא  ריותך טיפולי פובמהל לא כדיןש לעובדת שפוטרה ₪ 89,157פיצוי על סך 
 פוליםבמהלך הטי תהדונעדרה מעב

 ראבבעבודה י לוראזדין הבית ה, ב20.07.20יום . ניתן בבע"מ Xנ'  א' ק' 45742-03-17  סע"ש
 ןהשופט יוחנן כהכבוד  ידי על ,שבע

 לא נעדרהו בטיפולי פוריות עובדת, החלה ההעובדת של כחודשיים לאחר תחילת עבודתה
נהל החברה ובה הודיע לה כעבור כמה חודשים זומנה לשיחה אצל מ .מעבודתה לצורך הטיפולים

למנהל  עובדתהה . יום למחרת הודיעל לסיים את העסקתהשוקי אינו מרוצה מתפקודה בעבודה וכ
וא"ל מידע אודות הטיפולים, בצירוף א עוברת טיפולי פוריות, ובהמשך שלחה אליו בדכי הי

ימוע הוחלט לשימוע לפני סיום העסקה. בתום השובדת עים. חרף האמור, זומנה המסמכים רפואי
בעקבות החלות.  ולחובות בכפוף להוראות הדיןתעשה פעולות לסיום העסקתה  מעסיקהכי ה

ל היתר לפיטורי מונה על עבודת נשים במשרד הכלכלה וביקשה לקבלממעסיקה האמור, פנתה ה
יר להתסירבה  הממונהאמינות.  ון מתפקודה בעבודה וחוסרבטענה של חוסר שביעות רצובדת עה

היוו גורם בהחלטת  רים תוך שציינה כי על אף ששוכנעה כי טיפולי הפוריות לאאת הפיטו
החלטת לעניין ה. ם את נטל ההוכחה לכלל הטיעונים שהציג בפנייהמעסיק לא הרי -הפיטורים 

פעלה  עלבפולעבודה עובדת להשיב השלא  מעסיקהבדבר איסור הפיטורים והחלטת הממונה ה
לאור  צמה בלבד.עסיקה הפעילה שיקול דעת שגוי על דעת עבניגוד לדין, כאשר המ קהימעסה
 .ש"ח 89,157בסך כולל של  תעובדאת ה מעסיקהאמור, תפצה הה

ק יש זכות להקדים את נה קשורה להיריון, למעסיבמצב בו עילת הפיטורים אי
 השישה חודשי העסק ת השלמתהפיטורים כדי למנוע מהעובד

כב' השופט , ע"י ידי 15.2.2021 , ניתן ביוםגלית בן דודאבישג נחמני נ' סי 40137-12-19סע"ש 
 עמיצור איתם, בבית הדין האזורי לעבודה ירושלים.

העובדת החליפה כאשר  .ן הקוסמטיקה של המעסיקההעובדת נקלטה לעבודה כפקידה במכו
טענה ובדת הגישה תביעה בהעי. אזוב בשל מצב רפואלצה לעבתפקידה עובדת קבועה אשר נ

מעבודתה של המעסיקה טענה מנגד, כי לא הייתה מרוצה  .בקשר להריונה שלא כדין לפיטורים
ין, בדת לא פוטרה בשל הריונה תוך שציהעובדת. בית הדין קיבל את התביעה בחלקה ופסק כי העו

ם את הפיטורים רק יק יש זכות להקדין, למעסבו עילת הפיטורים אינה קשורה להריובמצב  כי
לוף הזמן בו ניתן לפטר עובדת ללא צורך בפרוצדורה המורכבת הקבועה בשל העובדה שעומד לח

פיצוי וע, פרת חובת השימבין השאר בשל ה ₪ 19,925עבודה נשים. לעובדת נפסק סך של  בחוק
 .עה על תנאי העסקהמתן הודנזק לא ממוני, אי קיום החוזה בתום לב ובגין אי כללי בשל 

 

  :מאת הדין יפסק יתקציר
  מעיין קישלסעו"ד ו מורן טימן גוגולעו"ד  ,יט אליהוג'וליעו"ד 

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

 

 

 

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

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