
 
 

 
 
 
 

 1398   מס'   גיליון     ( 10.01.2023)     ג " פ תש    טבת ב   י"ז          מודים ע   5במבזק זה  
 

www.koloved.net\\:ttph     2המשך בעמוד  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ם  סיכומם של דברי 
פרסם    1.1.2023ביום  

לאומי   לביטוח  המוסד 
סכום   עידכון  ובו  חוזר 
בשנת   הקיצבאות 

2023 . 

 ים חוזר  

 2023אלקטרוני לשנת   101כללים והוראות להפקת טופס 
שנת  אלקטרוני ל 101פרסמה רשות המיסים חוזר ובו כללים והוראות להפקת טופס   1.1.2023ביום 
 . להלן עיקרי החוזר:2023

לתקנה   הכנסה    2בהתאם  מס  ממניכו)לתקנות  עבודהי  ומשכר  התשנ"ג  (שכורת  להלן:  )   1993  –, 
עובד  (המשכורת""תקנות   בכרטיס  למלא  חייב  עובד  האישיים0101טופס  ),  פרטיו  ומקורות   (את 

כמו כן, חלה    כן.בינואר של כל שנה שלאחר מ  1-הכנסתו בתחילת עבודתו אצל מעסיק חדש וכן ב
חישוב המס   ימים.להצהיר על כך תוך שבוע  על העובד החובה לדווח על שינוי בפרטיו האישיים, ו

ומתבסס על    לרבות מתן הקלות מס שונות להן הוא זכאי, מתבצע על ידי המעסיקהחל על העובד,  
בטופס   העובד  בהם  2תקנה    . 101הצהרת  מיוחדים  מצבים  קובעת  המשכורת  לתקנות  )ה) 

על    העובד מידי שנה.  מסוימים ישנה אפשרות לפטור ממילוי כרטיסי  למעסיקים שעומדים בתנאים
ציבור    סים מול גורמי חוץ בכלל ומוליהקיימים ברשות המ  ר ולייעל את תהליכי העבודהת לשפמנ

רבים משתמשים במערכות ממוחשבות בעובדה שמעסיקים  ובהתחשב  בפרט,  לניהול   המעסיקים 
ודיו האדם  כלליםכוח  נקבעו  השכר,  תקנה  וח  בתנאי  העומדים  למעסיקים,  יאפשרו    ( ה)2  אשר 

והעו המשכורת  שייקבעו,לתקנות  בתנאים  את    מדים  בצורה   101טופסי  להפיק    ונספחיו 
מטרת הוראות אלו הינה   אלקטרונית, ולחסוך את מילוי כרטיס העובד באופן ידני כאמור בתקנות.

לי המעוניינים  המעסיקים  את  טופס  להנחות  כתחליף  101ישם  טופס    אלקטרוני  ידני   101למילוי 
על מעסיק המעוניין   הטופס.  מידה בכללים ותהליך הפקתי אופן הגשת הצהרה על עמידי שנה, לגב

 סים.יעל ידי רשות המ אלקטרוני להשתמש במערכת שאושרה 101להיכלל בכללים למילוי טופס  
 

 2023העלאת סכום הקצבאות בשנת 
. להלן  2023לביטוח לאומי חוזר ובו עידכון סכום הקיצבאות בשנת    פרסם המוסד  1.1.2023ביום  

  עיקרי החוזר:
ב ינואר  בחודש  יעלו  הנכות  מלאה    ש"ח  3,700-מ   9.82%-קצבאות  נכות   קצבת 

ב    חש"  4,063-ל רק  תעלה  ותיק  אזרח  לשכר  5.3%  -קצבת  ולא  למדד  במשק   בהתאם  .  הממוצע 
ות וביניהם: קצבת נכות, ת השונמים המעודכנים לעלייה בקצבאוהביטוח הלאומי הוציא את הסכו

 רח ותיק ועוד. צבאות אזד נכה, קצבאות ילדים, קקצבת יל
 קצבת נכות כללית 

 ₪.  4,063-₪ ל 3,700-עולה מ - 100%קצבת מלאה ליחיד בשיעור  •
 ₪.  5,373-₪ ל 4,892-ה מקצבה מלאה ליחיד עם תוספת לבת זוג עול •
 ₪.  5,111 -₪ ל  4,645 -ולה מחיד עם ילד עקצבה מלאה לי •
 ₪. 6,159  -₪ ל 5,608 -לדים עולה מי 2קצבה מלאה ליחיד עם  •
 ₪.  5,373 -₪ ל  4,892  -קצבה מלאה לזוג עולה מ •
 ₪.  6,421-₪ ל 5,846-ילד עולה מקצבה מלאה לזוג עם  •
 ₪.   7,469-₪ ל 6,800-ילדים עולה מ 2קצבה מלאה לזוג עם  •
 ₪.  2,770 -₪ ל  2,522 -עולה מ - 74%ד בשיעור קצבה ליחי •
 ₪.  2,496 -ל ₪  2,273 -עולה מ - 65%קצבה ליחיד בשיעור  •
 ₪.  2,345 -₪ ל  2,135 -עולה מ - 60%קצבה ליחיד בשיעור  •

 קצבת ילדים 
ותים מיוחדים וילדים נכים תעלה בהתאם למדד  קצבת הילדים, בשונה מקצבת נכות כללית, שיר

 . צעמוולא לשכר המ
 סכומי הקצבה החדשים: 

 ₪. 164-₪ ל 156-עבור הילד הראשון במשפחה הקצבה תעלה מ •
 ₪.   ₪197 במקום  207 -הקצבה תעלה ל -הילד השני, השלישי והרביעי במשפחה הילד עבור  •
 ₪.  164 -ד הראשון סכום הקצבה יהיה כמו ליל -לד החמישי ומעלהעבור הי •

 קצבת אזרח ותיק 
ותיק   גד5.3%-לה רק בתע קצבת אזרח  עלייה  לא  עברו אך  לשנים  יחסית  גדולה  עלייה  ולה , שזו 

 ביחס לשכר הממוצע. 
 סכומי הקצבה החדשים: 

 ₪.   ₪1,596 במקום  1,680  -ליחיד •
 ₪.  ₪2,398 במקום  2,525-ליחיד עם תוספת עבור בת זוג   •

 ספת השלמת הכנסה קצבת אזרח ותיק עם תו
 תאם למדד.  קצבתם תעלה בה ה,הכנסוטי משולמת לאזרחים ותיקים מע

 
 

 רים חוז
   והוראות כללים 

טופס     101להפקת 

 2023אלקטרוני לשנת 

   סכום העלאת 

בשנת   הקצבאות 

2023 

  טעות סופר  -תיקון 

 מאמר
   הלאומי הביטוח 

שכר  בסוף    לחשבי 

 2022 שנת

 פסיקה  יר קצת
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 ם  סיכומם של דברי 
  5.1.2023ביום  

המיסים   רשות  פרסמה 

בדבר  תיקון    הודעה 

סופר   בלוח  טעות 

המס   לשנת  הניכויים 

ביום    2022 שפורסם 

11.12.202 . 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סיכומם של דברים  
מתמקד   המאמר 

שונ  ים  בנושאים 
לביטוח   הקשורים 

בהם    י הלאומ  שדובר 
ומבוסס    2022ת  בשנ 

הידוע   המידע  על 
   .  לכותבת ביום כתיבתו 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כומי הקצבה החדשים: ס
₪    6,320, ולזוג:  ₪3,799 במקום    4,000  -קצבת יחיד תעלה ל  -שנים    70למבוטח שטרם מלאו   •

 ₪.  6,002במקום 
 ₪.   ₪6,062 במקום    6,383זוג  ₪, ול   ₪3,836 במקום    4,039-בת יחיד תעלה ל קצ   -  79עד    70למבוטח בגיל   • 
יחי  -ומעלה    80בגיל  ח  למבוט • לקצבת  תעלה  במקום    4,078  -ד  ולזוג     ₪3,873   ,₪6,445   ₪

 ₪.  6,120במקום 
כאמור, הקצבאות יופקדו באופן ישיר לחשבונות הבנק של הזכאים, עם העלייה המתוכננת, ללא  

 עולה כלשהי.  שום צורך בפ
 

 טעות סופר  -תיקון 
בלוח הניכויים לשנת המס תיקון טעות סופר    פרסמה רשות המיסים הודעה בדבר  5.1.2023ם  ביו

   . להלן ההודעה במלואה:11.12.202שפורסם ביום  2022
הסכום צריך להיות   -בסעיף תקרת סכום התרומה בגינה המעביד רשאי להתיר זיכוי    :10בעמוד  
 -בסעיף הוצאות טלפון בבית המשמש בעסק    :12ש"ח. בעמוד    ₪9,517,000 לתורם במקום    25,000

 ₪.  ₪4,800 במקום  4,900צריך להיות החלק העולה על  -₪  24,400ל לסכום שנתי של מע
 

 . www.koloved.netעובד"  באתר "כל  יםנמצא םאבמלו  יםחוזרה

 

 מאמר 

 2022  שנתבסוף  הביטוח הלאומי לחשבי שכר
 גלרט -ורנה צחח ארו"

ומבוסס על   2022ת  י שדובר בהם בשנים הקשורים לביטוח הלאומ המאמר מתמקד בנושאים שונ
כתיבתו ביום  לכותבת  הידוע  ו  .  המידע  בחוק  להתעדכן  יש  במידע  שימוש  הביטוח בלפני  אתר 

 תשומת הלב לאמור בו ואינו מהווה ייעוץ או חוות דעת. הלאומי. המידע במאמר נועד להסב את 
בכל מקום שרשום בלשון    י ביטוח בריאות, גם יחד.לאומי ודמונה לדמי ביטוח  הכו  –דמי ביטוח  

 זכר הכוונה גם בלשון נקבה, אלא אם נרשם במפורש בלשון נקבה.
 גמאות()דו  2023ועד  2019בשנים  שיעורי דמי ביטוח בעבור עובדים שכירים

 

 מלא )באחוזים( מופחת )באחוזים( 
 קמעסי עובד  סה"כ  מעסיק עובד  סה"כ  

       ( 1) 102בטופס  1טור 
 עובדים "תושבי ישראל" שמלאו 

שנה וטרם הגיעו ל"גיל   18להם 
 7.60 12.00 19.60 3.55 3.50 7.05 הפרישה"

       ( 2) 102בטופס  2טור 
בעלי שליטה "תושבי ישראל" שמלאו  

שנה וטרם הגיעו ל"גיל   18להם 
 7.38 11.79 1719. 3.51 3.49 7.00 ( 1)הפרישה" 

       ת( )דוגמאו 102בטופס  3טור 
אישה וגבר מעל "גיל הזכאות"  

 לקצבת  
אזרח ותיק, שאינם מקבלים קצבת  

 2.12 5.00 7.12 0.48 3.10 3.58 אזרח ותיק 
המקבלים קצבת נכות  מבוטחים 

כללית או קצבת נכות מעבודה, בעלי  
 2.12 5.00 27.1 0.48 3.10 3.58 אישור לפטור מהביטוח הלאומי 

יל  ל"ג 67וגברים בין גיל  יםנש
שאינם   הזכאות" לקצבת אזרח ותיק 

 6.96 9.86 16.82 3.25 3.37 6.62 ( 4) (3)מקבלים קצבת אזרח ותיק 
אישה בין "גיל פרישה" לבין "גיל  

( שאינה 67מרבי לביטוח אבטלה" )
מקבלת קצבת אזרח ותיק מהביטוח  

 7.12 710.0 17.19 3.28 3.38 6.66 הלאומי 
קבלים קצבת אזרח  ברים שמנשים וג

 2.12 - 2.12 0.48 - 80.4 ( 4) לאומיהתיק מהביטוח ו
וחיילים בשירות    (5)תורם איברים 

 7.60 7.00 14.60 3.55 0.40 3.95 סדיר 
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 .  2023עד דצמבר  -נים בהוראת שעה לחמש ש - 2019נוסף למעסיק בשנת  0.1%חיוב בשיעור  ( 1)

בעלי שליטה בחברת מעטים אינם מבוטחים לענף אבטלה ולענף זכויות עובדים בפשיטת רגל  ( 2)
 טוח אלה. ובפירוק מעסיק ואינם משלמים לענפי בי

דות בתנאי החוק( ולכן שיעורי זכאיות לקבל דמי אבטלה )ככל שעומ  67עד גיל    62נשים בגיל   ( 3)
ור מלא  בשיע  0.21%מי לענף אבטלה:  לאו  ים גם תשלום דמי ביטוחדמי הביטוח הלאומי כולל

למעסיק,    0.16%לעובד,   מלא  לעובד,    0.01%בשיעור  מופחת  מופחת   0.03%בשיעור  בשיעור 
יטוח של  את שיעורי דמי הב 2020עד שנת  לאומי לא הפריד בפרסומים שלו  הק. הביטוח  למעסי

האלה דמי ביטוח   נשים סיקים רבים לא ניכו מה, ולכן מע67קבוצת הנשים בין גיל פרישה לגיל  
מלא החל לאומי  החוקי.  בשיעור  הלאומי  הביטוח  דמי  את  הלאומי  לביטוח  העבירו  ולא  ים 

ת דמי הביטוח בשיעורים הנכונים, כולל על תשלומים לשנים קודמות יש לנכות א  2021מינואר  
 נוסף שנפרס לשנים קודמות.  ועל שכר

בחר לקבל קצבת נכות מעבודה,   יק אךות  חרה שזכאי לקבל קצבת אזמקבל קצבת נכות מעבוד ( 4)
 הוא כמו מבוטח שמקבל קצבת אזרח ותיק. 

ביטו ( 5) דמי  מתשלום  פטור  קיבל  אשר  איברים  בריאות  תורם  קוד הביטוח  מהח  לאומי. 
 . 16הוא   האוכלוסייה )עובד( בביטוח הלאומי של תורם איברים

 נתונים לדיווח ולתשלום דמי ביטוח

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-
2021 2022 

 
ש"ח  
 לחודש 

ש"ח  
 לחודש 

ש"ח  
 לחודש 

ש"ח  
 לחודש 

ש"ח  
 לחודש 

ש"ח  
 לחודש 

ש"ח  
 לחודש 

ש"ח  
 לחודש 

ית  ההכנסה המרב
 45,075 44,020 43,890 43,370 43,240 43,240 43,240 43,240 מי ביטוח לתשלום ד

לעניין   מרבית  הכנסה 
 6,331 6,331 6,164 5,944 5,804 5,678 5,556 5,453 שיעור מופחת  

השכר הממוצע במשק,  
לעניין תשלום דמי  

 ביטוח 
9,089 9,260 9,464 9,673 9,906 10,273 10,551 

 
10,551 

 

 . משכר ממוצע 60%עד הכנסה בשיעור  -שיעור מופחת  )*( 

 גיל פרישה 

 יום   עד  62הפרישה והוא גיל  . גיל הפרישה לנשים מפורט בטבלאות גיל  67פרישה לגברים הוא  גיל  
מאי    31.12.2021 מחודש  שנולדו  דצמבר    1947לנשים  )תיקוני 1959ועד  הכלכלית  התכנית  חוק   .

ל ליישום המדיניות הכלכלית  גיל    2021-(, התשפ"ב 2022-ו  2021שנות התקציב  חקיקה  מעלה את 
 1960בחודש ינואר  לאישה שנולדה    65באופן הדרגתי עד גיל    1.1.2022ם החל מיום  הפרישה לנשי

יקר לנשים בעלות שכר נמוך שמתקשות להשתלב בשוק פוי בעתיקון בחוק כולל מנגנון שיך. הואיל
הל  העבודה. הביטוח  חוק  לעניין  פרישה  זכאי  גיל  ממנו  שהחל  הגיל,  הוא  שעומד אומי  מבוטח 

)לרבות )זקנה(. במקביל, החל    בתנאי הזכאות  מגיל זה  במבחן הכנסות(, לקבל קצבת אזרח ותיק 
ודמי תאונה. הזכאות לדמי אבטלה ולגמלת  כללית שונות, כמו, קצבאות נכות  אין זכאות לגמלאות

העלאת גיל הפרישה לנשים    הוא גיל הפרישה לגברים(.  67לגברים ולנשים )גיל    67ניידות היא גיל  
גיל הזכאות ש )זקנה(, דוחה את  דוחה את   הגיל ל הנשים המותנית בהכנסות לקצבת אזרח ותיק 

כלל נכות  קצבת  לקבל  מבוטחת  זכאית  אליו  תאונה שעד  דמי  וכן  מיוחדים  לשירותים  וגמלה  ית 
הלאומי.  הביטוח  בדמי  וההקלות  ההנחות  את  יש    ודוחה  לנשים  הפרישה  גיל  להעלאת  כלומר, 

לפי לעניין הזכויות שלהן  והן לעניין תשלום דמי הביטוח.   חשיבות רבה הן  חוק הביטוח הלאומי 
גוקן אהחוק המת גיל הפרישה, שהוא  פוגע בגיל פרישת חובה לפי חוק  ולנשים.    67יל  ינו  לגברים 

מגיל   גבוה  הפרישה  גיל  מסוימים  בתנאים  שכול,  שילדו   67להורה  פרישה)הורה  גיל  ]חוק 
 [. 2021-נפטר()הוראת שעה()תיקון(, התשפ"ב
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 ל פרישה לנשים לפי מועד לידתן  טבלת גי

 ישה יל פרג חודש ושנת לידה 

 חודשים שנים עד תאריך  מתאריך 

- 6/44 60 - 
7/44 8/44 60 4 
9/44 4/45 60 8 
5/45 12/45 61 - 
1/46 8/46 61 4 
9/46 4/47 61 8 
5/47 12/59 62 - 
1/60 12/60 62 4 
1/61 12/61 62 8 
1/62 12/62 63 - 
1/63 12/63 63 3 
1/64 12/64 63 6 
1/65 12/65 63 9 
1/66 12/66 64 - 
1/67 12/67 64 3 
1/68 12/68 64 6 
1/69 12/69 64 9 
 - 65 ואילך  1/70

 )ללא שינוי בחוק החדש( גיל זכאות לנשים, לפי תאריך לידתן

 גיל זכאות   חודש ושנת לידה 

 חודשים שנים עד תאריך  מתאריך 

- 6/39 65 - 
7/39 8/39 65 4 
9/39 4/40 65 8 
5/40 12/40 66 - 
1/41 8/41 66 4 
9/41 4/42 66 8 
5/42 12/44 67 - 
1/45 8/45 67 4 
9/45 4/46 67 8 
5/46 12/46 68 - 
1/47 8/47 68 4 
9/47 4/48 68 8 
5/48 12/48 69 - 
1/49 8/49 69 4 
9/49 4/50 69 8 
 - 70 ואילך  5/50

 

 השיפוי שניתן לפי חוק הביטוח הלאומי תמצית

עלו הפרישה  גיל  לההעלאת  בשוק לה  להשתלב  זה  בגיל  שמתקשות  מהנשים  חלק  על  לרעה  שפיע 
העבודה. החוק כולל כלי סיוע משלימים לנשים בעלות שכר נמוך. כלי הסיוע המשלימים אמורים 

לק בזכאות  פוגע  שאינו  הסכום  הגדלת  אלה.  בנשים  הפגיעה  את  בגיל צלהפחית  ותיק  אזרח  בת 
 פרישה חלה על נשים וגם על הגברים.  

  1.1.1960הביטוח הלאומי תוקן כך שתקופת הזכאות לדמי אבטלה לאישה שנולדה מיום  חוק   ( 1)
לה   ולאישה שנולדה ביום    60ואילך ומלאו  לה    1.1.1960שנים  לה    57שמלאו  ,  60וטרם מלאו 

ל במקום    300-תוארך  בהגבלות    175ימים  מספר  שונותכיום,  בחוזר  שמפורטות  מיום    1474, 
שינו  29.12.2021 בבשם  את  יים  לקבל  כדי  לנשים.  הפרישה  גיל  העלאת  במסגרת  אבטלה  חוק 

למובטלות   מאריך  בחוק  התיקון  האבטלה.  לדמי  הזכאות  מגבלות  בכל  לעמוד  יש  ההארכה, 
את כל  לנצל  חודשים, כדי שיוכלו    18-חודשים ל  12-האלה את שנת הזכאות לדמי האבטלה מ

בת שכלולות  לעצמאיות  גם  רלוונטית  ההטבה  מבוטחים וספת  התקופה.  סיווג  בצו  הראשונה 
 )כמו שחקניות, מורות דרך, מדריכות, מורות ומרצות ועוד(. 
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מינואר   ( 2)  תלויים   2022החל  של  הכנסה  לבחינת  רק  נשאר  הלאומי  הביטוח  בחוק  ט'  לוח 
ט  ושאירים. מינואר  1לוח  הגדיל  שאותה בשתי    2022'  המרבית  ההכנסה  סכום  את   פעימות 

ם וגברים( להשתכר בין גיל הפרישה לגיל הזכאות בלי שהקצבה שלהם )נשי   רשאים מבוטחים 
תיפגע )עד גיל הזכאות יש מבחני הכנסה לזכאות לקצבה על פי החוק(. סכום ההכנסה עולה גם 

 ': 1בלוח טהסכומים להלן   עבור מבוטחים שמקבלים גמלת זקנה מיוחדת לפי הסכם.

 63.97%ח לחודש )"ש  6,749תלויים הוא  ללא    סכום ההכנסה המרבית ליחיד  -  2022בשנת   •
הוא   הסכום  אחד  תלוי  עם  וליחיד  הממוצע(  )"ש  9,000מהשכר  לחודש  מהשכר   85.3%ח 

 הממוצע(. בתוספת עבור תלוי נוסף לא חל שינוי.

סכום ההכנסה המרבית    -  2022הממוצע בשנת  בחישוב לפי השכר    -ואילך    1.1.2023החל מיום   • 
) " ש   7,750היה  ליחיד ללא תלויים י  מהשכר הממוצע( וליחיד עם תלוי אחד    73.45%ח לחודש 

 מהשכר הממוצע(. בתוספת עבור תלוי נוסף לא חל שינוי.   97.93%ח לחודש ) " ש   10,333

, יקבלו תוספת  בשל העלאת גיל הפרישה נשים שממשיכות לעבוד במשכורת ששוללת את הקצבה 
קטנה תשפיע על הזכאות כבר מההגדלה  ה. הה דחיית פרישה נמוכה יותר בשל העלאת גיל הפריש 

תוספת דחיית    5%כיוון שחוק הביטוח הלאומי מאפשר מתן    2022חודשים בשנת    4הראשונה של  
חודשים. הנושא    12חודשי עבודה לפחות שבהם נשללה הקצבה בתוך    9קצבה רק אם יש למבוטח  

הפגישה נב  גיל  בהעלאת  התוספת  מהם  שנשללה  גברים  לגבי  בפסיקה  בארבעה    2004  בשנת   חן 
עובד שמביא אישור למעסיק    חודשים.  לב למשכורת של  בעת הכנת משכורות, חשוב מאד לשים 

שהוא זכאי לקבל קצבת אזרח ותיק בגיל פרישה )שבו יש מבחן הכנסות(. אם ההכנסה של העובד  
ההכ  מבחן  לפי  מדי  לו  גבוהה  שיש  התלויים  למספר  בהתאם  מעבודה,  את   –נסות  להפנות    רצוי 

. בביקורת ניכויים  ד לביטוח הלאומי )העובד חייב להודיע על שינוי בשכרו לביטוח הלאומי( העוב 
הביטוח הלאומי בודק התאמה בין הפטור שהמעסיק נתן לעובד במשכורת, לבין הזכאות של העובד  

 ככל שמתברר שהעובד לא קיבל את הקצבה. לקצבה בפועל, ומחייב את המעסיק  

,  1966ועד    1960וארבעה חודשים ונולדה בין השנים    62רם מלאו לה  וט  62מבוטחת שמלאו לה   ( 3)
שאין לה הכנסות מעבודה או ממשלח יד ואינה בחל"ת, תהיה זכאית למענק מעבר בשל העלאת  

ק בסכום שלא יעלה על מענגיל הפרישה, אם היא תענה לקריטריונים שקבע התיקון. מדובר ב
ק יש לתבוע בטופס שיקבע הביטוח הלאומי. כל המענ  חודשים. את  4ח לחודש במשך  "ש  4,000

 מענק מעבר לא נחשב כהכנסה לעניין כל דין.  ההסברים נמצאים באתר הביטוח הלאומי.

 

 חדשה  פסיקה רי תקצ 

 זמינות לעבודה בזמן חופשה אינו מהווה בהכרח זמן עבודה

של,  40771-09-21ארצי(  )   בר"ע  מיסודה  למינהל  המכללה  האקדמי  רות  הסתד  המסלול 

בית הדין  ב   , 17.05.22ביום    ניתן     . דנה שגב  -  הפקידים בתל אביב, חברה לתועלת הציבור 

 אופק  -גנדלרוחני  אילן איטח, אילן סופרים טהשופ  על ידי כבוד, הארצי

העבודה, הנטל לשכנע כי אין להשקיף על   לצורכילות המדינה, שלא  על העובדת השוהה מחוץ לגבו
א  חופשה,  כעל  זו  כ שהות  עבודה.לא  כי    זמן  העובדת  טענת  זמן  לעניין  להיות  היה  שאמור  בזמן 

  דין כיבית ה  קבע  חופשה נדרשה להיות זמינה לעבודה ואף בפועל ענתה לפניות בדואר אלקטרוני.
מאידך, שכן  -לזמן המנוחה והחופשהמחד,-הץ שבין זמן העבודהעידן הטכנולוגי מציב אתגר לחיי

בא להתבצע  יכולה  העבודה  מצריך מצעיכעת  אכן  זה  אתגר  מקום.  ובכל  זמן  בכל  טכנולוגיים  ם 
באמצעים   עבודה  עקב  ככאלה  מאופיין  מאבדות  החופשה  או  המנוחה  אימתי  של  זהירה  בחינה 

לצורך כך   יטליים, והאם  עים דיגשיש לעבודה באמציש לבחון את האפקט המצטבר  טכנולוגיים. 
מים בהם שהתה העובדת בחו"ל המדובר  מהי  בחלק לא מועט  זהבמקרה  זה משמעותי ואינו זניח.  

זמן ניכר, כך    יבתה לא הצריכההיה בתכתובת דואר אלקטרונית בודדת ביום כשעל פני הדברים כת
 . שקשה לומר שעוקצה של החופשה ניטל ממנה

  רן בינותעו"ד  :מאת הדין  פסק תקציר
    www.koloved.net  -באינטרנט  ,באתר "כל עובד" מצאנ

 

  

 

 

 אולגה פאיגרפי:  ביצוע     בלט-מיטל דולבעו"ד עורכת:         
באתר המופיע  במידע  לייעוץ    אין  תחליף  ו/או  משפטי  ייעוץ  להוות  כדי  האתר  למנויי  הניתן  בשירות  או  עובד"  "כל 

הביע עמדה ביחס  ל  ה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקר  משפטי 
 למקרה מסוים. 
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