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 סיכומם של דברים  

  13.6.2022ביום  

ההסתדרות   פרסמה 

חו  בעניין  הכללית  זר 

ההבראה  דמי    . תעריף 

לחוזר,   מחיר  בהתאם 

הבראה   ל ליום  -נקבע 

 . ש"ח   449.00

 

 

 

 

 סיכומם של דברים  

  12.6.2022ביום  

ההסתדרות   פרסמה 

לפיה  הכללית   הודעה 

קיבוצי   הסכם  נחתם 

שכר   לשיפור  כללי 

והגברת   העובדים 

בענף   הבטיחות 

 הבנייה. 

 

 ים חוזר  

 מגזר ציבורי -2022עדכון קצובת הבראה לשנת  
דכון תעריף דמי הבראה במגזר פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר ובו ע  9.6.2022  ביום

  :במלואו הציבורי. להלן החוזר 

 ₪ ליום, למעט האמור להלן:  449התשלום ליום הבראה יעודכן לסכום של  1.6.2022החל מיום 

כללית ושלוש    אותבריבין המדינה, שירותי    10.8.2020תאם להסכם מיום  , ובה1.6.2022החל מיום  
הרופאים הער בדירוג  הבראה  ליום  התשלום  בישראל,  הרפואית  ההסתדרות  לבין  הגדולות,  ים 
 ₪ ליום. 431ן לסכום של ינה יעודכבמד

 

 ת הסתדרו מוסדות  – 2022לשנת   הבראה
  . להלן החוזר במלואו: זר בעניין תעריף דמי ההבראה פרסמה ההסתדרות הכללית חו   13.6.2022ביום  

( יש לשלם במשכורת חודש  29ף  , סעי10סדות ההסתדרות )פרק  ת העבודה לעובדי מולחוקתאם  בה
 (. 2022 בדצמבר 31בינואר עד  1-)מ  2022 לשנתראה , דמי הב2022יוני 

   ₪ 449.00-נקבע למחיר ליום הבראה 

 שרה. חלקיות המיחסי ל מי ההבראה הינודתשלום 

 ימי ההבראה מכסת 

 אה כדלהלן: סות ימי ההברמכ ו, יהי(34ס' , 10רק ה )פעבוד, בהתאם לחוקת ה כםהזכירל

 תשלום ראה ל ימי הב שנות ותק מוכר להבראה 

 ימים 9 ונה ודה הראשבשנת העב

 ימים  11 מהשנה השנייה עד הרביעית

 ימים  12 ת מהשנה החמישי

 ימים  13 החמש עשרהרה עד שנה האחת עשמה

 ימים  14 רים ה עד העשמהנה השש עשר

 ימים  15 לךואחת ואירים מהשנה העש

 

 . זה יחול על כל מוסדות ההסתדרות זרחו

 

 הגברת הבטיחות  הסכם קיבוצי כללי לשיפור שכר העובדים ו 
 בענף הבנייה 

ה לפיה נחתם הסכם קיבוצי כללי לשיפור שכר דעהופרסמה ההסתדרות הכללית    12.6.2022ביום  
  :הודעההעובדים והגברת הבטיחות בענף הבנייה. להלן עיקרי ה

בו הקבלנים  התאחדות  הנלוות,  והתעשיות  הבניין  עובדי  קבלני הסתדרות  והתאחדות  הארץ  ני 
בראש חהשיפוצים  סיב  ערן  תנאי העובדיםות  שיפור  שמטרתו  כללי  קיבוצי  הסכם  על  היום   תמו 

ל שכרם,  והעלאת  הבנייה  הבטיחות בענף  לשמירת  בענף  המעסיקים  של  המחויבות  הרחבת  צד 
תוקף   שמהההסכםבעבודה.  משנת  ,  הקיבוצי  להסכם  ועדכון  תוספת  ל2015ווה  הוא  , םשני  5-, 

 בכפוף למתן צו הרחבה על ידי הממשלה. 

כולל   ראלים. ההסכםאלף עובדים, מהם כרבע מיליון יש  340-ועסקים כוהתשתיות מ  ענף הבנייהב
טומטי  ימום במשק, מעבר אול שכר העובדים לשכר מינימום ענפי משופר ביחס לשכר המינעדכון ש

לעובדים, ושיפור זכויות העובדים מקצועיות והכשרות בטיחות    כר, עידוד הכשרותבין דרגות הש
כ נוספים.  הוסכבנושאים  הבנייה,  בענף  עבודה  במנהלי  הגדול  המחסור  עקב  כן,  העלאת מו  על  ם 

 ענף.ר, בין היתר כדי לעודד מנהלים ותיקים ומנוסים להישאר בכרם באופן ניכש

 חוזרים 
 הבר קצובת  אה  עדכון 

מגזר    -2022לשנת  
 ציבורי 

 2022לשנת    הבראה  
 הסתדרות מוסדות  –

   כללי קיבוצי  הסכם 
העובדים   שכר  לשיפור 
הבטיחות   והגברת 

 בענף הבנייה 

   זכויות למען  פועלים 
 עובדי קבלן 

 ודה בדיני עב יה גיסו
   זיכוי נקודות  מתן 

בני להורים     לילדים 
או  ברה  חשעזבו    12-6

  אליה שהצטרפו  
השנה  פי    ,באמצע  על 

בשנת   השעה  הוראת 
2022 

 ירי פסיקה תקצ
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 סיכומם של דברים  

ם  פרס  13.6.2022ביום 
הודעה   העבודה  משרד 

העבודה  לפיה   זרוע 
תחמיר את הענישה על  
הפועלים   קבלנים 

 . בניגוד לחוק 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סיכומם של דברים  

מת  יחסים  י כיצד 
לנקודות הזיכוי שנוספו  
בגילאים   ילדים  עבור 

ל   12-6 עובדים  בקשר 
החברה  את    ? שעזבו 

  חייבת ה  חבר ה האם  
נקודות   את  להם  לתת 

עבור  פה  התקו   הזיכוי 
בחברה?  שבה   עבדו 

את   נותנים  כיצד 
עובדים  ל נקודות הזיכוי  

במהלך   שהצטרפו 
נותנים    -  השנה  האם 

אותן  להם  
מאז    אקטיבית רטרו 
לעב שהת  או  חילו  וד 

 מתחילת שנה? 
 
 

לשלוח  ויחויבו  על הבטיחות  יגדילו את ההשקעה בשמירה  בענף  כי המעסיקים  גם  נקבע  בהסכם 
במסגר מעשית,  בבטיחות  להשתלמות  העובדים  בגובה את  עבודה  הדרכת  העובדים  יעברו  תה 

הנו נוספים  בנושאים  הזהירגעים  והדרכות  במגווןלחובת  יועברו  ההדרכות  באתר.  שפות.   ות 
 באופן שיקל על יישומו.  2018יחות שנחתם בשנת ם הבטבמקביל, עודכן הסכ

בשניה פועלת  הקבלנים,  ולהתאחדות  להסתדרות  שמשותפת  הבנייה,  ענף  ופיתוח  לעידוד  ם  קרן 
הבטיחות ת לתחומי  גוונוהאחרונות לצמצום התאונות בענף ומרכזת הדרכות ותוכניות הכשרה מ

הק מתוכננת  בהמשך  הבנייבעבודה.  למקצועות  אקדמיה  שתמת  של  ה,  הבא  הדור  את  כשיר 
 העובדים והמנהלים בענף.

 

 פועלים למען זכויות עובדי קבלן 
זרוע העבודה תחמיר את הענישה על קבלנים ם משרד העבודה הודעה לפיה  פרס  13.6.2022ביום  

  הודעה:עיקרי ה. להלן הפועלים בניגוד לחוק

נק זו  מנגלמטרה  בחוק  רישויבע  קבנון  לפיו  אבטחה ,  )שמירה,  שירות  קבלני  וכן  אדם  כוח  לני 
בריש מחוייבים  ואוניקיון(  הסדרה  ממינהל  מנגנון יון  בחוק  נקבע  בנוסף  העבודה.  שבזרוע  כיפה 

נית שיון מותקבלת הריהפיקוח וכן את מנגנון האכיפה הפלילית על קבלנים הפועלים בניגוד לו.    
ת למשרד לפקח על עבודת הקבלן, ובכך  ה, וכן מאפשרהל הסדרה ובהפקדת ערובבבדיקה של מינ

בנוסף, נקבע  קיום זכויותיהם הסוציאליות.    עובדיו, למען הבטחתלשמור על קיום זכויותיהם של  
קוב החוק  רישיון.  ללא  בחוק  הקבועים  שירותים  המספק  אדם  כוח  על קבלן  פלילי  עונש  ע  בחוק 

ן המתקשר עם קבלן  יון, אלא אף כנגד המזמיגד הקבלן הפועל ללא רישסנקציה פלילית לא רק כנ
ועליו האחריות המשפטית כנדרש בחוק,  רישיון  פי    שפועל ללא  על  ברישיון  נושא  לוודא שהקבלן 

/ שירותים ללא  חוק.   עיסוק כקבלן כוח אדם  כיום, בהתאם לרף הענישה המקסימלי הקנס בגין 
מלי זהה.  רישיון רף הענישה המקסימי שהתקשר עם קבלן ללא  ל₪ ואף ביחס    14,400הינו  רישיון  

כוח אדם ללא רישיון הקנס   קבלןיחד עם זאת מבחינת עבירת נושא המשרה בתאגיד שהתקשר עם  
התיקון שמוצע על ידי זרוע העבודה כולל, בין היתר, דגש   ₪.  29,200הכספי המקסימלי הינו בסך  

ן שיון או התקשרות עם קבלעיסוק כקבלן כ"א ללא ריה הקנס שניתן להטיל בגין  על החמרת גוב
המקסימל הפלילי  הקנס  סכום  רישיון;  ללא  כקכ"א  לעיסוק  ביחס  המוצע  ללא  י  אדם  כוח  בלן 

 ₪.  150,600רישיון הינו בסך 

 . www.koloved.net  ד""כל עובר באת יםצאמנ  םבמלוא יםחוזרה

 

 עבודה  בדיני  יהסוגי    

או שהצטרפו חברה שעזבו   12-6  לילדים בני זיכוי להורים   קודותמתן נ
 2022על פי הוראת השעה בשנת    ,באמצע השנה האלי 

 עו"ד, רו"ח אריאל דרייפוס

עובדים שעזבו את בקשר ל  12-6יחסים לנקודות הזיכוי שנוספו עבור ילדים בגילאים  יכיצד מת
הזיכוי    חייבתה  חברההאם    ?החברה נקודות  את  להם  שבה  התקו  עבורלתת  בחברה? פה  עבדו 

נקו את  נותנים  הזיכוי  כיצד  השנהבדעולדות  במהלך  שהצטרפו  להם    -  ים  נותנים  אותן  האם 
 וד או מתחילת שנה? חילו לעבמאז שהת אקטיביתרטרו

אפשר העברל  אי  תקופת  עבור  הזיכוי  נקודות  את  החברהל  תת  את  שעזבו    יכול  עובדה  . עובדים 
 .וח להחזר בתום השנהלהגיש ד

לעבוד במהלך השנהל הזיכו  עובדים שהתחילו  נקודות  בו  שהחל מהמועד    ,אחורהי  מעדכנים את 
  .שור מפקיד השומה לעריכת חישוב אחרהתחילו לעבוד. במקרה זה העובד יכול להמציא אי

כנסה יחידים  מס ה  מומחה בתחומים: מיסוי בינלאומי,   -רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס    –המשיב  

 וקי ההון מיסוי שוחברות, מיסוי מקרקעין, מע"מ, ניהול ספרים,  

ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים  ות תחליף לייעוץ  התשובות אינן מהו משפטי, 

בשירות הניתן למנויי האתר  אות השימוש בהן. אין במידע המופיע באתר "כל מס" או  לתוצ

ו/או משפטי  ייעוץ  להוות  לייעוץתחלי   כדי  בא   ף  ואין  לנסיבות    מורמשפטי  מענה  להוות  כדי 

 ביחס למקרה מסוים  עה או להביע עמדהפציפיות, לחוות דות ו/או סמקרה קונקרטי

http://www.koloved.net/
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 חדשה פסיקה  י ירתקצ 
בין   מתקיימים  כאשר  גם  לידה  בחופשת  עובדת  להעסיק  למעסיק  אסור  העובדת 

 יםיחסים חברי
)ת"א(   ולוגיסט,  18795-02סע"ש  אחסנה  טבת  נ'  ארואסטי  יהב  בע"מנעמה  ביום    . יקה  ניתן 

 ,כץ  -גליצר אריאלהטת ע"י כבוד השופ, בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, 15.04.2022

מנכ"ל. במסגרת תפקידה העובדת בתפקיד מנהלת לשכת    הועסקה  במקצועה, עורכת דין  העובדת
גם בנושאים   עת שהתה ומשפטיים. העובדת שהתה בתקופת שמירת היריון  עסקה  לידה.   חופשת 

הלידה,   בחופשת  משפטי העובדת  הסכם  בדיקת  לצורך  למשרד  להגיע  המעסיקה  ממנה  ביקשה 
להגיע  נדרשה  וכן  חוב  הלי  ושטרי  חופשת  המעסי  דהבתקופת  למשרדי  נוספות  פעמים    קה. מספר 

תביעה נגד המעסיקה במסגרתה עתרה לתשלום העובדת הגישה  העבודה,    שהסתיימו יחסילאחר  
₪ בשל העסקתה במהלך    23,000פיצוי בסך של  יותיה השונות ובכלל זה  יים בגין פגיעה בזכופיצו

וחופשת   ההיריון  שמירת  טענה .  לידההתקופת  הופע  המעסיקה  לא  העכי  על  לחץ  לעבוד ל  ובדת 
קבע  ןת הדיביטלפונית דחופה. בתקופת שמירת ההיריון וחופשת הלידה, אלא נדרשה לתת תשובה 

,  לחוק עבודת נשים  6פרה של סעיף  דת זכאית לפיצוי בגין הה בניגוד לדין והעובכי המעסיקה נהג
 ₪.  10,000 לעובדת על סךפיצוי מתן וחייב את המעסיקה ב 1954 -תשי"ד

 ן בחודש שלישי אי גילוי היותה בהריו עקב  בקבלתה לעבודהת מועמדת הפלי
לוי    22910-12-19ש  סע"  בע"מנ'    רויטל   אזורי   דיןבבית    ,24.02.2022  םביו   ניתן  .פרשמרקט 

 חסן נוהאד שופטה כבוד י" ע, חיפה

בו היו מרוצים אצל מעסיקה    ץדות בטרם תשובע התלמשבו  עברהבחודש שלישי להריונה  עובדת  
בדיקת  ה  מתפקוד לבצע  נדרשה  הלגיולפ,  לסיים  כדי  לתפקידירף  קליטתה  לצורך  המיון   כי 

המעס  משי"תאח העובדת  אצל  ליקה.  להגיעה  פולימכון  בדיקת  מהבדיקה   גרףביצוע  חששה  ואז 
ויההבגלל    קכי מסרבת להיבדמיוזמתה  רה לבודק  הריונה, היא סיפעקב   ביצע תשאול    בודקריון 

מעסיקה כתב כי  להפוליגרף. בחוות דעתו    לאחר שקיבל אישור מהמעסיקה שלא לקיים את בדיקת
שלא החליטה  כי המעסיקה    לעובדתחברת כ"א  אחר כשעתיים הודיעה  ל  .ת חלקיאימה  העובדת מת

בה פלבחור  העובדת  נענתה  .  לא  פנייתה  אך  בהפליה  מדובר  כי  וטענה  פלפיכנתה  הך  עובדת  נתה 
תביעת    1988-שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"חן עקב הפליה מכוח חוק  לקבל סעד מבית הדי

ת לא מהימנה  העובדשיוצר מצב  ריון  יגילוי דבר הה  אי  לפיהןעובדת התקבלה וטענות המעסיקה  ה
 ש"ח.  30,000פסק לה פיצוי ע"ס ו וננדח

 ה הרעת תנאים מוחשית ו בשעות נוספות מהו לעובד הפחתה
, 23.03.2022    םניתן ביו   .מועצה מקומית בית אריה עופריםנ'  אלפסי    שרון  ,33067-10-29  סע"ש

  , קית צדרוי תהשופטוד כבע"י ידי  , תל אביב יפו לעבודה אזוריההדין בית ב

ועד לסיום העסקתו    1.10.2010החל מיום    ועופריםביישובים בית אריה    כרכז בטחון  ועסק העובד ה
מרגע כניסתו לתפקיד של ראש המועצה ,  חילופי גברי במועצה לאחר    , העובד  לטענת  .31.8.19ביום   

ההגבלות והפגיעה בו, התקיימה פגיעה   בין יתר   ,ולהחריף את היחס אליו  ובלהתעמר    והחדש, החל
הנוב  ,תועבודבתנאי  מוחשית   השעות  מכסת  שהוטלה  לו  ספות  ובכך  וענקה    צומצםבעצם  בעבר 

לאחר חילופי גברי במועצה   ,לטענת המעסיקה. ת תנאיםהרעבגין  התפטרל נאלץ בעקבות כך שכרו,
ד הודעה כי לא יאפשרו לו לעוב  ההוחלט על התייעלות והפסקת חריגות שכר אצל העובדים, נמסר

כן אין העובד זכאי התפטר ועל  העובד    סכומים שקיבל ביתר,   עליו להשיב  וכי  בשעות נוספותבוד  לע
כי, אין    .ובד להשיב כספים שקיבל שלא כדיןעל הע,  יתרה מכך  .לפיצויי פיטורים בית הדין פסק 

המעסיקה   טענת  את  הנוספותשהוכי  לקבל  במסכ  ותנחשב  עות  משכרו  הסכם נסיבות  גרת  חלק 
י העובד זכאכן  על  ו  קתמוצדת בתנאי עבודתו  הרעה מוחשי  בגין התפטרותו של העובד    .ההעסקה
 תקבלה בחלקה. ההשכר  ד בגין רכיביתביעת העוב .בגין ההרעה לפיצויים

  עידו סמולרעו"ד ו ג'ולייט אליהו אורן פריד, עו"דעו"ד   :מאת הדין יפסק יתקציר 
    www.koloved.net  -טרנט באינ ,באתר "כל עובד" מצאנ

 

 

 

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

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