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  פתח דבר
  

  

תבונת מעשיך מחייבת לא למתוח את סבלנות האזרחים במריחת  –ביבי 
  ההקלות

  
  

רובדים אחרים היה בלתי קטפו בעיקר העשירים. החילחול ל 2010את פירות הצמיחה במשק בשנת 
משמעותי, אם בכלל. העובדה שהפערים החברתיים ממשיכים להתרחב, מעמד הביניים הולך 
ונשחק והשוליים של העובדים העניים מתרחבים. הכסף הלך אל בעלי הכסף המצויים במאיון העליון 

  .ולא נפל ממנו לדרי מטה. חוקי הגרביטציה כנראה שאינם פועלים בכלכלה הישראלית
  

אכן, הצריכה הפרטית גדלה, אבל כאשר בוחנים את הדברים יותר לעומק ובודקים מי הם אלה אשר 
  הגדילו את הצריכה והשתתפו בחגיגה התצרוכתית התמונה הופכת ברורה.

  
מעמד הביניים והעובדים החלשים ספגו מכות קשות. ההתייקרויות של מחירי המזון, העלאת 

יקור הדלק והתחבורה הציבורית וי 35%-יקור צריכת המים בכי), 8%-1.5%הארנונה למגורים (
  דרדרו אותם מטה. הכנסתם הפנויה נשחקת וההתייקרויות רק מעצימות את השחיקה.

  
כדי להתמודד עם המציאות הקשה רבים מהם מחפשים עבודה חלקית נוספת כדי להשלים את 

  ולהמשיך בשיגרת חיים נורמלית.הכנסתם המשפחתית, עובדים שעות נוספות כדי לשרוד  כלכלית 
  

כותרות העיתונות הכלכלית אבל לרוב האזרחים רע. הקיום ההוגן ובכבוד אנושי   ותהמשק צומח זועק
הופך להיות קשה כי תקציב המדינה ומערכת המיסוי אינם מבטאים התמודדות רצינית עם ההיבטים 

  החברתיים ופירות הצמיחה לא מתחלקים באופן שיוויוני.
  

שאר אדישה למצוקות האזרחים ונכון עשה עופר עיני, אשר יתדרות הכללית לא היתה יכולה  להההס
הצליח לרתום שותפים כלכליים וחברתיים כמו מעסיקים, ראשי השלטון המקומי, סטודנטים, כדי 
להוביל את המחאה הציבורית ולנענע את סיפי השלטון. בתקופה שהמדינה מעבירה עודפי תקציב 

היה ראוי שהיא תשקול באהדה סיוע לאזרחים ₪ מיליארד  6-בהיקף של למעלה מ 2010משנת 
  ומתן הקלות לקבוצות חלשות בחברה.

  
טוב שיש הסתדרות שקולה לא הולך לאיבוד במסדרונות הממשלה ומוכנים להקשיב לדבריה 
ולהידבר עימה. את האחרים הממשלה לא סופרת ולא רואה ממטר. יו"ר ההסתדרות חייב את 

ממשלה וראשיה לרדת ממרום האולימפוס והעיסוק ב"ממוצעים" הנראים טוב כדי לתת תשובות ה
  אמיתיות לחיי היום יום של רוב האזרחים.

  
גם ראש הממשלה הבין כי אין הוא יכול להמשיך במדיניותו הליברלית והבלתי מתחשבת בציבור 

ת) למכה (זעם הציבור כנגד האזרחים והחליט, כתוצאה מהלחץ הציבורי, להקדים תרופה (הקלו
  הממשלה).
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בהופעתו, בראשית פברואר, הבטיח ראש הממשלה כי בתכנית הקלות שהוא יוזם יכללו הוזלות 
  נאמן למשנתו הפוליטית  אבל  המינימום.  לשכר  המים ויעלה  הציבורית, בדלק, במחירי  בתחבורה 

חבי במשרדי הממשלה. לעשירים ר"מ כלכלית לא שכח להניף את החרב המתהפכת של הקיצוץ הרו
מקדם רפורמות  מס ממקורות התקציב ועל חשבון הקופה הציבורית ולציבור האזרחים הוא מקצץ 

  ומצמצם את השירותים הציבוריים (בריאות, שיכון וכד').
  

טוב יעשה ראש הממשלה אם יוביל מדיניות שבה הכלכלה משרתת את המדינה והחברה ואשר בה 
  ויון הולכים יד ביד.הצמיחה והשיו

  
  אנחנו עדיין מחכים.

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  , עו"דאפרים זילוני                                                                                        
  

  "ר האגף לכלכלה ולחברהיו                                                                                              
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  מאמרים וסקירות
  
  
  

  האינפלציה מכה בשכירים, וכך גם פקידי האוצר
  

. מדובר בעליית מחירים 10.8% - , עלה מדד המחירים לצרכן ב2010-ל 2008בשלוש השנים האחרונות, בין 
של שער ריבית נמוך מאד של הבנק משמעותית שחרגה מעבר לגבול העליון של יעד האינפלציה, בחלקה ב

), ובחלקה בשל עליה ניכרת במחירי המזון והדיור. מחירי המזון, כולל פירות וירקות, 2%-המרכזי (פחות מ
. ללא התערבות קברניטי הכלכלה, מגמה זו, על 24.1%-, ומחירי הדיור ב14.6% - עלו בתקופה זו ב

  ומי הלמ"ס העדכניים).השלכותיה, עתידה להימשך, אף בקצב מואץ (ראו פרס
  

מטבע הדברים, הנפגעים העיקריים מעליות מחירים אלו הם בעלי ההכנסות הקבועות יחסית, כגון העובדים 
לחודש) נותר ללא שינוי בכל אותה תקופה. כמו כן נפגע חלק ₪  3850בשכר מינימום, ששכרם הנומינלי (

הגדול יחסית של רכיבי המזון והדיור בסל  ניכר מהמשפחות בחמישון ההכנסה התחתון, וזאת בשל המשקל
של החמישון העליון). למעשה, יתכן  19%- ו 3%, בהתאמה, לעומת 21%-ו 6%-הצריכה האופייני להם (כ

, אם מחשבים אותה לפי המשקולות החדשים של רכיבי סל 10.8% -שהשחיקה בפועל הייתה גבוהה מ
וישמשו לחישוב מדד המחירים לצרכן החל  הצריכה שחישבה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה זה עתה,

. לפי חישוב זה אומדן השחיקה, שמביא בחשבון בצורה טובה יותר גם שינויים בדפוסי הצריכה 2011מינואר 
(בעקבות עליה ניכרת במשקל סעיף הדיור,  11.4% -של הציבור בעקבות עליית המחירים, עלול להגיע לכ

  ).וירידה בסעיפי המזון, הירקות והפירות
  

(אומדן), כפי  2.5%- בנוסף לכל אלה, חשוב לשים לב שבתקופה זו השכר הממוצע במשק ירד ריאלית בכ
הנראה בשל קיפאון בהכנסה הנומינלית ברמות השכר הנמוכות. כלומר, עליית המחירים הרעה את מצבם 

השכר" הנהוגה הכלכלי של רוב השכירים במשק, ובמיוחד של בעלי השכר הנמוך יחסית. מסתבר ש"זחילת 
בענפי משק רבים והסכמי השכר הקיבוציים, לא היה בהם כדי למנוע את השחיקה הריאלית בהכנסות. גם 

  המשך יישום הרפורמה במס הכנסה, שדילגה לחלוטין על בעלי השכר הנמוך, לא הועילה.
  

  2010–2008שיעור שינוי ריאלי של השכר הממוצע במשק: 
מצטבר   2010  2009  2008  

  לתקופה
  (*)- 2.5%  (*)0.7%  -2.6%  -0.7%  שיעור השינוי

  (*) אומדן
  
  

מכאן שאם בכוונת קברניטי הכלכלה להיאבק בעוני ולצמצם את פערי ההכנסות במשק, עליהם לפעול 
כלכליים פיסקאליים ומוניטאריים והן על ידי -נמרצות לריסון עליית המחירים הנוכחית, הן באמצעים מאקרו

י המזון והדיור. כמו כן, עליהם למצוא דרך לפצות את האוכלוסיות שנפגעו עד כה. יוזמות מדיניות בשוק
לדוגמה, זירוז הפעלת צו ההרחבה להעלאת שכר המינימום בשיעור שהוסכם בין המעסיקים הפרטיים 
וההסתדרות יהיה בהחלט צעד ראוי. כך גם הרחבת היישום של מס ההכנסה השלילי ושיפור תנאיו, 

את מיסים עקיפים לסוגיהם, שלא לדבר על צמצומם באופן פרוגרסיבי. כל אלה מהווים  צעדי והימנעות מהעל
מדיניות משלימים ובכיוון הנכון, אבל לפי שעה צעדים אלה מתמהמהים והשחיקה ברמת החיים של 
האוכלוסיות החלשות נמשכת. למרות זאת, למרבה האכזבה, במקום לפעול בצורה אחראית ונמרצת כדי 

את הפגיעה בשכר העובדים והמפרנסים, פצח האוצר לאחרונה בתעמולה מופרכת ואלימה נגד למתן 
  המצדדים בהעלאת שכר המינימום ובריסון עליות המחירים היזומות על ידי המדינה.
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למשל, הטיעון התמוה שמקבלי השלמת הכנסה ששכרם בפועל גבוה משכר המינימום אינם ראויים להעלאת 
פטנט רשום הרי הפטנט של שכר יסוד נמוך ותוספות שכר משלימות הוא  –מרתיח את הדעת שכרם, פשוט 

שכר המינימום לעובדים מהווה לא רק פגיעה בשכרם  אי העלאת. ונועדו לצמצם את עלויותיוהאוצר של 
היחסי, אלא גם פגיעה קשה בשכרם הפנסיוני ובפנסיה העתידית שלהם. לפי כך, נראה שקברניטי המשק 

  יכים לרסן לא רק את המחירים הדוהרים, אלא גם את תעלולני האוצר שאיבדו רסן.צר
  

מעלים מחשבות לגבי מידת העמידות של   –להבדיל כמה הבדלות חשובות  –המהומות בתוניס ובמצריים 
החברה בישראל בפני משבר של מרד עממי נגד אטימות קברניטי המשק כלפי המצוקות של מגזרי אוכלוסייה 

ים.  מכל מקום, כאשר מפלס התסכול והכעס של אוכלוסיות גדולות עולה ומצטבר, קשה לצפות את גדול
נקודת השבר, את עומקו,  ואת עוצמת האלימות שתפרוץ ממנו. על כן, עדיף לכל לא להגיע לשם, כי זה 

 מסוכן, ובעיקר לא ראוי.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ודליה עצמון שגיא ינקו
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  לחודש₪  4,300 -מה חשוב להעלות את שכר המינימום לל
  

  
משחקי הכבוד של האוצר, שמעכבים את העלאת שכר המינימום לפחות לרמה שהוסכם עליה בין 

  ההסתדרות לבין המעסיקים הפרטיים, אינם במקומם וחייבים להיפסק.
  

מעט כל מדדי הפעילות לחודש, בזמן שכ₪  3,850ועד הלום שכר המינימום נשאר כשהיה,  2008משנת 
. כלומר, במונחי כוח קניה הצטמק 11% -הכלכלית במשק עלו, ובמיוחד מדד המחירים הכללי שעלה בקרוב ל

ומן הצדק להשיב לעובדים קשי יום אלה לפחות את אשר ₪,  400 - שכר המינימום בשנים אלה בכ
תוצר המקומי) מבלי שהדבר (ה 9.5% - האינפלציה גזלה מהם. אבל לא רק; באותם שנים המשק צמח בכ

במונחים ריאליים, וגם לא בשכר  2.5% -יבוא לידי ביטוי לא בשכר הממוצע במשק, שאף נשחק בכ
המינימום. האם לא מן הראוי שגם העובדים בישראל, ובמיוחד העובדים בשכר נמוך, ייהנו מפירות הצמיחה 

₪  400-נימום צריכה להיות גבוהה מהמחודשת של המשק? ואם כן ראוי, אזי בהכרח התוספת לשכר המי
  לחודש, לפחות לרמה שנקבעה בהסכמה בין ההסתדרות ובין המעסיקים הפרטיים (כדי שזו תהיה ריאלית).

  
טעמים נוספים: הרי לא מזמן, לאחר מאולם, לא די בכך. שכר המינימום חייב לעלות בשיעור משמעותי גם 

וח הלאומי, רעשה הארץ והתקשורת לנוכח ממדי העוני פרסום דו"ח העוני והפערים הכלכליים של הביט
החמורים ורוחב הפערים במשק; גם הזינוק חסר המעצורים בשכר הבכירים, לעומת השחיקה המתמשכת 
ברמות השכר הנמוך יותר, היוו מקור לאין ספור מאמרי ביקורת על מדיניות הממשלה למען צדק חלוקתי; 

ולו במקצת, את המציאות העגומה של בעלי השכר הנמוך במשק, והנה עתה, כשנוצרה ההזדמנות לתקן, 
שוב קמים אנשי האוצר וחלק מהתקשורת לעצור את התיקון המתבקש מנימוקי סרק שמביישים אפילו את 

  השכל הישר. שימו נא לב, להמחשת חומרת המצב, לנתוני הטבלה שלהלן.
  
  
  2009 - 2005שכר המינימום ביחס להכנסת קו העוני:  

  

  2009  2007  2005  השנ
  ₪ 4,809  ₪ 4,437  ₪ 3,766  הכנסת קו עוני*
  ₪ 3,850  ₪ 3,710  ₪ 3,335  שכר המינימום
  ₪ 959  ₪ 727  ₪ 431  פער בשקלים
  25%  19.5%  13%  פער באחוזים

  שלוש נפשות* למשפחה של 
  
  

מום, מלמד על הפער הגדול, והגדל בהתמדה, בין הכנסת קו העוני למשפחה בגודל ממוצע לבין שכר המיני
המצוקה הגדולה שבה שרויה משפחה בישראל שאמורה להתפרנס משכר המינימום הנוכחי. מכאן שהקטנה 

חברתי. התוספת הצפויה בחודש אפריל לשכר המינימום, -משמעותית של פער זה היא מבחינת כורח כלכלי
לא מניעת שחיקה  –חלוקתי  בלבד, היא כמובן לעג לרש לעניין זה, ואינה עונה לשום תכלית של צדק₪  40

  ריאלית, לא צמצום פערי שכר, ולא היחלצות מעוני.
  

 ובמתווה שהוסכם לחודש₪  4,300לרמה של  דווקאהעלאת שכר המינימום לכל העובדים הזכאים לכך, 
, היא לפי כך מוצדקת כלכלית, ויותר מאשר ראויה מבחינה של צדק חברתי. על כן, די (שתי פעימות)

  למשחקים.
  
  
  
  
  

  שגיא ינקו
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  מבט אל העולם
  
  

  כלכלה מתעוררת 
  

ובמידה פחותה שאר מעצמות  ,נה המאמץ של ארה"בילעולם האמיץ החדש פנים רבות. אחת הפנים ה
ערב לשמירת ההגמוניה הכלכלית, פוליטית, תרבותית לנוכח עלייתה של סין למעמד המעצמה הכלכלית מה

ואר השנה מצוטט החבר הסיני העובד באוגנדה: "גם מדינות השנייה בעולם. במאמר שהופיע בתחילת פבר
מערביות קונות נפט, ובבעלותן מכרות סביב העולם. אנשים אינם מדברים על 'חטיפה', או 'קולוניאליזם חדש' 
שם. אם כך מדוע הדבר שונה בסין?" התשובה שאינה מופיעה במאמר היא: שנאת המעיז להתחרות 

  פחת סימפסון.שנו צהוב, להוציא את מיהבארצות הברית, ובעיקר באם 
לצד האפל של תחרות זו במסגרת הגלובליזציה נמצא בין השאר את עבודת הילדים. החשש לאבדן מקומות 
עבודה במערב המפותח טכנולוגית מזה שנים, מביא עובדים להמשיך ולעבוד גם באם הם חולים. התחרות 

דים בשם התחרות הקדושה. כל זאת בהסכמת עם המדינות המפותחות מביאה לירידה בשכר העוב
הסתדרויות עובדים  –הסתדרויות עובדים ארציות. בשם "השותפות החברתית" צומחת סכנה צהובה בבית 

  .    YELLON UNION)(  צהובות, גם באם אינן עונות בדייקנות להגדרת הסתדרות צהובה
הנמצאים בתחתית מדרג השכר תוספות  מנגד היו בארצות שונות מאבקים מוצלחים, בהם קבלו עובדים 

  (עובדי ניקיון בהולנד). 
  

  
  הסכמי שכר תחת מטריית "השותפות החברתית" הורידו את השכר במגזר הפרטי. 1
  

חברתי (ממכ"ח) מצא שהסכמים ריכוזיים שנוהלו בידי הממשלה, המעסיקים - מחקר במכון למחקר כלכלי
תית", אפשרו לחברות האיריות לקבוע שכר ברמה נמוכה והאגודים המקצועיים, במערכת "השותפות החבר

מאשר באם המשא ומתן היה מתנהל ברמה המקומית. כפי שהדבר התנהל תחת מטריית "השותפות 
  לאומיות (חר"ל) שהתמקמו באירלנד. -החברתית", הוא העניק יתרונות גבוהים לחברות הרב

  
שא השכר, על עלות העבודה הממוצעת במגזר ת השפעת המשא ומתן המוסדי בנואשלושה חוקרים העריכו 

  . 2003 -הפרטי באירלנד. המחקר בדק נתונים של חברות במגזר הפרטי בסקר הלמ"ס ב
המחקר מצא שעלות העבודה הממוצעת בחברות בהן יישמו הסכמים ברמה המקומית הייתה גבוהה בממוצע 

ברים הדבר רומז ש"שותפות מאשר באלה אשר יישמו את ההסכם הכלל לאומי (הכ"ל). לדברי המח
. מגבילה את דרישות השכר בכל דרכי המו"מ הקיבוצי, אל מתחת למגזר שאינו מכוסה בהסכם זה "חברתית

חר"ל שיישמו את הכ"ל מצאו "שהם נהנות מיתרונות עלות עבודה העולים על אלה של שאר חר"ל וחברות 
  מקומיות". המחברים העירו:

להגן על התעסוקה בחברות מקומיות בהן רמות תפוקה נמוכות יותר,  חר"ל שאמצו את הכ"ל, אשר נועד
  מתנהל ישירות בין האגוד המקצועי והמעביד.    יכולות לקבוע רמות שכר לרמה הנורמאלית במקרה בו המו"מ 

, הסכמי השכר באירלנד היו ריכוזיים ברמה הלאומית, באמצעות "השותפות 1987המחברים מציינים "שמאז 
"זו כרוכה במו"מ רצוני בין הממשלה, ארגוני המעבידים והאגודים המקצועיים, והונהג בידי  החברתית".

הממשלה בתגובה למצב הכלכלי העגום." הם ציינו שלצורך התמיכה בצמיחה הכלכלית, המטרה העיקרית 
  של התהליך הייתה להגיע לגידול צנוע בשכר בתמורה לצמצום במס הכנסה על מנת להגדיל את הנטו.

  
  ההסכמים הקיבוציים נחלקים לשלוש קבוצות: הסכמים אישיים, הסכמים מפעליים, הסכמים ענפיים. 

הסכמים אישיים מייצגים מצב בו עובד בודד מנהל מו"מ ישיר עם ההנהלה. בהסכם מפעלי וענפי העובדים 
  ". בהתאם לעניין מיוצגים בידי האגודים המקצועיים. הכ"ל הנו פריו של "השותפות החברתית
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 7 % - מהחברות, ב 28מהחברות באירלנד ניהלו מו"מ עצמאי. הכ"ל הקיף %  43 % 2003 - נמצא שב

  מהחברות לא הייתה קבוצת הסכמים דומיננטית.  15 % -ענפיים. ב 7 % -מהחברות היו הסכמים אישיים וב
ם במיוחד אלה הכפופים חוזים אישיים מיושמים בהיקף נרחב יותר בחברות קטנות, בשעה שהסכמים קיבוציי

  עובדים. 50 -להכ"ל מיושמים בעיקר בחברות המעסיקות יותר מ
חר"ל "נוטות במידה פחותה ליישם מו"מ אישי ונוטות יותר לאמץ חכ"ל והסכם ברמה המפעלית יחסית 
לחברות המקומיות". זאת למרות הדעה השכיחה הגורסת שקרוב לוודאי שהן תבחרנה במו"מ אישי, ויינטו 

  דה פחותה לקולקטיבי. במי
הקביעה שבחברות מאורגנות השכר היה גדל במהירות רבה יותר ללא המטריה הכלל לאומית, מצביעה על 
החיסרון הכרוך בחכ"ל מנקודת ראות העובדים. הדבר יגביר את הוויכוח בחוגי האגודים האם עליהם לשמור 

בודה) או ללחוץ להעלאת שכר ברמה על האינטרס הכלל לאומי לטווח ארוך (התחרותיות ומקומות הע
  המקומית.                                       

   2010נובמבר 
    
    
  עובדי ניקיון זכו בהעלאת שכר בעקבות שביתה. 2
  

עובדי ניקיון יזמו פעולה ארגונית לקבלת שכר גבוה יותר, תנאי עבודה טובים יותר, שיעורים  2010בפברואר 
שעות העבודה והערכה גבוהה יותר. אגודים מקצועיים יזמו פעולות ארגוניות ושביתות, בלימוד הולנדית ב

בעיקר כנגד חברות גדולות כחברת הרכבות ההולנדית, שדה התעופה סכיפול ובנקים, למרות שעובדי הניקיון 
הכולל  אינם מועסקים ישירות בחברות אלה. לאחר שישה שבועות של פעילות, עובדי הניקיון הגיעו להסכם

   .3דמי נסיעה גבוהים יותר והעלאת שכר בת  % 
  

השיחות נכשלו. הפגנות הפכו לשביתות. תחנות רכבת ואולמות נוסעים בטרמינלים, עזרו לשכנע את 
המעסיקים בחשיבות עובדי הניקיון. שני ארגוני עובדי ניקיון קראו להעלאה הדרגתית של שכר העובדים, כך 

. המעבידים טוענים שלנוכח המצב לא ניתן 112-105נימום. כיום היחס % משכר המי 130 % - שיגיעו ל
  .10להעלות יותר את השכר. דרישת האגודים פרושה העלאת שכר בת % 

  
הפעולה הארגונית מכוונת כנגד החברה המשתמשת משום שהאגודים הבינו שהחברות הלקוחות של קבלני 

הלו משא ומתן להורדת עלות הניקיון עם ימשתמשות ננן המפתח לפתרון הסכסוך. החברות היכוח האדם, ה
  החברות הקבלניות. אלה פיצו את עצמן בהורדת שכר עובדי הניקיון. ענף הניקיון נלכד במדרון מחירים.  

נציגי המעסיקים (הקבלנים) רצו להקים ועדה שתכלול את נציגי האגודים המקצועיים, המעסיקים, העובדים, 
קות בפועל את עובדי הניקיון) והממשלה. ארגון המעבידים בענף הניקיון המשתמשים (החברות המעסי

והשירותים העסקיים, מאמין שעל הקבלנים והמשתמשים, חייבים לקבוע סטנדרטים חדשים להעסקה נכונה, 
שתכלול הסכם קיבוצי. הוועדה תהא אחראית לפיתוח כללי העסקה נכונים. המעבידים היו מעדיפים לשקול 

ל איכות מקצועיים בכלל הענף כסף בענף, ולא שכר מינימום. הסכמים בדבר סטנדרט איכות סטנדרטים ש
יביאו להקטנת הלחץ, בשעה שהעלאת שכר העבודה עלול להביא לעומס עבודה גבוה יותר. ההסכמים אלה 

 נו שכר שעת העבודהימחור היצריכים להיות מבוססים על יחידות תפוקה, משום שהגורם החשוב ביותר בת
  והזמן שהוצא על העבודה.  

לא ברור אילו חברות יסכימו לקבל על עצמן את כללי ההתנהגות, למרות שמספר חברות משתמשות הסכימו 
לפעול למען מימוש יוזמה זו. רשות הרכבות הפכה למטרה עיקרית של האגודים המקצועיים. תחנות לא נוכו 

       ומשמרות מחאה ניצבו בתחנת הרכבת המרכזית באוטרכט.
  

 3 % - במרס הפער בין דרישות השכר לנכונות המעבידים החלו להתכנס. האגודים הקטינו את דרישתם מ
במשך שנתיים, במקום  2.5. המעבידים הביעו נכונות להעלאה בת % 2 % -מידי שנה במשך שנתיים ל

  קצועית כולל לימוד הכשרה מ הקפאה. במשך הזמן ארגון המעבידים הביע נכונות לשלם דמי נסיעה ולהעניק 
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הלשון ההולנדית. במאבק האגודים הוסיפו דרישות: חתימה על חוזי עבודה במשרה מלאה, ומתן זכות 

  לעובדים זמניים לשבות.   
  

בשתי מנות במשך שנתיים; העלאת דמי הנסיעה והשתתפות  3באפריל הגיעו להסכם: תוספת שכר בת % 
                                                 בשכר לימוד השפה ההולנדית.         

  2010יוני 
  

  
  מדוע נכון לשלם למורים יותר מראש ממשלה. 3
  

יותר מאשר ראש הממשלה. אפשר והוא שווה  –בחודש ₪ אלף  112מנהל בית ספר יסודי (בלונדון) משתכר 
  כל אגורה, אומרת מורה לשעבר.

ת חבריו. היה זה גן עדן באם כולם היו מקבלים בונוס נאה נראה שמשכורתו של מר אלם מעצבנת מעט א
עבור "עבודה מחוץ ₪ בשל מהפך בבית הספר. מוזר שהוא מקבל תוספת חודשית בת חמשת אלפים 

לשעות הרגילות", אשר סברתי שזו חלק מתפקידו. אולם מה רע בלהשתכר יותר מראש ממשלה? לפחות 
  נזקק למשכורתו. כך או כך, הוא מתפלש בכסף. אלם עושה משהו תועיל, וראש הממשלה אינו

  
. מה כבר יכול 5-10אפשר והם סבורים שהוראה בבית ספר יסודי הנה משחק ילדים. אלה ילדים קטנים בני 

ילדים קטנים. למורה בבית ספר יסודי יש תלמידים אלה  30להיות קשה. תנסה לבלות שבוע ימים בכיתה בת 
מודים, בכל נושא. הם המבוגרים החשובים ביותר לאחר אבא ואימא. הם כל יום, כל היום, במשך שנת לי

לוודאי, במשך יותר שעות משאתה מקדיש לו. הם יכולים  ובאחראים על הילד בשנותיו הפורמטיביות, קר
  לכוון את יקירך למשך כל חייו, או לרמוס את רוחו.  

  
יד יש מעטים המגיעים בגיל חמש, לאחר פים. אולם, תמינכון מרבית הילדים בבית הספר היסודי הנם כ

  שהוריהם כבר קלקלו אותם. 
, דינמיים, מסורים, בלתי םעלם. הם שלוויויש קסם במורה טוב בבית ספר יסודי. למדתי וראיתי אותם בפ

נדלים, בעלי דמיון, חיוביים, נהדרים, מאורגנים, מגיעים מוקדם, עוזבים במאוחר, ולעולם לא באים במבוכה 
ים, הורים, או בשל כל הזבל והשפה המנופחת חסרת המובן, שמהווה חלק מההוראה, ויש להם את בשל ילד

  האיכות המוספת שמלכדת כיתות. זה מתת משמים.     
  

נו יאיני רוצה לרדת מהפסגה, אולם באם מועצת ליושאם (רובע בדרום לונדון) ◌ׂהצליחה ללכוד את מנהל שה
ידי התוכנית - יא משלמת את מחצית הסכום בלבד. היתרה משולמת עלפנינה, יהיה חכם לשלם. בכל מקרה ה

האתגר העירוני ל"טפל בחוסר הישגיות באזורים בעלי חסרונות", של מפלגת הלייבור. [קרוב לוודאי שתוכנית 
ליברלית.] ובאם אנו עתידים לכעוס בשל שווי - זו תבוטל במסגרת הקצוצים בתקציב של הממשלה השמרנית

למשחק. או למה לא בשל מנכ"לים חזיריים ₪ טרי (שחקן כדורגל בצ'לסי) משתכר קרוב למיליון הכסף, ג'והן 
ושושלות משפחות בנקאיות? ועדיין לא שכחתי את פרד גודווין (מנכ"ל הבנק המלכותי של סקוטלנד שהולאם 

ה לחודש פנסיה. מה עשו בקרפדות תאבות הבצע האל₪ ארל,  340פקטו בשל המפולת ושקיבל  -הד
  לשיפור פני החברה? בהשוואה לכל אלה, מרק אלמס משתכר קליפת שום.

     
  2010מישל הנסון, גארדיין, יולי    
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  רבים ממשיכים לעבוד למרות מחלתם. 4
  

בוד למרות מחלתם. ארגוני העובדים מסיקים שעובדים רבים מהעובדים באוסטריה ממשיכים לע 42 %
חוששים לקחת ימי מחלה פן יאבדו את מקום עבודתם. התוצאה הנלווית לנוהג זה כוללת תקופת מחלה 

   ארוכה יותר, יותר הופעות חמורות חוזרות של המחלה, כמו גם סיבוכים בריאותיים.
בודה של אוסטריה עלית והמכון ללמודים סוציאליים ידי לשכת הע-המעקב אחר בריאות העובד נערך על

תחו יאמפיריים. ארגונים אלה, בשיתוף התאגדות הרופאים הפרטיים והאוניברסיטה הרפואית של גראץ, פ
  את המעקב.

  
. הראיונות נערכו 2008-09עובדים, לרבות עובדים בעלי חוזים אישיים ומובטלים, בשנים  7800המדגם כלל 

  יתי הנשאלים.  פנים אל פנים בב
מהנשאלים אמרו שלפחות פעם אחת בששת החודשים האחרונים הלכו לעבוד למרות היותם חולים  42 %

. הענפים בהם 40 %-בהשוואה לגברים  43 % - ושעדיף היה שיישארו בביתם. נשים עשו זאת מעט יותר 
 % -; תעשייה ומלאכה זעירה 50 % -; מסחר 51  % -; תחבורה 59 % - נוהג זה היה נפוץ יותר היו: בריאות 

; עבודה ומטלות 58 % -. הסיבה העיקרית לנוהג זה הייתה: מחויבות למעביד ולעבודה 43 % - ; בניין 48
. הסיבוכים בשל 14 % -; החשש מתוצאות אפשריות 31 % –; היעדר מחליף 37 % - שלא הסתיימו 

; 35 % -בים; מחלה חוזרת קשה יותר ב מהמשי 45 % - התנהגות זו כוללים: תקופת מחלה ארוכה יותר ב 
מהמשיבים ציינו שבעבודתם בתקופת המחלה היו חסרי  37. מעבר לכך, % 25 % -סיבוכים בריאותיים 

  ריכוז ולא יעילים. 
בעיות במערכת היחסים עם הממונה הישיר על העובד, נוטה להגדיל את הסיכון בתחלואה כמתח גבוה, 

  בעיות בעיכול וכאבי גב.  
  

. האגודים 2008 -ב 12 –ל  1990ב  15 –טטיסטיקה מורה שבזמן הארוך מספר ימי המחלה הצטמצם מ הס
המקצועיים תמיד ייחסו זאת להתדרדרות התנאים בשוק העבודה, והחשש הגדל של העובדים שהם עלולים 

שהדבר בידי המכון האוסטרי למחקר כלכלי, מצא  2007 - לאבד את מקום עבודתם. אולם במחקר שנערך ב
נכון חלקית בלבד. למעשה מספר רב של גורמים קובעים את שכיחות ההיעדרות, כשהתפתחות דמוגראפית, 
חלקם היחסי של הקשישים ושל עובדי הכפיים בכול העבודה, כמו גם שיעור האבטלה ושכיחות תאונות 

  העבודה. 
  

דה גרוע לבין שכיחות בעיות אולם המעקב האחרון מאמת את ההנחה בדבר קורלציה ישירה בין אקלים עבו
לכך, האגודים המקצועיים קוראים למעבידים לשחרר את עובדיהם מלחץ תמידי והפחדה -בריאותיות.. אי

קיבוצית, המסוכנים לבריאות. האגודים המקצועיים מוקיעים את הגידול לכאורה במספר המעבידים הלוחצים 
  רגוני המעבידים מכחישים זאת.  על עובדיהם להגיע למקום העבודה גם באם הם חולים. א
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  חוק ומשפט
  
  

ים המפירים את ההסתדרות הכללית תוכל לתבוע מעסיקים בלתי מאורגנ .1
  חוק העבודה בישיבה

  
  

נדרש לדון בערעור על ביה"ד האזורי בת"א  2011בפברואר  9מיום  17/08עסק - ביה"ד הארצי לעבודה ב
,  היקפה של זכות התביעה על פי חוק 2007 –בדבר דרך הפעלתו של חוק הזכות לעבודה בישיבה תשס"ז 

  שלא על פי הפרוצדורה של סדר הדין בסכסוך קיבוצי. זה ולעניין ההליך המתאים לניהולה של תובענה זו
  

  העובדות הרלוונטיות הצריכות לעניינינו:
  
המעבידים שנתבעו הם חברות שונות בענפי שירותים ומסחר, שירותי תקשורת, שירותי אבטחה וענף  .1

  התרופות והתמרוקים. רובם של העובדים הם מוכרים בחנויות של החברות הללו.
  
עו הפרו את חוק הזכות לישיבה, נמנעו מלהציב כסא בבית העסק, הציבו כסא בירכתי המעבידים שנתב .2

  החנות במקום שאין מתבצעת בו עיקר העבודה, הצבת כסא שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות החוק.
  
ביה"ד הארצי לעבודה פסק כי הפרוצדורה של סדר הדין בסכסוך קיבוצי אינה מתאימה לבירור התביעה  .3

 דרות להגיש תובענות נפרדות נגד כל אחד מן המעבידיםועל ההסת
  

  ביקשה-הסעדים שההסתדרות הכללית דרשה
  
  צו הצהרתי על הפרת הזכות לעבודה בישיבה.  .א
 צו עשה כלפי המעבידים לתיקון ההפרות שנמצאו.  .ב
 ע"י כל אחד מן המעבידים בגין כל הפרה שתועדה.₪  200,000תשלום פיצויים  לדוגמה בגובה   .ג
  
  

  ת ההסתדרות הכלליתטענו
  
בקשת ההסתדרות נועדה למנוע פגיעה קשה בזכויות הבסיסיות של העובדים ולהביא לתיקון הסדרי  .1

  העסקתם.
  
  העברת ההליך שלא על פי הפרוצדורה של סדר הדין בסכסוך קיבוצי חוטאת למטרת החוק ולתכליתו. .2
  
ים עניים" שאינם בעלי חלופות מעורבות ההסתדרות בהגשת ההליך נובעת מן העובדה שמדובר ב"עובד .3

 תעסוקתיות והחוששים לפנות לביה"ד לשם הגנה על זכויותיהם.
  
 להסתדרות חובה ציבורית לדאוג לעובדים כנגד הנגע של עבודה פוגענית שפשה בכל ענפי המסחר. .4
  
הפרוצדורה של בקשת צד בסכסוך קיבוצי הינה דרך המלך בתביעות של ארגון עובדים כנגד מעסיקים  .5

לחוק ביה"ד  33לכן יש לנקוט בדרך הנראית לביה"ד כדרך "טובה ביותר לעשיית משפט צדק" (סעיף ו
 .)1969-לעבודה, התשכ"ט
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  (א) לחוק ביה"ד לעבודה)30עמדת היועץ המשפטי לממשלה (לפי סעיף 

  
וזאת  עמדת היועמ"ש לממשלה היתה כי הדרך של בקשת צד בסכסוך קיבוצי מתאימה להליך מושא הערעור

  מן הטעמים הבאים:
  
חשיבותה של הזכות לעבודה בישיבה וקשיי האכיפה מלמדים על חשיבות תגבורו של מסלול האכיפה של   .א

  חוק הזכות לעבודה בישיבה, על דרך של מתן זכות תביעה לארגוני עובדים.
די ארגון חוק הזכות לעבודה בישיבה אינו מאפשר אכיפה פלילית, אולם קובע הסדר רחב לתביעה על י  .ב

 עובדים, לרבות על ידי ארגון העובדים היציג בענף. זהו הסדר ייחודי וראשוני ויש לפרשו על פי תכליתו.
אכף פעמים רבות יחוק הזכות לעבודה בישיבה מגן על זכות שאינה כלכלית ולכן קשה להניח שת  .ג

במהלך יחסי באמצעות תביעות של עובדים משום שעובדים לא יעזו להגיש תביעה נגד מעסיקתם 
 העבודה.

ההליך הקיבוצי הולם את תכלית החוק שכן מדובר בנורמה פשוטה וברורה שהבירור העובדתי הנלווה   .ד
 אינו מסובך.

מדיניות המעסיק בעניין כסאות ישיבה לעובדים משפיעה על כלל העובדים באופן קיבוצי. הדבר נכון   .ה
 במיוחד כאשר אין ארגון עובדים יציג במפעל.

יכולה להיות" בפוטנציאל צד להסכם קיבוצי מיוחד מול המעסיקים בתובענה, על פי ההסתדרות "  .ו
 5הפרשנות התכליתית המרחיבה יש לראות בה ארגון יציג בענף באופן ההולם את מעמדה על פי סעיף 

 לחוק הזכות לעבודה בישיבה.
  

  ההלכות המשפטיות שנקבעו בפס"ד
  
ית. עניינה של הזכות היא תנאי העבודה במהלך ביצוע הזכות לעבודה בישיבה היא זכות שאינה כלכל .1

  העבודה.
  
 ILOהזכות לעבודה בישיבה עולה בקנה אחד עם התפתחויות במשפט העבודה בעולם. במחקר של  .2

בנדון בדבר סביבת העבודה נקבע כי יש חשיבות לסידורים הולמים לישיבה נוחה, על מנת למנוע סיכונים 
  ארגונומיים לעובדים.

  
כות לעבודה בישיבה חל על כל מקום עבודה לצרכי עסק, משלח יד או שירות ציבורי שאין פקודת חוק הז .3

 לחוק). 8, 7, 1הבטיחות בעבודה חלה עליו (סעיפים 
  
את החובה של המעביד להעמיד לרשות העובד  2-3החוק בדבר הזכות לעבודה בישיבה קבע בסעיפים  .4

שיבה במהלך העבודה, אלא אם הוכיח המעביד מושב מתאים לעבודה ולא למנוע מהעובד את הי
 שביצועה הרגיל של העבודה אינו מאפשר ישיבה.

  
הרחבת טווח הגורמים הרשאים להגיש תביעה לביה"ד לעבודה מאפיינת חוקי מגן. בחלק מן המקרים  .5

 נדרשת הסכמת העובד להגשת התביעה על ידי גורם אחר ובחלקם אין נדרשת הסכמה.
  
ות לעבודה בישיבה  קובעות כי הרשאים להגיש תביעה הם: העובד, ארגון העובדים הוראות חוק הזכ  א. .6

היציג באותו מקום עבודה, ארגון העובדים היציג באותו ענף, ארגון העובדים שהעובד חבר בו, ארגון 
 העוסק בזכויות בעבודה ובלבד שהעובד הסכים לכך.

  
אפייני הזכות. יש חשש שתובענה בענין הטעם להסדר רחב זה לגבי הזכות להגיש תביעה נוגע למ  .ב

הזכות לא תוגש במהלך העבודה מחשש העובדים שיבולע להם, ולא תוגש בסיום יחסי העבודה 
 בהיותה זכות לא כלכלית.
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בהיות הזכות לא כלכלית מצא המחוקק להרחיב ולחזק את דרכי האכיפה על דרך של הרחבת סוגי   .ג

פרה של החוק. בין הגורמים האלה הוענק מעמד וחשיבות הגורמים הרשאים להגיש תביעה בגין ה
 לארגוני העובדים כדי להבטיח את הזכויות שהוענקו לעובדים על ידי חוקי המגן.

  
ביה"ד הארצי לעבודה דחה את טענת המעבידים כי אין להסתדרות הכללית מעמד כתובעת בבקשת צד  .7

האפשרות להגשת תובענה או בקשת צד על  כלפיהם משום שאינה ארגון יציג במפעל. המחוקק ייחד את
  ידי הארגון היציג באותו ענף לאותם מקרים בהם אין ארגון יציג באותו מפעל.

  
על פי לשון החוק, האפשרות להגיש תובענה על ידי ארגון עובדים יציג באותו ענף לא הוצמדה להסכמתו  .8

  .של העובד, ואף אינה תלויה בהיותו של הארגון ארגון יציג במפעל
  
 לצורך זיהוי "ארגון עובדים יציג באותו ענף" יש צורך בקיומם של שני רכיבים מצטברים: .9
  

על הגוף המבקש להגיש תובענה או בקשת צד להיות ארגון עובדים אותנטי ופעיל שמאפייניו עולים   .א
  בקנה אחד עם דרישות הפסיקה לעניין "ארגון עובדים".

יים באותו ענף, אף אם לא באותו מפעל. מדובר אפוא עליו להיות בעל הסכמים קיבוציים משמעות  .ב
במאפיין סטטיסטי הנשען על אומדנא הנעשית על ידי ביה"ד, על פי שיקול דעתו השיפוטי, הידע 

 המשפטי וניסיון החיים המשפטי של השופט.
  

ים נועדה לחזק את מסלול האכיפה יהתכלית שעומדת מאחורי מנגנוני תביעה חדשה ואלטרנטיב  .10
של הזכות לעבודה בישיבה. המחוקק לא השחית מילותיו לריק כדי לכנס את מנגנוני התביעה  י האזרח

  השונים אחד לתוך השני.
  

ביה"ד הארצי לאחר שבחן את ההסכמים הקיבוציים עליהם חתומה ההסתדרות בענפי המסחר   .11
יציג באותו ענף" והשירותים הרלוונטיים לבקשת הצד הגיע למסקנה כי ההסתדרות הכללית היא "ארגון 

) לחוק הזכות 2( 5והיתה רשאית להגיש לביה"ד האזורי תובענה או בקשת צד כמשמעות הדבר בסעיף 
  לעבודה בישיבה.

  
ביה"ד הארצי קבע כי ההליך שהוגש  מתאים לניהול כבקשת צד בסכסוך קיבוצי בהתאם להוראות סעיף   .12

הכשירות: (א) היותה של ההסתדרות ארגון ) לחוק ביה"ד לעבודה וזאת לאחר שעמדה במבחן 2(א)( 24
עובדים אותנטי ופעיל. (ב)  היותה של ההסתדרות ארגון יציג בענף. (ג) כשירות (יכולת) ההסתדרות 

 לחתום על הסכם קיבוצי מיוחד, ולענייננו לצורך הפעלתו של חוק הזכות לעבודה בישיבה.
  

בפסיקת ביה"ד לעבודה נקבע, לא פעם, כי גוף בעל כשירות לחתום על הסכם קיבוצי עם מעסיק, רשאי   .13
להגיש בקשת צד בסכסוך קיבוצי גם אם אינו צד להסכם קיבוצי עם אותו מעסיק (ראה הורן את ליבוביץ 

 בע"מ).
  

ניתן לבררה  בפסיקה אחרת של ביה"ד נקבע כי ככל שקיימת שאלה כללית משותפת לכלל הקבוצה  .14
במתכונת של הליך קיבוצי. אין ספק כי קיומם של מושבים לעבודה נוחים ועומדים בדרישות החוק נוגעים 
אינהרנטית באינטרס של הקבוצה. הזכות לכסא אינה זכות השייכת לעובד מסוים אלא לקבוצת העובדים 

מיוחדת של סדר הדין במקום העבודה. לכן מדובר אפוא בסכסוך קיבוצי שלו נועדה הפרוצדורה ה
 הקיבוצי.

  
ביה"ד הארצי לעבודה מצא לנכון לציין ולהדגיש שאין לעלות על הדעת שסכסוך עבודה קיבוצי שעניינו   .15

ה על הסף", מבלי ימימוש זכויות יבוא לקיצו וימצא פתרונו על ידי "מחיקה על הסף" או על ידי "דחי
 בה ואינה מועילה.שיתקיים דיון לגופו. דרך זו אינה נאותה, אינה טו
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ביה"ד הארצי לעבודה קיבל את ערעור ההסתדרות הכללית והחזיר את התיק לביה"ד האזורי שישמע   .16

 את בקשת הצד וניהולו יהיה כדיון בסכסוך קיבוצי.
  

ביה"ד הארצי לעבודה העניק להסתדרות הכללית את הכח והזכות לתבוע מעסיקים על הפרת 
אם אינה מייצגת את העובדים במקום העבודה שבו בוצעה  חוק הזכות לעבודה בישיבה גם

 ההפרה, ובלבד שהוא ארגון יציג בענף אליו  משתייך מקום העבודה.
  

ההסתדרות הכללית קיבלה לגיטימציה מביה"ד הארצי להיות גורם אכיפה אזרחי לענין חוק 
נחשבת חוקים שהפרתם  150-הזכות לעבודה בישיבה. זוהי פריצת דרך חשובה. ישנם כ

לעבירה פלילית אולם כח האכיפה הציבורי אינו מגיע אליהם. ההסתדרות יכולה לסייע ולהוות כח 
למניעת קיפוח    OFFICER OF THE COURTעזר רב תועלת אם ביה"ד לעבודה יראה בה  

וניצול  ואכיפת חוקי המגן באמצעות ביה"ד לעבודה, גם בישום חוקי עבודה אחרים למרות שאין 
ף המתיר במפורש לארגון עובדים להגיש תביעה ללא הסכמת העובדים המפחדים פן בהם סעי

  .אם אכן זה יקרה יבולע להם. ימים יגידו
  

  
חשוב שהמעסיקים יפנימו שיש לאפשר לעובדים המבצעים את עבודתם הרגילה יחד עם זאת   סוף דבר: 

  מחייבת הליכה או עמידה. לשבת וכי עליהם לספק להם מקום ישיבה בהתאם לחוק גם כאשר העבודה
  

  
  

עם ילדה  התפטרות עובדת לאחר חופשת לידה לצורך שהות ממושכת. 2
  מזכה בפיצויי פיטורים

  
דן בשאלת זכאותה של עובדת  2010באוקטובר  3מיום  5259/10דמ"ש - ם  ב-ביה"ד האזורי לעבודה בי

  ר ומשמעותית יותר עם בתה.לפיצויי פיטורים בשל התפטרותה ממקום העבודה לשם שהות ממושכת יות
  

  העובדות הרלוונטיות הצריכות לעניינינו:
  
  העובדת עבדה במקום העבודה כשנה עד לידת בתה. .1
  
היא שבה לעבודה לאחר חופשת הלידה וכמעט אחרי חודש הודיעה על הפסקת עבודתה כיוון שלא היה  .2

  לה סידור לתינוקת.
  
ם בתחבורה הכרוכים בהבאת התינוקת למטפלת העובדת הודיעה כי היא נאלצת להתפטר בשל הקשיי .3

 באוטובוס מדי יום והשארתה עד לסיום העבודה, ואז חזרה עימה באוטובוס לביתה.
  
העובדת מצאה עבודה קרובה לבית וכן מטפלת ליד מקום מגוריה ללא צורך בנסיעות ויום עבודתה נקבע  .4

 שעות ביום בלבד. 7.5- ל
  
כי אינה זוכרת אם העובדת הודיעה  מה הסיבה לעזיבתה ובכל העובדת המכינה את המשכורות העידה  .5

 מקרה על פי הידוע לה עובדת שעוזבת מיוזמתה אינה זכאית לפיצויי פיטורים.
  
 העובדת תבעה תשלום פיצויי פיטורים, הלנת פיצויי פיטורים ופיצוי עבור עוגמת נפש. .6
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  ההלכות המשפטיות שנקבעו בפסק הדין

  
אין זה הכרחי שההתפטרות תאפשר להורה לבלות את מלוא זמנו בטיפול בילד. די  ביה"ד כבר פסק כי .1

  בכך שההתפטרות מאפשרת להורה שהות ממושכת יותר עם הילד.
  
לחוק פיצויי פיטורים מביא למסקנה כי שני תנאים מצטברים צריך שיתמלאו על מנת  7עיון בסעיף  .2

  י, שמטרת ההתפטרות תהיה הטיפול בילד.לידה והשנ –שתקום זכאות לפיצויי פיטורים. האחד 
  
אין ליתן לדיבור "על מנת לטפל בילד" פירוש, על פיו כל זמנו של ההורה יוקדש לטיפול בילד. הפרוש  .3

 הנכון הוא כי התפטרות נועדה לאפשר להורה שהות ארוכה יותר, משמעותית עם הילד, תוך טיפול בו.
  
בודה דעתו כי היה מוכן לקבל טענת עובדת שהתפטרה גילה ביה"ד הארצי לע 3-29בפס"ד דב"ע  מח  .4

לשם טיפול בילד, אם היתה עוברת למקום עבודה קרוב יותר לביתה, או אם היתה עובדת בהיקף שעות 
 מצומצם יותר במקום עבודתה החדש.

  
אמר ביה"ד הארצי כי עובדת שמתפטרת מספר חודשים מיום שילדה ומספר שבועות  63/98בפס"ד דבע  .5

חזרה לעבודה, קיימת בדרך כלל חזקה כי סיבת ההתפטרות נוגעת לרצונה לטפל בילד וכי תנאי אחרי ש
 העבודה לא מאפשרים לה לטפל בילד כפי שהיא רוצה.

  
"תנאי עבודה" משמעותם הקירבה בין  מקום מגורים לבין מקום עבודתה וכן היעדר התחשבות של  .6

 המנהלים ברצונה לטפל בילד.
  
, נאלצה להפסיק לעבוד בשל הקשיים שבנסיעה מביתה עם התינוקת, וכי במקום העובדת, במקרה דנן .7

העבודה החדש שהיה קרוב לביתה גם נדרשה לעבוד פחות שעות דבר שאיפשר לה שהות ממושכת 
 יותר עם התינוקת ומצדיק התפטרות בדין מפוטרת.

  
בע כי אין די בכך שמקום ביה"ד לעבודה זיכה את העובדת בפיצויי פיטורים מלאים. אולם הוסיף וק .8

העבודה סבר שלא מגיע לה פיצויי פיטורים כדי לשלול לחלוטין מהעובדת את זכאותה לפיצויי הלנה 
מהמקסימום הקבוע בחוק. את מועד ההלנה קבע ביה"ד מיום הגשת כתב התביעה,  15%והעניק לה 

 ים.מועד שממנו לא היה למעביד ספק בדבר דרישת העובדת לקבל פיצויי פיטור
  
ביה"ד דחה את תביעת העובדת לפיצוי בגין עוגמת נפש וקבע כי הוא פוסק פיצוי בגין עוגמת נפש רק  .9

 במקרים חריגים ואין זה המצב במקרה דנן.
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



  
  

  
  

  מבט הרשות
16

  

חייבים במס רווחי הון  תקבולים לעובדים בעקבות שינוי ארגוני והפרטה. 3
  ולא במס הכנסה

  

  
נדרש לקבוע כיצד יש לסווג לצורכי מס  2011בינואר  26מיום  859/08 ביהמ"ש המחוזי בחיפה בתיק עמ

תקבולים שמקבלים עובדים כפיצוי בעקבות שינוי מבני שכלל פיצול והפרטה במקום עבודתם: האם כהכנסת 
  עבודה או כפיצוי הוני.

  
  העובדות הרלוונטיות הצריכות לעניינינו:

  
ת חברת בתי הזיקוק לנפט בע"מ (להלן "בז"ן"), תהליך ועדת השרים לענייני הפרטה החליטה להפריט א .1

שאמור היה להתבצע בשני שלבים: תחילה יפוצלו בתי הזיקוק בחיפה ובאשדוד ולאחר מכן ימכרו המניות 
  לידיים בפרטיות.

  
מענק פיצול ומענק  –בהסכמים שהסדירו את המהלך נקבעו גם הוראות בענין מתן מענקים לעובדים  .2

  פי נוהל הפרטה של רשות החברות הממשלתיות. הפרטה שישולם על
  
העובד ביקש לקבוע כי התקבולים שקיבלו העובדים כמענקי פיצול וכמענקי הפרטה בהליך ההפרטה של  .3

בז"ן מהווים הכנסה הונית. לעומתו  טען פקיד השומה כי המענקים הללו מהווים אצל העובד/ים הכנסת 
ינם יחושב על פי שיעורי המס השולי בו מחוייב כל עובד, ) לפקודה שהמס בג2( 2עבודה במובן סעיף 

מאחר והם נמצאים בזיקה ליחסי העבודה שבין הצדדים ובקשר לעבודתם בבז"ן בעבר, והוציא לו שומה 
 בהתאם.

  
על שומה זו הוגש ערעור. לצורך הענין ראוי לציין כי לאבחנה בין סוגי ההכנסות חשיבות רבה בשל  .4

 שיעורי המס השונים.
  

  ההלכות המשפטיות שנקבעו בפס"ד
 
) 2(2רותית לפי סעיף יככל שהפיצוי נועד לכסות הפסד בגין הכנסה שוטפת יחוייב הפיצוי כהכנסה פ .1

  לפקודה, ואילו ככל שבא לפצות על אובדן נכס הוני יסווג הפיצוי כהכנסה הונית.
  
תשלומו. תקבולים שמקבל  תקבול שמקבל עובד ממעבידו יסווג בשים לב למהותו וטיבו ובהתאם לעילת .2

העובד בגין עבודתו למען מעסיקו יסווגו כהכנסת עבודה ואילו תקבולים שמקבל העובד עבור זכויות 
המוקנות מעבר לזכותו לתשלום שכר או כפיצוי בגין פגיעה בזכות של העובד, יסווג התקבול כתקבול 

  הוני.
  
ן להבחין בין שינויים פנים ארגוניים (העברת שינויים מבניים בעסק עשויים להיות מסוגים שונים: נית .3

עובדים מאגף לאגף, שינוי תפקודי אגפים, סגירת אגפים, מחלקות, מינוי בעל תפקידים) לבין שינויים חוץ 
ארגוניים (מכירת העסק, פיצול לעסקים נפרדים ועצמאים, מכירת חלקים מהעסק ועוד). זכות הניהול של 

וניים הינה רחבה ובדרך כלל אינה משפיעה על זכויות העובדים. לא כן המעביד לבצע שינויים פנים ארג
 כאשר מבצע המעביד שינויים חוץ ארגוניים.

  
הפסיקה הכירה בזכותם של עובדים להתנגד לשינויים מבניים חוץ ארגוניים וזכותם להיחשב כמפוטרים  .4

זו הכירו בתי הדין לעבודה  ולקבל פיצויי פיטורים ממעסיקם, אלא  אם יושג עמם הסכם. בעקבות הלכה
 בזכותם של עובדים המעוניינים להתנגד לשינויים מבניים לנקוט בצעדים ארגוניים כגון שביתה והשבתה.
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הינה שינוי בעל  –הפרטה  –אין חולק כי העברת השליטה בעסק מידיים ציבוריות לידיים פרטיות  .5

 לקבל את הסכמת העובדים לביצועם.חשיבות רבה והוא נכלל בגדר אותם שינויים עליהם יש 
  
ככל שהמענקים שקיבלו עובדי בז"ן נועדו לפצותם בעקבות הסכמתם לוותר על זכותם להמשיך ולהיות  .6

 88מועסקים על ידי המעסיק הקודם, הרי שפיצוי זה הינו ויתור על "זכות" המהווה "מכירה" במובן סעיף 
. מאידך גיסא, אם המענקים שולמו בגין עילות ניל הוולפקודת מס הכנסה, ופיצוי שכזה יסווג כתקב

 אחרות יש לבחון את טיבן של עילות התשלום ולסווג את התקבולים בהתאם.
  
בקשת העובדים לנצל הזדמנות ולשפר את תנאי עבודתם אינם משנים את העיקר והוא כי לעובדים עמדו  .7

ע את השינוי, והם ניהלו מו"מ  כדי לקבל זכויות להתנגד לשינויים המבניים בבז"ן (פיצול והפרטה)  ולמנו
 תמורה לויתורם על זכויות אלו.

  
מועד רכישת הזכויות היה רק  במועד קבלת ההחלטה על ידי המעביד על השינויים המבניים. מרגע זה  .8

ואילך יש לראות העובד כמי ש"רכש" זכות להתנגד לשינויים. על כן יש לחייב את העובדים רק במס על 
) לפקודה. לצורך חישוב רווח ההון יראו במועד החלטת ההפרטה, שהיא 1(ב91כאמור בסעיף רווחי הון 

 .20%, כמועד רכישה ולכן המס לא יעלה על 2003מאוחר משנת 
  

סוף דבר:  חשיבותו של פסק הדין שניתן ע"י בית המשפט המחוזי בחיפה שהוא תחם באופן ברור את 
פירותי מול הוני  –ונתן סימנים ברורים להבחנה בין ההכנסות השונות הגבולות בין השינויים המבניים השונים 

  ואשר יש בהחלתם השונה משמעות כספית עצומה. –

  
    ת חוקו. הצע4
  

  תיאסר התקשרות מעסיק עם קבלן כוח אדם ללא רישיון
  

 על פי הצעת החוק, שהתקבלה בקריאה טרומית בכנסת, התקשרות מעסיק עם קבלן כוח אדם הפועל ללא
  רישיון תהיה עבירה שבגינה ייגזרו על המעסיק עד שישה חודשי מאסר בפועל.

לטענת המציעים מעסיקים (משתמשים) פונים לקבלני משנה שאינם נחשבים קבלני כוח אדם כמשמעם בחוק, 
  או לקבלני כוח אדם הפועלים ללא רישיון.

  
   . חדש בחקיקה5
  

    חוק מיסוי מקרקעין אושר בקריאה שניה ושלישית
  

את השינויים בחוק מיסוי מקרקעין. על פי השינויים הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית  16/2/2010ביום 
 שנייה  לדירה  הרכישה  שנתיים (מס  למשך  להשקעה  דירות  מוגדל על רכישת  רכישה  מס  יחול  בחוק 

) , מס השבח על 7%יקרות יותר ועל דירות  6% - ₪ מיליון  3, עד לסכום של 5%יעמוד על ₪ עד מיליון 
מכירת קרקע לצורך בניית יחידות דיור יופחת למשך שנה ויינתן פטור ממס שבח על  מכירת דירה בתוך פחות 

  למשך שנתיים. - מארבע שנים מיום רכישתה  
  

ן מיליו 1.1(במקום ₪ מיליון  1.35כמו כן, הפטור ממס רכישה על דירה ראשונה יורחב לדירה בשווי של עד 
 –₪  1,601,210 – 1,350,000; 0% –₪  1,350,000מדרגות מס הרכישה על דירה ראשונה יהיו: עד ₪). 

  .5% - ₪  1,601,210מעל  ;3.5%

  
  פרים זילוניא
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  ם כלכלייםיקטורינדיא
 

  
  מדד המחירים לצרכן  )1(
 

  .2010 דצמבר השוואה לחודשב ,0.2% -, ב2011 ינוארבחודש  עלהמדד המחירים לצרכן 
  
חושב לראשונה המדד במתכונת המעודכנת לפי מערכת משקלים חדשה וביחס לתקופת בסיס  2011ואר ינב

  נקודות ביחס לתקופת הבסיס הנ"ל. 102.0-נקודות) והגיע ל 100.0=2010חדשה, (ממוצע 
  

), הריהוט והציוד 2.1%-), התחבורה (ב4.3%-הפירות הטריים (ב עליות נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים:
  ). 0.4%-) והדיור (ב0.6%-), שונות (ב0.8%-), המזון (ב1.5%-(ב לבית

  ). 5.2%-) והירקות הטריים (ב6.4%-ההלבשה וההנעלה (ב ירידות נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים:
  

ביחס לתקופת הבסיס  101.9והגיע לרמה של  0.3% -ב ינוארבחודש  עלהיצוין כי המדד ללא סעיף הדיור 
  .החדשה

  
  

  צות התצרוכת הראשיות במדדמשקלי קבו 
  

  קבוצה ראשית
  משקלות
  2009החל מינואר 

  משקלות
  2011החל מינואר  

  1000.0  1000.0  סך הכל
 13.64%  14.78%  מזון (ללא ירקות ופירות)

 3.24%  3.62%  ירקות ופירות
 24.42%  20.69%  דיור

 9.46%  10.62%  אחזקת הדירה
 3.55%  3.75%  ריהוט וציוד לבית

 3.13%  3.20%  הנעלההלבשה ו
 5.22%  5.22%  בריאות

 12.52%  12.53%  חינוך, תרבות ובידור
 20.46%  21.14%  תחבורה ותקשורת

 4.35%  4.46%  שונות
  
  

 נקודות) 100.0=  2010מדד המחירים לצרכן והמדד ללא סעיף הדיור בשנים עשר החודשים האחרונים (הבסיס: ממוצע 
  ינואר 

2010  
  דצמבר  נובמבר  אוקטובר  ספטמבר  אוגוסט  יולי  יוני  מאי  אפריל  מרץ  פברואר

  ינואר
2011  

אחוז שינוי 
  מצטבר

  2010 -ב
מדד 

המחירים 
  כללי -לצרכן

104.5 104.2 104.3 105.2 105.6 105.9 106.4 106.9 107.2 107.5 107.6 108.0 102.0 0.2  

  המדד
 0.3 101.9 104.6 104.2 104.1 103.4 103.3 103.2 102.8 102.6 102.3 101.5 101.6 101.9 ללא דיור

  במדד בין שני חודשים נעשה על פי הנוסחה הבאה: אחוז השינויחישוב ) 1(  הערות:
  (מדד חודש מאוחר)

100 -  100 x      ---------------------  
 (מדד החודש המוקדם)

  
, ואז לבצע את  100  -נקודות) מחולק ב 106.1( 2010במדד הממוצע בשנת  המחירים לצרכן יש לכפול את מדד 2011) החל משנת 2(

  .1החישוב על פי  הנוסחה שבסעיף 
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  2010 – 2002יעור השינוי השנתי במדד המחירים לצרכן: ש

2002 2003 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  
6.5% 1.9%- 1.2%  2.4%  0.1%-  3.4%  3.8%  3.9%  2.7%  

  מקור: למ"ס
  

  וריבית החובה במשק ריבית בנק ישראל) 2(
  

על פי כלכלני בנק .  %5.2רמה של ל נקודות אחוז 0.25 -הועלתה ב 1120 מרץ ריבית בנק ישראל לחודש
עלו והן עומדות כעת מעל ן: א. הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון הריבית ה עלאתהסיבות לה ישראל

ועלייתם הסתכמה נמשכה מחירי הדירות רה בהעלייה המהי. ב ; %3.5 – הגבול העליון של יעד האינפלציה
הנתונים ; ג.  קצב הגידול בהלוואות לדיור עדיין גבוה . כמו כן,%5.17 -החודשים האחרונים ב 12 -ב

והאינדיקטורים העדכניים מצביעים על כך שהצמיחה המהירה בשלושת הרביעים הראשונים של השנה 
במרבית תחומי הפעילות במשק והיא צפויה להמשך  . הצמיחה ניכרת2010נמשכה גם ברביע האחרון של 

. כמו כן, נתונים שהתפרסמו לאחרונה מצביעים על המשך 2011בקצב דומה גם ברביע הראשון של 
  התאוששות הכלכלה העולמית מהמשבר הכלכלי.

  
  
  

  הריבית שיעור הריבית סוג
  )2011(נכון לחודש מרץ  2.5%  ריבית בנק ישראל

 )2011 רפברואחודש ל נכון(  3.79%    ית בסיסית בחשבון חובה)(ריב הפריים ריבית
 )2010 ברדצמחודש נכון ל(  9.53%   (אוברדראפט) בשקלים אשראיעל  ריבית

  לפי שבעת הבנקים הגדולים (הפועלים, לאומי, דיסקונט , המזרחי, הבינלאומי הראשון, מרכנטיל דיסקונט ואיגוד).₪  10,000* בממוצע עד 
  

  
  
  שכר ממוצע למשרת שכיר )3(
  

 ₪  701 - בכ עלה השכר הממוצע  למשרת  שכיר  (של עובדים  ישראלים  בלבד) 1020 רבנובמבחודש 
 במונחים ריאלים מדובר.  בהשוואה לחודש הקודם %1.2נומינלית בשיעור של  עליה - ₪ 340,8 -והגיע ל

בהשוואה לחודש המקביל  %7.2של בשיעור עליה בו, בהשוואה לחודש הקודם %1.9של  בשיעור עליהב
  .אשתקד
₪,      803,4העובדים מחו"ל (המדווחים) עמד על  השכר הממוצע למשרת שכיר של 2010 רנובמבבחודש 

  מהשכר הממוצע של העובדים הישראלים . 52.5% -כ
  

  
  1020 ברנובמשכר ממוצע למשרת שכיר לפי ענפים (ישראלים בלבד), 

כלל
 המשק

מלחש  תעשיה  חקלאות
  ומים

מסחר בינוי
  ותיקונים

שרותי
אירוח 
  ואוכל

 תחבורה
  אחסנה

 ותקשורת

בנקאות 
ביטוח 
  פיננסים

שרותים
  עסקיים

מינהל 
  ציבורי

בריאות   חינוך
רווחה 
  וסעד

שירותים 
קהילתים 
חברתיים 
  ואישיים

8,340  5,613 11,146 20,936 7,4987,221 4,0449,028 14,281 8,857 12,906 7,131 7,065 5,548 
חודש הקודםאחוז שינוי ריאלי לעומת ה

1.9  0.0  0.7 -  3.6  2.0  1.3  0.2 -  1.2  8.3  0.4  4.2  6.7  3.7  0.2  
  המקביל אשתקד חודשאחוז שינוי ריאלי לעומת ה

2.7  0.1 -  1.4  3.2  1.9  1.1  2.5  9.0 -  7.3  3.1  7.1  7.7  4.5  1.8  
  מקור: למ"ס

  
  

  2010  רבנובמ –ינואר ת התקופה המקבילה אשתקד, השכר הממוצע למשרת שכיר* ואחוז השינוי לעומ

 מגזר ציבורי מגזר עסקי  כלל המשק  
 ₪ 7,929 ₪ 8,291 ₪ 8,175  2010 ברנובמ

  0.3  0.9  0.7  אחוז שינוי ריאלי
  

  מקור: בנק ישראל על פי נתוני הלמ"ס.  שטחים ועובדים זרים כולל*    
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  2002 – 2009: עומת התקופה המקבילה אשתקד, באחוזים  השינוי הריאלי בשכר הממוצע למשרת שכיר* ל  

 2002 2003 2004 2005  2006  2007  2008  2009  
  -2.6  -0.7  1.6  1.3  1.0 2.5 -3.0 -6.0  סך הכל

  -2.6  -0.7  1.4  1.7  1.5 1.5 -2.5 -6.7 במגזר העסקי
  -2.4  -0.7  2.2  0.3  0.0 4.6 -4.1 -4.3 במגזר הציבורי

  

  .מקור: בנק ישראל על פי נתוני הלמ"ס.  ם זרים* כולל שטחים ועובדי
  

  
  
  ) תעסוקה ואבטלה4(
  

  
מיליון.  449.2 -מספר משרות השכיר של עובדים ישראלים הגיע לכ 1020 ברנובמבחודש  משרות שכיר:

אלף  107 - (כבמספר המשרות  3.8%של בשיעור  עליהבהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד מדובר ב
אלף, ומספר משרות השכיר  86 -שכיר של העובדים מחו"ל (בהיתר) הסתכם בכמספר משרות ה משרות),

  אלף. 73 -של העובדים מהשטחים הסתכם בכ
  

  2010 ברנובמ לפי ענפים, באלפים (ישראלים בלבד), משרות שכיר
כלל

  *המשק
חשמל  תעשיה  חקלאות

  ומים
מסחר בינוי

 ותיקונים
שרותי
אירוח 
  ואוכל

 תחבורה
  אחסנה

 ותקשורת

אות בנק
ביטוח 
  פיננסים

שרותים
  עסקיים

מינהל 
  ציבורי

בריאות   חינוך
רווחה 
  וסעד

שירותים 
קהילתיים 
חברתיים 
  ואישיים

2,944.4 53.6 363.2 17.4 137.6 411.0 155.7 173.2 99.0 527.1 116.3 402.2 323.7 164.4 
  אחוז השינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד

3.8  3.9 2.9 2.4 3.9 3.6  1.0 5.3 3.7 5.2 1.6 5.0 3.3 2.6  
  מקור: למ"ס ".מדינתיים–* כולל מועסקים בשירותים למשק הבית ומועסקים בענף "ארגונים וגופים חוץ 

  
  

  2010 ברנובמ –ינואר משרות שכיר* (באלפים) ואחוז השינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד , 
 סקטור ציבורי סקטור עסקי  כלל המשק  

 988 2,079  3,067  2010  ברנובמ
  3.3  3.9  3.7  אחוזי שינוי

  

  ועיבודי האגף לכלכלה ולחברה. מקור: בנק ישראל על פי נתוני הלמ"סכולל שטחים ועובדים זרים.  * 
  
  

מכוח  6.8% -לש נותר ברמה, שיעור הבלתי מועסקים 2010המגמה לחודש נובמבר על פי נתוני  אבטלה:
  בחודש המקביל אשתקד. 7.3% - את בהשוואה לז .אלף איש) 216 - (שהם כ העבודה האזרחי

  
  

מספר דורשי העבודה שפנו לשירות  1020 ברדצמלחודש  על פי נתוני שירות התעסוקהדורשי עבודה: 
ראוי  .מקביל אשתקדחודש הבהשוואה ל 10.2%בשיעור של  ירידה – אלף 199,824 -התעסוקה הסתכם בכ

  בחודש.מגורמי עונתיות, השפעות חגים ומספר ימי פעילות  לציין כי הנתונים הינם מקוריים ואינם מנוכים
  

יחד עם זאת, בשנה האחרונה נרשמה עליה בחלקם של דו"ע הנמצאים בעומק האבטלה (דורשי עבודה 
  .2010 מברדצב 38.2% -ל 2009 מברדצב 36.01%ימי אבטלה) משיעור של   270 -שצברו למעלה מ

  
  

  סה"כ דורשי עבודה  
  (נתונים מקוריים)

  מצטרפים חדשים
  (מפוטרים+ מתפטרים)

שיעור מפוטרים   מפוטרים
  ממצטרפים חדשים

  67.8%  12,411  18,297  222,416 2009 מברדצ

  68.8%  12,047  17,507  199,824  2010 ברדצמ
  
  ליה עצמוןד
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  מידע שימושי
  
  

. ועדת העבודה והרווחה אישרה תקנות חדשות שיגדילו את מספר 1
 ת שאירים מהביטוח הלאומיהאלמנים הזכאים לקצב

  
על פי התקנות החדשות אלמנים יהיו זכאים לקיצבת שאירים מהביטוח הלאומי אם ההכנסה 

לחודש,  ₪ 6,000-מהשכר הממוצע במשק שהם כ 72%החודשית שלהם לא עלתה על 
  .ש"ח 4,750 -כיום או פחות מ 57%-לעומת  כ

  
  .2011בינואר  1-התקנות יכנסו לתוקף מ

  
ר כי הדרישה המקורית היתה להשוות את זכויות האלמנים לזכויות האלמנות חשוב לזכו

  שנהנות היום מקיצבת שאירים ללא מבחן הכנסות. זאת פשרה ולכן המאבק העקרוני לא תם.
  
  
  עדכון הפנסיה הבסיסית לחברי קיבוץ . 2
  

חבר  הפנסיה הבסיסית לכל 2011בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות תעודכן החל מינואר 
  ₪. 106שהם תוספת של ₪  2,867קיבוץ ותעמוד על 

  
שהחל מינואר ש.ז.  ,מהשכר הממוצע 35%הפנסיה הבסיסית של חבר קיבוץ היא נגזרת של 

  ₪. 8,190-מד על כוע
  
  
  תיקותולפנסיות של גימלאי הקרנות הו 2.7%תוספת של   .3
  

 2.7%עור חודשי של תיקות שבהסדר תעודכן בשיוהפנסיה של גימלאי קרנות הפנסיה הו
  .2010בהתאם לשיעור העליה של מדד המחירים לצרכן לשנת 

  
השינוי בגובה הפנסיה מתבצע בהתאם לתיקון שנתקבל לפיו תעודכן הפנסיה כל שנה בהתאם 
לעליית המדד. תיקון זה מבטל את ההסדר שהיה קיים לפיו הפנסיות עודכנו מדי שנתיים או 

  .4.25%-כאשר מדד המחירים עלה למעלה מ
  

תיקות שבהסדר להשוואת גובה הפנסיה שלהם ובקרנות הפנסיה הו האלמניםכמו כן יזכו 
בגין לגובה פנסיית אלמנה וזאת כפי שקבע בג"צ בפסיקתו בנושא. ההפרשים ישולמו לאלמנים 

  .2008מחודש דצמבר התקופה שעברה 
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לעובדים  . הסכם קיבוצי בעניין פיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה4
  המבוטחים בפנסיה תקציבית ובפנסיה צוברת

  
נחתם הסכם קיבוצי בין המדינה ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין הסתדרות  12.1.2011ביום 

העובדים הכללית החדשה בעניין פיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה (להלן ההסכם). ההסכם כולל  
לתקשי"ר בנוגע  33.27לא נוצלה, המפורט בסעיף שינויים בהסדר הפיצוי בעד חופשת מחלה ש

לשירות המדינה, ובהסדרים הקיימים בעניין זה אצל יתר המעסיקים, אשר חלים על העובדים אשר 
, 1970 –שרותם נושא זכות לגמלאות בהתאם לחוק שירות המדינה (גמלאות)[נוסח משולב], תש"ל 

צדדיים (להלן "חוק -הסדרים קיבוציים דו לרבות אם הוראותיו אומצו מכח הסכמים קיבוציים או
  הגמלאות").

  
בנוסף, בהסכם הוסכם על מתן פיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה גם לעובדים אשר שירותם אינו 

  נושא זכות לגמלאות בהתאם לחוק הגמלאות, ואשר מבוטחים בקופת גמל לקצבה. 
  

  להלן חוזר הממונה על השכר במשרד האוצר בעניין זה,
  

  תחולה. 1
יחולו על העובדים המבוטחים בקופת גמל לקצבה, אשר מתקיימים בהם  לחוזר זה 2 – 4 םסעיפיא.  ה

 כל התנאים הבאים במצטבר:
  .בהמשך) 25(ראה עמוד  מועסקים בשירות אחד המעסיקים החתומים על ההסכם )1
תם מדורגים באחד הדירוגים המיוצגים על ידי הסתדרות העובדים הכללית החדשה ומשכור )2

 מחושבת לפי הסכמים קיבוציים.
עונים להגדרת "עובד קיים" או "עובד חדש" וכן עונים להגדרת "עובד קבוע", כמפורט בהסכם,  )3

 בשים לב למעסיק בו מדובר .
  

אשר שירותם נושא זכות לגמלאות בהתאם לחוק זה יחול רק על העובדים  חוזרל 5 -ו 2ב. סעיפים 
 ה תקציבית).(עובדים המבוטחים בפנסי הגמלאות

  
  מועד תחילה. 2

והוא יחול לגבי מי שיפרוש או יסיים העסקתו החל מהמועד  31.12.2010תחילתו של ההסכם ביום 
 האמור ואילך.

  
  זכאות עובדים בפנסיה צוברת לפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה. 3
 

קצבה, אשר סיים ישולם פיצוי בעד ימי חופשת המחלה שלא נוצלו לעובד המבוטח בקופת גמל לא. 
  העסקתו בנסיבות המפורטות להלן:

סיום שירות, בגיל שאינו פחות מחמישים שנה, וזאת לאחר ששירת בשירות המעסיק אצלו הוא  .1
  מועסק, לפחות עשר שנים ברציפות ובעת סיום שירותו היה עובד קבוע.

עסיק סיום שירות כתוצאה מפטירתו של העובד במהלך שירותו, לאחר ששירת בשירות המ .2
  אצלו הוא מועסק, לפחות שלוש שנים ברציפות בסמוך לפטירתו ובעת פטירתו היה עובד קבוע.  

  סיום שירות בהתקיים כל התנאים הבאים במצטבר:  .3
העובד נפסל לשירות או נפסל לתפקיד, מטעמי בריאות, על ידי הגורם המוסמך לקבוע   .א

 זאת בשירות המעסיק.
וא מועסק לפחות חמש שנים ברציפות ובעת סיום העובד שירת בשירות המעסיק אצלו ה  .ב

 שירותו היה העובד עובד קבוע.
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הנושאת זכות לחישוב מכסת ימי המחלה ולפיצוי בגין חופשת מחלה שלא נוצלה,  שירותתקופת ב.   
כוללת רק תקופת שירות אשר העובד צבר בגינה ימי חופשת מחלה (לרבות לפני מועד תחילתו של 

  כללים הקיימים בשירות המדינה. ההסכם), לפי ה
  

פיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה יינתן רק במקרה שהעובד ניצל במשך כל תקופת שירותו ג.   
מסך כל ימי חופשת המחלה המגיעים לו בעד כל תקופת שירותו  65%-בשירות המעסיק לא יותר מ

- ניצל העובד יותר מ     ימים לכל חודש שירות. 2½ הנושאת זכות לחופשת מחלה, בשיעור של 
 בתקשי"ר). 33.272מסך כל ימי חופשת המחלה האמורה, לא ישולם לו כל פיצוי. (פיסקה  65%

  
 
  חישוב הפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה לעובדים בפנסיה צוברת. 4
 

 33.273הפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה יינתן בעד חופשת המחלה הצבורה, כאמור בפסקה 
  ר. להלן פירוט הכללים:לתקש"י

הפיצוי יינתן בעד יתרת ימי חופשת המחלה הצבורה במשכורת מלאה העומדת לזכותו של העובד   .א
ביום פרישתו, דהיינו: סך כל ימי חופשת המחלה המגיעים לו בעד כל תקופת שירותו הנושאת זכות 

במשכורת מלאה  ימים לכל חודש שירות, בניכוי כל חופשת מחלה 2½לחופשת מחלה בשיעור של  
  שניצל במשך כל תקופת שירותו.

  
   

  אופן חישוב הפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה, לעובד הזכאי לו: ב.  
 

  , כאשר:B-ב Aהפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה, לעובד הזכאי לו, יחושב כמכפלה של 
   

A –  תקשי"ר:ל 33.274לפי האמור בפסקה  -סכום הפיצוי, אילו חּוַשב לגבי עובד  
  

  הפיצוי יהיה בשיעור משכורת של מספר ימים כמפורט להלן:
  
מסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו  65%עד  36%-ניצל העובד במשך כל תקופת שירותו מ.  1

ימי חופשת מחלת שביתרת  30, בעד כל שישה ימיםכאמור, יהיה הפיצוי בשיעור משכורת של 
 ימי חופשת המחלה.

 
מסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו  36%-במשך כל תקופת שירותו פחות מניצל העובד .  2

ימי חופשת מחלה שביתרת  30, בעד כל שמונה ימיםכאמור, יהיה הפיצוי בשיעור משכורת של 
  ימי חופשת המחלה.

 
יום, ישולם החלק היחסי של הפיצוי  30-בעד יתרת ימי חופשת מחלה צבורה הפחותים מ.  3

  ) לעיל, לפי העניין.2) או (1( כאמור בפיסקאות
 
  פירושו: -לעניין חישוב הפיצוי "שכר יומי" .  4

במשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן שישה ימים וכן במשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן   .א
 חמישה ימים:

המשכורת המשולבת וכל תוספת  את  הכוללת  העובד,  של  החודשית  ממשכורתו  1/25
 83.522  (פיסקה פיטורים  פיצויי  לצורך  להוראות  בהתאם  ון בחשב המובאת  חרת א
  תקשי"ר). ל
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B – :שיעור כדלקמן 
  ומעלה : 50לגבי עובד שסיים שירותו בגיל   )א(

  .30% –(לא כולל)  51עד  50סיום שירות בגיל  .1
 .40% –(לא כולל)  52עד  51סיום שירות בגיל  .2
 .50% –(לא כולל)  53עד  52סיום שירות בגיל  .3
 .60% –(לא כולל)  54עד  53סיום שירות בגיל  .4
 .70% –(לא כולל)  55עד  54סיום שירות בגיל  .5
 .80% –(לא כולל)  56עד  55סיום שירות בגיל  .6
 .90% –(לא כולל)  57עד  56סיום שירות בגיל  .7
 .100% –ומעלה  57סיום שירות בגיל  .8

  

לשירות או לתפקיד מטעמי לגבי סיום שירות כתוצאה מפטירה או כתוצאה מפסילה ב.    
 .100%) לחוזר זה: שיעור של 3(א) ( 3 -) ו2(א) ( 3כמפורט בסעיפים  - בריאות 

  
  דוגמא לתחשיב פיצוי בגין ימי מחלה:

  
   B =  70%: 54.5עובד סיים שירותו אצל מעסיק בגיל 

  
עד כל מסך ימי המחלה, כך שהפיצוי הינו בשיעור משכורת של שמונה ימים, ב 30%העובד ניצל 

  ימי חופשת מחלת, שביתרת ימי חופשת המחלה.  30
  

ימים לכל חודש שירות)  2.5ימי מחלה שלהם היה זכאי ( 750מתוך  שנים: 25אם עובד זה עבד 
  ימי מחלה.  525) ונשארה לו יתרה של 30%ימים ( 225הוא ניצל 

  
 140=  8*17.5                   525/30=17.5ימים:  8ימים הוא זכאי לפיצוי עבור  30עבור כל 

  ימים.
  Aמשכורות חודשיות (לצורך פיצויי פיטורים) =  5.6=140/25

  
  העובד יהיה זכאי לפיצוי כדלקמן: 

A*B     =5.6*70%  =3.92  .(משכורת לצורך פיצויי פיטורים) משכורות חודשיות  
  
  
  

  יה תקציביתשינוי אופן חישוב הפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה לעובדים בפנס. 5
 

אשר שירותם נושא זכות לגמלאות בהתאם לחוק הגמלאות יחולו הוראות סעיף על העובדים א.  
לתקשי"ר, כאשר התחשיב עבור ימי מחלה שלא נוצלו החל מיום תחילתו של ההסכם,  33.27

  :B-ו Aלחוזר זה,  יחושב כמכפלה של  2כאמור בסעיף 

  
A – לתקשי"ר  33.274בד בו מדובר לפי האמור בפסקה  סכום הפיצוי, אילו חּוַשב לגבי העו

  (ב) לחוזר זה). 4(כמפורט בסעיף 
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B – :שיעור כדלקמן  

  ומעלה : 50לגבי עובד שסיים שירותו בגיל . ב
  

  .30% –(לא כולל)  51עד  50סיום שירות בגיל . 1
 .40% –(לא כולל)  52עד  51סיום שירות בגיל . 2
 .50% –(לא כולל)  53עד  52סיום שירות בגיל . 3
 .60% –(לא כולל)  54עד  53סיום שירות בגיל . 4
 .70% –(לא כולל)  55עד  54סיום שירות בגיל . 5
. ואולם, לגבי עובד אשר מלאו לו, במועד 80% –(לא כולל)  56עד  55סיום שירות בגיל . 6

  .100% –) 1.1.1966(נולד לפני יום  שנה  45לפחות תחילתו של הסכם זה, 
. ואולם, לגבי עובד אשר מלאו לו, במועד 90% –(לא כולל)  57עד  56סיום שירות בגיל . 7

 .100% –) 1.1.1966(נולד לפני יום  שנה  45לפחות תחילתו של הסכם זה, 
 .100% –ומעלה  57סיום שירות בגיל . 8

  

זכות את לגבי פרישה לקצבה מחמת מצב בריאות לקוי או במקרה של פטירה בנסיבות המב.  
השארים בקצבת שארים בהתאם לחוק הגמלאות, ימשיכו לחול ההוראות הקיימות כמפורט 

  בהתקיימות תנאי הזכאות. 100%, דהיינו פיצוי בשיעור של  33.271בפיסקה 

  

  
חוזר זה חל על המועסקים בשירות המדינה, בשלטון המקומי, בשלוש הערים הגדולות, במועצות 

ת, בבי"ח הדסה, בשירותי בריאות כללית, במוסדות להשכלה גבוהה, האזוריות, במועצות הדתיו
במוסד לביטוח לאומי, בשירות התעסוקה, בחברת דואר ישראל, בסוכנות היהודית (קק"ל, קרן 

  היסוד, ההסתדרות הציונית) ובאיגודי ערים לכבאות. 
  

  
  
  

  2011-1-18שמספרו כללי הסכם  -חוזר הע  2011בפברואר  13מקור: חוזר משרד האוצר מיום 
  
  
  

  חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה). 5
  

תושבי שדרות ויישובי ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הוראת השעה לפיה  16.2.2011ביום 
  .2011במס הכנסה גם בשנת  20%הנגב המערבי יהיו זכאים לזיכוי בשיעור 

  
בשנה. האישור ניתן במסגרת ₪  227,640ד לסכום של הזיכוי תקף לגבי הכנסה מיגיעה אישית ע

  . 2010 -הארכת תוקפן של תקנות שאושרו לראשונה ב
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שיעור הניכויים המותרים משכר עובדים זרים בעד מגורים הולמים . 6
  ודמי ביטוח רפואי

  
  
ם פורסמה הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאי 2011בינואר  19ביום  .1

הוגנים) (שיעור הניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), וכן שיעור הניכוי בעד דמי ביטוח רפואי 
  .2011-התשע"א

,  שמעביד רשאי לנכות משכרו 01.01.11בהתאם להודעה עודכנו הסכומים המירביים החל מיום 
  ם כדלקמן:, למגורים הולמים בהתאם לאזור המגורים, והינכהחזר הוצאותהחודשי של עובד זר, 

  
  

  סכום מירבי בשקלים          אזור המגורים
  350.09            ירושלים
  402.93            תל אביב

  268.66              חיפה
  268.66              מרכז
  238.82              דרום
  219.75              צפון

  
אם המגורים הם בבעלות המעביד, הוא רשאי לנכות משכרו של העובד סכום שלא  יהיה גבוה  .2

 בי.ממחצית הסכום המיר
 
₪.  87.12הסכום הנוסף  שמעביד רשאי לנכות משכרו של העובד בעבור הוצאות נילוות הוא   .3

אולם אם מדובר בעובד סיעוד המועסק בידי יחיד והמתגורר בבית מעבידו, הסכום המותר לניכוי 
 ₪. 74.90   הוא 

  
ות משכרו שרשאי מעביד לנכ 1.1.2011 -שיעור הניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי החל מ .4

 117.65החודשי של עובד זר כהחזר הוצאות שהוציא המעביד בעד דמי ביטוח רפואי לא יעלה על 
 ש"ח). 115.03(במקום ₪ 

  
ילדי עובדים זרים יהיו זכאים לקבל שירותי בריאות הכלולים בסך השירותים של חוק בריאות   .5

  ממלכתי באמצעות קופת חולים מאוחדת.
  

ו זכאים לשירותי בריאות כאמור בתנאי שהם שוהים בישראל לפחות ששה ילדי עובדים זרים יהי  
חודשים ברציפות מיום רישומם בקופת חולים מאוחדת. אולם, שירותים רפואיים במצב חירום 

  יינתנו לילדים בתוך שבוע ממועד הרישום.
  

שהו בארץ  ילדי עובדים זרים שנולדו בישראל זכאים לשירותי בריאות עם לידתם בתנאי שהוריהם  
  לפחות חצי שנה ברציפות בטרם נולדו.

  

  או ₪  194.5כתנאי לקבלת השירות, האחראי על הקטין ישלם מדי חודש לקופת חולים סכום של   
  לכלל הילדים הנמצאים באחריותו.₪  389

  
 25סך כל הניכויים המותרים לניכוי לפי התקנות כאמור יחד עם הניכויים המותרים לפי סעיף  .6

  משכרו החודשי של העובד הזר. 25%, אסור שיעלה על 1958- לחוק הגנת השכר, התשי"ח) 6(א)(
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 בונים את המחר ביחד. 7
  

בייגל, -ועדי עובדים חדשים שקמו לאחרונה ביוזמתה ובעידודה של הסתדרות הכללית: סנפרוסט, בייגל
קופחת חולים מאוחדת, אגד תיור, ישראכרט, בנק דיסקונט למשכנתאות, ויזה כ.א.ל, מחסני חשמל, 

  אופיס דיפו.

  
  
  

  דליה עצמון
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ניתן לפנות ל: ולמעוניינים לפרסם מאמר או להביע עמדה ב"מבט הרשות"  בירורים ולפרטים נוספיםל
 

  zhilony@histadrut.org.il         03 – 6921488טל:               אפרים זילוני, עו"ד (יו"ר האגף)  
  

  sagiey@histadrut.org.il          03 – 6921129טל:        שגיא ינקו  (מנהל האגף)                   
  

   daliah@histadrut.org.il           03 -  6921229דליה עצמון, כלכלנית (אחראית הפקה)       טל: 


