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 אירועים במספר ,אדם כלפי ונשנית חוזרת התנהגות

  עוינת סביבה עבורו ליצור כדי בה שיש ,נפרדים

  מהתנהגויות יותר או אחת לרבות ,עבודה במסגרת

   :אלה

 

(1) כלפי מזיקה או משפילה או מבזה התייחסות  

  האשמות ,קללות ,צעקות באמצעות לרבות ,אדם

  ;מזיקות שמועות הפצת או ,שווא



(2) תפקידו  את לבצע אדם של יכולתו שיבוש,  

  או סבירות בלתי דרישות הצבת באמצעות לרבות

  נחוצים שאינם ,לביצועו סבירים בלתי תנאים יצירת

  כגון ,עניניים מטעמים ואינם התפקיד לביצוע

  או דרישות הצגת ,למעשיו קנטרנית היטפלות

 שליטה ,עמן להתמודד ניתן שלא באופן שינוין

 במסגרת פעילותו על סביר בלתי באופן הדוקה

  או סמכויותיו של ,בכוח או בפועל ,הצרה או עבודה

 בלתי מטעמים ,מתפקידו כנגזר אחריותו תחומי
  ;זאת מחייב אינו העבודה וכשביצוע ענייניים



(3) צרכיו מילוי שמטרתן האדם על משימות הטלת  
 ;תפקידו לתחומי נוגעות ושאינן אחר של האישיים

(4) הכפפתו של אדם לאווירה של פחד ואיומים; 

(5) אדם של והצלחותיו הישגיו ,עבודתו ייחוס 

  תוך ,לו לא כישלונות לאדם ייחוס או אחר לאדם
 ;שלהן מעוותת הצגה או עובדות הסתרת

(6) לבידוד להוביל כדי בהן שיש פעולות נקיטת 
 ;האדם של חברתי או מקצועי

(7) בלתי באופן לפגוע כדי בהן שיש פעולות נקיטת  
 .האדם של בפרטיותו סביר



בין בחיכוכים כרוכים טיבם מעצם עבודה יחסי  

 .המעסיק לבין העובד

וכד חיובית לא הערכה ,תפקוד על הערות'  

 משיקולים לא ,לב בתולם הדבר כאשר לגיטימיים

 .העובד כבוד על שמירה ותוך ראוי באופן ,זרים

"אשר התנהגות הינה "תעסוקתית התנכלות  

  נתפסת לעובד או לעובדת חיצונית מבט מנקודת

   כפגיעה



7/2015 -ב טרומית בקריאה עברה 

פלילית כעוולה יקבע בהמשך אולי .אזרחית עוולה. 

אלף 120 – נזק הוכחת ללא פיצוי ₪. 

באמצעים לנקוט מעסיק על חובה: 
התעמרות למנוע. 

בתלונות ולטפל לקבל. 

תקנון. 



 

  קווי לאור ,לפנינו שהוצג הראיות חומר בחינת"

  ביותר עגומה תמונה מעלה ,לעיל שפורטו המתאר

  הנוגע בכל הממשלה ראש במעון המתרחש לגבי

  שהם העבודה סביבת ,העובדים העסקת לאופן

 כבודם על והשמירה אליהם היחס ,אליה חשופים

 "זכויותיהם ועל



 

  קווי לאור ,לפנינו שהוצג הראיות חומר בחינת"

  ביותר עגומה תמונה מעלה ,לעיל שפורטו המתאר

  הנוגע בכל הממשלה ראש במעון המתרחש לגבי

  שהם העבודה סביבת ,העובדים העסקת לאופן

 כבודם על והשמירה אליהם היחס ,אליה חשופים

 "זכויותיהם ועל



  בגדים החלפת זה ובכלל מוגזמות דרישות"

 "היגיינה על לשמור כדי גבוהה בתדירות

 

 "סטריליים אינם כי לעובדים טענות"

 

 "שולים עניינים בשל ונשנות חוזרות נזיפות"

 

 



  הקשה וליחס להעלבות ,המוגזמות לדרישות בנוסף"

  ובלתי רבות היו במעון העבודה שעות ,לעובדים

 השעות ממסגרת קרובות לעיתים וחרגו ,סבירות

 "לעובדים מלכתחילה שנקבעה

 

 על היא אף מעידה עובדים של גבוהה תחלופה"

 "פוגענית העסקה



 במעון עבודתו בתקופת כי ,איפוא ,הינה מסקנתנו"

  העסקה לתנאי חשוף התובע היה הממשלה ראש

 התעמרות למניעת החוק הצעת אכן .פוגעניים

  נכנסה וטרם ,בלבד טרומית בקריאה עברה בעבודה

  תביעות הגשת למנוע כדי בכך אין ואולם ,לתוקף

  "ממנה שנפגעו למי פיצוי פסיקת ואף ,זו עילה בגין

 

 !₪ 80,000 בסך פיצוי פסק





בחומרה נאכפות אשר חוק הוראות. 

 

התראה אין – מינהלית אכיפה! 

 

מינהלית אכיפה לצד פלילית אכיפה. 

 

שנים 18 > נוער. 

 



15 -מ שלמטה בגיל ילדים להעסיק אין. 

 

על ,אישור ניתן ה/לנער אם אפשרית - 16 –ל 15 שבין בגיל העסקה  

   .השלימם או מהלימודים נשר הוא לפיו ,החינוך משרד ידי

 

כאשר הלימודים שעות לאחר ה/נער כל להעסיק ניתן 16 מגיל החל  

   .הלימודים לשעות באשר הספר בית אישור ה/מהנער לקבל יש



14 -מ שלמטה בגיל ילדים להעסיק אין. 

 

שאינן בלבד קלות בעבודות אפשרית העסקה 15 -ל 14 שבין בגיל  

   .לבריאות מזיקות

 

להעסיק ניתן – ומעלה 15 גיל. 



הנחיה ת"התמ משרד של האכיפה אגף פרסם 2.7.2009 ביום  

 .לימודיהם את סיימו אשר ומעלה 17.5 בגיל נוער בני של בעניינם

 

ת"התמ באתר המלא הנוסח 

 

 

 

 

נוער העסקת על החלות שונות מגבלות כאלו עובדים על יאכפו לא,  
 .כנוער יאכף אז ,לבגירים עבודה חוק של הפרות ימצאו אם למעט

 



  שעות 40 – מלאה למשרה חודשי שכר גיל

 בשבוע

 המינימוםמשכר  70% 16 גיל עד

 המינימוםמשכר  75%   17 גיל ועד 16 מגיל

 המינימוםמשכר  83% 18 גיל ועד 17 מגיל

  יומיים לפחות שלומד עובד נער) חניך

 (מקצוע בשיעורי בשבוע

 המינימוםמשכר  60%

 של השכר החודשי 173 -החלק ה –שכר שעתי 
 



בשבוע שעות 40 -מ יותר להעסיק אין. 

 

נוספות בשעות להעסיק אין. 

 

השבועי המנוחה ביום להעסיק אין 
 

 



בכל 20:00 השעה לאחר 16 -מ שלמטה בגיל נוער להעסיק אין  
 .מקרה

 

כי ,אישר החינוך משרד אשר נערים להעסיק ניתן 16 שמעל בגיל  

 .22:00 לשעה עד ,אותם השלימו או הלימודים מן נשרו

 

ובלבד 24:00 לשעה עד ומעלה 16 בני להעסיק ניתן ,בחופש  

  .להסעה דאג שהמעסיק

 



 החובה למסור הודעה בכתב הורחבה גם על בני נוער   2009בשנת
 .ימים 7 -המועסקים למעלה מ

 

נוספים עניינים ישנם עבודה ושעות שכר של בסוגיות כמו - נדגיש  
 .לבגירים קטינים עובדים בין הבדלים קיימים בהם

 .ימים 18החופשה השנתית של בני נוער הינה בת ◦

 .פנסיה לבגירים בלבד◦

◦... 



סעיף מתייחס אליהם אלו למעט העובדים כל על חל .קוגנטי חוק  

  לצורך שלא ארעיים ועובדים ,בעין גמול עם חקלאות) לחוק 35
 .עסק

 

לפי שתינתן לחופשה זכאי עובד כל" כי ,קובע לחוק 2 סעיף  
 ."זה חוק הוראות

 

כוח ולאגור לנוח לעובד לאפשר היא החוק מטרת.   

 

ליחסי הצדדים לשני משותפת זו מטרה כי ,פסקו לעבודה הדין בתי  
  כספית זכות ליצור נועד לא החוק .והמעביד העובד – העבודה

 .לעובד



עבודה בשנת השנתית החופשה היקף את מסדיר החוק. 

 

מתחילה הייתה שנתית חופשה חוק לצרכי עבודה שנת ,בעבר  
  שנת"" – 2006 שנת מאז .(כספים לשנת בדומה) באפריל ונגמרת

  אחד שתחילתו ,חודש עשר שנים של זמן פרק - פירושו "עבודה
 ."שנה כל של בינואר

 

פרמטרים בשלושה למעשה תלוי החופשה אורך: 
 .המסוימת העבודה בשנת העובד של הוותק◦

 .שנה באותה מלאה שנה עבד העובד האם◦

 .שנה באותה שהעובד הימים מספר◦



  ותק בעלי לעובדים השנתית החופשה ימי מכסת תגדל - 1.7.2016

  בשבוע מועסקים - 'נטו' במונחי .ימים 15 -ל 14 -מ ,שנים 4 עד של

  1.083) 12 במקום בשנה חופשה ימי 13 יקבלו ימים 6 של עבודה

  ימים 5 של עבודה בשבוע מועסקים מי ואילו (1 במקום לחודש ימים

  ימים 10 במקום (לחודש 0.916) בשנה חופשה ימי 11 - בשבוע

 .(לחודש 0.83)

 

  5 עד של ותק בעלי לעובדים נוסף חופשה יום יינתן ,1.1.2017 ביום

  עבודה בשבוע ,כלומר) בשנה חופשה ימי 16 יקבלו שהם כך ,שנים
  חופשה ימי 12 ימים 5 של עבודה ובשבוע 'נטו' ימים 14 – ימים 6 של

  .('נטו'



200 השנתית המכסה במלוא העובד את מזכים ומעלה עבודה ימי.  

  ימי מספר ,ימים 200 -מ פחות אך מלאה שנה עבד עובד כאשר

  ימי מספר בין ליחס בהתאמה יופחת זכאי הוא יהיה לו החופשה
 .200 -ל בפועל העבודה

 

ימים 180 שעבד שנים 5 של בעבודה וותק בעל עובד – לדוגמא  

 .בשבוע ימים 5 ,מסוימת בשנה
 .16 - קלנדרים חופשה ימי מספר◦

 .12 – לחופשה עבודה ימי מספר◦

 ימים 8.10 = 200/180 * 12 – מתואם לחופשה עבודה ימי מספר◦



240 השנתית המכסה במלוא העובד את מזכים ומעלה עבודה ימי  

  חלק עבד עובד כאשר .משנה חלק רק עבד הוא אם גם חופשה בגין

  הוא יהיה לו החופשה ימי מספר ימים 240 -מ ופחות מלאה משנה
 .240 -ל בפועל העבודה ימי מספר בין ליחס בהתאמה יופחת זכאי

 

ימים 180 שעבד שנים 5 של בעבודה וותק בעל עובד – לדוגמא  

 בשבוע ימים 5 ,מסוימת בשנה
 .16  -קלנדרים חופשה ימי מספר◦

 .12 – לחופשה עבודה ימי מספר◦

 ימים 9 = 240/180 * 12 – מתואם לחופשה עבודה ימי מספר◦

 

 1963-ד"תשכ ,(מוארכת חופשה) שנתית חופשה לתקנות לב שימו



החופשה ימי במנין יובאו שלא הימים אלה - לחוק 5 סעיף: 

  ,המילואים שירות חוק לפי מילואים שירות העובד שירת בהם הימים (1)◦
 ;2008-ח"התשס

 - נוהג או הסכם פי על ואם חוק פי על אם ,בהם עובדים שאין חג ימי (2)◦
 ;השבועית המנוחה ימי להוציא

 ;לידה חופשת ימי (3)◦

 ;מחלה או תאונה מחמת לעבוד מסוגל העובד אין שבהם הימים (4)◦

 ;בהם עובד העובד אין נוהג או דת שמטעמי ,במשפחה אבל ימי (5)◦

 ;השבתה או שביתה ימי (6)◦

  ובמידה ,עשר -ארבעה על עלו אם אלא ,לפיטורים מוקדמת הודעה ימי (7)◦
 .שעלו

מוקדמת והודעה חופשה לחפוף ניתן לא – ארבל אורי הלכת. 



לחוק 9 -ו 6 'בס מוסדר העניין. 

 

אותה לקבוע יש יותר או ימים 7 בת היא השנתית החופשה כאשר  
   .מראש יום 14 לפחות עליה ולהודיע

 

שנת של האחרון בחודש תינתן שהחופשה היא המוצא נקודת  
 .שלאחריה העבודה שנת במשך או ,ניתנת היא שבעדה העבודה

 

שנת במהלך החופשה מן אחד יום לקחת רשאי העובד זאת למרות  

  באחד נוסף אחד ויום ,שיבחר במועד ניתנת היא שבעדה העבודה
 .בתוספת המנויים מהימים



כך השנים לאורך קבעו לעבודה הדין בתי: 

 

סמכותו זו .החופשה מועדי את שקובע הוא המעביד. 

 

העובד בצרכי התחשבות תוך זו סמכותו את להפעיל המעביד על  
 .עמו ובתיאום

 

כנדרש כך על הודעה ניתנה אם מרוכזת לחופשה להוציא ניתן,  
 .מראש ימים 14 לפחות



לחוק 7 בסעיף מוסדר העניין. 

 

המעביד בהסכמת .חופשה לצבור ניתן שלא היא המוצא נקודת  

  לחופשה לצרף השאר ואת ,חופשה ימי 7 רק לקחת העובד רשאי
 .הבאות השנים שתי בגין שתינתן

 

המעביד על מוטלת חופשה לתת שהחובה נפסק זאת עם יחד.  

  הוכיח לא שהמעביד זמן כל .עבירה עובר חופשה נותן שלא מעביד

  ימי הרי ,אליה לצאת סירב והלה חופשה לעובד הציע שהוא
 .חוקית בלתי תחשב לא וצבירתם יצברו החופשה



 החופשה צריכה להיות רצופה –נקודת המוצא. 

 

 ניתן לפצל את החופשה ובלבד שנלקחו לפחות   –בהסכמת הצדדים

 .ימים ברצף 7



לחוק 10  סעיף הוראת באמצעות מוסדר העניין. 

 

דמי תשלום .בפועל חופשה כנגד ורק אך משולמים חופשה דמי  

  והוא ,החוק מכוח תשלום אינו לחופשה יצא שהעובד מבלי חופשה
 .העובד של הרגיל מהשכר לחלק יחשב

 

בסכום חופשה דמי החופשה ימי בעד לעובד לשלם חייב המעביד  
 .במשכורת לעובד בשכר עובד בין הבחנה תוך ,הרגיל לשכרו השווה



אותו בעד מקבל היה שהעובד העבודה שכר - במשכורת עובד  
 .לעבוד והוסיף לחופשה יצא לא אילו זמן פרק

 

ימי מספר כפול הממוצע היומי העבודה שכר — בשכר עובד  

  מחילוק היוצא הסכום הוא הממוצע היומי העבודה שכר .החופשה

  ברבע היו ;תשעים למספר לחופשה שקדמה השנה רבע שכר

  הממוצע היומי השכר יחושב ,מלאה-לא עבודה חדשי כאמור השנה

  החדשים עשר-שבשנים ביותר המלאה העבודה של השנה רבע לפי
 .העובד בחירת לפי הכל ,לחופשה שקדמו



על לעובד המשתלמת ,כסף בשווה או בכסף ,תמורה = רגיל שכר  

  אחרת נקבע אם זולת ,הרגילות העבודה שעות בעד המעביד ידי

  סכום .העבודה שר ידי על זה לענין שאושר קיבוצי בהסכם

  בעת קיימות שאינן מיוחדות הוצאות לכיסוי לעובד המשתלם
 .העבודה משכר כחלק אותו רואים אין ,החופשה

 

גם לשכר בנוסף ,החופשה דמי בחשבון להביא שיש היא המשמעות  
  לרבות) נוספות שעות גמול – בחשבון להביא אין ;שולמו אם עמלות

 .'וכו ל"אש או נסיעות כגון הוצאות החזרי ,(גלובליות



לעובד משלמים היו שבו המועד הינו החופשה דמי לתשלום המועד  
 .לעבוד והוסיף לחופשה יצא לא אילו ,שכרו את

 

לבקש רשאי עובד ,יותר או ימים 7 של בחופשה מדובר כאשר  

  לפני יומיים לפחות ישולמו הם ואז החופשה דמי את להקדים
 .החופשה



החופשה בימי לעבוד אסור לעובד.   

 

רשאי שולמו אלו ואם ,חופשה לדמי הזכות את מאבד שיעבוד עובד  
 .משכרו לנכותם המעביד



משולם פדיון .העבודה תקופת במהלך חופשה ימי לפדות אין  

  מלוא לו שניתנה לפני עבודתו את מסים העובד בו במקרה
 .החופשה

 

החופשה לדמי השווה בסכום פדיון לשלם המעביד על כזה במקרה  
 .לעבוד חדל שבו ביום לחופשה יצא אילו לעובד משתלמים שהיו

 

הזכות התיישנות בעניין החוק להוראת כפופה לפדיון הזכות  

  היא המשמעות .שנים 3 של היא ההתיישנות תקופת .לחופשה

  העבודה שנות שלוש של לפדיון הזכות מתיישנת לא שלכאורה
 .השוטפת השנה עם ביחד האחרונות המלאות



מתן במקום ,חופשה תמורת תשלום המאפשר היחיד ההסדר זהו  

 שגמול עובד" - בלבד בשכר עובדים על חל ההסדר .בפועל חופשה

 או חודש של בסיס על שלא משתלם ,חלקו או כולו ,עבודתו
 ."מזו ארוכה תקופה

 

אותו אצל עובד בשכר עובד כאשר כי ,קובעים לחוק 15 -ו 4 'ס  

  לו ואין רצופים ימים 75 -מ פחות עבודה מקום באותו או מעביד

  חופשה תמורת ,חופשה במקום יקבל ,יותר ארוכה לתקופה הסכם
 .מהשכר 4% בגובה תשלום שהינה



הבאות מהסיבות הפסקות היו אם גם נמשך הרצף הסעיף לצורך  -  

  פי על לרבות שהוא סוג מכל) חופשה ;שבועית מנוחה ;מילואים

  ארעית הפסקה ,אבל ,תאונה ,מחלה ,שביתה ,(ת"חל ,הסכם ,החוק

  עבודה שירות חוק לפי אימון ,מעביד עובד יחסי שנותקו מבלי
 .חירום בשעת

 

חופשה לקרן לשלם יש התמורה את. 
 1951-א"תשי ,(חופשה קרנות) שנתית חופשה תקנות◦

 1964-ד"תשכ ,(חופשה קרן בכספי שימוש) שנתית חופשה תקנות◦

 

המעסיק על חופשה קרן אין שכאשר היא המקובלת הפרשנות  
 .לעובד החופשה תמורת את לשלם



 :לחוק 26 סעיף

(א) לכל ביחס יירשמו שבו חופשה פנקס לנהל חייב מעביד  

 .בתקנות שייקבעו הפרטים עובד

(ב) סוגי את ,ברשומות שתפורסם בהודעה ,יקבע העבודה שר 
 .זה סעיף יחול שעליהם המעבידים

(ג) לקבוע העבודה שר רשאי (ב) קטן סעיף פי על בהודעה  

 לנהלו חייב שהמעביד אחר מפנקס חלק יהיה החופשה שפנקס

 .ביצועו על ממונה העבודה ששר חוק פי על

 

 .עסק לצורך המעסיקים כל על החובה את שהחילו הודעות ניתנו



  הזכאי עובד כל לגבי ,יירשמו החופשה בפנקס התקנות פי על
 :אלה פרטים חופשה לפדיון או שנתית לחופשה

(1) המשפחה ושם האב שם ,השם; 

(2) הזהות מספר; 

(3) העבודה התחלת תאריך; 

(4) שניתנה החופשה מועד; 

(5) התשלום ותאריך ששולמו החופשה דמי; 

(6) לעבוד העובד חדל בו תאריך; 

(7) התשלום ותאריך ששולם החופשה פדיון. 



מכוחו החופשה על ורק אך חלות החוק הוראות.   

 

שנתית לחופשה משופרת זכות על עובד עם להסכים יכול מעביד.  

  לא זה ובכלל ,העודף החלק על החוק הוראות יחולו לא כזה במקרה

  ,(לפדות ניתן) פדיון ,(לצבור ניתן) צבירה בעניין ההוראות יחולו
 .הלאה וכך (נדרשת אינה) רציפות

 

להיות יכולה משופרת חופשה על לעובד המעביד בין ההסכמה  
 .קיבוצי או אישי בהסכם



וצו הבראה קצבת תשלום בדבר כללי קיבוצי הסכם - הזכות מקור  
 .המשק כלל על ההסכם את החיל אשר ההרחבה

 

עבודה שנת שהשלים לאחר רק הבראה לדמי זכאי עובד. 

 

 

 

 

 מגזר פרטי ותק בשנים

1 5 

2 – 3 6 

4 – 10 7 

11 – 15 8 

16 – 19 9 

 10 ואילך 20



חלק בגין גם הבראה לדמי זכאי העובד (ת"חל כולל לא) שנה לאחר  
 .משנה יחסי

 

לא אם .ההבראה מדמי יחסי לחלק זכאי חלקית במשרד עובד  
 ש"ש 43 – מלאה משרה ,העבודה במקום אחרת נהוג/מוסכם

 

(ספטמבר עד יוני) הקיץ מחודשי באחד מבוצע הקצובה תשלום,  

 .אחרת נהוג או הוסכם אם אלא

 

שנתיים – התיישנות. 

 

 

 

 



הזכות את "מאפסת" – מעביד עובד יחסי הפסקת. 

 

ממשיכה הזכות הריון שמירת או לידה חופשת של בתקופות  

 .מחלה דמי חוקי פי על מחלה בתקופת גם כך .להצטבר

 

(1/12) לשיעורין לשלם ניתן. 

 

לפיצויים הקובע מהשכר חלק אינם הבראה דמי. 

 

 

 

 


