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כופותכופותמגבלות תוכניות מגבלות תוכניות 

  ,חוק הסותר אישי עבודה בחוזה הסדר
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  תוך ורק אך מתאפשרת הניהולית הזכות

   !הקיבוצית המערכת/החוק כיבוד

5555

כלליכללי  - -   הזכות הניהוליתהזכות הניהולית
))ההתקשרותההתקשרות  חופשחופש((  ישיריםישירים  עבודהעבודה  ליחסיליחסי  הזכותהזכות1)1)

  עבודהעבודה  ביחסיביחסי  ושליטהושליטה  פיקוחפיקוח2)2)

))מרותמרות((  עובדעובד  שלשל  מעמדמעמד  לזיהוילזיהוי  כנדבךכנדבך

    להימסרלהימסר  החייבהחייב  המידעהמידע  היקףהיקף3)3)

לעבודהלעבודה  מועמדמועמד  יי""עע

  העובדהעובד  אתאת  מחייבמחייב  האישיהאישי  הקשרהקשר4)4)

בלבדבלבד  עצמועצמו  בכוחותבכוחות  עבודתועבודתו  לביצועלביצוע

  מעבידמעביד  שלשל  הפיקוחהפיקוח  זכותזכות  היקףהיקף  בחינתבחינת5)5)

עבודתםעבודתם  במהלךבמהלך  עובדיועובדיו  עלעל

66

חידושי פסיקה בדיני עבודהחידושי פסיקה בדיני עבודה

בישיבהבישיבה  לעבודהלעבודה  הזכותהזכות  חוקחוק  הפרתהפרת  השלכותהשלכות��

    קלאבקלאב  דיזינגוףדיזינגוף  ''ננ  זואיליזואילי  95159515--0707  אא""תעתע((

))1010..66..1616  מיוםמיום  ,,ממ""בעבע

    בראיוןבראיון  היריוןהיריון  גילויגילוי  חובתחובת  היקףהיקף��

  ארביבארביב  0707//363363--0303  עבעב((  עבודהעבודה

))1010..55..2626  מיוםמיום  ,,ממ""בעבע  פואמיקספואמיקס  ''ננ
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חידושי פסיקה בדיני עבודהחידושי פסיקה בדיני עבודה

  למעקבלמעקב  מעבידמעביד  שלשל  הניהוליתהניהולית  הזכותהזכות  היקףהיקף��

      עובדיועובדיו  שלשל  הממוחשבתהממוחשבת  הפעילותהפעילות  אחראחר

אלקטרוניאלקטרוני  בדוארבדואר  עבודתםעבודתם  במהלךבמהלך

    חברתחברת  ''ננ  ענברענבר- - איסקובאיסקוב  עעעע((

))1111..22..66  מיוםמיום  ,,ממ""בעבע  פאנאיהפאנאיה

88

))אא((  ד הארצי לעבודהד הארצי לעבודה""עיקרי הלכת ביעיקרי הלכת בי
::המוצאהמוצא  הנחותהנחות��

    רשאיםרשאים  כמהכמה  ועדועד  האםהאם  לקבועלקבוע  היכולתהיכולת  המעבידהמעביד  בידיבידיאא--
    שלשל  האינטרנטהאינטרנט  בטכנולוגיותבטכנולוגיות  שימוששימוש  לעשותלעשות  עובדיועובדיו

..הפרטייםהפרטיים  לצרכיהםלצרכיהם  המעבידהמעביד

    והשימושוהשימוש  המעבידהמעביד  בתשתיותבתשתיות  קנויהקנויה  זכותזכות  איןאין  לעובדלעובדבב--
    ובאמצעיובאמצעי  מידעמידע  בטכנולוגיותבטכנולוגיות  ידוידו  עלעל  הנעשההנעשה

    נועדנועד  העבודההעבודה  במקוםבמקום  אלקטרונייםאלקטרוניים  תקשורתתקשורת
..האישייםהאישיים  לצרכיולצרכיו  ולאולא  העבודההעבודה  למטרותלמטרות

    שימוששימוש  עלעל  גורףגורף  איסוראיסור  הטלתהטלת  ,,זאתזאת  עםעם  יחדיחד��
    ,,הינוהינו  העבודההעבודה  במקוםבמקום  פרטייםפרטיים  לצרכיםלצרכים  באינטרנטבאינטרנט

..סבירסביר  בלתיבלתי  ,,ככללככלל

  ובתשתיותיוובתשתיותיו  המידעהמידע  בטכנולוגיותבטכנולוגיות  המעבידהמעביד  קנייןקנייןגג--
!!העובדהעובד  בפרטיותבפרטיות  אסורהאסורה  פגיעהפגיעה  מכשירמכשיר  אינואינו

99

))בב((  ד הארצי לעבודהד הארצי לעבודה""עיקרי הלכת ביעיקרי הלכת בי
::האיזוןהאיזון  כלליכללי��

  לקבועלקבוע  המעבידהמעביד  עלעל  --  ארגוניתארגונית  מדיניותמדיניות  קביעתקביעת1)1)
    המרחבהמרחב  ביןבין    ברורהברורה  הבחנההבחנה  המשרטטתהמשרטטת  מדיניותמדיניות

    המרחבהמרחב  לביןלבין  העבודההעבודה  לצורכילצורכי  המיועדהמיועד    הווירטואליהווירטואלי
..האישייםהאישיים  לצרכיולצרכיו  לעובדלעובד  הניתןהניתן  הפרטיהפרטי  הווירטואליהווירטואלי

    אתאת  מחייבמחייב  השקיפותהשקיפות  עקרוןעקרון""  - -   ופומביותופומביות  שקיפותשקיפות2)2)
    בבירורבבירור  ,,בפירוטבפירוט  העובדיםהעובדים  לידיעתלידיעת  להביאלהביא  המעסיקהמעסיק

    והמחייבתוהמחייבת  הנוהגתהנוהגת  המדיניותהמדיניות  כלליכללי  אתאת  ובבהירותובבהירות
    בטכנולוגיותבטכנולוגיות  לשימושלשימוש  הנוגעהנוגע  בכלבכל  ,,העבודההעבודה  במקוםבמקום
    העבודההעבודה  ובסביבתובסביבת  במחשבבמחשב  המותקנותהמותקנות  המידעהמידע
    כלליכללי  ניטורניטור  המצדיקותהמצדיקות  הנסיבותהנסיבות  אתאת  ולפרטולפרט  ,,שלהםשלהם
  המעקבהמעקב  טכנולוגיותטכנולוגיות  ,,עובדעובד  עלעל  ספציפיספציפי  ומעקבומעקב
""..ומהותןומהותן
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))גג((  ד הארצי לעבודהד הארצי לעבודה""עיקרי הלכת ביעיקרי הלכת בי
::האיזוןהאיזון  כלליכללי��

    לאלא  עודעוד  כלכל  - -   פרטיפרטי  לשימושלשימוש  היתרהיתר  ::המוצאהמוצא  הנחתהנחת3)3)
    שלשל  ומרצוןומרצון  מדעתמדעת  ולהסכמתוולהסכמתו  לידיעתולידיעתו  הובאההובאה
    שימוששימוש  עלעל  האוסרתהאוסרת  ברורהברורה  מדיניותמדיניות  העובדהעובד

    לעובדלעובד  ,,פרטייםפרטיים  לצרכיםלצרכים  אינטרנטאינטרנט  בטכנולוגיותבטכנולוגיות
    ובלבדובלבד  עבודתועבודתו  במסגרתבמסגרת  בהןבהן  פרטיפרטי  שימוששימוש  זכותזכות

    בעבודתובעבודתו  לפגועלפגוע  ובליובלי  במידתיותבמידתיות  ,,לבלב  בתוםבתום  שנעשהשנעשה
        ..העבודההעבודה  מקוםמקום  ובצורכיובצורכי

  תיבותתיבות  ביןבין  הבחיןהבחין  הארציהארצי  דד""ביבי  - -   דוארדואר  תיבותתיבות  סוגיסוגי4)4)
    דוארדואר  תיבותתיבות  לביןלבין  המעבידהמעביד  בבעלותבבעלות  המצויותהמצויות  דוארדואר

  הזכותהזכות  להיקףלהיקף  הנוגעהנוגע  בכלבכל  העובדהעובד  שלשל  פרטיותפרטיות
..בתוכנןבתוכנן  ולעייןולעיין  לעקובלעקוב  המעבידהמעביד  שלשל  הניהוליתהניהולית
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תיבה מקצועית  תיבה מקצועית  

בבעלות המעבידבבעלות המעביד

אישית  אישית  //תיבה מעורבתתיבה מעורבת

בבעלות המעבידבבעלות המעביד

תיבה אישית תיבה אישית 

בבעלות העובדבבעלות העובד

    לבצעלבצע  רשאירשאי  המעבידהמעביד

    ::למעטלמעט((  מעקבמעקב  פעולותפעולות

  ובלבדובלבד  ))תוכןתוכן  נתונינתוני

    עלעל  עובדיועובדיו  אתאת  שיידעשיידע

    ברורהברורה  מדיניותמדיניות  יישוםיישום

    השימושהשימוש  אתאת  המגבילההמגבילה

    עבודהעבודה  למטרותלמטרות  בהןבהן

    תוכןתוכן  נתונינתוני  בירורבירור  ..בלבדבלבד

    בהסכמהבהסכמה  מותנהמותנה  יהיהיהיה

    ,,העובדהעובד  שלשל  מפורשתמפורשת

    אואו  חופשיחופשי  ומרצוןומרצון  מדעתמדעת

    חריגיםחריגים  במקריםבמקרים

    התנהגותהתנהגות  שלשל  במיוחדבמיוחד

    !!העובדהעובד  מצדמצד  פליליתפלילית

    ורקורק  אךאך  תתאפשרתתאפשר

    ::כגוןכגון((  חריגיםחריגים  במקריםבמקרים

    עוולותעוולות  אואו  פליליתפלילית  פעילותפעילות

  והיאוהיא  ))העובדהעובד  מצדמצד  חמורותחמורות

  הסכמההסכמה  בקבלתבקבלת    מותניתמותנית

    ומרצוןומרצון  מדעתמדעת  ,,מפורשתמפורשת

  לכללכל  העובדהעובד  שלשל  חופשיחופשי

  בדיקתבדיקת  אואו  מעקבמעקב  פעולתפעולת

    !!תוכןתוכן  נתונינתוני

    כניסהכניסה  אואו  מעקבמעקב  כלכל

  מחייבמחייב  תוכןתוכן  לנתונילנתוני

    שלשל  אישוראישור  קבלתקבלת

    לעבודהלעבודה  האזוריהאזורי  דד""ביבי

  במקריםבמקרים  יינתןיינתן  אשראשר

    כיכי  ,,יודגשיודגש  ..נדיריםנדירים

    העובדהעובד  בהסכמתבהסכמת  איןאין

    אתאת  לייתרלייתר  כדיכדי

    בהשגתבהשגת  הצורךהצורך

  דד""ביבי  שלשל  אישוראישור

    !!כאמורכאמור  האזוריהאזורי

1212

הזכות הניהולית מול פרטיות העובדהזכות הניהולית מול פרטיות העובד

יכולת מעקב יכולת מעקב סוג תיבת הדוארסוג תיבת הדואר

למעבידלמעביד

בדיקת נתוני  בדיקת נתוני  

תוכן דואר פרטיתוכן דואר פרטי

    לקיוםלקיום  בכפוףבכפוף  ,,קיימתקיימתמקצועיתמקצועית

    לעובדלעובד  ידועהידועה  מדיניותמדיניות

    עלעל  במפורשבמפורש  האוסרתהאוסרת

פרטיפרטי  שימוששימוש

    חריגיםחריגים  במקריםבמקרים

    ,,מפורשתמפורשת  ובהסכמהובהסכמה

    חופשיחופשי  ומרצוןומרצון  מדעתמדעת

העובדהעובד  שלשל

    ,,מפורשתמפורשת  ובהסכמהובהסכמה  חריגיםחריגים  במקריםבמקריםפרטיתפרטית//מעורבתמעורבת

    אואו  העובדהעובד  שלשל  חופשיחופשי  ומרצוןומרצון  מדעתמדעת

לעבודהלעבודה  האזוריהאזורי  דד""ביבי  באישורבאישור

    בבעלותבבעלות((  פרטיתפרטית

))העובדהעובד

  דד""ביבי  שלשל  ובאישורובאישור  בלבדבלבד  נדיריםנדירים  במקריםבמקרים

לעבודהלעבודה  האזוריהאזורי



5

13131313

))בב((כללי כללי - - הזכות הניהוליתהזכות הניהולית

    יי""עע  המפותחהמפותח  רוחנירוחני  בקנייןבקניין  מעבידמעביד  בעלותבעלות6)6)
    עבודתועבודתו  במהלךבמהלך  העובדהעובד

משתתףמשתתף//עצמאיעצמאי  קבלןקבלן  העסקתהעסקת7)7)

")")גידרוןגידרון""  הגנתהגנת  כוללכולל((  חופשיחופשי

    עקיפהעקיפה  להעסקהלהעסקה  הזכותהזכות8)8)

))משנהמשנה  קבלןקבלן//אדםאדם  כוחכוח((

אישיאישי  עבודהעבודה  חוזהחוזה  לעריכתלעריכת  הזכותהזכות9)9)

כוללכולל  בשכרבשכר  עובדעובד  להעסקתלהעסקת  הזכותהזכות  היקףהיקף10)10)

14141414

))גג((כללי כללי - - הזכות הניהוליתהזכות הניהולית

    ))כוללכולל  בשכרבשכר  בעיקרבעיקר((  מביתומביתו  העובדהעובד  העסקתהעסקת11)11)

העובדהעובד  לניודלניוד  וזכותוזכות  העבודההעבודה  מקוםמקום  קביעתקביעת12)12)

העבודההעבודה  במקוםבמקום  נוהגנוהג  גיבושגיבוש13)13)

    מפתחמפתח  עובדעובד  לשימורלשימור  דרכיםדרכים14)14)

))התפטרותהתפטרות  למניעתלמניעת((

  אינםאינם  לעבודהלעבודה  הדיןהדין  בתיבתי15)15)

אזרחיותאזרחיות  בתביעותבתביעות  הראיותהראיות  בדיניבדיני  קשוריםקשורים

15151515

))אא((  כדיןכדין" " פנקסיםפנקסים""ניהול ניהול 

המעבידהמעביד  למרשמילמרשמי  כשרותכשרות  חזקתחזקת16)16)

  חוקייםחוקיים  פנקסיםפנקסים  שלשל  כדיןכדין  ניהולניהול17)17)

לעובדלעובד  ההפרכהההפרכה  נטלנטל  אתאת  מעבירמעביר

    ""ראיהראיה  ראשיתראשית""- - ככ  השכרהשכר  תלושתלוש18)18)

המעבידהמעביד  לטובתלטובת  אפשריתאפשרית
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))בב((  כדיןכדין" " פנקסיםפנקסים""ניהול ניהול 

    2424  תיקוןתיקון  פיפי--עלעל  ""הוכחההוכחה  נטלנטל""19)19)

))..בב2626  סעיףסעיף((  השכרהשכר  הגנתהגנת  לחוקלחוק

  מינימוםמינימום  שכרשכר  בחוקבחוק  ""חזקותחזקות""20)20)

))0909//22- - ממ  שנוסףשנוסף  ..בב77  סעיףסעיף((

    שעותשעות  פנקספנקס""  ניהולניהול  חובתחובת  היקףהיקף21)21)

כוללכולל  בשכרבשכר  לעובדלעובד  ""עבודהעבודה

17171717

))אא(() ) תנאי עבודהתנאי עבודה((הודעה לעובד הודעה לעובד 

  שתקופתשתקופת  לעובדלעובד  הודעההודעה  ממתןממתן  פטורפטור22)22)

))99  סעיףסעיף((  יוםיום  3030  עדעד  עבודתועבודתו

    שהחלשהחל  לעובדלעובד  הודעההודעה  ממתןממתן  פטורפטור23)23)

))1010  סעיףסעיף((  0202//66  לפנילפני  בעבודתובעבודתו

    במילויבמילוי  הדדיהדדי  תוכניתוכני  עיצובעיצוב  חופשחופש24)24)

))11  טופסטופס((  לעובדלעובד  ההודעהההודעה

  כתחליףכתחליף  אישיאישי  חוזהחוזה  עריכתעריכת25)25)

))33  תקנהתקנה((  לעובדלעובד  הודעההודעה  למסירתלמסירת

))11  סעיףסעיף((  תאגידיתאגידי  באשכולבאשכול  המעבידהמעביד  זהותזהות26)26)

18181818

))בב(() ) תנאי עבודהתנאי עבודה((הודעה לעובד הודעה לעובד 

))22  סעיףסעיף((  העבודההעבודה  תחילתתחילת  מועדמועד  קביעתקביעת27)27)

    ניסיוןניסיון  תקופתתקופת  קביעתקביעת28)28)

והשלכותיהוהשלכותיה  חדשחדש  לעובדלעובד

    קודםקודם  בוותקבוותק  הכרההכרה29)29)

))זכויותזכויות  לצבירתלצבירת  כבסיסכבסיס((

    בלתיבלתי((  העבודההעבודה  תקופתתקופת30)30)

))22  סעיףסעיף((  ))קצובהקצובה//מוגבלתמוגבלת

))33  סעיףסעיף((  תפקידתפקיד  הגדרתהגדרת31)31)
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19191919

))גג(() ) תנאי עבודהתנאי עבודה((הודעה לעובד הודעה לעובד 

))44  סעיףסעיף((  ישירישיר  ממונהממונה  קביעתקביעת32)32)

  השכרהשכר  בסיסבסיס  קביעתקביעת33)33)

))55  סעיףסעיף((  ))אחראחר//משכורתמשכורת//שכרשכר((

  קבועיםקבועים  שאינםשאינם//קבועיםקבועים  תשלומיםתשלומים34)34)

))66  סעיףסעיף((

נלוותנלוות--יסודיסוד  מפתחמפתח  קביעתקביעת35)35)

  יוםיום  אורךאורך((    משרהמשרה  היקףהיקף  קביעתקביעת36)36)

      ))77  סעיףסעיף((  ))עבודהעבודה  שבועשבוע//עבודהעבודה

20202020

))דד(() ) תנאי עבודהתנאי עבודה((הודעה לעובד הודעה לעובד 

מקוצרמקוצר//מלאמלא  עבודהעבודה  שבועשבוע37)37)

))88  סעיףסעיף((  שבועישבועי  מנוחהמנוחה  יוםיום38)38)

  ומועדומועד  הפנסיוניתהפנסיונית  ההגנהההגנה  היקףהיקף39)39)

))22  וטופסוטופס  99  סעיףסעיף((  תחילתהתחילתה

    בארגוןבארגון  המעבידהמעביד  חברותחברות  ציוןציון40)40)

))1010  סעיףסעיף((  והשלכותיהוהשלכותיה  מעבידיםמעבידים

  המוסכמיםהמוסכמים  עבודהעבודה  תנאיתנאי  פירוטפירוט41)41)

קבלןקבלן  עובדעובד  לגבילגבי  בפועלבפועל  המעסיקהמעסיק  עםעם

21212121

שינוי תנאי העבודהשינוי תנאי העבודה

  צדדיצדדי--חדחד  לשינוילשינוי  המעבידהמעביד  כוחכוח  היקףהיקף42)42)

    העבודההעבודה  תנאיתנאי  שלשל

העבודההעבודה  תנאיתנאי  לשינוילשינוי  חוקיותחוקיות  מגבלותמגבלות43)43)

העבודההעבודה  תנאיתנאי  לשינוילשינוי  קיבוציותקיבוציות  מגבלותמגבלות44)44)

העבודההעבודה  תנאיתנאי  לשינוילשינוי  חוזיותחוזיות  מגבלותמגבלות45)45)

    כתנאיכתנאי  למחאהלמחאה  העובדהעובד  חובתחובת46)46)

    הרעההרעה  עקבעקב  להתפטרותלהתפטרות  מוקדםמוקדם

עבודתועבודתו  בתנאיבתנאי  מוחשיתמוחשית
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22222222

))אא((הגנת השכר הגנת השכר 
  שמעברשמעבר  שכרשכר  רכיבירכיבי  בתשלוםבתשלום  פיגורפיגור47)47)

שכרשכר  להלנתלהלנת  ייחשבייחשב  לאלא  לחוקלחוק

    שכרשכר  לתשלוםלתשלום  החובההחובה  עקיפתעקיפת48)48)

))))אא((22  סעיףסעיף((  במזומניםבמזומנים  עבודהעבודה

    בשווהבשווה  לתשלוםלתשלום  מותניתמותנית  אפשרותאפשרות49)49)

  ))33  סעיףסעיף((  כסףכסף

  עבודהעבודה  שכרשכר  תשלוםתשלום  עלעל  אפשריאפשרי  סיכוםסיכום50)50)

))1010  סעיףסעיף((  בשכרבשכר  לעובדלעובד  חודשיחודשי

23232323

))בב((הגנת השכר הגנת השכר 

  עקבעקב  שכרשכר  לתשלוםלתשלום  המועדהמועד  דחייתדחיית51)51)

))22  תקנהתקנה((  העובדהעובד  שלשל  מאוחרמאוחר  דיווחדיווח

  לתביעתלתביעת  מקוצרתמקוצרת  התיישנותהתיישנות  תקופתתקופת52)52)

  ))..אא1717  סעיףסעיף((  שכרשכר  הלנתהלנת  פיצויפיצוי

    הסכוםהסכום""  בתשלוםבתשלום  הפחתההפחתה  סמכותסמכות53)53)

))1818  סעיףסעיף((  ""במחלוקתבמחלוקת  שנוישנוי  שאינושאינו

  פיצוייפיצויי  לתשלוםלתשלום  המועדהמועד  דחייתדחיית54)54)

))))גג((2020--וו  ))55)()(אא((2020  סעיפיםסעיפים((  פיטוריםפיטורים

24242424

))גג((הגנת השכר הגנת השכר 
    הלנתהלנת  מפיצוימפיצוי  למעבידלמעביד  אפשריתאפשרית  חסינותחסינות55)55)

))))הה((2020  סעיףסעיף((  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי

))))66)()(אא((2525  סעיףסעיף((  מעבידמעביד  הלוואותהלוואות56)56)

))))77)()(אא((2525  סעיףסעיף((  שכרשכר  מקדמותמקדמות57)57)

    כספיותכספיות  תקרותתקרות  קביעתקביעת58)58)

הוצאותהוצאות  להחזרילהחזרי

נוספיםנוספים  מותריםמותרים  ניכוייםניכויים59)59)

))))אא((2525  סעיףסעיף((  העובדהעובד  משכרמשכר
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25252525

))דד((הגנת השכר הגנת השכר 
    יחסייחסי  בסיוםבסיום  העובדהעובד  חובחוב  יתרתיתרת  מלואמלוא  ניכויניכוי60)60)

))))בב((2525  סעיףסעיף((  העבודההעבודה

    פליליתפלילית  מאחריותמאחריות  השתדלותהשתדלות  הגנתהגנת61)61)

))))11)()(11בב((..בב2525  סעיףסעיף((  שכרשכר  להלנתלהלנת

    לתחוםלתחום  חדשחדש  מעבידמעביד  אפשרותאפשרות62)62)

))))אא((3030  סעיףסעיף((  עברעבר  לתביעותלתביעות  חשיפהחשיפה

  השכרהשכר  בתלושבתלוש  עע""שש  מציוןמציון  אפשריאפשרי  פטורפטור63)63)

    לחוקלחוק  ))66)()(אא((3030  סעיףסעיף  חלחל  עליועליו  עובדעובד  שלשל

ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות

26262626

))הה((הגנת השכר הגנת השכר 

    יי""עע  המסהמס  עלויותעלויות  ספיגתספיגת((  מסמס  גילומיגילומי  קביעתקביעת64)64)

      והשלכותיהםוהשלכותיהם  ))המעבידהמעביד

  למסירהלמסירה  מעבידמעביד  אפשרותאפשרות  בחינתבחינת65)65)

השכרהשכר  תלושתלוש  שלשל  מקוונתמקוונת

  להפניהלהפניה  מעבידמעביד  לאפשרותלאפשרות  תנאיםתנאים66)66)

הנוכחותהנוכחות  חח""לדולדו  השכרהשכר  בתלושבתלוש

27272727

))אא((שעות עבודה ומנוחה שעות עבודה ומנוחה 

    והשלכותיהוהשלכותיה  ))מחדלמחדל  כברירתכברירת((  קשיחהקשיחה  העסקההעסקה67)67)

והשלכותיהוהשלכותיה  מוסכמתמוסכמת  גמישהגמישה  העסקההעסקה68)68)

    השלמההשלמה((  רגילרגיל  בתעריףבתעריף  עודפותעודפות  שעותשעות69)69)

))מלאהמלאה  למשרהלמשרה

  שישישישי  בימיבימי  עבודהעבודה  שעותשעות  77  עדעד70)70)

))))בב((22  סעיףסעיף((  חגחג  ובערביובערבי

עבודהעבודה  שעותשעות//עבודהעבודה  ימיימי71)71)

))44  סעיףסעיף((  הרגילהרגיל  עלעל  יתריתר  שתחומםשתחומם
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28282828

))בב((שעות עבודה ומנוחה שעות עבודה ומנוחה 

    2525  בתבת  שבועיתשבועית  למנוחהלמנוחה  מוגבלתמוגבלת  אפשרותאפשרות72)72)
    ))88  סעיףסעיף((  בלבדבלבד  שעותשעות

    שבועיתשבועית  במנוחהבמנוחה  עבודהעבודה  הכתבתהכתבת73)73)

))..וו99- - ..גג99  סעיפיםסעיפים((  והשלכותיהוהשלכותיה

  שעותשעות  לביצועלביצוע  כללייםכלליים  היתריםהיתרים74)74)

))1515  סעיףסעיף((  נוספותנוספות

    לכפותלכפות  המעבידהמעביד  זכותזכות  היקףהיקף75)75)

נוספותנוספות  שעותשעות  ביצועביצוע

29292929

))גג((שעות עבודה ומנוחה שעות עבודה ומנוחה 

    גלובאליותגלובאליות  נוספותנוספות  שעותשעות  רכיברכיב  הכללתהכללת76)76)

השוטףהשוטף  בשכרבשכר

    גמולגמול  במקוםבמקום  פיצויפיצוי  מנוחתמנוחת77)77)

))))בב((1616  סעיףסעיף((  ננ""שש

גמולגמול  במקוםבמקום  פיצויפיצוי  מנוחתמנוחת78)78)

))))בב((1717  סעיףסעיף((  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה

    עלעל  --  רשמיותרשמיות  הפסקותהפסקות  זמניזמני79)79)

))2020  סעיףסעיף((  העובדהעובד  חשבוןחשבון

30303030

))דד((שעות עבודה ומנוחה שעות עבודה ומנוחה 

רשמיתרשמית  להפסקהלהפסקה  אפשרותאפשרות80)80)

))))בב((2020  סעיףסעיף((  שעותשעות  33  שלשל  מרביתמרבית

    הפסקתהפסקת  לאחרלאחר  חדשחדש  עבודהעבודה  יוםיום81)81)

))2121  סעיףסעיף((  שעותשעות  88  בתבת  עבודהעבודה

    בעבודהבעבודה  מחזוריתמחזורית  העסקההעסקה82)82)

))))אא((2222  סעיףסעיף((  במשמרותבמשמרות

    רצופהרצופה  לעבודהלעבודה  מעבידמעביד  אפשרותאפשרות83)83)

))2323  סעיףסעיף((  רשמיותרשמיות  הפסקותהפסקות  ללאללא
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31313131

))הה((שעות עבודה ומנוחה שעות עבודה ומנוחה 

    פטורפטור  השגתהשגת  לשםלשם((  חצותחצות  לפנילפני  עבודהעבודה  סיוםסיום84)84)
))לילהלילה  תוספתתוספת  מתשלוםמתשלום

    הודעההודעה  למתןלמתן  מעבידמעביד  אפשרותאפשרות85)85)

    העבודההעבודה  שעותשעות  שינוישינוי  בדברבדבר

))33  תקנהתקנה((

    בעדבעד  בלבדבלבד  הסכמיהסכמי  תשלוםתשלום86)86)

))קריאהקריאה  ללאללא((  סבילהסבילה  כוננותכוננות

32323232

))וו((שעות עבודה ומנוחה שעות עבודה ומנוחה 

    בעדבעד  בלבדבלבד  הסכמיהסכמי  תשלוםתשלום87)87)

מביתומביתו  רחוקרחוק  העובדהעובד  שהייתשהיית

  בריבויבריבוי  עבודהעבודה  שכרשכר  חישובחישוב88)88)

    אותהאותה  בגיןבגין  שכרשכר  תוספותתוספות

עבודהעבודה  שעתשעת

33333333

))אא((חופשה שנתית חופשה שנתית 

    ::לרבותלרבות((  חוזיתחוזית  חופשהחופשה  למתןלמתן  אפשרותאפשרות89)89)
    ))ננ""שש  לגמוללגמול  אפשריאפשרי  כתחליףכתחליף

    מחייבתמחייבת  חוקיתחוקית  חופשהחופשה  צבירתצבירת90)90)

))77  סעיףסעיף((  המעבידהמעביד  הסכמתהסכמת  אתאת

    שנתיתשנתית  חופשהחופשה  ניצולניצול  פיצולפיצול91)91)

    ))88  סעיףסעיף((  המעבידהמעביד  הסכמתהסכמת  טעוןטעון

  ידיידי- - עלעל  החופשההחופשה  מועדימועדי  הכתבתהכתבת92)92)

))99  סעיףסעיף((  המעבידהמעביד



12

34343434

))בב((חופשה שנתית חופשה שנתית 

  לעובדלעובד  מנוצלתמנוצלת  בלתיבלתי  חוקיתחוקית  חופשהחופשה  מחיקתמחיקת93)93)
חופשהחופשה  סרבןסרבן

    המועסקהמועסק  מעובדמעובד  חופשהחופשה  דמידמי  שלילתשלילת94)94)

))1212  סעיףסעיף((  שנתיתשנתית  בחופשהבחופשה  בשכרבשכר

    ))בלבדבלבד  44%%((  חופשהחופשה  תמורתתמורת95)95)

))1515  סעיףסעיף((  ""בשכרבשכר  זמניזמני  עובדעובד""- - לל

  מעבידמעביד  הסכמתהסכמת  טעוןטעון  תת""חלחל  ניצולניצול96)96)

))נשיםנשים  עבודתעבודת  חוקחוק  ::חריגחריג((

35353535

))גג((חופשה שנתית חופשה שנתית 

  במהלךבמהלך  העבודההעבודה  יחסייחסי  השעייתהשעיית97)97)

))נשיםנשים  עבודתעבודת  חוקחוק  ::חריגחריג((  תת""חלחל

מקוצרתמקוצרת  התיישנותהתיישנות  תקופתתקופת98)98)

))3131  סעיףסעיף((  שניםשנים  33  שלשל

    בגיןבגין((  ""מיוחדתמיוחדת  חופשהחופשה""99)99)

לחוקלחוק  מעברמעבר  ))משפחתייםמשפחתיים  אירועיםאירועים

    חופשהחופשה  יוםיום  לזקיפתלזקיפת  אפשרותאפשרות100)100)

חגחג  ערביערבי//שישישישי  בימיבימי  מלאמלא

3636

))אא((דמי מחלה דמי מחלה 
    ))ברוטוברוטו((  קלנדאריתקלנדארית  ""מחלהמחלה  תקופתתקופת""101)101)

))))22)()(בב((22  סעיףסעיף((  במשכורתבמשכורת  לעובדלעובד

    מחלהמחלה  דמידמי  שיעורשיעור  תשלוםתשלום102)102)

))55--וו  22  סעיפיםסעיפים((  כדיןכדין

    ""שליליתשלילית""  מחלהמחלה  יתרתיתרת103)103)

    ))בחוקבחוק  אזכוראזכור  העדרהעדר((

לעבודהלעבודה  מוגבלתמוגבלת  אפשרותאפשרות104)104)

))33  סעיףסעיף((  עובדעובד  במחלתבמחלת  חלופיתחלופית
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3737

))בב((דמי מחלה דמי מחלה 

    ימיימי  לצבירתלצבירת  חוקיתחוקית  תקרהתקרה105)105)

))))אא((44  סעיףסעיף((  ))יוםיום  9090((  מחלהמחלה

    חלקיותחלקיות  כמידתכמידת  מחלהמחלה  ימיימי  צבירתצבירת106)106)

))))בב((44  סעיףסעיף((  העובדהעובד  משרתמשרת

  המועסקהמועסק  מעובדמעובד  מחלהמחלה  דמידמי  שלילתשלילת107)107)

))1010  סעיףסעיף((  מחלהמחלה  בתקופתבתקופת  בשכרבשכר

    למחלתלמחלת  דווקנייםדווקניים  ניצולניצול  תנאיתנאי108)108)

))מסמכיםמסמכים  מסירתמסירת  ::כוללכולל((  משפחהמשפחה  בניבני

3838

))גג((דמי מחלה דמי מחלה 
    שאינהשאינה  מחלהמחלה  תעודתתעודת  המציגהמציג  עובדעובד  בדיקתבדיקת109)109)

))22  תקנהתקנה((  חוליםחולים  מקופתמקופת

    היעדרותהיעדרות  עלעל  להודיעלהודיע  עובדעובד  חובתחובת110)110)

))11  תקנהתקנה((  הצפויהצפוי  ומשכהומשכה  מחלהמחלה  עקבעקב

    הכרחיהכרחי  כתנאיכתנאי  מחלהמחלה  תעודתתעודת  הצגתהצגת111)111)

))))אא((22  תקנהתקנה((  מחלהמחלה  לדמילדמי  לזכאותלזכאות

    מועדמועד  עקבעקב  מחלהמחלה  דמידמי  תשלוםתשלום  דחייתדחיית112)112)

))))בב((33  תקנהתקנה((  המחלההמחלה  תעודתתעודת  הצגתהצגת

))לחוקלחוק  מעברמעבר((  הסכמיהסכמי  מחלהמחלה  לפדיוןלפדיון  אפשרותאפשרות113)113)

3939

))אא((הסכמים קיבוציים הסכמים קיבוציים 

הסכםהסכם  לעריכתלעריכת  מעבידמעביד  זכותזכות114)114)

))..11חח3333  ,,22--33  סעיפיםסעיפים((  מיוחדמיוחד  קיבוציקיבוצי

    קיבוציקיבוצי  הסכםהסכם  להתרתלהתרת  דרכיםדרכים115)115)

  המעבידהמעביד  ידיידי--עלעל  מיוחדמיוחד

))1313--1414  סעיפיםסעיפים((

    רצוניתרצונית  חברותחברות  השלכותהשלכות116)116)

))))22((1616  סעיףסעיף((  מעבידיםמעבידים  בארגוןבארגון
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4040

))בב((הסכמים קיבוציים הסכמים קיבוציים 

    נציגנציג  לכניסתלכניסת  מותרותמותרות  מגבלותמגבלות117)117)

))..טט3333  סעיףסעיף((  עובדיםעובדים  ארגוןארגון

    מקוצרתמקוצרת  התיישנותהתיישנות  תקופתתקופת118)118)

    ההתאגדותההתאגדות  בחופשבחופש  לפגיעהלפגיעה

))..יגיג3333  סעיףסעיף((

  המעבידהמעביד  נזקינזקי  בגיןבגין  תביעהתביעה  זכותזכות119)119)

))..בב3737  סעיףסעיף((  מוגנתמוגנת  בלתיבלתי  שביתהשביתה  עקבעקב

4141

דמי הבראהדמי הבראה
!!עבודהעבודה  שנתשנת  השלמתהשלמת  --  לזכאותלזכאות  סףסף  תנאיתנאי120)120)

המשרההמשרה  לחלקיותלחלקיות  בהתאםבהתאם  ההבראהההבראה  קצובתקצובת121)121)

  המועדהמועד  בקביעתבקביעת  מעבידמעביד  גמישותגמישות122)122)

הבראההבראה  דמידמי  לתשלוםלתשלום

חודשיחודשי  רכיברכיב  להכללתלהכללת  אפשרותאפשרות123)123)

השוטףהשוטף  בשכרבשכר  הבראההבראה  דמידמי  שלשל

מקוצרתמקוצרת  התיישנותהתיישנות  תקופתתקופת124)124)

    העבודההעבודה  יחסייחסי  סיוםסיום  לאחרלאחר  בתביעהבתביעה

4242

דמי נסיעותדמי נסיעות

נסיעותנסיעות  בדמיבדמי  השתתפותהשתתפות  תקרתתקרת125)125)

    לפילפי    הנסיעותהנסיעות  דמידמי  שיעורשיעור  קביעתקביעת126)126)

ציבוריציבורי  באוטובוסבאוטובוס  מוזלמוזל  נסיעהנסיעה  מחירמחיר

    נסיעותנסיעות  דמידמי  מתשלוםמתשלום  פטורפטור127)127)

  לעובדיולעובדיו  הסעותהסעות  המסדירהמסדיר  למעבידלמעביד

    בעלותבעלות  להשתתפותלהשתתפות  סףסף  תנאיתנאי128)128)

))לפחותלפחות  תחנותתחנות  33((  שנישני  אוטובוסאוטובוס

בלבדבלבד  בפועלבפועל  עבודהעבודה  ימיימי  בעדבעד  זכאותזכאות129)129)
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4343

דמי חגיםדמי חגים

עבודהעבודה  חודשיחודשי  33  שלשל  מזערימזערי  לוותקלוותק  דרישהדרישה130)130)

    יוםיום  מהעבודהמהעבודה  היעדרותהיעדרות--איאי131)131)

    ללאללא  החגהחג  אחריאחרי//לפנילפני

המעבידהמעביד  הסכמתהסכמת

בשבתבשבת  חלחל  החגהחג  כאשרכאשר  זכאותזכאות  העדרהעדר132)132)

במשכורתבמשכורת  עובדעובד  עלעל  תחולהתחולה--איאי133)133)

4444

ביטוח פנסיוני מקיף במשקביטוח פנסיוני מקיף במשק

    לזכאותלזכאות  מזערימזערי  גילגיל  מגבלותמגבלות134)134)

))לעובדלעובד  2121--וו  לעובדתלעובדת  2020((

שמעלשמעל    מימי((  לזכאותלזכאות  מרבימרבי  גילגיל  מגבלתמגבלת135)135)

))קצבהקצבה  ומקבלומקבל  חובהחובה  פרישתפרישת  גילגיל

    לתחילתלתחילת  עקרוניתעקרונית  המתנההמתנה  תקופתתקופת136)136)

    ))0909//11--ממ  עבודהעבודה  חודשיחודשי  66((  הזכאותהזכאות

    הרלוונטיתהרלוונטית  הגמלהגמל  קופתקופת  קביעתקביעת137)137)

))מחדלמחדל  כברירתכברירת((  המעבידהמעביד  ידיידי- - עלעל

4545

ביטוח פנסיוני מקיף במשקביטוח פנסיוני מקיף במשק

  מעבידמעביד--עובדעובד  שוטפותשוטפות  הפרשותהפרשות  שיעורשיעור138)138)

20132013  לשנתלשנת  עדעד  מדורגמדורג

    עדעד  יסודיסוד  משכרמשכר  הפרשההפרשה  חובתחובת139)139)

במשקבמשק  הממוצעהממוצע  השכרהשכר  לתקרתלתקרת

    ההפרשהההפרשה  שיעורשיעור  להגדלתלהגדלת  זכותזכות140)140)

))1414  סעיףסעיף  החלתהחלת  כוללכולל((  פפ""פפ  לחשבוןלחשבון
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4646

))אא((  עבודת נשיםעבודת נשים

  המסרבתהמסרבת  עובדתעובדת  להעסקתלהעסקת  סירובסירוב141)141)

    ))))גג((22  סעיףסעיף((  לילהלילה  לעבודלעבוד

    להעלאתלהעלאת  קצרהקצרה  זמןזמן  מגבלתמגבלת142)142)

))44  סעיףסעיף((  בלילהבלילה  לעבודלעבוד  סירובסירוב

    חוזהחוזה  סיוםסיום  בעתבעת  מהיתרמהיתר  פטורפטור143)143)

))))זז((  99  סעיףסעיף((  משנהמשנה  הקצרהקצר  ראשוןראשון  עבודהעבודה

4747

))בב((  עבודת נשיםעבודת נשים

  למעבידלמעביד  הודעותהודעות  מסירתמסירת  חובתחובת144)144)

))תקנותתקנות((  תת""לחללחל  לזכאותלזכאות  כתנאיכתנאי

  משכרמשכר  תת//העובדהעובד  תגמוליתגמולי  כפלכפל  ניכויניכוי145)145)

    ))תקנותתקנות((  לידהלידה  חופשתחופשת  לפנילפני  אחרוןאחרון

4848

))אא((גבולות השוויון בעבודה גבולות השוויון בעבודה 

    משוויוןמשוויון    למעבידלמעביד  אפשרייםאפשריים  פטוריםפטורים146)146)

))2121  סעיףסעיף((  בעבודהבעבודה  הזדמנויותהזדמנויות

  ביחסיביחסי  מותרותמותרות  הבחנותהבחנות147)147)

))33- - וו  ))גג((22  סעיפיםסעיפים((  העבודההעבודה

    בחוקבחוק  מקוצרתמקוצרת  התיישנותהתיישנות  תקופתתקופת148)148)

))1414  ''סס((  בעבודהבעבודה  ההזדמנויותההזדמנויות  שוויוןשוויון

  עובדיםעובדים  ביןבין  מותריםמותרים  שכרשכר  הפרשיהפרשי149)149)

))מתקנתמתקנת  העדפההעדפה//מותרתמותרת  הבחנההבחנה((
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4949

))בב((גבולות השוויון בעבודה גבולות השוויון בעבודה 

מקוצרתמקוצרת  התיישנותהתיישנות  תקופתתקופת150)150)

))))אא((88  סעיףסעיף((    שווהשווה  שכרשכר  בחוקבחוק

    ""חובהחובה  פרישתפרישת  גילגיל""  השלכותהשלכות151)151)

    ))11)()(בב((1010--וו  44  סעיפיםסעיפים((

))פרישהפרישה  גילגיל  לחוקלחוק

    להקדמתלהקדמת  הסכמיתהסכמית  אפשרותאפשרות152)152)

    ""מוקדמתמוקדמת  פרישהפרישה  גילגיל""

))))22)()(בב((1010  סעיףסעיף((

5050

))גג((גבולות השוויון בעבודה גבולות השוויון בעבודה 

      סעיףסעיף((  במילואיםבמילואים  המשרתהמשרת  עובדעובד  הגנתהגנת  היקףהיקף153)153)

))משוחרריםמשוחררים  חייליםחיילים  לחוקלחוק  ))הה((..אא4141

    ""מותאםמותאם  מינימוםמינימום  שכרשכר""154)154)

""מוגבלותמוגבלות  עםעם  עובדעובד""- - לל

    ""משתקםמשתקם""--לל  עובדעובד  מעמדמעמד  העדרהעדר155)155)

))20122012//88  עדעד  בתוקףבתוקף  שעהשעה  הוראתהוראת  פיפי- - עלעל((

5151

כוח הפיטוריםכוח הפיטורים

הפיטוריםהפיטורים  כוחכוח  היקףהיקף156)156)

    חוקיותחוקיות  מגבלותמגבלות157)157)

הפיטוריםהפיטורים  לכוחלכוח

    קיבוציותקיבוציות  מגבלותמגבלות158)158)

הפיטוריםהפיטורים  לכוחלכוח

    חוזיותחוזיות  מגבלותמגבלות159)159)

    הפיטוריםהפיטורים  לכוחלכוח
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5252

))אא((הודעה מוקדמת הודעה מוקדמת 

    תקופתתקופת  לקביעתלקביעת  אפשרותאפשרות160)160)

חוזיתחוזית  מוקדמתמוקדמת  הודעההודעה

    מוקדמתמוקדמת  הודעההודעה  ממתןממתן  פטורפטור161)161)

קצובהקצובה  לתקופהלתקופה  חוזהחוזה  בתוםבתום

מוקדמתמוקדמת  הודעההודעה  מתןמתן  חובתחובת162)162)

))))בב((22  סעיףסעיף((  בהתפטרותבהתפטרות  למעבידלמעביד

--  ""כפיטוריםכפיטורים  שדינהשדינה  התפטרותהתפטרות""163)163)

  !!בלבדבלבד  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  חוקחוק  לצורךלצורך

5353

))בב((הודעה מוקדמת הודעה מוקדמת 
    עלעל  מעבידמעביד  שלשל  אפשריאפשרי  ויתורויתור164)164)

))))אא((66  סעיףסעיף((  בפיטוריםבפיטורים  בפועלבפועל  עבודהעבודה

    עלעל  מעבידמעביד  שלשל  אפשריאפשרי  ויתורויתור165)165)

    בהתפטרותבהתפטרות  בפועלבפועל  עבודהעבודה

))))בב((66  סעיףסעיף((

    למתןלמתן  בפיטוריםבפיטורים  מעבידמעביד  אפשרותאפשרות166)166)

))))אא((77  סעיףסעיף((  בכסףבכסף  מוקדמתמוקדמת  הודעההודעה

5454

))גג((הודעה מוקדמת הודעה מוקדמת 

    בתשלוםבתשלום  מתפטרמתפטר  עובדעובד  חובתחובת  היקףהיקף167)167)

))))בב((77  סעיףסעיף((  מוקדמתמוקדמת  הודעההודעה  פיצויפיצוי

    תקופתתקופת  אישוראישור  להכללתלהכללת  אפשרותאפשרות168)168)

))88  סעיףסעיף((  הפיטוריםהפיטורים  במכתבבמכתב  עבודהעבודה

    הודעההודעה  ממתןממתן  למעבידלמעביד  אפשריאפשרי  פטורפטור169)169)

))))22((1010  סעיףסעיף((  מוקדמתמוקדמת
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5555

))אא((פיצויי פיטורים פיצויי פיטורים 

!!תקפיםתקפים  פהפה--בעלבעל  פיטוריםפיטורים  ,,עקרוניתעקרונית170)170)

הפיטוריםהפיטורים  מכתבמכתב  הנמקתהנמקת  חובתחובת  העדרהעדר171)171)

  פיטוריםפיטורים  לבטללבטל  מעבידמעביד  יכולתיכולת172)172)

כעסכעס  בשעתבשעת  שנעשושנעשו

כהתפטרותכהתפטרות  ""עבודהעבודה  זניחתזניחת""173)173)

  בלתיבלתי  עובדעובד  התפטרותהתפטרות  ,,עקרוניתעקרונית174)174)

)!)!המעבידהמעביד  בהסכמתבהסכמת  אלאאלא((  הפיכההפיכה

5656

))בב((פיצויי פיטורים פיצויי פיטורים 

    למתןלמתן  מעבידמעביד  יכולתיכולת  בחינתבחינת175)175)

בהתפטרותבהתפטרות  פיטוריםפיטורים  מכתבמכתב

    פפ""פפ  שלשל  עקרוניעקרוני  תשלוםתשלום--איאי176)176)

))1414  ''סס  בתחולתבתחולת  למעטלמעט((  בהתפטרותבהתפטרות

  פפ""פפ  למשיכתלמשיכת  מעבידמעביד  אפשרותאפשרות177)177)

))1414  ''סס  בהעדרבהעדר((  בהתפטרותבהתפטרות  גג""מקמק

    עבודהעבודה  שנתשנת  שלשל  מזערימזערי  ותקותק  דרישתדרישת178)178)

))33--וו  ))אא((11  סעיפיםסעיפים((  פפ""בפבפ  לזכאותלזכאות

5757

))גג((פיצויי פיטורים פיצויי פיטורים 
    בהפסקהבהפסקה  העבודההעבודה  ביחסיביחסי  רציפותרציפות  קטיעתקטיעת179)179)

    ))))99((22  סעיףסעיף((  חודשיםחודשים  66  עלעל  העולההעולה

  עקבעקב  בהתפטרותבהתפטרות  עובדעובד  מגבלותמגבלות180)180)

))66  סעיףסעיף((  לקוילקוי  בריאותיבריאותי  מצבמצב

    בשכרבשכר  לעבודהלעבודה  עקרוניעקרוני  איסוראיסור181)181)

))77  סעיףסעיף((  מתפטרמתפטר  להורהלהורה  חודשיםחודשים  33  במשךבמשך

  הודעההודעה  למסירתלמסירת  מתפטרמתפטר  אבאב  חובתחובת182)182)

))33  תקנהתקנה((  פפ""לפלפ  כתנאיכתנאי  למעבידולמעבידו
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5858

))דד((פיצויי פיטורים פיצויי פיטורים 

    בהתפטרותבהתפטרות  פפ""לפלפ  לזכאותלזכאות  הדרישותהדרישות183)183)

))88  סעיףסעיף((  מגוריםמגורים  העתקתהעתקת  לרגללרגל

    קצובקצוב  חוזהחוזה  להארכתלהארכת  עובדעובד  סירובסירוב184)184)

))99  סעיףסעיף((  להתפטרותלהתפטרות  ייחשבייחשב

    מוחשיתמוחשית  הרעההרעה""  להוכחתלהוכחת  העובדהעובד  נטלנטל185)185)

))))אא((1111  סעיףסעיף((  ""העבודההעבודה  בתנאיבתנאי

    בהתפטרותבהתפטרות  גג""בקבק  פפ""פפ  שלשל  ''אוטאוט  זקיפהזקיפה186)186)

))))הה((1111  סעיףסעיף((  פרישהפרישה  גילגיל  לאחרלאחר

5959

))הה((פיצויי פיטורים פיצויי פיטורים 
פפ""פפ    לחישובלחישוב  חוקיחוקי  מפתחמפתח187)187)

))1212  סעיףסעיף((  בשכרבשכר  לעובדלעובד

    זמניתזמנית  שכרשכר  הפחתתהפחתת  השלכותהשלכות188)188)

    ))..אא1313  סעיףסעיף((  קיבוציקיבוצי  בהסכםבהסכם

בחוזהבחוזה  1414  סעיףסעיף  ליישוםליישום  אפשרותאפשרות189)189)

))קיבוציתקיבוצית  תחולהתחולה  בהעדרבהעדר((  אישיאישי

    פפ""פפ  שלשל  כדיןכדין  לשלילהלשלילה  דרכיםדרכים190)190)

))1616--1717  סעיפיםסעיפים((

6060

))וו((פיצויי פיטורים פיצויי פיטורים 
  פפ""פפ  הכוללהכולל  שוטףשוטף  עבודהעבודה  שכרשכר191)191)

))2828  סעיףסעיף((

    פפ""פפ  לגבילגבי  סילוקסילוק  והודאתוהודאת  פשרהפשרה192)192)

))2929  סעיףסעיף((

פפ""פפ  בחישובבחישוב  נלוותנלוות  רכיבירכיבי  להכללתלהכללת  זכותזכות193)193)

כתקרהכתקרה  אחתאחת  משרהמשרה  שכרשכר194)194)

))..אא11  תקנהתקנה((  פפ""פפ  לחישובלחישוב
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))זז((פיצויי פיטורים פיצויי פיטורים 

  בשכרבשכר  זמניזמני  שינוישינוי""--ממ  התעלמותהתעלמות195)195)

))66  תקנהתקנה((  פפ""פפ  בחישובבחישוב  ""אחרוןאחרון

פיפי--עלעל  פפ""פפ  חישובחישוב196)196)

))77  תקנהתקנה((  משרהמשרה  היקףהיקף

--חדחד  שכרשכר  בהפחתתבהפחתת  פפ""פפ  חישובחישוב197)197)

    ))88  תקנהתקנה((  המעבידהמעביד  ידיידי--עלעל  צדדיתצדדית

    מכירותמכירות  עובדעובד  פטוריפטורי  השלכותהשלכות198)198)

))99  תקנהתקנה((  מיתוןמיתון  בתקופתבתקופת

6262

))חח((פיצויי פיטורים פיצויי פיטורים 

העבודההעבודה  סיוםסיום  לאחרלאחר  ותחרותותחרות  עיסוקעיסוק  מגבלותמגבלות199)199)

    הסכמיהסכמי//מתביעותמתביעות  וסילוקוסילוק  ויתורויתור  כתביכתבי  מעמדמעמד200)200)

    חשבוןחשבון  בגמרבגמר  פשרהפשרה

6363
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