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 ואיך מתייחס החוק, מה פירוש המונחים

 כבסיס -ההגדרות בחוק פיצויי פיטורים•

,  שעיקר גמול עבודתועובד " –" עובד במשכורת"•
 "  יותרמשתלם על בסיס של חודש או של תקופה ארוכה 

 "במשכורתשאינו עובד עובד " –" עובד בשכר"•

 "יומי"או " שעתי"אין בחוק הגדרה לעובד •

 

 ?לתת לעובד שכר חדשי, לפי החוק, מתי חובה•

 צווי ההרחבה•

 ?החדשיהשעתי או  -מי יותר חשוב•
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 (או יומי)שעתי  –" בשכר"עובד 
מספר השעות בפועל שעבד בכל מקבל שכר לפי  שעתיעובד •

:  אך מזכות בתשלום, בתוספת שעות שלא עבד) חודש
 (. 'מילואים וכו, אבל, חג, מחלה, חופשה

( ?המלאים)מקבל שכר לפי מספר ימי העבודה  יומיעובד •
 בתשלום העדרותבתוספת ימי , שעבד בכל חודש

בממוצע שנתי  ; שונה מחודש לחודש, בהכרח, שכרם יהיה•
, אם עבד בצורה מלאה, יהיה מספר שעות העבודה לעובד

 (186= 12:  ש"ש X 43שבועות  52.  )לחודש 186

,  לתשלום מתחילת החודש( ימים)העובד צובר את שעות •
.  שביצע( המשולמת ההעדרותאו )בהתאם לשעות העבודה 

 וסיווגן, השעות שבוצעולפי , השכרבסוף החודש נקבע 
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 חדשי -" במשכורת"עובד 
 חדשי אינו גלובלי•

נוכח   אם, קבועה חדשיתמקבל משכורת " חדשי"עובד •
בכל שעות העבודה בהן הוא חייב  בעבודה בחודש מסוים 
למרות שמספר ימי העבודה  . לפי חוזה העבודה שלו

  החדשייהיה שכרו , האפשריים  בכל חודש אינו קבוע
העובד מתחיל את החודש כשלזכותו משכורת  . קבוע

 .בתשלום כלולות במשכורת העדרויות. מלאה חדשית

 חסרים( ושעות עבודה)ממשכורתו ימי עבודה  לנכות מותר•

ועבודה במנוחה  לעובד שעות נוספות  לשלם חובה •
 (3-10/נה ע"דב). ושבועייומי החישוב הוא על בסיס . שבועית

 186 -הוא המשכורת מחולק ב( כ"בד)תעריף השעה שלו •
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 חוק הגנת השכר-"גלובלי"עובד בשכר 
עובד שחוק שעות עבודה ומנוחה חל לגביו ונקבע לו שכר  ": 5•

, ... תשלום בעד שעות נוספות או במנוחה השבועית הכולל 
 ...כלומר      ..."רואים את השכר שנקבע כשכר רגיל בלבד

 לויתורלא ניתנת , קוגנטית -לפי החוק נ"לשהזכאות •

כולל תמורה עבור שעות  הרגיל ששכרו -" גלובלי"עובד •
 . בניגוד להוראת החוק, נוספות וחריגות שהוא מבצע

שהוחרגו מחוק שעות עבודה  לעובדים  רקההסדר מותר •
או , "מיוחדבתפקידי הנהלה או אמון אישי "ומנוחה והם 

על שעות העבודה  כל אפשרות פיקוח שאין למעסיק "
 ,  חוק שעות עבודה ומנוחה)" והמנוחה שלהם

 (  פרשנות מצמצמת: פסיקה; (6) -ו( 5()א)30סעיף   
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 (ג"שנ)שעות נוספות גלובליות 
נ בעד  "שלהתחייב מראש לשלם גמול למעסיק מותר "•

יכלול גמול בעד עבודה מעבר  לא [ש], מספר שעות נקוב
וזאת אף אם ידוע ומוסכם שלא בכל  , למותר לפי החוק

 3-34/מד" חודש יעבוד העובד את מלוא המכסה בעדה שולם

מבוצע גם כשהעובד אינו משלים אפילו הגלובלי התשלום •
העובד מבצע בחודש  אם , אולם,; את השעות הרגילות

 הוא זכאי להפרש -ג"שבשנהמכסה מעל שעות  מסויים

  לעניןלחלק מהשכר הרגיל נחשב " הגלובלי"הרכיב •
אלא אם המעסיק  , פיצויי פיטורים ותנאים סוציאליים

  נ"השאת מלוא  מידי חודש, בפועלמראה כי העובד עבד 

 בפועללנהל רישום שעות עבודה חובה גם כאן •
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 ג"הנחיות משרד הכלכלה לרישום נכון של שנ
 :ג בתלוש השכר יוכר כחוקי אם"רישום שנ•

 ג"סוכם עם העובד על תשלום שנ. 1•

אין  –התשלום מופיע בשורה נפרדת בתלוש השכר . 2•
 צורך בפירוט מספר השעות הנוספות בהן מדובר

ולעובד יש גישה , מלא מדוייקיש רישום שעות נוכחות . 3•
 (נמסר לו עותק או יכול לצפות בו)לרישום זה 

ועבודה  )עולה על ערך השעות הנוספות  ג"השנסכום . 4•
 שבוצעו בפועל( במנוחה השבועית

יש לפרט בתלוש  , במקרה של אי עמידה באחד התנאים•
 את הרכב התשלום לפי סוגי השעות והתגמול עבורן
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 חוקים המבדילים בין  
 "חדשי"ל"  שעתי/יומי "

 
 

 העבודהתנאי  -חוק הודעה לעובד 
 בחוק עצמו אין דרישה לציון הסטטוס

 :יש לציין את" הודעה"ב,  תקנות לחוק מכח•

שכר  / משכורת חודשית: הבסיס שלפיו משולם השכר. 5"

 ......": שכר אחר/  ... שכר יום/ שעה

סך כל התשלומים  "בהודעה את חובה גם לציין •

 "עבודההמשתלמים לעובד כשכר 
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 חוק שכר המינימום
 ...להלןסכום כמפורט  -לחודש , "מינימוםשכר "•

של שכר המינימום   25-החלק ה -" שכר מינימום יומי"•

של   21.66 -והחלק ה, שבוע עבודה בן ששה ימיםלמועסק 

 ;  שבוע עבודה בן חמישה ימיםלמועסק שכר המינימום 

המינימום  של שכר  186-החלק ה -" מינימום לשעהשכר "•

 ?"186"למה ; בחוק" 186" -היחידי ל האיזכור.  לחודש

זכאי  , כנהוג במקום עבודתו, במשרה מלאהעובד המועסק •

לקבל ממעסיקו שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום  

,  שכר המינימום היומי או שכר המינימום לשעה, לחודש

 .העניןלפי  הכל
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 חוק הגנת השכר
ישולם עם   חודשעבודה המשתלם על בסיס של שכר . 9•

 ;  תום החודש בעדו הוא משתלם

שבוע  , יום, שעהעבודה המשתלם על בסיס של שכר . 10•
אם לא נקבע מועד אחר  , ישולם, או לפי כמות התוצרת

בתום  , (?נוהג? פ"בע)עבודה בהסכם קיבוצי או בחוזה 
אולם לגבי עובד  ; מחצית החודש בו הועסק העובד

אם תוך   9יחול סעיף , במשך כל החודש האמורשהועסק 
החודש שולמו לו מקדמות בהתאם לקבוע בהסכם קיבוצי  

 .או בחוזה עבודה

היקף  -עובד במשכורת לגבי : השכרחובה לציין בתלוש •
 ;  לתשלום השכרהבסיס  -לגבי עובד בשכר ; המשרה
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 חוק שעות עבודה ומנוחה
הן  , לפחות, ששתי שעות ממנהעבודה  -" עבודת לילה"ב•

לא יעלה יום עבודה   - 06.00ובין  22בתחום השעות שבין 
 ".  שעות עבודה 7על 

זכאי לתוספת שעתי עובד חוק שעות עבודה אין מכוח "•
היחידה מכוח החוק  " התוספת. "לשכרו בגין עבודה בלילה

בשעות נוספות יחושב החל מהשעה שגמול עבודה היא 
הוא , ביום או בלילה, שעות עבודה 7בגין . השמינית ואילך

 "ללא תוספת כלשהי, שעות 7זכאי לשכר עבודה של 

יום  "המלא עבור לשכר היומי זכאי  יומישכר [עובד ב]•
 44382-04-13. כהגדרתו בחוק" עבודה

 הרגיל החדשיעובד בשכר חדשי זכאי ממילא לשכרו •
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 המשך - ומנוחהחוק שעות עבודה 
הועסק עובד בשעות המנוחה השבועית או בחלק ( א.)17 •

לו המעסיק בעד שעות אלה שכר עבודה לא ישלם , מהן

במקום  , לו המעסיקייתן [ וכן], הרגילמשכרו  1.5 -פחות מ
ללא  )שעות מנוחה , שעות המנוחה השבועית שבהן עבד

 ההעסקהובזמן שנקבעו בהיתר במספר  !(תשלום

או של תקופה   חודשהיה שכרו של העובד על בסיס של ( ב)•
במקום  , לעובד ליתןיהא המעסיק זכאי , ארוכה יותר

!(  בתשלום)של שעה וחצי לפחות מנוחה  150%,של הגמול 
 .כל שעה משעות המנוחה השבועית שבה עבדתמורת 

 ?מה קורה כשההעסקה בשבת אינה חוקית•
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 חוק דמי מחלה
 :תחושב לפי הוראות אלה" תקופת מחלה( "ב)2

גמול עבודתו משתלם על שעיקר  - במשכורתלגבי עובד •
תקופת המחלה כל ימי תהא -יותרבסיס של חודש או 

     ;ימי מנוחה שבועית וחגים לרבות, מחלתו

 (החדשימהשכר  1/30= ערך יום)       

עבודה מלאה שעבד  -במשכורת עובד שאינו - בשכרלעובד •
תהא תקופת   -אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה 

 ;ימי מנוחה שבועית וחגים למעט, המחלה כל ימי מחלתו

 50% -שני ושלישי; יום מחלה ראשון אינו משולם•

 יש להניח שהוראות אלה חלות גם על דמי מחלה למשפחה•
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 דוגמא להפרשים לפי המעמד -דמי מחלה
; ₪ 186 קלנדרישכרו ליום )₪  5,586ששכרו  חדשיעובד •

 לשעה₪  30ששכרו  שעתילעומת עובד ; (₪ 30לשעה 

 (ימים 4)כולל שני סופי שבוע , שניהם חלו לשבועיים•

בניכוי יום ראשון  )ימי לוח  12יקבל שכר עבור  החדשי•
  ויחוייב, ₪ 2,232(= 50% -שני ושלישי; אפס -להעדרות

 ימי מחלה 14 -ב

בניכוי ימים  )ימי עבודה  8יקבל שכר עבור יומי / השעתי•
 2,064= לשעה₪  30, שעות 8.6לפי ( סוף שבוע+ ראשונים

 ימי מחלה 10 -ב ויחוייב, ₪

 חדשים 4= ליומי; חדשים 3= לחדשיימי מחלה  90•
 eytanagmon@gmail.com 14איתן אגמון 



 חוק חופשה שנתית
 [:הם]החופשה דמי .10•

... על בסיס של חודש משתלם ... עבודתועובד שגמול לגבי •
אותו פרק זמן שכר העבודה שהעובד היה מקבל בעד  -
לא יצא לחופשה והוסיף  אילו ( כולל ימי מנוחה שבועית)

 ;לעבוד

הסכום   -שכר העבודה היומי הממוצע  -לגבי עובד בשכר •
היוצא מחילוק שכר רבע השנה שקדמה לחופשה למספר  

היו ברבע השנה  ;  !(לוח)החופשה במספר ימי כפול  -90
יחושב השכר היומי , מלאה-כאמור חודשי עבודה לא

 12 -שבהממוצע לפי רבע השנה של העבודה המלאה ביותר 
 .לפי בחירת העובד הכל, החודשים שקדמו לחופשה
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 חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
להודעה מוקדמת זכאי ( חדשי) במשכורתעובד . 3•

 ...להלןכמפורט , לפיטורים

 ...:מוקדמתלהודעה זכאי ( שאינו חדשי) בשכרעובד . 4•

 3096/99 תעאאזורי ים ! בימי לוח -תקופות ההודעה•
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 חוק פיצויי פיטורים
שכר חודש אחד  : של פיצויי הפיטורים הואשיעורם . 12•

או , אותו מעסיקאצל  במשכורתלכל שנת עבודה כעובד 

שבועיים לכל שנת עבודה  ושכר , באותו מקום עבודה
 ...  בשכרכעובד 

בתקנות את שיעור פיצויי  להגדיל ... השר רשאי•

 בשכרהפיטורים לעובד 

יהיה לגבי   בשכרפיצויי הפיטורים לעובד שיעור : תקנה•
חודש אחד לכל שנת  שכר  1.8.1983תקופת עבודה שמיום 

 ... עבודה 

 ...ארבע בפועל, שלוש תקופות חישוב בחוק•
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 הסכם מסגרת   -הרחבה צו 
 (אבל, חגים, שבוע העבודה)

 ...שעות  43העובדים יעברו לשבוע עבודה בן ( 2.)א3• 

 .שעות לחודש עבודה 186של על בסיס השעה יחושב שכר    

חודשי   3לאחר  (שאינו חדשי)עובד . א: חגיםדמי . 7•
עבודה במקום העבודה שלא נעדר מהעבודה סמוך  

אלא בהסכמת  , (יום לפני החג ויום אחרי החג)החג  ליום
 ...ימי חג  9לתשלום מלא בעבור  יהיה זכאי, המעביד

 .לא יהיה זכאי לימי חג החלים בשבתעובד •
 .עובד חודשי לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור ימי חג. ב

 ימי חג או גם שבת 10ישנם צווי הרחבה ענפיים שבהם •
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 "משכורת"הרחבה ענפיים הקובעים צווי 

 :דוגמאות•

 השניההעובד הוא חדשי משנת עבודתו  –חקלאות •

 חדשיתכל העובדים במשכורת  –בנין •

 דרוגים מקצועיים והשירות הציבורי•

 eytanagmon@gmail.com 19איתן אגמון 


