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 סיכומם של דברים  

  3.11.2021ביום  

ההס  תדרות  פרסמה 

הודעה   ה  לפי הכללית 

חבי  עסקת  לה  נחתמה 

 . במשק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ים חוזר  

 ארך תוקפה של הטבת המס לתושבי יישובי עזה תו 
  להלן עיקרי ההודעה:מה רשות המיסים הודעה בעניין הטבת מס לתושבי עזה.  פרס 1.11.21 ביום

ה פרסםאביגד  אוצרשר  ליברמן  הטבת    31.10.21  ביום  ור  תוארך  לפיו  חוק  לתושבי תזכיר  מס 
 ות. יישובי עוטף עזה בארבע שנים נוספ

י במשך כל שנת המס, זכאי באותה ה תושב אזור קו עימות דרומבעת כי מי שהיהוראת השעה קו
של   בשיעור  ממס  לזיכוי  לתק  20%שנה  עד  אישית,  מיגיעה  החייבת  שמהכנסתו  הכנסה  ל רת 

שקלים חדשים. "קו עימות דרומי" כולל, לעניין זה, את היישובים אשר בתיהם, כולם או    241,080
עד   שוכנים  וכן    7חלקם,  עזה  רצועת  את  המקיפה  המערכת  מגדר  ואזורים קילומטרים  יישובים 

שמתקיימים  הביטחוניים  השיקולים  אותם  בהם  שמתקיימים  קבע  האוצר  שר  אשר  נוספים 
 .קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה 7יהם שוכנים עד בים אשר בתביישו

ועל כן מבקש 2021והיא צפויה לפקוע בתום שנת    2017הוראת השעה האחרונה הוארכה בשנת    ,
 לשנה. ש"חמיליון  90ארבע שנים נוספות. עלות ההטבה מוערכת בסכום של השר להאריכה ב

 

 לה בהדרגה  ינימום יועמחתמה עסקת חבילה במשק: שכר הנ
 שקל בחודש  6,000-ל

ההס  3.11.2021ביום   הודעה  פרסמה  הכללית  חבילפי תדרות  עסקת  נחתמה  במשקה  להלן  .  לה 
  עיקרי ההודעה:

שקל בהדרגה, דבר   6,000שכר המינימום יעלה לרמה של    -עסקת החבילה מביאה בשורה לעובדים  
רמות הנמוכות, קידום גמישות  המשתכרים ב  ים וחיזוק מעמדם של העובדיםשיסייע לצמצום פער

במשק  ניהול העבודה  ביחסי  ודאות  ומתן  והציבורי  הפרטי  במגזר  המסגרת    –ית  הסכם  דחיית 
 . 2023-לבמגזר הציבורי 

 שכר המינימום: 

ים הצדדים סיכמו על העלאת שכר המינימום לעובדים תוך התחשבות במצב שוק העבודה והאילוצ
המי שכר  ולכן  יעלה  נהתקציביים,  צמצו ימום  על  דגש  תוך  ואחראית,  מדורגת  פעבצורה  רים ם 

 ברמות הנמוכות:העובדים המשתכרים  וחיזוק מעמדם של

 

 גובה שכר המינימום  מועד 

 שקל  5,400 2022אפריל  

 שקל  5,500 2023אפריל  

 שקל  5,700 2024אפריל  

 שקל  5,800 2025אפריל  

 שקל  6,000 2025דצמבר 

 

-ק העבודה ויצירת איזון ביתיקה שמטרתם יצירת גמישות בשותיקוני חק  םהעסקה תכלול קידו
מדינו במרבית  כמקובל  העבודה.  נוספות OECD-ת  שעות  לחישוב  מעבר  על  סיכמו  הצדדים   ,

השינוי   מוחלשות.  אוכלוסיות  של  החרגה  תוך  חודשי,  בסיס  על  לחישוב  יומי  בסיס  על  מחישוב 
כי העובד ורה יותר יעילה ומותאמת לצורהעבודה בצ  ייקים לנהל את זמנים ולמעסיאפשר לעובד

העבודה לשעות הפנאי. הסדרי החקיקה כיום    והמעסיק, ותאפשר לעובדים יכולת לאזן בין שעות
ה משנות  חקיקה  על  שוק    50-מתבססים  של  לאתגרים  החקיקה  הסדרי  לעדכון  יביא  והסיכום 

 העבודה המודרני.

פש נוסף, ים במדרגה הנמוכה יקבלו יום חו כאשר עובד  ,ן בחוק חופשה שנתיתכמו כן יבוצע תיקו
 הקיימים כיום.  12ימים במקום  13סה"כ 

  

 חוזרים 
   של תוקפה  יוארך 

לתושבי   המס  הטבת 
 יישובי עזה 

   חבילה עסקת  חתמה 
ר המינימום  ק: שכמשב

ל בהדרגה  -יועלה 
 שקל בחודש  6,000

   של המשמעות  מה 
מי   ועל  גמיש"  "שעון 

 זה משפיע? 

 קצירי פסיקה ת
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 סיכומם של דברים  

  4.11.2021  ביום 

ההסתדרות    פרסמה 

בעניין  "שעון    חוזר 

 גמיש" מהו. 

 

 הכלכלה.ם זה בתיאום משרד ות האוצר לקדם צעדי חקיקה בקרוב כדי לעגן סיכבכוונ

גמי את  שמשפרים  מרכיבים  כוללת  החבילה  הציבורעסקת  במגזר  ההעסקה  ותורמים שות  י 
לאת הפריון: הצדדים סיכמו על המשך עבודה במגזר הציבורי בהתאם לעקרונות של הסכמים להע 

וא הקורונה  בתקופת  גמיששנחתמו  השלכות פשרו  עם  להתמודד  להנהלות  וכלים  העסקה  ות 
הסישהמ הפחתת  לשם  לעובבר,  הבריאותי  ולציבוכון  השדים  במתן  הצורך  ולאור  הנדרש  ר  ירות 

י שנחתם בין ההסתדרות הכללית והממונה על השכר בתחילת משבר ר בהסכם חדשנ לציבור. מדוב
י העובדים והמעסיקים. סיכום נוסף  הקורונה ויצר כלים ניהוליים חדשים, תוך מתן איזון בין צורכ

את   בר בהסדר חדשני שמסדירמדו  –בורי  ל עובדי המגזר הצישא העבודה מרחוק שוהוא הסדרת נ
 מהבית, מאפשר את האיזון בין בית לפנאי ומשפר את הפריון.עסיק בעבודה היחסים בין העובד למ

מרחב עבודה, הצדדים  כדי לאפשר למשק להתאושש מהשלכות משבר הקורונה ולאפשר לממשלה  
י  , כאשר2022י בשנת  תסיכמו על שמירת שקט תעשיי רת ייעודית  יפתרו במסגנושאים במחלוקת 

בעי חשיבותלפתרון  רואים  הצדדים  המ  ות.  לטובת  בקידום  העבודה  יחסי  ומערכת  הציבורי  גזר 
העבודה  עולם  של  לאתגרים  הציבורי  השירות  להתאמת  שיביא  ואיכותי  מקצועי  שיח  יצירת 

 מודרני והאתגרים שהביא משבר הקורונה. ה

 

 ה משפיע?" ועל מי ז"שעון גמיש עות של ממה המש 
  וזר במלואו: "שעון גמיש" מהו. להלן הח חוזר בעניין פרסמה ההסתדרות  4.11.2021 ביום

 משפיע?  זה מי ועל אומר זה מה "גמיש שעון"

ל פתיחת האפשרות וק עבודה משתנה, סוכם עבש  גריםתשר יותר גמישות ולהתמודד עם אכדי לאפ
ת.  המפותחו  המדינות  , כמקובל ברובבסיס יומיוסף לס חודשי בנעל בסי  תהנוספולחישוב השעות  

ה ומותאמת לצורכי ר יעילדה בצורה יותאת זמני העבויאפשר לעובדים ולמעסיקים לנהל  ד זה  צע
ר  ודה לשעות הפנאי. בפועל, זה אומ בבין שעות העהמעסיק, ויאפשר לעובדים יכולת לאזן  העובד ו

לו    הן  –חר  ן ביום אם, והשלים אותמסוי  יוםת בשעויר  סשאם עובד הח כשעות תקן ולא  ייחשבו 
 ספות. עות נוכש

 דים? באיך זה מגביר את הגמישות של העו

ה של  היומי  החישוב  הנוסמבנה  גרשעות  לזמני פות  גמישות  פחות  לגלות  מהמעסיקים  לחלק  ם 
בגלל  דה  עבוה העובדים,  יותר.של  להם  עלה  הכעת   שזה  עם  להחיל  ,  בכפוף   יש,מ ג   שעוןאפשרות 

יוכללמגבלות מעסיקים  י,  להתחשב  לקצר  ו  שחפצים  בעובדים  חותר  על  מסוים  עבודה  שבון יום 
 ר, מאחר שזה לא יגדיל את עלות השכר.הארכת יום אח

 מוחלשות שעלולות להיפגע מכך. לוסיות כ אור דשפעלנו כדי להוציא אל מחוץ להסדגיש החשוב ל

 מה כדאי לדעת? 

הבריר . 1 לת  במצהשחישוב  מחדל  להיות  תמשיך  במשק  הנוספות  הקיים  עות  כלומר ב  היום, 
א יהיה כפוף למגבלות שונות  , הוגמיש"  ל "שעוןהמעסיק ירצה להפעי. במקרה שהחישוב היומי

 שנועדו לשמור על העובדים" 

דים ששכר הבסיס ניתן להפעיל "שעון גמיש" רק על עוביהיה    –בסיס של העובד  גובה שכר ה א.
 נימום. ומעלה משכר המי 1.5שלהם גבוה פי 

עון גמיש על  להפעיל ש  שקל, לא יהיה ניתן  5,300מד היום על  אם שכר המינימום עו   כלומר,
ליות הצפויות של . יצויין כי סכום זה יתעדכן בהתאם לעשקל  7,950-עובד שמרוויח פחות מ

 קת החבילה. במסגרת עס סוכםכפי שימום, נשכר המי

הגמישהגב ב. המעסיק  לת  מצד  גמיש"ככל    –ות  "שעון  המעסשיופעל  גם ,  כפוף  יהיה  יק 
הנולמג בכל  נוספות כשבלת שעות.  לחישוב שעות  לחשב שעות ען: המעות תקגע  יוכל  סיק 

)כלומר רק שעות של   ביום  כרגילות רק עד שעתיים  ורק ע150%ולא    125%נוספות    17ד  ( 
 שעות בחודש לעובד במשרה מלאה. 

תרד  ת השעות  חלקיקרת  לפי  ה  ותבהתאמה  של  היאובדעמשרתו  המשמעות  שמעבר   . 
 ת. ות נוספומעסיק יהיה חייב לפצות את העובד בגין שע, האלו לשעות

קיבו . 2 הסכם  קיים  שבהם  עבודה  הסצבמקומות  שכולל  השי  חישוב  לעניין  מיטיב  עות דר 
 , לא יהיה ניתן להחיל את השעון הגמיש. הנוספות
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שעות חוסר כי  היום, אם לעובד היו    עד  –שלמה ייחשבו לצורך הפרשות סוציאליות  שעות הה . 3
ות הסוציאליות  הוא עבד ביום מסוים פחות משעות התקן שלו, זה היה גורר פגיעה גם בהפרש

 . ה ורכיב מחלה(כיב חופשר פיצויים, קרן השתלמות,)כגון: פנסיה, 

י שהעובד  השעות  אחרכעת,  ביום  שעותבמ,  שלים  להפרשות נוספות  קום  להיחשב  יוכלו   ,
 ת. הסוציאליו

 . www.koloved.netבאתר "כל עובד"   יםצאמנ  םבמלוא יםהחוזר
 

 חדשה פסיקה  י ירתקצ 
 

 מפעל מוגןלעם מוגבלות דם אמעסיק בין  -קיום יחסי עובד
, 10.10.2021  ביום. ניתן  מת"ש ומדינת ישראלנ'      זרחיים  ,  41469-05-19  -ו  13950-11-18  ע"ע

וירט ליבנה,  ופטת  השכבוד    הנשיאה  י"ע,  לעבודהרצי  אה  הדיןבבית   טת סיגל  וד השופ כבורדה 
 כבוד השופט רועי פוליאק ו מטולה -בדוידו

ם ליו הופנה ע"י משרד הבריאות, בשלב מסוי"מפעל מוגן" א ם בשני  12  -עבד כ   אדם עם מוגבלות
ביקש   והעובד  הואיל  הצדדים  בין  התקשורת  בהעהסתיימה  להוראות  לאה  נשמע  ולא  שכר 

ת  אשר ביכת סוציאליות  קיומם של יחסי עובד מעסיק וזכויוחראית. העובד תבע את  האהמדריכה  
הערעור   שם נתקבל   ההחלטה לבית הדין הארצי,, העובד ערער על  ההדין האזורי דחה את התביע 
ותן מענה שיקומי ן שנוגפעל מהגם שמדובר במ  מעסיק בין הצדדים,  -ונקבע כי התקיימו יחסי עובד 

 לאנשים המשובצים בו. 

 

מחמת גילו אך פסק לו פיצוי של    לעבודה לא הופלה לרעה   מועמד  בית הדין קבע כי 
 בשל כך שלא קיבל מענה לפניותיו 2,500
אורפז,  17289-07-17סע"ש   פלוסנ'    צחי  ביוםבע"מ  תפקיד  ניתן  ידי  12.9.2021  ,  ע"י  כב' , 

 י לעבודה בתל אביב האזורן , בבית הדיהשופט אורן שגב

בן   לעבודה  תביעה  60מועמד  שוויון הזדמנויו הפרה של  של  ב  קהמעסי  כנגד  הגיש  בעבודה   תחוק 
של   בשיעור  ממוני  לא  נזק  בגין  לפיצוי  ועתר  לעבודה  בקבלה  גילו  מחמת  הפליה    ₪   100,000בגין 

יוס של כל עובד מגוח  רוכי יש לה    ,המעסיקה טענה  ₪.  47,709כנסה בסך של  פיצוי בגין אובדן הול
זאת  .  ן אין לה שום אינטרס להפלות עובד על רקע גילואם הוא מבוגר ובין אם הוא צעיר ולכבין  
שאינם  ש  ציינה  ,ועוד קטינים  לסנן  מנת  על  ורק  אך  נועדה  המועמדים  של  גילם  אודות  השאלה 

את העובד   הפלתהא  ית הדין קבע, כי עלה בידי המעסיקה להוכיח, כי לב  יכולים להיות מועסקים.
דין סבר, כי נפל פגם באופן הטיפול בפניותיו של  בודה מחמת גילו. יחד עם זאת, בית הבקבלתו לע

פניות  שתי  כי  חולק  אין  גילו,  מחמת  לרעה  הופלה  כי  הוכח  שלא  והגם  המעסיקה  אל  המועמד 
ריקם.   ידיו, הושבו  על  כן,  שבוצעו  לפסוק למוע על  בית הדין  י בסך פיצו  מדבנסיבות העניין מצא 

 נזק לא ממוני.₪ בגין  2,500

 

 
 
 

   :מאת הדין יפסק יתקציר 
   'ולייט אליהו, עו"ד מעיין קישלסגעו"ד 

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

 

 

 אולגה פאיגרפי:  ביצוע     בלט-עו"ד מיטל דולבעורכת:          
ת  ו/או  משפטי  ייעוץ  להוות  כדי  האתר  למנויי  הניתן  בשירות  או  עובד"  "כל  באתר  המופיע  במידע  לי י חלאין  יעוץ  ף 

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