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))19511951((חוק חופשה שנתית חוק חופשה שנתית 

    נחקקנחקק  שנתיתשנתית  חופשהחופשה  חוקחוק  - -   החוקהחוק  מועדמועד��

  נדבךנדבך  נחשבנחשב  והואוהוא  החמישיםהחמישים  שנותשנות  בתחילתבתחילת

..העבודההעבודה  דינידיני  באושיותבאושיות  מרכזימרכזי

שינוייםשינויים  בוצעובוצעו  השניםהשנים  במרוצתבמרוצת��

ולפיכךולפיכך  החוקהחוק  בהסדריבהסדרי  מעטיםמעטים

    הנוגעהנוגע  בכלבכל  מהותייםמהותיים  פעריםפערים  נוצרונוצרו

..מודרניתמודרנית  עבודהעבודה  לסביבתלסביבת  כיוםכיום  החוקהחוק  להתאמתלהתאמת
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44

))אא((פי חוק פי חוק --עלעלמכסת חופשה מכסת חופשה 

שבוע מלא  שבוע מלא  שנת עבודהשנת עבודה

))ברוטוברוטו//לוחלוח((

שבוע מלא  שבוע מלא  

))ימי עבודהימי עבודה((

שבוע מקוצר  שבוע מקוצר  

))ימי עבודהימי עבודה((

44--1116/1416/1414/1214/1212/1012/10

55161614141212

66181816161414

77212118181515

282824242020ואילךואילך  1313

55

))בב((פי חוק פי חוק --עלעלמכסת חופשה מכסת חופשה 

 שבת אחת+ ימי עבודה  6= ימי חופשה בחוק  7

)לוח" מלא"שבוע (

הפחתת יום חופשה אחד בעד   ←" מלא"מעבר לשבוע 

כל שבעה ימי חופשה בחוק")         נטו("ימי עבודה 

הפחתת יומיים חופשה בעד   ←" מקוצר"מעבר לשבוע 

כל שבעה ימי חופשה בחוק")            נטו("ימי עבודה 

66

))11סעיף סעיף ((" " שנת עבודהשנת עבודה""

    חופשהחופשה  לחישובלחישוב  אחידאחיד  בסיסבסיס  - -   ""עבודהעבודה  שנתשנת""��

  פיפי- - עלעל  העבודההעבודה  במקוםבמקום  העובדיםהעובדים  לכלללכלל  שנתיתשנתית

  ..))דצמברדצמבר- - ינוארינואר((  הלועזיהלועזי  הלוחהלוח

    באפרילבאפריל  11  מיוםמיום  --  ""המקוצרתהמקוצרת  העבודההעבודה  שנתשנת""��

))20052005  מרץמרץ  תיקוןתיקון((  !!20052005  בדצמברבדצמבר  3131  ועדועד

    התיקוןהתיקון  פיפי--עלעל  --  ""מקוצרתמקוצרת  חופשהחופשה  מכסתמכסת""��

    מהמוסכםמהמוסכם  7575%%  אואו  ))מחדלמחדל  ברירתברירת((  לחוקלחוק

..אישיאישי  חוזהחוזה  אואו  קיבוציקיבוצי  בהסכםבהסכם  במפורשבמפורש
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77

))גג((פי חוק פי חוק --עלעלמכסת חופשה מכסת חופשה 

    רצופיםרצופים  עבודהעבודה  יחסייחסי  קיוםקיום  ==  מלאהמלאה  עבודהעבודה  שנתשנת��
העבודההעבודה  שנתשנת  כלכל  במהלךבמהלך

��aa  ==  בשנתבשנת  בפועלבפועל  עבודהעבודה  ימיימי  שלשל  כוללכולל  מספרמספר  
  הרלוונטיתהרלוונטית  העבודההעבודה

שנת עבודה

חלקיתמלאה

88

))דד((פי חוק פי חוק --עלעלמכסת חופשה מכסת חופשה 

שנת עבודהשנת עבודהתנאי סףתנאי סף

מלאהמלאה

שנת עבודהשנת עבודה

חלקיתחלקית

    תנאי זכאותתנאי זכאות

למכסת חופשה למכסת חופשה 

פי חוקפי חוק- - מלאה עלמלאה על

a≥a≥200200a≥a≥240240

    בהעדר מילויבהעדר מילוי

תנאי הזכאות  תנאי הזכאות  

האמורהאמור

XX200200   / /aaמכסה מכסה 

מלאהמלאה

))שלם בלבדשלם בלבד' ' מסמס((

XX240240   / /aaמכסה מכסה 

מלאהמלאה

))שלם בלבדשלם בלבד' ' מסמס((

99

צבירת חופשה בחוקצבירת חופשה בחוק

))77  סעיףסעיף((  !!חופשהחופשה  צבירתצבירת  איסוראיסור  ::הכללהכלל��

  ::חריגיםחריגים��

    בהסכמתבהסכמת  חופשהחופשה  צבירתצבירת  היתרהיתר1)1)

    עבודהעבודה  שנותשנות  לשתילשתי  המעבידהמעביד

  ::מרביתמרבית  צבירהצבירה((  בלבדבלבד  נוספותנוספות

..!)!)אחדאחד  שבועשבוע  בניכויבניכוי

    ))חופשהחופשה  ניצולניצול  סיכולסיכול((    כפויהכפויה  חופשהחופשה  צבירתצבירת2)2)
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1010

))1515--וו  44' ' סס((תמורת חופשה תמורת חופשה 

    כללכלל  ))לסירוגיןלסירוגין((  בשכרבשכר  זמניזמני  עובדעובד��

  אלאאלא  חופשהחופשה  למכסתלמכסת  זכאיזכאי  אינואינו

!!חופשהחופשה  תמורתתמורת  לתשלוםלתשלום

  כספיכספי  פיצויפיצוי  ==  ""חופשהחופשה  תמורתתמורת""��

..היסודהיסוד  משכרמשכר  44%%  שלשל  מזערימזערי  בשיעורבשיעור

    עדעד((  זמניזמני  אואו  ארעיארעי  עובדעובד  ==  ""בשכרבשכר  זמניזמני  עובדעובד""��
    שלשל  לפחותלפחות  אחדאחד  העסקההעסקה  רצףרצף  ללאללא  ))ימיםימים  7575
    ..הרלוונטיתהרלוונטית  העבודההעבודה  בשנתבשנת  לוחלוח  ימיימי  7575

1111

    ))אא((  בני משפחהבני משפחה  - - דיני מחלה דיני מחלה 
    ::חוקיותחוקיות  חלופותחלופות64)64)

ילד מחלת�

הורה מחלת�

זוג בן מחלת�

  של ולידה הריון�

הזוג בת

1212

))בב((  בני משפחהבני משפחה  - - דיני מחלה דיני מחלה 
בן  

המשפחה

מגבלת  

גיל

מכסה 

שנתית

עבודת  

הזוג-בן

מגבלות  

נוספות

חזקההכרחי16/8  16עד ילד

תלותהכרחי656מגיל הורה

לא  6איןזוג-בן

רלוונטי

תלות

הריון

הזוג  -בת

לא  7אין

רלוונטי  

4תקנה 
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1313

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

    שנותשנות  בתחילתבתחילת  נחקקנחקק  ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות  חוקחוק��
    באושיותבאושיות  מרכזימרכזי  נדבךנדבך  נחשבנחשב  והואוהוא  החמישיםהחמישים

..בישראלבישראל  העבודההעבודה  דינידיני

  מעטיםמעטים  שינוייםשינויים  בוצעובוצעו  השניםהשנים  במרוצתבמרוצת��
    בכלבכל  מהותייםמהותיים  פעריםפערים  וקיימיםוקיימים  החוקהחוק  בהסדריבהסדרי

  עבודהעבודה  לסביבתלסביבת  כיוםכיום  החוקהחוק  להתאמתלהתאמת  הנוגעהנוגע
..מודרניתמודרנית

1414

מלאהמלאההיקף משרה היקף 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

1515

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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1616

1717

1818
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1919

2020

    שילוב עובדים בעלי מוגבלויותשילוב עובדים בעלי מוגבלויות

  עםעם  לאנשיםלאנשים  זכויותזכויות  שוויוןשוויון  לחוקלחוק  99  סעיףסעיף��

    ")")מוגבלותמוגבלות  עםעם  לאנשיםלאנשים  הולםהולם  ייצוגייצוג((  מוגבלותמוגבלות

    ביטויביטוי  איןאין  עובדיועובדיו  בקרבבקרב  כיכי  מעבידמעביד  ראהראה  ))אא"("(

    אנשיםאנשים  שלשל  לייצוגםלייצוגם  ,,הענייןהעניין  בנסיבותבנסיבות  ,,הולםהולם

    ,,ההולםההולם  הייצוגהייצוג  לקידוםלקידום  יפעליפעל  ,,מוגבלותמוגבלות  עםעם

......התאמותהתאמות  ביצועביצוע  לרבותלרבות

    --  זהזה  בסעיףבסעיף))הה((

    2525--ממ  יותריותר  המעסיקהמעסיק  מעבידמעביד  - -   ''מעסיקמעסיק''

""..עובדיםעובדים

2121

    שילוב עובדים בעלי מוגבלויותשילוב עובדים בעלי מוגבלויות

  עםעם  לאנשיםלאנשים  זכויותזכויות  שוויוןשוויון  לחוקלחוק  11  סעיףסעיף��

")")הגדרותהגדרות("("  מוגבלותמוגבלות

- -   זהזה  בחוקבחוק""

    ,,פיסיתפיסית  לקותלקות  עםעם  אדםאדם  - -   ''מוגבלותמוגבלות  עםעם  אדםאדם''

    קבועהקבועה  ,,קוגניטיביתקוגניטיבית  לרבותלרבות  שכליתשכלית  אואו  נפשיתנפשית

    באופןבאופן  תפקידותפקידו  מוגבלמוגבל  בשלהבשלה  אשראשר  ,,זמניתזמנית  אואו

    החייםהחיים  מתחומימתחומי  יותריותר  אואו  אחדאחד  בתחוםבתחום  מהותימהותי

""..העיקרייםהעיקריים
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2222

שילוב עובדים בעלי מוגבלויותשילוב עובדים בעלי מוגבלויות
    בשינוייםבשינויים  ,,יחולויחולו  זהזה  סעיףסעיף  הוראותהוראות  ))דד((��

    עםעם  אדםאדם  בעברבעבר  שהיהשהיה  מימי  עלעל  גםגם  ,,המחויביםהמחויבים

    מוגבלותמוגבלות  עםעם  לאדםלאדם  שנחשבשנחשב  מימי  עלעל  ,,מוגבלותמוגבלות

    מוגבלותמוגבלות  עםעם  אדםאדם  שלשל  משפחתומשפחתו  בניבני  ועלועל

""..בובו  המטפליםהמטפלים

......- -   זהזה  סעיףסעיף  לענייןלעניין  ))הה((

    התאמותהתאמות  ביצועביצוע--איאי  לרבותלרבות  - -   ''הפליההפליה''

  אדםאדם  שלשל  המיוחדיםהמיוחדים  צרכיוצרכיו  מחמתמחמת  הנדרשותהנדרשות

    ""..העסקתוהעסקתו  אתאת  יאפשרויאפשרו  אשראשר  מוגבלותמוגבלות  עםעם

2323

2424

""כלכלייםכלכלייםסיכוני חיים סיכוני חיים ""

מפרנסמפרנס  פטירתפטירת1)1)

))פרישהפרישה  גילגיל  לאחרלאחר((  ימיםימים  אריכותאריכות2)2)

    גילגיל  לפנילפני((  עבודהעבודה  כושרכושר  אובדןאובדן3)3)

))פרישהפרישה

))פרישהפרישה  גילגיל  לפנילפני((  אבטלהאבטלה4)4)
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2525

??מהומהו  - - " " ביטוח פנסיוניביטוח פנסיוני""

  ומשפטיומשפטי  כלכליכלכלי  מענהמענה

    המשפחתיהמשפחתי  ולתאולתא  ליחידליחיד

    חייםחיים  סיכוניסיכוני  מפנימפני

!!כלכלייםכלכליים

2626

20042004--דד""תשסתשס, , חוק גיל פרישהחוק גיל פרישה

      הכרחיהכרחי  משפטימשפטי  נתוןנתון  ==  פרישהפרישה  גילגיל��

!!פנסיוניפנסיוני  ביטוחביטוח  להפעלתלהפעלת

))20092009--ממ((  6767  --  לעובדלעובד��

  למועדלמועד  בהתאםבהתאם((  6060--6262--  לעובדתלעובדת��

))))הלידההלידה

2727

20042004--דד""תשסתשס, , חוק גיל פרישהחוק גיל פרישה

גיל  

≠פרישה
גיל פרישת 

חובה

זכאות עובד  

לפרישה 

לגמלאות 

וקבלת פנסיה

זכות מעביד 

לכפות יציאה 

לגמלאות 

ללא הפליה (

)מטעמי גיל

≠

זכות עובד  

ליציאה 

לגמלאות 

וקבלת פנסיה 

חלקית

גיל פרישה 

מוקדמת
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2828

2929

3030

פי דיןפי דין- - תקרות העסקה עלתקרות העסקה על

חודשיתחודשית//שבועיתשבועית//יומיתיומית  העסקההעסקה  תקרותתקרות��

      חוקחוק  פיפי- - עלעל  חורגתחורגת  להעסקהלהעסקה  היתריםהיתרים��

חורגתחורגת  להעסקהלהעסקה  מנהלייםמנהליים  היתריםהיתרים��

))שליששליש((  לילהלילה  עבודתעבודת  תקרתתקרת��

      שבועיתשבועית  במנוחהבמנוחה  העסקההעסקה  תקרתתקרת��

מעבידיםמעבידים  ריבויריבוי  השלכותהשלכות��
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3131

3232

))11סעיף סעיף ((  ""עבודת לילהעבודת לילה""

  העבודההעבודה  מיוםמיום  לפחותלפחות  שעתייםשעתיים  כאשרכאשר��

    ,,0000::2222--0000::0606  השעותהשעות  ביןבין  נופלותנופלות

    "!"!לילהלילה  עבודתעבודת""--בב  המדוברהמדובר

::השלכותהשלכות��

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

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

מחזוריתמחזורית  העסקההעסקה��

3333

המחשההמחשה  --  ""עבודת לילהעבודת לילה""

בעקבות בעקבות עד לתביעה עד לתביעה משמרתמשמרת

התביעההתביעה

07:0007:00--08:0008:0015:0015:00--16:0016:00בוקרבוקר

15:0015:00--16:0016:0023:0023:00--24:0024:00ערבערב

23:0023:00--24:0024:0007:0007:00--08:0008:00לילה  לילה  
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3434

3535

3636

מישור קיבוצימישור קיבוצי

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          
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3737

3838

פי צו ההרחבהפי צו ההרחבה--היקף ההפרשות עלהיקף ההפרשות על

חלק  חלק  שנהשנה

מעבידמעביד

פיצויי פיצויי חלק עובדחלק עובד

פיטוריםפיטורים

ככ""סהסה

200820080.833%0.833%0.833%0.833%0.834%0.834%2.5%2.5%

200920091.66%1.66%1.66%1.66%1.68%1.68%5%5%

201020102.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%7.5%7.5%

201120113.33%3.33%3.33%3.33%3.34%3.34%10%10%

201220124.16%4.16%4.16%4.16%4.18%4.18%12.5%12.5%

201320135%5%5%5%5%5%15%15%

201420146%6%5.50%5.50%6%6%17.5%17.5%

3939

לפנסיה חובהלפנסיה חובה) ) נוסח משולבנוסח משולב((צו הרחבה צו הרחבה 

))אא((44סעיף סעיף ��

    סעיפיםסעיפים  יימחקויימחקו  20142014..11..11  מיוםמיום  החלהחל......""

    סעיףסעיף  יבואיבוא  ובמקומםובמקומם  לעיללעיל  44--וו  33  ,,22  ,,11  קטניםקטנים

::כדלקמןכדלקמן  ))11((  קטןקטן

    הנמוךהנמוך  גמלגמל  לקופתלקופת  הפרשותהפרשות  בשיעורבשיעור  יראויראו  לאלא

......מטיבמטיב  פנסיהפנסיה  כהסדרכהסדר  העובדהעובד  משכרמשכר  55%%..1717- - ממ

    גםגם  יחולויחולו  55- - וו  11  קטניםקטנים  בסעיפיםבסעיפים  האמורהאמור  עלעל

      ""..להלןלהלן))אא((55  סעיףסעיף  הוראותהוראות
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4040

))חח((  צו הרחבה לפנסיה חובהצו הרחבה לפנסיה חובה

    ביטוחביטוח  במסגרתבמסגרת  פנסיוניפנסיוני  ביטוחביטוח  האםהאם23)23)

    כוללכולל  מעסיקמעסיק--עובדעובד  הפרשותהפרשות  בשיעורבשיעור  מנהליםמנהלים

    להסדרלהסדר  ייחשבייחשב  ))55%%//55%%//3333%%..88((  3333%%..1818  שלשל

    ??))שנייהשנייה  פסקהפסקה  ))אא((55  סעיףסעיף((  מיטיבמיטיב  פנסיוניפנסיוני

    לאובדןלאובדן  מעסיקמעסיק  בהפרשתבהפרשת  לראותלראות  ניתןניתן  האםהאם

  הנדרשהנדרש  השישיהשישי  האחוזהאחוז  אתאת  ))11%%((  עבודהעבודה  כושרכושר

??ההרחבהההרחבה  צוצו  פיפי--עלעל  ממנוממנו

4141

לפנסיה חובהלפנסיה חובה) ) נוסח משולבנוסח משולב((צו הרחבה צו הרחבה 

))אא((55סעיף סעיף ��

    למעטלמעט  אואו//וו  לגרועלגרוע  אואו//וו  לפגועלפגוע  כדיכדי  זהזה  בצובצו  איןאין""

    פנסיהפנסיה  הסדרהסדר  חלחל  עליהםעליהם  העובדיםהעובדים  מזכויותמזכויות

    פנסיוניפנסיוני  הסדרהסדר  בובו  שמעוגןשמעוגן  ובלבדובלבד......מטיבמטיב

      ""..זהזה  בצובצו  הקבועהקבוע  הפנסיוניהפנסיוני  ההסדרההסדר  עלעל  המטיבהמטיב

4242

לפנסיה חובהלפנסיה חובה) ) נוסח משולבנוסח משולב((צו הרחבה צו הרחבה 

))אא((55סעיף סעיף ��

    שיעורישיעורי  בובו  במקרהבמקרה  כיכי  ,,מובהרמובהר  ספקספק  הסרהסר  למעןלמען""

    וחלקוחלק  העובדהעובד  חלקחלק((  לתגמוליםלתגמולים  ההפרשותההפרשות

    הקבועיםהקבועים  מהשיעוריםמהשיעורים  נמוכיםנמוכים  ))המעבידהמעביד

    שלשל  ההגדלהההגדלה  ,,זהזה  לצולצו))דד((66  שבסעיףשבסעיף  בטבלהבטבלה

    לשיעוריםלשיעורים  בהתאםבהתאם  תעשהתעשה  אלהאלה  שיעוריםשיעורים

    גםגם  יחוליחול  האמורהאמור  ..בטבלהבטבלה  המפורטיםהמפורטים  ולמועדיםולמועדים

    לפיצויילפיצויי  ההפרשותההפרשות  שיעורשיעור  שבושבו  במקרהבמקרה

      ""..בטבלהבטבלה  מהקבועמהקבוע  נמוךנמוך  פיטוריםפיטורים
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4343

ביטוחי חייםביטוחי חיים

ביטוחי 

חיים

"  ריסק"

)מוות(

חיסכון  

לפנסיה
ביטוח 

"מעורב"
+=

ביטוחי  

מנהלים

4444

))1/141/14--6/166/16((שיעורי הפרשות לביטוח פנסיוני שיעורי הפרשות לביטוח פנסיוני 

מגזר מגזר 

העסקההעסקה

חלק חלק 

מעסיקמעסיק

פיצויי פיצויי חלק עובדחלק עובד

פיטוריםפיטורים

ככ""סהסה

6%6%5.5%5.5%6%6%17.5%17.5%כלליכללי

7.5%7.5%7%7%8.33%8.33%22.83%22.83%ניקיוןניקיון

7%7%6.5%6.5%8.33%8.33%21.83%21.83%שמירהשמירה

7.5%7.5%7%7%6%6%20.5%20.5%ציבוריציבורי

4545

קופות  קופות  ((חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

))1212' ' תיקון מסתיקון מס((  20052005--הה""תשסתשס, , ))גמלגמל

))5.2.20165.2.2016בתוקף מיום בתוקף מיום ((  ))11אא((2020סעיף סעיף ��

    להוראותלהוראות  בניגודבניגוד  התניההתניה  בהסכםבהסכם  אואו  בדיןבדין  נקבעהנקבעה""

  לקופהלקופה  ההפקדהההפקדה  שיעורשיעור  ולפיהולפיה  ,,))אא((  קטןקטן  סעיףסעיף

  לקופהלקופה  אואו  קופותקופות  שלשל  מסויםמסוים  לסוגלסוג  אואו  מסוימתמסוימת

  יהיהיהיה  ,,קופותקופות  שלשל  מסוימתמסוימת  רשימהרשימה  מתוךמתוך  שתיבחרשתיבחר

  קופותקופות  לסוגילסוגי  אואו  לקופותלקופות  ההפקדהההפקדה  משיעורמשיעור  יותריותר  גבוהגבוה

  הגבוההגבוה  ההפקדהההפקדה  לשיעורלשיעור  זכאיזכאי  העובדהעובד  יהיהיהיה  ,,אחריםאחרים

    אואו  הדיןהדין  לתיקוןלתיקון  עדעד  ,,כאמורכאמור  שנקבעושנקבעו  השיעוריםהשיעורים  מביןמבין

    ""..ההסכםההסכם
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4646

קופות  קופות  ((חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

))1212' ' תיקון מסתיקון מס((  20052005--הה""תשסתשס, , ))גמלגמל

))5.2.20165.2.2016בתוקף מיום בתוקף מיום ((  ))11אא((2020סעיף סעיף ��

::מאלהמאלה  אחדאחד  כלכל  --  ''ההפקדהההפקדה  שיעורשיעור''""

    השיעורהשיעור  לרבותלרבות  ,,המעסיקהמעסיק  תשלומיתשלומי  מרכיבמרכיב  שיעורשיעור  ))11((

    ביטוחביטוח  לרכישתלרכישת  המעסיקהמעסיק  תשלומיתשלומי  שלשל  המרביהמרבי

    ,,ההסכםההסכם  אואו  הדיןהדין  לפילפי  לולו  זכאיזכאי  שהעובדשהעובד......מועדףמועדף

;;הפיצוייםהפיצויים  למרכיבלמרכיב  המעסיקהמעסיק  תשלומיתשלומי  ולמעטולמעט

    ""..הפיצוייםהפיצויים  למרכיבלמרכיב  המעסיקהמעסיק  תשלומיתשלומי  שיעורשיעור))22((

4747

))בב((  לחוק הפיקוחלחוק הפיקוח  1212השלכות תיקון השלכות תיקון 

הפרשת  הפרשת  

מעסיקמעסיק

קרן פנסיה  קרן פנסיה  

חדשהחדשה

קרן פנסיה  קרן פנסיה  

ותיקהותיקה

ביטוח  ביטוח  

מנהלים מנהלים 

תגמולים  תגמולים  

עע""ואכואכ

6%6%7.5%7.5%5%5% - -7.5%7.5%

פיצויי פיצויי 

פיטוריםפיטורים

6%6%6%6%8.33%8.33%

4848

))1/171/17--ממ((  שיעורי הפרשות לביטוח פנסיונישיעורי הפרשות לביטוח פנסיוני

מגזר מגזר 

העסקההעסקה

חלק חלק 

מעסיקמעסיק

פיצויי פיצויי חלק עובדחלק עובד

פיטוריםפיטורים

ככ""סהסה

6.5%6.5%6%6%6%6%18.5%18.5%כלליכללי

7.5%7.5%7%7%8.33%8.33%22.83%22.83%ניקיוןניקיון

7%7%6.5%6.5%8.33%8.33%21.83%21.83%שמירהשמירה

7.5%7.5%7%7%6%6%20.5%20.5%ציבוריציבורי
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4949

5050

5151
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5252

5353

??מהםמהם  --דמי הבראה דמי הבראה 

    השתתפותהשתתפות  בדברבדבר  הרחבההרחבה  צוצו  --  משפטימשפטי  מקורמקור��
ונופשונופש  הבראההבראה  בהוצאותבהוצאות  המעבידהמעביד

(*)(*)  כלליתכללית  תחולהתחולה  --  היקףהיקף��

!!מינימוםמינימום  הסדרהסדר  --  מעמדמעמד��

  תנאיתנאי((  לעובדלעובד  בהודעהבהודעה  פירוטפירוט  חובתחובת  --  נגישותנגישות��
))עבודהעבודה

    לאלא  שכרשכר  ורכיבורכיב  הוצאותהוצאות  החזרהחזרבב  המדוברהמדובר  --  מהותמהות��
..פנסיוניפנסיוני

5454

דמי הבראהדמי הבראה  נוסחת חישובנוסחת חישוב

    מספרמספר  ==  ""הבראההבראה  קצובתקצובת""

    עבודהעבודה  לשנתלשנת  הבראההבראה  ימיימי

    אינואינושש  בלבדבלבד  רעיונירעיוני  נתוןנתון((

    ))השכרהשכר  מרמתמרמת  מושפעמושפע

 היקף  X תעריף ליום  X   קצובת=   דמי    

 משרה              הבראה       הבראההבראה    



19

5555

מזעריתמזעריתקצובת הבראה קצובת הבראה 

מספר ימי הבראהמספר ימי הבראהשנת ותקשנת ותק

1155

33--2266

1010--4477

1515--111188

1919--161699

1010ואילךואילך  2020

5656

5757
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5858

אכיפה מנהליתאכיפה מנהלית

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          

5959

6060
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6161

6262

אחריות פלילית של מעסיק    אחריות פלילית של מעסיק    

")")עונשיןעונשין("("  השכרהשכר  הגנתהגנת  לחוקלחוק  ))גג((..בב2525  סעיףסעיף��

    ולאולא  עובדעובד  שלשל  משכרומשכרו  סכומיםסכומים  שניכהשניכה  מעסיקמעסיק""

    בניגודבניגוד  ,,הסכומיםהסכומים  יועדויועדו  שלושלו  למילמי  העבירםהעבירם

    אואו  שנתייםשנתיים  מאסרמאסר  - -   דינודינו  ,,..אא2525  סכוםסכום  להוראותלהוראות

    בסעיףבסעיף  הקבועהקבוע  מהקנסמהקנס  חמישהחמישה  פיפי  קנסקנס

""..העונשיןהעונשין  לחוקלחוק  ))44)()(אא((6161

6363
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6464

6565

6666
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6767

6868

6969

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524

  - - ס ו ף ס ו ף   --    


