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 ם  סיכומם של דברי 

הביטחוני   המצב  לאור 
רבות   שאלות  עולות 
להעסקת   הקשורות 
זו.   בתקופה  עובדים 
מאמר זה מרכז סוגיות  
הקשורות   שונות 

עו  בדים  להעסקת 
 בשעת חירום. 

 מאמר   

 זכויות עובדים לאור המצב הביטחוני 
 מיטל דולב בלט עו"ד 

ם בתקופה זו. מאמר זה ות רבות הקשורות להעסקת עובדילאור המצב הביטחוני עולות שאל
 חירום. מרכז סוגיות שונות הקשורות להעסקת עובדים בשעת

 משמעות הוצאת צו המאפשר גיוס עובדים במפעלים חיוניים

)להלן: "חוק שירות עבודה"( מסדיר את העסקתם   1967-רום, התשכ"זחוק שירות עבודה בשעת חי 
 או במפעל למתן שירותים קיומיים בשעת חירום. של עובדים במפעל חיוני 

 הגדרת מפעל חיוני ומפעלים לשירותים קיומיים 

"ני"  "מפעל חיו כל מפעל או חלק ממנו, הפועל או שאפשר להפעילו לצרכי הגנת המדינה או הינו 
ה השר  בטחון  ידי  על  בצו  זה  לענין  ושאושר  חיוניים,  שירותים  או  הספקה  לקיום  או  ציבור 

על ידי שר הבטחון בהתייעצות עם השר; וכן כל מפעל  -עם שר הבטחון, ובשעת לחימה  בהתייעצות
להפעילו לצרכי קיום המשק ושפעולתו חיונית לקיום הספקה או שירותים    ק ממנו שאפשראו חל

 ...". ליצוא, והשר, אישר אותו בצו לענין זההדרושים לציבור או 

קיומיים"   שירותים  למתן  מפע   הינו  "מפעל  חלכל  או  קיומייםל  שירותים  שנותן  ממנו,  כפי ק   ,
להלן,   מצשיפורט  לצורך  זה  לעניין  בצו  אותו  אישר  אסון ושהשר  אירוע  או  בעורף  מיוחד  ב 

ו :המוני אשפוז  שירותי  מתן  וכן  חשמל,  או  מזון  מים,  או  אספקת  תקשורת  תברואה,  בריאות, 
ו בשטח, שעליו חלה הכרזה על  שירות שיש לספקו לשם מניעת פגיעה חמורה באוכלוסיה א;  דואר

חיוני, לקיום אספקה  שירות שלדעת השר הוא  ;  זה על אירוע אסון המונימצב מיוחד בעורף או הכר
לטיפול באוכלוסיה;א ה ו  בנסיבות  עלולה,  לדעת השר הפסקתו  לפגיעה  שירות אשר  לגרום  עניין, 

 רבה בכלכלה המשפיעה על המשק כולו.

 שירות עבודה צו לאימון לשירות עבודה וצו ל

רשאי לקרוא  )להלן: "שר התמ"ת"(    עשייה, המסחר והתעסוקהשר הת  ,חוק שירות עבודהעל פי  
הח לאדם  עד  בצו  עבודה  לשירות  לאימון  או  עבודה  בשירות  המקצועות    3ייב  ולגבי  בשנה,  ימים 

רפואי    ימים בשנה: רופאים, אחים ואחיות, סגל רפואי סיעודי, סגל רפואי טכני, סגל  12הבאים עד  
בנמלי מלאכה  ובתי  מנוף  עובדי  נהגים,  ברפואה,  ותחזוקה  מינהל  עובדי  אחר,  עובדי  אקדמאי  ם, 

עובדים   רשת מינהל,  עובדי  הנדסי,  מיכני  ציוד  מפעילי  בטחוני,  בייצור  מתכת  עובדי  החשמל, 
 יים, בוחנים ושמאים בתחבורה.טכנ

על לאימון  שנקרא  י-עובד  על  העולה  רצופה  לתקופה  החוק,  שירת פי  כאילו  אותו  יראו  אחד,  ום 
והוא כל תקופת    אותה תקופה במילואים  מילואים בשל  זכאי לתגמולי  עליהיה  חוק  -האימון,  פי 

 הביטוח הלאומי. 

החוק  קובע  וכ   ,בנוסף,  בעורף,  מיוחד  מצב  הוכרז  אם  קיומיים כי  שירותים  למתן  האפשרות  י 
ע, רשאי שר התמ"ת לקרוא בצו את כל לאוכלוסיה המצויה בשטח שעליו חלה ההכרזה עלולה להיפג

אפשרותו לקרוא בצו לשירות ם. כמו כן, ב העובדים במפעל חיוני או במפעל למתן שירותים קיומיי
 ת עבודה כ"מגויסי חוץ". עבודה כל אדם או סוגי בני אדם, אשר אינם עובדים במפעל לשירו 

אם אין , ועל המגויסשחלים  הרחבה  הקיבוצי או צו  ההסכם  השכרו של מגויס ייקבע לפי הוראות  
הקי ההסכם  הוראות  לפי  מגויס  שזכויות  או  כאמור,  הרחבה  צו  או  קיבוצי  צו  הסכם  או  בוצי 

הקי לפי ההוראות שבהסכם  למגויס  מהזכויות שיהיו  נופלות  כאמור  בעל  בוצי שח ההרחבה  על  ל 
בהס  -המפעל זה  לתפקיד  שנקבע  ובשיעור  למלא  נקרא  שהוא  לתפקיד  בהתאם  השכר  כם יהיה 

לפי    -הסכמה  בהיעדר  לפי הסכמה הדדית, ו  -הקיבוצי החל על בעל המפעל, ובאין הסכם קיבוצי  
 .פקח הכללי על כוח האדםע המשיקבמה 

 מי חייב בשירות עבודה בשעת חירום ומי פטור ממנו?

ל עבודה  3עיף  ס בהתאם  שירות  קבוע,  לחוק  עבודה  תושב  בשירות  לו  חייב  מלאו  אם  שנים   16, 
 . 2004-פרישה, תשס"ד לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל וטרם הגיע

 .שירות עבודהפטורים מ ,אחרי לידתה חייל, שוטר, וכן אשה הרה או לפני תום שנה אחת

 

 רמאמ
   לאור עובדים  זכויות 

 המצב הביטחוני 

 חוזרים 
   ותשובות שאלות 

עובדים   זכויות  בנושא 

 מבצע עלות השחר  –

   המצב בעקבות 

שהוכרז   המיוחד 

צו   נחתם  בעורף, 

לחוק   ד'  פרק  להחלת 

בשעת   עבודה  שירות 

 חירום 
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 הכלל  - זכאות עובד שנעדר לתשלום שכר

כי   הוא,  אלא  הדין  עבודה,  לשכר  זכאי  אינו  מעבודתו  שנעדר  והתשלום עובד  זו  היעדרות  כן  אם 
את, ההלכה היא, בחוזה אישי. עם ז בהסכמים קיבוציים, בצווי הרחבה או  ,בעדה מוסדרים בחוק

לא עבד בפועל, אך הוא התייצב לעבודה, והוא מוכן ומזומן כי עובד יהיה זכאי לשכרו, גם אם הוא  
 מיוזמתו לא סיפק לו עבודה.לעבוד, והמעביד 

עובדים  ח על  הגנה  התשס"ווק  את    2006-בשעת חירום,  עובדים"(, מסדיר  על  הגנה  "חוק  )להלן: 
ו מעבודתם או לא ביצעו עבודתם, בתקופה מוגדרת, בימים חובת תשלום השכר לעובדים, שנעדר

 ם או מקום מגוריהם באזור שהוגדר כאזור הגבלה. שבהם היה מקום עבודת

לשכר, עובדים, שנעדרו מעבודתם או שלא    פורסם תיקון לחוק הגנה על עובדים, לפיו זכאים,  בעבר
 באזור הכרזה   יהעבודתם השר מקום מגוריהם או מקום  מוגדרת כאאת עבודתם בתקופה  ביצעו  

עזה) ועוטף  בגין    (.שדרות  לעובדים  שכר  ששילם  היה  ההמעביד,  לפיצוי  יעדרות  לאחר זכאי 
 .  מסדירות את מתן הפיצוי, התקנותשהותקנו 

ב המצב הביטחוני, לא יהיה זכאי לשכרו בגין ימי  קד את מקום העבודה, עקלסיכום, עובד שאינו פו
הגנה על עובדים. אם המעביד יבחר לשלם לעובד את שכרו, יהיה  היעדרותו, אלא אם יתוקן חוק  

 . ן הפיצוית מתהמעביד זכאי לפיצוי מהמדינה, מרגע שיותקנו תקנות, המסדירות א

ההוראות לעניין חובת תשלום השכר לא יחולו על  ,  יםל עובדהגנה ע לחוק    17סעיף  יודגש, כי על פי  
 . ה בשעת חירוםמי שנקרא לשירות עבודה לפי חוק שירות עבוד

כי עובד שנקרא לשירות עבודה בצו   , משילוב הוראות חוק הגנה על עובדים וחוק שירות עבודה עולה 
 , יוני ום עבודתו כמפעל ח אשר הגדירו את מק   ,צו של השר הבטחון בשעת לחימה של שר התמ"ת או ב 

ם החוק לתקופת  , זאת אף אם יתוקן ויותאבמידה ולא הגיע לעבודה מהמעביד  לא יהיה זכאי לשכר  
 תשלום השכר בגין עבודתו יהיה כמוסדר בחוק שירות עבודה, כפי שפורט לעיל.   . וכחית החירום הנ 

 טחוני ום שכר לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביצו הרחבה בעניין תשל

מעבודתם פורסם ברשומות    5.12.2019ביום   נעדרו  לעובדים אשר  בעניין תשלום שכר  צו הרחבה 
עקב השבתת מערכת החינוך או   31.12.2019 -ועד ה 1.5.2018מיום בתקופה שצב הביטחוני בשל המ

עד   של  בטווח  נמצא  עבודתם  מרצ  40שמקום  עזה.  ק"מ  שכר,    ועת  לתשלום  המזכים  הימים 
לתנא זה  בהתאם  הסכם  העורף, י  פיקוד  של  החלטה  תינתן  או  ניתנה  בהם  ימים  יהיו  ולתקופתו 

ליום  ו  1.5.2018בנוגע לתקופה שמיום   כי    .31.12.2019עד  לעובד צו ההרחבה קובע  מעסיק ישלם 
בתקושכר   מעבודתו  העובד  היעדרות  בשל  סוציאליים,  תנאים  הימים  לרבות  בגין  ההסכם,  פת 

מים לגבי העובד אחד "מ מקו הגבול עם רצועת עזה, ובלבד שמתקייק   40המזכים ובטווח של עד  
 מהתנאים המופיעים בצו ההרחבה. 

בשל נזק מלחמה  לעובדים  ניין תשלום שכר  צו הרחבה בעפורסם ברשומות   26.7.2022ביום  ן,  כמו כ
   .121.5.202עד יום   10.5.2021מיום לגבי התקופה ש ף )מבצע שומר החומות(ונזק עקי

בין אם הגיש מעסיק תביעה לפי התקנות   לשלם לעובד את שכרו תהיה  יש לציין, כי חובת המעסיק
 ובין אם לא.

 הגבלת פיטורים 

 כי מעביד לא יפטר עובד בשל אחת מאלה:  קובע, הגנה על עובדיםחוק ל 2סעיף 

תקפה, או עקב הוראה הע העבודה, עקב הוראה שניתנה בשעת  ביצו-עבודה או איות מההיעדר . 1
מיוחד מצב  בעת  בשלה  שניתנה  אשר  מלבצעה  בעורף,  או  בעבודתו  מלהתייצב  מהעובד  ,  נמנע 

 לרבות בשל מוגבלותו.  -ין אדם עם מוגבלות יולענ

מהעבו . 2 מפורשת  דה  היעדרות  הוראה  יצאה  אם  ילדו,  על  השגחה  הביטחון לצורך  כוחות  מאת 
הלסג יצאה  אם  או  חינוך,  מוסדות  את  מחויבנור  שלפיה  כאמור,  במוס חיה  לשהות  ד העובד 

לו שבו  שילדו  החינוך,  להורה  נתונה  זו  זכות  שוהה.  הוא  שבו  או  הילד  בחזקתו  נמצא  מד 
ך השגחה על הילד, ובתנאי שאין במקום העבודה  הבלעדית, או להורה שבן זוגו לא נעדר לצור

 ד. ור נאות להשגחה על הילסיד

בדבר תשלום    ע העבודה מחמת מצב בטחוני כמשמעותו בהסכםוביצ -היעדרות מהעבודה או אי . 3
הגבלהשכר   הכרזה  באזור  באזור  העובד, או  של  עבודתו  במקום  או  מגוריו  במקום  ששרר   ,

המג מקום  או  העבודה  שמקום  הענובלבד  לפי  באזור  יורים,  מצויים  באזו  הגבלההין,  ר  או 
 ק., כהגדרתם בחוההכרזה

ו מהעבודה או בפועל של עובד קבלן כוח אדם, בשל היעדרות  איסור הפיטורים חל גם על מעסיק
לחוק הגנה על עובדים, כי עובד שיפוטר    2ביצוע העבודה בנסיבות האמורות. עוד קובע סעיף  -אי

 יו בטלים.פיטור -בניגוד לאמור 
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 ם  סיכומם של דברי 
בעקבות המצב המיוחד  
ריכזה   בעורף,  שהוכרז 
ורבנר,   רבקה  עו"ד 
על   הראשית  הממונה 
בזרוע   עבודה  יחסי 
המידע   את  עבודה, 

בנוש  ביותר  א  החיוני 
 זכויות עובדים. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  מי  סור פיטורים, לא יחולו על אלה:, הוראות החוק לעניין אילחוק הגנה על עובדים  11סעיף  על פי  
לשירות בחוסוהר;    שוטר; ;עבודה  שנקרא  כהגדרתו  השירות  הכללי,  עובד  הביטחון  שירות  ק 

סעיף  עזר, כמשמעותו ב  חבר בארגון , ועובד המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;2002-התשס"ב
 פקודת המשטרה. א ל 90ובד בגוף הצלה כהגדרתו בסעיף ע ב לחוק ההתגוננות האזרחית;8

לחי כי בהתאם  ל וצוין,  עבודה, חל איסור  גויס, אק שירות  לא בהיתר פטר מגויס מעבודתו אליה 
 .בכתב מהמפקח הכללי על כוח האדם

 מנהלת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.   –הכותבת 

ת ייעוץ משפטי  ן במידע המופיע באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוו אי 

או  /ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו  שפטימו/או תחליף לייעוץ  

 ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

 

 חוזרים   

 מבצע עלות השחר  –שאלות ותשובות בנושא זכויות עובדים  
יחסי  על  הראשית  הממונה  ורבנר,  רבקה  עו"ד  ריכזה  בעורף,  שהוכרז  המיוחד  המצב  בעקבות 

 בזרוע עבודה, את המידע החיוני ביותר בנושא זכויות עובדים. עבודה 

 זה. חל באזור הרצועה, עוטף ע – 2006חוק ההגנה על עובדים בשעת חרום תשס"ו  •

 העורף בהתאם לאזור המגורים. בנושא התייצבות לעבודה, יש להישמע להוראות פיקוד •

בסמוך לסיום תקופות החרום    -התשובות שלהלן מתבססות על הסכמים, כפי שנקבעו בעבר   •
 ת חרום.  והוראות חוק הגנה על עובדים בשע

 צוי? לות השחר', יהיו זכאים לפיהאם עובדים הנעדרים מהעבודה בשל 'מבצע ע

וגובהו בעתות ואזורי הלחימה אלא הנושא    כאמור אין הצדדים ליחסי עבודה קובעים את הפיצוי
 נבחן ומוכרע בדיעבד.

 ים לפיצוי באירועים דומים: דוגמאות בהן זכו העובד

מוכרז ת לחימה בעבר נקבע כי תושבי יישובים שהיו באזור הבהסכמים והסדרים שגובשו בתקופו
 ו זכאים לפיצוי. רלוונטי מהרצועה יהי

, צו 21.12.2021יין הסכם קיבוצי מבצע שומר החומות מיום  למשל, בעניין זה ראה צווי הרחבה בענ
מ בעקבות  קיבוצי  הסכם  צוק  הרחבה  במבצע  לעובדים  פיצוי  להסכם  הרחבה  צו  ענן,  עמוד  בצע 

הנחיות   ובדים, שנעדרו מהעבודה בשלתן וכדומה, שם חויבו המעסיקים בדיעבד לשלם שכר לע אי
 א להגיע למקום העבודה.כוחות הביטחון, של

לתנאים, כך   בכפוף  איתן,  ובצוק  ענן  בעמוד  יצוקה,  בעופרת  הלחימה  בתקופות  פיצוי  ניתן  גם 
 שנקבעו בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה.

 ים לפיצוי לפי הסכם, למי יפנו בבוא העת לקבלו? עובדים שלכאורה זכא

 ישירות לעובדים.חימה ניתן למעסיקים ולא וי עבור היעדרות בעתות ליצהפ

ים לשלם שכר עובדיהם, כאילו עבדו כרגיל. פיצוי המעסיקים על תשלום השכר יתקבל על המעסיק
כפי שנקבע בתקנות  )בכפוף   לאוצר,  פיצויים  להסכמות(, בעקבות תביעות שיגישו  וקרן  רכוש  מס 

 . 2009"ט  ונזק עקיף)הוראת שעה( התשס)תשלום פיצויים( נזק מלחמה  

לפיצו זכאים  מעבודתם  שנעדרו  עובדים  בשל האם  בבית  ילדיהם  עם  להישאר  ההכרח  בשל  י 
 סגירת מוסדות הלימוד עקב המצב הביטחוני? 

פיקו  עובדים הודעות  בעקבות  ילדיהם  על  ולשמור  בבית  להישאר  בעבר שנאלצו  קיבלו  העורף  ד 
 פיצוי על כך. 

עו על  הגנה  בעו  בדים בשעת חרום,בחוק  גיל  בדים שנותרמדובר  עד  )זאת  ילדיהם  עם  בבית  (  14ו 
 סגירת מוסדות חינוך בהוראת פיקוד העורף.  בשל

 לא עבדו, האם זכאים לפיצוי? ומעלה שנשארו עמם בבית ו  15הורים לילדים בני 

. הגדרת ילד נקבעה בחוק ההגנה על עובדים לשעת חרום  14ם עד  לא. הפיצוי ניתן להורים לילדי
 . 2006תשס"ו 
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 ם  סיכומם של דברי 
פרסם    6.8.2022ביום  

הודעה   העבודה  משרד 
המצב   בעקבות  לפיה 
שהוכרז   המיוחד 
צו   נחתם  בעורף, 

לחוק  לה  ד'  פרק  חלת 
בשעת   עבודה  שירות 

חירום.  

 ם העבודה עובד כרגיל אך העובדים חוששים להגיע לעבודה. האם יהיו זכאים לשכר?אם מקו

בתנאים,   מותנה  השכר  ביטחוניים  תשלום  אירועים  בעקבות  קיבוציים  בהסכמים  שנקבעו  כפי 
 ם קביעת פיקוד העורף כי מדובר במקום עבודה שאינו מוגן.ובה

העובדים מועסקים צריך להישאר במרחב מוגן   לפי הנחיות פיקוד העורף נקבע כי באזור שבו  אם
לתשלו זכאים  יהיו  עבר,  תקדימי  עפ"י  הנראה,  ככל  אז  לעבודה,  לצאת  מקום  ולא  אם  שכר.  ם 

 הגיעו לעבודה, אז לא יהיו זכאים לשכר. העבודה נמצא מחוץ לטווח הסכנה, והעובדים לא

 ? י" שאינם  מגיע לעבודה במפעל  שהוכרז "חיונ מה דינם של עובדים

פלילית.  עבירה  לכאורה  מהווה  העורף,  פיקוד  ידי  על  שהוכרז  חיוני,  במפעל  לעבודה  הגעה  אי 
 ם לשכרם. העובדים לא יהיו זכאי

 שאינו ממוגן?  האם ניתן לפטר עובדים שאינם מגיעים לעבודה במפעל

הביטחו כוחות  עובדים שהוראות  לפטר  איסור  לכחל  העבודה.  למקום  להגיע  עליהם  אוסרות  ן, ן 
בו  א לעבוד  פיקוד העורף אוסרות  והוראות  אינו ממוגן,  לפיטורים,   -ם מקום העבודה  אין תוקף 

יכולים  שפוטרו  על   ועובדים  להגנה  בחוק  כקבוע  זאת  בחזרה.  אותם  לקלוט  מהמעסיק    לדרוש 
 עובדים בשעת חירום. 

 ? 8האם מותר לפטר עובדים שקיבלו צו  

על לפטר  למעסיקים  אסור  החוק,  פי  על  השירות  ובדים  א.  במהלך  מילואים  לשירות  שנקראו 
 יום לאחריו. 30ובמשך 

 בודה בגלל המצב?  מה אומר החוק לגבי תשלום שכר לעובדים שלא הגיעו לע 

לעובדים שבחרו שלא להגיע לעבודה במצב חירום,  ככלל, החוק אינו מחייב מעסיקים לשלם שכר  
 ם העבודה לפי ההנחיות(. נאסרה בהה היא להגיע לעבודה )למעט מקומות שועל כן ההנחי

 במידה שבמפעל יש חדר ממוגן, והעובדים בכל זאת לא מגיעים לעבודה? 

מוגני עובדים  לככלל,  להגיע  עליהם  אוסרות  העורף  פיקוד  הוראות  אם  רק  מפיטורים  מקום ם 
העבודה מקום  אם  לעובדים  ברור  לא  שבהם  במקרים  לפיקוד   העבודה.  לפנות  ניתן  לא,  או  מוגן 

אי הגעה למקום העבודה   –ר את ההנחיות. אם על פי פיקוד העורף המפעל נחשב מוגן  עורף ולברה
 היא על אחריות העובדים. 

 

המצב המיוחד שהוכרז בעורף, נחתם צו להחלת פרק ד' לחוק   בעקבות
 שירות עבודה בשעת חירום

בעקבות המצב המיוחד שהוכרז בעורף, נחתם צו  ה לפיה  ם משרד העבודה הודעפרס  6.8.2022ביום  
 קרי ההודעה:להלן עי. להחלת פרק ד' לחוק שירות עבודה בשעת חירום

 המשק החיוני בשעת חירום. ה לגייס את העובדים לקיום תן יהי משמעות הצו היא שבמידת הצורך ני 

ה הוציא  העבודה  בזרוע  חירום  לשעת  אדם  כוח  במפעאגף  עובדים  כי  שירותים  ודעה  למתן  לים 
"קיו שהוכרז  בשטח  ולעבוד  להמשיך  יכולים  להנחיות מיים  בהתאם  בעורף"  מיוחד  במצב 

 ההתגוננות של פיקוד העורף. 

יים כדוגמת תשתיות מים, חשמל, דלק, גז,  או שירותים קיומ  מוצריםמדובר במפעלים המספקים  
גרי )בתי חולים, בתי חולים  ה, מוסדות סיעודיים ושירותים  אטריים, מכוני דיאליזרפואת חירום 

חול )קופות  בקהילה  רפואה  רווחה  תומכים(,  מוסדות  מזון,  אספקת  תומכים(,  ושירותים  ים 
נמלים,   תחבורה,  שירותי  תומכים,  ומפעלים ושירותים  ממשלה  משרדי  מקומיות,  רשויות 

 התומכים את הצבא וכדומה.

ע התייצבות  של  בעיה  ותעלה  לובמידה  אפשרות  ניתנת  לפנות  בדים,  האחראי,  הממשלתי  משרד 
 בודה, לשקול את הצורך להוצאת צו לגיוס עובדים.לרשות כוח אדם בשעת חירום בזרוע הע
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 פאי האולגגרפי:  ביצוע     בלט-מיטל דולבעו"ד עורכת:         
המופ במידע  בשירותאין  או  עובד"  "כל  באתר  לייעוץ    יע  תחליף  ו/או  משפטי  ייעוץ  להוות  כדי  האתר  למנויי  הניתן 

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

http://www.koloved.net/
http://www.koloved.net/

