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 :נקודות מרכזיות בהודעה על התנאי העסקה

 
העבודה תחילת מיום ימים 30 -מ יאוחר לא לעובד להעביר, 

 העובד של העבודה תנאי יפורטו שבה בכתב הודעה
עולה אינה עבודתו שתקופת עובד על חלות לא זה חוק הוראות  

 ימים 30 על
בתוך לעובד כך על המעסיק ימסור - העבודה בתנאי שינוי חל  

 בפסיקה או בחוק בשינוי הנובע שינוי למעט ,ימים 30
תחילת לפני עבודתם את שהחלו עובדים :ותיקים עובדים 

 העסקה תנאי על הודעה להם למסור החובה חלה ,2002 ,החוק
 בכתב זאת דרשו שהם מהיום החל

בהתאם עבודה חוזה לעובדה שנתן זר עובד של מעסיק :פטור 
 תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים לחוק

  תנאי על הודעה ממתן פטור יהיה ,1991-א"התשנ ,(הוגנים
 העסקה

 



 (עוסק מורשה' או מס. פ.כולל ח)זהות המעסיק 
 (ז.כולל ת)זהות העובד. 
תאריך תחילת העבודה 
 ציון העובדה שמדובר בחוזה לתקופה קצובה או שלא

 לתקופה קצובה
ים/ים או תיאור עיקרי של התפקיד/שם התפקיד 
ציון שמו או תוארו של מנהלו הישיר של העובד 
 שיעור שכר העבודה או דירוג ודרגה אם התשלום מבוסס

 על הסכם קיבוצי
 שכר , חודשיתמשכורת : משולם השכרהבסיס שלפיו

 שכר קיבולתשכר תוצרת או , שכר שבוע, שכר יום, שעה
 
 



שעות העבודה הרגילות ביום או בשבוע' מס 
יום המנוחה השבועי של העובד 
פירוט הגופים  , הפקדות סוציאליות עבור העובד

 שאליהם מעביר המעסיק את התשלומים וסכומם
 לציין -אם המעסיק חבר בארגון מעסיקים 
 לציין -אם המעסיק הוא קבלן כוח אדם 
  בנוסח ההודעה יש לציין כי אין באמור בה כדי לגרוע

,  צו הרחבה, מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין
 .'וכוחוזה עבודה , הסכם קיבוצי
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 :עונשים אזרחיים
  בשיעור כספי פיצוי העובד לזכות לפסוק רשאי לעבודה ד"ביה

  או ממון של נזק נגרם לא אם אף ,העניין בנסיבות לו שייראה
 יעלה שלא בסך (לדוגמא פיצויים) בנזק תלויים שאינם פיצויי

  מיוחדים מטעמים רשאי ד"ביה .מדד צמוד ₪ 15,000 על
 .אחר בסכום פיצוי לפסוק שיירשמו

 פיצויים לדוגמא לא חלים בתובענות ייצוגיות
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 חד התחייבות היא ,חוק י"עפ עבודה תנאי על ההודעה
 של התחייבות אין - העובד כלפי המעסיק של צדדית
   המעסיק כלפי העובד

 
 
 





 מספר העובדים שנכנסים בקטגוריה זו מועט ביותר  
 

מדובר : החברה זו הם, מדובר בעובדים שהם למעשה החברה
בקובעי המדיניות  , או מקבלי ההחלטות בחברה, בבעלי החברה

 .אלה ורק אלה -של החברה 
 

 ?גלימה של סופר מן". תפקיד אמון: "חדשה/ סיסמא ישנה 
 

תפקיד של קובע מדיניות  = תקדימים קבעו שמשרת אמון 
 החברה ומקבל החלטות 

 
הגם שאלו תפקידים   -... ראש, אחראי, מנהל בכיר, מנהל

מהזכאות לתשלום שעות נוספות אם הם  ייהנו -בכירים ביותר 
בהגדרה תפקידים של מקבלי החלטות או קובעי מדיניות   אינם

 .בחברה



 הסכם העסקה חייב להכיל את כל החובות של הודעה על תנאי
 ;העסקה

צווי הרחבה/ י הסכמים קיבוציים"תנאי עבודה עפ 
רק הבראה ונסיעות: שכר כולל 
 סודיות 
 אי תחרות 
 הכשרה לעבודה 
 שעות נוספות גלובליות 
 בונוס ומענק' עמלות מכירה נ 
רכיבי שכר הבאים בחישוב פיצויי פיטורים 
  פיטוריםלחוק פיצויי  14סעיף 
 תנאים סוציאליים בתקופת ההודעה המוקדמת 
 עובד במשכורת קבועה/ עובד בשכר 

 
 
 



 :הליכי סיום העסקה
מי . מגיעים לו פיצויי פיטורים, מי שמפוטר לאחר שנת עבודה: הכלל

 .אינו זכאי למעט החריגים שבחוק, שמתפטר
 
מעלים  , כמו גם השתלשלות נסיבות והחיים עצמם, החריגים שבחוק

הרבה מאוד סכסוכים בקשר לזכאות או אי זכאות לתשלום פיצויי  
 .המעסיק טוען להיעדר זכאות, העובד טוען לזכאות: פיטורים

 
כדי למנוע ויכוחים וסכסוך בקשר לזכאות או אי זכאות לפיצויי  : פתרון

מוצע פתרון   -זמן וכסף , עורכי דין, קרי מעורבות בתי משפט, פיטורים
מסכימים שבכל מקרה של סיום עבודה  ( העובד והמעסיק)לפיו הצדדים 

העובד יקבל פיצויי   -( ב"להוציא מקרים של הונאה ומעילה וכיו)
 .אם כי לא מלאים, פיטורים

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOG46aGFj8YCFYNxFAodxbgAAg&url=http://nimrod-law.hiweb.co.il/?hash=12345&ei=I2B9VaGbMYPjUcXxghA&bvm=bv.95515949,d.d24&psig=AFQjCNHJh7eUNj1AgpHrQL1j_QckVZ6rDA&ust=1434366347623301


 
 :לחוק פיצויי פיטורים קובע 14' סע

 
"לא יבוא , לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, תשלום לקופת תגמולים

במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם קיבוצי החל על  
או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר , המעביד והעובד במידה שנקבע

 ."העבודה ובמידה שאושר
 
 בעבר היה צורך לקבל מאת השר אישור פרטני עבור כל הסכם עבודה

 אצל כל מעסיק
 
האישור הכללי"הוצא מסמך שמכונה , בשנים האחרונות ." 



לבין  " יבוא במקום"מה ההבדל בין : נחזור שוב 
 ?"יבוא על חשבון"

 
 המעסיק צריך להשלים מכיסו ל= יבואו על חשבון- 

 .פיצויי פיטורים 100%
 
 להשלים והעובד   לא צריךהמעסיק = יבואו במקום

מסתפק בכספים שהצטברו ברכיב פיצויי הפיטורים  
 .בקופה



  העובד יקבל רק את מה שהצטבר ברכיב פיצויי
הפיטורים בקופה מבלי שעל המעסיק יהיה להשלים  

שחרור כספי  : "מקרה כזה מכונה. 100% -לו את ל
 "  פיצויי הפיטורים יבוא במקוםהקופה 

 
וזאת להבדיל ממקרה שבו על המעסיק כן להשלים ל- 

מה שמכונה שחרור כספי  , פיצויים מכיסו 100%
 ".פיצויי הפיטורים על חשבוןיבוא : "הקופה בשם



בחוזה עבודה 14' היתרון באימוץ סע  : 
 

עובדים  , עובדים מחבלים, עובדים מתחלים, כאב ראשחוסך 
כל זה . 'וכועובדים שממרידים , שמחכים שיפטרו אותם

חופשי לסיים ולהתפטר ויקבל  , מי שלא רוצה לעבוד: נחסך
קרי אילו   -את אותו הסכום בדיוק שהיה מקבל אילו פוטר 

 .'וכולמעסיק היה נמאס ממנו או נאלץ לצמצם 
 
מלכתחילה לא צריך היה  , אם העובד מתפטר: החיסרון

לשלם לו פיצויים אבל הכספים שולמו מידי חודש לקופה  
 !!ולא ניתן למשוך אותם חזרה



האם חברה פרטית חבה בשימוע לפני הודעת הפיטורים? 
 
כן: חד משמעית!! 
 
 בלב פתוח   -שימוע חייב להיות מוקפד ולפי דרישת בתי הדין לעבודה

 .ובנפש חפצה
 
אין טעם לערוך שימוע אם לא עורכים אותו כדין  . 
 
יכול לזכות את העובד בפיצויי על פיטורים שלא כדין  , שימוע שאינו כדין

  בשל אי קיום שימוע
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יש להמציא לעובד זימון לשימוע בכתב 

בזימון יש לפרט של הטענות נגדו 

  בזימון יש לציין במפורש שמדובר בשימוע מתוך כוונה לסיים את
 העסקתו של העובד

 בין מועד מסירת הזימון לבין מועד קיום  השימוע חייב להיות זמן
 סביר

 להתייחס בסבירות לבקשתו -אם העובד מבקש לדחות את המועד 

יש  , במידה ובקשתו רלוונטית -ב "אם העובד מבקש מסמכים וכיו
 לאפשר לו עיון לפני מועד השימוע

יש   -ד "עו/הורה / בן זוג/ אם העובד מבקש להביא לשימוע עדים
 (של משתתפים מטעמו' ניתן לקבוע מס)לאפשר לו 



ניתן להעיד עדים מטעם המעסיק 

השימוע יתקיים בפני מי שהחברה החליטה לנכון  : 

 

השימוע מתקיים בפני מקבל ההחלטות בחברה או  כ "בדר 
או מי מטעמו או בפני משאבי אנוש או  , של העובדבעניינו  
 יחד או לחוד -הממונה הישיר על עבודתו של העובד בפני  

 (בכתב או הקלטה)יש לנהל פרוטוקול 

יש לאפשר לעובד להשמיע את דבריו באופן מלא 

יש להמציא לעובד עותק מהפרוטוקול לאחר השימוע 

  אם הוחלט על פיטוריו יש להמציא לעובד מכתב פיטורים
 שיכלול את נסיבות פיטוריו תוך התייחסות לדבריו בשימוע



 זה את לוודא יש - בעניינו שימוע קיום על לוותר רשאי עובד 
  על וויתורו עם כי להתריע ורצוי (בכתב) משמעי חד באופן
 החלטה תתקבל לשימוע התייצבותו אי עם או/ו שימוע הליך

  לסיום להביא החברה לכוונת עמדתו קבלת ללא בעינינו

  העסקתו
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/  קבלנים / פרילנסרים/נותני שירותים : מתכונת העסקה
 עצמאיים

 

 מקרים בהם הצדדים מראש מסכימים שאין
חותמים על חוזה  , ביניהם יחסי עובד ומעסיק
על , אולם בפועל,  התקשרות למתן שירותים

התקיימו ביניהם  יחסי  , ד לעבודה"פי ביה
 .  עובד מעביד

 מעמד , עובד הוא עניין של סטאטוסהמושג– 
 .להתנות עליו, שלא ניתן לוותר עליו

 במקרים כאלה מעסיק מחויב לנהוג בנותן
 .  השירות כבעובד



 ?"עובד"מתי יחזה אדם להיות במעמד של 
 
ימים ושעות עבודה קבועים 
 במקרה שבו עבודתו של העובד היא חלק אינטגרלי בעסק

 מבחן ההשתלבות -המעסיק 
חניה, טלפון, רכב, מחשב, ציוד משרדי, חדר: סממנים חיצוניים  ,

 מתנות לחג, כרטיס מזון
כשהעובד אינו מפעיל עסק משלו ולא נותן שירותים לאחרים 
מהי פרנסתו העיקרית של העובד? 
  התמורה החודשית שקיבל העובד ביחד לעובדים אחרים

 בתפקידו אצל המעסיק
מי יזם את צורת ההתקשרות? 
מי משלם את המסים? 
תלוש שכר כחזקה בלבד 



מחלקות : מהפיכה בתחום שמירת זכויות העובדים
 .  חדשות של אכיפה במשרד הכלכלה

זכויות עובדים  , חוק חשוב לעוסקים במשאבי אנוש
 .  וניהול עובדים

החוק יצר מנגנון אכיפה חדש לזכויות העובדים  ,
מנגנון נוקשה ומחמיר יחסית למנגנוני האכיפה שהיו 

החוק מציב בפני מעסיקים עיצומים  . עד לאותה העת
  -גבוהים במיוחד בגין כל הפרה ( קנסות)כספיים 

 .  ובגין כל עובד בנפרד
 



 עיצום= לא נתתם לעובד הודעה על תנאי העסקה 

 עיצום עבור כל עובד בנפרד= לא העברתם הפרשות פנסיוניות בזמן 

 אין דוחות נוכחות או שאלו לא משקפים כלל את שעות העבודה של

 עיצום על כל עובד= העובדים 

 עיצום= אין תקנון תלוי על הקיר של מניעת הטרדה מינית 

 



ח  "רו…לא ידעתי: "לא ניתן יותר להשתמש בטענות הגנה כגון
 ...".  העסקהרגע פתחתי ... אני עסק קטן...שלי לא יידע אותי

 
אי ידיעת החוק אינה פותרת. 
 
מי שנתפשים בפעם הראשונה יקבלו  : גלגל הצלה אחד בלבד

 .  התראה מנהלית לפני הטלת עיצומים כבדים
 
  החוק מאפשר לפקחי משרד הכלכלה להיכנס למתקני החברה

הפקדות  , לדרוש לבדוק תלושי שכר, והעסק ללא צו או התראה
 .  חוזי העסקה  ועוד, דוחות נוכחות, לפנסיה

 
כ מוזמנים נושאי משרה בחברה לחקירה תחת אזהרה  "אח

מדובר בהליך מהיר  . במשרד הכלכלה ולבסוף מוטלים עיצומים
ויעיל מאוד שלא לוקח שנים כמו הליכים אזרחיים בבתי הדין  

 .לעבודה
 



  ,מהן להיפרד עלול שהמעסיק הכסף לערימות בנוסף
  הדין לעורכי הריצות ,מבחינתו שיבוזבז הרב הזמן

  המוניטין ,בחברה משרה נושאי אצל שיעלה דם והלחץ
 באופן השחורה לרשימה תכנס והיא יוכתם החברה של

  ממשלתיים במכרזים להתמודד תוכל לא היא שבו
 .סנקציות ושאר

 



החוק מיוחד בעוד פן  : 
גם על            אלא , מטיל אחריות פלילית לא רק מעסיקיםהוא     

 .  'הסעדה וכד, שמירה, שירותים כגון ניקיוןמזמיני  
 גם אם החברה אינה המעסיקה של : אחרותבמילים

היא עדיין תהיה אחראית על זכויות , עובדת הניקיון
 !עובדת הניקיון לכל דבר ועניין

לבדוק בציציות איך מתי צריכים מעסיקים , לאור זאת
וכמה כסף מקבלים עובדי הקבלן שאת שירותיו הם 

 .  מקבלים
על מעסיק למעשה מוטלת החובה לבדוק חוזה עבודה  ,

 -העברת הפקדות לפנסיה , דיווחי נוכחות, תלושי שכר
 !!!עובדי הקבלןכל אלו של 

 



  ייתכן שיש מקום לשקול מחדש התקשרויות עם קבלנים

את , ונותני שירותים ובמקום זאת פשוט להעסיק את המנקה

 ....  אולי טבח פרילנסר -המאבטח ואת הטבח 

 באופן ישיר עשויה לצמצם סיכונים ובעיקר כאב ראשהעסקה . 

  אחד הפתרונות לקטסטרופה הזו היא לקבל שירותים של

ד שמתמחה בדיני עבודה יכול להוות  "עו". בדיקת שכר"

פרמטר לניהול סיכונים באותו עסק ובכל יוכל המעסיק  

" בדיקת שכר"מעסיק שמנהל . להימנע מאכיפה מנהלית

מעסיק יוכל להציג למשרד הכלכלה שהוא פועל על מנת לפעול  

 .על פי החוק ולשמור על זכויות העובדים
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