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מבצעים צבאיים ומגיפת וירוס הקורונה - תשלום שכר ודמי חופשה - 

הסכמים, צווי הרחבה ותקנות שעת חירום

הפניות לחקיקה:

 10.18.5 2006, בפרק   - חירום, תשס"ו  עובדים בשעת  על  הגנה  ראה את חוק  א. 
לקובץ משפט העבודה;

ראה את חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז - 1967, בפרק 10.18. ב. 

הפניות לתקנות שעת חירום, הסכמים וצווי הרחבה )מגזרים פרטי וציבורי(:

נחתמו   ,9.8.2022 ליום  ועד   2.8.2022 מיום  השחר,  עלות  למבצע  בקשר  א. 
נוספים  ציבוריים  ומעבידים  המדינה  בין  אחד  הסכם  שונים.  הסכמים  שני 
ההסתדרות,  לבין  לידינו(  שהגיע  ההסכם  נוסח  גבי  על  חסרות  )שחתימותיהם 
מיום 20.10.2022 שמספריו 7044/2022 ו- 367/2022. הסכם שני בין נשיאות 
הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, מיום 6.11.2022 

שמספרו 7043/2022. תוקפו של ההסכם השני הותנה במתן צו הרחבה;

בקשר למבצע שומר חומות, מיום 10.5.2021 ועד ליום 21.5.2021, נחתמו באותו  ב. 
היום שני הסכמים שונים. הסכם אחד בין המדינה ומעבידים ציבוריים נוספים 
)שחתימותיהם חסרות על גבי נוסח ההסכם שהגיע לידינו( לבין ההסתדרות, מיום 
21.12.2021 שמספרו 12/2022. הסכם שני בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין 
הסתדרות העובדים הכללית החדשה, מיום 21.12.2021 שמספרו 7030/2021. 
 ,10688 בי"פ  פורסם  וזה  הרחבה,  צו  במתן  הותנה  השני  ההסכם  של  תוקפו 

התשפ"ב, 26.7.2022, עמ' 10202;1

ציבוריים  מעבידים  מספר  של  הניהולית  הגמישות  את  המגדיל  זמני  הסכם  ג. 
ביום  נחתם  הקורונה,  וירוס  מגיפת  בשל  ועוד(,  המקומי  השלטון  )המדינה, 

;3.11.2021

הרחב  הציבורי  המגזר  על  לחופשה  יציאה  הסכם  )הרחבת  חירום  תקנות שעת   
התש"ף,   ,8406 בק"ת  פורסמו   ,2020  - התש"ף  החדש(,  הקורונה  נגיף  בשל 
22.3.2020, עמ' 840 )תיקוני טעויות פורסמו בק"ת 8410, התש"ף, 22.3.2020, 
 ,8496 1106; בק"ת  14.4.2020, עמ'  8487, התש"ף,  858(; ותוקנו בק"ת  עמ' 
 .1262 1.5.2020, עמ'  8526, התש"ף,  1152; ובק"ת  19.4.2020, עמ'  התש"ף, 
הסכמי תיקון להסכם היציאה לחופשה, שלא תוקפו באמצעות תקנות, נחתמו 

)תיקון   4838 עמ'   ,23.3.2022 התשפ"ב,   ,10305 בי"פ  פורסמה  הצו  למתן  כוונה  על  הודעה   1
טעות פורסם בי"פ 10476, התשפ"ב, 27.4.2022, עמ' 7628(.

ניתן לרכוש מנוי למהדורת האינטרנט של "משפט העבודה והסכמים קיבוציים":
http://www.glima.info/prices.html :למחירים לחץ על הקישור  
http://www.glima.info/benefits.html :להסבר לחץ על הקישור  
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 .)183/2021 )מספרו   10.5.2021 וביום   ;)191/2020 )מספרו   4.6.2020 ביום 
משפט  לקובץ   10.6 בפרק  ראה  בתשלום,  חופשה  לענין  ופסיקה  חקיקה 
"התו  לתקופת  הסכם   ;10.1.6.1 בפרק  תשלום,  ללא  חופשה  ולענין  העבודה, 
151/2020(, תוקן ביום  7016/2020 ו-  1.5.2020 )מספריו  הסגול", נכרת ביום 
מיום  בהסכם  ותוקן  הוארך   ;)171/2020 ו-   7017/2020 )מספריו   18.5.2020
מעקב  ועדת  בהחלטת  תוקן   ;)227/2020 ו-   7019/2020 )מספריו   30.6.2020
 4.8.2020 מיום  בהסכם  ותוקן  והוארך   ;)274/2020 )מספרה   16.7.2020 מיום 
על  הוחלף  המתוקן  הסגול  התו  הסכם   .)288/2020 ו-   7028/2020 )מספריו 
 ;)367/2020 ו-   7035/2020 )מספריו   16.9.2020 מיום  השני  הסגר  הסכם  ידי 
362/2020(; הוארך  25.9.2020 )שמספרה  שתוקן בהחלטת ועדת מעקב מיום 
בהסכם מיום 5.10.2020 )שמספריו 7033/2020 ו- 366/2020(; והוארך ותוקן 
בהסכם מיום 12.11.2020 )שמספריו 7039/2020 ו- 417/2020(; בהסכם מיום 
 30.6.2021 מיום  בהסכם   ;)116/2021 ו-   7014/2021 )שמספריו   14.3.2021
ו-   7029/2021 )שמספריו   7.10.2021 מיום  ובהסכם  לידינו(;  הגיע  )שלא 

;)325/2021

 ,31.12.2019 ליום  עד   1.5.2018 שמיום  בתקופה  בטחוניים  למאורעות  בקשר  ד. 
ראה הסכם מיום 14.8.2019 )שמספריו 7027/2019 ו- 253/2019(, וצו הרחבה 

לפיו שפורסם בי"פ 8562, התש"ף, 5.12.2019, עמ' 1888;2

בקשר למבצע "צוק איתן", ראה הסכם מיום 3.8.14 )שמספרו 7037/2014(. צו  ה. 
הרחבה לפיו פורסם בי"פ 6909, התשע"ה, 4.11.2014, עמ' 3670;

הסכם מיום 6.12.12, נכרת בקשר למבצע "עמוד ענן" )ולתקופה שקדמה לו(,  ו. 
ומספרו 7047/2012. צו הרחבה לפיו פורסם בי"פ 6662, התשע"ד, 16.9.2013, 

עמ' 166 4;

בפנקס  ומספריו   ,20.5.09 ביום  נכרת  יצוקה",  "עופרת  למבצע  בקשר  הסכם  ז. 
ההסכמים הקיבוציים 7017/09, ו- 160/09;

הסכם דומה נכרת בקשר לתקופה שמיום 16.5.07 ועד 531.5.07; ח. 

לענין מלחמת לבנון השניה )2006(, ראה בפרק 991.1.4 לעיל. ט. 
)סוף הפרק(

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה, פורסמה בי"פ 8478, התש"ף, 23.10.2019, עמ' 474.  2
הודעה על כוונה למתן צו ההרחבה פורסמה בי"פ 6855, התשע"ד, 12.8.2014, עמ' 7350.  3

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה פורסמה בי"פ 6624, התשע"ג, 9.7.2013, עמ' 6624.  4
ומנויי  כאן;  בלחיצה   2007 משנת  ההסכם  את  לקבל  יכולים  האינטרנט  מהדורת  מנויי   5

המהדורה המודפסת, בפניה למערכת.
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