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""שעת הורהשעת הורה""--בחינת הזכאות לבחינת הזכאות ל

    שעותשעות  גםגם  תיכללנהתיכללנה  הזכאותהזכאות  בסףבסף  האםהאם1)1)
??שכרשכר  תחליפיתחליפי

    שעותשעות  גםגם  תיכללנהתיכללנה  הזכאותהזכאות  בסףבסף  האםהאם2)2)
??נוספותנוספות

    תקףתקף  עבודהעבודה  שעותשעות  174174  שלשל  הזכאותהזכאות  סףסף  האםהאם3)3)
    ::כגוןכגון((  ""קצריםקצרים""  עבודהעבודה  בחודשיבחודשי  גםגם

    ??))פברוארפברואר

  מטיבמטיב  חודשיחודשי  תקןתקן  בארגוןבארגון  קייםקיים  אםאם  מהמה4)4)
??עבודהעבודה  שעותשעות  174174- - ממ  הנמוךהנמוך

55

))אא((  הארכת תקופת לידה והורותהארכת תקופת לידה והורות

))הה""תלתל  ::להלןלהלן((  והורותוהורות  לידהלידה  תקופתתקופת��

    ))שינוישינוי  ללאללא((  שבועותשבועות  2626

לידהלידה  לדמילדמי  הזכאותהזכאות  תקופתתקופת��

))שבועותשבועות  77//1414  במקוםבמקום((  שבועותשבועות  88//1515

    לידהלידה  לדמילדמי  זכאותזכאות  העדרהעדר  תקופתתקופת��

))שבועותשבועות  1212  במקוםבמקום((  שבועותשבועות  1111

רגילהרגילה  הה""תלתל  הארכתהארכת��

שבועותשבועות  1515--ממ  פחותפחות  לאלא

66

))בב((  הארכת תקופת לידה והורותהארכת תקופת לידה והורות

זוגזוג--לבןלבן  חלקיתחלקית  הה""תלתל��

  עצמאיתעצמאית  שלשל  זוגהזוגה--לבןלבן  גםגם  הרחבההרחבה��

))שכירהשכירה  שאינהשאינה  ::קריקרי((

    אחדאחד  משבועמשבוע  פחותפחות  לאלא��

))שבועותשבועות  33  במקוםבמקום((

))הארכותהארכות  ללאללא((  שבועותשבועות  99  עדעד��

    88--לל  בזכאותבזכאות((  שבועייםשבועיים  עדעד��

))לידהלידה  דמידמי  שלשל  שבועותשבועות
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77

))גג((  הארכת תקופת לידה והורותהארכת תקופת לידה והורות
זוגזוג--לבןלבן  מקבילהמקבילה  הה""תלתל��

הה""תלתל  במהלךבמהלך  בלבדבלבד  אחדאחד  שבועשבוע��

עצמאיעצמאי  זוגזוג--בןבן  עלעל  גםגם  חלחל��

לזכאותלזכאות  אכשרהאכשרה  תקופתתקופת��

    ממועדממועד  החלהחל  לניצוללניצול  אפשריאפשרי��

הה""תלתל  לתוםלתום  ועדועד  הלידההלידה

    דמידמי  עלעל  בכתבבכתב  היולדתהיולדת  ויתורויתור��

    זכאותהזכאותה  שבועשבוע  בגיןבגין    הלידההלידה

האחרוןהאחרון

88

))דד((  הארכת תקופת לידה והורותהארכת תקופת לידה והורות
זוגזוג--לבןלבן  מקבילהמקבילה  הה""תלתל��

    ""בילדבילד  הטיפולהטיפול  לצורךלצורך""  מעבודהמעבודה  הימנעותהימנעות��

    )!)!שבועותשבועות  1515//2626((  שינוישינוי  ללאללא  נותרנותר  הה""תלתל  אורךאורך��

    לעבודהלעבודה  ולשובולשוב  הה""תלתל  לסייםלסיים  רשאיתרשאית  העובדתהעובדת��

    לידהלידה  לדמילדמי  זכאותהזכאותה  בתוםבתום

    שבועותשבועות  1414  לאחרלאחר  ::קריקרי((

))הה""תלתל  שלשל  ראשוניםראשונים

360360//בלבל  תביעהתביעה  טופסטופס  עדכוןעדכון��

??למעסיקלמעסיק  מוקדמתמוקדמת  הודעההודעה��

99

))הה((  הזוגהזוג--סיכום חלופות בןסיכום חלופות בן

    ולידהולידה  היריוןהיריון  בדיקותבדיקות  בגיןבגין  מחלהמחלה  ימיימי  ניצולניצול1)1)
זוגזוג--בתבת  שלשל

אבהותאבהות  חופשתחופשת2)2)

))שבועשבוע((  מקבילהמקבילה  הה""תלתל3)3)

חלקיתחלקית  הה""תלתל4)4)

מלאהמלאה  הה""תלתל5)5)

חלקיתחלקית//מלאהמלאה  תת""חלחל6)6)

הורותהורות  שעתשעת7)7)

הורההורה  התפטרותהתפטרות8)8)
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""שעת מילואיםשעת מילואים""--בחינת הזכאות לבחינת הזכאות ל

    מלאהמלאה  במשרהבמשרה  לעבודלעבוד  שתמשיךשתמשיך  עובדתעובדת  האםהאם1)1)
    לשעהלשעה  זכאיתזכאית  תהיהתהיה  מזכהמזכה  מילואיםמילואים  בתקופתבתקופת

??נוספתנוספת  אחתאחת

    מילואיםמילואים  ולשעתולשעת  הורההורה  לשעתלשעת  הזכויותהזכויות  האםהאם2)2)
??מצטברותמצטברות

    הודעההודעה  למעסיקהלמעסיקה  לתתלתת  מחויבתמחויבת  עובדתעובדת  האםהאם3)3)
??מילואיםמילואים  לשעתלשעת  זכאותהזכאותה  עלעל  מוקדמתמוקדמת

  זכאיזכאי  יהיהיהיה  במילואיםבמילואים  זוגוזוגו  שבתשבת  עובדעובד  האםהאם4)4)
  בתנאיבתנאי  לעמידהלעמידה  בכפוףבכפוף((  מילואיםמילואים  לשעתלשעת

    ??))הסףהסף

1111

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

גיל  

≠פרישה
גיל פרישת 

חובה

זכאות עובד  

לפרישה 

לגמלאות 

וקבלת פנסיה

זכות מעסיק 

לכפות יציאה 

לגמלאות 

ללא הפליה (

)מטעמי גיל

≠

זכות עובד  

ליציאה 

לגמלאות 

וקבלת פנסיה 

חלקית

גיל פרישה 

מוקדמת



5

1313

שכר מינימוםשכר מינימום
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חוק שכר מינימוםחוק שכר מינימום

  הממוצע מהשכר 47.5% = "לחודש מינימום שכר"

שנה כל של באפריל 1- ב שהוא כפי במשק

  שכר של 186- ה החלק = "לשעה מינימום שכר"

לחודש המינימום

  שכר של 212/3/25- ה החלק = "יומי מינימום שכר"

  "מקוצר"/"מלא" בשבוע לחודש המינימום

1515
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הגנת השכרהגנת השכר
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סוגי חתימות עובדסוגי חתימות עובד

חתימה  
פורמאלית

חתימה  

מדעת
≠

1818

מסירה מקוונת של תלושי שכרמסירה מקוונת של תלושי שכר

    תלושיתלושי  אתאת  לשלוחלשלוח  המעסיקהמעסיק  עלעל  מתימתי  עדעד1)1)
??המקווניםהמקוונים  השכרהשכר

    תלושיתלושי  קבלתקבלת  אתאת  לוודאלוודא  המעסיקהמעסיק  עלעל  האםהאם2)2)
    ??עובדיועובדיו  ידיידי- - עלעל  המקווניםהמקוונים  השכרהשכר

    מהסכמתומהסכמתו  לסגתלסגת  העובדהעובד  יכוליכול  וכיצדוכיצד  האםהאם3)3)
  ??מקווניםמקוונים  שכרשכר  תלושיתלושי  לקבלתלקבלת

    ולדרושולדרוש  להמשיךלהמשיך  רשאירשאי  עובדעובד  זמןזמן  פרקפרק  לאיזהלאיזה4)4)
    שכברשכבר  למרותלמרות((  מודפסיםמודפסים  שכרשכר  תלושיתלושי  קבלתקבלת
??))מקוונתמקוונת  בדרךבדרך  לולו  נמסרונמסרו
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עובדים זריםעובדים זרים
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שכר הכולל פיצויי פיטוריםשכר הכולל פיצויי פיטורים

פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  לחוקלחוק  2828  סעיףסעיף��

    בובו  שפורששפורש  עובדעובד  לביןלבין  מעסיקמעסיק  ביןבין  הסכםהסכם""

    וההסכםוההסכם  העבודההעבודה  בשכרבשכר  כלוליםכלולים  שהפיצוייםשהפיצויים

    עלעל  שהוסמךשהוסמך  מימי  אואו  העבודההעבודה  שרשר  ידיידי- - עלעל  אושראושר

    במקוםבמקום  הפיצוייםהפיצויים  לענייןלעניין  יבואיבוא  ,,לכךלכך  ידיוידיו

    קיבוציקיבוצי  הסכםהסכם  שאיןשאין  ובלבדובלבד  זהזה  חוקחוק  הוראותהוראות

    תשלוםתשלום  המחייבהמחייב  והעובדוהעובד  המעסיקהמעסיק  עלעל  החלהחל

""..פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי

2323

2424

תעודות מחלהתעודות מחלה
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  ))אא((  תעודת מחלהתעודת מחלה  - - דיני מחלה דיני מחלה 
    נהליםנהלים((  מחלהמחלה  דמידמי  לתקנותלתקנות  ))אא((22  תקנהתקנה��

19761976--וו""תשלתשל  ,,))מחלהמחלה  דמידמי  לתשלוםלתשלום

  בעדבעד  מחלהמחלה  דמידמי  לקבלתלקבלת  למעבידלמעביד  הפונההפונה  עובדעובד""

    מחלהמחלה  תעודתתעודת  ימציאימציא  ,,מחלהמחלה  עקבעקב  העדרוהעדרו  ימיימי

  מצויניםמצוינים  שבהשבה  ,,בידובידו  חתומהחתומה  רופארופא  מאתמאת

::כדלקמןכדלקמן  הפרטיםהפרטים

    החולההחולה  שםשם  ))11((

;;זהותוזהותו  ומספרומספר

;;המחלההמחלה  אבחוןאבחון  ))22((

2626

  ))בב((  תעודת מחלהתעודת מחלה  - - דיני מחלה דיני מחלה 
    מסוגלמסוגל  העובדהעובד  היההיה  לאלא  שבהשבה  התקופההתקופה  ))33((

    מסוגלמסוגל  אינואינו  עדייןעדיין  ואםואם  ;;מחלהמחלה  עקבעקב  לעבודהלעבודה

    לאלא  שבהשבה  המשוערתהמשוערת  התקופההתקופה  ,,לעבודהלעבודה  לחזורלחזור

;;לעבודהלעבודה  מסוגלמסוגל  יהיהיהיה

;;ומענוומענו  הרופאהרופא  שםשם  ))44((

    ""..התעודההתעודה  הוצאתהוצאת  תאריךתאריך  ))55((

2727
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הזכות לעבודה בישיבההזכות לעבודה בישיבה
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פיצויי פיטוריםפיצויי פיטורים
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""פיצויים ותגמוליםפיצויים ותגמולים""

פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  לחוקלחוק  1414  סעיףסעיף��

    אואו  פנסיהפנסיה  לקרןלקרן  ,,תגמוליםתגמולים  לקופתלקופת  תשלוםתשלום""

    פיצוייפיצויי  במקוםבמקום  יבואיבוא  לאלא  ,,באלהבאלה  כיוצאכיוצא  לקרןלקרן

    הקיבוציהקיבוצי  בהסכםבהסכם  כךכך  נקבענקבע  אםאם  אלאאלא  פיטוריםפיטורים

    אואו  ,,שנקבעשנקבע  ובמידהובמידה  והעובדוהעובד  המעסיקהמעסיק  עלעל  החלהחל

  העבודההעבודה  שרשר  ידיידי--עלעל  אושראושר  כאמורכאמור  תשלוםתשלום  אםאם

""..שאושרשאושר  ובמידהובמידה

3232

חשבון פיצויי פיטורים בקופות גמלחשבון פיצויי פיטורים בקופות גמל

  פ"פ בחשבון המופקדים הכספים

  למימון מיועדים צוברות גמל בקופות

!לעובד מקיף פנסיוני ביטוח

 כספים מושכים המעסיק/העובד כאשר

  נפגעת ,)מזכה אירוע עקב שלא( אלה

!העובד של הפנסיוני הביטוח רמת

3333

לחוק פיצויי פיטוריםלחוק פיצויי פיטורים  1414סעיף סעיף 

הפרשת  

כספים 

פ   "לחשבון פ

  "במקום"

פ  "תשלום פ

)14' י ס"עפ(

  "על חשבון"

פ  "תשלום פ

)14' ללא ס(

!   חובת השלמה - פ"בזכאות לפ

זכות   - פ"ובהעדר זכאות לפ

משיכה למעביד 

!   פטור מהשלמה - פ"בזכאות לפ

העדר   - פ"ובהעדר זכאות לפ

זכות משיכה למעביד  



12

3434

צו הרחבה לפנסיה חובהצו הרחבה לפנסיה חובה

    1414  סעיףסעיף  תחולתתחולת  מישורימישורי  שלושתשלושת  בחינתבחינת��

    חובהחובה  בפנסיהבפנסיה  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  לחוקלחוק

    ::))תקופהתקופה++שיעורשיעור++שכרשכר  רכיבירכיבי==תת""רשרש((

;;קופת ההפרשהקופת ההפרשהתת))אא((  

;;יעור ההפרשהיעור ההפרשהשש))בב((  

..כיבי השכר הפנסיוני המבוטחכיבי השכר הפנסיוני המבוטחרר))גג((  

3535

פפ""פפלחוק לחוק   1414בחינת תחולת סעיף בחינת תחולת סעיף 

חל   14' האם ס

מכוח הסכם  

?צו הרחבה/קיבוצי

"  על חשבון"

פ"תשלום פ
"  במקום"

פ"תשלום פ

האם לעובד חוזה  

אישי הממלא כל  

?תנאי ההיתר הכללי

כן לא

כן לא

3636

))אא((  ""סכומים משורייניםסכומים משוריינים""

פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  לחוקלחוק  ))אא((2626  סעיףסעיף��

    לפילפי  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  במקוםבמקום  ששולמוששולמו  סכומיםסכומים""

    לפילפי  אואו  2020  סעיףסעיף  לפילפי  שהופקדושהופקדו  אואו  ,,1414  סעיףסעיף

    לתשלוםלתשלום  גמלגמל  לקופתלקופת  ששולמוששולמו  אואו  ,,2121  סעיףסעיף

    שהופרשושהופרשו  אואו  ששולמוששולמו  אואו  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי

    --  לקצבהלקצבה  גמלגמל  לקופתלקופת

    לשעבודלשעבוד  ,,להעברהלהעברה  ,,להחזרהלהחזרה  ניתניםניתנים  אינםאינם  ))11((

"";;לעיקוללעיקול  אואו
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3737

))בב((  ""סכומים משורייניםסכומים משוריינים""

פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  לחוקלחוק  ))אא((2626  סעיףסעיף��

    אואו  ששולםששולם  סכוםסכום  עלעל  תחולתחול  לאלא  זוזו  הוראההוראה""

    עבודעבוד  חדלחדל  שבינתייםשבינתיים  עובדעובד  בעדבעד  כאמורכאמור  הופקדהופקד

    ,,פיטוריםפיטורים  בפיצוייבפיצויי  אותואותו  מזכותמזכות  שאינןשאינן  בנסיבותבנסיבות

    ולאולא  קצבהקצבה  לביטוחלביטוח  גםגם  מיועדמיועד  הסכוםהסכום  אםאם  אלאאלא

  שהואשהוא  אחראחר  בהסכםבהסכם  אואו  קיבוציקיבוצי  בהסכםבהסכם  נקבענקבע

""..להעברהלהעברה  אואו  להחזרהלהחזרה  ניתןניתן

3838

עבודהעבודהבדיני בדיני פסיקה עקרונית פסיקה עקרונית 

הפניקסהפניקס    1212--0505--2365923659    אא""עשעש��

מדינתמדינת    ''ננ  ממ""בעבע    לביטוחלביטוח  חברהחברה

))20132013..99..1212  מיוםמיום((  ישראלישראל

  אתאת  לוודאלוודא  הביטוחהביטוח  חברתחברת  חיובחיוב

המעבידהמעביד  לזכותלזכות  העובדהעובד  הסכמתהסכמת

  הפיטוריםהפיטורים  פיצוייפיצויי  כספיכספי  למשיכתלמשיכת

  לאורלאור((  אישיתאישית  גמלגמל  בקופתבקופת  שנצברושנצברו

))פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  לחוקלחוק  2626  סעיףסעיף

3939

))22.11.201722.11.2017מיום מיום ((  3992139921--0101--1616ע ע ""עע

))aa((  ))''חוחו  9494((  שניםשנים  8383..77  ==  עבודהעבודה  תקופתתקופת��

  ))bb((  ₪₪  915915,,1010  =  קובעתקובעת  משכורתמשכורת��

  ))bb**aa((  ₪₪  500500,,8585  =  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי��

))₪ ₪ 304304,,55((  ₪ ₪   196196,,8080  =  צבירהצבירה  אישוראישור��

חודשיםחודשים  1616  ==  ''פנפנ  המתנההמתנה  תקופתתקופת��

  ₪ ₪ 548548,,1414  =  3333%%..88  **  ₪₪  915915,,1010  **  ''חוחו  ��1616

    3333%%..88  ==  פפ""פפ  למרכיבלמרכיב  הפרשההפרשה  שיעורשיעור��

!!1414  סעיףסעיף  שלשל  קיבוציקיבוצי//חוזיחוזי  אימוץאימוץ  העדרהעדר��
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4040

שעות עבודה ומנוחהשעות עבודה ומנוחה

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          

4141

42424242

""קשיחהקשיחההעסקה העסקה ""מתכונת מתכונת 

  העבודההעבודה  יוםיום  בתחילתבתחילת  שינוישינוי  כלכל  ,,עקרוניתעקרונית��
  המעבידהמעביד  הסכמתהסכמת  טעוןטעון  בסיומובסיומו  אואו//וו
  ביחסיביחסי  המחדלהמחדל  ברירתברירת((

)!)!העבודההעבודה

0000::0808--0000::1717  ::עבודהעבודה  חוזהחוזה��

3030::0707--0000::1717::''אא  מקרהמקרה��

0000::0808--0000::1818::''בב  מקרהמקרה��
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4343

מישור קיבוצימישור קיבוצי

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          

4444

))אא((  קיצור שבוע העבודה במשקקיצור שבוע העבודה במשק

יומייומי  תקןתקן��

עע""שש  88  עדעד      - -   ))עע""יי  66((  ""מלאמלא""  שבועשבוע

עע""שש  99  עדעד  - -   ))עע""יי  55((  ""מקוצרמקוצר""  שבועשבוע

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

שבועישבועי  תקןתקן��

))4343  במקוםבמקום((  עע""שש  4242  עדעד

חודשיחודשי  תקןתקן��

))186186  במקוםבמקום((  עע""שש  182182  עדעד

4545

))בב((  קיצור שבוע העבודה במשקקיצור שבוע העבודה במשק

נוספותנוספות  שעותשעות  גמולגמול��

    בתחוםבתחום((  הרגילההרגילה  השבועיתהשבועית  העבודההעבודה  שעתשעת
!!נוספתנוספת  לשעהלשעה  תיחשבתיחשב  4343--הה  ))היומיהיומי  התקןהתקן

במשכורתבמשכורת  לעובדלעובד  עע""שש  תעריףתעריף��

))186186  במקוםבמקום((  182182//יסודיסוד  שכרשכר

חלקיחלקי  משרהמשרה  היקףהיקף��

שבועיותשבועיות  עע""שש  ככ""סהסה

))4343  במקוםבמקום((  4242  חלקיחלקי
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4646

))גג((  קיצור שבוע העבודה במשקקיצור שבוע העבודה במשק

שבועיתשבועית  העסקההעסקה  תקרתתקרת��

))ננ""שש  1616++רגילותרגילות  שעותשעות  4242((  עבודהעבודה  שעותשעות  5858

לילהלילה  עבודתעבודת  תקרתתקרת��

  בשבועייםבשבועיים  לילהלילה  עבודתעבודת  ימיימי  77

    שלושהשלושה  בכלבכל  במקוםבמקום((  רצופיםרצופים

))כיוםכיום  רצופיםרצופים  שבועותשבועות

ארוכיםארוכים  שש""סופסופ��

    ארוכיםארוכים  שבועשבוע  סופיסופי  להנהגתלהנהגת  היוזמההיוזמה  ביטולביטול
))ראשוןראשון  מימימימי  בחלקבחלק  שבתוןשבתון  ימיימי((

4747

צורות שכר עבודהצורות שכר עבודה

)חודשי(עובד במשכורת 

")גלובאלי("עובד בשכר כולל 

B

D

)יומי/שעתי(עובד בשכר  A

מאמץ מיוחד /ג"שנ+ עובד במשכורת  C

מ"הגנת חוק שעו

4848

))דד((  קיצור שבוע העבודה במשקקיצור שבוע העבודה במשק
מינימוםמינימום  שכרשכר��

::רגילהרגילה  עבודהעבודה  לשעתלשעת  המינימוםהמינימום  שכרשכר  עלייתעליית

הרחבההרחבה  צוצו  להוצאתלהוצאת  בכפוףבכפוף

₪ ₪ 4747..2727  ==  עע""שש  182182  //  ₪ ₪ 000000,,55

))הרחבההרחבה  לצולצו  ובכפוףובכפוף((  1212//20172017- - ממ

  ₪ ₪ 1212..2929  ==  עע""שש  182182  //  ₪ ₪ 300300,,55

  בהוצאתבהוצאת  מותנהמותנה  המהלךהמהלך  תוקףתוקף��

!!במשקבמשק  כלליכללי  הרחבההרחבה  צוצו
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4949

דמי הבראהדמי הבראה
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5050

חופש ההתאגדותחופש ההתאגדות

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il
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5151

חידושי פסיקהחידושי פסיקה

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          
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5252

שוויון הזדמנויות בעבודהשוויון הזדמנויות בעבודה

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          

5353

))אא((  חוק שוויון ההזדמנויות בעבודהחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
")")הפליההפליה  איסוראיסור("("  ))אא((22  סעיףסעיף��

    מחמתמחמת  עבודהעבודה  דורשידורשי  ביןבין  אואו  עובדיועובדיו  ביןבין  מעסיקמעסיק  יפלהיפלה  לאלא""

    טיפוליטיפולי  ,,הריוןהריון  ,,האישיהאישי  מעמדםמעמדם  ,,המיניתהמינית  נטייתםנטייתם  ,,מינםמינם

    ,,גילםגילם  ,,הוריםהורים  היותםהיותם  ,,גופיתגופית--חוץחוץ  הפריההפריה  טיפוליטיפולי  ,,פוריותפוריות

    ,,מגוריהםמגוריהם  מקוםמקום  ,,מוצאםמוצאם  ארץארץ  ,,לאומיותםלאומיותם  ,,דתםדתם  ,,גזעםגזעם

    אחדאחד  בכלבכל......  במילואיםבמילואים  שירותםשירותם  אואו  מפלגתםמפלגתם  ,,השקפתםהשקפתם

:...:...מאלהמאלה

;;לעבודהלעבודה  קבלהקבלה))11((

;;עבודהעבודה  תנאיתנאי))22((

;;בעבודהבעבודה  קידוםקידום))33((

;;מקצועיתמקצועית  השתלמותהשתלמות  אואו  הכשרההכשרה))44((

;;פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  אואו  פיטוריםפיטורים))55((

""..מעבודהמעבודה  לפרישהלפרישה  בקשרבקשר  לעובדלעובד  הניתניםהניתנים  ותשלומיםותשלומים  הטבותהטבות))66((

5454

))דד((חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה 

")")ההוכחהההוכחה  נטלנטל("("  99  סעיףסעיף��

    ,,))אא((  קטןקטן  סעיףסעיף  מהוראותמהוראות  לגרועלגרוע  בליבלי))גג"("(

    הפרתהפרת  בשלבשל  עבודהעבודה  דורשדורש  שלשל  אואו  עובדעובד  שלשל  בתובענהבתובענה

    כיכי  הנתבעהנתבע  עלעל  ההוכחהההוכחה  חובתחובת  תהאתהא  ,,22  סעיףסעיף  הוראותהוראות

  ,,האמורהאמור  הסעיףהסעיף  להוראותלהוראות  בניגודבניגוד  שלאשלא  פעלפעל

  ,,בעקיפיןבעקיפין  אואו    במישריןבמישרין  ,,דרשדרש  כיכי  הוכחהוכח  אםאם

    בנושאבנושא    מידעמידע    ,,עבודהעבודה    מדורשמדורש    אואו    מעובדמעובד

  הטעמיםהטעמים  מחמתמחמת  אסורהאסורה  בשלובשלו  שההפליהשההפליה

""..))אא((22  בסעיףבסעיף  המפורטיםהמפורטים
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5555

))בב((גבולות עקרון השוויון גבולות עקרון השוויון 

הפליההבחנה ≠

יחס שונה לשווים  

ללא טעם ענייני 

!מוצדק

יחס שונה לשונים על  

יסוד טעם ענייני מוצדק 

  ")!שונות רלוונטית("

5656

פרטיות במקום העבודהפרטיות במקום העבודה

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il
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5757

פסיקה תקדימית בדיני עבודהפסיקה תקדימית בדיני עבודה

    למעקבלמעקב  מעסיקמעסיק  שלשל  הניהוליתהניהולית  הזכותהזכות  היקףהיקף��

      עובדיועובדיו  שלשל  הממוחשבתהממוחשבת  הפעילותהפעילות  אחראחר

אלקטרוניאלקטרוני  בדוארבדואר  עבודתםעבודתם  במהלךבמהלך

    חברתחברת  ''ננ  ענברענבר- - איסקובאיסקוב  עעעע((

))1111..22..66  מיוםמיום  ,,ממ""בעבע  פאנאיהפאנאיה
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5858

))אא((  ד הארצי לעבודהד הארצי לעבודה""עיקרי הלכת ביעיקרי הלכת בי
::המוצאהמוצא  הנחותהנחות��

  כמהכמה  ועדועד  האםהאם  לקבועלקבוע  היכולתהיכולת  המעסיקהמעסיק  בידיבידיאא--
    בטכנולוגיותבטכנולוגיות  שימוששימוש  לעשותלעשות  עובדיועובדיו  רשאיםרשאים

..הפרטייםהפרטיים  לצרכיהםלצרכיהם  המעבידהמעביד  שלשל  האינטרנטהאינטרנט

    המעסיקהמעסיק  בתשתיותבתשתיות  קנויהקנויה  זכותזכות  איןאין  לעובדלעובדבב--
  מידעמידע  בטכנולוגיותבטכנולוגיות  ידוידו  עלעל  הנעשההנעשה  והשימושוהשימוש
  העבודההעבודה  במקוםבמקום  אלקטרונייםאלקטרוניים  תקשורתתקשורת  ובאמצעיובאמצעי

..האישייםהאישיים  לצרכיולצרכיו  ולאולא  העבודההעבודה  למטרותלמטרות  נועדנועד

    שימוששימוש  עלעל  גורףגורף  איסוראיסור  הטלתהטלת  ,,זאתזאת  עםעם  יחדיחד��
    ,,הינוהינו  העבודההעבודה  במקוםבמקום  פרטייםפרטיים  לצרכיםלצרכים  באינטרנטבאינטרנט

..סבירסביר  בלתיבלתי  ,,ככללככלל

  ובתשתיותיוובתשתיותיו  המידעהמידע  בטכנולוגיותבטכנולוגיות  המעסיקהמעסיק  קנייןקנייןגג--
!!העובדהעובד  בפרטיותבפרטיות  אסורהאסורה  פגיעהפגיעה  מכשירמכשיר  אינואינו

5959

))בב((  ד הארצי לעבודהד הארצי לעבודה""עיקרי הלכת ביעיקרי הלכת בי
::האיזוןהאיזון  כלליכללי��

    לקבועלקבוע  המעסיקהמעסיק  עלעל  --  ארגוניתארגונית  מדיניותמדיניות  קביעתקביעת1)1)
    המרחבהמרחב  ביןבין    ברורהברורה  הבחנההבחנה  המשרטטתהמשרטטת  מדיניותמדיניות

    המרחבהמרחב  לביןלבין  העבודההעבודה  לצורכילצורכי  המיועדהמיועד    הווירטואליהווירטואלי
..האישייםהאישיים  לצרכיולצרכיו  לעובדלעובד  הניתןהניתן  הפרטיהפרטי  הווירטואליהווירטואלי

    אתאת  מחייבמחייב  השקיפותהשקיפות  עקרוןעקרון""  - -   ופומביותופומביות  שקיפותשקיפות2)2)
    בבירורבבירור  ,,בפירוטבפירוט  העובדיםהעובדים  לידיעתלידיעת  להביאלהביא  המעסיקהמעסיק

    והמחייבתוהמחייבת  הנוהגתהנוהגת  המדיניותהמדיניות  כלליכללי  אתאת  ובבהירותובבהירות
    בטכנולוגיותבטכנולוגיות  לשימושלשימוש  הנוגעהנוגע  בכלבכל  ,,העבודההעבודה  במקוםבמקום
    העבודההעבודה  ובסביבתובסביבת  במחשבבמחשב  המותקנותהמותקנות  המידעהמידע
    כלליכללי  ניטורניטור  המצדיקותהמצדיקות  הנסיבותהנסיבות  אתאת  ולפרטולפרט  ,,שלהםשלהם
  המעקבהמעקב  טכנולוגיותטכנולוגיות  ,,עובדעובד  עלעל  ספציפיספציפי  ומעקבומעקב
""..ומהותןומהותן

6060

))גג((  ד הארצי לעבודהד הארצי לעבודה""עיקרי הלכת ביעיקרי הלכת בי
::האיזוןהאיזון  כלליכללי��

    לאלא  עודעוד  כלכל  - -   פרטיפרטי  לשימושלשימוש  היתרהיתר  ::המוצאהמוצא  הנחתהנחת3)3)
    שלשל  ומרצוןומרצון  מדעתמדעת  ולהסכמתוולהסכמתו  לידיעתולידיעתו  הובאההובאה
    שימוששימוש  עלעל  האוסרתהאוסרת  ברורהברורה  מדיניותמדיניות  העובדהעובד

    לעובדלעובד  ,,פרטייםפרטיים  לצרכיםלצרכים  אינטרנטאינטרנט  בטכנולוגיותבטכנולוגיות
    ובלבדובלבד  עבודתועבודתו  במסגרתבמסגרת  בהןבהן  פרטיפרטי  שימוששימוש  זכותזכות

    בעבודתובעבודתו  לפגועלפגוע  ובליובלי  במידתיותבמידתיות  ,,לבלב  בתוםבתום  שנעשהשנעשה
        ..העבודההעבודה  מקוםמקום  ובצורכיובצורכי

  תיבותתיבות  ביןבין  הבחיןהבחין  הארציהארצי  דד""ביבי  - -   דוארדואר  תיבותתיבות  סוגיסוגי4)4)
    דוארדואר  תיבותתיבות  לביןלבין  המעבידהמעביד  בבעלותבבעלות  המצויותהמצויות  דוארדואר

  הזכותהזכות  להיקףלהיקף  הנוגעהנוגע  בכלבכל  העובדהעובד  שלשל  פרטיותפרטיות
..בתוכנןבתוכנן  ולעייןולעיין  לעקובלעקוב  המעבידהמעביד  שלשל  הניהוליתהניהולית
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6161

הזכות הניהולית מול פרטיות העובדהזכות הניהולית מול פרטיות העובד

יכולת מעקב יכולת מעקב סוג תיבת הדוארסוג תיבת הדואר

למעסיקלמעסיק

בדיקת נתוני  בדיקת נתוני  

תוכן דואר פרטיתוכן דואר פרטי

    לקיוםלקיום  בכפוףבכפוף  ,,קיימתקיימתמקצועיתמקצועית

    לעובדלעובד  ידועהידועה  מדיניותמדיניות

    עלעל  במפורשבמפורש  האוסרתהאוסרת

פרטיפרטי  שימוששימוש

    חריגיםחריגים  במקריםבמקרים

    ,,מפורשתמפורשת  ובהסכמהובהסכמה

    חופשיחופשי  ומרצוןומרצון  מדעתמדעת

העובדהעובד  שלשל

    ,,מפורשתמפורשת  ובהסכמהובהסכמה  חריגיםחריגים  במקריםבמקריםפרטיתפרטית//מעורבתמעורבת

    אואו  העובדהעובד  שלשל  חופשיחופשי  ומרצוןומרצון  מדעתמדעת

לעבודהלעבודה  האזוריהאזורי  דד""ביבי  באישורבאישור

    בבעלותבבעלות((  פרטיתפרטית

))העובדהעובד

  דד""ביבי  שלשל  ובאישורובאישור  בלבדבלבד  נדיריםנדירים  במקריםבמקרים

לעבודהלעבודה  האזוריהאזורי

6262

6363
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6767

6868

פיצויי פיטוריםפיצויי פיטורים

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          

6969

חישוב פיצויי פיטוריםחישוב פיצויי פיטורים

    רגילותרגילות  עבודהעבודה  שעותשעות  ==  ממוצעממוצע  משרהמשרה  היקףהיקף��

    בימיבימי  רגילותרגילות  ושעותושעות  עודפותעודפות  שעותשעות  ::כוללכולל((

))שכרשכר  תחליפיתחליפי  שעותשעות++  שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה

  היקף משרה  X משכורת  X   ותק= פיצויי    

ממוצע  קובעת       כוללפיטורים    
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7070

7171

חופשה שנתיתחופשה שנתית

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          

7272

מניעת הטרדה מיניתמניעת הטרדה מינית

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          
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7373

עישון בעבודה  עישון בעבודה  

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          

7474

7575

חופש עיסוקחופש עיסוק

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          
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7777

))אא((מגבלות עיסוק ותחרות מגבלות עיסוק ותחרות 

 עמדת העובד

חופש עיסוק  

תחרות חופשית 

מימוש עצמי

  עמדת המעביד

קדושת החוזה 

)  חוזה יש לכבד(

קניין המעביד

!תועדף עמדת המעביד - במהלך יחסי העבודה 

!תועדף עמדת העובד - לאחר תום יחסי העבודה 

7878

))בב((מגבלות עיסוק ותחרות מגבלות עיסוק ותחרות 

הסדר שכיח  הסדר שכיח  

בחוזה עבודהבחוזה עבודה

תוקף ההסדרתוקף ההסדרמהות ההסדר  מהות ההסדר  

איסור עבודה  איסור עבודה  עבודה בלעדיתעבודה בלעדית

נוספת בשכרנוספת בשכר

))11((חוקי חוקי 

איסור התפטרות איסור התפטרות השקעת מעבידהשקעת מעביד

לתקופה קצובהלתקופה קצובה

))22((חוקי חוקי 

איסור תחרות  איסור תחרות  תקופת צינוןתקופת צינון

לתקופה קצובהלתקופה קצובה

))33((פסול פסול 

שמירת סודות  שמירת סודות  סודיות מסחריתסודיות מסחרית

מסחריים מוגניםמסחריים מוגנים

))44((חוקי חוקי 
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7979

))גג((מגבלות עיסוק ותחרות מגבלות עיסוק ותחרות 

לחוק עוולות מסחריותלחוק עוולות מסחריות  55סעיף סעיף ��

    שאינושאינו  ,,סוגסוג  מכלמכל  עסקיעסקי  מידעמידע  - -   ''מסחרימסחרי  סודסוד''""

- - עלעל  בנקלבנקל  כדיןכדין  לגילוילגילוי  ניתןניתן  ושאינוושאינו  הרביםהרבים  נחלתנחלת

    יתרוןיתרון  לבעליולבעליו  מקנהמקנה  סודיותוסודיותו  אשראשר  ,,אחריםאחרים  ידיידי

    נוקטנוקט  שבעליושבעליו  ובלבדובלבד  ,,מתחריומתחריו  פניפני  עלעל  עסקיעסקי

..סודיותוסודיותו  עלעל  לשמורלשמור  סביריםסבירים  אמצעיםאמצעים

      ""..לאחרלאחר  העברההעברה  ידיידי--עלעל  לרבותלרבות  --  ''שימוששימוש''

8080

אכיפה מנהליתאכיפה מנהלית

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          

8181

))''פרק ופרק ו((  בודק שכר מוסמךבודק שכר מוסמך
העבודההעבודה  שרשר  ידיידי- - עלעל  הסמכההסמכה��

  ;;בחינותבחינות  ::לרבותלרבות((  להכרהלהכרה  סףסף  תנאיתנאי��

))והשתלמויותוהשתלמויות          מעשיתמעשית      הכשרההכשרה

  המוסמכיםהמוסמכים  השכרהשכר  בודקיבודקי  רשימתרשימת  פרסוםפרסום��

העבודההעבודה    משרדמשרד    שלשל      האינטרנטהאינטרנט      באתרבאתר

ענייניםעניינים  ניגודניגוד  עלעל  איסוראיסור��

  עריכתעריכת  לענייןלעניין  העבודההעבודה  שרשר  שלשל  עתידיותעתידיות  הוראותהוראות��
    הסדרהסדר((  מוסמךמוסמך  שכרשכר  בודקבודק  בידיבידי  תקופתיותתקופתיות  בדיקותבדיקות

  לפחותלפחות  1010%%  לגבילגבי  שנערכושנערכו  חח""רורו  שלשל  בדיקותבדיקות""  ::זמניזמני
")")חודשיםחודשים  לתשעהלתשעה  אחתאחת  לפחותלפחות  ,,מהעובדיםמהעובדים
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8282

ביטוח פנסיוניביטוח פנסיוני

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          

8383

כלליכללי

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524          

8484

©©miki@seanet.co.ilmiki@seanet.co.il

052052--26035242603524
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