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לאור החלטת הממשלה  שימושי וחשוב למעסיק וןמידע) , קורוהדיי עבודה: (2163/חוזר משרד 
  מלא על סגר

  
למשך שבועיים ימים, , 25.9.20 -החל מיום שישי ה ,לאור החלטת הממשלה על הטלת סגר מלא

או מזכירים כי אין  .המלא בתקופת הסגרוזכויותיהם קצר למעסיקים בדבר חובותיהם  חוזרלהלן 
  המדובר בחוות דעת משפטית ויש לקבל ייעוץ משפטי בכל מקרה לגופו.

  
חקיקה  -זה טרם פורסמה החקיקה החדשה בוגע לסגר מלא חוזרכון למועד כתיבת  -ויודגש

  .שיתכן ויהיה בה כדי לשות את תשובותיו המפורטות להלן
  

והמעסיק  מעסיק לשלם לעובדיו שכר במהלך התקופה בה יחול סגר מלאחלה חובה על האם  .1
 ?יחוייב לסגור את עסקו על פי החלטת הרשויות

חלטה על סגר מלא התקבלה על ידי הממשלה, מבלי המאחר והלעיות דעתו,  :בהתשו
שלמעסיק היתה כל גיעה לכך, הרי שמדובר בסיכול חוזה העבודה הקיים, ולכן המעסיק 

לא יחויב לשלם לעובדים שכר בתקופת הסגר אלא אם הוסכם אחרת במפורש בין המעסיק 
או ככל שקיימת הוראה כאמור בהסדר קיבוצי/צו הרחבה או הסכם קיבוצי  לבין עובדיו

, לרבות הוראה עתידית שתחול באופן רטרואקטיבי או ככל שתתקבל החל על הצדדים
 בעיין זה על ידי הממשלה והיא תעוגן כדין.החלטה 

את העבודה השוטפת מבלי להפר את החלטת  להמשיךמהן האופציות שיש למעסיק המבקש  .2
 ממשלה על הטלת סגר מלא?ה

מעסיק יכול להגיע להסכמה עם עובדיו על עבודה מהבית, בין היתר, באמצעות : תשובה
התחברות מרחוק לשרתים ולמחשבים של מקום העבודה ו/או בכל דרך אחרת. כאשר חשוב 

, בהסכמת שי הצדדיםלהתבצע  כהלציין, כי כל החלטה על שיוי של הסכם עבודה צרי
 .יש לעגן כל הסכמה כאמור בכתב הן על פי הדין והן כדי למוע מחלוקות עתידיות ,כאשר

 האם עובד יכול לכפות על מעסיק המשך עבודה מהבית? .3

לא. יחד עם זאת, עקרון יסוד בדיי עבודה הו עקרון תום הלב. לכן, ככל שקיימת  :תשובה
ק ובעסקו, על המעסיק אפשרות להמשך עבודה מהבית והדבר לא יפגע בצרכיו של המעסי
 לשקול בקשה של עובד להמשך עבודה מביתו בתום לב וללא אפליה.

מהם הצעדים שכדאי למעסיק לעשות כאשר הוא מחליט לאפשר לעובדים להמשיך לעבוד  .4
 מביתם או ממקום אחר?

לעגן מראש ובכתב מהן הפעולות שהעובד יהיה רשאי לבצע מרחוק, על המעסיק  :תשובה
או  שכר, מתן אפשרות לעבוד בשעות וספותגובה של הכמות מקסימלית של שעות עבודה, 

, חובת דיווח שעות, זמיות, אמצעים בהם תבוצע לחילופין איסור על עבודה בשעות וספות
 .וכו' פרטיותההגת להעבודה מרחוק, אמצעים לשמירת סודיות ו

האם חלה חובת רישום שעות עבודה כאשר העובדים מועסקים מביתם או ממקום אחר  .5
 כלשהו שאיו מקום העבודה?

כן, קיימת חובת רישום של שעות העבודה, גם במקרה בו העובד לא מגיע למקום : תשובה
, מכייםאמצעים כאשר העובד לא יכול לדווח באמצעות  .אל מבצע אותה מרחוק עבודתו

של שעות עבודתו  רישום מדויק ש ממו לבצעקעל המעסיק לב, דיגיטליים או אלקטרויים



  
  

               
  

2 

המעסיק הרישום יועבר לידי אחראי מטעם  -ולחתום עליו מדי יום ביומו ביומומדי יום 
 שיאשרו בחתימתו.

ו מהם הצעדים שמעסיק יכול לקוט כאשר הוא איו מעויין שעובדיו יעבדו עבודה מרחוק א .6
 כאשר עבודה מרחוק איה אפשרית או איה מוסכמת על שי הצדדים?

 תשובה: 

אשר , בהסכמת העובדים, מעסיק יכול להוציא את עובדיו לחופשה ללא תשלום  .א
הוצאה לחופשה ללא תשלום של כאשר חשוב לדעת כי במהלכה יושעו יחסי העבודה. 

ימים לפחות עלולה להקות לעובד זכאות לדמי אבטלה ככל שהוא ממלא אחר  14
, כגון תושב ישראל אשר גילו התאים לקבלת דמי אבטלה על פי דיי הביטוח הלאומי

 .והכל ככל שלא יקבע אחרת על ידי הרשויות וצבירת תקופת אכשרה 67מתחת לגיל 

ימים על חשבון שבעה מ פחותלתקופה של מעסיק יכול להוציא את עובדיו לחופשה   .ב
ככל שיש לעובדים ימי  העובדים, ללא הודעה מוקדמת, ימי החופשה השתית של

וככל שאין הוראה סותרת בהסכם עבודה, צו הרחבה, הסדר  חופשה צבורים בלבד
בכפוף כמובן למילוי יתר ההוראות בחוק וזאת , קיבוצי, הסכם קיבוצי או והג

ועל מת שלא תעלה בשל המצב המיוחד של "סגר מלא"  .1951-חופשה שתית, תשי"א
טעה לפיה הוצאה לחופשה בתקופה זו איה עוה על התכלית שלשמה קבע חוק 

לחופש טרם  ו/המומלץ לקבל את הסכמת העובד/ת להוצאתחופשה שתית 
 .הו/הוצאת

שהביאה  מלא האם עובד יוכל לטעון להרעת תאים עקב הפסקת עבודתו בעקבות הטלת סגר .7
 ?לסגירת מקום העבודה

במקרה בו העובד  -התשובה היה שלילית, למעט במקרים חריגים, כגון ,כעקרון תשובה:
יק החליט לא אך המעס ,מקום העבודה המשיך לעבוד מרחוק ,הועסק מהבית עוד טרם הסגר

רים התפטרות בדין פיטו -ללא סיבה לגיטימית. ויודגש ק,לעבוד מרחולאפשר לעובד להמשיך 
 כרוכה במתן התראה מראש למעסיק על מת לאפשר לו לתקן את ההפרה.

  
  

   *האמור בחוזר איו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאיו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא.

  

  מאת עו"ד אוסת קולודי חיים, מהלת תחום דיי העבודה ושותפה במשרד עוה"ד חגי שבתאי, שפירא.

  

 

 


