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פירוט תנאי העבודהפירוט תנאי העבודה: : 11טופס טופס 

פרטי העובד והמעבידפרטי העובד והמעביד1)1)

סיו� יחסי העבודה סיו� יחסי העבודה //מועד התחלהמועד התחלה2)2)

הגדרת תפקידהגדרת תפקיד3)3)

ישירישיר  ממונהממונה4)4)

השכרהשכר  בסיסבסיס5)5)
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פירוט תנאי העבודהפירוט תנאי העבודה: : 11טופס טופס 

(*)(*)מותני� מותני� //תשלומי� קבועי�תשלומי� קבועי�6)6)

שבוע עבודה רגיל  שבוע עבודה רגיל  //יו�יו�7)7)

יו� מנוחה שבועייו� מנוחה שבועי8)8)

פנסיוניתפנסיונית  הגנההגנה9)9)

רלוונטירלוונטי  מעבידי�מעבידי�  ארגוארגו  פרטיפרטי10)10)

    ))כס$כס$  בשווהבשווה  ושכרושכר  תשלו�תשלו�  מועדימועדי  ::לרבותלרבות((  (*)(*)

55

19511951&&אא""תשיתשי, , חוק שעות עבודה ומנוחהחוק שעות עבודה ומנוחה

    שנותשנות  בתחילתבתחילת  נחקקנחקק  ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות  חוקחוק��
    באושיותבאושיות  מרכזימרכזי  נדב(נדב(  נחשבנחשב  והואוהוא  החמישי�החמישי�

..בישראלבישראל  העבודההעבודה  דינידיני

  מעטי�מעטי�  שינויי�שינויי�  בוצעובוצעו  השני�השני�  במרוצתבמרוצת��
    בכלבכל  מהותיי�מהותיי�  פערי�פערי�  וקיימי�וקיימי�  החוקהחוק  בהסדריבהסדרי

  עבודהעבודה  לסביבתלסביבת  כיו�כיו�  החוקהחוק  להתאמתלהתאמת  הנוגעהנוגע
..מודרניתמודרנית

66

היק$ גילוי נאות בערכת הקליטההיק$ גילוי נאות בערכת הקליטה) ) אא((

    מהמעסיקמהמעסיק  הנדרשהנדרש  הנאותהנאות  הגילויהגילוי  היק$היק$  מהומהו1)1)

    הנוגעהנוגע  בכלבכל  חדשחדש  עובדעובד  קליטתקליטת  הלי(הלי(  במסגרתבמסגרת

    חוזהחוזה  ;;11  טופסטופס((  עבודתועבודתו  שעותשעות  למתכונתלמתכונת

??))אישיאישי

    העבודההעבודה  במקו�במקו�  לפרס�לפרס�  חייבחייב  מעסיקמעסיק  הא�הא�2)2)

    העבודההעבודה  שעותשעות  מתכונתמתכונת  אתאת  המפרטתהמפרטת  מודעהמודעה

??))22&&33  תקנותתקנות((  אצלואצלו  הנהוגההנהוגה  והמנוחהוהמנוחה

  ביחסביחס  לעובדלעובד  נאותנאות  בגילויבגילוי  חייבחייב  מעסיקמעסיק  הא�הא�3)3)

??לגביולגביו  הרלוונטיהרלוונטי  הנוכחותהנוכחות  הסכ�הסכ�  למאפיינילמאפייני
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היק$ גילוי נאות בערכת הקליטההיק$ גילוי נאות בערכת הקליטה) ) אא((

ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות  לתקנותלתקנות  22  תקנהתקנה��

    אואו  ידיד  משלחמשלח  אואו  עסקעסקלל  המשמשהמשמש  מקו�מקו�))אא"("(

    סמו(סמו(  ,,המעבידהמעביד  בובו  יציגיציג  ציבוריציבורי  לשירותלשירות

    הודעההודעה  ,,בובו  העובדי�העובדי�  מזדקקי�מזדקקי�  שלהשלה  לכניסהלכניסה

    ,,יו�יו�  בכלבכל  העבודההעבודה  שעותשעות  בדברבדבר  בידובידו  חתומהחתומה

    עתעת  &&  במשמרותבמשמרות  עובדי�עובדי�  וא�וא�  ,,וסיומוסיומ  תחילתתחילת

    הניתנתהניתנת  ההפסקהההפסקה  ושעותושעות  ,,וסיומהוסיומה  תחילתהתחילתה

""..לחוקלחוק  2020  סעי$סעי$  לפילפי

88

היק$ גילוי נאות בערכת הקליטההיק$ גילוי נאות בערכת הקליטה) ) אא((

ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות  לתקנותלתקנות  22  תקנהתקנה��

    בתקנתבתקנת  המפורטי�המפורטי�  מהמקומותמהמקומות  במקו�במקו�  ))בב"("(

    ,,19461946  ,,החרושתהחרושת  בתיבתי  שפקודתשפקודת))אא((  משנהמשנה

    פטורפטור  ,,עליועליו  חלהחלה  אינהאינה  ,,חלקהחלקה  אואו  כולהכולה

  הביאהביא  א�א�  כאמורכאמור  הודעההודעה  מהצגתמהצגת  המעבידהמעביד

    הפרטי�הפרטי�  אתאת  העובדי�העובדי�  לידיעתלידיעת  בכתבבכתב

    הודעההודעה  ומסרומסר  ))אא((  משנהמשנה  בתקנתבתקנת  המפורטי�המפורטי�

    ,,האזוריהאזורי  העבודההעבודה  למפקחלמפקח  רשו�רשו�  במכתבבמכתב

""..האמורי�האמורי�  הפרטי�הפרטי�  אתאת  הכוללתהכוללת

99

היק$ גילוי נאות בערכת הקליטההיק$ גילוי נאות בערכת הקליטה) ) אא((

ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות  לתקנותלתקנות  33  תקנהתקנה��

    כמפורטכמפורט  העבודההעבודה  שעותשעות  אתאת  מעבידמעביד  ישנהישנה  לאלא""

    אואו))אא((22  לתקנהלתקנה  בהתא�בהתא�  שהוצגהשהוצגה  בהודעהבהודעה

  האזוריהאזורי  העבודההעבודה  למפקחלמפקח  שנמסרהשנמסרה  בהודעהבהודעה

  כ(כ(  עלעל  הודיעהודיע  א�א�  אלאאלא  ,,))בב((22  לתקנהלתקנה  בהתא�בהתא�

    העבודההעבודה  למפקחלמפקח  רשו�רשו�  במכתבבמכתב  מראשמראש

""..האזוריהאזורי
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אפיו הסכמי� במערכת הנוכחותאפיו הסכמי� במערכת הנוכחות

ארגוניי�ארגוניי�  העסקההעסקה  למגזרילמגזרי  חלוקהחלוקה��

מקוצרמקוצר//מלאמלא  עבודהעבודה  שבועשבוע��

��שבועישבועי//יומייומי  תקתק

")")קשיחהקשיחה""  העסקההעסקה((  חסימהחסימה  הסדריהסדרי��

    התשלו�התשלו�  בחינתבחינת  ::במיוחדבמיוחד((  הפסקותהפסקות  מדיניותמדיניות��
))עע""שש  במונהבמונה  והכללתוהכללת

שכרשכר  מקדמימקדמי��

שבועישבועי  ננ""שש  גמולגמול  זיהויזיהוי  מונהמונה��

    התראותהתראות  מצבתמצבת��

1111

עע""היק$ חובת ניהול פנקס שהיק$ חובת ניהול פנקס ש) ) בב((

    משפטיתמשפטית  חובהחובה  מטילי�מטילי�  העבודההעבודה  חוקיחוקי  הא�הא�4)4)

??עע""שש  פנקספנקס  לנהללנהל  המעסיקהמעסיק  עלעל

  ביחסביחס  חלהחלה  האמורההאמורה  המשפטיתהמשפטית  החובההחובה  הא�הא�5)5)

    ;;עסקעסק  שאינושאינו  יחידיחיד  ;;עסקעסק((  מעסיקמעסיק  לכללכל

  ??))ציבוריציבורי

    משרהמשרה  בהיק$בהיק$  מותניתמותנית  האמורההאמורה  החובההחובה  הא�הא�6)6)

??מינימאלימינימאלי

  שכרשכר  ברמתברמת  מותניתמותנית  האמורההאמורה  החובההחובה  הא�הא�7)7)

??העובדהעובד

1212

עע""היק$ חובת ניהול פנקס שהיק$ חובת ניהול פנקס ש) ) בב((

ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות  לחוקלחוק  ))אא((2525  סעי$סעי$��

    ,,עבודהעבודה  שעותשעות  בדברבדבר  פנקספנקס  לנהללנהל  חייבחייב  מעבידמעביד""

    גמולגמול  ,,נוספותנוספות  שעותשעות  ,,שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  שעותשעות

    במנוחהבמנוחה  עבודהעבודה  וגמולוגמול  נוספותנוספות  שעותשעות

  שייקבעושייקבעו  הפרטי�הפרטי�  יירשמויירשמו  ובוובו  ,,השבועיתהשבועית

""..בתקנותבתקנות
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עע""היק$ חובת ניהול פנקס שהיק$ חובת ניהול פנקס ש) ) בב((

    כלכל  עלעל  חלהחלה  האמורההאמורה  המשפטיתהמשפטית  החובההחובה  הא�הא�8)8)

    גלובאליגלובאלי//כוללכולל  בשכרבשכר  עובדעובד  ובמיוחדובמיוחד  עובדעובד

    העסקההעסקה  ;;שטחשטח&&משרדמשרד  ;;שטחשטח  ;;בכירבכיר  ;;משרדמשרד((

))פרילאנספרילאנס  ;;קבלקבל  עובדעובד  ;;לל""חוחו  ;;מהביתמהבית

    האמורההאמורה  מהחובהמהחובה  מעסיקמעסיק  לפטורלפטור  ניתנית  הא�הא�9)9)

    ??קיבוציקיבוצי  הסכ�הסכ�  אואו  אישיאישי  חוזהחוזה  באמצעותבאמצעות

(10(10  ;;אזרחיאזרחי((  האמורההאמורה  החובההחובה  הפרתהפרת  השלכותהשלכות  מהמה

    שכרשכר  ??והפרכהוהפרכה  הוכחההוכחה  נטלינטלי  ??))פליליפלילי  ;;מנהלימנהלי

??עבודהעבודה  תאונותתאונות  ??מינימו�מינימו�

1414

משכורתמשכורתסוגי סוגי 

עובד 

במשכורת
≠

עובד 

בשכר

עובד ששכרו  

מחושב לפי  

 חודשיבסיס 

אחיד

עובד ששכרו  

מחושב לפי בסיס  

קצר מחודש  

)יומי/שעתי(

1515

")")גלובאליגלובאלי("("שכר כולל שכר כולל 
    מוגמוג  אינואינו  אשראשר  עובדעובד  ==  ")")גלובליגלובלי("("  כוללכולל  בשכרבשכר  עובדעובד��

..ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות  חוקחוק  ידיידי&&עלעל

      שעותשעות  חוקחוק  הסדריהסדרי  מכלולמכלול  ::לפיכ(לפיכ(��

!!זהזה  עובדעובד  עלעל  חלי�חלי�  אינ�אינ�  ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה

    העובדהעובד""  & &   אישיאישי  בחוזהבחוזה  שכיחהשכיחה  הגדרההגדרה��

  זמנוזמנו  כלכל  אתאת  להקדישלהקדיש  במפורשבמפורש  מתחייבמתחייב

  ""..תפקידותפקידו  למילוילמילוי  ומרצוומרצו

  חוקחוק  פיפי&&עלעל  מוגבלתמוגבלת  זוזו  תגמולתגמול  מתכונתמתכונת  ::ויודגשויודגש��
!!עובדי�עובדי�  סוגיסוגי  שלשל  סגורהסגורה  רשימהרשימהלל
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1616

")")גלובאליגלובאלי("("שכר כולל שכר כולל 

  חוקחוק  ידיידי&&עלעל  מוגמוג  אינואינו  כדיכדי  כוללכולל  בשכרבשכר  עובדעובד��

!!בלבדבלבד  ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות

::רלוונטיי�רלוונטיי�  עובדי�עובדי�  סוגיסוגי��

עובדי�עובדי�  מנהלימנהלי1)1)

מיוחדמיוחד  אישיאישי  אמואמו  הדורשי�הדורשי�  תפקידי�תפקידי�2)2)

המעבידהמעביד  מצדמצד  פיקוחפיקוח  יכולתיכולת  העדרהעדר3)3)

))ואווירואוויר  י�י�  וצוותיוצוותי  ביטחוביטחו  כוחותכוחות((  שונותשונות4)4)

1717

שעות נוספות גלובליותשעות נוספות גלובליות

    ננ""שש  גמולגמול  לעובדלעובד  המקנההמקנה  קבועקבוע  שכרשכר  רכיברכיב��

    בהיק$בהיק$  מותנהמותנה  אינואינו  שתשלומושתשלומו  מזערימזערי  חודשיחודשי

    ..עבודהעבודה  חודשחודש  באותובאותו  ננ""שש  שלשל  בפועלבפועל  הביצועהביצוע

    ורקורק  א(א(  רלוונטירלוונטי  זהזה  רכיברכיב��

  ידיידי&&עלעל  מוגמוג  אשראשר      לעובדלעובד

!!ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות  חוקחוק

1818

צורות שכר עבודהצורות שכר עבודה

)חודשי(עובד במשכורת 

")גלובאלי("עובד בשכר כולל 

B

D

)יומי/שעתי(עובד בשכר  A

ג"שנ+ עובד במשכורת  C

מ"הגנת חוק שעו
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שכר כולל פסול

מנהלי�

אמו אישי

העדר פיקוח

שונות

A

B

C

D

חוזה  

אישי

שכר  

כולל
E

שכר כולל חוקי

.ג.נ.ש F

העסקה  

גמישה
G

B1

הסכ�  

קיבוצי

2020

2121

י העובדי העובד""השלכות רישו� אישי עהשלכות רישו� אישי ע

    שעותשעות  פנקספנקס""  ניהלניהל  לאלא  המעבידהמעביד  בובו  במקרהבמקרה��
    שכרשכר  הפרשיהפרשי  תובעתובע  והעובדוהעובד  כדיכדי  ""עבודהעבודה

    נוספותנוספות  שעותשעות  גמולגמול  ::לרבותלרבות((

    ))שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  וגמולוגמול

    שנוהלשנוהל  אישיאישי  רישו�רישו�  יסודיסוד  עלעל

    נטלנטל  המעבידהמעביד  עלעל  ,,ידוידו  עלעל

    לתקרתלתקרת  עדעד  וזאתוזאת  ההפרכהההפרכה

..))..בב2626  סעי$סעי$((  המותרתהמותרת  ההעסקהההעסקה
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השלכות תלוש שכר חסר פירוט  השלכות תלוש שכר חסר פירוט  

  במחלוקתבמחלוקת  השנויותהשנויות  שעילותיהשעילותיה  עובדעובד  שלשל  בתובענהבתובענה��

    עבודהעבודה  גמולגמול  ,,נוספותנוספות  שעותשעות  גמולגמול  תשלו�תשלו�&&איאי  הה

  אואו  חופשהחופשה  תמורתתמורת  ,,חופשהחופשה  דמידמי  ,,השבועיתהשבועית  במנוחהבמנוחה

    ,,נסיעותנסיעות  דמידמי  אואו  הבראההבראה  דמידמי  ,,חופשהחופשה  פדיופדיו

    מסרומסרו  לאלא  שכרשכר  תלושתלוש  במסירתבמסירת  שחייבשחייב  והמעבידוהמעביד

    שנקבעשנקבע  חזקהחזקה  ,,חסרחסר  שכרשכר  תלושתלוש  שמסרשמסר  אואו  לעובדלעובד

    שכרשכר  ששול�ששול�  בשכרבשכר  ויראוויראו  אסוראסור  כוללכולל  שכרשכר  לעובדלעובד

    א�א�  אלאאלא  ,,האמורי�האמורי�  השכרהשכר  רכיבירכיבי  ללאללא  ,,בלבדבלבד  רגילרגיל

))))גג((..בב2626  סעי$סעי$((  אחרתאחרת  המעבידהמעביד  יוכיחיוכיח  ככ

2323

עע""היק$ חובת ניהול פנקס שהיק$ חובת ניהול פנקס ש) ) בב((

    חותחות""דודו  במסירתבמסירת  מחויבמחויב  המעסיקהמעסיק  הא�הא�11)11)

??מתימתי  ,,ככ  וא�וא�  ??לעובדלעובד  הנוכחותהנוכחות

    אתאת  פוטרתפוטרת  לעובדלעובד  נוכחותנוכחות  חח""דודו  מסירתמסירת  הא�הא�12)12)

    הנוכחותהנוכחות  נתונינתוני  פירוטפירוט  מחובתמחובת  המעבידהמעביד

??))בפועלבפועל  עע""שש//בפועלבפועל  עע""יי((  השכרהשכר  בתלושיבתלושי

2424

סוגי מערכות נוכחותסוגי מערכות נוכחות) ) גג((

    רישו�רישו�  באמצעותבאמצעות  עע""שש  פנקספנקס  לנהללנהל  ניתנית  הא�הא�13)13)

??ידניידני

  ידיידי&&עלעל  ידניי�ידניי�  נוכחותנוכחות  נתונינתוני  הקלדתהקלדת  הא�הא�14)14)

& & עלעל  יומיתיומית  חתימהחתימה  מחובתמחובת  פוטרתפוטרת  המעסיקהמעסיק

    ??העובדהעובד  ידיידי

  למערכתלמערכת  ידניידני  מרישו�מרישו�  ארגוניארגוני  מעברמעבר  הא�הא�15)15)

    מוחשיתמוחשית  להרעהלהרעה  ייחשבייחשב  אוטומאטיתאוטומאטית  נוכחותנוכחות

??העבודההעבודה  בתנאיבתנאי

שכרשכר&&נוכחותנוכחות  מערכותמערכות  ממשקיממשקי��
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2525

עבודהעבודהפנקס שעות פנקס שעות 

ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות  לחוקלחוק  ))22)()(11אא((  2525  סעי$סעי$��

    בפנקסבפנקס  הרישו�הרישו�  בוצעבוצע  לאלא""

באמצעי�באמצעי�  ))11((  בפסקהבפסקה  כאמורכאמור

    אואו  דיגיטליי�דיגיטליי�  ,,מכאניי�מכאניי�  

  הרישו�הרישו�  ייחת�ייחת�  ,,אלקטרוניי�אלקטרוניי�

    ויאושרויאושר  העובדהעובד  בידיבידי  יו�יו�  מדימדי

""......לכ(לכ(  מינהמינה  שהמעבידשהמעביד  אחראיאחראי  בחתימתבחתימת

2626

עע""היק$ חובת ניהול פנקס שהיק$ חובת ניהול פנקס ש) ) בב((

  נתוני�נתוני�  עלעל  המבוססהמבוסס  עע""שש  פנקספנקס  ניהולניהול  הא�הא�16)16)

  אתאת  מחייבמחייב  ))אצבעאצבע  טביעותטביעות  ::כגוכגו((  ביומטריי�ביומטריי�

??העובדהעובד  הסכמתהסכמת

    מערכתמערכת  באמצעותבאמצעות  עע""שש  פנקספנקס  לנהללנהל  ניתנית  הא�הא�17)17)

  ??))העובדהעובד  מיקו�מיקו�  אתאת  המזהההמזהה((  איכואיכו

    אואו  גלויהגלויה  מצלמהמצלמה  להציבלהציב  רשאירשאי  מעסיקמעסיק  הא�הא�18)18)

??הנוכחותהנוכחות  שעושעו  סביבתסביבת  אתאת  המתעדתהמתעדת  ))נסתרתנסתרת

2727

עע""היק$ חובת ניהול פנקס שהיק$ חובת ניהול פנקס ש) ) בב((

    חותחות""דודו  עלעל  העובדהעובד  חתימתחתימת  נדרשתנדרשת  הא�הא�19)19)

??הנוכחותהנוכחות

(20(20    חותחות""דודו  אתאת  להחזיקלהחזיק  המעסיקהמעסיק  עלעל  היכהיכ

??))))גג((55  תקנהתקנה((  הנוכחותהנוכחות

ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות  לתקנותלתקנות))בב((55  תקנהתקנה��

  הכרטיסייההכרטיסייה  אתאת  ,,הפנקסהפנקס  אתאת  יחזיקיחזיק  המעבדהמעבד""

    זוזו  לתקנהלתקנה  בהתא�בהתא�  האחרהאחר  הסדירהסדיר  הרישו�הרישו�  ואתואת

""..העובדהעובד  מועבדמועבד  בובו  במקו�במקו�
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2828

עע""היק$ חובת הפירוט בפנקס שהיק$ חובת הפירוט בפנקס ש) ) דד((

  העובדהעובד  שלשל  הנוכחותהנוכחות  נתונינתוני  ברישו�ברישו�  דידי  הא�הא�21)21)

    ללאללא  ))יציאהיציאה  ושעתושעת  כניסהכניסה  שעתשעת  ::קריקרי((

  ??השכרהשכר  מקדמימקדמי  פירוטפירוט  וללאוללא  ניתוח�ניתוח�

    ביחסביחס  דידי  פיפי& & עלעל  הנדרשהנדרש  הפירוטהפירוט  היק$היק$  מהומהו22)22)

    ;;קבועקבוע  כלליכללי  מידעמידע  ==55  תקנהתקנה((  עע""שש  לפנקסלפנקס

    שעותשעות((  הנוכחותהנוכחות  נתונינתוני  ניתוחניתוח  ;;נוכחותנוכחות  נתונינתוני

    ??))שכרשכר  ומקדמיומקדמי  עבודהעבודה

??""150150%%""  שלשל  מסכמתמסכמת  עמודהעמודה  בציובציו  דידי  הא�הא�23)23)

2929

עע""היק$ חובת הפירוט בפנקס שהיק$ חובת הפירוט בפנקס ש) ) דד((

ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות  לתקנותלתקנות  ))אא((55  תקנהתקנה��

    ירשו�ירשו�  עליועליו  חלהחלה  ))אא((22  שתקנהשתקנה  מעבידמעביד""

::אלהאלה  פרטי�פרטי�  בפנקסבפנקס

    שלשל  משפחתומשפחתו  וש�וש�  אביואביו  ש�ש�  ,,הפרטיהפרטי  שמושמו  ))11((

;;העובדהעובד

;;זהותוזהותו  תעודתתעודת  מספרמספר  ))22((

;;מענומענו  ))33((

"";;המעבידהמעביד  אצלאצל  עבודתועבודתו  התחלתהתחלת  תארי(תארי(  ))44((

3030

עע""היק$ חובת הפירוט בפנקס שהיק$ חובת הפירוט בפנקס ש) ) דד((

;;עבודתועבודתו  שעותשעות))55((

;;שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  שעותשעות))66((

;;נוספותנוספות  שעותשעות))77((

;;נוספותנוספות  שעותשעות  גמולגמול))88((

;;שבועיתשבועית  במנוחהבמנוחה  עבודהעבודה  גמולגמול))99((

""..המעבידהמעביד  אצלאצל  עבודתועבודתו  סיו�סיו�))1010((
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3131

עע""היק$ חובת הפירוט בפנקס שהיק$ חובת הפירוט בפנקס ש) ) דד((

(24(24    סעי$סעי$((  ""שוט$שוט$  באופבאופ""  הביטויהביטוי  השלכותהשלכות  מהמה

    ??))ממ""שעושעו  לחוקלחוק  ))11)()(אא((2525

    נתונינתוני  אתאת  מראשמראש  לרשו�לרשו�  יכוליכול  מעסיקמעסיק  הא�הא�25)25)

    מערכתמערכת  באמצעותבאמצעות  למשללמשל((  העובדהעובד  שלשל  הנוכחותהנוכחות

& & עלעל  שינויי�שינויי�  בביצועבביצוע  ולסייג�ולסייג�  ))מקוונתמקוונת  נוכחותנוכחות

    ??העובדהעובד  ידיידי

    תקתק  הנוכחותהנוכחות  חותחות""בדובדו  לפרטלפרט  חובהחובה  הא�הא�26)26)

??קלנדאריקלנדארי  חודשיחודשי  ארגוניארגוני

3232

עע""היק$ חובת הפירוט בפנקס שהיק$ חובת הפירוט בפנקס ש) ) דד((

ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות  לחוקלחוק  ))11)()(11אא((2525  סעי$סעי$��

""    שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  שעותשעות  ,,עבודהעבודה  שעותשעות  לעניילעניי

    שעותשעות  בפנקסבפנקס  הרישו�הרישו�  ייער(ייער(  נוספותנוספות  ושעותושעות

    שעותשעות  רישו�רישו�  ויכלולויכלול  שוט$שוט$  באופבאופ  העבודההעבודה

""..בפועלבפועל  עבודהעבודה

3333

עע""היק$ חובת הפירוט בפנקס שהיק$ חובת הפירוט בפנקס ש) ) דד((

    זמניזמני  הנוכחותהנוכחות  חותחות""בדובדו  לפרטלפרט  חובהחובה  הא�הא�27)27)

    ??רשמיותרשמיות  הפסקותהפסקות

    תחליפיתחליפי  הנוכחותהנוכחות  חותחות""בדובדו  לתעדלתעד  חובהחובה  הא�הא�28)28)

    ??))ומחלהומחלה  חופשהחופשה::כגוכגו((  שכרשכר

    שעותשעות""  הנוכחותהנוכחות  חותחות""בדובדו  לתעדלתעד  חובהחובה  הא�הא�29)29)

??""חוסרחוסר

    הנוכחותהנוכחות  חותחות""בדובדו  לתעדלתעד  חובהחובה  הא�הא�30)30)

& & פני�פני�  הדרכותהדרכות  ;;ישיבותישיבות::כגוכגו((  ""אירועי�אירועי�""

??  ))ועודועוד  רווחהרווחה  אירועיאירועי  ;;ארגוניותארגוניות
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3434

??מהמה  & & " " שעות עבודהשעות עבודה) ") "הה((

    לבילבי  ""נוכחותנוכחות  שעותשעות""  ביבי  האבחנההאבחנה  מהימהי31)31)

    העבודההעבודה  אלאל  הגעההגעה  זמניזמני((  ""עבודהעבודה  שעותשעות""

    זמזמ  ;;ארגוניארגוני  הסעותהסעות  בהסדרבהסדר  תלותתלות  ;;ובחזרהובחזרה

    כוננויותכוננויות  ;;עבודהעבודה  פיצולפיצול  ;;הפסקותהפסקות  ;;בטלהבטלה

    לל""חוחו//יממהיממה  תוספותתוספות  ;;))סבילותסבילות//פעילותפעילות((

      ??))רווחהרווחה  אירועיאירועי  ;;צוותצוות  ישיבותישיבות  ;;הדרכותהדרכות

    גבוהגבוה  העבודההעבודה  שעותשעות  נתונתו  בובו  מצבמצב  ייתכייתכ  הא�הא�32)32)

    שעותשעות  ;;זמזמ  ביטולביטול((  הנוכחותהנוכחות  שעותשעות  מנתומנתו  יותריותר

??))פרמיהפרמיה

3535

שעות 

≠נוכחות

שעות 

עבודה

שעת היציאה  

ממקו� העבודה 

פחות שעת 

הכניסה

שעות  הנוכחות  

בניכוי הפסקות 

רשמיות

הבחנה מהותית לצורכי שכר עבודה

3636

??מהמה  &&" " שעות עבודהשעות עבודה""

""  ""העבודההעבודה  לרשותלרשות  העובדהעובד  עומדעומד  שבושבו  הזמהזמ

))11  סעי$סעי$((

��ובחזרהובחזרה  העבודההעבודה  אלאל  ההגעהההגעה  זמזמ

העבודההעבודה  יו�יו�  במהל(במהל(  הפסקותהפסקות��

ותורנויותותורנויות  כוננויותכוננויות��

לביתלבית  מחו�מחו�  ממושכתממושכת  שהייהשהייה��
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3737

??מהמה  & & " " שעות עבודהשעות עבודה) ") "הה((

(33(33    במקו�במקו�  מדורמדור  הסדרהסדר  קיו�קיו�  שלשל  השלכותהשלכות  מהמה

    מרכזמרכז((  העבודההעבודה  שעותשעות  היק$היק$  עלעל  העבודההעבודה

        ??))לינהלינה  הסדריהסדרי  ;;חיי�חיי�

    מהומהו  ??כדיכדי  חודשיחודשי//שבועישבועי//יומייומי  תקתק  מהומהו34)34)

    תקניתקני  השלכותהשלכות  מהמה  ??בשבתבשבת  היומיהיומי  התקהתק

    100100%%עע""שש  תעריפיתעריפי  חישובחישוב  עלעל  כאמורכאמור  העבודההעבודה

    משרהמשרה  היק$היק$  מחשבי�מחשבי�  כיצדכיצד  ??משרהמשרה  והיקפיוהיקפי

??חלקיחלקי

3838

מלאהמלאההיק$ משרה היק$ משרה 
יומיתיומית  מכסהמכסה��

עע""שש  88  עדעד    &&  ""מלאמלא""  שבועשבוע��

עע""שש  99  עדעד  & &   ""מקוצרמקוצר""  שבועשבוע��

עע""שש  77  עדעד  &&  לילהלילה  ועבודתועבודת  חגחג  ערביערבי  ,,שישישישי  ימיימי��

שבועיתשבועית  מכסהמכסה��

עע""שש  4343  עדעד

חודשיתחודשית  מכסהמכסה��

(*)(*)  עע""שש  186186  עדעד

3939

הפסקותהפסקות) ) וו((

    ??""ואווירואוויר  כוחכוח  להחלפתלהחלפת  הפסקההפסקה""  מהימהי35)35)

    הפסקותהפסקות  למתלמת  מעבידמעביד  חובתחובת  היק$היק$  מהומהו36)36)

    ??העבודההעבודה  ימיימי  במהל(במהל(  רשמיותרשמיות

??המרביהמרבי  ההפסקהההפסקה  אור(אור(  מהומהו37)37)

(38(38    זמניזמני  בעדבעד  רצונירצוני  תשלו�תשלו�  השלכותהשלכות  מהמה

??הפסקותהפסקות

    רשמיתרשמית  להפסקהלהפסקה  יציאהיציאה  להתנותלהתנות  ניתנית  הא�הא�39)39)

    ??נוכחותנוכחות  שעושעו  בהחתמתבהחתמת  וסיומהוסיומה
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4040

הפסקות במהל( ימי העבודההפסקות במהל( ימי העבודה

סוגי  

הפסקות

החלפת  

כוח ואוויר

שימוש  

בשירותי�
הפסקות  

רשמיות

זמני ההפסקות נכללות בשעות העבודה

אינ נכללות  

בשעות העבודה

4141

))2020' ' סס((הפסקות רשמיות הפסקות רשמיות 

    ::חריגחריג((  רשמיותרשמיות  הפסקותהפסקות  למתלמת  החובההחובה  היק$היק$��

))כפיי�כפיי�  עבודותעבודות  שאינשאינ  עבודותעבודות

!!העובדהעובד  חשבוחשבו  עלעל  &&  ההפסקותההפסקות  זמזמ  ,,ככללככלל��

    להימצאותלהימצאות  מעבידמעביד  דרישתדרישת  השלכותהשלכות��

ההפסקהההפסקה  בזמבזמ  העבודההעבודה  במקו�במקו�

מפוצלמפוצל  עבודהעבודה  יו�יו���

העבודההעבודה  יו�יו�  במהל(במהל(  תפילותתפילות��

4242

))2121סעי$ סעי$ ((  עבודהעבודהבי ימי בי ימי הפסקות הפסקות 

::כדלקמכדלקמ  עוקבי�עוקבי�  יומיי�יומיי�  במרוצתבמרוצת  הועסקהועסק  עובדעובד��

))עע""שש  88((  0000::1515&&0000::2323    &&  שלישישלישי  יו�יו���

))עע""שש  88((  0000::0606&&0000::1414  &&  רביעירביעי  יו�יו���

    עבודהעבודה  שעותשעות  88  שלשל  מזעריתמזערית  הפסקההפסקה  בהעדרבהעדר��

    אחדאחד  רצו$רצו$  עבודהעבודה  ביו�ביו�  המדוברהמדובר

))    )!)!ככ""סהסה  עע""שש  1616  בב
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4343

הפסקותהפסקות) ) וו((

    רשמיתרשמית  הפסקההפסקה  במהל(במהל(  היוצאהיוצא  עובדעובד  הא�הא�41)41)

    ::למשללמשל((  בתיעודבתיעוד  מחויבמחויב  עבודתועבודתו  ממקו�ממקו�

??))הנוכחותהנוכחות  בשעובשעו

    עבודהעבודה  ימיימי  ביבי  המינימאליתהמינימאלית  ההפסקהההפסקה  מהימהי42)42)

    ??שמירתהשמירתה&&איאי  השלכותהשלכות  ומהומה  עוקבי�עוקבי�

4444

היק$ הזכות הניהוליתהיק$ הזכות הניהולית) ) זז((

    שעותשעות""  היק$היק$  אתאת  להגביללהגביל  רשאירשאי  מעסיקמעסיק  הא�הא�43)43)

    אואו  חסימהחסימה""  &&  קשיחהקשיחה  העסקההעסקה((  ""העבודההעבודה

    ??")")חתימהחתימה

    שלשל  מתכונתמתכונת  עלעל  עובדעובד  ע�ע�  לסכ�לסכ�  ניתנית  הא�הא�44)44)

      ??השלכותיההשלכותיה  מהמה  ,,ככ  וא�וא�  ??גמישהגמישה  העסקההעסקה

  אתאת  צדדיתצדדית&&חדחד  ,,לתקלתק  רשאירשאי  מעסיקמעסיק  הא�הא�45)45)

    חובהחובה  הא�הא�  ,,שכשכ  ובמידהובמידה  ??הנוכחותהנוכחות  נתונינתוני

    חותחות""בדובדו  כאמורכאמור  השינויי�השינויי�  אתאת  לסמלסמ  עליועליו

??העובדהעובד  אתאת  כ(כ(  עלעל  וליידעוליידע  הנוכחותהנוכחות

4545

היק$ הזכות הניהוליתהיק$ הזכות הניהולית) ) זז((

??""שעותשעות  עיגוליעיגולי""  לבצעלבצע  יכוליכול  מעסיקמעסיק  הא�הא�46)46)

  

    עבודהעבודה  שעותשעות  להפחיתלהפחית  רשאירשאי  מעסיקמעסיק  הא�הא�46)46)

        ??לעבודתולעבודתו  מאחרמאחר  העובדהעובד  בובו  במקרהבמקרה

    הזכותהזכות  במסגרתבמסגרת  נכללי�נכללי�  אמצעי�אמצעי�  אלואלו47)47)

    אואו  סרבסרב  עובדעובד  ע�ע�  להתמודדלהתמודד  מנתמנת  עלעל  הניהוליתהניהולית

    משיתו$משיתו$  נמנעי�נמנעי�  אשראשר  סדרתיסדרתי  שכחשכח  עובדעובד

??עע""שש  לפנקסלפנקס  בנוגעבנוגע  ,,חלקיחלקי  אואו  מלאמלא  ,,פעולהפעולה
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4646

היק$ הזכות הניהוליתהיק$ הזכות הניהולית) ) זז((

(49(49  בדברבדבר  עובדעובד  שלשל  אמיאמי  לאלא  דיווחדיווח  השלכותהשלכות  מהמה

    ;;משמעתמשמעת  עבירתעבירת  ;;חוזהחוזה  הפרתהפרת((  עבודתועבודתו  שעותשעות

    מוקדמתמוקדמת  הודעההודעה  שלילתשלילת  ;;פיטורי�פיטורי�  עילתעילת

    ??))פיטורי�פיטורי�  ופיצוייופיצויי

    חותחות""דודו  בשמירתבשמירת  מחויבמחויב  מעסיקמעסיק  שני�שני�  כמהכמה50)50)

    שלאשלא  התישנותהתישנות  ;;התיישנותהתיישנות  מגבלתמגבלת((  נוכחותנוכחות

??))מדעתמדעת

4747

מאמ� מיוחד החורג ממשרה מלאהמאמ� מיוחד החורג ממשרה מלאה) ) חח((

(51(51    להכליללהכליל  ישיש  הא�הא�  ??""עודפותעודפות  שעותשעות""  מהמה

    ושכרוושכרו  העובדהעובד  שלשל  המשרההמשרה  היק$היק$  במסגרתבמסגרת

??))פנסיוניותפנסיוניות  הפרשותהפרשות  לחישובלחישוב((  המבוטחהמבוטח

    מונהמונה  עלעל  מבוססמבוסס  נוספותנוספות  שעותשעות  זיהויזיהוי  הא�הא�52)52)

      ??חודשיחודשי//שבועישבועי//יומייומי

    חודשחודש  כאשרכאשר  שבועישבועי  מונהמונה  יחושביחושב  כיצדכיצד53)53)

??ראשוראשו  ביו�ביו�  מתחילמתחיל  אינואינו  העבודההעבודה

    נוספותנוספות  שעותשעות  לזיהוילזיהוי  השבועיהשבועי  המונההמונה  הא�הא�54)54)

      ??))חגי�חגי�  ;;חופשהחופשה  ;;מחלהמחלה((  שכרשכר  תחליפיתחליפי  כוללכולל

4848

חישוב גמול שעות נוספותחישוב גמול שעות נוספות

    מוגמוג  שהעובדשהעובד  כ(כ(  עלעל  מעידמעיד  גג""שנשנ  גמולגמול  תשלו�תשלו���

  ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות  חוקחוק  ידיידי& & עלעל

  בהתא�בהתא�  ייעשהייעשה  ננ""שש  גמולגמול  חישובחישוב��

    לחריגהלחריגה  אואו  יומיתיומית  ממכסהממכסה  לחריגהלחריגה

מביניהמביניה  הגבוהההגבוהה  ,,שבועיתשבועית  ממכסהממכסה

    בנייבניי  קלקל  ''ננ  וו''בוגבוג  0606//188188  עעעע((��

))1010..1111..2828  מיו�מיו�  ,,ממ""בעבע
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4949

מאמ� מיוחד החורג ממשרה מלאהמאמ� מיוחד החורג ממשרה מלאה) ) חח((

    תיחשבתיחשב  הפנויהפנוי  ביו�ביו�  עובדעובד  העסקתהעסקת  הא�הא�55)55)

??נוספותנוספות  לשעותלשעות

(56(56    אצלאצל  עבודהעבודה  מקומותמקומות  ריבויריבוי  השלכותהשלכות  מהמה

    ??אחדאחד  מעבידמעביד

(57(57    עבודהעבודה  במקו�במקו�  מעבידי�מעבידי�  ריבויריבוי  השלכותהשלכות  מהמה

??אחדאחד

    שעותשעות  גמולגמול""  מהומהו  ??""נוספותנוספות  שעותשעות  גמולגמול""  מהומהו58)58)

      ??""גלובאליגלובאלי  נוספותנוספות

5050

מאמ� מיוחד החורג ממשרה מלאהמאמ� מיוחד החורג ממשרה מלאה) ) חח((

    ספקספק  קיי�קיי�  בובו  במקרהבמקרה  לנהוגלנהוג  מעבידמעביד  עלעל  כיצדכיצד59)59)

    כוללכולל  בשכרבשכר  העובדהעובד  סיווגסיווג  לגבילגבי  ממשממש  שלשל

??")")22  גדרוגדרו""  הסדרהסדר((

    פיפי&&עלעל  לילהלילה  תוספתתוספת  מהימהי  ??לילהלילה  עבודתעבודת  מהימהי60)60)

      ??דידי

??דידי  פיפי&&עלעל  פיצולפיצול  תוספתתוספת  נקבעהנקבעה  הא�הא�61)61)

    לאלא//יהודייהודי  לעובדלעובד  ""שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה""  מהימהי62)62)

??יהודייהודי

5151

))11סעי$ סעי$ ((  ""עבודת לילהעבודת לילה""

  העבודההעבודה  מיו�מיו�  לפחותלפחות  שעתיי�שעתיי�  כאשרכאשר��

    ,,0000::2222&&0000::0606  השעותהשעות  ביבי  נופלותנופלות

    "!"!לילהלילה  עבודתעבודת""&&בב  המדוברהמדובר

::השלכותהשלכות��

עע""שש  77  עדעד  &&  יומיתיומית  מכסהמכסה��

))00==בחוקבחוק((  לילהלילה  תוספתתוספת��

מחזוריתמחזורית  העסקההעסקה��
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5252

))אא((  ""מנוחה שבועיתמנוחה שבועית""

  בתבת  שבועיתשבועית  למנוחהלמנוחה  זכאיזכאי  מוגמוג  עובדעובד  כלכל��

..לפחותלפחות  רצופותרצופות  שעותשעות  3636

  השבועיתהשבועית  המנוחההמנוחה  &&  יהודייהודי  עובדעובד  לגבילגבי��

      !!שבתשבת  יו�יו�  אתאת  ,,בהכרחבהכרח  ,,תכלולתכלול

..שבועיתשבועית  במנוחהבמנוחה  עקרוניעקרוני  העסקההעסקה  איסוראיסור��

5353

))בב((  ""מנוחה שבועיתמנוחה שבועית""

    לחילופילחילופי  אואו  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  לגמוללגמול  זכאותזכאות��

ער(ער(  שוותשוות  פיצויפיצוי  למנוחתלמנוחת

    שבועשבוע  באותובאותו  חלופיתחלופית  למנוחהלמנוחה  זכאותזכאות��

        ))העסקההעסקה  רצ$רצ$  למנועלמנוע  מנתמנת  עלעל((  עבודהעבודה

5454

עבודהעבודהפסיקה עקרונית בדיני פסיקה עקרונית בדיני 

    מתחילתמתחילת  שעותשעות  3636  שלשל  רצופהרצופה  הפסקההפסקה  בהעדרבהעדר��

    ,,העבודההעבודה  לחידושלחידוש  ועדועד  השבועיתהשבועית  המנוחההמנוחה

    במנוחהבמנוחה  שמועסקשמועסק  כמיכמי  העובדהעובד  אתאת  יראויראו

והמשתמעוהמשתמע  הנובעהנובע  כלכל  עלעל  ,,שבועיתשבועית

  חברהחברה  &&  ניצני�ניצני�  0707//402402  אא""עע((  מכ(מכ(

    ,,''ואחואח  חודאדיחודאדי  ''ננ  לאבטחהלאבטחה

))1010..11..1919  מיו�מיו�
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5555

מאמ� מיוחד החורג ממשרה מלאהמאמ� מיוחד החורג ממשרה מלאה) ) חח((

(63(63    תחו�תחו�""  ומהוומהו  ""שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  שעותשעות""  מהמה

    ??))שעותשעות  2525//3636((  ""שבתשבת

    מאמ�מאמ�""  מהומהו  ??""שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  גמולגמול""  מהומהו64)64)

      ??""גלובאליגלובאלי  מיוחדמיוחד

  שכרשכר  במקד�במקד�  תזכהתזכה  עבודהעבודה  ששעתששעת  ייתכייתכ  הא�הא�65)65)

    יו�יו�  באותובאותו  קודמתקודמת  עבודהעבודה  משעתמשעת  יותריותר  נמו(נמו(

??עבודהעבודה

    שבתשבת  מתחו�מתחו�  במעברבמעבר  השכרהשכר  מקד�מקד�  מהומהו66)66)

      ??שבתשבת  למוצאילמוצאי

5656

השבועיתהשבועית  המנוחההמנוחה  שעותשעות  לתקנותלתקנות  11  תקנהתקנה��

  לעובדי�לעובדי�  השבועיתהשבועית  שהמנוחהשהמנוחה  מותרמותר""

::תהיהתהיה  במשמרותבמשמרות

    שלוששלושבב  העבודההעבודה  נעשיתנעשית  בה�בה�  במפעלי�במפעלי�))11((

    שעותשעות  3636&&ממ  שלפחותשלפחות  בתחו�בתחו�  & &   משמרותמשמרות

;;רצופותרצופות  שעותשעות  2525&&ממ  פחותפחות  לאלא  א(א(  ,,רצופותרצופות

    שתישתיבב  העבודההעבודה  נעשיתנעשית  בה�בה�  במפעלי�במפעלי�))22((

    שלשל  בתחו�בתחו�  &&  לשבועיי�לשבועיי�  אחתאחת  & &   משמרותמשמרות

    2525&&ממ  פחותפחות  לאלא  א(א(  ,,רצופותרצופות  שעותשעות  3636& & ממ  פחותפחות

""..רצופותרצופות  שעותשעות

5757

מאמ� מיוחד החורג ממשרה מלאהמאמ� מיוחד החורג ממשרה מלאה) ) חח((

    לילהלילה  מתחו�מתחו�  במעברבמעבר  השכרהשכר  מקד�מקד�  מהומהו67)67)

??יו�יו�  לעבודתלעבודת

    נוספתנוספת  עבודהעבודה  לשעתלשעת  השכרהשכר  מקד�מקד�  מהומהו68)68)

      ??))שכרשכר  תוספותתוספות  ריבויריבוי((  שבועיתשבועית  במנוחהבמנוחה

    נוספתנוספת  עבודהעבודה  לשעתלשעת  השכרהשכר  מקד�מקד�  מהומהו69)69)

    לילהלילה  תוספתתוספת  קיימתקיימת  א�א�  לילהלילה  בעבודתבעבודת

??))קיבוציתקיבוצית//חוזיתחוזית((

    המפחיתהמפחית  קיזוזקיזוז  מונהמונה  להתקילהתקי  ניתנית  הא�הא�70)70)

      ??בפועלבפועל  ננ""שש  ככ""מסהמסה  ""חוסרחוסר  שעותשעות""
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5858

מאמ� מיוחד החורג ממשרה מלאהמאמ� מיוחד החורג ממשרה מלאה) ) חח((

    רגילותרגילות  עע""שש  לעובדלעובד  להפחיתלהפחית  ניתנית  הא�הא�71)71)

    מנוחהמנוחה  גמולגמול  אואו  ננ""שש  גמולגמול  תשלו�תשלו�  במקו�במקו�

    ??")")פיצויפיצוי  מנוחתמנוחת("("  שבועיתשבועית

    חוזיתחוזית  חופשהחופשה  שעותשעות  לעובדלעובד  לזקו$לזקו$  ניתנית  הא�הא�72)72)

    מנוחהמנוחה  גמולגמול  אואו  ננ""שש  גמולגמול  תשלו�תשלו�  במקו�במקו�

      ??שבועיתשבועית

    משרהמשרה  לעובדלעובד  נזקפתנזקפת  בובו  מצבמצב  ייתכייתכ  הא�הא�73)73)

    חודשחודש  באותובאותו  שהשלי�שהשלי�  למרותלמרות  בלבדבלבד  חלקיתחלקית

  ??הקלנדאריהקלנדארי  החודשיהחודשי  לתקלתק  מעברמעבר  עע""שש

5959

מאמ� מיוחד החורג ממשרה מלאהמאמ� מיוחד החורג ממשרה מלאה) ) חח((

ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות  לחוקלחוק  ))בב((1616  סעי$סעי$��

  אואו  חודשחודש  שלשל  בסיסבסיס  עלעל  העובדהעובד  שלשל  שכרושכרו  היההיה""

  זכאיזכאי  המעבידהמעביד  יהאיהא  ,,יותריותר  ארוכהארוכה  תקופהתקופה  שלשל

    סעי$סעי$  לפילפי  שכרשכר  תשלו�תשלו�  במקו�במקו�......לעובדלעובד  ליתלית

    כלכל  תמורתתמורת  לפחותלפחות  ורבעורבע  שעהשעה  שלשל  מנוחהמנוחה  ,,זהזה

    הראשונותהראשונות  הנוספותהנוספות  השעותהשעות  משתימשתי  שעהשעה

    לפחותלפחות  וחציוחצי  שעהשעה  שלשל  ומנוחהומנוחה  ,,יו�יו�  שבאותושבאותו

""..שאחריהשאחריה  נוספתנוספת  שעהשעה  כלכל  תמורתתמורת

6060

פי דיפי די& & תקרות העסקה עלתקרות העסקה על) ) טט((

חודשיתחודשית//שבועיתשבועית//יומיתיומית  העסקההעסקה  תקרותתקרות74)74)

      חוקחוק  פיפי& & עלעל  חורגתחורגת  להעסקהלהעסקה  היתרי�היתרי�75)75)

חורגתחורגת  להעסקהלהעסקה  מנהליי�מנהליי�  היתרי�היתרי�76)76)

))שליששליש((  לילהלילה  עבודתעבודת  תקרתתקרת77)77)

      שבועיתשבועית  במנוחהבמנוחה  העסקההעסקה  תקרתתקרת78)78)

מעבידי�מעבידי�  ריבויריבוי  השלכותהשלכות79)79)
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6161

)  )  ממשל תאגידיממשל תאגידי((מערכת התראות מערכת התראות ) ) יי((

    במערכתבמערכת  התראותהתראות  מסכתמסכת  לכלוללכלול  חובהחובה  הא�הא�80)80)

    ??))תאגידיתאגידי  בממשלבממשל  מרכזימרכזי  נדב(נדב(((  הנוכחותהנוכחות

(81(81    המומלצותהמומלצות  העיקריותהעיקריות  ההתראותההתראות  מהמה

      ??הנוכחותהנוכחות  במערכתבמערכת  להטמעהלהטמעה

    התראותהתראות  לעומתלעומת  ")")חסימהחסימה("("  מראשמראש  התראותהתראות82)82)

??))בקרהבקרה((  בדיעבדבדיעבד

    החורגהחורג  בפועלבפועל  מיוחדמיוחד  מאמ�מאמ�  עלעל  התראההתראה83)83)

        גלובאליגלובאלי  מיוחדמיוחד  ממאמ�ממאמ�

6262

""תלוש שכרתלוש שכר""&&וו" " פנקס שכרפנקס שכר""

בדברבדבר  פנקספנקס  ==  שכרשכר  פנקספנקס""��

  לעובדי�לעובדי�  המגיעהמגיע  העבודההעבודה  שכרשכר

""..לה�לה�  ששול�ששול�  השכרהשכר  ופרטיופרטי

    נתוני�נתוני�  רישו�רישו�  ==  שכרשכר  תלושתלוש""��

    אתאת  המפרטהמפרט  השכרהשכר  פנקספנקס  מתו(מתו(

""..לעובדלעובד  ששול�ששול�  השכרהשכר  פרטיפרטי

6363

היק$ פירוט תלוש השכרהיק$ פירוט תלוש השכר

השכרהשכר  הגנתהגנת  לחוקלחוק  ))בב((  2424  סעי$סעי$��

    השכרהשכר  בפנקסבפנקס  השכרהשכר  פרטיפרטי""

    אתאת  יכללויכללו  השכרהשכר  ובתלושובתלוש

""..תוספתתוספתבב  המנויי�המנויי�  הפרטי�הפרטי�
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6464

""התוספתהתוספת""היק$ היק$ 

    ""התשלו�התשלו�  תקופתתקופת""4)4)

..השכרהשכר  שול�שול�  שבעדהשבעדה  הקלנדריתהקלנדרית  התקופההתקופהאא&&

    העבודההעבודה  ושעותושעות  העבודההעבודה  ימיימי  מספרמספרב ב &&

  שבעדהשבעדה  בתקופהבתקופה  העבודההעבודה  במקו�במקו�

..השכרהשכר  שול�שול�

  עבדעבד  שבה�שבה�  העבודההעבודה  ימיימי  מספרמספרגג&&

    ..השכרהשכר  שול�שול�  שבעדהשבעדה  בתקופהבתקופה  בפועלבפועל  העובדהעובד

6565

""התוספתהתוספת""היק$ היק$ 

    ))המש(המש(((  ""התשלו�התשלו�  תקופתתקופת""4)4)

    העובדהעובד  שלשל  בפועלבפועל  העבודההעבודה  שעותשעות  מספרמספרד ד &&

  ;;השכרהשכר  שול�שול�  שבעדהשבעדה  בתקופהבתקופה

  עובדי�עובדי�  ע�ע�  נמנהנמנה  העובדהעובד  א�א�  ::חריגחריג��

    לחוקלחוק  ))66)()(אא((3030  בסעי$בסעי$  כאמורכאמור

    לציילציי  ישיש  ,,ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות

..במפורשבמפורש  זאתזאת

6666

""התוספתהתוספת""היק$ היק$ 

""לעובדלעובד  ששול�ששול�  השכרהשכר""5)5)

  בעדבעד  לעובדלעובד  המשול�המשול�  השכרהשכר  ער(ער(אא&&

לגבילגבי    ::לרבותלרבות((  רגילהרגילה  עבודהעבודה  שעתשעת

..))כוללכולל  בשכרבשכר  ועובדועובד  במשכורתבמשכורת  עובדעובד

")")יסודיסוד("("  הרגילהרגיל  השכרהשכרב ב &&

    עלעל  נוס$נוס$  אחרי�אחרי�  תשלומי�תשלומי�גג&&

    ")")נלוותנלוות((  הרגילהרגיל  השכרהשכר

))התשלו�התשלו�  וסכו�וסכו�  יחידותיחידות  ''מסמס  ;;התשלו�התשלו�  סוגסוג((
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6767

אחריות 

מעביד

מישור 

מנהלי
מישור 

פלילי

מישור 

אזרחי

מעביד  ' עובד נ

ד לעבודה"בבי

מעביד ' מדינה נמעביד' מדינה נ

ד לעבודה"בבי

6868

השוואת מישורי אחריות מעביד  השוואת מישורי אחריות מעביד  

מישור מישור הסוגיההסוגיה

אזרחיאזרחי

מישור מישור 

פליליפלילי

מישור מישור 

מנהלימנהלי

המדינההמדינההמדינההמדינההעובדהעובדהגור� האוכ$הגור� האוכ$

  &&++++דד""מעורבות בימעורבות בי

יסוד סביריסוד סבירמעבר לספקמעבר לספקנטל שכנוענטל שכנוענטל הוכחהנטל הוכחה

קצרקצרממוש(ממוש(ממוש(ממוש(מש( ההלי(מש( ההלי(

++&&&&פרסו� באינטרנטפרסו� באינטרנט

6969

משרד 

הכלכלה

מינהל  

הסדרה 

ואכיפה

אג$  

האכיפה
אג$  

ההסדרה

היחידה  

ליחסי 

עבודה

היחידה  

לעובדי�  

זרי�

אכיפה מנהלית

אכיפה פלילית
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מדרג אחריותמדרג אחריות  & & מישור מנהלי מישור מנהלי 

'  חלק א

לתוספת 

השנייה

'  חלק ב

לתוספת 

השנייה

'  חלק ג

לתוספת 

השנייה
5,000₪ 

20,000 ₪ 

35,000 ₪ 

7171

))אא((  המחשההמחשה&&מדרג אחריות מנהליתמדרג אחריות מנהלית

))1515((' ' חלק גחלק ג))1818((' ' חלק בחלק ב))1919((' ' חלק אחלק א

אסורהאסורה  ננ""שש  העסקתהעסקתשנתיתשנתית  חופשהחופשה  מתמתחופשהחופשה  פנקספנקס

בשבתבשבת  אסורהאסורה  העסקההעסקהחופשהחופשה  דמידמי  תשלו�תשלו�עבודהעבודה  שעותשעות  פנקספנקס

אסורהאסורה  נערנער  העסקתהעסקתחופשהחופשה  פדיופדיו  תשלו�תשלו�מיניתמינית  הטרדההטרדה  ''תקתק

שכרשכר  ניכוייניכויי  העברתהעברתננ""שש  גמולגמול  תשלו�תשלו�מינימו�מינימו�  שכרשכר  ''מודמוד

עבודהעבודה  שכרשכר  הלנתהלנתשבתשבת  גמולגמול  תשלו�תשלו�    מפלהמפלה  עבודהעבודה  מודעתמודעת

7272

))בב((  המחשההמחשה&&מדרג אחריות מנהליתמדרג אחריות מנהלית

))1515((' ' חלק גחלק ג))1818((' ' חלק בחלק ב))1919((' ' חלק אחלק א

מינימו�מינימו�  שכרשכר  תשלו�תשלו�  עבודהעבודה  תקופתתקופת  אישוראישוררשמיותרשמיות  הפסקותהפסקות

בהיריובהיריו  פטורי�פטורי�  אסוראסור    ))הודעותהודעות((  11&&33  טפסיטפסישירותי�שירותי�  הפסקותהפסקות

בהיריובהיריו  בעובדתבעובדת  פגיעהפגיעהשכרשכר  תלושיתלושי  מסירתמסירתחיצוניותחיצוניות  הפסקותהפסקות

במילואי�במילואי�  פטורי�פטורי�  אסוראסוראסורי�אסורי�  שכרשכר  ניכוייניכויימשמרותמשמרות  מחזוריותמחזוריות

לפנסיהלפנסיה  הרחבההרחבה  צוויצווילידהלידה  בחופשתבחופשת  העסקההעסקהבהיריובהיריו  ננ""שש  העסקתהעסקת
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7373

ארגוניארגוני//ממשל תאגידיממשל תאגידי

חיוב  

השתדלות
=

נהלי�  

פנימיי�
+

אכיפה 

& פני�

ארגונית

7474

דגשי� בהיערכות ארגוניתדגשי� בהיערכות ארגונית
    חותחות""דודו  ,,שכרשכר  תלושיתלושי  שלשל  מייצגמייצג  מדג�מדג�  בדיקתבדיקת��

    לביקורתלביקורת  כהכנהכהכנה  עובדעובד  תיקתיק  מסמכימסמכי  ויתרויתר  נוכחותנוכחות
..עתידיתעתידית

    לתיקולתיקו  האישיי�האישיי�  העבודההעבודה  חוזיחוזי  תבניותתבניות  התאמתהתאמת��
..))11  לטופסילטופסי  תחלי$תחלי$  בהיות�בהיות�((  1111//1212&&ממ  החוקהחוק

    הכוללהכולל  עובדי�עובדי�//למנהלי�למנהלי�  פנימיפנימי  מזכרמזכר  ניסוחניסוח��
..העבודההעבודה  חוקיחוקי  לשמירתלשמירת  דגשי�דגשי�

    ע�ע�  החיצוניי�החיצוניי�  ההתקשרותההתקשרות  חוזיחוזי  התאמתהתאמת��
..החדשהחדש  החוקהחוק  לדרישותלדרישות  שירותשירות  מזמינימזמיני

7575
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